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Στη φωτογραφία επάνω στιγμιότυπο από τη βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών του Αστυφύλακα Αγγέλου 
Γθαμμένου. Ο Γθαμμένος βραβεύτηκε από την Ακαδημία, γιατί το Σεπτέμβριο του 1980 με κίνδυνο της ζωής του και με 
σοβαρά τραύματα κατόρθωσε να σώσει από βέβαιο θάνατο δυο νέα κορίτσια που πέθαιναν σφηνωμένα μέσα σε ένα 
καιόμενο αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι ο νεαρός αστυνομικός βρισκόταν σε θεραπευτική αγωγή για βαρειά 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση που είχε υποστεί πάλι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και οι γιατροί του είχαν 
απαγορεύσει απότομες και κοπιαστικές κινήσεις. Στην κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο από τη βράβευση των καλλιτέρων 
τροχονόμων και οδηγών από την ΕΛΠΑ που έγινε την 9-12-1982. Διακρίνονται οι βραβευθέντες αστυφύλακες 
Αφροδίτη Δούμπαλα και Βασίλης Μπάκας με τον Αρχηγό της Αστυνομίας Πόλεων και τους διοικητές Τροχαίας Αθηνών 
και Πειραιώς.



ΠβΠΝΠΣΙΟΣ ΚΠΡΠΚΠΛΙΟΣ
Με σφιγμένη την καρδιά όλοι οι αστυνομικοί, ολόκληρη η Ελλάδα άκουσε για το 

καινούργιο έγκλημα με θύμα, ένα ακόμα λειτουργό του νόμου.
Δεν είχαν περάσει, παρά ελάχιστες ημέρες από τότε, που ένας αρχιφύλακας 

τραυματίσθηκε σοβαρά στα Εξάρχεια και το νέο έγκλημα και το νέο αίμα προστέθηκε 
στο φόρο της θυσίας, που αποτελεί χωρίς υπερβολές «ρουτίνα» για τους άνδρες της 
Αστυνομίας Πόλεων.

Νέο αίμα από ένα πολύ νέο αστυφύλακα, τον Αθανάσιο Καραχάλιο πότισε μια ακόμα 
παγωμένη γωνιά αυτής της απάνθρωπης πολιτείας, που κοντό στ άλλα, κρύβει στη 
«μεγαλωσύνη» της και τα κατακάθια της ζωής, αυτά τα αξιοθρήνητα ανθρωπάκια, που 
μετρούν των άλλων τη ζωή και την περιουσία σύμφωνα με τα γούστα της στιγμής και τις 
άνομες επιδιώξεις τους.

Στους παράνομους αυτούς που ολονέν και περισσότερο γίνονται ο φόβος και ο 
τρόμος για τους φιλήσυχους πολίτες, ώρθωσε το νεανικό του ανάστημα ο αστυφύλα
κας Καραχόλιος, έταξε το στήθος του μπρος στο πιστόλι του φονιά και στην 
προσπάθεια του να πρόξει το καθήκον του έπεσε στην πιο όμορφη ηλικία της ζωής του.

Ο αστυφύλακας Καραχόλιος πιστός στο χρέος, τηρητής των παραδόσεων του 
Αστυνομικού Σώματος, προστέθηκε στις στρατιές των ηρώων και μαρτύρων του, οι 
οποίοι από τον Καζή ως τον Λαδά και πρόσφατα τον Πέτρου και τον Σταμούλη, 
καταξίωσαν με τη θυσία τους τα ιδεώδη της Αστυνομίας και έδειξαν, ότι, όσο κι αν η 
κοινωνία μας παραπαίει, όσο κι αν οι αξίες μετριούνται με την ύλη και το χρήμα, 
υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θυσιάζονται για εκείνα που δίνουν νόημα και ομορφιά 
στη ζωή.

Αλλά, πέρα από τον θρήνο για τον άδικο χαμό του συναδέλφου, πέρα από τις 
συγκινήσεις της στιγμής, η δολοφονία του Καραχάλιου πρέπει να αποτελέσει αρχή για 
προβληματισμό και λήψη μέτρων. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι στη βία 
πρέπει να αντιταχθεί βία, αν θέλουμε να μην «κεφαλιώσει» το κακό, αν πρέπει να 
παραμείνει η πατρίδα μας νησίδα ηρεμίας, τάξεως και γαλήνης.

Το περιοδικό μας που σαν μνημόσυνο και ελάχιστη τιμή αφιερώνει τις λίγες αυτές 
γραμμές στον αδικοχαμένο συνάδελφο, εύχεται στη γυναίκα του, στο ανήλικο 
αγγελούδι του και στους γονείς του την εξύψους παρηγοριά. Ας τους μετριάζει τον 
πόνο η σκέψη, ότι ο Θανάσης πέθανε όπως ταιριάζει σε γενναίους. Θυσίασε τα άγουρα 
νειάτα του για τον συνάνθρωπο, για την κοινωνική ευνομία και γαλήνη.

Αστυφύλακα Καραχάλιε... Το ολοκαύτωμα της θυσίας σου μας εμπνέει και μας 
καθοδηγεί. Ολοι οι συνάδελφοι ποτίζουμε με τα ματωμένα δάκρυα της καρδιάς μας το 
νηοσκαμμένο μνήμα σου. Το χώμα της Μεσσηνιακής γης που σε σκέπασε ας είναι 
ελαφρό. Η μνήμη σου ας είναι αιώνια

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Αστυνόμος A



ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕΠΟΤΑΤΟΥ
ΤΗΖ ΗΠΕΙΡΟΥ
Του κ. Παναγ. Βοκοτοπούλου. Καθηγητ. του Πανεπιστημίου

Στην περιοχή της Αρτας 
έχουν σωθεί τα περισ
σότερα μνημεία του Δ ε
σποτάτου της Ηπείρου, 
αδιάψευστοι μάρτυρες 
του πολιτισμού που άν
θισε κάποτε στην έπαλ
ξη αυτή του ελληνισμού 
και της ορθοδοξίας.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ, περιοχή άγονη και 
α π ο μ α κ ρ υ σ μ έν η  α π ό  τη ν  

Κω νσταντινούπολη, έπ α ιξε  α σ ή 
μαντο ρόλο στη βυζαντινή ιστορία 
μέχρι τον 12ο αι. Μ εγάλη σημασία 
απ έκτησε ξαφνικά μόνο μετά την 
κατάλυση της Βυζαντινής Α υ το 
κρατορίας από τους σ ταυροφ ό
ρους το  1204. ' Ενας βυζαντινός 
ευγενής, ο Μ ιχαήλ Κομνηνός Δ ού 
κας, ίδρυσε τό τε, με κέντρο την 
' Αρτα, ένα αυτόνομο κράτος που 
αντιστάθηκε με επ ιτυχία  κατά των 
επιδρομέων, εξαπλώθηκε μέχρι τη 
Ναύπακτο, την Κέρκυρα, το  Δυρ
ράχιο, τη  Θεσσαλία και τη  Θ εσσα
λονίκη, και παρά λίγο να καταλύσει 
τη  λατινική αυτοκρατορία της Κων
σταντινουπόλεως. Μ ετα γενέσ τε 
ροι ιστορικοί ονόμασαν το  κράτος 
αυτό  Δεσπ οτάτο της Ηπείρου, από 
τον τίτλο δεσπότης, που έφεραν οι 
ηγεμόνες του. Το Δ εσπ οτάτο γνώ 
ρισε μεγάλη ακμή τον 13ο αι., αν και 
η Θεσσαλονίκη προσαρτήθηκε το 
1246 στο βυζαντινό κράτος της 
Νίκαιας, που έμελλε ν ’ ανακαταλά- 
βει την Κωνσταντινούπολη το  1261. 
Τον 14ο αι. αρχίζει η παρακμή και η

Επάνω: Το καθολικό της I. Μονής Κάτω 
Παναγιάς Άρτας. Δεξιά: Ο Άγιος Μόδε- 
ατος. Τοιχογραφία του Ναού Αγίου Δη μη
τριού του Κατσούρη, κοντά στην Άρτα. 
Στην απέναντι σελίδα: Ο Βυζαντινός 
Ναός του Αγίου Βασιλείου στην Άρτα.

πολιτική αποσύνθεση, που θα συ- 
νεχισθεί με επ ιταχυνόμενο ρυθμό 
μέχρι την κατάληψη της περιοχής 
από τους Τούρκους, τη δεύτερη 
εικοσ ιπενταετία  του 15ου αι.

Η ' Ηπειρος, που κατά  την παλαι - 
οχριστιανική περίοδο ε ίχε αναδείξει 
ένα πολύ σπουδαίο καλλιτεχνικό 
κέντρο, τη  Νικόπολη, έχει να επ ι- 
δείξει λίγα και δευτευρευούσης ση - 
μασίας μνημεία κατά  τους αιώνες 
που μεσολάβησαν ανάμεσα στις 
αναστατώ σεις του 7ου αι. και την 
ίδρυση του  Δεσποτάτου. Τον 8ο- 
10ο αι. έχε ι κοινή αρχιτεκτονική 
παράδοση με τη  Στερεά Ελλάδα και 
την Πελοπόννησο. Τα κτήρια κ τ ί
ζονται με αλάξευτους λίθους τ ο 
ποθετημένους σε άφθονο κονίαμα, 
ανάμεσα στους οποίους π αρεμ

βάλλονται κομμάτια πλίνθων. Οι 
εξω τερικές επ ιφάνειες είναι αδιάρ- 
θρωτες και αδιακόσμητες. Οι π ε 
ρισσότεροι ναοί είναι τρουλλαίοι. 
Από τα  τέλη του 10ου αι. εμφ ανίζε
τα ι η χαρακτηριστική της ελλαδικής 
σχολής πλινθοπερίκλειστη το ιχ ο 
ποιία, χωρίς όμως την ακρίβεια και 
την άψογη εκτέλεση που την χ α 
ρακτηρίζει στα κτίσματα της Νοτίου
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Ελλάδος. Η τάση για γραφική ελ ευ 
θερία επ ιτε ίνετα ι κατά  την περίοδο 
του Δεσποτάτου. Πλουσιώτατος 
πλίνθινος διάκοσμος ζω ντανεύε ι 
τό τε  τις όψεις των ναών, που είναι 
συνήθως σταυροειδείς εγγεγρα μ 
μένοι με τρούλλο ή τρίκλιτοι σ τα υ 
ρεπ ίστεγοι. Οσον αφορά τη μνη
μειακή ζωγραφική, τα  αρχαιότερα 
έργα που έχουν σωθεί είναι το ιχ ο 
γραφίες των αρχών του  13ου αι. 
Φαίνονται έργα τοπικών εργασ τη
ρίων, που δέχονται με καθυστέρη
ση την επίδραση των μεγάλων 
καλλιτεχνικών κέντρων. Από το  6 
ήμισυ του 13ου αι. σώζονται το υ 
ναντίον πρώτης γραμμής έργα, ό 
πως στον Ά γ ιο  Δημήτριο του Κα- 
τσούρη. Τα εξα ίρετα  ψηφιδωτά της 
Παρηγορήτισσας αποδίδονται σε 
μαϊστορες, που είχαν μετακληθεί 
από την Κωνσταντινούπολη ή τη 
Θεσσαλονίκη.

Στην περιοχή της ' Αρτας έχουν 
σωθεί τα  περισσότερα μνημεία του 
Δεσπ οτάτου της Ηπείρου, αδ ιά
ψευστοι μάρτυρες του πολιτισμού 
που άνθισε κάπ οτε στην έπαλξη 
αυτή του ελληνισμού και της ορθο
δοξίας.

Αρχαιότερη βυζαντινή εκκλησία της 
περιοχής της ' Αρτας είναι ο ' Αγιος 
Δημήτριος του Κατοούρη, καθολικό 
άλλοτε μονής και ενοριακός σήμερα 
ναός των Πλησιών, έξη χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της Αρτας. Παλαιότερα 
είχε νομισθεί ότι κτίσθηκε σαν τρίκλιτη 
θολωτή βασιλική. Η άποψη αυτή δεν 
ευσταθεί. Ο Αγιος Δημήτριος είχε 
ανέκαθεν τη μορφή σταυροειδούς εγ- 
γεγραμένου ναού με βαρύ κυλινδρικό 
τρούλλο που στηρίζεται σε ογκώδεις 
πεσσούς. Δίβηλα που συνδέουν τους 
πεσσούς αυτούς με τον ανατολικό και 
τον δυτικό τοίχο τονίζουν τον κατά 
μήκος άξονα του κτηρίου. Οι εξωτερι
κές επιφάνειες είναι ενιαίες και αδια
κόσμητες, οι αναλογίες βαριές. Ο 
κυρίως ναός ανάγεται στην πρώτη 
πενηνταετία του 9ου αι., αν όχι στα τέλη 
του 8ου, ενώ ο νάρθηκας χρονολογεί
ται στην Τουρκοκρατία. Οιμαυρισμένες 
σήμερα τοιχογραφίες, που καλύπτουν 
τις εσωτερικές επιφάνειες, δεν είναι 
όλες σύγχρονες. Στο αρχαιότερο 
στρώμα, των αρχών ίσως του 13ου αι., 
ανήκει ο άγιος Μόδεστος, που εικονί- 
ζεται μετωπικός στην κόγχη του ιερού. 
Οι προφήτες του τρούλλου εικονίζον- 
ται σε άνετες και κινημένες στάσεις. Οι 
σκηνές της Παλαιός και της Καινής 
Διαθήκης στους θόλους, με το πλατύ 
πλάσιμο και τη συγκροτημένη δήλωση

των συναισθημάτων, είναι εξαίρετα 
έργα της δεύτερης πενηνταετίας του 
13ου αι.

Στο τέλος του 9ου αι. χρονολογείται 
ο ' Αγιος Βασίλειος, ναός σχήματος 
ελεύθερου σταυρού με ψηλό κυλινδρι
κό τρούλλο, κρυμμένος μέσα στις 
πορτοκαλλιές σε απόσταση ενός χιλιο
μέτρου δυτικά από το ιστορικό Γεφύρι 
της ' Αρτας. Το απέριττο μνημείο, 
θαμμένο τρία μέτρα μέσα στη γη, 
ανέκτησε τις αρχικές του αναλογίες 
μετά την απομάκρυνση των προσχώσε
ων από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαι
οτήτων Ιωαννίνων πριν από δέκα χρό
νια. Αποκαλύφθηκαν τότε στο εσωτερι
κό του τοιχογραφίες διαφόρων εποχών. 
Η αδρή μορφή αδιάγνωστου ιεράρχη 
στον βόρειο τοίχο του ιερού ανήκει στο 
αρχαιότερο στρώμα, της πρώτης πε
νηνταετίας των αρχών του 13ου αι. Η 
εκτέλεση είναι συνοπτική, με λίγες και 
γρήγορες πινελλιές.

Ο ναός της Βλαχέρνας, βορείως της 
Άρτας, ήταν καθολικό μονής, όπου 
ετάφησαν μέλη της δυναστείας των 
Κομνηνοδουκάδων δεσποτών της Η
πείρου. ' Εχει τη μορφή τρίκλιτης θολω
τής βασιλικής, στην οποία προσέθεσαν

τρεις τρούλλους- ένα σε κάθε κλιτός. 
Η ανέγερση της βασιλικής και η προ
σθήκη των τρούλλων τοποθετούνται 
στην πρώτη πενηνταετία του 13ου αι., η 
αψίδα όμως jou νοτίου κλιτούς ανήκει 
στο Ιερό Βήμα παλαιότερης ξυλόστε- 
γης βασιλικής του τέλους του 9ου ή των 
αρχών του 10ου αι. Τελευταία αποκαλύ
φθηκαν σημαντικές τοιχογραφίες των 
μέσων του 13ου αι., στον κυρίως ναό και 
λίγο μεταγενέστερες στο νάρθηκα. Τις 
ευαγγελικές σκηνές των πλαγίων κλι
τών διακρίνει ευρυθμία, μνημειακότητα 
και επιτυχημένη απόδοση του ψυχι
σμού των εικονιζομένων.

Δεν σώζονται τοιχογραφίες στην 
Παναγία του Μπρυώνη, κοντά στο 
Νιοχωράκι, νοτιοανατολικά της ' Αρτας. 
Αρχικά ήταν δικιόνιος σταυροειδής 
εγγεγραμένος ναός με νάρθηκα, έπα- 
θε όμως μεγάλες ζημίες κατά την 
ελληνική επανάσταση και το δυτικό 
τμήμα της ανοικοδομήθηκε περί το 
1870 με τη μορφή τρίκλιτης ξυλόστε- 
γης βασιλικής. Πλούσιος, αλλά αμελής 
πλίνθινος διάκοσμος ζωντανεύει την 
ανατολική πλευρά. Πλίνθινη επιγραφή 
χρονολογεί το ναό στο 1238.

Λίγο μεταγενέστερη είναι η Κάτω
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Παναγιά, καθολικό μονής που ίδρυσε ο 
δεσπότης Μιχαήλ ο Β και που λειτουρ
γεί μέχρι σήμερα. Ο ναός είναι τρίκλι- 
τος σταυρεπίστεγος' έχει δηλαδή τη 
μορφή τρίκλιτης θολωτής βασιλικής με 
ψηλότερο το μεσαίο κλιτός, και με 
εγκάρσιο κλιτός καλυπτόμενο από ψη
λότερη δίκλινη στέγη. Στην Κάτω Πανα
γιά το μεσαίο τμήμα του εγκαρσίου 
κλιτούς είναι υπερυψωμένο. Ιδιαίτερα 
πλούσιος είναι και εδώ ο κεραμοπλαστι
κός διάκοσμος. Η πολύ επιμελημένη 
τοιχοποιία συνδέει το κομψό αυτό 
κτήριο με μνημεία της ελλαδικής σχο
λής. Βυζαντινές είναι μόνο οι τοιχογρα
φίες του διακονικού, όπου εικονίζονται 
σκηνές στην καμάρα και μεμονωμένοι 
μετωπικοί άγιοι με ανήσυχη έκφραση 
στους κάθετους τοίχους. Οι λεπτοδου
λεμένες αυτές παραστάσεις ανάγονται 
στο τρίτο τέταρτο του 13ου αι.

Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας τιμάται 
στο όνομα της πολιούχου της Αρτας, η 
οποία ήταν σύζυγος του δεσπότου 
Μιχαήλ του Β' καιεμόνασε εκεί μετά το 
θάνατό του. Ο ναός, τρίκλιτη ξυλόστε- 
γη βασιλική με περιορισμένη πλίνθινη 
διακόσμηση, τοποθετείται συνήθως 
στον 12ο αι. Κτίσμα της Αγίας Θεοδώ
ρας φαίνεται ο νάρθηκας, κατάφορτος 
με πλίνθινα κοσμήματα. Στη νότια πλευ
ρά του μνημείου σώζεται τμήμα ανοι
κτής στοάς του τέλους του 13ου αι.

Κοντά στο προηγούμενο μνημείο 
υψώνεται άλλος ένας βυζαντινός ναός, 
αφιερωμένος στον ' Αγιο Βασίλειο. Εί
ναι μονόχωρος, ξυλόστεγος, και πλαισι
ώνεται από δυο συμμετρικά παρεκκλή

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Τοιχογραφία Μο
νής Αγίας Παρασκευής. Μονοδένδρι Ιω- 
αννίνων.

Η ψηλάφηση του Θωμά. Τοιχογραφία 
Ναού Βλαχέρνας Αρτας.

σια. Πλουσιώτατος κεραμοπλαστικός 
διάκοσμος φαιδρύνει την ανατολική 
πλευρά. Ιδιομορφία αποτελεί η ζωφό
ρος από εφυαλωμένα πλακίδια σε 
τέσσερεις χρωματισμούς, που σχηματί
ζουν είδος ζατρικίου. Αριστερά και 
δεξιά από το παράθυρο του αετώματος 
της ίδιας πλευράς είναι εντειχισμένα 
δυο πήλινα εικονίδια, εφυαλωμένα κι 
αυτά, που παριστάνουν τη Σταύρωση 
και τους Τρεις Ιεράρχες. Οι πίνακες 
αυτοί, όμοιους των οποίων δεν γνωρί
ζουμε στη βυζαντινή τέχνη, αποδίδον
ται σε ιταλικό εργαστήριο. Ο Αγιος 
Βασίλειος ανάγεται μάλλον στη δεύτε
ρη πενηνταετία του 13ου αι.

Το μεγαλύτερο και γνωστότερο μνη
μείο του Δεσποτάτου είναι η Παρηγο- 
ρήτισσα, κτίσμα του δεσπότη Νικηφό
ρου, που χρονολογείται γύρω στο 1290. 
Με το κυβικό σχήμα της δίνει περισσό
τερο την εντύπωση παλατιού παρά 
εκκλησίας. Ο κυρίως ναός περιβάλλε
ται από το Ιερό Βήμα και από διώροφο 
περίστωο, με τρουλλίσκους στις γωνί
ες. Ο τετράγωνος χώρος του κυρίως 
ναού περιορίζεται βαθμιαία με παρα- 
στάδες και κίονες που στηρίζονται σε 
προβόλους, ώστε να μειωθεί η διάμε
τρος του κεντρικού τρούλλου από 
εννέα σε έξη μέτρα. Το μνημείο είναι 
κτισμένο στο μεγαλύτερο τμήμα του με 
πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία. Κόγχες, 
μαρμάρινοι κοσμήτες και ποικίλα πλίνθι- 
να κοσμήματα προσδίδουν κίνηση και

χρώμα στην ανατολική πλευρά. Στο 
εσωτερικό ψηφιδωτά καλύπτουν μόνο 
τον τρούλλο και τα σφαιρικά τρίγωνα 
στη βάση του. Στον τρούλλο κυριαρχεί 
η κολοσσιαία προτομή του Χριστού 
Παντοκράτορος, άτεγκτου αλλά δίκαι
ου κριτή, που ευλογεί και κρατεί κλει
στό ευαγγέλιο. Το πρόσωπό του έχει 
πλάτος 2,20 μ. Οι προφήτες που τον 
περιβάλλουν, με τις κινημένες ελεύθε
ρες στάσεις, την αρμονική πτυχολογία 
και τους τολμηρούς χρωματικούς συν
δυασμούς, είναι από τα σπουδαιότερα 
έργα της βυζαντινής ζωγραφικής του 
13ου αι. Λίγα λείψανα μόνο σώζονται 
από τους ευαγγελιστές των σφαιρικών 
τριγώνων.

Στην άκρη της περίφημης χαράδρας 
του Βίκου, κοντά στο χωριό Μονοδέν
δρι, βόρεια των Ιωαννίνων, σώζεται 
ερημωμένη σήμερα, η μονή της Αγίας 
Παρασκευής. Τα κελλιά ανάγονται στην 
ύστερη Τουρκοκρατία, το απέριττο ό
μως εκκλησάκι, κτισμένο με αλάξευ
τους λ ίθους, ο ίκοδομήθηκε στα 
1413/14. σύμφωνα με την επιγραφή 
που είναι ζωγραφισμένη πάνω από τη 
θύρα. Στην ίδια εποχή χρονολογούνται 
οι τοιχογραφίες του δυτικού, βορείου 
και ανατολικού τοίχου, όπου παριστά- 
νονται, στη μεν κατώτερη ζώνη οι 
κτίτορες και ολόσωμοι άγιοι, στη δε 
ανώτερη ευαγγελικές σκηνές. Ο αρ
χάγγελος Μιχαήλ, με το νεανικό ψιλο
δουλεμένο πρόσωπο και την αρρενωπή 
έκφραση, εικονίζεται όπως συνήθως 
δίπλα στην είσοδο, φρουρός ακοίμητος 
της εκκλησίας

Ο εμπαιγμός. Τοιχογραφία επίσης του 
Ναού Βλαχέρνας Αρτας.
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ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

«Η Μ Ο Ν Ρ Ο Ε ΔΟ ΛΟ Φ Ο Ν Η Θ Η Κ Ε 
Μ Π ΡΟ ΣΤΑ  ΣΤΑ  ΜΑΤΙΑ Μ ΟΥ!»

Ε ΙΚΟΣΙ ολόκληρα χρόνια μετά 
τον τραγικό χαμό της Μαίριλυν 

Μονρόε, της ηθοποιού που θεωρή - 
θηκε η γοητευτικότερη  γυναίκα 
όλων των εποχών, μια συγκλονιστι- 
κή μαρτυρία έρχετα ι να ανατρέψει 
την επίσημη εκδοχή για το  θάνατό 
της:

Ενας αυτόπ της μάρτυρας που 
βρέθηκε δίπλα στη Μαίριλυν τη 
μοιραία εκείνη νύχτα της 6ης Α ύ
γουστου  1962, απ οφ άσ ισε πριν 
από λίγες μέρες να σπάσει τη 
σιωπή του  και να αποκαλύψει πώς 
και από ποιον δολοφονήθηκε η 
διάσημη ηθοποιός.

ΦΟΒΗΘΗΚΑ
«Η Μαίριλυν Μονρόε δολοφονή

θηκε μπροστά στα μάτια μου», 
βεβαιώνει σήμερα ο Τζαίημς Χαλ, ο 
νοσοκόμος του ασθενοφόρου που 
έσπευσε στο σπίτι της ηθοποιού 
για να τη  μεταφέρει επειγόντως 
στο νοσοκομείο. Και συνεχίζει: «Εί
μαι έτοιμος να ορκισθώ ότι είδα ένα 
άγνωστο που παρίστανε το  γιατρό 
να τις χώνει μια βελόνα στη καρδιά!»

Δύο ολόκληρες δεκαετίες, ο Τζαί
ημς Χαλ, ο άνθρωπος που θα 
μπορούσε από την πρώτη στιγμή 
να φωτίσει το  μυστήριο που κάλυ
ψε το  θάνατο της Μαίριλυν, κρα
τούσε το  στόμα του  κλειστό.

« Ημουν τρομοκρατημένος», ο 
μολογεί ο ίδιος με μια αφοπλιστική 
ειλικρίνεια. «Ή ξερα ότι ορισμένοι 
υψηλά ιστάμενοι θα προτιμούσαν 
να μην αποκαλύψω ό,τι ε ίχα δει με 
τα  ίδια μου τα  μάτια. ' Ετσι απ οφ ά 
σισα να σιωπήσω. Σήμερα, όμως, 
θέλω να βγάλω αυτό το  βάρος από 
πάνω μου, όποιες και να είναι οι 
συνέπειες του τολμήματος μου».

Η αφήγηση του Τζαίημς Χαλ 
έρχετα ι να αποδείξει ότι η επίσημη 
εκδοχή περί δήθεν αυτοκτονίας της 
γοητευτικής ηθοποιού είναι μια 
σκευωρία που ε ίχε σαν στόχο να 
καλύψει τα  επίσημα πρόσωπα που 
ενέχοντα ι στη δολοφονία της.

« Ό τα ν  έφτασα στο σπίτι της 
Μονρόε, η ώρα ήταν 2.30 το  πρωί 
διηγείται ο σαρανταπεντάχρονος 
σήμερα νοσοκόμος. Η ηθοποιός 
βρισκόταν σε άθλια κατάσταση δεν 
ε ίχε όμως τα  γνωστά συμπτώματα 
από την κατάχρηση υπνωτικών».

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Δίπλα στο κρεβάτι της Μαίριλυν, 

στο κομοδίνο της, ο νοσοκόμος 
παρατήρησε ότι υπήρχαν αρκετά 
μπουκαλάκια με υπνωτικά χάπια. 
Ολα όμως ήταν άθικτα.
«Από την πρώτη στιγμή που 

μπήκα στο δωμάτιό της, κατάλαβα 
ότι η Μονρόε ήταν ακόμη ζω ντα
νή», συνεχίζει τη διήγησή του ο 
Τζαίημς Χαλ. «Παρατήρησα αμέσως 
ότι το  χρώμα της ήταν μπλε και δεν 
ε ίχε ακόμη πάρει την γκριζάδα του 
θανάτου. Ημουν έτοιμος να της 
δώσω οξυγόνο και να τη μεταφέρω  
στο νοσοκομείο, όταν συνέβη κάτι 
που με έκανε ν ’ αλλάξω γνώμη».

Εκείνο που έκανε το  νεαρό νοσο
κόμο ν ’ αλλάξει γνώμη, δεν ήταν 
τίπ οτε άλλο από την είσοδο στο 
δωμάτιο ενός αγνώστου άντρα, 
σαράντα περίπου ετών, που αυτό - 
συστήθηκε σαν γιατρός της Μ αίρι
λυν και τον δ ιέταξε να απομακρύνει 
τη συσκευή του οξυγόνου από την 
άρρωστη ηθοποιό.

«' Ηξερα ότι αυτό  που με δ ιέτασ
σε δεν ήταν σωστό από ιατρική 
άποψη, εξηγεί ο Χαλ, « Ένας νοσο-

Η Μαίριλυν Μονρόε.

κόμος όμως δε σχολιάζει την άπ ο
ψη του γιατρού. Αν αρνιόμουν να 
εκτελέσω  τη  διαταγή του, κινδύ
νευα να χάσω τη  δουλειά μου και 
να βρεθώ στο δρόμο.' Ετσι στάθηκα 
μακριά από το  κρεβάτι της άρρω
στης και παρακολούθησα το  γ ια 
τρό να της κάνει γ ια  μερικά λεπτά 
μασάζ στην καρδιά. Μ ετά  έβγαλε 
από την τσάντα του μια οόριγγα 
γεμάτη  μ’ ένα καφ ετί υγρό. Αυτό 
που έγινε αμέοως μετά δεν πρό
κειτα ι να το  ξεχάσω  ποτέ».

Ο Τζαίημς Χαλ περίμενε ότι ο 
γιατρός ετο ιμαζόταν να κάνει στη 
Μαίριλυν μια κοινή τονωτική ένεση. 
Εκείνος όμως σημάδεψε με τη βελό - 
να την καρδιά της ηθοποιού. Η 
στάση του ήταν παράξενη, συνεχί
ζει ο Χαλ Και το  πιο περίεργο από 
όλα ήταν ότι έψ αχνε επί ώρα να... 
βρει την καρδιά της, κάτι που δεν 
κάνει κανένας πραγματικός γ ια 
τρός. Αν ο άνθρωπος αυτός ήθελε 
να τη σώσει, θα μου ζή τα γε να τη 
μεταφ έρω  αμέσως στο νοσ οκο 
μείο. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για 
καθαρή δολοφονία».

Την επομένη, όταν διάβασε στις 
εφημερίδες το  ρεπορτάζ του θ α 
νάτου της Μαίριλυν, ο Τζαίημς Χαλ 
κατάλαβε ότι κάποιοι είχαν συμφ έ
ρον να αποκρύψουν τα  π ραγματι
κά γεγονότα  και να δώσουν τη δική 
τους εκδοχή για το  τραγικό τέλος 
της ηθοποιού.

«Δεν ξέρω ποιοι και γ ιατί θέλησαν 
να κάνουν τον κόσμο να π ιστέψει 
ότι η Μαίριλυν έχασε τη ζωή της 
από κατάχτηση υπνωτικών χαπ ι- 
ών», καταλήγει ο Τζαίημς Χαλ. Ξ έ
ρω, ωστόσο, ότι όλα τα  στοιχεία 
που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο της 
εποχής ήταν αναληθή. Στο επ ά γ 
γελμά μου έχω  δει χιλιάδες ανθρώ
πους που πεθαίνουν από υπερβο
λική χρήση ναρκωτικών. Η Μαίριλυν 
δεν πέθανε. Δολοφονήθηκε. Και ο 
δολοφόνος της, ο «γιατρός» εκείνης 
της βραδιάς, κυκλοφορεί ελεύθερος 
και ατιμώρητος ανάμεσά μας».
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Μ ε την ανάπτυξη της εγκληματολογικής κοινωνιολογίας παρατηρείται μετάθεσις του κέντρου ενδιαφέ
ροντος από το πρόσωπο του εγκληματία στο κοινωνικό του περιβάλλον, χωρίς όμως να πόψει να γίνεται η 
διάκρισις μεταξύ εγκληματία και εντίμου πολίτου' απλώς, παύει να θεωρείται σαν ιδιότυπη κοινωνική 
περίπτωοις. Τα εγκληματικά χαρακτηριστικό δεν αναζητούνται πλέον στις ανθρωπολογικές και ψυχικές 
ιδιότητές του αλλά στους όρους του περιβάλλοντος του, στην αθλιότητα της οικονομικής του καταστόσεως, 
στην αντικοινωνικότητα των αξιών που αφωμοίωσε.

Συνέχεια από το προηγούμενο.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ της εγκληματολογίας 
οικοδομήθηκε μέχρι σήμερα γύρω 

από ένα κεντρικό άξονα, το πέρασμα 
στην εγκληματική πράξη (acting out, 
passage a I’acte). Η έννοια αυτή 
αποτελεί το διαφορικό σημείο που 
διακρίνει τον εγκληματία από τον μη 
εγκληματία. Εγκληματίας είναι εκείνος 
που κάτω από την επίδραση μιας 
ωρισμένης καταστάοεως περνά στην 
εγκληματική πράξη, ενώ ο μη εγκλημα
τίας αντιδρά στα ερεθίσματα τα προερ
χόμενα από την ίδια κατάσταση με 
συμπεριφορά μη εγκληματική. ' Ολο το 
πρόβλημα λοιπόν της εγκληματολογίας 
είναι να γνωρίζομε γιατί μερικοί περ
νούν οτην εγκληματική πράξη, ενώ 
άλλοι όχι.

Η εγκληματική πράξη προαλαμβάνε-

ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜ ΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟ)

διακριτικό γνώρισμα του εγκληματία 
θεωρήθηκε η ιδιότυπη βιολογική κατα
βολή του ή η ιδιομορφία της προσωπικό
τητάς του, θεμελιωμένη σε χαρακτηρι
στικά, κατ' άλλους έμφυτα, κατ' άλ
λους επίκτητα.

Με την ανάπτυξη της εγκληματολο- 
γικής κοινωνιολογίας παρατηρείται με
τάθεση του κέντρου ενδιαφέροντος 
από το πρόσωπο του εγκληματία στο 
κοινωνικό του περιβάλλον, χωρίς όμως 
να πάψει να γίνεται η διάκριση μεταξύ 
εγκληματία και εντίμου πολίτου· απλώς, 
παύει να θεωρείται ο εγκληματίας σαν 
ιδιότυπη ατομικότης και θεωρείται σαν 
ιδιότυπη κοινωνική περίπτωση. Τα εγ
κληματικά χαρακτηριστικά δεν αναζη- 
τούνται πλέον στις ανθρωπολογικές και 
ψυχικές ιδιότητές του αλλά στους 
όρους του περιβάλλοντος του, στην 
αθλιότητα της οικονομικής του κατα- 
στάσεως στην αντικοινωνικότητα των

κάσθηκε και κλείοθηκε στην φυλακή 
σαν ένοχος εγκληματικής πράξεως; 
' Ισως το ερώτημα εκπλήξει, γιατί, εκ 
πρώτης όψεως, δεν γίνεται αμέοως 
αντιληπτή η διαφορά μεταξύ των δύο 
κατηγοριών. Η διάκριση όμως θα γίνει 
αμέσως κατανοητή εάν ενθυμηθούμε 
ότι, όπως προκύπτει άπό τις έρευνες 
τις σχετικές με τον σκοτεινό αριθμό, η 
ομάδα των επισήμως γνωστών εγκλη
ματιών, δηλ. των καταδικαοθέντων ως 
ενόχων εγκλήματος, δεν αποτελεί δεί
γμα που να εκπροσωπεί το σύνολο των 
μη γνωστών επισήμως εγκληματιών. Το 
δεδομένο αυτό δεν επιτρέπει την 
επέκταση των συμπερασμάτων περί 
των χαρακτηριστικών των φυλακισμέ
νων πάνω οε όσους περνούν στην 
εγκληματική πράξη.

Κατά πρώτο λόγο, δεν είναι καθόλου 
δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά αυτά, 
ψυχικά ή κοινωνικά αποτελούν τους

ται οαν ένα αποφασιστικό ορόσημο, σαν 
ένας Ρουβίκων, που δεν το περνά ο 
οποιοσδήποτε αλλά μόνον όποιος έχει 
ωριομένα χαρακτηριστικά, τα οποία, 
ακριβώς, εξηγούν το πέρασμα τούτο.

Εγκλημα και εγκληματίας λοιπόν αντι
μετωπίζονται κάτω από ένα πρίσμα 
διαφοράς και ιδιοτυπίας.

Ο εγκληματίας διαφέρει από τον μη 
εγκληματία αν όχι κατά φύση, τουλάχι
στον κατά βαθμό, γιατί λόγωωρισμένων 
χαρακτηριστικών του, ατομικών ή κοι
νωνικών, περνά οτην εγκληματική πρά
ξη, η οποία, κατά συνέπεια εμφανίζεται 
σαν ιδιότυπη συμπεριφορά αφού μόνον 
ο χαρακτηριζόμενος από τα γνωρίσμα
τα αυτά μπορεί να την εκδηλώσει.

Ολη η εξέλιξη της εγκληματολογίας 
δεν ήταν παρά μια αναζήτηση των 
ιδιοτύπων αυτών χαρακτηριστικών που 
διακρίνουν τον εγκληματία. Αρχικά, τα 
ιδιάζοντα αυτά εγκληματικά χαρακτηρι
στικά αναζητήθηκαν οτην ατομικότητα 
του εγκληματία, της οποίας ωρισμένες 
εκφάνσεις εμφανίσθηκαν κατά καιρούς 
και υπό την επίδραση των κρατούντων 
πνευματικών ρευμάτων οαν η έδρα της 
εγκληματογόνου ιδιότητος. ' Ετσι, οαν

Υπό Ηλ. Δασκαλάκη Doctorat d’ Etat Πανεπιστημίου Παρισίων 
Επιστημονικού συνεργάτου του ΕΚΚΕ

Δημοσιεύθηκε στο Περιοδ. «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών».

αξιών που αφομοίωσε. Παρά την μετά
θεση όμως της έδρας των εγκληματι
κών χαρακτηριστικών από το πρόσωπο 
του εγκληματία στους κοινωνικούς του 
όρους, η παθολογική εικόνα αυτού 
εξακολουθεί να υφίσταται.

Πού στηρίζεται όμως αυτός ο παθο- 
λογισμός του εγκληματία; Από πού 
προέκυψαν αυτά τα ιδιότυπα εγκλημα
τικά χαρακτηριστικά, βιοψυχικάή κοινω
νικά, τα οποία προσδιορίζουν το πέρα
σμα στην εγκληματική πράξη και διακρί
νουν τον εγκληματία από τον έντιμο 
πολίτη; ' Ολες αυτές οι «γνώσεις» που 
έχομε για τον εγκληματία γενικώς είναι 
το αποτέλεσμα μελετών που έγιναν 
πάνω σε καταδίκους, τροφίμους φυλα
κών. Τίνος όμως τα ψυχικά και κοινωνι
κά χαρακτηριστικά περιγράφουν τα 
συμπεράσματα των μελετών αυτών; 
αυτού πού περνά στην εγκληματική 
πράξη ή αυτού που συνελήφθει, καταδι-
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ας». Οι έρευνες που διεξάγονται με 
την μέθοδο της «εξομολογήσεως», 
έχοντας αποδείξει ότι η συμμετοχή των 
διαφόρων τάξεων στο έγκλημα δεν 
παρουσιάζει τις διαφορές που παρουσι
άζουν οι επίσημες στατιστικές της 
ενδίκου εγκληματικότητος, επιβεβαιώ
νουν τον συλλογισμό. Εξ άλλου, πριν 
από αυτές τις έρευνες, τον μύθο της 
ηυξημένης εγκληματικότητος των κα
τωτέρων κοινωνικο-οικονομικών στρω
μάτων έναντι των άλλων είχε καταδεί- 
ξει ο Sutherland με τις μελέτες του 
πάνω στην εγκληματικότητα «των φε- 
ρόντων λευκόν περιλαίμιον» (white col
lar criminality), όπου κατέδειξε αφ' 
ενός μεν την μεγάλη συχνότητα παρα- 
βιάσεως από τις ανώτερες κοινωνικο
οικονομικά τάξεις των ποινικών νόμων 
που διέπουν την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα, αφ' ετέρου δε το

Στις φωτογραφίες και των δυο σελίδων 
γνωστοί πίνακες «διασήμων» εγκλημά
των. Στην απέναντι σελίδα: Η Ιουδίθ 
(πίνακας του Κριστοφάνο Αλλόρι). Αρι
στερά: Η αρπαγή των Σαββίνων (πίνακας 
του Ζαν-Αούί Νταβίντ).

ΙΟΥ ΑΡΙΘΜ ΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
προοδιοριστικούς παράγοντες του πε
ράσματος στην εγκληματική πράξη, 
όπως γίνεται γενικά δεκτό στο σημερι
νό στάδιο της εγκληματολογίας. Είναι 
δυνατόν (και τα πορίσματα των ερευ
νών πάνω στον σκοτεινό αριθμό το 
πιθανολογούν σε μεγάλο βαθμό) ότι τα 
χαρακτηριστικά αυτά, που προκύπτουν 
από τις μελέτες των πληθυσμών των 
σωφρονιστηρίων, αντί να συνιστούν 
προοδιοριστικούς παράγοντες του πε
ράσματος στην πράξη, να αποτελούν 
στην πραγματικότητα παράγοντες 
προσδιορίζοντες την σύλληψη και κα
ταδίκη ως ενόχου εγκληματικής πράξε- 
ως. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες 
από τις σχετικές μελέτες εμφανίζουν 
ένα ηυξημένο ποσοστό ψυχικώς ανω
μάλων ή πνευματικώς ανεπαρκών μετα
ξύ των κρατουμένων στις φυλακές 
πράγμα που οδήγησε στην αναγωγή της 
ψυχικής ανωμαλίας και της ολιγοφρε- 
νείας οε εγκληματογόνους παράγον
τες και μάλιστα τους κυρίώτερους. 
Είναι όμως πολύ πιθανό ότι το η υξη μένο 
ποσοστό ψυχικώς ανωμάλων ή ολιγο- 
φρενών μεταξύ των καταδίκων οφείλε
ται πτο ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι

οι αιτίες ανακαλύψεως και συλλήψεώς 
τους από την αστυνομία, ενώ οι ευφυ
είς και ψυχικώς ομαλοί ευχερέστερα 
αποφεύγουν την σύλληψη. Κατά τον 
ίδιο τρόπο θα μπορούσε να εξηγηθεί και 
η σε συντριπτικά υψηλό ποοοστό εκ
προσώπηση των κατωτέρων κοινωνικο
οικονομικών τάξεων στους πληθυ
σμούς των σωφρονιστηρίων. Αντί τούτο 
να ερμηνευθεί, όπως συμβαίνει, σαν το 
αποτέλεσμα των εγκληματογόνων επι
δράσεων της τρώγλης, της κακόφημης 
γειτονιάς, του αλκοολισμού και άλλων 
γνωρισμάτων που συνδέονται με την 
ανέχεια, μπορεί να αποδοθεί στην 
προκατάληψη των μέοων και ανωτέρων 
κοινωνικών στρωμάτων, οτα οποία εν
τάσσονται αστυνομικοί και δικασταί, να 
βλέπουν τις κατώτερες κοινωνικοοικο
νομικές τάξεις με βλέμμα καχυποψίας, 
ώστε οι μεν αστυνομικοί να τις επιτη
ρούν αυστηρότερα και συνεπώς να 
ανακαλύπτουν τα αδικήματά τους σε 
μεγαλύτερο ποσοστό, οι δε δικασταί, 
ασυνείδητα, να φέρωνται ευκολώτερα 
σε δημιουργία δικανικής πεποιθήσεως 
περί ενοχής τους παρά προκειμένου 
περί «πολιτών υπεράνω πάσης υποψι

ασήμαντο ποσοστό εισαγωγής τους σε 
δίκη και καταδίκη για τις παραβιάσεις
αυτές.

Βλέπομε λοιπόν ότι δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί επιστημονικώς αιτιώδης 
σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών 
που απαντώνται συχνά στους καταδί
κους και του περάσματος στην εγκλη
ματική πράξη, κι αυτό γιατί πιθανολογεί
ται ότι τα χαρκτηριστικά αυτά είναι 
μάλλον παράγοντες της συλλήψεώς 
και της καταδίκης. ' Οχι μόνο τα χαρα
κτηριστικά αυτά γνωρίσματα δεν απο- 
δεικνύονται σαν προσδιοριστικά αίτια 
του περάσματος στην εγκληματική 
πράξη, αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος 
αποτελούν συνέπειες του στιγματι- 
σμού που προκαλούν η ποινική καταδίκη 
και η φυλακή. Εχει αποδειχθεί ότι η 
δίωξη, η σύλληψη, η εκδίκαση και η 
φυλάκιση είναι παράγοντες σοβαρής 
διαταραχής των όρων υπάρξεως του 
καταδίκου. Η σύλληψη ασκεί τεραστία 
ψυχική επίδραση στον συλλαμβανόμε- 
νο, ο οποίος μέχρι τότε αισθάνεται 
απόλυτα εναρμονισμένος με το περι
βάλλον του, όπως και πριν το έγκλημά 
του το οποίο, χάρις στους μηχανισμούς
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αυτοδικαιολογήσεως, έχει τακτοποιή
σει στην συνείδησή του σαν εντελώς 
αρμόζουσα συμπεριφορά. Με την σύλ
ληψη αποκτά για πρώτη φορά συνείδη
ση ότι περνά μια τάφρο που τον χωρίζει 
ριζικά απ' τον κόσμο στον οποίο μέχρι 
τότε ανήκε.

Η σύλληψη αποτελεί γ ι’ αυτόν την 
απαρχή της συνειδητοποιήσεως της 
νέας δημοσίας ταυτότητάς του ως 
εγκληματίου που θα φέρει σ' όλη του 
την ζωή.

Στον πρώτο αυτόν ψυχικό τραυματι
σμό θα προστεθούν το choc του 
χωρισμού από την οικογένεια, η απώ
λεια του κύρους του στα παιδιά του, η 
εγκατάλειψη της εργασίας και οι οικο
νομικές ανάγκες που θα προκύψουν, 
κτλ., δηλ. καταστάσεις που δεν αφή
νουν ανέπαφο τον ψυχισμό του ατόμου. 
Η έκτιση της ποινής, όταν η παραμονή 
στην φυλακή παρατείνεται επί πολύ (και 
συνήθως οι εγκληματολογικές έρευ
νες γίνονται πάνω σε καταδικασμένους 
σε βαρειές ποινές καθείρξεως), εξα
σθενεί όχι μόνο τις σωματικές δυνάμεις 
αλλλά και τις πνευματικές. Η στέρηση 
της ελευθερίας γίνεται αιτία πολλών 
ψυχοσωματικών ανωμαλιών που αλλοι
ώνουν εντελώς την ψυχική προσωπικό
τητα του καταδίκου. Αλλά η κυρίως 
αλλοτριωτική επίδραση της φυλακής 
προέρχεται από τους κοινωνιολογικούς 
παράγοντες του «σωφρονιστικού» πε
ριβάλλοντος. Αυτός που περνά την 
πύλη μιας φυλακής βρίσκεται στο κλίμα 
μιας καλλιέργειας την οποία μοιραία θα 
αφομοιώσει. Θα μάθει τους κανόνες 
που διέπουν τις σχέσεις των καταδίκων 
μεταξύ τους γιατί αλλιώς δεν θα 
μπορέσει να ζήσει μαζί τους, θα μάθει 
την argot τους για να μπορεί να 
επικοινωνεί με αυτούς, θα ασπασθείτις 
αξίες τους γιατί μόνον βάσει αυτών θα 
βρίσκει δικαίωση, τελικά, θα αισθανθεί 
τα τείχη της φυλακής του σαν τα όρια 
που χωρίζουν τον κόσμο του, τον κόσμο 
των στιγματισμένων στον οποίο ανήκει 
και ο οποίος τον δέχεται σαν προσωπι
κότητα, από τον κόσμο των άλλων, τον 
κόσμο που τον στιγμάτισε, τον απέρρι- 
ψε, και έναντι του οποίου και το όνομά 
του ακόμη έχει αντικατασταθεί με έναν 
αριθμό.

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι τα 
άτομα, που βρίσκονται μέσα στην φυλα
κή και που έγιναν το αντικείμενο των 
εγκληματολογικών ερευνών, έχουν υ- 
ποστεί τόσες αλλοιώσεις μέσα στην 
φυλακή και εξ αιτίας αυτής, ώστε μικρή 
σχέση διατηρούν με αυτό που ήταν 
κατά τον χρόνο του περάσματος στην 
εγκληματική πράξη. Χαρακτηριστικό εί
ναι ότι ακόμη και ο προγναθισμός, τον 
οποίο ο Lambroso είχε διαπιστώσει

Αυτός που περνά την πύλη μίας φυλακής 
βρίσκεται στο κλίμα μιας καλλιέργειας την 
οποία μοιραία θα αφομοιώσει.

κατά τις έρευνές του πάνω σε καταδί
κους και είχε αναγάγει σ' ένα από τα 
περίφημά του «στίγματα», εξηγείται 
σήμερα απο την άθλια ποιότητα της 
τροφής των καταδίκων την εποχή εκεί
νη, η οποία απαιτούσε έντονη προσπά
θεια των σιαγόνων, με αποτέλεσμα την 
υπερτροφική τους ανάπτυξη.

Οι απόψεις που προηγούνται, συνε
πτυγμένες, βέβαια, στο μέτρο της 
εργασίας αυτής, καταδεικνύουν τους 
λόγους για τους οποίους όλη η διδα
σκαλία της εγκληματολογίας περί ιδια- 
ζόντων γνωρισμάτων του εγκληματία, 
που διαφορποιούν αυτόν έναντι του μή 
εγκηματία και προσδιορίζουν το πέρα
σμα στην εγκληματική πράξη, πέφτει 
στο κενό. Τα διάφορα χαρακτηριστικά, 
ατομικά η κοινωνικά, που έφεραν σε 
φως οι διάφορες έρευνες που έγιναν 
πάνω σε καταδίκους, δεν αφορούν 
αυτόν που περνά στην εγκληματική 
πράξη αλλά αυτόν που στιγματίζεται 
σαν εγκληματίας Το σύνολο των γνώ
σεων λοιπόν που θεωρούνται ότι απαρ
τίζουν την Εγκληματολογία δεν συνι- 
στούν στην πραγματικότητα παρά μια 
Σωφρονιστική Εγκληματολογία που δεν 
διδάσκει τίποτε γι' αυτόν που διαπράτ- 
τει το έγκλημα αλλά γι' αυτόν που 
ανακηρύσσεται επίσημα από τα δικα
στήρια σαν εγκληματίας. Ο τελευταίος 
αυτός διαφέρει από τον μέσο τύπο 
κοινωνικού μέλους, τον έντιμο και

νομιμόφρονα πολίτη, και όχι εκείνος 
που πέρασε στην εγκληματική πράξη 
χωρίς να γίνει γνωστός. Αυτός, μη 
προσλαμβανόμενος σαν εγκληματίας 
από το κοινωνικό σύνολο και μη «τυπο
ποιούμενος» από την δικαιοσύνη με την 
«ετικέττα» του εγκληματίου ανήκει 
στην κατηγορία των «εντίμων» πολιτών 
και δεν παρουσιάζει την εικόνα της 
ατομικής ή κοινωνικής παθολογίας που 
παρουσιάζει ο «εγγεγραμμένος» στα 
εγκληματικά μητρώα.

Γίνεται λοιπόν απολύτως σαφές ότι 
διάπραξη εγκλήματος και καταδίκη κά
ποιου σαν εγκληματία είναι δύο πρά
γματα εντελώς διαφορετικά. Όπως 
είδαμε ήδη από την επισκόπηση που 
κάναμε στις έρευνες πάνω στον σκο
τεινό αριθμό της εγκληματικότητας, 
πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τελούν 
εγκλήματα χωρίς να αποτελόσουν αντι-

Η σύλληψη αποτελεί για τον εγκληματία 
την απαρχή της συνειδητοποιήσεως της 
νέας δημοσίας ταυτότητάς τουωςεγκλη- 
ματία.

κείμενο ποινικής καταδίκης. Από την 
άλλη πλευρά, επειδή το ενδεχόμενο 
των δικαστικών πλανών δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί, είναι πιθανό να καταδικα- 
σθούν σαν εγκληματίες και άτομα τα 
οποία δεν ετέλεσαν έγκλημα. Μεταξύ 
των δύο τούτων περιπτώσεων ατόμων, 
αυτών που πέρασαν στην εγκληματική 
πράξη χωρίς συνέπειες και εκείνων που 
καταδικάσθηκαν λόγω κάποιου, πρα
γματικού ή νομιζομένου, περάσματος 
σε εγκληματική πράξη, υπάρχει μια 
ποιοτική διαφορά. Τα άτομα της πρώτης
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Με την ανάπτυξη της εγκληματολογικής 
κοινωνιολογιας παρατηρείται μετάθεση 
του κέντρου ενδιαφέροντος από το πρό
σωπο του εγκληματία στο κοινωνικό του 
περιβάλλον.

περιπτώσεως δεν έχουν κανένα ιδιάζον 
χαρακτηριοτικό που να τα εξειδικεύει 
έναντι του λοιπού κόαμου οαν μέλη 
μιας ομογενούς κατηγορίας. Το πέρα
σμα στην εγκληματική πράξη, παραμέ- 
νοντας άγνωστο, δεν προσδίδει καμμιά 
ιδιαίτερη ιδιότητα, δεν αλλοιώνει την 
κοινωνική ταυτότητα του δράστου, ο 
οποίος παραμένει στο πλέγμα των 
κοινωνικών σχέσεων που βρισκόταν και 
πριν από το έγκλημα και εξακολουθεί 
να διαδραματίζει τους ίδιους κοινωνι
κούς ρόλους σαν οικογενειάρχης, σαν 
επαγγελματίας, σαν μέλος του α ή β 
συλλόγου, σαν μέλος του α ή β κύκλου 
κοινωνικών σχέσεων, κτλ. Αντιθέτως, 
τα άτομα της δευτέρας περιπτώσεως, 
με την επίσημη ανακήρυξή τους σαν 
εγκληματιών, αποκτούν μια νέα κοινω
νική ταυτότητα, καλούνται να παίξουν 
ένα νέο κοινωνικό ρόλο, του εγκληματί- 
ου, του αποβλήτου, ο οποίος (νέος 
ρόλος) έχει οαν συνέπεια την ανατρο
πή των προηγουμένων ρόλων. ' Ετοι 
αποβάλλεται από την εργασία του ή δεν 
γίνεται ζήτηοη της επαγγελματικής 
προσφοράς τους, εξοστρακίζεται από 
τον κύκλο των προηγουμένων κοινωνι
κών του σχέσεων, εκπίπτει από τον 
ρόλο του σαν οικογενειάρχου, κτλ., κτλ. 
Βλέπομε λοιπόν ότι εκείνο το οποίο 
διακρίνει τον εγκληματία από τον μη 
εγκληματία δεν είναι η τέλεση του 
εγκλήματος αλλά ο στιγματισμός του

από την θεσμοποιημένη κοινωνική αντί
δραση που εκδηλώνεται με την καταδί
κη και την ποινή.

Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει και την 
αναθεώρηση του ορισμού του εγκλημα- 
τίου. Εγκληματίας δεν είναι εκείνος 
που διαπράττει έγκλημα. Υπάρχουν 
πολλοί οι οποίοι διαπράττουν εγκλήμα
τα και όμως επειδή παραμένουν άγνω
στοι δεν προσλαμβάνονται σαν εγκλη
ματίες. Εγκληματίας είναι εκείνος που 
στιγματίζεται σαν τέτοιος από αυτούς 
που έχουν την εξουσία να το κάνουν

Η βασική λοιπόν συνέπεια της συνει- 
δητοποιήσεως των προβλημάτων του
σκοτεινού αριθμού είναι η μετάθεση 
του επικέντρου της εγκληματολογίας 
από το πέρασμα στην πράξη, στην 
κοινωνική αντίδραση. Αφού εγκληματί
ας είναι αυτός που στιγματίζεται σαν 
τέτοιος από τα αρμόδια πολιτειακά 
όργανα, η εγκληματολογική έρευνα 
οφείλει να κατατείνει στην διαφώτιση 
των μηχανισμών που οδηγούν στην 
επιλογή αυτών που τελικά υφίστανται 
τον στιγματιομό, καθώς επίσης και στις 
συνέπειες αυτού. Η διερεύνηση απλώς 
και μόνο των μηχανισμών του περάσμα
τος στην εγκληματική πράξη, που όπως 
είδαμε εξαντλούσε μέχρι τώρα το 
αντικείμενο της εγκληματολογίας, χω
ρίς να είναι περιττή (εφ' όσον, βέβαια, 
απαλλαγεί από τα μεθοδολογικά της 
αμαρτήματα για τα οποία μιλήσαμε), 
δεν είναι αρκετή, γιατίτοπέρασμα στην 
πράξι δεν αποτελεί τον μόνο παράγον
τα στιγματισμού κάποιου σαν εγκλημα
τία. Η επίδραση πολλών άλλων συγκλι- 
νόντων παραγόντων, όπως η στάση του 
παθόντος, η ύπαρξις μαρτύρων ή η 
διάθεση των υπαρχόντων να καταθέ
σουν, η δράση και λειτουργία των 
επισήμων οργάνων στιγματισμού (αστυ
νομίας και δικαστηρίων), είναι καθορι
στική για την αναγωγή κάποιου σε 
εγκληματία. Τελικά, ποιος θα στιγματι- 
σθεί σαν εγκληματίας και θα σταλεί στις 
φυλακές καθορίζεται, όχι μόνο από το 
αν ετέλεσε έγκλημα, αλλά και από την 
λειτουργία των μηχανισμών επισημάν- 
σεως του εγλήματος, παραπομπής στο 
σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και 
καταδίκης. Η κατανόηση λοιπον του 
τρόπου λειτουργίας αυτών των μηχανι
σμών θα διαφωτίσει την διαδικασία 
στιγματισμού.

Να λοιπόν που η συνειδητοποίηση 
των προβλημάτων που θέτει ο σκοτει
νός αριθμός έχει σαν αναγκαίο επακό
λουθο την διεύρυνση του πεδίου εγ- 
κληματολογικής έρευνας με την δημι
ουργία ενός δευτέρου πόλου ενδιαφέ
ροντος, της κοινωνικής αντιδράσεως 
κατά του εγκλήματος.Η συστηματική

διερεύνηση αυτού του νέου πεδίου 
μελέτης θα φέρει σε φως ένα σύνολο 
γνώσεων που θα απαρτίσουν ένα νέο 
κλάδο της εγκληματολογίας, την εγ
κληματολογία της κοινωνικής αντιδρά- 
οεως, που θα υφίσταται παράλληλα με 
την εγκληματολογία του περάσματος 
στην εγκληματική πράξη. Η τάση προς 
αυτήν την κατεύθυνση είναι σαφής 
στην επιστημονική κίνηση, αν και οι 
σχετικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε 
εμβρυακή κατάσταση.

Στην ανάπτυξη που θα επακολουθή
σει θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση μιας 
στρατηγικής ερευνών με αντικείμενο 
τους κοινωνικούς μηχανισμούς επιλο
γής, από την μάζα των παραβατών του 
ποινικού νόμου, εκείνων που καλούνται 
να ενσαρκώσουν το εγκληματικό στε
ρεότυπο με τον στιγματιομό τους σαν 
εγκληματιών. Βέβαια, το παρόν στάδιο 
των γνώσεων πάνω στον τομέα αυτόν 
δεν επιτρέπει την συναγωγή συμπερα
σμάτων θα περιορισθούμε απλώς στην 
διατύπωση ωρισμένων υποθέσεων 
προς επαλήθευση με μελλοντικές εμ
πειρικές έρευνες.

Η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα, 
με άλλα λόγια η διαδικασία στιγματι- 
σμού, περιλαμβάνει όχι μόνο εκδηλώ
σεις που ακολουθούν την τέλεση της 
εγκληματικής πράξεως αλλά επίσης και 
φαινόμενα που προηγούνται αυτής. 
Στην πρώτη περίπτωση κατατάσσονται 
οι εκφάνσεις των κοινωνικών μηχανι
σμών φιλτραρίσματος που οδηγούν 
ωρισμένους από τους παραβάτες (αλη
θείς ή νομιζομένους) του ποινικού 
νόμου στην κτήση του στίγματος του 
εγκληματίου. Στην δευτέρα περίπτωση 
εμπίπτουν οι διεργασίες στιγματισμού 
στο επίπεδο της συμπεριφοράς, δηλ. 
αναγωγής ωρισμένης συμπεριφοράς 
σε έγκλημα. Παρά την διαφορά σημείου 
αναφοράς του στίγματος (στην πρώτη 
ηπερίπτωση, το πρόσωπο, στην δεύτε
ρη, η πράξη), πρόκειται για δύο εκφάν
σεις του γενικωτέρου φαινομένου της 
κοινωνικής αντιδράσεως, εφ ' όσον ο 
στιγματισμός του προσώπου προϋποθέ
τει τον χαρακτηρισμό σαν εγκληματικής 
της πράξεως της οποίας δράστης 
θεωρείται το πρόσωπο. ' Ετσι, η αναγω
γή μιας πράξεως σε έγκλημα ενέχει 
ένα δυνάμει στιγματιομό ενός κύκλου 
προσώπων, αυτών που στο μέλλον θα 
διωχθούν και θα καταδικασθούν ως 
ένοχοι διαπράξεώς της. Στην μελέτη 
λοιπόν της κοινωνικής αντιδράσεως 
εμπίπτουν και τα δύο πεδία στιγματι- 
σμού, δηλ. το νομοθετικό πεδίο αναγω
γής πράξεων σε εγκλήματα και το 
δικαστικό πεδίο αναγωγής παραβατών 
σε εγκληματίες.
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Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Εν τούτοις, σε μια εργασία που έχει 

σαν αντικείμενο τον σκοτεινό αριθμό 
της εγκληματικότητας, η έκφανση της 
κοινωνικής αντιδράσεως κατά της συμ
περιφοράς, νομίζω ότι δεν μπορεί να 
στεγαοθεί. Επιφυλασσόμενος λοιπον 
να ασχοληθώ με αυτήν σε άλλη αυτοτε
λή εργασία, εν συνεχεία θα περιορισθώ 
μόνο στην εξέταση των μηχανισμών 
επιλογής, από το σύνολο αυτών που 
περνούν στην εγκληματική πράξη, εκεί
νων που θα αποτελόσουν το αντικείμε
νο της ποινικής αντιδράσεως της κοι
νωνίας.

Είδαμε ήδη ότι η ιδιότητα του εγκλη- 
ματίου και ο ιδιάζων κοινωνικός ρόλος 
που καλείται να παίξει αποκτώνται με 
τον στιγματισμό κάποιου σαν εγκλημα- 
τίου, πράγμα που εκφράζεται με την 
καταδίκη και την επιβολή ποινής από 
τα επίσημα όργανα κοινωνικής αντιδρά- 
οεως, τα ποινικά δικαστήρια. Από την 
τέλεση όμως μιας εγκληματικής πράξε- 
ως μέχρι τον στιγματισμό του δράστου 
ως εγκληματίου μεσολαβεί ένα μεγάλο 
διάστημα, η διάρκεια του οποίου, καθ' 
όλη του την διαδρομή, καθορίζεται από 
την πλήρωση πλήθους όρων.

Κατά πρώτο λόγο, η κίνηση των 
μηχανισμών της ποινικής αντιδράσεως 
προϋποθέτει ότι το τελεσθέν έγκλημα 
προοελήφθει κοινωνικώς, δηλ. έγινε 
γνωστό σε τρίτα πρόσωπα, πέραν του 
δράστου. Ο βαθμός της κοινωνικής 
προσλήψεως του τελεσθέντος εγκλή
ματος μπορεί να ποικίλλει κατά περι
πτώσεις. Μπορεί η γνώση του εγκλήμα
τος να περιορίζεται μόνο μεταξύ δρά
στου και παθόντος, μπορεί να εκτείνε
ται σε στενούς κύκλους προσώπων, 
είτε σχετιζομένων με τον δράστη ή τον 
παθόντα (οικογένεια, φίλοι), είτε και 
εντελώς ασχέτων προς αυτούς (τρίτοι 
μάρτυρες)· τέλος είναι δυνατόν η 
διάπραξη του εγκλήματος να πάρει 
μεγάλη δημοσιότητα. ' Οποια κι αν είναι 
η έκταση της κοινωνικής προσλήψεως 
του εγκλήματος, για να τεθούν σε 
κίνηση οι μηχανισμοί της επισήμου 
αντιδράσεως, χρειάζεται να περιέλθει 
το έγκλημα σε γνώση των αρμοδίων 
διωκτικών αρχών. Νομικώς, η αρχή της 
αυτεπαγγέλτου διώξεως, που ισχύει για 
το μεγαλύτερο μέρος των εγκλημάτων, 
επιβάλλει στις διωκτικές αρχές να 
προβαίνουν στην δίωξη του εγκλήμα
τος με δική τους πρωτοβουλία μόλις 
λάβουν γνώση της τελέοεώς τους. 
Κοινωνιολογικούς όμως, το σύστημα της 
ποινικής δικαιοσύνης είναι κυρίως μη 
αυτοτροφοδοτούμενο σε ποινικές υπο
θέσεις, δηλ. εκτός από ενα μικρό 
μέρος εγκληματικότητας, του οποίου 
επιλαμβάνονται τα δικαστήρια κατόπιν 
αυτεπαγγέλτου διώξεως των διωκτικών

αρχών, το μεγαλύτερο μέρος των 
υποθέσεων παραπέμπεται σ' αυτά από 
αυτούς που έχουν συμφέρον για την 
δίωξή τους (παθόντες ή τρίτοι).

Τις διεργαοίες λοιπόν επιλογής, από 
τους παραβάτες του ποινικού νόμου, 
εκείνων που σε τελική ανάλυση θα 
στιγματισθούν σαν εγκληματίες, πρέπει 
να τις διακρίνουμε σε δυο φάσεις.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τις 
διεργαοίεςπαραπομπής, δηλ. τους ό
ρους υπό τους οποίους ωρισμένοι που 
έχουν γνώση της τελέσεως ενός εγ
κλήματος παίρνουν την πρωτοβουλία 
να το καταγγείλουν στην δικαιοσύνη. 
Κατά την φάση αυτή, επέρχεται μια 
πρώτη επιλογή, πολύ σημαντική σε 
έκταση, όπως είδαμε ήδη, υποψηφίων 
προς στιγματιομό. Αυτοί που θα επιλε- 
γούν κατά την πρώτη φάση, δηλ. αυτοί 
που θα καταμηνυθούν, περνούν, κατά 
την διαδρομή της ποινικής διαδικασίας, 
από σειρά διαδοχικών επιλογών από τις

Στην απέναντι 
σελίδα ένας πίνακας 

που έχει σχέση 
με το «έγκλημα του 

αιώνα»,
τη δολοφονία του 

Κέννεντυ 
(Μπούφαλο II του 

Ζωγράφου
Ρόμπερτ Ράουσεν Μπέργη)

οποίες απαλλάσσεται σταδιακά ένας 
αριθμός καταμηνυθέντων (απόφαση 
του Εισαγγελέως περί θέσεως της 
μηνύσεως στο αρχείο, απαλλακτικό 
βούλευμα, κτλ. κτλ.), μέχρι τελικής 
επιλογής αυτών που καταδικάζονται 
τελεοιδικως. Οι παράγοντες που επι
δρούν και προσδιορίζουν αυτήν την 
προοδευτική διαλογή μέχρι τελικής 
κρίσεως αποτελούν την δευτέρα φάση 
του προβλήματος. Η φάση όμως αυτή 
δεν θα μας απασχολήσει στην ανάπτυξη 
που ακολουθεί, γιατί τοποθετείται έξω 
από τα όρια της εργασίας αυτής που 
έχει οαν αντικείμενο τον σκοτεινό 
αριθμό της εγκληματικότητος.

Τους παράγοντες που καθορίζουν τα 
όρια ανοχής έναντι του τελεοθέντος 
εγκλήματος και, συνεπώς, της μη κα
ταγγελίας του, οφείλει να εξετάσει 
κανείς αναφορικά, αφ' ενός μεν προς 
την στάση του παθόντος έναντι του 
εγκλήματος, αφ’ ετέρου δε προς την

στάοη του κοινωνικού περιβάλλοντος, 
οτο οποίο ανήκει ο δράστης.

Καθώς είδαμε προηγουμένως, οι 
έρευνες για τον προσδιορισμό του 
σκοτεινού αριθμού της εγκληματικότη
τας, που έγιναν πάνω σε θύματα 
εγκληματικών πράξεων, κατέδειξαν ότι 
ενα σημαντικό ποσοστό αυτών δεν 
καταγγέλλει στις διωκτικές αρχές το 
έγκλημα το οποίο τους έπληξε. ' Οοο 
παράξενο και αν φαίνεται τούτο, το 
φαινόμενο είναι διαπιστωμένο' πρέπει 
λοιπόν να εντοπισθούν οι γενεσιουργοί 
του λόγοι. Από μεθοδολογικής απόψε- 
ως, η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιήθη
κε για τον προσδιορισμό της εκτάσεως 
του σκοτεινού αριθμού της εγκληματι
κότητας προσφέρεται και στην προκει
μένη περίπτωση, δηλ. η υποβολή ερω
τηματολογίου σε πληθυσμιακό δείγμα 
που παρουσιάζει την σύνθεση ολοκλή
ρου του πληθυσμού. Οι σχετικές ερω
τήσεις θα πρέπει να διατυπωθούν έτσι 
ώστε να είναι κατάλληλες για να επιβε
βαιωθούν κυρίως οι εξής υποθέσεις:

Η πράξη δεν «προαελήφθη» σαν 
έγκλημα από εκείνον κατά του οποίου 
εστράφη. Το ζήτημα της προσλήψεως 
του εγκληματικού χαρακτήρος της πρά- 
ξεως κατά τις συλλογικές κοινωνικές 
παραστάσεις εμπίπτει οτον κύκλο ε 
ρευνών που έχουν σαν αντικείμενο τον 
καθορισμό των μηχανισμών αναγωγής 
της πράξεως σε έγκλημα (βλ. ανωτ.). 
Συνδέονται όμως και με το ζήτημα των 
ορίων ανοχής του παθόντος έναντι του 
εγκλήματος, εφ ' όσον είναι φυοικό να 
μη καταγγελει τούτο στις περιπτώσεις 
που δεν το θεωρεί οαν έγκλημα. 
Πράγματι, πράξεις οι οποίες, νομικώς 
στοιχειοθετούν εγκλήματα, είναι δυνα
τόν, κοινωνικώς, να μην προσλαμβά- 
νωνται σαν ενκλήματα από εκείνους 
κατά των οποίων στρέφονται, παρά 
μόνον πέραν ωριομένου minimum εν- 
τάσεως της προσβολής (κατώφλι εγ
κληματικότητας) το οποίο, εξ άλλου, 
ποικίλλει ανάλογα με την κρατούσα 
υποδομή στο κοινωνικό περιβάλλον του 
ατόμου. Από ποιου οημείου π.χ. μια 
«τολμηρή χειρονομία» σε μια γυναίκα 
παύει να προσλαμβάνεται σαν υπερβο
λική οικειότης και γίνεται αισθητή σαν 
«βάναυσος προσβολή της αιδούς»;

Το ζήτημα έχει ιδιαιτέρα σημασία 
αντιμετωπιζόμενο κυρίως κάτω από το 
πρίσμα της διαφορικής προολήψεως 
του εγκληματικού χαρακτήρος μεταξύ 
των διαφόρων κοινωνικών τάξεων εν 
όψει των διαφορών που παρουσιάζον
ται από τάξη σε τάξη στην ιεράρχηση 
των αξιών και του προκύπτοντος αποτε
λέσματος, η ίδια αξία είναι πιο απόλυτη 
για την μια τάξη και πιο σχετική για την
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άλλη. Κατά μια μελέτη πάνω στα 
εγκλήματα των εργαζομένων σε διάφο
ρες επιχειρήσεις στην Αγγλία, πάνω 
από το 50% των ερωτηθέντων εργατών 
ήταν της γνώμης ότι η κλοπή αρχίζει 
από αντικείμενα αξίας άνω των 5 λιρών. 
Επίσης, ωρισμένες εκδηλώσεις βιαιό
τητες δεν θεωρούνται σαν εγκληματι
κές σε μερικούς εργατικούς οικισμούς 
στην Αγγλία, ενώ αντιθέτως η τυχόν 
καταγγελία τους στην αστυνομία θεω
ρείται σαν ιδιαιτέρως υποτιμητική εκδή
λωση (χαφιεδισμός). Βλέπομε λοιπόν 
στον τρόπο προσλήψεως του εγκλήμα
τος από τον παθόντα ενα παράγοντα μη 
επισημάνσεως του εγκλήματος στις 
αρχές.

Με την πρώτη αυτή υπόθεοη στενά 
συνδέεται και μια άλλη, δηλ. η έκταση 
της αγνοίας του ποινικού νόμου στις 
διάφορες κοινωνικές ομάδες. Σε τελι
κή ανάλυση όμως η υπόθεση αυτή 
ουγχέεται με την προηγουμένη γιατί και 
οτις δυο περιπτώσεις η πράξη δεν 
προσλαμβάνεται σαν εγκληματική. Η 
διαφορά έγκειται στο ότι στην πρώτη 
περίπτωση ο τόνος τοποθετείται στο 
απαγορευμένο αντικείμενο, ενώ οτην 
δεύτερη περίπτωση, σ' αυτή τούτη την 
απαγόρευση.

Μια τρίτη υπόθεση είναι η πεποίθηση 
του παθόντος για το μάταιο της καταγ
γελίας λόγω μη δυνατότητος της αστυ
νομίας να ανακαλύψει τον δράστη. Η 
προσέγγιση του σημείου τούτου στο 
εμπειρικό πεδίο θα επιτευχθεί με ερευ
νά πάνω στις συλλογικές παραστάσεις 
των διαφόρων κοινωνικών ομάδων περί 
της λειτουργίας της αστυνομίας.

Χωρίς να παραγνωρίζεται η επίδραση 
ορισμένων προσωπικών παραγόντων 
πάνω στην διαμόρφωση της ανεκτικής 
στάσεως του παθόντος έναντι του 
εγκλήματος (π.χ. συμπάθεια προς τον 
δράστη, φόβος αντιποίνων, κτλ.), ιδιαί
τερη σημασία πρέπει να δοθεί στην 
περίπτωση της ικανοποιήσεως από τον 
δράστη όλων των αστικών αξιώσεων του 
παθόντος. Είναι, προφανώς, ο παράγων 
που συντελεί κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό στην μη καταγγελία των εγ
κλημάτων από τα θύματα. Τούτο έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την εκτίμηση της 
διαφορικής κατανομής της συγγνώμης 
του θύματος μεταξύ των διαφόρων 
κοινωνικο-οικονομικών τάξεων, εφ ' ό
σον η οικονομική δυνατότης αποκατα- 
στάσεως της βλάβης που προκάλεσε το 
έγκλημα διαφέρει π.χ. μεταξύ δράστου 
εμπόρου και δράστου εργάτου ή μι- 
κροϋπαλλήλου. ' Ετσι η ιδιοποίηση 
50.000 δρχ. από τον ταμία της επιχειρή- 
σεως έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανό
τητες να καταμηνυθεί παρά η έκδοση

Στην απέναντι 
σελίδα «διάσημος» 
Αμερικανός 
εγκληματίας 
καταζητούμενος 
από το F.B.I.

ακαλύπτων επιταγών πολλών εκατομ
μυρίων από επιχείρηση προς επιχείρη
ση, υπόθεση που συνήθως «διευθετεί
ται» μεταξύ των ενδιαφερομένων σαν 
μια οποιαδήποτε εμπορική δοσοληψία.

Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο 
πάνω ίσως να μην εξαντλούν τον κύκλο 
των μεταβλητών των ορίων ανοχής των 
παθόντων έναντι του εγκλήματος. Αν 
αναφέρθηκα ειδικώς σ' αυτές είναι 
γιατί η επαλήθευσή τους πιθανολογεί
ται βάσει των πορισμάτων των ερευνών 
στις οποίες παρέπεμψαν.

Εν όψει όμως συγκεκριμένης σχετι
κής ερεύνης, είναι πιθανόν μια προκα
ταρκτική έρευνα-pilote να φέρει σε 
φως και άλλες υποθέσεις, τις οποίες η 
κυρία έρευνα θα κληθεί να επαληθεύ- 
σει. Μεγάλο ενδιαφέρον για την εκτίμη
ση της εκτάσεως της μη επισημάνσεως 
στις αρχές των τελουμένων εγκλημά
των και του καθορισμού των λόγων που 
την υπαγορεύουν, παρουσιάζει η μελέ
τη της αντιδράσεως έναντι του εγκλή
ματος, των μικρών κοινωνικών συστη
μάτων στα οποία ανήκει ο δράστης.

Η ζωή του ανθρώπου εκτυλίσσεται 
στα πλαίσια κοινωνικών συστημάτων, 
όπως είναι το σχολείο στο οποίο φοιτά, 
ο οργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος, 
στον οποίο εργάζεται, ο στρατός, κτλ. 
Επειδή η δράση του ανθρώπου ανα
πτύσσεται κυρίως στους κόλπους των 
συστημάτων αυτών, επόμενο είναι καιη 
τυχόν εγκληματική του δράση να εκδη
λώνεται μέσα σ’ αυτά, η δε κοινωνική 
πρόληψη αυτής της εγκληματικής 
δράσεως να περιορίζεται συνήθως μέ
σα στα πλαίσια του κοινωνικού συστήμα
τος στο οποίο ανήκει ο δράστης. 
Ευνόητο είναι λοιπόν το πόσο καθορι
στική για την έκταση του σκοτεινού 
αριθμού της εγκληματικότητας είναι η 
στάση που υιοθετεί το μικρό κοινωνικό 
σύστημα έναντι του εγκλήματος.

' Ολα τα μικρά κοινωνικά συστήματα 
που αναφέραμε πιο πάνω έχουν σαν 
χαρακτηριστικό ότι είναι ιεραρχικώς 
δομημένο κατά διάταξη πυραμίδος,

στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ένα 
πρόσωπο ή ένα ολιγάριθμο συλλογικό 
όργανο που αποφασίζει για κάθε τι που 
αφορά το σύστημα, συνεπώς, και για 
την επισήμανση στις αρχές των εγκλη
μάτων των ατόμων που ανήκουν σ' 
αυτά. Το όλο θέμα ανάγεται λοιπόν 
στην μελέτη των παραγόντων που 
προσδιορίζουν τη σχετική απόφαση 
εκείνου που έχει την εξουσία να 
δεσμεύει με την απόφασή του το 
σύστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα, 
που μας απασχολεί, παρουσιάζει η 
απόφαση του διευθύνοντος επιχείρη
ση, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσώπων που εργάζονται στις διάφο
ρες επιχειρήσεις, βιομηχανικές, εμπο
ρικές, κτλ. και, συνεπώς της μεγάλης 
εκτάσεως της εξουσίας του διευθύνον- 
τος αυτές να αποφασίζει, σε περίπτωση 
τελέσεως εγκλήματος από κάποιον 
υπάλληλο, αν θα καταγγείλει αυτόν 
στην ποινική δικαιοσύνη ή αν θα ρυθμί
σει το ζήτημα με άλλου είδους αντίδρα
ση, π.χ. απόλυση του δράστου. Κατά 
τον Martin που ερεύνησε ειδικώς αυτόν 
τον τομέα, η συχνότης με την οποία ο 
διευθύνων την επιχείρηση καλείται να 
ασκήσει αυτή την εξουσία με αυτή την 
de facto διακριτική ευχέρεια, είναι πολύ 
μεγάλη, κυρίως στις μεγάλες επιχειρή
σεις, πράγμα που έχει μεγάλη κοινωνιο
λογική σημασία, γιατί καταδεικνύει ότι ο 
διευθύνων επιχείρηση, περισσότερο 
από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, έχει 
την εξουσία ν' αποφασίζει περί του αν 
κάποιος συνάνθρωπός του θα λογοδο
τήσει στη δικαιοσύνη για ένα έγκλημά 
του ή όχι. Αν ληφθεί υπ" όψη η 
διόγκωση της συγχρόνου επιχειρήσεως 
κατ' ακολουθίαν της συγκεντρώσεως 
του κεφαλαίου, αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι ο διευθύνων την επιχείρηση ασκεί 
πράγματι μια «ιδιωτική δικαιοσύνη» και 
επηρεάζει σε μεγάλη έκταση τον σκο
τεινό αριθμό της εγκληματικότητος.

Την δικαιοδοτική του εξουσία ασκεί ο 
διευθύνων την επιχείρηση αποσκοπών- 
τας στο συμφέρον της επιχειρήσεως. 
Δεδομένου δε ότι κανείς δεν επιδιώκει 
την ποινική δίωξη κάποιου αν δεν έχει 
ίδιο συμφέρον, τότε μόνον ο διευθύνων 
την επιχείρηση παραπέμπει την υπόθε
ση στην Δικαιοσύνη, όταν τούτο εξυπη
ρετεί το συμφέρον της επιχειρήσεως.

Πλην της περιπτώσεως όπου η επι
χείρηση ζημιώθηκε από το έγκλημα, 
οπότε κύριο κριτήριο της καταγγελίας ή 
όχι του δράστου στις αρχές είναι η 
αποκατάσταση της ζημίας εκ μέρους 
του δράστου, συνήθως, η κοινολόγηση 
του εγκλήματος αντιμετωπίζεται από 
την διεύθυνση της επιχειρήσεως σαν
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μειωτική της υπολήψεώς της, και γι' 
αυτό προτιμά να μη το καταγγείλει, 
αλλά να το αντιμετωπίσει με πειθαρχι
κές κυρώσεις. Τούτο όμως δεν ιοχύει, 
φαίνεται, εξ ίσου για όλες τις βαθμίδες 
της ιεραρχίας του προσωπικού, γιατί η 
μειωτική επίδραση που έχει η δημοσιό- 
της του εγκλήματος για την υπόληψη 
και την πίστη της επιχειρήσεως είναι 
τόσο μικρότερη όσο χαμηλότερη είναι η 
θέση που κατέχει ο δράστης στην 
ιεραρχική κλίμακα. Η κλοπή π.χ. που θα 
κάνει ένας εργάτης ή ένας κλητήρας 
δεν έχει αντίκτυπο πάνω στην ίδια την 
επιχείρηση, ενώ η υπεξαίρεση από ένα 
διευθυντή της, ο οποίος κατά κάποιο 
τρόπο την εκφράζει στο κοινό, δεν 
αφήνει άθικτο, στα μάτια του κόσμου, 
το κύρος της επιχειρήσεως. ' Ετσι, 
παρατηρείται ότι τα εγκλήματα των 
αμειβομένων με μηνιαίο μισθό υπαλλή
λων των μεγάλων επιχειρήσεων υπό- 
κεινται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 
τους στην εσωτερική ιδιωτική δικαιοσύ
νη του διευθύνοντος την επιχείρηση, 
ενώ αντιθέτως τα εγκλήματα των ημε
ρομισθίων καταγγέλονται συνήθως 
στην ποινική δικαιοσύνη.

Πάντως η προσφυγή στην ιδιωτική 
δικαιοσύνη, του διευθύνοντος την επι
χείρηση, γίνεται, εφ ' όσον η γνώση 
περί τελέσεως του εγκλήματος περιο
ρίζεται στα πλαίσια της επιχειρήσεως, 
και μάλιστα στους κύκλους των στελε
χών της. Αν, αντιθέτως το έγκλημα 
παίρνει μεγάλη δημοσιότητα, πέραν 
των στεγανών του συστήματος, τότε οι 
λόγοι που όπως είδαμε πιο πάνω, 
συνηγορούν στην απόκρυψη του εγ
κλήματος από την τακτική ποινική δικαι
οσύνη, δεν συντρέχουν στην προκειμέ
νη περίπτωση. Τουναντίον, εδώ το 
συμφέρον της επιχειρήσεως απαιτεί να 
παρουσιασθεί αυτή στα μάτια του κό
σμου σαν ιδιαίτερα ευαίσθητη στα 
θέματα νομιμότητος και ηθικής τάξε- 
ως. Γι' αυτό, σε περίπτωση που το 
έγκλημα παίρνει ευρυτέρα δημοσιότη
τα που ξεπερνά τα πλαίσια της επιχει- 
ρήσεως, η Διεύθυνση σπεύδει να το 
καταγγείλει.

Σε μια έρευνα που έχει σαν αντικεί
μενο την επισήμανση των παραγόντων 
και την κατανόηση των διεργασιών της 
«παραπομπής» της ποινικής υποθέσε- 
ως στην ποινική δικαιοσύνη, δηλ. της 
καταγγελίας του εγκλήματος από αυ
τούς που έλαβαν γνώση της τελέσεώς 
του, δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς 
αφαίρεση της δράσεως αυτών τους 
οποίους ο Beoker αποκαλεί «εργολά
βους ηθικής» (moral entrepreneurs). 
Είναι κυρίως συλλογικά όργανα (σωμα
τεία, αστικές εταιρείες, ενώσεις προ

σώπων, κτλ.), τα οποία θέτουν σαν 
σκοπό τους την ανάληψη σταυροφορί
ας για να αποτρέψουν τον κίνδυνο 
καταλύσεως ορισμένων εκφάνσεων 
της ηθικής τάξεως, τον οποίον πιστεύ
ουν ότι διατρέχει η κοινωνία (αντιαλκο- 
ολικοί σύλλογοι, θρησκευτικά σωμα
τεία, διάφορα κινήματα κατά ασέμνων 
δημοσιευμάτων και ταινιών, κτλ.). Ο
σες φορές ο ηθικός κανόνας, με την 
αυστηρή τήρηση του οποίου αυτοεπι- 
φορτίζονται οι φορείς αυτοί, είναι 
ενισχυμένος με ποινική κύρωση, τότε οι 
ομάδες αυτές αναλαμβάνουν δράση 
για την διαπίστωση των παραβάσεων, 
την καταμήνυση των παραβατών και την 
προσκόμιση των ενοχοποιητικών απο
δείξεων ώστε να επιτύχουν την καταδί
κη του παραβάτου. Τη δράση των 
«εργολάβων της ηθικής» μπορούμε να 
παρακολουθήσωμε σε δίκες κατά ταινι
ών ή αναγνωσμάτων, όπου προβάλλεται 
ανάγλυφα ο ρόλος τους τόσο στην 
κίνηση της διώξεως όσο και στις επόμε
νες διαδικαστικές φάσεις. Η συστημα
τική κοινωνιολογική μελέτη της δράσε
ως των αυτοκλήτων αυτών φρουρών 
της ηθικής παρουσιάζει μεγάλο ενδια
φέρον από της απόψεως του θέματος 
που μας απασχολεί, γιατί, καθώς οι 
παραβάσεις, με την κύρωση των οποίων 
ασχολούνται οι ομάδες αυτές, δεν 
προσβάλλουν ατομικά συμφέροντα αλ
λά ηθικές αρχές, η «παραπομπή» τους 
στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης 
γίνεται κυρίως με την πρωτοβουλία 
αυτών των ομάδων, οι οποίες, λόγω του 
σκοπού τους, είναι οι μόνες (πλην των 
αρμοδίων αρχών) που δραστηριοποι

ούνται για την καταγγελία αυτών των 
παραβατών. Μ' άλλα λόγια, είναι οι 
αποκλειστικοί σχεδόν τροφοδότες της 
δικαστικής μηχανής με τέτοιου είδους 
υποθέσεις.

Τεράστιο επίσης ενδιαφέρον παρου
σιάζει η έρευνα πάνω στην δράση των 
ομάδων αυτών και για την εξακρίβωση 
του κατά ποιαν έκταση η δράση αυτή 
είναι κοινωνικώς πρόσφορος, δηλ. κατά 
ποιό ποσοστό οι καταγγελλόμενες πα
ραβάσεις προσβάλλουν πράγματι ζων
τανές ηθικές αξίες ή απλώς στοιχειο
θετούν τον τύπο αξιοποίνων πράξεων, 
των οποίων ο ουσιαστικός λόγος καθιε- 
ρώσεως έχει ήδη ξεπερασθεί από την 
εξέλιξη των ηθών. Πράγματι, είναι 
δυνατόν η «πρόσληψη» μιας πράξεως 
σαν παραβάσεως να είναι συνέπεια όχι 
της αντικοινωνικότητας της, αλλά της 
κοινωνικής δυσπροσαρμοστικότητος 
του διώκτου της, ο οποίος, μη μπορών
τας να ακολουθήσει το κοινωνικό του 
περιβάλλον στην εξέλιξη των ηθών, 
θεωρεί σαν έκλυση κάτι το οποίο δεν 
είναι παρά μετάβαση. Αυτό μπορούμε 
να το διαπιστώσουμε από το γεγονός 
ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοιου 
είδους εγκλημάτων, αν και η «παράβα
ση» έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα 
(π.χ. προβολή ταινίας σε κεντρική 
αίθουσα της πρωτευούσης, εκτεταμέ
νη διαφήμησής της από τον Τύπο, κτλ.) 
και συνεπώς έχει περιέλθει σε γνώση 
της Εισαγγελίας, εντούτοις, δεν ασκεί
ται δίωξη αυτεπαγγέλτως, όπως θα 
έπρεπε, αν προσλαμβανόταν από τον 
Εισαγγελέα σαν προσβλητική κατά των 
ηθών. Ασκείται δίωξη κατόπιν μηνύσε- 
ως του «εργολάβου ηθικής», οπότε ο 
Εισαγγελεύς εξαναγκάζεται να διώξει 
λόγω της αρχής της νομιμότητος, και 
εφ ’ όσον η εκδήλωση πληρώνει το 
νεκρό γράμμα του νόμου. Μια σχετική 
έρευνα λοιπόν πάνω σ' ένα εκτεταμέ
νο και ευρύ δείγμα πληθυσμού θα 
οδηγούσε στην συναγωγή χρησίμων 
συμπερασμάτων και θα επέτρεπε στον 
νομοθέτη να προσαρμόσει την κατά
σταση του νόμου στην κατάσταση της 
ζωντανής ηθικής, ώστε να μη δημιουρ- 
γούνται τεχνητοί εγκληματίες.

' Ενας κύκλος εμπειρικών ερευνών 
με αντικείμενο τις υποθέσεις που 
αναφέραμε θα ρίξει φως στους μηχανι
σμούς καταγγελίας των εγκλημάτων 
στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης 
και θα δημιουργήσει ένα σύνολο γνώσε
ων πάνω στις διεργασίες διαλογής των 
αδικημάτων που προωθούνται προς 
στιγματισμό των δραστών τους και 
εκείνων που καλύπτονται οριστικά από 
το σκοτεινό αριθμό.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ P E G G Y  M A N N

Λ\ΛΙ>ΙΧΟΥΛΝΛ
ΚΑΙ
ΟΔΗΙΉΧΗ
Μετάφραση - διασκευή υπο του κ. I. Σταθαρά 
τ. Υπαρχηγού Αστυν. Πόλεων

Η χρήση της μαριχουάνας μειώνει τις παραστατικές δεξιότητες 
και εξασθενεί την ικανότητα αντιλήψεως και γενικά τις νοητι- 
κές διαδικασίες μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η όρα
ση, η προσοχή και η ακριβής σύλληψη εικόνων, στοιχεία όλα 
αυτά σημαντικά για την ορθή οδήγηση».Σε τριάντα εννέα πολιτείες της Αμερικής 

η κατοχή μαριχουάνας χαρακτηρίζεται 
ακόμα σαν έγκλημα.

ΕΝΑΣ και κάθε μέρα αυξανόμενος 
αριθμός οδηγών αυτοκινήτων, που 

κυκλοφορούν οτις ασφάλτους, ενώ 
τελούν κάτω από την βαρειά επήρεια 
των ναρκωτικών, θέτουν οε κίνδυνο τις 
ζωές επάνω στους δημόσιους δρόμους 
μας. Οι κίνδυνοι εξακολουθούν και δεν 
πρέπει να αδρανούμε. Να τι πρέπει να 
γίνει σύμφωνα με τις απόψεις του 
συγγραφέα, που ακολουθούν: 

Πρόσφατες μελέτες σχετικές με το 
παραπάνω θέμα που έχουν κυκλοφορή
σει οε ορισμένα δημοσιογραφικά έντυ
πα σφυρίζουν με την προειδοποιητική 
συρίκτρα την φοβερή καινούργια απει
λή προς τον κόσμο του αυτοκινήτου. Ο 
καπνιστής μαριχουάνας, όταν οδηγεί 
στους δημόσιους δρόμους, αποτελεί 
δημόσιο κίνδυνο. Μια πειστική απόδει
ξη υψώνεται και προειδοποιεί ότι τέτοι
οι οδηγοί συχνά έχουν μια διεστραμμέ
νη αίσθηση χώρου και χρόνου, μια 
αλλοιωμένη και μεταβαλλομένη περι
φερειακή και κεντρική ορατότητα, εξα- 
σθενημένες ικανότητες για χειρισμούς 
και δεξιότητες εναρμονίσεως.

Εξαχθέντα πορίσματα, που έχουν 
αναφερθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Καταχρήσεως Ναρκωτικών (NIDA), α
ποκαλύπτουν ότι 60-80% από τους

ποιουμένους χρήση μαριχουάνας, που 
έχουν εξετασθεί από καιρού εις καιρόν, 
οδηγούν καθ' όν χρόνον είναι μεθυ
σμένοι από μαριχουάνα. Κάθε μέρα όλο 
και αυξάνεται ο αριθμός των οδηγών 
που τελούν υπό την βαρειά επίδραση 
της μαριχουάνας με αποτέλεσμα να 
θέτουν σε προφανή κίνδυνο ζωές -  
καθώς η χρήση της ανεβαίνει κλιμακω
τά σε κείνο, που το Εθνικό Ινστιτούτο 
Κατραχρήσεως Ναρκωτικών ονομάζει 
«εθνική επιδημία μεταξύ νεαρών προ
σώπων» (Για παράδειγμα αναφέρεται 
ότι μια πανεθνική επιθεώρηση του 1979 
δείχνει ότι ένας στους εννιά τελειόφοι
τους Γυμνασίου καπνίζει καθημερινά 
σχεδόν διπλάσια ποσότητα μαριχουά
νας από εκείνη που δείχνει η στατιστική 
του 1975).

Το έθνος μας αγνοεί δυο βασικά 
πράγματα, τόσο για την κρίση που 
μαστίζεται από τη μαριχουάνα στους 
δημόσιους δρόμους, όσο και για τι είναι 
απροπαράσκευο για την αντιμετώπισή 
της. Πολλές Πολιτείες έχουν αναγνω
ρίσει νόμιμα και καθιερώσει αδάπανα 
τεστ για εξέταση τοξικομανών αλκοολι
κών. Δεν έχουμε, όμως ακόμα εφαρμό
σει τέστ στους κυκλοφοριακούς δρό
μους για τους ναρκομανείς της μαρι

χουάνας (Το Εθνικό Ινστιτούτο Κατα
χρήσεως Ναρκωτικών τοποθετεί κεφά
λαια για έρευνες με ένα τέτοιο τέστ, 
πιθανόν να απαιτηθούν 3 ή 4 χρόνια για 
να αρχίσει η απόδοση).

Σε 39 Πολιτείες η κατοχή μαριχουά
νας χαρακτηρίζεται ακόμα σαν έγκλη
μα, πλην όμως η εφαρμογή των νόμων 
είναι γενικά τόσο χαλαρή -και οι χρή
στες μαριχουάνας το γνωρίζουν. Από 
τις 11 Πολιτείες, που έχουν αποποινι
κοποιήσει την μαριχουάνα, μόνο η 
Αλάσκα και η Μινεζότα έχουν ωστόσο 
θεσπίσει μια ειδική ηυξημένη ποινή γι' 
αυτούς που κατέχουν μαριχουάνα μέσα 
στο όχημα. Το αποτέλεσμα πάντως της 
αποποινικοποιήσεως της μαριχουάνας 
είναι ότι σ' όλες τις 11 αυτές Πολιτείες 
πολλοί οδηγοί, που κάνουν χρήση μαρι
χουάνας να πιστεύουν πεπλανημένως 
ότι ο μη χαρακτηρισμός της μαριχουά
νας ως εγκλήματος συνεπάγεται την 
κυβερνητική συναίνεση να γίνεται χρή
ση της παντού.

Η πολιτικοποίηση της μαριχουάνας 
έχει σκιάσει την εικόνα. ’ Οταν όμως η 
επιχειρηματολογία, οι συναισθηματι
σμοί, οι συγκινήσεις και η πολεμική 
λογομαχία διαλύονται και οι δυό δυνά
μεις και αυτές που είναι υπέρ της

14



Από έρευνες που έγιναν στην Αμερική αποδείχτηκε ότι στους 267 οδηγούς που ήταν υπαίτιοι για τροχαίο ατύχημα, 16% απόαυτούς 
είχαν καπνίσει μαριχουάνα.
αποποινικοποιήσεως και εκείνες που 
τάσσονται εναντίον της, τότε συμφω
νούν αμφότερες με την άποψη ότι είναι 
επικίνδυνο οι τοξικομανείς της μαρι
χουάνας οδηγοί να διευθύνουν «τον 
κινητό χάρο» μέσα ατούς δημόσιους 
δρόμους. Ακόμα και ο Εθνικός Οργανι
σμός, που τάσσεται υπέρ της μεταρρυ- 
θμίοεως των νόμων περί μαριχουάνας 
υποστηρίζει μεν την άρση όλων των 
ποινών, που απειλούνται από το ισχύον 
νομικό καθεστώς για κατοχή μαριχουά
νας για προσωπική χρήση, «αποθαρρύ
νει δε μετά περισσού σθένους την 
οδήγησιν, καθ' ον χρόνον ο οδηγός 
τελεί υπό την επήρειαν της μαριχουά
νας ή παντός ετέρου ναρκωτικού και 
αναγνωρίζει το νόμιμον ενδιαφέρον 
της κοινής γνώμης δια την απαγόρευσιν
μιας τοίαύτης συμπεριφοράς».

Το «νόμιμον δημόσιον ενδιαφέρον» 
παρ' όλα ταύτα δεν προστατεύεται. Οι 
αξιωματούχοι της Τροχαίας Κινήσεως 
σε εθνική κλίμακα εκφράζουν βαθύ 
ενδιαφέρον. Ο Ρίτοαρντ Λ. Μπάρτον 
πρώην Επίτροπος του τμήμρτος Δημο
σίας Ασφαλείας της Αλάσκας εκφράζει 
τη μεγάλη του ανησυχία, όταν λέγει: 
«Το πρόβλημα του αλκοόλ στους δημό
σιους δρόμους θα καταστή σύντομα

απλώς μόνον κατά το ήμισυ σοβαρόν, 
συγκρινόμενο με το πρόβλημα της 
μαριχουάνας και τούτο όχι γιατί το 
πρόβλημα του αλκοόλ πρόκειται τυχόν 
να παρουσιάση βελτιώσεις». Και ο An 
Ντογκόλφ σύμβουλος του Λευκού Οί
κου επί της ομοσπονδιακής πολιτικής 
των ναρκωτικών, αναφέρει: «Είναι ουσι
ώδες, που οι Αμερικανοί κατανοούν 
τους μεγάλους πραγματικούς κινδύ
νους της οδηγήσεως υπό την επήρειαν 
της μαριχουάνας».

Πόσο η μαριχουάνα συμβάλλει 
στα τροχαία ατυχήματα και στα 
μοιραία δυστυχήματα: Συμπεράσμα
τα από γενόμενες έρευνες έχουν μια 
αξιόλογη συνέπεια. Κατά το 1975 η 
Ομάδα ' Ερευνας Ατυχημάτων του Πα
νεπιστημίου της Βοστώνης ενήργησε 
εξέταση οε 267 οδηγούς, που τους 
θεώρησε «πιο πολύ υπεύθυνους» για 
κάποιο μοιραίο δυοτύχημα. Δεκαέξη 
τοις εκατόν από τους 267 οδηγούς προ 
του μοιραίου δυστυχήματος είχαν κα
πνίσει μαριχουάνα. Στατιστικά, «οι κα
πνιστές μαριχουάνας αντιπροσωπεύ
ουν τους περισσοτέρους δράστες των 
μοιραίων δυστυχημάτων στους δημόσι
ους δρόμους», συμπεραίνει η εξέταση.
Αλλες μελέτες οτις πόλεις Βαλτιμόρη

και Οκλαχόμα έχουν αποδείξει ότι τα 
αναπόφευκτα αυτά δυστυχήματα ήταν 
τα θλιβερά αποτελέσματα της μαριχου
άνας. Το Δικαστικό τμήμα της Καλιφορ- 
νίας έχει πραγματοποιήσει την πρώτη 
ευρείας κλίμακος μελέτη, που αποδει- 
κνύει ότι η μαριχουάνα έχει άμεση 
σχέοη και σύνδεσμο με τις ενεργούμε- 
νες συλλήψεις για παραβάσεις οδικής 
κυκλοφορίας γενικά. Η μελέτη που 
συμπληρώθηκε το έτος 1978 εκάλυψε 
τους 46 από τους 58 Δήμους της 
Πολιτείας και έκανε εξέταση αίματος 
σε 1792 οδηγούς (τυχαίως επιλεγέν- 
τας από 19.000 που είχαν ελεγχθεί από 
οδικές περιπόλους της Καλιφορνίας) 
που συνελήφθησαν για τροχαία ατυχή
ματα ή γιατί οδηγούσαν υπό την επήρει
αν των ναρκωτικών Τα τεστ έγιναν με 
μια δαπανηρή εργαστηριακή τεχνική 
ραδιοανοσίας, που μπορεί να αναλύσει 
δείγματα αίματος για μόρια τετραυδρο- 
καναμπινόλης (THC). Το κύριοεγκεφα- 
λο-διεγερτικό στοιχείο της μαριχουά
νας. Δεκαέξ τοις εκατόν από τους 1792 
οδηγούς, που συνελήφθησαν είχαν 
αρκετή ποσότητα THC οτο αίμα τους 
για να προκαλέοει τη μέθη και τη 
δηλητηρίαση του οργανισμού από τη 
μαριχουάνα.
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ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ
Ο Βίκτωρ Ρηβ, Επιθεωρητής των 

εργαστηριακών ερευνών και μελετών 
οτην Καλιφόρνια, τονίζει: «Οι αριθμοί 
αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται ενδει
κτικά απλώς στοιχεία, γιατί από τους 
οδηγούς, που συλλαμβάνονται, πιο λί
γοι από τους μιοούς δέχονται να 
δώσουν αίμα προς εξέτασιν. Τώρα 
πόσοι από τους εναπομένοντας οδη
γούς ευρίοκοντο υπό την επήρειαν της 
μαριχουάνας, καθ' ον χρόνον οδηγού
σαν, ποτέ δεν θα μάθωμε».

Με ποιο τρόπο η χρήση της μαρι
χουάνας επηρεάζει τις οδηγητικές 
ικανότητες; Περισσότερες από 50 
μελέτες που έχουν γίνει στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες από το 1970 και που 
τυποποιημένα καλούνται από τον Εθνι
κό ' Ιδρυμα Καταχρήοεως Ναρκωτικών 
μελέτες μαριχουάνάς έχουν τεθεί στη 
διάθεση των ερευνητών. Λέγει ο Χέρ- 
μπερτ Μόσκοβιτς, ψυχολόγος, ερευνη
τής του Πανεπιστημίου Καλιφορνίας, ο 
οποίος προφανώς έχει παρουσιάσει τη 
σημαντικότερη εργασία επάνω στο θέ
μα της μαριχουάνας με επίδειξη ιδιαιτέ
ρου ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού 
σε μελέτες οδηγήοεως: «Τα πορίσματα 
των μελετών αποδεικνύουν περίτρανα 
ότι η χρήση της μαριχουάνας μειώνει 
τις παραστατικές δεξιότητες και εξα
σθενεί την ικανότητα αντιλήψεως και

γενικά τις νοητικές διαδικασίες μέσα 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονταιη όρα
ση, η προσοχή και η ακριβής σύλληψη 
εικόνων, στοιχεία όλα αυτά σημαντικά 
για την ορθή οδήγηση».

Τέτοιες εξασθενήσεις του νευρικού 
συστήματος, που καθιστούν τους οδη
γούς ασταθείς στην πορεία τους μέσα 
στο δρόμο είναι σημαντικές μετά από 
δυο οδικές διασταυρώσεις. Οι οδηγοί 
μπορεί να φαντάζονται ότι διατηρούν το 
αμάξι στη σωστή γραμμή όταν στην 
πραγματικότητα η αστάθεια των χεριών 
κάνει το τιμόνι να κοσκινίζει.

Επί πλέον η μαριχουάνα μπορεί να 
προκαλέσει μείωση της οδηγητικής 
ικανότητας κατά τις νυκτερινές ώρες, 
περιωρισμένη και βραχυπρόθεσμη λει
τουργία της μνήμης, ελάττωση της 
συγκεντρώσεως, πτώση του οπτικού 
ελέγχου και εξασθενημένη επαγρύ
πνηση.

Αυτά τα αποτελέσματα γενικά έχουν 
εξαχθεί από τεστ προσποιητής οδηγή- 
σεως -  και ο πιο πολύς κόσμος οδηγεί 
καλύτερα υπό συνθήκας προσποιήσε- 
ως παρά υπό όρους ομαλής και φυσιο
λογικής οδηγήοεως.

' Ενα τεστ όμως έχει γίνει κάτω από 
συνθήκες φυσικής και πραγματικής 
οδηγήοεως από το Δρα Χάρρυ Κλονόφ, 
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βρετ-

τανικής Κολομβίας. Διάλεξε 64 σταθε
ρά ψυχολογικώς άτομα που προηγου
μένως είχαν κάνει χρήση μαριχουάνας. 
Το ένα τρίτο είχε πάρει μια μικρή δόοη 
οε ένα οδικό κόμβο, το ένα τρίτο είχε 
λάβει μια υψηλή δόση σε δυο διακλαδώ
σεις και το άλλο τρίτο είχε πάρει αρκετή 
δόση μέσα οε ένα εντευκτήριο τοξικο
μανών. Με διττούς ελέγχους και με ένα 
παρατηρητή μέσα οε κάθε αμάξι όλοι 
και οι 64 εθελοντές οδηγοί οδήγησαν 
δια μέσου ενός κλειστού δρόμου χωρίς 
καμμιά άλλη κυκλοφορία. Τα άτομα που 
είχαν λάβει χαμηλή δόοη έδειξαν μια 
σημαντική εξασθένηση κατά 33% στη 
δεξιοτεχνία του οδηγείν, ενώ τα άτομα 
που έκαναν χρήση μιας υψηλής δόσης 
έδειχναν μια πιο αξιολογώτερη πτώση 
των ικανοτήτων τους κατά 55%.

Τριανταοχτώ οδηγοί εκάλυψαν επί
σης μια οδική διαδρομή 16 μιλιών από το 
προαύλιο του Πανεπιστημίου μέχρι την 
περιοχή του κέντρου της πόλεως και 
επιστροφή, εν μέσω μεγάλης κυκλοφο
ρίας. Οι 38 αυτοί οδηγοί ταξινομήθηκαν 
σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστη
μα στις εξετάσεις για την απόκτηση της 
αδείας ικανότητος οδηγού. Τελικοί 
αριθμοί από τα τεοτ του δρόμου έδει
ξαν ότι εκείνοι που είχαν πάρει μικρή 
δόση είχαν παρουσιάσει μείωση στις 
δεξιοτεχνικές ιδιότητες του οδηγείν 
κατά 42%, ενώ εκείνοι που είχαν λάβει 
υψηλή δόοη είχαν δείξει εξασθένηση 
στις ίδιες ικανότητες κατά 63%. Ασυνή
θη επίσης συμπεριφορά χαρακτηρίζει ο 
Κλόνοφ και αναφέρει τέτοιες περιπτώ
σεις με παραδείγματα, την αστοχία στο 
χειρισμό των φώτων κυκλοφορίας ή την 
αδυναμία οταθμεύσεως, προσωρινά 
στα φανάρια του οτοπ, τον ασταθή 
χειρισμό του οχήματος στην κυκλοφο- 
ριακή κίνηση την έλλειψη προσοχής και 
στα σταματημένα οχήματα.

Από τεστ που έγιναν στη συμπεριφο
ρά οδηγήοεως μέσα στα 11 στοιχεία 
που τη συνθέτουν και που παρατηρήθη
καν τα τρία που κριθήκανε πιο τρωτά 
είναι η κρίση, η προσοχή και η συγκέν
τρωση, παρά το γεγονός ότι μερικά 
άτομα κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια 
κατά το χρόνο της οδηγήοεως για να 
αποδείξουν ότι ο εθιομός τους στη 
μαριχουάνα δεν έχει επιδεινώσει την 
κατάσταση.

Για πόσο καιρό η μαριχουάνα 
εξακολουθεί να επηρεάζει τις δεξι- 
οτεχνικές ικανότητες της οδηγήσε-
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Παραδέχονται οι ποιούμενοι χρή
ση μαριχουάνας τον κίνδυνο, όταν 
οδηγούν μεθυσμένοι; Τα άτομα που 
έχουν εθισθεί στη χρήση μαριχουάνας 
θέλουν να βλέπουν την εξασθένηση 
της δεξιοτεχνικής ικανότητος του οδη- 
γείν με ρόζ γυαλιά. Περισσότερα από 
1000 άτομα που συλλαμβάνονται στη

ως; Οι μελέτες του 1972 έδειξαν μια 
οριστική μείωση στις δεξιοτεχνικές 
ικανότητες 5-6 ώρες ύστερα από τη 
χρήση μιας ισχυρής δόσεως μαριχουά
νας. ’ Αλλος συντελεστής που αναφέρ
θηκε το 1976 από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Καταχρήσεως Ναρκωτικών (NIDA) και 
που εμπνέει ανησυχίες είναι ότι ένα 
πρόσωπο είναι δυνατό να επιχειρήσει 
να οδηγήσει χωρίς να αντιλαμβάνεται 
ότι οι νευρικές και νοητικές του δυνά
μεις είναι ακόμα εξασθενημένες -  αν 
και δεν αισθάνεται πλέον ότι η δόση 
είναι ψηλή.

Μια μελέτη πάλι του 1972 και που 
αναφέρεται στη συμπεριφορά οδηγή- 
σεως μέσα σε μια ελεγχομένη από 
απόψεως ασφαλείας περιοχή, έδειξε 
ότι μειωμένες ικανότητες στη δεξιότη
τα του οδηγείν επηρέαζαν σοβαρά τον 
οργανισμό επί 5-6 ώρες ύστερα από τη 
λήψη του ναρκωτικού, μια «ωρισμένη» 
επίδραση ήταν επίσης παρούσα στον 
οργανισμό για 8-10 ώρες μετά τη χρήση 
και μια παρατεινομένη επήρεια ως 24 
ώρες αργότερα. ' Ετερος συντελε
στής: Πολλοί χρόνιοι καπνιστές μαρι
χουάνας ομολογούν ότι μόνο λίγες 
ρουφηξιές μιας καλής ποιότητας μαρι
χουάνας (με αρκετή ποσότητα THC) 
μπορεί να έχει σάν αποτέλεσμα μια 
αιφνίδια ένταση σε υψηλό βαθμό (εάν 
αυτό συμβεί στο δημόσιο δρόμο μπορεί 
να αποβεί τρομερό και επικίνδυνο).

Μινεζότα για κατοχή μαριχουάνας ένα 
ποσοστό κατά 25% ενόμιζε ότι η χρήση 
του ναρκωτικού καθόλου δεν είχεν 
επηρεάσει την οδήγησή τους. Περισσό
τεροι από 25% έφθασαν να πιστεύουν 
ότι η χρήση της στην πραγματικότητα 
βελτίωσε την εναρμόνισή τους. Μερι
κοί «ενθουσιώδεις» τύποι προτιμούν να 
οδηγούν ύστερα από «ισχυρή» δόση 
ναρκωτικού, με τον ισχυρισμό ότι μετά 
από αυτό η οδήγηση γίνεται λιγότερο 
ανιαρή.

Ο Τζόζεφ Ντέιβις, ο ιατρικός σύμ
βουλος στην επαρχία Ντέιντ της Φλό- 
ριντας με τον ’ Αρνολν Κλέιν καιτοΔρα 
Μπράιαν Μπλάκμπουρν εξέτασαν 571 
μεταπτυχιακούς σπουδαστές ενός το
πικού κολλεγίου ύστερα από τη χρήση 
μαριχουάνας και οδήγηση. Σε κάθε 
κατηγορία οδηγών οι οδηγοί που έκα
ναν προηγουμένως όχι συχνή χρήση 
ξαφνικά παρουσίασαν ελάττωση των 
ικανοτήτων τους να οδηγούν με δεξιο- 
τεχνία καθ' ον χρόνον ευρίσκοντο υπό 
την επήρειαν του ναρκωτικού, ενώ 
αντίθετα χρόνιοι χρήστες μαριχουάνας 
εβαθμολογούντο με αρκετά καλούς 
βαθμούς. Παρά τις προσοδοφόρες φο
ρολογικές εκτιμήσεις το 53% των οδη
γών που κάνουν χρόνια χρήση έχουν 
ελεγχθεί στο δρόμο από την Αστυνο
μία, γιατί οδηγούσαν υπό την επήρειαν

Ένα από τα χιλιάδες τροχαία ατυχήματα που γίνονται ατούς Αμερικάνικους δρόμους. 
Αιτία η χρήση μαριχουάνας.

Η χρήση μαριχουάνας εξασθενεί τις νοητικές διαδικασίες, μέσα στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται η όραση, η προσοχή και η ακριβής σύλληψη εικόνων.

-
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των ναρκωτικών. 22% είχαν διαπράξει 
τρεις ή περισσότερες παραβάσεις και 
2-3% εκείνοι που δεν έκαναν καθόλου 
χρήση ναρκωτικών. Οκτώ τοις εκατόν 
είχαν άκυρη άδεια εν συγκρίσει με ένα 
τοις εκατόν από εκείνους που δεν 
έκανάν χρήση.

Ο αλκοολικός οδηγός συνήθως το 
• βρίσκει δύσκολο να αποκρύψει την 

καταστασή του αν τον σταματήσει η 
Αστυνομία για έλεγχο. Ο οδηγός όμως, 
που συχνά παίρνει ισχυρές δόσεις 
μαριχουάνας πιστεύει ότι μπορεί να 
πείσει τον αξιωματούχο της Αστυνομί
ας περί του αντιθέτου και να μη 
συμπεριφερθεί ανόητα σε μια κανονική 
διαλογική συζήτηση μαζί του. Η προφα
νής ικανότητα να κρύψει το ύψος της 
τοξικομανίας δίνει στους χρήστες με
γάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητάς 
τους να οδηγούν μεθυσμένοι.

' Ενας τέτοιος οδηγός, ιατρός, κοι
νωνιολόγος, νέος 30 ετών -  στο 
έπακρο τοξικομανής και καθημερινός 
χρήστης μαριχουάνας επί πέντε χρόνια 
περίπου προτού δώσει τον όρκον στον 
εαυτό του να σταματήσει την ολέθρια 
συνήθεια ανέφερε λίγα εντευκτήρια 
κοντά στο σπίτι ενός φίλου του, όπου 
γινότανε χρήση μαριχουάνας. Κατόπιν 
δανείσθηκε το αυτοκίνητο του φίλου 
του, σίγουρος ότι θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει κατά την οδήγηση οποια
δήποτε κατάσταση και αν του παρουσια
ζόταν, μηδ' εξαιρουμένης και της 
Αστυνομίας. «Αλλά», αναπολεί «καθώς 
οδηγούσα στο κέντρο της πόλεως μέσα 
σε πυκνή κυκλοφορία στους πολυσύ
χναστους δρόμους η ψυχαγωγική ονει
ροπόληση που ένοιωθα συνήθως, όταν 
οδηγούσα «ντοπαρισμένος», ξαφνικά 
ξέσπασε σε μια καθολική ψυχοδελική 
εμπειρία. Το όλο που μπορούσα να 
ατενίζω ήταν μια μυριάδα από μικρο- 
σκοπικά φώτα που χόρευαν σαν τρελλά.

Ημουνα καθ' ολοκληρίαν εκτός τό
που, ακόμα ποτέ δεν μπορούσα να 
καταλάβω αν βρισκόμουνα μέσα στο 
αμάξι, πολύ δε λιγότερο αν πράγματι 
οδηγούσα ένα αυτοκίνητο».

' Οταν άναψε το κόκκινο φανάρι, δεν 
το παρατήρησε και σφηνώθηκε επάνω 
σ' ένα μικρό αμάξι. Βγήκε έξω, ετρίκλι- 
σε λίγο, απομακρύνθηκε από εκεί και 
περιπλανήθηκε μέσα στην πόλη για 
ώρες. «Ήξερα ότι κάτι είχε συμβεί, 
δεν ήξερα όμως τι».

Γύρω στις 4 π.μ. θυμήθηκε και γύρισε 
στην Αστυνομία. Πληροφορήθηκε ότι 
είχε τρακάρει το αυτοκίνητο του φίλου 
του και ότι είχε καταστρέψει τελείως το 
μικρό αυτοκίνητο που βρέθηκε μπρο
στά του. Τούτο πάλι με τη σειρά του

ύστερα από το χτύπημα έπεσε σ' ένα 
κλειστό φορτηγό (φορείο) προ αυτού 
για να συντρίβει και αυτό. Το αξιόλογο 
ευτυχώς ήταν ότι κανείς δεν είχε 
υποστεί σοβαρές σωματικές βλάβες.

Τι μπορεί να γίνει-τώρα; Δε χρειά
ζεται να περιμένωμε απελπιστικά μέ- 
χρις ότου οι επιστήμονες φθάσουν με 
τα σύνεργα για τεστ επιπέδου THC και 
οι Πολιτείες ψηφίσουν νόμους για την 
ορθή αντιμετώπιση των τοξικομανών 
από μαριχουάνα οδηγών. Υπάρχουν 
δυο λεωφόροι στις οποίες μπορούμε να 
μπούμε μέσα και να τραβήξωμε ίσια 
μπροστά. Πρώτον η Νομοθετική Εξου
σία θα έπρεπε να περάσει νόμους που 
να επιβάλλουν βαρειά πρόστιμα ή και 
άλλες μαζί μ' αυτά αυστηρές ποινές 
για κατοχή μαριχουάνας μέσα στο 
αμάξι, συμπεριλαμβανομένων των ταξί, 
λεωφορείων, φορτηγών, τραίνων και 
αεροπλάνων.

Δεύτερον, πρέπει να καθιερωθούν 
εκπαιδευτικά προγράμματα από Κυβερ
νητικές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Εται
ρείες, Ιδρύματα, Ιδιωτικές ομάδες και 
ειδικότερα Γυμνάσια και ιδιωτικοί εκπαι
δευτές οδηγήσεως (Ένας από τους 
φίλους μου που έπαιρνε μαθήματα 
οδηγήσεως του προτάθηκε από το 
Δάσκαλο να πάνε κάπου εκεί κοντά σ' 
ένα χαμαιτυπείο για «ρελάξ». Εναρμό
νιση προσπαθειών θα ισχυροποιήσει το 
μήνυμα: είναι επικίνδυνο να οδηγείτε 
μεθυσμένοι.

Κατατοπιστικά φυλλάδια θα πρέπει 
να διανέμωνται στα διόδια, στους στα
θμούς υγραερίου και στα γκαράζ.' Οσοι 
χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο μπορούν 
να θεωρηθούν σαν ένα αιχμάλωτο 
ακροατήριο και θα τους άρεσε να 
ακούνε ραδιοφωνικές εκπομπές. Ραδι
οφωνικά προγράμματα στα οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται και τέτοιες προει
δοποιήσεις θα ήταν πολύ χρήσιμα. Η 
Αμερικανική Εταιρεία αυτοκινήτων και 
το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας θα 
μπορούσαν ν' αρχίσουν μια πανεθνική 
εκστρατεία πληροφορήσεως.

Μέχρις ότου μπορέσουμε να κινη
θούμε προς αυτές τις κατευθύνσεις, 
προειδοποιεί ο Ρόμπερτ Γουάλετ του 
Εθνικού Ινστιτούτου Καταχρήσεως 
Ναρκωτικών (NIDA), που είναι υπεύθυ
νος για την εξέλιξη των τεστ THC όλο 
και περισσότερο η χρήση της μαριχουά
νας θα γίνεται από μερικούς οδηγούς, 
οι οποίοι δεν εννοούν να οδηγήσουν 
εάν δεν λάβουν προηγουμένως μια 
ισχυρή δόση. «Μπορούμε να ελπίζωμε 
ότι η αυξανομένη ενημέρωση επί του 
προβλήματος», λέγει «θα εμποδίση μια 
εθνική καταστροφή».

Γ  "1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΗΓΗΜΑ

ΜΙΑ
ΓΥ Ν Α ΙΚ Α  

Μ Ε ΙΔΕΕΣ
Του

Τζιμ Χάντερ

- '  Οκευ! πέταξε η Μελίσα. Τι λογαρι
άζεις να κάνεις τώρα;

Ο Χάρολντ στέναξε και πέρασε το 
χέρι του ανάμεσα στα αραιά μαλλιά του.

-  Δεν ξέρω, είπε, αλλά θαρρώ πως 
θα κάτσουμε εδώ και θα περιμένουμε 
ώσπου να έρθει κάποιος.

-  Σ αυτόν τον ξεχασμένο κι απ' το 
Θεό δρόμο;

Η Μελίσα είχε δίκιο, γιατί, πραγματι
κά, ο δρόμος ήταν εγκαταλειμμένος, σ' 
εκείνη την περιοχή της Τζόρτζια, αφού 
για σαράντα περίπου, λεπτά δεν είχε 
περάσει κανένα άλλο αμάξι.

-  Μπορεί να υπάρχει κανένα σπίτι... 
άρχισε να λέει ο Χάρολντ.

-  Βλέπεις κανένα σπίτι; Βλέπεις 
κανένα φώς; Βλέπεις κάτι, τέλος πάν
των;

Ο Χάρολντ είδε δένδρα. Υπήρχαν 
πολλά δέντρα και αρκετό φεγγαρόφω
το για να δει ότι δεν υπήρχε τίποτε άλλο 
εκτός από τον έρημο δρόμο, μερικές 
ράχες εδάφους και οι λόφοι ολόγυρα.

-  Δοκίμασε να το βάλεις μπροστά 
πάλι, είπε η Μελίσα. Μην κάθεσαι χωρίς 
να κάνεις κάτι.

Ο Χάρολντ ήξερε ότι ήταν μάταιο, 
αλλά γύρισε το κλειδί της μίζας. Το 
στάρτερ έκανε ενα συγκεχυμένο θόρυ
βο, αλλά δεν έγινε τίποτα.

-  Μείναμε από βενζίνη, Μελίσα,

18



είπε ο Χάρολντ. Είμαι οίγουρος.
Δεν χρειαζόταν να της υπενθυμίσει 

ότι την είχε προειδοποιήσει πως ο 
δείκτης του ρεζερβουάρ έδειχνε ότι τα 
καύσιμά τους ήταν λίγα εδώ και μια ώρα, 
αλλά η Μελίσα δεν είχε οταματήσει στα 
τρία πρατήρια βενζίνας που είχαν συ
ναντήσει στο δρόμο. Το πρώτο δεν είχε 
τη μάρκα της προτίμησής της, το 
δεύτερο ήταν στην αντικρινή πλευρά 
του δρόμου και το τρίτο φαινόταν πολύ 
βρώμικο. Δεν υπήρχε λόγος να της το 
θυμίσει, γιατί η Μελίσα είχε πάντα 
δίκιο...

-  Χάρολντ, είσαι ο πιό ανάξιος άν
τρας που γνώρισα, είπε η Μελίσα. Δεν 
ξέρω, τι μ' έκανε να σ εμπιστευτώ ότι 
θα με πήγαινες στη Φλόριντα.

Ο Χάρολντ δεν μίλησε, γιατί δεν ήταν 
δική του ιδέα. Στο σπίτι, τουλάχιστο, 
μπορούσε να λείπει από κοντά της οχτώ 
ώρες την ημέρα.

-  Πόσο μακριά είναι η επόμενη πόλη; 
τη ρώτησε.

Η Μελίσα είχε το χάρτη στα γόνατά 
της. Και ήταν δική της ιδέα να βγούν 
από τον κεντρικό δημόσιο δρόμο και ν' 
ακολουθήσουν εκείνον τόν παλιό δρό
μο για να κερδίσουν χρόνο και είκοσι 
μιλιά. Τώρα έφερε το χάρτη κάτω από 
το φως κι έσκυψε πάνω του.

-  Λοιπόν, είπε σέρνοντας το δάχτυ
λο πάνω σε μια μπλέ γραμμή. Η πόλη 
που περάσαμε ήταν πριν έξι ή εφτά 
μιλιά. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη πόλη 
απέχει δώδεκα μιλιά από δω.

-  Είναι δέκα και δέκα τώρα, είπε ο 
Χάρολντ κοιτάζοντας το ρολόι του. Με 
δεκαπέντε λεπτά κάθε μίλι, θέλει τρεις 
ώρες να πάει κανείς με τα πόδια στην 
πόλη.

Ο Χάρολντ ήταν επαγγελματίας λογι
στής και τα κατάφερνε καλά με τα 
νούμερα.

-  Χάρολντ! φώναξε ξαφνικά, η Μελί
σα. Γιατί δεν πας πίσω στην πόλη που 
περάσαμε; Είναι στη μισή απόσταση.

-  Αλλά όλα ήταν κλειστά Μελίσα.
-  Κάποιος θα σου ανοίξει!
-  Ωχ! έκανε ο Χάρολντ δυσαρεστη- 

μένα. Καλά, θα πάω.
-  Κι εγώ, τι θα γίνω;
-  Θα κοιμηθείς μέσα στο αμάξι.
-  Κι αν έρθει κανείς και με βιάσει;
-  Θα σε κλειδώσω μέσα.
-  Κι αν σπάσει τα τζάμια;
-  Τότε, τι άλλο να κάνω;
-  Δεν ξέρεις τίποτα! Δεν κατεβά

ζεις ιδέες!
-  Λυπάμαι, Μελίαα. Δεν ήθελα να 

μείνουμε από βενζίνη...
-  Κι όμως μείναμε!
-  Θα χρειαστώ όμως λεφτά τώρα...
-  Η Μελίσα άνοιξε το τσαντάκι της 

και του έδωσε ενα πεντοδόλαρο.

-  Και τώρα, βιάσου, γιατί άρχισε να 
κάνει κρύο.

-  Ναι, καλή μου, είπε ο Χάρολντ.
-  Χάρολντ, να φορέσεις τα γάντια 

σου! Αν δεν ήμουν εγώ τι θα γινόσουν; 
Και τώρα θα μείνω μόνη εδώ στην 
ερημιά. Να με βιάσει και να με σκοτώσει 
κάποιος! Αχ, Θεέ μου!

*  *  *

Ο Χάρολντ άρχισε να σκέφτεται τις 
ιδέες που του έβαλε στο μυαλό η 
γυναίκα του. Η ιδέα της δεν ήταν 
καθόλου άσχημη.

Οταν ξαναγύρισε πίσω σε λίγο, η 
γυναίκα του μισοκοιμόταν με κλειστά 
μάτια. Ο Χάρολντ είχε ξεριζώσει ενα 
πάσσαλο και χτύπησε μ' αυτόν το 
μπροστινό τζάμι. Ύστερα έσπασε το 
κρανίο της γυναίκας του και πήρε το 
τσαντάκι της. Πήρε τα λεφτά από μέσα 
με τα γαντοφορεμένα χέρια του και το 
πέταξε, πλάι της άδειο.

Τελικά, ικανοποιημένος που γλίτωσε 
από τον τύραννο -  τη γυναίκα του -  
γύρισε να απομακρυνθεί προς το μέρος 
της πλησιέστερης πόλης, αλλά, ξαφνι
κά, τα φανάρια ενός περιπολικού της 
αστυνομίας τον έλουσαν στο φώς. Και 
δυστυχώς, κρατούσε ακόμα, το ματω
μένο πάσσαλο στο χέρι του.

ΤΖΙΜ ΧΑΝΤΕΡ

-  Πόσο μακρυά είναι η επόμενη πόλη; τη ρώτησε.
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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»

ΤΑ ΣΩ Μ ΑΤΑ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗ Ν  Υ Π Η Ρ ΕΣΙΑ  

ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗ Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ Σ

Του Γενικού Γραμματέα
Τύπου και Πληροφοριών Σωτήρη Κωστόπουλου

Τ ΟΥΣ τελευταίους μήνες τα Σώμα
τα Αοφαλείας Αστυνομία Πόλεων 

και Χωροφυλακή έδειξαν μία έντονη 
δραστηριότητα στο βαρύ και πολύπλευ
ρο έργο που τους έχει αναθέσει η 
πολιτεία.

Σήμερα, είναι πια βέβαιο, πως ο 
πολίτης έχει αρχίσει να διακρίνει μια 
αλλαγή νοοτροπίας από τα Σώματα 
Αοφαλείας, που στοχεύει στην εξυπη
ρέτηση και την κατανόησή του, και 
παράλληλα μια συμπεριφορά που δεί
χνει πνεύμα δημοκρατικότητας, φιλίας, 
και συνεργασίας με το κοινό.

Η πληρέστερη και ταχύτερη απόδοσή 
τους, σ' όλους τους τομείς δραστηριό
τητας και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση 
του εγκλήματος και των ναρκωτικών, 
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, πως 
μοναδικός στόχος και απόφασή τους, 
είναι η ανταπόκριση στο έργο τους. 
Κάποια άλλη περίοδος στο χρονικό του 
εθνικού και κοινωνικού αυτού σώματος, 
που έχει σαν αποστολή την προστασία 
του πολίτη στα πλαίσια της θωράκισης 
του κύρους της δημοκρατικής νομιμό
τητας, είναι φανερό πως έχει αρχίσει 
ουσιαστικά και αποτελεσματικά στο 
χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας. Και 
επιβάλλεται ν' αναγνωριστεί από κάθε 
πλευρά η σημερινή δημοκρατική δρα
στηριότητα των Σωμάτων Ασφαλείας 
στην υπηρεσία της Πολιτείας.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν κομ
πάζει για την σημαντική αλλαγή νοοτρο
πίας και δραστηριότητας των Σωμάτων 
Ασφαλείας, όπως αυτή διαφαίνεται 
σήμερα καθαρά, στο νευραλγηκό τομέα 
της προστασίας του ατόμου και της

περιουσίας του. ' Οπως είχε διακηρύξει 
προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ τα Σώματα 
Ασφαλείας είναι ταγμένα και θα παρα
μείνουν στην υπηρεσία του ελληνικού 
λαού και της Δημοκρατίας.

' Ολη η πυραμίδα των Σωμάτων Α
σφαλείας, από τον ανώτατο Αξιωματού- 
χο, μέχρι τον αστυφύλακα και τον 
χωροφύλακα, έχουν ενστερνιστεί -  και 
αυτό το δείχνουν με το έργο τους -  πως 
είναι φίλοι και συμπαραστάτες του 
πολίτη και της ελληνικής νεολαίας, 
στους κινδύνους που αυτοί αντιμετωπί
ζουν από το έγκλημα, τα ναρκωτικά και 
κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, 
σε βάρος της ελευθερίας του και της 
ζωής του. Υπογραμμίζουμε σήμερα 
αμτό το γεγονός, γιατί είναι βέβαιο, 
πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ενέ
πνευσε στα Σώματα Ασφαλείας, πνεύ
μα δημοκρατικότητας υπευθυνότητας 
και συνεργασίας με το κοινωνικό σύνο
λο. Και τα Σώματα Ασφαλείας, αφομοί
ωσαν το πνεύμα αυτό, γιατί είχαν όλες 
τις αντικειμενικές και υποκειμενικές 
προϋποθέσεις, γιατί πίστευαν πραγμα
τικά, πως χρέος και έργο τους είναι ν' 
αγαπήσουν και ν' αγαπηθούν από τον 
πολίτη, να λειτουργούν στα πλαίσια της 
δικαιοσύνης, προς κάθε κατεύθυνση. 
Είναι βέβαιο, πως όταν μια κυβέρνηση, 
πιστεύει η ίδια στην αληθινή Δημοκρα
τία, όταν στηρίζει τους κοινωνικούς 
θεσμούς, όταν κάνει πράξη τον κοινωνι
κό της ρόλο, μέσα από τον οποίο 
γονιμοποιείται η πρόοδος, η ανάπτυξη, 
και η ελευθερία του λαού, τότε όλα τα 
μέλη του εθνικού οργανισμού, γίνονται 
άξια και ικανά για προσφορά, αξιοποιών-

τας τη δύναμη και τη θέλησή τους. Τα 
Σώματα Ασφαλείας υπεύθυνο κομμάτι 
της Πολιτείας, κομμάτι και αυτό της 
σάρκας του ελληνικού λαού αξιοποιούν 
σήμερα όλες τις δυνάμεις και τη 
βούλησή τους, στην υπηρεσία της 
Πολιτείας και μόνο της Πολιτείας.

Δεν φταίνε τα Σώματα Ασφαλείας, αν 
από τα πολύ παλιότερα χρόνια, δεν 
κατάφεραν να εκπληρώσουν «πλήρως» 
το χρέος τους απέναντι στον πολίτη, 
την πολιτεία, και τους δημοκρατικούς 
θεσμούς. Γαλουχημένα μέσα σε πλαί
σια αυταρχικότητας, υπηρετούσαν κομ
ματικές και άλλες σκοπιμότητες παρά 
τη θέλησή τους.

Δεν ήθελαν τα Σώματα Ασφαλείας 
εκείνο το καθεστώς της παρερμηνείας, 
και σκοπιμότητας. Υποτάσσονταν σ’ 
αυτό. ' Ησαν όργανα και όχι υπάλληλοι 
του κοινωνικού συνόλου και ένοιωθαν 
πως ώφειλαν συμμόρφωση στην «άνω
θεν κατεύθυνση και σκοπιμότητα». Κα
τά βάθος, μισούσαν την έκδηλη εκτρο
πή από το έργο τους την οποία τους 
επέβαλλαν οι Κυβερνήσεις. Γι' αυτό 
πιστεύουμε, πως το πνεύμα της Αλλα
γής, στον τρόπο λειτουργίας τους και 
αντιμετώπισης του πολίτη χαιρετίσθηκε 
πρώτα από αυτά τα ίδια, σαν συνάντηση 
με τον ευατό τους με την ανθρώπινη 
οντότητά τους, με την αξιοπρέπεια, 
που εγγυάται μόνο ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων του πολίτη και αταλάντευ- 
τη προσήλωση στις επιταγές και τις 
επιλογές της ελευθερίας. Ο πειθαναγ
κασμός δε εκείνος, που κατέβαζε το 
επίπεδο και σώρευε φθορά, προχωρού
σε βαθύτερα. Γινόταν σαρκασμός.

20



Γιατί οι κυβερνήσεις της συντήρησης 
εγκωμίαζαν εκείνο που απαγορευόταν 
στα Σώματα Ασφαλείας: τη δημοκρατι
κή άσκηση του ρόλου τους. Δεν τα 
άφηναν ποτέ να αντιληφθούν ότι η 
έλλειψη δημοκρατικότητας στην περι
φρούρηση της κοινωνίας είναι ακριβώς, 
εκείνη που εξασθενίζει τον θώρακα και 
τους απομακρύνει από το σημαντικό 
καθήκον που συνίοταται στην προστα
σία του κοινοβουλευτικού μας Πολιτεύ
ματος. Ταυτόχρονα, ανοίγει το δρόμο 
στην παθητικότητα, στη διχόνοια και 
στην αναποτελεσματικότητα που έρ
χονται σ' αντίθεση με τα λαϊκά συμφέ
ροντα. Αποδυναμώνουν, επίσης την 
εύρρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας 
και την εδραίωση της βασικής αρχής 
της, δηλαδή την εναλλαγή των κομμά
των που χαρακτηρίζει μια πολυκομματι
κή κοινωνία (σαν τη δίκιά μας).

Και όταν το καθήκον μένει μόνο 
υποχρέωση και δεν γίνεται συνείδηση 
τότε καταντάει καθήκον στενό, τυπικό, 
φτωχό σε απόδοση και αξιοπρέπεια. 
Θάλεγα, καθήκον παρακμής.

Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η αντίλη
ψη της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δεν 
μίλησε μόνο σαν Κυβέρνηση, όπως οι 
άλλοι, για στοργή προς τα Σώματα 
Ασφαλείας. ' Επραξε με στοργή. Με 
εμπιστοσύνη. Με άμεσο ενδιαφέρον. Κι 
αυτό είναι σημαντικό. Καλύπτει ολόκλη
ρο φάσμα μέτρων. Δικαιώνει στόχους 
και σκοπούς. Γ ιατί, ας μη πλανιώμαστε. 
Είναι μέριμνα, για τα Σώματα Ασφαλεί
ας, η κατοχύρωση του κύρους τους, η 
διασφάλιση της φερεγγυότητάς τους, η 
δυνατότητα επιτυχιών και στην κατα
στολή και στην πρόληψη του αδικήμα
τος και της αντικοινωνικής δράσης 
γενικά, σε μιαν εποχή, που οιπληθυσμι- 
ακές διογκώσεις και τα μεγέθη, στα 
οποία έχουν εξελιχθεί τα αστικά και 
αγροτικά κέντρα ευνοούν την εγκλημα
τική νοσηρότητα και συντελούν σε 
διαφοροποιήσεις, στην «ποιότητα» του 
αδικήματος. Και αξίζει να αναφερθούν 
μερικά κύρια επιτεύγματα.

Αρχικά, δημιουργήθηκε άριστο κλίμα 
συνεργασίας, μεταξύ της πολιτικής και 
υπηρεσιακής ηγεσίας των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Ποτέ δεν σημειώθηκε τέ 
τοια αρμονία οτην συναντίληψη του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και στην 
κοινή προσπάθεια για άνοδο της στά
θμης της Δημόσιας Ασφάλειας. Χάρη 
στις διαρθρωτικές μεταβολές, που έγι
ναν στις υπηρεσίες αυξήθηκε προφα
νώς, η παραγωγικότητά τους, Παράλλη
λα, με τον εκδημοκρατισμό στην εκπαί
δευση, με τα νέα μαθήματα, που 
προστέθηκαν στο πρόγραμμα και με το

επίπεδο των διδασκόντων καθηγητών 
(Μπέης, Μεταξάς, Φιλίας κ.ά) οι παρα
γωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλεί
ας στην ουσία, τοποθετήθηκαν στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εξ άλλου στέριωσαν και αναπτύσσον
ται ομαλά οι προϋποθέσεις επιτυχούς 
ανάπτυξής τους. Πειθαρχία των υπαλ
λήλων και αυστηρή προσήλωση στα 
καθαρά, αστυνομικά καθήκοντα είναι 
τώρα δεδομένες εγγυήσεις.

Αναχρονιστικές διατάξεις, που κατα- 
ταλαιπωρούσαν τους εσωτερικούς κα
νονισμούς, και που μάραιναν το ζήλο, 
όπως η απαγόρευση γάμου μέχρι ορι
σμένης ηλικίας, υποχρεωτικός στρατω
νισμός, πειθαρχικές ποινές στερητικές 
της ελευθερίας, καταργήθηκαν. Ο α
στυφύλακας, ο χωροφύλακας, ο αξιω
ματικός αισθάνεται σήμερα αποδε
σμευμένος από το στείρο αρνητισμό και 
τη σχολαστικότητα κάποιας αρτηριο
σκληρωτικής αντίληψης για τη θέση 
του. Αισθάνεται, με άλλους λόγους, 
«πολίτης εν στολή» που έχει χωρίς 
μυωπικά παρακρατήματα και ακρωτηρι
ασμούς, τα ατομικά του δικαιώματα σε 
πετυχημένο συγκερασμό με τις, λόγω 
αποστολής, ειδικώτερες ευθύνες του.

Δεν είναι, φυσικά, μικρότερης σημα
σίας η θέσπιση και εφαρμογή φιλελεύ
θερων μέτρων, για το προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας. Πέρασε και σ' 
αυτά πνεύμα ανθρωπιάς, κατανόησης 
και δικαιοσύνης. Είναι, συχνά, ιδιαίτερα 
εξαντλητικό το έργο τους. Και έμεναν 
στη δουλεία απεριόριστων ωρών προ
σφοράς. Δεν παραβιάζεται, τώρα, το 
όριον αντοχής. Η εβδομάδα των πέντε 
ημερών, η εντοπιότητα, η μείωση του 
χρόνου εργασίας κ.ά. είναι αναμφισβή
τητα παράγοντες που δεν αφαιρούν 
αλλά που προσθέτουν θέληση απόδο
σης. Και, έπειτα, ο ανοιχτός διάλογος 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως, με τη βάση των 
Σωμάτων Ασφαλείας (υπαξιωματικοί, 
αστυφύλακες και χωροφύλακες) και οι 
συγκεντρώσεις, για τον συνδικαλισμό 
τους, αποτελεί απτή απόδειξη πως η 
Πολιτεία δεν τους θεωρεί παρίες της 
δημοσιοϋπαλληλίας ή απλά όργανα. 
Αντίθετα τους αντιμετωπίζει σαν ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού 
μας ουνόλου που εργάζεται και προ
σφέρει για να μπορούμε, όλοι εμείς σαν 
εργαζόμενος λαός, να ασκήσουμε τα 
δικαιώματά μας και ν ’ αναπτύξουμε 
ακόμα περισσότερο τις ελευθερίες 
μας. Αυτά τα αγαθά της πολυφωνικής 
και πλουραλιστικής μας δημοκρατίας 
θα ήταν άδικο να τα στερήσουμε - στην

ολότητά τους - σε μια κατηγορία 
δημοσίων υπαλλήλων που ε ργάζεται για 
την προάσπιση αυτών ακριβώς των 
δικαιωμάτων και που για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα, όχι μόνο παρέμενε 
αγνοημένη, αλλά αντίθετα εισέπραττε 
την επίκριση και την περιφρόνηση.

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω είναι 
αποτέλεσμα κάποιας μεταβολής, που 
είναι κιόλας αποδοτικώκατη. Και που 
χαιρετίζεται με ικανοποίηση άπό το 
λαό, στην υπηρεσία του οποίου έχουν 
αφιερωθεί τα Σώματα Ασφαλείας. Κα
θημερινές, σχεδόν, είναι οι διαλευκάν
σεις εγλημάτων, που συγκλονίζουν. Και 
που, από πρώτη άποψη φαίνονταν πως 
θα μέναν γρίφοι για το αρχείο. Συλλαμ- 
βάνονται στυγεροί πλησιάνθρωποι, ε 
χθροί της κοινωνίας. Ο δράστης του 
εγκλήματος του Παγκρατίου, η συμμο
ρία της Κηφισσιάς, ο «δράκος» της 
Δράμας. Και άλλοι, ίσως, λιγότερο 
εντυπωσιακοί, αλλά οπωσδήποτε, εξί
σου αποτρόπαιοι εγκληματίες. Και η 
μάχη κατά των ναρκωτικών γίνεται 
συντονισμένα και υπεύθυνα με εξαρ
θρώσεις δικτύων διακίνησης του «αρ
γού θανάτου» και σύλληψη εμπόρων με 
διεθνή δράση. Τα κυκλώματα της συμ
φοράς θρυμματίζονται το ένα ύστερα 
από το άλλο. Η μάστιγα αντιμετωπίζε
ται. Και είναι πειστικές, οι ποσότητες 
των ναρκωτικών, που περιέχονται στα 
χέρια των υπηρεσιών δίωξης. Σε τόν- 
νους το χασίς, σε δεκάδες κιλά η 
ηρωίνη σε θαλαμηγό, σε εκατοντάδες 
κιλών άλλα είδη της αυτοεξουθένωοης, 
που διοχετεύει η οργανωμένη πόρωση 
του διεθνούς υπόκοσμου...

Και βέβαια, η συμφιλίωση του πολίτη 
με την Αστυνομία. Βρίσκονται, άλλω
στε, οτην ημερήσια διάταξη. Είναι 
σήμερα, ενεργός δύναμη, στην πράξη. 
Πως να μη συνέβαινε, αφού ο πολίτης, 
στην Αστυνομία, δεν βλέπει πια την 
αυθαιρεσία του κομματικοποιημένου 
κράτους, αλλά οε όλο και αυξανόμενο 
βαθμό την αντίληψη του σεβασμού, την 
αμεροληψία, το πνεύμα του δικαίου και 
του νόμου.

Τα Σώματα Ασφαλείας, πορεύονται 
οήμερα σταθερά και αταλάντευτα στο 
δρόμο της πραγματικής τους αποστο
λής, με σεβασμό από το λαό και την 
Πολιτεία. Και πρέπει να είναι περήφανα 
γι' αυτό.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής, δικαιού
ται να θεωρεί τίτλο της, αυτή τη 
δημοκρατική πορεία, που έχει άμεση 
θετική απήχηση στο κοινωνικό σύνολο 
και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΟΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤ
ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΥΣ ΕΖΗΣΑΝ 
ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΑΝ 
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

«Μα είναι ανεκτόν δια το 
όνομα του Θεού και των Θ ε
ών, ο Σωκράτης και ο Αριστεί
δης να είναι από το Μπραχά- 
μι! ο Θεμιστοκλής από το Λιό- 
πεσι και ο Θηραμένης και ο 
Θρασύβουλος από το Κοκο- 
τσίνι;!».

Του κ. ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΚΑ

Μ ΙΑ περιπλάνηση στην ύπαιθρο της 
Αττικής αποκαλύπτει πιο βαθιά 

όλο αυτό το κομφούζιο που επικρατεί 
στην ονοματοθεσία των δήμων και 
κοινοτήτων. Και ακόμη το πόσο εύκολο 
είναι να δίνουμε στο χωριό ή στην 
περιοχή το όνομα του αγίου, η εκκλησία 
του οποίου βρίσκεται εκεί, ή να κατα
φεύγουμε σε αστείες μεταμορφώσεις 
κάποιου παλιού όμορφου και ιστορικού 
ονόματος.

Την ιστορία και την περιπέτεια όλων 
αυτών των δήμων, κοινοτήτων, τοποθε
σιών, περιοχών και των ονομάτων τους 
θα δώσουμε παρακάτω.

Ο λάτρης της Αττικής Δ. Καμπούρο- 
γλου αναφωνεί όλο αγανάκτηση: «Ολό
κληρος η ασύλληπτος ευμορφία του 
Αττικού εδάφους ευρίσκεται εις απελ
πιστικήν αντίθεσιν προς τα τοπωνυμικά 
ακούσματα ταύτα εάν θελήσωμενδε να 
εξέλθωμεν της ατμόσφαιρας την οποί
αν εδημιούργησεν η συνήθεια, θα 
γίνωμεν τότε έξαλλοι, και απλώς περι- 
πατηταί αν είμεθα, και όχι Αττικόληπτοι 
εξ ανατροφής, αισθητικότητος ή μαθή- 
σεως.

»Μα είναι ανεκτόν δια το όνομα του 
Θεού και των Θεών, ο Σωκράτης και ο

Αριστείδης να είναι από το Μπραχάμι! ο 
Θεμιστοκλής από το Λιόπεσι και ο 
Θηραμένης και ο Θρασύβουλος από το 
Κοκοτσίνι!»

Ας δούμε όμως αυτά τα ονόματα των 
περιοχών της Αττικής, που στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία διατηρούνται και σή
μερα. Και ποια ήταν εκείνα που άγνω
στο για ποιόν λόγο τα απέρριψαν οι 
επίσημοι ονοματοδότες. Πάνω από 150 
ήταν οι δήμοι της Αρχαίας Αττικής που 
τα ονόματά τους ελάχιστα μοιάζουν με 
τα σημερινά. Ιδού οι περισσότεροι από 
αυτούς: Αγγελή, Αγελής, Αγιουλή, Α
γνούς, Αγραι, Αγραύλη, Αγχιάλη, Αζω- 
νία, ’ Αθμονον, Αιθαλίδαι, Αιγιλία, Αιξω- 
νή, Αλασάρνη, Αλιμούς, Αλκίων, Αλω
πεκή, Αμαξάντεια, Αμφιτροπή, Ανάργυ
ρος, Ανακαία, Ανάφλυστος, Απολλωνι- 
είς, Αραφήν, Αργίλια, Ατήνη, Αφίδναι, 
Αχαρναί, Αχερδούς, Βατή, Βερενικίδαι, 
Βήσα, Βουτάδαι, Βουτεία, Βραυρών, 
Γαργηττός, Δαιδαλίδαι, Δειράδες, Δε- 
κέλεια, Διόμεια, Ειρησιάδαι, Εκάλη, 
Ελεούς, Ελεύθεροί, Ελευσίς, Επιεικί- 
δαι, Επικηφισία, Ερίκεια, ' Ερμος Εροιά- 
δαι, ' Ερχεια, Ευπυρίδαι, Ευώνυμον, 
Εχελίδαι, Ηφαιστία, Θημακός Θοραί, 
Θορικός, Θρία, Θυμοιτάδαι, Θυργενί- 
δαι, Ικαρία, Ιωνίδαι, Ιφιστία, Κειριάδαι, 
Κεραμεικός, Κεραμείς, Κηφισία, Κίκυ- 
να, Κυθωκίδαι, Κοίλη, Κολυττός, Κολω- 
νός, Κορυδαλλός, Κρωπεύς, Κρωπία, 
Κυδαθήναιον, Κυθαντίδαι, Κύθηρος, 
Κύκαλα, Κυνόσαργες, Κυρτιάδαι, Λακι- 
άδαι, Λαμπροί, Λέκκος, Λευκοπήρα, 
Λουσία, Μαραθών, Μελαιναί, Μελίτη, 
Μόλσος, Μυρρινούς, Ξυπέτη, Ό η, 
Οιάτιδος, Οίναι, Οινέη, Οινόη, Οίον 
Κεραμεικόν, Οίον Δεκελεικόν, Παιονία, 
Παλλήνη, Παμβωτάδαι, Πάνακτον, Πει- 
ραιεύς, Πεντέλη, Περιθοίδαι, Περρίδαι, 
Πήλικες, Πιτθύς, Πλώθεια, Πορειείς, 
Ποταμός, Πρασιαί, Προβάλινθος, Πτε
λέα, Ραμνούς, Σημαχίδαι, Σκαμβωνίδαι, 
Σούνιον, Σπόργιλος, Στειρία, Συβρίδαι, 
Συπαληττός, Σφενδάλη, Σφηττός, Τί- 
θρας, Τιτακίδαι, Τρικόρυθος, Τρινέ- 
μεια, Τυρμίδαι Υβα, Φαλαρείς, Φαλά- 
σιοι, Φάληρον, Φηγαία, Φηγούς, Φλύα, 
Φρέαρροι, Φυλή, Χασειά, Χόλαργος, 
Χολίδαι, Ωρύχιον Ωρωπός.

Σε κάθε του βήμα ο περιπατητής ή 
ερευνητής συναντά στην Αττική τοπω
νυμίες πανάρχαιες ελληνικές, λατινι
κές, βυζαντινές, φράγκικες νεοελληνι
κές, τουρκικές και αλβανόγλωσσες.

Ας κάνουμε μαζί εναν περίπατο στην 
Αττική σήμερα ή τρεις δεκαετίες πριν. 
Ποιές είναι αυτές οι περιοχές, ποιές 
ήταν πριν από λίγα χρόνια και πώς είναι 
σήμερα;

Ας αρχίσουμε από τον βοριά και 
σκόρπια ας πηγαίνουμε πότε στον ένα 
δήμο, πότε στον άλλο.
Κηφισιά: Η περιοχή που κρατάει μέχρι 
σήμερα το όνομά της, ονομάσθηκε έτσι 
από τον Κηφισό, έναν επίσημο Αθηναίο, 
σύγχρονο του Πανδίονος Α '. Τηνεγγο- 
νή του Πραξιθέα είχε παντρευτεί ο 
Ε(?εχθεύς ο Πανδίονος. Η περιοχή 
όπως αναφέρει ο Καμπούρογλου, «εί
ναι από τις ευφορότερες της Αττικής 
έχει πολλά νερά και ονομαστόν ελαιώ
να. Οι κάτοικοί της όμως δεν είναι 
φίλεργοι».
Δεκέλεια: Πήρε το όνομά της από τον 
ήρωα Δέκελο που έζησε στους ηρωι
κούς χρόνους. Ο Δέκελος μάλιοτα 
«μαρτύρησε» τον τόπο (τις Αφίδνες), 
όπου κρυβόταν η Ελένη. Η πόλη έγινε 
ονομαστή κατά τη διάρκεια του Πελο- 
ποννηοιακού Πολέμου για την άλωσή 
της από τους Σπαρτιάτες. Ο τοπικός 
πόλεμος ονομάσθηκε Δεκελεικός.

Από το 1205-1456 οι Σταυροφόροι 
που κατείχαν την Αττική ονόμασαν τη 
Δεκέλεια, Δεκέλα που σημαίνει (ντε 
κέλλα-κελλάρι) αποθήκη.

Από τότε μέχρι πριν λίγα χρόνια η 
Δεκέλεια ήταν τόπος έρημος.

Οι Φράγκοι πηγαίνοντας από τη 
Χαλκίδα για την Αθήνα μέσω της 
περιοχής Δεκελείας αποκαλούσαν την 
περιοχή Μάλλα Κέλλα ή Μάλλα Κάσσα
που σημαίνει το ίδιο, «κακή αποθήκη».

Το δεύτερο όνομα Malla cassa έμει
νε στην περιοχή αμέσως μετά τη 
Δεκέλεια: Μαλακάσα.

Και τώρα στην άλλη άκρη στην 
Καστέλλα όπως λέγεται σήμερα η 
αρχαία Μουνιχία. Στην αρχαία εποχή 
λόφος και λιμάνι είχαν το ίδιο όνομα. 
Σήμερα εκείνο το όνομα χάθηκε και ο 
μεν λόφος ονομάζεται Καστέλλα, το 
λιμάνι Μικρολίμανο. Η Μουνιχία ήταν 
περιοχή κατοικημένη από τα πανάρχαια 
χρόνια. Αναφέρεται στους διαλόγους 
του Λουκιανού και στον Στράβωνα. Στη 
Μουνιχία υπήρχε ο ναός της Αρτέμι- 
δος, όπου οι Αθηναίοι γιόρταζαν με 
μεγαλοπρέπεια τα «Μουνιχία» γιορτή 
αφιερωμένη στην ένδοξη ναυμαχία
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ϊΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

εναντίον του στόλου του Ξέρξή.
Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας η 

περιοχή λεγόταν Τουρκολίμανο.
' Αλιμος: ' Ηταν στην αρχαιότητα από 
τους ονομαοτούς και πιο μεγάλους 
παράλιους δήμους της Αττικής. Ονομά
σθηκε έτσι από το χόρτο άλιμο που 
φύτρωνε στην περιοχή (αρμυρείκια). 
Εδώ κατέβαιναν τα πρόβατα και έτρω
γαν το χόρτο. Η κυρίως πόλη του 
Αλίμου ήταν στην περιοχή που σήμερα 
ονομάζεται Καλαμάκι και το λιμάνι των 
Αλιμουσίων στον σημερινό ' Αγιο Κο
σμά.

Λίγο πιό κάτω από τον ' Αλιμο η 
Αιξώνη ή Αιξωνή. Τον δήμο κατοικού
σαν οι Αιξωνιείς, άνθρωποι που τους 
άρεσε να κοροϊδεύουν και να βλασφη- 
μούν. Η Αιξωνή, που σήμερα λέγεται 
Γλυφάδα, βρισκόταν απέναντι από το 
νησάκι Υδρούσα, το γνωστό Πρασσονή- 
οι ή Κατραμόνησο που φαίνεται απέ
ναντι από τη Βούλα. Στην Αιξωνή 
έβγαιναν φημισμένα μπαρμπούνια (αι 
αιξωνικαί τρίγλαι). Μάλιστα, ο αρχαίος 
συγγραφέας Αθήναιος αναφέρει ότι αν 
ένα τέτοιο μπαρμπούνι πνιγεί μέσα σε 
κρασί και το κρασί αυτό το πιει άντρας 
τότε «αφροδισιάζειν ου δυνήσεται» αν

Στην επάνω φωτογραφία, ο κεντρικός 
δρόμος του παζαριού (αγοράς) της Αθή
νας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπως 
εικονίζεται από τον Dodwell (1805). Στην 
κάτω φωτογραφία γυναικεία φορεσιά χω
ρικής στα περίχωρα της Αθήνας (Αρχές 
του περασμένου αιώνα).

το πιει γυναίκα «ου κυίσκεται».
Κατεβαίνοντας τον παραλιακό δρόμο 

δεξιά μας βρίσκεται το ακρωτήριο και η 
παραθαλάσσια περιοχή Καβούρι. Δεν 
είναι παρά ο αρχαίος δήμος Ζωστήρ. 
Πήρε το όνομά του από τη ζώνη 
(Ζωστήρα) της Λητούς που έφθασε 
εδώ και την έλυσε όταν την έπιασαν οι 
πόνοι του τοκετού. Η Λητώ μάλιστα 
λούσθηκε στη διπλανή λίμνη που αργό
τερα ονομάσθηκε Βουλιαγμένη. Εκεί 
που είναι σήμερα το εκκλησάκι του 
Αγίου Νικολάου βρίσκονταν ένα γύρω οι 
βωμοί του Απόλλωνα, της Λητούς και 
της Αρτέμιδας.

Πριν από το Καβούρι ο δρόμος 
αριστερά οδηγεί στη Βάρη. Πρόκειται 
για τον αρχαίο δήμο Θοραί που ονομά
σθηκε έτσι για το τρέξιμο που κάνει 
κανείς, για να φτάσει αναπηδώντας στη 
θάλασσα -  «θορείν». Ηταν από τους 
πιο ονομαστούς και από τους πιο 
οργανωμένους δήμους της Αττικής. 
Στον δήμο Θορών, καλλιεργούσαν σιτά
ρι. Στα μέσα του περασμένου αιώνα την 
περιοχή κατοικούσαν λίγοι γεωργοί. 
Δούλευαν οαν κολίγοι στα κτήματα που 
ανήκαν στη Μονή Πετράκη.

Από την περιοχή μπορεί να ακολου-
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θήσει σήμερα τον δρόμο που οδηγεί 
στα χωριά των Μεσογείων. Ο Μυρρι- 
νούς ήταν από τα πιο γνωστά χωριά. 
Μήπως σήμερα δεν είναι; Πρόκειται για 
το Μαρκόπουλο. Το όνομά του το 
οφείλει οτο φυτό μυρρίνη. Ο Μυρρι- 
νούς ως τον Μεσαίωνα είχε πολλούς 
κατοίκους και ήταν ονομαστός. Οι 
επιδρομές όμως των Αράβων που 
πολεμούσαν για να κατακτήσουν τη 
Χαλκίδα, αφάνισαν το χωριό.

Κοντά στο Μαρκόπουλο και το Κορω- 
πί. Η αρχαία ονομασία του Κοπρή ή 
Κοροπή.

Οι Κορωπιώτες κατοικούσαν παλαιό- 
τερα κάτω από την Πεντέλη, στον 
Γαργηττό. Οι Αρβανίτες είχαν προσθέ
σει την κατάληξη «Ζα» στην αρχαία 
ονομασία και το χωριό ονομαζόταν τον 
μεσαίωνα Κοπρήζα. Οι μοναχοί της 
Πεντέλης έδιωξαν τους Κορωπιώτες 
και τους έστειλαν να κατοικήσουν εκεί 
που βρίσκεται σήμερα το χωριό τους.

Ακολουθώντας τον δρόμο για την 
Αθήνα θα περάοουμε από τον αρχαίο 
δήμο Κηδή ή Κήδαι. Κατά τη δωρική 
διάλεκτο το Κηδή έγινε Κάδα. Οι 
Φράγκοι δεσπότες της Αθήνας πρόφε- 
ραν το «δ» σαν «ντ» και το Κάδα έγινε 
«Κάντα» και αργότερα Κάντζα.

Ανηφορίζοντας μετά τον Σταυρό 
Αγίας Παρασκευής συναντάμε το Χαρ- 
βάτι που τον περασμένο αιώνα το 
έλεγαν Χαρβάτο. Είναι ο αρχαίος δήμος 
Αγνούς. Το όνομά της η σημερινή 
κοινότητα το πήρε από Τουρκαλβανό 
γαιοκτήμονα της περιοχής ονομαζόμε
νο Χαρβάτη.
Αραφήν είναι ο επόμενος δήμος. Κάτω 
Αραφήν και ’ Ανω Αραφήν. Δεν είναι 
παρά η Ραφήνα. Το κάτω τμήμα που 
βρίσκεται στην παραλία ονομαζόταν 
Αλαί Αραφηνίδες και το άλλο μόνο 
Αραφήν. Η Αραφήν ήταν γνωστή για τον 
ναό της Αρτέμιδος. Το άγαλμα της 
θεάς είχε φέρει από την Ταυρίδα η 
Ιφιγένεια.

Περνώντας πάνω από την Πεντέλη, 
τον αρχαίο πλούσιο δήμο, φθάνει ο 
περιπατητής στην Εκάλη. Ο δήμος 
Εκάλης ήταν ιστορικός. Εδώ η ηλικιωμέ
νη γυναίκα Εκάλη φιλοξένησε τον 
Θησέα, ο οποίος οργάνωσε αργότερα 
ειδική γιορτή, τα «Εκαλήσια» και έκτισε 
ναό στον Εκάλειο Δία. Τα Εκαλήσια με 
την πάροδο του χρόνου έγιναν Καλέ- 
σια. Οι Φράγκοι τα πρόφεραν Καλέζι. 
Το 1860 η Εκάλη λεγόταν Καλέζι ή 
Καλέντζι και την κατοικούσαν ελάχιστοι 
χωρικοί.

Και από την Πεντέλη στην Πάρνηθα. 
Πρώτος δήμος η... Σαλονίκη, η αρχαία 
Αιθαλία. Δήμος που φημιζόταν για τα
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καλύτερα κάρβουνα με τα οποία προμή
θευε την Αθήνα. Με το πέρασμα του 
χρόνου το Αιθαλία έγινε Θαλία, το «Θ» 
έγινε «Σ» και η περιοχή Σαλία. Τον 
περασμένο αιώνα την ονόμαζαν για 
κοροϊδία Σαλονίκη.

Στον Μεσαίωνα οι Αθηναίοι, για να 
πειράξουν τους κατοίκους της Σαλίας 
(για το εμπόριο των ξυκοκάρβουνων) 
έλεγαν «Τι Σαλία, τι Σαλονίκη». (Τότε 
ανθούσε το εμπόριο της Θεσσαλονί
κης). Με το ίδιο πνεύμα οι Αθηναίοι 
έλεγαν «Τι Μέγαρα, τι Πόλις» ή «Τι 
Χασία, τι Βενετία».

Ακόμη μέχρι το 1860 οι Αθηναίοι 
αποκαλούσαν τους Χασιώτες, Βενε- 
τούς.

Ας κατέβουμε από την Πάρνηθα. 
Μπροστά μας το χωριό Αχαρναί. Πιο 
λαϊκή έκφραση «Μενίδι». Περίεργη η 
αλλαγή του ονόματος του. Αχάρνη και 
Αχαρναί λεγόταν στην αρχαία εποχή. 
Αχαρνείς οι κάτοικοί του.

Αχαρνής ήταν ενα ψάρι που μοιάζει 
με το λαβράκι. Ο Θουκυδίδης αναφέρει 
ότι ο δήμος Αχαρνών ήταν ο μεγαλύτε
ρος της Αττικής.

' Αγνωστο πότε ο δήμος ονομάσθηκε 
Μαινίδιον. Ομως μαινίδιον σημαίνει 
μικρή σαρδέλα. Από λαβράκι λοιπόν 
έγινε σαρδέλα. Ακολουθώντας τον 
δρόμο προς την Πάρνηθα και βγαίνον
τας στον κόμβο που οδηγεί προς τους 
Θρακομακεδόνες βρισκόμαστε σε λίγο 
στην παρακαμπτήριο που βγάζει στη 
Βαρυμπόπη. Δεν είναι άλλη από την 
αρχαία Παιονία. Το όνομά της η Παιονία 
το πήρε από τους Παίονες που στρατο- 
πέδευσαν στην περιοχή την περίοδο 
του Πεισίοτρατου και έδωσαν μάχη με 
τους Αλκμεωνίδες που είχαν πιάσει την 
τοποθεσία. Λειψύδριο (το σημερινό Κα- 
τσιμήδι). Ο Ηρόδοτος αναφέρει αναλυ
τικά για τις δυο αυτές τοποθεσίες και τη 
μάχη που έγινε.

Ας φύγουμε από την Πάρνηθα. Ο 
δρόμος θα μας φέρει στην περιοχή που 
έμεναν οι αρχαίοι Ευπυρίδες. Ο δήμος 
τους είχε το ίδιο όνομα. Το σημερινό 
όνομα της περιοχής είναι η λαϊκοποιη- 
μένη μετάφραση του Ευπυρίδαι: Καλο- 
γρέζα. Πώς; Ιδού: το όνομα παράγεται 
από το εύπυρον, δηλ. τον τόπο με το 
πολύ σιτάρι, τον σιταρότοπο. Οι Σταυ
ροφόροι ονόμασαν τον τόπο Καλογρά- 
νη που σημαίνει ευπυρίδης. Το «ευ» 
έγινε «καλός» και το πυράς σημαίνει 
στάρι ή ιταλικά γράνο. Καλογράνο 
λοιπόν ή Καλογράνης και κατά παρα
φθορά Καλογρέζα.

Σήμερα σώζεται οικογένεια στο Με- 
νίδι με το όνομα Καλογράνης.

Δίπλα από την Καλογρέζα το Μαρού

σι ή το αρχαίο Άθμονον. Το νερό 
έβγαινε στην περιοχή από μικρό λάκκο 
αναβρύζοντας. Και οι Αρβανίτες της 
περιοχής την ονόμασαν Πισπίρι (ανα
βρύζω).

Σήμερα στο Μαρούσι, μεγάλο δήμο 
όπου λατρευόταν η Αμαρυσία Αρτέμι- 
δα, υπάρχουν διάσπαρτες αρχαιολογι
κές περιοχές με μάρμαρα, επιγραφές, 
ερείπια ναών και βυζαντινές εκκλησίες.

Δυτικά από το ’ Αθμονο, οι Κόπρειοι, 
που λεγόταν τον περασμένο αιώνα 
Μπραχάμι, πριν λίγα χρόνια Μαγκουφά- 
να και σήμερα Πεύκη. Η περιοχή στη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας ανήιίε 
στον Τούρκο τσιφλικά Μπραχάμ. Οι 
κάτοικοι του Μπραχαμιού κατά τον 15ο 
αι. μ.Χ. ζήτησαν καταφύγιο στην Πεντέ
λη για να αποφύγουν τις επιδρομές των 
Τούρκων, που κατέβαιναν για την Αθή
να από τον δρόμο της Κηφισιάς.

Δίπλα από την Πεύκη, ο δήμος 
Ιφιστία ή Λυκόβρυση που και αυτή με 
τη σειρά της συνορεύει με τον δήμο 
Κικκύνων ή σήμερα Κουκουβάουνες ή 
επίσημα Μεταμόρφωση.

Αν ανηφορίσουμε προς την Πεντέλη 
συναντάμε το Χαλάνδρι, τον αρχαίο 
δήμο Φλύα που πρωτοανήκε στην 
Κεκροπίδα φυλή. Ήταν πατρίδα του 
Ευριπίδη και της οικογένειας των Λυκο- 
μηδών που είχαν ιερό στη Φλύα. Εδώ 
βρισκόταν και το ιερό του Δαφνηφόρου, 
Απόλλωνα.

Και ακόμη δήμοι και δήμοι, όπου 
γυρίσεις, όπως Αφίδναι τα Κιούρκα, 
Θρία το Μούλκι, Σκαμβωνίδαι ο Σκαρα- 
μαγκάς, ' Ερχεια, τα Καλύβια Κουβαρά, 
Τίθρας ο Βαρνάβας, Φορμίσιοιτο Κάτω 
Σούλι, ΨαφίςτοΜαυροδήλεσι, Μίλητος 
το Μίλεσι, ' Υβα το Καπανδρίτι, Λουσία 
τα Λιόσια, Συπηλαττός οι Τρεις Γέφυ
ρες και τα Σεπόλια, Ιπποταμάδαι ο 
Ποδονίφτης, Αγραύλη το Παγκράτι, 
Αλωπεκή οι Αμπελόκηποι, Κουθύλη ο 
Λόφος Αξιωματικών, Σποργίλος το Πε
ριστέρι, Λακία ο Αγ. Σάββας στο Βοτανι
κό, Βόθυνος ο Βύθουλας (Αγ. Γεώργιος 
στην οδό Κίμωνος) κ.ά.

Ο Κ. Μπίρης αναφέρει 461 τοπωνύ
μια της Αθήνας και των περιχώρων της. 
Εκατοντάδες είναι τα ονόματα στα 
χωριά του λεκανοπεδίου των Αθηνών.

Ελάχιστες περιοχές κράτησαν το 
αρχαίο τους όνομα ή και ακόμη αυτό 
που διαμορφώθηκε στο Βυζάντιο ή στις 
Σταυροφορίες. Τα περισσότερα ονόμα
τα είναι παραφθορές των παλαιών 
ονομάτων ή αυτών που καθιερώθηκαν 
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και 
μετά. Βέβαια υπάρχουν και τα σημερι
νά, όπως π.χ. Μεταμόρφωση ή Πεύκη.

Γ. ΚΟΥΚΑΣ
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Σ ΤΗΝ Κηφισσια κοντά στον ιερό ναό 
του Αγίου Δημητριου και στη γωνία των 
οδών Διομ. Κυριάκού και Αγίων Θεοδώ
ρων βρίσκεται σήμερα εγκαταλειμμένη 
μια βίλα, όπου έμενε τον περισσότερο 
καιρό της ζωής του ο ποιητής Γεώργιος 
Δροσίνης. Σήμερα η βίλα αυτή περιήλθε 
στο κράτος, γιατί η κόρη του ποιητή και 
κληρονόμος του, δεν ήταν σε θέση να 
πληρώσει το φόρο κληρονομιάς στην 
εφορία που όπως φαίνεται ήταν μεγάλος.

Απλός, ταπεινός γεμάτος καλοσύνη και 
αγαθότητα υπήρξε ο Δροσίνης, που γεν
νήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1859 σ' ένα 
αρχοντικό της πλάκας και πέθανε σε 
ηλικία 92 χρόνων το φθινόπωρο του 1951. 
Παρά την οικονομική του άνεση, ο Δροσί
νης υπήρξε εγκάρδιος φίλος του λαού. 
Συμμεριζόταν τον πόνο του και θαύμαζε 
την αρετή του. ' Εγινε ακαδημαϊκός και 
διετέλεοε διευθυντής του περιοδικού 
«Εστία» και κατόπιν της ομώνυμου εφημε
ρίδας μέχρι το 1898. Δημοσίευσε ποιήμα
τα και διηγήματα.

Η ποίηση του Δροσίνη είναι απλή και 
κατανοητή. Ειλικρινής στη διάθεσή της 
στρωτή στην απλότητά της, διαυγής στην 
περιγραφική της επιδίωξη.

Ποιος δεν έχει τραγουδήσει την «Ανθι
σμένη αμυγδαλιά» του για την οποία ο 
ποιητής στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο 
«Σκόρπια φύλλα της ζωής μου» μας δίνει 
τις παρακάτω ενδιαφέρουσες πληροφορί
ες.

Την «Αμυγδαλιά» τραγουδημένη την 
πρωτάκουοα όταν γύρισα από τη Γερμανία 
το φθινόπωρο του 1888, μεσάνυχτα ενώ 
κατέβαινα την οδό Χαριλάου Τρικούπη 
γυρίζοντας από το σπίτι του Σουρή. Μια 
συντροφιά νέων με καλές φωνές την 
τραγουδούσαν. Στάθηκα ξαφνιασμένος».

Και συνεχίζει:
«Οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν για μια 

χαριτωμένη μαθήτρια του Αρσάκειου, 
εξαδέλφης μου που κάποτε εκούνησε 
την ανθισμένη νερατζιά μας καιέπεσαν τ' 
άνθη επάνω της. Αμυγδαλιά έγινε η 
νερατζιά γιατί τη νόμισα ποιητικότερο 
δέντρο».

Ο Δροσίνης εξέδωσε αρκετές ποιητι
κές συλλογές μεταξύ των οποίων περι
λαμβάνονται:

Ιστοί αράχνης - Αμάραντα - Γαληνη - 
Φωτερά Σκοτάδια - Πύρινη ρομφαία - θα 
βραδιάζει κ.ά.

Το «Αρσάκειο» που αναφέρθηκε παρα
πάνω, είναι η μάλλον ήταν εκπαιδευτήριο 
θηλέων στην Αθήνα που από το 1933 
μεταφέρθηκε στο Ψυχικό Παρθεναγω
γείο και παιδαγωγική ακαδημία θηλέων 
σήμερα. Ιδρύθηκε από τη·Φιλεκπαιδευτι
κή Εταιρία κατά μεγάλο μέρος από δωρεά 
του Αποστόλου Αρσάκη. Η Φ. Εταιρία 
διατηρεί σήμερα Αρσάκειο και στην Κέρ
κυρα, Λάρισα και Πάτρα.

Ο Απόστολος Αρσάκης ήταν γιατρός 
από την ' Ηπειρο και έζησε στη Βλαχία 
(1792-1874).

ΚΑΙ
ΦΩΣ

Γράφει ο κ. Γ. Πολίτης

Η βίλλα του Δροσίνη 
Η ανθισμένη αμυγδαλιά 
0 Χαρ. Τρικούττης

Βλαχία είναι το όνομα ενός μέρους της 
Θεσσαλίας. Δόθηκε σ' αυτήν από τις 
βλαχικές ορδές που την κατέκλυσαν από 
το I. Β. αιώνα.

Και τώρα ας μιλήσουμε για το Χαρίλαο 
Τρικούπη, που πρός τιμή του έδωσαν τ' 
όνομά του στο γνωστό δρόμο της Νεάπο
λης. Ο X. Τρικούπης ήταν πολιτικός και 
γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη που έγινε 
επί Καποδίστρια και ' Οθωνα πολλές 
φορές πρωθυπουργός -  υπουργός των 
εξωτερικών και πρεσβευτής στο Λονδίνο. 
Το 1862 ο X. Τρικούπης ενώ ήταν 
γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας 
στο Λονδίνο, εκλέχτηκε από την εκεί 
ελληνική παροικία, αντιπρόσωπος στη 
Συντακτική Συνέλευση των Αθηνών. Από 
τότε μπήκε οριστικά στην πολιτική. Το 
1863 ανέλαβε όμως διπλωματική αποστο
λή στο Λονδίνο για να συζητήσει τους 
όρους της παραχώρησης των Ιονίων 
νήσων στην Ελλάδα και πέτυχε να περιο
ρίσει την ουδετεροποίηση μόνο στην
Ο ποιητής της «ανθισμένης αμυγδαλιάς» 
Γ Δροσίνης.

Κέρκυρα. Το 1865 βγήκε βουλευτής 
Μεσολογγίου και το επόμενο έτος έγινε 
υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση 
Κουμουνδούρου.

Περίφημο έμεινε το άρθρο του «Τις 
πταίει» για το οποίο φυλακίστηκε. ' Εγινε 
πολλές φορές Πρωθυπουργός και γύρω 
του συγκεντρώθηκαν τα προοδευτικά και 
φιλελεύθερα στοιχεία της χώρας και η 
περίοδος της πρωθυπουργίας του ήταν η 
πρώτη σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας 
συγχρονισμένου κράτους.

Στις εκλογές όμως του 1895 απέτυχε 
και σαν βουλευτής κι αποσύρθηκε στις 
Κάννες της Γαλλίας, όπου και πέθανε.

Ο Αλέξανδρος1 Κουμουνδούρος που 
αναφέραμε παραπάνω ήταν πολιτικός από 
την Σελίτσα της Μάνης (1817-83). Σπού
δασε νομικά, πήρε μέρος στην Κρητική 
Επανάσταση του 1841 και πολιτεύτηκε 
από το 1850. Έγινε πρόεδρος της 
Βουλής (1855) και υπουργός των οικονο
μικών στην κυβέρνηση Βούλγαρη (1856). 
Κηρύχτηκε εναντίον του Οθωνα και 
πήρε μέρος στις κυβερνήσεις της μεσο- 
βασιλείας. ' Εγινε τέσσερις φορές πρω
θυπουργός. Στην τελευταία πρωθυπουρ
γία του έγινε η προσάρτηση της Θεσσαλί
ας.

Η λίμνη του Κουμουνδούρου είναι μια 
μικρή λιμνοθάλασσα στα ΒΑ του κόλπου 
της Ελευσίνας, αμέσως μετά το Σκαρα- 
μαγκά. Χωρίζεται από τη θάλασσα με την 
εθνική οδό. Στην αρχαιότητα το νερό της 
χρησίμευε για θρησκευτικές καθάρσεις.

Ο Δημήτριος Βούλγαρης υπήρξε ένας 
από τους πολιτικούς αρχηγούς της νεότε
ρης Ελλάδας (1801-1877). Εμφανίστηκε 
το 1851 σαν ηγέτης κοινοβουλευτικής 
ομάδας. Έγινε πρωθυπουργός (1855), 
αντιπολιτεύτηκε τον Οθωνα και ήταν 
ένας από την τριανδρία που τον έδιωξε. 
Εκυβέρνηοε δικτατορικά και αγωνίστηκε 
με βιαιότητα εναντίον των πολιτικών του 
αντιπάλων Α. Κουμουνδούρου, X. Τρικού- 
πη καιΘ. Δεληγιάννη. Κατά την τελευταία 
πρωθυπουργία του έκανε το πραξικόπημα 
της 5-3-1875 και προκάλεσε τα Στηλιτικά. 
Παραπέφθηκε σε δίκη, διέφυγε την κατα
δίκη και αποσύρθηκε από την ενεργό 
πολιτική.

Τελειώνοντας το σημερινό μας «Καλει
δοσκόπιο» θα πρέπει να αναφέρουμε και 
για το Θ. Δεληγιάννη.

Ο Δεληγιάννης Θεόδωρος ήταν πολιτι
κός από την παλαιά αρκαδική οικογένεια 
Δεληγιάννη και γεννήθηκε στα Λαγκάδια 
της Γορτυνίας (1820-1905). Υπήρξε αντί
παλος του Χαρ. Τρικούπη και επί πρωθυ
πουργίας του εξερράγη ο ατυχής πόλε
μος κατά της Τουρκίας το 1897. Κατά την 
πολιτική του σταδιοδρομία ήλθε επανει
λημμένα σε διάσταση με το στέμμα.
' Εδειξε πάντοτε σεβασμό προς τους 
θεσμούς και υπήρξε φειδωλός στη διαχεί
ριση του δημοσίου χρήματος.

Κατά την τελευταία πρωθυπουργία του 
δολοφονήθηκε από κάποιο χαρτοπαίκτη.
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Σ Τ Ο  Β Π Μ Ο  
Τ Ο Υ  Χ Ρ Ε Ο Υ Σ

Ε νας νέος συνάδελφος ο α σ τυ 
φύλακας Αθανάσιος Καραχάλι- 

ος έπ εσε κάτω  από τις σφαίρες 
ενός ακόμα κοινωνικού αποβρά
σματος. Επεσε στο στίβο του  κ α 
θήκοντος γ ια  να υπερασπισθεί και 
να διαφυλάξει την περιουσία του 
πολίτη. Από τη  νέα δολοφονία 
συγκλονίσθηκε ολόκληρη η Ελλάδα, 
και ιδιαίτερα ο τόπος της κα τα γω 
γής του άτυχου αστυφύλακα, ό 
που και έγ ινε η κηδεία του, το

μεσημέρι της 1.2.1983. Κατά τη  
νεκρώσιμη ακολουθία, που έγινε 
στην κατάμεστη από κόσμο εκκλη
σία του  χωριού Καλό Νερό Μ εσση
νίας τα  δάκρυα και ο θρήνος χιλ ιά
δων ανθρώπων έσμιξαν με τον' 
πόνο των Αστυνομικών. Τα δάκρυα 
έγιναν χειροκρότημα για τον ηρω ι
κό νεκρό παντού όπου περνούσε 
το  φέρετρο. Αυτές οι εκδηλώσεις 
του  κόσμου ήταν μια παλλαϊκή 
επιβράβευση της θυσίας του  ά τυ 

χου αστυφύλακα. Στην κηδεία π α 
ρέστησαν ο Υπαρχηγός της Α στυ
νομίας Πόλεων κ. Παπασωτηρίου, ο 
Δ ιευθυντής της Αστ/κής Δ/νσεω ς 
Πατρών κ. Φαραντούρης, ο Δ /ντής 
της Αμέσου Δράσεως κ. Τριαντά- 
φυλλος και πολυμελείς αντιπροσω
πείες Αστυνομικών από την Αθήνα 
και την Πάτρα, όπως και αντιπρο
σωπεία Αξ/κώ ν και κατω τέρω ν της 
Ελληνικής Χωροφυλακής.

Τον επικήδειο εξεφώ νησε από



μέρους του  Αστυνομικού Σώματος 
και κα τέθεσε στεφάνι ο Αστυνόμος 
της Αμέσου Δράσεως κ. Φ αλελά- 
κης, ο οποίος συγκινημένος ε ίπ ε τα  
εξής:

Αείμνηστε συνάδελφε Θανάση
Είναι βαρύ φορτίο γ ια  όλους εμάς 

που ήλθαμε να δώσουμε τον τ ε 
λευτα ίο  ασπασμό.

Γιατί δεν υπάρχουν λόγιαπαρη- 
γοριάς, δεν υπάρχει το  κουράγιο να 
δ ια σ κεδά σ ουμ ε τον  α β ά σ τα κτο  
πόνο των άμοιρων γονιών σου, της 
γυναίκας σου, των φίλων σου, των 
συγγενών σου.

' Ησουν πολύ νέος, όταν η αδόκη- 
τη  μοίρα σούκοψε το  δρόμο της 
ζωής.

Είχες όμωςπροφθάσει να στήσεις 
το  σπιτικό σου, να δεις το  βλαστάρι 
σου να σε περιμένει όταν γύριζες 
τα  κρύα δειλινά α π ' τη  δουλειά σου. 
Είχες προφτάσει να δείξεις σ' ό 
λους μας την καλωσύνη σου, την 
περιφάνεια σου και την αγάπη σου 
προς το  Σώμα που υπηρετούσες. 
Ζυμώθηκες μέσα στην αγνότητα  
και π ίστευες στην ω ραιότητα της 
τιμ ιότητας.

Σου περίσευαν ικανότητες που 
όμως δεν π ρόφ θασεςν ' αξιοπο ιή
σεις.

Εξ ιδανίκευσες το  καθήκον και 
προσέφερες ολοκάφτωμα τη  ζωή 
σου στην καταπολέμιση της εγκλη 
ματικότητας για μια καλλίτερη κο ι
νωνία, όπως την θέλουν οι σωστοί 
άνθρωποι και αργά ή γρήγορα η 
κοινωνία αυτή θα έρθει και θα την 
απολαύσει ο γυιός σου και θα είναι 
υπερήφανος για τη  θυσία σου.

Η νοτισμένη πατρική γη θα σε 
κρατήσει παντοτεινά κοντά της. Το 
γνώριμο χώμα της θά είναι ανάλα
φρο.

Στο όμορφο χωριό που γεννήθη - 
κες και ανατράφηκες πριν από 26 
χρόνια εναπ οθέτεις τώρα το  ά ψ υ
χο κορμί σου.

Η ψυχή σου όμως θα πλανιέτα ι 
ανάμεσα στους ανθρώπους που 
αγάπησες και που σ' αγάπησαν.

Μια ευχή και μια επιθυμία. Ο 
πανάγαθος Θεός ας μαλακώσει 
τον πόνο μας και ας καταλαγιάσει 
την οργή μας.

Αλησμόνητε Θανάση,
Εύχομαι το  χώμα της πατρικής 

σου γης που σε λίγο θα σε σκεπ ά
σει να είναι ελαφρό. Ο Πανάγαθος 
θεός ας τά ξε ι την ψυχή σου μεταξύ

των δικαίων. Ας ενσταλάξει βάλσα- 
μο παρηγοριάς στη γυναίκα σου, 
στο παιδί σου, στους γονείς σου. Ο 
ύπνος σου ας είναι ήσυχος. Η μνήμη 
σου ας είναι αιώνια».
Σ τεφ ά νια  κατετέθησαν εκ μέρους 
του Πρωθυπουργού κ. ’ Ανδρέα 
Παπανδρέου, του Υπουργού Δημ. 
Τάξεως κ. Σκουλαρίκη, του  Γεν. 
Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου 
κ. Αναγνωστοπούλου, του  Αρχη
γού κ Νίτσου, του Αστυν. Δ /ντού  
Αθηνών κ. Σηφάκη, του  Δ ιοικητού 
της Αμέσου Δράσεως κ. Τρ ιαντά
φυλλου του  Ο.Φ.Α. και πολλά άλλα.

Κατά την εκφορά της σωρού από 
το  σπίτι στην εκκλησία και σε α π ό 
σταση διόμισυ π ερ ίπ ου χ ιλ ιομ έ
τρων το  φέρετρο υποβάσταζαν 
αστυνομικοί. Από τα  σημεία που 
περνούσε η πομπή πάνδημες ήταν 
οι εκδηλώσεις του  πλήθους και οι 
εκδηλώσεις συμπάθειας προς τη 
χήρα και τους γονείς του μετα- 
στάντος.

Αστυφύλακα Καραχάλιε! Τώρα 
στο αιώνιο το  χωρίς γυρισμό ταξίδι 
σου δέξου τις ευχές και τις ικεσίες 
μας προς το Θ εό της αγάπης να 
αναπαύσει την ψυχή σου εκεί ψ η
λά στον κόσμο της σιωπής. Το χώμα 
που σε σκέπασε ας είναι ελαφρό. 
Καλό σου ταξίδι Αστυφύλακα Κα
ραχάλιε.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΦΙΛΟ

Ένα όνειρο ζωής έσβυσε στις 
κρύες ώρες μιας νύκτας του Φ λε
βάρη.

Η απάνθρωπη βία λύγισε την 
θερμή καρδιά και της έδωσε την 
σφραγίδα της απελπισίας.

' Εξω οι μυγδαλιές τίναζαν τ ' άνθη 
τους στην νοτισμένη χειμωνιάτικη 
ΥΠ·

Εκείνες οι μυγδαλιές που άλλοτε 
έφερναν το  μήνυμα της πρώιμης 
άνοιξης, τώρα μέσα στα  κρύα του 
Φλεβάρη, έφεραν το  μήνυμα του 
πρώιμου π αντοτεινού χειμώνα.

Ο μεγάλος καθρέφτης της ζωής 
έσπασε. Εγινε χίλια κομμάτια. Ενα 
ένα τα  όνειρα χάθηκαν. Μια μια οι 
σκέψεις σβήσαν και το  λίκνο των 
αναμνήσεων υγραίνει για στερνή 
φορά τα  κλειστά βλέφαρα.

Ή σουν μόλις 26 ετών και με τα 
δυνατά φ τερά  σου π έτα ξες  σε 
ταξίδι χωρίς γυρισμό. Πέρασες απ

τη  ζωή στο θάνατο με λεβεντιά και 
περηφάνεια. Ομως ήσουν τόσο 
νέος. Είχες τόσα όνειρα.

Χιλιάδες άγγελο ι θα σμίξουν τις 
φωνές τους στο στερνό άντίο.

Θα ξεχωρίζει μια φωνή. Θάναι η 
δική σου φωνή. Θάναι του  γυιού 
σου. Θα σε περιμένει άδικα και θ ' 
αναρω τιέται πόσο θα κρατήσει το  
μεγάλο ταξίδι.

Θάνε η φωνή της γυναίκας σου 
που θα σχίσει το  πέπλο της α π ελ
πισίας και θ ' απλωθεί στα πέρατα.

Θ άν' η φωνή των άτυχω ν γονιών 
σου που έμελλε να δοκιμάσουν την 
πίκρα του  π αντοτεινού αποχω ρι
σμού.

Θάν οι δικές μας φωνές που 
γνω ρ ίσ αμε σ τ ' άδολο π έρασ μά  
σου, την καλωσύνη και λεβεντιά  
σου.

Θ άν' οι φωνές όλων των φίλων 
σου και συγγενών σου.

Θάσαι το  ακριβοθώρητο πια α 
γαπημένο πρόσωπο. Η σκιά σου θα 
πλανιέτα ι αιώνια.

Θα πλανιέτα ι ανάμεσά μας. Κι 
είναι βαρειά κι' ασήκωτη σκιά γ ια  τ 
αγγελούδι σου, γ ια  τη  γυναιίκα σου, 
για τους γονιούς σου.

Πλήρωσες τη  βία με τίμημα βαρύ. 
Κέρδισες την ευθανασία και την 
αιώνια μνήμη. Στο λυκαυγές της 
ζωής σου είχες τέτο ια  πρόθεση. 
Αντίθετα είχες δίψα γ ι' αυτή  και τη  
δημιουργία.

Γιατί αυτό  το  τέλος; Γιατί το  
σκοτάδι;

Ας μη μαράνουν τ ’ άνθη στον 
τάφ ο  σου οι βοριάδες. Ας σμίξουν 
την ευωδιά τους με την δική σου 
νιότη.

Ας είναι ανάλαφρο το  μακάριο 
χώμα που σε σκεπάζει.

Ας είναι η μνήμη σου αιώνια.

Χρ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ 
Ανθ/μος

Είδαν τα μάτια μου κλαμένα και με 
ρώτησαν,
αν ήσουν φίλος μου, αν οε γνώριζα 
και κλαίω'
κ' εγώ τους είπα δεν σε γνώρισα 
ποτέ μου,
γνώρισα όμως τη στολή σου πούταν 
ίδια με τη δική μου 
κ' έκλαψα πάλι πικρά για σένα 
παλληκάρι μου.

Παπαχρήστος Νίκος 
Αστυφύλακας



Κ ΑΤ’ ΑΡΧΑΣ είναι απαραίτητη η 
παράθεση κάποιου ορισμού για το 

χρήμα, που αποτελεί τη σπονδυλική 
στήλη των οικονομιών στις κοινωνίες. 
Λέγοντας χρήμα, εννοούμε το μέσο 
που αντιπροσωπεύει κάποια αξία και 
που επινοήθηκε από τους ανθρώπους, 
για να κάνει ευχερέστερες τις μεταξύ 
τους οικονομικής φύσης συναλλαγές. 
Αξίζει να μνημονεύσουμε και τον ορι
σμό, που αναφέρει ο Αριστοτέλης για 
το χρήμα, σύμφωνα με τον οποίο 
«χρήματα δε λέγομεν πάντα όσων η 
αξία νομίοματι μετρείται» (Αριστοτέλη, 
Ηθικά Νικομάχεια 4, α).

Είναι δηλαδή το μέσο, που εφευρέ
θηκε από τον άνθρωπο, χρησιμεύοντας 
σαν νόμιμο μέσο πληρωμής και διευκο
λύνοντας έτσι τις συναλλαγές των 
ανθρώπων. Με το χρήμα η άμεση 
ανταλλαγή μετατρέπεται σε έμμεση 
ανταλλαγή ή συναλλαγή. Η έννοια του

■

υποδηλώνει, αλλά και εμπεριέχει την 
αξία του φυσικού πράγματος. Η εισαγω
γή του χρήματος στην Ευρώπη έγινε για 
πρ^ότη φορά γύρω στον ΙΒ αιώνα. 
Αντίθετα η χρήση χαρτονομίσματος 
έγινε για πρώτη φορά γύρω στο ΙΗ 
αιώνα. Με το χρήμα καθορίζεται η αξία 
των διάφορων αγαθών με ορισμένο 
αριθμό χρηματικών μονάδων για πρα
γματοποίηση ευχερέστερης της σύγ
κρισης των πιο πάνω αγαθών.

Ακόμα, με το χρήμα γίνεται μεταφο
ρά οικονομικών αξιών ορισμένης περι
ουσίας σ' άλλη περιουσία. Η πρόοδος 
της ανθρωπότητας, τόσο η υλική, όοο 
και η πνευματική, θα ήταν αδύνατη 
χωρίς το χρήμα. Αν η ανθρωπότητα 
παρέμεινε στο στάδιο της ανταλλαγής 
των αγαθών, θα βρισκόταν ακόμα στο A 
του πολιτισμού. Το χρήμα είναι το 
θεμέλιο, πάνω στο οποίο στηρίζονται οι 
οικονομίες των κρατών. Θα πρέπει να

ΤΟ Χ Ρ Η Μ Α  ΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ
χρήματος εμπίπτει όχι μόνο μέσα στα 
πλαίσια της οικονομικής επιστήμης αλ
λά και της νομικής επιστήμης για το 
λόγο ότι οι διάφορες αποζημιώσεις 
καταβάλλονται σε χρήμα (άρθρο 297 
Ελληνικού Αστικού Κώδικα). Με το 
χρήμα διεξάγονται όλες οι κρατικές 
λειτουργίες και όλη η κοινωνική πρό
νοια. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν στο 
χρήμα μεγάλη αξία, γιατί μπορεί αυτό 
να ανταλλαγεί με οποιοδήποτε αντικεί
μενο.

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσου
με την ιστορική αναδρομή του χρήμα
τος, που θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ 
για την κατανόηση της μεγάλης αξίας 
του χρήματος σαν του μόνου αναντικα
τάστατου μέσου συναλλαγών. Στις αρ
χαίες κοινωνίες υπήρχε η ανταλλαγή σε 
είδος. Για παράδειγμα, για την αγορά 
κάποιου σπιτιού θα έπρεπε να καταβλη
θεί ορισμένος αριθμός ζώων και γεωρ
γικών προϊόντων. Το παλιό αυτό σύστη
μα, των ανταλλαγών, ισχύει και στη 
σημερινή εποχή σε πρωτόγονους και 
απολίτιστους λαούς. Μερικές φορές 
όμως το σύστημα αυτό, των ανταλλα
γών, επικρατεί και σε πολιτισμένους 
λαούς οε ανώμαλες περιόδους και 
συγκεκριμένα όταν το χρήμα χάνει την 
ανταλλακτική του αξία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πολύ 
γνωστό στην Ελλάδα υπήρξε η επάρατη 
Κατοχή κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όπου γεωργικά προϊόντα, όπως σιτάρι,

λάδι, και γενικά τρόφιμα ανταλλάσσον
ταν όχι με χρήμα, αλλά με σπίτια, 
κτήματα, έπιπλα κ.ά. Απ’ τη στιγμή που 
η χρήση των μετάλλων βρισκόταν σε 
ακμή, ο άνθρωπος σκέφθηκε να χρησι
μοποιήσει μεταλλικό νόμισμα από χρυ
σό, άργυρο ή χαλκό σαν ανταλλακτικό 
μέσο για τις συναλλαγές του. Στην 
αρχαία εποχή σαν οι πρώτοι που χρησι
μοποίησαν νόμισμα θεωρούνται οι Λυ- 
δοί, αλλά και οι αρχαίοι ’ Ελληνες με τον 
τύραννο του Αργους Φείδωνα, που 
εγκατέστησε το πρώτο νομισματοκο
πείο στο νησί Αίγινα. Με την πάροδο 
του χρόνου η χρήση μεταλικών νομι
σμάτων γενικεύθηκε και αντικατέστησε 
το «είδος αντί είδους». Το χρήμα

σημειώσουμε ότι και ο κομμουνισμός, 
που είχε σαν βασικό σημείο στο πρό
γραμμά του την κατάργηση του χρήμα
τος, αναγκάσθηκε εξαιτίας της μεγά
λης ανάγκης των πραγμάτων να επανα
φέρει σε χρήση το χρήμα σαν το πιο 
εύχρηστο πράγμα. Τ6 χρήμα το χρησι
μοποιούμε για την απόκτηση υλικών 
αγαθών, αλλά και για την αμοιβή υπηρε
σιών, αποτελώντας το πιο αναντικατά
στατο πράγμα. Απόπειρες τυχόν για 
αντικατάσταση του χρήματος με κάποιο 
άλλο ανταλλακτικό μέσο γενικά ανα
γνωρισμένο είναι καταδικασμένες σε 
αποτυχία.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις 
λειτουργίες, τις οποίες περιβάλλεται
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το χρήμα. Πρώτ' απ' όλα το χρήμα 
αποτελεί το κοινό μέτρο αξίας των 
διάφορων αγαθών. Πραγματικά, με το 
χρήμα, και συγκεκριμένα με ορισμένο 
αριθμό χρηματικών μονάδων, μπορού
με να συγκρίνουμε αγαθά και υπηρεσί
ες. Με τη λειτουργία αυτή του χρήμα
τος καθορίζεται η αξία των διάφορων 
αγαθών με ορισμένο αριθμό χρηματι
κών μονάδων, όπως αναφέραμε και πιο 
πάνω. Τη σχέοη, όμως ως προς την αξία 
των αγαθών μεταξύ τους, βρίσκουμε, 
αφού αναγάγουμε αυτά ο' ένα κοινό 
μέτρο. Το μέτρο αυτό είναι η μονάδα, 
που αναγνωρίζεται σαν χρήμα από 
μέρους του νομοθέτη. Αλλη σημαντι
κή λειτουργία, την οποία περιβάλλεται 
το χρήμα, είναι εκείνη,σύμφωνα με την 
οποία το χρήμα αποτελεί το ανταλλα
κτικό μέσο για την εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας των αγαθών. Μιλάμε μ' 
άλλα λόγια για την ανταλλακτική λει-

Του κ. Μιλτ. Πάλλη 
Νομικού -  Πολιτολόγου

ΑΞΙΑ
τουργία του χρήματος. Το χρήμα γίνε
ται φορέας αξίας, διευκολύνοντας έτσι 
την κυκλοφορία των αγαθών. Με τη 
λειτουργία αυτή του χρήματος μεταφέ- 
ρεται η οικονομική αξία από το ένα 
πρόσωπο στο άλλο. Και οι δυο πιο πάνω 
λειτουργίες του χρήματος μπορούν να 
χαρακτηριστούν και οαν οι λόγοι εκεί
νοι, που ουντείνανε στην επινόηση του 
χρήματος. Το χρήμα επίσης επινοήθη
κε και για τους πιο κάτω λόγους, που θα 
αναφέρουμε. Είναι φανερή η δυσχέ
ρεια εφεύρεσης προσώπων, που να 
διαθέτουν αγαθά ζητούμενα από άλλα 
πρόσωπα και που να διαθέτουν τα 
δεύτερα αυτά πρόσωπα αγαθά ζητού
μενα από τα πρώτα πρόσωπα. Επίοης 
φανερή είναι και η δυσχέρεια εκείνη 
της αντιστοιχίας των αξιών για τις 
ζητούμενες από τους ανθρώπους πο
σότητες των ανταλλάξιμων αγαθών. 
Προτού μπει οε κυκλοφορία το νόμι
σμα, χρησιμοποιήθηκαν σα χρήματα 
ζώα, μέταλλα, σιτάρι κ.ά., ακόμα και 
δούλοι οε διάφορες περιόδους. Με τη 
θέση οε κυκλοφορία του νομίσματος 
και συγκεκριμένα με τη θέοη πάνω ο' 
αυτό της επίσημης κρατικής σφραγί

δας, το Κράτος εγγυάται για τη γνησιό
τητα και την ισχύ του χρήματος. Το 
χρήμα, αφού ταυτίσθηκε ιστορικά με το 
νόμισμα, είναι το μέσο ανταλλαγής και 
το όργανο κυκλοφορίας των αξιών. Το 
χρήμα στις κρατικές κοινωνίες έχει 
επιφέρει ριζικές μεταβολές στις οικο
νομικές και κοινωνικές καταστάσεις, 
γιατί μ’ αυτό έχει δημιουργηθεί, εκτός 
απ' την τάξη των γαιοκτημόνων και των 
εργατών, νέα τάξη, που απορρέει από 
τον κινητό πλούτο, αφού κατέρρευσε 
το φεουδαρχικό Κράτος. Απ' τη στιγμή 
που δημιουργήθηκε χρηματική Οικονο
μία, η ελευθερία των εργατών, οι 
αυξημένες αποδοχές των τελευταίων, 
η δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων 
και γενικά τα κοινωνικά συμφέροντα 
είδαν πολύ μεγάλη πρόοδο.

Ας δούμε στη συνέχεια σχετικά με 
τις επί μέρους αξίες του χρήματος σαν 
οικονομικής γενικά του τελευταίου 
αυτού αξίας. Οι αξίες του χρήματος, 
που θα αναλύσουμε, εξετάζονται σε 
συσχετισμό με το νομισματικό σύστημα, 
που επικρατεί σ' ένα Κράτος. Σαν 
πρώτη και πολύ σημαντική αξία του 
χρήματος μπορούμε να αναφέρουμε 
την ονομαστική. Οπως είναι γνωστό,

το χρήμα στην απλούστατη μορφή του 
είναι μεταλλικό τεμάχιο, που έχει εμπο
ρική αξία ίση με την ονομαστική του 
αξία. Σχετικά με τα χαρτονομίσματα, 
που έχουν κατασκευασθεί απο ευτελή 
καθ' εαυτή ύλη, καθορίζεται με νόμο η 
αξία αυτών οαν μέσων πληρωμής. Θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι ονομαστική 
αξία (PERPETUA AESTIMATIO) έχουν 
και τα μεταλλικά νομίσματα και τα 
χαρτονομίσματα. Η ονομαστική αξία 
γίνεται φανερή με τη παράσταση πάνω 
στα νομίσματα χρηματικών μονάδων 
του συστήματος κάθε Κράτους (στην 
Ελλάδα το δεκαδικό σύστημα). Με την 
πιο πάνω παράσταση ξεχωρίζει πάνω 
στο νόμισμα η σταθερή του αξία, που 
είναι και αναγνωρισμένη στις συναλλα- 
νές. ΣαναΕια του χρήματος συγκαταλέ
γεται και η εσωτερική. Εσωτερική αξία 
έχουν μόνο τα μεταλλικά νομίσματα, όχι 
και τα χάρτινα. Λέγοντας εσωτερική 
αξία, εννοούμε την αξία της ύλης, απ' 
την οποία έχει κατασκευασθεί το νόμι
σμα. Τα μεταλλικά νομίσματα μπορεί να 
έχουν κατασκευασθεί από χρυσό, άρ
γυρο ή χαλκό. Εκτός απ' τις δυο πιο 
πάνω αξίες του χρήματος, την ονομα

στική και την εσωτερική, υπάρχει κι 
άλλη αξία του χρήματος, η τρέχουσα 
Τρέχουσα αξία έχει το νόμισμα, είτε 
μεταλλικό είναι αυτό, είτε χάρτινο. Η 
τρέχουσα αξία του χρήματος καθορίζε
ται, έχοντας σα βάση το νόμο της 
προσφοράς και της ζήτησης, όντας του 
χρήματος πράγματος εμπορεύσιμου. Η 
πιο πάνω αξία του χρήματος είναι 
εκείνη, που έχει το νόμισμα κάποιου 
Κράτους συγκρινόμενο με το υγιές 
νόμισμα κάποιου άλλου Κράτους. Τα 
χαρτονομίσματα, που κυκλοφορούν σ' 
ένα Κράτος, αντιπροσωπεύουν την 
υπάρχουσα ποσότητα χρυσού του Κρά
τους αυτού και καθορίζονται αυτά από 
το νόμο του ίδιου Κράτους. Το χρήμα, 
κυκλοφορώντας με τη μορφή γραμματί
ων αξίας οτην αγορά, όση αναγράφει το 
ποσό πάνω σ' αυτά, μπορεί να εξαργυ
ρωθεί στις Τράπεζες ή από ιδιώτες.
' Εχουμε μ' άλλα λόγια αντίκρυσμα. Με 
νόμο του Κράτους καθορίζεται η νομι
σματική μονάδα του τελευταίου, που 
αποτελεί τη βάση του προϋπολογισμού 
του Κράτους και της οικονομίας του 
γενικά. Βέβαια, το Κράτος, για να 
ρυθμίσέι τις οικονομικές του συναλλα
γές, επιβάλλει κάποιο σύστημα, που 
καλείται νομισματικό σύστημα Σαν 
βάση του πιο πάνω συστήματος το 
Κράτος παίρνει κάποια ιδεατή οικονομι
κή μονάδα, που έχει αντίκρυσμα ένα 
αγαθό με σταθερή αξία. Στην αρχαιότη
τα έπαιρναν υπ' όψη το βάρος. Για την 
Ελλάδα με το νόμο 2824 του 1954 σαν 
αντίκρυσμα του χρήματος είναι το 
δολλάριο των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής. Κατά συνέπεια, για την 
Ελλάδα, η τρέχουσα αξία του εθνικού 
της νομίσματος, της δραχμής, προσδιο
ρίζεται σε συνάρτηση με το δολλάριο. 
Το νόμισμα ενός Κράτους αποτελεί την 
αντιπροσωπευτική αξία του είδους και 
ακόμα τη βάση του νομισματικού συστή
ματος του πιο πάνω Κράτους. ' Οταν η 
αντιπροσώπευση είναι πραγματική και 
δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος πλεονα
σμός ούτε υποτίμησή της, τότε έχουμε 
απ τη μια μεριά οικονομική ισορροπία 
και απ' την άλλη δεν διασαλεύεται η 
κοινωνική ζωή.

Ας εξετάσουμε στη συνέχεια το 
χρήμα εννοιολογικά, σύμφωνα δηλαδή 
με την ερμηνεία, που δίνεται για κάθε 
διάταξη για το χρήμα. Δύο ερμηνείες 
υπάρχουν, εκείνη της προαιρετικής και 
εκείνη της υποχρεωτικής αποδοχής 
του χρήματος, μ άλλα λόγια το χρήμα 
με ευρεία έννοια και το χρήμα με στενή 
έννοια αντίστοιχα. Σύμφωνα με την 
πρώτη απ' τις πιο πάνω έννοιες του 
χρήματος, δηλαδή την ευρεία, οι συ
ναλλασσόμενοι αποδέχονται το χρήμα
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προαιρετικά Με την ευρεία έννοια του 
χρήματος οι ουναλλασοόμενοι αποδέ
χονται εκτός απ' το νόμισμα, που βάζει 
αναγκαστικά το Κράτος σε κυκλοφορία, 
προοδίνοντας έτσι σ' αυτό ιδιαίτερο 
κύρος, και κάθε άλλο κινητό, αντικατα- 
οτατό και αναλωτό πράγμα, που χρησι
μοποιείται στις συναλλαγές με κοινή 
συνείδηση αυτών, που συναλλάσσον
ται. Μπορούμε να πούμε ότι η ευρεία 
έννοια του χρήματος είναι περισσότερο 
θεωρητική, για το λόγο ότι απαγορεύε
ται η συναλλαγή σ' άλλο νόμιομα (στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 231 του 
Αστικού Κώδικα). Επίσης σύμφωνα με 
το άρθρο 291 του Ελληνικού Αστικού 
Κώδικα επιτρέπεται η καταβολή σε 
αλλοδαπό νόμισμα. Με την άλλη έννοια 
του χρήματος, τη στενή, οι συναλλασ
σόμενοι εννοούν σαν χρήμα το κινητό, 
αντικατάοτατο και αναλωτό πράγμα, 
που βάζει σε κυκλοφορία το Κράτος και 
προσδίνει σ' αυτό το ιδιαίτερο κύρος. Η 
ιδιότητα του χρήματος σαν αντικατα- 
στατού πράγματος γίνεται φανερή από 
το ότι, όταν δεν μπορεί ο οφειλέτης 
-συναλλασοόμενος να αποδώσει την 
οφειλή του, υποχρεώνεται αυτός σε 
απόδοση άλλων πραγμάτων της ίδιας 
ποσότητας και ποιότητας (στην Ελλάδα, 
άρθρο 806 Α.Κ.). Η ιδιότητα του χρήμα
τος σαν αντικαταστατού πράγματος 
δεν είναι αποκλειστική, γιατί το χρήμα 
μερικές φορές θεωρείται σαν αναντι
κατάστατο. Για παράδειγμα, όταν παρα
δίνονται χρήματα σφραγισμένα σε πα- 
κέττο, για να επιοτραφούν αυτούσια 
(στην Ελλάδα, άρθρο 830 Α.Κ. για την 
ανώμαλη παρακαταθήκη).

Θα πρέπει να εξετάσουμε στη συνέ
χεια το χρήμα σε ανώμαλες περιόδους. 
Οι οικονομικές συνέπειες των πολέμων 
δημιουργούν πολύ μεγάλα νομισματικά 
προβλήματα. Αυτό συμβαίνει, γιατί, 
εξαιτίας της συγκέντρωσης του χρυ
σού σε μερικές χώρες, μειώνονται 
σημαντικά τα αποθέματα σ' άλλες 
χώρες και έτσι γίνεται αδύνατη η 
εξαργύρωση του χρήματος, που κυκλο
φορεί μ' οποιαδήποτε μορφή. Εκτός 
απ' τις πολεμικές περιόδους και οε 
πολλές άλλες κακές οικονομικά κατα
στάσεις επιφέρεται εξαιτίας αυτών η 
επιβολή αναγκαστικής προσφοράς χρη
μάτων. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο 
από την Πολιτεία, όταν θεωρείται επι
βεβλημένο από τα πράγματα και πρέπει 
να αποσοβηθεί ο οικονομικός κίνδυνος. 
Το χρήμα μπορεί να κυκλοφορεί ακόμα 
και με διαφορετικές μορφές, δηλαδή 
είτε σαν νόμισμα, είτε σαν γραμμάτια, 
είτε και σαν συνάλλαγμα. Η έλλειψη 
χρημάτων μπορεί να προέρχεται, είτε
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Μερικά από το mo γνωστά Ευρωπαϊκά 
νομίσματα παρελθόντων ετών.

από οικονομικά σφάλματα του ίδιου του 
ανθρώπου, είτε να είναι γενικότερα 
αποτέλεσμα από δυσμενείς οικονομι
κούς παράγοντες. Στην περίπτωση που 
η έλλειψη χρημάτων είναι αποτέλεσμα 
προσωπικής αβουλησίας, η εργασία και 
η σωστή αγωγή θα τη διορθώσουν και θα 
τη θεραπεύσουν. Στην περίπτωση όμως 
εκείνη που η έλλειψη χρημάτων είναι 
αποτέλεσμα γενικώτερων αιτίων, τότε 
η προσπάθεια πρέπει να είναι καθολική 
και απαιτείται ένταση των δυνάμεων και 
περιστολή των εξόδων, γιατί η σπατάλη 
σε τέτοιες περιπτώσεις επιφέρει μείω
ση και οικονομική φθορά. Ομως και 
στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή 
τα οικονομικά κάποιου κράτους ανθού
νε, αυτά εξαφανίζονται εξαιτίας των 
υπερβολικών δαπανών. Κανόνας είναι 
ότι τα έξοδα πρέπει να ρυθμίζονται 
σύμφωνα με τα έσοδα. Τις πολεμικές 
περιόδους, που περνά ένα Κράτος και 
συγκεκριμένα τη στιγμή της κήρυξης 
του πολέμου στο πιο πάνω Κράτος 
υπάρχει άμεση χρηματική ανάγκη για 
την αντιμετώπιση των αναγκών της 
πολεμικής οικονομίας. Ο πόλεμος μ 
άλλα λόγια έχει αυξητική επίδραση 
πάνω στις κρατικές δαπάνες ενός 
Κράτους κι αυτό γίνεται φανερό από το 
ότι ο κρατικός προϋπολογισμός κάποι
ου Κράτους σε ειρηνική περίοδο επιβα
ρύνεται κατά τρόπο μόνιμο με δαπάνες, 
που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. 
Τέτοιες δαπάνες είναι η πολεμική 
αποζημίωση, η συνταξιοδότηση θυμά
των πολέμου και το πολεμικό δημόσιο 
χρέος.

Ενα άλλο θέμα και πολύ σημαντικό, 
που η εξέτασή του επιβάλλεται, είναι η

ροή του χρήματος, η υφισταμένη μέσα 
στα πλαίσια των κατόχων των παραγωγι
κών συντελεστών απ’ τη μεριά και των 
πωλητών αγαθών απ' την άλλη. Είναι 
μια συνεχής κυκλική χρηματική κίνηση. 
Με την κυκλική αυτή κίνηση του χρήμα
τος διευκολύνεται η ουσιαστική ανταλ
λαγή, που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια 
του οικονομικού συστήματος. Ανταλ
λάσσονται δηλαδή με το χρήμα παραγω
γικοί συντελεστές με αγαθά και υπηρε
σίες. Το χρήμα απ' τη μια μεριά 
ξεκινά απ' τους κατόχους των παραγω
γικών συντελεστών με κατεύθυνση 
τους πωλητές αγαθών, για την πληρωμή 
των πωλητών αγαθών για τα αγοραζό
μενα αγαθά και υπηρεσίες απ' τους 
κατόχους των παραγωγικών συντελε
στών, και απ την άλλη μεριά το χρήμα 
ξεκινά απ' τους κατόχους αγαθών με 
κατεύθυνση τους κατόχους των παρα
γωγικών συντελεστών για την πληρωμή 
και αμοιβή των παραγωγικών συντελε
στών που αγοράζουν οι πωλητές αγα
θών από τους κατόχους των παραγωγι
κών συντελεστών. Η κυκλική αυτή 
κίνηση του χρήματος βοηθά πολύ στην 
ομαλή ανταλλακτική λειτουργία του 
οικονομικού συστήματος ενός Κρά
τους. Εκτός απ' την πιο πάνω κυκλική 
κίνηση του χρήματος, ένα άλλο θέμα, 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον και έχει 
μεγάλη σημασία, είναι εκείνο, που 
σχετίζεται με την επώμιση από το 
Κράτος του βάρους για την οικονομική 
δράση και την ορθολογική κατανομή 
των διαθέσιμων πόρων, καθώς επίσης 
και για την ικανοποίηση των δημόσιων 
αναγκών και την πραγμάτωση της οικο
νομικής και κοινωνικής πολιτικής της 
Κυβέρνησης του πιο πάνω Κράτους. Μ 
άλλα λόγια το Κράτος με την οικονομική 
δράση αποβλέπει στην οργάνωση της 
εθνικής του άμυνας, της έννομης 
τάξης, της απονομής της δικαιοσύνης 
και της διασφάλισης της χρηματικής 
τάξης, πράγματα που είναι αναγκαία για 
την οικονομική ανάπτυξη του Κράτους. 
Το Κράτος διαθέτει το χρήμα για 
πολλούς σκοπούς, που πρέπει να ικανο
ποιηθούν, όπως για την εθνική άμυνα, 
την Εκκλησία, την παιδεία, τη γεωργία, 
την υγεία κ.ά., καθώς επίσης και για την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

Σ' αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε 
το θέμα της υποτίμησης του νομίσμα
τος ενός Κράτους. Η νομισματική αυτή 
υποτίμηση συμβαίνει σε χώρες, που το 
δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί και διογκω
θεί σε σημαντικό βαθμό, συντελώντας 
έτσι στην υποτίμηση των εθνικών νομι
σμάτων των χωρων αυτών. Η νομισματι
κή υποτίμηση δεν υπήρξε άγνωστη
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ιστορικά και για την Ελλάδα. Συγκεκρι
μένα, νομισματική υποτίμηση πραγμα
τοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο 1944-1953. Το έτος 1953 η 
Κυβέρνηση Παπάγου αποφάσισε να 
απαλείψει απ’ την κυκλοφορία τα χιλιό- 
δραχμα τριών μηδενικών, γιατί θεώρη
σε ότι το χιλιόδραχμο του έτους 1954 
εξισωνόταν με τη δραχμή του έτους 
1944. Το παράδειγμα, που αναφέραμε, 
είναι χαρακτηριστικό για τη νομισματική 
υποτίμηση εκείνης της περιόδου. Νομι
σματική υποτίμηση μπορεί να συμβεί σ' 
ένα Κράτος, εκτός απ' το μεγάλο 
δημόοιο χρέος του Κράτους αυτού, 
που δημιουργεί συνεχή νομισματική 
υποτίμηση, και από την έκδοση κρατι
κού χαρτονομίσματος. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα υπήρξαν τα κατοχικά νομί

σματα διάφορων χωρών, που είχε κατα
λάβει ο ' Αξονας κατά την περίοδο του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κατοχικά 
αυτά νομίσματα είχε βάλει σε κυκλοφο
ρία ο Αξονας οτις πιο πάνω χώρες και 
είχε επιβάλει την αποδοχή τους στις 
συναλλαγές. Επίσης νομισματική υποτί
μηση του εθνικού νομίσματος ενός 
Κράτους μπορεί να επέλθει και με 
κρατικό δανεισμό σε τραπεζικό κοινό 
με συνθήκες ανελαστικής παραγωγής, 
ακόμα και απ' την υπέρμετρη αύξηση 
των δημόσιων δαπανών του Κράτους 
αυτού.

Συμπερασματικά, για το χρήμα σαν 
οικονομική αξία, έχουμε να αναφέρου
με ότι με το χρήμα επέρχεται ταχύτητα 
στις συναλλαγές. Το χρήμα είναι το 
μόνο ανταλλακτικό μέσο, που μπορεί να

πάρει από πριν καθωρισμένο όγκο, 
βάρος και σχήμα. ' Εχει ακόμα σταθερή 
αξία και πάγια αγοραστική δύναμη, που 
αναγνωρίζεται κατά τρόπο κοινό από 
όλους. Τα νομίσματα των μεγάλων 
Κρατών έχουν όχι μόνο εθνική αξία, 
αλλά και διεθνή, όπως η στερλίνα της 
Αγγλίας και το δολλάριο των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής. Οι κάτοχοι του 
χρήματος πρέπει να το εκμεταλλεύον
ται με τον τοκισμό του σε Τράπεζες για 
κοινωφελείς σκοπούς του Κράτους, 
αλλά και για αύξηση του κεφαλαίου 
τους με τον τόκο. Το χρήμα, αν και έχει 
μεγάλη αξία, εν τούτοις, όταν χρησιμο
ποιείται αυτό καθ εαυτό, στερείται 
κάθε αξία. Αντίθετα, το χρήμα πρέπει 
να χρησιμοποιείται σαν μέσο δημιουργί
ας μέσα σε μια κρατική κοινωνία.

Η αυτοκτονία του κυρ - Μέντιου

Ο ΠΩΣ διαβάσαμε οτις εφημερί
δες, πριν λίγες μέρες σ' ένα 

δρόμο κοντά στο Πορτο-ράφτη, έ 
νας κυρ-Μέντιος από αυτά τα συμ
παθέστατα και πάρα πολύ υπομονε
τικά τετράποδα, παρασύρθηκε από 
ένα φορτηγό αυτοκίνητο κι έμεινε 
στον τόπο. Τίναξε δηλαδή τα πέτα
λα, όπως θα λέγαμε στην προκειμέ
νη περίπτωση. Μέχρι εδώ τίποτα 
το... παράδοξο. Ακούστε όμως πα
ρακάτω: Κάποιος λοιπόν που παρα
βρέθηκε στη δραματική αυτή σκηνή, 
επιβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο 
περί τροχαίου ατυχήματος, αλλά 
μάλλον περί... αυτοκτονίας! Μάλι
στα! Αυτοκτονίας! Κι αυτό μη σας 
φαίνεται περίεργο! Η επιδημία αυτή 
δεν προσβάλλει μόνο τους ερωτευ
μένους!

Αλλά γιατί αυτοκτόνησε, αν πρά
γματι αυιοκτονησε ο κυρ-Μέντιος; 
Ποιοι λόγοι τον έκαναν να τρέξει 
στους τροχούς rou φορτηγού αυτο
κινήτου; Πάντως ερωτικοί λόγοι δεν 
ήσαν γιατί ο μήνας που συνέβηκε το 
γεγονός αυτό δεν ήτανε Μάιος. 
' Ηδη βρισκόμαστε οτσπρώτο δεκα
ήμερο του Ιουλίου! Επομένως, μπο
ρούμε να πούμε, πως οι λόγοι που 
ωθήσανε το ατυχές τετράποδο οτο 
διάβημά του ήταν καθαρώς... επαγ
γελματικοί! Και βέβαια! Πώς είναι

δυνατόν να ζήοει ο κυρ-Μέντιος, 
όταν όλες οι θέσεις των... κυρ-Μέν- 
τιων έχουν καταληφθεί; Τις μεταφο
ρές των πραγμάτων, των τροφίμων 
και των αγροτικών προϊόντων ενερ
γούν τώρα τα φορτηγά αυτοκίνητα, 
τα τρένα, τα φέρυ-μπωτ και τ' 
αεροπλάνα ακόμα. Στον καλλιτεχνι
κό τομέα ο ατυχής βαθύφωνος δεν 
έχει πια πέραση. Η... κυρ-Μεντιανή 
φωνή που αποτελούσε κάποτε το 
μοναδικό θόρυβο ενός δρόμου, πνί
γηκε από τα διάφορα μεγάφωνα και 
τις εξατμήσεις των αυτοκινήτων. Η 
ζωή λοιπόν, αγαπητοί μου, ενός 
κυρ-Μέντιου, έχει καταντήσει στις 
μέρες μας αληθινό δράμα! Γι' αυτό 
και δεν πρέπει να μας φαίνεται 
καθόλου παράδοξο, το ότι ένας από 
αυτούς ζήτησε να τερματίσει τη ζωή 
του κάτω από τους τροχούς ενός 
αυτοκινήτου. Κάτω από τους τρο
χούς... ακριβώς εκείνους, που υ
πήρξανε και η αιτία της δυστυχίας 
του!

Πάντως δεν επιμένουμε πάνω 
οτο ζήτημα αυτό. Πιθανόν να είναι 
και οι λόγοι αισθηματικοί Δηλαδή 
ένας... όψιμος έρωτας! Ο έρωτας 
δεν είναι μονοπώλιο των ευαίσθη
των υπάρξεων! Υπάρχουν και κυρ- 
Μέντιοι. που υποφέρουν όσο ίσως 
δεν υποφέρουν οι σύγχρονοι ερα
στές!

Του κ. Γιάννη Πολίτη
-  Αγάπη μου, λατρεία μου, φως 

μου! Είσαι το μόνο πλάσμα που 
αγάπησα ο' αυτό τον κόομο τον 
πεζό!

-  Αχ! Δημητράκη μου, να ξερες 
πόσο ευτυχισμένη με κάνεις!' Ωστε 
μ' αγαπάς τόσο πολύ;

-  Απερίγραπτα! Εξαλλα! Απίθα
να! Αγιάτρευτα!

-  Αχ καλέ, τι ωραία που τα λες! 
Μα κι εγώ ο ' αγαπώ Δημητράκη μου! 
Η μικρή μου καρδιά αρμενίζει πλάι 
πλάι με τη δική οου στην αστροκεν- 
τημένη απεραντοσύνη τ' ουρανού 
και ταξιδεύει οε χώρες μαγικές κι 
ονειρεμένες! Αλήθεια πότε θάρ- 
θεις στον πατέρα μου να με ζητή
σεις;

-  Θα ρθω! Θα ρθω αγάπη μου!
-  Ποτέ;
-  Στις τριανταδύο του μηνός Κα- 

τινίτσα μου!
Και η Κατινίτσα μόλις τ ' ακούει 

αυτό του λέει κάπως πειραγμένη
-  Οπως θέλεις , Δημητράκη 

μου! Ομως, πρέπει να ξέρεις πως 
μέχρι τότε δεν πρόκειται να σου 
ξαναδώσω ούτε ένα φιλί!

-  Και πώς θα περνάει ο καιρός;
-  Θα παίζουμε χαρτιά. Εγώ κουμ

κάν με τις φίλες μου κι εσύ. 
τριανταμία.

Γιάννης Πολίτης
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Α ΠΟ την εποχή που πρωτοδια- 
τυπώ θηκε η θεωρία του Darvin 

(1859), περί της καταγω γής των 
ειδών δια της φυσικής επιλογής, 
μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αρ ι
θμός επιστημονικών δημοσιευμά
των είδε το  φως με σκοπό να 
ενισχύσει ή ν ’ αντικρούσει τις θ εω 
ρητικές θέσεις του φημισμένου α υ 
τού φυσιοδίφη πάνω στη θεωρία 
της εξελίξεως. Οι βασικές αρχές της 
θεωρίας είναι, ότι κάθε είδος προ
έρχετα ι από ένα άλλο προϋπάρ- 
χον απαραιτήτω ς και αυτή  η μ ετα 
τροπή της μιας μορφής στην άλλη 
πραγματοποιείτα ι κάτω από τη 
δράση αιτίων εξωτερικών (παρά
γοντες του περιβάλλοντος) ή εσω 
τερικών (εντός αυτού του  ίδιου του 
οργανισμού). Αυτές οι μετατροπές 
γίνονται ε ίτε  προοδευτικά και συ
νεχώς, ε ίτε  απότομα και διακεκομ
μένα σύμφωνα με το  νόμο της 
συνεχώς αυξημένης πολύπλοκο- 
τη τος ' Δηλαδή από μορφές ατελείς 
και απλές μεταβαίνουμε σε τέτο ιες  
εντελώς νέες, περισσότερο π ολύ
πλοκες και τελειοποιημένες. Ετσι, 
η ζωή, που εμφανίσθηκε καποια 
στιγμή από τ ’ ανόργανο υλικό, 
έδωσε κ α τ ’ αρχήν οργανισμούς 
απλούς αποτελουμένους από ένα 
κύτταρο, από τους οποίους δ ιαμέ
σου της φυσικής επιλογής με μια 
μεταβατική διαδικασία προήλθαν 
από τη  μια μεριά τα  φ υτά  και από 
την άλλη τα  ζώα φτάνοντας ως 
αυτόν τον άνθρωπο.

Ομολογουμένως, σαν επ ιστημο
νική θεωρία αυτές οι απόψεις ε ξ α 
σκούν αρκετή γοητε ία  στη λογική. 
Παρ’ όλα αυτά, η γενίκευσή τους 
πάνω σ ’ όλα τα  έμβια όντα για να 
εξηγηθεί η εμφάνιση και η κα τα γω 
γή τους εκτός των προβλημάτων 
και δυσκολιών που παρουσιάζει, 
οδηγεί συχνά σ ’ αδιέξοδο (Vernet, 
1980). Ακριβώς αυτό  το  θέμα της 
θεωρίας της εξελίξεω ς θα π ρο
σπαθήσουμε να συζητήσουμε σε 
μια σειρά άρθρων.

Προτού προχωρήσουμε, θα ήταν 
καλό να διευκρινήσουμε την έννοια 
του όρου της εξελίξεω ς και να' 
διακρίνουμε τα  διάφορα πλάνα με 
τις κλίμακες και τις δ ιαστάσεις τους, 
όπου λαμβάνει χώρα η εξέλιξη.

Μ ε τον όρο εξέλιξη  εννοούμε την 
εμφάνιση μιας μορφής πρω τοτύ-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Του κ. Β. Νοϊτσάκη. Εττιμελητού Α.Π.Θ. 
Δ/ρα του Πανεπ. S.T.L. του Montpellier

ιτου οργανωσεως, χ α ρ α κτη ρ ιζό μ ε 
νης απο π ο λυ π λοκοτη τα  εν σχεσει 
προς τις π ροηγούμενες  μορφές (V- 
andel, 1968) απο τις οποίες και 
προήλθε. Και βεβαίως υπάρχε ι  δ ιά 
φορά  ανάμεσα  στην εξελ ιξη  με την 
π αραπ ανω  έννοια  και το  φ α ιν ό μ ε 
νό της οικολογικής προσαρμογής 
των ειδών της το ο ο  ευρέω ς δ ιαδε
δομένης, που σήμερα είναι ένα 
φα ινόμενό συνηθισμένο. Είναι αυτή, 
που επ ιτρεπ ε ι στους οργανισμούς 
ν ’ ανθ ισταντα ι και να επ ιβ ιώνουν -  
μεχρις ορισμένων ορίων -  κάθε 
φορά  που οι συνθήκες π ερ ιβά λ
λοντος αλλάζουν. Σαν1 παράδειγμα 
α να φ έρ ο υ μ ε  οτι τα  φύλλα  του  
φ υ το υ  Dactylis glomerata, κα λλ ιερ 
γούμενου  κάτω  απο συνθήκες υ 
δατικού stress, α π οκτούν  μεγεθος 
πολύ μικρότερο του  συνηθισμένου.
Θα ήταν  αστε ίο  να ισχυρισθουμε 
οτι έχουμε την εξελ ιξη  και την 
εμψανιση ενός νέου  είδους Dactylis 
απο το π ρ οηγούμενο '  απλώς π ρ ό 
κε ιτα ι για μια οικολογική π ρ ο σ α ρ 
μογή. Τα φύλλα  α π οκτούν  το κανό - 
νικο μεγεθος  μερικες εβδομάδες 
μετά  την άρση του stress.

Προκειμενου να ε ίχαμε  εξελιξη, 
δυο στο ιχε ία  ήσαν α π αρα ίτη τα :  α) 
νέα  οργάνωση δομής και κα τα  ου -

Απολίθωμα εχινοδέρματος (εχίνος) καλά 
διατηρημένο.

νέπεια  και νεα λειτουργία β) εμ φ ά 
νιση συστήματος πιο πολύπλοκου 
και πιο τελειοποιημένου.

Οσον αφορά τα  πεδία, όπου 
υποτίθετα ι ότι λαμβάνει χώρα η 
εξέλιξη, μπορούμε να διακρίνουμε 
τρία είδη α π ’ αυτά. Στο πρώτο η 
εξέλιξη (megaevolution) αφορά το 
σχηματισμό και την εμφάνιση των 
μεγάλων τύπων οργανώσεως δηλ. 
των αθροισμάτων (βρυόφυτα, π τε -
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Απολιθώματα μυδιών και διαφόρων κοχυ- 
λιών επάνω σε ασβεστόλιθο της Πορτλαν- 
δίου Γαιωλογικής περιόδου.

ριδόφυτα σττερματόφυτα κλπ.) ό 
πως και των κλάσεων (κωνοφόρα, 
δικοτυλήδονα, μονοκοτυλήδονα) ή 
στο ζωικό βασίλειο το  σχηματισμό 
και την εμφάνιση των ερπετών 
πτηνών, θηλαστικών κλπ. Πως ό 
μως αποδεικνύεται πειραματικώς η 
μετάβαση της μορφής των κωνο
φόρων στη μορφή των Gnetinae και 
εν συνεχεία στην των δικοτυληδό- 
νων; Πως γ ίνετα ι ώστε η μορφή των 
πτεριδοφύτων να δίδει τα  σπέρμα- 
τόφ υτα ; Επ’ αυτού δεν υπάρχει 
κα νένα  δεδομένο  π ε ιρ α μ α τικό . 
Πράγματι, βρισκόμαστε μέσα στο 
πεδίο της υποθέσεως και της θ εω 
ρίας, γ ια  να μην πούμε, της φ αντα  - 
σίας, σ ’ ένα πεδίο καθαρών εικασ ι
ών (Vernet, 1980). Ακόμη, ας μη 
ξεχνάμε, ότι ο Darvin χρησιμοποιεί 
συχνότατα την υπόθεση προκει- 
μένου να οικοδομήσει τη θεωρία 
του ..Σ το  βιβλίο του, η φράση we 
may well suppose, απ αντάτα ι πάνω 
από μισή χιλιάδα φορές.

Σαν δεύτερο είδος πεδίου μπο
ρούμε να θεωρήσουμε το  πεδίο της 
Παλαιοντολογίας με χρονολογική 
κλίμακα αυτή  των γαιολογικών α ι
ώνων. Μέσα σ ’ αυτό  το  πεδίο, η 
εξέλιξη (macroevolution) εμφ αν ίζε
τα ι υπό μορφή διαδοχής των δ ια

φόρων μορφών της χλωρίδος και 
της πανίδος κατά τη  διάρκεια των 
γαιολογικών αιώνων, σε συνάρτη
ση με τις οικολογικές μεταβολές και 
ιδιαιτέρως τις κλιματικές. Είναι δύ
σκολο μέσα στα περιορισμένα όρια 
ενός άρθρου να αναλύσουμε και να 
συζητήσουμε τη  μεθοδολογία της 
συγκρίσεως ανατομικών χα ρα κτή 
ρων των ειδών που χρηοιμοποιεί η 
παλαιόν ιυλυγια , προκειμενου να 
παρουσιάσει επ ιχειρήματα, για να 
υποστηρίξει την ύπαρξη εξελ ικ τ ι
κών σειρών, που ενισχύουν τις 
θέσεις της θεωρίας της εξελίξεως. 
Πρόκειται γ ια  μια σειρά μορφών, 
κυρίως της πανίδος, που θα μπο
ρούσε κάποιος να παρακολουθή
σει κατά τρόπο συνεχή δια μέσου 
των γαιολογικών αιώνων και των 
οποίων η εξέλιξη «canalisee» προς 
μια κατεύθυνση πραγματοποιείτα ι 
«σ’ ευθεία  γραμμή» τείνοντας όλο 
και περισσότερο σε μορφές πιο 
ειδικευμένες.

Δυο παρατηρήσεις μόνο θα κά 
νουμε πάνω σ ’ αυτές  τις απόψεις 
των εξελικτικών σειρών:

α. Οι εξειδ ικευμένες μορφές στις 
οποίες καταλήγουν αυτές οι σειρές 
είναι ανίκανες για περαιτέρω  εξέλ ι
ξη και συνήθως εξαφανίζοντα ι. Π α
ράδειγμα πολλά είδη ορχεοειδών, 
εξ αιτίας της προσαρμογής των 
προς ορισμένα μόνο είδη εντόμων 
για την επικονίασή των, τείνουν να 
εξαφανισθούν. Η υπεριδίκευση των 
χαυλιοδόντων των μαμούθ π ιστεύ - 
ετα ι ότι οδήγησε στην εξαφάνιση 
των τελευταίω ν. Εδώ, η δαρβίνειος 
θεωρία της εξελίξεω ς δια της φυσι - 
κής επιλογής αδυνατεί να δώσει 
κάποια εξήγηση, για τον απλό 
λόγο ότι η φυσική επιλογή για να 
λειτουργήσει απ αιτεί ποικιλλομορ- 
φία και όχι εξειδίκευση.

β. Η χρήση ομοίων ανατομικών 
χαρακτήρων για την δημιουργία 
τέτο ιω ν σειρών δεν αποδεικνύει 
καθ ’ όλου την εξέλιξη του ενός 
τύπου απο τον άλλο μέσα στη 
σειρά  (Bounoure, 1965' Vernet, 
1980).

Ακόμη και ομόλογα όργανα (δηλ. 
όργανα που εκτελούν δ ιαφορετι
κές λειτουργίες, αλλά έχουν κοινή 
γενετική  καταγωγή) δεν αποδει- 
κνύουν εξέλιξη, με την έννοια ότι 
κανένας δεν έχει μαρτυρίες γ ια  τις

βαθμιαίες αλλαγές, που υ π έσ τη 
σαν μέσα στα εκατομμύρια των 
διαδοχικών γενεών (Dobzhansky, 
1963).' Οσον αφορά για τα  στοιχεία 
που μας προσκομίζει η Παλαιοντο
λογία, προκειμένου να υποστηρίξει 
την εξελικτική εμφάνιση των μ εγά 
λων τύπων οργανώσεως (αθροι
σμάτων, υποδιαιρέσεων, κλάσεων), 
γράφει ο Ρ. Ρ. Grasse, (1973). «Η 
παλαιοντολογία δεν μας παρέχει 
καμμιά ή σχεδόν καμμία απόδειξη 
πάνω στη γέννηση των αθροισμά
των... Καθώς δεν γνωρίζουμε σ χε
δόν τ ίπ ο τε  γ ια  τους μεγάλους τ ύ 
πους οργανώσεως το  πεδίο μένει 
ανοικτό στις υποθέσεις και μόνο 
στις υποθέσεις. Πως να βεβαιώ
σουμε ότι αυτός ή εκείνος ο μηχα
νισμός της οργανώσεως εκυριάρ- 
χησε όταν δεν δ ιαθέτουμε παρά 
μόνο τη φαντασία; Μια ζώνη σκιάς 
εκτε ίνετα ι πάνω στη γένεση των 
θεμελιωδών τύπων οργανώσεως 
και δεν γνωρίζουμε να την απ αλεί
ψουμε».

Τέλος, ένα τρ ίτο είδος πεδίου 
θεω ρείτα ι αυτό της γενετικής, ό 
που η εξέλιξη  (microevolution) α 
φορά μικρές μεταβολές σε χρωμο- 
σωμικό πλέον επίπεδο, με δυνατό
τη τα  να κληρονομηθούν στους α 
πογόνους. Πρόκειται για γεγονός, 
που λαμβάνει χώρα στα πειράματα 
των γενετιστώ ν και σε χρονικά 
πλαίσια πολύ περιορισμένα και ε 
πομένως σ ’ αυτό το  πεδίο δεν 
έχουμε υποθέσεις, αλλά βρισκόμα
στε μπροστά σε μια πραγματικό
τητα , που μπορεί να υποβληθεί σε 
πείραμα και παρατήρηση και συνε
πώς να ελεγχθεί. Ακριβώς και γ ι’ 
αυτό η microevolution αποκτά ιδι
α ίτερο ενδιαφέρον και θα χρειασθεί 
να συζητηθεί διεξοδικά σε συνέχεια 
άρθρων. Πάντως και σ ’ αυτή την 
περ ίπτω ση θα π ρέπ ει να υπ ο- 
γραμμισθεί η άποψη ενός ενθέρ 
μου υποστηρικτού της εξελίξεω ς 
με παγκόσμιο κύρος: Η εξέλιξη είναι 
μια δημιουργική διεργασία με την 
έννοια με την οποία και μια σύνθε
ση ποιήματος ή μιας συμφωνίας ή 
το  ζωγράφισμα μιας εικόνας ή το 
σμίλεμα ενός αγάλματος (DOBZH
ANSKY, 1970). Περιττό να προσθέ
σουμε εμείς ότι όλα αυτά  είναι 
λογικό να προϋποθέτουν ένα Δημι
ουργό ένα Συνθέτη ένα Ποιητή.
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ΣΤΟΝ Δημόσιο Δρόμο, αρ. 87, που 
διασχίζει το ' Ιντιαν Κρόου στην πολι
τεία της Μοντάνα, πινακίδες και βέλη 
οδηγούν προς την ιστορική τοποθεοία 
του Λίττλ Μπιγκ Χόρν και στο πολεμικό 
νεκροταφείο της θρυλικής Εβδομης 
Ταξιαρχίας Ιππικού. Βρίσκεται στον ίδιο 
τόπο της σφαγής των ανδρών του 
Κάστερ από τους Σιού του Σίττινγκ 
Μπουλ και τους Σεγιέν, τους συμμά
χους τους.

Είναι ένας απλούστατος χώρος, γε
μάτος χορτάρι, τριγυρισμένος με ενα 
φράκτη από πασσάλους. Εδώ, ανάμεοα 
στα ψηλά δένδρα, βρίσκονται οι τάφοι. 
Σκόρπιοι εδώ κι εκεί, έτσι που σκέπτε
ται κανείς ότι οι στρατιώτες είναι 
θαμμένοι οτο ίδιο το σημείο που έπε
σαν. Δεν υπάρχουν σταυροί. Μια επι
τύμβια πλάκα είναι τοποθετημένη οτο 
επάνω μέρος κάθε τάφου, σύμφωνα με 
την συνήθεια των Προτεσταντών. Αυ
τές οι πέτρες είναι όλες ίδιες, ύψους 
λιγώτερο από ενα μέτρο και με το 
επάνω μέρος τους ελαφρά στρογγυλέ- 
μένο. Πάνω σε κάθε πλάκα, το όνομα 
και ο βαθμός του πολεμιστή, με καθαρά 
ανάγλυφα γράμματα.

Εδώ αναπαύεται για πάντα ο Θρυλι
κός Τζώρτζ ' Αρμστρονγκ Κάστερ δί
πλα ο' εκείνους που η απερισκεψία του 
οδήγησε στη σφαγή, μια ζεστή ημέρα 
του Ιουνίου πριν από 94 χρόνια. Αυτός 
είναι ο τοπος της «τελευταίας αντιστά-

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΤΟΥ

ΙίΑΧΤΕ I*
Ατρωτος σαν μυθικός ήρωας, σκληρός, 

ακούραστος, ο Κάστερ οδηγούσε τους άνδρες 
του στην νίκη, σ όλα τα πεδία των μαχών στον 

εμφύλιο αμερικανικό πόλεμο, και στον αγώνα 
εναντίον των Ερυθροδέρμων. Αλλά μια 

μέρα του Ιουνίου του 1876, στο Λιττλ Μπιγκ 
Χορν, το άστρο του έσβησε για πάντα.

οεως του Κάστερ». Εχει απαθανατι- 
σθή οε αναρίθμητες ελαιογραφίες του 
τέλους του 19ου αιώνος.

Ο Τζώρτζ ' Αρμστρονγκ Κάστερ γεν
νήθηκε στο Νιού Ράμλεϊ του Οχάιο οτις 
5 Δεκεμβρίου 1839. Ο πατέρας του 
Εμμάνιουελ ήταν ένας ευκατάστατος 
γεωργός, βαθμοφόρος της τοπικής 
εθνουφρουράς (ενός σώματος εθετ 
λοντών χωρικών που φρόντιζε για την 
τήρησι της τάξεως, πράγμα πολύ ση
μαντικό για τις παραμεθόριες Πολιτεί
ες). Ο Τζώρτζ μπήκε πολύ νέος στη 
Στρατιωτική Ακαδημία του Ουέστ 
Πόιντ, όπου είχε επιδόσεις κατώτερες 
του μέτριου. Διακρινόταν μόνο στο 
αθλητισμό.

Πράγματι, ο Κάστερ ήταν ο τελευταί
ος της τάξεώς του, όταν απεφοίτησε 
από την Ακαδημία. Αλλά το 1861 η 
σύρραξις που είχε ξεσπάσει πριν από 
λίγο μεταξύ των Πολιτειών του Νότου 
που απεσχίσθησαν και των Ενωτικών 
άρχισε να παίρνει διαστάσεις και χρειά
ζονταν αξιωματικοί για να συμπληρω
θούν τα στελέχη του στρατού των 
Βορείων που είχαν χαθή στον πόλεμο.
Ο Τζώρτζ ' Αρμοστρονγκ Κάστερ, α
πλός ανθυπολοχαγός ιππικού στη Στρα
τιά του Πότομακ, άρχισε να διακρίνεται 
από την πρώτη μάχη του Μπούλ Ραν, 
όταν κατόρθωσε να σώσει το πυροβολι
κό των Γ ιάνκηδων στην διαφιλονικούμε- 
νοι γέφυρα της Σέντρβιλ. Πήρε μια

εύφημη μνεία. Και την άξιζε.
Οι μάχες ερέθιζαν αυτό το νεαρό 

αξιωματικό, που ήταν μόλις 22 ετών. 
Χωρίς εξυπνάδα και φαντασία, αλλά 
προικισμένος με το ξεχωριστό θάρρος 
εκείνων που τους λείπει το μυαλό, ο 
Κάστερ ριχνόταν με ορμή στην μάχη και 
μετέδιδε στους άλλους τον ενθουσια
σμό του. Από την πρώτη εκείνη μάχη, 
στην οποία διακριθηκε ως τη στιγμή που
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παραδόθηκε ο στρατηγός Λη μετά 
τέσσερα χρόνια, πήρε μέρος σ' όλες 
τις σπουδαίες μάχες της Στρατιάς του 
Πότομακ εκτός από μια. Η άνοδός του 
ήταν ραγδαία. Λίγους μήνες μετά το 
Μπούλ Ραν έγινε λοχαγός. Στις 29 
Ιουνίου 1863 ονομάσθηκε ταξίαρχος.
' Ηταν 23 χρόνων περίπου, ο πιο νέος 
στρατηγός του στρατού των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Η ταξιαρχία που διοικούσε 
(η δεύτερα ταξιαρχία της τρίτης μεραρ
χίας ιππικού) περιελάμβανε το 1ο, 5ο, 
6ο και 7ο σύνταγμα ιππικού του Μίτσιγ- 
καν και ονομαζόταν επίσης Ταξιαρχία 
Μίτσιγκαν.

Λόγω του χαρακτήρος του διοικητού 
της, η ταξιαρχία είχε τις περισσότερες 
απώλειες κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο. 
Πεντακόσιοι είκοσι πέντε άνδρες έπε
σαν στα πεδία των μαχών ή πέθαναν στα 
νοσοκομεία από τραύματα. Οσο για 
τον Κάστερ, ήταν σχεδόν άτρωτος. Στις 
διάφορες μάχες έντεκα άλογά του 
σκοτώθηκαν, ενώ ο ίδιος πληγώθηκε 
μόνο μια φορά ελαφρά.

Λίγες ημέρες αφού ανέλαβε την 
διοίκηση, τον Ιούλιο του 1863, ο Κάστερ 
οδηγούσε την Ταξιαρχία του Μίτσιγκαν 
σε επίθεση εναντίον του ιππικού των 
Νοτίων του Στιούαρτ, στην αιματηρή 
μάχη του Γκέττυσμπεργκ, σημείο’που 
είχε καθορισθή σαν σύνορο ανάμεσα 
στις Πολιτείες.

Παρασημοφορήθηκε για την ανδρεία

του στην μάχη αυτή, καθώς και στις 
μάχες στο Γέλλοου Τάβερν, στο Γουίν- 
τσεστερ και στο Φίσερ Χιλλ. Στις 2 
Οκτωβρίου 1864, νέα προαγωγή. Του 
ανέθεσαν την διοίκηση της Τρίτης 
Μεραρχίας Ιππικού, την οποία οδήγησε 
στην εκστρατεία του Σέρινταν, στην 
κοιλάδα του Σεναντόα.

Τώρα πια οι Νότιοι είχαν οριστικά 
νικηθή, και η δημοτικότης του Κάστερ 
έφθασε στο κατακόρυφο. Οι δημοσιο
γράφοι των Βορείων τον αποκαλούσαν: 
«ο νεαρός στρατηγός που δεν έχασε 
ποτέ τουφέκι ή σημαία». Οι συμπολεμι- 
οταί του όμως δεν συμμερίζονταν αυτό 
τον ενθουσιασμό, και μερικοί μιλούσαν 
περιφρονητικά γΓ αυτόν. Να πώς τον 
περιφράφει ένας δημοσιογράφος των 
Βορείων, ο Λιούκ Λάιμαν: « Εχει την 
όψι τρελλού καβαλλάρη. του τσίρκου. 
Φορεί χιτώνιο ουσσάρου και εφαρμο
στό ξεθωριασμένο μαύρο βελούδινο 
παντελόνι στολισμένο με παλιό χρυσά
φι γαλλόνι. ' Εχει πυκνά, ξανθά σγουρά 
μαλλιά, κομμένμα κοντά. Τα μάτια του 
είναι γαλάζια, πολύ ζωηρά και αποφασι
στικά. Το πάθος του Κάστερ για τις 
φανταχτερές στολές φάνηκε από την 
εποχή που φοιτούσε στο Ουέστ Πόιντ. 
Ο νεαρός εύελπις είχε πολλές φορές 
τιμωρηθή από τους αντωτέρους του».

Αντίθετα, τώρα η τάσις του για 
επίδειξη έγινε μέρος του θρύλου που 
είχε δημιουργηθή. Του άρεσε να πι-

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ο Τζωρτζ 
Κάστερ, διοικητής της ταξιαρχίας Μίτσιγ- 
καν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 
Αμερικανικού πολέμου. Κάτω: Αυτός που 
τον σκότωσε, ο Ινδιάνος Ουάιτ Μπουλ, ο 
οποίος δεν ήξερε ότι είχε απέναντι του 
τον Κάστερ. Αργότερα είπε: Τον πυροβό
λησα στο κεφάλι και μετά στην καρδιά.

στεύη ότι είχε το ίδιο γούστο για 
φανταχτερά ρούχα με τον Ιωακείμ 
Μυρά, τον στρατηγό του Ναπολέοντο- 
ς,που θαύμαζε περισσότερο. Στον Μυ
ρά έμοιαζε και στην εμφάνιση. Είχε 
ύψος επάνω από ένα μέτρο και ογδόν
τα, ήταν ρωμαλέος και ακούραστος. 
Στον στρατό έλεγαν ότι μπορούσε να 
μείνη μια ολόκληρη μέρα επάνω στο 
άλογο και το βράδυ να εργασθή ώς τα 
μεσάνυχτα κάνοντας προετοιμασίες, 
δίνοντας εντολές, έτοιμος να ξαναρχί- 
ση την μάχη νωρίς το άλλο πρωί. Δεν 
έπινε ούτε κάπνιζε. Στην ιδιωτική του 
ζωή ήταν πουριτανός, αφοσιωμένος 
στην γυναίκα του, την Ελίζαμπεθ Μπέη- 
κον, κόρη καλής οικογένειας, με αυ
στηρή ανατροφή. Είχαν παντρευθή 
στον πόλεμο ύστερα από ένα θυελλώ
δες και ρομαντικό ειδύλλιο. Ο Κάστερ 
ήταν άνθρωπος που αγαπούσε μια 
φορά. Ακόμη και όταν ήταν πολύ 
κουρασμένος, μετά την μάχη, πριν 
πλαγιάση, έγραφε ατέλειωτα γράμματα
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Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΡ
στην γυναίκα του σαν ερωτευμένο 
μαθητούδι. ' Ενα γράμμα του προς την 
κυρία Κάστερ πιάνει περίπου ογδόντα 
σελίδες.

Το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, 
τον Απρίλιο του 1865, τον βρίσκει οτον 
κολοφώνα της σταδιοδρομίας και της 
δόξας του. Η ταξιαρχία του είχε συντρί
ψει τις δυνάμεις των Νοτίων. Σ' αυτόν 
παραδόθηκαν οι Ομοσπονδιακοί λίγο 
πριν από την παράδοση του Λη στο 
Αππόματοξ. Ο στρατηγός Σέρινταν, 
που είχε τον Κάστερ υπό τις διαταγές 
του, μιλούσε γι' αυτόν με πολύ επαινε
τικά λόγια. Ελεγε ότι κανένας άλλος 
δεν είχε συμβάλει περισσότερο στην 
νίκη. Στις 15 Απριλίου, τηνεπομένη της 
δολοφονίας του Λίνκολν, και ενώ επρό- 
κειτο να παραδοθούν όσοι από τους 
Ομοσπονδιακούς είχαν απομείνει (από 
το Τζόνστον που είχαν υποχωρήσει σε 
τρεις ημέρες και από το Κίρμπυ-Σμιθ 
που κατέθεσαν τα όπλα τον Μάιο), ο 
Τζωρτζ Άρμοστρονγκ Κάστερ ονομά
σθηκε αντιστράτηγος. Αλλά όταν ο 
πόλεμος τελείωσε, ο «νεαρός στρατη
γός» ξανάγινε απλός αντισυνταγματάρ- 
χης. Πράγματι, σύμφωνα με τους κανο
νισμούς που ακόμη ισχύουν στον αμερι
κανικό στρατό, οι βαθμοί κατά την 
διάρκεια του πολέμου απονέμονται 
προσωρινά για να καλυφθούν τα κενά.
’ Οταν γίνεται ειρήνη και δεν υπάρχει 
πλέον ανάγκη, γίνονταιυποβιβασμοί. 
Στο τέλος των εχθροπραξιών ο Κάστερ 
κυριεύθηκε από αίσθημα ταπεινώσεως, 
για την αναγκαστική αδράνεια, που 
μεγάλωσε από την απογοήτευση του 
υποβιβασμού.

Στο μεταξύ, στις παραμεθόριες Πο

λιτείες, στην Δύση, η κατάστασις 
γινόταν συνεχώς όλο και πιό συγκεχυ
μένη. Οι σχέσεις μεταξύ Ινδιάνων και 
Λευκών, που από την εποχή του πολέ
μου ήταν πολύ τεταμένες, τώρα βρί
σκονταν σε επικίνδυνη φάση. Επειδή 
προβλέπονταν νέες μάχες, ο Ομο
σπονδιακός στρατός ενίσχυε τις εμ
προσθοφυλακές του κατά μήκος των 
συνόρων, δημιουργούσε νέες και τις 
διατηρούσε σε κατάσταση ετοιμότη
τας.

Πολλοί αξιωματικοί των Νοτίων, αντί 
να γυρίσουν στις κατεστραμμένες φυ
τείες τους, προτίμησαν να καταταγούν 
στην Ομοσπονδιακή στρατιά ως εθε- 
λονταί στον επικείμενο πόλεμο εναντί
ον των Ινδιάνων. Οι λόγοι προστριβών 
με τους Ερυθροδέρμους ήταν πάντα οι 
ίδιοι: δεν ήταν δυνατό να δημιουργη- 
θούν οι προϋποθέσεις για μια ειρηνική 
συμβίωση μεταξύ Ινδιάνων και λευκών. 
Ο ερχομός των πιονιέρων, που διψού
σαν να αποκτήσουν γη, δρόμους, σιδη
ρόδρομους, σήμαινε το τέλος του 
κυνηγιού με το οποίο οι διάφορες 
φυλές καταγίνονταν από πολύ παλιά. Οι 
Ινδιάνοι δεν θα μπορούσαν να συνεχί- 
σουν το κυνήγι και την νομαδική ζωή 
τους στις απέραντες ακαλλιέργητες 
εκτάσεις. Τριάντα χρόνια πριν από τον 
πόλεμο μιλούσαν για τα «μόνιμα σύνορα 
των Ινδιάνων», τα οποία οι Λευκοί δεν 
θα επιτρεπόταν να περάσουν. Πέρα 
από τα σύνορα οι Ερυθρόδερμοι ζού- 
σαν σύμφωνα με τις παραδόσεις και με 
τα έθιμά τους. Αλλά η επέκτασις των 
σιδηροδρομικών γραμμών, οι δημογρα- 
φικές ανάγκες, η συνεχής ζήτησις 
περισσοτέρων εκτάσεων για καλλιέρ

γεια έκαναν να φαίνεται κάθε μέρα πιο 
ουτοπιστική η συνέχισις αυτού του 
τρόπου ζωής των Ινδιάνων. Αλλά ούτε 
οι Ερυθρόδερμοι έτρεφαν αυταπάτες. 
Η συμβίωσις φαινόταν αδύνατη: ήταν 
πλέον αγώνας για την επιβίωση.

Το 1868 το όνομα του Τζωρτζ 
Άρμστρονγκ Κάστερ ήλθε πάλι στο 
προσκήνιο, με μια ενέργειά του εναντί
ον των Ινδιάνων Σεγιέν. Εξακρίβωσε 
την θέση της βάσεως Καμπ Σαπλάυ, 
στα Βορειοδυτικά της περιοχής των 
Ινδιάνων, και οδήγησε την Εβδομη 
Ταξιαρχία εναντίον του χωριού του 
Ερυρθοδέρμου αρχηγού Μπλακ Κεττλ 
και το κατέστρεψε εξ ολοκλήρου, 
χωρίς να υπολογίση γυναίκες, γέρους ή 
παιδιά. Η αιματοχυσία αυτή ήταν τελεί
ως αδικαιολόγητη, γιατί ο Μπλακ Κεττλ 
δεν είχε μπη ακόμη στον πόλεμο. 
Αντιθέτως, είχε δεχθή να περιορισθή 
στα καθορισμένα για τις ινδιάνικες 
φυλές όρια.

Αυτήη ελάχιστα τιμητική πράξις θεω
ρήθηκε από τον πολύ κόσμο λαμπρό 
κατόρθωμα, και στον στρατό άρχισαν να 
μιλούν για την τύχη του Κάστερ. Από 
τον Εμφύλιο Πόλεμο είχε μείνει παροι- 
μιώδης η φράσις «η τύχη του Κάστερ» 
σαν ένδειξη εκπληκτικής τύχης, μιας 
τύχης που δεν την άξιζε. Τώρα που ο 
ήρωας των Βορείων έκανε επιδρομές, 
διάλεξε μια στολή που ταίριαζε περισ
σότερο στην καινούργια προσωπικότη
τά του. Φορούσε παντελόνι από δέρμα 
βουβάλου σαν τους Πιονιέρους της 
Δύσεως, στολισμένο στην ραφή με 
φαρδιά δερμάτινα κρόσσια. Οι μπόττες 
του ήσαν από κόκκινο δέρμα. Στο 
κεφάλι φορούσε ένα πλατύγυρο καπέλ- 
λο. Τα κυματιστά ξανθά μαλλιά του, 
αντίθετα από τις συνήθειες της επο
χής, κατέβαιναν ώς τους ώμους, ίσως 
σαν πρόκληση στους κυνηγούς κεφα
λών. Πράγματι, οι Ινδιάνοι, που τώρα πια 
τον ήξερα καλά, τον έλεγαν «Μακρο- 
μάλλη». Άλλοι εξ αιτίας του σπάνιου 
χρώματος των μαλλιών του, τον αποκα- 
λούσαν «Κιτρινομάλλη».

Στον «Μακρομάλλη» οφείλεται η 
εξερεύνησις της περιοχής Μπλακ Χιλ- 
λς της Ντακότα, πράγματι, επιβεβαιώ
θηκαν οι φήμες που κυκλοφορούσαν 
μεταξύ των Πιονιέρων για κοιτάσματα 
χρυσού, και δημιουργήθηκε μια νέα 
συρροή αποίκων. Οι Σιού, που ήσαν επί 
ποδός πολέμου, έδειχναν σημεία ανυ
πομονησίας. Παρά τις επανειλημμένες 
και μάτεες προσπάθειες, το υπουργείο 
Εσωτερικών δεν κατόρθωσε να σταμα- 
τήση τις διαρκώς πολλαπλασιαζόμενες 
ταραχές των φυλών, και το ζήτημα 
πέρασε από το υπουργείο Εσωτερικών,

Το νεκροταφείο του Λιτλ Μπίγκυ Χορν, όπου έχουν ταφεί ο Κάστερς και οι άνδρες της 
έβδομης ταξιαρχίας ιππικούπ. Ο θρυλικός «Μακρυμάλλης» σκοτώθηκε από τον Ινδιάνο 
Ουάιτ Μποάλ δίχως να αναγνωρισθεί.
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Η Γέφυρα του Μπουλ Ραν κοντά στο Σέντρβιλ, όπου ο Κάστερ κατόρθωσε να αποκρούσει την επίθεση των Νοτίων.

στο υπουργείο Στρατιωτικών. Ο ομο
σπονδιακός στρατός βρισκόταν σε κα
τάσταση ετοιμότητας. ' Ηταν Μάρτιος 
του 1876. Η εξερεύνησις του Μπλακ 
Χιλλς είχε γίνει πριν ένα χρόνο.

Οι πιο πρόσφατες μελέτες που δημο- 
σιεύθηκαν στην Αμερική, σχετικά με τις 
επιχειρήσεις που οδήγησαν στην κατα
στροφή του Λιττλ Μπιγκ Χορν, αποσα
φηνίζουν την παρεξήγηση των στρατιω
τικών αρχών και του Κάστερ, για την 
διαγωγή των Ινδιάνων στην εκστρατεία 
του 1876. Ο στρατός είχε εντολές να 
ξετρυπώση τους Σιού, να τους περιορί- 
ση στην περιοχή τους και να τους κάνη, 
κατά την έκφραση της εποχής, «κα
λούς Ινδιάνους». Υπέθεταν ότι μπρος 
στην επίθεσή τους οι Ινδιάνοι θα 
υποχωρούσαν προς τα πιο απομακρυ
σμένα κρησφύγετά τους στα βουνά.

Αντίθετα, οι Σιού ήσαν έτοιμοι για 
πόλεμο. Δεν σκόπευαν να αποσυρθούν, 
και μαζί με τους προσωρινούς συμμά
χους των, τους Σεγιέν και άλλες 
μικρότερες φυλές, κατόρθωσαν να 
συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αρι
θμό πολεμιστών στα χρονικά των πολέ
μων με τους Ερυθροδέρμους.

Την άνοιξη οι επιχειρήσεις είχαν 
σοβαρότερη εξέλιξη. Τρεις φάλαγγες 
κινήθηκαν προς την περιοχή την οποία 
ελυμαίνοντο οι Σιού με επιδρομές. (Η 
αμφισβητούμενη ζώνη του Μπλακ Χιλ- 
λς βρισκόταν στην Ντακότα, αλλά οι 
ταραχές γίνονταν στην περιοχή της 
Μοντάνα). Μια φάλαγγα, υπό τις διατα
γές του στρατηγού Τζωρτζ Κρουκ, 
κινήθηκε προς βορράν, από το φρούριο

Φέττερμαν, που είχε ξαναχτισθή, στο 
Α'ππερ Νορθ Πλέιτ. Μια δεύτερη 

φάλαγγα, υπό τον στρατηγό ' Αλφρεντ 
Τέρρυ, πήγε προς τα δυτικά από το 
φρούριο Λίνκολν στην περιοχή της 
Ντακότα. Τέλος η τρίτη υπό τον συντα
γματάρχη Τζων Γκίμπον, με βάση το 
φρούριο ' Ελλις της Μοντάνα, προχώ
ρησε ανατολικά. Στα μέσα Ιουνίου η 
φάλαγγα που οδηγούσε ο Τέρρυ έφθα- 
σε στην συμβολή των ποταμών Ρόουζ- 
μπαντ και Γέλοουστοουν, χωρίς να έχη 
ανακαλύψει τους Σιού. Στις δυνάμεις 
του Τέρρυ ανήκε ο αντισυνταγματάρ- 
χης Κάστερ με την Εβδομη Ταξιαρχία 
Ιππικού.

Ακριβώς τότε ο Κάστερ είχε μεγάλη 
ανάγκη νέας προαγωγής. Είχε γυρίσει 
πριν από λίγο στο σύνταγμά του από τις 
Ανατολικές Πολιτείες, όπου κατέθεσε 
ως μάρτυς στην δίκη εναντίον του 
Ουίλλιαμ Μπέλλναπ, πρώην υπουργού 
Στρατιωτικών. Επρόκειτο για ένα από τα 
πολλά σκάνδαλα που απεκαλύφθησαν 
την εποχή της διακυβερνήσεως του 
Γκραντ, στο οποίο είχαν αναμιχθή υψη
λές προσωπικότητες της κυβερνήσε- 
ως, ακόμη και μέλη του αμέσου περι
βάλλοντος του Προέδρου. Στην περί
πτωση του Μπέλλναπ έγιναν γνωστές 
ύποπτες κινήσεις με τους Ινδιάνους, 
από τους οποίους ο υπουργός είχε 
δεχθή μεγάλα δώρα. Ο Κάστερ είχε 
καταθέσει εναντίον του, αλλά η κατά- 
θεσίς του δεν περιορίσθηκε σ' αυτό. 
Με σοβαρές κατηγορίες ζήτησε να 
παραπεμφθή σε δίκη ο ίδιος ο αδελφός 
του Προέδρου.

Ο Γ κραντ μισούσε τον Κάστερ απο 
την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου. Τον 
θεωρούσε ελαφρόμυαλο, ματαιόδοξο, 
ικανό μόνο για φασαρία. Αυτή την φορά 
μίλησε δημοσία με πολύ άσχημες εκ
φράσεις, και θα του αφαιρούσε την 
διοίκηση της Εβδομης Ταξιαρχίας Ιππι
κού, αν δεν τον απέτρεπε ο στρατηγός 
Σέρινταν. Κατά την γνώμη του Σέριν- 
ταν, ο Κάστερ ήταν απαραίτητος στις 
επιχειρήσεις για την εκκαθάριση των 
Σιού.

Ο Κάστερ αντιλαμβανόταν την αβε
βαιότητα της θέσεώς του, καιγΓ αυτό 
αποφάσισε να επίδειξη με πρώτη ευκαι
ρία και με θορυβώδη τρόπο τις ικανότη
τάς του, ώστε να γίνη απρόσβλητος από 
τους εχθρούς του. Γνώριζε καλά την 
αξία της δημοτικότητος.' Αλλωστε είχε 
δοκιμάσει αυτή την ικανοποίηση από 
την εποχή που ήταν νέος ακόμη, και, για 
να εξασφάλιση στι^ν μελλοντική του 
ενέργεια τα αποτελέσματα που ήθελε, 
έφερε στις Δυτικές Πολιτείες, αντίθε
τα με τους κανονισμούς, τον Μαρκ 
Κέλλογκ, ένα δημοσιογράφο της εφη
μερίδας «Κήρυξ της Νέας Υόρκης» με 
την υπόσχεση να του δώση υλικό για μια 
εντυπωσιακή είδηση. «Μην ξεκολλάτε 
από την ουρά του αλόγου μου», έλεγε 
στον Κέλλογκ, «θα σας δείξω πώς 
πολεμούν στο Ουέστ. Θα γράψετε ένα 
θαυμάσιο άρθρο». Στην πραγματικότη
τα δεν γράφτηκε κανένα άρθρο. Ακόμη 
και ο δημοσιογράφος έπεσε στη μάχη.

Οσο η φάλαγγα του Τέρρυ προχω
ρούσε στις άγριες και ακατοίκητες 
περιοχές, δεν συναντούσε Ινδιάνους.
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Οι ανιχνευταί ανέφεραν ότι μια μεγάλη 
ομάδα Ινδιάνων είχε διασχίαει το Ρό- 
ουζμπαντ προς το αρχηγείο του Σίττιν- 
γκ Μπουλ, στο Λίττλ Μπιγκ Χορν. Ο 
στρατηγός Τέρρυ κατέστρωσε το σχέ
διό του. Οσοι ήταν υπό τις διαταγές 
του Κάστερ θα πήγαιναν προς το 
Ρόουζμπαντ για να εντοπίσουν το στρα
τόπεδο των Ινδιάνων και μετά να το 
περικυκλώσουν ώστε οι Ερυθρόδερμοι 
να μη μπορέσουν να αποσυρθούν προς 
τα βουνά Μπιγκ Χορν. ' Οσο για τον ίδιο 
τον Τέρρυ, θα οδηγούσε το κύριο σώμα 
της ταξιαρχίας από την πεδιάδα προς 
το ποτάμι Μπιγκ Χορν με σκοπό να 
ακολουθήση το ρεύμα του ποταμού 
προς το στρατόπεδο των Σιού. Στις 
διαταγές του Τέρρυ ο Κάστερ είδε την 
ευκαιρία που τόσο ζητούσε. Πράγματι, 
ο στρατηγός είχε μιλήσει καθαρά: η 
καταδίωξις δεν έπρεπε να συνεχισθή 
πέρα από το Λιττλ Μπιγκ Χορν. Αν οι 
Ερυθρόδερμοι προχωρούσαν περισσό
τερο, το σύνταγμα έπρεπε να σταματή- 
ση και να περιμένη μια φάλαγγα ενισχύ- 
σεως με διοικητή τον στρατηγό Γκόν- 
τφρεϋ. ' Επειτα θα συναντούσε τις 
δυνάμεις του Τέρρυ και θα κύκλωναν 
τον εχθρό. Αλλά ο Κάστερ είχε αποφα
σίσει να κάνει του κεφαλιού του, και να 
κυριεύση το ινδιάνικο χωριό μόνο με 
τους δικούς του άνδρες.

Το πρωί της 25ης Ιουνίου 1876 οι 
άνδρες της Εβδομης Ταξιαρχίας, ενώ 
προχωρούσαν προς το Ρόουζμπαντ, 
άρχισαν να ανακαλύπτουν συχνά και 
πρόσφατα ίχνη των Ινδιάνων. ' Ιχνη από 
οπλές αλόγων, σκελετούς ζώων, απο- 
μεινάρια από πρόσφατες φωτιές. Ο 
Κάστερ περιμενε ανυπόμονα την μάχη. 
' Εφθαναν διάφορες αναφορές των 
ανιχνευτών για ένα μεγάλο ινδιάνικο 
χωριό στην κοιλάδα πίσω από τους 
λόφους. Μιλούσαν για μεγάλο αριθμό 
σκηνών. ' Επρεπε να είναι τουλάχιστον 
πέντε χιλιάδες Σιού. Ο Κάστερ δεν 
συγκινήθηκε. Οι αριθμοί του φαίνονταν 
υπερβολικοί και παράλογοι. ' Ηξερε τις 
ανακρίβειες των Ινδιάνων πληροφοριο
δοτών. Το μεσημέρι διέταξε τον σαλ
πιγκτή να σημάνη επίσημο προσκλητή
ριο.

Η αναφορά υπήρξε πολύ σύντομη.
' Επειτα το σύνταγμα χωρίσθηκε σε 
τρεις φάλαγγες. Ο λοχαγός Μπέντην 
με τις ίλες Η, Δ και Κ απεσπάσθη και 
προχώρησε νοτιοδυτικά, οι άλλες ίλες 
πέρασαν την διαχωριστική γραμμή του 
ποταμού και συνέχισαν προς ένα χεί
μαρρο που κατέληγε στο Λίττλ Μπιγκ 
Χορν. Ο ταγματάρχης Ρήνο με τις ίλες 
Μ, Α και Γ προχώρησε αριστερά. Οι 
υπόλοιπες ίλες I, Φ, Σ, Ε και Δ υπό τις

Τζων Μάρτιν. Ο πρώην Γαριβαλδινός που 
έγινε σαλπιγκτής στην έβδομη ταξιαρχία 
Ιππικού των Βορείων. Ο Μάρτιν ήταν μαζί 
με τον Κάστερ λίγο πριν από το θάνατο 
του τελευταίου.

διαταγές του Κάστερ, δεξιά. Σ ένα 
ορισμένο σημείο, ο πρώην στρατηγός 
ανεμίζοντας το πλατύγυρο καπέλλο 
του έκανε σήμα στον Ρήνο να περάση 
τον χείμαρρο. Αφού πήρε νέες αναφο
ρές με την ακριβή θέση του χωριού 
πίσω από ένα κοντινό λόφο, διέταξε τον 
Ρήνο να αρχίση την επίθεση με τις ίλες 
του. Ο ίδιος θα ακολυθούσε, αφού 
έστειλε στο μεταξύ ένα μήνυμα στον 
Μπέντην, ο οποίος θα τους συναντού
σε με τα πολεμοφόδια. Μετά ανέβηκε 
σ' ένα άλλο ύψωμα μαζί με τον 
σαλπιγκτή και αντίκρυσε το χωριό των 
Σιού. ' Ηταν πραγματικά πολύ μεγάλο, 
όπως είχαν αναφέρει οι πρώτοι ανι- 
χνευταί. Σκηνές όσο φθάνει το μάτι και 
πήγαιν' -έλα γυναικών, παιδιών, αλόγων 
και σκυλιών. Αυτή η θέα ερέθισε τον 
Κάστερ και γύρισε προς τους άνδρες 
του κουνώντας το καπέλλο του και 
ανήγγειλε: «τους έχομε στο χέρι, παι
διά!».

Το μήνυμα του Κάστερ στον Μπέν
την ήταν μόνο προφορικό. Αλλά, ενώ ο 
σαλπιγκτής Μάρτιν σπηρούνιζε το άλο
γό του προς την κατεύθυνση του 
Μπέντην, ο υπασπιστής του Κάστερ τον 
σταμάτησε και του έδωσε στο χέρι ένα 
φύλλο χαρτί γραμμένο πρόχειρα και 
βιαστικά με μολύβι. Ο Μάρτιν ξεκίνησε. 
' Εφθασε στην κορυφή του λόφου, είδε 
ότι η μάχη είχε αρχίοει. Ο Ρήνο και οι 
άνδρες του είχαν κατεβή από τα 
άλλογα, ήταν περικυκλωμένοι. Οι έ- 
χθροί ξετρύπωναν από παντού.. Τα 
γύρω υψώματα ήταν γεμάτα. " Ακούσε 
πίσω του τις διαπεραστικές κραυγές 
των Ινδιάνων που τον είχαν ακολουθή

σει. Δεν επέτυχαν, ωστόσο, να τον 
κτυπήοουν, γιατί έτρεξε γρήγορα προς 
τα κάτω και έφθασε σώος και αβλαβής 
στα αποσπάσματα του Μπέντην και 
παρέδωσε το μήνυμα. Το χαρτί που του 
είχε δώσει ο υπασπιστής του Κάστερ, 
υπολοχαγός Κουκ, ηχούσε τώρα σαν 
σήμα κινδύνου: «Μπέντην - ελάτε 
μεγάλο χωριό - κάνετε γρήγορα - 
φέρετε πολεμοφόδια». Και υστερόγρα
φο πάλι: «Φέρετε πολεμοφόδια».

Ο Μπέντην κατευθύνθηκε προς το 
χωριό και, όταν έφθασε στην πλαγιά του 
λόφου από όπου φαίνονταν οι σκηνές- 
,συνάντησε τους άνδρες του Ρήνο που 
είχαν διασπάοει τον κλοιό των Ερυθρο
δέρμων και έτρεχαν άτακτα προς τους 
συναδέλφους τους. «Μπέντην», ούρλι- 
αξε ο Ρήνο, «Μπέντην, έχομε εναντίον 
μας όλες τις φυλές των Σιού». για 
πρώτη φορά διαλύθηκε η απίστευτη 
αυταπάτη στην οποία βρισκόταν. Πρά
γματι, δεν είχαν συγκεντρώσει μόνο οι 
Σιού τις δυνάμεις τους υπό τις διατα
γές του γηραιού κουτσού αρχηγού τους 
Σίττινγκ Μπουλ. Υπήρχαν επίσης πολ
λοί Σεγιέν υπό τις διαταγές του αρχη
γού τους Του Μουνς. Τους ακολουθού
σαν φημισμένοι πολεμιστές, όπως ο 
Ουάιτ Μπουλ, ανηψιός του αρχηγού 
των Σιού και ο Κρέιζυ Χορς των Σεγιέν. 
Πολύ αργά κατάλαβαν οι Λευκοί ότι 
αντιμετώπιζαν την μεγαλύτερη πολεμι
κή δύναμη των ινδιάνικων φυλών.

Ο Κάστερ δεν φαινόταν πια. Είχε 
εξαφανισθή με το ιππικό του πέρα από 
το ποτάμι, και ο μακρινός αντίλαλος 
έδειχνε ότι πολεμούσε με λύσσα. Ο 
Ρήνο και Μπέντην έκαναν συμβούλιο. Ο 
πρώτος είχε χάσει σχεδόν τους μισούς 
άνδρες του, ο άλλος δεν μπορούσε να 
τρέξη οε βοήθεια του Κάστερ χωρίς 
πολεμοφόδια, τα οποία έπρεπε να είχαν 
ήδη φθάσει, και καθυστερούσαν ανεξή
γητα. Μερικοί στρατιώτες υπάκουσαν 
σε μια κραυγή του λοχαγού Τομ Ουέιρ 
και έτρεξαν προς τον λόφο, εκεί όπου 
ακούγονταν οι πυροβολισμοί, αλλά στην 
μέση του δρόμου αναγκάσθηκαν να 
υποχωρήσουν. Οι Ινδιάνοι στράφηκαν 
εναντίον τους. Ο Ρήνο διέταξε να 
σχηματίσουν κύκλο, σύμφωνα με την 
τακτική των ελαφρά οπλισμένων ιππέων 
του Ουέοτ, να μοιράσουν τα πολεμοφό
δια που τελικά έφθασαν και να ετοιμα- 
οθούν ν' αντιμετωπίσουν την επίθεση. 
Ο Ρήνο ήλπιζε ότι ο Κάστερ θα 
κατάφερνε να ελευθερωθή και έλθη 
προς ενίσχυσί τους. Αλλά ο Κάστερ 
ήταν ήδη νεκρός και οι ίλες του είχαν 
εξοντωθεί στο Λιττλ Μπιγκ Χορν. ' Ο
ταν έπεσε το σκοτάδι, οι πολιορκημένοι 
άκουσαν από το βάθος της κοιλάδος
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μακρόουρτους και διαπεραστικούς 
θρήνους που εξακολούθησαν όλη την 
νύχτα. Οι Ινδιάνοι θρηνούσαν τους 
νεκρούς τους. Ο γηραιός αρχηγός 
τους είχε πη: «Η καρδιά μου είναι 
γεμάτη θλίψη γιατί πολλοί σκοτώθηκαν 
και από τα δυό μέρη, αλλά αν μας 
υποχρεώσουν να πολεμούμε, τότε λοι
πόν ας πολεμήσωμε». Μετά πρόσθεσε: 
«Απόψε θα κλάψωμε τους νεκρούς 
μας, και τους νεκρούς των άλλων, των 
Λευκών, που έπεσαν στη πλαγιά του 
λόφου».

Ακόμα και η ομάδα του ταγαμτάρχη 
Ρήνο θα είχε χωρίς αμφιβολία την τύχη 
του Κάστερ, αν την άλλη μέρα, κατά το 
μεσημέρι, ο Σίττινγκ Μπουλ δεν διέτα
ζε να σταματήση η μάχη. «Αρκετά»* 
είπε, «αφήστε τους να φύγουν! Αφήστε 
τους να ζήσουν προσπαθούν να σω
θούν. Μας επετέθησαν, έχομε σκοτώ
σει αρκετούς, αλλά αν τους σκοτώσωμε 
όλους θα στείλουν μεγαλύτερο στρατό 
ναμαςεξολοθρεύση». Ό τανέφθασεο 
στρατηγός Τέρρυ, η μάχη είχε σταμα
τήσει, οι Ινδιάνοι είχαν απομακρυνθή.

Πήγαν λοιπόν στο Λιττλ Μπιγκ Χορν 
και βρήκαν τους νεκρούς. Το πτώμα 
του Κάστερ βρισκόταν ανάμεσα στους 
άνδρες του. Οι εχθροί μετά την-μάχη 
τον είχαν γυμνώσει, αλλά δεν τον είχαν

γδάρει. Λίγο πριν, είχε κόψει τα μακριά 
ξανθά μαλλιά του κοντά. ' Ισως γι' αυτό 
κανένας Ινδιάνος δεν πήρε το κρανίο 
του. Αλλά ούτε τα άλλα πτώματα ήταν 
κακοποιημένα. Μόνο όσοι βρέθηκαν 
κοντά στο χωριό είχαν ακρωτηριασθή 
από τις χήρες των νεκρών Ινδιάνων, 
που έδιναν έτσι διέξοδο στην λύπη 
τους. Αργότερα βρέθηκε αυτός που 
είχε σκοτώσει τον Κάστερ. ' Ηταν ο 
Ούαιτ Μπουλ, ανηψιός του Σίττινγκ 
Μπουλ, 26 ετών, που είχε στο ενεργητι
κό του 19 μάχες, δέκα εναντίον Λευ
κών, τις άλλες εναντίον άλλων εχθρι
κών ινδιάνικων φυλών. Ο Ουάιτ Μπουλ 
δεν ήξερε με ποιόν πολέμησε.

«Βρέθηκα στην επίθεση», διηγήθηκε 
ο Ουάιτ Μπουλ. «' Ενας στρατιώτης 
ψηλός και ρωμαλέος, με μαλλιά καιμου- 
στάκια ξανθά, με είδε, προσπάθησε να 
με φοβίση και έστρεψε το όπλο του 
εναντίον μου. Αλλά ενώ ορμούσα επά
νω του με εσκόπευσε χωρίς να πυροβο- 
λήση (σίγουρα το τουφέκι ήταν άδειο). 
Κατάφερα να τον αποφύγω. Κατόπιν 
παλαίψαμε μέσα στα σύννεφα του 
καπνού. ' Ηταν σαν να πολεμούσαμε 
μέσα οε ομίχλη. Και ο ψηλός στρατιώ
της αγωνιζόταν απελπισμένα. Με κτύ- 
πησε με τις γροθιές του στο σαγόνι και 
στους ώμους, έπιασε τα μαλλιά μου με
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τα δυό του χέρια, γύρισε προς τα κάτω 
το πρόσωπό μου, δάγκωσε τη μύτη μου. 
Φώναξα βοήθεια: «Ελάτε να με βοηθή
σετε». Νόμιζα ότι ο στρατιώτης ήθελε 
να μας σκοτώοη. Δυό ομόφυλοί μου με 
άκουσαν και ήλθαν αλλά σριφογυρίζαμε 
μπρος-πίσω. έτσι που τα περισσότερα 
κτυπηματά τους έβρισκαν εμένα Αι
σθανόμουν ιλίγγους». Τέλος η νίκη 
έκλινε προς το μέρος του Ουάιτ 
Μπουλ. «Ο στρατιώτης έκανε να τραβή- 
ξη το πιστόλι του, αλλά του έστριψα το 
χέρι και τον κτύπησα στο κεφάλι τρεις ή 
τέσσερις φορές, ώσπου έπεσε, κάτω. 
Τον πυροβόλησα πρώτα στο κεφάλι και 
μετά στην καρδιά».

Αργότερα ο Ουάιτ Μπουλ γύρισε 
στον λόφο για να δη τους νεκρούς. 
Στην κορυφή βρήκε ένα συγγενή του 
που σύχναζε οτο δάσος Αβραάμ Λίν- 
κολν και είχε δη τον Κάστερ. Οταν 
έφθασαν μπρος στο ξαπλωμένο, γυμνό, 
χωρίς στολή σώμα, ο συγγενής το 
έδειξε οτον Ουάιτ Μπουλ χωρίς συγκί
νηση, καιείπε: «Πίστευανότιο«Μακρο- 
μάλλης» ήταν ο σπουδαιότερος άνθρω
πος στον κόσμο. Και τώρα, νάτος 
πεσμένος εκεί».

MARIA LUISA RIZZATTI

Οι Ερυθρόδερμοι έγιναν οι αντίπαλοι του Κάστερ μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Η πρώτη επιχείρηση που τον έκανε γνωστό 
στους Ινδιάνους ήταν η σφαγή του αρχηγού της φυλής Μπλακ Κεττλ, το 1868.



Μ ΑΘΗΜ Α
Από τα απομνημονεύματα

Γ Α ΚΕΝΤΡΑ της Αθήνας είχαν τότε 
πραγματική τοπική μορφή 

Οταν σ ' αυτά έμπαινε ο Αθηναίος 
βρισκόταν φυσικά μέσα σε κόσμο γνω~ I 
στό γι αυτόν και με Αθηναίους χαρα- I 
κτηριστικά, ξεχωρίζοντας ο ένας από 
τον άλλο!

Νάμαι, πλέον, σωστός λιμοκοντόρος, 
όπως μας έλεγαν τότε τους νεανί
σκους, που έχοντας στις τσέπες δυο 
τρεις λιμοκοντόρους, γυρεύαμε να { 
κάνουμε τον κάμποσο 

Λιμοκοντόρος επωνομάζετο από το 
λαό το μικρό χαρτονόμισμα, το οποίο I 
επι τη εμφανίσει άξιζε μια δραχμή και 
απο μία πλευράήταν μπλέ ανοιχτό και I 
από την άλλη καφετί Ο Ερμής, το 
στέμμα και κλάδοι δάφνης το εστόλι- 
ζαν

Η αξία του;
Πολύ μεγάλη κάποτε ' Οταν μάλιστα



είχα μια λουρίδα δέκα λιμοκοντόρων 
ενωμένων όπως τους έδινε καινούργι
ους το κεντρικό Ταμείον, η αξία τους 
ήταν αφορμή χαράς και γλεντιού

Και τι δεν μπορούσαμε να κάνουμε 
τότε με δραχμάς 10 Σας βεβαιώ όλα, 
όπως όταν ενα απογευματάκι, κάνον
τας παρέα μ ' ενα θαυμάσιο φίλο μου, 
ευρέθημεν κατόπιν συοτάσεως άλλου 
νεαρού, μέοα σ' ενα οταύλο εις την 
οδόν Κάνιγγος, εκεί που βρίσκεται 
σήμερα το μέγαρον Μέρλιν

Εις την μεγάλη περιοχή του οικοπέ
δου εκτός των σταύλων, ευρίκοντο και 
δωμάτια ενοικιαζόμενα παρά του κυρ 
Δημητρού, από τους λίγους τότε τύ
πους της Αθήνας, εις εργένηδες, 
μικρός οικογένειας, μαμήδες και πλα
νοδίους πωλητάς

Μεταξύ των ενοικιαστών και η κυρά 
Βασιλική, πελώρια νταρντάνα μ ' ενα 
στήθος ανάλογον του επιβλητικού πά
χους της με πόδια ελέφαντος, έκφρασι 
όμως γλυκυτάτην

Η κυρά Βασιλική ήταν το πρόσωπο το 
οποίο κατά σύστασι του φίλου εοπεύδα- 
μεν να γνωρίσωμεν

Εοπεύδαμεν
Είναι αληθέστατον αυτό Τίποτα δεν 

μας συγκροτούσε στα πρώτα βήματά 
μας

Με ορμητήριο λοιπόν τον οταύλο της 
οδού Κάνιγγος, ταχύτατα κατέλαβα 
άλλας ερωτικός βάσεις

ένα περιβόλι με δένδρα μεγάλα, βρι
σκόταν το ιστορικό πρώτο «Καφέ Ρε- 
στωράν» της Αθήνας με διευθυντές 
τον αλησμόνητο κυρ Σωτήρη και τον Γ. 
Ζαμίχα

Το καλοκαίρι ο πολύς κόσμος έτρωγε 
στην αυλή και στο περιβόλι Το χειμώνα 
πάνω στα διάφορα δωμάτια 

Και τι δεν ήταν αυτό το μαγαζί Το 
κέντρο ολόκληρης της πολιτικής, δημο
σιογραφικής, καλλιτεχνικής, φιλολογι
κής, κοσμικής Αθήνας

Το ραντεβού των ολίγων αλλ ' εκλε
κτών γυναικών του ημικόσμου, γυναι
κών που άφησαν εποχή και όνομα, που 
δεν τις έβλεπε κανείς παρά συνοδευ- 
μένες από τα εκλεκτότερα και γνωστό
τερα πρόσωπα της τότε κοινωνίας 

Ν ' αναφέρω τα ονόματά τους; Πρός 
τι;

Κοιμούνται όλες ήσυχες και αξέχα
στες για όσους τις εγνώρισαν 

Κοιμούνται λησμονημένες από κεί
νους που δεν καταλαβαίνουν ότι η 
μορφή του ημικόσμου μιας εποχής είναι 
ιστορικώς χαρακτηριστική γ ι ' αυτήν 

Δεν ήσαν άγνωστες μεταξύ αγνώ
στων

Έγραψαν γ ι ' αυτές στίχους ο Παρά
σχος, ο Γιάννης Καμπούρογλου, ο 
Πολέμης, ο Κόκκος Τις ζωγράφισε, τις 
σκιτσάριαε ο Λύτρας, ο Οδ Φωκάς, ο 
Ιακωβίδης, ο Θέμος Αννινος, ο Ράλ- 
λης, περαστικός αποδώ, τις εξύμνησε ο

Λιδωρίκη
Από μίαν απ' αυτάς, τα πάντα παρα- 

βλέπων, εξέλεξα ενα βράδυ γλυκυτάτη 
σύντροφο δια το πρώτο νυκτερινό μου 
ξεσπίτωμα μετά γεύματος εις το περί
φημο Καφέ Ρεστωράν της Ευρώπης.

Το Καφέ Ρεστωράν ήταν την εποχή 
εκείνη το αριστοκρατικότερο εστιατό
ριο της πρωτευούαης, στην πλατεία του 
Συντάγματος, στο σπίτι του Φιλίππου 
Πάλλη, όπου σήμερα το υπουργείον 
Συγκοινωνίας και ακριβώς στο μέρος 
που κατέχουν τα μεγάλα γραφεία ταξι- 
δίων Γκιόλμαν

Ένας όροφος και υπόγεια με πρόσο
ψη στη γωνία πλατεία Συντάγματος και 
Καραγιώργη, τότε οδό Μουσών Είσοδο 
είχε επί της πλατείας Συντάγματος

Στο άντρο αυτό, παλαιό σπίτι, με τη 
μεγάλη ξύλινη θύρα του, που άνοιγε σε 
μια αυλή φυτεμένη αριστερά με γαζίες, 
μπαξιάνες και Γκιούλ-Ιμπρισίμ και μ '

Τέλλης Πετσάλης, ο Φ Λέλλης, ο Σπ 
Μαυρομάτης, ο Κορομηλάς, ο Μπέμ
πης Αννινος, ο Ν Ρώκ, ο I Φίλων και 
άπειροι άλλοι Κάθε μεσημέρι και κάθε 
βράδυ το «Καφέ Ρεστωράν» ήταν 
γεμάτο από πολύ γνωστό κόσμο Κάθε 
παρέα είχε το τραπέζι της Και μεταξύ 
τους πειράγματα, ευφυολογήματα, συ
ζητήσεις, τραγούδια, απαγγελία των 
καινούργιων στίχων πούγραφαν οι ποιη- 
ταί μας, καλαμπούρια, ω Θεέ μου! 
Βροχή σωστή

Κι ύστερα ξεκίνημα όλων μαζί για τα 
Καφέ Σαντάν, για το «Αντρον των 
Νυμφών», για τα «Ολύμπια» και μερικοί 
για το παληό του Ζαχαράτου, στα σπίτια 
των φίλων, και τα πολιτικά σαλόνια

Οι πεταλούδες και οι λύρες του 
γκαζιού, οι φωτιστικές γιρλάντες στη 
θύρα και μέσα στο περβόλι, πλούσια 
φώτιζαν το «Καφέ Ρεστωράν ν τ ’ Ερόπ»

«Καφεστιατόριον η Ευρώπη», αλλά για 
όλο τον κόσμο (Καφέ Ρεστωράν -  έτσι 
το έλεγαν -  που ποτέ δεν είχε μια θέση 
αδειανή

Εκεί μέσα περιφερόταν πουλώντας 
καπνό και σιγαρέττα ο περίφημος Αθη
ναϊκός τύπος Αποστολής, ο μυταράς 
Αποστολής, που τον αποθανάτισε ο 
αλησμόνητος και πρώτος των Ελλήνων 
γελοιογράφων Θέμος Αννινος, όπως 
άλλωστε και όλους τους άλλους Αθη
ναϊκούς τύπους

Τις εφημερίδες πουλούσε ο άλλος 
πασίγνωστος τύπος, ο Ανατολίτης εφη
μεριδοπώλης Κώστας

Τα μικρά σφιχτοδεμένα με κόκκινη 
κλωστή μπουκετάκια της γαζίας και των 
μονών γιατσέντων, το προσέφερε ο 
παληός περβολάρης μπάρμπ' Αντώ- 
νης

Εκεί ο γλυκύτατος βιολιστής ο κον
τούλης Μαρίνος με τον .κιθαρωδό 
σύντροφό του, κάποτε και με καμμιά 
ξεπεσμένη Ιταλιάνα τραγουδίστρια, ο 
περίφημος αυτός τύπος που έζησε 
χρόνια πολλά και ξεπεσμένο θα τον 
θυμούνται οι σημερινοί Αθηναίοι στα

Στην απέναντι σελίδα σκίτσο από την 
παληά όμορφη Αθήνα. Επάνω: Γελαιογρα
φία των κυριών που εγευμάτιζαν στο 
«Καφέ Ρεστωράν» (Του Θέμου Αννι- 
νου).
περί την Ομόνοιαν κέντρα, μεσημέρι 
και βράδυ βαρούσε τον «Ερνάνη», την 
«Τραβιάτα» το «Φόρτσα ντελ Ντεστί- 
νο» πρός τέρψι όλων των ρωμαντικών 
πελατών του «Καφέ Ρεστωράν», των 
τρελλών θαυμαστών της Ιταλικής Ο
περας

' Ολοι οι μουσοτραφείς νέοι, δηλαδή 
οι τρέφοντες μούοι -  ήταν τότε της 
μόδας το μουσάκι αλά Ναπολέοντα Γ' 
και Αχιλλέα Παράσχον -  εγευμάτιζαν 
στο Καφέ Ρεστωράν.

Για τη μανία αυτή των Αθηναίων ο 
Κόκκος έγραψε το κάτωθι σατιρικό

Από την εφημερίδα «Πλακιώτικα»
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ποίημα πλήρες καλαμπουρίων:
Τι θέαμα παράδοξον εν μέση πρω- 

τευούση!
' Οπου κανένας οτρέφεται παντού κυτ-

τάζει μούσι
Κατήντηοαν ούτως ειπείν μουοείον αι

Αθήναι
Τοσούτον δε φιλόμουσοι σχεδόν οι 

πάντες είναι, 
που ψάλλουν μούοι από ' δώ και μούσι

από ' κεί
και να οας πω, δεν μ' ενοχλεί τοιαύτη

μουσική
Αληθινό μπουκέτο από ωραίες και 

ωραίους ο κήπος του «Καφέ Ρεστω- 
ράν» κάθε μεσημέρι και βράδυ ολόκλη
ρο το καλοκαίρι.

Μια βραδυά δεν υπήρχε που να 
μπορεί κανείς να επιτύχει τραπέζι αν 
δεν ήταν εκ των τακτικών πελατών.

Το χειμώνα, οι εκλεκτοί πελάται 
σκορπισμένοι οτα διάφορα δωμάτια, 
έμεναν το βράδυ πολλές φορές ως τα 
μεσάνυχτα και αργότερα ακόμη συζη
τώντας περί των διαφόρων πολιτικών 
και κοινωνικών γεγονότων.

Αι συζητήσεις ήταν πράγματι σοφαί 
και σοφώτερα τα πορίσματα.

Εις ενα τραπέζι της μεσαίας αιθού
σης ήταν ξαπλωμένος μονίμως μεγά
λος χάρτης των συνόρων μας με όλας 
τας λεπτομέρειας που απαιτούσε μια 
στρατιωτική παράταξις.

Και όταν ο εχθρός περιέζωσε αμυντι- 
κώς τα προς την μεθόριο σύνορά του 
και απέοτελνε στρατόν αδιαφορών δια 
τον πολεμικόν οργασμό που μας είχε 
καταλάβει, η σάλα του «Καφέ Ρεστω- 
ράν» είχε μεταβληθεί εις αληθινό 
οτρατηγείον.

Αι κυβερνητικοί μεταβολαί του 85, 86 
και 87 ήσαν τα κύρια θέματα των 
πελατών του «Καφέ Ρεστωράν» όλων 
επιλέκτων της πολιτικής ζωής του 
τόπου.

Πόσες φορές κι εγώ, νεανίσκος της 
τότε εποχής, αλλά γνωστός λόγω της 
οικογένειας μου εις όλους τους πελό
τας του εστιατορίου, δεν παρηκολού- 
θησα τας ζωηρός συζητήσεις μεταξύ 
Τρικουπικών και Δηλιγιαννικών, συζητή
σεις που έφθαναν μέχρι σημείου ο 
προεδρεύων των από κοινού γευμάτων, 
να διαλύει τους συνδαιτυμόνας και να 
τους στέλνει δια την συνέχεια εις τα 
γραφεία της «Νέας Εφημερίδος» που 
ευρίσκοντο λίγα βήματα μακρύτερα στο 
ισόγειο της μεγάλης τότε οικίας Κάπ
παρη, τώρα Υπουργείον Οικονομικών ή, 
πάρα πέρα στο παληό του Ζαχαράτου, 
τα μαρμαρένια τραπέζια του οποίου δεν 
είχαν πλέον θέοη για να οκιτσάρει ο'

Συνέχεια στη σελ. 95

ΠΩΣ ΔΙΑΒΡΩΘΗΚΕ ΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΤΙ>

ΔΙΠΛΟΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 
Ο ΑΓΓΛΟΣ 

ΑΡΧΙΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ
«Επιδρομή κατασκόπων της «Κα-Γκε- 

Μπε» υφίοταται η Αγγλία τον τελευταίο 
καιρό. Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για αλλεπάλληλες αποκαλύψεις που 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας και 
επιβεβαιώνουν αυτό που έγραψε μια 
εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας: «Η 
Βρετανία βρίθει από κατασκόπους».

Από όλες τις περιπτώσεις που ανα- 
φέρονται τις τελευταίες μέρες, καμιά 
δε φτάνει τη σημασία της περιπτώσεως 
' Αρθουρ Πράιμ. Ο σούπερ κατάσκοπος 
' Αρθουρ Πράιμ χαρακτηρίζεται ο «ηλε
κτρονικός» κατάσκοπος, ο πρόδρομος 
μιας νέας εποχής, της εποχής της 
επιστημονικοτεχνικής επανάστασης!

Ο ’ Αρθουρ Πράιμ, εργάζονταν σε 
διευθυντική θέση οτο άκρως απόρρητο 
κέντρο ηλεκτρονικής αντικατασκοπεί- 
ας στο Τοέλτενχαμ της Βρετανίας. Και 
ήταν από πολλά χρόνια πράκτορας της 
Κα-Γ κε-Μπε!

To «G.C.H.Q» (Αρχηγείο Πληροφο

ριών και Επικοινωνιών του Κράτους), 
που είναι εγκαταστημένο στο Τσέλτεν- 
χαμτης Βρεταννίας, είναι ένα ηλεκτρο
νικό συγκρότημα συλλογής και ανάλυ
σης πληροφοριών, που ονομάζεται και 
«Μεγάλο Αυτί».

Τα κομπιούτερς του συγκροτήματος 
«Μεγάλο Αυτί» είναι ουνδεδεμένα με 
τα αντίστοιχα του Αρχηγείου των ΗΠΑ. 
Και το σύστημα τροφοδοτείται με πλη
ροφορίες που συγκεντρώνουν κατα
σκοπευτικοί δορυφόροι και «ηλεκτρονι
κά αμτιά» που είναι εγκατεστημένα σ' 
όλον τον πλανήτη: Βερολίνο, Κύπρο, 
Χονγκ-Κονγκ Γούμερα της Αυστραλί
ας. Αλλά και, στην Κρήτη, Τουρκία,

Ο Αρθουρ Τζώφρεϋ Πράιμ.

Ιταλία, Σιγκαπούρη, Ομαν, Μπελίζε και 
Μποτσουάνα.

Ο ηλεκτρονικός σουπερκατάσκοπος 
αυτός, έχει την ευθύνη για την Ευρώπη 
και τμήματα της Αφρικής και της Ασίας. 
Αποστολή του: Να «ακούει» και να 
καταγράφει τα μηνύματα που ανταλλά- 
σουν τα κέντρα διαβιβάσεως του Ανα
τολικού κόσμου, οι στρατιωτικές μονά
δες μεταξύ τους, οι πρεσβείες προς τη 
Μόσχα κλπ. Ακόμα και οι μεμονωμένοι 
πράκτορες!...

Η εξελιγμένη ηλεκτρονική τεχνολο
γία, επιτρέπει να «ακούγονται» ακόμα 
και οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 
Κρεμλίνου. Το σύστημα τροφοδοτείται 
με υλικό που διαβιβάζουν τα οπτικοα- 
κουστικά μέσω των κατασκοπευτικών 
δορυφόρων, φωτογραφίες κλπ. που 
ενημερώνουν για κάθε σημείο του 
Σοβιετικού χώρου και επισημαίνουν
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Η Ρώνα Πρώμ: «το καθήκον πάνω 
από τον έρωτα».

ακόμα και κάθε μετακίνηση ενός απλού 
πυροβόλου!

Τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια 
των «πληροφοριών» που εισάγονται 
στους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους του 
συστήματος κάθε μέρα, ταξινομούνται, 
αναλύονται και αποκωδικοποιούνται 
από άλλους ηλεκτρονικούς εγκεφά
λους.

Τώρα λοιπόν αποκαλύπτεται ότι κεν
τρικός αναλυτής πληροφοριών στο 
«Μεγάλο Αυτί» και υπεύθυνος του 
τμήματος ρωσικής γλώσσας, ο Πράιμ, 
ήταν πράκτορας της KGB. Στη δίκη του 
που έγινε στις αρχές Νοεμβρίου, ο 
λόρδος Αρχιδικαστής Λαίην, απαγγέλ
λοντας την ποινή της καθείρξεως 38 
ετών που του επέβαλε το δικαστήριο, 
είπε: «Με την προδοσία σου, προκάλε- 
σες ανυπολόγιστη βλάβη στα συμφέ
ροντα και την ασφάλεια αυτής της 
χώρας και των φίλων μας».
• Τα όσα αποκαλύφθηκαν στη δίκη, 
προκάλεσαν σάλο στην Κοινή Γνώμη 
της Βρεταννίας. Αλλά και των ΗΠΑ και 
άλλων χωρών. Και όλοι αντιλαμβάνονται 
ότι στη δίκη ειπώθηκαν όσα έπρεπε να 
λεχθούν, αποκαλύφθηκαν όσα επιτρε
πόταν να αποκαλυφθούν, συσκοτίστη
καν όσα έπρεπε να συσκοτιστούν.

Η ζωή και η δράση του Πράιμ, του 
μεγαλύτερου κατασκόπου από του τέ
λους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 
εκτέθηκε αναλυτικά στην ειδησεογρα- 
φία των ημερών αυτών

Το πως ο ίδιος ζήτησε πριν 14 χρόνια 
επαφή με την KGB, με σημείωμα που 
άφησε στο σταθμό ελέγχου προς το 
Ανατολικό Βερολίνο.

Πώς αργότερα βρήκε στο αυτοκίνητό 
του έναν κύλινδρο μικρό με οδηγίες

Τα ονόματα «Ιγκόρ» και «Βάλια» των 
«επαφών» που του έδωσαν οι Σοβιετι
κοί και τους οποίους συναντούσε πότε 
στη Βιέννη, πότε στο Ελσίνκι ή αλλού.

Τη βόλτα «αναψυχής» που έκανε με 
ποταμόπλοιο στο Δούναβη επί μια 
βδομάδα, όπου παρακολούθησε εντατι
κά μαθήματα κατασκοπείας.

Τα «γκάντζετ» των κατασκόπων με τα 
οποία τον εξόπλισαν: φωτογραφική 
μηχανή μινιατούρα, σύστημα εναλλασ- 
σομένων κωδίκων, συμπαθητική μελάνη 
και φάκελα με κρύπτη και άλλα πολλά 
που τα διαβάζει κανείς μόνο σε μυθι
στόρημα κατασκοπείας του Τζων Λε 
Καρρέ.

Ο Πράιμ, όπως γράφτηκε, συνελή- 
φθη αρχικά για αποπλάνηση ανηλίκων 
κορασίδων. Και κατά τη διάρκεια των 
ανακρίσεων -  τρεις βδομάδες μετά! -  η 
γυναίκα του Ρόνα, που κάτι είχε καταλά
βει τελευταία, σκέφτηκε:

«Τον αγαπώ, αλλά αγαπώ την πατρίδα 
μου περισσότερο. Οι θρησκευτικές μου 
πεποιθήσεις δεν μου άφηναν άλλη 
επιλογή: έπρεπε να τα πω στηναστυνο- 
μία».

Και τα είπε, και ο Πράιμ τότε τα 
ομολόγησε όλα. Η Ρόνα του συμπαρα
στάθηκε με αγάπη στη δίκη. Και ο Πράιμ 
την αγαπούσε: Διηγήθηκε ότι κάποια 
μέρα, όταν πια «δεν άντεχε άλλο τη 
διπλή ζωή» πήρε τη βαλίτσα του και 
έφτασε μέχρι το αεροδρόμιο του Χή- 
θροου για να φύγει προς Ανατολάς. 
Εκεί, όπως του είχαν πει οι Σοβιετικοί, 
θα έπαιρνε το βαθμό του συνταγματάρ
χη της KGB και θα ζούσε ήρεμα. Αλλά 
επέστρεψε, λέει, στο σπίτι του, λόγω 
της αγάπης του προς τη Ρόνα και τα 
τρία παιδιά της (από άλλο γάμο).

Γράφτηκε ακόμη, ότι στα τελευταία 
χρόνια είχε περάσει από «τεστ ελέγ
χου» της Ιντέλιτζενς Σέρβις και είχε 
επανειλημμένα κριθεί στην κατηγορία 
των «άκρως εμπίστων».

Ποια «ζημία»;
Αυτά και άλλα παρόμοια ακούστηκαν 

στη δίκη και γράφτηκαν στις εφημερί
δες

Αλλά όπως γίνεται συνήθως σ' αυτές 
τις περιπτώσεις, τα ερωτήματα αρχί
ζουν από κει και πέρα

Γιατί ελέχθησαν αυτά και όχι άλλα; 
Και πώς εξηγούνται τα κενά, αλλά και οι 
αντιφάσεις στην ενημέρωση:

Και το κυριότερο: Ποια είναι ακριβώς 
η «ανυπολόγιστη ζημιά» που έκανε: 

Ολοι βέβαια αντιλαμβάνον ται ότι ο 
χρόνος που επιλέχθηκε για ιη δίκη και 
την αποκάλυψη, η ίδια η αποκάλυψη, το

ότι διατυμπανίσθηκε πως το ξεσκέπα- 
σμα του κατασκόπου άρχισε με «σεξου
αλικά» αδικήματα και ολοκληρώθηκε 
από τη λύση ιων διλημμάτων της 
γυναίκας του. όλα αυτά και άλλα αποτε
λούν το σενάριο που οι μυστικές 
υπηρεσίες της Βρετανίας, επεξεργά
στηκαν για τη δημοσιότητα Και για την 
παραπλάνηση του αντιπάλου...

Και στην κατασκοπεία, το πρόβλημα 
δεν είναι μόνο η συλλογή πληροφοριών, 
αλλά και η παραπλάνηση του αντιπάλου 
με την τροφοδότησή του με ψεύτικες 
πληροφορίες.

Γράφτηκε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που 
θα μπορούσε να παραπλανήσει τους 
Δυτικούς με ψεύτικες πληροφορίες, 
ήταν ακριβώς ο Πράιμ από τη θέση που 
κατείχε. Αυτός θα μπορούσε να ενημε
ρώσει τους Σοβιετικούς, για τις εντο
λές που έπαιρνε το «Μεγάλο Αυτί», για 
το προς τα πού και για ποια ζητήματα θα 
έπρεπε να στρέψει την «Ακοή» του. Για 
το ποιους κώδικες είχαν αποκρυπτο- 
γραφήσει και άλλα πολλά «άκρως απόρ
ρητα». Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι 
ήταν σε θέση να οργανώσει την παρα
πλάνηση της κ. Θάτσερ. ' Οχι μόνο με 
τις σκόπιμα εσφαλμένες πληροφορίες 
που διοχέτευαν οι Σοβιετικοί στο δικό 
τους σύστημα επικοινωνιών και τις 
οποίες ήξεραν ότι θα άκουγε το «Μεγά
λο Αυτί». Αλλά και από την ανάλυση των 
πληροφοριών που έδιναν οι ηλεκτρονι
κοί εγκέφαλοι και η οποία διατυπώνον
ταν στο «Δελτίο ενημέρωσης», το 
οποίο συνέτασσαν άνθρωποι: μεταξύ 
αυτών και ο Πράιμ.

Πολλοί διερωτώνται αν αυτό το «χου
νέρι» είναι αυτό που πείσμωσε την κ. 
Θάτσερ και την έκανε να μην πάει να 
υπογράψει στο βιβλίο συλλυπητηρίων 
για το θάνατο του Λεονίντ Μπρέζνιεφ. 
Πράξη μοναδική στα χρονικά της βρε- 
ταννικής διπλωματίας.

Αλλοι όμως ισχυρίζονται ότι αυτό 
δεν αποτελεί επαρκή εξήγηση, γιατί οι 
Βρεταννοί πρωθυπουργοί μετά τον πό
λεμο έχουν συνηθίσει να απολογούνται 
στη Βουλή των Κοινοτήτων για «τυφλο
πόντικες» που ανακαλύπτονται σε υψη
λά κλιμάκια των βρεταννικών υπηρεσι
ών. Από την περίφημη υπόθεση Φιλμπ 
Μπάργκες και Μακ Λην προ 30 ετών.

Πάντως η «υπόθεση Πράιμ» εξηγεί, 
λένε και την αιφνίδια δήλωση του 
προέδρου Ρήγκαν και του υπουργού 
του Βαϊνμπέργκερ προ καιρού, ότι «οι 
Σοβιετικοί μας είχαν εξαπατήσει και 
έχουν αποκτήσει την υπεροπλία στους 
πυραύλους». Πώς άραγε εξαπατήθη- 
καν οι ΗΠΑ; Μα τώρα εξηγείται, λένε, 
με την παραπλάνηση του «Μεγάλου 
Αυτιού» που είχε οργανώσει ο Πράιμ!
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Ο Κ Ρ Ο ΙΣΟ Σ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝ Ε ΕΜ Π Ο Ρ Ο Σ Ν ΑΡΚ Ω ΤΙΚΩ Ν

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝΤΕ ΠΟΡΕΑΝ

Ο ΤΖΩΝ Ζ. ΝΤΕ ΠΟΡΕΑΝ, είχε τα 
πάντα. Στα 47 του χρόνια φαινό

ταν πολύ νεώτερος και κέρδιζε πάνω 
από 500.000 δολλάρια το χρόνο, οαν 
διευθυντής της Τζένεραλ Μότορς. Η 
γυναίκα του ήταν καλλονή, είχαν ένα 
όμορφο παιδί, ωραία σπίτια και συνανα
στρέφονταν με τα «μέλη» του διεθνούς 
τζετ-σετ.
•  Αλλά το 1973, ο Ντε Πορεάν, άφησε 
ξαφνικά τη δουλειά του στην Τζένεραλ 
Μότορς και μέοα σ’ ένα χρόνο, είχε 
ξεκινήσει αυτό που θεωρούσε το όνει
ρο και το πεπρωμένο του: σαν δημιουρ
γία της δικής του βιομηχανίας αυτοκι
νήτων.

Την περασμένη εβδομάδα, το όνειρο 
του Ντε Πορεάν, τέλειωσε βίαια. Μόλις 
επτά ώρες μετά κλείσιμο της προβλη
ματικής εταιρείας του από τη Βρετανι
κή κυβέρνηση, ο Τζών Ντε Πορεάν 
συνελήφθη με την κατηγορία της εμπο
ρίας ναρκωτικών.

Ο Ντε Πορεάν 57 χρονών συνελή
φθη από το F.B.I., την ώρα που διαπρα
γματευόταν με μυστικούς πράκτορες 
τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμ
φωνίας για εμπόριο ναρκωτικών, που θα 
του απέφερε πάνω από 60 εκατομμύρια 
δολλάρια.

Ο βοηθός του Γενικού Εισαγγελέα 
στο Λος Αντζελες ζήτησε 20 εκατομ
μύρια δολλάρια εγγύηση για τον Ντε 
Πορεάν.

Γιατί ένας άνθρωπος, πλούσιος, έξυπνος, με ευτυχισμένη οικογέ
νεια και καλή φήμη, που όλοι σέβονται και εκτιμούν, γίνεται έμπορος 
ναρκωτικών;

Την πιο επιεική απάντηση δίνουν οι φίλοι και οι συνεργάτες του, 
λέγοντας ότι ο Ντε Πορεάν «είχε τυφλωθεί με την έμμονη ιδέα να
σώσει την εταιρεία του».

Αυτός ο άνθρωπος είπε, έχει ανα- 
γνωρισθεί σαν ιδιοφυία, σαν οραματι- 
στής. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ιδρύει 
μια βιομηχανία στην πλάτη των ναρκο
μανών».
•  Γιατί ένας άνθρωπος πλούσιος, έξυ
πνος, με ευτυχισμένη οικογένεια και 
καλή φήμη, που όλοι σέβονται και 
εκτιμούν, γίνεται έμπορος ναρκωτικών;

Απελπισμένα...
Την mo επιεική απάντηση δίνουν οι 

φίλοι και οι συνεργάτες του, λέγοντας 
ότι ο Ντε Πορεάν «είχε τυφλωθεί με 
την έμμονη ιδέα να σώσει την εταιρεία 
του».

«' Ηταν μια απελπισμένη πράξη από 
έναν απελπισμένο άνθρωπο», λέει ο 
Μάικ Κνέππερ, πρώην υπεύθυνος των 
δημοσίων σχέσεων της εταιρείας του 
Ντε Πορεάν.

« Ο Τζων θα κινούσε γη και ουρανό 
για να σώσει τη βιομηχανία του. ' Ηταν 
μια προέκταση του Εγώ του».

Οι περισσότεροι βρετανοί αξιωμα- 
τούχοι και οι υπάλληλοι των βιομηχανι
ών αυτοκινήτων συμφωνούν. Ο Τζων 
Ντε Πορεάν, ξεκίνησε σαν... ήρωας. 
Ενώ οι άλλοι επιχειρηματίες κοιτούσαν 
τη Βόρεια Ιρλανδία και έβλεπαν μόνο 
μια δεκαετία βίας, ο «αμερικανός μπίζ
νεσμαν», έχτισε ένα υπερμοντέρνο 
εργοστάσιο σπόρ αυτοκινήτων στο Δυ
τικό Μπέλφαστ, προσέφερε εργασία σε

πάνω από 2.600 άτομα και έδωσε νέα 
ελπίδα σε μια περιοχή που μαστιζόταν 
από την ανεργία.

Επένδυση...
' Ομως τα αυτοκίνητά του δεν βρή

καν ανταπόκριση στην αγορά. Αλλά 
όταν η Βρετανική κυβέρνηση έκλεισε 
τελικά την προβληματική εταιρεία του, 
λίγοι ήταν αυτοί που κατηγόρησαν μόνο 
τον ίδιο.

Στην Βρετανική Βουλή ξέσπασε μά
χη. Οι Συντηρητικοί κατηγόρησαν την 
προηγούμενη Εργατική Κυβέρνηση για 
την «άφρονα» χρηματοδότηση του σχε
δίου και μια επιτροπή της Βουλής των 
Κοινοτήτων ξεκίνησε έρευνα για την 
κρατική επένδυση των 135 έκατομμυρί- 
ων δολλαρίων. Στο Λονδίνο, ορισμένοι 
υπεύθυνοι εξέφρασαν την άποψη ότι ο 
Ντε Πορεάν έκανε κακή διαχείρηση και 
μετά προσπάθησε να βάλει την κυβέρ
νηση να πληρώνει για τα λάθη του. Και 
στο Μπέλφαστ οι εργαζόμενοι κατηγο
ρούν την Μάργκαρετ Θάτσερ για την 
απεργία που προκλήθηκε.

Στη δίκη...
«το εμπόριο ναρκωτικών είναι από τα 

χειρότερα εγκλήματα», λέει ένας υ
πάλληλος του Ντε Πορεάν. «Αλλά είναι 
επίσης πολύ ανήθικο από την κυβέρνη
ση να πετάξει 2.500 ανθρώπους στην 
«ουρά».
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και ο Πορεάν; Χλωμός, αξύριστος, 
με τα γκρίζα του μαλλιά αχτένιστα, 
εμφανίσθηκε στο ομοσπονδιακό δικα
στήριο χωρίς να αρθρώσει λέξη, κοιτών
τας στο κενό. Αλλά όταν έφτασε από ττ 
Νέα Υόρκη στο δικαστήριο η γυναίκο 
του Χριστίνα, φωτομοντέλο και ηθοποι
ός, 32 χρονών, την αγκάλιασε σφικτά, 
τη φίλησε κι' ύστερα μίλησαν οι δυό 
τους αρκετή ώρα, κρατώντας ο ένας τα 
χέρια του άλλου.

Στο δρόμο...
Γιός μετανάστη εργάτη στο Ντη- 

τρόιτ, ο Ντε Πορεάν, έλεγε πάντα ότι 
«μεγάλωσε στο δρόμο». " Εφτασε πολύ 
νέος στο αποκορύφωμα της επαγγελ
ματικής επιτυχίας. Αλλά είχε ένα βασι
κό ελάττωμα. Δεν μπορούσε να δει τα 
ελαττώματά του: «Δεν έχω αποτύχει 
ποτέ σε τίποτα, είχε πει κάποτε. Δεν 
είμαι ικανός για αποτυχίες».

Ωστόσο πριν από δύο χρόνια, όταν οι 
προοπτικές της εταιρείας του ήταν 
καλύτερες, είχε εξομοληγηθεί σε ένα 
φίλο του:

«Δεν είμαι ένα καλό παράδειγμα για 
τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι 
ένας ήρεμος άνθρωπος. Δεν ξέρω πως 
κατάφερα κι' έγινα έτσι, αλλά με 
σπρώχνει μία δύναμη κι αυτός δεν είναι 
ωραίος τρόπος ζωής. Ούτε έχω γαλήνη 
στην ψυχή.

Στην απένανη σελίδα ο Τζων Ντε Πορεάν. Ο κατηγορούμενος για εμπόριο κοκαΐνης 
που θα του απέφερε πάνω από 60 εκατομμύρια δολλάρια. Επάνω: Μια ευτυχισμένη 
οικογένεια, με το γυιο του από τον πρώτο του γάμο. Κάτω: Η γυναίκα του
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Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι δημιούργημα της τύχης. Είναι ένα ον που έχει ιστορία, που δημιουργεί 
ιστορία και βαδίζει προς κάποιο σκοπό με συνειδητή προσπάθεια.

Και δεν είναι προϊόν μιας μακράς εξελίξεω ς με την έννοια των βιολογικών θεωριών. Αν μπορούμε να 
δεχθούμε ότι ο άνθρωπος είναι ο «κληρονόμος» ή ο «απόγονος» μιας ολόκληρης βιολογικής σειράς για ό,τι 
αποτελεί το σώμα του, στην ψυχή του υπάρχει κάτι το το εντελώς νέο: η πνευματικότης.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ αποτελεί αξία. Είναι 
άραγε αυτονόητο; Είναι κοινοτο

πία; Απλούοτατα είναι σήμερα ένα 
ερώτημα.

Αρκεί να θυμηθούμε τις εκατόμβες 
των ανθρώπων που εθυσιάσθηοαν κατά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά 
απ' αυτόν. Ας θυμηθούμε τα απαίσια 
πειράματα Γερμανών επιστημόνων κυ
ρίως, που, κινούμενοι από τη Νιτσεϊκή 
αντίληψη για την αριανή καθαρή φυλή, 
εδέχθησαν να χρησιμοποιήσουν αν
θρώπους ως πειραματόζωα. Δεν είχε 
παρουσιασθή άλλοτε παρόμοιο φαινό
μενο στην ιστορία. ' Η, ας θυμηθούμε 
τη ζωή στα στρατόπεδα συγκεντρώσε- 
ως. Μόνον όποιος διαβάσει ημερολό
για αυτών των ανθρώπων καταλαβαίνει 
τι θα ειπή απ-ανθρωπία. Καινούργιο

0
είναι σήμερα το φαινόμενο της πλύσε- 
ως του εγκεφάλου ή του χαρακτηρι
σμού των διαφωνούντων σαν ψυχασθε
νών και του εγκλεισμού των στα ψυχια
τρεία.

Το ερώτημα για την αξία του ανθρώ
που προβάλλει επίσης όταν μιλάμε για 
ευθανασία ή όταν διερωτώμεθα σε 
ποιά στιγμή της κυήσεως ένα έμβρυο 
θεωρείται ότι έχει ζωή και επομένως 
είναι άνθρωπος.

Πρώτο σκάνδαλο για την ανθρώπινη 
σκέψη ήταν η ταύτιση του ανθρώπου 
με μηχανή, η ταύτιση της ζωής με το 
φυσικό κόσμο και απ' αυτό η μηχανιστι
κή αντίληψη της ζωής.

Αλλά υπάρχει σαφής διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ του ζώντος οργανι
σμού και της νεκράς ύλης. Από το πιό 
απλό κύτταρο έως τον πλέον διαφορο
ποιημένο οργανισμό ο ζωντανός οργα
νισμός έχει πολλές διαφορές από τη 
νεκρά ύλη.

Η αντίσταση και η προσαρμοστική 
ικανότης για την αναπλήρωση των 
απωλειών, η αυτοδύναμη κίνηση είναι 
χαρακτηριστικό του ζωντανού οργανι
σμού. Ουδέποτε νεκρό σώμα είναι 
δυνατόν να κινηθή αφ' εαυτού και 
μάλιστα να' αυξάνη και να προσανατο
λίζεται.

Ο ζωντανός οργανισμός έχει τερά
στια δύναμη προσαρμογής, εξελίξεως 
και συμπληρώσεως του εαυτού του. 
Παρακολουθήσετε ένα ωάριο γονιμο- 
ποιημένο. Για μια ωρισμένη στιγμή 
είναι ένα μοναδικό κύτταρο, αλλά με 
μια πρωτοφανή δυνατότητα να αναπτυ- 
χθή σ' ένα καινούργιο πολυσύνθετο 
οργανισμό. Πώς αυτό το κύτταρο δι
πλασιάζεται, γίνεται 4, 8, 16, 32... 
κύτταρα, ώστε σε μεγαλύτερο ή μικρό
τερο χρόνο να γίνεται ένας τέλειος 
οργανισμός;

Η μηχανιστική αντιμετώπιση της ζω-, 
ής, και ιδιαίτερα του ανθρώπου, δια- 
ψεύδεται από τή βιολογία, την ιατρική 
και μάλιστα τη θεραπευτική. Ο ζωντα
νός οργανισμός του ανθρώπου έχει 
ανεξάντλητες δυνατότητες υπερνική-

σεως αρνητικών στοιχείων στην υγεία 
και δημιουργίας καινούργιων καταστά
σεων ανανεώσεως που εξασφαλίζουν 
την προοδευτική πορεία της ζωής.

Δεύτερο σκάνδαλο στην ανθρώπινη 
σκέψη: η τύχη. Σύμφωνα μ' αυτή την 
αντίληψη, η ζωή, ο ζωντανός οργανι
σμός, ο άνθρωπος τέλος, είναι δημι
ουργήματα της τύχης.

Ο Γάλλος βιολόγος Jacques Monod 
με το βιβλίο του: «Η τύχη και η ανάγκη» 
(1970), διετύπωσε την άποψη ότι η ζωή 
υπακούει στους ίδιους νόμους με την 
άψυχη ύλη και ότι η εκπληκτική ικανό
τητά της ν' αναπαράγεται οφείλεται 
στις φυσικοχημικές ιδιότητες ενός μο
ναδικού μορίου του DRN (δεσοξυριβο- 
ζονουκλεϊνικού οξέος). Κάποια στιγμή, 
η άτακτη και τυχαία ανάμιξη των πρω
ταρχικών στοιχείων της ύλης σχημάτι
σε, κατά τύχη, τον ορθό συνδυασμό 
των μορίων της ζωής. Σύμφωνα μ' 
αυτή την αντίληψη η ζωή δεν αποβλέ
πει σε κανένα σκοπό.

Το βιβλίο του Monod είχε ζωηρή 
απήχηση στο κοινό. Η τύχη, σαν ερμη
νεία, είναι πολύ απλή και βολική για το 
ανθρώπινο πνεύμα. Χωρίς σκοπό και 
αποστολή, χωρίς ελευθερία και ευθύ
νη, ο άνθρωπος βρίσκει μια καθωρισμέ- 
νη θέση μέσα στο σύμπαν.

Πολύ γρήγορα όμως άλλοι επιστήμο
νες αντέκρουσαν αυτή τη θεωρία σαν 
παράλογη. Ο Paul Grasse στο βιβλίο 
του: «Εσύ, ο μικρούλης Θεός», υπε- 
στήριξε ότι ο κόσμος, όπως και η ζωή, 
είναι αποτέλεσμα αντι-τύχης, δηλαδή 
σκοπιμότητος και σχεδίου. «Η ζωή 
είναι ο θρίαμβος της τάξεως», λέγει. 
Καλούμε την τύχη για να λύση «ως από 
μηχανής Θεός το πρόβλημα της γενέ- 
σεως του κόσμου -  το πρόβλημα της 
Δημιουργίας του Σύμπαντος». Ο άν
θρωπος όμως μελετώντας τον κόσμο 
«διαπιστώνει παντού την τάξιν και τον 
ρυθμόν, την αρμονίαν και την σκοπιμό
τητα».

Και η Barthelemy - Madaule παρατη
ρεί: Αν δεχθούμε την τύχη σαν μοχλό 
της δημιουργίας, τότε «αποτελούμε

μονάδες» και περπατάμε σαν υπνοβά
τες, θυμίζοντας το στίχο του Baudelai
re στα «Ανθη του κακού».

Ο μύθος της τύχης οδηγεί σ' έναν 
κόσμο με θεότητες που γίνονται εχθρι
κές. Η φύση γίνεται εχθρική δύναμη 
που ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπί- 
ζη μόνος. Οι φόβοι του, η μοναξιά του 
και εκείνο που λέγεται αλλοτρίωση του 
ανθρωπίνου πνεύματος εξηγούνται τό
τε.

Η απαισιόδοξη, σκεπτικιστική αντίλη
ψη για τη ζωή είναι κοντά. «Για ποιό 
λόγο να κάνω κάτι, αφού είμαι παιδί 
της ανάγκης, της τύχης;». Ο Camus 
βλέπει μ' αυτές τις συνθήκες τον 
άνθρωπο να περπατή σαν «τυφλός σε 
μια νύχτα χωρίς τέλος».

Τρίτο σκάνδαλο, πρόκληση για το 
ανθρώπινο πνεύμα, ήταν η ταύτιση του 
ανθρώπου με το ζώο, η αντιμετώπισή 
του σαν να ήταν ένα, το τελειότερο 
έστω, ζώο. Η θεωρία της εξελίξεως, 
σύμφωνα με την οποία φθάνομε στην 
ανθρώπινη ζωή έπειτα από μια σειρά 
βαθμιαίων αναγκαστικών μεταβολών, 
ήταν η αρχή γΓ αυτόν.τον μύθο.

Η άποψη για την μεταβλητότητα των 
ειδών ξεκίνησε από πολύ παληά, από 
τον Ηράκλειτο, με το «αεί ρέον» και το 
«εις τον αυτόν ποταμόν δις ουκ αν

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ ΟΥΤΕ ΜΗ
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ΙΝΗ ΟΥΤΕ ΖΩΟ
εμβαίης» και τον Εμπεδοκλή. Στα νεώ- 
τερα χρόνια, ο βοτανολόγος Linne και 
ο ζωολόγος Cuvier κατέταξαν συστη
ματικά τα διάφορα είδη των φυτών και 
των ζώων και διαμόρφωσαν το γενεα
λογικό των δένδρο, επιμένοντας στην 
ευθεία γραμμή που ακολουθεί η έξέλι- 
ξη από τον πρώτο μονοκύτταρο οργανι
σμό, την αμοιβάδα, ως τον άνθρωπο.

Στη θεωρία της μεταβλητότητος ο

I Lamark, λίγο πριν από το Δαρβίνο, 
προσέθεσε το στοιχείο της προσαρμο
στικότητας. Μέχρις ότου ο Δαρβίνος 
(1809 -  1892) με το κλασσικό βιβλίο 
του «Περί της καταγωγής των ειδών», 
ενεφάνισε τη θεωρία της φυσικής επι
λογής, τον* αγώνα που διεξάγει ο ζων 
οργανισμός για να επιβιώση. Χωρίς 
αμφιβολία η θεωρία της εξελίξεως των 
ειδών του Δαρβίνου, ήταν μεγαλοφυής 
σαν σύλληψη της ενότητας που πα
ρουσιάζει η ζωή και προσέφερε πολλά 
θετικά σημεία, επιστημονικής σπου
δής.

Ο Λαμάρκ και ο Δαρβίνος άφηναν 
πολύ περιθώριο για την ιδέα της δημι
ουργίας των ειδών. Οι ερμηνευταί 
όμως και οι εκλαϊκευταί ήσαν εκείνοι 
που εξεμεταλλεύθησαν τη θεωρία της 
εξελίξεως και εδημιούργησαν, χωρίς 
καμμιά απορία για ερωτηματικά και

κενά, τη θεωρία της ευθείας, αναγκα
στικής, γραμμής στην εμφάνιση των 
ειδών μέχρι του ανθρώπου. ' Οπως ο 
Ernst Haekel και ο Thomas Huxley, οι 
οποίοι επήραν μια υπόθεση για να 
ερμηνεύσουν μ'αυτήν, με βάση τον 
υλιστικό μονισμό, το παν περί του 
ανθρωπίνου βίου. Η εξέλιξη, όπως η 
μηχανή ή η τύχη, γίνεται θεά, και 
εξηγεί τα πάντα. Η ζωή αρχίζει από 
ένα απλό κύτταρο, την αμοιβάδα, και 
φθάνει στον άνθρωπο από μηχανική 
ανάγκη δια της μακράς εξελίξεως. 
Αυτή είναι η πρώτη βάση για την 
υλιστική θεώρηση του ανθρώπου, έτσι 
ώστε -αυτό ήταν το επιθυμητό συμπέ
ρασμα όλων των εκλαϊκευτών- να μη 
μένη χώρος για πνευματική ζωή του 
ανθρώπου και δημιουργία.

Ο Δαρβίνος δεν είπε κάτι τέτοιο. Η 
ταύτιση του ανθρώπου με το ζώο, 
χωρίς να του αναγνωρίζεται ιδιαίτερη 
δημιουργία, πνευματικότητα, δεν ήταν 
στη σκέψη του. Η εξέλιξη της θεωρίας 
της εξελίξεως στους νεώτερους χρό
νους προσφέρει στο σοβαρό μελετητή 
στοιχεία ατράνταχτα που διαφωτίζουν 
την πολλαπλή πορεία των ζωντανών 
οργανισμών.

Ενώ η υπόθεση της γραμμικής, μη
χανικής εξελίξεως παρουσιάζει τα α-

πλούστερα είδη να συνδέωνται κατ' 
ευθείαν γραμμήν με τα τελειότερα, 
υπάρχει σωρεία ειδών τα οποία, αν και 
ασθενέστερα, εν τούτοις επιζούν. Οι 
δε κρίκοι μεταξύ των ειδών, σε πολλά 
σημεία, λείπουν. Και ο Δαρβίνος σημει
ώνει τα κενά στην αλυσίδα, τα οποία οι 
οπαδοί της θεωρίας του δικαιολογού
σαν από την έλλειψη τέλειων μέσων 
ερεύνης. Η σύγχρονη επιστημονική 
άποψη, που διετυπώθη μάλιστα σε 
πρόσφατο συνέδριο (τέλη του 1980), 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 
Σικάνο με θέμα την «Μακροεξέλιξη», 
είναι ότι τίποτε δεν τεκμηριώνει τη 
βαθμιαία, σε ευθεία γραμμή, μετάβαση 
από τις παλαιές στις νέες μορφές 
ζωής. Τα είδη δεν εξελίσσονται βαθμι
αία, αλλά παρουσιάζονται ξαφνικά, με 
άλματα.

Η έννοια της «ασυνέχειας» ήλθε 
από τη φυσική, από κάτι που είναι έξω 
από τη ζωή, και βοήθησε να καταλάβω- 
με την έννοια του άλματος στη ζωή. 
Μια τάξη ειδών και μετά μια νέα η 
οποία βεβαίως χχε ι σχέση με την 
προηγούμενη, αλλά είναι κάτι άλλο.

Αποτελεί ο άνθρωπος αξία; Είναι κοινοτο
πία; Απλούστατα είναι σήμερα ένα ερώτη- 
ua.
Μέχρι του τεραστίου εκείνου άλματος, 
της εμφανίσεως του ανθρώπου.

Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αποτε
λεί ένα μεγάλο άλμα στη σειρά των 
ειδών, διότι εδώ είναι κάτι το τελείως 
νέο. Εμφανίζεται εδώ μια καινούργια 
όψη της ζωής, ένα ον που μετέχει και 
του βιολογικού και του ψυχικού και του 
πνευματικού κύκλου. Ο homo sapiens 
στέκεται όρθιος, διότι ετοιμάζεται να 
πάρη στους ώμους του ένα έργον που 
κανένα άλλο ζώον δεν έχει να επιτελέ- 
ση, είναι προικισμένος με την ικανότη
τα της αφαιρέσεως και έχει αυτοσυνεί
δηση, συνείδηση δηλαδή του εαυτού 
του.

Ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή. Ο
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Του Βοηθού Γυμνασιάρχου 
κ. Παναγ. Καραδήμα

άνθρωπος κατασκευάζει μηχανές. Με 
καταπληκτικές μηχανές και τελειοποι
ημένα ηλεκτρονικά όργανα κατώρθωσε 
ν' αποδεσμευθή από τον πλανήτη του 
και να ταξιδεύη στο ούμπαν. Ο «Απόλ
λων» προχωρούσε με ακρίβεια προς τη 
Σελήνη, όταν ο αστροναύτης που τον 
ωδηγούσε διέκρινε ότι, παρά τα τέλεια 
όργανα, κατευθυνόταν προς έναν επι
κίνδυνο κρατήρα. Τότε ανέλαβε ο ίδιος 
να διορθώση την πορεία. Επήρε το 
τιμόνι στα χέρια για να οδηγήση το 
όχημα σε άλλους τόπους απ' εκεί που 
τον ωδηγούοαν όλοι οι αυτοματισμοί. 
Είναι αδιανόητο ότι θα υπάρξη ηλε
κτρονικό ή άλλο όργανο χωρίς την 
κατεύθυνση του ανθρώπου.

Είναι το μεγάλο πρόβλημα της συγ
χρόνου εποχής, πως ο άνθρωπος θα 
κατευθύνη σωστά τις μηχανές που ο 
ίδιος εδημιούργησε.

Ο άνθρωπος δεν είναι ζώον. Πάτα
ξαν στο ούμπαν άνθρωποι και ζώα. Τα 
ζώα δεν είχαν τίποτα να ειπούν όταν 
επέστρεψαν, μόνον οι αντιδράσεις των 
κατεγράφησαν.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι 
δημιούργημα της τύχης. Είνα ένα ον 
που έχει ιστορία, που δημιουργεί ιστο
ρία και βαδίζει προς κάποιο σκοπό με 
συνειδητή προσπάθεια.

Και δεν είναι προϊόν μιας μακράς 
εξελίξεως με την έννοια των βιολογι
κών θεωριών. Αν μπορούμε να δεχθού
με ότι ο άνθρωπος είναι ο «κληρονό
μος» ή ο «απόγονος» μιας ολόκληρης 
βιολογικής οειράς για ό,τι αποτελεί το 
οώμα του, στην ψυχή του υπάρχει κάτι 
το εντελώς νέο: η πνευματικότης.

Και αυτή η πνευματικότης του επι
τρέπει όχι μόνον μια εξέλιξη, αλλά και 
μια άνθηοη που δεν δέχεται καμμία 
αύγκριοη με τα πιο τέλεια κατορθώμα
τα του ζώου.

Ο άνθρωπος είναι κάτι καινούργιο 
στη φύση, μια καινούργια δημιουργία.
Οπως κανού ργιο είναι το φως οε 

οχέση με το οκοτάδι, το ζωντανό 
πλάσμα σε οχέση με τη νεκρή φύση, το 
ζώο σε σχέση με το φυτό.

Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα με 
ιδιαίτερη αξία. Διότι ξέρει να προχωρή 
οτη ζωή, να χρησιμοποιή πυξίδα για να 
προσανατολίζεται, ν' αλλάζη πορεία, 
να μεταστρέφεται, να κάνη διάλογο με 
τον εαυτό του και τους άλλους, να 
θέτη ερωτήματα οτη ζωή, στη·φύση, 
οτον άλλο κόσμο, να γράφη ιστορία.

Ο άνθρωπος αισθάνεται, κλαίει, γε
λά, έρχεται να βοηθήοη τον άλλο, 
προβλέπει, έχει αίσθημα αποστολής.. 
Τι να ειπούμε για όλα αυτά;

Α.Α.Α.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ζωή που είναι ο τε 
λευταίος κρίκος σε μια μεγάλη 

οειρά πολιτιστικής εξέλιξης, διατηρεί 
ζωντανά πολλά στοιχεία από τον αρχαίο 
ελληνικό κόσμο ή και από μεταγενέστε
ρες εποχές. Πολλές εκδηλώσεις που 
οήμερα φαίνονται παράξενες, βοηθούν 
να κατανοήσουμε καλύτερα παλιότε- 
ρες φάσεις του πολιτισμού ή και να 
διαπιστώσουμε την κοινωνική δομή σε 
διάφορες περιόδους του ιστορικού 
«γίγνεσθαι» του ελληνισμού. Εχουμε 
ιστορία μακροχρονιότερη από την ιστο
ρία πολλών άλλων λαών και όμως δεν 
έχουμε ακόμη υποστεί την εξισωτική 
επίδραση του μηχανικού πολιτισμού, 
όπως οε μεγάλο βαθμό συμβαίνει σε 
άλλους λαούς.

Σήμερα σε πολλές γιορτές που για το 
λαό μας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη 
ζωή του και την εθνική του αναβάφτιση, 
αναβιώνουν εκδηλώσεις που έχουν την 
προέλευσή τους στο παρελθόν και 
μάλιστα σε μια εποχή που η ούνθεση 
της κοινωνίας ήταν κυρίως αγροτοποι- 
μενική. Ετσι, ιδιαίτερα οτις γιορτές 
της Αποκρηάς, μπορούμε να διαπιστώ
σουμε πως ο λαός κυρίως στην ύπαι
θρο, φέρνει ατο παρασκήνιο ορισμένες 
εκδηλώσεις που δείχνουν και τη σύνδε
σή του με την παράδοση ή ακόμη και τον 
επηρεασμό του στις εκδηλώσεις αυτές 
από τις ασχολίες του ή και απ' την ίδια 
τη φύση, μέσα στην οποία ζεί.

Ιδιαίτερη ομορφιά έχουν τα αποκριάτικα 
έθιμα στη Σκύρο. Στις φωτογραφίες και 
των δυο σελίδων «γωνιές» από το όμορφο 
νησί.

Πολλές βέβαια και ποικίλες οι εκδη
λώσεις που λαβαίνουν μέρος την περίο
δο αυτή. Απ' αυτές θα αναφερθούμε 
σε ενα έθιμο που επικρατεί κυρίως οτη 
Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία 
και Θράκη, όπου στα περισσότερα 
χωριά των περιοχών αυτών οι κάτοικοί 
τους που γίνονται μαοκαράδες την 
περίοδο της Αποκρηάς χρησιμοποιούν 
τα κουδούνια.
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Η χρήση των κουδουνιών ως μέσο 
μασκαρέματος αποδίδεται από ορισμέ
νους ερευνητές των λαϊκών εκδηλώσε
ων στο ότι στην αρχαιότητα μασκαρεύ- 
ονταν οι ποιμενικοί λαοί που είχαν 
προστάτη τους τον τραγοπόδαρο Πάνα, 
από άλλους όμως στο ότι τα χρησιμο
ποιούσαν (τα κουδούνια) οι γεωργικοί 
λαοί που προστατεύονταν από τη Δήμη
τρα και το Διόνυσο.

Φυσικά τα κουδούνια σαν πρόχειρο 
και θορυβώδες μέσο μασκαράδικης 
εμφάνισης, τα είχαν οι ποιμενικοί λαοί. 
Αργότερα όμως, όταν οι ποιμενικοί λαοί 
άρχισαν να εντάσσονται στην τάξη των 
γεωργών και οι γεωργοί να γίνονται 
ποιμένες το έθιμο του «κουδουνοφο- 
ρείν» διαδόθηκε και σε άλλους λαούς.

Μια παράδοση σχετική με την προέ
λευση του έθιμου που διατηρείται στη 
Σκύρο λεει τα εξής: «Ενας τσοπάνος 
παρουσιάστηκε στο χωριό φορτωμένος 
άε τα κουδούνια των γιδοπροβάτων 
του. Το κοπάδι του είχε ψοφήσει από τη 
βαρυχειμωνιά και ο ίδιος μη έχοντας να 
κάνει τίποτε, φορτώθηκε τα κουδούνια 
και κατέβηκε έτσι από το μαντρί στο 
χωριό. Από τότε έγινε η συνήθεια να 
Φέρουν οι μασκαράδες κουδούνια, γιατί 
την εποχή που παρουσιάστηκε ο τσοπά
νος έτσι, ήταν καρναβάλι και αυτό 
Φάνηκε πολύ αστείο στον κόσμο και 
διασκεδαστικό». Με αυτή την απλή 
παράδοση δικαιολογεί ο λαός (της

Σκύρου) το έθιμο. Φαίνεται πως οι 
ερευνητές δε διαπίστωσαν την ύπαρξη 
άλλης σχετικής παράδοσης για τα 
κουδούνια ως μέσο μασκαρέματος σ' 
άλλα μέρη της Ελλάδας και γι' αυτό δεν 
έχουμε καμία σχετική αναφορά απ' 
αυτούς γύρω από το έθιμο του «κου- 
δουνοφορείν».

Οι ποιμένες βέβαια που ήταν κυρίως 
και οι κάτοχοι των κουδουνιών, εξακο
λούθησαν να «κουδουνοφορούν» στις 
περιόδους των καρναβαλιών, όπως στις 
Απόκρηες ή και σε ορισμένες Χριστου
γεννιάτικες γιορτές και κυρίως τα 
Θεοφάνεια, όπως συμβαίνει και σήμερα 
ακόμη σε πολλά μέρη της Θεσσαλίας, 
της Θράκης και της Μακεδονίας. Το 
έθιμο αυτό για τις μέρες αυτές είχε τη 
συμβολική του ερμηνεία: Οι μασκαρά
δες με τα όπλα και τα μαχαίρια που 
έφερναν θεωρούνταν ότι έδιωχναν 
τους Καλικαντζάρους. Σήμερα η συνή
θεια αυτή σχεδόν έχει εγκαταλειφθεί 
για τις μέρες αυτές και μασκαράδες 
γίνονται μόνο την περίοδο των Απόκρε- 
ων.

Ιδιαίτερα σ' όλες τις περιοχές που 
αναφέραμε, δε μπορεί να νοηθεί Καρ
ναβάλι χωρίς κουδούνια, γι' αυτό και το 
όνομα κουδουνιάρης ή κουδουνάτος 
σημαίνει το μασκαρά. Απ' εδώ φαίνεται 
πως προέρχεται και η παροιμιακή φρά
ση «του κρέμασαν κουδούνια» που 
σημαίνει τον έκαναν μασκαρά τον ρεζή-

Η χρήση των κουδουνιών ως 
μέσο μασκαρέματος αποδίδεται 
απο ορισμένους ερευνητές των 
λαϊκών εκδηλώσεων στο ότι στην 
αρχαιότητα μασκαρεόονταν οι 
ποιμενικοί λαοί που είχαν προ
στάτη τους τον τραγοπόδαρο  
Πάνα, από άλλους όμως στο ότι 
τα χρησιμοποιούσαν (τα κουδού
νια) οι γεωργικοί λαοί που προ
στατεύονταν από τη Δημητρα και 
το Διόνυσο.

λεψαν. ' Ολη η στολή του κουδουνοφο- 
ρούντα είναι ποιμενική. Φοράει βαριά 
ποιμενική κάπα, προσωπίδα από προβιά 
κατσικιού, αρνιού ή λαγού, τσαρούχια 
και φέρει στο χέρι μεγάλο ποιμενικό 
ραβδί. Τα κουδούνια που βάζουν είναι 
πραγματικά κοπαδιάρικα. Τα ονόματά 
τους είναι: τροκάνες, κυπριά, κουδού- 
νες, γαλαροκούδουνα, τσοκάνια κάιό,τι 
άλλο είδος και όνομα κουδουνιού υπάρ
χει στα κοπάδια των προβάτων και των 
γιδιών.

Επιβίωση βέβαια αυτού του έθιμου 
και στις πόλεις σήμερα είναι το στόλι
σμα της ενδυμασίας των Πιερότων, των 
Ντόμινων κ.λ.π. με μικρά ψεύτικα κου- 
δουνάκια.

Ο μασκαράς θα πρέπει να έχει 
μεγάλη αντοχή, γιατί ένας κουδουνιά
ρης μπορεί να βάλει πάνω από πενήντα 
κουδούνια που ζυγίζουν περισσότερο 
από σαράντα κιλά. Με το φορτίο αυτό 
που το κρεμάει στη μέση, στο λαιμό και 
στο στήθος, είναι υποχρεωμένος να 
πηδάει, να χορεύει και να συναγωνίζε
ται στο κουδούνισμα τους άλλους 
μασκαράδες, όταν συναντηθεί μ' αυ
τούς.

Εκτός όμως απ' αυτές τους τις 
εκδηλώσεις υπάρχει και η ελευθερο- 
στομία. Λένε ό,τι τους έρθει στο στόμα 
και κυρίως αισχρόλογα, χωρίς όμως να 
τους παρεξηγεί κανένας. Ιδιαίτερα η 
ελευθεροστομία και η αισχρολογία έ 
χουν καθιερωθεί την Κυριακή της Τυ
ροφάγου και την Καθαρή Δευτέρα.

Ετσι μέσα σ' όλες τις γιορταστικές 
εκδηλώσεις και τα έθιμα του λαού στην 
περίοδο της Απόκρηας, ιδιαίτερο ενδι
αφέρον παρουσιάζει το «κουδουνοφο- 
ρείν» σε ορισμένες περιοχές της Βό
ρειας Ελλάδας, όπως στο Σωχό, στο 
Λαγκαδά, σε πολλά μέρη της Νάουσας 
κ.ά. όπου πλήθος κόσμου από πολλά 
μέρη της Ελλάδας συρρέουν, για να 
παρακολουθήσουν με πολύ ενδιαφέ
ρον την ιδιατερότητα των εκδηλώσεων 
αυτών.
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Χρύσανθού Χρήστου
Καθηγητού της Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπ. Αθηνών.

Η ΣΠΑΡΤΗ μένει, ακόμη και σήμε- 
ρα, για πολλούς ό,τι ήταν κυρίως 

στα όψιμα χρόνια της. Παρουσιάζεται 
με τονισμένα περισσότερο τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά της, που της τα κληρο
δότησε μια μακρόχρονη και συχνά 
δύσκολη ιστορική πορεία. Εμφανίζεται 
όχι τόσο σαν μια πόλη-κράτος, όσο σαν 
μια πόλη-στρατόπεδο, στην οποία δεν 
έχει καμμιά θέση η Τέχνη, περιφρονεί- 
ται το Πνεύμα και ο Λόγος, επικρατούν 
η Ξενηλασία και η Κρυπτεία, θυσιάζεται 
η προσωπική ελευθερία και διώκεται η 
ατομική έκφραση, κυριαρχεί η οικονομι
κή απομόνωση και η κοινωνική καστο- 
ποίηση, αποθεώνεται ο κρατικός ολο
κληρωτισμός, που συνδυάζεται με τον 
πολιτικό συντηρητισμό. Εχει το πρό
σωπο, που γνωρίζουμε από το τέλος 
του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ., όταν 
ολοκληρώνεται η ακινητοποίηση όλων 
τψν θεσμών της, που συνοδεύεται από

μια χωρίς προηγούμενο πολιτική μυω
πία. Τότε, ο στρατιωτικός επεκτατισμός 
γίνεται αυτοσκοπός, εμφανίζεται η 
πληθυσμιακή αδυναμία, που οδηγεί σε 
πολιτικό τυχοδιωκτισμό και σε οικονομι
κό αδιέξοδο, που θα φέρη στην τελική 
αποσύνθεση.

Αλλά η Σπάρτη δεν ήταν πάντα, όπως 
παρουσιάζεται σ' αυτό το τελευταίο 
στάδιο της ιστορικής της πορείας. 
Σήμερα ξέρουμε πολύ καλά, ότι στη 
μεγάλη μορφοπλαστική περίοδο της 
ελληνικής ιστορίας, από τον 8ο εως και 
τον 6ο π.Χ. αιώνα, παίζει βασικό και 
θετικό ρόλο. Διακρίνεται για τη δύναμη 
των ιδεών της στην πολιτική, για τον 
πλούτο των μορφών της στην πνευματι
κή και για την έκταση των πραγματώσε- 
ών της στην κοινωνική ζωή. Γίνεται ο 
σπουδαιότερος φορέας του δωρικού 
πνεύματος, δέχεται και αφομοιώνει 
κάθε είδους στοιχεία, χρησιμοποιεί

ξένες επινοήσεις, για να φτάση σε I 
νέες λύσεις. Η τέχνη της παρουσιάζε
ται ανοιχτή σε επιδράσεις, που προέρ
χονται από κάθε περιοχή του αρχαίου 
κόσμου, αποδεικνύει εμπορικές σχέ
σεις, που μας κάνουν να τα χάνουμε 
προδίδει γνωριμίες που μας εντυπωσιά
ζουν. Σε καλλιτεχνικά σύνολα οαν τα 
περίφημα ελεφαντοστά, που βρέθηκαν 
στο ιερό της Ορθιας Αρτέμιδος, τ ις I 
παραστάσεις, που συνδυάζουν αιγυπτι-1 
ακά πρότυπα και βαβυλωνιακούς καλλι
τεχνικούς τύπους, όπως και χεταίίκά 
θέματα και ιωνικές επινοήσεις, έχουμε I 
μ ενα χαρακτηριστικό τρόπο όλη την 
έκταση των σπαρτιατικών σχέσεων. Την | 
ίδια πρώιμη περίοδο η Σπάρτη όχι μόνο 
δέχεται μορφές και αφομοιώνει επι-1 
δράσεις, αλλά και καλεί πνευματικούς 
δημιουργούς από κάθε περιοχή, ποιη
τές και μουσικούς, γλύπτες και ζωγρά
φους, χωρίς να περιορίζεται μόνο στο
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να δέχεται, αλλά και να δίνη. Σ όλο τον 
7ο και το μεγαλύτερο μέρος του 6ου 
αιώνα, τα σπαρτιατικά καλλιτεχνικά ερ
γαστήρια και ιδιαίτερα τα χαλκοπλαστι
κά έχουν αγοραστές ο' όλες σχεδόν 
τις περιοχές της Μεσογείου. Η ποιότη
τα των έργων τους έχει θαυμαστές 
στους μικρούς τοπάρχες της κεντρικής 
Γαλλίας και τους πλούσιους δυνάστες 
των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, 
ατούς φιλόδοξους αρχηγούς των ελλη
νικών πόλεων της Κάτω Ιταλίας και τους 
πλούσιους φυλάρχους της Ετρουρίας. 
Στα περισσότερα από τα έργα αυτά του 
σπαρτιατικού χαλκοπλαστικού εργα
στηρίου, που είναι πραγματικά αρι
στουργήματα, συνδυάζεται, με ενα 
ανυπέρβλητο τρόπο, η θεματογραφία 
των Κυκλάδων με τηντοπική παράδοση, 
όπως συνεργάζεται και η δωρική πλα
στική θέληση με την ιωνική διακοσμητι- 
κή τάση. Για ανάλογα χαρακτηριστικά 
διακρίνονται και τα προϊόντα των σπαρ
τιατικών αγγειοπλαστικών εργαστηρί
ων. Από παντού κερδίζουμε την ίδια 
εικόνα για την πρώιμη Σπάρτη, την 
εικόνα μιας πόλης, όπου ο πολίτης 
χαίρεται την ελευθερία του, ο καλλιτέ

χνης ολοκληρώνει χωρίς περιορισμούς 
τον εαυτό του και το κράτος απαιτεί 
εσωτερική εγκράτεια και λιτότητα, αλλά 
δε φτάνει στην ολοκληρωτική απαλλο
τρίωση του ατόμου. Στα διάφορα σύνο
λα της σπαρτιατικής τέχνης, που μας 
είναι μέχρι οήμερα γνωστά, από τα 
ελεφαντοστά, τα μολύβδινα ειδώλια και 
τις πήλινες μάσκες του ιερού της 
Ορθιας, τα χάλκινα του ιερού της 
Χαλκιοίκου, τη σειρά των μαρμάρινων 
αναγλύφων με τους Χθόνιους Θεούς, 
τα πήλινα ανάγλυφα του ιερού του 
Αγαμέμνονος και την τόλμη των αρχιτε
κτονικών λύσεων του Αμυκλαίου, έχου
με την καλύτερη εικονογράφηση της 
σπαρτιατικής ιστορίας. Ταυτόχρονα σ' 
αυτά έχουμε και την πιο ολοκληρωμένη 
δυνατότητα για να φτάσουμε σε μια 
ουσιαστική ερμηνεία όλης της πορείας 
της.

Αλλά πέρα από τα έργα των πρωίμων 
περιόδων, στην Σπάρτη έχουμε και ενα 
άλλο πολύτιμο σύνολο έργων, που 
ανήκει στην τελική φάση της αρχαίας 
ελληνικής ιστορίας, τα Μωσαϊκά δάπε
δα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων. Εκτός από ενα που ανήκει στα

ελληνιστικά χρόνια, όλα τα άλλα είναι 
δημιουργήματα των όψιμων ρωμαϊκών 
χρόνων, κι η κατασκευή τους μπορεί να 
τοποθετηθή γύρω στο τέλος του 3ου 
και το τέλος του 4ου μ.Χ. αιώνα, μεταξύ 
του 267, που έγινε η επιδρομή των 
Ερούλων και του 396, που έγινε η 
λεηλασία του Αλαρίχου. Γνωρίζουμε ότι 
την εποχή αυτή που η PAX ROMANA 
απειλείται από παντού, το ελληνικό 
πνεύμα υιοθετεί τον Χριστιανισμό, για 
να δημιουργήση τις προϋποθέσεις μιας 
νέας αφετηρίας, όπως χρησιμοποιεί και 
τη ρωμαϊκή πολιτική οργάνωση για να 
απωθήση τους κινδύνους, που συσσω
ρεύονται στην Ανατολή. Παντού προε
τοιμάζεται ενα νέο ξεκίνημα, που ολο
κληρώνεται με τη μεταφορά του κέν
τρου του βάρους από τη Ρώμη στο 
Βυζάντιο. Τα μωσαϊκά της Σπάρτης 
δημιουργούνται ακριβώς σ' αυτή την 
περίοδο των μεγάλων θρησκευτικών 
ανησυχιών, των κοσμοϊστορικών πολιτι
κών ανατροπών, των νέων κοσμοθεω
ρητικών τάσεων και τέλος των μονίμων 
μεταφυσικών φόβων. Είναι καμωμένα 
από μικρές πέτρινες ψηφίδες (γι' αυτό 
και συχνά λέγονται και ψηφιδωτά) που

Στην απέναντι σελίδα: Ενα από τα πιο εντυπωσιακά μωσαϊκά της Σπάρτης. Κάτω: Από τα αρχαιότερα μωσαϊκά της Σπάρτης του 
τέλους του 3ου π.Χ. αιώνα, με παράσταση Τρίτωνα. Βρέθηκε στη Μαγούλα.



Αντιπροσωπευτικό Λακωνικό Αγγείο (Μουσείο Σπάρτης).

προέρχονται από την περιοχή και οε 
λίγες περιπτώσεις από κομμάτια υαλό- 
μαζας. Οι τεχνίτες, αφού έφτιαναν το 
δάπεδο που επρόκειτο να διακοσμή
σουν και που το αποτελούσε ενα είδος 
από κουρασάνι, σχέδιαζαν επάνω τα 
θέματα των παραστάσεων και τα χρω
μάτιζαν. Πάνω σ’ αυτή την προεργασία 
ο ψηφωτής βάζει τις ψηφίδες, χωρίς να 
απομακρύνεται βασικά από το σχέδιο 
και τα χρώματά του. Σε μωσαϊκά, που 
σώθηκαν μόνο αποσπασματικά, συχνά 
διακρίνεται μέχρι σήμερα τόσο το σχέ
διο όσο και τα χρώματα της προεργασί
ας. Ακόμη για να επιτύχουν καλύτερα 
αποτελέσματα, για την εντύπωση του 
συνόλου και την απόδοση των λεπτομε
ρειών, οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν, 
μαζί με ψηφίδες διαφορετικών χρωμά
των, και ψηφίδες με διαφορετικό μέγε
θος για κάθε τμήμα της παραστάσεως.

Τα μωσαϊκά της Σπάρτης, τόσο με τη 
θεματογραφία, όσο και με την τεχνο
τροπία τους, ανήκουν στη μεγάλη 
«κοινή» καλλιτεχνική γλώσσα, που επι
κρατεί τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας και 
καλύπτει όλο το χώρο της αυτοκρατορί

ας. Θέματα από το ομηρικό έπος και 
τον κόσμο των μύθων, μορφές χθονίων 
θεοτήτων και προσωποιήσεις κοσμικών 
δυνάμεων, σκηνές της καθημερινής 
ζωής και πρόσωπα της ιστορίας περι
λαμβάνονται στα ενδιαφέροντα του 
εργαστηρίου μωσαϊκών της Σπάρτης. 
Γιατί η έκταση των μωσαϊκών, που 
έχουν βρεθή στην Σπάρτη, αποδεικνύ- 
ει, ότι στην περιοχή αυτή από το 
δεύτερο μισό του 3ου και όλο τον 4ο 
μ.Χ. αιώνα εργάζεται ενα δραστήριο 
εργαστήριο, που βρίσκεται σε επαφή 
τόσο με την παλαιότερη παράδοση, όσο 
και με τις σύγχρονες τάσεις, θεματικές 
αναφορές, τυπολογικά στοιχεία και 
τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά μας φέρ
νουν εύκολα, όχι μόνο στη ζωγραφική 
της Πομπηίας, αλλά και πέρα απ' αυτή 
στα γνωστά πρότυπα της, που είναι η 
μεγάλη ελληνική ζωγραφική των κλασ
σικών χρόνων. Μερικά από τα ιερά 
θέματα των παλαιοτέρων χρόνων έχουν 
γίνει τώρα απλοί διακοσμητικοί τύποι, 
ενώ άλλα, που βρίσκονται σε μεγαλύτε
ρη σχέση με τις σύγχρονες ανησυχίες, 
κερδίζουν τώρα νέο περιεχόμενο. ' Ε

τσι παραστάσεις σαν την Ευρώπη πάνω 
στο ταύρο, τα ζώα, που προστατεύουν 
τον ιερό κρατήρα, συμβολική αναφορά 
στην πηγή της ζωής, ή ακόμη τη 
Μέδουδα, τη μεγάλη χθονία θεότητα, 
έχουν χάσει το θρησκευτικό τους νόη
μα, ενώ ο Ορφέας που περιβάλλεται 
από τα ζώα, έχει κερδίσει ενα νέο πιο 
ουσιαστικό περιχόμενο. Μπορεί κανείς 
και στην περίπτωση των μωσαϊκών της 
Σπάρτης να δη με τι τρόπο, κάτω από τα 
ίδια θέματα και πίσω από τις ίδιες 
μορφές διαφαίνονται νέες ανησυχίες ή 
παραμερίζονται παλιές πεποιθήσεις. Ο 
αναπροσανατολισμός της ζωής συνο
δεύεται από τις μεταβολές των συμβό
λων και οι νέες σχέσεις του ανθρώπου 
με το υπερβατικό παρουσιάζονται με 
τις μεταμορφώσεις των θεών.

Στη Σπάρτη τα μωσαϊκά ανήκουν σε 
δάπεδα πλουσίων σπιτιών κι είναι κυριο
λεκτικά σπαρμένα σ' όλη την έκταση 
που είχε η αρχαία πόλη, αλλά αναμφίβο
λα τα περισσότερα βρίσκονται στον 
κεντρικό από τους αρχαίους συνοικι
σμούς της, τη Μεσόα, που απλωνότανε 
από τον χώρο που κατέχει η σύγχρονη
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πόλη εως την Ακρόπολη. Σε μια περιο
χή που βρίσκεται βορειότερα από το 
Μουσείο και το Δημαρχείο και φτάνει 
στο ποδοσφαιρικό γήπεδο έχουν βρεθή 
τα περισσότερα μέχρι σήμερα, ενώ 
υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα, 
που βρέθηκαν και καταστράφηκαν γρή
γορα. Σχετικά καλά σώζονται παραστά
σεις από έξι μεγάλα σύνολα και μικρό
τερα τμήματα από άλλα έξι ενώ με 
σχέτική ασφάλεια υπάρχουν ενδείξεις 
για πάνω από δέκα άλλα, που βρίσκονται 
σε διάφορες θέσεις. Μερικά που κινδύ
νευαν από την υγρασία ή ήταν σε 
ιδιωτικά οικόπεδα βγήκαν τα τελευταία 
χρόνια και μεταφέρθηκαν στο Μουσείο 
ή τον χώρο που βρίσκονται τα μωσαϊκά 
της Ευρώπης και του Ορφέως.

Το παλαιότερο από τα μωσαϊκά, που 
έχουν βρεθή μέχρι σήμερα στην Σπάρ
τη, είναι αυτό που έχει σαν κεντρικό του 
θέμα την παράσταση του Τρίτωνος και 
ανήκει στα ελληνικά χρόνια. Καμωμένο 
με μεγαλύτερες ψηφίδες, διακρίνεται 
για την ελεύθερη σύλληψη και την 
έντονη έκφραση του θέματος, που δεν 
περιορίζεται καθόλου από τη συνοπτική 
διαπραγμάτευση. Την κεντρική αυτή 
παράσταση την πλαισιώνουν διάφορες

αγωνιστικές σκηνές, που δικαιολογούν 
την υπόθεση ότι το σύνολο αυτό ίσως 
ανήκει ο' ενα Γυμνάσιο ή σ' ενα 
ανάλογο οικοδόμημα.

Με την Ευρώπη πάνω στον Ταύρο, 
την Ευρώπη, μια από τις πολλές επιφά
νειες της μεγάλης θεάς μητέρας του 
μεσογειακού κόσμου και τον Δία-Ταύ- 
ρο, μια από τις επιβιώσεις της μινωικής 
θρησκείας, έχουμε την μεταβολή του 
παλιού θέματος της Ιερογαμίας σε 
κοινή διακοσμητική πρόθεση. Εικονίζε- 
ται η Ευρώπη καθισμένη πάνω στον 
Ταύρο, που τρέχει πάνω από τα κύματα, 
που δηλώνονται με μικρές κυματιστές 
γραμμές, ενώ δυο μικροί Ερωτιδείς 
φροντίζουν να τη σκιάσουν. Τόοο στη 
στάση της Ευρώπης, που κάθεται όχι 
μόνο άφοβα αλλά και φιλάρεσκα πάνω 
στον Ταύρο, σα να χαίρεται για το 
ταξίδι, όσο και στα μάτια του Ταύρου, 
που λάμπουν από την προσδοκία της 
ηδονής, βλέπει κανείς σε τι βαθμό το 
θέμα έχει χάσει το παλιό περιεχόμενό 
του, για να γίνη περισσότερο ηδονιστι
κός υπαινιγμός. Το μωσαϊκό, από το 
οποίο δεν λείπουν και μερικές λεπτο
μερειακές αδυναμίες, διακρίνεται για 
τη φυσικότητα με την οποία αποδίδεται

η κίνηση, τη δύναμη που έχει η σύνθεση 
και την πληρότητα που εκφράζονται οι 
προθέσεις του δημιουργού.

Πολύ πιο σημαντικό, τόσο στην από
δοση του εσωτερικού περιεχομένου 
του θέματος, όσο και στην συνεργασία 
των διαφόρων στοιχείων του και την 
εκτέλεση, είναι το μωσαϊκό με την 
παράσταση του Ορφέως. Η μορφή του 
μεγάλου μουσικού από τη Θράκη εικο- 
νίζεται με ανυπέρβλητη δύναμη και 
χαρακτηριστική πειστικότητα. Περιβάλ
λεται από ζώα, τα άγρια αριστερά, τα 
πτηνά και τα ήμερα δεξιά και τα ερπετά 
κάτω, που μαγεύονται από τη μουσική 
του. Πλούσια ντυμένος, το πρόσωπο 
γυρισμένο λίγο πιο αριστερά από τον 
θεατή και δοσμένο με μαλακές γραμ
μές, παρουσιάζεται οε μια υποβλητική 
αυτοσυγκέντρωση. Το βλέμμα του δεν 
περιορίζεται από τίποτα συγκεκριμένο, 
φαίνεται σαν να βυθίζεται οτο άπειρο 
και η όλη μυστικοπάθεια, που αναδίδε- 
ται από το πρόσωπο, αποδεικνύει ότι ο 
τεχνίτης που το έκανε, ήταν πραγματι
κά σε εσωτερική επαφή με το θέμα του. 
Τα στοιχεία του νέου υπερβατισμού, 
που θα επικρατήσουν με τον Χριστιανι
σμό, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά

Η Αγορά της Αρχαίας Σπάρτης (Αναπαράσταση).
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εδώ, όπως και ο τύπος του Χριστού 
καλού Ποιμένα θα ουνεχίαη τον τύπο 
του Ορφέα ανάμεσα οτα ζώα. Γνωρί
ζουμε ότι ο Ορφιομός και οι άλλες 
μυστηριακές λατρείες ατην περίοδο 
αυτή γίνονται καταφύγιο πολλών αν
θρώπων, γιατί αποτελούν την απάντηση 
σε βασανιοτικές ανησυχίες και προ
σφέρουν μιαν υπόσχεση μελλοντικής 
λύτρωσης.

Με τον Αχιλλέα στη Σκύρο, έχουμε 
καθαρά διηγηματικά την ιστορία του 
τεχνάσματος, που χρησιμοποίησε ο 
πολυμήχανος Οδυσσέας για να βρή τον 
κρυμμένο στην αυλή του βασιλιά της 
Σκύρου Λυκομήδη, Αχιλλέα. Σ ενα 
πλούσιο εσωτερικό εικονίζεται η στι
γμή, που ο Αχιλλέας, στο άκουσμα της

πολεμικής σάλπιγγας, αντί να φύγη 
όπως οι κόρες του Λυκομήδη. σπεύδει 
να αρπάξη τα όπλα Το έργο, παρά τις 
συνθετικές αδυναμίες του, διακρίνεται 
για μια μεγαλύτερη αίσθηση του χώρου 
και περισσότερο ζωγραφική τάση 

Το μωσαϊκό των Μουσών, που σώθη
κε ελάχιστα, είναι κομμάτι ενός από τα 
μεγαλύτερα οε έκταση και καλύτερα σε 
ποιότητα σύνολα της Σπάρτης Σώζον
ται μόνο τα κεφάλια της Ουρανίας, της 
Καλλιόπης και της Πολύμνιας, που 
διακρίνονται για τη δύναμη του χαρα
κτηρισμού και για τον πλούτο της 
έκφρασής τους. Η παράσταση των 
Μουσών πλαισιώνεται από μια σειρά 
ιδεαλιστικά πορτραίτα μετά τα οποία 
ακολουθούν, βορειότερα, μια σκηνή

επιστροφής από το κυνήγι και νοτιότε
ρα η σύλληψη λύκου μ . ενα δίχτυ. Στα 
τέσσερα άκρα του μεγάλου αυτού 
συνόλου εικονίζονταν ακόμη οι προσω
ποποιήσεις του Ηλιου, της Σελήνης, 
της Ημέρας και της Νύχτας, (σώζεται 
σχεδόν ολόκληρη και σε καλή κατάστα
ση του Ηλιου). Εδώ ο καλλιτέχνης 
κατόρθωσε να δώση μια από τις πιο 
εκφραστικές μορφές του συνόλου. 
Μάλιστα διαπιστώνει κανείς, τόσο στην 
περήφανη στάση του κεφαλιού όσο και 
την ένταση της ματιάς, ότι η προσωπο
ποίηση του Ηλιου έχει την αφετηρία 
της στις προσωπογραφίες του Μεγά
λου Αλεξάνδρου, που υποσυνείδητα 
ταυτίζεται από τον τεχνίτη με τον 
' Ηλιο.

Κάτω: Ένα ακόμα από τα μωσαϊκά της Σπάρτης. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας ανακαλύπτει τον κρυμμένο στην Σκύρο Αχιλλέα. Στην 
απέναντι σελίδα: Λεπτομέρειες από το μωσαϊκό του Αχιλλέα.
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Κ ΑΘΕ φορά που ξεκινάει ο Πανεπι
στημιακός χρόνος, και για πολλά 

στη συνέχεια χρόνια, συνεχίζω από την 
έδρα του καθηγητού της φιλολογίας 
στην Πανεπιστημιούπολη της πολιτείας 
Νέας Υόρκης, στο Νιού-Παλτζ της 
Αμερικής, να φέρνω σε επαφή τις 
γενιές των σπουδαστών μου, με τους 
γίγαντες του αρχαίου Ελληνικού λόγου. 
Με τον Ομηρο, τον Αισχύλο, τον 
Σοφοκλή, τον Ευριπίδη, τον Πλάτωνα, 
τον Αριστοτέλη.

Πόθος μου και σκοπός αντάμα, να 
αγαπήσουνε και οι άλλοι, οι ξένοι και 
ιδιαίτερα τα νέα βλαστάρια και αυριανοί 
πνευματικοί οδηγοί, ό,τι και ο δάσκαλός 
τους λάτρεψε. Να βαθύνουνε τη σκέ
ψη τους στα αξεπέραστα εκείνα αρι
στουργήματα της αθάνατης πνευματι
κής κληρονομιάς μας, όλων αυτών των 
τιτάνων της σκέψης και του λόγου. Να 
τα κάνουν κτήμα τους. Να βιώσουνε 
μορφές, ιδέες, νοήματα.

Και κυνηγώντας ετούτο μου το όνει
ρο βάζω όση περίσσια δύναμη διαθέτω 
και προσπαθώ να την συνταιριάσω με 
την πολύχρονη εμπειρία από περασμέ
νες διδασκαλίες για να κορφολογήσω 
με επιμέλεια τα πιο ελκυστικά τα πιο 
ξεχωριστά και τα πιο αντιπροσωπευτικά 
κομάτια έτσι που να γίνει μπορετό να 
περάσουν στις νεανικές ψυχές των 
μαθητών μου ανόθευτα και αλώβητα τα 
μηνύματα τους, φτάνοντας στον τελικό 
στόχο της τέλειας αφομοίωσης.

Τούτο θα έχει σαν συνέπεια κΓ ενα 
ακόμα κέρδος. Την πνευματική από
λαυση του ξένου και πρωτόγνωρου 
νέου που αν μαγευτεί πνευματικά θα 
γυρέψει να επαναληφθεί η επαφή του 
με τα αρχαία κείμενα. Η συστηματική 
επιλογή και επεξεργασία του υλικού 
του μαθήματος πρέπει στη συνέχεια να 
συνδυασθεί με την κατάλληλη και κάθε 
περίπτωση τεχνική της παρουσίασης. 
Μόνο έτσι οι μαθητές θα ξεπεράσουν 
τα φράγματα που είναι φυσικό να 
σηκώνονται μπροστά τους, σαν έρχον
ται σε επαφή με άγνωστα κείμενα και

Ο ’ Ομηρος σε τετράδραχμο της Χίου του 
4ου π.Χ. αιώνα.

ξένο λόγο. Με τον τρόπο αυτό θα 
καταφέρουν να συνταυτιστούνε ολότε- 
λα με το πνεύμα των δημιουργών και θα 
αξιοποιήσουνε την προδεκτικοτητά 
τους στο έπακρο.

Θα μοιάζουν έτσι σαν τον εξερευνη
τή εκείνον που φθάνοντας στην απάτη
τη κορφή νοιώθει την μεγάλη χαρά της 
κατάκτησης, κοιτώντας από ψηλά να 
ξανοίγεται στα μάτια του ένας καινούρ
γιος, ασύγκριτος, ιδανικός και μαγευτι
κός κόσμος. Τότε πια το χάσμα που 
αναγκαστικά υπάρχει μεταξύ του δα
σκάλου και του μαθητή στενεύει και το 
ξένωμα ξεπερνιέται και γίνεται απόκτη- 
μα.

Πρέπει, ακόμα, να ξεπεραστεί και 
άλλη μια δυσκολία: Να αποπαλιωθεί το 
παλιό σε γλώσσα σύγχρονη και ξένη. 
Από τον πλούτο και το λυρισμό του 
πρωτότυπου στα μέτρα του αγγλικού 
λόγου. Το πλέξιμο του μύθου με την 
αξεπέραστη διατύπωση στην αρχαία 
ελληνική, πρέπει να ακολουθήσει το 
ίδιο -  αν μπορείς -  δέσιμο, έτσι ώστε ο 
μαθητής να βλέπει σαν διαδραματιζού- 
μενα μπροστά του όλα όσα είναι γραμ
μένα, χωρίς κενά και ατέλειες. Η 
εκλογή των λέξεων που θα χρησιμοποι
ηθούν πρέπει να δίνουν τη σημασία που 
έχουν στα αρχαία με απόλυτη ταύτιση.

Μένει ακόμα μια λεπτομέρεια για να 
ρυθμιστεί: το κομμάτι που θα ξεχωρι
στοί για τη διδασκαλία να είναι αρκετό 
για να τραβήξει το ενδιαφέρον και την
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Επάνω: Παράσταση Ομηρικής μάχης σε Αττικό μελανόμορφο λέβητα του 560 π.Χ. 
Αχαιοί και Τρώες μάχονται γύρω από ένα νεκρό πολεμιστή. Στην απέναντι σελίδα: Ο 
γνωστός Αλεξανδρινός ποιητής Κώστας Καβάφης. Στους στίχους του με μοναδικό 
τρόπο αποτύπωσε το πνεύμα του Οδυσσέα.

αγάπη του μαθητή. Γι' αυτό και καμμιά 
φορά θα πρέπει να παραβλεφθεί η 
προσωπική εκτίμηση του δάσκαλου και 
να επιλεχτεί θέμα αντίστοιχο. Οχι, 
ίαως, εκείνο που θα έθελγε περισσότε
ρο τον ίδιο.

Με όλα αυτά στο νου ξεκινάμε το 
πρώτο μας μάθημα που μοιάζει νάχει 
τον χαρακτήρα μιας αμοιβαίας αναγνώ
ρισης.

Και να! Στην πρώτη μου παρότρυνση 
για επιλογή του θέματος από τους 
ίδιους τους μαθητές έρχεται η απάντηση 
πως προτιμάνε τον Ομηρο. Αυτόν 
θάθελαν να γνωρίσουν πρώτα-πρώτα. 
Και μάλιστα τον Οδυοσέα.

Μα κΓ εγώ δεν θάθελα να ξεκινήσω 
από άλλον! Μ' αρέοει να αρχίζω από 
την Οδύσσεια του ' Ομηρου γιατί τούτο 
και ταιριάζει στο σκοπό μου.

Ξεδιαλύνοντας την αιτία της προτίμη
σης αυτής της τάξης μου βγάζεις το 
συμπέρασμα πως η επιλογή της Οδύσ
σειας για τους πιο πολλούς μαθητές 
δεν είναι το αποτέλεσμα κάποιας πνευ
ματικής κριτικής προεργασίας αλλά 
οφείλεται περισσότερο σε γνώσεις που 
είχαν αποκτηθεί στα παιδικά χρόνια 
τότε που οι περιπέτειες του Οδυσσέα 
ήτανε το θέμα των παραμυθιών τους. 
Θάθελαν, λοιπόν, τώρα να ξαναδούνε, 
ώριμοι πια, και από άλλη ματιά αυτά τα 
παραμυθένια περιστατικά.

Μερικοί, με πλατύτερη γνωριμία του 
Ομήρου, έμεναν έντυπωσιασμένοι με

την καπατσοσύνη του πανούργου Ό - 
δυσσέα σαν κατάφερνε να εξουδετε
ρώσει το μανιασμένο και ανήμερο 
τέρας, τον Κύκλωπα. Το πως αδύναμος 
αυτός και τσακισμένος ναυαγός, ξεγέ
λασε μέσα στην ίδια την σπηλιά του 
εκείνον, γιατί αλλιώς δεν θάχαν γλυτω
μό από το χάρο. ’ Ηταν και τούτο ένα, 
από τα πρώτα τους, κριτικό καταστάλα
γμα για το πως ο νους νικάει πάντα, σαν 
θέλει το σώμα, όταν παραβγαίνουνε 
στο πάλεμα.

Αλλοι, μαθητές, εκδήλωναν την 
προτίμησή τους για ανάλυση της περι
πέτειας του Οδυσσέα στο παλάτι της 
Κίρκης. Νομίζανε πως στην περίπτωση 
αυτή δείχνεται πως η δύναμη της 
θέλησης μπορεί να ξεπεράσει την 
οποιαδήποτε έλξη κΓ αν προκαλεί η 
πρόκληση της γοητευτικής γυναικείας 
καλοδουλεμένης σάρκας και μάλιστα 
ύστερα από μακρόχρονη στέρηοη της 
τέτοιας απόλαυσης.

Είναι και άλλοι σπουδαστές που 
ισοτιμώντας τα όοα ξέρουν κατορθώμα
τα του Οδυσσέα, ξεχώριζαν στην προτί
μησή τους εκείνο το επεισόδιο που 
δείχνει πιο αποκαλυπτικά την επιδεξιο- 
σύνη του στο να ξεπερνάει την ανεπάν- 
τεχη συφορά που τον καρτεράει στη 
οτράτα του. Αναφέρονται, δηλαδή, στο 
σημείο εκείνο που περιγράφεται από 
τον Ομηρο το πέρασμα του Οδυοσέα 
μπροστά από τη Σκύλλα και τη Χάρυ
βδη. Θεωρούνε πως μοναχα αυτό το

περιστατικό και συγκεκριμένα ο τρόπος 
που το αντιμετώπισε αποκαλύπτει πέρα 
για πέρα το ξεχωριστό της ιδιοσυγκρα
σίας του ήρωά μας. Τα έξη απαίσια 
κεφάλια με τις τρεις αράδες δόντια της 
Σκύλλας από τη μια μεριά και η τρελή 
αναρουφήχτρα η θαλασσοπνίχτρα Χά
ρυβδη από την άλλη δεν αφήνανε 
περιθώρια για αναβολές και απερισκε
ψίες. Απαιτούσε κοφτερό μυαλό, από
φαση σωστή και σύντομη, τόλμη και 
ρεαλισμό, κρίση και πράξη. Τι να εσή- 
μαινε, άραγε εκείνος ο αγώνας;

' Οσοι απόμειναν, τέλος από τους 
σπουδαστές μου δεν είχαν ποτέ τους 
ακουστά για ' Ομηρο και Οδυσσέα. 
Καθόλου παράξενο. Μόνο που νοιώθα
νε σαν αμήχανοι, σαν τους «απέχοντας 
της ημετέρας παιδείας».

Και νάμαι πάλι μπροστά στο δίλημμά 
μου! Τι θα κάνω την πρώτη ημέρα, στην 
τάξη μου, στο πρώτο μάθημά μου; Πώς 
να ξεπεραοτούν τα οποιαδήποτε αρνη
τικά αισθητικά κριτήρια και να δυναμώ
σει η φαντασία για ν' αγκαλιάσει τον 
Οδυσσέα; Τον Οδυσοέα άνθρωπο αν- 
τρειωμένο και πολύτροπο του τότε και 
του πάντοτε καθώς πλανιέται και θα
λασσοδέρνεται γυρεύοντας το δρόμο 
του για την Ιθάκη;

Πώς να φυτευτεί στις πρωτοφτέρου- 
γες ψυχές των μαθητών το πραγματικό 
περιεχόμενο του «πνεύματος» του 
Οδυσσέα πούναι πλατύ και βαθουλό και 
που δεν παραλλάζει από τον αιώνιο κΓ
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Στις φωτογραφίες και των δύο σελίδων πρόσωπα και θέματα από τον Ομηρικό κύκλο. 
Επάνω: Κεφαλή Μέδουσας (Μωσαϊκό του 3ου μ.Χ. αιώνα). Κάτω Αμφορέας με 
ανάγλυφες παραστάσεις πολεμιστών. Στην απέναντι σελίδα. Οι Μούσες Ουρανία και 
Καλλιόπη (Μωσαϊκόν).

ασταμάτητο το ίδιο δραματικό αγώνα 
του κάθε ανθρώπου παντού και πάντοτε 
στο άγριο κυνηγητό του τελειωτικού 
σκοπού της ζωής;

Η πορεία του Οδυσσέα ύστερα από 
το κούρσεμα της Τ ροίας είχε οαν στόχο 
την Ιθάκη. Τα κατορθώματα και οι 
συφορές σε μια ασταμάτητη διαδοχή 
ακολουθούνε το ενα το άλλο και η 
σχέση τους είναι αδιάσπαστη. Πάντοτε 
όμως ο ήρωάς μας ξεπερνάει τους 
κινδύνους ξανανοιωμένος, δυνατός και 
πάλι αποφασιστικός.

' Ισαμε σήμερα ακόμα η μορφή του 
Οδυσοέα φαντάζει σαν το πρότυπο του 
λεβέντικου καιπαλληκαρίσιου χαρακτή
ρα. Η προσωποποίηση του ορμητικού 
και αχόρταγου για καινούργιες γνώσεις 
και εμπειρίες εξευρευνητή. Η προσω
ποποίηση του γενναίου οδηγού και 
αρχηγού. Η προσωποποίηση του ασίγα
στου κυνηγού κάθε πρωτόγνωρης πρό
κλησης της ζωής. Του περιφρονητή 
του κινδύνου και του θανάτου.

Ο «ανθρώπινος» χαρακτήρας του 
Οδυσσέα δείχνεται ξάστερα και αποκα
λυπτικά στις προσπάθειες που καταβά
λει για τους συντρόφους του. Κάθε 
φορά πασχίζει να τους τραβήξει μα- 
κρύα από την συφορά. Πρώτα αυτούς. 
Κι' ύστερα να τους ανοίξει πάλι το 
δρόμο για την κατάκτηση του τελικού 
σκοπού του ταξιδιού τους.

Στους κινδύνους πρώτος, εμπρός 
κατάφατσα αδείλιαστος χωρίς να καρ
τεράει ανταμοιβή άλλη από την ικανο
ποίηση της προσφοράς και της θυσίας. 
Γιατί, στο τέλος, ποιο βρήκε αντάλλα
γμα και πιο κέρδισε έπαθλο; Τι θάβρει 
για να χαρεί σαν φθάσει ξένος και 
αγνώριστος στην Ιθάκη. Ποια θριαμβευ
τική υποδοχή θα τον καλωσορίσει;

Μην όμως δεν είναι καλά-καλά στό
χος του η Ιθάκη; Μην τάχα εκείνο που 
αποζητάει η ψυχή του δεν είναι το 
τέλος του ταξιδιού του αλλά η χαρά να 
ξαναμπαρκάρει; Η δίψα για φουρτού
νες;

Είναι φανερό πως για τον Οδυσσέα 
δεν είχε αξία το τέρμα της πορείας. 
Εκείνο που τον μεθούσε από χαρά 
ήτανε το ξεπέρασμα μιας καταστροφής 
που παραμόνευε στο διάβα του και το 
πλάτεμα της γνώσης που πετύχαινε.

Είναι, λοιπόν, η πορεία που γιομίζει τη 
ζωή. Ποιος ξέρει, άλλωστε, πως σαν 
φθάσεις στο τέρμα θα γευθείς όλα όσα 
επιθυμείς και πως εκεί θα σταματήσεις 
να μην αποζητάς τίποτε άλλο πια.

Φανερώνοντας τις σκέψεις μου αυ
τές ανοίγω την Οδύσσεια και διαβάζω 
τους στίχους από το κείμενο:
...«Κάτσε λοιπόν, Ευρύλοχε, μονάχος 
στ' ακρογιάλι
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ TOY ΟΔΥΣΣΕΑ
να τρως να πίνεις όσο θες στο βαθουλό 
καράβι.
Εγώ θα πρέπει να βιαστώ. Αβάσταχτη η 
ανάγκη
με σπρώχνει στο παλάτι της, στους 
άμοιρους συντρόφους»...

(Ραψωδία Κ. 275-280)
Είναι η απάντηση που δίνει ο Οδυσσέ- 

ας στο σύντροφο του Ευρύλοχο τον 
μόνο σύντροφο που γλύτωσε από τη 
μεταμόρφωση οε χοίρο από τα μάγια 
της Κίρκης και που κατατρομαγμένος 
φέρνει τρεχάτος το μαύρο μαντάτο στο 
καράβι, θερμοπαρακαλώντας τον Ο- 
δυοοέα να ξανοιχτούν το γρηγορώτερο 
οτο πέλαγος προτού προλάβει η μάγισ
σα και μαγέψει και αυτούς.

Μα ο Οδυσσέας δεν νοιώθει διστα
γμούς οαν παίρνει την απόφασή του. 
Θα τραβήξει κατά εκεί και θα μπει στο 
παλάτι της Κίρκης και θα παλαίψει. Θα 
παλαίψει και θα νικήσει λυτρώνοντας 
τους συντρόφους του.

Αφού διαβάσω την περικοπή αυτή, 
σταματάω για λίγο και δεν μιλάω. Ψάχνω 
με το βλέμμα μου κοιτάζοντας οτα 
μάτια των μαθητών για να διαβάοω τις 
αντιδράσεις τους και να μετρήσω το 
πόσο έχουν επηρεαοθεί αισθητικά. Με 
ευχαρίστησή μου διαπιστώνω το πόσο 
βαθειά επηρεαστήκανε από την τόλμη, 
την αποφασιστικότητα και την αυταπάρ
νηση του Οδυοσέα.

Τώρα είναι η στιγμή για το πάρα-περα 
βήμα μου. Προκαλώντας τους μαθητές 
μου, τους παροτρύνω με νέα ερώτηση 
να πλατύνουν ακόμα την εικόνα του 
ατρόμητου ήρωα.

Ρωτάω -  και είμαι οίγουρη πως 
κάποιος από την τάξη θα ξέρει την 
απάντηση -  «πέστε μου τι κάνει ο 
Οδυοσέας όταν ετοιμάζονται να περά
σουν από τις Σειρήνες; Των Σειρήνων 
που όπως τον είχε προειδοποιήσει η 
Κίρκη θα τον παρασύρουν στο χαμό με 
το γλυκό τραγούδι τους;»

-  «Τι κάνει, λοιπόν, ο Οδυσσέας;»
Καμμιά απάντηση δεν μου δίνεται

αυθόρμητα. Είναι φυσικό να μην ξέρουν 
οι πιο πολλοί την απάντηση. ' Αλλοι που 
κάτι τι θυμούνται είναι διατακτικοί. Δεν 
ξεχνάω πως είναι η πρώτη μέρα στην 
τάξη, η πρώτη μας συνάντηση και 
σίγουρα κανείς τους δεν θα περίμενε 
τέτοιες ερωτήσεις.

Είμαι όμως κΓ εγώ αποφασισμένη να 
πάρω την απάντηση οπωσδήποτε από 
αυτή την ομάδα των νέων που σήμερα 
πρωτοσυνάντησα.

-  «Ελάτε τώρα» τους παρακαλάω, 
«είμαι βέβαιη πως ξέρετε το τι έκανε ο 
Οδυσσέας. Η Κίρκη του είχε περιγρά
φει πως εκεί στην ακρογιαλιά των

Ο μεγάλος Ιταλός ποιητής Δάντης ο 
οποίος μετά από χιλιάδες χρόνια έκρινε 
με τα δικά του κριτήρια τον Οδυσοέα και 
με πολύ λυριομό εκφράζει τις σκέψεις 
του γ ι’ αυτόν.

σειρήνων σαπίζουν στοιβαγμένα σε 
απανωτές σειρές τα κόκκαλα από τα 
κουφάρια των περαστικών που μαγεύ
τηκαν από τη μελωδία και βούτηξαν στο 
χαμό. Τι έκανε όμως ο Οδυσσέας για να 
ξεπεράσει την πρόκληση να γνωρίσει 
και γευτεί τη χαρά της μελωδίας χωρίς 
να καταστραφεί;»

Βλέπω μια νεαρή σπουδάστρια να 
ορθώνει την πλάτη της και να ανακάθε
ται στη θέση της. Αυτή ξέρει. Της 
απευθύνω το λόγο και της δίνω θάρρος. 
«Λοιπόν, λοιπόν πες μας»! -  «Ο Οδυσ
σέας σφραγίζει τα αυτιά των συντρό
φων του με κερί» απαντάει.

-  «Και τα δικά του, βουλώνει με κερί 
τα δικά του;» ρωτάω ξανά.

-  «Όχι!»
Τώρα η απάντηση ήρθε αυθόρμητη, 

θετική και κοφτερή.
-  «Όχι» επαναλαμβάνει «τον έδε

σαν οφιχτά στο κατάρτι το μεσιανό του 
καραβιού, έτσι που να ακούει το τρα
γούδι, όχι όμως και να βουτήξει στο 
χαμό».

-  «Αυτό είναι» φωνάζω και στρέφο
μαι θριαμβευτικά στην τάξη «Ο Οδυσ
σέας πρέπει να ακούσει» τονίζω με 
έμφαση.

Ανυπομονώ να συνεχίσω, να εξηγή
σω και να παρατηρήσω πως και σήμερα 
ακόμη είναι φυσικό όοοι νοιώθουν μέσα 
τους την λεβεντιά να φέρνονται ανάλο
γα και να συνταυτίζονται με το πνεύμα 
του Οδυοσέα.

Το καίριο σημείο της προσπάθειάς

μου αυτής συνοψίζεται στην σκέψη 
μου ετούτη: «Πρέπει να δειχθεί πως και 
σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας οι 
Οδυσσείς, ζουν και ενεργούν απαράλ
λακτα όπως κΓ εκείνος και έχουνε 
τους ίδιους σκοπούς και στόχους, την 
ίδια δύναμη και τόλμη».

Γία τούτο δανείζομαι τις σκέψεις και 
τις γνώμες μεγάλων διανοητών από την 
παλιά εποχή ίσαμε σήμερα.

Αρχίζω από το Δάντη που χιλιάδες 
χρόνια μετά κρίνει με τα δικά του 
κριτήρια τον Οδυσοέα και με πολύ 
λυρισμό εκφράζει τις σκέψεις του γι' 
αυτόν. «Να λοιπόν ο Οδυσσέας στην 
«κόλαση» μαζί με τους άλλους ήρωες 
του Δάντη ανήμπορος να σκαρώσει κΓ 
άλλους Δούρειους ' Ιππους». Το κατόρ
θωμα του, δηλαδή εκείνο που γίνηκε 
αιτία να πέσει η Τροία βλέπεται από τον 
Δάντη οαν αποτέλεσμα της πανουργίας 
και όχι της τίμιας, της ίσιας και αντρίκι- 
ας αντιμετώπισης του αντιπάλου. Γι' 
αυτό δεν πρέπει του ανταμοιβή παρά

Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους 
λίγους ' Ελληνες λογοτέχνες που καταπι
άστηκε ιδιαίτερα με τα Ομηρικά Επη.

κατάκριση.
Δεν μπορούσε όμως ο Δάντης να μην 

αναγνωρίσει τις ξεχωριστές αρετές 
που στόλιζαν την ψυχή του Οδυοσέα. 
Το πάθος για γνώση και ζωή. Γιαυτό και 
φανερώνει τον θαυμασμό του».

Διαβάζω τους στίχους από την «Θεία 
Κωμωδία»:
... «Κανείς φραγμός, καμμιά βουλή δεν 
θάταν μπορετό να ξεδιαλύνει τους 
καυμούς που τούκαιγαν τα στήθια για 
γνωριμιές με τον πλατύ κι' απέραντο 
ντουνιά μας που γύρωθε μας τριγυρνά
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ TOY ΟΔΥΣΣΕΑ

Τμήμα γεωμετρικού Αγγείου με παράσταση μάχης.

και τον καλεί κοντά του να απολαύσει 
τις χαρές και τις αναποδιές του.
... Πιότερο τούτο τον τραβάει, του σβεί 
την νοσταλγία για τον μονακριβό του 
γιο, που του χρωστάει φροντίδα για τον 
αδύναμο γονιό, που γέροντας πια, 
προσμένει, για την γλυκειά συντρόφισ- 
σα που πρέπει της αγάπη και μόνη της 
στον αργαλειό ακαρτεράει για νάρθει». 
Και πάω πιο κάτω:
...«Έβαλε πλώρη για μακρυά, σ’ απέ
ραντα πελάγη ξαμάκρυνε-ξαμάκρυνε 
ως χάθηκε η θωριά του...»
... Κι' οι χρόνοι σαν επέρασαν και 
διάβηκαν και πήγαν βαρύνανε τα χέρια 
του, καμπούριασε η πλάτη εκόντυνε το 
βλέμμα του κι’ έσβυσε η μιλιά του τα 
σκουριασμένα κόκαλα δεν λύγιζαν στο 
διάβα...

Είναι οι στίχοι από την «Κόλαση» 
όπου η φωνή του ' Ομηρου απαντάει 
μέσα από το πλήθος, στην απορία που 
εκφράστηκε από το Δάντη για το τι 
ήτανε αυτό που έσπρωχνε τον Οδυσ- 
σέα στην περιπλάνηση. Και συνεχίζει ο 
Δάντης δίνοντας τη δική του άποψη: 
...«Λοστρόμοι και ταξιδευτές και θα
λασσοδαρμένοι που αψηφώντας εκατό 
χιλιάδες τους κινδύνους αντέχουν δεν 
λυγίζουνε και φτάνουνε στή Δύση 
ολόρθοι στο τιμόνι τους, σαν το κατάρτι 
ολόρθοι τους πρέπει άξια ο θαυμασμός 
και η τιμή δίκιά τους. Τι δόξα άλλη δεν 
μετράει όσο η χαρά του ναύτη που 
πάτησε τη νια στεργιά και γνώρισε το 
κόσμο πούναι για μας αλαργινός, πιο

πέρα απ' τον ήλιο»...
Ο Οδυοοέας του Δάντη συνάζει τους 

συντρόφους του στην κουπαστή και 
τους θυμίζει την Ελληνική καταγωγή 
τους και τα ιδανικά τους.

Να λοιπόν που το πνεύμα του Οδυσ- 
σέα βρίσκει στο Δάντη τον εκφραστή 
του και απολογητή του.

Καθώς προχωράει η ώρα και το 
μάθημα συνεχίζεται χωρίς διακοπή, 
προχωράω κι εγώ στο χρόνο και στέκο
μαι για λίγο στη βικτωριανή εποχή. 
Δανείζομαι από την περίοδο αυτή τους 
στίχους του Αγγλου γλαφυρού ποιητή 
Αλφέρδου Τέννυσον που είναι γνωστός 
σαν τέλειος αναλυτής των παθών των 
ηρωικών μορφών της ανθρώπινης ιστο
ρίας.

Είναι αποσπάσματα από το ποίημά 
του «Οδυοοέας». Και διαβάζω:
....«και σεις και γω γεράσαμε, μ' ακόμα 
κάτι μένει που όλο και αντριώνεται και 
τρώει τα σωθικά μας. Τρέξτε όσο 
έχουμε καιρό, το τέλος μας πριν 
φθάσει βάλτε την πλώρη στο νοτιά για 
τους καινούργιους κόσμους για μέρη 
αταξίδευτα, που δεν τα βάζει ο νους 
σας...».
....Εμπρός ελάτε, φίλοι μου, αργά δεν 
είναι, ελάτε πιάστε κουπιά, στήστε 
πανιά και λύστε τις πριμάτσες μη οας 
κιοτέψουν τα βαθειά του κύματος 
αυλάκια σκίστε το πέλαγος μ' άρμη να 
φτάσουμε, να πάμε πέρα απ' τοηλιοβα- 
σιλέμα, κει που βουτάνε τ ' άστρα. 
Εμπρός μη σταματήσετε, ωσότου να

πεθάνω».....
Ξέρω δεν είμαστε γεροί σαν τις 

παληές τις μέρες που εκουνάγαμε τη 
γη και πιάναμε τ ’ αστέρια.... Μ' ανωφε
λείς είν' οι θύμησες, το τ ' είμαστε 
μετράει είν' η καρδιά μας σίδερο καιτο 
μυαλό ξυράφι. Κι' αν διάβηκαν τα 
χρόνια μας, κι' αν μας χτύπησαν 
μπάρες δύναμη απόμεινε πολλή για 
πάλαιμα κι' άμαχη πασχίζοντας για 
γνωριμίες και για καινούργιους κό
σμους....

-  Τώρα είναι η στιγμή να αναφερθώ 
και στη δική μας εποχή.

Αναφέρομαι αμέσως με αφορμή 
τους στίχους του Τέννυσον σε ένα 
τραγικό γεγονός που συντάραξε τον 
κόσμο και συγκεκριμένα στη δολοφονία 
του Ρόμπερτ Κένεντυ το 1968. Πως το 
πνεύμα του Οδυσσέα συνδυάστηκε με 
τη φρικτή αυτή πράξη;

Είναι χαρακτηριστικό το ό,τι στις 
πένθιμες κάρτες που τυπώθηκαν και 
μοιράστηκαν στους παρευρεθέντες 
στην κηδεία είχαν τυπωθεί τα λόγια του 
Οδυσσέα όπως τα είχε καταγράψει ο 
Τέννυσον στο σχετικό ποίημά του:

«Εμπρός, ελάτε φίλοι μου, αργά δεν 
είναι, ελάτε να χτίσουμε όλοι μαζί έναν 
καινούριο κόσμο»! ' Οπως αποκαλύφτη
κε ο δολοφονημένος γερουσιαστής 
είχε πολύ αγαπήσει τον «Οδυσσέα» και 
πάντοτε όταν παρουσιαζότανε η ευκαι
ρία αναφερότανε οτα λόγια του αυτά. 
Το δραματικό, όμως, πορτραίτο του 
Οδυσσέα δεν αποκαλύφθηκε και δεν 
περιγράφτηκε τόσο τελειότερα από 
κανένα, άλλον παρά μόνο από τον 
έλληνα στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη.

Για τους μαθητές μου το όνομα 
Καζαντζάκης ακούγεται λιγότερο ά
γνωστο όταν υπομνησθεί ότι είναι ο 
δημιουργός του «Αλέξη Ζορμπά».

Το αισθητικό τους επίπεδο έχει 
ανεβεί τόσο ψηλά τώρα ώστε μπορώ να 
τους οδηγήσω οε ανώτερα σκαλιά 
διαβάζοντας τους στίχους από τον 
«Οδυσσέα» του Καζαντζάκη: 
....«Νοτιάς φυσούσε, ξέσπασεν η μπά
ρα. Στο φως μιας αστραπής βιγλίζω 
απάντεχα τον Οδυσσέα στη μέση του 
πελάγου γαλήνιος να κρατάει σφιχτά το 
δοισάκι κατάματα στυλώνοντας την 
μπάρα!
-  «Δυσσέα!» τον κράζω «πως για την 
πατρίδα;» Μ' αυτός με το τιμόνι στην 
παλάμη και τ ’ αρμυρά δαγκάνοντας 
μουστάκια, τηράει μακρυά, σκυφτός, 
και δεν εστράφη»...

Πέρνω, στη συνέχεια, στα χέρια μου 
την «Οδύσσεια» του Καζαντζάκη όπως 
είναι μεταφρασμένη στα αγγλικά από το 
γνωστό μας σύγχρονο συγγραφέα και
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Η παληκαριά και η ανδρειωσύνη αποτε
λούσαν την ουσία των Ομηρικών Επών, τα 
οποία ενέπνεαν τους Έλληνες για πολ
λούς αιώνες ύστερα. Στη φωτογραφία 
αριστερά, το άγαλμα Σπαρτιάτη πολεμι
στή που εκφράζει όλο το μεγαλείο της 
αυτοθυσίας και της αγάπης προς την 
πατρίδα.

διευθυντή του Ποιητικού Κέντρου Νέ
ας Υόρκης, Κίμωνα Φράιερ (Καλογερό- 
πουλος).

Διαβάζω τις παρατηρήσεις του Φράι
ερ για τον χαρακτήρα του Οδυσσέα 
όπως τον βλέπει ο Καζαντζάκης:

...«Οδυσσέας... αυτός ο άνθρωπος 
που απαλλαγμένος από κάθε προκατά
ληψη και αδέσμευτος από προτερινούς 
φραγμούς, πέρα από θρησκευτικές, 
φιλοσοφικές, πολιτικές δεοντολογίες, 
ξεπετάγεται ολόρθος, κόβοντας τις 
αλυοσίδες, ελεύθερος, παρθενικός, 
νιογέννητος.

Πασχίζει να γευτεί τη ζωή ελεύθερα 
μακρυά από τύπους και ουστήματα. Το 
σκιάχτρο του θανάτου δεν είναι για να 
τον τρομάξει, αυτόν που λαχταρούσε 
«αχ, πότε το κορμί με πνέμα ν ’ 
αφανίσει και να το κάμει φως!». Το 
τέλος της ζωής δεν το βλέπει οαν 
δικαιολογία για καθημερινό γλεντοκόπι 
και απόλαυση των επιγείων αγαθών. Τα 
εφήμερα δεν τον ουγκινούν. Ρίχνεται 
στη ζωή για να δώσει νοήμα στην αξία 
της. Οσο κι' ανηβραχύτητάτηςβάζει 
ένα ούνορο που δεν ξεπερνιέται, τόσο 
αυτός ακονίζει περισσότερο την όρεξή 
του για δράση και ποιότητα. Για ανέβα- 
σμα ασταμάτητο. Γιατί όσο ψηλότερα 
ανεβαίνει τόσο μακρύτερα βλέπει. Μα 
για ν' ανεβεί τόσο ψηλά δίνει και κάτι 
από τον εαυτό του. Εξαντλείται, εξαν
τλείται έτσι ώστε σαν φθάοει ο χάρος 
να μη έχει απομείνει τίποτε για να του 
κλέψει. ’ Ενα κουφάρι σκέτο, άδειο. 
Οπως ακριβώς και το ζητάει «...μέσα 

σε πλήθια λάμψη και φτερά, μεο’ ο ’ 
αρμυρές αγκάλες καβάλα σε λεβέντη 
στοχασμό, κάμε να φτάσει ο χάρος».

Σε κάθε σπουδαστή μου μοιράζω 
αμέσως από ένα αντίγραφο των παρα
κάτω στίχων του Κεφαλαίου «Ψ» (11-27 
έως 37) της Οδύσσειας του Καζαντζά- 
κη:
....«Σε σκλάβες ταπεινόχαρες ψυχές 
και οε αναντριας κεφάλια έρχεται με τις 
δρεπάνες του και τις γυμνές κοκάλες 
τις πέντε ξακουστές καστρόπορτες και 
με μεγάλο σέβας ό,τι στο άδρο κορμί 
δεν πρόφτασε με τον πολύ αγώνα να 
γίνει πνέμα άκρατο και αστραπή και 
χάχαρο και πράξη όλα τα κατακάθια του
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Στην αρχαιότητα οι ' Ελληνες και ιδίως οι 
νέοι που ένιωθαν μέσα του τη λεβεντιά 
φέρνονταν ανάλογα και συνταυτίζονταν 
με το πνεύμα του Οδυασέα.

κορμιού να ρθεί να τα κουρσέψει χάρο, 
κι ο δοξαράς σε γέλασε, οπατάλησε το 
βιος σου, κι' όλες της οάρκας μάθε τις 
σκουριές τις έλιωσε πριν έρθεις έγιναν 
πνέμα και σου ξέφυγαν, και δε θα βρεις 
να πάρεις παρά σβητές φωτιές και 
κάρβουνα και σαρκοφροκαλίδια»...

Κι έπειτα από αυτά, μη τυχόν και οι 
μαθητές μου νομίοουν ότι ο Οδυσσέας 
έχει νόημα μόνο για τους ποιητές και 
διανοητές, τους απαγγέλω τους στί
χους από ένα σύγχρονο τραγούδι του 
Έρικ Κλάπτον με τίτλο «Ιστορίες του 
γενναίου Οδυσσέα»:
....«Γιατί φθάσαμε πια στη μακρυνή την 
αμμουδιά με τα αυτιά μας αβούλωτα.

Τι κι αν βασανίστηκαν απ' τα τραγού
δια τα γλυκά της όμορφης σειρήνας»...

-  Φθάσαμε πια στο τέλος του πρώ
του μαθήματος. Θύελλα η καρδιά μας 
αγκάλιασε και αισθάνθηκε το «πνεύμα» 
του Οδυσσέα. Δε μένει παρά να επικα
λεστούμε τη Μούσα « Ανδρα μοι ένε- 
πε, Μούσα, πολύτροπον, ως μάλα πόλ- 
λα, πλάγχθη επί Τροίης ιερόν πτολίε- 
θρον ' Περσών...».

Κλείνοντας την επαφή μας με την 
Οδύσσεια του Ομήρου ακούμε το ποίη
μα του Κώστα Καβάφη «Ιθάκη». ■ 
.......Σαν βγεις στον παγαιμό για την
Ιθάκη να εύχεσαι νάναι μακρύς ο 
δρόμος γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος 
γνώσεις, τους Λαστριγόνας και τους 
Κύκλωπας τον θυμωμένο Ποσειδώνα, 
μη φοβάσαι... Να εύχεσαι νάναι μακρύς 
ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωινά 
να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι 
χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοϊδω- 
μένους... σε πόλεις αιγυπτιακές πολ
λές να πας, να μάθεις και να μάθεις από
τους σπουδασμένους......  Αλλά μη
βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα 
χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος 
πια ν' αράξεις στο νησί, πλούσιος με 
όσα κέρδισες στο δρόμο, μη προσδο
κώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη η 
Ιθάκη σ' έδωσε τ ' ωραίο ταξίδι. Χωρίς 
αυτήν δεν θά' βγαινες στον δρόμο. 
Αλλα δεν έχει να σε δώσει πια. ΚΓ αν 
πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε 
γέλασε. Ετσι σοφός που έγινες, με 
τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι 
Ιθάκες τι σημαίνουν».
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΛΛΑ I

0 flp SPPJfiP®  ΜΓΚ(
Γράφ ει ο Ακαδημαϊκός 
κ. Πέτρος Χάρης

Δημοτικισμός και Λαογραφία βρέθηκαν σε παραλλήλους 
δρόμους. Και θ ακριβολογούσαμε, αν λέγαμε ότι βρέθηκαν όχι 
σε παράλληλους αλλά στον ίδιο δρόμο, ο αυτόν που οδήγησε 
στην καρδιά του ελληνικού λαού. Γιατί το δημοτικό τραγούδι, 
που συγκέντρωσε, σχολίασε και με επιστημονικό τρόπο πα
ρουσίασε ο Πολίτης, αυτό ακριβώς είναι: η ρίζα της ζωής του 
λαού μας κι ο παλμός της καρδιάς του.

Ε ιΜΑ σημαντικό κεφάλαιο της πνευ
ματικής μας ζωής ανήκει στον 

επιστήμονα που θα του αφιερώσουμε 
το κείμενο τούτο, στον Νικόλαο Πολίτη, 
τον θεμελιωτή των λαογραφικών μελε
τών οτον τόπο μας και ιδρυτή της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας. ΚΓ 
όταν το Μά'ίο του 1950 εορτάστηκαν τα 
σαράντα χρόνια της Εταιρίας αυτής με 
τιμητικές εκδηλώσεις που μας γύρισαν 
σε ηρωικές εκδηλώσεις που μας γύρι
σαν σε ηρωικές περιόδους του πνευμα
τικού μας βίου και μας έκαμαν ακόμη 
μια φορά να καταλάβουμε ότι πραγμα
τοποιεί πολλά και σπουδαία η ατομική 
πρωτοβουλία μόνο όταν δίνη μορφή σε 
ομαδικά αιτήματα και προπάντων όταν 
κατορθώσει να αυλλάβει το βαθύτερο 
νόημα της μεταβολής που πορετοιμά- 
ζεται γύρω της, τον Νικόλαο Πολίτη 
θυμηθήκαμε και με το έργο του ασχο
ληθήκαμε περιασότερο. Χρειάζεται ό
μως να θυμηθούμε και για πόσες 
κατακτήσεις του Δημοτικισμού εργά
στηκε ο Πολίτης και πόσες πολύτιμες 
υπηρεσίες του επρόσφερε, για να 
εξηγήσουμε πως εκέρδισε η πρωτο
βουλία του τόσο έδαφος στο χώρο της 
λογοτεχνίας και γιατί τόσο λογαριάζε
ται από τους λογοτέχνες μας.

Αλήθεια, Δημοτικισμός και Λαογρα
φία βρέθηκαν οε παράλληλους δρό
μους. Και θ' ακριβολογούσαμε, αν 
λέγαμε ότι βρέθηκαν όχι σε παράλλη
λους αλλά στον ίδιο δρόμο, σ’ αύτόν 
πού οδήγησε στήν καρδιά του ελληνι

κού λαού. Γιατί το δημοτικό τραγούδι, 
που συγκέντρωσε, σχολίασε και με 
επιστημονικό τρόπο παρουσίασε ο Πο
λίτης, αυτό ακριβώς είναι: η ρίζα της 
ζωής του λαού μας κΓ ο παλμός της 
καρδιάς του. Και δεν χρειάζεται προ
σπάθεια, για να το αποδείξουμε. Φτά
νει, να δώσουμε, σε καλή απαγγελία, 
λίγα έστω δημοτικά τραγούδια και να 
προσέξουμε με ποια ιστορικά γεγονότα 
συνδέονται. «Μεταξύ των πολυαρίθμων 
θρήνων επί τη αλώοει της Κωνσταντι
νουπόλεως, οίτινες συνετάχθησαν ευ
θύς μετά την καταστροφήν, διακρίνον- 
ται τα δημοτικά άσματα, διότι μόνα 
ταύτα εκφράζουν με βαθείαν απλότητα 
συναίσθημα εγκαρτερήσεως προς τα 
μεγάλα εθνικά δεινά και βεβαίαν την 
ελπίδα του δουλωθέντος γένους περί 
ελευθερίας και ανορθώσεως». ' Ετσι 
προλογίζει ο Πολίτης το τραγούδι της 
«Αγιάς Σόφιάς», που είναι το πρώτο της 
συλλογής του. και μολονότι τόσο γνω
στό, αξίζει να το διαβάσουμε:
Σημαίνει ό θεός, σημαίνει η γής, 

σημαίνουν τα επουράνια 
σημαίνει κ' η αγιά Σόφιά, το μέγα

μοναστήρι,
με τετρακόσια σήμαντρα κ' εξηνταδυό

καμπάνες
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς

και διάκος.
Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο 

πατριάρχης,
κΓ απ' την πολλή την ψαλμουδιά 

εσειόντανε οι κολόνναις.

Να μπούνε' ς το χερουβικό και να βγη ο
βασιλέας,

φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κΓ απ' 
αρχαγγέλου στόμα 

«Πάψετε το χερουβικό κΓ ας χαμηλώ
σουν τ ' άγια, 

παπάδες πάρτε τα γιερά, και σεις κεριά
σβηστήτε,

γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να
τουρκέψη.

Μόν στείλτε λόγο ς τη Φραγκιά, να 
ρτουνε τρία καράβια, 

το να πάρη το σταυρό και τάλλο το
βαγγέλιο,

το τρίτο, το καλύτερο, την άγια τράπεζά
μας,

μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας 
την μαγαρίσουν». 

Η Δέσποινα ταράχτηκε, κ' εδάκρυσαν
οι εικόνες.

«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μη πολυ-
δακρύζης

πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά
σας είναι».

Ο Νικόλαος Πολίτης χωρίζει στο 
βιβλίο του, τα τραγούδια του ελληνικού 
λαού σε ομάδες: οτα ιστορικά, στα 
κλέφτικα, οτα ακριτικά, στις παραλο
γές, δηλαδή στα τραγούδια που έχουν 
θέμα μια φανταστική ιστορία, στα τρα
γούδια της αγάπης, στα νυφιάτικα, οτα 
νανουρίσματα, στα τραγούδια της ξενι
τιάς, στα μοιρολόγια, στα γνωμικά, στα 
εργατικά και βλάχικα τραγούδια.

Ας δούμε από κάθε ομάδα ενα δυο.
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ΙΙΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Από τα κλέφτικα τραγούδια:
Ο πλούσιος έχει τα φλωριά, έχει ο 

φτωχός τα γλέντια. 
Αλλοι ηαινάνε τον παοά και άλλοι το

βεζίρη,
μα Υω παινάω το σπαθί το τουρκοματω-

μένο,
το χει καμάρι η λεβεντιά, κι ο κλέφτης 

περηφάνεια.

Να μουν το Μάη μπιστικός, τον Αύγου
στο δραγάτης, 

και ς την καρδιά του χειμωνιού να 
μουνα κρασοπούλος. 

Μα πλιό καλά ταν να μουνα αρματωλός 
και κλέφτης.

Αρματωλός μεσ' τα βουνά, και κλέ
φτης, μεο' ς τους κάμπους 

να χα τα βράχια αδέρφια μου, τα δέντρα 
συγγενάδια,

να με κοιμάν οι πέρδικες, να μ' 
εξυπνάν τ ' αηδόνια, 

και ς την κορφή της Λιάκουρας να 
κάνω το σταυρό μου, 

να τρώγω τούρκικα κορμιά, σκλάβο να 
μη μέ λένε.

Από τα ακριτικά τραγούδια:
Ο Διγενής ψυχομαχεί κ ' η γη τόνε 

τρομάσσει.
Βροντά κΓ αστράφτει ο ουρανός και 

σειέτ' ο απάνω κόσμος, 
κι ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα

θεμέλια,
κ’ η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τόνε

σκεπάση,
πως θα σκεπάση τον αϊτό τσή της τον 

αντρειωμένο. 
Σπίτι δεν τον έσκέπαζε, σπήλιο δεν τον

εχώρει,
τα όρη εδρασκέλιζε, βουνού κορφαίς

επήδα.
Χαράκι αμαδολόγανε και ριζιμιά ξεκού-

νειε
Σ το βίτσιμά πιάνε πουλιά, ' ς το πέταμα

γεράκια,
Q το γλάκιο και ς το πήδημα τα λάφια 

και τ ' αγρίμια. 
Ζηλεύγει ο Χάρος με χωσιά, μακρά

L_________

τόνε βιγλίζει, 
κ' ελάβωσέ του την καρδιά και την 

ψυχή του πήρε.

Από τα τραγούδια της αγάπης:
Εβγότε αγόρια ' ς το χορό, κοράσια ' ς 

τα τραγούδια, 
πέστε και τραγουδήσετε πως πιάνετε 

γ' η αγάπη.
Από τα μάτια πιάνεται, ς τα χείλια 

κατεβαίνει,
κι από τα χείλια ' ς την καρδιά ριζώνει 

και δεν βγαίνει.

Από τα μοιρολόγια του 
ελληνικού λαού

Τήρα μη μοιάσης του λαγού, οπού 
γεννάει κΓ αρνειέται. 

Μοιάσε της πετροπέρδικας, της αήδο- 
νολαλούσας,

που κάνει δεκοχτώ πουλιά, κανένα δεν
αρνειέται

κΓ αν πέση αϊτός και πάρη ένα, έν' από 
τα πουλιά της,

Στη απέναντι σελίδα, ο μεγάλος λαογρά- 
φος μας Νικόλαος Πολίτης. Στην κάτω 
φωτογραφία το ένα από τα τριάντα δυο 
δισκοπότηρα που άρπαξαν οι Βενετσιάνοι 
από την Αγιό Σόφιά. Το πρώτο από τα 
τραγούδια της συλλογής του Πολίτη είναι 
το τραγούδι της «Αγιό Σόφιάς».

κάνει καιρούς να πιή νερό, καιρούς να
κελαϊδήση.

κΓ οπόβρη ξάστερο νερό, θολώνει και
το πίνει,

κι' οπόβρη μαύρη καψαλιά, θα κάτση να
βοσκήση,

κΓ οπόβρη μαύρο κούτσουρο, θα κάτση 
να λαλήση.

Στον εορτασμό των σαράντα χρόνων 
της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας, 
το 1950, όλοι οι ρήτορες αναγνώρισαν 
τον Νικόλαο Πολίτη θεμελιωτή των 
λαογραφικών ερευνών. Θα πρέπει να 
προσθέσουμε ότι ο Πολίτης ήταν κΓ 
από εκείνους που εθεμελίωσαν, στην 
Ελλάδα, ζωντανή πανεπιστημιακή πα
ράδοση. ΚΓ αν επιμέναμε στο σημείο 
αυτό, φοβάμαι ότι δεν θα ήμαστε πολύ 
ευχάριστοι στον επιστημονικό μας κό
σμο. Μα ό,τι ενοχλεί, δεν πρέπει και να 
παραμερίζεται εντελώς. Και οφείλω να 
παρατηρήσω ότι όχι μόνο στα σαράντα 
χρόνια της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρίας, αλλά και σε όλους σχεδόν 
τους άλλους εορτασμούς επιστήμονα 
κών επετείων, αποφεύγεται κάθε σχό
λιο για την επιστημονική μας παράδοση, 
για τη συνέχεια που απαραίτητο είναι να 
έχει μια διδασκαλία πανεπιστημιακή και 
μια προσφορά επιστημονική.

Ωστόσο, τα γεγονότα φωνάζουν. Και 
δεν αφήνουν αμφιβολία ότι, έξω από 
ελάχιστες εξαιρέσεις, οι πανεπιστημια
κοί μας διδάσκαλοι δεν προετοιμάζουν 
άξιους διαδόχους, κΓ όταν αποχωρή
σουν ή όταν πεθάνουν, δεν παραδίδουν 
κάτι ζωντανό, κάτι το πλούσιο και το 
ανεξάντλητο, που να εξακολουθεί να 
υπάρχει κ' έπειτα απ' αυτούς, με νέα 
κάθε τόσο μορφή και με αξία που να 
ανανεώνεται και να ανταποκρίνεται οε 
ανάγκες ολοένα και μεγαλύτερες.

Ευτυχώς, το αντίθετο έγινε με τον 
Νικόλαο Πολίτη. Ο θεμελιωτής έφυγε. 
Η παράδοση των λαογραφικών μελετών 
έμεινε, και μέσα στα πανεπιστήμια μας 
κ' έξω, στη γενεά των νεωτέρων 
λαογράφων, που εργάζονται με σύστη
μα, με κέφι και με την ωραία ανιδιοτέ
λεια του αληθινού επιστήμονα.
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Μ Ε ΑΙΜΑ από σφαγμένο κοτόπου
λο περιέβρεχε τα μέλη της αιρέ- 

οεώς του ο Ινδός γκουρού Σουάμι 
Ομκαρανάτα, ώστε να μπορούν να 
επιφέρουν το θάνατο στους εχθρούς 
του «Κέντρου Θεϊκού Φωτός» του 
ιδρύματος του, όπου πραγματοποιούσε 
«πνευματικές τελετουργίες...».

Αυτά τα παράδοξα -  για τον αιώνα 
μας -  διαβάσαμε στον τύπο της 25-4- 
1979.

Επί τέλους -  μπορεί να σκεφτεί 
κανείς -  το αίμα του σφαγμένου κοτό
πουλου μόνο αηδία μπορεί να προκαλέ- 
σει στους... περιβρεχόμενους ή, στη 
χειρότερη περίπτωση, να τους ξυπνή
σει άγρια αταβιστικά ένστιχτα.

Οι ζωοθυσίες βέβαια ήταν μια από τις 
συνηθισμένες τελετουργίες κατά την 
αρχαιότητα, κατάλοιπα των οποίων έ 
φτασαν ως τις μέρες μας, ούμφωνα με 
τις πληροφορίες που μας δίνει η 
λαογραφία. Είναι γνωοτό έτσι ότι σε 
πολλά μέρη της Πατρίδας μας, μέχρι 
πριν λίγα χρόνια έσφαζαν κόκκορα στα 
θεμέλια του νέου σπιτιού και ακριβώς 
πάνω στον πρώτο ακρογωνιαίο λίθο 
του... Σήμερα, σε πολλά χωριά τον 
κόκκορα που άλλοτε έσφαζαν μ' αυτόν 
τον τρόπο, τον... τρώνε απλώς οι 
μαστόροι κατά την έναρξη των εργασι
ών της νέας οικοδομής.

Είναι όμως μαρτυρημένο ότι για 
λόγους μαγικούς -  εξιλασμού, λατρεί
ας και άλλους -  έσφαζαν ή άλλως πως 
εθυσίαζαν και ανθρώπους παλαιότερα, 
ή χρησιμοποιούσαν ανθρώπινο αίμα.

Ο απόηχος των ανθρωποθυσιών έ 
φτασε ως τις ημέρες μας, με το γνωστό 
τραγούδι για το γιοφύρι της ' Αρτας:

1
«...Α δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι 

δε στεργιώνετ 
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο 

μη διαβάτη,
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη 

γυναίκα...»

Με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν 
μπορούμε να ρίξουμε μια επιτροχάδην 
ματιά στο ενδιαφέρον αυτό ζήτημα, το 
οποίο ενδεχομένως συνδέεται σήμερα 
και με ορισμένα μυστηριώδη εγκλήμα
τα, που κατά καιρούς «τελεσιουργούν- 
ται» σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
πολιτισμένου ή όχι κόσμου μας...

Μια από τις πηγές που μάς δίδει 
πληροφορίες για ανθρωποθυσίες είναι 
η Βίβλος. Μαθαίνουμε λοιπόν από εκεί 
ότι στη θεότητα των Φοινίκων και των
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Χανα ναίων γενικά εθυσίαζαν ανθρώ
πους και μάλιστα παιδιά.

Το «φιλοσοφικό λεξικό» του Βολταί- 
ρου μας δίνει την πληροφορία ότι «η 
’ Αμαστρις πρόσταξε και θάφτηκαν δώ
δεκα άντρες ζωντανοί στη γή, για να 
πετύχει με τη θυσία αυτή, από τον 
Πλούτωνα μακρότερη ζωή».

Η Αμαστρις επίσης θυσίασε στην 
ίδια θεότητα «δεκατέσσερα αγόρια των 
πρώτων οικογενειών της Περσίας». 
Από την ίδια πηγή μαθαίνουμε ότι -  σε 
άλλες εποχές -  υπήρχαν Ινδοί που 
θεωρούσαν καλό να σκοτώνουν κάθε 
ενάρετο και σοφό ξένο που θα περνού
σε από το σπίτι τους, για να τους 
μείνουν -  λέει -  «οι αρετές του και το 
ταλέντο του», ενώ οι Σκύθες έσφαξαν 
το ενα εκατοστό των αιχμαλώτων τους.

Αυτές τις ανθρωποθυσίες τις εκτε- 
λούσαν βέβαια κάποιοι «ιερείς» το 
παράδοξο όμως είναι ότι στους αρχαί
ους εκείνους χρόνους, στη Σιβηρία 
θυσίαζαν τους ίδιους τους ιερείς, για 
να πάνε εκείνοι πια να προσευχηθούν 
υπέρ του λαού στον άλλο κόσμο...

Κατά τη μυθολογία μας ο Αγαμέμνο- 
νας πρόσφερε θυσία στην ' Αρτε μι την 
κόρη του Ιφιγένεια. Στην Κρήτη επίσης

Αριστερά: Τέλεση Μαύρης Μαγείας με 
σφαγμένο κοτόπουλο (Βραζιλία). Κάτω: 
Αυτοθυσιαζόμενος στις φλόγες. Στην 
απέναντι σελίδα: Ο Αβραάμ θυσιάζει το 
γιο του. Τελικά ο Θεός δεν επέτρεψε 
αυτή τη θυσία.

πρόσφεραν επτά νέους και επτά παρ
θένες βορά στο Μινώταυρο, μέχρι που 
τον σκότωσε ο Θησέας. Ανθρωποθυσί
ες ανεφέρεται ότι ετελούντο στο Λύ- 
καιο της Αρκαδίας μέχρι το 1062 π.Χ. 
Κατά τη γνώμη όμως ειδικών ερευνη
τών, τα δρώμενα της μυθολογίας άλλη-

ΑΙΜΜΊΙΠΟΟΥΧ ΙΙ!>; 
ΚΑΙ ΑΙΑΙΑ

Του αρχιφύλακος  
κ. Μ ηνά Αναστασάκη



γορούν άλλες, πνευματικές καταστά
σεις...

Σε αρχαιότατους λοιπόν χρόνους στη 
Ρόδο, όταν επληοίαζε η εορτή των 
Κρονίων πήγαιναν εναν άνθρωπο έξω 
από τις Πύλες και αντίκρυ του βωμού 
της Αριστοβούλης, και αφού τον πότι
ζαν με κρασί τον έσφαζαν. Στη Σαλαμί- 
νη (της Κύπρου) θυσίαζαν άνθρωπο στη 
νύμφη Αγραυλίδα. Αργότερα η θυσία 
αυτή γινόταν ως εξής:

«Εις ενα περίβολον, ένθα ευρίσκετο 
ο ναός της Αθηνάς και της Αγραύλου 
και του Διομήδους, ο σφαγιαζόμενος 
περιέτρεχε τρις τον βωμόν οδηγούμε
νος υπό εφήβων κατόπιν δε ο ιερεύς 
τον εκέντα δια λόγχης.εις τον στόμα
χον και τον έκαιεν επί της πυράς...»

Τον φοβερό αυτό θεσμό σταμάτησε 
ο βασιλιάς της Κύπρου Δίφιλος και τον 
μετέβαλε σε θυσία βοδιών.

Στην Ηλιούπολη (της Αιγύπτου) γινό
ταν θυσία ανθρώπων. Στη Χίο θυσίαζαν 
άνθρωπο, διασπώντας τα μέλη του. Οι 
Λακεδαιμόνιοι εθυσίαζαν στον ' Αρη 
άνθρωπο. Είναι επίοης γνωστό ότι η 
θυγατέρα του Μεσσηνίου Αριστομένη 
προσφέρθηκε θυσία, για εξιλέωση των 
θεών.

Οι Κουρήτες θυσίαζαν στον Κρόνο 
παιδιά. Στη Συρία της Λαοδικείας προ
σφοράν κάθε χρόνο στην Αθηνά μια 
παρθένα, το ίδιο και οι Καρχηδόνιοι της 
Λιβύης, οι δε Δουμηθανοί της Αραβίας 
εθυσίαζαν κάθε χρόνο ενα παιδί το 
οποίο έθαβαν κάτω από το βωμό. Ο 
Φύλαρχος τέλος ιστορεί ότι όλοι οι 
’ Ελληνες πριν εκστρατεύσουν εθυσία
ζαν άνθρωπο.

Σύμφωνα με τις πηγές μας εκείνοι 
που συχνά εθυσίαζαν στους θεούς των 
ανθρώπους ήταν οι Φοίνικες, όπως 
είπαμε. Αυτό γινόταν κυρίως κατά τις 
μεγάλες συμφορές ή εν καιρώ πολέ
μου, λοιμών ή ξηρασίας. Πρόσφεραν 
τότε στον Κρόνο ενα από τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα -  «ενα των φιλτάτων». 
Τα τελευταία ιστορεί Φίλων ο Βύβλιος 
στην ελληνική γλώσσα, σε οκτώ βιβλία.

Μετά την ίδρυση των Ελευσινίων 
Μυστηρίων οι ανθρωποθυσίες ελαττώ
θηκαν στις ελληνικές χώρες και εξακο
λούθησαν σε άλλους λαούς. Τελικά 
καταργήθηκαν επί των χρόνων του 
Αυτοκράτορα Αδριανού (76-138 μ.Χ.), 
και κυρίως με την επικράτηση του 
χριστιανισμού.

Οι Βούλγαροι -  κατά τον Σχολιαστήν

του Πορφυρίου -  θυσίαζαν άνθρωπο 
στους θεούς των μέχρι τον πέμπτο μ.Χ. 
αιώνα.

Κατά την κατάκτηση της Αμερικής 
από τους Ευρωπαίους, αναφέρθηκε ότι 
διαπιστώθηκε η τέλεση ανθρωποθυσι
ών οτη φυλή των Αζτέκων, οτο Μεξικό. 
Οι ανθρωποθυσίες εκεί γινόντουσαν 
στο ναό «Ελ Τέμπλο Μαγιόρ». Εκατον
τάδες τα θύματα ανέβαιναν τις σκάλες, 
οι ιερείς τουςαφαιρούσαντη καρδιά και 
τα ακρωτηριασμένα σώματα ριχνόταν 
πάλι στη βάση του ναού. Λέγεται ότι σε 
μια τελετή  μονάχα σφαγιάστηκαν 
20.000 αιχμάλωτοι. Δίχως την προσφο
ρά ανθρώπινης ζωής στην υπέρτατη 
δύναμη, θα έφτανε η συντέλεια του 
κόσμου, έλεγε ο μύθος της φυλής.

Στις μέρες μας (23-9-1982), ανα
φέρθηκε στον ημερήσιο τύπο ότι κάπου 
στο εξωτερικό, η εξαφάνιση ενός 
μικρού παιδιού πιθανόν να οφείλεται σε 
κάποια «δαιμονική τελετουργία»...

Εκείνοι όμως που, σε μεγάλη έκταση, 
κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποιούσαν 
αίμα για θρησκευτικούς σκοπούς είναι 
οι Εβραίοι, των παλαιοτέρων εποχών.

Ο πρώτος που κατηγόρησε τους 
Ιουδαίους ότι χρησιμοποιούσαν αίμα για 
θρησκευτικούς λόγους ήτο ο Απίων 
(Αλεξανδρινός γραμματικός α' αι. 
μ.Χ.). Τις κατηγορίες αυτές του Απίωνα 
αντέκρουοε ως ψευδείς ο Ιουδαίος 
ιστορικός Ιώσηπος Φλάβιος (37-100 
μ.Χ.). Ο σπόρος όμως των κατηγοριών 
αυτών είχε πέσει, με θλιβερές συνέπει
ες τόσο κατά των Ιουδαίων όσο και κατά 
των Χριστιανών, εναντίον των οποίων οι 
«Εθνικοί» (ειδωλολότρες) άρχισαν διω
γμούς.

Κατηγορούσαν τότε συγκεκριμένα 
τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς 
μαζί, ότι έσφαζαν τα παιδιά των ειδωλο- 
λατρών για να χρησιμοποιήσουν το αίμα 
τους στις θρησκευτικές των λειτουργί
ες.

Μια λοιπόν από τις αιτίες που ο 
Νέρων έκαψε (61 μ.Χ.) εκατοντάδες 
Χριστιανών ήταν η πρόφαση ότι χρησι
μοποιούσαν αίμα στη λατρεία τους.

Η κοινή όμως αυτή κατά Ιουδαίων και 
Χριστιανών κατηγορία σταμάτησε κατά 
το τέλος του τρίτου αιώνα, με την 
κραταίωση του Χριστιανισμού τότε, και 
έμεινε και συνεχίστηκε μόνο κατά των 
Εβραίων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν και 
διώχτηκαν για τον ίδιο λόγο και στους 
μετέπειτα αιώνες.

Η κατηγορία μετά το γ' αιώνα κατά
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ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ...

Επάνω: Αναθηματική στήλη από το ναό της Ορθιας Αρτέμιδος στη Σπάρτη. Οι αγώνες 
δοκιμασίας που γίνονταν στο βωμό της Θεάς ήταν αρχικά ανθρωποθυσίες. Στην 
απέναντι σελίδα επάνω: Θυσία μικρού παιδιού.

των Ιουδαίων δεν ήτο ότι θυσίαζαν 
παιδιά ειδωλολατρών αλλά χριστιανών, 
για να επιτελούν με το αίμα τους κάποια 
μυστήρια της θρησκείας των.

Πριν όμως προχωρήσουμε στην πα
ρουσίαση χαρακτηριστικών περιστατι
κών, όπως αναφέρονται στα διάφορα 
χρονικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 
κατηγορίες για θυσία αίματος εκ μέ
ρους των Ιουδαίων αποκρούστηκαν με 
επίσημα, εκ μέρους των διαφόρων 
αρχών, έγγραφα.

Κατά το 1071 λοιπόν ο Θεοβάλδος 
Κόμης της Σάρτρ κατεδίκασε πολλούς 
Εβραίους σε θάνατο, δια της πυράς, με 
την κατηγορία ότι «κατά τας εορτάς του 
Πάσχα εσταύρωσαν χριστιανόπαιδα, 
του οποίου το πτώμα θέσαντες εντός 
σάκκου έρριψαν εις τον Λείγηρα».

Το 1347 κατηγορήθηκαν επίσης ότι 
κατά τη Μεγάλη Παρασκευή στη Μεσ
σήνη της Ιταλίας άρπαξαν ενα παιδί και 
το σταύρωσαν. Και ο ευφάνταστος 
μυθοπλόκος που δίδει αυτή την πληρο
φορία, προσθέτει:

«Οι Ιουδαίοι όπως αποκρύψωσι το 
έγκλημά των, έρριψαν το πτώμα αυτού 
εντός φρέατος' αλλά το του φρέατος 
ύδωρ μετεβλήθη εις αίμα, όπερ πλημ- 
μυρήσαν και εκχείλισαν του φρέατος, 
έρρεεν εις τας οδούς της πόλεως, η δε 
εξουσία ακούσασα το θαύμα και μετα- 
βάσα εις την πηγήν του ρεύματος, 
εύρεν εκεί τον παίδα επιπλέοντα».

Δεν χρειάζεται να πούμε ότι το 
φαιδρόν της διηγήσεως μιλάει μόνο του 
για το ψευδές της κατηγορίας.

Τον Απρίλη του 1712 χάθηκε στη 
Ζάκυνθο ενα παιδάκι πέντε χρόνων, ο 
Γιαννάκης Ζερβός. Το πτώμα του βρέ
θηκε το Μεγάλο Σάββατο στην παρα
λία. Ο κόσμος άρχισε να κακομεταχειρί
ζεται σκληρά κάθε Εβραίο του τόπου 
εκείνου. Ο προνοητής της Ζακύνθου 
Πέτρος Βρεγαδίνος διέταξε την εκτα
φή του πτώματος του μικρού. Τέσσε- 
ρες γιατροί που το εξέτασαν, συμφώνη
σαν με τον πρώτο συνάδελφο τους που 
το είχε εξετάσει πριν το θάψουν, ότι το 
παιδάκι πέθανε από πνιγμό στη θάλασ

σα. μετά από πτώση του.
Το 1840 οι Εβραίοι της Ρόδου κατη

γορήθηκαν ότι εθυσίασαν ενα Ελληνό
πουλο, το οποίο είχε στείλει η μάνα του 
να πάει λίγα αυγά σε μια Ιουδαϊκή 
οικογένεια. Ολος ο λαός της Ρόδου 
οργίστηκε σφόδρα. Η οργή του κόσμου 
απλώθηκε σε όλες τις γύρω χώρες της 
ανατολής. Κατά την πηγή μας μάλιστα 
«και αυτή η Ευρώπη ήρξατο να αισθάνε
ται την αγανάκτησιν και ο Λόρδος 
Πάλμεστρον εν τη βουλή λαβών τον 
λόγον την 22 Ιουνίου 1840 εποιήσατο 
επερώτησιν .. Η Πύλη εταράχθη υπό 
τοιαύτης εν Αγγλία, επερωτήσεως και 
οι πρόξενοι Αγγλίας, Γαλλίας, και Σουη
δίας υπεχρέωσαν τον Πασσάν να ενερ- 
γήση μετ' αυστηρότητος κατά των 
Ιουδαίων...».

Ο Πασσάς διέταξε ανακρίσεις. Στη 
δίκη που έγινε στην Κωνσταντινούπολη 
οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν Τον 
ίδιο χρόνο (1840), ο Σουλτάνος παρε- 
χώρηοε στους Ισραηλίτες της Αυτο
κρατορίας του ενα γενικό απαλλακτικό 
φιρμάνι Παραθέτομε απόσπασμα αυ
τού του εγγράφου, που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον.

Φιρμάνιον

Παραχωρηθέν υπό του Σουλτάνου 
Αβδούλ Μετζίτ τοις Ισραηλιταις της 
Αυτοκρατορίας του.

«Κατ' αίτησιν του ιππότου Σιρ Μωϋ- 
σέως Μοντεφιόρε J.R.S. και τώ ιδίω 
εγχειρισθέν εν Κων/πόλει υπό του 
Ρασίδ Πασσά Υπουργού των Εξωτερι
κών παρά τη Υψηλή Πύλη την II Εσβάν 
5601, τη 13 Ραμαζάν 1256 (7 Ν/βρίου 
1840).

«Εκτελεσθήτω το εν τω παρόντι 
φιρμανίω παραγγελόμενον.

«Αρχαία τις πρόληψις υπήρχε κατά 
των Ιουδαίων. Οι αμαθείς επίστευον ότι 
οι Ιουδαίοι είχον το έθιμον της ανθρω
ποθυσίας, όπως το αίμα των θυμάτων 
μεταχειρίζονται εις τας εορτάς τόυς 
Πάσχα αυτών. Συνεπεία, της ιδέας 
ταύτης, οι Ιουδαίοι της Δαμασκού και 
της Ρόδου, υπήκοοι της Ημετέρας 
Αυτοκρατορίας, κατεδιώχθηοαν υπό 
άλλων Εθνών. Αι κατά των Ιουδαίων 
εξενεχθείσαι αυκοφαντίαι και οι κακώ
σεις ας υπέστησαν έφθαοαν τέλος 
μέχρι του αυτοκρατορικού Ημών θρό
νου. Αλλ' ολίγος παρήλθε καιρός, αφ 
ότου Ιουδαίοι τινές της Νήσου Ρόδου 
προσήχθησαν εκείθεν εις Κων/πολιν, 
ένθα εισήχθησαν εις δίκην και εδικά- 
οθησαν συμφώνως προς την νέαν 
Νομοθεσίαν και η αθωότης αυτών και το 
ψευδές των κατ’ αυτών κατηγοριών 
πληρέστατα απεδείχθηοαν (...)

«Εκτός τούτου, τα θρησκευτικά των
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Ιουδαίων βιβλία εξητάαθηοαν υπ αν
θρώπων πεπαιδευμένων και ειδημόνων 
της θρησκευτικής αυτών φιλολογίας. 
Το αποτέλεσμα της εξετάσεως ταύτης 
είναι, ότι είναι απολύτως απηγορευμέ- 
νη παρά τοις Ιουδαίοις, ου μόνον η του 
ανθρωπίνου αίματος χρήσις, αλλά και 
παντός ζώου, εξ ου έπεται ότι αι κατ’ 
εκείνων και κατά της θρησκείας των 
γενόμεναι κατηγορίας δεν είναι ειμή 
καθαρά συκοφαντία. Δια τον λόγον 
τούτον και δια την αγάπην ην φέρομεν 
εις τους Ημετέρους υπηκόους, δεν 
δυνάμεθα να επιτρέψωμεν Ιουδαϊκόν 
' Εθνος (...) να καταθλίβηται και βασανί
ζεται ένεκεν έχουσιν αρχήν αλήθειας, 
αλλά θέλομεν συμφώνως τω Χάτι Σε- 
ρίφ, τω δημοσιευθέντι εν Κιούλ Χανέ, 
το Ιουδαϊκόν ’ Εθνος έχει τα αυτά 
πλεονεκτήματα και χαίρη τα αυτά προ
νόμια τα παραχωρηθέντα εις τα άλλα 
πολυάριθμα έθνη τα υπό την Ημετέραν 
εξουσίαν υποκείμενα (...)

»Κατά συνέπειαν το παρόν φιρμάνι- 
ον κεκοσμημένον επί κεφαλής δια του 
Ημετέρου «Χουμάϊσσκ» (σημείον της 
χειρός) και εκδοθέν εκ του αυτοκρατο- 
ρικού ημών Γραφείου, παρεδόθη τω 
Ισραηλιτικώ ' Εθνη. Ωστε, Υμείς αρχη
γέ των δικαστών αφ' ου λάβητε γνώσιν 
του περιεχομένου του φιρμανίου τού
του, θα εφιστάτε μεγίστην προσοχήν 
ίνα συμμορφούσθε με τα εν αυτώ 
διαλαμβανόμενα, και όπως μηδέν δυνα

τόν να γίνη εναντίον των διατάξεων του 
φιρμανίου τούτου, εν οιονδήποτε χρό- 
νω εν τω μέλλοντι (...)

»Αυτή είναι η Υψηλή Ημών θέλησις. 
»Εδόθη εν Κωνσταντινουπόλει τη 12 

Ραμαζάν 1256 (6 Νοεμβρίου 1840)»...
Σχετικά απαλλακτικά υπέρ των Ιου

δαίων έγγραφα εκδόθηκαν από Θεολο- 
γικές Σχολές, εκκλησιαστικούς και πο
λιτικούς άρχοντες κλπ. Είναι χαρακτη
ριστική η περικοπή του από 18-2-1870 
σχετικού πατριαρχικού εγγράφου: 

«Δεινόν η προκατάληψις! Κακή μοίρα 
παρά πάσι σχεδόν τοις λαοίς, τοις 
κατοικούσι την Ανατολήν, επεκράτησεν

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ...
η αλλόκοτος ιδέα, ότι οι Ιουδαίοι πίνουσι 
δήθεν ανθρώπινον αίμα, μάλιστα χριστι
ανικόν, είτε ως αγιαστικόν, είτε και δια 
το πρός τους χριστιανούς πατροπαρά- 
δοτον μίσος (...). Το εφ ' Ημίν, αποτρο
πιαζόμενοι την ιδέαν ταύτην ως απίθα- 
νον και θεωρούντες αυτήν πρόληψιν 
ανθρώπων απλοϊκών και εύπιστων, επι- 
σήμως αποκηρύττομεν αυτήν...» (Πρώ
τη πηγή: «Βυζαντίς» Κων/πόλεως, ά- 
ριθ. 1361, 21-2-1870).

Αυτά -  μπορεί να παρατηρήσει ο 
αναγνώστης -  αναφέρονται στο παρελ
θόν. Στις μέρες μας, όμως, τι γίνεται; 
Παρουσιάζεται σήμερα ανά τον κόσμο 
κανένα κρούσμα ανθρωποθυσίας;

Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί να 
απαντήσουμε ως εξής:

-  Σπάνια αναφέρεται περιστατικό 
τελετουργικής ανθρωποθυσίας σήμε
ρα. Σύμφωνα όμως με τις εκθέσεις του 
αρμόδιου Γραφείου της UNESKO, εκα
τομμύρια παιδιά αφήνονται κάθε χρόνο 
να πεθάνουν από την πείνα και τις 
συνέπειές της.

Στις σύγχρονες αυτές «ανθρωποθυ
σίες» λείπει βέβαια το στοιχείο της 
πρόθεσης και της τελετουργίας, είναι 
παρόντα όμως και κυρίαρχα τα στοιχεία 
της παράλειψης και της αδιαφορίας 
των ευημερούντων και χορτασμένων 
λαών, ιδιαίτερα της μειοψηφίας εκεί
νης που ζεί προκλητικά, μέσα στην 
πολυτέλεια και τη χλιδή...
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Ο φόβος και η αγωνία αποτελούν συναι
σθηματικός αντιδράσεις έναντι κινδυνω
δών καταστάσεων εξ επικειμένου τινός 
δεινού, το οποίον θέτει εις κίνδυνον και 
θέλει βλάψει εν μέρει ή έν άλω την 
σωματικήν ή ψυχικήν ακεραιότητα και 
υπόστασιν του ανθρώπου και το οποίον δε 
δύναται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος.

σις τής άγωνίας άπό τοΰ φόβου. Εις τόν 
καθορισμόν τής ψυχολογικής ταύτης 
διακρίσεως προβαίνομεν έν συνεχεία.

' Εν πρώτοις λέγομεν δτι ή άγωνία καί 
ό φόβος δέν καθορίζονται έννοιολογι- 
κώς. Τόν φόβον π.χ. δέν δυνάμεθα

' Ο φόβος καί ή άγωνία αποτελούν αντιδράσεις ενάντιο

Μ ΕΤΑΞΥ τών πλέον σφοδρώς τήν 
ψυχήν κλυδωνιζόντων βιωμάτων 

είναι ό φόβος, ή άγωνία καί τό άγχος. Τά 
βιώματα ταΰτα συγγενεύουν, είναι πα
ραπλήσια καί πολλαπλώς συνυπάρχουν.

' Από φαινομενολογικής άπόψεως 
γίνεται διάκρισις μεταξύ φόβου άφ' 
ένός καί τής άγωνίας καί τού άγχους 
άφ’ έτέρου.

Τήν άγωνίαν καί τό άγχος δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν ταύτόσημα όμιλοϋντες 
περί άγωνίας μέν, όταν αϋτη άναφαίνη- 
ται εις σωματικώς καί ψυχικώς ύγιές 
άτομον, άγχους δέ, όταν ή άγωνία 
άποτελή περιεχόμενον σαφούς παθο
λογικής καταστάσεως, σωματικής ή 
ψυχικής. Τό άγχος άποτελεϊ τήν παθο
λογικήν ούτως είπείν μορφήν τής άγω
νίας. "Αν καί ό ύγιής δύναται νά 
παρουσιάση περιοδικώς άγχος λόγω 
έντονων πρός τούτο άφορμών, χρησι- 
μοποιούμεν τόν όρον άγχος κατά κύρι
ον λόγον, ϊνα ύποδηλώσωμεν τήν κατά 
τάς ψυχοπαθολογικάς καταστάσεις ά- 
ναφαινομένην άγωνίαν.

Πολλοί μεταχειρίζονται άδιακρίτως 
τούς δύο τούτους όρους. Σκόπιμον 
όμως είναι νά γίνη διάκρισις ύπό τήν 
άνωτέρω διατυπωθεΐσαν έννοιαν. Σύγ- 
χυσις δημιουργείται όταν εις τήν γλώσ
σαν ύπάρχουν δύο λέξεις όπως εις τήν 
Γαλλικήν (anxiete, an goisse), την 
' Ελληνικήν (άξωνία, άγχος) τήν ' Αγγλι
κήν (anxiety, anguish). Εις άλλας γλώσ
σας π.χ. τήν Γερμανικήν ύπάρχει μόνο 
μία λέξις (Angst).

' Η λέξις άγωνία ύπάρχει εις τήν 
άρχαίαν ' Ελληνικήν γλώσσαν ύπό τήν 
αύτήν έννοιαν ώς σήμερον π.χ. παρ’
’ Αριστοτέλει. Προέρχεται έκ τοΰ ρήμα
τος άγωνιάω, όπερ σημαίνει άγωνίζο- 
μαι, προσπαθώ νά κατορθώσω τι, καί έκ 
παραλλήλου είμαι εύρίσκομαι έν άγω
νία, φοβούμαι μήν άποτύχω, καρδιοχτυ- 
πώ. Εξ' αύτοΰ αί λέξεις άγωνία, 
άγώνιος, έναγώνιος. ' Η άγωνία σημαί
νει πρώτον άγώνα, άμιλλαν, προσπάθει
αν καί εΐτα στενοχώριαν, άγωνία, φό
βον. ' Αξιοσημείωτον άπό ψυχολογικής 
άπόψεως είναι ότι έν τή λέξει «άγωνία» 
ένυπάρχει καί ή έννοια τοΰ άγώνος. ' Ο 
άγών καί ή προσπάθεια ένέχουν έν 
ταύτώ καί τήν άγωνία.

' Αντιθέτως ή λέξις άγχος είναι νεώ- 
τερον γλωσσικόν κατασκεύασμα. Υ
πάρχει όμως τό ρήμα άγχω, όπερ 
σημαίνει πιέζω, σφίγγω ιδίως τόν λαι
μόν, πνίγω μέ θηλειάν καί μεταφορικώς 
στενοχωρώ, βιάζω. Εξ αύτοϋ παρήχθη 
νεωστί τό άγχος καί τό άγχομαι ύπό τήν 
συναφή έννοιαν.

' Η άγωνία έξετάζεται άπό άπόψεως 
ψυχολογίας, φιλοσοφικής άνθρωπολο- 
γίας καί ψυχοπαθολογίας.

Έξετάζομεν κατά πρώτον τό θέμα 
άπό άπόψεως ψυχολογίας.

' Η ψυχολογία έθεώρει μέχρι τοϋδε 
τήν άγωνίαν ώς άνήκουσαν μόνον εις 
τάς ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις. 
Νΰν όμως άναγνωρίζεται αϋτη καί ώς 
στοιχεΐον τής ομαλής ψυχικής ζωής.

' Ελέχθη άνωτέρω ότι γίνεται διάκρι-

άλλως νά καθορίσωμεν ή μόνο ταύτολο- 
γικώς. Ό  φόβος είναι ό φόβος. Ό  
άνθρωπος έχει άπ' εύθείας συνείδησιν 
τόσον τού φόβου, όσον καί τής άγωνί
ας.

' Η άγωνία ύποκειμενικώς γίνεται 
αισθητή ώς έσωτερική ψυχική καί σωμα
τική έντασις, ώς άνησυχία, ώς άδημο- 
νία, ώς στενοχώρια, ώς άπόγνωσις. 
Κατ’ αύτήν ύπάρχει τό αίσθημα άσφυξί- 
ας μετά πιέσεως έπί τού στήθους, 
κυρίως κατά τήν καρδίαν (προκάρδιος 
άγωνία), ώς δέ καί ή ταυτόσημος λέξις 
στενοχώρια δηλοί, κατ’ αύτήν ύπάρχει 
τό αίσθημα τού στενού χώρου.

' Ο φόβος καί ή άγωνία άποτελοΰν 
συναισθηματικός άντιδράσεις έναντι 
κινδυνωδών καταστάσεων έξ έπικειμέ- 
νου τινός δεινού, τό όποιον θέτει εις 
κίνδυνον καί θέλει βλάψει έν μέρει ή έν 
όλω τήν σωματικήν ή ψυχικήν άκεραιό- 
τητα καί ύπόστασιν τού άνθρώπου καί τό 
όποιον δέν δύναται νά άντιμετωπίση ό 
άνθρωπος. Τό έπικείμενον δεινόν δύ- 
ναται νά είναι είτε πραγματικόν έκπο- 
ρευόμενον έξ άντικειμένου τινός ή 
γεγονότος καί γιγνόμενον άντιληπτόν, 
είτε πραγματικόν μέν ύπάρχον όμως 
μόνον ώς παράστασις είτε δύναται νά 
είναι έντελώς φανταστικόν. Τοΰ αιτίου 
τού κινδύνου καί τής άπειλής έχει κατά 
τινα τρόπον έπίγνωσιν ό άνθρωπος. ' Η 
άντίληψις καί ή έπίγνωσις τοΰ κινδύνου 
καί τής άπειλής δέον νά προϋπάρξη ίνα 
άκολουθήση ό φόβος καί ή άγωνία.

' Η έπίγνωσις τής αίτιας τοΰ κινδύνου
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ, ΑΓΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ

Του κ. Κ. Δ. Κωνσταντινίδου 
Καθηγητού Ψυχιατρικής και Νευρολογϊας

Η αγωνία χαρακτηρίζεται ως πρωτόγονος ψυχική αντίδρασις διενεργουμένη εις τα κατωτέρω  
ενστικτώδη ψυχικά στρώματα, εις εγγενείς φυλογονικούς μηχανισμούς αντιδράσεως. Παρουσιάζει δε 
ταύτην κυρίως το παιδίον, όπερ δεν έχει την ικανότητα διακρίσεως της αιτίας, επίσης το ζώον.

ινωδών καταστάσ€ων έ ξ ’ επικειμένου τινός δεινού.

δύναται νά έχη όλας τάς διαβαθμίσεις 
άπό τής άκαθορίατου υποψίας μέχρι 
τής πλήρους βεβαιότητος, Μάλιστα δέ 
σχετικώς πρός τήν αγωνίαν δύναται νά 
φθάση μέχρι παντελούς έλλείψεως 
έπιγνώσεως αυτού.

' Εκ τού βαθμού δέ τής έπιγνώσεως 
τού κινδύνου, καθορίζεται ψυχολογι
κούς ό φόβος ή ή άγωνία. Σχετικώς 
λέγομεν δτι, όταν ή αίτια τού κινδύνου 
(τό άπειλοϋν άντικείμενον ή γεγονός) 
είναι ααφές καί έπακριβές δημιουργεΐ- 
ται τό συναίσθημα τού φόβου, όταν δέν

ϋπάρχει σαφής γνώοις άλλ' άκαθορι- 
στία περί τό α'ίτιον έπέρχεται ή άγωνία.

Λεπτομερέστερον είπειν κατά τόν 
φόβον ή αιτία είναι σαφής καί έπακρι- 
βής, γίγνεται δ - άντιληπτή διά των 
αισθήσεων καί δή τών άνωτέρων αισθή
σεων (τής όράσεως καί τής ακοής). 
’ Επίσης συλλαμβάνεται αϋτη διά τής 
νοήσεως. ' Ο φοβούμενος δηλαδή έχει 
τήν άντίληψιν ή τήν παράστασιν τού 
κινδυνώδους άντικειμένου ή γεγονό
τος. Είτα άκολουθεΐ ό φόβος, όστις 
άναφέρεται εις τό γεγονός ή τήν 
παράστασιν αύτοΰ. Φοβούμεθα π.χ. τό 
άγριον θηρίον, τήν έπίθεσιν, τό δυστύ
χημα. ' Ως βλέπομεν ή αίτια τού φόβου 
εύρίσκεται πέραν τού ύποκειμένου έν 
τώ περιβάλλοντι, τό ϋποκείμενον 'ίστα- 
ται έναντι τού αιτίου τού φόβου.

Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας ό 
φόβος παρουσιάζεται ώς διαφοροποιη
μένη ψυχική άντίδρασις, διενεργουμέ- 
νη διά τών άνωτέρων ψυχικών λειτουρ
γιών. Είναι μεταγενεστέρα όντογονική 
ψυχική έκδήλωσις εις τήν όποιαν συ
νεργεί καί συμμετέχει καί ή έμπειρία καί 
αί γνώσεις καί κατ’ άκολουθίαν είναι 
ίδια τού σκεπτομένου άνθρώπου, τού 
ώριμου καί προηγμένου.

Κατά τήν άγωνίαν τά πράγματα έχουν 
έν πολλοίς άντιστρόφως. Κατ' αύτήν 
δέν ύπάρχει κατά σαφή τρόπον ή 
έπίγνωσις τής έπαπειλούσης αιτίας 
(τής καταστάσεως, ή τού άντικειμένου 
ή τού γεγονότος) καί ή παράστασις 
αύτής. Υπάρχει άσάφεια περί τήν

νοητικήν σύλληψη/ τού αιτίου τού κινδύ
νου, έλλειψις διαφοροποιήσεως αύτοΰ. 
Κατ' άκολουθίαν ή άγωνία δέν άναφέ- 
ρεται εις σαφές τι α'ίτιον. Υπάρχει 
κυρίως είπεΤν ή άγωνιώδης κατά στάσις 
άνευ συσχετίσεως πρός τι. ' Ο άνθρω
πος άπλώς άγωνία. Τό έγώ άντιδρά έξ 
ύπαρχής δΓ άγωνίας. ' Η έμπειρία περί 
τήν άγωνίαν δέν συμμετέχει εις τήν 
γένεσιν αύτής ούδέ βοηθεϊ ώς έπί τό 
πολύ εις περιορισμόν ή κατάπνιξιν 
αύτής. Χαρακτηριστικόν δ' είναι ότι εις 
πλείστας περιπτώσεις ό άγωνιών, όταν 
έρωτηθή περί τής αίτιας τής άγωνίας 
του δέν είναι εις θέσιν νά δηλώση τό 
α’ίτιον1. Συνήθως καί κυρίως περιγράφει 
τά κατ’ αύτήν σωματικά ένοχλήματα.

Διά τούς άνωτέρω λόγους ή άγωνία 
χαρακτηρίζεται ώς πρωτόγονος ψυχική 
άντίδρασις διενεργουμένη εις τά κατω
τέρω ένοτικτώδη ψυχικά στρώματα, εις 
έγγενείς φυλογονικούς μηχανισμούς 
άντιδράσεως. Παρουσιάζει δέ ταύτην 
κυρίως τό παιδίον, όπερ δέν έχει τήν 
ικανότητα διακρίσεως τής αίτιας, έπί- 
σης τό ζώον.

Εύνόητον ότι καί ό προηγμένος 
διατηρεί τήν ιδιότητα τού άγωνιάν ώς 
πρωταρχικήν φυλογονικήν καί όντογο- 
νικήν ψυχικήν ιδιότητα.

' Η γενικώς καθιερωμένη διάκρισις 
αϋτη τού τρόπου γενέσεως τού φόβου 
καί τής άγωνίας δέν έχει άπόλυτον 
ίοχύν καί κύρος, διότι καί κατά τήν 
άγωνίαν ύπάρχει εις πολλάς περιπτώ
σεις γνώσις τού αιτίου αύτής καί
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δημοσία φοβείται δέ προκαταβολικώς 
τό γεγονός της ομιλίας. Δυνατόν δέ 
προκαταβολικώς ήδη νά αίσθάνηται 
φόβον καί αγωνίαν.

' Η άγωνία έντονος ούσα καταλαμβά
νει τήν ολην ψυχήν καί δέν έπιτρέπει 
τήν διά τής διανοίας καί έκουσίας 
βουλήσεως διακυβέρνησιν του άτόμου. 
Οϋσα μικρός έντάσεως καταλαμβάνει 
έπίσης τήν όλην ψυχήν καί δημιουργεί 
τήν χρονιάν καί μόνιμον αγωνιώδη 
ψυχικήν διάθεσιν.

Ως γνωστόν τά συναισθήματα καί 
κατ ακολουθίαν ό φόβος καί ή άγωνία 
έξωτερικεύονται έπί του σωματικού 
πεδίου, τόσον—διά τής έξωτερικής 
κινητικότητος (τής-οχετικής μιμικής, 
τών άναλόγων χειρονομιών, τής άντι- 
στοίχου φωνής καί του λόγου, τοΰ 
τρόμου τών άκρων καί τής σιαγόνος,

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ, ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ
άναφορά εις κάτι συγκεκριμένον καί 
σαφές π.χ. τό παιδί άγωνιά έν τώ 
σκοτεινώ δωματίω. ’ Αλλά καί εις τάς 
περιπτώσεις ταύτας τό κάτιτοϋτο είναι 
πολλάκις άσαφές, νεφελώδες καί ακα
θόριστον. Παρά ταϋτα εις πολλάς περι
πτώσεις ή άγωνία συνδέεται πρός σαφή 
νοητικά στοιχεία (παράοτασιν) καί άνα- 
φέρεται εις αύτά. Διά τόν θάνατον π.χ. 
αίσθανόμεθα άγωνίαν καί ούχί φόβον 
μολονότι έχομεν σαφή τήν παράοτασιν 
τής αίτιας. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην 
καί άλλας πολλάς ή άγωνία συνδέεται 
πρός σαφή νοητικά στοιχεία (παράστα
ση/) καί άναφέρεται εις ταϋτα.

Κατά τ ' ανωτέρω δυνάμεθα γενικώς 
νά ε'ίπωμεν δτι δέν υπάρχει φόβος άνευ 
έπιγνώσεως τής αίτιας. Ώ ς  πρός τήν 
άγωνίαν συνήθως έπισυμβαίνει αϋτη 
άνευ έπιγνώσεως τής αίτιας, υπάρχει 
όμως καί ή άγωνία άναφερομένη εις 
συγκεκριμένον αίτιον. "Ας ληφθή έν 
τούτοις ύπ' όψιν δτι ό διαχωρισμός 
οϋτος είναι πολλαπλώς σχηματικός καί 
ότι εις τήν πραγματικότητα τά έν λόγω 
βιώματα συνυπάρχουν καί μείγνυνται, 
ώστε δέν διαχωρίζονται αίτιολογικώς 
καί φαινομενολογικούς άπ’ άλλήλων.

“ Ιδιον τοϋ δυσοιώνου τής άγωνίας 
είναι καί τοϋτο, ότι μετά τήν πάροδον 
αυτής άναφαίνεται ή άγωνία άναμονής 
έπαναλήψεως τής άγωνίας, μέ τό αύτό 
αίσθημα έπικειμένου δεινού. "Εχομεν 
τότε τήν άγωνίαν τής άγωνίας, όπερ 
κυρίως είπείν είναι ό φόβος τής άγωνί
ας. Τό τοιοϋτον δέν υπάρχει εις τόν 
φόβον. Δυνάμεθα δέ πρός τούτοις νά 
παρατηρήσωμεν ότι ώς καί άνωτέρω 
έλέχθη ή άγωνία καί ό φόβος συμπλέ
κονται καί συνυπάρχουν μετ' άλλήλων 
ή άλληλοδιαδέχονται άλληλα. Οϋτω 
άγωνιά τις προκειμένου νά όμιλήση

τής άτονίας τών κάτω άκρων κ.λ.π.), 
όσον καί διά τής μεταβολής τής λει
τουργίας τών έσω οργάνων προκαλου- 
μένων έκ παραλλήλου παθολογικών 
αισθημάτων π.χ. ταχυκαρδίας, βάρους 
καί συσφίξεως κατά τήν καρδιακήν 
χώραν, συσφίξεως κατά τόν φάρυγγα, 
δύσπνοιας, ξηρότητος τοϋ στόματος, 
ώχρότητος τοϋ προσώπου, αύξήσεως 
τής άρτηριακής πιέσεως, μυδριάσεως.

Καί ώς πρός τήν έξωτερίκευσιν 
ταύτην διαφοράν μεταξύ φόβου καί 
άγωνίας.

Κατά τόν φόβον ή κινητική άντίδρα- 
σις δηλαδή αί πράξεις τοϋ άτόμου είναι 
ώς έπί τό πλεΐστον άντίστοιχος πρός 
τάς περιστάσεις καί τά άντικειμενικά 
δεδομένου. Είναι κατ' άκολουθίανσκό
πιμος. ΔΓ αύτής έξυπηρετεϊται τό 
άτομον καί διασώζεται έκ τοϋ κινδύνου.

Κατά τήν άγωνίαν δέν είναι συνήθως 
σκόπιμος καί άνάλογος πρός τά άντικει- 
μενικά δεδομένα δημιουργουμένων κι
νητικών έκδηλώσεων έπιβλαβών διά τό 
άτομον οΐον τοΰ πανικοϋ, τής έμβρον- 
τησίας κ.ά. ' Η άγωνία ώς πρωτόγονον, 
ώς άνωτέρω έλέχθη, συναίσθημα συνε
πάγεται πρωτογόνους άντιδράσεις ά- 
μύνης ούχί πάντοτε έπωφελεϊς, άλλά 
πολλάκις έπιβλαβείς.

Κατά τήν άγωνίαν τά συνοδό έκ τών 
έσω οργάνων καί τοϋ σώματος έν γένει 
αισθήματα είναι περισσότερον αισθητά 
καί βιοϋνται σφοδρότερον καί συγκλονι- 
στικώτερον ή τά τοϋ φόβου. Κατά τόν 
φόβον καί στόν σφοδρόν είσέτι είναι 
άτονώτερα.

Κατά τήν άγωνίαν τό νευροφυτικόν 
σύστημα έπηρεάζεται καί έρεθίζεται 
λίαν σφοδρώς καί δή τό συμπαθητικόν 
τμήμα αύτοϋ (έκχυσις άδρεναλίνης εις

Η αγωνία υποκειμενικώς γίνεται αισθητή 
ως εσωτερική ψυχική και σωματική έντα- 
σις, ως ανησυχία, ως αδημονία, ως στενο
χώρια ως απόγνωσις.

τό αίμα, μεταβολή τής λειτουργίας τής 
καρδίας, τής άναπνοής, τών μυών 
κ.λ.π ). Ο έρεθισμός οϋτος τοϋ συμπα
θητικού άποτελεϊ τήν λειτουργίαν τοϋ 
κινδύνου κατά τόν Cannon. Ήέπαύξη- 
σις τής λειτουργίας τοϋ συμπαθητικού 
μέ τά άνάλογα παθολογικά αισθήματα 
δίδει άφορμήν εις τό έγώ νά άντιδράση 
εις ταϋτα διά νέας άγωνίας, ήτις 
έπαυξάνει τόν έρεθισμόντοΰ συμπαθη
τικού ώστε δημιουργείται φαύλος κύ
κλος καί έπειδή, ώς καί άνωτέρω 
έλέχθη, τό άτομον δέν δύναται νά 
κυριαρχήση έαυτοϋ ό οργανισμός τελι- 
κώς ύφίσταται έξάντλησιν άπό τήν
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άσκοπον ταύτην σπατάλην ένεργείας 
λόγω τοΰ ύπερβολικοϋ Stress. Οϋτω ή 
βιολογικώς κατ' άρχην σκόπιμος αϋτη 
άντίδρασις άμύνης καταντά επιβλαβής 
καί πολλάκις καταστρεπτική διά τό ίδιον 
άτομον λόγω τής πέραν^τών ορίων τής 
φυσιολογικής άντοχής καί τής σκοπιμό- 
τητος έπεκτάσεώς της. Αποτέλεσμα 
τούτου είναι ή έξάντληοις καί ή έξουθέ- 
νωοις τού οργανισμού καί τό αίσθημα 
κλονισμού τής ύπάρξεως. ’ Η άγωνία 
διά τών συνεπαγομένων δύναται νά 
όδηγήση εις τήν καταστροφήν τού
άτόμου δηλαδή τόν θάνατον.

*

*  *

' Αναλόγως τού είδους τής αίτιας τής 
προκαλούσης τήν άγωνίαν καί κατ' 
άκολουθίαν τού τρόπου γενέσεως αύ- 
τής, διακρίνομεν τά άκόλουθα βασικά 
είδη άγωνίας ήδη ύπό τοΰ Freud καθο- 
ρισθέντα, ό οποίος πρώτος άνεγνώρισε 
τήν ψυχολογικήν σημασίαν τής άγωνίας 
καί έθεώρησε ταύτην ώς κύριον καί 
βασικόν στοιχείον διά πολλά ψυχολογι
κά καί ψυχοπαθολογικά προβλήματα.

Α) Τήν ζωικήν άγωνίαν. Αϋτη προέρ
χεται έκ διαταραχής τής λειτουργίας 
τών έσω οργάνων, κυρίως τής λειτουρ
γίας τοΰ άναπνευστικοΰ καί τοΰ κυκλο- 
φοριακοΰ συστήματος (τής καρδίας).
Η διαταραχή αύτών συνεπάγεται άλ- 

λοίωοιν τών σωματικών αισθημάτων καί 
τού καθολικού αισθήματος. ’ Η σχετική 
βίωσις αύτών καί ή α'ίοθησις περί έκ 
τούτων άπορροίας κινδύνου διά τήν 
σωματικήν ύπόστασιν συνεπάγεται ά
γωνίαν ώς συναισθηματικήν άντίδρασιν 
(άγωνία έκ καρδιακής διαταραχής, έκ 
δυσπνοϊκών καταστάσεων). Ύποθέτο- 
μεν δ' δτι ή άγωνία αϋτη διενεργείται

διά τών διεγκεφαλικών κέντρων τών 
διακανονιζόντων τάς νευροφυτικάς 
λειτουργίας τής άναπνοής, τής κυκλο
φορίας, τής πέψεως κ.ά.

' Εν τώ προκειμένω ό κίνδυνος εύρί- 
οκεται έν αύτώ τούτω τώ σώματι.
' Υπάρχει δ ' άσάφεια ώς πρός τό είδος 
αύτοΰ.

Χρόνιοι καταοτάοεις έλαφράς άγωνί
ας (δυσθυμία - δυσφορία) άναφαίνονται 
λόγω έλαφρών διαταραχών κατά τά 
διεγκεφαλικά κέντρα τοΰ νευροφυτι- 
κοΰ συστήματος καί τά ύπ’ αύτών 
ένευρούμενα σχετικά όργανα κατά τήν 
ίδιοσυστατικήν νευροπάθειαν, τήν κατά 
ποικίλους τρόπους άναφαινομένην

νευρασθένειαν (τοξικήν κ.ό.κ.). Ύπο- 
μιμνήσκομεντήνάποψιν τοΰ Freud ότιή 
άθροισις γενετησίων όρμονών εις τό 
αίμα λόγω γενετησίου καταπνίξεως καί 
έγκρατείας άποτελεΐ αιτίαν άγωνίας καί 
άγχους.

Β) Τήν πραγματικήν ή τήν έκ τής έξω 
πραγματικότητος άγωνίαν. Αϋτη προκα- 
λεϊται έκ κινδύνου προερχομένου έκ 
τοΰ έξω κόομου (τοΰ περιβάλλοντος). 
ΓΊλεΙστα παραδείγμβτβ-κτνδύνου έκ τής 
καθ’ ήμέραν ζωής άναπαριοτοΰν τήν 
πραγματικήν άγωνίαν. Δύνανται νά μνη- 
μονευθοΰν π.χ. ή άγωνία δι' άτύχημα 
ταξιδιού δι' αύτοκινήτου, άεροπλάνου, 
έκ πυρκαγιάς, έκ σεισμοΰ, ή άγωνία διά 
μόλυνοιν έκ νόσου. Τυπικόν παράδει
γμα έχομεν τήν άγωνίαν τοΰ παιδιού 
ύπό πλείοτας προϋποθέσεις καί μορ
φιάς (μόνωοις, σκότος, ζώα, φαντάσμα
τα, κλέπται, τό σχολεΐον). ' Η άγωνία 
τών έξετάσεων άποτελεΐ έτερον τυπι
κόν παράδειγμα. ' Επίσης ή άγωνία τής 
σκηνής εις τούς καλλιτέχνας (trac).

Διά τό ώριμον καί έξελιγμένον άτο
μον ύπάρχου ν πολλαπλοί πηγαί πραγμα
τικής άγωνίας, οΐον ή άγωνιώδης μέρι
μνα διά τήν έπαγγελματικήν έπικράτη- 
σιν, τήν κοινωνικήν έπιβολήν, τήν οικο
νομικήν άσφάλειαν, ή άγωνία διά τήν 
κοινή γνώμην καί τήν κρίσιν τών άλλων, 
ή άγωνία εις τάς έρωτικάς σχέσεις, ή 
άγωνία τοΰ ύφισταμένου έναντι αύστη- 
ροΰ καί δεσποτικοΰ προϊσταμένου, ή 
άγωνία διά τάς δυσχερείας τής ζωής, 
διά τήν ζωήν έν γένει. «'Αρκετόν τή 
ήμέρα, ή κακία αύτής». ' Η σημερινή 
συλλογική άγωνία ολοκλήρου, τής άν- 
θρωπότητος διά τυχόν καταστροφικόν 
πόλεμον, διά τήν κοινωνικήν διασάλευ- 
σιν είναι άλλου είδους άγωνία.

Κατά τήν πραγματικήν άγωνίαν έχο
μεν ώς βλέπει τις, έπίγνωσιν τής αίτιας 
(άντικειμένου ή γεγονότος) ήτις παρα
σκευάζει τόν κίνδυνον, συλλαμβάνο- 
μεν δέ καί έπεξεργαζόμεθα νοητικώς 
τήν έν λόγω αιτίαν, εις ήν άναφέραμεν
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τήν άγωνίαν. Κατ' άκολουθίαν δέ ισχύει 
ό άνωτέρω κανών, ότι ή άγωνία δέν 
άναφέρεται εις σαφές αίτιον.

' Ωριμάζον τό άτομον καί άποκτών 
πείραν, γνώπτν καί λογικήν περιορίζει 
τήν άγωνίαν καί άντί αύτής άναπτύοοει 
διά τάς πραγματικός αίτιας φόβον καί 
ούχί άγωνίαν. ΠλεΤστα όμως ώριμα 
άτομα διατηρούν τάς άγωνίας των ώς 
εΐχον ταύτας κατά τήν παιδικήν έποχήν.

Συνεχείς καταστάσεις άγωνίας δύνα- 
ται νά δημιουργήσουν, άγχώδη έξέλιξιν 
τής προσωπικότητος π.χ. τοΰ μαθητου 
λόγω τοΰ Σχολείου, τοΰ αύνανισμοΰ, 
τοΰ αύστηροΰ πατρός ή διδασκάλου 
έμπνέοντος φόβον καί άγωνίαν.

Γ) ' Αγωνία έκ τύψεων συνειδότος.
' Ο άνθρωπος είναι όν πλήρες άντινομι- 
ών καί άντιθέοεων ώς πρός τάς ίδιας 
αύτοΰ ψυχικός τάσεις. «Μυρίωνέναντι- 
ωμάτων ή ψυχή γέμει». ' Ως έκ τούτου 
άναπτύοοει ένδοψυχικάς συγκρούσεις. 
Ούτω κατώτεροι πρωτόγονοι τάσεις 
(έγωϊστικαί, έπιθετικαί γενετήσιοι) συγ
κρούονται πρός τάς άνωτέρας ψυχικός 
λειτουργίας τάς έκπροοωπούσας τάς 
πνευματικός αιτίας (ήθικάς, θρησκευτι
κός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός) π.χ. 
σύγκρουοις συμφέροντος πρός τό κα
θήκον. ' Επειδή ή κυριωτέρα πνευματι
κή άξια είναι ή ήθική άνάγομεν ώς 
γνωστόν, τάς τύψεις ουνειδήσεως εις 
τήν ήθικήν συνείδησιν κατά κύριον 
λόγον. Σχετικώς διαπιστοϋμεν, ότι τό 
ένδεχόμενον κυριαρχήσεως τών κατω
τέρων τάσεων οημαίνει κίνδυνον καί 
άπειλήν διά τήν ήθικήν συνείδησιν καί 
τήν όλην προσωπικότητα. ' Η συναισθη
ματική άντίδρασις έκ τού τοιούτου 
κινδύνου είναι ή άγωνία. Όταν δέ 
κυριαρχήσουν καί έπιβληθοϋν αίάπαγο- 
ρευόμεναι κατώτεροι τάοεις καί ούτως 
διαπραχθή παράβασις ήθικοΰ τινός κα- 
νόνος άναφαίνεται έντονωτέρα ή άγω
νία, ήτις είναι άγωνία έξ ένοχής.,

Ώ ς  γνωστόν ή ψυχανάλυοις έχει 
περιλάβει τάς παντοειδείς πνευματι
κός άξίας εις τό ύπερεγώ άντιθέτουσα 
εις τούτο τό έκεϊνο (es) όπερ περιλαμ
βάνει τάς πρωτογόνους τάσεις. ’ Εκ τής 
ουγκρούσεως τών δύο τούτων καί τής 
ένδεχομένης κυριαρχίας τών κατωτέ
ρων τάσεων ιδίως τών γενετησίων, 
προκύπτει κατά τήν ψυχανάλυσιν ή 
άντίδρασις τής άγωνίας τοΰ ύπερεγώ2.

Εις τάς περιπτώσεις τής άγωνίας έκ 
τών τύψεων ουνειδήσεως άλλοτε είναι 
σαφές τό αίτιον, άλλοτε άσαφές.

Τά τρία άνωτέρω περιγραφέντα είδη 
άγωνίας, άποτελοΰν γενικόν καί εύρύ 
περίγραμμα3.

Γενικώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι ή

73



ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ, ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ

αγωνία άναφαίνεται, όταν ή ϋπαρξις τοϋ 
άνθρώπου, σωματική, ψυχική καί πνευ
ματική τίθεται καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
έν κινδύνω, τοϋ κινδύνου εμφανιζόμε
νου ύπό πολλαπλός καί ποικίλας μορ-
φάς

Είδικώτερον έχομεν άγωνίαν λόγω 
κινδύνου αύτής ταύτης τής ζωής, 
(φυσικός θάνατος) λόγω έλλείψεως 
τών πρός τό ζήν, μή δυνατότητος 
άναπτύξεως τής ζωής (φροντίς καί 
μέριμνα διά τήν ζωήν). Άγωνίαν έχο
μεν έξ άβεβαίας προοπτικής διά τήν 
ζωήν, έξ άνασφαλείας, έξ έλλείψεως 
αύτοβεβαιώσεως, έξ ευθύνης, έξ έμ- 
ποδισμοΰ πρός τι, έκ περιορισμού ή μή 
δυνατότητος πρός άγάπην, έκ μή δεόν
τως ρυθμισμένου έρωτικοΰ καί γενετη
σίου ένστικτου, έξ έπικειμένης τιμωρί
ας.

’ Αγωνίαν έχομεν έπίσης έκ κινδύνου 
τής κοινωνικής ύποστάοεως (κοινωνι
κός θάνατος), τής ήθικής ύποστάοεως 
(τύψεις συνειδήσεως καί μεταμέλεια 
έξ άμαρτήσεως καί ένοχής διά παράβα
ση/ ήθικής ή θρησκευτικής έπιταγής καί 
κανόνος). Περαιτέρω έχομεν άγωνίαν 
έκ κινδύνου ψυχικού θανάτου (άγωνία 
έξ έπιγνώοεως ψυχικής μεταβολής καί 
ιδίως ψυχικής παθήσεως).

' Η άνευ νοήματος ζωή άποτελεΤ 
άλλην πηγήν άγωνίας. ' Η μόνωσις ώς 
άπώλεια τής διαπροσωπικής (διά συν
τρόφου τινός) διασφαλίσεως καί τής 
ομαδικής (τής κοινωνίας) διασφαλίσε- 
ως, νοουμένων τούτων ώς τρόπων δΓ 
ών διασφαλίζεται τις καί περιορίζει τήν 
εύθύνην του, άποτελοΰν έπίσης πηγήν 
άγωνίας. Τά είδη ταΰτα τής άγωνίας 
προέρχονται έκ τού κινδύνου τού έγώ 
κατά τήν πνευματικήν αύτοϋ ύπόστασιν 
καί τήν εκμηδένισιν αύτοϋ (μερικήν ή 
ολικήν).

' Αγωνία έκ τού κινδύνου τών προσφι
λών προσώπων είναι άλλη πηγήχάγωνί- 
ας.

Τό δέος ώς άλλο είδος άγωνίας 
άναφέρεται εις θρησκευτικού περιεχο
μένου συγκινήσεις ή εις πρόσωπα 
έμπνέοντα σεβασμόν καί έκτίμησιν.

' Ως ιδιαιτέρας μορφής άγωνίαν δέον 
νά άναφέρωμεν τόν τρόμον τήν φρίκην, 
τήν φρικίασιν, τήν άνατριχίαοιν. Τά 
βιώματα ταΰτα μή διαφοροποιημένα 
όντα άποτελοΰν μίγμα άγωνίας καί 
φόβου διά τόν τής ουνήθους ζωής μέν 
τρόμον έξ αιτίας έντυπώσεως αιφνίδιας 
καί ίοχυράς, ούχί πάντοτε κακής, διά 
τήν φρίκην δέ καί τήν άνατριχίαοιν 
(έπίσης τόν τρόμον) έξ αίτιας φρικώ- 
δους, άπεχθοϋς καί .συγκλονιστικής ή 
άποκόσμου καί μυστηριώδους. "Εχουν 
δέ ταΰτα έντονον έπίδραοιν έπί τού

σωματικού πεδίου.
' Η έλαφβάΆγωνία προσλαμβάνει τή 

μορφή τής άνησυχίας, τής μερίμνης, 
τής φροντίδος. Είναι συνήθως μακράς 
διάρκειας καί άνάμικτος μετά φόβου, 
έκπορεύεται δέ έκ τής ίδιας καταστά- 
σεως τών πραγμάτων ή έκ τής τών 
οικείων προσώπων. Δέν έχει άπήχησιν 
άμεσον άξιόλογον έπί τού σωματικού 
πεδίου. Κατατρίβει όμως ολίγον κατ' 
ολίγον τόν οργανισμόν.

' Η άνάμνησις γεγονότος προκαλέ- 
σαντος άγωνίαν δύναται νά δημιουργή- 
ση έκ νέου ψυχικήν καί σωματικήν 
κατάστασιν άγωνίας.

Υπάρχουν ώς βλέπομεν πολλαί πη- 
γαί καί μορφαί άγωνίας ύπό τάς όποιας 
έκφράζεται ή θυμική διάθεσις πρός 
άγωνίαν, ώς καί οί Στωϊκοί έδίδασκον καί 
έσχάτως ό Lersch έπανέλαβε καί τάς 
όποιας ό άνθρωπος δοκιμάζει έν τή 
συναλλαγή μέ τήν ζωήν καί τό πεπρω- 
μένον του, είτε αύται άναφέρονται εις 
τό ίδιον έγώ, είτε εις ξένον έγώ μεθ' 
ου συνδέεται. "Οπισθεν όμως πόσης 
άγωνίας είναι ή άγωνία τής μονώοεως, 
τής έγκαταλείψεως, ή άγωνία έκ τού έν 
κινδύνω τιθεμένου ένστικτου τής ζωής 
τούτέστιν τού θανάτου ύπό γενικωτέ- 
ραν έννοιαν, «έσχατος έχθρός καταρ- 
γεΐται θάνατος» λέγει ό Παύλος εις τήν 
πρός Κορινθίους Α' έπιστολήν Κεφ. ΙΕ, 
26 .

' Η άγωνία έχει άποτελέσει ώς άρχι- 
κώς έλέχθη θέμα τής φιλοσοφικής 
άνθρωπολογίας. Θεωρείται δ ’ ύπ’ αύ
τής ώς βασικόν γνώρισμα τής άνθρωπί- 
νης ύπάρξεως. Κατά τήν ύπαρξιακήν 
φιλοσοφίαν ό άνθρωπος είναι έναγώνι- 
ον όν." Ιδιον αύτοϋ είναι τό άγωνιάν. Τό 
μή άγωνιάν άποτελεΤ παθολογικήν κα
τάσταση/ έξαλείψεως ή μή άναπτύξεως 
μιάς ψυχικής λειτουργίας, ήτις έδει νά 
ύπάρχη (ψυχροί άπαθείς, ψυχοπαθητι- 
κοί τύποι). ' Ο άνθρωπος έχει έπί 
τούτοις ώς ιδιότητα τήν ικανότητα πρός 
κατάπνιξιν τής άγωνίας.

Η άνευ νοήματος ζωή αποτελεί πηγήν 
αγωνίας.

Οί Στωϊκοί, ώς άνωτέρω έλέχθη 
ώμίλουν, περί θυμικής πρός άγωνίαν 
διαθέσεως. Τό βίωμα τής άγωνίας 
άπησχόλησε έπίσης τήν Χριστιανικήν 
άνθρωπολογίαν. ' Ο I. Δαμασκηνός θε
ωρεί τήν άγωνίαν ώς έγγενές εις τόν 
άνθρωπον βίωμα άσχετον πρός τήν 
άμαρτίαν, δι' ό έκάλεσε ταύτην «άδιά- 
βλητον πάθος». ' Ο Αύγουστίνος όμιλεί 
περί άνησυχίας ώς στοιχείου τής ψυχι
κής ζωής τού άνθρώπου.

’ Εκ τών νεωτέρων φιλοσόφων ό 
Kierkegaard άφιέρωσε ίδιαν μελέτην 
εις τήν άγωνίαν έχουσαν τόν τίτλον: 
«' Η έννοια τής άγωνίας» καί κατέδειξε 
ταύτην ώς γνώρισμα τής άνθρωπίνης 
ύπάρξεως. Κατ’ αύτόν ή άγωνία παρά- 
γεται άπό τήν ϋπαρξιν, έπειδή αϋτη (ή 
ϋπαρξις) σχετίζεται πρός τό μηδέν. Τό 
βίωμα τού μηδενός είναι έκείνο όπερ 
παράγει τήν άγωνίαν ή άντιοτρόφως ή 
άγωνία είναι άγωνία τοϋ μηδενός (τοϋ 
θανάτου). Τούτο είναι τό νόημα τής 
άγωνίας.

Εις τούς καθ’ ήμάς χρόνους ή 
άγωνία άπησχόλησε τούς φιλοσόφους 
τής ύπαρξιακής φιλοσοφίας, ιδίως τούς 
Jaspers καί Heidegger, έπίσης τούς 
λογοτέχνας τόν Rilke καί τόν Kafka.

Ό  Jaspers διακρίνει φυσικήν καί 
ύπαρξιακήν άγωνίαν. ' Η φυσική άγωνία 
προκαλείται, όταν άπειλείται ή φυσική 
ϋπαρξις ύπό τού θανάτου. 'Υπάρχειδ' 
αϋτη καί εις τόν άνθρωπον καί εις τό 
ζώον καί είναι κατώτερον είδος άγωνί
ας.

' Η ύπαρξιακή άγωνία προκύπτει όταν 
κινδυνεύη ή άξια τής ύπάρξεως τού 
άνθρώπου ποικιλοτρόπως νοουμένη καί 
είναι άνώτερον είδος άγωνίας. Παρατη- 
ρείται αϋτη, όταν ό άνθρωπος ζή άνευ 
εύθύνης, έλευθερίας καί αύθεντικότη- 
τος, όταν ζή άνευ σκοπού τινός, όστις 
πρέπει νά είναι πνευματικός σκοπός 
άνώτερος έκείνου, όν τάσσει ό άνθρω
πος κατά τήν καθ’ ήμέρανμαζοποιημέ- 
νην ζωήν. Είναι ή άγωνία έν τή συναλλα
γή μέ τόν ίδιον έαυτόν έν τή συνδιαλλα
γή τής ψυχής μεθ’ έαυτής καί τή 
αύτοκριτική κατά τήν όποιαν ό άνθρω
πος έχει νά έπιλέξη μεταξύ ζωής άνευ 
σκοπού καί ζωής άνωτέρων σκοπών. 
Οϋτω πώς έννοεί καί ό Kierkegaard τήν 
άγωνίαν, τόν ίλιγγον ώς τήν ώνόμαζε, 
ήτις προκύπτει άπό τήν ένοχήν μή 
άκολουθήσεως τής δεούσης ζωής καί 
κατ' άκολουθίαν τής πτώσεως εις τήν 
άμαρτίαν.

' Ο Heidegger δέχεται τόν διαχωρι
σμόν μεταξύ φόβου καί άγωνίας, τού 
φόβου καθοριζομένου αίτιολογικώς, 
τής άγωνίας μή καθοριζομένης. Τό 
άκαθόριστον έν τή άγωνία είναι τό μή
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έχον υπαρκτήν ύπόατασιν, είναι τό μή 
είναι, τό μηδέν, ό θάνατος. Κάθε 
αγωνία είναι κατά τόν Heidegger άγωνία 
θανάτου4.

Κατά τόν Heidegger ή άγωνία είναι 
μόνιμον στοιχείον τής ύπάρξεως, είναι 
ίδιότης τής άνθρωπίνης ψυχής καί 
άποτελεί βαοικήν θυμικήν διάθεσιν αυ
τής. Τούτο δέ διότι ό άνθρωπος άφ' 
ένός είναι πεπερασμένον ον, άφ' 
ετέρου έχει αναγάγει τό έγώ αύτοϋ εις

ύψίστην άξίαν. Προέρχεται δέ ή άγωνία 
αϋτη άφ' ένός έκ τής μή θεμελιώοεως 
τής ζωής έν τή ϋπερβατότητι καί άφ' 
έτέρου έκ τής μή πραγματοποιήοεως 
τής ύπάρξεως κατά τόν δέοντα τρόπον. 
Τότε άκολουθεί άβεβαιότης, άνασφά- 
λεια, μόνωοις, έλλειψις οκοποϋ καί 
νοήματος τής ζωής, αϊαθημα ένοχής 
καί άγωνία θανάτου. " Η άγωνία αϋτη 
είναι υπαρξιακή άγωνία καί είναι ιδία τού 
έξειλιγμένου εις προσωπικότητα άν-

θρώπου, προκύπτει δ ’ αϋτη έκ σκέψε- 
ων περί τής ύπάρξεως τού έγώ ήμών ώς 
προσωπικότητος ένεχούοης άξίαν καί 
ικανότητα αύτοδιαθέσεως. Κατ' άντί- 
θεοιν πρός τήν ύπαρξιακήν ταύτην 
άγωνίαν, έχομεν τήν πρωτόγονον φυσι
κήν άγωνίαν προκύπτουσαν έκ κινδύ
νου τής φυσικής τού άνθρώπου ύπο- 
στάσεως.

Η συνέχεια στο επόμενο

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ’ΔΡΑΣΙΝ

Σύντομος απολογισμός Δεκεμβρίου 1982
Την 15.08 ώρα της 2-12-82, στην πε

ριοχή Δάφνης (ΚΓ Α/Τ), συνελήφθηκε 
ο ΠΟΛΙΤΗΣ Γεώργιος του Νικολάου και 
της Μαρίας, γεν. το 1929, στην Αθήνα, 
κάτοικος ομοίως οδού Αβέρωφ 41 ΛΒ' 
Α/Τ οδηγός, γιατί σε έλεγχο που έγινε 
στο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒ 6512 
Δ.Χ. ταξί που οδηγούσε στην Πλ. 
Καλογήρων, βρέθηκε κάτω από το πίσω 
κάθισμα, πιστόλι τύπου μπερέττα με 
αριθμό 791585955 και με γεμιστήρα 
από την οποία έλειπαν δυο φυσίγγια.

Την 03.40 ώρα της 9-12-82 στην Πλ. 
Ομόνοιας (Δ.Α/Τ) συνελήφθηκε ο ΧΟ- 
ΝΙΔΗΣ Χρήστος του Ηλία και της 
Ιωάννας γεν. το 1958 στην Αθήνα, 
εργάτης κάτοικος Ανθούπολης οδού 
Ιουστινιανού 1, γιατί χωρίς λόγο επετέ- 
θηκε και κτύπησε με σιδερένιο ραβδί 
τον αστυφύλακα του Κέντρου Αλλοδα
πών που βρίσκονταν σε υπηρεσία, 
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗ Ευάγγελο όταν επιχεί
ρησε αυτός να τον ελέγξει, με αποτέ
λεσμα να του προξενήσει κάταγμα 
αριστερού μηριακού οστού και να μετα
φερθεί στο 401 Γεν. Στρ. Νοσοκομείο.

Την 0230 ώρα της 16-12-82 στην οδό 
Χριστομάνου 29 (ΙΕ Α/Τ) συλληφθήκα- 
νε μετά από καταδίωξη οι: 1) Γ.Ν. τού 
Κων/νου και της Μαρίας ετών 14, 
άνεργος άγνωστης διαμονής και 2) Γ.Κ. 
του Νικολάου και της Ελένης ετών 17, 
άγνωστης διαμονής, οι οποίοι ομολόγη
σαν πως από τη περιοχή του Πειραιά 
αφαίρεσαν το με αριθμό κυκλοφορίας 
ΑΖ 6506 δίκυκλο μοτ/το και άλλο ένα 
χωρίς αριθμό κυκλοφορίας.

Την 00.17 ώρα της 22-12-82 στην 
οδό Κυψέλης 34 (Ζ' Α/Τ) συλληφθήκα- 
νε οι: 1) ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ Κων/νος του 
Χρήστου γεν. το 1957 στη Λάρισα, 
φοιτητής κάτοικος οδού Κάλβου 36 
(ΚΖ' Α/Τ), 2) ΦΙΛΟΣ Γςηγόριος του 
Αγγέλου, γεν. το 1962, στην Αθήνα,

άνεργος κάτοικος οδού Μεγαλουπόλε- 
ως 21 (ΚΖ' Α/Τ) και 3) ΤΖΑΦΕΡΗΣ 
Νικόλαος του Γεωργίου, γεν. το 1963 
στην Αθήνα, κάτοικος οδού Σίκινου 47 
(Ζ' Α/Τ) γιατί λίγο πριν από την 
σύλληψή τους στην πιο πάνω διεύθυν
ση προκάλεσαν ζημιές σε βιτρίνες 
καταστημάτων.

Την 01.27 ώρα της 22-12-82 στην 
οδό Σπάρτης 80-82 (ΙΑ' Α/Τ) συνελή
φθηκε η ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Καλλιόπη του 
Παναγιώτη, γεν. το 1962, στην Αθήνα 
άνεργη, κάτοικος οδού I. Μεταξά 174 
(ΙΑ Α/Τ), γιατί λίγο πριν από τη σύλληψή 
της, με δυό νεαρούς που διέφυγαν τη 
σύλληψη ζητούσαν φορτικά από φαρ
μακείο που βρίσκονταν εκεί, ηρεμιστι- 
κά.

Την 19.30 ώρα της 23-12-82 στην 
Πλ. Κουμουνδούρου (ΣΤ' Α/Τ) συλλη- 
φθήκανε οι: 1) ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δημή- 
τριος του Αλεξάνδρου, γεν. το 1964, 
στη Λάρισα, κάτοικος διαφόρων ξενο
δοχείων και 2) ΚΩΣΤΑΚΗΣ Σάββας του 
Γεωργίου, γεν. το 1966 στο Αιγάλεω, 
κάτοικος οδού Πλαπούτα 26 Περιστέρι, 
γιατί πριν από τη σύλληψή τους είχαν 
κλέψει το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΝ 
1935 ΙΧΕ αυτοκίνητο.

Την 13.37 ώρα της 24-12-82 στην 
οδό Μονεμβασίας 1) (ΛΣΤ' Α/Τ) συνε
λήφθηκε ο ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ Αθανάσιος 
του Δημητρίου, γεν. το 1952, στην 
Αθήνα, άνεργος, κάτοικος οδού Κυθή
ρων 5 (ΛΣΤ' Α/Τ) γιατί τραυμάτισε με 
μαχαίρι μέσα σε χαρτοπαιχτική λέσχη 
του ΡΟΥΠΑ Κων/νου, τον ΔΑΛΒΙΡΑ 
Φώτιο του Χαραλάμπη, γεν. το 1955 
στην Αμαλιάδα, οικοδόμο κάτοικο οδού 
Χανιών 1 (ΛΣΤ' Α/Τ) καί τον ΡΟΥΠΑ 
Ανδρέα του Χαραλάμπη, γεν. το 1926, 
στην Αμαλιάδα, κάτοικο οδού Μωρογι- 
άννη 35 (ΛΣΤ' Α/Τ) εργάτη.

Την 03.07' ώρα της 26-12-82 στην

οδό Βεργή 21 (ΛΑ' Α/Τ) συλληφθήκα- 
νε οι: 1) ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ Βασίλειος του 
Γεωργίου, γεν. το 1966, στην Πρέβεζα, 
ελαιοχρωματιστής, κάτοικος οδού Κα- 
τεχάκη 2 (Λ' Α/Τ) και 2) ΔΡΑΚΟΝΤΑΙ- 
ΔΗΣ Δημήτριος του Γεράσιμου, γεν. το 
1961, στην Παραβόλα Τριχωνίδας, σι
δεράς κάτοικος οδού Ξηρογιάννη 46 
(ΛΑ' Α/Τ) γιατί λίγο πριν από τη 
σύλληψη τους, με δύο άλλα άτομα που 
διέφυγαν τη σύλληψη, έκλεψαν ΙΧΕ 
αυτοκίνητο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1982

α) Κλήθηκε για παροχή βοήθειας στο 
τηλέφωνο «100» σε 14851 περιπτώ
σεις.

β) Μετάφερε σε Νοσοκομεία και 
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 232 αιφνι- 
δίως ασθενήσαντα άτομα και έδωκε 
βοήθεια σε 827 παθόντες σε τροχαία 
ατυχήματα.

γ ) ' Εδωσε βοήθεια σε 109 άτομα που 
διατελούσαν σε μέθη.

δ) Έκαμε έλεγχο σε 51 Κέντρα 
Τεχνικών Παγνιδιών για την προστασία 
των ανηλίκων.

ε) Έδωσε λύση σε 1314 επεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) Επιλήφθηκε σε 1635 συγκρού
σεις με υλικές ζημιές.

ζ) Βρήκε και παρέδωσε στους κατό
χους τους 44 κλεμμένα οχήματα.

η) Για την εξασφάλιση της καθαριό
τητας και για την προστασία των πολι
τών από τους θόρυβους έκαμε 977 
συστάσεις και βρέθηκε στη δυσάρεστη 
θέση να επιδώσει 103 κλήσεις σε 
ισάριθμους παραβάτες.

θ) Προσήγαγε σε διάφορα Αστυνομι
κά Τμήματα 958 άτομα.



Ο Ι ΑΡΧΑΙΟΙ μας πρόγονοι μετά - 
ξύ των άλλων ησχολήθησαν 

επιτυχώς και με την έννοιαν του 
α π είρ ου . Θα α να φ ερ θ ώ μ εν  εις 
τους κυριωτέρους εξ αυτών, οι 
οποίοι ησχολήθησαν με το  θέμα 
μας.

α) Ο Αναξίμανδρος και το άπει
ρον.

Ο Μιλήσιος φιλόσοφος Αναξίμαν- 
δρος (610-547 π.Χ.), μαθητής και 
φίλος του Θαλού εφρόνει: «Αρχήν 
τε  και τέλος έχον ουδέν ο ύτε  αϊδιον 
ούτε  άπειρον» ήτοι (ουδέν πράγμα, 
το  οποίον έχει αρχήν και τέλος, 
δύναται να είναι αιώνιον και ά π ει
ρον). Ούτος δια το  άπειρον έλεγε: 
«Πάντα ή αρχή ή εξ αρχής, του δ' 
απείρου ουκ έστιν αρχή» ήτοι (όλα 
έχουν αρχή ή προέρχονται από μια 
αρχή, του δε απείρου δεν υπάρχει 
αρχή). Και ο Αριστοτέλης αναφέρει 
εις το  έργον του «Φυσικά 203 β 6», 
σχετικώς με τον Αναξίμανδρον ότι: 
«Του δε απείρου ουκ έστιν αρχή' 
είη γαρ αν αυτού πέρας. ’ Ετι δε και 
αγέννητον και άφθαρτον ως αρχή 
τις ούσα... αθάνατον γαρ και ανώ- 
λεθρον ως φησιν ο Αναξίμανδρος».

Ο Α να ξ ίμ α νδ ρ ο ς  εθ εώ ρ η σ εν  
πρώτος το  άπειρον ως υψίστην 
οντολογικήν αρχήν και έλαβεν α υ 
τό  ως αρχήν των πάντων. Ο Βυζαν

τινός σχολιαστής Σιμπλίκιος γρ ά 
φει: «Αναξίμανδρος αρχήν είρηκε 
των όντων το  άπειρον...». Και εφρό- 
νει ότι «... αγήρων... αθάνατον... 
ανώλεθρον», ήτοι ότι αυτό  δεν έχει 
αρχήν ούτε  και τέλος, ακόμη δεν 
υπόκειται εις φθοράν και συνεπώς 
είναι αθάνατον, ανώλεθρον και θ ε ι
ον. Ούτος θεωρεί το  άπειρον ως 
ασκούν οντολογικήν κυριαρχίαν και 
κυβερνητικήν επίδρασιν και επ ί- 
σ τευεν ότι το  άπειρον είναι η 
πρώλη ύλη, η οποία είναι αθάνατος 
και κατέχε ι αιωνίαν κίνησιν, εκ της 
οποίας γίνοντα ι τα  πάντα και εις 
την οποίαν επ ιστρέφουν φ θειρό
μενα. Ούτω πως ο Αναξίμανδρος 
ύψωσεν το  άπειρον εις το  αξίωμα 
της πρώτης υπερβατικής αρχής και 
το  εταύτισ εν με το  θειον. Κ ατ’ 
αυτόν τον τρόπον προπαρασκεύ
ασε και την μαθηματικήν περί του 
κόσμου αντίληψιν και υπέδειξεν ότι 
το  ουσιώδες γνώρισμα των εγκο 
σμίων όντων το απ οτελεί ο π επ ε 
ρασμένος χαρακτήρ αυτών. Ο Ανα - 
ξίμανδρος ωνόμαζεν άπειρον εκε ί
νο, το  οποίον ονομάζομεν ενέρ γε ι
αν ή ένα μείγμα, το  οποίον εμπερ ι
έχει όλα τα  υλικά σώματα.

β) Ο Αναξιμένης και το άπειρον.
Ο Μιλήσιος φιλόσοφος Αναξιμέ

νης (586-525 π.Χ.), ο τρίτος χρονο-

Γράφει ό Γ. Μαυρικάκης
Αριστερά: 0 θάνατος
του Αρχιμήδους. 0 Αρχιμήδης
εχρησιμοποίησε πολύ
την έννοιαν
του απείρου.
Στην απέναντι σελίδα: 0 
Δημόκριτος. Εθεώρει 
ότι το παν 
είναι άπειρο.

λογικώς διευθυντής, μετά τον 0 α -  
λήν και το ν  Αναξίμανδρον, του  
πρώ του Π ανεπ ιστημίου το υ  κ ό 
σμου εις την Μίλητον, πρεσβεύει 
όπως μας διασώζει ο Βυζαντινός 
σχολιαστής Σιμπλίκιος ότι: Μίαν μεν 
και αυτός (ο Αναξιμένης) την υπο- 
κειμένην φύσιν και άπειρον φησιν 
ώσπερ εκείνος (ο Αναξίμανδρος) 
ουκ αόριστον δε ώσπερ εκείνος, 
αλλά ωρισμένην, αέρα λέγων α υ 
τήν...».

γ) Ο Αναξαγόρας, ο Δημόκριτος 
και το άπειρον.

Ο Αναξαγόρας (500-428 π.Χ.) ε ί
ναι ο ιδρυτής της πρώτης σχολής 
της φιλοσοφίας εις τας Αθήνας. 
Αυτός εχρησιμοποίησε την έννοιαν 
του απείρου εις την προσπάθειάν 
του του τετραγωνισμού του κύ 
κλου, αλλά και εις άλλα θέματα. 
Εδέχετο το  άπειρον της κινήσεως 
της διαιρέσεως ενός πράγματος, το 
άπειρον της δ ια ιρετότητος ενός 
ποσού. Ο Αναξαγόρας εδέχετο

Μαρμάρινο κεφάλι του Αριστοτέλη. Ο 
Αριστοτέλης επίστευε ότι «παν υπαρκτόν 
σώμα υπάρχει, διότι καθορίζεται από 
συγκεκριμένα όρια».

Τθ ΑΠΕΙΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΑΒ
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επίσης μίαν απειρίαν ομοιομέρειας 
εις ένα περιωρισμένον σώμα, η 
οποία καθιστά δυνατήν την επ ' 
άπειρον πορείαν του  χωρισμού.

Ο Δημόκριτος πάλιν τον δον π.Χ. 
αιώνα, εθεώρει ότι το  παν είναι 
άπειρον και επ ίστευεν ότι άπειρον 
είναι το  κενόν και άπειροι οι κόσμοι. 
Αυτό επ ίστευον και οι Επικούρειοι 
φιλόσοφοι, ενώ οι Στωικοί εθεώ - 
ρουν τον χώρον άπειρον, αλλά τον 
κόσμον πεπερασμένον. Οι Πυθα
γόρειοι επ ίστευον ότι ο κόσμος 
είναι άπειρος και εταύτιζον αυτό 
(το άπειρον) με τον άρτιον αριθμόν. 
Οι Ελεάται πάλι εδέχοντο ότι η 
ουσία είναι άπειρος. Αργότερον οι 
Νεοπλατωνικοί εθεώρουν ότι άπει - 
ρος είναι μόνον ο Θεός και ελάμβα- 
νον το  άπειρον με μεταφυσικήν 
έννοιαν.

δ) Ο Αριστοτέλης και το άπει
ρον.

Ασχολούμεθα περισσότερον εδώ 
με τον Πλάτωνα και κυρίως με τον 
Αριστοτέλην. Ο Πλάτων (428-347 
π.Χ.) εδέχετο  ο άπειρον και εδίδα- 
σκεν ότι υπάρχει εις τον αισθητόν 
κόσμον (τα πράγματα) και εις τον 
νοητόν (τας ιδέας) και παρουσ ιάζε
ται υπό διαφόρους μορφάς. Ούτος 
ώριζεν το  άπειρον ως παν ό,τι δεν 
έχει αρχήν, μέσον και τέλος και 
εδέχετο ότι η ύλη είναι άπειρος.

Πρώτος όμως, όστις θεωρεί το 
άπειρον ως μαθηματικόν προσδιο- 
ριστικόν γνώρισμα είναι ο πολύς 
Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.). Ούτος 
διέκρινε το  άπειρον εις το  «δυνάμει» 
το γίγνεσθαι άπειρον, το  οποίον 
αναφέρετα ι εις μέγεθος ή π οσότη
τα, η οποία γ ίνετα ι άπειρος και εις 
το «ενεργεία», το  οποίον αναφ έρε- 
ται εις ποσότητα, η οποία είναι 
άπειρος. Το σύνολον Μ π.χ. είναι 
«ενεργεία» άπειρον.

Ο Αριστοτέλης εις τα  έργα του: 
«Μετά τα  Φυσικά εις τα  βιβλία: Κ 
1066α 35, 10666 34» και «Φυσική 
ακρόασις: Γ 204α 3, 204β 22» α να φ έ
ρει ότι: «Ά π ειρον είναι ή ό,τι δεν 
είναι δυνατόν να διεξέλθωμεν, ε 
πειδή φυσικώς δεν καθίσταται δυ
νατή μία διέξοδος, ή ό,τι με δυσκολί
αν δυνάμεθα να διεξέλθωμεν ή ό,τι 
ενώ εκ φύσεως είναι κατεσκευα- 
σμένον να έχη διέξοδον ή πέρας, 
δεν έχει το  ένα ούτε  το  άλλο.

______________________________

Ο Αριστοτέλης εις την θεωρίαν 
του περί του απείρου καθώς α να 
φέρει ο αείμνηστος Κ. Γεωργούλης 
εις το περισπούδαστον έργον του 
(Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης, Θ εσσα
λονίκη 1962, ο. 220, 221), (Φυσικά 206 
α 9), επ ίσ τευε σχετικώς ότι «Παν 
υπαρκτόν σώμα υπάρχει, διότι κ α 
θορίζεται από συγκεκριμένα όρια. 
Επειδή άπειρον είναι εκείνο, το 
οποίον δεν έχει όρια, επομένως δεν 
δύναται να υπάρξη, το  άπειρον ως 
συγκεκριμένη ουσία». Εάν δεχθώ - 
μεν πάλιν ότι δεν υπάρχει άπειρον 
τό τε  καταλήγομεν εις πολλά αδύ
νατα συμπεράσματα. Εις το  έργον 
του «φυσικά» ο Αριστοτέλης γρ ά 
φει: « Ό τ ι δ ει μη έστιν άπειρον 
απλώς πολλά αδύνατα συμβαίνει 
δήλον, και επεξηγεί, του τε  γαρ 
χρόνου έσται τις αρχή και τελευτή , 
και τα  μεγέθη ου διαιρετά εις μ εγέ 
θη, και αριθμός ουκ έσται άπειρος».

Ο Κ. Γεωργούλης εις το  ανωτέρω 
έργο του  συνοψίζων την θεωρίαν 
του  Αριστοτέλους περί του α π εί
ρου καταλήγει εις το  ότι «είναι 
ανάγκη να δεχθώμν ότι υπό τινα 
μεν άποψιν υπάρχει το  άπειρον 
υπό τινα δε άλλην δεν υπάρχει, ήτοι 
το  άπειρον δεν υπάρχει «ενεργεία» 
αλλά μόνον «δυνάμει». Ο Αρ ισ τοτέ
λης έφθασε πρώτος εις την σύγ

χρονον έννοια του μαθηματικού 
απείρου «του δυναμικού», το  οπ οί
ον και ώρισεν εις τα  «Φυσικά» του.

Πράγματι ολίγοι έχουν ασχοληθή 
τόσον με το  άπειρον όσον ο Αρι
στοτέλης. Το μεγαλύτερον μέρος 
του τρ ίτου βιβλίου του  έργου του 
«Φυσική ακρόασις Γ», το  οποίον 
π ερ ιέχετα ι εις το  «περί Φυσικής» 
αφ ιερώ νεται εις το  πρόβλημα του 
απείρου. Ο Αριστοτέλης εις την 
προσπάθειάν του  αυτήν να συλλά - 
βη το  άπειρον, το  οποίον εθεω ρεί- 
το  τό τε  αδιανόητον και συνώνυμον 
του χάους, της αμετρίας και του 
αδιεξόδου με την βοήθειαν της 
Λογικής του και γράφων την λογ ι
κήν του  απείρου φθάνει συχνά εις 
το  αδιέξοδον και εις π α ρα λογ ι- 
σμούς.

Αργότερον ο Αρχιμήδης εχρησι- 
μοποίησεν πολύ την έννοιαν του 
απείρου εις τας αποδείξεις του  και 
απέδειξεν μεταξύ των άλλων ότι η 
ακολουθία των αριθμών δεν είναι 
πεπερασμένη προς τα  άνω. Βρα- 
δύτερον άλλοι φιλόσοφοι όπως ο 
Φίλων, ο Πλωτίνος κ.ά. εδέχοντο ότι 
άπειρον δεν υπάρχει και έλεγον 
ότι: άπειρος είναι ο Θεός, ήτοι 
εδέχοντο το  άπειρον ότι είναι εκτός 
ημών και είναι το  απόλυτον ή 
ενεργεία  άπειρον.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΩΝ

Του Αστυν. A 
κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Αριστερά η Ερμούπολη της Σύρου, και 
στην απέναντι σελίδα τμήμα από το 
Φρούριο του Ναυπλίου. Και στις δυο 
πόλεις τα πρώτα μετά την απελευθέρωση 
χρόνια η Αστυνομία αντιμετώπιζε κάποια 
ζητήματα ηθών. Στην επάνω φωτογραφία 
Αστυνόμος της μετέπειτα Δημοτικής Α
στυνομίας με τη γραφική στολή του.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Δ ΕΝ είχαν περάσει παρά ελάχ ι

στα χρόνια μετά την απ οτίνα 
ξη του  τουρκικού ζυγού και την 
απελευθέρωση ενός μικρού τμ ή 
ματος της χώρας και το  νεοσύστα
το  ελληνικό κράτος, αντιμετώπιζε, 
κοντά στα άλλα δισεπίλυτα π ρο
βλήματα και κάποια σοβαρά για 
την εποχή εκείνη προβλήματα η 
θών, που εμφανίστηκαν κυρίως στις 
πόλεις, στο Ναύπλιο αρχικά και 
αργότερα στην Αθήνα, τον Πειραιά, 
την Πάτρα και τη Σύρο. Η διαφθορά 
αυτή έγινε ιδιαίτερα αισθητή, μετά 
την άφιξη στην Ελλάδα Βαυαρών και 
άλλων Ευρωπαίων, που διορίστη
καν σε διάφορα πόστα του κρατι
κού μηχανισμού και κυρίως σαν 
στελέχη των οργανουμένων τό τε  
ενόπλων δυνάμεων. Την κα τά σ τα 
ση προσπάθησε να αντιμετωπίσει 
η αντιβασιλεία με νόμο που εκδό- 
θηκε το  Δεκέμβριο του 1833, στην 
πρώτη πρωτεύουσα, το  Ναύπλιο. 
Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε πολύ 
αργότερα, στις 10 Ιανουάριου του

1844 στο υ π ’ αριθμ. 3 παράρτημα 
της εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
και η ισχύς του άρχισε από τον 
Απρίλη του ίδιου χρόνου. Δ ιατυπω 
μένος σε παράλληλο κείμενο, στα 
γερμανικά και στα ελληνικά είχε 
ολόκληρο κεφάλαιο, το  ΙΕ που 
προέβλεπε «περί βλάβης των η 
θών» και ε ίχε υπότιτλο «προσβολή 
των ηθών εν γένει», «Attentants aux 
moeurs».

Στο άρθρο 272 ο νόμος αυτός 
προέβλεπε την τιμωρία εκείνου, 
«όστις προς κοινόν σκάνδαλον ή επί 
σκοπώ του να παρασύρη άλλους 
βλάπτει τα  ήθη, διαδίδων ακόλαστα 
συγγράμματα ή συμβολικός π α ρα
στάσεις, τιμωρείται με φυλάκισιν το 
πολύ ενός έτους και όστις ω σαύ
τως προσβάλλει την αιδώ δι’ α κο 
λάστων πράξεων, μη τιμωρουμέ- 
νου ιδίως εις τον παρόντα νόμον, 
καταδικάζετα ι εις φυλάκισιν το  π ο 
λύ τριών μηνών. Ο ένοχος, εάν έχη 
εκκλησιαστικήν ή πολιτικήν υπ ηρε
σίαν γ ίνετα ι συγχρόνως έκπτω τος

αυτής. Οταν δε τρις τιμωρηθή δια 
μιαν των ανωτέρω πράξεων δια- 
τά τ τε τα ι και ιδιαιτέρα αστυνομική 
επιτήρηση». Η αλήθεια είναι, αυτό 
άλλωστε προκύπτει από πολλές 
πηγές, ότι ο νόμος αυτός δεν ήταν 
«χωρίς α ντίκρ υ σ μ α » . Α νά μ εσ α  
στους χθεσινούς ραγιάδες υπήρ
χαν α ιμομίκτες, μοιχοί, π α ιδ ερα 
στές, δίγαμοι, μαστρωποί κ.ά. Αλλα 
άρθρα του ίδιου νόμου, όπως το  273 
και το  274 τιμωρούσαν το  βιασμό 
και την αποπλάνηση. Για τη δ εύ τε 
ρη περίπτωση ιδιαίτερα επιβαρυν- 
τικό εθεω ρείτο, το  γεγονός, εάν ο 
δράστης ήταν πατρυιός ή μητρυιά, 
επ ιμελητής παιδιών, δάσκαλος ή 
επ ιστάτης σχολείου ή κληρικός. 
Ακόμα άλλα άρθρα τιμωρούσαν την 
αιμομιξία την παρά φύσιν ασέλγεια, 
την κτηνοβασία, την διγαμία, τη 
μοιχεία κ.λ.π.

Αλλά και κοινές γυναίκες και π ορ
νεία υπήρχαν και απασχολούσαν 
την αστυνομία και τις άλλες αρχές 
στο Ναύπλιο και τις μεγάλες πόλεις.
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«...Προς κώλυσιν της μεταδόσεως του οττοτροτταίου και βδελυρού τούτου ττάθους, η αστυνομία 
δεν πρέπει να υποφέρει διόλου τας κοινός γυναίκας και τα χαμαιτυπεία...»

Οι κοινές γυναίκες βρίσκονταν στα 
λεγάμενα χαμαιτυπεία , αλλά π ερ ι
φέρονταν και στους δρόμους. Πολ
λές φορές οι γυναίκες αυτές  γ ίνον
ταν φορείς μεταδόσεως αφροδισί
ων νοσημάτων, τα  οποία γ ια  την 
εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα επ ικίν
δυνα, αφού τα  μέσα καταπολεμή- 
σεώς τους ήταν σχεδόν ανύπαρ
κτα. Για τον περιορισμό των κοινών 
γυναικών και την προστασία της 
δημοσίας υγείας εκδόθηκε το  δ ιά
τα γ μ α  τ η ς  31ης Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  
1836/12 Ιανουάριου 1837 «περί εμ 
ποδισμού της μεταδόσεως των μο
λυσματικών, (κολλητικών) αρρωστι
ών, το οποίο εκτός από την «αφρο
δισιακή νόσο» όπως ονομάζονταν 
όλα τα  αφροδίσια νοσήματα, ησχο- 
λείτο με την «μολυσματικήν λοιμικήν 
ή τύφον» με την πανώλην, με την 
χολέραν, με τις «φυσικές ευλογιές», 
με τη λέπρα και την «Αιγυπτιακή 
οφθαλμία». Για την «αφροδισιακή 
νόσο» το  διάταγμα μιλούσε στο Ζ' 
Μέρος και στα άρθρα 42, 43, 44 και

45. ’ Εγραφε χαρακτηριστικά:
«...42.— Προς κώλυσιν της μεταδό

σεως του αποτρόπαιου και βδελυ
ρού τούτου  πάθους, η αστυνομία 
δεν πρέπει να υποφέρη διόλου τας 
κοινάς γυναίκας και τα  χαμα ιτυπεί- 
ας, ή επί συμφωνία διατηρήσεως 
των επί τούτω  εκδιδομένων δ ια τά 
ξεων.

43. — Αι περιφερόμενοι κατά τας 
οδούς πόρναι, πρέπει να λείψωσι 
διόλου, προς υποδοχήν δε και θ ε 
ραπείαν των νεοτρόπων θέλουσι 
διορισθή νοσοκομεία ιδιαίτερα, αι δε 
ανίατοι εξ  αυτών φέροντα ι εις άλλα 
επί τούτω  διωρισμένα φιλανθρωπι
κά καταστήματα (νοσοκομεία).

44. — Προ πάντων πρέπει να γ ί- 
νωνται συνεχώς εξετάσ εις  εις τα  
στρατεύματα, να παρακαλώνται δε 
και οι αρχηγοί των ξένων σ τρ α τευ 
μάτων και μάλιστα ναυτικών να 
εμποδίζωσι τους πάσχοντας του 
να υπάγωσιν εις τα  χαμαιτυπεία.

45. — Τα στρώματα, φορέματα και 
άλλα πράγματα των αποθανόντων

από αφροδισιακήν νόσον, αφού 
καθαρισθώσιν ακριβώς, δύνανται να 
πωληθώσιν ή έμβωσιν πάλιν προς 
χρήσιν».

Από τοπαραπάνω διάταγμα φ α ί
νεται, ότι η θέληση της πολιτείας 
ήταν να μη υπάρχουν (να μη υπο- 
φέρωνται) καθόλου οι κοινές γυνα ί- 
κες και τα  χαμαιτυπεία. Επειδή 
όμως ο νομοθέτης αντιλαμβανό
ταν, ότι το  πράγμα αυτό δεν ήταν 
καθόλου εύκολο έπαιρνε διάφορα 
μέτρα και κυρίως περιώριζε τις 
κοινές γυναίκες στα χαμαιτυπεία 
«...αι περιφερόμενοι πόρναι πρέπει 
να λείψωσι διόλου». Συγχρόνως 
προβλέπει τη  δίωξη των γυναικών 
εκείνων που έπασχαν από αφ ρο
δίσιο νόσημα: «Εάν γυνή τις, γνωρί- 
ζουσα ότι νοσεί νόσον μολυντικήν, 
εκμισθώνεται ως τιτθός (παραμάν- 
να) ή υπηρέτρια, ή εάν περιπεσού- 
σα εις το ιαύτην νόσον εν τω  υπ η 
ρετεί, εξακολουθή την υπηρεσίαν ή 
συνέρχεται μ ε τ ’ άλλων εις το ια ύ 
την προσωπικήν συγκοινωνίαν, ώ-
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Το αμαξάκι μια από τις πιο γραφικές «παρούσες» στην παληά όμορφη Αθήνα.

στε εντεύθεν δύναται νά διαδοθή 
τό  κακόν περαιτέρω, καταγιγνώ - 
σκεται κράτησις μιας μέχρις εξ ε 
βδομάδων ή προστιμον είκοσι μέχρι 
διακοσίων δραχμών και η πταίσασα, 
κατά τας περιστάσεις, υποβάλλε
τα ι εις ιδιαιτέραν αστυνομικήν επ ι- 
τήρησιν ή φύλαξιν, καθ ’ όσονδιαρ- 
κεί ο κίνδυνος του μολύσματος».

Την εποχή εκείνη που δεν υπήρ
χαν οργανωμένες φυλακές οι κ α 
ταδ ικαζόμενο ι σε κράτησι εκρα - 
τούντο  στα αστυνομικά «μπουν
τρούμια».

Φαίνεται, ότι ωργανωμένοι οικοι 
ανοχής έκαναν για πρώτη φορά 
την εμφάνισή τους στο Ναύπλιο και 
«εξυπ ηρετούσ α ν»  κυρίω ς το υ ς  
Βαυαρούς αξιωματικούς και σ τρα
τιώτες, που συνώδευσαν στην Ελ
λάδα τον Οθωνα και την αντιβασι- 
λεία. Τα διαφθορεία αυτά, ήταν 
άλλα για τους αξιωματικούς και 
άλλα γ ια  τους στρατιώτες. Τρόφιμοί 
τους ήταν κυρίως Ιταλίδες και Μ αλ- 
τέζες. Δ ιευθύνονταν από Ιταλίδες 
και Γερμανίδες. Λίγο αργότερα εμ 
φ α ν ίσ τη κα ν  και αμ ιγή  ελλην ικά  
πορνεία που λειτουργούσαν κυρί
ως με Τσιγγάνες, τις οποίες «προ
στάτευαν»  διάφοροι τραμπούκοι 
και εγκληματίες. Με τον καιρό οι 
Τσιγγάνες με τις Μ αλτέζες «συνερ
γάζονταν» και γ ια  να συνεννοούν
τα ι χρησιμοποιούσαν την τσ ιγγάνι-

κη διάλεχτο, η οποία παρεφθάρει 
και εδημιούργησε την ειδική γλώσ
σα των πορνείων τα  λεγάμενα 
«λουμπινίστικα».

Αλλά, εκτός από τις Μ αλτέζες και 
τις Τσιγγάνες που εκδίδονταν στα 
ανεγνωρισμένα πορνεία, υπήρχαν 
και αι «λάθρα εκδιδόμεναι» που 
ήταν κυρίως οι τραγουδίστριες και 
οι χορεύτρ ιες των διαφόρων λ α ϊ
κών καφωδείων, οι «καφεσαντανί- 
στρες» όπως τις ωνόμασε ο λαός 
από τα  «καφεσαντάν» στα οποία 
εργάζονταν. Είπαμε, ότι με την 
εμφάνιση πορνείων που πλαισίω
ναν εντόπ ιες Τσιγγάνες ή άλλες 
γυνα ίκες  δ ιω γμένες γ ια  κάποιο 
«παραστράτημά» τους από τους 
δικούς τους, εμφανίστηκαν και οι 
πρώτοι αγαπητικοί, οι αργότερα 
γνωστοί ως «μπράβοι» ή «τραμπού
κοι». Οι τύποι αυτο ί «αλώνιζαν» 
στην κυριολεξία και αψηφούσαν το 
κράτος και τη  δικαιοσύνη, αφού 
από αυτούς προέρχονταν οι ε - 
π αγγελματίες υποστηριχτές των 
κομματαρχών και των υποψηφίων 
δημάρχων. Μ ε την ευκαιρία πρέπει 
να αναφερθεί, ότι η λέξη «μπράβος» 
είναι ιταλική, ενώ ο «τραμπούκος» 
μπήκε στη νεοελληνική, μετά την 
εισαγωγή στην Ελλάδα των μικρών 
ισπανικών τσιγάρων μάρκας «τραμ
πούκος». Τα τσιγάρα αυτά  αγόρα
ζαν και προσέφεραν στους ο π α 

δούς τους δωρεάν οι λέσχες των 
διαφόρων κομμάτων ιδίως κατά την 
προεκλογική περίοδο. Ετσι, επειδή 
οι υποστηρικτές και «προστάτες» 
τω ν κομματαρχώ ν «αγαπητικοί» 
κάπνιζαν πολλά από αυτά  τα  τσ ι
γά ρ α  «τραμπούκος» επ ιδ ε ικ τ ικά  
στο δρόμο και στα πορνεία, ωνομά- 
στηκαν και αυτο ί «τραμπούκοι». Οι 
«τραμπούκοι» λοιπόν π ρ οσ τά τευ 
αν τους ανθρώπους του  κόμματος 
κατά την προεκλογική περίοδο, 
τοιχοκολλούσαν τις φω τογραφίες 
των υποψηφίων βουλευτών, δη
μάρχων ή δημοτικών παρέδρων και 
ετίθεντο  επ ικεφαλής των διαδηλώ
σεων των υποψηφίων, οπ ότε γ ί
νονταν συνήθως αιματηρές συμ
πλοκές, μεταξύ των οπαδών δυο 
αντιθέτω ν παρατάξεων. «Οι αγα- 
πητικοί ή μπράβοι ή τραμπούκοι», 
εκτός της κυρίας εργασίας των, 
δηλαδή του κ α τ ’ επάγγελμα ερα- 
στού μιας ή και περισσοτέρων π ορ
νών και του  παρέργου των, του 
κατά την εκλογικήν περίοδον υπο- 
στηρικτού του κόμματος από το 
οποίον θα απεμύζων τα  περισσό
τερα, είχον και ένα άλλο παράνομο 
τρόπ ο ζωής. ’ Ησαν συγχρόνως 
μπράβοι και υποστηρικταί των φ α 
νερά λειτουργούντων τό τε  χα ρτο 
παιγνίων, των δήθεν λεσχών, εις 
τας οποίας επαίζοντο π ά ντοτε τυ  - 
χερά παίγνια, εις τα  λαϊκώ τερα, ή 
πασσέτα, και εις τα  καλύτερα ο 
μπακαράς και το  τρ ιάντα ένα. Αλ
λοι από αυτούς ήσαν θυρωροί και 
άλλοι «αβανταδόροι», οι οποίοι π α 
ρέσυραν θύματα, προσεποιούντο 
τους παίκτας, έπαιζαν εις τα  ψέμ- 
ματα και ε ισέπ ρατταν ένα ημερο
μίσθιον από τον λεσχιάρχην, δια να 
του  προσφέρουν τας υπηρεσίας 
των και να μην του κάνουν «χαλά- 
στρα» εις το  μαγαζί. ΕΗταν σχεδόν 
αδιανόητο να τολμήσει η αστυνομι
κή αρχή να καταδιώξει έναν «τραμ
πούκο» που όπως αναφέραμε, ή 
ταν συνηθέστατο και σω ματέμπο
ρος. Το κατακάθι αυτό  της κοινωνί
ας θα επ ισ τράτευε αμέσως τον 
κομματάρχη του και θα ακολου
θούσε ένας εσμός ολόκληρος ά λ 
λων αγαπητικώ ν και τροφίμων των 
λεσχών, που θα εβεβαίωναν για το 
ανεπίληπτο, του  ποιού του κ α τη 
γορουμένου. Από τους αγαπ ητι- 
κούς αυτούς και «αβανταδόρους» 
των λεσχών προήλθε όπως είναι 
γνωστό και ο δολοφόνος του Πρω
θυπουργού Θεοδώρου Δεληγιάν- 
νη, ο διαβόητος Κωσταγερακάρης.
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Ο Δεληγιάννης κατεσφάγη από 

την «ισόβια» του Κωσταγερακόρη 
στην είσοδο της Βουλής, όταν ο 
πρωθυπουργός τόλμησε να ανα- 
μετρηθεί με τον αθηναϊκό υπόκο
σμο, κλείνοντας τις χαρτοπαικτικές 
λέσχες. Χαρακτηριστική εικόνα του 
«τραμπούκου» και «αγαπητικοό» 
της εποχής εκείνης δίνει π αλα ίμα
χος δημοσιογράφος. «Ο  αγαπ ητι- 
κός, ή μπράβος ή τραμπούκος γρ ά 
φει, όπως μόλις τον έφθασα και 
όπως τον διασώζω εις τας αναμνή
σεις μου, ήταν ενδιαφέρων τύπος. 
Εφορούσε πάντα μαύρο κοστούμι 
και το παντελόνι του, χωρίς τσάκισι, 
ήτο φαρδύ κάπως επάνω και πολύ 
στενό κάτω εις τας κνήμας, όπως 
περίπου και εις την σημερινήν α ν 
δρικήν μόδαν. Εφορούσε εις την 
μέσην ένα μάλλινον ζωνάρι κτυπη- 
τού χρώματος, συνήθως κόκκινο, 
του οποίου π ά ντοτε η μία άκρα 
εκρέμετο προς τα  κάτω και επ ή- 
γαινε δεξιά και αριστερά. Από την 
συνήθεια αυτήν απέρρευσε και η 
παροιμία «έχει αμολήσει το  ζουνάρι 
του για καλά» διότι το  λυτό αυτό 
ζωνάρι ήταν δείγμα ότι ο φορών δεν 
επ τοείτο  κανένα και ηδύνατο να 
αντιμετωπίσει αμέσως με το  μαχαί - 
ρι του ή με το  πιστόλι του τον 
αντίπαλον ή αντίζηλον. Το σακκάκι 
του δεν το  φορούσε π οτέ  κανονικά, 
αλλά το  έρριχνε με μάγγικον τρ ό 
πον εις τους ώμους του, ώστε τα  
μανίκια του να πηγαίνουν πέραν 
εδώθεν. Υποδήματα είχεν «στιβά

νια» ή «στιβάλια», δηλαδή μπόττες 
χαμηλές, χωρίς κουμπιά ή κορδόνια 
δια να ανοιγοκλείνουν, αλλά με 
ελαστικά εις τα  πλάγια, δια να τα  
φορή κανείς αμέσως. Εϊσαν πολύ 
στενά εμπρός και απέληγον εις 
μίαν μύτην, τόσον στενήν, όσον 
έχουν και τα  τσαρούχια, ωρθωμένη 
προς τα  επάνω, αλλά χωρίς βεβα ί
ως την φούνταν του τσαρουχιού. Η 
μάγγικη αυτή ενδυμασία συνεπλη- 
ρούτο με ένα αρειμάνιον πελώριον 
μουστάκι, του  οποίου αι άκραι, 
χάρις εις την μαντέκαν, εστέκοντο 
απειλητικοί προς τα  ύψη, και τέλος 
με την αφέλειαν. Δηλαδή τα  μαλλιά 
του καταλιγδωμένα από το  λάδι ή 
την μπριγιαντίνην ήσαν χωρισμένα 
εις τα  πλάγια και μια λιγδωμένη και 
αυτή  τούφ α  από τα  μαλλιά του 
έπ εφ τε  εμπρός και εσκέπ αζε τα  
τρία τέτα ρ τα  του μετώπου μέχρι 
των οφρύων. Ωμίλει π ά ντοτε με 
ολίγας και βραχνάς λέξεις και προ- 
σεποιείτο το  ανήμερον θηρίον, το 
οποίον ήτο ικανόν με το  θράσος 
το υ  να κ α τα σ π α ρ ά ξε ι α νθ ρ ώ 
πους».

Ε3 αλήθεια είναι, ότι ο τραμπού
κος της «όμορφης» εκείνης εποχής 
ήταν ένα δειλό παράσιτο, που εύ - 
ρισκε τον τρόπο να ζει σε βάρος 
πορνών, λεσχειαρχών και υποψ η
φίων αρχόντων, πουλώντας «παλ- 
ληκαρισμό» και «προστασία». Δ ύνα
μή του ήταν η «διμούτσουνη κουμ
πούρα» και το  λάζο ή η μάμα που 
έφ ερ ε επιδεικτικά στο ζουνάρι του.

Σε ειδική θήκη του  σακκακιού κάτω 
από τη  φόδρα ή μέσα στο μανίκι 
του  αριστερού χεριού έκρυβε την 
«ισόβια» αμφίστομη μάχαιρα 25-30 
εκατοστών. Την έλεγαν «ισόβια» 
γιατί όταν εχρησιμοποιείτο, το  θ ύ 
μα συνήθως σφαζόταν, κάτι που 
«εξεσφάλιζε» στο δράστη τα  «ισό
βια δεσμά». Τον τύπο τού παλαιού 
μπράβου' περ ιέγραψ ε παραστατι- 
κώ τατα η δημοσιογράφος Τίμος 
Δεπάστας στο έργο του «Τζιώτικο 
ραβαΐσι». Εκεί ο Δεπάστας παρου
σιάζει τον ψευτοπαλληκαρά Λιον
ταρή, ο οποίος καυχιόταν στη Τζιά, 
ότι είχε σφάζει με την ισόβιά του και 
ε ίχε κολλήσει στον το ίχο όλα τα  
χασαπόπουλα της τό τε  κεντρικής 
αγοράς των Αθηνών.

' Οταν στη συνέχεια αφηγήθηκε 
τα  κατορθώματά του ο απλοϊκός 
Νιόνιος της κωμωδίας και καυχήθη - 
κε, ότι στην πατρίδα του  τη  Ζάκυν
θο ε ίχε πνίξει έναν ότι έπνιξε 
ύστερα δυο που ήλθαν να του 
ζητήσουν το  λόγο έπ ειτα  τέσσερις 
και έπ ε ιτα  οκτώ... τό τε  επενέβη ο 
Λιονταρής και απ εκάλεσε το  Νιόνιο 
ψεύτη. Ο τελευτα ίος εξανέστη και 
με τη  θυμοσοφία που χαρακτηρίζει 
τους Ζακυνθινούς είπε στον Λ ιον
ταρή: — Αδελφάκι Λιονταρή ή ξ ε 
κολλάς όλα τα  χασαπάκια της αγο - 
ράς της Αθήνας από τον τοίχο, ή 
μωρέ τζογούλα μου σου πνίγω με 
μιας ούλο το  τζάντε...

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ



Η Κ Ο ΣΜ Ο Λ Ο ΓΙΑ  ΚΑΙ Η 
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο ΓΙΚ Η  
ΑΡΧΗ ΣΗ Μ ΕΡ Α

Του Καθηγητού
της Αστρονομίας κ. Δημ. Κωτσάκη

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ ΕΙΣΧΩΡΗΣΑΝ ΠΟΛΥ ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΑ 18 ΚΑΙ 20 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ

Τα τελευταία χρόνια οι κοσμολο γοι,για να μπορέσουν να δώσουν καποια εξηγηση πολλών 
φαινομένων που αναφέρονται στο σόμπαν, εισήγαγαν στην έρευνά τους μια νέα αρχή. Την 
«ανθρωπολογική αρχή» (An trhop ic  Principle). Το πράγμα αυτό φαίνεται κάπως περίεργο. Και 
όμως είναι αρκετοί που ασπάζονται την αρχή αυτή και την ακολουθούν στην έρευνά τους. 
Αναφέρουμε τους Carter, D icke, H aw king, Wheeler, R ee s και Carr. Αυτοί ομιλούν 
ενθουσιωδώς για την ανθρωπολογική αρχή. Διότι φαίνεται να υπάρχει κάποια στενή σχέσις μεταξύ 
της αρχικής δημιουργίας, των θεμελιωδών παγκοσμίων φυσικών σταθερών και της υπάρξεώς μας.

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ως γνωστόν, 
είναι η σπουδή της οργάνω σε- 

ως και εξελίξεω ς του σύμπαντος. 
Και η κοσμογονία, ως ένας κλάδος 
της κοσμολογίας, είναι η σπουδή 
της προελεύσεως του κόσμου ή 
του σύμπαντος.

Η Εθνική Ακαδημία των Επιστημών 
της Αμερικής στον προγραμματι
σμό των κατευθύνσεων της ερεύ- 
νης στη δεκαετία  1970-80 π ερ ιέλα 
βε και την κοσμολογία, και τόνισε 
ότι η κοσμολογία του Νεύτωνος 
επέδρασε επί των κοινωνικών ε κ 
δηλώσεων της ανθρωπότητος π ο 
λύ περισσότερο παρ ό,τι έκαμε η 
ανακάλυψις της Αμερικής. Και πρό- 
σθεσε: «Υπάρχουν τρεις μεγάλες 
περίοδοι προόδου στην κοσμολο
γία —εκείνη της κλασσικής Ελλάδος, 
εκείνη η μετά τον Νεύτωνα και η 
μετά τον Einstein. Μ ε πολλή δυσκο

λία θα μπορέση κανείς να καταλά- 
βη αρκετά περί του σημερινού 
πολιτισμού, χωρίς τις σχολές της 
σκέψεως, τις οποίες συμβολίζουν οι 
περίοδοι αυτές».

Σήμερα βρισκόμαστε στην π ερ ί
οδο μετά τον Einstein και πρέπει να 
πούμε ότι η κοσμολογία α να π τύ 
χθηκε εξα ιρετικά  τις τελευτα ίες  
δύο-τρεις δεκαετίες. Αρκεί να κυτ- 
τάξη  τη  σχετική βιβλιογραφία και 
τα  συμπόσια.—και σεμινάρια—που 
γίνονται τα  τελευ τα ία  χρόνια γ ια  να 
πεισθή κανείς γ ι' αυτό. Σήμερα η 
κοσμολογία στηρίζεται σε γερές 
βάσεις και στα δεδομένα των α 
στρονομικών παρατηρήσεων που 
μας δίνει η σύγχρονη Αστρονομία 
κα ι Ραδιαστρονομ ία . Τα μ εγά λα  
σύγχρονα τηλεσκόπια και ραδιοτη
λεσκόπια εισχώρησαν πολύ βαθειά 
στο διάστημα. Εφθασαν στα 18 και

20 δισεκατομμύρια έτη  φωτός. Και 
στις καταπληκτικές αυτές αποστά - 
σεις δ ιαπιστώνεται η παρουσία της 
ύλης. Γαλαξίες, σμήνη γαλαξιών, 
υπερσμήνη γαλαξιών.

Και από το άλλο μέρος προχώ 
ρησε πολύ στην έρευνα η φυσική 
και ιδιαίτερα η μικροφυσική. Η δ εύ 
τερη αυτή  επιστήμη ασχολείται με 
τα  στοιχειώδη σωμάτια, τα  οποία 
απαρτίζουν το υλικό άτομο και 
ιδιαίτερα τον πυρήνα του, που 
απ οτελείτα ι από δεκάδες και εκ α 
τοντάδες υποσωμάτια. Αυτά, π ολ
λά από αυτά, «ζουν» πολύ μικρό 
κλάσμα του δευτερολέπτου. Το 
περίεργο είναι ότι κατά ένα θαυμα
στό τρόπο συνεργάζονται στενά 
σήμερα η κοσμολογία και η μικρο- 
φυσική. Γιατί στην αρχή της δημι
ουργίας, τό τε  που ξεκίνησε το 
σόμπαν, στα πρώτα λεπ τά  της



Το Αστεροσκοπείο του Ορους Παλομάρ στην Καλλιφορνια διαθέτει το ισχυρότερο τηλεσκόπιο του κόσμου.

δημιουργίας ή της εμφανίσεως του 
σύμπαντος, σ υναντούντα ι η κ ο 
σμολογία και η μικροφυσική.

Γι' αυτό το  ζήτημα γίνετα ι πολύς 
λόγος και κατά τρόπον αρκετά 
απλό στο τελευ τα ία  κυκλοφορή- 
σαν βιβλίο των Γ. Κοντοπούλου και 
Δ. Κωτσάκη, καθηγητών του Π ανε
πιστημίου Αθηνών με τον τίλτο: 
Κοσμολογία. Η δομή και η εξέλιξη 
του Σύμπαντος, Αθήνα 1982, ο. 296. 
Αξίζει τον κόπο να διαβασθή το 
βιβλίο αυτό από τους επιστήμονας 
όλων των κλάδων και από άλλους 
φιλομαθείς, γ ιατί πολλά έχουν να 
μάθουν και να δουν προς τα  πού 
πηγαίνει σήμερα η έρευνα σχετικά 
Με το μεγάλο κοσμολογικό πρόβλη
μα. Πώς π έτυ χε  σήμερα η κοσμο
λογία να γίνη μια φυσική επιστήμη, 
όπως οι άλλες, συγχρόνως όμως και 
να ασχολήται με τόσο βασικά, γ εν ι

κά και ενδιαφέροντα τον όλο ά ν 
θρωπο, προβλήματα. Πραγματικά 
είναι εκπληκτικό αυτό το  μεγάλο 
κατόρθωμα της κοσμολογίας, να 
μπόρεση να αγκαλιάση κατά κ ά 
ποιο τρόπο το Σύμπαν ολόκληρο! 
Να βρη και να κατανοήση το  μηχα
νισμό του, τη  λειτουργία του!

Η κοσμολογία ερευνά και σπου
δάζει το  σύμπαν, θεωρώντας το 
σαν ξεχωριστή οντότητα. Σαν ένα 
α υ το τελή  οργανισμό. Θ εω ρούμε 
δηλαδή τους γαλαξίες σαν απλά 
σημεία μέσα στό χώρο και ζητάμε 
να ερευνήσουμε τη  συμπεριφορά 
τους σαν ένα σύνολο. Θα μπορού
σαμε να πούμε ότι οι γαλαξίες είναι 
τα  πιόνια σ ’ ένα παιχνίδι και ημείς οι 
παρατηρητές των θέσεων και των 
κινήσεών τους, που γίνονται υπό 
την επίδραση των δυνάμεων βαρύ- 
τητος. Ετσι λοιπόν η κοσμολογία

ερευνά τη  διανομή, τη  συμπεριφο
ρά και την εξέλιξη των συγκεντρώ 
σεων ύλης στο σύμπαν. Αλλά σήμε
ρα προχωρεί και φθάνει στην αρχή, 
όταν δηλαδή ξεκίνησε το  σύμπαν, 
όταν ακόμη δεν ε ίχε δημιουργηθεί η 
ύλη. Οταν πρωτοεμφανίσθηκαν 
τα  πρώτα υποσωμάτια του ατόμου 
της ύλης - τα  πρωτόνια, τα  ηλε- 
κτρόνια, και τα  άλλα στοιχειώδη 
σωμάτια...

Στο βιβλίο Κοσμολογία που έ 
χουμε υ π ’ όψι μας ιδιαίτερο ενδια
φέρον έχει γ ια  τους αναγνώστες 
των «Ακτινών» το  Γ μέρος που 
ασχολείται με γενικώτερα ερω τή 
ματα, όπως είναι ξεχωριστά τα 
προβλήματα: Χώρος και χρόνος 
στην αρχή της διαστολής υπάρχει 
σκοπιμότης στο Σύμπαν; Κοσμολο
γία και Μ εταφυσική.

Η «αρχή του Σύμπαντος» δηλαδή
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Η σύγχρονη τεχνολογία για την παρακολούθηση των ουρανίων σωμάτων έχει σήμερα
τοθάσει σε πράγματι εκπληκτικό σημείο.

η «στιγμή» που το  Σόμπαν ήλθε 
από την ανυπαρξία στην ύπαρξη 
απ οτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπ ό
διο για την κοσμολογία. « Οταν η 
πυκνότης του Σύμπαντος ήταν ά 
πειρη, όταν το  Σόμπαν ήταν μια 
μαθηματική ανωμαλία οι έννοιες 
του χώρου και του χρόνου δεν 
είχαν πια φυσικό νόημα. ' Ετσι όταν 
λέμε ότι το  Σόμπαν «άρχισε» σε 
χρόνο t= o  στην αρχή της δ ιαστο
λής, εννοούμε ότο όσο πλησ ιάζου
με πρός το  t =ο η έννοια του  χρόνου 
και του χώρου γ ίνετα ι ακαθόριστη 
και χάνετα ι εντελώς. Αυτό εκφ ρά
ζει η γνωστή φράση του ιερού 
Αυγουστίνου: «Non in tempore sed 
cum tempore finxit Deus mundum» (O 
Θεός εδημιούργησε τον κόσμον όχι 
εν χρόνω, αλλά μαζί με το  χρόνο), 
μια αντίληψη που στηρίζετα ι βασι
κά στον Πλάτωνα». Θα μπορούσα
με να πούμε ότι «η αρχή του 
Σύμπαντός μας δεν είναι μια αυθα ί
ρετη αρχή στη ροή του χρόνου, 
αλλά κάτι θεμελιώδες. Δηλαδή δεν 
νοείτα ι χρόνος πριν από την αρχή 
αυτή» (277).

«Ας έρθουμε τώρα στο ερώτημα: 
«Υπάρχει σκοπ ιμότης στο  Σόμ
παν;» " Οταν ρωτάμε «γιατί» έγινε 
ένα ωρισμένο γεγονός, η α π ά ντη 
ση που περιμένουμε μπορεί να 
είναι ε ίτε  (α) αιτιοκρατική, ε ίτε  (β)

τελολογική. Π.χ. ρωτάμε: Γιατί σ υγ
κεντρώθηκαν τόσοι άνθρωποι στο 
μουσείο σήμερα; Η απάντηση μπο
ρεί να είναι «διότι σήμερα η είσοδος 
είναι δωρεάν» (αιτία) ή «διότι θέλουν 
να δουν τον τάδε καινούργιο π ίνα
κα» (σκοπός). Στα γεγονότα  που 
αφορούν ανθρώπους τα  αίτια και οι 
σκοποί πολλές φορές συνδέονται 
μεταξύ τους. Επίσης πολλές φορές 
τα  αίτια  δεν είναι της ίδιας μορφής 
με τα  αίτια  που αφορούν την ύλη. 
Χαρακτηριστικό είναι το  παράδει
γμα του Σωκράτη στο Φαίδωνα 
που ειρω νεύετα ι τους φυσικούς 
φιλοσόφους της εποχής του γιατί 
τονίζουν τις δευτερεύουσες αιτίες, 
ενώ παραθεωρούν τις κυριώτερες 
πνευματικές αιτίες. Λέει ο Σωκρά
της: «Προσπαθώντας να πουν τις 
α ιτίες των ενεργειώ ν μου, λένε 
πρώτα ότι κάθομαι εδώ τώρα γιατί 
το  σώμα μου απ οτελείτα ι από 
οστά και νεύρα... και καθώς τεν τώ 
νονται ή συστέλλονται τα  νεύρα, 
κάνουν τα  μέλη μου να κάμπτονται 
στη θέση που έχουν αυτή  τη 
στιγμή... και παραμελούν να α να 
φέρουν τις αληθινές αιτίες... Διότι 
αυτα  τα  οστά και τα  νεύρα θα ήταν 
προ πολλού στα Μ έγαρα ή στη 
Βοιωτία (εννοεί αν δεχόταν, όπως 
του  πρότειναν, να δωροδοκήσουν 
τους φύλακες και να φύγουν), αν

δεν π ίστευα ότι είναι δικαιότερο και 
ευγενέστερο  αντί να φύγω να 
δεχθώ την καταδίκη της πατρίδος» I 
(Πλάτωνος Φαίδων, παρ. 47).

Βέβαια, στα φυσικά φαινόμενα, I 
έχουν δίκιο, αλλά η εξήγηση που | 
δίνουν παραθεωρεί το πιο σημαντι- I  
κό «πνευματικό» αίτιο, την «πνευ- I 
ματική» σκοπιμότητα που κάνει το I 
Σωκράτη να παραμείνει στη φ υλα 
κή περιμένοντας το  θάνατο, αντί να I 
φ ύγει ελεύθερος» (ο...).

Βέβαια, στα φυσικά φαινόμενα, η 
στάση του ερευνητή είναι δ ιαφο
ρετική. Αυτός ζη τάει καθαρά α ιτ ιο 
κρατικές εξηγήσεις και αυτές μόνο 
γίνοντα ι παραδεκτές. Υπάρχουν ό- | 
μως και φαινόμενα που αναφέρον- I 
τα ι στη ζωή και στα οποία διαπι- I 
στώνουμε μια πρωτοφανή σκοπι
μότητα και σ ’ αυτά  δεν μπορούμε I 
να βρούμε καθαρά αιτιοκρατική [ 
εξήγηση. Π.χ. βλέπουμε μια εξα ιρ ε
τική σκοπιμότητα στα ένστικτα των I 
ζώων ή στην εξέλιξη της ζωής και | 
στα οποία δεν μπορούμε να βρού- 1 
με μια αιτιοκρατική εξήγηση. Πολ
λοί φυσικά «ελπίζουν» πως στο I 
μέλλον θα βρεθή μια τέτο ια  εξήγη- J 
ση. Αλλ’ αυτές  οι εξηγήσεις έχουν ] 
μια βασική ατέλεια. Δεν είναι πλή- I 
ρεις ο ύ τε  ικανοποιείται α π ’ αυτές I 
ο ερευνητής. Και ο καθαρός φυσι- I 
κός ερευνητής που εξετά ζε ι αντί- | 
κειμενικά τα  ζητήματα. Οταν δε I 
όλα τα  παραπέμπουμε στο μέλλον I 
δεν κάνουμε πραγματική έρευνα. I 
Πρέπει να σταθούμε με δέος και να I 
θελήσουμε να μπούμε πιο βαθειά, I 
να βρούμε τη βαθύτερη αιτία  των I 
φαινομένων αυτών.

Τα τελευ τα ία  χρόνια οι κοσμολό- I 
γοι, για να μπορέσουν να δώσουν 
κάποια εξήγηση πολλών φα ινομέ
νων που αναφέρονται στο σύμπαν, 
ε ισήγαγαν στην έρευνά τους μια 
νέα αρχή. Την «ανθρωπολογική α ρ -1  
χή» (Anthropic Principle). Το πράγμα 
αυτό  φα ίνετα ι κάπως περίεργο. Και 
όμως είναι αρκετοί που α σ π ά ζον -| 
τα ι την αρχή αυτή και την ακολου
θούν στην έρευνά τους. Αναφέ- I  
ρουμε τους Carter, Dicke, Hawking, 
Wheeler Rees και Carr. Αυτοί ομι
λούν ενθουσιωδώς για την ανθρω
πολογική αρχή. Διότι φα ίνετα ι να 
υπάρχη κάποια στενή σχέσις μ ε - | 
ταξύ  της αρχικής δημιουργίας, των 
θεμελιωδών παγκοσμίων φυσικών
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Αατρικό σμήνος. Περιέχει δεκάδες δισεκατομμυρίων αστέρων όλων των τύπων που 
προσδίδουν στη γενική κίνηση του Γαλαξία και μια ιδιαίτερη κίνηση.

σταθερών και της υπάρξεώς μας. 
Τα γεγονότα  δηλαδή που συνέβη- 
σαν στα πρώτα μικροδευτερόλε- 
πτα (δισεκατομμυριοστά του δευ 
τερολέπτου) του  χρόνου, πριν από 
15 ή 20 δισεκατομμύρια χρόνια, 
έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη δ ια
μόρφωση του  σύμπαντος, στις θ ε 
μελιώδεις σταθερές που το  διέπουν 
και στην παρουσία του ανθρώπου, 
ώστε σήμερα να παρατηρή και να 
ερευνά το  σόμπαν και να σ κέπ τε
ται γ ι’ αυτό.

Ηδη από την εποχή του Eddin
gton - πριν από 50 χρόνια - είχε 
σημειωθεί ότι οι σχέσεις: 
ηλεκτρομαγνητική δύναμις μεταξύ 
πρωτονίου και ηλεκτρονίου /  δύνα- 
μις βαρύτητος μεταξύ πρωτονίου 
και ηλεκτρονίου= 0,23χ1040 και α 
κτίνα σύμπαντος/κλασική ακτίνα 
ηλεκτρονίου= 8χ1040 είναι δύο τ ε 
ράστιοι χωρίς διαστάσεις αριθμοί 
της ίδιας τάξεω ς μεγέθους και α υ 
τοί οι μεγάλοι αριθμοί σχετίζονται 
με ένα τρ ίτο αριθμό που εκφράζει 
τον αριθμό των σωματίων που 
απαρτίζουν το  σόμπαν, αφού γ ί
νουν ωρισμένες αναγωγές. ΚΓ α υ 
τός πάλιν είναι περίπου 1040.

Σαν μια εξήγηση αυτής της κ α 
ταπληκτικής «συμπτώσεως» δίδε
ται και το  ότι βρισκόμαστε σε μια 
ειδική εποχή στην οποία συμβαίνει 
και οι 3 αυτο ί αριθμοί να είναι οι ίδιοι. 
Και υπάρχει λογική ζωή. Η σύμπτω- 
σις ή μάλλον οι συμπτώσεις αυτές 
δεν είναι τυχαίες. Και εδώ ακριβώς

Η επιφάνεια της σελήνης όπως την είδαν 
οι φακοί του Μάρινερ 10 του 1974.

έρχετα ι η «ανθρωπολογική αρχή» 
να χύσει κάποιο φως και να δώσει 
μια εξήγηση των συμπτώσεων α υ 
τών. Ο ' Αγγλος κοσμολόγος Μ. Ress 
(1981) π αρατηρεί (σ. 284) τα  εξής: 
«Αν οι πυρηνικές δυνάμεις ήσαν 
λίγο μεγαλύτερες από ότι είναι, 
τό τε  τα  πρωτόνια θα δημιουργού
σαν διπρωτόνια και δεν θα υπήρχε 
υδρογόνο, που απ οτελεί τη βάση 
για όλες τις άλλες μορφές της ύλης. 
Εξ άλλου αν οι πυρηνικές δυνάμεις 
ήσαν λίγο μικρότερες δεν θα μπο
ρούσαν να γίνουν τα  διάφορα χημι
κά στο ιχεία της όλης, εκτός του 
υδρογόνου. Ανάλογα θα ίσχυαν αν 
η βαρύτης ήταν μικρότερη ή αν οι 
ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις ήσαν 
α σ θ εν έσ τερ ες . Ετσι κ α τα λ ή γ ε ι 
στην εξής διατύπωση της ανθρω- 
πολογικής αρχής του  Carter, παρα - 
φράζοντας τον Καρτεσιο «Gogito 
ergo sum» (σκέπτομαι άρα υπάρ
χω): «cogito ergo mundus talis est» 
(σκέπτομαι, γ ι’ αυτό  το  Σόμπαν 
είναι έτσι).

Η ύπ α ρξις  σ κο π ιμ ό τη το ς  στο  
Σόμπαν είναι πραγματικά μια «πέ
τρα σκανδάλου» για πολλούς. Αυτή 
μαρτυρεί εν σχέδιο, ένα Νου με 
συνείδηση οπίσω από το  Σόμπαν. 
«Πάντα διεκόσμησε Νόος» ε ίχε δια
τυπώσει στην αρχα ιότητα ο Α να
ξαγόρας. Αυτό όμως το  αμφισβη-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Η

τούν αρκετοί. Και σε παλαιότερες 
εποχές και στη σημερινή. Και οι 
αντιρρήσεις τους κατά της σκοπι
μότητος και της υπάρξεώς σχεδίου 
στο σόμπαν είναι κυρίως δύο. Λ έ 
γουν οι αντιφρονούντες ότι η σκο- 
πιμότης είναι φαινομενική και κα 
ταλήγουν στο να δεχθούν ότι στο 
μέλλον «θα» αποδειχθεί ότι δεν 
υπάρχει. ' Αλλοι πάλιν ισχυρίζονται 
ότι «έτυχε» το  Σόμπαν να είναι 
τέτο ιο , γ ι ’ αυτό  έχει ζωή και λογικά 
όντα. Αν καλοεξετάσει κανείς τη 
δεύτερη αυτή  περίπτωση, θα δη ότι 
θα καταλήξει στην άποψη ότι δεν 
υπάρχουν φυσικοί νόμοι, αλλά τ υ 
χα ίες συμπτώσεις. «Αλλά μια τέτο ια  
άποψη καταργεί κάθε έννοια επ ι
στήμης».

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
έχουμε υ π ’ όψη μας το  του  Σω- 
κράτους «εν οίδα ότι ουδέν οίδα»,το 
οποίον εν προκειμένω θα μας κάνει 
δ ια τα κ τ ικο ύ ς  να δ ια τυ π ώ νου μ ε 
γνώμες απόλυτες και να αποκλεί
ουμε πραγματικότητες τις οποίες 
ανοίγει μπροστά μας η κοσμολογία 
σήμερα, η οποία πραγματικά προ
βληματίζει το  σημερινό επιστήμονα 
με το  να του ανοίγει νέους ορίζον
τες  και νέες δυνατότητες αληθινού 
προσανατολισμού. Η κοσμολογία 
επιδρά ουσιαστικά στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις της ανθρωπότητος.
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Η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα (Ψηφιδωτό).

ΚΏΝ/Π0ΑΗ

Η ΠΟΡΝΕΙΑ παρ' όλο το χριστιανι
σμό και τον βαθύτατα θρησκευτι

κό του χαρακτήρα δεν εξέλιπε από το 
Βυζάντιο ούτε ως αθέτηση της σχετι
κής εντολής ούτε ως σύστημα στην 
επιχρήμασιν απασχόληση. Παρά το γε
γονός ότι καταπολεμήθηκε με μανία 
από την εκκλησία, αλλά και από την 
πολιτεία που πήρε σκληρά μέτρα για να 
την περιστείλει.

Είναι γνωστό ότι: «ο Μιχαήλ Δ' 
(1034-41) έκτισε ένα μεγάλο με θαυμα
στή οργάνωση και επίπλωση, οίκο για τις 
κοινές γυναίκες. ' Οταν το ίδρυμα ήταν 
έτοιμο, ο ιδρυτής έκανε γνωστό πως, 
όσες επιθυμούσαν ν ’ αφήσουν την 
πορνεία, αλλά φοβούνταν τη φτώχεια 
και την κακοπέραση μπορούσαν να 
ζήσουν μ' όλες τις ανέσεις χωρίς ποτέ 
να τους λείψει τίποτε, στο ίδρυμα που 
είχε κτισθεί γΓ αυτές, εφόσον θα 
ντύνονταν μοναχές· αυτή ήταν η προ- 
σπάθειά του, να σώσει τις ψυχές τους. 
Και ήταν εκπληκτικά μεγάλος ο αριθμός 
εκείνων που εκμεταλλεύθηκαν την 
προσφερόμενη ευκαιρία».

Διανύεται ήδη ο 11 ος αιώνας και η 
πορνεία βρίσκεται σε έξαροη, αν κρί
νουμε από τα μέτρα του Μιχαήλ Δ '. Ο

Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» ΣΤΗΝ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Π α ρ ά  τη ν  α ν τ ίδ ρ α σ η  τ η ς  Ε κ κ λ η σ ία ς  κ α ι τ η ς  Π ο λ ιτ ε ία ς  ο ι ε τ α ίρ ε ς  ο ι « π ο λ ιτ ικ έ ς »  
ό π ω ς τ ις  έ λ ε γ α ν  σ υ ν εχ ώ ς  π ο λ λ α π λ α σ ιά ζ ο ν τα ν . Σ τ ις  π ό λ ε ις  π ε ρ ιφ έ ρ ο ν τα ν  α σ κ ε π ε ίς  
κ α ι μ ε  γ υ μ ν ό  π ρ όσ ω π ο . Ο ι « φ ρ ό ν ιμ ο ι»  π ο λ ίτ ε ς  ό τα ν  τ ις  έ β λ ε π α ν  ά λ λ α ζ α ν  δ ρ ό μ ο .

Φαίδων Κουκουλές στο δεύτερο τόμο 
του μνημειώδους έργου του «Βυζαντι
νών βίος και πολιτισμός» μας δίνει 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λεπτομέ
ρειες για τις αμοιβές, τα ενδύματά 
τους, τους τρόπους τους. Οπως είναι 
φυσικό, οι πιο όμορφες ειοέπρατταν και 
τα περισσότερα χρήματα. Αλλά ακόμη 
πιο πολλά εισέπραττε η παρθένα. Αυ
τός που θα γνώριζε για πρώτη φορά 
μαζί της τον έρωτα ήταν εκείνος που 
πλειοδοτούσε σε χρηματική προσφορά.
Οσοι ακολουθούσαν κατέβαιναν την 

κλίμακα. Ωσπου γινόταν μια «κοινή» 
και η «ταρίφα» της έπεφτε στα φυσιο
λογικά επίπεδα.

«' Οπως στην αρχαία Αθήνα» γράφει 
ο Κ. Παναγιώτου, «έτσι και στο Βυζάν
τιο, ήταν εύκολο να διακρίνει κανείς μια 
πόρνη από το ντύσιμό της. Στην αρχαία 
Αθήνα φορούσαν ρούχα φανταχτερά, 
στολισμένα με λουλούδια. Το ίδιο και 
οτη Ρώμη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς 
φορούσαν οι πόρνες στο Βυζάντιο, 
αλλά οι νόμοι μιλούν για γυναίκα «ενδε- 
δυμένη σχήμα πόρνης». Επίσης γνωρί
ζουμε ότι οι άσεμνες γυναίκες δε 
σκεπάζουν το πρόσωπό τους με το 
προσωπίδιον ούτε το κεφάλι με το

μαφόριον (καλύπτρα). Περπατούσαν, 
όπως σημειώνει ο Κουκουλές, «με 
γυμνόν πρόσωπον και ανακεκαλυμμέ- 
νην την κεφαλή, όπερ εθεωρείτο τότε 
κατ' εξοχήν δείγμα ασέμνου γυναι- 
κός».

Επί Μανουήλ Κομνηνού οι πόρνες 
γέμισαν ακόμα και το Ιερό Παλάτιο της 
Βασιλεύουσας.
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Τοιχογραφία της Αγίας Μαρίας της Αιγύπτιας, που υπήρξε πόρνη. « Ήμουν πολιτική 
δέκα επτά χρόνια», ομολόγησε η ίδια.

Η ιδιότητα της πόρνης, ωστόσο, δεν 
εμπόδισε μερικές απ’ αυτές ν' ανέ
βουν στο θρόνο του Βυζαντίου ή ν ’ 
αγιάσουν. Κορυφαία παραδείγματα έ 
χουμε εκείνα της Θεοδώρας, της 
γυναίκας του Ιουστινιανού και της Αγίας 
Μαρίας της Αιγύπτιας. Για τη Θεοδώρα 
μας πληροφορεί στο έργο του «Ανέκ
δοτα ή Απόκρυφος Ιστορία» ο ιστορικός 
Προκόπιος:

«Κι έγινε κι αυτή γρήγορα μια πόρ
νη... Και ο ’ όποιον τύχαινε στο διάβα 
της παράδινε τα κάλλη του κορμιού 
της... Και ήταν αδιάντροπη και ξετσίπω
τη και πρόθυμα κι εύκολα προχωρούσε 
οε έργα ντροπιασμένα... Οιφρονιμώτε- 
ροι που διάβαιναν στην αγορά κι απρό
σμενα τη συναντούσαν, άλλαζαν δρόμο 
κι έφευγαν βιαστικά μην αγγίξουν τα 
ρούχα της επάνω τους και ηθικά τους 
κηλιδώσει. Γ ια όσους τη συναντούσαν, 
πρωί-πρωί, ήτανε κακό σημάδι γι’ αυ
τούς και γρουσουζιά για όλη τους την 
ημέρα... Και πουλούσε το κορμί της... 
Πήγε στην Αλεξάνδρεια... και γύρισε 
όλη την Ανατολή και ξανάρθε οτο 
Βυζάντιο κάνοντας σε κάθε πόλη απ’ 
όπου διάβαινε τη δουλειά που και να την 
ονοματίσει κανένας θάταν θεοκατάρα
τος. Ετσι πάσχισαν οι δαιμόνοι να μη 
μείνει τόπος που να μη νιώσει τη γεύση 
της αδιαντροπιάς της Θεοδώρας... Και 
ανάμεσα σε πολλές πόρνες η Θεοδώρα 
στάθηκε η πιο ξακουστή...».

Στην ίδια περίοδο του Ιουστινιανού 
ζει και η Μαρία η Αιγύπτια η οποία 
σύμφωνα με τον Συναξαριστή, «ήτο 
πρότερον γυνή πόρνη και αμαρτωλή, 
επειδή όμως μετενόησε και ησκήτευ- 
σεν, ηγίασε και ετιμήθη υπό Θεού και 
ανθρώπων». Η ίδια αφηγήθηκε στον 
αββά Ζωσιμά το «βίο και την πολιτεία 
της» με τούτα τα λόγια.

«Εντρέπομαι η αμαρτωλή να διηγηθώ 
τα έργα μου, διότι είναι γεμάτα εντρο
πήν, αλλά θα τα εξομολογηθώ σήμερον 
όλα προς την αγιοσύνην σου. Εγώ, τίμιε 
Γέρων, είμαι από την Αίγυπτον όταν 
έζων οι γονείς μου και μετέβην εις την 
Αλεξάνδρειαν, εκεί δε ήμουν πολιτική 
(δηλ. πόρνη) δεκαεπτά χρόνους και 
τόσον εκυλιόμην εις την αμαρτίαν, 
ώοτε μόνον δια να έρχωνται πολλοί 
προς εμέ, δεν τους έπαιρνα τίποτε' και 
τόσον ήμην πτωχή, ώστε έζων με την 
εργασίαν των χεριών μου, άλλοτε με 
την ρόκαν και άλλοτε με άλλην εργασί
αν...».

Από την αφήγηοη της Αγίας προέρ
χεται και τούτο το απόσπασμα, στο 
οποίο μιλάει πως πήγε στα Ιεροσόλυμα, 
όπου και ανενηψε, για τη γιορτή της 
Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού.

«Βλέπω δέκα νέους ωραίους οίτινες 
εισήρχοντο εις το πλοίον και τους λέγω:

- Πάρετε και εμέ μαζί σας και 
δώσατε τον ναύλον δ ι’ εμέ και εγώ 
θέλω τον εξαγοράσει.

Εκείνοι, ως ήκουσαν τούτο, με επή
ραν εις το πλοίον όσας αμαρτίας έκαμα 
εκεί, εντρέπομαι να τας διηγηθώ. Αυτό 
δε μόνον θαυμάζω πως δεν εσχίσθη η 
θάλασσα να μας καταπίη όλους, όσοι 
είμεθα μέσα εις το πλοίον, αλλά ο Θεός 
ανέμενε την μετάνοιάν μου. Οταν δε 
εξήλθον από το πλοίον, δεν με έφθα- 
σαν αι πρώται μου αμαρτίαι, αλλ’ 
εζήτουν και άλλους περισσοτέρους 
εραοτάς. Τέλος έφθασε και η ημέρα 
της Υψώσεως και εγώ συνέχιζα, όπως 
και πρώτα την αμαρτίαν. ' Εβλεπα δε 
τους ανθρώπους, οίτινες μετέβαινον 
την νύκτα εις την εκκλησίαν και τους 
ηκολούθουν και εγώ, μόνον και μόνον 
δια να βλέπω τους νέους...».

Μια αριστουργηματική τοιχογραφία 
της Αγίας Μαρίας της Αιγύπτιας σκελε
τωμένης από την άσκηση, όπως τη 
φιλοτέχνησε ο ιερεύς Γεώργιος ο 
Θηβαίος, μπορούμε να θαυμάσουμε 
στο καθολικό των Αγίων Πάντων στη 
μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων. Τοιχο

γραφίες της υπάρχουν ακόμα στο ναό 
Κοιμήσεως στην Καλαμπάκα, στο Γερά- 
κι Λακωνίας κλπ.

Δεν υπήρξε όμως πόρνη η Κασσιανή, 
η περίφημη υμνογράφος του Βυζαντί
ου, όπως πιστεύεται από πολλούς. Η 
παρεξήγηση ξεκίνησε από το γνωστό
τατο τροπάριό της, που ακούμε στους 
ναούς τη Μ. Τρίτη και το οποίο όμως 
δεν αναφέρεται στην ίδια, αλλά σε τρίτο 
πρόσωπο, στην «εν πολλαίς αμαρτίαις 
περιπεσούσα γυνή», δηλ. τη γνωστή 
της ευαγγελικής περικοπής, που άλει
ψε με μύρο τα πόδια του Χριστού. Ο 
ύμνος της -  πρόκειται για το ιδιόμελο 
του άρθρου της Μ. Τετάρτης, που 
ψέλνεται την παραμονή -  δεν αφήνει, 
μαζί με πολλά άλλα στοιχεία, καμιά 
αμφιβολία:

«Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις / 
περιπεσούσα γυνή, /  την σηναισθομένη 
Θεότητα, /  μυροφόρου αναλαβούσα 
τάξιν, /  οδυρομένη, μύρα οοι / προ του 
ενταφιασμού κομίζει...».

Είναι πάντως συχνό το φαινόμενο στο 
Βυζάντιο οι πόρνες να μετανοούν και 
να ντύνονται το μοναχικό σχήμα. Στον 
«Ευεργετικό» (τόμος δ ') αναφέρεται η 
παρακάτω συνήθης περίπτωση «Ο αβ-
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Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

βάς Τιμόθεος ο Πρεσβύτερος, ερώτη- 
σε τον αββάν Ποιμένα:

-  Στην Αίγυπτο ζει μια πόρνη, η 
οποία τα χρήματα της αμαρτίας τα δίδει 
ελεημοαύνη.

Απεκρίθη ο αββάς Ποιμήν;
- Η γυναίκα αυτή φαίνεται ότι έχει 

μέσα της σπινθήρα πίατεως να είσαι 
βέβαιος ότι δεν θα παραμείνει ατην 
πορνεία.

Μια ημέρα επεσκέφθη τον αββά 
Τιμόθεο η μητέρα του και την ερωτά:

- Μητέρα, η γυναίκα εκείνη εξακο
λουθεί ακόμη να παραμένει στην πορ
νεία;

- Μάλιστα, είπε εκείνη, πολλαπλασί
ασε μάλιστα και τους εραστές της, 
όμως πολλαπλασίασε και τις ελεημοσύ
νες της.

Την είδηση αυτή ο αββάς Τιμόθεος 
μετέδωοε προς τον αββά Ποιμένα, ο 
οποίος και πάλι επανέλαβε:

-  Η γυναίκα αυτή δεν θα παραμείνει 
για πολύ στην αμαρτία της πορνείας. 
' Οπως και έγινε μετά από μια συνάντη
ση που είχε με τον αββά Τιμόθεο.

Τις πόρνες τις εκμεταλλεύονταν οι 
προαγωγοί, που λέγονταν στο Βυζάντιο 
«πορνοβοσκοί». Εναντίον τους είχε 
πάρει πολύ αυστηρά μέτρα ο Ιουστινια
νός. Λέγεται, ότι του τα υπέδειξε η 
Θεοδώρα, που τους είχε γνωρίσει καλά. 
Σε πρόστιμο 100 χρυσών πενταλέπτων 
καταδικαζόταν εκείνος που παρείχε 
φιλοξενία σε πορνοβοσκό, ενώ παράλ
ληλα έχανε και το σπίτι του. Ο Ιουστινια
νός επιχείρησε να απομακρύνει τους 
πορνοβοσκούς από τη Βασιλεύουσα. Τι 
ήταν ακριβώς οι πορνοβοσκοί, μας λέει 
ο Ζεράρ Βαλτέρ.

«Ο πορνοβοσκός ήταν κάτι ανάμεσα 
στο σωματέμπορα και τον ενοικιαστή 
πορνείου. Μπορούσε ν' ανήκει στους 
πιο διαφορετικούς κύκλους. Πρόσωπα 
τελείως αξιότιμα, τα οποία επιθυμού
σαν να αξιοποιήσουν τα κεφάλαιά τους, 
ασκούσαν αυτό το εμπόριο, χρησιμοποι
ώντας ενδιαμέσους. Προμηθεύονταν 
δηλαδή μια ή και περισσότερες γυναί
κες, και ύστερα από μια αρκετά μικρή 
περίοδο μαθητείας, τις έβγαζαν στο 
πεζοδρόμιο, οτέλνοντάς τες να εργα
στούν στον ιππόδρομο, στο θέατρο, 
καμιά φορά και στην εκκλησία. Οι 
κοπέλλες -  υπήρχαν και μικρότερες 
των δέκα ετών που δεν πληρώνονταν 
λιγότερα -  υπέγραφαν ένα συμβόλαιο, 
με το οποίο υποχρεώνονταν να εκτε- 
λούν πιοτά και συνειδητά το έργο τους, 
σύμφωνα με την επιθυμία του εργοδό
τη. Αυτός διατηρούσε το δικαίωμα να 
τις πουλήσει ομαδικά ή μια-μια, σε 
όποιον ήθελε αυνάδελφό του. ' Ηταν

Η Θεοδώρα και οι γυναίκες της ακολουθί
ας της. Παράσταση από το γνωστό ψηφι
δωτό της Ραβέννας.

κανόνας σ' αυτή την περίπτωση, ο 
πωλητής να εγγυάται για την καλή 
απόδοση του παραχωρουμένου εμπο
ρεύματος, μπαίνοντας εγγυητής σ' 
αυτό». (Η καθημερινή ζωή στο Βυζάν
τιο στον αιώνα των Κομνηνών 1081- 
1180 μετφρ. Κ. Παναγιώτου, σελ. 199).

Τους πορνοβοσκούς τους πολεμού
σε συστηματικά η Εκκκλησία. Από τον 
κανόνα ΠΣΤ' της 6ης Οικουμενικής 
Συνόδου είναι εύλογη η υπόθεση ότι 
στα πρώτα χρόνια και κληρικοί πιθανώς 
έπαιζαν το ρόλο πορνοβοσκού. Κατά 
την ερμηνεία του κανόνα από τον 
ιερομόναχο Αγάπιο και το μοναχό Νικό
δημο (Αγιορείτη).

«Το να είναι πορνοβοσκός ένας, 
ήγουν το να συμμαζώνη και να τρέφη 
πόρνας επί βλάβη ψυχών, για να κερδί- 
ζη τον εκ της πορνείας αυτών μισθόν, 
και οι πολιτικοί νόμοι εμποδίζουσι και 
παιδεύουσι, πολλώ μάλλον οι εκκλησια
στικοί Κανόνες. Δια τούτο και ο παρών 
Κανών αφορίζει εν ταυτώ και καθαιρεί 
του κληρικούς εκείνους όπου τούτο 
κάμνουσιν (ήτις εστί βαρυτάτη και διπλή 
παιδεία, επειδή ως επιτοπλείστον εις 
τους Κληρικούς αρκεί η καθαίρεσις 
μόνη), τους δε λαϊκούς αφορίζει».

Οι ποινές που προέβλεπε η πολιτική 
νομοθεσία ήταν δήμευση περιουσίας, 
εξορία κλπ. Ακόμη πιο σκληρή ήταν η 
τιμωρία για τους στρατιωτικούς που 
έκαναν τους πορνοβοσκούς. Οι βυζαν
τινοί νόμοι επίσης απασχολούνταν και 
με τους οίκους ανοχής. Στο «Πρόχει
ρον Νόμων ή Εξάβιβλο» Κωνσταντίνου

Αρμενοπούλου προβλέπεται περί εται- 
ρείου:

«Εταιρείον δε μη εξείναι οποτέρω 
αυτών κατασκευάζειν δια την εταίρας 
οικίας ύβριν».

Ολα αυτά μαρτυρούν την περιφρό
νηση του επισήμου Βυζαντίου προς 
τους πορνοβοσκούς, τις πόρνες, τους 
οίκους ανοχής, που ως και τη γειτνίαση 
μ’ αυτούς θεωρούσε ύβρη. Παρά τού
τα, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλες 
τις πολιτισμένες κοινωνίες της εποχής 
μας -  και το Βυζάντιο αναμφίβολα για 
την εποχή του ήταν η πιο πολιτισμένη 
περιοχή της Ευρώπης -  ανεπίσημα τα 
πορνεία γνώριζαν μεγάλες δόξες. Ο 
ευδαιμονισμός οδήγησε ακόμη και το 
θρησκευόμενο Βυζάντιο στην ηθική 
διαφθορά. Θα ήταν άδικο όμως να 
μιλήσουμε για γενικό φαινόμενο. Οι 
πηγές αφήνουν περιθώρια να εκτιμηθεί 
σε μεγαλύτερη έκταση από τη μερική. 
Κι αυτό οπωσδήποτε εντοπίζεται ως επί 
το πολύ στην πολύ εύπορη οικονομικά 
τάξη. Κατά τον Βαλτέρ:

«Πολυτελή ξενοδοχεία, επιπλωμένα 
κατάλληλα για να δέχωνται την πλούσια 
πελατεία, έκαναν χρυσές δουλειές, 
όπως, άλλωστε, και τα ευρύχωρα πορ
νεία, που προορίζονταν να δεχτούν 
τους λιγώτερο πλούσιους πελάτες. 
Παράλληλα μ' αυτούς λειτουργούσε η 
μαύρη αγορά της πορνείας, που εκτει
νόταν και πέρα από την πρωτεύουσα».

Από το Βυζάντιο δεν έλειπε ούτε η 
παιδεραστία, γνωστή ως αρσενοκοιτία. 
Ο Κουκουλές κάνει λόγο και για έναν 
τύπο ανάλογο προς τους σύγχρονους 
τραβεστί:

«Γρηγόριος ο Θεολόγος ομιλεί δΓ 
ασελγές μειράκιον ώσπερ αι πόρναι 
αισχρά λυγιζόμενον και καμπτόμενον,

Ο Βυζαντινός ποιητής του 12ου αιώνα 
Θεόδωρος Πρόδρομος. Έγραψε: «Σάτι
ρας φιλοπόρνου γραός», όπου διηγείται 
τις ακολασίες γρηάς γυναίκας.
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Η Θεοδώρα και ο Ιουστινιανός. Η άλλοτε πόρνη έγινε αυτοκράτεφα.

δια θηλυδρίας άρρενας, οίτινες ούτε 
άνδρες ήσαν ούτε γυναίκες και οίτινες 
ήσαν άνδρες δια τας γυναίκας και 
γυναίκες δια τους άνδρας» (Βυζαντι
νών βίος και πολιτισμός, τόμος στ', 
σελ. 508).

Ο ίδιος γράφει:
«Παιδάρια βινούμενα ή και νέους 

ηδύνατό τις να συναντήοη είτε εις των 
πλουσίων τα ουμπόσια, ένθα μνημονεύ
ονται: «αβρών κλάσεις παίδων κινουμέ- 
νων ανάνδρως» ή: «οι καθ' εκάστην 
ημέραν κυμβολίζοντες πεπορνευμέ- 
νοι», ή «εις διάφορα εργαστήρια και 
καπηλεία, είτε εις πορνεία είτε και, ως 
πολλάκις παρεπονούντο οι Βυζαντινοί, 
εις τα θέατρα, όπου οι ορχησταί ήοκουν 
και αθεμίτους έρωτας. Τα άθλια ταύτα 
υποκείμενα, ίνα τους εραστάς προσελ- 
κύσωοι, διάφορα μεταχειρίζοντο μέσα 
ή, δηλαδή, κύπτοντες, έκαμνον απρε
πείς κινήσεις απογυμνούντα τα της 
φύσεως απόρρητα, ή απρεπώς τας 
χείρας εκίνουν ή την κεφαλήν εδώ και 
εκεί έκλινον, ακρατώς και αναιδώς 
γελώντα. Προς τούτοις εκοσμούντο 
καθ’ υπερβολήν. Ο Αλεξανδρεύς Κλή- 
μης ομιλεί περί καλλωπισμού των προϊ
σταμένων παιδαρίων, τα οποία οι ανδρα- 
ποδοκάπηλοι εβίαζον».

Κατά την περίοδο της βασιλείας 
ερωτύλων αυτοκρατόρων, όπως ο Μα
νουήλ Κομνηνός, οι πόρνες είχαν 
μεγάλη πέραοη ακόμη και στο ιερό 
παλάτιο. Σχετικά ο Κάρολος Ντηλ 
σημειώνει:

«Κατά τα μέοα του 12ου αιώνα, η

αυλή του Βυζαντίου, τόσο αυστηρή και 
τόσο σοβαρή στα χρόνια των πρώτων 
Κομνηνών, είχε αλλάξει όψη. Ο αυτο- 
κράτορας Μανουήλ ήταν ένας νέος 27 
ή 28 χρόνων, που αγαπούσε μ' ένα 
πάθος παράφορο τη χλιδή, τη διασκέ
δαση και τις γιορτές, γιατί όλες αυτές οι 
απολαύσεις δεν ήταν γ ι’ αυτόν παρά 
μονάχα ένα ενδιάμεσο διάλειμμα ανά
μεσα στις πολεμικές εκστρατείες και 
στις τρομερές αυγκρούοεις με το 
σπαθί. ’ Ετοι μέσα στο παλάτι του της 
Βλαχέρνας, στις απέραντες αίθουσες 
τις καταστόλιστες από χρυσά ψηφιδω
τά, στις επαύλεις του της Προποντίδας, 
όπου του άρεσε να περνάει τα καλοκαί
ρια του, η ζωή κυλούσε με πλούσια 
γεύματα, συναυλίες τραγουδιού και 
μουσικής, γιορτές και κονταρομαχίες. 
Γύρω από τον αυτοκράτορα μια ολόκλη
ρη συντροφιά από νέες, ζωηρές, όμορ
φες και φιλάρεσκες γυναίκες σκόρπι
ζαν τη χάρη τους και έδιναν στην αυλή 
ένα ασύγκριτο θέλγητρο. Σίγουρα η 
προμάμμη του Μανουήλ, η γριά ’ Αννα 
Δαλασοηνή, που τόσο είχε προσπαθή
σει άλλοτε να δώσει στο αυτοκρατορικό 
παλάτι μια σοβαρή μορφή και μια 
αυστηρή ηθική μοναστηριού, θα είχε 
σκανδαλισθεί πολύ, αν ήταν δυνατό να 
έβλεπε όλα αυτά...».

Απηχήσεις της πορνείας και των 
πορνοβοσκών στο Βυζάντιο έχουμε 
πλούσιες στη θύραθεν ποίηση. Στο 
λαϊκό ποίημα του Πτωχολέοντα διαβά
ζουμε:

«Τότε βγαίνει το κορίτζι, / στέκεται

ομπρός στον γέρον, / Αέγει της ο 
γεροντάκις, /  ο καλός αποκρισάρις: / 
«Πολιτικής είσ’ εγγόνι /  και πουτάνας 
θυγατέρα, /  καί εσύ στα στερινά σου, / 
θέλεις κάμει και παστάρδι, /  για ντροπή 
του βασιλέως / και αισχύνη εις το 
παλάτι...».

Ο Θεόδωρος Πρόδρομος (12ος αι.) 
έγραψε «Σάτιρα φιλοπόνου γραός», 
όπου διηγείται τις ακολασίες γριάς 
γυναίκας. Με την άλωση της Κωνσταν
τινούπολης από τους Φράγκους στα 
1204 τα ήθη γνώρισαν στο Βυζάντιο 
κάθετη πτώση, με αποτέλεσμα το μερι
κό φαινόμενο να πολλαπλασιαστεί. Πά
νω σ' αυτό ο Καρλ Ροθ παρατηρεί:

«Αποπνιχτικός αέρας έπεσε σ' αυτά 
τα παλάτια, στα θέατρα και στα θέρετρα 
του Βοσπόρου και της Μ. Ασίας. Ο 
Χριστιανισμός παρόλες του τις προσπά
θειες δεν μπορούσε να καλυτερέψει 
την αμφίβολη ηθική, και μάταιες ήσαν οι 
επιθέσεις ενός Χρυσοστόμου και άλ
λων εναντίον της ακολασίας που απλω
νόταν γύρω τους... Μαζί με την αύξηση 
του πλούτου και της πολυτέλειας αύ- 
ξαινε συγχρόνως και η παράλυση των 
ηθών του πληθυσμού, που ζούσε σε μια 
άγονη θρησκοληψία και παχυλή δεισι
δαιμονία».

Δεν υπήρχε είδος ηδονής που να μην 
αποζητούσαν και να επιδίδονταν. Ο,τι 
ήταν δύσκολο να πραγματοποιήσουν με 
τις σύνευνες, αναλάμβαναν πρόθυμα 
να ικανοποιήσουν οι πόρνες, οι οποίες 
βέβαια συχνά μετέδιδαν αφροδίσια 
νοσήματα με οδυνηρές συνέπειες.
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Η «ΚΙΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η «Κ

ΝΕΑ ΚΑΙ «Π ΕΡΙΕΡΓΑ» 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ

Βραβείο οργίων - Σεξ πάρτυ με πόρνες στην 
υψηλη κοινωνία - Η Καρολίνα σε εκστρατεία 
κατά του εγκλήματος - Ο Πάπας τα «έψαλε» 
στη Μαφία

Χαρακτηριστικά είναι αυτά που ανα- 
φέρονται οτην «Ιστορία των γυναικών, 
των καλών και των κακών» του Βεντρά- 
μου, «Περί τες πόρνες».

«Αυτές άλλον δεν εργάζουνται ειμή 
με το νιψίδι /  να νίψουσι το πρόσωπο, να 
φθειάνουσι τ ' αφρύδι. /  Και τον καθρέ
φτην να κρατή στο χέρι το τζιμπίδι, /  τις 
τρίχες της δια να σπα, να σιάζη το 
νιψίδι. /  Και άλλον δεν είναι η έγνοια 
της ειμή ν' αναντρανίζη / τονάνδρα εις 
το πρόσωπον, συχνά να του κανύζη, / 
πως να τον βάλη εις όρεξιν να την 
αναγυρέψη /  και την ψυχήν και το κορμί 
μετ' αύτονε να ψέξη. /  Και δια τούτο, 
λέγω σας, άρχοντες τιμημένοι, /  ηξεύ- 
ρετε, δια την πορνειά παν' η ψυχή 
χαημένη!...».

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πορνεία 
διέθεταν και λουτρά, όπου οι πορνεύ- 
οντες λούζονταν μετά τις συνευρέσεις 
τους, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό 
άποπλένονταν από την «αμαρτία». Στο 
σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν 
όοα σχετικά πάλι ο Κουκουλές έχει 
γράψει:

«Τας σεξουαλικάς τότε σχέοεις διη- 
υκόλυνε και η ύπαρξις πορνών, ων 
μέγας αριθμός υπήρχεν εις τας Βυζαν
τινός πόλεις και αίτινες εν ιδιαιτέροις 
χαμαιτυπείοις, δημοσίοις ή ιδιωτικοίς, 
εις απομεμακρυσμένα της πόλεως μέ
ρη κειμένοις, και ή εν καπηλείοις ή 
πανδοχείοις εν λουτροίς εξέδιδον την 
ώραν. Τα πορνεία ταύτα βλέποντα 
συνήθως προς την οδόν, ίνα αι κοιναί 
γυναίκες δύνανται να καλώσι τους 
παρερχομένους, είχον διαμερίσματα 
χωριζόμενα δια οτύλων, μεταξύ των 
οποίων ηπλούντο παραπετάσματα (βή- 
λα) ή είχον τον λεγόμενον «ενδότερον 
οικίσκον» ή «απόκρυφον τόπον», ένθα 
αι αμαρτωλοί γυναίκες ήσκουν το έργο 
των και ένθα υπήρχε κλίνη υπεστρωμέ- 
νας σανίδας έχουοα ή ενίοτε ταινίας, 
προς ευχαρίοτηοιν των πελατών και 
ευχάριστον αναπαλμόν. Άνωθεν εκά- 
στου διαμερίσματος γνωρίζομεν ότι 
κατά ρωμαϊκήν συνήθειαν υπήρχε τίτ
λος , εν ω ανεγράφετο η εις την γυναίκα 
υπό του επισκέπτου καταβληθησομένη 
αμοιβή, το χάραγμα, όπερήτο συνήθως 
ευτελές, ολίγοι οβολοί, ή το πολύ εν 
δηνάριον».

Στην περίπτωση ισχύει ακριβώς αυτό 
που έχει παρατηρήσει για άλλη περί
πτωση διαπρεπής βυζαντινολόγος: το 
Βυζάντιο ήταν το πιο πολιτισμένο κρά
τος του ευρωπαϊκού Μεσαίωνα, δεν 
πρέπει όμως να λησμονούμε σε ποια 
εποχή βρισκόμαστε και πόσο είναι 
ακόμα ισχυρές οι αρχαίες καταβολές.

Γ. Φ.

Βραβείο οργίων διεκδικούν ο 
μίστερ και η Κα Πούλιτζερ...
Η πλοκή έχει όλα τα συστατικά του 

δράματος - απληστία, ζήλεια, δύναμη, 
χρήμα και διαφθορά. Οι γυναίκες είναι 
όμορφες, αλαζονικές και άστατες. Οι 
άντρες είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και 
πολύ πιο πλούσιοι από τα όνειρα των 
κοινών ανθρώπων. Το σκηνικό είναι 
στημένο σε πολυτελή κότερα και μυθι
κές επαύλεις.

Πρόκειται για το τελευταίοεπειοόδιο 
του «Ντάλλας»; ' Η για ένα καινούργιο 
σήριαλ τύπου «Δυναστείας»; ' Οχι βέ
βαια! Είναι μια αληθινή ιστορία, με την 
αμερικανική υψηλή κοινωνία που απο- 
δεικνύει ότι η τηλεοπτική τέχνη είναι 
μια αχνή σκιά του δράματος της πρα
γματικής ζωής.

Το δράμα είναι τόσο συγκλονιστικό, 
ώστε πολλά από τα άτομα που έχουν 
εμπλακεί σ' αυτό, έχουν ξεχάσει περί 
τίνος πρόκειται. Είναι μια δίκη για 
χρήματα και για την κηδεμονία του Μακ 
και του Ζακ, των πεντάχρονων διδύμων 
του Πήτερ και της Ρωξάνης Πούλιτζερ 
-  όπου ο ένας γονιός προσπαθεί να 
εκθέσει τον άλλο σαν ακατάλληλο.

Στην αγωγή διαζυγίου που κατέθεσε 
εναντίον της γυναίκας του, ο Πήτερ 
Πούλιτζερ, απόγονος της πασίγνωστης 
οικογένειας που καθιέρωσε το ομώνυ
μο δημοσιογραφικό βραβείο, την κατη
γορεί ότι είναι διεφθαρμένη, ναρκομα
νής, άπιστη και λεσβία».

Μέχρι τώρα ο Πούλιτζερ και οι 
μάρτυρές του έχουν καταθέσει ότι η 
Ρωξάνη, 31 ετών, έχει κάνει έρωτα με 
έναν μεσίτη από το Παλμ Μπητς, ένα 
Γάλλο τραπεζίτη, ένα Βέλγο ραλλίστα, 
έναν έμπορο ναρκωτικών, τη σύζυγο 
του μεγιστάνα της «Κλινέξ», Τζάκυ 
Κίμπερλεϋ και μια υπερφυσική τρομπέ
τα! Ναι. με μια τροπέτα. Υπάρχουν 
επίσης κατηγορίες για χρήση κοκκαι- 
νης, οργίων, αιμομιξίας και απειλών 
θανάτου.

Ο Πήτερ Πούλιτζερ, 52 χρονών, 
παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έχει 
κάνει μερικές φορές έρωτα και με τις 
δυο γυναίκες, τη Ρωξάνη και την 
Κίμπερλεϋ, αλλά ότι κάθε φορά που οι 
άντρες τους απούσιαζαν, εκείνες δεν 
έχαναν την ευκαιρία «να πηδήξουν στο 
κρεβάτι». «Δεν είναι σπάνιες οι φορές 
που η κυρία Πούλιτζερ ερωτοτροπούσε 
με τους εραστές της μπροστά στα 
παιδιά της», κατέθεσε η καμαριέρα της.

Από την πλευρά της η Ρωξάνη, 
αρνείται τις κατηγορίες και αντεπιτίθε- 
ται στον άντρα της, με ανάλογα βέλη. 
«Είναι αιμομίκτης, λέει. ' Εχει σχέσεις 
με την κόρη του Λίζα; 27 χρονών, από 
τον πρώτο του γάμο». Και επιδιώκει να 
κερδίσει την υπόθεση με την κατηγορία 
της αποπλανήσεως ανηλίκου. «Κοιμά
ται με την 14χρονη κόρη του καπετάνι
ου του».

Η κόρη του Πούλιτζερ (έχει τρία 
παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της),
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χαρακτηρίζει τη Ρωξάνη «ασύστολη 
ψεύτρα», και καταγγέλλει ότι η μητριά 
της της έχει κάνει προτάαεις για 
«λεαβιακό σεξ». Η κυρία Κίμπερλεϋ, 34 
χρονών, δεν έχει καταθέσει ακόμη 
αλλά σε δηλώσεις της ατον Τύπο, 
χαρακτηρίζει τον Ρούλιτζερ «παρά- 
φρονα».

Στην υπόθεαη έχει εμπλακεί και ένα 
μέντιουμ, η Ζανίς Νέλσον που τις 
ψυχικές της ικανότητες χρησιμοποιούν 
μερικά απο τα πιο ισχυρά πρόσωπα της 
Αμερικής. Η Νέλσον κατέθεσε στο 
δικαστήριο ότι η Ρωξάνη ερωτοτροπού
σε με μια ασημένια τρομπέτα σε μια 
μεταφυσική επικοινωνία με το υπερπέ
ραν!

Στο Παλ Μπητς, αναμένονται με 
αδημονία οι καταθέσεις 12 Αμερικανί
δων της καλής κοινωνίας, που η Ρωξάνη 
κατονομάζει σαν ερωμένες του συζύ
γου της. Θα είναι οι τελευταίες που θα 
δουν την τιμή τους να καταστρέφεται 
σ' αυτή την άγρια μάχη μεταξύ δυο 
ανθρώπων που υπήρξαν σύζυγοι για 
έξη χρόνια.

Σεξ - πάρτυ με πόρνες στην 
υψηλή κοινωνία

Το αμερικανικό κοινό άκουσε εμ
βρόντητο πριν λίγο καιρό τις νέες 
αποκαλύψεις ενός σκανδάλου που έχει 
φτάσει στην καρδιά του Λευκού Οίκου.

Ο σύμβουλος του Προέδρου Ρήγκαν 
και ιδρυτής του .«Ντάνιερς Κλαμπ» 
Άλφρεντ Μπλούμιγκταίηλ, που πέθα-

νε από καρκίνο τον περασμένο μήνα 
στα 66 του χρόνια, χαρακτηρίστηκε σαν 
«ένα σεξομανιακό τέρας, που απολάμ
βανε να δέρνει γυμνές γυναίκες».

Ο πολυεκατομμυριούχος μεγιστά
νας, είχε μια «διπλή προσωπικότητα» 
Τζέκυλ και Χάυντ με ένα «σύνδρομο 
Μαρκησίου ντε Σαντ», είπε στο δικα
στήριο η πρώην ερωμένη του Βίκυ 
Μόργκαν.

Ο Μπλούμιγκταίηλ, οργάνωνε σεξου
αλικά όργια, στα οποία έδενε τις 
πόρνες που καλούσε, με τις γραβάτες 
του, και τις μαστίγωνε αλύπητα με τη 
ζώνη του.

' Υστερα έκανε έρωτα στην ερωμένη 
του, που την υποχρέωνε να παρακολου
θεί ή και να παίρνει μέρος στα μαστιγώ- 
ματα.

Το σκάνδαλο Μπλούμινγκταίηλ βρι
σκόταν στο τέλος του, όταν ξέσπασε το 
σκάνδαλο Πούλιτζερ. Η Βίκυ Μόργκαν, 
30 ετών, πρώην ηθοποιός -φωτομοντέ
λο, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση 
στην υψηλή αμερικανική κοινωνία με 
την αποκαλυπτική της βόμβα, ότι υπήρ
ξε για 12 χρόνια ερωμένη του Μπλού- 
μινγκ,αίηλ.

Λίγο πριν από το θάνατο του τελευ
ταίου, η σύζυγός του Μπέτσυ, στενή 
φίλη της Νάνου Ρήγκαν, πληροφορήθη- 
κε τις σχέσεις τους και της έκοψε την 
επιταγή των 10.000 δολλαρίων που 
έπαιρνε κάθε μήνα για τις «προσφερό- 
μενες υπηρεσίες της». Η Μόργκαν 
εξαγριώθηκε και κατέθεσε μια μήνυση

Αυτή είναι η αρχιτρομοκράτισσα Σουζάνα 
Ρονκόνι, 28 ετών που συνελήφθη πρό
σφατα στο Μιλάνο. Η Ρονκόνι από τα 
μαχητικότερα στελέχη των «Ερυθρών 
Ταξιαρχών» πήρε μέρος στην απαγωγή 
και εκτέλεση του Άλντο Μόρο.

στην οποία ζητούσε να αποζημιωθεί γι' 
αυτές, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του 
εραστή της.

Το υπέρογκο ποσό των 10 εκατομμυ
ρίων δολλαρίων που ζητούσε, της ήταν 
αρκετό, έλεγε, για να καλύψει τις 
θυσίες 12 χρόνων και την εγκατάλειψη 
της καριέρας της.

Αυτή την εβδομάδα, το δικαστήριο 
αποφάσισε ότι ήταν μια καλοπληρωμέ
νη ερωμένη που δεν πρέπει να έχει 
παραπέρα απαιτήσεις και ότι η μόνη της 
ελπίδα είναι να προσβάλλει τη διαθήκη.

Η Βίκυ, υποσχέθηκε ότι θα εκδώσει 
τα απομνημονεύματά της και ότι θα 
γυρίσει ένα τηλεοπτικό σήριαλ που θα 
βασίζεται στην πολυτάραχη ζωή της.

Ωστόσο, η τελευταία μέρα της δίκης 
υπήρξε συγκλονιστική.

«Ο Αλφρεντ ήταν αλλόκοτος στη 
διπλή του προσωπικότητα, κατάθεσε η 
Μόργκαν Σεξουαλικά δεν είχε απλώς 
φαντασιώσεις, ήταν άρρωστος. Οταν 
χτυπούσε τις πόρνες, τα μάτια του 
θόλωναν και σάλια έτρεχαν από το 
στόμα του. Τρεις φορές παντρεύτηκα 
στη διάρκεια του δεσμού μας για να 
γλυτώσω από αυτόν, αλλά εξαγόρασε 
και το,πς τρεις άντρες μου. Κάποια 
στιγμή τον εγκατάλειψα, αλλά ξαναγύ- 
ρισα όταν μου υποσχέθηκε ότι θα 
επισκεφθεί έναν ψυχίατρο και ζήτησε 
τη βοήθειά μου για να απαλλαγεί από τις

Συνέχεια στη σελ. 95

Ρωξάνη Πούλιτζερ. Ήταν άνεργη όταν την προσέλαβε για γραμματέα του ο Πήτερ 
Πούλιτζερ. Δυο χρόνια μετά την παντρεύ τηκε. Εξη χρόνια αργότερα βρίσκονται 
αντιμέτωποι στην πιο «άγρια» υπόθεση διαζυγίου της Αμερικανικής υψηλής κοινωνίας.
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ΑΝΤΖΟΣ το επώνυμο ενός στρατι
ώτη Στραβόξυλο το παρατσούκλι 

που του έδωσαν οι συνάδελφοί του στο 
στρατώνα

Οσοι υπηρέτησαν στο στρατό, α
σφαλώς θα θυμούνται πως ανάμεσα 
στους στρατεύσιμους (κληρωτούς), 
που κάθε χρόνο καλούνται στο στρατό 
για να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις (θητεία), σε κάθε 
κλάση (Ε.Σ.Σ.Ο) Εκπαιδευτική Σειρά 
Στρατευσίμων Οπλιτών) παρουσιάζον
ται δύο τρεις, ίσως περισσότεροι ή 
λιγότεροι, που από τις διάφορες εκδη
λώσεις τους ξεχωρίζουν από τους 
άλλους κι αποτελούν ιδιαίτερο τύπο 
στρατιώτη Ο καθένας απ' αυτούς έχει 
το δικό του τύπο, πολύ διαφορετικό από 
κείνον των άλλων.

και θαύμαζε τις παραστάσεις που ήσαν 
σκαλισμένες και στις τέσσερες πλευ
ρές της μαρμάρινης στήλης. Έδειχναν 
στρατιώτες, τουφέκια, κανόνια κι άλλα 
πράγματα που δεν τα καταλάβαινε 
' Οσο κι αν προσπαθούσε δεν το κατόρ
θωνε

Την ώρα που διαλογιζόταν τι να 
σήμαιναν όλες κείνες οι εικόνες, έτυχε 
να περνάει ο Λάγτζος, που γύριζε κι 
αυτός στον κήπο Για να ικανοποιήσει 
κείνη την περιέργειά της, καθόλου δε 
δυσκολεύτηκε να του ζητήσει τα φώτα 
του

-Στρατιώτη - στρατιώτη
Ακούστηκε η φωνή μιας γυναίκας Ο 

Λάντζος που την άκουσε, με κάποια 
έκπληξη, γιατί δεν έβλεπε άλλο στρατι
ώτη, γύρισε το κεφάλι του προς το

ΜΜΨΖΘΙι TO LWMWEYDB
Σ ' αυτούς οι συνάδελφοί τους, δεν 

αργούν να τους δώσουν ένα παρατσού
κλι που τους ταιριάζει. Ανάλογα με το 
παρατσούκλι, άλλοι το δέχονται μ ' 
ευχαρίστηση, κι άλλοι με καμάρι Κι' 
εκείνοι που δεν το θέλουν δεν μπορούν 
ν ' αντιδράσουν αποτελεσματικά.

Το παρατσούκλι μια που δόθηκε όχι 
μόνο δεν παίρνεται πίσω, αλλά πολύ 
γρήγορα διαδίδεται στη μονάδα του και, 
από τότε, πιο καλά τους ξέρουν και 
τους αποκαλούν με το παρατσούκλι 
τους Το πραγματικό τους επώνυμο το 
χρησιμοποιούν μονάχα στις επίσημες 
προσκλήσεις Έτσι θέλοντας και μη 
τους μένει το παρατσούκλι, που τις πιο 
πολλές φορές τους ακολουθεί σ ' όλη 
τους τη ζωή, γιατί σαν θα εκπληρώσουν 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
γυρίσουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, 
στο χωριό τους, κάποιος συγχωριανός 
τους θα βρεθεί που το ξέρει και θα το 
διαδώσει

Ολοι μας κι' ο καθένας χωριστά, 
έχουμε υπόψη μας κάποιο τύπο στρατι
ώτη με τη σχετική του ιστορία.

Στο Λάντζο το παρατσούκλι δε δόθη
κε την εποχή που υπηρετούσε σαν 
στρατεύσιμος (κληρωτός), αλλά αργό
τερα, που κλήθηκε στο σκοπό σαν 
έφεδρος για να εκπαιδευθεί στα νέα 
όπλα

Στις αρχές που παρουσιάστηκε έδει
χνε πειθαρχικός, φιλότιμος, με ενδια
φέρον για την υπηρεσία και ζήλο για τα 
νέα όπλα Αργότερα, αυτός ο τόσο

ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Υποστρατήγου ε.α.

πειθαρχικός και φιλότιμος στρατιώτης, 
άρχισε να πέφτει σε πειθαρχικά παρα
πτώματα, να στραβοξυλιάζει όπως οι 
συνάδελφοί του, με τη γλώσσα του 
στρατώνα χαρακτηρίζουν τις απείθαρ
χες πράξεις.

Κι όλες οι στραβοξυλιές του οφεί
λονταν στην αυθαίρετη απουσία του 
από το λόχο Από τότε που άρχισε να 
τιμωρείται σχεδόν πάντα βρισκόταν 
τιμωρημένος και τις ώρες που οι 
συνάδελφοί του ήσαν ελεύθεροι εκεί
νος κλεισμένος στο πειθαρχείο

Αιτία για την καινούρια του διαγωγή 
ήταν μια εικοσάχρονη περίπου κοπέλ- 
λα. Λιπόσαρκη στο σώμα, μέτριο ανά
στημα, με μακρουλό και λίγο χλωμό 
πρόσωπο, μύτη σουβλερή, μάτια γαλα
νά και μαλλιά ξανθά, που καθώς ξέπλε- 
γα τ ' άφηνε να πέφτουν στους ώμους 
της, για το Λάντζο αποτελούσε τό 
δίχως άλλο το ίνδαλμά του Ήταν ο 
μαγνήτης που όλη την ώρα τον τραβού
σε

Περπατώντας εκείνη κάποια μέρα 
στον κήπο του ηρώου της πόλης των 
Σερρών σταμάτησε μπροστά στο ηρώον

μέρος που ακούστηκε η φωνή.
Δεν πρόλαβε να ρωτήσει και η 

άγνωστη σ ' αυτόν κοπέλλα τον καλού- 
σε

-Στρατιώτη, έλα σε παρακαλώ, σαν 
στρατιώτης που είσαι να μου εξηγήσεις 
τι σημαίνουν ό λ ' αυτά που βλέπω εδώ 
στις μαρμάρινες πλάκες του ηρώου; 
Τόση ώρα βασανίζομαι, μα δεν μπορώ 
να καταλάβω τίποτε

Ο Λάντζος δέχτηκε μ ' ευχαρίστηση 
κι άρχισε από την εικόνα που τυχε 
μπροστά τους Και δείχνοντας με το 
χέρι άρχισε

-Αυτός εκεί, είναι αξιωματικός Αυτό 
που κρατάει είναι σημαία. Πρέπει να 
είναι ο σημαιοφόρος Είναι κείνος που 
φέρνει στη μάχη τη σημαία, που σαν την 
βλέπουν οι πολεμιστές ενθουσιάζον
ται Βλέπω στο στήθος του αίματα 
Ασφαλώς είναι τραυματισμένος, γι' 
αυτό κι είναι γυρμένος Δεν μπορεί να 
κρατηθεί ολόρθος Μα το τραύμα του 
στο στήθος, πρέπει να είναι σοβαρό Οι 
στρατιώτες που είναι γύρω του με τα 
τουφέκια και τα σπαθιά, αγωνίζονται να 
σώσουν τη σημαία, για να μην την πάρει 
ο εχθρός, πού, για κύτταξε καλά στην 
εικόνα, φαίνεται στο βάθος νά ' ρχεται 
προς τη σημαία

Σαν τέλειωσε την εξήγηση κείνης 
της εικόνας, συμπληρώνοντας της ε ί
πε

-Αυτές είναι οι ιερώτερες στιγμές 
για τον κάθε στρατιώτη, η πιο μεγάλη 
υποχρέωση και η πιο ευγενικιά θυσία,
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να σώσει τη σημαία της πατρίδας του
Προσπάθησε να δώσει εξήγηση για 

τις παραστάσεις που βρίσκονταν στην 
άλλη πλευρά του ηρώου Εδώ δυσκο
λευόταν Και ο ίδιος δεν την καταλάβαι
νε. Για να μη φανεί πως δεν ήξερε και 
θα ντροπιαζόταν στα μάτια της κοπέλ- 
λας, άρχισε.

- Να, εκείνα είναι κανόνια, Εκεί 
στρατιώτες Μάχη πρέπει να είναι 
Φαίνονται πρόσωπα αγριεμένα Πρόσε
ξε εκεί στο βάθος στρατιώτες να 
φεύγουν Πρέπει να είναι Βούλγαροι 
στρατιώτες, γιατί, για κύτταξε, τους 
κυνηγούν τσολιάδες Τους ξεχωρίζω 
από το ντύσιμό τους, τσαρούχια και 
φέσι. Είναι δικοί μας τσολιάδες Κάποια 
μάχη παριστάνει Ίσως του Λαχανά, 
μπορεί του Κιλκίς μπορεί Εδώ σταμά
τησε, δεν μπορούσε να προχωρήσει 
άλλο. Τα μάτια του, δεν κύτταζαν πια 
την εικόνα, αλλά καρφώθηκαν στην 
κοπέλλα, που κείνη φαινόταν ικανοποι
ημένη από την εξήγηση που της έκανε

Σε κάποια στιγμή που ο Λάντζος 
σταμάτησε την εξήγηση τα βλέμματά 
τους συναντήθηκαν Ο ένας κύτταζε 
τον άλλον χωρίς να μιλάνε Ομως, τα 
μάτια και των δύο, έλεγαν πολλά 
Έδειχναν πως ο ένας δεν ήταν αδιάφο
ρος για τον άλλον

Στην πρόταση του Λάντζου να γυρί
σουν μαζί τον κήπο για να ιδούν όλα τα 
αξιοπερίεργα, εκείνη χωρίς καμιά αν
τίρρηση, δέχτηκε κΤ ακολούθησε το 
Λάντζο που είχε την πρωτοβουλία 
Έτσι έγινε η πρώτη τους γνωριμία Με 
τις αραιές στην αρχή συναντήσεις 
τους, συχνότερες αργότερα, δημιουρ- 
γήθηκε ανάμεσά τους μια συμπάθεια, 
που για το Λάντζο, δεν άργησε να 
καταλήξει σε σφοδρό για κείνη έρωτα

Ομως, δεν ήξερε αν κι εκείνη αντα- 
ποκρίνονταν στον έρωτά του. Η αμφιβο
λία αυτή τον έκανε να δείχνεται σαν 
τρελλός για κείνη Νύχτες ολόκληρες 
έμεινε άϋπνος, για να τη σκέπτεται Αν 
μπορούσε ήθελε μερόνυχτα να βρίσκε
ται κοντά της

Μα πώς μπορούσε να γίνει αυτό, που 
ήταν στρατιώτης; Δεν είχε όλο το 
χρόνο στη διάθεσή του ΚΤ όταν τη 
συναντούσε δυό τρεις φορές τη βδο
μάδα ή και περισσότερες, θαρρούσε 
πως του έδειχνε αδιαφορία, πως ήταν 
αδιάφορη γι' αυτόν

Η ιδέα αυτή τον τυραννούσε, τον 
έκανε να έχει υποψίες για κείνη 
Φοβόταν μήπως σ ' άλλον είχε δοσμένη 
την καρδιά της Γι αυτό ώρες εργάσι
μες, ώρες για ασκήσεις, απούσιαζε από 
το λόχο του. Πήγαινε να συναντήσει το 
Μαράκι του Αυτό ήταν το όνομά της

Αχ κι αυτός ο επιλοχίας - διαλογιζό
ταν - αν έκανε λίγα στραβά μάτια θα 
μπορούσα συχνά να βλέπω το Μαράκι 
μου Αχ, δεν πιστεύει Δε θα ξέρει από 
τέτοιον καϋμό Δεν μπορεί να καταλά
βει τι σαράκι τρώει την καρδιά μου Δεν 
τον χωνεύω Μονάχα για σοφίες είναι 
Κάνει πως τα ξέρει όλα, πώς τάχα 
ενδιαφέρεται για μένα και από το άλλο 
μέρος κάνει τη δουλειά του στο λοχαγό 
μου Ποτέ δεν με δικαιολόγησε

Ο επιλοχίας, που τόσα χρόνια είχε 
στο στρατό, και πολλά κάτι τέτοια είχε 
ιδωμένα του έλεγε

-Λάντζο. Σου συνιστώ ν ' αλλάξεις 
μυαλό Το δρόμο που τώρα τελευταία 
πήρες και την τακτική που ακολουθείς, 
κάθε λίγο ν ' απουσιάζεις από το λόχο, 
δεν θα σε βγάλουν σε καλό. Δεν θ' 
απολυθείς ποτέ από το στρατό και, το 
χειρότερο ποιος ξέρει σε ποια φυλακή 
θα βρεθείς κλεισμένος και θα είναι 
κρίμα. Άλλαξε μυαλό.

Δεν τ ' άκουγε αυτά ο Λάντζος, κ ι' αν 
τ ' άκουγε με τ ' αυτιά, άλλα τουλεγε η 
καρδιά του. Μια άλλη φωνή, πιο δυνατή 
και πιο επιβλητική, η φωνή της αγάπης 
για το Μαράκι του, τον πρόσταζε και, 
νάτος πάλιν απών,... πάλι στην αναφορά 
του Συντάγματος. Ο Συνταγματάρχης 
του,_ αν και σ' όλα ήταν επιεικής για 
τους στρατιώτες, στο ζήτημα της αυ
θαίρετης απουσίας, ήταν αυστηρός και 
ο φίλος μας ο Λάντζος πάλιν τιμωρημέ
νος και κλεισμένος στο πειθαρχείο

Τι αυτό και οι συνάδελφοί του τούδω- 
ααν το παρατσούκλι «στραβόξυλο» Με 
το παρατσούκλι αυτό ήταν πιο πολύ 
γνωστός στο στρατώνα, ακόμα και ο 
Συνταγματάρχης του, γνώριζε το παρα
τσούκλι του.

Ο Λάντζος σαν βρήκε την ευκαιρία

Η γνωριμία του Λάντζου με το Μαράκι δεν 
άργησε να καταλήξει σε σφοδρό έρωτα.

ξωμολογήθηκε στο λοχαγό του τον 
πόνο του και του εμπιστεύτηκε το 
μυστικό του, που τόσο του είχε αλλάξει, 
τη ζωή και το χαρακτήρα Στα μάτια του 
καθρεπτιζόταν η ειλικρίνεια του Μα, 
ωστόσο, μέσα σ ' αυτά, μπορούσες να 
διαβάσεις τη ζήλεια που για κείνη 
δοκίμαζε, που τόσο τον τυραννούσε και 
τον έκανε να ταπεινώνεται Φαινόταν 
φιλότιμος και περήφανος Από τη στερ
νή του διαγωγή διαπιστώθηκε, πως αν κι 
είχε πάρει το παρατσούκλι στραβόξυλο, 
έκρυβε μέσα του πλούτο από ψυχικά 
χαρίσματα.

Εκείνη την εποχή κηρύχτηκε ο Ιταλο- 
ελληνικός πόλεμος Το Σύνταγμα των 
Σερρών, που υπηρετούσε ο Λάντζος, 
θ ' άφηνε την πόλη και θα πήγαινε στο 
μέτωπο Σαν να πεσε κερευνός στο 
κεφάλι του, του φάνηκε η είδηση αυτή. 
Θ ' άφηνε το Μαράκι του Με τη σκέψη 
του σαν αστραπή πέταξε κοντά της 
Βλέπει την εικόνα της, το γλυκό πρόσω
πο της αγαπημένης του, τη λατρεία 
του, την ελπίδα του, που τόσα όνειρα 
έπλαθε για κείνη, που τώρα γκρεμίζον
ταν

Πόσες και πόσες σκέψεις πέρασαν 
από το μυαλό του. Και τι δε δοκίμαζε 
κείνη, την ώρα Η ψυχή του ήταν 
τρικυμισμένη Ακόμα και να λιποταχτή- 
σει σκέφτηκε.

Μα δεν πρόλαβε να τελειώσει αυτή 
στη σκέψη και ξάφνου μια άλλη εικόνα 
έρχεται μπρος στα μάτια του Μια 
μαυροφορεμένη κΤ αλυσοδεμένη γυ
ναίκα με μάτια κατακόκκινα από το 
κλάμα Ήταν η πατρίδα του, που σαν 
σκλάβα αλυσοδέθηκε από τον εχθρό 
Πιο πέρα βλέπει το σπιτάκι του να 
ρημώνεται, τη μάννα του να κλαίει και 
να φωνάζει δυνατά, τη μια αδελφή του 
ν ' ατιμάζεται από τον εχθρό και την 
άλλη να την κυνηγούν για να την 
πιάσουν Ακούει τις απελπισμένες φω
νές τους

-  Σώσε μας Λευτέρη μας, σώσε μας.
Τ' αυτιά του βουίζουν. Η καρδιά του 

χτυπάει δυνατά. Αποκτάει συνείδηση 
για όσα κείνη την ώρα σκεφτόταν και 
μάλιστα, συνείδηση Ελληνική. Γεννήθη- 
κε στη χώρα που γεννήθηκε και καλλι
εργήθηκε η ιδέα και η αγάπη για την 
πατρίδα. Ο εθνικός του εγωισμός τον 
προστάζει: Το συναίσθημα του καθή
κοντος είναι πιο πολύ δυνατό σ' εκεί
νον Εμπνέεται απ' αυτό κι αποφασίζει 
να θυσιάσει ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι πιο 
αγαπητό έχει, παρά να αθετήσει τον 
όρκο του και την υπόσχεσή του που σαν 
Έλληνας στρατιώτης είχε δώσει. Εκεί
νη την ώρα, μέσα του, γινόταν μια πάλη
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Από το ένα μέρος η εικόνα της χλωμής 
και ξανθιάς αγαπημένης του, από το 
άλλο μέρος η εικόνα της μαυροφορε- 
μένης, της σκλαβωμένης κι αλυσοδε
μένης πατρίδας του, της Ελλάδας.

Τα μάτια του βούρκωσαν Το αίμα του 
πήγε στο κεφάλι του Έρριξε μια ματιά 
στο τουφέκι του, σαν να του ' λεγε. 
Βοήθησέ με να σώσουμε την τιμή μας

Και σ ' εκείνη την πάλη, που γινόταν 
στην ψυχή του, νίκησε η αγάπη της 
πατρίδας, γιατί στις κρίσιμες στιγμές, 
είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη και 
ιδιαίτερα στον Έλληνα

Το μάτι του θέριεψε Αγρίεψε η ψυχή 
του. Μπρος στης πατρίδας την αγάπη 
τα θυσίαζε όλα. Αρπαξε το όπλο του 
στο χέρι, το φίλησε με λαχτάρα κι' 
εμπιστοσύνη κ ι' εμπρός - διαλογίστηκε 
- για της πατρίδας τη σωτηρία, όλα 
θυσία

Ύ στερ' απ' αυτή την απόφασή του 
έτρεξε και συνάντησε το Μαράκι του, 
την αγάπη του, τη λατρεία του. Τη 
χαιρέτησε αλλά διαφορετικά από κάθε 
άλλη φορά. Στάθηκε μπρος της σοβα
ρός και την κύτταζε στα μάτια χωρίς να 
βγάζει μιλιά.

Παραξενεύτηκε το Μαράκι κι' ανα
ρωτιόταν γιατί τέτοια συμπεριφορά α
πέναντι της; Τι να συμβαίνει; Και χίλια 
δυό, έβαζε κ ι' εκείνη με το νου της.

Ωστόσο, ο Λάντζος δεν άργησε να τη 
βγάλει απ' όλες τις σκέψεις

Ήρθα, της είπε, να σ ' αποχαιρετήσω 
Μάρω μου. Πάω εκεί που η πατρίδα με 
προστάζει. Φεύγω για τον πόλεμο. Θα 
πάνε όλα τα παιδιά. Ξεκινάμε το από
γευμα Ήρθα να σου το πω και να σε 
βεβαιώσω, πως σαν με το καλό τελειώ
σει ο πόλεμος, σε σένα θα γυρίσω γιατί 
σ ' αγαπώ και θα σ ' αγαπώ, δεν θα σε 
ξεχάσω, θα σου γράφω τακτικά από το 
μέτωπο

Εκείνη, με μάτια βουρκωμένα, με 
ψυχή θλιμμένη και καρδιά πονεμένη, 
τον άγουγε κυττάζοντάς τον στα μάτια 
Δεν θέλησε να φανεί κατώτερη Ελλη- 
νοπούλα. Έπνιξε μέσα της κάθε πόνο, 
κάθε άλλο αίσθημα κι όρθωσε το κορμί 
της. Έβγαλε από το λαιμό της το 
σταυρό της με τη χρυσή αλυσίδα, τη 
φόρεσε στον καλό της και με φωνή 
σταθερή, που βγαίνε από τα βάθη της 
ψυχής της, τον κύτταξε θαρρετά και 
περήφανα

-  Να πας, να πας αγάπη μου, κει που 
η πατρίδα μας σε κράζει Πάντα θα σε 
συλλογιέμαι Κοντά σου θα γυρίζει η 
σκέψη μου Θα σε συντροφεύει παν
τού Και στη μάχη σαν βρεθείς, μη 
φοβηθείς Κι εκεί κοντά σου θα μαι Σ ' 
αγαπώ... μα... μπρος στης πατρίδας τη

σωτηρία υποχωρώ Να πας στο καλό στο 
καλό και με τη νίκη να γυρίσεις Θα σε 
περιμένω. Στο καλό κι η Παναγιά μαζί 
σου

Τα λόγια της τον εμψύχωσαν, του 
αλάφρωσαν την καρδιά ' Εδιωξαν από 
πάνω του το βάρος της υπόνοιας και 
της αμφιβολίας, που είχε για κείνη Του 
έδωσαν θάρρος, τον ενθουσίασαν πιο 
πολύ. Έφυγε από κοντά της ευχαρι
στημένος.

Τη μέρα που το Σύνταγμα θ ' αναχω
ρούσε από τις Σέρρες για το μέτωπο, 
κόσμος πολύς είχε συγκεντρωθεί στο 
σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, για 
να το κατευοδώσει Κ ι' όταν ξεκίνησε 
άλλοι κουνώντας μαντήλια κ ι' άλλοι 
μονάχα τα χέρια, φώναζαν

-  Στο καλό λεβέντες μας, στο καλό 
και με τη νίκη

Ανάμεσα σ ' εκείνους που αποχαιρε
τούσαν, βρισκόταν και το Μαράκι, που ο 
Λάντζος, καθόλου δε δυσκελεύτηκε να 
το ανακαλύψει Η παρουσία του ήταν 
γι' αυτόν μια τρανή απόδειξη πως στ' 
αλήθεια τον αγαπούσε. Από τοπαράθυ- 
ρο του βαγονιού έστελνε στο Μαράκι 
του φιλιά κουνώντας δεξιά-αριστερά το 
χέρι του γ ι' αποχαιρετισμό Με τον ίδιο 
τρόπο τον αποχαιρετούσε κ ι' εκείνη

Ο Λάντζος ήσυχος πια, χωρίς καμιά 
αμφιβολία για το Μαράκι του, ακολού
θησε το Σύνταγμά του, με μοναδική του 
πια σκέψη, πως θα μπορούσε πιο καλά 
και πιο πολύ να προσφέρει τις υπηρεσί
ες του στη μαυροφορεμένη κι αλυσο
δεμένη γυναίκα, που σαν οπτασία μπρο
στά του έκλαιγε και του φώναζε.
. -  Σώσε μας Λευτέρη μας, σώσε μας.
Σαν το Σύνταγμά του έπειτα από 

μερικές μέρες πήρε μέρος στη μάχη, 
εκεί κοντά στην Τρεμπεσίνα, στο θρυλι
κό ύψωμα 731, με θάρρος κι ορμή 
ρίχτηκε στης μάχης τη φωτιά Τίποτε 
δεν τον φόβιζε, ούτε τα βλήματα τών 
όλμων και του πυροβολικού, που σαν

χαλάζι τά ' ριχναν οι Ιταλοί, ούτε τα 
βλήματα των πολυβόλων, που σαν 
βροχή έπεφταν κοντά του. Ακάθεκτος 
προχωρούσε όπως όλοι οι συνάδελφοί 
του. Ή θελε να μην υστερήσει σε 
τίποτε. Πίστευε πως τον έβλεπε η 
αγαπημένη του και τον παρακολουθού
σε Θυμόταν τα λόγια της, τ ’ άκουγε να 
βουίζουν στ' αυτιά του.

«Και στη μάχη σαν βρεθείς μη 
φοβηθείς κοντά σου θά μαι»

Δεν ήθελε να φανεί κατώτερος από 
κείνον, που τον ήθελε το Μαράκι του 
και τον λογάριαζε

Στην πρώτη μάχη που πήρε μέρος 
έπιασε δύο στρατιώτες Ιταλούς αιχμα

λώτους Με καμάρι κι ιδιαίτερη περηφά- 
νεια τους έφερε στην έδρα του λόχου 
και τους παράδωσε στο λοχαγό του, δε 
δεχόταν να τους παραδώσει σ ' άλλον

Στο πρόσωπο του έλαμψε η χαρά που 
δοκίμασε όταν ο λοχαγός του του είπε.

Μπράβο Λάντζο, μπράβο, είσαι γεν
ναίος/

Για κείνον ήταν η πιο μεγάλη αμοιβή 
και η πιο τρανή ικανοποίηση Ήταν μια 
ηθική αμοιβή, από κείνες, που δίνονται 
στους πολεμιστές τέτοιες ώρες και για 
τέτοιες περιπτώσεις. Ηθικές αμοιβές 
δίνονται στους γενναίους κι όχι υλικές, 
γιατί διαφορετικά, οι γενναίες κι ηρωι
κές πράξεις θάχαναν την αξία τους.

Γεμάτος από ικανοποίηση για το 
ανδραγάθημά του, δεν κάθησε ούτε για 
λίγο να ξεκουραστεί. Γύρισε πάλι στης 
μάχης τη φωτιά. Τούτη τη φορά στάθη
κε άτυχος Ένα εχθρικό βλήμα τον 
χτύπησε στο στήθος, κοντά στην άρ
θρωση του δεξιού του χεριού Του 
δέσαμε πρόχειρα την πληγή, για να τον 
μεταφέρουν στο Σταθμό Επιδέαεως 
Τραυματιών. Δεν δεχόταν τη μεταφορά 
του, ήθελε να παραμείνει με έτσι 
πρόχειρα δεμένη την πληγή του, για να 
ιδεί με τα ίδια του τα μάτια το αποτέλε
σμα της μάχης Η επιθυμία αυτή δεν 
μπορούσε να ικανοποιηθεί, γιατί το αίμα 
έτρεχε από την πληγή του. Αυτό 
καθόλου δεν τον πείραζε, ούτε και τον 
φόβιζε. Τα υπόμεινε όλα με ζηλευτή 
ψυχραιμία

' Οταν οι νοσοκόμοι ήρθαν να τον 
πάρουν, ξέσπασε σε κλάματα και δυνα
τά ξεφωνητά, πως δεν ήθελε να απομα
κρυνθεί από τη μάχη Στα λόγια του 
λοχαγού του απάντησε.

-  Δεν κλαίω και δε φωνάζω γιατί 
πονάω, γιατί τραυματίστηκα, που δεν 
ξέρω ποιό θα είναι και το αποτέλεσμα, 
αλλά κλαίω γιατί χωρίς να το θέλω 
φεύγω από τη μάχη.

Σαν ξεκίνησε, γύρισε κοίταξε δεξιά- 
αριστερά και μ ' όλη τη δύναμη που 
μπορούσε να συγκεντρώσει φώναξε.

«Απάνω τους παιδιά, θα τους φάμε 
τους φρατέλους! Ζήτω η Ελλάδα»!

Ο γιατρός μας βεβαίωσε πως, αν και 
το τραύμα του ήταν σοβαρό, δεν 
διέτρεχε κίνδυνο, όμως, θά πρεπε 
πολύ γρήγορα νά φθάνε στο χειρουρ
γείο

Για όλους μας ο Λάντζος έφυγε από 
εκείνη τη μάχη νικητής, άσχετα αν 
τραυματίστηκε κι έφυγε πριν τελειώσει 
Ο λόχος του σ ' εκείνη τη μάχη νίκησε 
τον εχθρό

Σαν τέλειωσε ο πόλεμος εκείνος, 
που ασφαλώς θεραπεύτηκε το τραύμα
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του, πιστεύουμε πως ο Λάντζος θά
τρεξε στην καλή του, όπως της το είχε 

υποσχεθεί Θέλουμε να πιστεύουμε 
πως κι εκείνη θα τον περίμενε, γιατί 
έτσι τον βεβαίωνε την ώρα που τον 
κατευόδωνε για τον πόλεμο.

Γόρισε νικητής όπως του είχε ευχη
θεί Στα σίγουρα θα τον υποδέχτηκε με 
περισσότερη αγάπη και θα δοκίμαζε 
τρανή περηφάνεια για τον ήρωά της

Ο Λάντζος, αν θέλει, μπορεί τώρα να 
μένει κοντά της Κανένας δεν τον 
εμποδίζει Ομως, θα πρέπει να τ ' 
αλλάξουν το παρατσούκλι «Λάντζος το 
στραβόξυλο», και να του δώσουν κείνο 
που δίκαια του ταιριάζει Αυτό ας το 
κάμουν αυτοί που τώρα διαβάζουν 
τούτο το διήγημά μας, γιατί κείνοι που 
του τόδωσαν, αμφιβάλλω αν σήμερα 
ύστερα από τόσα χρόνια, βρίσκονται 
στη ζωή.

ΝΕΑ ΚΑΙ 
«ΠΕΡΙΕΡΓΑ»

Συνέχεια από τη σελ. 91

σαδιοτικές του τάσεις. Στο τέλος, τον 
ερωτεύτηκα, ήταν ο πιο γοητευτικός 
άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή 
μου».

Η Καρολίνα σε εκστρατεία 
κατά του εγκλήματος

Μόλις έληξε το επίσημο πένθος για 
την αδικοχαμένη πριγκίπισοα του Μονα
κό και το λιλιπούτειο πριγκιπάτο κινδυ
νεύει και πάλι να γίνει λεία των εγκλη
ματιών και των μαφιόζων που το κυβερ
νούσαν, προτού αναλάβει τις τύχες του 
η όμορφη Γκρέης με τη σιδερένια 
πυγμή.

Κι ενώ ο πρίγκηπας Ραινιέ, καταβε
βλημένος από τον αιφνίδιο θάνατο της 
γυναίκας του, είναι ανίκανος για οποια
δήποτε πρωτοβουλία, οι κάτοικοι του 
Μονακό πιστεύουν ότι μόνον η Καρολί
να θα μπορέσει -αν βέβαια το θελήσει 
πραγματικά- να συνεχίσει το ημιτελές 
έργο της μητέρας της...

Την εποχή που ο Ραινιέ συναντούσε 
για πρώτη φορά τη γοητευτική ηθοποιό 
που θα γινόταν μια μέρα γυναίκα του, το 
Μονακό εθεωρείτο το «ιδανικό ηλιό
λουστο μέρος για σκοτεινούς ανθρώ
πους». ο  χαρακτηρισμός αυτός δεν 
απείχε καθόλου από την πραγματικότη
τα, αφού πίοω από τις περισσότερες 
-νόμιμες ή παράνομες- επιχειρήσεις 
που ανθούσαν τότε στο πριγκηπάτο, 
κρύβονταν ύποπτοι απατεώνες άνθρω
ποι του υποκόσμου και ανώτατα στελέ
χη της Μαφίας, που δεν είχαν άλλο

Η Βίκυ Μοργκαν ερωμένη για 12 χρόνια 
του ειδικού συμβουλίου του Ρήγκαν.

στόχο από το να μετατρέψουν το φιλικό 
Μονακό σε άντρο του εγκλήματος και 
του εύκολου κέρδους.

Ο πρίγκιπας Ραινιέ φάνηκε από την 
αρχή αδύναμος να αντιμετωπίσει απο
τελεσματικά τον κόσμο του εγκλήμα
τος. Σε αντίθεση με τον άνδρα της, η 
πριγκίπισοα Γκραίης, με την αξιοπρέ
πεια, την τιμιότητα και τον καλώς 
εννοούμενο πουριτανισμό που την χα
ρακτήριζαν από τα νιάτα της, κατόρθω
σε μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό 
διάστημα να «καθαρίσει» το πριγκιπάτο 
της από τα περισσότερα ύποπτα στοι
χεία που το είχαν επιλέξει σαν καταφύ
γιό τους.

Ο τραγικός θάνατος της Γκραίης 
έδωσε και πάλι το πράσινο φως στους 
εγκληματίες που ζητούσαν από χρόνια 
μια αφορμή για να γυρίσουν στο παλιό 
τους άντρο. Τις ελπίδες τους για νέες 
κερδοφόρες επιχειρήσεις στο Μονακό 
ενισχύει η ψυχική κατάρρευση του 
Ραινιέ και η πλήρης απειρία του νεαρού 
διαδόχου του Αλβέρτου. Ωστόσο, οι
25.000 κάτοικοι του πριγκιπάτου δεν 
απογοητεύονται: Στο όμορφο πρόσωπο 
της εικοσιπεντάχρονης Καρολίνας, 
βλέπουν μια γυναίκα με έντονη προσω
πικότητα που έχει τη δύναμη να παλέ
ψει μόνη της με δεκάδες κακοποιούς.

Ο Πάπας τα έψαλε στη Μαφία!
Αμερικανοί και Ιταλοί ανακριτές απο

κάλυψαν ότι μεγαλύτερη ποσότητα 
ηρωίνης από όσο ειοάγεται λαθραία 
στις ΗΠΑ και περί το 80% της ηρωίνης 
που διακινείται οτις Β.Α. πολιτείες έχει 
υποοτεί επεξεργασία στην Σικελία.

Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τσιγά
ρων, η τοκογλυφία, οι εκβιασμοί και οι 
συμμορίες των «προστατών» παρέχουν 
στη Μαφία δισεκατομμύρια δολλαρίων 
ετησίως, φρονούν επίσημοι υπολογι
σμοί.

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος, σε λόγο 
που εκφώνησε στη Σικελία, επέκρινε 
με σθένος τη Μαφία.

Σε ακροατήριο 200.000 νέων στο 
κέντρο της πόλεως, ο Πάπας κατήγγει
λε, τις συνθήκες ζωής στην Σικελία, 
λέγοντας ότι η νεολαία μεγαλώνει «σε 
περιβάλλον υποβαθμισμένο πολιτιστικά 
και με προκαταλήψεις και είναι εύκολη 
λεία της διαφθοράς, της βίας και των 
ναρκωτικών.

Χαρακτήρισε επίσης την σικελική 
κοινωνία παράδοξη. «Είναι μίγμα ευμά
ρειας και αδικίας, ανεργίας, μετανα- 
στεύσεως και εργασίας ανηλίκων», εί
πε.

Απευθυνόμενους τέλος, στους νέ
ους ο Πάπας είπε:

«Οικοδομήστε ένα μέλλον και μια 
κοινωνία νέα, όπου θα είναι απομονω
μένες και εξουδετερωμένες οι διακλα- 
δωμένες της Μαφίας, η οποία είναι 
αυτουργός ειδεχθών εγκλημάτων».

Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 42

αυτά και άλλος τας μελλούσας πολεμι
κός παρατάξεις στα σύνορα.

Μέσα στα έτη 1885, 86 και 87, τα 
πλούσια αυτά χρόνια σε μεγάλα εθνικά 
και πολιτικά ζητήματα, ο Δηλιγιάννης 
και ο Τρικούπης, επάλαισαν τους μεγά
λους εθνικούς αγώνας.

Η τότε ηλικία μου δεν μου επιτρέπει 
να γράψω εγώ αναμνήσεις με κρίσεις 
για την ιστορία της μεγάλης κομματικής 
διαμάχης και της πολιτικής εξελίξεως 
των τόσων σημαντικών γεγονότων δια 
την Ελλάδα.

Σήμερα γράφω την αλήθεια της ζωής 
μου και ό,τι κατά τα διάφορα διαστήμα- 
τά της ένοιωσα προσωπικώς και κατάλα
βα, πέρασα και αισθάνθηκα.

Θα μπορούσα πολύ καλά αντιγράφον
τας άλλα κείμενα να βγω κριτής και 
επικριτής προσώπων και πραγμάτων. 
Αυτό όμως δεν θα το κάνω γιατί ποτέ 
μου δεν υπήρξα τολμηρός ψεύτης.

Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω τη 
ζωηρά αγανάκτηση του κόσμου, όταν 
τον Νοέμβριον του 1886 που στη 
Λόντρα εωρτάζετο η πεντηκονταετη- 
ρίς της Βασιλίσσης Βικτωρίας και το 
Ελληνικό ' Εθνος συμμετέσχε επισημό
τατα στις εορτές.

Και ακόυσα τον Γεννάδιον μέσα στα 
Ρεστωράν να φωνάζει:

-  Ξεχνάμε, λοιπόν, ότι προ ενός 
έτους τα καράβια της είχαν αποκλείσει 
τας Ελληνικός θαλάσσας!
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Τι είναι οι «πανκς». Ό σ ο  κι αν επιχειρήσιο να δώσιο μια σύντομη περιεκτική ερμηνεία θα 
είναι μάταια. Πανκς ή πάνκις είναι ένα είδος χίππυς αλλά σε πιο... προχωρημένη —όπιος οι 
ίδιοι λένε με περηφάνεια— έκφραση. Οι χίππυς πρώτοι έσπασαν τους δεσμούς με το 
περιβάλλον, αρνήθηκαν αρχές και συστήματα ζωής που αποτελούσαν τα κοινωνικά θεμέλια 
για πολλούς αιώνες και γκρέμισαν —όπως λένε σε κάποια από τα πολλά μανιφέστα τους— τα 
τείχη των ανθρώπινων συμβάσειον.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ του χαμένου παρα
δείσου. Ενός παραδείσου που 

είναι ασαφής κι αόριστος οαν παιδική 
μαγική εικόνα αλλά που σίγουρα κάπου 
πρέπει να υπάρχη, κάπου πρέπει να 
βρίσκεται, σε μια άκρη του παράξενου 
κόσμου μας ή σε μια μυστική άκρη της 
καρδιά μας.

Ποτέ άλλοτε στα τελευταία χρόνια 
αυτή η αναζήτηση δεν είχε αποκτήσει 
τόση πυρετική ένταση όση στις μέρες 
μας.

Η πιο «εύκολη» -  όπως νομίζουν -  
λύση είναι τα ναρκωτικά. Η χρήση τους 
όλο και περισσότερο απλώνεται σε 
Δύση και σε Ανατολή κι όλο και 
περισσότερο κάποια νεα θύματα γλυ- 
στράν στους σκοτεινούς παραδείσους. 
Αλλά πέρα από αυτήν που προσφέρει -

ή να ξεπερνιέται εύκολα. Γιατί δεν 
φαίνεται να είναι απλά μια μόδα που 
απευθύνεται μοναχά στους πολύ νέους 
αλλά ένας τρόπος και στόχος ζωής. 
' Ετσι καθημερινά πληθαίνουν και μάλι
στα σε εξαιρετικά ανησυχητικό ρυθμό 
οι «πάνκς» και ρυθμίζουν με τη δική 
τους αντίληψη τις σχέσεις τους με 
τους άλλους και γενικώτερα με ό,τι οι 
ίδιοι χαρακτηρίζουν σαν «πανάθλιο κοι
νωνικό σύστημα που εξαθλιώνει και 
εξευτελίζει τους ανθρώπους καθώς 
τους δεσμεύει να ζουν μέσα σε μια 
σύμβαση και σ' ένα ψέμα».

Προχωρημένοι 
«χ ίππος»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ οι «πανκς». Οσο κι αν

σότερο: ' Ιδρυσαν κοινόβια όπου όλοι 
ζούσαν με όλους, οι γονείς δεν ήξε
ραν... ποια ήταν τα παιδιά τους και νόμοι 
αιώνων πήγαν περίπατο για να εγκαθι- 
δρυθή ανάμεσα στα κοινοβιακά μέλη 
μια ιδιότυπη ισορροπία σχέσεων θεμε
λιωμένη από απόλυτη και χωρίς κανένα 
φραγμό ελευθερία.

Είδα αρκετά χίππυκα κοινόβια κατά 
καιρούς τόσο στην Αμερική όσο και 
στην Ασία και στην Ευρώπη: Κοινό 
χαρακτηριστικό όλων η «απελευθέρωση 
από κάθε μορφής κατεστημένο». Και 
κοινή απαίτηση να σεβαστούν αυτήν 
την απελευθέρωση τους όπως σέβον
ται κι εκείνοι τη δική μας.

Η ζωή μας μας ανήκει, μου είπαν 
πολλοί με τελεσίδικο τρόπο. Δεν

ΛΟΝΔΙΝΟ: Η ΩΡΑ Τ
Γράφ€ΐ ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΑΤΣΑΣ 
ύστερααττό €ττιτόττια και σ€ 
βάθος epeuva.

υποτίθεται -  τη φυγή από τα καταπιεστι
κά προβλήματα της εποχής και την 
έλλειψη ανθρώπινης επικοινωνίας, οι 
άνθρωποι γυρεύουν όλο και με μεγαλύ
τερη ένταση απεγνωσμένες λύσεις. 
' Οπου κι όπως μπορούν.

ΟΙ ΠΑΝΚΣ προβάλλουν σαν μια κά
ποια ακόμη λύση. Τουλάχιστον έτσι 
ισχυρίζονται οι ίδιοι με πείσμα και 
επιμονή.

Κοινωνική αντίδραση

Τ ο φρούτο δεν είναι νέο... Κάθε άλλο 
μάλιστα. Αλλά σαν «φαινόμενο» στον 
ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο το Λον
δίνο, είχε πέσει σε ύφεση. Τους 
τελευταίους όμως μήνες, οαν μια 
ισχυρή αντίδραση σ' ενα κόσμο κατανα
λωτικό κι αδιάφορο, οι «πανκς» ξαναήρ
θαν στην καφτή εΠικαιρότητα. Οι ίδιοι 
προβάλλουν τόν τρόπο ζωής που με 
φανατισμό έχουν υιοθετήσει σαν λύση. 
Για την Ευρώπη όμως και ειδικώτερα για 
την Αγγλία είναι ενα δυνατό πρόβλημα, 
που σύμφωνα με όλους τους νόμους 
των πιθανοτήτων δεν δείχνει να λύνεται

επιχειρήσω να δώσω μια σύντομη περιε
κτική ερμηνεία θα είναι μάταια. Πανκς ή 
πάνκις είναι ενα είδος χίππυς αλλά σε 
πιο... προχωρημένη -  όπως οι ίδιοι λένε 
με περηφάνεια -  έκφραση. Οι χίππυς 
πρώτοι έσπασαν τους δεσμούς με το 
περιβάλλον, αρνήθηκαν αρχές και συ
στήματα ζωής που αποτελούσαν τα 
κοινωνικά θεμέλια για πολλούς αιώνες 
και γκρέμισαν -  όπως λένε σε κάποιο 
από τα πολλά μανιφέστα τους -  τα τείχη 
των ανθρώπινων συμβάσεων. Αντίθετοι 
προς κάθε τι που οι ίδιοι θεωρούσαν 
κατεστημένο, από οικογενειακούς θε
σμούς ως εξωτερική εμφάνιση, έστη
σαν μια δική τους θεωρία κι ένα δικό 
τους τρόπο ζωή.ς

Αργότερα προχώρησαν ακόμη περισ-

Πανκς στο Λονδίνο: Τα μαλλιά σε πολλά 
χρώματα το ντύσιμο εξεζητημένο. Αντί
δραση στο «κατεστημένο».
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Παρδαλό ντύσιμο, ελευθερία σε όλα, μια άλλη θεώρηση της Ζωής... Για καλύτερα τάχα;

λοίοι και σκλάβοι σ' ενα ξεπερα
σμένο τρόπο ζωής.

Ο Αντριου Κρίστη -  όπως μου είπαν 
οι σύντροφοί του -  ήταν αριστούχος 
του Καίμπριτζ γιος ανώτερου τραπεζι
κού από λαμπρή οικογένεια με παράδο
ση και μεγάλη περιουσία. Ολα αυτά 
όμως τα έβρισκε γελοία και απαράδε
κτα. Αντί να τον βοηθήσουν να ζήση 
καλλίτερα γινόταν αλυσσίδες που τον 
έδεναν χειροπόδαρα. Τα παράτησε 
λοιπόν όλα έβαψε τα μαλλιά του... 
πράσινα και μωβ, φόρεσε ποικιλόχρωμα 
και παρδαλά ρούχα κι έγινε ένας 
«ελεύθερος» -  όπως ισχυρίζεται με 
σιγουριά -  άνθρωπος!!

Σ αυτή την «ελευθερία» τον ακο
λούθησαν δυο ακόμη συμφοιτητές του 
στο Πανεπιστήμιο και πολλοί φίλοι του... 
Σήμερα περιφέρονται στους δρόμους 
του Λονδίνου ο καθένας με άλλο χρώμα 
μαλλιών, ντύνονται όσο πιο εντυπωσια
κά γίνεται ακούοντας μουσική και διαδί
δουν τις ιδέες τους και τις απόψεις 
περί ζωής περί ανθρώπων και περί 
κοινωνίας.

Μ ΠΑΝΚΣ
επιτρέπουμε, σε κανένα να παρε- 
βαίνη στο πώς θα ζήσουμε και η 
κρίση του δεν μας ενδιαφέρει. Νοι
ώθουμε ευτυχισμένοι μ' αυτή την 
ομαδική ζωή χωρίς καμμιά αίσθηση 
ιδιοκτησίας ούτε σε αντικείμενα 
ούτε σε ανθρώπους. Τα παιδιά μας 
μεγαλώνουν όλα μαζί σαν μια οικο
γένεια. Τι το καλύτερο από αυτό;

Φυσικά ο τρόπος που μεγάλωναν τα 
παιδιά με τους... μπερδεμένους γονείς 
ήταν πανάθλια όπως άλλωστε πανάθλι
ες ήταν και οι γενικώτερες συνθήκες 
ζωής σε όλα τα χίππυκα κοινόβια που 
κατά καιρούς επισκέφθηκα. Αλλά όπως 
είπαν κι οι ίδιοι η κρίση μας, όποια κι αν 
είναι αυτή, δεν τους ενδιαφέρει. Διάλε
ξαν τη ζωή τους κι αυτό τους γεμίζει. Κι 
εμείς ας λέμε κι άς γράφουμε ό,τι 
θέλουμε κι ό,τι μας αρέσεκ Τους 
αφήνει τελείως αδιάφορους.

Πρόκληση ή λύση ζωής;

ΟΙ ΠΑΝΚΣ σε γενικές γραμμές δεν 
αγαπάν την απομονωμένη ζωή στα 
κοινόβια. Ο χώρος που τους αρέσει να

κινούνται είναι οι μεγαλουπόλεις, στο 
θόρυβο και την πολυκοσμία. Κι ανάμεσα 
στα πλήθη που περιφέρονται και αγωνί
ζονται να επιβιώσουν, αυτό θέλουν με 
την εμφάνιση και τον τρόπο ζωής τους 
ν ’ αποτελούν μια χτυπητή διαφορά.

-  Θέλουμε να ξυπνήσουμε αυ
τούς τους νεκρούς, μου είπε με 
οργισμένη φωνή ο ' Αντριου Κρίστι, 
στην Τραφάλγκαρ Σκουέαρ, που 
είναι ενα από τα πιο προσφιλή 
«στέκια» των πανκς. Τους λυπόμα
στε για το κατάντημά τους. Τρέχουν 
όλη τη μέρα κουκουλωμένοι στα... 
καθώς πρέπει ρούχα τους για να 
κερδίσουν λίγα χρήματα. Είναι νε-

«Να ζει κανείς 
ή να μη ζει;» 
φαίνεται να 
διερωτάται 
ο νέος της 
φωτογραφίας.



Τα μαύρα πρόβατα

ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΟΥΣ Κρίση που 
μίλησα πολλή ώρα μαζί του και που μέσα 
στις χτυπητές παραδοξολογίες του 
έλεγε και πολλά ουσιαστικά πράγματα, 
είναι αρκετές χιλιάδες νέοι στην Αγγλία 
αλλά και σ' όλη τη Δυτική Ευρώπη.

Στο Λονδίνο έχουν ανοίξει ειδικά 
κομμωτήρια για τους πανκς που να 
μπορούν να τους χτενίζουν όσο πιο 
παρδαλά γίνεται και να βάφουν τα 
μαλλιά τους στα χρώματα του ουράνιου 
τόξου! Επίσης ειδικά μαγαζιά για να 
τους προμηθεύουν τα ρούχα της αρέ
σκειας τους και φυσικά ειδικά κέντρα 
για να συχνάζουν και ν' ανταλλάσσουν 
τις ιδέες τους, να χορεύουν ή να 
σωπαίνουν ώρες ατέλειωτες. Και η 
σιωπή είναι μια μορφή προχωρημένης 
επικοινωνίας.

Ο συντηρητικός Τύπος της Αγγλίας 
τους αποκαλεί χαρακτηριστικά «Τα 
μαύρα πρόβατα». Κι όπως όλα τα μαύρα 
ξεχωρίζουν κραυγαλέα μέσα στο κοπά
δι των ομοιόμορφων άσπρων προβάτων!

Ανάμεσα στους άθλους των που 
πολλοί περηφανεύονται να διατρανώ
νουν είναι και η κατάληψη ακατοίκητων 
εξοχικών σπιτιών.

Είναι κρίμα να μένουν άδεια κι 
έρημα, ισχυρίζονται με πείσμα. Χιλι
άδες από τα μέλη μας δεν έχουν 
στέγη και υποχρεώνονται να διαβιώ- 
νουν στις πιο άθλιες συνθήκες και 
συχνά να περνούν τις νύχτες τους 
στα παγκάκια του μετρό με συνε
χείς ενοχλήσεις από αστυνομικούς. 
Αντίστοιχα υπάρχουν στις εξοχές 
αλλά και μέσα στο Λονδίνο αμέτρη
τες κατοικίες που παραμένουν ά
δειες κι ακατοίκητες ή το πολύ-πο- 
λύ οι ιδιοκτήτες τους τις επισκέ
πτονται δυο ή τρεις φορές το χρόνο. 
Αυτό είναι μεγάλο άδικο κι εμείς με 
κανέναν τρόπο δεν το αποδεχόμα
στε. Οι πανκς έχουν δικαίωμα σε μια 
στέγη όπως άλλωστε κι όλοι οι 
άνθρωποι!

Εχθροί και φίλοι

ΦΥΣΙΚΑ τα λόγια είναι εύκολα κι 
αυτοί που έμμεσα κατευθύνουν την 
κίνηση των πανκς δε χάνουν τίποτα στο 
να πετούν συνθήματα και μάλιστα τό
σον εντυπωσιακά όπως το πανανθρώπι
νο (και τόσο σωστό στη βάση του) 
δικαίωμα της στέγης. Αλλά δεν διευκρι
νίζουν ότι οι πανκς δεν κάνουν τίποτα 
για ν' αποκτήσουν στέγη με ορθόδοξα 
μέσα και φυσικά αποφεύγουν όπως ο

διάβολος το λιβάνι την ιδέα της... 
κατεστημένης και με ωράριο εργασίας 
που είναι σκλαβιά και κοινωνική σύμβα
ση!

Ωστόσο στις παράδοξες ιδέες τους 
και στον ιδιότυπο τρόπο ζωής τους 
έχουν και πολλούς ένθερμους σύμμα
χους. Μια περιοχή έξω από το Λονδίνο 
τους προσφέρει πρόθυμα στέγη και 
πρόσφατα η αγγλική εφημερίδα «Στάν- 
ταρ» των «Απογευματινών νέων» σε 
ειδική έκδοσή της ανέφερε οτην πρώτη 
σελίδα ότι οι Πανκς απέκτησαν επί 
τέλους στην περιοχή Αϊλινγκτον τον 
παράδεισό τους!

Το Αϊλινγκτον τους προσφέρει σπίτια 
για να μπορούν να παραμένουν δωρεάν 
και παράλληλα τους -υπόσχεται κάθε 
δυνατή διευκόλυνση για να ζούν όπως 
τους αρέσει χωρίς κανενός είδους 
ενοχλητικές παρεμβάσεις από την Α
στυνομία ή από διάφορες φόρμουλες 
του κοινωνικού κατεστημένου.

Οι ίδιοι οι πανκς το θεωρούν αυτό σα 
μια σημαντική τους κατάκτηση και σαν 
πρώτο πολύ θετικό βήμα για την κατο
χύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
τους!

Πρόβλημα
προσανατολισμού

...ΑΛΛΑ φυσικά το θέμα είναι πολύ 
πιο σύνθετο από την εξασφάλιση στέ
γης σε μερικές ομάδες «πανκς» στον 
«παράδεισό τους, το Αϊλιγκτον». Κι 
είναι θέμα με βαθύτερες ρίζες γύρω 
από το παγκόσμιο πρόβλημα του προσα
νατολισμού των νέων. Τα ιδανικά που 
τους κληρονόμησαν οι προηγούμενες 
γενηές δεν καλύπτουν την εσωτερική 
τους δίψα ενώ παράλληλα η καταναλω
τική κοινωνία υποχρεώνει τον εκλεκτι- 
κό άνθρωπο σ' ενα θλιβερό αγώνα 
δρόμου χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Το 
κυνήγι της έγχρωμης τηλεόρασης, του 
μοντέρνου αυτοκινήτου, του δεύτερου 
εξοχικού σπιτιού και των άλλων ευτε
λών αγαθών μετέτρεψαν τον άνθρωπο 
σ' ενα άλογο κούρσας που διαρκώς 
πρέπει να τρέχη και να μη φτάνη 
πουθενά!

Οι πανκς αντιδρούν σ' όλα αυτά. Με 
το δικό τους τρόπο που άλλοι το 
χαρακτηρίζουν σαν ξέσπασμα άλλοι σα 
νεανική επανάσταση κι άλλοι σα γελοιό
τητα. Οι ίδιοι αδιαφορούν για όλους 
αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Κι επα
ναλαμβάνουν σα μόνιμη επωδό:

-  Η ζωή μας μάς ανήκει! Και τη 
ρυθμίζουμε όπως εμείς νομίζουμε 
καλλίτερα.

ΠΟ ΛΥ ΤΙΜ ΟΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ 

ΕΓΚ ΛΗ Μ ΑΤ Ο Σ

0

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΑΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

«Ανθολογία» από 
χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις

Θ Α ΕΛΕΓΕ κανείς ότι η εποχή 
μας, που με βουλιμία καταβροχθί

ζει εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και 
κινηματογραφικές ταινίες, θ' αφήσει 
μια βαριά κληρονομιά κινηματογραφη- 
μένων μαρτυριών. Κι όμως, η διάσωση 
της μνήμης του καιρού μας κοστίζει 
ακριβά και λίγα θα είναι τα αρχειοθετη
μένα ντοκουμέντα που μετά πολλά 
χρόνια θα μιλούν για τη θυελλώδη 
εποχή μας.

Μασσαλία, Οκτώβριος 1934. Κόσμος 
πολύς στο λιθόστρωτο. Ανάμεσά τους 
και ο οπερατέρ Ρομπέρ Μπαττόν. Η 
λιμουζίνα με τον αριθμό 6068 - CA 6 
ανεβαίνει αργά τη λεωφόρο. Στο πίσω 
κάθισμα, είναι ο Γάλλος υπουργός 
Εξωτερικών Λουί Μπαρτού και ο βασιλι
άς της Γιουγκοσλαβίας Αλέξανδρος 
Α '.

Ο Ρομπέρ Μπαττόν σηκώνει τη μηχα
νή του. Γυρ'ιζει. Την ίδια στιγμή, από το 
πεζοδρόμιο, ο Πιέρ Καλλεμάν οπλίζει 
το παραμπέλλουμ του. Σπρώχνει έναν 
χωροφύλακα που παρακολουθεί απορ- 
ροφημένος την πομπή, πετάγεται στ 
αυτοκίνητο κι αδειάζει το όπλο του.
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Οι τελευταίες στιγμές του Γιουγκοσλάβου μονάρχη Αλεξάνδρου Α στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Ο κινηματογραφικός φακός 
αποτύπωσε όλη τη δραματικότητα του γεγονότος.

Ενας έφιππος αστυνομικός τον χτυπά 
πολλές φορές με το σπαθί του οτο 
κεφάλι. Ενας άλλος σηκώνει το τουφέκι 
του και τραβάει, τραυματίζοντας θανά
σιμα τον υπουργό. Ο βασιλιάς είναι ήδη 
νεκρός. Ο Ρομπέρ Μπαττόνσηκώνεται. 
«Όλα είναι μέσα στο κουτί μου» λέει.

Τριάντα μέτρα ταινία, ανάμεσα σ' 
εκατομμύρια ταινίες τοποθετημένες 
στα ράφια των αρχείων της Πατε-Ζουρ- 
νάλ. Εκεί διπλά, υπάρχει και η μπομπίνα 
C 17-1959, που για είκοσι πέντε δευτε
ρόλεπτα παρουσιάζει τη Μαρία Κιουρί 
στο εργαστήριό της. Και πιο κεί η

Πασιονάρια να χαιρετά τα πλήθη. Ο 
κινηματογράφος γεννήθηκε το 1895. 
Και το 1896 ένας οπερατέρ «γύρισε» 
την ενθρόνιση του Τσάρου Νικολάου
Β '.

Από το 1896 οι μπομπίνες αρχίζουν 
να συσσωρεύονται. Με την τηλεόραση 
όλα αυτά αξιοποιούνται από τα δελτία 
ειδήσεων και τις ειδικές εκπομπές.

Απ' όλα αυτά τα ατέλειωτα μέτρα 
ταινίας όμως, που από το 1896 καθημε
ρινά γυρίζονται σ όλο τον κόσμο, μόνο 
27 μέτρα ανά λεπτό είναι τα ιστορικά 
αξιοποιήσιμα, που καταλήγουν σε κά

ποιο αρχείο.
Μετά τον Αλέξανδρο Α' της Γιουγ

κοσλαβίας, ο Κέννεντυ, ο '' Οσβαλντ, ο 
Ιωάννης-Παύλος Β \  ο Ρήγκαν και, 
τελευταία, ο Σαντάτ, έπεσαν θύματα 
δολοφόνων μπροστά στις κάμερες.

Υπάρχει μια τεράστια συλλογή μαρ
τυριών. Οι πρώτες ανάγονται στο 1896. 
Αυτές οι μαρτυρίες δεν έχουν πάντα 
ιστορική αξία. Το 1897, ένας Αμερικα
νός αναπαρέστηοε, με τη βοήθεια ενός 
ενυδρείου και μιας μακέτας, την έκρη
ξη ενός αμερικανικού θωρηκτού στην 
Αβάνα. Και κινηματογράφησε την ανα
παράσταση. Το 1902 ο Μελιές αναπα
ρέστησε και κινηματογράφησε μια η- 
φαιστειακή έκρηξη.

Πριν από τη δεκαετία του 1960 οι 
κάμερες σπάνια βρίσκονταν μπροστά 
σε κάποιο γεγονός. Από κεί και ύστερα 
κινηματογραφούνται τα πάντα. Ακόμη 
και μια ασήμαντη έξοδος του Ρήγκαν 
από το κτίριο ενός συνεδρίου. Από τη 
μια στιγμή στην άλλη η έξοδος αυτή 
μπορεί να γίνει σημαντική και το φιλμ ν 
αποκτήσει ιστορική -  αλλά και οικονομι
κή -  αξία.

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου 
διαθέτουν πλούσια κινηματογραφημέ- 
να αρχεία. Χάρη στο σταθερό χέρι των 
οπερατέρ και οτις προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα συνεργεία των ειδικών 
για τη συντήρηση των ταινιών, οι ιστορι
κοί του μέλλοντος θα κάνουν πιο 
εύκολα τη δουλειά τους.

Ντολόρες Ιμπαρούρι, η θρυλική Πασιονάρια του Ισπανικού Εμφυλίου πολέμου, 
επισκέπτεται το μέτωπο της Τερουέλ.
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Στον Αγιο Δη|
Της Αρχαιολόγου κ. ΛΙΤΣΑΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ

Πιάστηκε πάλι η ζωή από το
χώμα ετούτο 

μάχεται
να σκαρφαλώσει πάλι 

από τον 
προγονικό λόφο

Τρεις Αρχάγγελοι από την παράσταση της «Ετοιμασίας του 
Θρόνου». Τοιχογραφία του Αγίου Δημητρίου.

«Την άλλη μέρα, μέσα από κυπα
ρίσσια και περιβόλια, πήγα προσκυνη
τής στην Πομπηία της Ελλάδας, στο 
Μυστρά. Ο ιερός λόφος, όπου γεννή
θηκε η νέα Ελλάδα, έχει όλες τις 
φανερες και μυστικές γοητείες που 
μπορούν να μαυλίσουν και την πιο 
δύσκολη ψυχή. Λεμονιές, πορτοκαλι
ές, στενά στριφτά δρομάκια, παιδιά 
μισόγυμνα παίζουν γυναίκες πάνε στο 
νερό, κοπέλλες κάθονται κάτω απ' τ' 
ανθισμένα δέντρα και κεντούν. Πιάστη
κε πάλι η ζωή από το χώμα ετούτο, 
μάχεται να σκαρφαλώσει πάλι από τον 
προγονικό λόφο».

Είτε διαβάζεις αυτές τις γραμμές 
του Καζαντζάκη από την «Αναφορά 
στον Γκρέκο» είτε κινείσαι μέσα στον 
τόπο που περιγράφει, είναι το ίδιο 
ζωντανά τα λόγια και μαυλιστικό το 
περιβάλλον. Κάτω καταπράσινος ο κάμ
πος του Ευρώτα, πάνω τα ερείπια 
αγέρωχα, δεν σ' αφήνουν να τα διαπε- 
ράσεις με ανέμελη ματιά και να προ
σπεράσεις. Σε κρατούν τυραννικά δε
μένο στ' αόρατα δίχτυα της ιστορίας 
που γράφτηκε μέσα και γύρω τους και 
σιγά-σιγά σε μεταμορφώνουν από περι
ηγητή σε προσκυνητή κι ύστερα με το 
χρόνο σε «εραστή» των μυστικών και 
της μνήμης κάθε λιθαριού τους. Δίπλα

σου οι ορδές των βαρβάρων -  μερικούς 
τα λεξικά τους λεν τουρίστες -  με κάθε 
είδους αμφίεση (βλέπεις στο Μυστρά 
τουρίστες με μόλις... υποτιθέμενο μπι
κίνι) σου θυμίζουν το αμφιλεγόμενο «η 
ιστορία επαναλαμβάνεται»...

Στεκόμαστε σήμερα στη Μητρόπολη 
του Μυστρά, τον Αι-Δημήτρη που ιδρύ
θηκε στα τέλη του 13ου αιώνα (1291- 
92). ' Οχι γιατί κάνουμε κάποια αξιολό
γηση καλλιτεχνική, ούτε γιατί είναι το 
πιο κοντινό στην είσοδο μνημείο. Είναι 
μερικά σημεία που ιδιαίτερα συγκινούν 
σ' αυτό το συγκρότημα, που δημιουρ
γούν μια αμεσότερη επαφή και μια 
εμπειρία συγκλονιστική σ' όσους έχουν 
ματιά ευαίσθητη σ' ό,τι υλικό διατηρεί 
μέσα απ' τους αιώνες την ανθρώπινη 
ζεστασιά και μαρτυρεί για την ανθρώπι
νη μοίρα.

Παρά τις μετατροπές και τα προσκτί- 
σματα των νεωτέρων χρόνων, η όλη 
μορφή γυρίζει τον επισκέπτη στον 
«ένδοξό μας βυζαντινισμό». Ο Αγιος 
Δημήτριος φέρεται ότι ιδρύθηκε από 
τον λόγιο Βυζαντινό κληρικό Νικηφόρο 
Μοσχόπουλο, ανεψιό ίσως του Μανου
ήλ Μοσχόπουλου και μαθητή του Μάξι- 
μου Πλανούδη. ' Οπως μαρτυρεί η 
εντοιχισμένη στο νότιο τοίχο του ναού: 
«Τον θειον οίκον τόνδε καινουργεί

πόθω / Κρήτης πρόεδρος ευτελής 
Νικηφόρος /  έχων αδελφόν Ααρών 
συνεργάτην /  σκηπτροκρατούντος Αυ- 
σόνων Ανδρονίκου / Παλαιολόγου συν 
Μιχαήλ υιεί...». Ανθρωπος με πλούσια 
μόρφωση και έντονη δράση ο Νικηφό
ρος υπήρξε όχι τυχαία μορφή. Οπως 
σημειώνει ο Τ. Γριτσόπουλος «η προσω- 
πικότης του λογίου τούτου ανδρός, 
όστις αντιγράφων ο ίδιος και δ' άλλων 
προσκειμένων εις αυτόν προσώπων ή 
αγοράζων κώδικας απήρτισεν ιδίαν βι
βλιοθήκην. Εις τους κώδικας τούτους 
περιέχονται επιγράμματα μαρτυρούντα 
ακριβώς ότι πρόκειται περί σοφού 
αρχαιομαθούς και ευσεβούς αρχιερέ- 
ως».

Η χρονολογία 1291-1292 που αναφέ
ρει η πιο πάνω επιγραφή, όπως υποστη
ρίζει ο Χατζηδάκης, αναφέρεται στην 
ίδρυση του νάρθηκα και ο ναός ίσως να 
είναι έργο που θεμελίωσε παλαιότερα ο 
επίσκοπος Ευγένιος η μορφή του οποί
ου εικονίζεται στο διακονικό. Κατά τον 
Χατζηδάκη πάντοτε, οι τοιχογραφίες 
είναι του 1272, όταν επίσκοπος ήταν ο 
Θεοδόσιος. Καθώς φαίνεται, η πρώτη 
διαμόρφωση του Αγίου Δημητρίου επί 
Νικηφόρου Μοσχόπουλου συντέλεοε 
ώστε να θεωρείται ιδρυτής του.

Ο ναός ήταν τρίκλιτη βασιλική με δυο
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ιο τη Μητρόπολη του Μυστρά

Εξωτερική άποψη του Αγίου Δημητριου, της Μητροπόλεως του Μυστρά.

σειρές κιόνων και υπερυψωμένο το 
μεσαίο κλιτός. Αργότερα, το 15ο αι. 
όταν μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας ή
ταν ο Ματθαίος, απομακρύνθηκε η 
παλαιό στέγη και στο ύψος του εσωτε
ρικού γείσου του ναού κατασκευάστηκε 
στα πλάγια κλιτή γυναικωνίτης και η 
στέγη πήρε τη μορφή πεντάτρουλου 
σταυρικού οικοδομήματος. Ποιος ήταν 
ο λόγος αυτής της μετατροπής δεν 
είναι γνωστό.

Ο Ch. Delvoye σημειώνει σχετικά: 
« Οτι τα υπερώα της Οδηγήτριας και 
της Παντάνασσας δεν αποτελούσαν 
μιαν απλή επάνοδο αισθητικού ή οικο
δομικού χαρακτήρα σε μιαν αρχιτεκτο
νική μορφή του παρελθόντος, αλλ' 
ανταποκρινόταν σε μιαν ανάγκη του 
βίου του δεσποτάτου, επιβεβαιώνεται 
από το γεγονός ότι, κατά το α' μισό του 
15ου αι. ο αρχιεπίσκοπος Ματθαίος 
μετέτρεψε σε υπερώα σχήματος εγγε
γραμμένου σταυρού τα άνω μέρη της 
Μητροπόλεως», γεγονός όμως είναι ότι 
με τις εργασίες εκείνες καταστράφηκε 
αρκετά η αγιογράφηση του ναού. Οι 
τοιχογραφίες του νότιου τοίχου έχουν 
μείνει σε μεγάλο βαθμό ακέφαλες. 
Στους εξωτερικούς τοίχους του Αγίου 
Δημητριου είναι φανερή η διαφορετική 
αρχιτεκτονική διακόσμηση, που οφείλε

ται στις διαδοχικές φάσεις του οικοδο
μήματος. Περισσότερο επιβλητική η 
ανατολική πλευρά με τις τρίπλευρες 
αψίδες, το πλινθοπερίβλητο οικοδομικό 
σύστημα και τις οδοντωτές διακοσμητι- 
κές ταινίες. Το καμπαναριό, ξεχωρίζει 
εύκολα σαν λίγο μεταγενέστερο, δίπλα 
στη νότια κόγχη του ιερού στη ΝΑ γωνία 
του ναού. Είναι έργο του 1316. Της 
ίδιας εποχής φαίνεται να είναι και η 
στοά στον βόρειο τοίχο. Στο δυτικό 
τμήμα της αυλής, που σχηματίζεται στα 
βόρεια του ναού, απ' όπου σήμερα 
είναι η είσοδος στη Μητρόπολη, κι απ' 
όπου η θέα προς τα κάτω είναι σαγη
νευτική, υψώνεται το μητροπολιτικό 
μέγαρο, διώροφο κτίριο των τελευταίων 
χρόνων της Τουρκοκρατίας. Η επιγρα
φή που προτάχθηκε μαρτυρεί ακριβώς 
τον ιδρυτή του κτιρίου -  μια συγκλονι
στική μορφή των μέσων του 18ου αι. 
Στοά από τρεις καμάρες σχηματιζόταν 
στην πρός την αυλή πλευρά του. 
Σήμερα έχει επισκευαστεί και χρησιμο
ποιείται σαν Μουσείο του Μυστρά. Τα 
εκθέματα πλούσια και χαρακτηριστικά. 
Ανάμεσά τους ένας μεγάλος αριθμός 
αναγλύφων -  διάκοσμος των ναών και 
των άλλων κτιρίων της πολιτείας. Και 
εικόνες ωραιότατες' ξεχωρίζει εκείνη 
με τους ' Αγιους Γεώργιο και Δημήτριο,

έφιππους, πάνω στο ίδιο άλογο. Κι 
ακόμα τα λείψανα ενδυμασίας αρχόν
τισσας του τόπου που είχε ταφή στον 
Μυστρά και σπαράγματα πολλά από 
τοιχογραφίες.

' Ομως ξεφύγαμε. Ξαναγυρίζουμε 
στην αυλή. Μπροστά στη δυτική πλευρά 
του ναού μια απ' τις βρύσες· μια 
καθαρογραμμένη επιγραφή κι ένας 
επιβλητικός δικέφαλος μιλούν για αρ
χοντιά παλιά που ο χρόνος δεν της 
άλλαξε προορισμό...

Καθώς ανεβαίνει κανείς στα δρομά
κια του Μυστρά αισθάνεται έντονη την 
έλλειψη της μόνιμης ανθρώπινης πα
ρουσίας. Γι' αυτό καθώς μπαίνει στον
Αγιο Δημήτριο, στη Μητρόπολη, αι

σθάνεται ενα ξάφνιασμα ευχάριστο. Το 
προσκυνητάρι, το παγκάρι, τα καντήλια, 
όλα μαρτυρούν ότι ο ναός λειτουργεί- 
ται. Αν είσαι τυχερός και δεν υπάρχει 
πολυκοσμία αισθάνεσαι μια συγκίνηση 
και μιαν ανάταση καθώς οι μνήμες οι 
ιστορικές σε πιέζουν ολόγυρα. Ακόμα 
δεν άρχισες να γυροφέρνεις τη ματιά, 
δεν είναι το περιβάλλον αντικείμενο, μα 
έενα με σένα. Ετσι το πρώτο πράγμα 
που συνειδητοποιείς σκυφτός είναι ο 
δικέφαλος ο ανάγλυφος στο πάτωμα.

«Κατά τινα δε λαϊκήν παράδοσιν οι 
δεσπόται Πελοποννήσου εγονυπέτουν
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Μια ακόμα τοιχογραφία του Αγίου Δημητρίου. Λεπτομέρεια από την «ετοιμασία του 
Θρόνου». Ένας Αγγελος.

επί της πλακάς ταύτης κατά την δια του 
ναού περιφοράν των αγίων δώρων, και ο 
λαός προσέχει σήμερον μην πατήση 
τον πόδα επί του δικεφάλου αετού, όν 
ονομάζει «το άγιο πουλί».

Ο φύλακας του ναού, σιωπηλός οε 
μιαν άκρη, σαν δει ότι ενδιαφέρεται 
κανείς να δώσει προσοχή στις τοιχο
γραφίες της Μητρόπολης ανάβει τους 
προβολείς και το εσωτερικό αποκτά 
μιαν άλλη διάσταση. Σκηνές απάτη ζωή 
του Χριστού, της Παναγιάς, του Αι-Δη- 
μήτρη, Αγιοι, Μάρτυρες καλύπτουν 
τους τοίχους και τις καμάρες. Καθαρι
σμένες σχετικά πρόσφατα οι τοιχογρα
φίες δημιουργούν για τον μελετητή ένα 
εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο, 
καθώς ανήκουν σε διαφορετικές τε 
χνοτροπίες, αποτελώντας τη συνιστα- 
μένη παλαιοτέρων τάσεων και την 
αφετηρία νέων.

Οι Τοιχογραφίες του Μητροπολιτι- 
κού ναού του Μυοτρά σύμφωνα με 
νεότερες εκτιμήσεις θεωρούνται έργα 
του δεύτερου μισού του 13ου αιώνα. 
Εργάστηκαν εκεί διάφορες ομάδες, οι 
καλλιτεχνικές τάσεις των οποίων μπο
ρούν να χωριστούν σε δυο «σχολές» αν 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έτσι. 
Η μια είναι προσκολλημένη σε πρότυπα 
της παραδόσεως της ζωγραφικής των 
χρόνων των Κομνηνών (προφήτες με
σαίου κλιτούς, σκηνές από τη ζωή του 
Χριστού στο ίδιο κλιτός, τοιχογραφίες 
βόρειου κλιτούς και του θόλου του, 
σκηνές από τη ζωή της Παναγίας στο 
μισό του νότιου κλιτούς). Ο Ορλάνδος 
είχε παρατηρήσει ότι τά έργα της 
ομάδας αυτής θυμίζουν τις παραστά
σεις του μηνολογίου του Βασιλείου Β' 
και ο Μιλλέ τα χαρακτήριζε ως έργα με

•επαρχιακή προέλευση, όχι όμως χωρίς 
αξία, γιατί σ' αυτά είναι φανερή η 
προσεκτική παρατήρηση, οι ζωντανές 
στάσεις, τα πρότυπα από το σύγχρονο 
περιβάλλον και αρκετή ζωή σε τύπους 
παραδοσιακούς - όπως στη σκηνή εντα
φιασμού του Αγίου Δημητρίου.

Η άλλη «σχολή» παρουσιάζει όλα τα 
χαρακτηριστικά των τοιχογραφιών του 
Καχριέ Τζαμί της Πόλης, δηλαδή ρεαλι
σμό και ιμπρεσσιονισμό, με μορφές 
ευκίνητες και κομψές, με τολμηρές 
στάσεις, με ζωηρές χρωματικές αντι
θέσεις, όπου κυριαρχούν το κόκκινο και 
το πράσινο. Το θαύμα της τέχνης αυτής 
σημείωνε ο Ορλάνδος φαίνεται στις 
δυνατά πλασμένες μορφές της Δευτέ
ρας Παρουσίας στον νάρθηκα που 
διαπερνώνται από μια πνοή δυνατής 
συγκίνησης και η σοβαρά χαρακτηριστι
κή μελαγχολία του Μυστρά. ' Εργα 
αυτής της ομάδας ή σχολής είναι τρεις 
μακρές ζωοφόροι στο υπόλοιπο νότιο 
κλιτός και η περίφημη Ετοιμασία του 
Θρόνου στο Διακονικό με τα έντονα 
πράσινα χρώματα.

Συνοψίζοντας όλα αυτά μπορεί κα
νείς να συσχετίσει και τη οκέψη του 
Delvoye που έχει ως εξής: «Η απώτερη 
χρονολογία που μπορούμε ν' αποδώ
σουμε σήμερα στη Μητρόπολη, που θα 
πρέπει να χτίστηκε στα 1291-1292 και 
όχι στα 1309-1310 όπως πίστευαν, 
εξηγεί τον συντηρητικό χαρακτήρα του 
στυλ και της εικονογραφίας των τοιχο
γραφιών της, που για τον λόγο αυτό 
παραβλήθηκαν μ' εκείνες του Πρωτά
του των Καρυών, αν και το στυλ είναι 
τελείως διαφορετικό. Στη Μητρόπολη 
του Μυστρά δεν συναντάμε ακόμη 
όλες τις εκλεπτύνσεις των ωραίων

έργων γύρω από το 1310. Και αναρωτιό
μαστε μήπως ο επίσκοπος Νικηφόρος 
Μοσχόπουλος, ιδρυτής αυτής της μη- 
τροπόλεως, είχε καλέσει ζωγράφους 
από την Κωνσταντινούπολη ή είχε 
αρκεστεί, στην αρχή τουλάχιστον, σε 
ντόπιους ζωγράφους».

Μιλήσαμε πιο πάνω για τον μητροπο
λίτη Λακεδαιμόνιας Ανανία που οικοδό
μησε το 1754 το μητροπολιτικό μέγαρο 
κοντά στον ' Αγιο Δημήριο, έργο όχι 
ευκαταφρόνητο. ' Ομως ο Ανανίας πέ
ρα από αυτό υπήρξε σπουδαία ηγετική 
μορφή του υπόδουλου ελληνισμού. 
Καταγόμενος από πλούσια και διακεκρι
μένη οικογένεια της Δημητσάνας, γεν
νήθηκε στα πρώτα χρόνια του 18ου 
αιώνα, μορφώθηκε στη μονή Φιλοσό
φου και αλλού και αναδείχθηκε το 1750 
μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας. Παράλ
ληλα εκλέχθηκε Μορογιάννης, λόγω 
παλαιού αξιώματος που κατείχε επί 
ενετοκρατίας ο πάτέρας της μητέρας 
του. Χαρακτηρίστηκε ως ικανότατος 
θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης, 
τολμηρός, φιλόπατρις, ενάρετος με 
σπάνια οργανωτικά προσόντα. ' Ιδρυσε 
στη Δημητσάνα τους πρώτους μπαρου- 
τόμυλους και δημιούργησε τους πρώ
τους επαναστατικούς πυρήνες σε συ
νεργασία με άλλους εξέχοντες Πελο- 
ποννήσιους. Με ταξίδι του στην Κων
σταντινούπολη κατόρθωσε μαζί με άλ
λους τέσσερις προκρίτους το 1762 να 
εμποδίσει την απομάκρυνση του διαλα- 
κτικού Τοπάλ Οσουμάν, διοικητή της 
Πελοποννήσου, δυο χρόνια αργότερα 
όμως η κατάσταση άλλαξε και οι αγάδες 
έφεραν από την Κάρυστο τον Χαμζά 
πασά και άγρια μανία ξέσπασε εναντίον 
των υποδούλων Ελλήνων. Ο Ανανίας 
πολιορκήθηκε για εννέα μέρες στο 
Μυστρά (ήδη οι άλλοι τέσσερις επίτρο
ποι είχαν εκτελεσθεί). Ό ταν βεβαιώ
θηκε για το μάταιο της αντιστάσεώς του 
απομάκρυνε τους συμπολεμιστές του, 
κοινώνησε και παρουσιάστηκε στο από
σπασμα που τον πολιορκούσε για να 
σφαχτεί άγρια. Λίγο αίμα του πετάχτηκε 
σε μια πέτρα στο νότιο τοίχο, εξωτερι
κά, στο ναό. Οι βροχές και τα καλοκαί
ρια, οι άνεμοι και τα χρόνια δεν 
μπόρεσαν να σβήσουν τη σφραγίδα του 
μαρτυρίου του Ανανία. Σήμερα ενα 
μικρό κιγκλίδωμα προφυλάσσει την πέ
τρα απ' την βεβήλωση και θυμίζει σ' 
αυτούς που κατά χιλιάδες το προσπερ
νούν κάθε μέρα ότι δεν εγκαταλείφθη- 
κε χωρίς αγώνα τούτη η πόλη, ότι με 
αίμα και θυσία μεγάλη σφράγισαν τη 
διαθήκη τους αυτοί που έχτισαν το 
Μυστρά και τον παρέδωσαν στη μνήμη 
και στο προσκύνημα.
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ΠΛΑΤΕΙΑ Ψ ΪΡ Ρ Η
Π ΛΑΤΕΙΑ ' Ηρώων. Δεν είναι άλλη 

από την Πλατεία Ψυρρή, την τόσο 
γνωατή α' ολη την Αθήνα αλλά και τη 
μικρότερη σε έκταση πλατεία. Το όνο
μά της το οφείλει στον κτίτορα της 
εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου που 
βρισκόταν στην πλατεία, κάποιου Ψυρ
ρή, ή Ψυρή, που είχε δώσει το όνομά 
του και στη βρύση που υπήρχε εκεί. 
Σήμερα ούτε η παλαιά βυζαντινή εκ
κλησία υπάρχει πια ούτε η βρύση. Τον 
χώρο αυτό κατέχει το οίκημα των 
δημοτικών ιατρείων. Το επώνυμο Ψυρ- 
ρής οημαίνει Ψαριανός, όπως λεγόταν 
στα πολύ παλιά χρόνια το νησί Ψύρα ή 
Ψυρίκ. Δεν έχει καμιά σχέση με τη λέξη 
«Ψείρα». Με διάταγμα του ' Οθωνα, το 
1856, κατεδαφίστηκε η εκκλησία του 
Αγίου Αθανασίου. Ο Παναγής Σκουζές 
στην «Αυτοβιογραφία» του αναφέρει 
ότι ο παππούς του «ήταν με ολίγην 
σπουδήν και ψάλτης της εκκλησίας του 
Αγίου Αθανασίου εις τον Μαχαλάν του 
Ψυρρή...».

Γύρω από την πλατεία οι εκκλησίες 
των Αγίων Αναργύρων, του Χριστοκοπί- 
δη, της παλιάς Αγίας Θέκλας (που δεν 
υπάρχει πια). Στην περιοχή της σημερι
νής οδού Αγίας Θέκλας, δίπλα οτην 
πλατεία, το σπίτι Μακρή όπου έμενε ο 
λόρδος Βύρων.Στον ναό των Αγίων 
Αναργύρων ο τάφος του Αθηναίου 
Παναγή Κτενά, αξιωματικού που σκοτώ
θηκε στις 10 Ιουνίου 1822. Η εκκλησία 
αυτή γκρεμίστηκε το 1827, άρχισε να 
οικοδομείται το 1832 και τέλειωσε το 
1908.

Ο Χριστοκοπίδης ή Χριστός του 
Κοπίδη πήρε το ονομά του από τον 
Αθηναίο Κοπίδη.

Δίπλα στην πλατεία η μεσαιωνική 
τοποθεσία του Τάκη ή Τάτση (σήμερα 
σώζεται μόνο το όνομα του δρόμου: 
οδός Τάκη). Στου Τάκη -  που βρισκόταν 
απέναντι από την οδό Αισώπου, υπήρχε 
και η ομώνυμη βρύση.

Γύρω στα 1880 στην Αθήνα επικρα
τούσε χάος. Η μεγαλύτερη μάστιγά 
της, οι κλέφτες. Τα όργανα της τάξεως 
ανήκαν στον εκάστοτε δήμαρχο, αφού 
διορίζονταν από τα δημοτικά συμβού
λια.

Ο ευθυμογράφος Κ. Σκόκος έγραφε 
για την εμφάνιση των αστυνομικών που

ονομάζονταν αστυνομικοί κλητήρες:
«Είν' η ζακέτα κόκκινη όλο φωτιά και 

λαύρα / όπως τα παντελόνια τους είναι 
σταχτιά ή μαύρα, /  μα κάποτε και 
καφετιά ή σ' άλλο χρώμα πάλι /  σ' αυτό 
το περιούστατον Κλητήρων καρναβάλι. 
/  ’ Ο,τι κι αν θέλη το φορά, ό,τι κι αν 
θέλη βάζει, /  κανείς κλητήρας φίλοι 
μου γΓ αυτά δεν χολοσκάζει /  και 
ίσως-ίσως κάποτε να δήτε εν Αθήναις / 
της τάξεως τα όργανα ντυμένα κολομ
πίνες».

Αργότερα το 1893 δημιουργήθηκε 
στην Αθήνα η Αστυφυλακή και άρχισε ο 
απηνής διωγμός των κουτσαβάκηδων 
του Ψυρρή από τον αρχηγό της Δ. 
Μπαίρακτάρη.

Τρία xpoviq αργότερα, το 1896, 
έγιναν στην Αθήνα οι πρώτοι στον 
κόσμο Ολυμπιακοί Αγώνες στο Στάδιο. 
Η πρωτεύουσα με τις 100 χιλιάδες 
κατοίκους γέμισε ξένους τουρίστες, 
αθλητές, δημοσιογράφους. Αναμέσά 
τους και πολλοί Ευρωπαίοι και Αιγύπτιοι 
λωποδύτες. Η Αστυνομία του Μπαϊρα-

Ο Δημήτριος Μπαϊρακτάρης ο γραφικός 
διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών που 
κατάφερε να απαλλάξει την πρωτεύουσα 
από τη μάστιγα των κουτσαβάκηδων.

κτάρη αδυνατούσε να τα βγάλει πέρα. 
Ο διαμόνιος ' Ελληνας αξιωματικός 
έκανε τότε το εξής τέχνασμα, προσπα
θώντας να αγγίξει τη χορδή του ελληνι
κού φιλότιμου. Εκανε συγκέντρωση 
των λωποδυτών του Ψυρρή και της 
άλλης Αθήνας και τους μίλησε για τους 
ξένους κλέφτες που έχουν συγκεν
τρωθεί στην πρωτεύουσα: «Προσέχετε 
τους ξένους λωποδύτες. Δεν πρέπει 
να γίνουμε ρεζίλι στην Ευρώπη και σ' 
όλο τον κόσμο». Το κόλπο έπιασε.
' Εκαναν συγκέντρωση στην Πνύκα. Τη 
συγκέντρωση των λωποδυτών προστά
τευε η Αστυνομία. Εγκρίθηκε ψήφισμα 
που έλεγε: 1) να μη διαπραχθεί καμιά 
κλοπή στη διάρκεια των Ολυμπιακών. 2) 
Οι ’ Ελληνες λωποδύτες να προστατεύ
ουν τους ξένους, από τους ξένους 
λωποδύτες. Το αποτέλεσμα ήταν εκ
πληκτικό. Κανένα πορτοφόλι δεν χάθη
κε. Ομως την επομένη των αγώνων 
έγινε κοσμοχαλασιά. ' Εγιναν οι περισ
σότερες κλοπές.

Στου Ψυρρή και κυρίως στην πλατεία 
του σύχναζαν και οι κουτσαβάκηδες ή 
κουτσάβια, οι μάγγες δηλαδή της Αθή
νας. Το όνομά τους το πήραν από τον 
Δημήτριο Κουτσαβάκη, βαρκάρη από 
την Τρούμπα. Ήταν το φόβητρο της 
γειτονιάς του. Οι Ψυρριώτες κουτσαβά
κηδες φορούσαν σακάκι και παντελόνι 
με μεγάλα καρρώ ή χρωματιστά ριγέ. Το 
παντελόνι στένευε προς τα κάτω. Στη 
μέση ζωνάρι που άρχιζε από το στήθος 
και κατέβαινε κάτω από τον αφαλό. 
Μέσα στο ζωνάρι τα κουτσαβάκια του 
Ψυρρή είχαν κρυμμένη τη διμούτσου- 
νη, το μαχαίρι, το τσακουμάκι και την 
καπνοσακούλα. Τα παπούτσια, μυτερά, 
τριζάτα. Ρεπούμπλικο με μαύρη κορδέ
λα. Οποιος πατούσε κατά λάθος το 
μακρύ ζωνάρι, πλήρωνε ακριβά την 
απροσεξία του. Την εμφάνιση συμπλή
ρωνε το κομπολόι, τα πλούσια μαλλιά 
και η «μαντέκα».

Στου Ψυρρή δεν περνούσε... βέβη
λος. Παρείσακτος δεν πατούσε. Τύχη 
είχε αν γλύτωνε. Οι κουτσαβάκηδες 
είχαν και δικό τους τραγούδι: «Τα 
στήθια μου κατάντησαν / βασάνων 
κατοικία /  που κατοικούν οι λέοντες / 
και όλα τα θηρία. Αχ, Βάχ».

Γ.Κ.
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Του τ. Αστυν. Δ/ντου Α κ. Πάνου Παπαρρηγόπουλου

Ε ΙΤΑΝ μια ηλιόλουστη μέρα. Ανοιξιάτι
κη. Ζεοτός ο καιρός. Πυρωμένο το 

χώμα. Καθόμουν σ' ένα υπαίθριο καφε
νείο στη Μασσαλία κοντά στην Καναμπιέ- 
ρα, τη μεγάλη κεντρική λεωφόρο, που 
αρχίζει πάνω από το σιδηροδρομικό στα
θμό και φτάνει ως κάτω στο παλιό λιμάνι, 
το Βιε Πορτ, όπως συνηθίζουν να το λένε 
οι Μασσεργιέζοι. Ξένοι όλοι γύρω μου. Κι' 
από όλες τις εθνικότητες. Γάλλοι, Ισπα
νοί, Ιταλοί, Αμερικάνοι. Το καταλάβαινε 
κανείς από το κουβεντολόι τους. Σωστή 
βαβυλωνία. ΚΓ εγώ μόνος, παρέα με τη 
μοναξιά μου και με δυο - τρεις καρέκλες, 
που τις είχα τραβήξει κοντά μου, αλά 
ελληνικά. Είμουν βυθισμένος σέ βαθειά 
στόχαση, σιωπηλός. Τι άλλο νάκανα; Μου 
έλειπε το απαραίτητο κίνητρο, η συντρο
φιά. Σε μια στιγμή όμως καθώς η ματιά μου 
είχε πέσει στο διπλανό πεζοδρόμιο και 
χάζευα τον κόσμο, που ανεβοκατέβαινε, 
ξαφνιάστηκα. Είδα ανάμεσα στο πλήθος, 
να κάνει βόλτες ένας φίλος μου.Είταν ο 
Υπαστυνόμος Βασίλης Φαρδής. Η παρου
σία του μ' ευχαρίστησε πολύ. Με γέμισε 
χαρά. Να παρέα είπα. Και είταν όπως την 
ήθελα, κανονικά ατα μέτρα μου.

Σηκώθηκα αμέσως απάνω και τον φώνα
ξα στο μικρό του όνομα:

-Βασίλη;
' Ερριξε μια ματιά του γύρω αόριστη, δε 

με είδε και συνέχισε το δρόμο του.
Επειτα έβαλα και το επώνυμο σ' 

ενέργεια.
-Κύριε Φαρδή;
Σταμάτησε τότε απότομα. Γύρισε το 

βλέμμα του προσεκτικά ένα γύρο κΓ όταν 
με είδε χύθηκε απάνου μου.

-Αδερφούλη, μοϋ φώναξε δυνατά και 
μ' αγκάλιασε.

-Πώς εδώ Βασίλη, του είπα, βλέπω 
τουρισμό;

-Κάτι τέτοιο, μου απάντησε. Αλλά αφ' 
τα φίλε μου, χάλια, μη στα λέω, πολύ με 
στεναχώρησε τούτο το ταξίδι. Καλλίτερα 
να μη γινόταν. Τό προτιμούσα.

-Μα, για πες μου, τι σου συμβαίνει; 
Ταξίδι αναψυχής και στεναχώρια δεν 
πάει.

-Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Αλλά ας 
κάτσουμε πρώτα κΓ έπειτα τα λέμε.

Ο Βασίλης Φαρδής υπηρετούσε ως 
αστυνομικός όλα του τα χρόνια στον 
Πειραιά. Έμενε σ' ένα μικρό σπιτάκι 
μοναχικό, στην Καλλίπολη, κοντά στην 
παραλία, που τόχε νοικιάσει από έναν

παληό ναυτικό, που χρόνια ταξίδευε στο 
εξωτερικό. Είταν όμως λίγο στενόχωρο, 
να δυό δωμάτια μικρά και μια κουζίνα όλο - 
όλο, που μόλις τον χωρούσε. Και δεν 
είταν μόνος. Είχε μαζί του και τις δυο 
αδελφές του. Τη Μαρίνα και την Καλλιό
πη. Δέκα εφτά χρονών η πρώτη, δέκα 
πέντε η δεύτερη. Και είταν ο μόνος 
προστάτης τους, μοναχογυιός βλέπεις. 
Είχαν πεθάνει από χρόνια οι γονείς του κΓ 
.έτσι όλη η φροντίδα για την ανατροφή 
τους στην αρχή και την αποκατάστασή 
τους αργότερα βάραινε αποκλειστικά 
αυτόν. Για το λόγο αυτό άλλωστε έμενε 
κΓ ανύπαντρος. Τί νάκανε; Έπρεπε 
πρώτα να παντρέψει εκείνες κΓ έπειτα 
θα ρχόνταν και η δική του σειρά. Έτσι 
τώρα είχε γίνει πατέρας κΓ άδελφός μαζί. 
Είταν όμως φρόνιμα κορίτσια, υπάκοα και 
προσεκτικά σε όλα. Αυτό του έδινε 
μεγάλη χαρά, τον ικανοποιούσε. Ολη η 
γειτονιά είχε να λέει με την καλή τους 
καρδιά, τη σεμνότητα και τη νοικοκυροσύ
νη τους.

-Να κορίτσια, λέγανε, να μαλάματα. 
Χρυσές καρδιές. Χαρά τους, που θα 
γίνουν ταίρι τους!

Και τάβγαζε πέρα καλούτσικα, ο Βασί
λης. Μικρά τα οικονομικά του. Ένας 
ξερός μισθός, που δεν άφηνε περιθώρια 
ν' απλωθεί λίγο στη ζωή, να χαλάσει ένα 
φράγκο πάρα πάνω ο' ένα γλέντι, σε μια 
γιορτή. Μακρυά όλα αυτά. Περιοριζόταν 
μόνο στα απαραίτητα έξοδα. Σ' ένα 
φτηνό φαγητό και σ' ένα φτωχό ντύσιμο. 
Μόνο έτσι μπορούσε να τα φέρνει βόλτα, 
διαφορετικά θα πελάγωνε. ' Ομως δεν 
κράτησε πολύ αυτό. Σε λίγο τα πράγματα 
άλλαξαν απότομα. ' Ηρθαν τα δύσκολα 
χρόνια του πολέμου κΓ έπειτα από λίγο η 
κατοχή που άπλωσε βαρειά τα μαύρα 
πλοκάμια της πάνω στον Ελληνικό χώρο. 
Φοβερή η ανάσα του κατακτητή, τρόμος 
το χνώτο του. Μια κατάσταση καταθληπτι- 
κή, αβέβαιη, εφιαλτική. Πείνα, δυστυχία, 
εξαθλίωση. ΚΓ από πάνω το θανατικό να 
θερίζει αλύπητα. Χιλιάδες οι πεθαμένοι 
από την πείνα, σκόρπια τα πτώματά τους 
στους δρόμους, στις αλάνες, στους 
σκουπιδότοπους. Και στα νεκροταφεία 
σειρά ατέλειωτη τα καροτσάκια να κουβα
λάνε ασταμάτητα.

Κράτησε πολύ αυτή η κατάσταση. Τέσ- 
σαρα ολόκληρα χρόνια. Και μέσα στο 
μακρύ αυτό διάστημα, βασανισμοί, τρομο
κρατία, σκοτωμοί. Σωστή κόλαση. Και η

πείνα πάντα στο έργο της. Τυχεροί όσοι 
μπόρεσαν και τάβγαλαν πέρα. Οι πολιτεί
ες είχαν το προβάδισμα σ' ανέχεια και 
στέρηση. Διαφορετική η θέση της επαρχί
ας. ΚΓ εκεί δυσκολίες, όχι όμως σε βαθμό 
απόγνωσης, όπως στις πολιτείες. Στοργι
κή μάνα βλέπεις η γης αυτούς που 
βρέθηκαν κοντά της, τους κοίταξε. Δεν 
τους άφηοε να υποφέρουν, να πεινάσουν. 
Δε λείψανε όμως και οι τολμηροί στις 
πολιτείες, οι ψυχωμένοι. Φανερή η πα
ρουσία τους. Δεν έμειναν τούτοι με τα 
χέρια σταυρωμένα, «σφάξεμε αγά ν' 
αγιάσω». Οχι. Κάθησαν κάτω και σκάφθη
καν το πράγμα καλά. Τόψαξαν από όλες 
τις μεριές. ' Επρεπε να βρουν τρόπο να τα 
βγάλουν πέρα, να σταθούν στα πόδια 
τους, να ζήσουν. Καιτονβρήκαν. Καιτότε 
αμέσως χωρίς να χάνουν καιρό έβαλαν 
μπροστά. Μάζεψαν ό,τι μπορούσαν, ρού
χα, παπούτσια και διάφορα άλλα μικρο
πράγματα και σκόρπισαν στις επαρχίες 
γυρίζοντας από χωριό σε χωριό. Εκεί 
αναζητούσαν πελάτες και τ' άλλαζαν με 
όλα της πείνας τα «γιατρικά» ό,τι βρίσκαν 
σιτάρι, καλαμπόκι, όσπρια διάφορα τρόφι
μα. Έπειτα φορτωμένοι με το πολύτιμο 
φορτίο τους, γύριζαν στα σπίτια τους. 
Σώσανε κι' αυτοί πολύ κόσμο. Κερδοσκο
πούσαν μερικοί, κάναν μαύρη αγορά, 
όμως τι σημασία έχει αυτό; Να ζήσουν 
θέλαν οι άνθρωποι και αδιαφορούσαν με τι 
τρόπο θα τα κατάφερναν. Μέσα οε τούτη 
τη δύσκολη κατάσταση κυλούσε η ζωή του 
Υπαστυνόμου Βασίλη Φαρδή. Περνούσαν 
οι μέρες, η μία μετά την άλλην, οι ίδιες, 
σκληρές, βαρειές, γιομάτες πίκρα και 
πόνο. Υπόφερε πολύ, βαρυγκομούσε, 
όμως η ελπίδα δεντουαπόλειπε. Αισιοδο- 
ξούσε. Πίστευε ότι η μέρα της λευτεριάς 
δεν θ' αργούσε πολύ, θάφτανε γρήγορα. 
Αυτό τόβλεπε καθαρά.

Στο μεταξύ όμως μπήκαν στη ζωή κΓ 
άλλα προβλήματα. Η οικογένεια μεγάλω
σε. Προστέθηκε κΓ άλλος. Πως έγινε 
αυτό; Είναι μια ολόκληρη ιστορία.

Είταν αξιωματικός υπηρεσίας στο Γ' 
Αστυνομικό Τμήμα,. όταν ένα βράδυ αργά 
τα μεσάνυχτα δέχτηκε την επίσκεψη 
ενός αγνώστου. Είταν ένας νέος ως 
τριάντα χρονών, ψηλός, ξανθός, γεροδε
μένος. Έδειχνε να είναι ανήσυχος, με 
συγκρατημένο όμως το ηθικό του. Φαινό
ταν πως τον απασχολούσε κάτι το πολύ 
σοβαρό, γι' αυτό όταν μπήκε στο γραφείο



φρόντισε να κλείσει καλά την πόρτα πίσω 
του.

Χαιρέτησε και όταν επλησίασε είπε με 
πολύ ευγένεια.

Εχω να σας πω ένα πολύ προσωπικό 
μου θέμα κύριε Υπαστυνόμε, που ενδια
φέρει και σας, αλλά θέλω να μείνει 
εντελώς μεταξύ μας. Είστε αξιωματικός 
και θα νοιώθετε καλά τη σοβαρότητα των 
λόγων μου.

-Ευχαρίστως του απάντησε εκείνος, 
όμως πρώτα παρακαλώ καθήσατε, και του 
έδειξε έναν ξύλινο καναπέ.

Κάθησε κΓ έπειτα από μικρή σιωπή 
αφού κοίταξε τον υπαστυνόμο με πολλή 
σοβαρότητα, συνέχισε.

-Είμαι αξιωματικός του Αγγλικού Στρα
τού. Υπηρετούσα στο εκστρατευτικό σώ
μα, όμως κατά την οπισθοχώρηση δε 
μπόρεσα ν’ άκολουθήσω τη μονάδα μου 
κΓ έμεινα εδώ. Στάθηκα όμως πολύ 
τυχερός. Γνώρισα μια καλή οικογένεια 
που δέχτηκε με πολλή προθυμία να με 
φιλοξενήσει στο σπίτι της, όσο καιρό θα 
έμενα στην Ελλάδα. Αυτό μου το έδήλω- 
σε από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκα
με καθαρά πράγμα που το εξετίμησα 
πολύ. Στο μεταξύ βέβαια ήρθα σε επαφή 
με την υπηρεσία μου και πήρα τη διαβε
βαίωση ότι με την πρώτη ευκαιρία θα 
έφευγα για τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο η 
παραμονή μου εδώ δεν παρουσίασε δυ
σκολίες. Αντίθετα έννοιωθα σιγουριά, 
ασφάλεια. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους, 
έκανα φίλους. Ζούσα σαν στο σπίτι μου. Ο 
κίνδυνος βρισκόταν πάντα μακρυά από τη 
σκέψη μου. ' Ετσι μπορούσα να κυκλοφο
ρώ ελεύτερα, να κάνω βόλτες. Δε λείπα- 
νε ακόμα και μερικά γλεντάκια. Είχαμε και 
τέτοια, παιδιά βλέπεις, νιάτα. ' Ολα αυτά 
όμως με πολλή προσοχή, με προφύλαξη, 
με μέτρο. Κάτι τέτοιο είχαμε κι’ απόψε. 
Είμαστε μερικοί φίλοι παρέα σ' ένα δικό 
μας σπίτι. ' Ομως τα πράγματα δεν μας 
ήρθαν καλά, χαλάσανε. Και μάλιστα πολύ 
άσχημα.Απάνω στο γλέντι πληροφορηθή- 
καμε ότι οι Γερμανοί με ζητούσαν. Μπή
καν μάλιστα μέσα στο δωμάτιό μου και τα 
κάνανε άνω - κάτω. Σπάσανε πόρτες, 
ντουλάπες. Εφυγα αμέσως χωρίς να 
ειπώ σε κανένα τίποτα. Τι να τους έλεγα; 
Τους είδα όλους φοβισμένους. Τάχανε 
Χάσει οι άνθρωποι. Βγήκα έξω και πήρα 
δρόμο. Πού θα πήγαινα; Ούτε και ήξερα, 
όπου το βγάλει. Στο μεταξύ όμως το 
μυαλό μου πήρε βόλτες. Σκέφθηκα. Ετσι 
δεν άργησα να πάρω απόφαση. Η σκέψη 
μου πήγε κατ' ευθείαν σε .σας. Γνώριζα 
καλά τον πατριωτισμό που δείχνετε απέ
ναντι στον κοινό εχθρό και, πήρα την 
απόφαση να έρθω. Και τώρα να βρίσκομε 
ατα χέρια σας. Δύσκολη η θέση σας, το 
βλέπω. Τι να γίνει όμως, άλλη λύση δεν 
υπάρχει, ζητώ τη βοήθειά σας.

Επειτα έβγαλε μια γυαλιστερή καρ-

τούλα, που την είχε κρυμμένη στο κάτω 
μέρος της φόδρας του σακκακιού του και 
του την έδωσε. Είταν η ταυτότητά του.

Ο Βασίλης Φαρδής την πήρε και τη 
διάβασε. ' Επειτα σηκώθηκε απάνω και 
πήγε κοντά του. Τον κτύπησε φιλικά στην 
πλάτη και με φανερό το αίσθημα της 
καλωσύνης, του είπε.

-Δεν πρέπει ν' άνησυχείς καθόλου 
αγαπητέ φίλε, το θέμα σου θα τακτοποιη
θεί τώρα αμέσως και μάλιστα με τον 
καλλίτερο τρόπο. ΓΓ αυτό μην αμφιβάλεις 
καθόλου. ' Ελα τώρα να πάμε να ξαπλώ
σεις λιγάκι. ΚΓ έπειτα για να φαιδρύνει 
κάπως την ατμόσφαιρα, σκάρωσε και το 
αστείο.

-Είσαι και από γλέντι βλέπεις και όσο 
νάναι θα είσαι κουρασμένος. Γελάσανε 
και οι δύο...

Τον πήγε στο διπλανό δωμάτιο, που το 
χρησιμοποιούσε ο διοικητής για να ξεκου
ράζεται σε ώρες επιφυλακής κι έπειτα 
γύρισε στο γραφείο του.

Το πρωί οτις έξη, που τελείωσε η 
βάρδια του, παρέδωσε υπηρεσία στον 
πρωινό αξιωματικό. Μίλησαν λίγο ιδιαίτε
ρα. Τον κατατόπισε εμπιστευτικά για το 
περιστατικό και έπειτα πήγε να πάρει τον 
ξένο. Τον βρήκε ξύπνιο.

-  Ε πώς τα πέρασες στο ξενοδοχείο 
μας, του είπε χαριτολογώντας. Έλα 
ντύσου τώρα να πάμε σπίτι μας. Τελείωσε 
η υπηρεσία μας. Αρκετά δουλέψαμε.

' Ηταν αξιωματικός υπηρ^οίας ατο ΓΑοτυ- 
νοαικό Τμήμα, όταν ένα βράδυ δέχθηκε 
την επίσκεψη ενός αγνώστου.

Σε λίγο βρίσκονταν και οι δύο στο 
δρόμο. Δεν είχε φωτίσει ακόμη καλά - 
καλά. ' Ομως η κίνηση στους δρόμους 
είχε αρχίσει. Λίγα τα τροχοφόρα, πολλοί οι 
πεζοί. Είταν οι περισσότεροι εργάτες που 
άλλοι σχόλαγαν από τις φάμπρικες κΓ 
άλλοι βάδιζαν βιαστικά να προλάβουν την 
πρωινή βάρδια.

Βάδισαν λίγο κΓ έπειτα πήραν το πρώτο 
γκαζοζέν λεωφορείο. Πέρασαν τον παρα
λιακό δρόμο και κατόπιν ανηφόρισαν για 
την Καλλίπολη. Σε λίγο φτάσανε στο σπίτι.

Βρήκαν ξύπνια τα κορίτσια. Ντυνόντου
σαν να πάνε στη δουλειά. Ξαφνιάστηκαν 
εκείνες όταν είδαν τον ξένο. Τον κοίτα
ξαν περίεργα, αλληλοκοιτάχτηκαν. ' Ο
μως πρόλαβε ο αδελφός τους, τις πήρε 
αμέοως ιδιαίτερα και τους μίλησε.

-Προσέξατε καλά τους είπε, κινδυνεύ
ουμε όλοι μας αν βγάλετε κουβέντα για 
αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε για ντουφέκι. 
Το στόμα σας κλειστό. Μόνο εμείς 
ξέρουμε το μυστικό και κανένας άλλος. 
Αν ο λόγος πάει πιο πέρα η φωτιά θ' 
ανάψει. Και τότε εμάς θα κάψει πρώτους. 
Αυτό να το καταλάβετε καλά. Και νάστε 
υπερήφανες που κάνουμε μια τέτοια 
πατριωτική πράξη. Είμαστε όλοι στρατιώ
τες σε ώρα πολέμου. Η πατρίδα μας είναι 
σκλαβωμένη και πρέπει όλοι μας να την 
βοηθήσουμε να βγει από το ζυγό της.

' Εννοιωθε πολλή ασφάλεια στην και
νούργια του κατοικία ο Τζίμης, έτσι τον 
λέγανε. Ξαλάφρωσε η σκέψη του. Ησύχα
σε. ' Εβλεπε ότι τον αγαπούσαν όλοι εκεί 
μέσα, τον πρόσεχαν κι'αυτό τούδινε 
μεγάλη χαρά, τον ευχαριστούσε. Βρήκε 
μάλιστα και κάποια απασχόληση, που πολύ 
τον ενδιέφερε. Είταν μέσα στα υπηρεσια
κά του ενδιαφέροντα. Στα καθήκοντά του. 
Από το παράθυρό του έβλεπε να ξανοίγε
ται μπροστά- του όλο το άπλωμα του 
Σαρωνικού. ' Ετσι μπορούσε να παρακο
λουθεί κάθε κίνηση του λιμανιού σε 
πολεμικά και εμπορικά πλοία. ' Ολες τις 
πληροφορίες που διαπίστωνε τις έστελνε 
αμέσως στις συμμαχικές υπηρεσίες μ' 
έναν κρυφό ασύρματο, που ήξερε καλά το 
μέρος που λειτουργούσε. Δεν του έλειπε 
όμως και η μελέτη. Φρόντισε και βρήκε 
μερικά ξενόγλωσσα βιβλία και τόρριχνε 
στο διάβασμα. ' Ετσι περνούσε καλά η ώρα 
του.

Η συμπεριφορά του απέναντι στα κορί
τσια είταν πέρα για πέρα άψογη, ευγενι
κή. Τις έβλεπε σα φίλες, σαν αδελφές και 
έδειχνε φανερά την αγάπη του και την 
ευγνωμοσύνη του.

Τόβλεπε αυτό ο Βασίλης και έννοιωθε 
βαθειά ικανοποίηση.

-Δε μπορεί να κάνει διαφορετικά, 
έλεγε, είναι άνθρωπος πολιτισμένος σο
βαρός, σωστός τσέντελμαν.

Ετσι κύλαγαν οι μέρες. ' Ησυχα κά-
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πως. Με την κουβεντούλα τους, τ' 
αστεία, το παιχνίδι. Παίζανε πολλές φο
ρές για να περάσει η ώρα τάβλι, κολιτσίνα. 
Αργά το βράδυ άκουγαν κρυφά και το 
B.B.C. για να μαθαίνουν τα πολεμικά νέα. 
Πολύ ικανοποιητικά τελευταία. Χαρά τό
τε, γέλια.

Κάποτε όμως ήρθε και το τέλος. 
Καιρός είταν να βάλει κΓ αυτό τη 
σφραγίδα του. Και είχαν περάοει έξη 
ολόκληροι μήνες. ' Ετσι ένα βράδυ ακού
στηκαν συνθηματικά κτυπήματα στην πόρ
τα. Ο Τζίμης πετάχτηκε απάνω κι' έτρεξε 
πρώτος στην πόρτα. Αναψε το εξωτερι
κό φως και κοίταξε από την κλειδαρότρυ
πα. Αναπήδησε τότε από τη χαρά του και 
άφησε ένα ηχηρό οκέυ. Δε λάθεψε τους 
είδε. Είταν δύο Αγγλοι αξιωματικοί. 
Φίλος του ο ένας. ' Ανοιξε αμέσως την 
πόρτα και χύθηκε απάνου τους, χαρές 
εκείνο το βράδυ, γέλια, ξεφαντώματα 
σωστή γιορτή...

Την άλλη μέρα φύγανε και οι τρεις πρωί 
- πρωί. Πού θα πήγαιναν δεν είπαν τίποτα.

Βαρειά νοιώθανε τώρα οι άλλοι πίσω την 
αναχώρηση του Τζίμη. Αδειο το σπίτι. 
Φαινόταν ότι κάτι τους έλειπε. Τον είχαν 
συνηθίσει, τον αγαπούσαν.

Πέρασαν μερικοί μήνες ακόμη σκλαβι
άς και ένα πρωινό η λευτεριά ξανάρθε 
στον τόπο της. Το σκοτάδι τότε διαλύθηκε 
στη στιγμή και η Πατρίδα ανάσανε βαθειά 
τον αέρα της απολύτρωσης.

' Επειτα από λίγες μέρες ο Βασίλης 
Φαρδής πήρε ένα γράμμα από το Τζίμη. 
Τον ευχαριστούσε για τις υπηρεσίες που 
του πρόσφερε και τον καλούσε να κάνει 
ένα ταξίδι ως το Λονδίνο, για να τον 
φιλοξενήσει. Για να βγάλει, όπως του 
έγραφε, κι' αυτός λίγη υποχρέωση.

Δέχτηκε με πολλή χαρά την πρόσκληση 
του φίλου του ο Βασίλης Φαρδής και με 
την πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε, αφού 
πήρε μαζί του και μερικά δώρα, πήγε στο 
Λονδίνο.

Και τώρα γύριζε. Ετσι στο τυχαίο 
συναπάντημά μας στη Μασσαλία μου 
διηγήθηκε τις εντυπώσεις του.

-  Έμενε σ' ένα προάστιο του Λονδί
νου, μου είπε κι' όταν τον πήρα στο 
τηλέφωνο για να τον πληροφορήσω ότι 
ήρθα, ξέρεις τι μου απάντησε «Οκέυ, 
χάρηκα πολύ, σε περιμένω. Θα σε φιλοξε
νήσω δυό ημέρες». Δαγκώθηκα όταν τ' 
άκουσα. Κόπηκε η ανάσα μου. Φιλοξενία 
με προθεσμία, πρώτη φορά τοάκουα. Και 
μάλιστα για δυό μέρες. Τί είταν αυτό; Μα 
τόσο φτηνή είναι η δική μας καλωσύνη. 
' Ενα στα εκατό είναι το αντίκρυσμά της.
Βέβαια δεν πήγα. Αυτό έλειπε. Γύρισα κι 
έφυγα.

-Και σύ τι του είπες, τον ρώτησα, 
φανερά εκνευρισμένος.

-Τι να του ειπώ, τον αήδιασα. Πήγα να 
του πω κάτι πολύ βαρύ, που θα έπαιρνε 
μπροστά όλη τη φυλή του, μα δεν έφτασα 
ως εκεί. Σταμάτησα. Κείνη τη στιγμή ήρθε 
η μορφή του Λόρδου Βύρωνα και μούκλει- 
σε το στόμα...

Η Ορθοδοξία επηρέασε σημαν
τικά πρώτα το Βυζάντιο και έπ ει
τα τον υπόδουλο ελληνισμό κατά 
την τουρκοκρατία. Η Ορθοδοξία 
έμεινε και μετά την απελευθέρω 
ση από τους Τούρκους το κύριο 
στοιχείο όχι μόνο της θρησκευτι
κής, αλλά και της κοινωνικής και 
της όλης πολιτιστικής μας ζωής 
και παράδοσης.

Η ΕΘΝΙΚΗ μας ενότητα  και σ υ 
νέχεια, η διατήρηση του ελλη

νισμού επί τρεις χιλιάδες χρόνια, 
παρά τις τόσες εθνικές π ερ ιπ έτε ι
ες, τις τόσες βαρβαρικές επιδρομές 
και τις μακροχρόνιες υποδουλώ
σεις, είναι ένα μοναδικό ιστορικό 
θαύμα. Αυτό το  θαυμαστό ιστορικό 
φαινόμενο οφ είλετα ι κυρίως στη 
συνεκτική δύναμη της εθνικής μας 
παράδοσης, της οποίας βασικό χ α 
ρακτηριστικό είναι η Ορθοδοξία, η 
ορθόδοξη ελληνοχρ ιστιανική π α 
ράδοση. Η Ορθοδοξία επηρέασε 
σημαντικά πρώτα το  Βυζάντιο και 
έπ ειτα  τον υπόδουλο ελληνισμό 
κατά την τουρκοκρατία. Η Ορθοδο
ξία έμεινε και μετά την α π ελευθέ
ρωση από τους Τούρκους το  κύριο 
στοιχείο όχι μόνο της θρησκευτι
κής, αλλά και της κοινωνικής και της 
όλης πολιτιστικής μας ζωής και 
παράδοσης.

Είναι γνωστό ότι η χριστιανική 
θησκεία επηρέασε βαθιά όχι μόνο 
τις θρησκευτικές αντιλήψεις, αλλά 
και όλο τον πνευματικό βίο και τον 
πολιτισμό του  ελληνικού λαού. Ε
πηρέασε τη  γλώσσα, τα  δημοτικά 
τραγούδια, τα  ήθη και έθιμα της

ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του ί 
λαού, όλη την κοινωνική ζωή και 
ακόμη την σκέψη και την κοσμοθε
ωρία του. Τέλος επέδρασε στη ι 
λαϊκή τέχνη  και σε κάθε π νευματι
κή και πολιτιστική εκδήλωση. ΕΓ 
αυτό η ορθόδοξη χριστιανική θρη
σκεία ήταν καί είνα ι π ά ντοτε το 
κύριο στο ιχείο  της κοινωνικής καί I 
πολιτιστικής μας παράδοσης.

Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία; Βασικά 
είναι ένα θρησκευτικό "δόγμα που 
ακολουθεί π ιστά την παράδοση 
των πρώτων χριστιανικών αιώνων 
και των πατέρων της Εκκλησίας, 
που στηρίζει την πίστη του στην 
Αγία Εραφή και στις αποφάσεις των 
επτά οικουμενικών συνόδων. Η Ορ
θοδοξία διαμορφώθηκε στο Βυζάν
τιο με την πάλη κατά των αιρέσεων, I 
τα  συγγράμματα των πατέρω ν και 
τις αποφάσεις των συνόδων. Αλλά 
δεν έμεινε ένα απλό θρησκευτικό 
δόγμα, παρά ζυμώθηκε με όλα τα  I 
στο ιχεία της ζωής του Βυζαντινού I 
κόσμου, έγ ινε σύστημα π νευματι
κό, τρόπος ζωής, κοσμοθεωρία. A- I 
φομοίωσε πολλά στοιχεία από την I 
ελληνική και την ανατολική πολιτι- I 
στική παράδοση, συνδυάσθηκε ά - I
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ριστα με την ελληνική φιλοσοφία 
και παιδεία και δημιούργησε τον 
ελληνοχριστιανικό πολιτισμό του 
Βυζαντίου.

Η ελληνική και η ορθόδοξη χριστι
ανική παράδοση, μαζί με την ρω
μαϊκή κρατική οργάνωση, ήταν τα  
βασικά στο ιχεία του βυζαντινού 
κράτους, τα  θεμέλια της ενότητάς 
του. Γιατί το  Βυζάντιο απ ετελε ίτο  
από πολλά έθνη, με κύριο στοιχείο 
βέβαια το  ελληνικό. Μ ε το  ιδανικό 
της ορθόδοξης χριστιανικής θρη
σκείας το  Βυζάντιο κατόρθωσε ν' 
αφομοιώσει πολλούς λαούς και να 
διατηρήσει επί χίλια και πλέον χρό
νια την κρατική του ενότητα. Επέ
τυχε ακόμη να προσηλυτίσει και 
άλλους βάρβαρους γειτονικούς λ α 
ούς, να τους εκχριστιανίσει και να 
τους εκπολιτίσει, και έτσι να π α 
ρουσιάσει μια λαμπρή πνευματική 
ακτινοβολία σε μια εποχή σκότους 
και βαρβαρότητας, ένεκα των βαρ- 
βαρικών επιδρομών.

Η χριστιανική θρησκεία συνδέθη
κε στενά με τον ελληνισμό και του 
έδωσε τη δύναμη να επιβιώσει 
στους δύσκολους καιρούς του  με- 
σαίωνα. Επειτα η αφοσίωση του 
ελληνικού λαού στην Ορθοδοξία και 
η θρησκευτική αντίθεση με τη Δύση

προφύλαξε τον ελληνικό λαό από 
την αφομοίωσή του με τους δυτι
κούς και τον βοήθησε να διατηρήση 
καθαρή την εθνική του συνείδηση. 
Αυτό φάνηκε καθαρά στην περίοδο 
των σταυροφοριών, και μάλιστα 
στην φραγκοκρατία που ακολού
θησε μετά την τετά ρ τη  σ ταυροφ ο
ρία, το  1204, καθώς και στην Ενετο
κρατία που διατηρήθηκε σε πολλά 
μέρη για πολλούς αιώνες. Οι Φ ράγ- 
κοι και οι Ενετοί κατόρθωσαν να 
κατακτήσουν τις ελληνικές χώρες 
και να τις διατηρήσουν υπόδουλες 
γ ια  πολλούς αιώνες, αλλά δεν κα 
τόρθωσαν να υποτάξουν ψυχικά 
τον ελληνικό λαό ούτε να υ π α γά 
γουν την ορθόδοξη Εκκλησία στον 
Πάπα, όπως επεδίωκαν, ούτε α κό 
μη να επηρεάσουν πολιτιστικά ή 
θρησκευτικά τους ' Ελληνες. Κάτι 
τέτο ιο , αν γινότανε, θα σήμαινε 
αποκοπή του  ελληνικού λαού από 
την παράδοσή του, εθνολογική αλ
λοίωση, αφομοίωση με τους δυτι
κούς και εξάλειψη της εθνικής του 
συνείδησης. Τόσοι αιώνες φραγκι
κής κατάκτησης δεν άφησαν παρά 
ελάχιστα ίχνη, μερικά κάστρα και 
τείχη. Οι Ελληνες κατόρθωσαν να 
διατηρήσουν άθικτες τις εθνικές 
τους παραδόσεις και την εθνική 
τους συνείδηση.

Κυρίως όμως στα δύσκολα χρόνια 
της τουρκικής δουλείας, δηλαδή μ ε
τά  το 1453, η πίστη στην Ορθοδοξία 
έδωσε στους ' Ελληνες τη  δύναμη 
να υπομείνουν με θάρρος τα  δεινά 
της τουρκικής σκλαβιάς και να δια
τηρήσουν άθικτες τις εθνικές τους 
παραδόσεις, τη  θρησκεία, τη  γλώσ
σα, την παιδεία, τα  ήθη και έθιμα και 
όλα γενικά τα  στο ιχεία της εθνικής 
τους παράδοσης. Και όχι μόνο α υ 
τό, αλλά η Ορθοδοξία έδωσε στους

Ελληνες τη  δύναμη, ν ’ αντέξουν 
στις καταπιέσεις, στις σφαγές και 
στα βασανιστήρια που τους ε π έ 
βαλαν οι Τούρκοι, και να μείνουν 
σταθεροί στην πίστη τους. Οι Τούρ- 
κοι με κάθε μέσο προσπαθούσαν 
να τους εξισλαμίσουν, για να τους 
αφομοιώσουν εθνικά, άλλοτε με 
υλικές παροχές και αξιώματα και 
άλλοτε με σφαγές και καταπιέσεις. 
Μερικοί δεν άντεξαν τα  μαρτύρια 
και αλλαξοπ ίστησαν, άλλοι προ- 
σποιήθηκαν ότι είναι μωαμεθανοί 
και κρυφά ήταν Χριστιανοί (κρυ- 
πτοχριστιανοί), επήγαιναν την η 
μέρα στο τζαμί και την νύκτα στις 
μυστικές συνάξεις των Χριστιανών, 
όπως στα πρώτα χριστιανικά χρό
νια. Οι περισσότεροι όμως υπόμει- 
ναν με θάρρος τις καταπιέσεις και 
τα  βασανιστήρια και πολλοί αναδεί - 
χθηκαν μάρτυρες τηςπ ίστεως. Είναι 
οι γνωστοί νεομάρτυρες.

Αν οι Ελληνες δεν έμεναν πιστοί 
στη θρησκεία των πατέρων τους 
και δεχόντουσαν τον μωαμεθανι
σμό, θα αφομοιώνονταν τέλε ια  με 
τους Τούρκους, όπως και με τους 
Φ ράγκους π αλα ιότερα , αν υ π ο 
τάσσονταν στον Πάπα. Τρανή α 
πόδειξη γ ι' αυτό  είναι το  εξής: 
Ό π ο ιο ς  πιεζόμενος από τις π ερ ι
στάσεις γινόταν μωαμεθανός, χ ά 
νονταν για πάντα για τον ελληνι
σμό, γινόταν Τούρκος. Μόνο όσοι 
διατήρησαν την θρησκευτική τους 
πίστη διατήρησαν και την εθνική 
τους συνείδηση, έμειναν ως το 
τέλος Ελληνες στην ψυχή και στο 
φρόνημα.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας 
συνεχίσθηκε η βυζαντινή παράδο- 
Συνέχεια στη σελ. 144
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Α ΠΟ την εποχή του Σολομώντος, 
ακόμη και πριν από αυτόν, από την 

εποχή των Φαραώ, που χρησιμοποιού
σαν τα ταξιδιωτικά περιστέρια ως σύν
δεσμο με τους στρατηγούς τους, ως 
τους Βιετκόγκ, το 1966, που και αυτοί 
χρησιμοποιούσαν περιστέρια, ο στρα
τός συνήθιζε να εκπαιδεύει ειδικά τα 
πουλιά αυτά.

Ο Πλίνιος αναφέρει, ότι η ήττα του 
Αντωνίου οτην πολιορκία της Μοδένας 
(43 π.Χ.) οφειλόταν οτην υπηρεσία 
διαβιβάσεως που είχε ο εχθρός με τα 
ταξιδιωτικά περιστέρια. Τα μηνύματα 
ήταν δεμένα στο λαιμό των περιστερι- 
ών, με μια μεταξωτή κλωστή.

’ Οταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τη Γαλα- 
τία, τοποθέτησαν, κατά διαστήματα, σε 
όλη τη χώρα, περιστερεώνες. Τα περι
στέρια αυτά, εναλλασσόμενα από στα
θμό σε σταθμό, μετέφεραν τα μηνύμα
τα του Ιουλίου Καίσαρος ως τη Ρώμη.

Η νίκη του Πουατιέ, αναγγέλθηκε με 
ένα περιστέρι. Το πουλί μετέφερε ένα 
λεπτό φύλλο παπύρου, τυλιγμένο σε 
μικροσκοπικό κύλινδρο, όπου ήσαν 
γραμμένες δυό λέξεις «Sarraceni ο- 
btrini». Οι Σαρακηνοί είχαν νικηθεί και 
τώρα ήταν νεκροί στο χριστιανικό έδα
φος.

Με περιστέρι, επίσης, ο σουλτάνος 
του Κάιρου πληροφορήθηκε την από
βαση του Αγίου Λουδοβίκου στην Αίγυ
πτο.

Το 1574, τα περιστέρια έσωσαν την 
πόλη του Λέντε, αναγγέλλοντας οτους 
πολιορκημένους, που ήταν έτοιμοι να 
παραδοθούν, ότι οι ενισχύσεις απείχαν 
μόλις δυό ώρες δρόμο. Το 1815, 
περιστέρια έφεραν στο Λονδίνο την 
είδηση της ήττας του Ναπολέοντος οτο 
Βατερλώ, τρεις ημέρες ενωρίτερα, 
γιατί στις 18 Ιουνίου, εξαιτίας πυκνής 
νεφώσεως, ο τηλεφακός Σαπ δεν 
λειτουργούσε.

Το 1870, κατά το διάστημα του 
Γαλλογερμανικού πολέμου, τα περιστέ
ρια εξασφάλισαν τον τακτικό σύνδεσμο 
μεταξύ του κατεχομένου Παρισιού και 
της επαρχίας, όπου είχε καταφύγει η 
κυβέρνηση. Στις 17 Οκτωβρίου, τα 
περιστέρια, που είχαν μεταφερθεί με 
το αερόστατο «Ουάσιγκτον», έφθαοαν 
στο Παρίσι. Μετέφεραν επίσημα μηνύ
ματα και απόρρητη αλληλογραφία, χά
ρις στο μικροφίλμ, που περιείχε μια 
φωτογραφία με τρεις χιλιάδες τηλε
γραφήματα σε μια ταινία καλλοδίου 3 
εκ. χ 5 εκ. Αυτή η υπηρεσία είχε 
οργανωθεί στην Τουρ. Δυο μηνύματα 
έμειναν ιστορικά: ' Ενα τηλεγράφημα 
των στρατηγών Μπουρμπάκι και Γαρι-

ΠΟΑΥΤΙΜ ΟΙ ΒΟ Η Θ Ο Ι ΣΤΟ Ν  ΠΟΛΕΜΟ

Μ  M M O T I I M

Τ α ταξιδιωτικά περιστέρια χρησιμοποιήθηκαν από  
τον άνθρω πο, από την αρχαιότητα, ως ταχύ 
μέσον επικοινω νίας σε περίπτωσι μακρινώ ν  

αποσατσεω ν και ειδικά κατά την περίοδο του 
πολέμου. Ακόμη και σήμερα, στην ατομική εποχή  

μας, τα περιστέρια μπορούν να  προσ φ έρουν  
ανεκτίμητες υπηρεσίες στην εθνική άμυνα. Κατά 
το διάστημα του Πρώτου Π αγκοσμίου Πολέμου, 

οι Σύμμαχοι τα χρη σιμ οποιούσαν ευρύτατα.

βάλδη, στις 28 Δεκεμβρίου 1870, που 
αφορούσε τα στρατεύματα του Λείγη- 
ρος και ένα μεγάλο τηλεγράφημα του 
Γαμβέττα προς το Ζυλ Φαβρ, από το 
Μπορντώ, με ημερομηνία 27 Ιανουάρι
ου 1871.

Μετά τον πόλεμο του 1870, έγινε 
φανερή η ανάγκη, να οργανωθεί μεθο
δικά μια ειδική «Υπηρεσία Εκπαιδεύσε- 
ως Περιστερών». Η ίδρυση στρατιωτι
κών περιστερεώνων, αποκλείσθηκε κα
τά την αναδιοργάνωση του γαλλικού 
στρατού και η νέα αυτή υπηρεσία 
ανατέθηκε στο Μηχανικό.

Ο νόμος της 3 Ιουλίου 1877 και το 
διάταγμα της 15ης Σεπτεμβρίου 1885, 
υπογεγραμμένο από τον Ζυλ Γκρεβύ, 
επέβαλαν για πρώτη φορά την επίταξι 
περιστεριών, για να τεθούν στη διάθεσι 
του υπουργείου Στρατιωτικών. Το διά
ταγμα της 1 Οκτωβρίου 1888 καθόριζε 
την οργάνωση των στρατιωτικών περι- 
στερεώνων. Ο νόμος της 22 Ιουλίου 
1896, με την υπογραφή του Φελίξ Φωρ 
και η υπουργική διάταξη της 19 Αυγού- 
στου 1897, υπογεγραμμένες από τον 
υπουργό των Στρατιωτικών Μιγιό, έδι
ναν λεπτομερείς οδηγίες για τον διαγω
νισμό ταξιδιωτικών περιστερών. Επίσης 
η στρατιωτική αρχή καθιέρωσε αμοιβές 
για τους νικητάς αυτών των διαγωνι

σμών των λεγομένων «Κρατικών». Οι 
διαγωνιζόμενοι ήταν ιδιώτες και ήταν η 
αρχή μιας συνεργασίας που αποδείχθη
κε χρήσιμη.

Είναι γνωστό, ότι κατά το διάστημα 
του πολέμου του Τράνσβααλ, το 1889, 
τα ταξιδιωτικά περιστέρια έπαιξαν ση
μαντικό ρόλο. Επίσης κατά την κατάλη
ψη του Μαρόκου, τα ταξιδιωτικά περι
στέρια εξασφάλισαν τον σύνδεσμο με
ταξύ των μηχανοκινήτων του στρατη
γού Λυωταί και των υπολοίπων σωμάτων 
στρατού.

Ο στρατηγός Πωλ ντε Μπενουά, 
διοικητής μεραρχίας ιππικού, έγραψε 
το 1900 ένα βιβλίο σχετικά με^το 
«Στρατιωτικό περιστέρι στην υπηρεσία 
ανιχνεύσεως». Αντιμετώπιζε την ανάγ
κη χρησιμοποιήσεως ενός οχήματος - 
περιστερεώνα, που είχε οργανώσει ο 
αξιωματικός Ραινώ, για την μεταφορά 
των περιστερών στο πεδίο της μάχης. 
Αυτό το όχημα υπήρξε ο πρόγονος των 
μηχανοκινήτων περιστερεώνων.

Ο κανονισμός του Μηχανικού το 
1908 καθόριζε την χρησιμοποίηση των 
περιστερεώνων στα οχυρά, όπως και 
τον περιορισμό των περιστερών των 
προερχομένων από τους περιστερεώ- 
νες των μετόπισθεν. Οι ιδιώτες εκπαι- 
δευταί περιστερών, ενθαρρυμένοι από
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τις αμοιβές, που είχε ορίοει το υπουρ
γείο Στρατιωτικών, και ειδικά από την 
δωρεάν επιστροφή των καλαθιών, συ- 
νεργάοθηκαν εντατικά με τα επιτελεία 
κάθε σώματος στρατού.

Από την αρχή του Πρώτου Παγκοσμί
ου Πολέμου, η στρατιωτική κυβέρνηση 
του Παρισιού απεφάσισε την επίταξη 
των ταξιδιωτικών περιστερών στην πε
ριφέρεια τού Σηκουάνα. Αυτά τα περι
στέρια, μεταφέρθηκαν ανατολικά από 
εθελοντάς ερασιτέχνες και μεταβίβα
ζαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με 
την γερμανική προέλαση. Το ίδιο συνέ
βη και με τα περιστέρια της περιοχής 
του Βορρά, χάρις οτην πρωτοβουλία 
του Λερουά - Μπεάγκ, προέδρου της 
περιφέρειας της Λίλλης. Επειδή οι 
στρατιωτικοί περιοτερεώνες, οι εγκα
τεστημένοι στις οχυρές θέοεις δυτικά, 
δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως είχε προ- 
γραμματιοθή, μια γενική διάταξη άτις 
20 Ιανουάριου 1915 ρύθμισε όλα τα 
προβλήματα τα σχετικά με την «Υπηρε
σία Εκπαιδεύοεως Περιστερών», η ο
ποία τελειοποιήθηκε και διευρύνθηκε 
Χάρη στην πρωτοβουλία του Λερουά - 
Μπεάγκ. Ο τελευταίος ονομάσθηκε 
ανθυπολοχαγός στις 20 Αυγούστου 
1915 και αρχηγός της «Υπηρεσίας 
Εκπαιδεύοεως Περιστερών» στο οτρα-

τό. Μερικοί πολιτικοί περιοτερεώνες, 
καλά οργανωμένοι χρησιμοποιήθηκαν 
από την αρχή των επιχειρήσεων. Ο 
στρατηγός Φος, για την 10η στρατιά, 
έπειτα η 2α, 3η, 4η, 5η, και 8η στρατιά, 
ανέφεραν τα άριστα αποτελέσματα του 
συνδέσμου, που επέτυχαν τα ταξιδιωτι
κά περιστέρια. Τότε αποφασίαθηκε να 
μετατραπούν πολλά λεωφορεία αε μη
χανοκίνητους περιοτερεώνες.

Το 1916 οργανώθηκε οριστικά η 
«Υπηρεσία Ταξιδιωτικών Περιστερών» 
στο δρόμο και η Υπηρεσία Υλικού των 
Στρατιωτικών Διαβιβάσεων, ανέλαβε 
την όλη ευθύνη του υλικού, από τα 
καλάθια ως την αποθήκευση των σπό
ρων.

Στις 4 Ιουνίου 1916, ο στρατιωτικός 
διοικητής Ραινάλ έστειλε με ένα ταξιδι
ωτικό περιστέρι το τελευταίο μήνυμα 
του Φορ - ντε - Βω. Αυτό το περιστέρι 
(μητρώον 787 - 15), παρά τα αέρια και 
τους καπνούς, μετέφερε την υστάτη 
έκκληση των υπερασπιστών του οχυ
ρού. «Είναι το τελευταίο μου περιστέ
ρι», είχε δηλώσει απελπισμένος ο 
Ραινάλ.

Το πρώτο εξάμηνο του 1916, άρχισαν 
να χρησιμοποιούν τα περιστέρια στα 
αεροπλάνα, οτο Ναυτικό, στα αναγνω
ριστικά υδροπλάνα και οτα υποβρύχια.

Στις αρχές του 1917, έβαλαν σε 
εφαρμογή ένα σωλήνα από αλουμίνιο 
για την μεταφορά των μηνυμάτων, που 
μπορούσε να χωρέση ένα χάρτη.

Το 1917 και το 1918 τα ταξιδιωτικά 
περιστέρια χρησιμοποιήθηκαν οε όλα 
τα στρατεύματα, γιατί όπως έλεγε μια 
ανακοίνωση: «Μόνον τα ταξιδιωτικά 
περιστέρια λειτουργούν κανονικά, πα
ρά τους βομβαρδισμούς, τη σκόνη, τον 
καπνό ή την ομίχλη και μεταφέρουν σε 
ένα χρονικό διάστημα, σχετικά μικρό, 
πολύτιμες πληροφορίες, που αφορούν 
τις θέοεις των μαχομένων δυνάμεων».

Στις 11 Νοεμβρίου 1918, τα γαλλικά 
στρατεύματα διέθεταν συνολικά τριάν
τα χιλιάδες περίπου περιστέρια, που 
ήταν σκορπισμένα σε μόνιμους περι- 
οτερεώνες και σε τετρακόσιους μηχα
νοκίνητους περιοτερεώνες.

Επειδή τα ταξιδιωτικά περιστέρια 
παρέμεναν ένα από τα καλύτερα μέσα 
διαβιβάσεως στις δύσκολες περιπτώ
σεις, ο υπουργός των Στρατιωτικών, 
στις 2 Ιουνίου 1919, έθεσε τις βάσεις 
της οργανώοεώς τους και για περίοδο 
ειρήνης. Στις 8 Ιουνίου 1919 οι μεγάλες 
οργανώσεις εκπαιδεύοεως περιστερι- 
ών της Γαλλίας, που είχαν δείξει ζωηρό 
ενδιαφέρον για τα άριστα αποτελέσμα
τα, που είχαν επιτύχει τα ταξιδιωτικά 
περιστέρια, ενώθηκαν σε μια εθνική 
ομοσπονδία. «Το ταξιδιωτικό περιστέ
ρι», με επί κεφαλής την Εθνική Επιτρο
πή, υπό τον υπουργό των Στρατιωτικών. 
Ο Λερουά - Μπεάγκ, ο οποίος είχε 
εκλεγή πρόεδρος, συνέχισε να συνερ
γάζεται στενά με τον ταξίαρχο, διοικη
τή της ταξιαρχίας τηλεγραφητών.

Το διάταγμα της 28 Ιουνίου 1926 
καθόριζε την οργάνωση και το έργο της 
στρατιωτικής «Υπηρεσίας Εκπαιδεύσε- 
ως Περιστερών». Ο περιστερεώνας 
του Παριοιού εγκαταστάθηκε στην σο
φίτα της Στρατιωτικής Σχολής, όπου και 
γίνονταν οι μελέτες και τα πειράματα, 
τα σχετικά με την αποοτολή των ταξιδι
ωτικών περιστερών.

Από την αρχή της επιστρατεύοεως 
του 1939, στη 2α και την 8η στρατιά, με 
πρωτοβουλία του λοχαγού Καστανιέ, 
άρχισε εντατικά η εκπαίδευση οτους 
περιοτερεώνες του Σεντάν, Μουζόν, 
Στεναί, Γκρανπρέ, Βερντέν, Νανσύ και 
Μπελφόρ, καθώς και στους μηχανοκί
νητους περιοτερεώνες του Στον, Λου- 
πύ και Ντιμπλαί. Το κέντρο εκπαιδεύσε- 
ως με αρχηγό τον λοχαγό Μπρούν (που 
πέθανε σε αιχμαλωσία) επέτυχε καλά 
αποτλέαματα, αν και εκείνος ο χειμώ-

109



νας ήταν εξαιρετικά βαρύς.
Η κεραυνοβόλος προέλαση των γερ

μανικών στρατευμάτων, τον Μάιο του 
1940, δεν επέτρεψε την χρησιμοποίη
ση των ταξιδιωτικών περιστερών, ε 
κτός από την στρατιά των Αλπεων. 
' Οταν όμως οργανώθηκε η αντίσταση, 
τα περιστέρια άρχισαν πάλι να προσφέ
ρουν υπηρεσίες, ή στα βουνά στους 
αντάρτες, ή σε αποστολές με αλεξί
πτωτα, ειδικά προ της αποβάσεως των 
Συμμάχων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε 
πως μόνο το ταξιδιωτικό περιστέρι, 
μπορούσε να μεταφέρη ένα χάρτη ή 
ένα μήνυμα αυθεντικό.

Μετά την ανακωχή που χώρισε την 
Γαλλία σε δυό ζώνες, η διοίκηση, από 
τον Ιούλιο, ήλθε σε επαφή με πολίτες, 
εκπαιδευτάς περιστερών. Συμβούλε
ψε τους ερασιτέχνες πρόσφυγες των 
βορείων περιοχών να αφήσουν επί 
τόπου τα περιστέρια τους. Αυτά χρησι
μοποιήθηκαν στους σκληρούς αγώνες 
του Καντάλ το 1943, με την ενεργό 
πρωτοβουλία του Προέδρου Μωρίς 
Μπαλ, αρχηγού της αποστολής περι
στερών, με αλεξίπτωτα στην περιοχή 
της Ωβέρνης, όπου τα περιστέρια 
χρησιμοποιήθηκαν επίοης ως σύνδε
σμος της περιοχής με τους αντάρτες.
' Ενα αγγλικό περιστέρι, που ρίχτηκε με 
αλεξίπτωτο, έπεσε στα χέρια των Γερ
μανών, που το άφησαν εν συνεχεία 
ελεύθερο με ένα μήνυμα - παγίδα. Ο 
καθηγητής όμως Μεζιά ντε Μαρέγκ, 
κατόρθωσε να συλλάβη το αγγλικό 
περιστέρι και να το αντικαταστήση με 
άλλο παρόμοιο, με το ίδιο χρώμα, του 
παράνομου περιστερεώνος του. Πήρε 
ο ίδιος το μήνυμα - παγίδα και έτσι 
σώθηκαν από την αιχμαλωσία πράκτο
ρες αλεξιπτωτισταί, οι οποίοι κινδύνευ
αν να συλληφθούν από τους Γερμα
νούς.

Ο αμερικανικός στρατός, όπως και ο 
αγγλικός, χρησιμοποίησαν πολλά περι
στέρια στις Υπηρεσίες Πληροφοριών 
όπως και σαν ούνδεσμους, με τη 
Γαλλική Αντίσταση.

Προτοϋ άκόμη χρησιμοποιηθεί το 
μικρό μεταλλικό κιβώτιο, που περιείχε 
τα περιστέρια και ήταν εφοδιασμένο με 
αλεξίπτωτο, το πρόβλημα της ρίψεως 
των περιστερών με αλεξίπτωτο είχε 
λυθεί από τον Αμερικανό λοχαγό Τζίμυ 
Μπήγκαν της «Army pigeon Service» 
(Στρατιωτική Υπηρεσία Περιστερών) 
και τον Πέρσυ Μάνλεϋ, έναν άριστο 
εκπαιδευτή περιστερών, οι οποίοι εί
χαν ανακαλύψει μια λύση απλή. ' Εκλει
ναν το περιστέρι μέσα σε ένα χάρτινο 
σάκκο, με ένα άνοιγμα οτα πλάγια, όπου 
το περιστέρι μπορούσε να περάσει το

Το περιστέρι με αριθμό μητρώου 78115, 
στο οποίο ο Ραινάλ εμπιστεύθηκε το 
τελευταίο μήνυμα των υπερασπιστών του 
Φορ-ντε-Βω.
κεφάλι του. Η πίεση του αέρος, που 
εισχωρούσε από αυτό το άνοιγμα και οι 
προσπάθειες του περιστεριού για να 
ελευθερωθεί ήταν αρκετές για να 
σχισθεί ο σάκκος. Το διάστημα, που 
μεσολαβούσε μεταξύ της πτώσεως με 
το αλεξίπτωτο και της στιγμής της 
απελευθερώσεως του πουλιού, έφθα
νε για να βρεθεί το περιστέρι έξω από 
την πίεση της μηχανής. Μέσα σε έξη 
μήνες τριακόσια είκοσι περιστέρια, που 
μετέφεραν μηνύματα εκτινάχθηκαν με 
αυτό το σύστημα. Εκτός από δέκα έξη, 
όλα γύρισαν στον περιστερεώνα τους.

Το Δεκέμβριο του 1944, όταν έγινε η 
επίθεση του στρατηγού φον Ρούνστεντ 
στην περιοχή της Μπαστόν, η Αμερικα
νική Διοίκηση έκανε επίταξη δυο ιδιωτι
κών περιστερεώνων του Βερβιέ. Χάρη 
στα περιστέρια του Νικολά Κρουστέν 
και παρά την χιονοθύελλα και την πυκνή 
ομίχλη, που εμπόδισαν τα αεροπλάνα 
να πετάξουν, πολύτιμες πληροφορίες 
έφθασαν εγκαίρως στον προορισμό 
τους.

Οι Σύμμαχοι έρριξαν με αλεξίπτωτα 
στη Γαλλία 16.554 αγγλικά περιστέρια 
και στο τέλος του πολέμου οι Αμερικα
νοί είχαν στην κατοχή τους 54.000 
περιστέρια, εκπαιδευμένα από 3.000 
στρατιωτικούς και 150 αξιωματικούς 
της «Army Pigeon Service» (Στρατιωτι
κή Υπηρεσία Περιστερών).

Τα ταξιδιωτικά περιστέρια χρησιμο
ποιήθηκαν και στους πολέμους της 
Αλγερίας και της Ινδοκίνας και προσέ- 
φεραν πάλι πολύτιμες υπηρεσίες. Εξα
σφάλισαν τη σύνδεση μεταξύ των απο
μονωμένων φυλακίων και της διοικήοε- 
ως του Στρατού, και αυτό οε μια 
περίοδο που το ραδιόφωνο είχε κάνει 
πολλές προόδους.

Στην Ινδοκίνα, η «Υπηρεσία Εκπαι- 
δεύσεως Περιστερών» κάτω από τις 
διαταγές του Κέντρου Διαβιβάσεων,

είχε τη βάση της στη Σαϊγκόν, με ένα 
κεντρικό περιστερεώνα στο Κάι Μάι. Η 
βασική εκπαίδευση των περιστερών 
γινόταν σε αυτόν τον περιστερεώνα. 
Ξεκινούσε από την αρχή, ότι ένα 
περιστέρι, μετά από ένα χρόνο εγκλιμα- 
τιομού σε τροπικό κλίμα, έπρεπε να 
ζευγαρωθεί με ένα περιστέρι νεοφερ- 
μένο από τη Μητρόπολη, που διέθετε 
νέο αίμα. Οι Γάλλοι εκπαιδευταί περι
στερώ ν προσέφεραν γενναιόδωρα 
πολλά περιστέρια καλής ράτσας, για να 
αναζωογονήσουν τα περιστέρια της 
Ινδοκίνας. Επίσης περιστέρια ρίχθηκαν 
με αλεξίπτωτο οε πολλές ορεινές 
περιοχές. Το Φεβρουάριο του 1954 τα 
περιστέρια του περιστερεώνος Ναμ 
Ντιν, που ρίχθηκαν με αλεξίπτωτο στο 
Ντάο-Ντογκ, επέτρεψαν οτη νότια ζώ
νη να πληροφορεί εγκαίρως, με κάθε 
λεπτομέρεια, την κύκλωση της θέσεως 
αυτής.

Αναφέρουμε τη γνώμη που διατύπω
σε το 1955 ο Αμερικανός συνταγματάρ
χης Κούπερ, αρχηγός της Υπηρεσίας 
Πληροφοριών των Συμμάχων στην Κο
ρέα, σχετικά με την εκτίμηση των 
υπηρεσιών, που προσέφεραν τα ταξιδι
ωτικά περιστέρια: « Οσο η τεχνική 
τελειοποιείται, όπως και το σύοτημα 
τηλεπικοινωνίας, τόσο γίνονται και τε 
λειότερα τα μέσα παρεμποδίσεώς τους 
και τότε η χρησιμοποίηση των ταξιδιωτι
κών περιστερών, αποκτά μεγαλύτερη 
ση μασία. Τα πε ριστέ ρια απέδε ιξαν κατά 
το διάστημα των τελευταίων πολέμων, 
ότι τίποτα δε στάθηκε ικανό να τα 
παρεμποδίσει, παρά τις δυσχερείς συν
θήκες, ατην εκτέλεση της αποστολής 
τους».

Αργότερα, το 1962, ο νομάρχης του 
Εντρ-ε-Λουάρ Ζαν Ζουλιέν, προλογί
ζοντας ένα ετήσιο πρόγραμμα εκπαι- 
δεύσεως περιστερών, τελείωσε το 
λόγο του λέγοντας: «Το ταξιδιωτικό 
περιστέρι προσέφερε, σε όλη τη διάρ
κεια της ιστορίας μας, ανεκτίμητες 
υπηρεσίες στην Εθνική Αμυνα- και 
μπορεί να προσφέρει ακόμη υπηρεσίες 
στην ατομική εποχή μας. Ο κίνδυνος, 
σε περίπτωση μελλοντικού πολέμου, θα 
είναι τεράστιος και τρομερός. Επειτα 
από μια εχθρική επίθεση, με τα τρομε
ρά όπλα της εποχής μας, θα καταστρέ- 
φεται ασφαλώς και κάθε μέσον επικοι
νωνίας μέσα στα ερείπια. Τότε, το 
εκπαιδευμένο περιστέρι θα πετάξει 
πάλι μεταφέροντας μηνύματα και εξα
σφαλίζοντας τη δυνατότητα αμέσου 
βοήθειας».

Ετσι βλέπουμε ότι, ακόμη και στην 
αποτρόπαιη εποχή μας την εποχή με τα 
τελειότερα τεχνικά μέσα, το περιστέρι 
εξακολουθεί να συμβολίζει για τον 
άνθρωπο την ελπίδα.
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«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΜΗ ΕΙΔΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ»

Α Ν ΕΙΧΑΤΕ πίστη, όσο είναι ένας 
κόκκος συναπιού, θα μπορούσα

τε να πήτε ο ' ενα βουνό, να μετακινη
θεί απ' το σημείο, που βρίσκεται, σ' 
άλλο σημείο.

Αυτά τα απλά λόγια μας είπε ο 
Μεγάλος μας Σωτήρας Χριστός, αυτά 
μας ετόνιζε διαρκώς τ' ανέσπερο 
φως του κόσμου, αυτά μας έλεγε ο 
Μεγάλος μας αδελφός και διδάσκα
λος.

Αν είχαμε τόση δα πίστη, όσο είναι ο 
κόκκος του συναπιού, θα μπορούσαμε 
κΤ εμείς να κάνουμε θαύματα, θα 
μπορούσαμε κι' εμείς να θαυματουρ
γούμε.

Κανένας μας δυστυχώς καλοί μας 
φίλοι δεν πιστεύει, κανένας μας δεν 
έχει πίστη «ως κόκκον συνάπεως» 
κατά το Θείο ρήμα. Ποιος στ' αλήθεια 
από μας που προσποιούμαστε και 
κάνουμε τους καλούς Χριστιανούς, με 
οποιαδήποτε ιδιότητα, θέση, επαγγελ
ματική κατάρτηση και σε όποιοδήποτε 
βάθρο κι' αν βρίσκεται, θα μπορούσε 
να αυτοθυσιαθεί για την πίστη του οτο 
Θεό μας, οτο Χριοτό μας, οτη Θρη
σκεία μας; Αν π.χ., μας λέγανε να 
αλλαξοπιστήσουμε, να απαρνηθούμε 
το Δημιουργό μας, τον Κύριό μας, για 
να σωθούμε από βέβαιο θάνατο, ποιος 
στ' αλήθεια θα μπορούσε από μας που 
καυχόμαστε ότι πιστεύουμε και το 
διαδίδουμε με παρρησία και θάρρος, 
αλλά μόνο με τα λόγια, ποιος από μας 
θα μπορούσε να θυσιάσει τα πόδια 
του, τα μάτια του, τα χέρια του, τον 
εαυτό του ολόκληρο τα παιδιά του αν 
θέλετε, όπως έκανε ο Πατριάρχης 
Αβραάμ, για χάρη του Θεού και 
Πατρός του; Πολύ λίγες φορές κατά 
το παρελθόν σημειώθηκαν τέτοια πρά
γματα, τέτοιες πράξεις, τέτοιες αυτο
θυσίες, ώστε να τις θεωρούμε σήμερα 
σαν μόνες και μοναδικές, μέσα στους 
αιώνες που πέρασαν. Αν πιστεύαμε 
πραγματικά και όχι επιφανειακά ότι 
μετά τον θανατά μας θα’μας περίμενε 
η αιωνιότητα, καθώς μας δίδαξε Εκεί
νος, θα κάναμε με ευχαρίστηση οποια
δήποτε θυσία, όχι μόνο για το Θεό 
μας, αλλά και για οποιοδήποτε συνάν
θρωπό μας. Αυτό όμως δεν γίνεται 
από κανένα, γιατί υπάρχει δυσπιστία, 
υπάρχει ενδοιασμός, υπάρχει αβεβαι
ότητα, γιατί κάνουμε τη σκέψη όλοι 
μας και λέμε: αν δεν υπάρχει τίποτε, 
τότε τι γίνεται; " Ετσι σκεπτόμαστε κΓ

Του Αστυν. Α κ. Ματθ. Φελώνη

ας λέμε ότι λέμε. Πρέπει να είμαστε 
ειλικρινείς, πρέπει να είμαστε ξεκάθα
ροι, πρέπει να πιστέψουμε ότι τίποτε 
δεν πιστεύουμε σε ότι έχει σχέση με· 
το Θεό μας, με την Εκκλησία μας, με 
την Θρησκεία μας. Τα λόγια λέγονται 
εύκολα, τα έργα όμως γίνονται δύσκο
λα.

Σ' εκείνο που πιστεύουμε ειλικρινά 
είναι το χρήμα, που για χάρη του και 
τον ίδιο τον Σωτήρα μας ακόμα προδώ- 
σαμε είναι οι διασκεδάσεις μας, είναι 
οι διάφορες απολαύσεις της ζωής 
μας, είναι το συμφέρον μας, ο εαυτού
λης μας και από εκεί και πέρα τίποτα, 
μα απολύτως τίποτα. ΓΤ αυτό σήμερα 
δεν υπάρχουν θαύματα, δεν υπάρχουν 
θείες επεμβάσεις για την σωτηρία 
μας, ή κι' αν υπάρχουν μας έχει 
τυφλώσει η απιστία και δεν τα βλέπου
με. Υπάρχουν όμως πόλεμοι, υπάρ
χουν όμως καταστροφές, υπάρχει 
πείνα και δυστυχία υπάρχουν πίκρες 
και πόνοι και συμφορές και βάσανα.

Ο Ιησούς όταν θαυματουργούσε, 
όταν έκανε τα θαύματα, ρωτούσε 
πάντοτε τους προστρέχοντες ο' αυ
τόν: Πιστεύετε πως μπορώ να σας 
θεραπεύσω; Μάλιστα Κύριε!! πιστεύ

ουμε του απαντούσαν, κι Εκείνος 
τους έλεγε: Τότε ας γίνει αυτό πού 
μου ζητείτε και θέλετε κατά την πίστη 
σας. Το θαύμα γινότανε αμέσως, οι 
ασθενείς ευχαριστούσαν τον Κύριο 
και επιστρέφανε στα σπίτια τους ευχα
ριστημένοι.

«Μακάριοι οι μη ειδόντες και πιστέ- 
ψαντες» έλεγε ο Ιησούς. Εμείς οι 
άνθρωποι όμως, είδαμε με τα μάτια 
μας και δεν πιστέψαμε, ακούσαμε με 
τα ίδια μας τα αυτιά και δεν πιστέψαμε. 
Πως είναι δυνατόν να πιστέψουμε από 
τις παραδόσεις και από τις διαδόσεις; 
Αυτή την απιστία μας, αυτό τον ενδοι
ασμό μας, αυτή την αβεβαιότητά μας 
να είμαστε σίγουροι, ότι θα την πληρώ
σουμε ακριβά, κάποια εποχή για να μην 
πούμε ότι την πληρώνουμε από τώρα. 
Μακάρι να μπορούσαμε να πιστέψου
με για να σωθούμε, αλλά αυτό δεν το 
βλέπουμε να πραγματοποιείται. Αυτή 
είναι η πικρή αλήθεια. Χωρίς φόβο και 
χωρίς πάθος και χωρίς κακοπροαίρετη 
διάθεση, αυτά τα λίγα είχαμε να 
αναφέρουμε για την απιστία μας, για 
την κατάντια μας. Αν ο Ιησούς Χριστός 
ξανακατέβαινε κάτω στη γη για να 
ξανασταυρωθεί για μας και αν ακόμα 
είχαμε τη δύναμη να δούμε κατάματα 
τον Θεό, πάλι θα αμφισβητούσαμε την 
ύπαρξή του και θα είχαμε τους ίδιους 
ενδοιασμούς που έχουμε και σήμερα, 
γιατί είμαστε καχύποπτοι και πονηροί. 
Γινόμαστε άπιστοι Θωμάδες χωρίς 
μετάνοια. Αλλά ποια ευχή να δώσουμε 
και σε ποιούς;

Αφού κΓ εμείς που τα γράφουμε 
δυστυχώς δεν είμαστε καλλίτεροι ή 
χειρότεροι από σας που μας διαβάζε
τε, αυτή τη στιγμή, νοιώθουμε την ίδια 
πικρή γεύση της απιστίας μας, νοιώ
θουμε να ταράσσονται τα σωθικά μας 
από τρόμο, από πόνο, από λαχτάρα 
που μας διακατέχει η απιστία μας. Μας 
αξίζει όμως τέτοια τύχη, γιατί χωρίς 
πίστη πραγματική δεν υπάρχει ενάρε
τη ζωή, δεν υπάρχει καταφύγιο για να 
ακουμπήσουμε τον κουρασμένο 
από τα βάσανα της ζωής εαυτό μας, 
γιατί χωρίς πίστη δεν υπάρχει λύτρω
ση. Δεν μας φταίει κανένας σ' αυτό, ο 
εαυτός μας είναι ο μεγάλος φτέχτης. 
Εμείς οι ίδιοι είμαστε οι μεγάλοι ένοχοι 
και τώρα και άλλοτε και πάντοτε στους 
αιώνες που πέρασαν, έρχονται και 
διαβαίνουν.
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01ΕΦΗΜΕΡΙΟΕΙ TOT ΠΑΛΙΟΥ
κηιρογ
Γράφει ο κ. Γ. Β. Ιωαννίδης

Α ΠΟ την ίδρυση του νεοελληνι
κού κράτους κυκλοφόρησαν 

χιλιάδες εφημερίδες με κάθε είδους 
περιεχόμενο και ιδεολογία.

Αυτός που θα θελήσει ν ’ ασχο
ληθεί μια μέρα με την ιστορία του 
νεοελληνικού Τύπου, θα βρεθεί, 
σίγουρα, μπροστά σ ’ ένα απ έραν
το  χάος. Σε διάστημα ενάμιση α ιώ 
να ελευθερίας, περίπου, εκδοθή- 
κανε στην Ελλάδα αμέτρητες εφ η 
μερίδες, ημερήσιες, δισεβδομαδιαί- 
ες, βδομαδιάτικες, δ εκα π ενθή μ ε
ρες, μηνιάτικες, κάθε σχήματος, 
μικρές, σαν επιστολικά δελτάρια και 
μεγάλες, ανοικονόμητες, τεράστιες 
σαν σεντόνια! Εφημερίδες κάθε α 
πόχρωσης και κάθε ιδεολογίας. Ε
φημερίδες που ζήσανε πολλά χρό 
νια κι εφημερίδες που εκδοθήκανε 
και κυκλοφορήσανε σ ’ ένα και 
μοναδικό φύλλο! Εια την έκδοσή 
τους, χρησ ιμοποιηθήκανε τ ίτλο ι 
σοβαροί και τίτλοι κωμικοί και γελο ί
οι. Τίτλοι εξωφρενικοί, που θα εξα - 
σφαλίζάνε σήμερα στον ανάδοχο 
και εκδότη τους, την πρώτη θέση 
στο ψυχιατρείο του Δαφνιού ή σε 
κάποιο κελί στη φυλακή. Διψασμέ- 
νοι οι ' Ελληνες για ελευθερία, μόλις 
γινήκανε κράτος, ρ ιχτήκανε ασ υγ
κράτητοι στη δημοσιογραφία. Επι
τέλους! Μπορούσανε πια να λένε

λεύτερα τη  γνώμη τους, χωρίς να 
τους εμποδίζει κανένας. ’ Ετσι άρχι
σε μια ραγδαιότατη βροχή έν τυ 
που χαρτιού. Εκδίδονταν εφ ημερ ί
δες για ψύλλου πήδημα. Ηθελες να 
βρίσεις το  γείτονά  σου, επειδή 
γλυκοκοίταζε τη θυγατέρα σου; 
' Εβγαζες εφημερίδα. Ποθούσες τη 
γειτονοπούλα σου; Αντί να της 
γράψεις ερωτική επιστολή, εξέδ ι
δες ένα βδομαδιάτικο φυλλαδάκι, 
όπου έριχνες όλη τη  λάβα του 
πάθους σου. ’ Ηθελες κάποια θέση, 
αργομισθία; Την αποχτούσες με 
την εφημερίδα: «' Η υπούργημα με 
δίδεις ή εφημερίδα βγάζω!»

Εδώ, βέβαια, δε θα μιλήσουμε για 
τις γνωστές εφημερίδες, που α φ ή 
σανε ιστορία στον τόπο μας. Και 
στο κάτω της γραφής, όλες αυτές 
μας είναι, σχεδόν, γνωστές και δε θα 
ε ίχε κανένα γούστο να τις α να φ έ
ρουμε. Εδώ θα μιλήσουμε για τις 
άγνωστες, εκείνες δηλαδή που κυ 
κλοφορούσανε «υπό εχεμύθειαν», 
όπως λέγανε μερικοί έξυπνοι της 
εποχής. Ακούστε, λοιπόν, κάμπο
σους τίτλους και θα καταλάβετε: Το 
«Ρεβύθι», το  «’ Απαρτον Κάστρον», ο 
«Βρόγχος», η «Κρεμάλα», το  «Λα
κριντί», η «Ρομφαία», ο «Υπέροχος 
Ελλην», η «Αδέσμευτος Καρτερία», 

ο «Καθρέπτης της Αλήθειας», η

«Ορθή Ενώμη, η «Μάστιξ», η «Δικαιο
σύνη», το  «Πολιτικόν Πάθος», το 
«Πολιτικόν Βήμα», η «Πολιτική Ελευ
θερία», ο «Φλύαρος» η «Παραμι- 
σθία», η «Χειρ του Διαβόλου», η 
«Παντογνώστρια», ο «Αγρός του 
Θεού», η «Πιστή στο λαό» κι ένα 
σωρό άλλες, που δεν έχουνε τ ελ ε ι
ωμό. Πρακτορεία γ ια  να κυκλοφο
ρούνε τα  φύλλα, δεν υπήρχανε τον 
καιρό εκείνον. Ο ύτε εφημεριδοπώ
λες υπήρχανε και περίπτερα για να 
τις κρεμάνε με τα  μανταλάκια τους, 
όπως γίνετα ι σήμερα. Οι εφ ημερ ί
δες βασίζονταν τό τε  στους συν
δρομητές τους. Και υπήρχανε συν
δρομητές εκούσιοι και συνδρομητές 
ακούσιοι. Αυτός που γραφότανε 
συνδρομητής και λάβαινε την ε φ η 
μερίδα χωρίς να πληρώσει τη συν
δρομή του, γινότανε ρεζίλι των 
σκύλων.

Θ έλετε ένα μικρό παράδειγμα; 
Στον «Καθρέπτη της Αλήθειας», να 
πούμε, κάτω από ένα μαύρο σ τα υ 
ρό, μέσα σε πένθιμο πλαίσιο, υπ άρ
χει στο φύλλο της 13 Σεπτεμβρίου 
1892, τούτο  το  γραφτό: «Κύριε ΙΣΙ
ΔΩΡΕ ΒΕΝΕΤΗ, εντροπή σου. Έ λα 
βες τα  δώδεκα φύλλα της εβδομα
διαίας εφημερίδας μας και ακόμη 
δεν είχες την καλωσύνη να μας 
αποστείλης την συνδρομή σου. Εί
σαι και επιστήμων, ιατρός της πρω- 
τευούσης. Αλλοίμονον εις τον α 
σθενή ο οποίος θα ε ίχε την ατυχίαν 
να πέση εις τας χείρας σου δια να 
τον ιατρέψης. Είμεθα βέβαιοι ότι θα 
καταβροχθίσης και το  μεδούλι του 
και θα του αρπάξης το  τελευτα ίον 
π εντάλεπ τόν του  που θα εύρης εις 
τα  θυλάκιά του. Λυπούμεθα δια 
λογαριασμόν σου!». ’ Επειτα α π ’ 
αυτό, ποιος τολμούσε να μην π λη 
ρώσει τη  συνδρομή του: ’ Ετρεμε 
ασφαλώς το  φυλλοκάρδι του, για να 
μην πέσει στα δίχτυα καμιάςπαρό- 
μοιας εφημερίδας, που δεν π αράλ
λαζε και πολύ από τη  Μαφία. ’ Ολοι 
οι Αθηναίοι τρέμανε, μήπως ξεχά - 
σουνε τη  συνδρομή τους και βρε
θούνε μπερδεμένοι. Και τρέχανε να 
την πληρώσουνε πριν την ώρα της.

ΧΙΟΥΜΟΡ
Μιά νεαρά Σκωτσέζα στόν πατέρα 

της:
-  Ο γείτονάς μας έρχεται καί περ

νάει όλα του τά βράδυα ατό οπίτι μας. 
Αυτό άοφαλώς σημαίνει κάτι...
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-  Βεβαίως, άπαντάει ό πατέρας της. 
Θέλει νά κάνη οικονομία οτό ήλεκτρικό 
του, τί άλλο θέλεις νά σημαίνη;...

Ένα βιζόν πεθαίνει. Φθάνει στον 
παράδεισο καί ό άγιος Πέτρος του λέει:

-  Κάνε μιά εύχή καί θά έχης δ,τι 
θέλεις.

Καί τό μικρό βιζόν ψιθυρίζει:
-  Καλέ μου, άγιε Πέτρο, θά ήθελα 

ένα παλτό άπό τό δέρμα μιάς γριάς 
στάρ.

' Ο δάσκαλος, στό μάθημα τής γραμ
ματικής ρωτάει:

-  "Οταν λέω «οί μαθηταί μελετοϋν 
εύχαρίστως τό μάθημά τους, ή λέξη 
«εϋχαρίοτως» τί είναι»;

Καί οί μαθηταί έν χορώ:
-  "Ενα ψέμα!
Δυό φίλες συζητούν:
-  Είσαι εύχαριστημένη άπό τόν άν- 

δρα σου;
-  Καθόλου. Είναι μεγάλος βλάκας.
-  Τόοο πολύ;
-  Δέν μπορείς νά φαντασθής. Καί έξ

άλλου, είμαι βέβαια τώρα πώς δέν μέ 
πήρε παρά γιά τά λεπτά μου.

-  Τί λές, χρυσή μου... Κατά βάθος, 
όμως, δέν μοϋ φαίνεται καί τόσο 
βλάκας όοο τόν λές!

Μιά πελάτισσα μπαίνει σέ ένα κατά
στημα πού πουλάει άντίκες καί διαμαρ
τύρεται:

-  Είμαι πολύ θυμωμένη, κύριοι...
-  Μά γιατί, κυρία;
-  Πρό τεσσάρων ήμερών άγόρασα 

άπό τό κατάστημά σας έξη καρέκλες 
Λουδοβίκου 14ου καί οί τρεΤς διαλύθη
καν κιόλας!

-  ' Αδύνατον! βέβαιοί ό καταστημα
τάρχης. "Υστερα όμως άπό μικρή σκέ
ψη προσθέτει:

-  Εκτός έάν κάποιος, σέ στιγμή 
άπροσεξίας, κάθησε πάνω στις καρέ
κλες αύτές!..

" Ενας κύριος ρωτάει ένα συγγραφέα 
τής μόδας:

-  Θά θέλατε νά γράψετε μιά άφιέ- 
ρωση γιά τήν γυναίκα μου στό τελευταίο 
σας βιβλίο; Σκοπεύω νά τό χαρίσω στήν

γυναίκα μου γιά τά γενέθλιά της.
Ό  συγγραφέας κολακευμένος ά

παντάει:
-  Καταλαβαίνω, θέλετε νά τής κάνε

τε έκπληξη...

-  'Ακριβώς! Καί τί έκπληξη! Φαντα- 
σθήτε δτι έκείνη περιμένει μιά γούνα!...

"Ενας μεγάλος Παρισινός ράπτης 
βεβαιώνει ότι ή μόδα δημιουργήθηκε 
πέντε λεπτά μετά τήν δημιουργία τής 
γυναίκας. Μόλις ή Εϋα άνοιξε τά μάτια 
της, έτρεξε στήν πιό κοντινή πηγή, 
κοιτάχτηκε μέσα στό νερό καί είπε στόν 
' Αδάμ:

-  Χρυσέ μου, δέν έχω τίποτε νά 
φορέσω!

-  Δεσποινίς, λέει ό διευθυντής στήν 
γραμματέα του, άν ό κ. Παπαδόπουλος 
έρθη σήμερα τό πρωί, νά τού πήτε πώς 
θά λείπω δλη τήν ήμέρα.

-  Μάλιστα, κύριε διευθυντά.
-  Φυσικά, δέν πρέπει νά ύποψιαστή 

τό ψέμα, γι' αύτό φροντίστε νά σάς βρή 
νά μήν κάνετε τίποτα!...

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩ- 
ΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗ
ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 
(Βλάσσης Γαβριηλίδης - 
Κλεάνθης Τριαντάφυλ- 
λος - Ραμπαγάς)

Το νέο βιβλίο του ΔΗΜΗ- 
ΤΡΗ ΣΤΑΜΕΑΟΥ

ΔΗ Μ Η Τ Ρ Η  Σ ΤΑ  Μ Ε Λ Ο Υ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βλ.άαης Γαβριηλίόης 
Κλεάνθη; Τριαντάφνλλος - Ραμηαγά;

Από τις εκδόσεις «Γλάρος» κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Σταμέλου 
«Πρωτοπόροι και ήρωες της Ελληνικής Δημοσιογραφίας (Βλάσσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης 
Τριαντάφυλλος -  Ραμπαγάς)», με το οποίο εγκαινιάζεται μια νέα σειρά με τίτλο: «Μορφές 
και θέματα του Νεότερου Ελληνισμού».

Το βιβλίο αυτό, ένας πολυσέλιδος και καλαίσθητος τόμος, αποτελεί ουσιαστική 
προσφορά στον ειδικό τομέα της δημοσιογραφίας, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνικο- 
πολιτική θεώρηση των τελευταίων χρόνων του περασμένου αιώνα, όπου, μέσα σε σωρό 
διαμορφώνεται το νεωτεριστικό κλίμα για μια θεμελιακή αναγέννηση, σε όλες τις 
εκδηλώσεις, του νεοελληνικού βίου.

Δυο πρωτοπόροι και οραματιστές που είδαν πλατιά και σε βάθος το νεοελληνικό 
πρόβλημα, που πολέμησαν τη συντήρηση και το σκοταδισμό, που υπέδειξαν ευεργετικές 
λύσεις για το Εθνος κι όλα αυτά με τόλμη και ανυποχώρητη πίστη στις ιδέες τους.

Επαναστάτες κι οι δυό, σε μια περίοδο παρακμής, κατόρθωσαν να δώσουν, με τη δύναμη 
και την αγάπη τους στην Ελλάδα και τον Ανθρωπο, ενα καινούριο πνεύμα και να 
προετοιμάσουν το λαό για νέους ανανεωτικούς αγώνες. ' Ετσι για παράδειγμά τους μένει 
σαν ορόσημο στους αγώνες για μια καλύτερη ζωή.

Σε μια περίοδο που πολλές ανακατατάξεις παρατηρούνται γενικότερα, στην ξενική 
αλλοτρίωση που εισέβαλε στον τόπο μας, αλλά και στην όρθια ψυχή του λαού μας, η μελέτη 
της ζωής, της δράσης, των στόχων και των θέσεων πάνω σε καίρια εθνικά ζητήματα των δυο 
πρωτοπόρων και χρήσιμη ιδιαίτερα είναι και απαραίτητη. Εργο μεστό από ελληνικότητα και 
δημοκρατική αρετή, από εμβάθυνση στις αστείρευτες πηγές του ίδιου του ' Εθνους και του 
λαού, έρχεται να μας δείξει πόσα πολλά μπορεί να γίνουν όταν οι άνθρωποι που τάχθηκαν 
να φυλάνε Θερμοπύλες, όπως λέει και ο Καβάφης, μένουν στη θέση τους, έστω κι αν 
γνωρίζουν πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, μένουν εκεί πατριδοφύλακες, πολεμιστές 
για ενα καλύτερο μέλλον, αφού κι οι δυό τους είχαν κάνει σκοπό τους το στίχο του Κάλβου: 
«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Κι εκείνοι για τη λευτεριά αγωνίστηκαν, στην 
ευρύτερη σημασία της, την ατομική, την εθνική, την κοινωνική.

Το έργο, με διεξοδική διερεύνηση των ιστορικών πηγών, παρουσιάζει τη ζωή και την 
πολύτιμη δράση του Βλάση Γαβριηλίδη και του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου -  Ραμπαγά, σε 
συσχετισμό με τα μεγάλα γεγονότα της εποχής τους στα οποία κι οι ίδιοι διεδραμάτισαν 
βασικό και ενεργητικό ρόλο και περιλαμβάνει πλούοιες σημειώσεις και αναλυτική 
βιβλιογραφία, καθώς και εκλογή από αντιπροσωπευτικά κείμενά τους.

Πρόκειται για έργο που θα βοηθήσει πολύπλευρα να δούμε σωστά και πολλά σημερινά 
προβλήματα και να προχωρήσουμε στην καλύτερη λύση τους, αλλά και να βιώσουμε τους 
αγώνες και τις δοκιμασίες των προτοπόρων σε καιρούς αποφασιστικούς για το ίδιο το 
μέλλον του τόπου μας.
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Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΑΖΤΤΙΟ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ EnnAQA
Του κ. Γεωργ. Αμάραντου, Πρωτοδίκου Αθηνών

Δεξιά: ' Ενα αντρόγυνο σε αρχαϊκό 
ανάγλυφο της Σπάρτης, που εικονίζει 
χθόνιους θεούς. Στην αρχαία Ελλάδα 
κάθε οικογένεια εκτός της κοινής 
θρησκείας λάτρευε σαν θεούς και 
τους προγόνους της. Στην απέναντι 
σελίδα: Η Σαπφώ η γνωστή ποιήτρια, 
της αρχαιότητος. Τα ποιήματά της 
προβλημάτισαν αρχαίους και νεωτέ- 
ρους στα σημεία που αναφέρονται στις 
ερωτικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώ
πων.

Ο ΓΑΜΟΣ στην αρχαία Ελλάδα ήταν 
θεαμός κατ' εξοχήν θρησκευτι

κός. Για να γνωρίσουμε λοιπόν καλύτε
ρα το θεσμό»αυτό, πρέπει ν' ασχολη
θούμε περισσότερο με τη θρησκεία, 
αφού χωρίς τη γνώση αυτής πολλά τα 
σχετικά με το γάμο φαίνονται σκοτεινά 
και παράδοξα. Δεν θ' ασχοληθούμε με 
την Ελληνική μυθολογία, αφού ελάχι
στη είχε σχέση προς το θεσμό του 
γάμου.

Οι αρχαίοι ' Ελληνες εκτός της κοι
νής θρησκείας, είχαν καθένας και τη 
δική του θρησκεία, η οποία δεν ταυτιζό
ταν προς την κοινώς επικρατούσα. Η 
θρησκεία αυτή ήταν των Προγόνων και 
της Εστίας. Κάθε μια ελληνική οικογέ
νεια ελάτρευε σαν δικούς της Θεούς 
τους Προγόνους της, των οποίων ο 
τάφος βρισκόταν δίπλα στη πόρτα της 
κατοικίας τους, προς το σκοπό, όπως 
λέγει ο Ευριπίδης, οι γυιοι εισερχόμενοι 
και εξερχόμενοι της κατοικίας τους να 
συναντούν τους πατέρες τους και να 
προσφέρουν σ' αυτούς τον οφειλόμε- 
νο σεβασμό. Ονομάζονταν δε «Θεοί 
χθόνιοι, Πάτριοι, Θεοί γενέθλιοι, Θεοί 
σύναιμοι». Και υπήρχε γΓ αυτούς καθι
ερωμένη ιδιαιτέρα λατρεία, η οποία δεν 
είχε σχέση προς αυτή των υπολοίπων 
Θεών. Ιερεύς των Θεών αυτών ήταν ο 
πατέρας της οικογένειας, τον οποίο, 
εις περίπτωση θανάτου, διαδεχόταν ο 
γυιος του.Κάθε μια οικογένεια είχε 
δικές της τελετές και γιορτές, δικούς 
της ύμνους και δικές της προσευχές, ο 
δε πατέρας, αρχιερεύς της δικής του 
θρησκείας, ώφειλε να διδάξει τα σχετι

κά με αυτή, μόνο προς το γυιο του. Οι 
τελετές, προσευχές και ύμνοι αποτε
λούσαν κληρονομιά ιερή, η οποία μόνο 
στα μέλη της οικογένειας ήταν γνωστή, 
ενώ απαγορευόταν αυστηρώς η ανακοί
νωση αυτών στους ξένους. Επίσης 
απαγορευόταν η παρουσία ξένων στα 
επιτάφια δείπνα, διότι ετάραζε τη γαλή
νη των νεκρών.

Εκτός από τη λατρεία των Προγόνων 
υπήρχε και εκείνη της Εστίας. Σε κάθε 
μια ελληνική κατοικία, υπήρχε ένας 
βωμός της Εστίας στον οποίο έπρεπε 
να διατηρείται πάντοτε άσβεστη φωτιά, 
επειδή οι αρχαίοι επίστευαν ότι, η φωτιά 
της Εστίας περιέχει κάτι το θεϊκό. 
Επίσης μέσα στη φωτιά αυτή έρριχναν 
λουλούδια, καρπούς, θυμίαμα και ό,τι 
ενόμιζαν ότι θα ήταν ευπρόσδεκτο 
στους Θεούς και εζητούσαν από την 
Εστία υγεία, πλούτο και ευτυχία Μια 
σχετική προσευχή προς την Εστία έχει

περισωθεί στους Ορφικούς Ύμνους 
«Ω Εστία, διατήρησον ημάς πάντοτε 
ακμαίους, πάντοτε ευτυχείς συ η δί
καια, η πάντοτε νέα και ωραία, ου η 
τροφοδότις και πλούσια, δέχθητεευμε- 
νώς τας προσφοράς ημών και δος ημίν 
την υγείαν και ευτυχίαν, τα άριστα των 
αγαθών». Ακόμη από την Εστία δεν 
εζητούσαν μόνο υγεία και πλούτο, αλλά 
και αγνότητα καρδιάς, εγκράτεια και 
φρόνηση. Ουδέποτε οι αρχαίοι παρέλι- 
παν εισερχόμενοι ή εξερχόμενοι στη 
κατοικία να προσευχηθούν οτην Εστία. 
Προτού καθίσουν στο τραπέζι εζητού
σαν τη προστασία της προσφέροντας 
«τα ακριβίνια» της τροφής τους, και 
προτού γευτούν το κρασί έκαναν σπον
δές οτη Θεότητά της. ' Ετοι το δείπνο 
αποτελούσε θρησκευτική τελετή, με 
την οποία οι άνθρωποι και η θεότητα της 
Εστίας έρχονταν οε επικοινωνία.

Η λατρεία της Εστίας δεν ήταν

114



άοχετη με εκείνη των προγόνων, αντι- 
θέτως υπήρχε στενή μεταξύ τους 
οχέσις, ήταν το σύμβολο της λατρείας 
τους η φλόγα που ανέβαινε από το 
βωμό της Εστίας εδήλωνε τη παρουσία 
και την επαγρύπνιση των ψυχών επάνω 
στους ζωντανούς. Και οι δύο προηγού
μενες λατρείες ασκούνταν διαδοχικώς 
μόνο υπό των ανδρών. Εάν δεν υπήρχε 
σε οικογένεια απόγονος άνδρας, τότε 
υιοθετούσαν συνήθως συγγενή τους, 
τον οποίο επάντρευαν με μία από τις 
θυγατέρες, και αυτή έπαιρνε σαν προί
κα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσί
ας. ' Ηταν επομένως αποκλειστικά οι
κογενειακές οι τελετές της θρησκείας 
αυΥής, γΓ αυτό και ετηρούνταν μυστι
κές. Η Εστία ήταν τοποθετημένη σε 
θέση, ώστε να μη είναι απ' έξω ορατή. 
Εάν κάποιος ξένος έβλεπε να τελείται 
ιεροτελεστία της, τότε εθεωρείτο μο- 
λυσμένη. Η θρησκεία αυτή, η οποία

ήταν κοινή σε όλες τις φυλές που 
προέρχονταν από τον μεγάλο Ινδοευ- 
ρωπαϊκό κλάδο, εμφανίζεται με μεγάλη 
ακμή κατά τους πρώτους χρόνους 
εμφανίσεως των ελληνικών κοινωνιών 
αργότερα βέβαια παρακμάζει, και κατά 
τους κλασσικούς χρόνους ελάχιστα 
ίχνη απομένουν από αυτή- όμως στη 
θρησκεία αυτή εδράζονται πολλοί θε
σμοί και ιδιαίτερα οι σχετικοί με το γάμο.

Αναφέραμε προηγουμένως ότι η 
λατρεία των Προγόνων και της Εστίας 
είχε σαν λειτουργούς τους άνδρες της 
οικογένειας διαδοχικά. Απ' αυτό όμως 
δεν πρέπει να συμπεράνουμε ότι η 
γυναίκα αποκλειόταν να συμμετάσχει 
σ' αυτή. Αντιθέτως η κόρη συμμετείχε 
στις ιερουργίες που τελούσε ο πατέ
ρας της και στεφάνωνε με άνθη την 
Εστία, η δε σύζυγος συμμετείχε επίσης 
στις τελετές, τις οποίες οργάνωνε ο 
σύζυγός της. Αλλά όπως έχομε ήδη

αναφέρει κανένας ξένος δεν παρευρι- 
σκόταν στις τελετές αυτές, μόνο οι 
γεννηθέντες στην οικογένεια, είχαν το 
δικαίωμα αυτό. Αλλά πώς μπορούσε η 
σύζυγος και η νύφη από το γυιό να 
συμμετέχουν, αφού δεν γεννήθηκαν σ' 
αυτή την οικογένεια, στην οποία ανή
καν; Αυτό γινόταν δυνατό με τη θρη
σκεία. Με ειδικές θρησκευτικές τελε
τές έλυναν τους θεσμούς της κόρης 
και της συζύγου με την οικογένεια. Οι 
τελετές αυτές ήταν κυρίως τρεις, η 
εγγύηση, η πομπή και το τέλος.

α) Η εγγύηση ελάμβανε χώρα στη 
πατρική οικία της νύφης. Ο πατέρας, 
περιστοιχισμένος από την οικογένειά 
του, παρόντοςκαι του γαμπρού, προσέ- 
φερε θυσία στην Εστία και εδήλωνε με 
πανηγυρικό τύπο, ότι δίνει σε γάμο τη 
θυγατέρα του προς τον εκεί παρόντα 
νέο, και της επιτρέπει να τον ακολου
θήσει και ν ' αρνηθεί τη λατρεία των
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Χάλκινο γυναικείο κεφάλι του πρώτου τέταρτου του εβδόμου π.Χ. αιώνα. Στα χρόνια του 
Ομήρου τη νύφη εύρισκε στο γαμπρό ο πατέρας.

προγόνων της. ' Ετσι έλυνε τους δε
σμούς της κόρης με τη πατρική εστία, 
και αυτό ήταν αναπόφευκτο, για να 
δυνηθεί να συνάψει νέους δεσμούς με 
εκείνους του συζύγου. Η θέληση της 
κόρης ουδόλως επηρέαζε τον πατέρα 
της, ο οποίος αποφάσιζε περί του 
συζύγου της. ' Οχι μόνο της κόρης 
αλλά ούτε και του γυιου η συναίνεσις 
ήταν αναγκαία κατά τους πρώτους 
χρόνους συοτάσεως των ελληνικών 
κοινωνιών. Στον ' Ομηρο ο πατέρας 
κυρίως φροντίζει για να εύρη σύζυγο 
του γυιού του. Ο Αχιλλέας αρνούμενος 
να λάβει σύζυγο τη κόρη του Αγαμέ- 
μνονα, λέγει « εαν τη βοήθεια των 
Θεών επανέλθω οϊκαδε, ο πατήρ μου 
Πηλεύς θα φροντίση να μου εύρη 
σύζυγον». Η διατύπωοις της εγγυήσε- 
ως ήταν απαραίτητη και για το κύρος 
του γάμου. Χωρίς αυτή δεν υπήρχε 
γάμος αλλά πολλακία γΓ αυτό και τα 
γνήοια τέκνα ονομάζονταν «τέκνα εξ 
αστής και εγγυητής». Ο θεσμός αυτός 
της εγγυήσεως ίσχυε όχι μόνο στην 
Αττική και στη Σπάρτη, αλλά και οτις 
άλλες ελληνικές πόλεις, η δε τελετή 
αυτής γινόταν προ του γάμου και 
αποτελούσε οιονεί μνηστεία.

Μετά την εγγύηση ετελούνταν «τα 
προτέλεια ή προγάμεια». Την παραμο
νή του γάμου ο πατέρας της νύφης

εθυσίαζε στους γαμήλιους Θεούς, οτο 
Δία, την ' Ηρα, την Αρτεμη και στις 
Μοίρες. Αλλά η περισσότερο ευπρόσ- 
δεκτη θυσία ήταν εκείνη της ' Αρτεμις 
και των Μοιρών, διότι θεωρούσαν ότι οι 
θεότητες αυτές, λόγω της αγαμίας 
τους, έβλεπαν το γάμο με κακό μάτι, και 
τον απέφευγαν. Για να τις εξευμενίσει 
η νύφη εθυσίαζε ο' αυτές τα μαλλιά 
της, τα οποία προηγουμένως είχε 
φροντίσει με πολύ επιμέλεια.

Κατά την ημέρα του γάμου ελάμβανε 
χώρα η τελετή του λουτρού. Ο γαμπρός 
και η νύφη ελούζονταν ξεχωριστά με 
νερό, το οποίο έφεραν από την πηγή 
Καλιρόης, διότι την θεωρούοαν ως 
ιερή. Η τελετή αυτή του λουτρού είχε 
πολύ επισημότητα, γΓ αυτό και πάνω 
οτα μνήματα των αγάμων ετοποθετού- 
σαν «λουτροφόρο», δηλαδή οτάμνα. με 
την οποία μετεφέρετο το νερό για το 
λουτρό από την ιερή πηγή.

β) Η πομπή ήταν η τελετή δια της 
οποίας η νύφη ωδηγείτο στην οικία του 
συζύγου. Η μεταφορά αυτή ελάμβανε 
χώρα το βράδυ. Η νύφη επέβαινε σε 
άμαξα, την οποία έσυραν ημίονοι και 
βόδια, καθισμένη οτη μέση, μεταξύ του 
γαμπρού και ενός στενού συγγενή της, 
ο οποίος εξ αιτίας της συμμετοχής του 
αυτής οτο γάμο, ωνομάζονταν νυμφευ- 
τής ή παράνυμφος ή και πάροχος λόγω

της θέοεώς του δίπλα στη νύφη. Η 
νύφη είχε σκεπασμένο το πρόσωπο με 
πέπλο, έφερε λευκή εοθήτα, και ήταν 
στεφανωμένη με λουλούδια. Σημειωτέ- 
ον ότι το λευκό χρώμα ήταν καθιερωμέ
νο για όλες τις θρησκευτικές τελετές. 
Μπροστά από την άμαξα επήγαινε νέος 
φέροντας τη νυφική δάδα, ενώ οι 
συγγενείς επεριοτείχιζαν την άμαξα, 
φέροντες και αυτοί δάδες, και τραγου
δούσαν διάφορα τραγούδια. Τα τραγού
δια αυτα ωνομάζονταν υμέναιος, και 
έτσι ωνομάοθηκε και όλη η τελετή της 
πομπής.

Η ανωτέρω πομπή ελάμβανε ομοίως 
χώρα και κατά τους ηρωικούς ακόμη 
καλουμένους χρόνους. Ο ' Ομηρος 
λέγει ότι στην ασπίδα του Αχιλλέως 
είχαν χαραχθεί και «δύο πόλεις πολυάν
θρωποι και μεγαλοπρεπείς. Εις την μίαν 
εξ αυτών τελούνται γόμοι και δίδονται 
πολυτελή συμπόσια υπό την λάμψιν 
δάδων αι μελλόνυμφοι εξελθούσαι των 
οικιών των οδηγούνται δια μέσου της 
πόλεως εις τον συζυγικόν οίκον. Νέοι 
χορευταί εκτελούσι χαριέοοας ορχή
σεις, ας ρυθμίζουοιν εις τους αρμονι
κούς ήχους αυλών και φορμιγγών, αι δε 
γυναίκες προ των οικιών των οποίων 
διέρχεται η γαμήλιος πομπή, ιστάμεναι 
προ των θυρών θαυμάζουσι ταύτην».

Επίσης ωραίο ανάγλυφο της πομπής 
αυτής ευρίσκεται οτο Μουσείο του 
Λούβρου, το οποίο παριστάνει το γάμο 
του Πηλέα και της Θέτιδας.

' Οταν η συνοδεία έφθανε στη κατοι
κία του γαμπρού εις μερικά μέρη της 
Ελλάδος εσυνήθιζαν να καίνε την 
άμαξα με την οποία ήλθε η νύφη. Η 
συνήθεια αυτή είχε την έννοια, όπως 
λέγει ο Πλούταρχος, «δειν την νύμφην 
εμμένειν ως ανηρημένου του απάξον- 
τος». Στη νέα της κατοικία η νύφη, δεν 
εισερχόταν με τη θέλησή της ελάμβανε 
χώρα ένα είδος αρπαγής' η νύφη 
αντιστεκόταν στη πρόταση του συζύ
γου να ειοέλθει στη συζυγική οικία, 
έβγαζε κραυγές φόβου και οι γυναίκες 
οι οποίες την εσυνόδευαν, προσποι
ούνταν ότι θέλουν να την προστατέ
ψουν στην αξίωση αυτή του γαμπρού 
Τότε αυτός μετά την προσποιημένη 
αντίσταση, την άρπαζε στα χέρια του 
και περνούσε τη πόρτα, φροντίζοντας 
τα πόδια της να μη εγγίοουν τη γη. Και 
γεννάται το ερώτημα. Γιατί όλα αυτά; 
Πολλές εξηγήσεις έχουν δώσει, η πιο 
πιθανή όμως είναι εκείνη, η οποία έχει 
σχέση με τη λατρεία της Εστίας και των 
Προγόνων. Εάν η νύφη εισερχόταν με 
τη θέλησή της, δεν θα διέφερε από μια 
ξένη την οποία φιλοξένως υποδέχονται 
οι κατοικούντες ήδη στην οικία, ενώ με



Γυνωκείο κεφάλι του πρώτου τετάρτου του εβδόμου π.Χ. αιώνα από τη Σπάρτη. Στη 
Σπάρτη ο γαμπρός άρπαζε τη νύφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

τη προοποιημένη αρπαγή, γίνεται φανε
ρό, ότι η νύφη εισέρχεται, μόνο με τη 
θέληοη του λειτουργού της τοπικής 
θεότητας, ο οποίος και ενεργεί οιονεί 
κατ' εντολή της, και έτσι ευρεθείσα η 
νύφη στην οικία του συζύγου της, χωρίς 
τη θέλησή της, εξομοιούται προς αυ
τούς, οι οποίοι έχουν σ' αυτή γεννηθεί. 
Επομένως οφείλει να λατρεύη και να 
θυοιάζη στη θεότητα της νέας της 
κατοικίας, στην Εστία.

Μετά από αυτά, τα οποία όμως δεν 
κρατούσαν με τον ίδιο τρόπο ο' ολό
κληρη την Ελλάδα τελείται ο κυρίως 
γάμος, το τέλος.

γ) Η τελετή του γάμου είναι απλού- 
στατη ενώπιον της Εστίας οι νυμφίοι, 
αφού κάνουν σπονδή με νερό της ιερής 
πηγής, και αφού προσευχηθούν ο' 
αυτή, και ζητήσουν τη προστασία της, 
μοιράζονται πλακούντα ή ψωμί. Η λιτή 
αυτή τροφή, την οποία οι σύζυγοι 
μοιράζονται μπροστά στην Εστία, μαζί 
με τις καθιερωμένες σπονδές και 
προσευχές, τοποθετεί τους συζύγους 
και ιδίως τη νύφη σε θρησκευτική 
επικοινωνία με τους νέους γΓ αυτή 
εφεστίους θεούς. Επακολουθεί στην 
οικία του γαμπρού το γαμήλιο συμπόσιο, 
στο οποίο συμμετέχουν κατ' εξαίρεση 
και γυναίκες, και οι οποίες έτρωγαν στο 
αυτό δωμάτιο αλλά σε ξεχωριστά τρα
πέζια, έχοντας ανάμεσά τους τη νύφη, 
σκεπασμένη με το πέπλο της.

Το συμπόσιο αυτό είχε μεγάλη σημα
σία, διότι εχρηοίμευε και οαν απόδειξη 
για τη τέλεση του γάμου. Οι προσκε
κλημένοι δηλαδή εχρησίμευαν οαν 
μάρτυρες, αφού δεν υπήρχε καμμία 
επίσημη αποδεικτική πράξι γι' αυτόν. 
Στο συμπόσιο προσκαλούνταν οι συγγε
νείς του γαμπρού και της νύφης, 
βεβαίως δε και οι φίλοι τους. Ολοι 
είχαν υποχρέωση να δωρήσουν στη 
νύφη και εδέχονταν δώρα από το

Γαμήλιος τελετή στην Αθήνα (παράσταση 
σε αννείοΙ.

γαμπρό.
Η νύφη μ’ ένα νόμο του Σάλωνα, 

ώφειλε, ειοερχομένη στο νυφικό δωμά
τιο, να φάη κυδώνι ααν σημείο δηλαδή 
ότι η ζωή τους θα είναι γλυκειά σαν το 
κυδώνι. Έξω από το δωμάτιο χορός 
από παρθένες ετραγουδούσε «τα επι- 
θαλάμια μέλη», μέχρι του μεσονυχτιού, 
τα οποία ωνομάζονταν «κατακοιμητι- 
κά», ενώ την επομένη ετραγουδούοαν 
άλλα πάλι μέλη, τα οποία ωνόμαζαν 
«διεγερτικά», μπροστά από το νυφικό 
δωμάτιο.

Την επομένη του γάμου ελάμβαναν 
χώρα «τα επαύλια». Ο πατέρας της 
νύφης μετέφερε με πομπή δώρα στους 
νεόνυμφους- της πομπής προπορεύον
ταν ένα παιδί με λευκή χλαμίδα και 
κρατώντας μία λαμπάδα, ακολουθού
σαν «οι κανηφόροι» παρθένες με καλά
θια γεμάτα δώρα και μετά από αυτές 
διάφορες γυναίκες, οι οποίες μετέφε
ραν δώρα τιμαλφή.

' Αλλη τελετή μετά το γάμο ήταν της 
εισόδου της νύφης στη φρατρία του 
συζύγου, και της εγγραφής της «στο 
γραμματείο» αυτής. Κατά τη διάρκεια 
της τελετής αυτής η νύφη έδινε δώρα 
στους φράτορες, ενώ ο γαμπρός εθυοί- 
αζε στους θεούς. Φρατρία, ως γνω
στόν, ήταν μια υποδιαίρεση της φυλής, 
και είχε οαν σκοπό την τήρηση αρχείων,

τα οποία πιστοποιούσαν τη γνήσια κατα
γωγή των πολιτών, δια της εγγραφής ο 
αυτά των γνήσιων και θετών παιδιών.

Οι τελετές αυτές του γάμου ετη- 
ρούνταν κυρίως στην Αθήνα, ενώ στις 
άλλες πόλεις εμφανίζονταν με κάποιες 
παραλλαγές.

Στη Σπάρτη η πομπή της τελετής 
ήταν άγνωστη. Ο γαμπρός μετά τη 
συναίνεση των συγγενών της νύφης, 
στην επιμέλεια των οποίων βρισκόταν, 
την άρπαζε κατά τη διάρκεια της 
νύκτας, με προοποιημένη αρπαγή, και 
την ωδηγούοε στην οικία κάποιας γυναί
κας, η οποία ήταν συγγενής του, και η 
οποία λόγω της συμμετοχής της αυτής 
στο γάμο ονομάζονταν «νυμφεύτρια». 
Η νυμφεύτρια δεχόταν τη νέα και την 
ωδηγούοε στο «γαμήλιο θάλαμο», όπου 
έκοβε τα μαλλιά της, την έντυνε με 
ανδρικά ενδύματα και έφευγε παίρνον
τας μαζί και τη λυχνία. Στη Σπάρτη ο 
σύζυγος, ο οποίος δεν είχε συμπληρώ
σει το 30ον έτος της ηλικίας του, και 
επομένως δεν είχε συμπληρώσει τη 
στρατιωτική του εκπαίδευση, λαθραία 
μόνο και γρήγορα συναντούσε τη σύζυ
γό του.

Και αυτά σε γενικές γραμμές για τις 
τελετές του γάμου, επειδή το θεώρησα 
σκόπιμο, για να είναι πιο ευχερής η 
κατανόηση αυτού οαν θεσμού.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΟΥ

ΠΚΑΟΠΙΔΔΧ:
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΑΓΕΡΩΧΗ ΣΠΑΡΤΗ

Οταν οι Σπαρτιάτες εισέβαλαν στο έδαφος των θηβών με 10.000 
οπλίτες και 100 ιππείς, οι Θηβαίοι υπό την διοίκηση του Πελοπίδα και 
του Επαμεινώνδα, τους αντιμετώπισαν στα Λεύκτρα το 371 π.Χ. και 
επέτυχαν περιφανή νίκη.

Ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ και ο Πελοπί
δας, Θηβαίοι και οι δυο, ήταν πολύ 

στενοί φίλοι, μολονότι διέφεραν ριζικά 
στην καταγωγή και στον χαρακτήρα. 
Φτωχός και μισάνθρωπος ο πρώτος, 
πλούσιος και κοινωνικός,ρ δεύτερος.

Ο Επαμεινώνδας δεν δημιούργησε 
καν οικογένεια. Ο Πελοπίδας, αντίθε
τα, νυμφεύθηκε και απέκτησε παιδιά, 
χωρίς εν τούτοις να αλλάξει τις απλές 
συνήθειες και το λιτό τρόπο της ζωής 
του. Μόνο όταν επρόκειτο για το καλό

της πατρίδας του ξόδευε με γενναιό
δωρη απλοχεριά.

Η περιφρόνηση για το χρήμα, λοιπόν 
συνέδεε τους δυο φίλους, αλλά εκείνο 
που τους ένωνε κυρίως ήταν η πολύ 
μεγάλη αγάπη τους για την πατρίδα.



ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
Δεξιά: Τμήμα του Μυκηναϊκού τείχους 
των Θηβών. Στην απέναντι σελίδα επάνω: 
Βοιωτική ασπίδα σε νόμισμα των Θηβών. 
Κάτω: Αγγείο πρωτοελλαδικής εποχής 
από τη Θήβα.

Πήραν και οι δυο μέρος ατην πολιορκία 
της Μαντινείας από τους Σπαρτιάτες 
και εκεί ο Πελοπίδας θα πάθαινε 
συμφορά αν δεν έσπευδε να τον 
βοηθήσει ο Επαμεινώνδας. Μετά την 
πολιορκία της Μαντινείας, οι Σπαρτιά
τες μόνο επιφανειακά εξακολουθού
σαν να διατηρούν φιλικές σχέσεις με τη 
Θήβα. Στην πραγματικότητα την έβλε
παν με ανήσυχο μάτι, γιατί η δύναμή της 
μεγάλωνε γοργά, χάρις, ιδίως, στο 
δημοκρατικό κόμμα με αρχηγούς τον 
Ανδροκλή και τον Ισμηνία στο οποίο 
ανήκαν ο Πελοπίδας και ο Επαμεινών
δας.

Όμως οτη Θήβα υπήρχε και ένα 
αντίπαλο κόμμα, ολιγαρχικό, με βασι
κούς εκπροσώπους τον Αρχία και το 
Λεοντιάδη, οι οποίοι, για να απαλλαγούν 
από τους αντιπάλους τους, δεν δίστα
σαν να συνωμοτήσουν με το Σπαρτιάτη 
Φοιβίδα. ' Ετσι, ο τελευταίος κατέλαβε 
την ακρόπολη των Θηβών, την Καδμεία, 
συνέλαβε τον Ιομηνία και εξόρισε, σαν 
επαναστάτες, τον Πελοπίδα, τον Αν
δροκλή και άλλους. Ο Επαμεινώνδας 
δεν διώχθηκε. Τον έκριναν ακίνδυνο 
γιατί αφ' ενός είχε αφοοιωθεί ολοκλη
ρωτικά στη φιλοσοφία και αφ' ετέρου 
δεν διέθετε τα απαραίτητα υλικά μέσα 
για να τους πολεμήσει.

Όμως, αυτή η δραστηριότητα δεν 
ωφέληοε το Φοιβίδα. Αντιθέτως, επει
δή είχε ενεργήσει με δική του πρωτο
βουλία, οι Σπαρτιάτες τον απομάκρυ
ναν από τη θέση του και το χειρότερο 
τον καταδίκασαν σε μεγάλη χρηματική 
ποινή. Παρ' όλα αυτά όμως οι Σπαρτιά
τες τοποθέτησαν στην Καδμεία, δική 
τους φρουρά και υποστήριξαν την 
πολιτική του Αρχία και του Λεοντιάδη. 
Ετοι, έληξε η ανεξαρτησία των Θη

βών.
Ο Αρχίας και ο Λεοντιάδης κυβέρνη

σαν πια την πόλη οαν τύρρανοι. Και 
επειδή δεν ήταν ευχαριστημένοι απο 
τις τιμωρίες που είχαν επιβληθεί ατούς 
αντιπάλους τους, οργάνωσαν νέα συ
νωμοσία που απέβλεπε οτη θανάτωση 
των εξορίοτων. Ο οκοπός τους απέτυ- 
χε. Μοναδικό θύμα τους υπήρξε ο 
Ανδροκλής.

Οι Σπαρτιάτες, πάλι διέταξαν τους 
Αθηναίους να μη παρέχουν άσυλο σε

Θηβαίους. Η Αθήνα έπρεπε να θυμάται 
πως η Θήβα είχε πολεμήσει εναντίον 
της. Αλλά οι Αθηναίοι τους υπενθύμι
σαν πως ότανο Θρασύβουλος, φεύγον
τας από τη Θήβα, διέσχισε τη Βοιωτία, 
για να ξαναμπεί στην Αθήνα και να 
πολεμήσει την τυραννία, οι Θηβαίοι δεν 
τον εμπόδισαν σε αυτό.

Ο Πελοπίδας, που ήταν μεταξύ των 
εξόριστων, παρακινούσε συνεχώς τους 
συντρόφους του λέγοντάς τους: «Αυτό 
που κάνομε δεν είναι τίμιο, ούτε 
ενώπιον των ανθρώπων, ούτε ενώπιον 
των θεών. Αφήνομε την πατρίδα μας 
υπόδουλη, κάτω από την επιτήρηση 
ξένης φρουράς. Πληρώνει, μόνο και 
μόνο, για να υπάρχωμε και να ζούμε στο 
έλεος των αποφάσεων που παίρνουν οι 
Αθηναίοι. Κολακεύομε και σερνόμαστε 
στα πόδια εκείνων που παρασύρουν τα 
πλήθη με την ευγλωττίας τους και τα 
κάνουν να σκέπτωνται όπως αυτοί 
θέλουν. Οχι. Χρέος μας είναι, με 
στόχο την υπεράσπιση των πιο μεγάλων 
αγαθών του ανθρώπου, να αντιμετωπί- 
σωμε κάθε κίνδυνο έχοντας σαν πρό
τυπο την ανδρεία' και την αρετή του 
Θρασύβουλου. Εκείνος, κάποτε, φεύ
γοντας από τη Θήβα, ανέτρεψε τους 
Τριάκοντα Τυράνους. Έτσι και μεις 
τώρα οφείλομε, φεύγοντας από την 
Αθήνα, να ελευθερώσωμε την Θήβα».

Τελικά, οι εξόριστοι έστειλαν στη 
Θήβα έμπιστους ανθρώπους που ήλθαν 
σε επαφή με τους δημοκρατικούς που 
έμειναν στην πατρίδα. Ανάμεσά τους ο 
Κάρων, που ήταν ο πιο ισχυρός, υπο- 
σχέθηκε την υποστήριξή του και έθεσε 
στη διάθεσή τους το σπίτι του, σαν τόπο 
συγκεντρώσεων. Ο Φυλλίδας επέτυχε 
να τον προσλάβουν οι τύραννοι σαν

γραμματέα. Οι Σπαρτιάτες, πάλι, που 
είχαν υποτιμήσει την αξία του Επαμει
νώνδα, τον άφησαν να κυκλοφορεί 
ελεύθερος και έτσι πρόσφερε και 
αυτός με τη σειρά του χρησιμώτατες 
υπηρεσίες, πείθοντας έναν-ένα τους 
συμπατριώτες του να επαναστατήσουν.

Την προκαθορισμένη ημέρα ξεκίνη
σαν δώδεκα άνδρες με αναγνωριστική 
αποστολή. Οι άλλοι θα επενέβαιναν 
αργότερα. Η μικρή ομάδα δεν προκα- 
λούσε υποψίες σε όποιον τη συναντού
σε γιατί οι συνωμότες ήταν ντυμένοι 
σαν χωρικοί και είχαν μαζί τους σκυλιά 
και δίχτυα για κυνήγι.

Ο Κάρων που, ανυπόμονος για δρά
ση, περίμενε το σήμα της επαναστάσε- 
ως, ειδοποιήθηκε και ειδοποίησε τους 
συνωμότες. Αλλά και ο Φυλλίδας δεν 
έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Είχε 
οργανώσει για την ημέρα εκείνη ένα 
συμπόσιο, κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι συνωμότες θα έπεφταν επάνω στους 
τυράννους και στους ακολούθους 
τους. Αλλά, άγνωστο πώς, τη στιγμή 
που οι συνδαιτημόνες είχαν έλθει στο 
«κέφι», κάποιος πέταξε μια φράση που 
έκανε να παγώσει το χαμόγελο στα 
χείλη πολλών. Ψιθυριζόταν, είπε, πως 
οι εξόριστοι είχαν επιστρέφει και κρύ
βονταν στην πόλη.

Μάταια ο Φυλλίδας προσπαθούσε να 
αλλάξει συζήτηση. Ο Αρχίας, πελιδνός 
από φόβο και θυμό, διέταξε έναν 
υπηρέτη να πάει αμέσως να φέρει τον 
Κάρωνα. Ό λο ι ήξεραν πως είχε δε
σμούς με τους εξόριστους και ο Αρχίας 
πάντοτε τον υποπτευόταν. Σκέφτηκε, 
λοιπόν, πως δε θα ήταν ξένος στην όλη 
υπόθεση.
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ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

Η άφιξη του σκλάβου οτο σπίτι του 
Κάρωνος, ήταν «κεραυνός εν αιθρία». 
Στην αρχή ο Κάρων αποφάσιοε να 
δραπετεύσει. ' Επειτα, όμως, επέβαλε 
στον εαυτό του και οτους άλλους 
ψυχραιμία. Σκέφτηκε ορθολογιστικά 
και αποφάσισε πως η φυγή θα αποτε
λούσε ομολογία της ενοχής του. Αλλά, 
και πέρα από αυτό, αν προκρινόταν η 
λύση της φυγής, δεν είχαν το χρόνο 
ούτε τον τρόπο να πάνε πολύ μακριά, 
γιατί εκείνοι (οι συνωμότες) ήταν καμ- 
μιά πενηνταριά όλοι-όλοι, ενώ οι τύραν
νοι διέθεταν δυνάμεις πολύ ανώτερες. 
Τι θα έκανε ένας αθώος; Θα παρουσια
ζόταν χωρίς φόβο στους τυράννους. Το 
ίδιο θα έκανε και αυτός. Σκέφτηκε 
όμως πως οι σύντροφοί του θα παρεξη- 
γούσαν μια τέτοια ενέργεια και θα 
υποψιάζονταν ότι τους πρόδωσε. Πα
ρέδωσε λοιπόν το παιδί του στον 
Πελοπίδα και του είπε: «Κράτησέ το' αν 
μάθης πως σε εξαπάτησα, οκότωσέ το 
χωρίς οίκτο».

Συγκινημένοι, οι φίλοι ικέτευσαν τον 
Κάρωνα να προφυλάξει όοο μπορούσε 
το παιδί του κρύβοντάς το από τους 
τυράννους. Αν αυτό επιζούσε θα έπαιρ
νε εκδίκηση. Ο Κάρων όμως, δέ θέλησε 
να το απομακρύνει, γιατί πίστευε πως 
το παιδί του δεν είχε να επιθυμήσει 
τίποτε καλύτερο από το θάνατο, αν 
πέθαινε μαζί με τον, πατέρα του και με 
τέτοιους φίλους. ' Υστερα, αφού παρα- 
κάλεσε τους θεούς να του παραστα
θούν σε αυτή την τόσο μεγάλη συμφο
ρά, απομακρύνθηκε.

Λίγο αργότερα η τύχη ευνόησε για 
μια ακόμα φορά τους συνωμότες. Πα- 
ρουοιάσθηκε στον Αρχία ένας αγγελιο
φόρος κρατώντας το γράμμα κάποιου

φίλου του που αποκάλυπτε τη συνωμο
σία. Αλλά ο Αρχίας ήταν πια μεθυσμέ
νος και μόλις που κατάφερε να ψελλί
σει: «Θα το διαβάσω αύριο».' Ετσι, όταν 
μερικοί συνωμότες εισέβαλαν στην 
αίθουσα, επέτυχαν το καλύτερο που 
μπορούσαν.

Την αυγή έφθασαν και οι άλλοι 
εξόριστοι. Αιφνιδιασμένοι οι Σπαρτιά
τες, νικήθηκαν και αναγκάσθηκαν να 
εγκαταλείψουν τη Θήβα.

Ακολούθησαν και άλλες συγκρού
σεις μεταξύ Σπαρτιατών και Θηβαίων. 
Ο Πελοπίδας διακρινόταν πάντοτε για 
την τόλμη του, αλλά η αξία του έλαμψε 
κυρίως οτη μάχη της Τεγύρας. Ξαφνικά 
οι Θηβαίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
τους Σπαρτιάτες. Κάποιος φώναξε 
στον Πελοπίδα: «Πέσαμε οτα χέρια του 
εχθρού». Και ο Πελοπίδας ήρεμος του 
απάντησε: «Και γιατί να μην πούμε ό,τι 
μάλλον ο εχθρός έπεσε στα δικά μας 
χέρια;» Αποδείχθηκε «μάντης καλών», 
γιατί η νίκη χαμογέλασε οτη Θήβα.

Λίγα χρόνια αργότερα οι Σπαρτιάτες 
εισέβαλαν στο έδαφος των Θηβών με
10.000 οπλίτες και 1.000 ιππείς, αλλά οι 
Θηβαίοι υπό τη διοίκηση του Πελοπίδα 
και του Επαμεινώνδα, τους αντιμετώπι
σαν στα Λεύκτρα το 371 π.Χ. και 
επέτυχαν περιφανή νίκη.

Οι Θηβαίοι, βέβαιοι πως οι Σπαρτιά
τες θα τους ξανακτυπούσαν, αποφάσι
σαν να κάνουν εκείνοι την πρώτη κίνηση 
και εισέβαλαν στην Πελοπόννησο. Πλη
σίαζε το τέλος του έτους και, στις 
αρχές του καινούργιου, οι επικεφαλής 
της Βοιωτικής Ομοσπονδίας όφειλαν, 
σύμφωνα με το νόμο, να παραδώσουν 
τη διοίκηση οε άλλους. ' Οποιος αθε
τούσε αυτό το νόμο αντιμετώπιζε κατα

δίκη σε θάνατο. Εντούτοις ο Πελοπίδας 
και ο Επαμεινώνδας δεν διέκοψαν την 
εκστρατεία τους εναντίον της Σπάρ
της. ' Ηταν μια επιτυχημένη πολεμική 
επιχείρηση που προκάλεσε το θαυμα
σμό όλων.

Ολοι περίμεναν πως η Θήβα θα 
υποδεχόταν θριαμβευτικά τους δυο 
στρατηγούς της. Αλλά συνέβη το αντί
θετο. Οταν επέστρεψαν τους δίκασαν 
με την κατηγορία ότι κράτησαν την 
εξουσία μερικούς μήνες περισσότερο 
από το καθορισμένο. Το γεγονός ότι 
αυτούς τους μήνες, είχαν πολεμήσει 
και νικήσει για την πατρίδα τους ερχό
ταν σε δεύτερη μοίρα. Αυτή η παράλο
γη συμπεριφορά ξεκινούσε από ένα και 
μόνο λόγο. Στη Θήβα υπήρχαν μερικοί 
που δεν συγχωρούσαν την επιρροή που 
είχαν αποκτήσει οτο λαό ο Πελοπίδας 
και ο Επαμεινώνδας. Φυοικά οι δικασταί 
αθώωσαν τους δυο κατηγορουμένους, 
αλλά η απαλλαγή τους δε λιγόστεψε 
την πίκρα που είχαν αισθανθεί v f αυτή 
την αχαριστία.

Οι Θεσοαλοί, που ήταν σύμμαχοι των 
Θηβαίων ζήτησαν τη βοήθειά τους γιατί 
διαισθάνονταν πως οι ηγεμονικές τά
σεις του τυράννου των Φερρών Αλε
ξάνδρου, θα κατέληγαν σε σοβαρή 
απειλή εναντίοντους. Οι Θηβαίοι έστει
λαν τον Πελοπίδα με στρατιωτική δύνα
μη και, στην πρώτη φάση, ο τύραννος 
Αλέξανδρος, νικήθηκε και ζήτησε ειρή
νη.

Στη συνέχεια όμως ο Πελοπίδας, 
αιφνιδιάστηκε και έπεσε οτα χέρια του 
Αλεξάνδρου, που ήταν τύπος μανιακός 
και αιμοβόρος Ωστόσο, αντί να πανικο- 
βληθεί, έστειλε μήνυμα στον τύραννο 
πως ήταν ντροπή και αίσχος του να 
τύραννό και να σκοτώνει τους άμοιρους 
υπηκόους του, που δεν του είχαν κάνει 
κανένα κακό, ενώ χάριζε τη ζωή σε 
εκείνον, στον Πελοπίδα, ο οποίος, 
μόλις γλύτωνε από τα νύχια του, θα τον 
τιμωρούσε όπως του άξιζε.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 364 π.Χ. η 
μοίρα έφερε και πάλι αντιμέτωπους τον 
Αλέξανδρο και τον Πελοπίδα. Αυτό 
συνέβη στις Κυνός Κεφαλές, όπου οι 
Θηβαίοι πολέμησαν στο πλευρό των 
Θεσσαλών. ' Οταν ο Πελοπίδας διέκρι- 
νε τον Αλέξανδρο όρμησε καταπάνω 
του προκαλώντας τον σε αναμέτρηση. 
Ο τύραννος τρομοκρατημένος ετράπη 
σε φυγή. Αλλά μέσα στη μέθη της 
οργής του, ο Πελοπίδας δεν προφύλα- 
ξε τον εαυτό του και, πληγωμένος 
θανάσιμα, έπεσε καταγής. Αδικα έ- 
σπευσαν οι δικοί του να του προσφέ
ρουν προστασία και βοήθεια. Τα μάτια 
του Πελοπίδα έκλεισαν για πάντα και 
δεν είδαν τη λαμπρή νίκη των Θηβαίων.
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Προσωπογραφία to u  Πακουίου Προκού- 
λου (Τοιχογραφία της Πομπηίας)
Η γυναίκα του Προκούλου.

Α ΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ, γεμάτος τρό
μο, που λύγιζε και την υπερη- 

φάνειά του ακόμη, κο ίταζε το  π λή 
θος που προχωρούσε και μεγάλω 
νε ολοένα. Τότε είδε από το  άνο ι
γμα των βαλέρια (καλυμμάτων για 
να προφυλάσσωνται τα  θέατρα και 
τα  ρωμαϊκά αμφιθέατρα από τον 
ήλιο και τη  βροχή), ένα παράξενο 
και φοβερό φαινόμενο... ' Εδειξε με 
το  χέρι του τον ουρανό.

»(Κοιτάξτε), φώ ναξε με βροντερή 
φωνή που κάλυψε την βουή του 
πλήθους, (κοιτάξτε πως οι θεοί 
προστατεύουν τον αθώο!) Τα μά
τια  του πλήθους, στράφηκαν σ' 
εκείνη την κατεύθυνσι. Ολοι είδαν 
με απερίγραπτο τρόμο, ένα τε ρ ά 
στιο σύννεφο ατμού να υψώνεται 
από την κορυφή του Βεζούβιού. 
Είχε το  σχήμα ενός πελώριου π εύ 
κου με μαύρο κορμό και πύρινα 
κλαδιά, που το  χρώμα τους άλλαζε 
συνεχώς: π ότε εκτυφλω τικά φ ω 

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ «ΕΓΡΑΨΑΝ» ΙΣΤΟΡΙΑ

Η απαπροφή της
n o iv n f is

Πολλά έχουν γραφτεί για την καταστροφή 
της Πομπηίας από την έκρηξη 

του Βεζούβιού. Αλλά στο άρθρο που ακολουθεί 
του ειδικού ιστορικού

A lb e rt  D e m a z ie re  γίνεται μια πραγματικά 
λεπτομερειακή έρευνα και εικόνα 

του χορού του θανάτου στη «φιλήδονη πόλη».

τεινό  π ότε  σκουροκόκκινο. Έγινε 
νεκρική σιγή, μια σιωπή γεμάτη 
απόγνωσι, που την διέκοψε ξαφ νι
κά ο βρυχηθμός του  λεονταριού...».

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από 
το  β ιβλ ίο  το υ  σ ερ  Έ ν το υ α ρ ν τ  
Μ πάλγουερ Λύττον, με τίτλο «Οι 
τελευ τα ίες  ημέρες της Πομπηίας».
Αν αναφέρωμε εδώ, ένα έργο με 

γεγονότα  φανταστικά, είναι γ ιατί ο 
συγγραφεύς του, διάσημος για τα  
ιστορικά του μυθιστορήματα, έχει 
δικαίως την φήμη, ότι συμβουλεύε
τα ι π ά ντοτε ιστορικές πηγές για να 
πλαισιώση τους ήρωες και την 
υπόθεσι των βιβλίων του. Εκτός 
από την πλοκή, όπου δύο κάτοικοι 
της κοσμοπολίτικης τό τε  Πομπηίας, 
ο νεαρός Ελληνας Γλαύκος και ο 
Αιγύπτιος Αρβασης είναι αντίζηλοι 
για τον έρω τα της ωραίας Ιόνης, το 
σκηνικό της φιλήδονης πόλεως και 
η καταστροφή που την εξαφάνισε, 
β α σ ίζοντα ι σε σοβαρά ισ τορ ικά

στοιχεία. Αυτό οφ είλετα ι στο ότι οι 
ανασκαφές της Πομπηίας είχαν 
αρκετά προχωρήσει την εποχή 
που ο συγγραφεύς έγραφ ε το 
έργο του  (1834). Επίσης βασίσθηκε 
στην αφήγησι ενός διάσημου αυτό - 
πτου μάρτυρος, του Πλινίου, που 
έμεινε στην ιστορία με το  όνομα 
Πλίνιος ο Νεώτερος.

Έτσι, «ποιητική αδεία» και με 
αφορμή μια κοινή μάλλον ερωτική 
ισ τορ ία , ο Μ π ά λγο υ ερ  Λ ύ ττο ν  
προσπάθησε να αναστήση τον ε λ 
ληνορω μαϊκό πολιτισμό της  Μ ε 
σημβρινής Ιταλίας τον καιρό του 
Βεσπασιανού και του  Τίτου, που 
διαδέχθηκαν τον Νέρωνα. Ακόμη 
και την καταστροφή, στο τέλος του 
μυθιστορήματος, την περιγράφει 
με όση ακρίβεια του επ ιτρέπουν τα  
ιστορικά στο ιχεία που δ ιέθετε τότε. 
Εκατόν σαράντα όμως χρόνια, μας 
χωρίζουν από την συγγραφή της 
ρομαντικής αυτής ιστορίας και ο
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Η μ α σ τιγω μ ένη  (Λ ε π το μ έ ρ ε ια  από το ιχ ο γρ α φ ία  τη ς  Π ο μ π η ίας  το υ  1ου μ.Χ. αιώνα

αυτό το  διάστημα, πολλά π ράγμα
τα  έγιναν γνωστά για τον χαμό της 
Πομπηίας.

Βρισκόμαστε στον 1ο αιώνα μ.χ. 
Στον κόλπο της Νεαπόλεως είναι 
κτισμένη μια από τις ωραιότερες 
πόλεις του κόσμου, η Πομπηία. 
«Είναι μια τεράστια  πόλις της Κομ
πανίας, κοντά στις ακτές του Σο- 
ρέντο και των Σταβιών από το  ένα 
μέρος και του Ερκουλάνουμ από το  
άλλο, που σχηματίζουν ένα υπ έρο
χο κόλπο».

Μ αυτά  τα  λόγια, ο φιλόσοφος 
Σενέκας, ο παιδαγωγός και κακό
τυχος σύμβουλος του Νέρωνος, 
υμνεί το  μαγευτικό φυσικό π ερ ι
βάλλον της Πομπηίας. Μερικές εκ α 
τοντάδες μέτρα από την ακτή, 
όπου χύνετα ι ο ποταμός Σάρνος, 
τα  διώροφα σπίτια της Πομπηίας 
έχουν μια θέα που απλώνεται 
δυτικά οτην κοιλάδα του Σάρνου, 
στα νότια και νοτιοανατολικά στα

βουνά, πέρα από την πόλι των 
Σταβιών (σημερινή Καστελλαμάρε 
ντι Στάμπια) που λούζετα ι στα 
κύματα της Τυρρηνικής θάλασσας. 
Πέρα, στον ορίζοντα, υψώνεται ο 
όγκος του μικρού νησιού Κάπρι με 
τις μαγευτικές του σπηλιές.

Η πόλις της Πομπηίας με τους
30.000 κατοίκους, σε απόστασι 20 
χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Ν εα
πόλεως είναι «ονομαστή για τα  
τριαντάφυλλα, τα  κρασιά της και τις 
διασκεδάσεις της». Οι αμπελώνες, 
που παράγουν το  περίφημο κρασί 
Φαλέρνο και το  μοσχάτο Λάκριμε- 
Κρίστι, γειτονεύουν με την πόλι. 
Ρωμαίοι αζιωματούχοι έχουν εκεί 
ωραίες επαύλεις, που τις χρησιμο
ποιούν όταν είναι περαστικοί από 
την πόλι και όπου ζουν με κάθε 
πολυτέλεια , γ ιατί αγαπούν την κα- 
λοφαγία, την λουτροθεραπεία και 
τις ερωτικές τέρψεις. Η Πομπηία 
όμως, δεν είναι μόνο ένας τόπος

αναψυχής όπως οι γειτονικές της 
πόλεις Ερκουλάνουμ και Σταβιαί. 
Είναι ρωμαϊκή αποικία και παρουσι
άζει μεγάλη εμπορική και β ιομηχα
νική δραστηριότητα. Το λιμάνι της 
συγκεντρώνει όλη την εμπορική 
κίνησι της περιοχής. Πολλοί από 
τους κατοίκους της είναι έμποροι, 
τεχνίτες, υπάλληλοι στην υπηρεσία 
της αυτοκρατορίας, δημοτικοί και 
λιμενικοί υπάλληλοι. ' Εχει πολλούς 
σκλάβους, πολλούς περαστικούς 
ναυτικούς και πολλές εταίρες, που 
τα  σπίτια τους αναγνωρίζονται ε ύ 
κολα γιατί στην πρόσοψί τους υ 
πάρχει η απεικόνισις ενός φαλλού.

Για όλα αυτά, η πόλις ήταν από 
καιρό ξακουστή. Στις αρχές του 
αιώνος, ο Αύγουστος ερχόταν στην 
Πομπηία να επισκεφθή τον Κικέ- 
ρωνα στην έπαυλι που ε ίχε εκεί. 
Αργότερα ο μυθογράφος Φαιδρός 
ζήτησε καταφύγιο  στην πόλι για να 
σωθή από τον κατατρεγμό του
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΊ ΑΣ
αυτοκράτορος Τιβερίου. Ο Κλαύδι- 
ος, σύζυγος της Αγριππίνας και 
πατρυιός του Νέρωνος, ε ίχε εκεί 
μια εξοχική έτταυλι, όπου, όπως 
αναφέρει ο Σουετώνιος, πέθανε 
από ασφυξία ο γιος του από ένα 
αχλάδι, που το  ε ίχε  π ετά ξε ι ψηλά 
και το  άρπαξε με το  στόμα... Ο 
Λατίνος ποιητής της εποχής Στά - 
σιος βεβαιώνει και αυτός ότι «ο 
αυτή  την χώρα, όλα συντελούν να 
γίνετα ι η ζωή ευχάριστη. Το καλο
καίρι είναι δροσερό, ο χειμώνας 
ήπιος και η θάλασσα, ήρεμη, βρέχει 
στις ακτές». Νομίζεις όπ διαβάζεις μια 
τουριστική διαφήμησι, αυτή είναι 
όμως η πραγματικότης. Το ηφ α ι
στειογενές έδαφος της περιοχής, 
είναι αφ άνταστα  εύφορο. Ολων 
των ειδών τα  οπωροφόρα δένδρα, 
σιτάρι, κριθάρι, λαχανικά και αμπ έ
λια, ευδοκιμούν. Δεν είναι σπάνιο να 
κάνουν δυο και τρεις φορές συγκο
μιδή τον χρόνο.

Σ' αυτό  το  παραδεισιακό π ερ ι
βάλλον, όμως, απλώνεται μια τερ ά 
στια, φοβερή απειλή: ο Βεζούβιος. 
Κτισμένη σε ένα βράχο από παλιά 
λάβα, η πόλις της Πομπηίας, βρί
σκεται σε απόστασι μόλις επ τά  
χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από τον 
κρατήρα. Αυτό, η Πομπηία θα το 
πληρώση πολλές φορές πριν κ α τα 
στροφή οριστικά το  79 μ.χ.

Στις 5 Φεβρουάριου του 62 ή 63 
μ.χ. (σ' αυτό  το  σημείο υπάρχουν 
ακόμη διαφωνίες) επί Νέρωνος, ο 
πρώτος σεισμός τρομοκράτησε την 
περιοχή. Ολα τα  περίχωρα της 
Πομπηίας έπ αθαν κα τα σ τροφ ές  
«και αυτό έγινε τον χειμώνα», α να 
φέρει ο Σενέκας, «σε μια εποχή του 
χρόνου που, κατά τα  λεγάμενα των 
πατέρω ν μας, σπάνια συμβαίνουν 
τέτο ια  φαινόμενα. Η καταστροφή 
έγινε στις (Νόννες) του  Φ εβρουάρι
ου, επί υπ ατείας Ρηγιλίου ή Βιργινί- 
ου. Η Καμπανία, που ως τό τε  είχε 
μείνει ανέπαφη, πλήρωσε ακριβά 
τον φόρο της στην θεομηνία. Η 
Πομπηία και το  Ερκουλάνουμ, σ χε
δόν καταστράφηκαν. Στην Νεάπο- 
λι, πολλά σπίτια κατέρρευσαν, έ 
μειναν όμως άθικτα τα  δημόσια 
κτίρια... " Ενα κοπάδι από εξακόσια 
πρόβατα εξοντώθηκε... Στα π ερ ί
χω ρα, τρ ιγύ ρ ιζα ν  δ υσ τυχ ισ μένο ι 
άνθρωποι που είχαν χάσει τα  λογ ι
κά τους...». Η Πομπηία ήταν το  
επ ίκεντρο του σεισμού. Τα τε ίχη  
της, τα  περισσότερα σπίτια, οι ναοί 
και σχεδόν όλα τα  δημόσια κτίρια 
γκρεμίσθηκαν σκορπ ίζοντας τον

Η τοιχογραφία της
απέναντι σελίδας δείχνει
πόσο αμέριμνα
και με πόσες
διασκεδάσεις
ζούσαν
οι γυναίκες
στην Πομπηία.

τρόμο και τον θάνατο στον πληθυ
σμό της.

Δυο χρόνια (η ένα) αργότερα, ο 
ιστορικός Τάκιτος αναφέρει ένα 
άλλο σεισμό, με επ ίκεντρο την Νεά - 
πολι αυτή την φορά. Αυτός ο 
σεισμός, δεν έχει καμμιά ιδιαίτερη 
σημασία, έμεινε όμως στην ιστορία, 
γ ιατί εκείνη την ημέρα ο Νέρων 
βρισκόταν στην Νεάπολι, όπου θα 
εμφανιζόταν για πρώτη φορά στην 
σκηνή τραγουδιστής. Οι ακροαταί 
του ήσαν ' Ελληνες έμποροι και 
ναυτικοί, που είχαν έλθει από δ ιά
φορα μέρη της Ανατολής.' Ηταν και 
οι πληρωμένοι άνθρωποί του, για 
να τον χειροκροτήσουν, η «κλάκα» 
του, που την αποτελούσαν αυγου - 
στάλιοι, πραιτωριανοί και άνθρωποι 
του οίκου του αυτοκράτορος. Ο 
σεισμός έγ ινε την ώρα της παρα- 
στάσεως και, όπως βεβαιώνει ο 
Τάκιτος δεν εμπόδισε τον Νέρωνα 
να τελειώ ση το  τραγούδι του, που 
ε ίχε φυσικά... μεγάλη επ ιτυχία. Μ ό- 
λις τελείω σε η παράστασις και ο 
κόσμος έφυγε, το  θέατρο... κατέρ- 
ρευσε χωρίς να σημειωθή κανένα 
θύμα.

Μ ετά  τον σεισμό της 5ης Φ ε
βρουάριου του 62 μ.χ. η Πομπηία 
ξανακτίσθηκε. Χρειάσθηκε πολύς 
κόπος και η χρηματική βοήθεια του 
δήμου και των ιδιωτών, γ ιατί οι 
καταστροφές ήσαν πολύ μεγάλες. 
Παρ' όλες τις αρχικές του υπ οσχέ
σεις, ο Νέρων δεν βοήθησε καθόλου 
την Πομπηία. Ο τραπεζίτης Καικίλι- 
ος Γιουκούντους, αν και ήταν πολί
της της Πομπηίας, ού τε  και αυτός 
φα ίνετα ι να χρηματοδότησε την 
ανέγερσ ι της πόλεως. Το κ α τ ε 
στραμμένο σπίτι του  ξανακτίσθηκε, 
στήθηκε μάλιστα και ένα αναμνη
στικό μνημείο, φα ίνετα ι όμως ότι η 
χρηματική του  βοήθεια σταματά 
στο έτος 62 — τό τε  που έγ ινε η 
πρώτη καταστροφή.

Η πόλις άρχισε να κτίζετα ι πάλι 
σιγά σιγά, δημιουργώντας μια νέα 
πολεοδομία και ξαναβρίσκοντας τις

πηγές του πλούτου της. Θα ζούσε 
ακόμη δεκαέξη χρόνια ήρεμα, α π ο 
λαμβάνοντας την αναγέννησι και 
την δραστηριότητά της. Στα χρόνια 
αυτά, το  εμπόριο, η βιοτεχνία η 
καλλιέργεια της γης, οι ειδωλολα- 
τρικές εορτές, οι αγώνες, και η 
«ντόλτσε βίτα», πήραν πάλι την θέσι 
τους. Κανείς δεν σκεπτόταν τις 
καταστροφές του παρελθόντος και 
κανείς δεν ανησυχούσε για το  μέλ
λον. Η ομορφιά του τοπίου, το 
θαυμάσιο κλίμα, η οικονομική άνε- 
σις, συντελούσαν στο να ξ εχ α - 
σθούν τα  παλιά. ' Επειτα όμως...

Η περιγραφή που διαβάσαμε 
παραπάνω, στις «Τελευταίες ημέ
ρες της Πομπηίας», είναι γραμμένη, 
όπως είπαμε, από ένα αυτόπτη 
μάρτυρα, τον Πλίνιο τον Νεώτερο, 
που ήταν τό τε  δεκαοκτώ χρόνων.

Ηταν ανεψιός του Πλινίου του 
Πρεσβυτέρου που έγραψ ε την π ε 
ρίφημη «Φυσική Ιστορία». Αυτή η 
περιγραφή απ οτελείτα ι από δυο 
επιστολές, που είναι και αυτές ένα 
μέρος του έργου του  ΓαΤου, Πλινίου, 
Καικιλίου, Σεκούνδου, του λεγάμε
νου Πλινίου του Νεωτέρου. Αυτές 
τις επ ιστολές τις έγραψ ε στον φίλο 
του, τον ιστορικό Τάκιτο, που θ έ 
λοντας αργότερα να περιγράψη το 
ιστορικό της καταστροφής, ζήτησε 
την μαρτυρία του. Δεν μπορούμε 
να μην αναφέρωμε τα  κυριωτερα 
σημεία της περιγραφής του ν εα 
ρού Πλινίου. Το ρεπορτάζ του, γι' 
αυτό  το  γεγονός, το  πιο συνταρα
κτικό της ιστορίας για το  τραγικό 
μεγαλείο του, είναι ένα τεκμήριο 
εξα ιρετικής σημασίας, ακόμη και αν 
λάβωμε υπ ' όψι μας ότι ο συγγρα- 
φεύς δεν π ήγε στην Πομπηία, αλλά 
ότι είδε την καταστροφή από μα
κριά. Βρισκόταν στην Μεσσήνη στις 
24 Αυγούστου (το ακρωτήριο της 
Μεσσήνης κλείνει τον κόλπο βορει
οανατολικά, σαράντα χιλιόμετρα 
από την Πομπηία) και από εκείνη 
την θέσι δεν μπόρεσε να πορακο- 
λουθήση τις δυο πρώτες φάσεις της 
εκρήξεως.

Στην πρώτη του επιστολή, ο 
Πλίνιος ο Νεώτερος αναφέρει ότι ο 
θείος του και ο ίδιος είδαν από την 
Μεσσήνη την έκρηξι του  Βεζούβιού 
στις 24 Αυγούστου. Περιγράφει τις 
εντυπώσεις τους και την απόφασι 
του σοφού να βοηθήση από την 
θάλασσα τους φυγάδες, που είχαν 
κυκλωθή από την λάβα, καθώς και 
τον θάνατο του Πλινίου του Πρε
σβυτέρου.
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Ας τον διαβάσωμε:
«Θέλεις να μάθης με κάθε λεπ το 

μέρεια, όλα τα  περιστατικά σχετικά 
με τον θάνατο του θείου μου, για να 
μείνουν στην ιστορία για τους μ ε
ταγενέστερους. Σου είμαι ευγνώ 
μων γιαυτή  την εύνοια, γ ιατί είμαι 
βέβαιος, ότι η δόξα του θα μείνη 
αθάνατη, αν του δώσης μια θέσι 
μεταξύ των Λατίνων συγγραφέων. 
Τον τύλ ιξε η συμφορά, που ερήμω
σε τον ωραιότερο τόπο της γης και 
μια καταστροφή, που θα μείνη 
αλησμόνητη, προκάλεσε τον θάνα - 
τό  του... Βρισκόταν στην Μεσσήνη, 
όπου ήταν αρχηγός του στόλου.
' Ηταν 24 Αυγούστου. Στην μία το 
μεσημέρι περίπου, η μητέρα μου 
τον ειδοποίησε, ότι φάνηκε στον 
ουρανό ένα τεράστιο  σύννεφο με 
πολύ περίεργο σχήμα. Αφού ξ ά 
πλωσε λίγο στον ήλιο, όπως το 
συνήθιζε, και ήπιε λίγο δροσερό 
νερό, έπ εσ ε στο κρεβάτι του για να 
μελετήση. ' Επειτα σηκώθηκε και 
ανέβηκε σε ένα μέρος από όπου 
μπορούμε εύκολα να παρακολου- 
θήση αυτό  το  φαινόμενο. Ηταν 
δύσκολο να διακρίνη από μακριά, 
από ποιο βουνό έβγαινε το  σύννε
φο. Μ ετά  μάθαμε ότι ήταν από τον 
Βεζούβιο. Το σύννεφο είχε σχήμα 
που έμοιαζε με οποιοδήποτε άλλο 
δένδρο, γιατί, αφού σηκώθηκε πολύ 
ψηλά σε ευθεία  γραμμή, η κορυφή 
του παρουσίασε μια επίπεδη επ ι
φάνεια, που χωρίσθηκε σε πολλά 
κλαδιά. Φαντάζομαι, ότι κάποιος 
υπόγειος άνεμος έσπρωχνε τον 
ατμό με δύναμι και κατόπιν τον 
διατηρούσε ψηλά στους αιθέρες. 
Αλλά, ίσως επειδή αυτή η ώθηση 
ελαττω νόταν σιγά σιγά, ή ίσως 
επειδή το  ίδιο του το  βάρος το 
παρέσυρε, το  σύννεφο, άρχισε να 
διαλύεται και να σκορπίζεται προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Φαινόταν, 
π ότε άσπρο π ό τε  μαυριδερό, π ότε 
με διάφορα χρώματα, ανάλογα με 
την άμμο και την τέφ ρα  που είχε 
παρασύρει. Ένά τέτο ιο  θέοψα ε ν 
τυπώσιασε τον θείο μου και π ίσ τε
ψε, ότι άξιζε να το  παρακολουθήση 
από κοντά. Δ ιέτα ξε να του ετο ιμ ά 
σουν μια ελαφριά γαλέρα και μου 
πρότεινε να τον ακολουθήσω. Του 
απάντησα, ότι προτιμούσα να μ ε 
λετήσω και να τελειώσω κάτι γρ α 
π τά  που μου είχε αναθέσει.

«Βγήκε από το  σπίτι, με τα  π ινά 
κιά του στο χέρι. Οι ναύτες τρομα
γμένοι από τον φανερό κίνδυνο, 
που απειλούσε την Ρετίνα (αυτή η 
κ ω μ ό π ο λ ις  β ρ ίσ κ ε τ α ι α κρ ιβ ώ ς

στους πρόποδες του βουνού) ήλ
θαν να τον παρακαλέσουν να μη 
τους εκθέση σε τόσο μεγάλο κίνδυ - 
νο. Αυτός, όμως δεν άλλαξε γνώμη, 
αντίθετα  συνέχισε με ηρωικό θάρ
ρος αυτό, που στην αρχή ήθελε να 
επιχειρήση μόνο από απλή π ερ ι
έργεια. Συγκεντρώνει τις γαλέρες 
του  και φ εύγε ι με σκοπό να βρη ένα 
τρόπο γ ια να βοηθήση όχι μόνο την 
Ρετίνα, αλλά και όλα τα  π αραθα
λάσσια χωριά, που είναι πολλά, 
λόγω του  ηπίου κλίματος της π ερ ι
οχής. Βιάζεται να φθάση στο μέρος, 
που όλοι εγκαταλείπουν και μάλι
στα στο σημείο, που διατρέχει τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο. Ενεργούσε με 
ψυχραιμία και ε ίχε απόλυτη δ ιαύ
γεια  πνεύματος. Οταν π α ρα τη 
ρούσε κανένα περίεργο σχήμα, ή 
καμμιά αλλαγή στο φαινόμενο υ 
π αγόρευε σημειώσεις.

«Μια πυκνή τέφ ρα  άρχισε να 
πέφ τη  σε λίγο βροχή επάνω στις 
γαλέρες και όσο πλησίαζαν τόσο 
γινόταν και πιο καυτή. Εύρω τους 
έπ εφ ταν πυρωμένες π έτρες και 
χαλίκια μαυρισμένα, καμμένα και 
κονιορτοποιημένα από την υψηλή 
θερμοκρασία της φωτιάς. Η ακτή 
φαινόταν απρόσιτη, γιατί την εκά- 
λυπταν μεγάλοι όγκοι, που είχαν 
αποσπασθή από το  βουνό. Σ ταμά
τησε ένα λεπτό, διστάζοντας αν 
έπρεπε να προχωρήση ή να γυρίση 
πίσω. Επειτα είπ ε στον τιμονιέρη 
που τον συμβούλευε να ανοιχθούν 
στην θάλασσα. ( Η τύχη ευνοεί 
τους τολμηρούς. Εύρισε την πλώρη 
προς το  μέρος του σπιτιού του 
Πομπονιάνους).

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΊ ΑΣ
» Ο Π ομπ ονιάνους βρ ισκόταν 

στις Σταβιές, σε ένα μέρος όπου η 
θάλασσα σχηματίζει ένα μικρό φ υ 
σικό κόλπο. Βλέποντας τον κίνδυνο 
να πλησιάζη απειλητικά, ε ίχε φ ορ
τώσει όλα τα  υπάρχοντά του στα 
πλοία του και περίμενε ευνοϊκό 
άνεμο για ναπομακρυνθή από την 
ακτή. Ο θείος μου τον βρήκε να 
τρέμη από τον φόβο του. Τον 
φίλησε, του  έδωσε θάρρος και για 
να τονώση το  ηθικό του  φίλου του, 
ζήτησε να κάνη ενα λουτρό. Επει
τα  κάθησε στο τραπέζι για το 
δείπνο, ευδιάθετος όπως πάντα.

» Εν τω  μεταξύ, από τα  σπλάχνα 
του Βεζούβιού έβγαιναν από καιρό 
σε καιρό λάμψεις και φλόγες, που 
φώτιζαν τα  σκότη και μεγάλωναν 
τον τρόμο. Ο θείος μου, γ ια  να 
ησυχάση τους ανθρώπους του, 
έλεγε  ότι οι φλόγες που έβλεπαν, 
ήσαν από χωριά που είχαν πάρει 
φω τιά και που θα τα  είχαν έγ κ α τα - 
λείψει οι κάτοικοί τους. Μ ετά, έ π ε 
σε και κοιμήθηκε τόσο βαριά, που 
τον άκουσαν από τον προθάλαμο 
να ροχαλίζη. Αναγκάσθηκαν όμως 
σε λίγο να τον ξυπνήσουν, γ ιατί η 
αυλή που οδηγούσε στο δωμάτιό 
του ε ίχε αρχίσει να γεμίζη τόσο 
πολύ από τέφρα, που σε λίγο θα 
ήταν αδύνατον να βγη έξω... Τα 
κτίρια σείονταν από τις συχνές 
δονήσεις σαν να είχαν ξερριζωθή 
από τα  θεμέλια και έγερναν π ότε 
από το  ένα μέρος, π ότε από το 
άλλο. ' Εξω, ο κίνδυνος ήταν το  ίδιο 
μεγάλος, γ ιατί πέτρες πυρακτω μέ
νες και μαυρισμένες από την φωτιά 
έπ εφ τα ν ένα γύρω.

«Προτίμησαν τό τε, να κα τα φ ύ 
γουν στο ύπαιθρο. Αυτοί που τον 
ακολουθούσαν ήσαν όλοι φοβισμέ
νοι και ο τρόμος ε ίχε παραλύσει το 
λογικό τους. Το δικό του πνεύμα 
όμως, το  οδηγούσε η δύναμις της 
ψυχής του. Βγαίνουν λοιπόν έξω. 
Έχουν δέσει με μαντήλια μαξιλλά- 
ρια το  κεφάλι τους, γ ια  να προφυ- 
λαχθούν από τις πέτρες που π έ 
φτουν από τον ουρανό.

» Αλλού, θα έπρεπε να ε ίχε ξη 
μερώσει. Αλλά εκεί που βρίσκονταν, 
η νύχτα συνεχιζόταν, η πιο σκοτει
νή, η πιο απαίσια νύχτα, που φ ω τι
ζόταν μόνο από καιρό σε καιρό από 
την λάμψι των αστραπών και την 
φλόγα της φωτιάς. Σκέφθηκαν ότι 
ήταν λογικώτερο να πάνε στην 
ακτή και να δουν από κοντά αν η 
θάλασσα μπορούσε να τους προ-

Συνέχεια στη σελ. 128
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μια ακόμα από τις πιο γνωστές τοιχογραφίες της Πομπηίας, τουΙουμ.Χ. αιώνα (Κωμική 
θεατρική σκηνή).

ίΤ^Μ,

’ Ενας
αστυφύλακας
φθασμένος
ζωγράφος

Π ΕΡΑΣΕ ένας χρόνος από τότε, 
που το  περιοδικό μας, φ ιλοξέ

νησε στις σελίδες του,“τον ζωγράφο 
αστυφύλακα κ. Κυριακάκη.

Μ ε την ευκαιρία της ατομικής του 
έκθεσης στο Δημοτικό Θ έατρο Π ει
ραιά και την απήχηση που ε ίχε στο 
καλλιτεχνικό κόσμο η δουλειά του, 
που τίμησε τόσο τον ίδιο, όσο και το 
Αστυνομικό Σώμα που υπηρετεί, 
αφ ιερώνουμε τις λίγες αυτές γραμ - 
μές.

Η έκθεση των έργων του είχε 
μεγάλη επ ιτυχία  και η αξία του 
αυτοδ ίδαχτου  καλλ ιτέχνη  σ υνα 
δέλφου και η προσφορά του στην 
τέχνη, αναγνωρίστηκε τόσο από 
τους ειδικούς και γνώστες του θ έ 
ματος, όσο και από πολλούς α 
πλούς πολίτες λά τρε ιςτου  ωραίου.

Τα έργα που εκτέθηκαν 38 στο 
σύνολό τους ήταν γεμάτα  αλήθεια. 
Μ ε απλό τρόπο και περίσσια δεξιό - 
τεχνία, έπ α ιξε με το  φως και το
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χρώμα και ζω ντάνεψ ε^ρα γματικά  
κομμάτια της γης του. Το θαύμα της 
παντοδύναμης γεννήτρας φύσης, 
με το  χρωστήρα του Κυριακάκη 
πήρε την μορφή δέους και μυστηρί
ου. Στις θαλασσογραφίες του, η 
θάλασσα άλλες φορές ανήμερο 
θεριό έτοιμο να καταπ ιεί τους πορ - 
θητές της τα  καράβια κι άλλες 
γαλήνια κι ήμερη, γλυκομιλούσα με 
τα  βράχια. ' Ολοι οι π ίνακες είναι 
νομίζεις ζωντανοί. «Νεκρή φύση» 
δεν υπάρχει στα έργα του καλλ ιτέ
χνη. Είναι τουλάχιστον δύσκολο αν 
όχι ακατόρθωτο να ξεχωρίσεις κ ά 
ποιο κομμάτι. Ολα δουλεμένα με 
κέφι και μεράκι, αποτελούν μια 
ποιητική σύνθεση. Μια ποίηση που 
δίνει την ευκαιρία στο θεατή, να 
κινηθεί μέσα στο ζωγραφικό κόσμο 
του Κυριακάκη, ανάλαφρα, ξέγνια- 
στα, όπως θα το  έκανε αν βρίσκον
ταν στ' ακροθαλάσσι, στο βουνό ή 
στον κάμπο. Ο αστυφύλακας Κυρι- 
ακάκης γεννήθηκε στον ' Αγιο Θω 
μά, στο Λασίθι της Κρήτης. Η καλλι-

Στις φωτογραφίες χαρακτηριστικά έρ
γα του Κυριακάκη. Δεξιά: «Το πατρικό 
μου σπίτι». Κάτω: Μια «γωνιά στα 
Χανιά»

τεχνική του πλευρά δε, τον κάνει 
σ τ ’ αλήθεια άξιο κάθε επαίνου. 
Μ ετά  από ένα πικρό μεροκάματο, 
και με ψυχή κομματιασμένη από τα  
γεγονότα  και τις εμπειρίες της 
επίπονης δουλειάς του, μέσα στη 
ζούγκλα της πολύβουης π ρω τεύ
ουσας, αψηφώ ντας τον σωματικό 
κάματο, γέρνει στο καβαλέτο του, 
ξενυχτά  και με τα  έργα του, α π ο 
δείχνει πως μένει άνθρωπος, γ εμ ά 
τος ευαισθησία κι αγάπη για τον 
άνθρωπο. Ισως γι αυτό τα  έργα 
του είναι γεμάτα  ομορφιά και λ ε 
π τότητα . Γιατί βγαίνουν μέσα από 
μια ψυχή που ολημερίς ανεμοδέρ
νετα ι στα δάκρυα του  πόνου και 
της συμφοράς των συνανθρώπων 
μας. Μαζί με τις καλές κριτικές του 
ημερήσιου τύπου που απέσπασε, 
με τη σειρά μας ευχόμαστε πάντα 
επιτυχίες.

Σαριδάκης Αευτέρης 
’ Αρχιφύλακας
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σφέρη καμμιά βοήθεια. Η θάλασσα 
όμως ήταν έτοιμη να ξεσττάση σε 
τρικυμία. Τότε ο θείος μου ζήτησε 
νερό, ήπιε δυο φορές, πήρε ένα 
μαξιλλάρι και ξάπλωσε στο έδαφος. 
Εκείνη την στιγμή μια έντονη μυρω
διά από θειάφι, που έδειχνε ότι οι 
φλόγες που πλησίαζαν ολοένα ή 
ταν τώρα πολύ κοντά, έκανε όλο 
τον κόσμο να τρέχη για να φύγη. 
Σηκώθηκε στενοχωρημένος, στη- 
ρίχθηκε λίγο επάνω σε δυο δού
λους, με την πρόθεσι να φύγη κι 
αυτός, αλλά την ίδια στιγμή έπεσε 
νεκρός. Νομίζω ότι έπ αθε ασφυξία 
από κανένα πυκνό ατμό. Είχε π ά ν
τα  κάποια αδυναμία στο στήθος και 
υπ έφ ερε από άσθμα. Ό τα ν  φ ώ τι
σε πάλι, και αυτό συνέβη τρεις 
μέρες αργότερα, βρήκαν το  σώμα 
του  στην ίδια θέση, με τα  ρούχα 
που φορούσε την στιγμή του θ α 
νάτου του. Δεν ε ίχε παθει καμμιά 
αλλοίωσι και είχε την στάσι ανθρώ
που που κοιμάται κι όχι ανθρώπου, 
που δεν είχε πια ζωή. Βρισκόμαστε 
τό τε  στην Μεσσήνη, η μητέρα μου 
κι εγώ».

Στην δεύτερη επιστολή που φ α ί
νετα ι ότι την έγραψε, όταν του 
ζήτησε ο Τάκιτος και άλλες πληρο
φορίες (οι ιστορικοί είναι πάντα 
άπληστοι!) ο Πλίνιος περιγράφει 
τους κινδύνους που διέφυγαν α υ 
τός και η μητέρα του.

«Το γράμμα μου, σου κίνησε το 
ενδιαφέρον να μάθης τους φόβους 
που ένοιωσα και τους κινδύνους 
που δ ιέτρεξα στην Μεσσήνη, όπου 
εμεινα τό τε. Θα ικανοποιήσω την 
επιθυμία σου,'αν και η σκέψις μου 
απωθεί με φρίκη όλες αυτές τις 
πένθιμες αναμνήσεις... Οι σεισμικές 
δονήσεις συνεχισθηκαν για πολλές 
ημέρες, πράγμα που δεν μας έκανε 
εντύπωσι, γ ιατί όχι μόνο τα  χωριά, 
αλλά και οι πόλεις της Καμπανίας 
υποφέρουν από σεισμούς. Εκείνη 
την νύχτα όμως οι δονήσεις επ ανε- 
λήφθησαν με αφ άνταστη  β ια ιότη
τα. Η μητέρα μου μπήκε απότομα 
στο δωμάτιό μου, την στιγμή που 
ετοιμαζόμουν να πάω να την ξυ 
πνήσω, αν κοιμόταν. Τότε το  σπίτι 
σείσθηκε πολύ δυνατά και οι δονή
σεις ήσαν τόσο ισχυρές που δεν 
υπήρχε ασφάλεια ούτε  σε κλειστό

ούτε σε ανοικτό χώρο. Αποφασί
σαμε να εγκαταλείψω με την πάλι.
Ολος ο κόσμος ήταν τρομοκρατη

μένος και μας ακολούθησε. Ο φ ό 
βος κάνει τους ανθρώπους προσε
κτικούς και ο καθένας π ιστεύει, ότι 
αυτό που κάνει ο άλλος είναι το 
φρονιμώτερο.

«Σταματήσαμε, μόλις βγήκαμε 
έξω από την πόλι. Νέες δονήσεις, 
πάλι αγωνία και τρόμος. Τα κάρρα 
που είχαμε πάρει μαζί μας, τ ιν α 
ζόντουσαν εδώ και κει και χρειά - 
σθηκε να τα  στερεώσωμε με μ εγά 
λες π έτρες γ ια  να μείνουν στην θέσι 
τους. Η θάλασσα στριφογύριζε α- 
γρια και αποτραβιόταν από την 
παραλία με τα  φοβερά τραντάγμα - 
τα  τής γής, σάν νά ήθελε νά φύγη.

Η άκτή ε ίχ ε  γίνει πολύ μεγάλη καί 
ήταν γεμάτη ψάρια, πού τά  ε ίχ ε  
ξεβράσει ή θάλασσα, έπάνω στήν 
άμμο. Απέναντι μας, ένα τρομερό 
μαύρο σύννεφο έβγαζε φωτιές. 
Ξαφνικά, σχίσθηκε στήν μέση, ξ ε 
χύνοντας μιά δέσμη άπό πύρινες 
άκτϊνες, πού έμοιαζαν μέ μεγάλες 
λαμπερές άστραπές... Τήν ίδια σ τι
γμή τό σύννεφο π έφ τει στήν γή, 
σκεπάζει τήν θάλασσα καί κρύβει 
άπό τά  μάτια μας τό νησί τού Κάπρι 
καί κάνει άθέατο  άκόμη καί τό 
άκρωτήριο τής Μεσσήνης.

»' Η μητέρα μου μέ έξορκίζει, μού 
ζητά  νά φύγω μέ κάθε τρόπο. Μου

Περισσότερες από δέκα χιλιάδες έγχρω
μες ψηφίδες χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή της χαριτωμένης αυτής σκη
νής.

έξη γε ί ότι αύτό είναι εύκολο στήν 
ήλικία μου. ’ Εκείνη δέν μπορεί νά 
φύγη, όπως είναι κουρασμένη άπό 
τά  χρόνια καί άρκετά σωματώδης. 
Προσθέτει, ότι θά πεθάνη εύχαρι- 
στημένη καί ότι δέν θέλει νά γίνη 
αιτία  τού θανάτου μου. Τής δηλώ
νω, ότι δέν ύπάρχει σωτηρία γιά 
μένα χωρίς αύτήν. Τήν παίρνω άπό 
τό χέρι καί τήν πιέζω νά μέ άκολου- 
θήση. Δ ιαμαρτύρεται, λέγοντας ότι 
είναι έμπόδιο γιά μένα. Τελικά ύπο- 
χω ρεί στις παρακλήσεις μου.

»' Η τέφ ρα  άρχισε νά π έφ τη  έπ ά 
νω μας εύτυχώ ς όχι πολύ πυκνή. 
Γυρίζω τό  κεφάλι καί βλέπω πίσω 
μας ένα πυκνό καπνό, πού μάς 
άκολουθούσε καί ξεχυνόταν στήν 
γή σάν καταρράκτης. C Οσο βλέπο
με άκόμη), ε ίπ α  στην μητέρα μου 
(άς άφήσωμε τόν δημόσιο δρόμο 
γιά νά μή μάς καταπατήσουν ή νά 
πάθωμε άσφυξία άπό τό πλήθος 
πού μάς άκολουθεϊ». Μόλις άλλά- 
ξαμε δρόμο, έγινε πυκνό σκοτάδι. 
Δέν έμοιαζε μέ τις άπαίσιες σκοτει
νές, άσέληνες νύχτες. Είχαμε τήν 
έντύπωσι, ότι είμαστε κλεισμένοι 
σέ ένα δωμάτιο χωρίς κανένα φώς. 
Γυναίκες θρηνούσαν, παιδιά έκλαι- 
γαν, ό ένας φώναζε τό παιδί του, 
άλλος έψαχνε γιά τήν γυναίκα του 
καί άλλος ζητούσε τόν πατέρα του.

Ηταν τόσο σκοτεινά, πού μόνο 
άπό τήν φωνή μπορούσε νά γνωρί- 
ση ό ένας τόν άλλο.

»Σε λίγο φάνηκε ένα θαμπό φως, 
που δεν ήταν το  φως της ημέρας, 
αλλά το  προμήνυμα της φωτιάς 
που μας απειλούσε. Ευτυχώς η 
πυρκαγιά σταμάτησε μακριά από 
μας. Εγινε πάλι σκοτάδι. Αρχισε να 
π έφ τη  τόσο πυκνή τέφρα, που 
αναγκαζόμαστε να σηκωνόμαστε 
κάθε τόσο για να τινάξωμε τα 
ρούχα μας, γ ιατί κινδυνεύαμε να 
μας σκεπάση ολόκληρους...

Τελικά, αυτός ο μαύρος και π υ 
κνός ατμός διαλύθηκε σιγά σιγά και 
εξαφανίσθηκε εντελώς. Σε λίγο 
φάνηκε πάλι η μέρα, ο ήλιος όμως 
ήταν θαμπός και κίτρινος, σαν να 
ε ίχε γίνει έκλειψις. Ολα γύρω μας 
είχαν αλλάξει. Δεν υπήρχε τίποτε, 
που να μην ήταν σκεπασμένο με 
τέφρα, σαν να ήταν χιονισμένο.
Γορίσαμε στην Μεσσήνη και τακτό  - 
ποιηθήκαμε όπως μπορέσαμε...

Πανικός 
ατο σκοτάδι

Παντού συναντούσ αμε τρομο-

128



κρατημένους ανθρώπους που δ ιέ
διδαν τρομερά πράγματα, σκορπί
ζοντας τον πανικό».

Σ' αυτές τις δυο συνταρακτικές 
επ ιστολές ο Πλίνιος δεν αναφέρει 
την Πομπηία.

Στις 24 Αυγούστου όμως, πρώτη 
ημέρα της αφηγήσεως του  συγ- 
γραφέως, στην μια το  μεσημέρι, η 
Πομπηία ε ίχε  εξαφανισθή και δεν 
θα ξαναγεννηθή παρά μόνο δεκα
οκτώ αιώνες αργότερα.

Την ώρα που ο Πλίνιος ο Πρεσβύ - 
τερος έφ ευ γε  από την Μεσσήνη με 
πλοίο, στην Πομπήία, το  επίκεντρο 
της καταστροφής, η θεομηνία είχε 
αρχίσει χωρίς έλεος το  κα τα σ τρε
πτικό και φονικό της έργο. Δεν 
φ α ίνετα ι ο πληθυσμός να υ π ο 
π τευόταν τον φοβερό κίνδυνο που 
τον απειλούσε. Οι κάτοικοι 
Πομπηίας «χόρευαν επάνω σε ενα 
ηφαίστειο». Είναι η χαρακτηριστική 
εικόνα της Πομπηίας.

Η αλήθεια είναι ότι τα  προμηνύ - 
ματα της καταστροφής, που επρό- 
κειτο να συντελεσθή σε λίγο, ήσαν 
πολύ λίγα. Μικρές δονήσεις και 
μερικοί υπόκωφοι κρότοι,που έμοι- 
ζαν με «πάλη γιγάντων στα έγκατα  
της γης». Τρομαγμένα πουλιά που 
π ετο ύ σ α ν  α ν α σ τα τω μ έν α  μέσα 
στους κήπους, σκύλοι που γ α ύ γ ι
ζαν φαινομενικά χωρίς λόγο, α γ ε 
λάδες που μούγκριζαν λυπημένα 
στους στάβλους, επίσης πηγάδια 
που ξαφνικά είχαν στερέψει.

Η καταστροφή όμως π ροετο ι
μαζόταν ημέρα με την ημέρα, δέκα- 
έξη ολόκληρα χρόνια. Ο σεισμός 
του 63, ε ίχει κλονίσει τις πλευρές 
του Βεζούβιού και το  νερό της 
θάλασσας ε ίχε εισχωρήσει από τις 
ρωγμές του υπεδάφους στην η 
φαιστειογενή μάζα, ενώθηκε με το 
μάγμα που βρισκόταν σε κατάστα- 
σι τήξεω ς και μετασχηματίσθηκε σε 
ατμό. Ετσι στο εσωτερικό του 
ηφαιστείου, η θερμοκρασία και η 
πίεσις αποτελούσαν μια τεράστια  
δύναμι, που την συγκροτούσε ο 
μεγάλος όγκος της λάβας που 
έφραζε τον κρατήρα. Κανείς δεν 
μπορούσε εκείνη την εποχή, να 
φαντασθή ότι μια τρομακτική δύνα-^ 
μις συσσωρευόταν και να προβλέ-; 
ψη την αφ άνταστη  καταστροφή 
που ακολούθησε.

Στις 24 Αυγούστου, η Πομπηία 
και οι γύρω πόλεις ξύπνησαν κάτω 
από ένα λαμπρό ήλιο. Υπήρχε στην 
ατμόσφαιρα μια ελαφρά ομίχλη 
από την ζέστη. Ξαφνικά μια σεισμι-

Η λάβα που σκέπασε την Πομπηία διατή
ρησε τα σώματα των κατοίκων της στη 
στάση που βρέθηκαν την ώρα της κατα
στροφής.

κή δόνησις κλόνισε το  έδαφος - 
μόνο μία. Αίγες ώρες αργότερα στις 
δέκα, ακούσθηκε ο κρότος μιας 
εκρήξεως. Τότε οι κάτοικοι της 
Πομπηίας κατάπληκτοι είδαν, ότι η 
κορυφή του Βεζούβιού ε ίχε χωρι- 
σθή στα δύο. Μια πύρινη στήλη 
υψώθηκε, που γρήγορα μετεβλήθη 
σε ένα μανιτάρι από μαύρο καπνό. 
Από εκείνη την στιγμή, οι εκρήξεις 
διαδέχθηκαν η μία την άλλη. Μ ε ένα 
τρομερό κρότο, τερ ά σ τιο ι όγκοι 
από βράχους τινάζονταν στον α έ 
ρα. Ξαφνικά μια βροχή από πέτρες, 
χωμάτινους βόλους «λάπιλλι» (χον
δρή ηφαιστειακή τέφρα) και ελα- 
φρόπετρες, π έφ τε ι επάνω στην 
πάλι, που είναι βυθισμένη στο σκο
τάδι της νύχτας, που θα κρατήση 
εβδομήντα δύο ώρες.

Τρομερός πανικός κυριεύει τους 
κατοίκους της Πομπηίας. Πνίγονται 
σ ένα ζοφερό σκοτάδι την καλο
καιριάτικη αυτή ημέρα. Οι φοβεροί 
κρότοι των εκρήξεων τους ξεκου- 
φαίνουν καίονται από μια αφόρητη 
ζέστη κολάσεως, π έτρες που τ ιν ά 
ζονται από το  ηφαίστειο  με δαιμο
νισμένη τα χ ύ τη τα  και δύναμι τους 
κτυπούν από παντού.

Από το  τεράστιο  ρήγμα του 
κρατήρος του  Βεζούβιού, ένα κύμα 
λάβας ξεχύνετα ι. Θα γίνη σε λίγο 
ένα ποτάμι από λάσπη, που θα 
φθάση ως το  Ερκουλάνουμ και θα 
τρέψη σε φυγή τους κατοίκους του. 
Στον φανερό αυτό  κίνδυνο της 
λάβας, που τους ανάγκασε να 
εγκαταλείψουν την πόλι, οι κά το ι
κοι του Ερκουλάνουμ οφείλουν την 
σωτηρία τους. Η πόλις τους όμως 
καλύφθηκε από δεκαπέντε μέτρα

λάβας και σχεδόν καταστράφηκε 
εντελώς. Στην Πομπηία, που α π έ 
χει περισσότερο από το  ηφαίστειο, 
συνέβη το  αντίθετο. Το κύμα της 
λάβας δεν θα φθάση ως εκεί. Η 
στάχτη όμως και η ηφαιστειακή 
τέφρα, που σχηματίζετα ι από την 
λάβα, σπρωγμένες από τον άνεμο 
που έπ ν εε  νοτιοδυτικά , δηλαδή 
προς την κατεύθυνσι της Πομπηί
ας, θα καλύψη την πόλι με ένα 
προστατευτικό  στρώμα. Από την 
τέφ ρα  αυτή  πέθαναν από ασφυξία 
δυο ως τρεις χιλιάδες άτομα, που 
π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν  να π ρ ο φ υ λ α - 
χθούν, αντί να φύγουν.

Η πρώτη τραγωδία αρχίζει στην 
έπαυλι του  Λούκιους Ερένιους, που 
κτίσθηκε μετά το  σεισμό του  63, 
στις πλαγιές του  Βεζούβιού! Ο κύρι
ος του  σπιτιού, ο διαχειριστής και 
ένας δούλος προσπαθούν να φ ύ 
γουν, οπισθοχωρούν όμως μπρο
στά στους ατμούς από το  θειάφ ι 
και το  βαθύ σκοτάδι. Μπαίνουν 
πάλι στην έπαυλι και συγκεντρώ 
νουν τα  κοσμήματα και τα  χρυσά 
νομίσματα. Ο θησαυρός θα βρεθή 
στο κελλάρι κάτω  από το  σώμα του 
δούλου, που προσπαθεί να τον 
κρύψη. Ο άρχοντας και ο δ ιαχειρ ι
στής που είχαν κατα φ ύγει στο 
πατητήρι με μια π ετσ έτα  στο π ρό
σωπο, βρήκαν κι αυτο ί τον θάνατο.

Στα υπόγεια  της επαύλεω ς του 
Διομήδη, δεκαοκτώ γυναίκες και 
παιδιά πήγαν να κρυφθούν ώσπου 
να περάση ο θυμός του  Βεζούβιού 
όπως πίστευαν. Εχουν μαζί τους 
αρκετά τρόφιμα. Το κεφάλι τους 
είναι σκεπασμένο με ένα πέπλο για 
να τους προφυλάσση από την 
στάχτη που είναι στον αέρα και 
βαραίνει την αναπνοή τους... και 
που θα τους σκοτώση. Θα τους 
βρουν πολλούς αιώνες αργότερα, 
ξαπλωμένους ήσυχα-ήσυχα, τον 
ένα κοντά στον άλλο, σαν να κο ι
μούνται. Δ ίγα μέτρα πιο πέρα, ο 
αρχηγός της οικογένειας με το 
κλειδί στο χέρι, ακολουθούμενος 
από ένα δούλο φορτωμένο π ολύτι
μα αντικείμενα και χρήματα, είναι 
ξαπλωμένος μπροστά στην πόρτα 
του κήπου. Οι δυο ανδρες αφού 
άφησαν σε ασφαλές μέρος τα  π α ι
διά και τις γυναίκες, θέλησαν να 
βγουν έξω για να μάθουν νέα...

Η συνέχεια στο επόμενο
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3E0QS5PA ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
Μια Βυζαντινή που αγιοποιήθηκε

Η ΑΡΤΑ είναι η πρώτη πρωτεύουσα 
του πρώτου Ελλαδικού Κράτους. 

Αυτό ίσως να εντυπωσιάσει πολλούς και 
να θεωρηθεί ως νέα εθνικιστική θεωρία 
περί του σχηματισμού του Νεοελληνι
κού ’ Εθνους και της δημιουργίας νεο
ελληνικής εθνικής συνειδήσεως. Αλλά 
όχι. Η ιστορική αλήθεια είναι εντελώς 
διαφορετική και αναδύεται ολόγυμνη -  
όπως την ήθελαν οι αρχαίοι μας πρόγο
νοι -  από αυτά τα ίδια τα γεγονότα. Η 
εποχή τών Κομνηνών, που, από ιστορι
κή αναγκαιότητα, δημιουργεί το Δεσπο
τάτο της Ηπείρου, με πρωτεύουσα την 
' Αρτα, έχει κιόλας έκδηλα τα σημάδια 
της ελληνικής πραγματικότητας, που 
εγονιμοποίησε, κάμποσους αιώνες 
πριν, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τη 
μετέβαλε και τυπικά πλέον σε Νεοελ
ληνική Μεσςιωνική Αυτοκρατορία. ' Αλ
λωστε, όπως ευφυέστατα εγράφη, για 
να δοθεί απάντηση ο' εκείνους που 
ισχυρίζονται, ότι μεταξύ των πληθυ
σμών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι 
' Ελληνες δεν αποτελούσαν την πλειο- 
ψηφία, ο μη ' Ελληνας Βυζαντινός 
εθύμιζε τόσο την πατρίδα του, την 
ιδιαίτερη δηλαδή, πατρίδα που είχε 
γεννηθεί ή που κατάγονταν οι γονείς

του, όσο τη θυμίζει και ο Αμερικανός 
της τρίτης γενεάς, που οι πρόγονοί του 
κατάγονται από την Ιρλανδία ή από 
όποια άλλη χώρα.

Το Δεσποτάτο, λοιπόν, της Ηπείρου 
έχει ελληνική προέλευση. Και το σπου
δαιότερο, γεννιέται με την κατάληψη 
της Κωνσταντινουπόλεως από τους 
Φράγκους (1204), σε ελλαδικό χώρο, 
στην ' Ηπειρο, και υψώνεται ως η 
δυναμικότερη εστία αντιστάσεως κατά 
της επεκτάσεως των Φράγκων, αλλά 
και των Ενετών, που έχουν αρχίσει να 
γίνονται παντοδύναμοι και επικίνδυνοι 
για τον Ελληνισμό. Η εξουσία του θα 
απλωθεί, προοδευτικά, στη Στερεά και 
στη Θεσσαλία, στην Μακεδονία, καθώς 
και στη Θράκη.

Η σημασία του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου, που, δυστυχώς, δεν έχει 
εκτιμηθεί σωστά από τους ιστορικούς, 
είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αποκτά προ
φητικές διαστάσεις για το νέο Ελλήνι- 
σμό, διότι υπήρξε η πρώτη ελλαδική 
έπαλξις κατά των Σλάβων, στην προ- 
σπάθειά τους να επεκταθούν προς 
νότον και να κυριαρχήσουν στους ζωτι
κούς ελληνικούς θαλασσίους δρόμους 
και στα ελληνικά παράλια.

Θεωρήσαμε απαραίτητη τη συνοπτι- 
κώτατη αυτή εισαγωγή στο θέμα μας, 
που δεν είναι η ιστορία του Δεσποτάτου 
της Ηπείρου στο σύνολό της, αλλά μια 
μεγάλη στιγμή της και ιδιαίτερα της 
δούκισσας Θεοδώρας και του συζύγου 
της Κομνηνοδούκα Μιχαήλ του Β', 
Δεσπότη του πρώτου ελλαδικού εθνι
κού κράτους, του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο 
γνωστό στιχούργημα «Το χρονικό του 
Μωρέως», το αλάνθαστο λαϊκό αισθη
τήριο το ονομάζει «Δεσποτάτο της 
Ελλάδος».

Ο Μιχαήλ Β Αγγελος Κομνηνός 
Δούκας, ήταν γιός του ιδρυτού του 
Δεσποτάτου της Ηπείρου, Αγγέλου Α' 
Κομνηνού. Διεδέχθη στο θρόνο του 
Δεσποτάτου τον αδελφό του πατέρα 
του Θεόδωρο, που ετυφλώθη από τους 
Βουλγάρους. Στην κρίσιμη αυτή ώρα 
παρουσιάζεται στο προσκήνιο της ιστο
ρίας του Δεσποτάτου ο Μιχαήλ Β , ο 
οποίος αντιμετώπισε με αποφασιστικό
τητα και δυναμικότητα την κατάσταση 
και διαδέχθηκε το θείο του. Με κεραυ- 
νοβόλες ενέργειες ισχυροποιεί τη θέ
ση του και επεκτείνει το κράτος του. Οι 
δυσκολίες, ωστόσο, ήταν τεράστιες και
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πολλές φορές αξεπέραστες. Το Δε
σποτάτο της Ηπείρου βρισκόταν σε 
συνεχή πόλεμο με την Αυτοκρατορία 
της Νίκαιας, ενώ, παράλληλα, ο φραγκι
κός παράγων γινόταν όλο και περισσό
τερο επικίνδυνος. Το Δεσποτάτο φάνη
κε για μια στιγμή ότι καταποντίζεται. Ο 
Μιχαήλ όμως πάντοτε ελπίζει και, 
δυναμικός καθώς είναι, ξαναδημιουρ- 
γεί από το χάος το κράτος του. Πότε με 
τη δύναμη των όπλων και πότε με 
διπλωματικούς ελιγμούς, κατορθώνει 
και επεκτείνει την κυριαρχία του. Αλλά 
ενώ από την Ανατολή φαίνεται να έχει 
εξασφαλίσει τη θέση του, από τη Δύση 
ο κίνδυνος παρουσιάζεται απειλητικός. 
Στα 1266 ο Κάρολος Ανδεγαυός κατέ
λαβε τη νήσο Κέρκυρα και τις απέναντι 
ηπειρωτικές ακτές. Η ιστορία, στο 
ζωτικό αυτό χώρο, έχει πάρει, κιόλας, 
νέα πορεία. Ο Μιχαήλ, όταν κατάλαβε 
το τέλος του, χώρισε το κράτος σε δύο 
τμήματα. Το ένα έλαβε ο μεγαλύτερος 
γιος του Νικηφόρος Α' και το άλλο ο 
νόθος γιος του Ιωάννης Α ', «ο Δουξ 
των Νέων Πατρών», όπως τον αποκα- 
λούσαν οι Λατίνοι. Αλλά η δόξα του 
Δεσποτάτου, του πρώτου αυτού ελλα- 
δικού εθνικού κράτους, αρχίζει να 
δύει...

Το σπέρμα της καταρρεύσεως είχε 
αρχίσει να γίνεται ευδιάκριτο από την 
εποχή ακόμη του Μιχαήλ. Η μεγαλοσύ
νη του έκρυβε πολλές αδυναμίες, που 
ίσως να απετέλεσαν και το προανά
κρουσμα της όλης άθλιας εικόνας, που 
παρουσίασε αργότερα, αμέσως μετά το 
θάνατό του, το Δεσποτάτο. Πραγματικά 
ο Μιχαήλ ήταν άστατος ως χαρακτήρας, 
υπέρμετρα φιλόδοξος, και η ιδιωτική 
του ζωή σκανδαλώδης.

Η Θεοδώρα ήταν κόρη του σεβαστο- 
κράτορα Ιωάννου του Πετραλείφα, του 
μεγάλου Χαρτουλαρίου, του άρχοντα 
της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, 
πεντάμορφη και εξυπνότατη, ευσεβέ
στατη και γενναιότατη, με ευρύτατη 
μόρφωση, αλλά και προικισμένη με 
οπάνια ψυχικά χαρίσματα. Κι ακόμη, με 
μοναδική ικανότητα στη διεκπεραίωση 
των κρατικών υποθέσεων και με διπλω
ματική ευστροφία. Ο σύζυγός της, 
Κομνηνοδούκας Μιχαήλ, της χρωστά 
πολλά. Και από το παρακάτω περιστατι
κό φαίνεται ότι εκτιμούσε απεριόριστα 
τα διοικητικά και διπλωματικά της προ
σόντα.

' Ηταν στα χρόνια που ο Μιχαήλ ήλθε 
σε πόλεμο με τον αυτοκράτορα Θεόδω
ρο τον Λάσκαρη. Δύσκολες ώρες για το 
Δεσποτάτο. Κάποτε, ωστόσο, πέρασε η 
μεγάλη κρίση. Αλλά έπρεπε να διαπρα- 
γματευθούν τους όρους της ειρήνης. 
Ο Μιχαήλ ανέθεσε τη σπουδαία αυτή 
αποστολή στη γυναίκα του, τη Θεοδώ

ρα, που ήταν η πιο κατάλληλη γι' αυτόν 
το σκοπό: εξυπνότατη, μορφωμένη 
αποφασιστική. Και αυτή τη φορά δεν 
μπορούσε παρά να τα βγάλει πέρα, 
όπως άλλωστε, τόσες άλλες φορές. Ο 
Θεόδωρος Λάσκαρης όμως άλλα είχε 
στο νου του. Τ η Θεοδώρα και το γιό της 
Νικηφόρο, που τον είχε πάρει μαζί της, 
τους κράτησε αιχμαλώτους του.

Τι να κάμει τότε ο Μιχαήλ; Να βάλει 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη γυναίκα του 
και το παιδί του; ' Ηταν βέβαιο πως ο 
Λάσκαρης θα τους θανάτωνε, αν δεν 
ικανοποιούσε ο Μιχαήλ τις θελήσεις 
του. Αλλά όχι. Η καρδιά του δεν 
μπορούσε ν ’ αντέξει ένα τέτοιο πρά
γμα. ' Ετσι, έκαμε δεκτούς όλους τους 
όρους του και Θεοδώρα με το γιό της 
γύρισαν ζωντανοί.

Ηταν σύζυγος του Δεσπότη 
της Ηπείρου Μιχαήλ Β .

Για ένα διάστημα, την 
ευτυχία της οικογενειακής 

ζωής εσκίασε το δράμα του 
χωρισμού και της 

εγκαταλείψεως. Οι πράξεις
της όμως την κατέστησαν 
αγία. Εικονίζεται απέναντι 

σε φωτογραφία από 
ανάγλυφη παράσταση στον 

τάφο της, που βρισκόταν 
άλλοτε μέσα στον φερώνυμο 

ναό της Αρτας.
Η ανδρική μορφή είναι 

ή ο σύζυγός της Μιχαήλ ή 
ο γιός της Νικηφόρος.

Οι όροι ήταν εξουθενωτικοί για το 
Μιχαήλ. Επέστρεψε τις χώρες που είχε 
πάρει ως προίκα από τους γάμους του 
γιου του Νικηφόρου με τη Μαρία, 
εγγονή του Βατάτζη, προηγούμενου 
αυτοκράτορα της Νίκαιας, και παρέδω
σε τα κάστρα των Σερβίων και του 
Δυρραχίου. Ο Μιχαήλ, ωστόσο, δεν 
έμεινε αδρανής. Αναζητούσε τρόπο να 
εκδικηθεί. Πώς όμως; Με πόλεμο; Δεν 
μπορούσε. ' Ηταν εξαντλημένος, και ο 
Λάσκαρης αφορμή ήθελε να τον συν
τρίψει οριοτικά. Σοφίσθηκε, λοιπόν, ένα 
σατανικό σχέδιο. Βάζει τη νύφη του, τη 
Μαρία, που τότε ήταν χήρα, να κάμει, 
τάχα, την ερωτευμένη με τον Κωνσταν
τίνο Χαβάρωνα, διοικητή του Ελβασάν

και της Νέας Ηπείρου. Εκείνος δεν 
άργησε να «τσιμπηθεί» με τη χήρα. Η 
Μαρία τον παρέσυρε σε κάποιο σημείο 
και ο Μιχαήλ τον συνέλαβε. Παράλληλα
-  κι εδώ, προφανώς, υπάρχει ο δάκτυ
λος του σατανικού Μιχαήλ -  επαναστα
τούν οι Αλβανοί κατά του Θεοδώρου 
Λάσκαρη. Ο Μιχαήλ πολιορκεί στο 
Πρίλαπο τον γνωστό Βυζαντινό ιστορι
κό Γ. Ακροπολίτη, διοικητή, τότε, της 
περιοχής από τον Αξιό ως το Δυρράχιο, 
καταλαμβάνει τα Βοδενά, τη Βέροια 
κλπ. Ο Λάσκαρης γίνεται έξω φρενών, 
και με ισχυρές δυνάμεις αναχαιτίζει το 
Μιχαήλ. Ο αγώνας είναι σκληρός και 
αμφίρροπος. Οι δυνάμεις του Λάσκαρη 
συλλαμβάνουν και σκοτώνουν το νόθο 
γιο του Μιχαήλ, Θεόδωρο, ενώ ο 
Μιχαήλ συλλαμβάνει τον Ακροπολίτη. 
Στο μεταξύ παρεμβάλλεται νέος παρά
γοντας: ο κυβερνήτης της Σικελίας 
Μαμφρέδος καταλαμβάνει τα δυτικά 
παράλια της Νέας Ηπείρου, το Δυρρά
χιο, την Αυλώνα, τα Βελέγραδα (Βερά- 
τι). Ο Μιχαήλ δε χάνει την ευκαιρία και 
συμμαχεί μαζί του, και μάλιστα του δίνει 
για γυναίκα του την κόρη του Ελένη και 
για προίκα την Κέρκυρα και τα απέναντι 
ηπειρωτικά παράλια. Αλλά ο δαιμόνιος 
Μιχαήλ δε σταματά εδώ και θυσιάζει και 
άλλη του κόρη στο βωμό της σκοπιμότη
τας: την Αννα, που την παντρεύει με 
τον πρίγκηπα της Αχάϊας Γουλιέλμο Β' 
Βιλλεαρδούΐνο. Με τους δυο αυτούς 
γάμους ο Μιχαήλ έγινε παντοδύναμος. 
Ο θάνατος του Λάσκαρη, τον ίδιο καιρό, 
φάνηκε να δίνει φτερά στα όνειρά του. 
Η φορά των πραγμάτων όμως απέδειξε 
το αντίθετο. Ο νέος αυτοκράτορας της 
Νίκαιας, Μιχαήλ Παλαιολόγος, έδειξε 
φιλικές διαθέσεις και μάλιστα ζήτησε 
ειρήνη. Ο Μιχαήλ, στηριζόμενος στους 
γαμπρούς του, απέρριψε την πρόταση 
του Παλαιολόγου. Αυτό στάθηκε μοι
ραίο για το Μιχαήλ, που, μαζί με τους 
γαμπρούς του, νικάται κατά κράτος στη 
μάχη της Πελαγονίας (Οκτώβριος 
1259), ενώ ο νόθος γιός του Ιωάννης 
λιποτακτεί στον Παλαιολόγο, στον ο
ποίο, φυσικά, περιέρχεται το κράτος 
του Μιχαήλ. Ο τελευταίος, με τη 
γυναίκα του Θεοδώρα και το νόμιμο γιό 
του Νικηφόρο, πηγαίνει στη Λευκάδα 
και κατόπιν στην Κεφαλλονιά. Από την 
απελπιστική αυτή κατάσταση βγάζει το 
Μιχαήλ ο ίδιος ο νόθος γιος του, ο 
Ιωάννης, που τον είχε προδώσει. Ο 
Ιωάννης -  άγνωστο από ποιούς λόγους
-  συναντά τον πατέρα του στα νησιά και 
τον κατατοπίζει για την κατάσταση στην 
' Ηπειρο. Οι πληροφορίες του έδωσαν 
νέες ελπίδες για επανάκτηση του 
θρόνου του. Και πραγματικά γίνεται 
πάλι κυρίαρχος του κράτους του. Ο 
Μιχαήλ Παλαιολόγος αρχίζει νέους
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αγώνες. Στέλνει εναντίον του τον 
Αλέξιο Στρατηγόπουλο, γνωστό από το 
μεγάλο του κατόρθωμα της ανακαταλή- 
ψεως του Βυζαντίου από τους Φράγ- 
κους στά 1261. Ο Στρατηγόπουλος 
όμως νικάται στα Τρίκορφα της Θεσσα
λίας και αιχμαλωτίζεται από τις δυνά
μεις του Μιχαήλ. Υπογράφεται συνθή
κη (1260) και ο Στρατηγόπουλος απε
λευθερώνεται. Στις 26 Ιουλίου 1261 
ανακαταλαμβάνει την Κωνσταντινούπο
λη από τους Φράγκους και το συνταρα
κτικό αυτό γεγονός τον κάνει διάσημο. 
Ακολουθεί νέα εκστρατεία του πορθη- 
τού της Πόλεως κατά του Μιχαήλ, αλλά 
και πάλι αιχμαλωτίζεται.

Ο Μιχαήλ στέλνει τη γυναίκα του 
Θεοδώρα και το νόθο γιο του Ιωάννη 
στον Παλαιολόγο με σκοπό να υπογρά
ψουν νεα συνθήκη. Ο Ιωάννης κρατεί
ται ως όμηρος και ο Μιχαήλ αρχίζει 
νέον αγώνα κατά του Παλαιολόγου. Ο 
Μιχαήλ Παλαιολόγος στέλνει εναντίον 
του τον Ιωάννη Παλαιολόγο. Ο Μιχαήλ 
προτείνει συνδιαλλαγή και ουνάντηαη. 
Η πρότασή του γίνεται δεκτή. Ολα 
τελείωσαν με την παράδοση, από το 
Μιχαήλ, των Ιωαννίνων και με ένα γάμο: 
ο γιος του Μιχαήλ, ο Νικηφόρος, 
παίρνει για γυναίκα του την ' Αννα 
Παλαιολογίνα Καντακουζηνή, ανεψια 
του Παλαιολόγου.

Αλλά ας γυρίσουμε στις σχέσεις του 
Μιχαήλ με τη Θεοδώρα, την οποία, ας 
σημειωθεί, νυμφεύθηκε από έρωτα.

Θα νόμιζε κανείς ότι η συζυγική ζωή 
της Θεοδώρας υπήρξε ευτυχισμένη 
μέσα στο ιερό παλάτιο, το οποίο και 
σήμερα μπορούμε να θαυμάσουμε σε

κάποια λείψανά του οτο μικρό, συγκριτι
κά με άλλα, κάστρο της Αρτας, εκεί 
που η ήρεμη κατεβασιά του Αράχθου, 
διαγράφει ημικυκλικά την πορεία της, 
ακολουθώντας τη βάση του φρουρίου, 
για να συνεχίσει κατόπιν νότια κατεύ
θυνση από τη δυτική μεριά της πόλεως.

' Οσο αφορά το χαρακτήρα της Θεο
δώρας, από τις μαρτυρίες που έχουμε 
στη διάθεσή μας, φαίνεται να ήταν 
εκείνος που παραπάνω περιγράψαμε. 
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το 
Μιχαήλ. Η ιστορία τον χαρακτηρίζει ως 
άστατο. Επειδή συγκινήθηκε από μια 
άλλη γυναίκα, την αρχοντοπούλα Γαγ- 
γρηνή, για την οποία δε γνωρίζουμε 
τίποτε άλλο, ο Μιχαήλ δε δίστασε να 
διώξει τη Θεοδώρα, που εκείνο τον 
καιρό ήταν έγκυος. Ούτε η μητρότης, 
το πιο ιερό πράγμα στον κόσμο, δεν τον 
ουγκίνησε.

' Εξω, θα κυκλοφορούσαν, φυσικά, 
διάφορες φήμες για το μαρτύριο της 
Θεοδώρας. Αλλά, όπως συνήθως συμ
βαίνει σ' αυτές τις περιπτώαεις, τίποτε 
το συγκεκριμένο δεν μπορούσε να 
γνωρίζει ο λαός, που πελάγωνε από το 
ένα μυστήριο οτο άλο. ' Ετσι, αργότερα 
η αλήθεια θα πέρασε από πολλές 
φάσεις, ώσπου να φθάσει ολόκληρη 
στους κατοίκους του Δεσποτάτου. ' Αλ
λωστε, οι άρχοντες οπάνια ενδιαφέ- 
ρονται για το πώς θα πάρει ο κόσμος μια 
απόφασή τους. Εκείνη την εποχή, 
ακόμη περισσότερο. Η Θεοδώρα έφυ
γε. Κανένας δεν έμαθε που πήγε. 
Ποιος να το μάθει και πώς; Κι όσοι την 
έβλεπαν, πώς να βάλουν στο νου τους 
ότι ήταν η Δούκισοα Θεοδώρα, η

γυναίκα του Άρχοντα Μιχαήλ; Ο και
ρός περνούσε και οι άνθρωποι δεν 
ήξεραν το χαμό της. Ούτε ο άνδρας 
της, που, άλλωστε, δεν ενδιαφερόταν 
πια. Στο μεταξύ όλοι αναρωτιόνταν τι 
απογίνε η Θεοδώρα. Ο Δούκας Μιχαήλ 
είπε πως τη χώρισε και ότι πήρε άλλη 
γυναίκα, τη Γαγγρηνή. Οι φήμες πολλα- 
πλαοιάζονταν και κανένας δεν ήξερε τι 
είχε συμβεί στην πραγματικότητα.

Τα χρόνια κυλούσαν και κάποια μέρα 
οτο χωριό Πρενίστα, το σημερινό Κορ
φοβούνι, οι άνθρωποι είδαν μια γυναίκα, 
κρατώντας δυό παιδιά, να φθάνει στο 
χωριό τους. Στην αρχή την πέρασαν για 
ξένη ή και για καμμιά ζητιάνα. Η 
εμφάνισή της ήταν άθλια. Προχωρούσε 
σιωπηλή και προσπαθούσε να κρύψει το 
πρόσωπό της στο κεφαλομάντηλό της. 
Ο λαός όμως, με την προφητική του 
διαίσθηση, δεν την άφησε να περάσει 
απαρατήρητη, να παραμείνει άγνωστη, 
όπως, προφανώς, θα το επιθυμούσε 
εκείνη. Ολόκληρο το χωριό αναστατώ
θηκε:

-  Η Δούκισοα Θεοδώρα!...
Ο παπάς του χωριού την πλησίασε. 

«Αν είναι η Θεοδώρα, όσο κι αν άλλαξε, 
θα τη γνωρίσω», είπε. Η γυναίκα ξέσπα
σε. Είχαν περάσει πέντε ολόκληρα 
χρόνια. Την πήρε στο σπίτι του και δεν 
άφησε να ξαναφύγει.

Στο μεταξύ, ο Μιχαήλ είχε διώξει τη 
Γαγγρηνή και ξαναζήτησε τη γυναίκα 
του, την οποία βρήκε στο χωριό αυτό. 
Αλλά η επιστροφή της Θεοδώρας στο 
ιερό παλάτι αποτελεί και στροφή του 
Μιχαήλ στον ήρεμο, οικογενειακό βίο, 
από τον οποίο δεν ξεστράτισε ως το 
τέλος της ζωής του. Πέρα από αυτό, ο 
παράξενος αυτός Άρχοντας ζήτησε 
να εξιλεωθεί απέναντι στη γυναίκα του, 
αλλά και στο Θεό. Μαρτυρία της 
ειλικρινούς μετάνοιας του είναι το 
μοναστήρι της Κάτω Παναγιάς, που το 
έχτισε με την ευκαιρία της νέας συζυγι
κής του ζωής με την πρώτη του 
γυναίκα, τη Θεοδώρα. Αλλά και η 
Θεοδώρα μετά το θάνατο του Μιχαήλ, 
έχτισε τη γυναικεία μονή του Αγίου 
Γεωργίου, στην οποία μόνασε και η ίδια. 
Μετά το θάνατό της, η μονή αυτή πήρε 
την ονομασία της Θεοδώρας, και τη 
θυμίζει σήμερα ο περικαλλέστατος 
βυζαντινός ναός του, που τιμάται στη 
μνήμη της τραγικής Δούκισσας. Είναι η 
πολιούχος της ' Αρτας και γιορτάζει 
στις 11 Μαρτίου. Ο προσκυνητής, που 
έπισκέπτεται σήμερα τον ιερό ναό της 
Αγίας Θεοδώρας, θα δει στο δεξιό 
μέρος του νάρθηκα το μαρμάρινο τάφο 
της, που από το 1873 είναι κενός. Τότε 
αφαιρέθηκαν τα άγια λείψανά της και 
φυλάσσονται σε λειψανοθήκη.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
Του Υπ. Α ’ κ. Φ. Πουλή

ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι οι κοινωνικές σχέ
σεις διέπουν τον πολιτισμένο άνθρω

πο, προάγουν το πολιτιστικό του επίπεδο 
και δίδετε η ευκαιρία συσφύξεως περισ
σότερο των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη 
της κοινωνίας. Ο αστυνομικός, αφού και 
αυτός ανήκει στο κοινωνικό σύνολο πρέ
πει και είναι αναγκαίο να δημιουργεί 
γνωριμίες έτσι ώστε να μην αισθάνεται 
κοινωνικά αποκομμένος από τις διάφορες 
εκδηλώσεις της ζωής. ' Αλλωστε του 
δίδετε η ευκαιρία ειδικότερα στις μεγά
λες πόλεις που υπηρετεί να βελτιώσει την 
πνευματική του καλλιέργεια, να αυξήσει 
τις γνώσεις του για το προσωπικό του 
συμφέρον αλλά και για την υπηρεσία του.

Σήμερα υπάρχει η γνώμη ότι δηλαδή οι 
αστυνομικοί δεν αναπτύσσουν σχέσεις 
μεταξύ των. Και δικαιολογημένα υπάρ
χουν ερωτήματα που χρήζουν απαντήσε- 
ως. Σταχυολόγοντας μερικά, μπορούμε 
να αναφέρουμε τα εξής: Είναι σωστό να 
εορτάζει αστυνομικός και ανάμεσα στους 
επισκέπτες του να μην υπάρχει συνάδελ
φος; Τόσο πολύ αξίζει ενα τηλεφώνημα 
από συνάδελφο σέ μια προσωπική ή 
οικογενειακή του χαρά; Είναι δυνατόν να 
λείπει από μια λύπη ατομική ή οικογενεια
κή ο παρήγορος λόγος και η συντροφιά 
του συνάδελφου;

Πιστεύουμε ότι πρέπει και στο Σώμα 
της Αστυνομίας να αρχίσουν οι λεγάμε
νες εσωτερικές δημόσιες σχέσεις. Και 
υπάρχουν εκδηλώσεις που δίδεται η 
ευκαιρία γνωριμιών και επαφών. Ενδεικτι
κά αναφέρουμε; 1) Μια συνεστίαση 2) Μια 
συγκέντρωση γνωριμίας 3) Μια εκπαιδευ
τική εκδομή 4) Με την ίδρυση μιας 
αστυνομικής λέσχης με κοινωνικομορφω- 
τικό και ψυχαγωγικό σκοπό.

Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν και οι 
αστυνομικοί να αναπτύξουν σχέσεις. Εδώ 
θα δοθεί το κέντρισμα για μια καλλίτερη 
και αρμονικώτερη συνύπαρξη στο χώρο 
της εργασίας των. ’ Ετσι θα φύγει και 
πρέπει να φύγει αυτό το μούδιασμα, ο 
«φόβος» αν θέλετε και η διστακτικότητα 
να παρουσιάζουμε τον εαυτόν μας, μα- 
κρυά από το κλειστό γραφείο, το αστυνο
μικό οίκημα, έτσι ακριβώς όπως είναι.

Σήμερα που το βιωτικό επίπεδο όλων 
των τάξεων είναι ανεβασμένο και οι άλλες 
οι κοινωνικές ομάδες αυτοπροβάλλονται

για τις εκδηλώσεις τους ακόμη και στον 
τύπο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να 
αναπτύξουμε, σαν οργανομένο σύνολο 
που είμαστε, εσωτερικές δημόσιες σχέ
σεις. Γιατί ο αστυνομικός πέρα από το ότι 
είναι λειτουργός είναι και άνθρωπος με 
όλες τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η καλώς εννοουμένη κοινωνική 
συμβίωση.

ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
«ΚΙΒΩΤΟΣ»

Του Υπ. Β
κ. Ηλ. Χαλυβοπούλου

ΤΗΝ ΟΔΟ Ροδοπόλεως περιοχή 
του Β' Αστυνομικού Τμήματος, υ

πήρχε η περίφημη «ντισκοτέκ» «κιβω
τός». Με τον πλούσιο εξωτερικό και 
εσωτερικό της διάκοσμο, με τα πολύχρω
μα μικρά φωτάκια που αναβόσβυναν ανά
λογα με την ένταση της μουσικής, με τα 
νεανικά ζευγάρια να χορεύουν πάνω στην 
όμορφη πίστα της, στην μουσική ρόκ και 
στο ρυθμό τού «απ σάϊντ ντάουν» και με 
τους καπνούς των τσιγάρων να ανεβαί
νουν αγκαλιάζοντας τα πολύχρωμα φώτα 
της οροφής.

Στην περίφημη λοιπόν αυτή «ντίσκο» 
σύχναζαν νεαρά ζευγάρια, από τις διάφο
ρες συνοικίες του Πειραιά, μακρυμάλλη- 
δες και μη, που παρκάριζαν τις φοβερές 
μηχανές τους, έξω από την «κιβωτό» και 
με την συνοδεία των κοριτσιών τους και 
λικνιζόμενοι ελαφρώς, έμπαιναν μέσα, 
για να απολαύσουν τον κόσμο της ροκ 
μουσικής.

Τον κόσμο της ροκ μουσικής, ήθελε να 
γνωρίσει από κοντά και ο υπαστυνόμος 
του τμήματός μας. Μία φορά εξέφρασε 
την επιθυμία του να πάει να δει από κοντά 
τις μελωδίες της ντίσκο μουσικής και 
αμέσως σπεύσαμε να ικανοποιήσουμε την 
επιθυμία του. Και να πως έγινε. Θυμάμαι, 
ήταν νέος ο υπαστυνόμος στο τμήμα μας 
και θέλησε να γνωρίσει από εμάς τους πιο 
παλαιούς,*το «κάθε τι με την περιφέρεια». 
' Ετσι ένα καλοκαιρινό βραδάκι μας συγ
κέντρωσε, εμένα και δύο άλλους, εκ των 
πλέον παλαιών στο τμήμα και μας είπε:

-Θέλω να γνωρίσω την περιοχή του 
τμήματός μας. Διάλεξα εσάς τους τρεις 
που είστε και οι πιό παλαιοί στο τμήμα, για 
να μου δείξετε το κάθε τι που απασχολεί 
εδώ την περιφέρεια. Λοιπόν τι λέτε,

συμφωνείτε να αρχίσουμε από σήμερα;
-Βεβαίως κ. υπαστυνόμε, είπαμε μ' ένα 

στόμα. Ας ξεκινήσουμε από τα κέντρα 
διασκεδάσεως, ντισκοτέκ κ.λ.π.

-Σύμφωνοι, ξεκινάμε. Ας πηγαίνουμε 
λοιπόν...

Τα νυσταγμένα φώτα του αυτοκινήτου 
του υπαστυνόμου, έσβυσαν, σαν φθάσα- 
με κοντά στην ντισκοτέκ «κιβωτός». 
Είχαμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε από 
αυτήν την ντισκοτέκ, η οποία και η 
μοναδική στην περιοχή μας και ίσως στο 
είδος της. Πρέπει να πω, ότι η κιβωτός με 
την πάροδο του καιρού συγκέντρωνε 
κόσμο και από άλλες συνοικίες, εκτός 
Πειραιώς. ' Ηταν η ντίσκο αυτή, το καύχη
μα της περιοχής μας!

Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και 
βαδίζοντας μπήκαμε μέσα. Δύο ζευγάρια 
νεαρών με μπλου-τζην είχαν στην κυριο
λεξία ξεβιδωθεί στον δυνατό ήχο της 
μουσικής ντίσκο. Οι δέσμες των πολυχρώ- 
μων φώτων της οροφής, πέφτοντας στα 
πρόσωπά τους, καθώς χόρευαν, τους 
έβαφαν με αλλόκοτους χρωματισμούς, 
κιτρινοκόκκινους, πρασινογάλαζους και 
μαυρόασπρους. Καθίσαμε σε κάποια γω
νιά, παραγγείλαμε τρία ποτά και χαζεύαμε 
τα νεαρά ζευγάρια που χόρευαν. Ο 
υπαστυνόμος γύριζε το βλέμμα του στο 
χώρο μέσα, σαν κάτι να γύρευε. Τελικά 
μας είπε:

-Βλέπω πως έχει πολύ κόσμο. Αλήθεια 
κάθε μέρα συγκεντρώνεται τόσος κό
σμος;

-Στις αρχές κ. υπαστυνόμε δεν είχε 
τόσο πολύ, είπε ο αστυφύλακας Δεναρ- 
τζής. Αλλά εδώ και επτά μήνες περίπου, 
μαζεύεται πολύς κόσμος. Είναι και παρέ
ες που έρχονται συχνά εδώ. Το έχουν 
μόνιμο στέκι που λένε.

-Ναι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ας 
πιούμε το ποτό μας και ας συνεχίσουμε 
στα άλλα μαγαζιά...

Είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας, από 
τότε που μαζί με τον υπαστυνόμο, είχαμε 
πάει στην «κιβωτό». Ομως «κάτι» δεν 
πήγαινε καλά εκεί. ' Ισως κάτι πληροφορί
ες μας γύρω από την λειτουργία της 
ντίσκο, ίσως οι συχνές επισκέψεις του 
υπαστυνόμου εκεί, άφησαν να εννοηθεί, 
ότι κάτι συμβαίνει. Και να που δεν άργησε 
ο «ροκόβιος» υπαστυνόμος μας να εξα
κριβώσει. Ο ντίσκ-τζόκεϋ της «κιβωτού» 
ονόματι Τάκης, ήταν ο μίτος της Αριάν- 
δης. Εκτός από τα μελωδικά κομμάτια 
ντίσκο και ροκ που πρόσφερε στους 
θαμώνες της «κιβωτού», προσέφερε και 
«κομματάκια» χασίς, που έπαιρνε από 
φίλο του οδηγό φορτηγού, που πήγαινε 
τακτικά στην Τουρκία. Γι'αυτό και κάθε 
τόσο μαζεύονταν τόσος κόσμος στην 
ντίσκο και οι ίδιες παρέες...

Και εμείς είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε 
πως ο υπαστυνόμος μας, με τις συχνές 
του επισκέψεις στην «ντισκοτέκ», είχε 
γίνει «ντισκόβιος»! Και στην ηλικία που 
είναι!
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η  Π Ο Ρ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  
N I K .  Β .  Τ Υ Π Α Λ Δ Ο Υ

Γράφει ο κ. Νικ. Αρβανίτης

0 λυρισμός του Τυπάλδου είναι πηγαίος, αλλά ελεγχόμενος.

Δεν αφήνεται σε συναισθηματικά ατοπήματα, 
ούτε για μια φορά.

Μπροστά του έχει τον άνθρωπο και το 

όραμα του Ουρανού. Γι αυτό κι ο ανθρωπισμός είναι χριστοκεντρικός.

Λ ΙΓΕΣ, αν όχι σπάνιες φορές ο 
Νεοελληνικός Χριστιανικός Ποιη

τικός Λόγος βυθίζεται πραγματικά στις 
ρίζες του, στο ιστορικό του «γίγνε
σθαι», όπως θεμελιώθηκε από τα μεγά
λα ποιητικά αναστήματα της Ορθοδοξί
ας.

Είναι πολύ λίγοι οι εργάτες της 
Νεοελληνικής Χριστιανικής Ποίησης, 
που μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν 
σωστά και αφομοιωμένα τα ανεκτίμητα 
και πλούσια μορφολογικά στοιχεία της 
βυζαντινής ποίησης. Πράγμα που έκα
ναν άλλοι, όπως ο Ελύτης στο « Αξιόν 
Εστί».

Χρειάζεται σωστή και αληθινή γνώση 
των πηγών, για να μπορέσει κανείς να 
συνδεθεί μαζί τους, να τις αφομοιώσει, 
και να στήσει το δικό του πνευματικό 
δημιούργημα σε γερό βάθρο, έτσι που 
άξια να διεκδικεί τον τίτλο του εργάτη 
του Νεοελληνικού Χριστιανικού Ποιητι
κού Λόγου.

Και δεν χρειάζεται μόνο γνώση. Αλλά 
και βίωση! Προ παντός βίωση της 
Αποκαλυμμένης Αλήθειας, όπως έκα
μαν οι θεμελιωτές και υπέρλαμπροι 
αστέρες του Ορθόδοξου Ποιητικού 
Στερεώματος

Οχι βέβαια πως θα καταφέρει κα
νείς να φτάσει τα μεγάλα εκείνα 
ποιητικά αναστήματα, που προηγήθηκε 
η αγιότητα και ακολούθησε το ταλέντο 
-  η ιστόρηση της Αποκαλυμένης Αλή
θειας, είτε με τον χρωστήρα είτε με τον 
κάλαμο γινόταν, ακολουθούσε το ota-

διο μιας έντονης πνευματικής προετοι
μασίας με προσευχή και νηστεία, καθώς 
ο άξιος λειτουργός του Θυσιαστηρίου -  
αλλά να, θα μπορεί αντρόπιαστα να 
δέχεται τον τίτλο του αληθινού εργάτη 
της Νεοελληνικής Χριστιανικής Ποίη
σης.

Ενας απ' αυτούς είναι και ο Νίκος Β. 
Τυπάλδος, όπως τουλάχιστον μας πα
ρουσιάζεται με την καινούργια του 
ποιητική συλλογή «Το δωδεκάορτον», 
που κυκλοφόρησε το «Κέντρο Μελέ
της Ορθοδόξου Πολιτισμού», με επιμέ
λεια των εκδόσεων «Τήνος».

Στο πραγματικά πρωτότυπο και μορ- 
φολογικά συνθετικό ποιητικό αυτό βι-

Στην ποίηση του Νικολάου Τυπάλδου 
ολόκληρες Θεολογικές έννοιες δίνονται 
με δυο στίχους.

βλίο, ο Τυπάλδος, «ιστορεί» ποιητικά 
τις δώδεκα εικόνες του Δωδεκάορτου. 
Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για τον 
Ευαγγελισμό, την Χριστού Γέννηση, 
την Υπαπαντή, τη Βάπτιση, τη Μετα
μόρφωση, την Εγερση του Λαζάρου, 
τη Βαϊφόρο, το Μυστικό Δείπνο, τη 
Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάλη
ψη και την Πεντηκοστή.

Με αντίστοιχα και ισάριθμα -  ποιήμα
τα ιστορεί και ερμηνεύει -  ποιητικά 
πάντοτε οε όλο το αισθητικό και θεολο- 
γικό του βάθος, το Δωδεκάορτο.

Οταν λεμε «ερμηνεύει», εννοούμε 
ότι δίνει όλο το θεολογικό βάθος του 
ιστορούμενου στην εικόνα θείου γεγο
νότος. Ολόκληρες θεολογικές έννοιες 
δίνονται με δυό στίχους. Και μάλιστα με 
τον καλύτερο τρόπο. ' Οπως για παρά
δειγμα στο ποίημα «Η Χριστού Γέννη- 
ση», όταν μιλάει για τον Ιωσήφ και τον 
πειρασμό, που παρασταίνεται στην ε ι
κόνα σαν γερο-τσοπάνος:

Σαν δόντια καρχαρία, ιδού,
το νού του κομματιάζει 

τρανή η αμφιβολία για την ουράνια
Σάρκωση

Μέγας του ανθρώπου ο πειρασμός 
Μπροστά του, σαν ποιμένας 
γέρος, με κόπα μάλλινη μαύρη,

κι ααπρογενάτος, 
ο Εωσφόρος, δολερός, ύπουλα

ταπεινόαχημος,
καθώς μιλίχιος στέκεται■ φριχτά

καλοσυνάτος,
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του Δίκαιου μέγας πειρασμός -  μα
θα βγει νικητής..

Αν και είναι υποχρεωμένος, ο ποιη
τής, να «ιστορεί» ποιητικά τα εικονιζό- 
μενα γεγονότα και πρόοωπα, όμως ο 
στίχος του είναι μεγαλόπνοος και ισάξι
ος της ιστορούμενης Τέχνης. Ο λυρι
σμός του Τυπάδου ούτε δεσμεύεται 
ούτε ξεχύνεται ακράτητος. Πειθαρχεί- 
ται και υποτάσσεται στο Αγιο, για να 
τονίσει και να αποκαλύψει στον ανα
γνώστη το πνευματικό βάθος της Θείας 
Εικόνας:
Ψαλτήρι ας γίνω του Δαβίδ

και λύρα του Πινδάρου, 
να στιχουργήοω την αγνή μορφή

της Παναγίας,
Στητή, κυπαριοαόκορμη,

κολόνα δωρική,
ήλιος ξανθός κι αυγερινός μαζί

κι αποσπερίτης, 
απ' το λαμπρόν Ερέχθειο

βγαλμένη Καρυάτις, 
στο κέντρο του εικονίσματος

προβάλλει Δεόμενη 
(Από το ποίημα «Η Ανάληψις»,

σελ. 61)
Σ' άλλη περίπτωση θα χρειάζονταν 

βαθυστόχαστα δοκίμια ή θεολογικές 
μελέτες για να «ιστορηθούν» και να 
«ερμηνευθούν» οι εικόνες του Δωδε- 
κάορτου. Κι όμως εδώ δίνονται με 
τρόπο ποιητικό, πράγμα που κάνει τον 
αναγνώστη να δέχέται ευχάριστα τις 
βαθιές αυτές θεολογικές έννοιες. Και 
όχι μόνο τούτο. ' Οποιος διαβάσει το

Δωδεκάορτο του Τυπάλδου, μπορεί 
θαυμάσια να καταλάβει τη θεολογία των 
ιστορουμένων εικόνων και να εμβαθύ- 
νει στην Αποκαλυμένη Αλήθεια, αφού -  
όπως είναι γνωστό -  στις δώδεκα 
εικόνες του Δωδεκάορτου κλείνεται 
ολόκληρο σχεδόν το μυστήριο της 
Ενσαρκώσεως, της επίγειας Ζωής, της 
Σταυρικής Θυσίας και της Ανάστασης 
του Κυρίου.

Ολόκληρη τη θεολογία των εικόνων 
του Δωδεκάορτου έκλεισε στους στί
χους του ο Τυπάλδος. Και την έκλεισε 
με επιτυχία, τόσο ως ποιητική έκφραση 
όσο και ως θεολογικό βάθος. Ο αναγνώ
στης δεν χαίρεται μόνο τον άρτιο στίχο, 
αλλά και εισάγεται στα βαθύτερα νοή
ματα που εκφράζουν οι ιστορούμενες 
εικόνες.

Πραγματικά, η καινούργια τούτη συλ
λογή, του Τυπάλδου, είναι από τις λίγες 
ίσως περιπτώσεις στην ιστορία του 
Νεοελληνικού Χριστιανικού Ποιητικού 
Λόγου, που η ποίηση μπαίνει στην 
υπηρεσία της θεολογίας. Καθώς στην 
περίοδο που άκμαζε η Χριστιανική 
Ποίηση, στο Βυζάντιο. Στην περίοδο 
του απόγειου της Ορθοδοξίας, που η 
Ορθόδοξη βιωματική σκέψη μετουσιω- 
νόταν σε στίχο από τους άξιους εκεί
νους εργάτες του Ποιητικού Λόγου.

Ο Τυπάλδος κατώρθωσε στο «Δωδε
κάορτο» του να μεταλάβει από τα 
νάματα της θείας εκείνης Ποιητικής 
Τέχνης και να μας μεταδώσει στους 
στίχους του το ουσιαστικό της περιεχό

μενο.
Με δυό λόγια: Η ποίησή του θεολο

γεί!
Και θεολογεί σωστά! ' Οχι μόνο γιατί 

«ερμηνεύει» θεολογικά τις εικόνες του 
Δωδεκάορτου. Αλλά γιατί μετουσιώνει 
σε στίχους την Ορθόδοξη βιωματική 
θεολογία. Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημα
σία.

Η ποιητική του πορεία
Η ποιητική πορεία του Τυπάλδου 

είναι αρκετά μεγάλη. Παίρνει σε μά
κρος. Αλλά και σε πνευματικούς καμά
τους. Κυρίως σε πνευματικούς καμά
τους! ...

Φέτος κλείνουν τριάντα ενα χρόνια 
από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη 
ποιητική του συλλογή. Και σχεδόν 
πενήντα χρόνια -  σαρανταεννιά για την 
ακρίβεια -  από τότε που πρωτοεμφανί- 
σθηκε στα Γράμματα, με ποιήματα σε 
περιοδικά εκείνης της εποχής.

Με κείνη την πρώτη ποιητική συλλο
γή του, με τίτλο «Μικρή Οδύσσεια» -  
Αθήνα. 1952 -  ο Τυπάλδος μπαίνει στον 
ποιητικό στίβο και διεκδικεί τον τίτλο 
του πιστού ποιητή:
Ξένος δεν είμαι κι ούτ'

ένας δεσμώτης 
Δεν είμαι κι ούτε τρελός

χιμαιροκυνηγός 
Ξέρω τι θέλω Ξέρω τι γυρεύω

στον κόσμο αυτό.
Μια νέα Αργώ εχω αρματώσει τώρα, 
με την αγάπη και τη θερμή μου
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προσευχή

και προχωρώ στις χειμωνιές που
δέρνουν κάθε ζωή

(_..................................... )
-ένος δεν είμαι κι ούτ ' ένας δεσμώτης 
Τραβώ με γνώση στις Συμπληγάδες

της ζωής,
ειρηνικά, χωρίς να πλέω σε σκέψεις

χιμαιρικές
Είμαι μονάχα ένας πιστός Κυρίου 
Και ζώ και νιώθω την καλοσύνη

στη ζωή
Αυτό είναι όλο Κι αυτό είναι τόσο

μα τόσο απλό! 
(«Απολογία» σε φίλους σ 42)

Η ποίησή του διατρέχεται από μετα
φυσική βεβαιότητα. Η θεματογραφία 
του ταλαντεύεται από τον άνεμο του 
διαμορφούμενου ποιητικού «πιστεύω» 
και των διαφόρων επηρεαομών. Σαγη
νεύεται περιασότερο από τον κοινωνικό 
χριστιανισμό καιλιγώτεροαπό τη βιωμα
τική Ορθοδοξία. Ζη έντονα τα ιδεολογι
κά ρεύματα της εποχής του, που τον 
επηρεάζουν στην διαμόρφωση του ποι
ητικού του «πιστεύω»:
Είπαμε να Σ ' αγαπήσουμε, 
πιο πολύ κι απ' τη ζωή μας, 
απ' το κρίμα να λυτρώσουμε,
Κύριε, την ύπαρξή μας.
( ..................................... )
Ολ' η δίψα μας η άσβηστη 
λόγια, Κύριε, λόγια, λόγια 
Κι η αγάπη μας ξοδεύτηκε 
σε σταυρούς, σε μοιρολόγια 
(Είπαμε ., σ 24)

Βιώνει το χριστιανισμό
Μετά από τη «Μικρή Οδύσσεια», 

ακολουθεί η συλλογή «Θέσεις και 
Αντιθέσεις», (Αθήνα, 1958). Πρόκειται 
για μια ποιητική συλλογή με 24 ποιήμα
τα

Εδώ, ο Τυπάλδος, γίνεται εξομολο- 
γητικός. Βιώνει το Χριστιανισμό μέσα 
σε πνευματικούς καμάτους. Περνάει 
στη βιωματική Ορθοδοξία, όπως μας 
την κληροδότησαν οι Μεγάλοι Μυστικοί 
και οι βάρδοι του βιωματικού χριστιανι
κού ποιητικού λόγου:
Κύριε,
την παιδική μου καρδιά μου

την άρπαξαν
κι έχω τώρα να θάψω τόσους νεκρούς 
και τόσους ζωντανούς ν αναστήσω.

Αμφιβολίες, πάθη, λάθη, πειρασμοί, 
στροβιλίζονται μέσα μου αδιάκοπα 
σε μια, δίχως τέλος, λεηλασία

-εδιπλώνω με πείσμα, νύχτα και μέρα, 
τις πιο κρυφές πτυχές της ψυχής μου 
και πασχίζω να γίνω δικός Σου.

Ομως τα τείχη της Ιεριχώς δε θα
πέσουν

αν την ατσάλινη πανοπλία μου δεν
ξεντυθώ

Αν δε νικήσω τη μεγάλη μου έπαρση 
(Αγωνία, σ 8)

' Ετσι περνάει από τον κοινωνικό 
χριστιανισμό στην έμπρακτη αγάπη. 
Στην αγάπη για τον πλησίον. Για το 
συγκεκριμένο άνθρωπο. Στην αγάπη 
που, «ου ζητεί τα εαυτής», αλλά 
«μακροθυμεί, χρηστεύεται». Κάνει έμ
πρακτη την πίστη, έτσι που να μένει 
ολοζώντανη με τα έργα της. Και να μην 
πεθαίνει από απραξία και θεωρητική 
θεολογία. Αυτό που θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε: χριστιανικό επιστημονι
σμό!

Το βλέπουμε καθαρά στο ποίημα του 
«Αν η καρδιά μου...».

Ο στίχος του στις «Θέσεις και 
Αντιθέσεις» αποχτά την προσωπική 
ποιητική του σφραγίδα. Αψεγάδιαστος 
πάντα, με πηγαίο λυρισμό, ελεύθερος ή 
κλασσικός -  χειρίζεται και τις δυο 
μορφές θαυμάσια -  εδραιώνεται στη 
χριστιανική Αλήθεια και στην Ορθόδοξη 
βιωματική. Είναι διάφανος, με απόλυτη 
διαφάνεια στη νοηματική διατύπωση. Η 
ποιητική φωνή είναι εσωτερική. Προέρ
χεται «εκ βαθέων». Είναι βιωματική και 
όχι «κύμβαλον αλαλάζον».

Ο ποιητής βιώνει την Αποκαλυμμένη 
Αλήθεια μέσα σε πνευματικούς καμά-

Ολόκληρη τη Θεολογία των εικόνων του 
Δωδεκάορτου έκλεισε στους στίχους του 
ο Τυπάλδος.

τους. ΓΓ αυτό και ο στίχος του αποκτά 
την προσωπική ποιητική του σφραγίδα.

’ Ετσι, θα τον συναντάμε από ' δω και 
μπρος!

Η μεταφυσική του τοποθέτη
ση

Στα 1969, αφού πια έχει συμπληρω
θεί μια δεκαετία, ο Τυπάλδος κυκλοφο
ρεί τη νεα του ποιητική συλλογή, με 
τίτλο « Ενδυμα για τη Γυμνή Στιγμή».

Εδώ, η μεταφυσική τοποθέτηση του 
Τυπάλδου είναι ολοκάθαρη, με απόλυ
τη διαύγεια και ειλικρίνεια. Τοποθετεί
ται με παρρησία μπροστά στην καυτή 
πραγματικότητα. Το πικρό χιούμορ, η 
δηκτική ειρωνία με την υποδειγματική 
διακριτικότητα, αποτελούν οργανικά 
στοιχεία στην ποίησή του. Ο λυρισμός 
του είναι πηγαίος, αλλά ελεγχόμενος. 
Δεν αφήνεται σε συναισθηματικά ατο
πήματα, ούτε για μια φορά. Μπροστά 
του έχει τον άνθρωπο και το ' Οραμα 
του Ουρανού. ΓΓ αυτό κι ο ανθρωπι
σμός του είναι χριστοκεντρικός. Και η 
πίστη του ενεργητική.

Στο ποίημα του «Λόγος ως κύμβαλον 
αλαλάζον», θα μας πει πως το υπαρξια
κό διέξοδο δεν βρίσκεται με τη βοήθεια 
του πολυδαίδαλου διαλογισμού μας, 
αλλά με μια απλή λέξη. Τη λέξη: Αγάπη! 
Αδερφέ μου,
υπάρχω, δε σημαίνει να ερευνάς

τη Ζωή
με το φασματοσκόπιο και τον πήχυ. 
Υπάρχω, σημαίνει θαυμασμό 
Σημαίνει Αγάπη, Αγάπη!...

Ο Τυπάλδος φιλοσοφεί στην ποίησή 
του. Αλλά φιλοσοφεί με τέτοιο αρι- 
στουργηματικό τρόπο, που δεν παρα
βλάπτει στο ελάχιστον τον λυρισμό. 
Αντίθετα τον κάνει ρωμαλέο.

Ετσι, συνταιριάζει σ ενα αρμονικό 
και ενιαίο την έμπρακτη αγάπη με τη 
λυτρωτική πορεία του μέσα ανθρώπου. 
Ο φιλοσοφικός στοχασμός και η επιτα
γή της Αγάπης -  όπως μας τη δίνει ο 
Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της επιστο
λής του στους Κορινθίους -  δένονται 
στους στίχους του με την προσευχή. 
Αλλωστε, το δεύτερο μέρος της 

συλλογής του είναι μια εξομολογητική 
πορεία. Μια πορεία του όποιου ανθρώ
που με μεταφυσικές αναζητήσεις, που 
πασχίζει να κρατήσει ανοιχτό το παρά
θυρο που βλέπει στον Ουρανό.

Εδώ η ποίηση του Τυπάλδου δημιουρ
γεί θερμουργές προεκτάσεις και πνευ
ματικές ανησυχίες έντονες. Αναγκάζει 
τη σκέψη να δουλέψει εντατικά. Και 
την καρδιά να αφυπνίζεται από την 
όποια μακαριότητα.
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Η χριστιανική συντροφιά

Τον επόμενο χρόνο, ο Τυπάλδος, 
συμμετέχει με δέκαποιήματά του στην 
ομαδική δουλειά της Χριστιανικής Λο
γοτεχνικής Συντροφιάς, που κυκλοφό
ρησε με τον τίτλο «Σφραγίδες».

Με την έκδοση αυτή εισάγεται ενα 
νέο ποιητικό είδος στο χώρο των 
Νεοελληνικών Χριστιανικών Γραμμά
των. Και ειοάγεται με επιτυχία. Το 
ολιγόστιχο και ο ελεγκτικός χαρακτή
ρας είναι δυό απ’ τα βασικά στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τούτη την ποίηση. 
Οι «Σφραγίδες» κάνουν έντονα αισθη
τή την παρουσία τους στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό. Κυκλοφορούν σε 
τρεις εκδόσεις στο εσωτερικό. Και μια 
στο εξωτερικό, στα ιταλικά.

Ο Τυπάλδος θα συνεχίσει την ποο- 
ρεία του με τη συνθετική ποίηση. Πέντε 
χρόνια αργότερα -  στα 1975 -  θα 
κυκλοφορήσει τις «Παναγίες της Κρή
της». Τις οποίες θα συμπληρώσει με 
τέσσερα ανάτυπα -  δυό το 1978 και δυό 
το 1979. Πρόκειται για 9 Θεομητορικά 
ποιήματα, με αψεγάδιαστους στίχους 
και υψηλόπνοη ποίηση. Αναφέρονται 
σε αντίστοιχες Παναγίες, σε αντίστοι
χους βυζαντινούς ναούς της Κρήτης.

Σεμνός ο λόγος, γνήσιος ο στίχος, 
προσευχή στη Δέσποινα των αγγέλων η 
ποίησή του:
Παναγία Μητέρα, σε θρονί καθιστή 
που κρατάς μες την αγκάλη

την άοπίλη
τον Υιό σου και Θεό ημών γλυκά, 
μακαρίζομέν σε, στον αρχαίο ναό, 
π' όλ ' οι τοίχοι σου τρτγύρα

κατάγραφοι,
για μια φύτρα σου μιλούν βυζαντινή
( ..................................... )
Θεοτόκε, που ρθα ταπεινά να σε βρώ, 
στα ριζά του Ψηλορείτη που φώλιασες, 
σε δοξάζω, σε ορθρίζω, σ' ανυμνώ

(Παναγία Αντιφωνήτρια 
Μυριοκεφάλων - 1979).

Σ' αυτή την καινούργια ποίησή του, ο 
Τυπάλδος, παίρνει τις εκκλησιαστικές 
βυζαντινές φόρμες και πάνω σ' αυτές 
μας δίνει θαυμάσια ποιητικά κείμενα. Η 
θεματογραφία του αναφέρεται σε συγ
κεκριμένους ναούς της Κρήτης, που 
τους ιοτορεί με σεβασμό και μεγαλό- 
πλοους στίχους. Το λυρικό στοιχείο 
δένεται με το ορθόδοξο φρόνημα και 
μας δίνει ενα αξιοθαύμαστο ποιητικό 
σύνολο.

Μ' αυτό το τρόπο ο Τυπάλδος, δένει 
το χτες με το σήμερα. Την παράδοση 
με την πίστη! Και δίνει μια νέα διάσταση 
στην ποίησή του.

Με τις «Παναγίες της Κρήτης» και τα

Ο Τυπάλδος παίρνει τις εκκλησιαστικές 
βυζαντινές φόρμες και πάνω σ' αυτές 
μας δ·νει θαυμάσια ποιητικά κείμενα.

4 ανάτυπα που τις συμπληρώνουν, 
δένεται μέ την Ορθοδοξία και βγαίνει 
ανανεωμένος. Πραγματικά ένας και
νούργιος Τυπάλδος.

Η ποίηση του Τυπάλδου, στις τελευ
ταίες συλλογές του, γίνεται όλο και πιο 
στιβαρή, όλο καιπιοστέρεη, όλο καιπιο 
βαθύπνοη, όλο και πιο γνήσια λυρική.

Στη συλλογή του «Στιχηρά Πεντά
χορδα και Αρύβαλλοι» (1977), ο λυρι
σμός του είναι αξεπέραστος, ο στίχος 
του -  πολλές φορές Ελιοτικός -  δίνει 
ολόκληρη την ποιητική του διάσταση και 
το πνευματικό του βάθος:
«Εν μέσω γενεάς σκολιάς

και διεστραμμένης» 
Ενα μαχαίρι στην καρδιά

της Ανοιξης μπηγμένο. 
Μια πυρκαϊά που τα φτερά λογχίζει

της Ελπίδας.
Ενας γαρμπής τα ξάρτια που

σαρώνει της Αγάπης 
Ελπίζω, Κύριε Και υπομένω

τη λεηλασία μου 
(σελ 76).

Ο ποιητικός λόγος κάποτε γίνεται 
τραγικός, γεμάτος όμως ελπίδα και 
μεταφυσική βεβαιότητα. Ελπίδα και 
βεβαιότητα στο Αιώνιο και στο Αγιο, 
όσο και αν ο εγωκεντρικός «πολιτι
σμός» μας οικοδομείται στην άρνηση 
και την εωσφορική θέληση:

Βούλιαξαν στο τσιμέντο
οι καρδιές μας

Τα γεράνια είναι κόκκινα μόνο
στη ματωμένη μνήμη μου. 

Τ' αγαπημένα πρόσωπα -  όλα
ντυθήκαν τέφρα 

Εκείνοι που μειναν, φόρεσαν
μάσκες χάλκινες

«Εν τω έκλειπειν απ ' εμού την ψυχήν 
μου του Κυρίου εμνήσθην» 

(σελ 51)
Για να ολοκληρώσουμε τη σύντομη 

εικόνα της ποιητικής πορείας του Νίκου 
Τυπάλδου, θα πρέπει να σημειώσουμε 
και την προσφορά του στην ποίηση για 
παιδιά.

Το 1948 παίρνει μέρος με 20 ποιήμα- 
τά του στην Ανθολογία της «Δαμασκού» 
«Το Τραγούδι του Παιδιού» και στα 
1973 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της 
«Αποστολικής Διακονίας» η συλλογή 
του «Στης Χαράς το Περιβόλι», με 100 
ποιήματα για παιδιά, ενώ το 1978 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τήνος» 
ενα έμμετρο παραμύθι για μικρά παιδιά 
με τίτλο «Το Δικαστήριο των Πουλιών».

Επίσης, ο Τυπάλδος, μετάφρασε και 
κυκλοφόρησε στα 1954 τη νουβέλα του 
John Steinbec: «Το κόκκινο αλογάκι» 
ενώ στα 1978 οι εκδόσεις «Συντροφιά» 
κυκλοφόρησαν το μυθιστόρημα του 
W.E. Barrett: «Το αριστερό χέρι του 
Θεού», σε μετάφραση Τυπάλδου.

Ωστόσο θα ' ταν ελλιπής η εικόνα, αν 
δεν αναφέραμε δυο ακόμα εργασίες 
του Τυπάλδου: την Ανθολογία του 
«Νεοελληνικού Χριστιανικού Ποιητικού 
Λόγου, από τον Σολωμό εως το 1973», 
που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της 
Αποστολικής Διακονίας στα 1974 και 
την φιλολογική επιμέλεια του τόμου 
«Ποιήματα - Εκλογή» του αειμνήστου 
Γ.Δ. Καχριμάνη, που κυκλοφόρησε στα 
1979.

Η «Ανθολογία» αποτελεί σταθμό στα 
Νεοελληνικά Γ ράμματα. Ο ανθολόγος, 
με πλήρη συνείδηση του τεράστιου 
έργου που ανέλαβε και της ευθύνης 
του μπροστά στην Ιστορία και τα Γ ράμ
ματα του τόπου μας, δούλεψε υποδει
γματικά και παρουσίασε ενα έργο, που 
αναμφισβήτητα αποτελεί οριακό σημείο 
για τα Νεοελληνικά Χριστιανικά Γ ράμ
ματα. Ο Τυπάλδος, ξεκαθάρισε και 
σύγκαιρα περιέγραψε το χώρο του 
αληθινού Χριστιανικού Ποιητικού Λό
γου.

Κλείνοντας τούτη τη σκιαγράφηση 
θα πρέπει να σημειώσουμε πως η μέχρι 
σήμερα ποιητική πορεία του Τυπάλδου, 
πέρα από τον ανοδικό της χαρακτήρα, 
ενώνεται με τις ρίζες του Χριστιανικού 
Ποιητικού Λόγου και βιώνεται μέσα σε 
πνευματικούς καμάτους.
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ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΗΡΩΙ ΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ

Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Α
Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Α  Κ Ε Ι Μ Η Λ Ι Α  

Σ Τ Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Ο  
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  

Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Γράφει ο κ. Γ. Ευστρατιάδης

Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ευρίσκεται μεταξύ των άλλων και μια 
πολεμική σημαία του 1821, υπόλευκος με κυανοόν οταυρόν, επι της 
οποας αναγράφεται η φράσις «Σημέα Ελληνικί Πατρίς Κύπρου». Η 
σημαία αυτή προέρχεται από την Αίθουσαν Τροπαίων των Παλαιών 
Ανακτόρων, είναι προφανώς κατάλοιπον λαϊκού Κυπρίου αγωνιστου, 
ο οποίος δια να προβάλει εντονώτερον τον πατριωτισμόν του, 
ανέγραψε την συγκινητικήν ανορθόγραφον επιγραφήν.

Π ΟΛΥΤΙΜΑ ιστορικά Κυπριακά 
κειμήλια διαθέτει το  Εθνικόν 

Ιστορικόν Μουσείον της Ελλάδος, 
αναμνηστικά και κατάλοιπα, σ χ ετ ι
κά με τη συμβολή και ενεργόν 
δράσιν των Κυπρίων ε ις τη νεπ α νά - 
στασιν του 1821. Αναφέρομεν τα  
κυριότερα:

1) Μια πολεμική σημαία του 1821, 
υπόλευκος με κυανοόν σταυρόν, 
επί της οποίας αναγράφετα ι η 
φράσις «Σημέα Ελληνικί Πατρίς Κύ
πρου». Ε1 σημαία αυτή  προέρχετα ι 
από την Αίθουσαν Τροπαίων των 
Παλαιών Ανακτόρων είναι π ροφ α
νώς κατάλοιπον λαϊκού Κυπρίου 
αγωνιστού, ο οποίος δια να προβά - 
λει εντονώ τερον τον πατριωτισμόν 
του, ανέγραψ ε την συγκινητικήν 
ανορθόγραφον επιγραφή.

2) Μια ακόμη Κυπριακή πολεμική 
σημαία του  1821, φ έρ ε ιτην  επ ιγρα 
φήν «Κύπρος - Ελευθερία» και ε -  
χρησιμοποιήθη π ιθανώ τατα από 
τους Κυπρίους εθελοντάς, που κ α 
τόρθωσαν να αποδράσουν από την 
μακρινήν Τουρκοκρατουμένην νή 

σον, δια να σπεύσουν εις την φωνήν 
της αγωνιζομένης πατρίδος.

3) Το πολύτιμον προσωπικόν η- 
μερολόγιον του Γραμματέως του 
κα π ετά ν  Χατζηαναργόρου Σ π ε 
τσιώτη, Κυπρίου αγωνιστού Ιωάννη 
Δ. Φραγκούδη, εις το  οποίον περι- 
γράφονται με παραστατικήν ενέρ 
γειαν και ιδιότυπον ναυτικήν γλώσ
σαν, όλα τα  κατά θάλασσαν γ ε γ ο 
νότα  και κατορθώματα των θαλασ- 
σομάχων ηρώων των τριών θρυλι
κών νησιών Υδρας, Σπετσών, Ψα
ρών, κατά  τα  τρία πρώτα έτη  του 
αγώνος, ήτοι από του 1821 - 1824.

Αι σελίδες του  ημερολογίου α υ 
τού πυκνογραμμέναι, με πολύ ψιλά 
γράμματα  δ ιακόπ τοντα ι α π ο τό - 
μως, ίσως διότι ο συγγραφεός των 
απέθανεν αιφνιδίως ή έπ εσ ε κατά 
την διεξαγωγήν της ναυμαχίας.

Ο Ιωάννης Δ. Φραγκούδης, γόνος 
π α λα ιός αρχοντικής ο ικογένειας 
της Λεμεσού (δισέγγονοι του  ήταν 
ο αείμνηστος Μ ενέλαος Φ ραγκού- 
δης, Δ ιευθυντής της Κυπριακής ε - 
φημερίδος «Αλήθεια» και ο Γ. Φραγ-

κούδης, ιδρυτής της Παντείου Ανω- 
τά της Επιστημονικής Σχολής Αθη
νών) επέβαινε του πλοίου «Ηρα
κλής», το οποίον κυβερνούσεν ο 
καπ ετάν Σπετσιώτης. Οπως δ ια
π ιστώ νεται από το  ημερολόγιον 
του Κυπρίου αγωνιστού, ο Ιωάννης 
Φραγκούδης παρηκολούθησεν εκ 
του πλησίον και ασφαλώς έλαβε 
μέρος εις τους αγώνας και τας 
συγκεντρώσεις του «Ηρακλή» με τα  
εχθρικά σκάφη εις τα  Μ ικρασιατικά 
παράλια, Σάμον, Χίον, Ψαρά κ.λ.π.

Αποδίδομεν εξαιρετικήν σημασί
αν εις το ιστορικόν αυτό  κειμήλιον 
και έχομεν την γνώμην ότι θα 
πρέπει να μικροφωτογραφηθεί και 
να εκδοθεί με σχετικάς σημειώσεις, 
επεξηγήσεις του κειμένου κ.λ.π.

Εις τον Εθνικόν και Ιστορικόν Μου - 
σείον της Ελλάδος, υπάρχει εξα ιρ ε
τικής τέχνης πορτραίτον του μαρ
τυρ ικού Αρχιεπ ισκόπου Κύπρου 
Κυπριανού, ο οποίος απηγχονίσθη 
από τον Τούρκον δυνάστην την 9ην 
Ιουλίου 1821, καθώς και δυο επ ι- 
στολαί του με ημερομηνίας Απριλί
ου και Ιουνίου 1821, ήτοι ολίγας 
εβδομάδας προ του τραγικού του 
θανάτου εις την Λευκωσίαν. Αι 
επ ιστολαί αυτα ί υπό τύπον εγκυ 
κλίων, απευθύνονται προς το  «Χρι- 
στεπώνυμον» πλήρωμα της Κύ
πρου και συνιστούν υπακοήν και 
πειθαρχίαν εις τον Τούρκον διοικη
τήν, δια να μη εκμεταλλευθεί την 
ευκαιρίαν μιας εθνικής των εκδηλώ - 
σεως και με το  πρόσχημα αυτό 
εξαπολύσει σφαγήν και λεηλασίαν 
εις την Μεγαλόνησον. Βεβαίως αι 
νουθεσίαι αυτού του  κληρικού Ε- 
θνομάρτυρος, σκοπόν έχουν να
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αποπλανήσουν και κατασιγάσουν 
την αγωνίαν του διοικητού της 
Τουρκοκρατούμενης Κύπρου Κιου- 
τσούκ Μ εχμέτ, ο οποίος εφοβείτο  
ότι τα  συνθήματα της Φιλικής Εται
ρείας εκυκλοφορούσαν ευρύτατα  
εις την νήσον και ότι πιθανόν ο 
υπόδουλος Κυπριακός λαός θα ε - 
ξεγε ίρ ετο  δια να αποκτήσει όπως 
και οι «Γιουνάν» εις την Ηπειρωτικήν 
Ελλάδα, την ελευθερίαν του. Αι 
ιστορικοί αυτα ί επ ιστολα ίτου Αρχι
επισκόπου Κυπριανού είναι υπ ο 
γεγραμμένοι με κόκκινο μελάνι.

Το Μουσείον διαθέτει και πλεί- 
στα άλλα έγγραφα, προσωπικά 
αντικείμενα, επ ιστολάς κ.λ.π. Κυ
πρίων αγωνιστών του 1821 και των 
μ ετέπ ειτα  πολέμων και ιδιαιτέρως 
των Βαλκανικών του 1912-1913, ο 
π ότε η συμμετοχή των Κυπρίων 
ήτο πολυπληθεστέρα, δεδομένου 
ότι επετράπη από την τό τε  Α γγλι
κήν Διοίκησιν η έξοδός των από την 
Κύπρον.

Ο ιστορικός Θάνος Κ. Βαγενάς, 
κατόρθωσε να καταρτίσει πίνακα, 
με ονόματα 70 Κυπρίων αγωνιστών 
της Ελληνικής Επαναστάσεως του 
1821, εκ των οποίων πολλοί έπεσαν 
εις το  πεδίον της τιμής. Εξ αυτών οι 
Θεοχάρης Αβραάμ, Μ ιχαήλ Αντω 
νίου, Χρ ιστόδουλος Βασιλειάδης, 
Κυπρίδημος Εεωργιάδης, Σπυρος 
Γεωργίου, Χριστόδουλος Δη μητρι
ού, Θεόφιλος Θησεύς, Νικόλαος 
Θησεύς, Γεώργιος Κυπραίος, Α γγε- 
λής Κύπριος, Δημήτριος Κύπριος, 
Ιωάννης Κύπριος, Χρίστος Μ ιχαή- 
λου Κυπραίος, Ηλίας Θεοχάρης Λα - 
παθιώτης, Παντελής Γ. Ορφανός,
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Στις φωτογραφίες και των δυο σελίδων ντοκουμέντα από την ιστορία της Κύπρου της 
περιόδου του Εθνικού αγώνα του 1821. Στην απέναντι σελίδα κάτω. Ο ηρωικός 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Σ ' αυτή τη σελίδα κάτω: Ο διερμηνέας στις τουρκικές 
αρχές της Κύπρου Χατζηγεωργάκης. Οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν γιατί τον θεώρησαν 
ότι συμμετείχε στην επανάσταση. Επάνω: Η τελευταία εγκύκλιος του Κυπριανού προς 
το ποίμνιό του. Φέρει την ημερομηνία 16 Mdiou 1821.

Παύλος Ιωάννου Τουφεξής, Γ. Φ ι
λίππου, Σταύρος Χατζηαντωνίου 
και Νικόλαος Χατζησάββας ανδρα- 
γάθησαν, έγιναν αξιωματικοί και 
παρέμειναν εις την Ελλάδα ή ε π έ 
στρεψαν εις την Κύπρον. Ο Θ εόφ ι
λος Θησεύς π.χ. έφθασεν εις τον 
βαθμόν του Αντιστρατήγου, ο Ζ ή 
νων Κύπριος ανετινάχθη με τον 
θρυλικόν Εεώργιον Ολύμπιον εις 
την Μονήν Σέκου, Μολδοβλαχίας, ο 
Δημ. Οικονομίδης έγινε μετά την 
απελευθέρωσιν της Ελλάδος Α ντι
πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρί
ου, ο Γιάννης Πασαπόρτης επ ολέ- 
μησε εις το  Μεσολόγγι, έλαβε μ έ
ρος εις την τραγικήν εκείνην έξοδον 
των προμάχων της ιεράς πόλεως 
και εσώθη, ο Σταύρος Χατζηαντω 
νίου ήτο προσωπικός φίλος του 
Τουρκοφάγου Νικηταρά με τον ο 
ποίον επολέμησε παντού εις τον 
Μόριά και ο Μιχάλης ο Κύπριος, 
που αναφέρει και ο Μακρυγιάννης 
εις τα  Απομνημονεύματά του, έπ ε- 
σεν ηρωϊκώς μαχόμενος εις την 
μάχην των Μύλων. Ο ιστορικός 
Βαγενάς συνεχίζει την έρευνάντου  
εις τα  Εθνικά Αρχεία της Ελλάδος,

δια να συμπληρώσει τον πρώτον 
ελλειπή κατάλογον των Κυπρίων 
εθελοντών που έλαβον μέρος εις 
τον απελευθερω τικόν αγώνα του 
1821.

Εν όψει των όσων αναφέραμεν 
εισηγούμεθα όπως το  Κυπριακόν 
Ιστορικόν Μ ουσείον και Αρχείον, 
ζητήσει από το  Εθνικόν Ιστορικόν 
Μουσείον της Ελλάδος, την παρα- 
χώρησιν φω τοαντιγράφω ν των ι
στορικών Κυπριακών κειμηλίων του 
και την τοποθέτησ ίν των εις την 
Κύπρον, προς εθνικόν φρονηματι- 
σμόν. Αλλως τ ε  είναι ιερά υποχρέ- 
ωσις των αρμοδίων και των διανο
ουμένων της Κύπρου και ιδιατέρως 
εκείνων που διευθύνουν Μουσεία, 
βιβλιοθήκας, πνευματικούς ή εθνι
κούς ομίλους, να συγκεντρώσουν 
το  υλικόν αυτό, δια πολλούς και 
ποικίλους λόγους, κυρίως όμως δια 
να αποδειχθεί εις αδιαλλέκτους 
αρνητάς κ.λ.π., η συνεχής συμπα- 
ράστασις και συμβολή των Κυπρίων 
εις τους απελευθερω τικούς αγώ 
νας του ' Εθνους.

Γεώργιος Ευστρατιάδης 
ΑΑΡΝΑΞ - ΚΥΠΡΟΣ
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ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜ Ο Σ ΠΟΛΥ ΓΝΩΡΙΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΟ
— a— ........ % z  j x z .--------

Γράφει ο κ. θεολ. θεολογίδης

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ - ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ - 
ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΚΑΦΕΠΟΤΕΣ ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ - ΠΟΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΦΕΔΕΣ ΠΙΝΟΥΜΕ ΜΑΝΙΩΔΕΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ - ΟΙ ΘΕΡΙΑΚΑΗΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ - ΧΩΡΙΣ 
ΨΩΜΙ ΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΓΑΡΟ ΟΧΙ

Τ Ο ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ και το τι επίδραση 
έχει για τους ανατολικούς λαούς, 

και φυσικά, για μας τους ' Ελληνες, ο 
καφές και το τσιγάρο, δε βλάπτει αν το 
μάθουμε. Ο καφές βέβαια, ο Τούρκι
κος, με καϊμάκι, κι’ όχι τα εύκολα 
παρασκευάσματα που σερβίρονται σή
μερα με διάφορες ονομασίες και με 
διάφορους χαρακτηρισμούς (Γαλλικός, 
Νεσκαφέ, Εσπρέσσο, Καπουτσίνο, 
Φραπέ κ.ά ).

Την ανακάλυψη του καφέ, οι Τούρ
κοι, την αποδίδουν σε κάποιον δερβίση 
Σεΐχη -  Ομέρ, ο οποίος «λόγω απείθει
ας» είχε αποβληθεί από τον «ΤΕΚΕ» 
(Μονή) που έμενε κΓ είχε εξοριστεί. 
Αυτός ο δερβίσης το 1258 κατέφυγε 
κοντά στη πόλη ΜΟΚΚΑ (παραλιακή 
της Υεμένης), παραπλανήθηκε στις 
ερημιές και τα ορεινά, κΓ επειδή δεν 
εύρισκε τροφή, σκέφτηκε να χρησιμο
ποιήσει τους κόκκους ενός δενδρύλι- 
ου που αφθονούσε στα μέρη κείνα. Με 
το αφέψημα των κόκκων αυτών και 
μόνο, μπόρεσε να ζήσει τρεις μέρες, 
χωρίς καμιά άλλη τροφή! Το βρήκε 
«ευώδες και θεραπεύον την πείναν 
του». ' Οταν επανήλθε στη Μονή του - 
στον Τεκέ - διηγήθηκε στους συντρό
φους του την περιπέτειά του, προθυ
μοποιήθηκαν κι αυτοί να δοκιμάσουν το 
αψέφημα. Ευθύς αμέσως διαδόθηκε 
στους κατοίκους της Μόκκας, που το 
βρήκαν κΓ αυτοί «ευάρεστον» και 
μέσα σ' ελάχιστο χρονικό διάστημα, η

χρήση του καφέ γενικεύθηκε στην 
Υεμένη απ' εκεί στην υπόλοιπη Αραβία 
και κατόπιν, στη Περσία, Αίγυπτο και 
Συρία.

Στα 1555, δύο Σύριοι, ο Χούμς από 
το Χαλέπι, κι' ο Σεμς, από τη Δαμασκό, 
πήγαν στην Κωνσταντινούπολη άνοιξαν 
εκεί το πρώτο καωενείο στη συνοικία 
του Ταχτά - Κουλέ, και μετέδωσαν τη 
χρήση του καφέ. Σιγά - σιγά, τα 
καφενεία πολλαπλασιάσθηκαν κΓ εί
χαν φτάσει στα 600, επί βασιλείας του 
σουλτάνου Μουράτ του Γ’ . Επειδή 
όμως υπήρχε μια μερίς των Ουλεμά 
(νομομαθών - Θεολόγων) οι οποίοι 
είχαν κηρυχθεί εναντίον της χρήσης 
του καφέ, χαρακτήριζαν το ποτό αυτό 
ως «εντελώς αθέμιτον και απηγορευ- 
μένον από τον ιερόν νόμον» εκδόθηκε 
σουλτανικό διάταγμα με το οποίο έ 
κλεισαν όλα τα καφενεία!...

Αυτό, ερέθισε τα πνεύματα των 
συνηθισμένων πια στη καφεποσία 
τούρκων, ξανάρχισε η συζήτηση για να 
επιτραπεί η χρήση του καφέ, και τελι
κά, έληξε με τη νίκη των υποστηρικτών 
της χρήσης του καφέ.

Το 1652, άνοιξε στο Λονδίνο, το 
πρώτο καφενείο, από κάποιον ' Ελληνα 
Μικρασιάτη, που γρήγορα μετατράπη
κε οε πολυσύχναστο κέντρο των διανο
ουμένων της Αγγλικής πρωτεύουσας.

Στην Ελλάδα, πριν απ' την επανά
σταση του ’ 21, λιγοστά υπήρχαν καφε
νεία, σε μερικές μόνο πόλεις. Το

πρώτο όμως καφενείο «Τύπου Ευρω
παϊκού» που άνοιξε στην Αθήνα ήτα- 
νε το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΛΑΡΙ» κάπου στην 
Ιερά οδό. Ακολούθησε το καφενείο «Η 
ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ» στη διασταύρωση Ερ- 
μού - Αιόλου, και που έκλεισε το 1880. 
Αργότερα, άνοιξε στη πλατεία Συντά
γματος το καφενείο του Γιαννόπουλου 
-Κεραμά, και λίγο πιο ύστερα- μέχρι 
των ημερών μας το καφενείο του 
Ζαχαράτου.

Στη πλατεία Ομόνοιας, κάποιος Χαύ- 
τας, άνοιξε καφενείο, κι από το όνομά 
του, όλη η γύρω περιοχή ονομάστηκε 
ΧαυτείαΙ...

Ο ρομαντικός ποιητής του περασμέ
νου αιώνα, Αχ. Παράσχος, για να πιει 
τον καφέ του, τον ερατεινόν = (ευχά- 
ριστον -  αξιαγάπητον), όπως έλεγε, 
έκανε ολόκληρη εκστρατεία με τους 
φίλους του, στα πέρατα των Αθηνών, 
εκεί που σέρβιραν καλό καφέ, ψημέ- 
νον στη χόβολη! Συνήθως, πήγαινε σε 
κάποιο, κοντά στον Ιλισσό καφενείο, 
παράγγελνε τον ερατεινόν του, και 
ρέμβαζε κάπου κει που σήμερα είναι 
στημένη η προτομή του, στη νότια 
άκρη του Ζαππείου.

Ενας άλλος εραστής του καφέ, ο 
μελαγχολικός ποιητής μας Δ. Παπαρ- 
ρηγόπουλος (γιος του μεγάλου μας 
ιστορικού) που αποτελούσε μαζί με 
τους Αχ. Παράσχο κΓ άλλους της 
εποχής του, τον ακρογωνιαίο λίθο της 
Ελληνικής ρομαντικής ποίησης -του
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Η οδός Πανεπιστημίου όπως ήταν το 1900 όπου οι Αθηναίοι έπιναν το καφεδάκι τους. Πίνακας του Παύλου Μαθιόπουλου.

ολοφυρμού και της απελπισίας- το 
πρώτο πράμα που θέλανε, ήτανε ο 
καφές, Παρακαλούσε τους φίλους 
του, σαν πεθάνει, νάρχονται να πίνουν 
καφέ κοντά στο νεκροταφείο για να 
μπορεί να σηκώνει το κρανίο του πάνω 
απ' τον τάφο και να τους παρακολου
θεί καθώς θα ρουφάνε τον καφέ τους! 
Ο Παπαρρηγόπουλος, ακόμη και στον 
τάφο του, ήθελε να οσφραίνεται τον 
καφέ. Ορίστε οι στίχοι που αυτοσχέδια
σε μια μέρα, σαν βρίσκονταν συντρο
φιά με τους φίλους του:

«Αντί μαρμάρων και μαυσωλεί
ων,
επί του τάφου μου καφενείον 
ποθώ ω φίλοι μου να εγερθή 
Οπόταν πίνουν καφέ οι άλλοι 
το άρωμά του να οσφρανθή 
γυμνόν κρανίον θε να προβο
λή »

Στις αρχές του αιώνα μας, ονομαστό 
ήτανε το καφενίο της Δεξαμενής (Κο- 
λωνάκι). Η Δεξαμενή, από την οποία, 
κυρίως, υδρεύονταν η πρωτεύουσα 
-πριν από την κατασκευή των έργων 
του Μαραθώνα- η πλατειούλα της 
περιοχής της ήτανε δενδρόφυτη και 
ρομαντική. Εκεί σύχναζαν, τότε πολλοί 
από τους μεγάλους διανοούμενους 
μας, κι ανάμεσα σ' αυτούς ο Παπαδια- 
μάντης, ο άγιος των νεοελληνικών 
γραμμάτων, όπως εύστοχα αποκλήθη
κε, κολώνα απ' τις θεμελιακές, της 
νεότερης λογοτεχνίας μας. Λιτός, α

φελής στους τρόπους, φιλόθρησκος, 
φανατικός φίλος της μόνωσης και της 
φύσης, ο μεγάλος μας Σκιαθίτης, έπνι
γε εκεί, μέσα στο φλυτζάνι του καφέ, 
τους καϋμούς, το μεράκι και τη φτώ
χεια του!

Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν 
δεκάδες φλυτζανιών καφέ την ημέρα. 
Λόγου χάρη, αναφέρεται, πως ο μεγά
λος μυθιστοριογράφος Αλέξ. Δουμάς 
(πατήρ -  1870) έγραφε επί ώρες 
πολλές, έχοντας μπροστά του ένα 
μεγάλο «μπρίκι, στο οποίο, έβραζε 
συνεχώς ο καφές. ' Επινε, το ένα μετά 
τάλλο φλυντζάνι. Τουλάχιστο, 40-50 
καφέδες την ημέρα, τούρκικο μάλιστα, 
χωρίς να πάθει το παραμικρό!

Υπάρχουν άνθρωποι, εργένηδες έ 
ρημοι στον κόσμο, των οποίων η οικογέ
νεια, είναι το καφενείο. Ενας τέτοιος, 
πέθανε στη Σύρα το 1928. Κι ο καφε- 
τζής, αναπληρών την οικογένεια του 
μεταστάντος, απένειμε στο νεκρό -  
πελάτη του όλες τις τιμές που μπορεί 
να πεθυμήσει άνθρωπος, μηδέ των 
σχετικών ψηφισμάτων εξαιρουμένων. 
Τοιχοκόλλησε -  μοναδικό στο είδος του 
νεκρώσιμο, που έλεγε:

«Ο... καφεπώλης, επί τω θανάτω του 
φίλου συμπολίτου και τακτικού πελάτου 
του καταστήματος μου, εκφράζει τα 
θερμά συλλυπητήριά του πρώτον, δεύ
τερον, καταθέτει στέφανον επί της 
σορού του νεκρού τιμής ένεκεν, και 
τρίτον, παρακαλεί τους πελάτας του

καταστήματος να παρακολουθήσουν 
την κηδείαν του...».

Ασφαλώς, λίγοι άνθρωποι που αφή
νουν πίσω τους προσφιλή οικογένεια 
αξιώνονται τόσων ειλικρινών τιμών κι 
επικήδειων εκδηλώσεων, όσο ο άνθρω
πος της Σύρας, τον οποίον «αφήρπα- 
σεν ο θάνατος από τας αγκάλας του 
καφενείου!...».

Σήμερα, που οι πολυκατοικίες κάλυ
ψαν κάθε σπιθαμή γης, δεν υπάρχει 
χώρος για καφενείο, για ν ' απλώσει την 
αρίδα του ο ' Ελληνας. Σώζονται μόνο 
μερικοί καφενέδες ακόμη, στις ακραίες 
συνοικίες, που κι αυτοί σβύνουν ο ένας 
μετά τον άλλο. Στα κέντρα αυτά, τα 
ιδεώδη της ραθυμίας, σαν μπεις μέσα, 
νομίζεις ότι μεταφέρεσαι στα τέλη του 
περασμένου ή τις αρχές του αιώνα μας. 
Κουφαίνεσαι από τους κτύπους του 
ταβλιού, από τις φωνές της γαλαρίας, 
κείνων που παρακολουθούν την παρτί
δα στοιχηματίζοντες κι από τη δεσπό
ζουσα φωνή του γκαρσονιού:

-  Χτύπος, έεεφτασέ! Εφημερίδα, 
αγκαζέ!

-  ’ Ενα βαρύ γλυκό κι όχι!
Ο τούρκικος καφές, που τον χρησι

μοποιούμε κι εμείς, κυρίως, προσφέρε- 
ται κατά διάφορες αναλογίες καφέ - 
ζάχαρη, τρόπους βρασίματος κλπ. Τώ
ρα, πόσων ειδών καφέ πίνουμε; Ακού
στε! Πρώτα είναι οι βαρείς!

Βαρύς-γλυκός, πολλά βαρύς, πολλά 
βαρύς-γλυκός, βαρύς μέτριος, μέτριος
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Οχι πολύ παλιότερα ο καφές σερβιριζόταν σε χοντρό φλυτζάνι και με πιατάκι. 
Τελευταία καταργήθηκε το χοντρό φλυτζάνι, αντικαταστάθηκε με λεπτό και χωρίς 
πιατάκι και τώρα την εποχή της αφθονίας και της καταναλωτικής κοινωνίας σερβίρεται 
σε πλαστικό κύπελλο, χωρίς νερό και πίνεται στα όρθια!

πολλά βαρύς, βαρύς με ολίγην, οκέτος 
βαρύς, σκέτος πολλά-βαρύς, βαρύς με 
καϊμάκι!

' Εχουμε λοιπόν 9 βαρείς!
Οι μερακλήδες θέλουν τον καφέ 

πολύ πηχτό, να κόβεται με το μαχαίρι, 
τον παραγγέλνουν μιοό φλυτζάνι!

’ Ετσι ο αριθμός των βαρέων, φτάνει 
τους 18! Επειτα έχουμε τους ελα- 
φρείς!

Ελαφρός γλυκύς, ελαφρός με ολί
γην, ελαφρός μέτριος, σκέτος ελα
φρός, ελαφρός, βραστός, ελαφρός 
πολλά γλυκύς, ελαφρός πολλά βρα
στός, πολλά γλυκύς-πολλά ελαφρός!

Εχουμε, λοιπόν, 8 ελαφρείς!
Ακολουθούν ο ι ' Οχι! Το όχι σημαίνει, 

όχι ζάχαρη! πολλά βαρύς και όχι, βαρύς 
και όχι, βραοτός και όχι, ελαφρός και 
όχι.

' Εχουμε 4 όχι!
' Επονται, τέλος, οι βραστοί!
Γλυκύς βραοτός, πολλά γλυκύς βρα

οτός, πολλά γλυκύς πολλά βραοτός, 
βραστός με ολίγην, σκέτος βραοτός, 
βραστός και καταστάλαχτος, οθωμανι
κός βραστός με ολίγη.

Σύνολο 7! Και ποικιλιών 37!
Αυτές θυμήθηκε, πρόχειρα, ένα 

γκαοσόνι που ρωτήθηκε.

Πάντως, όπως μας έλεγε ένας γέρος 
Τούρκος καφετζής στην Κω, πριν πολ
λά χρόνια, η τέχνη κι η μαστοριά του 
ψησίματος καλού καφέ, έγκειται, α) 
πρέπει να ψηθεί στη χόβολη, β) ν' 
ανακατεύεται το περιεχόμενο του μπρι
κιού μ’ ένα ξυλάκι κι όχι με μεταλλικό 
κουταλάκι και γ) να σερβίρεται σε 
χοντρό φλυντζάνι!

' Οχι πολύ παλιότερα, ο καφές σερβί
ρονταν σε χοντρό φλυτζάνι, και με 
πιατάκι, φυσικά. Τελευταία καταργήθη
κε το χοντρό φλυντζάνι (γιατί δεν ξέ ρω) 
αντικαταστάθηκε με λεπτό και χωρίς 
πιατάκι, και τώρα, την εποχή της αφθο
νίας και της καταναλωτικής κοινωνίας 
σερβίρεται σε πλαστικό κύπελλο, χωρίς 
νερό, και πίνεται στα όρθια!!.

Τι μπορείς όμως να καταλάβεις από 
τέτοιο σερβιρισμένο καφέ; Γνωστό εί
ναι πως για τον ' Ελληνα, η στιγμή που 
πίνει τον καφέ του είναι ιερή, αποτελεί 
αληθινή ιεροτελεστία μαζί με το άναμα 
του τσιγάρου. Για να πιειτον καφέ του ο 

Ελληνας, παίρνει την πιο αναπαυτική 
θέση, είτε στο σπίτι του, είτε στο 
γραφείο του, είτε στο καφενείο. Πολ
λοί, μένουν «σκουντουφλιασμένοι» ως 
ότου πιουν τον πρώτο τους καφέ. Κι αν 
τολμήσεις να τους απευθύνεις το λόγο,

θα πάρεις την απάντηση:
-  'Ασε μας Χριστιανέ μου, ακόμη 

δεν ήπια καφέ!!
Σχεδόν, τα 4/5 της παγκόσμιας παρα

γωγής του καφέ, είναι Βραζιλιανής 
προέλευσης. Από τα συστατικά του, 
όπως λένε οι γιατροί, ο καφές από 
άποψης θρεπτικών ουσιών, σχεδόν 
τίποτε δεν προσφέρει στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Απλώς, επιδρά ευχάριστα 
και διεγερτικά στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα κι είναι κάπως τονωτικό...

Ο καφές δένει τον άνθρωπο σε 
σημείο ώστε να υπάρχουν συνάνθρω
ποι, που ζητούν στην τελευταία τους 
επιθυμία, πριν ξεψυχήσουν, να πιούν 
ένα καφέ!...
ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ...

ΚΑΦΕ!
Συνέδρια, διασκέψεις, συμπόσια, 

που έγιναν κατα το έτος 1977 -έτος 
των ρευματοπαθειών- με πρωτοβουλία 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, οι 
ρευματολόγοι όλου του κόσμου, έκα
ναν διάφορες ανακοινώσεις για ν' 
απαλλάξουν τα εκατομμύρια των αν
θρώπων που πάσχουν απ' αυτή την 
επώδυνη πάθηση όλων των ηλικιών. 
Προτάθηκαν πολλά συστήματα θερα
πείας, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι ο 
καφές θα προβάλλονταν για ιαματικά 
μπάνια!

' Ενα τηλεγράφημα, μιας εφημερί
δας, από το Τόκιο, έγραφε:

«Η πρωτότυπη αυτή μέθοδος θερα-
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πείας έρχεται από την Ιαπωνία. Οι 
Δυτικοί επιστήμονες δεν την πιστεύ
ουν, και λένε ότι πρόκειται περί τρέλ- 
λας!

Στην Ιαπωνία όμως, είναι πολύ διαδε
δομένη, κι ο θεραπευτής γιατρός που 
την λανσάρει, λέει πως είναι θαυμα
τουργή!

Ο γιατρός αυτός λέγεται ΧΙΡΟΜΙΤΣΙ 
ΜΑΤΣΟΥ Ι' κι ισχυρίζεται πως όσοι 
υποφέρουν από ρευματισμούς κι αρθρι
τικά μπορεί να θεραπευθούν με λουτρά 
καφέ!

Φυσικά ο καφές πρέπει νάναι ζε
στός, αλλά να μην καίει το σώμα:

Με βάση τα πειράματα που έκαμε ο 
Ιάπωνας επιστήμονας, άνοιξε το Κέν
τρο Κόζο στο Τόκιο, κι η νέα αυτή 
μέθοδος που αποτελεί καινοτομία σε 
παγκόσμια κλίμακα, συγκεντρώνει τους 
ρευματοπαθείς της Ιαπωνικής πρωτεύ
ουσας.

Ο δόκτωρ Χιρομίτσι Ματσούι λέει, 
πως έπρεπε πριν από πολλά χρόνια να 
σκεφθούμε ότι ο καφές που επηρεάζει 
το νευρικό σύστημα του ανθρώπου, 
θάταν αποτελεσματικός και για τη 
θεραπεία των ρευματισμών και των 
αρθροπαθειών. Τα πειράματα κι η εμ
πειρία μου, έδειξαν ότι τα λουτρά σε 
βραστό καφέ είναι επίσης ευεργετικά 
και για παθήσεις του κυκλοφοριακού 
συστήματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Γνωστό είναι, ότι ο καπνός εισάχθηκε

στην Ευρώπη, απ' την Αμερική. Οι 
ιθαγενείς του Νέου Κόσμου, συνήθιζαν 
να εισπνέουν τον καπνό κι επίστευαν 
πως έχει όχι μόνο θεραπευτικές ιδιότη
τες, αλλά και υπερφυσικές που συντε
λούσαν στην εκδίωξη των κακών πνευ
μάτων!

Η λέξη Τάμπακ, που επικράτησε 
διεθνώς, είναι λέξη των ιθαγενών της 
Αμερικής, και υπονοούσε το κάπνισμα 
κι όχι το φυτό. Τα φύλλα του φυτού, 
ξεραίνονται, κι αφού υποστούν κάποιες 
επεξεργασίες, συσκευάζονται κατάλ
ληλα (τσιγάρα, πούρα, ταμπάκος, τουμ- 
πεκί) και χρησιμοποιούνται από τους 
ανθρώπους είτε για κάπνισμα (φουμάρι
σμα) είτε για μάσημα είτε προς «ενρί- 
νωση» (πρεζάρισμα).

Σχετικά με το χαρακτήρα ενός αν
θρώπου, χρησιμοποιούμε τη φράση:

-  Τι καπνό φουμάρει αυτός;
Το 1655, ο καπνός εισάχθηκε στην 

Τουρκία. Επειδή όμως εκεί γίνονταν 
πολλές πυρκαγιές κι ο λαός τις απόδιδε 
στις θεομηνίες και στους καπνίζοντας, 
εκδόθηκε σουλτανικός ιραδές (διάτα
γμα) που απαγόρευε και τιμωρούσε το 
κάπνισμα. Παρ' όλες όμως τις απαγο
ρευτικές διατάξεις το κάπνισμα διαδί
δονταν καταπληκτικά, ανάμεσα σ’ όλες 
τις κοινωνικές τάξεις, και τέλος, όπως 
η χρήση του καφέ έτσι κι η χρήση του 
καπνού χαρακτηρίστηκε νομικώς ως 
«αποτελούσαν πράξιν αυτήν καθ' εαυ- 
τήν αδιάφορον ως προς το Κοράνιον».

Δηλ. ούτε καλή, αλλ’ ούτε και κακή, 
κι η χρήση του καπνού αφέθηκε στην

ελεύθερη θέληση των Μουσουλμάνων. 
Ταυτοχρόνως με την εισαγωγή του 
καπνού στην Τουρκία, πρέπει νάναι κι η 
εισαγωγή του στην Ελλάδα.

Πολύ πριν όμως από την Τουρκία και 
την Ελλάδα -κάπου γύρω στα 1600- 
ένας Γάλλος διπλωμάτης και συγγρα
φέας, ο I. ΝΙΚΟ, πρεσβευτής στην αυλή 
της Λισσαβώνας έστειλε μερικά φύλλα 
καπνού στη βασίλισσά του, την Αικατε
ρίνη των Μεδίκων. Μ' αυτό τον τρόπο 
μπήκε ο καπνός και στην αυλή του 
Παρισιού, όπου έγινε δεκτός με μεγά
λες τιμές!! Κι ο ΝΙΚΟ σύνδεσε στενά 
τόνομά του με το νέο φυτό, που 
ονομάστηκε ΝΙΚΟΤΙΝΗ. Η επίδραση 
του καπνού στον ανθρώπινο οργανισμό, 
οφείλεται, κυρίως, οτη Νικοτίνη. Ο
πως γράφει η Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ 
(τόμος 10 σελίς 259) ως τα βαθειά 
γερατειά χωρίς ενοχλήσεις, «η μέτρια 
χρήση του καπνού (εις 10 τσιγάρα την 
ημέρα) δε φαίνεται να είναι επιβλαβής 
στο γερό ανθρώπινο οργανισμό. Πρέπει 
όμως ν' αποφεύγεται, έστω κι η ελάχι
στη χρήση του, από πάσχοντας με 
διάφορα νοσήματα, πνευμονικά, στομα
χικά, κι αγγειακά...».

Πολλά ανέκδοτα, πολλές παραδοξο
λογίες, ακούγονται στη χώρα μας, γύρω 
από την ωφελιμότητα ή μη του καπνού. 
Στα παλιά καλά χρόνια -όπως συνηθί
ζουμε να λέμε, χωρίς όμως και ν' 
αποδεικνύουμε ότι πράγματι ήτανε κα
λά τα χρόνια κείνα- στη μικρή μας 
Αθήνα, στην κεντρική, τώρα συνοικία 
του Αγ. Λουκά (Πατησίων) που, τότε,



θεωρούνταν κάπως εξοχή, υπήρχε ένα 
σπίτι, στην πρόσοψη του οποίου, ήταν 
εντοιχισμένη μια πλάκα, που έγραφε:

«Ο έτη τεσσαράκοντα μηδέ ποτέ 
καπνίσας,

το δε μη δαπανώμενου κατ' έτος 
εκτοκίσας,

τοιούτον κτήμα αποκτά και υγείας 
δέκα έτη

εις τον βίον του, προσθέτει...».
Ο κατ' αυτόν τον τρόπο, αποκτήσας 

το σπίτι, λέγονταν Μελισσίδης. Πόσα 
χρόνια έζησε αυτός, δεν αναφέρεται 
στο χρονικό.

Κάποιος περαστικός από το σπίτι του 
Μελισσίδη -όπως γράφει ο Τίμος Μω- 
ραϊτίνης- (άλλοι λένε πως ήτανε ο 
ίδιος) αφού διάβασε την πινακίδα έγρα
ψε από κάτω, το ακόλουθο εξάστιχο για 
να υπερασπισθεί τους απανταχού φου- 
μαδόρους.

«Και αν τεσσαράκοντα έτη βαστά
ξουνε οι ώμοι σου,

διότι δεν εκάπνισες ως άνθρωπος
κοινός,

το κτήμα που απέκτησες το τρων οι 
κληρονόμοι σου,

κι έτσι γίνεται πάλι καπνός!
Και είσαι πολύ ανόητος, διότι ουδείς 

άνθρωπος, είναι κορακοζώητος!..
Από τα κηρύγματα αυτά, δε μένει 

τίποτ' άλλο, παρά τα λόγια. Οι άνθρω
ποι, τώρα, καπνίζουν πιο πολύ από κάθε 
άλλη φορά. Ο Μελισσίδης πέθανε, κι οι 
κληρονόμοι του απόλαυσαν ό,τι αυτός 
κέρδισε «μη καπνίζων επί έτη τεσσαρά
κοντα».

Στο μεταξύ, βλέπουμε ανθρώπους 
που καπνίζουν αρειμανίως, σαν φουγά
ρα, να ζουν κι άλλους που δεν καπνί
ζουν, να μη φτάνουν ούτε τα σαράν
τα!...

Συμπερασματικά, αυτή η σύζευξη 
του καφέ και του τσιγάρου, ιδίως για 
μας τους ' Ελληνες, κατάντησε μια 
λατρευτική θεότητα, ένα αδάμαστο 
πάθος, μια ακαταμάχητη ανάγκη...

Οταν το πρωί ο Ρωμηός, μετά το 
ξύππνημά του, δεν πιει τον καφέ και δε 
ρουφήξει το πρώτο του τσιγαράκι με το 
ντουμάνι του με τις χαλκαδένιες α- 
σπρογάλαζες τουλούπες που εκπέμπει 
το στόμα του, με τον καπνό να πλέκει 
δακτυλιδάκια γαλανά, που ηδονίζουν 
τον καφεπότη και τον τσιγαρόπληκτο, 
δύσκολα θα σας καλημερίσει! Δε θα 
μπορέσετε να του αποσπάσετε κου
βέντα, όση προσπάθεια κι αν καταβάλε
τε. Το πρωινό βαρύ σύννεφο της 
μελαγχολίας και της κατσουφιάς, θα 
διαλυθεί με τον καφέ και το τσιγάρο. Το 
βλοσυρό βλέμμα κι η άγρια γκριμάτσα 
του προσώπου, θα γαληνέψει, με την

πρώτη ρουφηξιά του «ευώδους ευ
φραντικού» και του «αργού δηλητήρι
ου».

Καφές και τσιγάρο, λοιπόν!...
ΘΕΟΛΟΓΟΣ I. ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Συνέχεια από τη σελ. 107

ση σ όλους τους τομείς της δημό
σιας και ιδιωτικής ζωής. Μόνο η 
κρατική οργάνωση του Βυζαντίου 
καταργήθηκε, αλλά η κοινοτική ορ
γάνωση έμεινε, καθώς και η εκκλη
σιαστική τάξη. Ο Πατριάρχης γ ίνε
τα ι εθνάρχης, εκπροσωπεί τους 
υπόδουλους Χριστιανούς, η Εκκλη
σία ττοιμαίνει και διοικεί τους υπ ό
δουλους Χριστιανούς. Σ τα  άλλα 
στοιχεία της κοινωνικής και π ολ ιτι
στικής ζωής συνεχίζετα ι ακέραια η 
Βυζαντινή παράδοση. Η βυζαντινή 
τέχνη  συνεχίζετα ι στην μορφή και 
την διακόσμηση των ναών, με μικρή 
επίδραση από τη  Δύση και με 
περισσότερα λαϊκά στοιχεία. Η βυ
ζαντινή παράδοση τών δημοτικών 
τραγουδιώ ν (ακριτικά τραγούδια  
κλπ.) συνεχίζεται, για να τονίσει τον 
πόθο για την ελευθερία. Εκτός από 
αυτό  όμως δίνει τα  πρότυπα για τα  
κλέφτικα τραγούδια που θα ψ άλ
λουν με νέους τόνους τα  κατορθώ 
ματα των νέων ηρώων του ελληνι
σμού. ΕΗ δημοτική μας ποίηση έχει 
τις ρίζες της στο Βυζάντιο. Ακόμη 
και τα  περισσότερα ήθη και έθιμά 
μας έχουν τις ρίζες τους στο Βυζάν - 
τιο  ή στην αρχαιότητα, και μεταδό
θηκαν σε μας μέσω του Βυζαντίου.

ΕΗ βυζαντινή παράδοση φα ίνετα ι 
καθαρά στους θρύλους για το  μαρ- 
μαρωμένο βασιλιά, στους θρήνους 
για την άλωση της Πόλης και στις 
σχετικές παραδόσεις του  ελληνι
κού λαού. Ακόμη είναι έντονη και 
στην παιδεία, που συνεχίζει το 
πρόγραμμα, τα  βιβλία και τις μεθό
δους της βυζαντινής παιδείας σ' 
όλα τα  χρόνια της τουρκοκρατίας. ΕΗ 
βυζαντινή αυτή  παράδοση είναι η 
πολιτιστική παράδοση της ελληνι
κής ορθοδοξίας, με την ευρύτερη 
έννοια και όχι με τη  στενή θρησκευ - 
τική έννοια. Στο βυζάντιο τα υ τ ί
σθηκαν πλήρως ορθοδοξία και ε λ 
ληνισμός σε μια πολιτιστική π α ρά
δοση. ΕΗ παράδοση αυτή συνεχί- 
σθηκε και μετά την τουρκοκατία σε

όλους τους τομείς της εθνικής και 
πολιτιστικής μας ζωής. Αυτή μας 
κάνει να διαφέρουμε από τους 
άλλους λαούς, αυτή μας δίνει το  
ιδιαίτερο πολιτιστικό μας χρώμα και 
την εθνική μας ταυτότη .τα  

Η ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση 
ζει σε πολλές εκδηλώσεις του ελλη - 
νικού λαού, όχι μόνο στη θρησκεία, 
αλλά και στην τέχνη, στα ήθη και 
έθιμα και σ όλες τις εκδηλώσεις της 
κοινωνικής ζωής. Βέβαια η ζωή 
αλλάζει, εξελ ίσ σ ετα ι, δημιουργεί 
νέες ανάγκες και κάθε φορά π ρέ
πει το  έθνος να προσαρμόζεται 
στις απαιτήσεις της εποχής. Πολλά 
στοιχεία από την παράδοση συχνά 
δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες 
που έχει δημιουργήσει ο σύγχρο
νος πολιτισμός. Η μηχανοποίηση 
της ζωής, η αστικοποίηση, η ε ξ α 
φάνιση της ζωής του χωριού που 
συντηρούσε την παράδοση επ η 
ρ έα σ α ν  σ ημ α ντικά  τη ν  α π ο μ ά 
κρυνση των συγχρόνων ανθρώπων 
από την πολιτιστική παράδοση των 
περασμένων εποχών. Αλλά δεν 
πρέπει να π ετάξουμε ως άχρηστη 
την πολιτιστική μας παράδοση στο 
σύνολό της, γ ιατί θα χάσουμε την 
σύνδεση με το παρελθόν, την εθν ι
κή μας συνείδηση και το  ιδιαίτερο 
χρώμα του Ελληνισμού.

Η παράδοση και αν φα ίνετα ι 
τυπική και ομοιόμορφη επανάληψη 
εθίμων και τρόπων ζωής, όμως έχει 
πνευματικό βάθος, περικλείει α ιώ 
νιες αξίες, είναι καταστάλαγμα μα
κραίωνης πείρας. ΓΓ αυτό  δεν π ρ έ
πει επ ιπόλαια να την εξετάζουμε 
και να απορρίπτουμε ό,τι μας φ α ί
νετα ι αδικαιολόγητο και τυπικό, 
αλλά να εμβαθύνουμε στο νόημά 
της και την αξία της, να την προ
σαρμόσουμε σ ι η σύγχρονη ζωή με 
τέτο ιο  τρόπο, που να εκφράζει 
καλλίτερα τις κοινωνικές και π ολ ιτι
στικές τάσεις της εποχής της. Η 
ορθόδοξη παράδοση δε μοιάζει με 
τις απλές λα ϊκές παραδόσεις ά λ 
λων λαών, έχει μακρόχρονη ιστορία 
και μεγάλο πνευματικό βάθος, γιατί 
έχε ι ζυμωθεί με την ιστορία και τις 
αξίες του  Ελληνισμού. Πρέπει να τη 
διατηρήσουμε με σεβασμό, γ ιατί σ' 
αυτή  οφείλομε το  παν, την εθνική 
και πολιτιστική μας ύπαρξη και 
ιστορική επιβίωση, την εθνική μας 
τα υτότη τα . Αυτή μας δίνει τα  σ το ι
χεία  και τα  ιδανικά για να διαμορ
φώσουμε μια καλλίτερη ζωή στο 
παρόν και στο μέλλον.

Β. ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
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Τι
έτρωγαν 
οι αρχαίοι 
Ελληνες

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα πάνω 
στο θέμα της διατροφής των Ελλή
νων στην κλασσική και προκλασσική 
περίοδο απεκάλυψε πολλές ομοιό
τητες στη διατροφή του σύγχρονου 
' Ελληνα και του αρχαίου προγόνου 
του. Μεγαλύτερες, πάντως ομοιό
τητες υπάρχουν με τη διατροφή του 
σύγχρονου αγρότη, παρά με τη 
διατροφή του αστού. Τα βασικότερα 
συμπεράσματα της έρευνας δημο
σιεύουμε σήμερα:

-  Ο αρχαίος ' Ελληνας ξεκινούσε 
το πρωί τρώγοντας -όπως κάνουν 
και σήμερα πολλοί αγρότες- ψωμί 
βρεγμένο με κρασί.

-  Τα τρόφιμα, που προέρχονται 
από το σιτάρι, δηλαδή το ψωμί 
καθώς και τα κάθε μορφής ζυμαρικά 
(π.χ. είδη τραχανάδων) και άλλα 
δημητριακά ήταν η κύρια βάση της 
διατροφής των προγόνων μας.

-  Τα ζωικής προελεύσεως φαγη
τά που προτιμούσαν είχαν σα βάση 
το κρέας μοσχαριών, προβάτων, 
κατοικιών, χοίρων, και πουλερικών. 
Σπάνια έτρωγαν κρέας θηραμάτων, 
όπως, παραδείγματος χάριν, λα
γούς, ελάφια, αγριόχοιρους και που
λιά.

Τα κρέατα παρασκευάζονταν 
βραστά και συνηθέστερα ψητά, χω
ρίς άλλες προσθήκες. Επίσης το 
κρέας σε μορφή κυμά μαγείρευαν 
με ζύμη σαν τις σημερινές πίττες ή 
σαν αλλαντικά.

Γενικά, στην κλασσική και μετα- 
κλασσική εποχή η κατανάλωση κρέ
ατος ήταν ποσοτικά σε σύγκριση με 
τη σημερινή πολύ περιωρισμένη. Τα 
δημητριακά, τα κηπευτικά και οι 
κάθε είδους καρποί κυριαρχούσαν.

-  Τα ψάρια δεν ήταν πολύ δημο
φιλή στους παλαιοτέρους χρόνους, 
αλλά άρχισαν να χρησιμοποιούνται 
όλο και συχνότερα και να θεωρούν
ται περιζήτητη τροφή κατά τη μετα
γενέστερη εποχή. Τα αβγά, το γάλα 
και τα παρασκευάσματά του αποτε
λούσαν συνηθισμένα βοηθητικά 
τρόφιμα.

-  Από τα όσπρια γνωστά στους 
αρχαίους ' Ελληνες ήταν τα κουκιά, 
οι φακές, τα φαοόλια, τα ρεβύθια, τα 
μπιζέλια κ.ά.

Επίσης, δημοφιλή λαχανικά ήταν 
τα κολοκύθια, τα κοκκινογούλια, τα 
μαρούλια, οι αγκινάρες, τα σπαράγ- 
κια, τα μανιτάρια, οι βολβοί, τα 
ραπανάκια κ.ά.

-  Απαραίτητο στοιχείο της δια
τροφής των προγόνων μας ήταν, 
επίσης η ελιά, που παρείχε στον 
οργανισμό τα απαραίτητα λιπαρά 
στοιχεία. Τις ελιές τις παρασκεύα
ζαν με τον τρόπο περίπου, που 
παρασκευάζονται και σήμερα.

Ακόμη, έτρωγαν πολύ σκόρδο και 
κρεμμύδι και συνήθιζαν να φτιά
χνουν ένα είδος σκορδαλιάς (όχι 
όμως με πατάτα, που ήταν άγνωστη 
στη χώρα μας εκείνη την εποχή).

-  Τα γλυκά, που αγαπούσαν οι 
πρόγονοί μας, τα παρασκεύαζαν με 
αλεύρι, γάλα, λίπος και μέλι, (ή 
ζάχαρη τους ήταν άγνωστη). Συνη
θισμένα γλυκά ήταν το «Θρίον» που 
παρασκευαζόταν, όπως οι σημερι
νές διπλές, η «μελιπούτα», ένα 
είδος γαλατόπιττας, οι λουκουμά
δες, ένα είδος χαλβά, ο «σησα- 
μούς» δηλ. το σημερινό παστέλι κ.ά.

-  Το κρασί ήταν πάντοτε το απα
ραίτητο συμπλήρωμα του φαγητού. 
Η οινοποίηση αποτελούσε μια πολύ 
προσεγμένη διαδικασία και συμπλη
ρωνόταν πάντα με διάφορα «πρό
σθετα» για την καλύτερη συντήρηση 
και την βελτίωση της γεύσεως και 
της οσμής. Συνηθισμένα πρόσθετα 
ήταν το θαλασσινό νερό, το μέλι, τα 
άνθη κ.ά.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι η 
προπαρασκευή της ρετσίνας ήταν 
γνωστή στους αρχαίους ' Ελληνες, 
ωστόσο, προτιμούσαν τα αρετσίνω- 
τα κρασιά.

Γενικά, οι πρόγονοί μας της προ- 
κλασσικής και κλασσικής εποχής,

ιδίως στην Αττική και την Σπάρτη 
διακρίνονται για το λιτοδίαιτό τους 
«μικροτράπεζα». Η λιτότητά τους 
ερχόταν σε αντίθεση με τις συνή
θειες ζωής των κατοίκων άλλων 
περιοχών, όπως οι Βοιωτοί, οι Θεσ- 
σαλοί, οι Σικελοί.

' Η σωματική ολκή και η λαμπρότη
τα του πνεύματος των αρχαίων 
Ελλήνων οφείλονται κατά ένα μεγά
λο μέρος και στην απλή φυσική και 
υγιεινή διατροφή τους με φυσικά και 
ανόθευτα προϊόντα, που προμήθευε 
τότε η γεωργική και κτηνοτροφική 
παραγωγή του τόπου. Με ανέγγιχτα 
τα άφθονα και πολύτιμα θρεπτικά 
συστατικά τους, χωρίς τις διάφορες 
προσθήκες, τις αλλοιώσεις, τις κα
κοποιήσεις, που με το πρόσχημα της 
συντηρήσεως ή της βελτιώσεως 
επεξεργάζεται συχνά σε βάρος 
τους η «σύγχρονη τεχνολογία».
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ΓΕΛΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ της Ιστορίας μιλάει 
στους μαθητές του, για τη σημαντική 
αύξηση του πληθυσμού της γης στη 
σημερινή εποχή. Για να δείξει τη σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στην αύξηση των 
γεννήσεων και στις οικονομικές συνθή
κες, παίρνει σαν παράδειγμα τις περιό
δους που ακολούθησαν αμέσως τους 
δυο τελευταίους παγκόσμιους πολέ
μους. Και στις δυο αυτές περιόδους, 
λέει ο καθηγητής, σημειώθηκε μια 
σημαντική άνοδος οτην παραγωγή, μια 
μεγάλη δραστηριότητα οτο εμπόριο, 
μια ύψωση των μισθών και συγχρόνως, 
τον ίδιο καιρό, μια αύξηση πολύ εντυπω
σιακή του αριθμού των γεννήσεων

Την ώρα που διδάσκει αυτά, ο καθη
γητής παρατηρεί μια μαθήτρια, που με 
εντελώς αφηρημένο ύφος, φαίνεται να 
μη δίνει οημασία στα λεγόμενό του. Γ ια 
να τραβήξει την προσοχή της, λοιπόν, 
αλλά και να διαπιστώσει αν έχει ακούσει 
τίποτα, της ζητάει να αναφέρει τους 
διάφορους συντελεστές που προκαλέ- 
σανε αυτή την αύξηση του πληθυσμού. 
Και η νεαρή μαθήτρια απαντάει απλά, 
με τη μεγαλύτερη ηρεμία:

-  Η αιτία που προκάλεσε την αύξηση 
του πληθυσμού, μετά τους δύο παγκό
σμιους πολέμους, ήταν η επιστροφή 
των στρατιωτών στα οπίτια τους!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατηγορούμενε κά
που ο ’ έχω ξαναδεί.

Κατηγορούμενος: Μάλιστα, κύριε 
πρόεδρε. Εγώ σύστησα στην κόρη σας 
να τραγουδάει.

Πρόεδρος: Α, έτσι; Ωραία, δέκα 
χρόνια φυλακή!

ΤΡΕΙΣ κυρίες ταξιδεύουν οτο ίδιο 
βαγόνι και αισθάνονται την υποχρέωση 
να αλληλοσυστηθούν.

-  Εγώ, λέει η πρώτη, είμαι από τας 
Αθήνας.

-  Εγώ, λέει η δεύτερη, από τας 
Πάτρας.

Και η τρίτη, που επιμένει να εκφρα
στεί στην καθαρεύουσα:

-  Εγώ, από τας Μεσολόγγας.

-  Για πες τε μου γιατρέ, ποια είναι 
ακριβώς η διαφορά ανάμεσα σ' ένα 
γιατρό γενικής ιατρικής και σ' έναν 
ειδικό;

-  Είναι πολύ απλό, αγαπητέ μου: ο 
γιατρός γενικής ιατρικής είναι αυτός 
που θα σας πει υπεύθυνα σε ποιον 
ειδικό γιατρό πρέπει ν ' αποταθείτε για 
την περίπτωσή σας!

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ

ΕΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟ ΑΛΦΑ - ΑΛΦΑ
Του Σττυρ. Δεμέναγα

Ε ΙΜΑΙ ένα καπέλλο αρίστης ποιότη- 
τος και πολυτελούς κατασκευής. 

Η εμφάνιοίς μου είναι άψογη. Κοντολο- 
γής είμαι στο είδος μου ένας αριστο
κράτης της καπελλικής οικογένειας, 
πράγμα που μου δίνει εμφανή υπεροχή 
έναντι των άλλων καπέλλων, που είναι 
τοποθετημένα πλάι μου, οτο ίδιο ράφι 
του καπελλάδικου. Διότι εγώ αποτελού
μαι από ακριβή μάλλινη τσόχα. Η 
κορδέλλα που με περιβάλλει, είναι 
γκρίζα μεταξωτή και από μέσα φοράω 
φόδρα σατέν. Κι όχι τίποτε άλλο, που 
είμαι υποχρεωμένο εγώ το αριστοκρατι
κό καπέλλο, να συναγελλάζωμαι οτο 
ίδ ιο ' ράφι με παρακατιανά καπέλλα 
ευτελούς ποιότητος και προχείρου 
κατασκευής. Και ιδίως νάχω δεξιά μου 
και μια λαϊκή τραγιάσκα. Τι μπανάλ!

Αυτή η τραγιάσκα πολύ μου δίνει στα 
νεύρα. ' Εχει ένα προκλητικό ύφος, που 
πολλές φορές μούρχεται να τη βρίσω 
Αλλά ένα καπέλλο της δικής μου 
περιωπής δεν κατέρχεται ποτέ οτο 
επίπεδο μιας ευτελούς τραγιάσκας. 
Ζαμαί! Περιορίζομαι λοιπόν να την 
κοιτάζω αφ' υψηλού και να της λέω: 
« Ίσια κι όμοια είμαστε; Εγώ είμαι ένα 
ακριβό καπέλλο, ενώ εσύ... Ω, εσύ δεν 
είοαι παρά μια τραγιάσκα!»

Σ' εκείνες τις στιγμές, η τραγιάσκα 
δείχνει όλη την ταπεινή της προέλευ
ση. Διότι στις ανωτέρας πνοής παρατη
ρήσεις μου απαντάει -ω μον ντιέ- με 
χυδαία έκφραση:

-  Κάνε μπρακ, ρε... μούσμουλο!... 
Καταλαβαίνετε τη ούγχυσή μου. Δεν 

είναι πια κατάσταση αυτή. Πρέπει το 
γρηγορώτερο να φύγω από το ράφι για 
να επιτελέσω τους υψηλούς μου προο
ρισμούς. Κι όχι να μένω εκεί και να 
ουναναστρέφωμαι με... τσοκαρίες.

Απάνω στην ώρα, να ένας χοντρός 
κύριος με κοιλιά. Πολύ συμπαθητικός. 
Μπήκε στο καπελλάδικο και η πρώτη 
του ματιά έπεσε οε μένα. Α! Ξέρει να 
διαλέγη αυτός ο συμπαθητικός κύριος.

-  Πόσο κάνει αυτό το καπέλλο; 
ρώτησε τον υπάλληλο.

-  Μόνο χίλιες διακόσιες, κύριε! απο- 
κρίθηκε ο υπάλληλος. Αλλά, κοιτάξ
τε!... Πρόκειται για καπέλλο άλφα - 
άλφα κατηγορίας!...

Κι εγώ κολακεύτηκα τόσο, που έροι- 
ξα μιαν υπερήφανη ματιά στ' άλλα 
καπέλλα.

-  Τα βλέπετε; ψιθύρισα. Εγώ είμαι 
ένα καπέλλο άλφα-άλφα κατηγορίας!

-  Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός 
τα παραπούλια! αποκρίθηκε με αιμοβο- 
ρία η τραγιάσκα.

Κι ένα καλυμαύκι ιερέως, που ήτανε 
οτην άκρη, πρόσθεσε:

-  Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται...
Αλλά εγώ ούτε που άκουσα τι είπε το

καλυμαύκι, γιατί είχα το νου μου στον 
χοντρό κύριο, που με δοκίμαζε μπρο
στά στον καθρέφτη. Κι η χαρά μου δεν 
περιγράφεται, όταν τον άκουσα να λέει 
στον υπάλληλο:

-  Οα το πάρω! Διπλώστε το!
Ο υπάλληλος με δίπλωσε σ' ένα 

χοντρό χαρτί, σελλοφάν παρακαλώ. Κι 
ενώ μ’ έπαιρνε ο χοντρός κύριος έξω, 
έρριξα μια ματιά από μέσα από το 
σελλοφάν και είπα στ' άλλα καπέλλα:

-  Αριβεντέρτσι, πτωχούλικα καπελ- 
λάκια!...

-  ’ Ορσε να μη στα χρωστάμε! άκου
σα πίσω τη φωνή της τραγιάσκας, αλλά 
δεν γύρισα να κοιτάξω. Αυτό έλλειπε 
τώρα, να δίνουμε σημασία και στα 
φτωχά προϊόντα της καπελλικής παρα
γωγής.

Ο χοντρός κύριος με πήγε με την 
κούρσα του στο σπίτι. ' Ενα σπίτι όνειρο.
Ετσι, βρέθηκα σ' ένα περιβάλλον 

αντάξιο της υψηλής θέσεώς μου. Με 
τοποθέτησαν σε μια ευρύχωρη ντουλά
πα, πλάι σ' ένα ημίψηλο -γαλλιστί 
κλακ- και σ' ενα μπερεδάκι.

-  Καλή μέρα σας! είπα στο ημίψηλο, 
με βαθειά υπόκλιση. Αλλά αυτό με 
κοίταξε με ακαταδεξία.

-  ...μέρα... μου αποκρίθηκε ψυχρά 
και τραβήχτηκε πιο πέρα. Και μόνο το 
μπερεδάκι μου έδειξε κατανόηση. Με 
πλησίασε και μου είπε με τη λεπτή, 
σχεδόν γυναικεία φωνή του:

-  Καλώς ωρίσατε!
-  Ευχαριστώ, αποκρίθηκα εγώ. Είσθε 

ευγενής, ενώ κάτι άλλοι!... και κοίταξα 
το ημίψηλο.

-  Να λείπουν οι συσχετισμοί! παρε- 
τήρησε το κλακ με ύφος αλύγιστο. ' Ενα 
επίσημο καπέλλο ξέρει να κρατάει τη 
θέση του!...

-  Ω μον ντιέ! Τέτοια περιφρόνηση 
δεν θα μπορούσα να τη φανταστώ 
ποτέ...

Εκείνο το βράδυ δεν έκλεισα μάτι
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απ' τη στενοχώρια μου. Ενοιωσα 
μειωμένο τον εγωισμό μου. Στο κάτω- 
κάτω σε ποιόν κάνεις τον ακατάδεκτο, 
κύριε ημίψηλε; Σε μένα που είμαι ένα 
καπέλλο άλφα-άλφα κατηγορίας; Ε, όχι 
κύριε! Αν εσύ είσαι ακατάδεκτος μια 
φορά, εγώ γίνομαι δέκα! Διότι έχουμε 
και αξιοπρέπεια χιλίων διακοσίων δρα
χμών, κύριε κλακ! Αμ τι!...

Την άλλη μέρα το πρωί ο χοντρός 
κύριος μ' έβγαλε απ’ την ντουλάπα και 
με φόρεσε. Ενοιωσα ιδιαίτερη ικανο
ποίηση που θα εκάλυπτα τη φαλάκρα 
ενός σοβαρού και πλουσίου κυρίου.

Επί τέλους, να μάθει και το κλακ που 
μας παριστάνει το σπουδαίο, πως έχου
με κι εμείς την αξία μας.... Στο χωλ ο 
χοντρός κύριος έρριξε μια τελευταία 
ματιά στον καθρέφτη και ικανοποιημέ
νος φίλησε τη σύζυγό του, μια πλαδαρή 
μεσόκοπη κυρία και φύγαμε, διότι, λέει 
ο κύριος, βιαζότανε να πάει σ’ ένα 
σοβαρό συμβούλιο, όπως εξήγησε στην 
κυρία. Θαυμάσια. Θα πηγαίναμε σ’ ένα 
σοβαρό συμβούλιο. Ψοφάω για κάτι 
τέτοια. Αλλά, ατυχώς, δεν πήγαμε σε 
συμβούλιο. Ο χοντρός κύριος επισκέ- 
φθηκε μια νόστιμη νεαρή κυρία, που τον 
υποδέχτηκε με ενθουσιασμό.

-  Ω, τζουτζούκο μου! του είπε.
’ Ηλθες να δεις τη γατούλα οου;

Κατάλαβα. Πολύ μπερμπάντης ο χον
τρός κύριος... Σχεδόν αμέσως η γατού
λα έβγαλε μια φωνή εκπλήξεως.

-  Μπα! Καινούργιο καπέλλο βλέπω; 
Αν θες όμως τη γνώμη μου, δεν σου 
πάει καθόλου...

Πήρα μια σύγχυση που δεν λέγεται. 
Ακούς εκεί, δεν του πάω! Γιατί, κυρία 
μου; Είμαι ένα καπέλλο άλφα-άλφα 
κατηγορίας και του πάω θαυμάσια. Αλλά 
τι κάθομαι και σκάω; Αφού ο κύριος με 
βρίσκει του γούστου του...

Αλλά καινούργια έκπληξη με περίμε- 
νε αε λίγο, όταν άκουσα τον κύριο να 
λέει:

-  Καλά, γλυκειά μου, αφού δεν σ' 
αρέσει, δεν θα το ξαναφορέσω!

Ένοιωσα τέτοια απογοήτευση, που 
βούρκωσα. Και το σπουδαίο που ο 
κύριος το είπε και τόκανε. Δεν με 
ξαναφόρεσε.

Γι’ αρκετό καιρό έμεινα σ' ένα 
πορτ-μαντώ, περιφρονημένο, για να 
βρεθώ αργότερα στην κατοχή του 
Μήτσου του σωφέρ, που με χάρισε το 
αφεντικό του, ο χοντρός κύριος.

-  Πάρτο, Μήτσο, του είπε για να μην 
πιάνει και τόπο, εμένα δεν μου πάει....

Καταλαβαίνετε τώρα τη θέση μου. 
Εγώ, ένα καπέλλο άλφα-άλφα κατηγο

ρίας να βρεθώ στα χέρια ενός φτωχού 
οδηγού. Κελ τερίμπλ!...

Ωστόσο υποτάχτηκα στη νέα κατά
σταση. Στο κάτω-κάτω ο Μήτσος δεν 
ήτανε κανένας τυχαίος σωφέρ. ’ Ηξερε 
και ξένες γλώσσες κι ήτανε και νέος. 
Θα έκανα μεγαλύτερη φιγούρα στο 
κεφάλι του Μήτσου. Με πήρε στο σπίτι 
του και με δοκίμασε.

Φτου! Να πάρει η οργή! τον άκουσα 
να λέει. Μου έρχεται στενό!

-  Και δεν το δίνεις οτον καπελλά να 
το βάλει στη βίδα να στο ανοίξει;, 
επρότεινε η γυναίκα του.

-  Δεν έχεις άδικο! συμφώνησε κι ο 
Μήτσος και με παρέδωσε στον καπελλά 
για φάρδεμα.

Ω! Το μαρτύριο της βίδας. Βλαστήμη
σα την τύχη μου, που μ’ έρριξε οτην 
κατοχή ενός μπουζουκοκέφαλου. Και 
το χειρότερο: όπως με τέντωνε η βίδα, 
ακούω μεσ’ στους πόνους μου ένα 
κλακ! Είχα κλατάρει σ’ ένα σημείο. Μ’ 
έρραψε προχείρως ο καπελλάς, αλλά τι 
τα θέλετε; ’ Ημουνα πια ένα καπέλλο 
τρίτης σειράς. Αφού έπειτα από μερι
κούς μήνες, ούτε ο Μήτσος δεν με 
ήθελε πια.

-  ’ Οπως έγινε αυτό το καπέλλο, δεν 
είναι να φορεθεί, είπε. Και με πετάξανε 
στη σοφίτα. Αυτό ήτανε μια καινούργια 
απογοήτευση, που κατερράκωσε το 
ηθικό μου. Δεν ξέρω πόσο καιρό έμεινα 
στη σοφίτα. Ξέρω, μόνο, πως έχυσα 
πικρά δάκρυα για το κατάντημά μου. 
Τόσο, που ένα γυναικείο γάντι πεταμέ
νο κι αυτό στη σοφίτα, με λυπήθηκε κι 
έσπευσε να με παρηγορήσει:

-  Μην κάνεις έτσι, κι εγώ που με 
βλέπεις πριν από χρόνια στόλιζα το δεξί 
χέρι μιας κομψής κυρίας. Αλλά σήμερα 
είμαι πεταμένο στη σοφίτα, κι ούτε 
ξέρω τι γίνεται ο δίδυμος αδελφός μου. 
Υπομονή, λοιπόν και μη χειρότερα να 
λες!

-  Μα υπάρχουν και χειρότερα;
-  Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο! 

φιλοσόφησε το γυναικείο γάντι. Και δεν 
είχε άδικο. Το κατάλαβα, όταν μια 
νύχτα, καθώς καθόμουνα συλλογισμέ-

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Από τυπογραφική αβλεψία δεν 
κατεχωρήθη το όνομα του συγ
γραφέα στο άρθρο για το Νίκο 
Καζατζάκη που δημοσιεύθηκε 
στο προηγούμενο τεύχος του 
περιοδικού μας (σελ. 826). Το 
άρθρο αυτό είναι του τακτικού 
συνεργάτη μας Ι.Μ. Χατζηφώτη.

νο στη σοφίτα, είδα ένα ποντίκι να 
φέρνει βόλτες γύρω μου. Πάγωσα από 
το φόβο. Σε λίγο το ποντίκι με πλησίασε 
κι άρχισε να τραγανίζει το «μπορ» μου.

-  Βοήθεια! Βοήθεια! φώναξα, αλλά 
ποιος να μ ’ ακούσει;

Σε λίγο ήμουνα ένα ποντικοφαγωμέ
νο καπέλλο. Σ ’ αυτά τα χάλια με είδε 
μια μέρα η γυναίκα του Μήτσου κι 
έβαλε τις φωνές:

-  Πω! Πω! Το φάγανε τα ποντίκια 
αυτό το καπέλο. Ας το κάνω τουλάχι
στον φωλιά για τις κόττες!

Κι εγώ, που ήμουνα άλλοτε ένα 
καπέλλο άλφα-άλφα κατηγορίας, βρέ
θηκα σ’ ένα κοττέτσι. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη ταπείνωση για ένα καπέλ
λο. Κιέκλαιγα, όλο έκλαιγα. Τόσο, που η 
κόττα έπαψε να έρχεται να γεννάει τ ’ 
αυγά της στο εσωτερικό μου. Δεν 
μπορούσε, λέει, ν ’ ακούει τις κλάψες 
μου.

Είδε κι απόειδε η νοικοκυρά και μ’ 
έβγαλε από το κοττέτσι. Με περιεργά
στηκε αρκετή ώρα.

-  Δεν κάνει πια για τίποτα, αυτό το 
παλιοκάπελλο! είπε στο τέλος και μ’ 
έρριξε στον τενεκέ των σκουπιδιών 
μαζί με κάτι παλιόχαρτα και με μια 
σκισμένη αντρική κάλτσα, που έκλαιγε 
γοερά.

-  ’ Ηρθε το τέλος! μου είπε.
-  Ναι, ήρθε! είπα κι εγώ κι αγκάλιασα 

τη μελλοθάνατη αντρική κάλτσα.
Κλαίγαμε ντουέτο, μέχρις ότου α

κούστηκε η κουδούνα του σκουπιδιάρη. 
Τότε ήλθε η νοικοκυρά και μας έβγαλε 
στο δρόμο. Σε λίγο οι σκουπιδιαραίοι 
μας αδειάσανε στο αυτοκίνητο.

-  Τετέλεσται! ψιθύρισα. Την ίδια 
στιγμή άκουσα μια φωνή.

-  Ψιτ! Ψιτ, αριστοκράτη...
Κοίταξα γύρω, κανείς.
-  Εγώ σου μιλάω! ακούστηκε η ίδια 

φωνή. Σήκωσα τα μάτια μου και τότε 
είδα στο κεφάλι ενός από τους σκουπι
διάρηδες την τραγιάσκα του καπελλάδι
κου να με κοιτάζει ειρωνικά.

-  Πως κατάντησες έτσι, βρε φουκα- 
ριάρικο; με ρώτησε. Πούναιτα μεγαλεία 
σου; Εγώ ήμουνα μια λαϊκή τραγιάσκα, 
αλλά για δες με. Βρίσκομαι στον προο
ρισμό μου, ενώ εσύ πας, ξώφλησες... 
’ Ετσι είναι φίλε: «Καιρός φέρνει τα 
λάχανα, καιρός τα παραπούλια»....

-  ’ Εχεις δίκιο, ψιθύρισα με λυγμούς 
και, καθώς το αυτοκίνητο τραβούσε για 
το κρεματόριο των σκουπιδιών, θυμή
θηκα τη σοφή κουβέντα, που μου είπε 
το καλυμαύκι:

«Ο υψών εαυτόν, ταπεινωθήσεται».
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H •Επικίνδυνοι αρχαιοκάπηλοι 
•Γέμισαν την Ελλάδα με Ινδούς 
•Στη φυλακή οι μπουημαίηκερς
•  Διακινούσαν σκληρά ναρκωτι
κά
•  Στυγεροί εγκληματίες

Αριστερά: Βυζαντινή 
Εικόνα προϊόν αρχαι
οκαπηλίας της σπεί
ρας Παναγιωτίδη. 
Στην απέναντι σελί
δα επάνω, δυο από 
τα μέλη της σπείρας 
οι Φαρίδης Αντώνης 
και Φωτίου Χρίστος. 
Κάτω: Μια ακόμα βυ
ζαντινή εικόνα που 
έκλεψαν οι αρχαιο- 
κάπηλοι.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Το «Πάνθεον του 
εγλήματος

ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΣΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ

«ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Επικίνδυνοι αρχαιοκάπηλοι
Πολυμελής σπείρα κλεπτών, αρχαιο- 

καπήλων και κλεπταποδόχων στην ο
ποία μετείχε και ένας παπάς, εξαρθρώ
θηκε από τη Γενική Ασφάλεια Πειραι
ώς.

Η σπείρα είχε απογυμνώσει ναούς, 
μοναστήρια και ξωκλήσια της Μακεδο
νίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και 
της Αττικής.

Στα χέρια των συλληφθέντων βρέθη
καν και κατασχέθηκαν παλαιές εικόνες 
ανυπολόγιστης αξίας χρυσαφικά και 
άλλα αντικείμενα.

Την σπείρα αποτελούσαν οι κάτωθι:
-  Κων. Παναγιωτίδης, 30 χρονών 

σεσημασμένος κακοποιός, αγνώστου 
διαμονής.

-  Σπυρ. Πιέτρης, 32 χρονών, κακο
ποιός.

-  Γεώργ. Μπέλλος, 48 χρονών, διευ
θυντής χαρτοπαικτικής λέσχης.

-  Σοφία Δεληγιάννη, 34 χρονών, 
πλασιέ καλλυντικών.

-  Κων. Τσιότας, 44 χρονών, χοιρο- 
τρόφος.

-  Λαζ. Τάσσης, 50 χρονών, ιερέας.
-  Χρ. Φωτίου, 24 χρονών, ταξιτζής.
-  Αντ. Ψαρίδης, 32 χρονών, αγιογρά- 

φος.
-  Γεωργ. Μαγκλάρας, 30 χρονών, 

ιχθυοτρόφος.
-  Γεωργ. Αγγελής, 52 χρονών, έμ

πορος γραμματοσήμων.
-  Κων. Στάθης, 39 χρονών, πλοιο

κτήτης.
Με την πολύπλευρη δραστηριότητα 

της σπείρας, από την οποία δεν έλειπαν 
τα όπλα και το σεξ, ασχολήθηκε ομάδα 
αστυνομικών, των κ.κ. Δ. Σκοπλάκη, Αθ. 
Καραμπούλη και Ιω. Μαλαδρένια, υπό 
την επίβλεψη και τις οδηγίες του 
διοικητού και του υποδιοικητού της Γεν. 
Ασφαλείας Πειραιώς κ.κ. Στ. Κοντού 
και Παν. Γιαννακούρα.

Δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση 
όλων των κλοπών που είχαν διαπράξει 
οι συλληφθέντες με βάσει τα κλεμμένα 
αντικείμενα ' Εγιναν όμως γνωστές οι 
παρακάτω αξιόποινες πράξεις τις οποί
ες ο καθένας από τους δράστες 
ανάλογα με την «ειδικότητά» του, 
διέπραξαν ενεργώντας άλλοτε μόνοι κι 
άλλοτε μαζί, σαν συναυτουργοί ή συ- 
νεργοί. Από τα κλεμμένα αντικείμενα 
προκύπτει ότι είχαν διαπράξει και άλλες 
πολλές κλοπές εικόνων ιερών σκευών 
και αφιερωμάτων από ναούς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του ιερέα Τάσση, ο οποίος φύλαγε 
τσίλιες σε μια εκκλησία προκειμένου οι 
άλλοι να αρπάξουν εικόνα/ Μάλιστα 
πούλησε ο ίδιος αντί 55.000 δραχμών 
μια εικόνα του Αγίου Αθανασίου που 
πήρε από την εκκλησία στην οποία ο 
ίδιος... ιερουργούσε.
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Δεξιά: Οπλα, περούκες, γάντια διαρρη- 
κτικά εργαλεία και άλλα που χρησιμοποι
ούσαν οι αρχαιοκάπηλοι. Στην απέναντι 
σελίδα επάνω ένα από τα μέλη της 
σπείρας ο Τσιώτας Κωνσταντίνος. Κάτω: 
Και το γυναικείο μέλος της σπείρας η 
Δελληγιάννη Σοφία.

Γεύση από την δραστηριότητα της 
σπείρας δίνουν οι κάτωθι λεπτομέρειες 
πουαποκαλύφθηκαν από την ανάκριση

Τις νυκτερινές ώρες της 25 Νοεμ
βρίου ο Παναγιωτίδης και ο Πιέτρης 
επιβαίνοντες αυτοκινήτου πυροβόλη
σαν κατά του γραφείου κηδειών του Ε. 
Σταματάκη και Κ. Μακαρτζή στην οδό 
Π. Ράλλη 58 της Νίκαιας. Εριξαν 
συνολικά 20 σφαίρες κατά του γραφεί
ου και της νεκροφόρας προκαλώντας 
σημαντικές ζημιές. Η επίδραση αυτή 
τύπου Σικάγου της εποχής των γκάγ- 
κστερς έγινε για εκφοβισμό του Σταμα
τάκη, που βρισκόταν στο γραφείο κη
δειών, επειδή διατηρούσε ερωτικές 
σχέσεις με την ερωμένη του Πιέτρη 
Σοφία Δεληγιάννη. Η... πέτρα του 
σκανδάλου, την ώρα των πυροβολισμών 
βρισκόταν στο αυτοκίνητο των δρα
στών.

Το ντουέτο Παναγιωτίδη - Πιέτρη 
είχαν διαρρήξει την Μονή Κοιμήσεως 
Θεοτόκου στη Θεσπρωτία και έκλεψαν 
αφιερώματα, χρυοά, αλυσίδες, σταυ
ρούς, βραχιόλια, μενταγιόν και άλλα 
συνολικής αξίας 800.000 δρχ.

Κατά ομολογία του Πιέτρη, ο Παναγι- 
ωτίδης μαζί με δυο άγνωστους είχε 
διαπράξει ληστεία σε Τράπεζα της 
Αθήνας. Οι αστυνομικοί πίστευαν όμως 
ότι πρόκειται για την ληστεία σε βάρος 
του διευθυντή του σούπερ μάρκετ 
«Μετρό» Περιστεριού, Ν. Ιωαννίδη. Ο 
δράστης είχε χρησιμοποιήσει βραχύκα- 
νο κυνηγετικό όπλο και αυτοκίνητο 
«Σίμκα». Είχε αφαιρέοει 1.171.000 
δραχμές.

Η Σοφία Δεληγιάννη διατηρούσε ε 
ρωτικές σχέοεις με τον Πιέτρη και 
υπέθαλπε αυτόν και τον Παναγιωτίδη 
στο σπίτι της αν και γνώριζε από την όλη 
συμπεριφορά τους, την αλόγιστη σπά
ταλη χρημάτων στα κέντρα διασκεδά- 
σεως, την προσφορά δώρων, την κατο
χή όπλων κλπ. ότιήσαν κακοποιοί. Η ίδια 
βέβαια είχε πάρει μέρος οε στυλ 
«Μπόνυ και Κλάυντ» στην ένοπλη 
επιδρομή κατά του γραφείου κηδειών.

Ο ιερέας Τάσης έκλεψε από το ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο χωριό Πλαί
σια Ιωαννίνων, όπου είναι διορισμένος

ως εφημέριος, μια ξύλινη εικόνα του 
Αγίου Αθανασίου του 17ου αιώνα κα
θώς και ένα μεταλλικό παγκάρι, στο 
οποίο είχε τις εισπράξεις του μηνάς 
Απριλίου. Την εικόνα ο παπάς πούλησε 
στο Γ. Μαγλάρα, ιχθυοτρόφο αντί
55.000 δρχ.

Για την συγκάλυψη της κλοπής αυτής 
ο ιερέας προκάλεσε εμπρησμό στην 
Αγία Τράπεζα της εκκλησίας.

Ο αγιογράφος Φαρίδης, ειδικός λόγω 
του επαγγέλματος του, παρέσχε εκ 
προθέσεως την συνδρομή του στους 
Τοιότα και Φωτίου προσφέροντας τη 
γνώμη του για την αξία των εικόνων που 
έκλεβαν πριν από τη διάπραξη των 
κλοπών.

Επίσης προέβαινε σε εκτιμήσεις των 
εικόνων που αγόραζε ο κλεπταποδόχος 
Γ. Αγγελής, παίρνοντας για τη συνδρο
μή του αυτή και στις δυο περιπτώσεις, 
διάφορα χρηματικά ποσά.

Ιδιαίτερη δράση σε κλοπές και λη
στείες είχε αναπτύξει από διετίας 
περίπου ο επικίνδυνος κακοποιός Κ. 
Παναγιωτίδης. ' Οταν διέφυγε από την 
επιδρομή του γραφείου κηδειών για 
παραλλαγή των χαρακτηριστικών του 
άρχισε να φορά περούκα και να κρύβε
ται οε εγκαταλειμμένες κατοικίες των 
προαστίων, φέροντας μαζί του βαρύ 
οπλισμό. Για τον λόγο αυτό ανακρίθηκε 
για τυχόν ανάμιξή του στην επίθεση της 
Κηφισιάς κατά των δυο χωροφυλάκων, 
αλλά είχε ισχυρό άλλοθι.

Ο Παναγιωτίδης είναι αδίστακτος 
αφού έχει σκοτώσει άνθρωπο. Μαζί με 
ένα σύνεργό είχε σκοτώσει τον Β.

Ψαρραδέλη, 33 ετών, στην αγροτική 
περιοχή Παλαιομάνδρας Βάρης με πι
στόλι. Στη συνέχεια μετέφεραν το 
πτώμα με αυτοκίνητο στο Λαύριο αφού 
πήραν από τα ρούχα του 2.000 δρχ. 
Ακολούθως πέταξαν το πτώμα σε πηγά
δι βάθους 156 μέτρων. Γ ια την υπόθεση 
αυτή ο Παναγιωτίδης έχει καταδικασθεί 
σε ισόβιο κάθειρξη. Είναι άγνωστο πως 
βρίσκεται εκτός των φυλακών.

Το ντουέτο Παναγιωτίδη - Πιέτρη 
σκόρπιζαν τα χρήματα και τα κλοπιμαία 
σε διασκεδάσεις. Ιδιαίτερη αδυναμία 
είχαν στις χορεύτριες και καλλιτέχνι- 
δες κέντρων διασκεδάσεων.

Για μια μάλιστα χορέ ύτρια την Νάνση, 
που ο Παναγιωτίδης επεδίωξε να «κα
τακτήσει» πλήρωνε κάθε φορά λογαρι
ασμούς άνω των 100.000 δραχμών για 
φαγητά, ποτά, λουλούδια και σπασίμα
τα.

Οι ουλληφθέντες μαζί με τα πειστή
ρια (καραμπίνα, φυσίγγια, σκάγια για 
αγριογούρουνα, περίστροφα περού
κες, γάντια, διαρρηκτικά εργαλεία κλπ.) 
απεστάλησαν στην Εισαγγελία Αθηνών.

Γέμισαν την Ελλάδα με Ινδούς
Αστυνομικοί του Κέντρου Αλλοδα

πών συνέλαβαν σε διαμέρισμα της 
οδού Κύπρου 23-25, στην πλατεία 
Αμερικής, τους Ινδούς ΣιγκΣχαγκρά 25 
ετών και Σιγκ Τανζχάρ, 30 ετών, Σιγκ 
Τζότζιντερ, 25 ετών, γιατί αντί αμοιβής 
βοηθούσαν Ινδούς και Πακιστανούς να 
εισέρχονται στη χώρα μας από τη 
Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία.

Με αυτοκίνητα ταξί ή με μικρά
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λεωφορεία τους μετέφεραν από τη 
Σόφια ή το Βελιγράδι καθ' ομάδες 
10-15 ατόμων μέχρι τα σύνορα και απ' 
εκεί λαθραία τους πέρναγαν στη χώρα 
μας. Τους έλεγαν ότι θα τους εξασφα
λίζανε παραμονή κι εργασία.

Στη φ υλακή  ο ι μπ ουκμ α ϊηκερς
Φυλακίσεις, από 18 μήνες μέχρι δυο 

χρόνια, και χρηματικές ποινές 60.000 
δρχ, και 80.000 δρχ. επέβαλε το 
Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
στους 5 παράνομους «τζογαδόρους» 
Ιπποδρομιών.

Συγκεκριμένα, καταδικάσθηκε σε 
δύο χρόνια φυλάκιση και 80.000 δρχ. 
χρηματική ποινή ο Συμεών X. Ηλιάδης 
47 ετών, διαφημιστής, και ερήμην οτις 
ίδιες ποινές ο Στυλ. Νουνάκης, 25 
ετών, άνεργος, ενώ από 18 μήνες και
60.000 δρχ. χρηματική ποινή επιβλήθη
κε στους: Στ. Σ. Βέλλα, 37 ετών, 
υπάλληλο ΟΤΕ. Ευάγγ. Κεχαγιά, 41 
ετών, έμπορο και Ευ. Τριφύλλη, 42 
ετών, ιδιωτικό υπάλληλο.

Οι παραπάνω συνελήφθησαν, στις 11 
του μηνάς στο διαμέρισμα του Νουνάκη 
-που καταζητείται- στην οδό Πεισι- 
οτράτους (πίοω από τον Ιππόδρομο), 
όπου επί τέσσερα χρόνια οργάνωναν 
παράνομα εξωιπποδρομιακά στοιχήμα
τα.

Καταδικάστηκε για παράβαση του Ν. 
75/75 «περί εξωσχολικού αθλητισμού» 
και «παράνομα εξωιπποδρομιακά στοι
χήματα», παρ' ότι ο εισαγγελέας ζήτη
σε την απαλλαγή τους.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στις φυλα
κές Κορυδαλλού, γιατί η έφεσή τους 
δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Γκαρσόνες σερβίριζαν... σεξ 
στα Εξάρχεια

Γκαρσόνες και σεξ, διέθετε εκτός 
από ποτά στο μπαρ του «Λα Πάλμας» ο 
Παύλος Καλλιάδης. Στην καρδιά της 
Αθήνας, το μπαρ (Λουκάρεως 41, 
Εξάρχεια) είχε γίνει «στέκι» του αγο
ραίου έρωτα. Κι ο ιδιοκτήτης του, έκανε 
χρυσές δουλειές. Δυο ή τρία μερδικά 
κρατούσε για λογαριασμό του. Κι ένα 
έδινε οτη γκαροόνα του. ' Ετσι, αφεντι
κό και «σερβιτόρες» ζούοαν καλά και 
αυτοί που... πλήρωναν καλύτερα, παρ' 
ότι το πορτοφόλι τους ξεφούσκωνε. 
Ανδρες της Ασφάλειας, στο μεταξύ 

κάτι «μυρίστηκαν» και μετά από έρευ
νες βεβαιώθηκαν για την κρυφή δρα
στηριότητα του Καλλιάδη και της συνε
ταίρου του Κατερίνας Βοϊνόγλου κι 
έθεσαν τέρμα σ' αυτή. Οι δυο συνεταί
ροι, είχαν ξεκινήσει το δίκτυο με τις 
γκαρσόνες απ' τον περασμένο Σε
πτέμβριο. Ο Καλλιάδης, έστελνε τις 
«σερβιτόρες» με τους πελάτες σε 
ειδικά κατασκευασμένους χώρους «κα- 
βάντζες» μέσα οτο μπαρ ή σε διπλανά 
ξενοδοχεία Οταν οι «συναντήσεις» 
γινόντουσαν στο ξενοδοχείο, εισέ- 
πραττε 3 000 δρχ Κράταγε τις 2.000 κι 
έδινε το χιλιάρικο οτην κοπέλα. Οταν 
γινόντουσαν οτις καβάντζες, ήταν συγ
καταβατικότερος Επαιρνε 2.000 δρχ. 
κοοτούοε τις 1.500 κι έδινε τις 500 οτο 
κορίτσι.

Το Σάββατο βράδυ, συνελήφθησαν 
δυο ζευγάρια οτο ξενοδοχείο που 
χρησιμοποιούσε ο Καλλιάδης. Ο μα- 
οτρωπός και η Βοϊνόγλου απεοτάλησαν

οτον εισαγγελέα, με την κατηγορία της 
μαστρωπίας.

Πόσες κοπέλες εκμεταλλεύτηκαν οι 
δυο συνεταίροι; ' Αγνωστο. Γιατί όοες 
«εργαζόντουοαν» οτο μπαρ, χρησιμο
ποιούσαν ψευδώνυμο.

Αλώνιζαν όλη την Ευρώπη 
πουλώντας «λευκό θάνατο»
Τέσσερα μέλη διεθνούς σπείρας 

Αιγυπτίων και Σύρων λαθρεμπόρων 
ηρωίνης που δρούσε στην Τουρκία, 
στην Ελλάδα και στην Ιταλία συνελή
φθησαν στην Αθήνα και στο Καλαμάκι. 
Στα χέρια τους κατασχέθηκαν 250 
γραμμάρια ηρωίνης. Οι τέοοερις Αιγύ
πτιοι που ουνελήφθησαν και που ταξί
δευαν εμφανιζόμενοι ως έμποροι αυτο
κινήτων και δερμάτινων ειδών είναι οι 
Χόσνυ Μουσταφά, 30 ετών, Μαμπίλ 
Μουσταφά 31 ετών, Αλυ Μοχάμεντ, 
31 ετών και Μοχάμεντ Σαλάμα, 41 
ετών.

Οι λαθρέμποροι ταξίδευαν στην Ιτα
λία, την Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και 
την Τουρκία και διακινούσαν σημαντι
κές ποσότητες ναρκωτικών με ορμητή
ριο πάντοτε την Κωνσταντινούπολη.

Οι συλληφθέντες μαζί με άλλους 
δυο που έφυγαν οτο εξωτερικό και 
καταζητούνται από την Ιντερπόλ έμει
ναν οε ξενοδοχείο κοντά στην Ομόνοια 
με φιλενάδες τους για να μη κινούν 
υποψίες.

Οι Αιγύπτιοι λαθρέμποροι έπεσαν 
στην παγίδα της Αστυνομίας όταν 
βρήκαν «αγοραστή» ηρωίνης 700.000 
δραχμών.

Ο αγοραστής, ήταν αξιωματικός της 
Ασφαλείας και το «μοιραίο» ραντεβού 
για τους 4 κλείσθηκε οτο Ροντέο του 
Καλαμακίου.

Δ ια κ ιν ο ύ σ α ν  σ κ λ η ρ ά  
ν α ρ κ ω τ ικ ά

Από τη Γενική Ασφάλεια Αθηνών 
ουνελήφθησαν οι Γεώργιος Δ Γκούρα- 
λης, 36 ετών και Δημ. Π. Μηλιώνης, 
ετών 37 και καταζητείται ο Ελευθέριος 
Θ. Διακοδαβίδ, 30 ετών, για λαθρεμπό
ριο ναρκωτικών.

Ο πρώτος έφερε ηρωίνη από την 
Τουρκία και χρησιμοποιούσε πλαστό 
διαβατήριο. Ο δεύτερο και ο τρίτος 
διέθεσαν την ηρωίνη, προς 8.000 δρχ. 
το γραμμάριο, οε τοξικομανείς στις 
περιοχές Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αιγάλ- 
λεω, Περιστεριού, Πετραλώνων και 
πλατείας Καραϊσκάκη.

Στο σπίτι του Μηλιώνη, στον Πειραιά, 
βρέθηκαν 15 γραμ. ηρωίνης, 532.000 
δρχ., 250 μάρκα Γερμανίας, 300 γαλλι
κά φράγκα, 30 δολλάρια και 20 λίρες 
Αγγλίας.
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Η ηρωίνη θ ερ ίζε ι
Μια 20χρονη κοπέλλα, η Ανδρονίκη 

Διαλεχτού, ένα ακόμα θύμα της ηρωί
νης.

Πέθανε ατα χέρια των φίλων της που 
της έκαναν ένεοη ηρωίνης στο σπίτι 
του Κώστα -Μυριδάκη στην οδό Ιωνίας 
37, στα Πατήσια.

Οι φίλοι της, Σεραφείμ Χατζηγεωργί- 
ου, 30 ετών, η Αρτεμις, ο Στέλιος 24 
ετών γνωστός σαν Ούγγρος ή Ρώσος 
όλοι από το Βόλο έφυγαν μόλις πέθανε 
η κοπέλλα -έμενε στην οδό Καλαβρύ
των 21, στο Περιστέρι- ενώ ο Μυριδά- 
κης ειδοποίησε την αστυνομία για το 
θάνατό της. Ολοι ουνελήφθησαν.

Αλλο θύμα της ηρωίνης είναι ο 
20χρονος Δημήτριος Λίτσας που βρέ
θηκε νεκρός στην υπόγεια γκαρσονιέ- 
ρα του, στην οδό Αριοτοτέλους 158. 
Δίπλα στο πτώμα του υπήρχαν μια 
σύριγγα, βαμβάκι κι ένα κουταλάκι με το 
οποίο αναλύουν την ηρωίνη. Το Λίτσα 
ανακάλυψαν δυο φίλοι του που πήγαν 
να τον επισκεφθούν.

Από βαρβιτουρικά πέθανε και ο μι- 
κροπωλητής Παναγιώτης Κουτρόπου- 
λος.

Ξεψύχησε στο σπίτι του φίλου του 
Παναγ. Λαμπάτα, ατην οδό Κερκύρας 
67, στην Κυψέλη. Ο Λαμπάτας, που τον 
φιλοξένησε για μια μέρα, τον βρήκε 
στις 4 τα ξημερώματα, παγωμένο, με το 
κεφάλι γερμένο στο πλάι και το ανοιχτό 
στέρνο του γεμάτο χαρακιές.

Είχε πάρει ισχυρή δόση βαρβιτουρι- 
κών. Εδώ και 15 χρόνια έπαιρνε χαπάκια 
«Καρδιοζόλ» και «Νεμπουτάλ».

Ο φίλος του είπε ότι είχαν πάει μαζί 
στον ανακριτή για μια προσωπική τους 
υπόθεση. Συναντήθηκαν στο διαμέρι
σμά του το μεσημέρι και εκεί τον άφησε 
να κοιμηθεί. Οταν γύρισε τα ξημερώ
ματα τον βρήκε νεκρό. Αμέοως ειδο
ποίησε το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης.

Σ τυ γ ερ ο ί εγκ λ η μ α τίες
Μια μπαργούμαν, που εργάζεται σε 

μπαρ της Πλάκας, υπήρξε η αιτία της 
δολοφονίας του Αγγλου Νταίηβιντ 
Λέγκετ Τζέημς, ετών 28, κοντά στο 
«Μουσείο Πασσά».

Δράστες της δολοφονίας είναι δυο 
νεαροί Ελληνες κακοποιοί, από το 
Λουτράκι, τρόφιμοι φυλακών, μπουκα- 
δόροι, παίκτες καζίνων στην Ευρώπη 
και ληστές, καθώς και λαθρέμποροι 
ναρκωτικών.

Πρόκειται για τους Δημήτριο Δ. 
Χαραλαμπόπουλο, ετών 21, άεργο και 
σεσημασμένο κακοποιό και Στυλιανό Γ.
Γκιώνη, ετών 22, που διέμενε στην οδό 
Σπετσών 106 της Κυψέλης.

Το «μήλο της έριδος» είναι η μπαρ-

γούμαν Γεωργία Παλαιολόγου, που ερ
γάζεται στο μπαρ «Σπήκερς Κόρνερ», 
στην πλατεία Κυδαθηναίων.

Η αποκάλυψή τους έγινε από αξιωμα
τικούς της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών 
και αφού προηγήθηκαν εκτεταμένες 
έρευνες των αξιωματικών του Κοινού 
Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, όταν το πρωί της 8ης 
Δεκεμβρίου βρέθηκε νεκρός στον τοί
χο του «Μουσείου Πασά» ο Τζέιμς, οι 
αξιωματικοί της Ασφαλείας άρχισαν να 
ερευνούν το χώρο στον οποίο κινήθηκε 
το θύμα τις ημέρες που προηγήθηκαν 
της δολοφονίας του με γροθιές.

Οι έρευνες απέδειξαν ότι την προη
γούμενη νύχτα ο Τζέημς βρισκόταν σε 
διάφορα μπαρ της περιοχής Συντάγμα
τος και Πλάκας με τον Χαραλαμπόπου
λο και τον Γ κιώνη.

Αμέοως διερευνήθηκε η δραστηριό
τητα των δύο νεαρών από το Λουτράκι 
και · διαπιστώθηκε ότι οι δύο νεαροί, 
εκτός από συμπατριώτες και φίλοι είχαν 
και πλούσια εγκληματική δραστηριότη
τα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.

Ο Χαραλαμπόπουλος είχε συλλη- 
φθεί, για κακοποιό δραστηριότητα και 
είχε κλειστεί στις φυλακές, όπου και 
βρισκόταν από τις 18 Δεκεμβρίου 1981, 
μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 1982.

Οταν αποφυλακίσθηκε, πήγε και 
συνάντησε τον παλιό του φίλο Στέλιο 
Γ κιώνη και εγκαταστάθηκε στο διαμέρι
σμά του στην οδό Σπετσών 106 της

Ενα ακόμα μέλος της σπείρας των 
αρχαιοκαπήλων ο Γεώργιος Αγγελής 52 
ετών έμπορος γραμματοσήμων.

Κυψέλης.
Πριν από λίγο καιρό οι δυο νεαροί 

κακοποιοί γνωρίσθηκαν σε μπαρ της 
Πλάκας με τον Ντεηβιντ Τζέιμς, τον 
οποίο και συνάντησαν την προηγουμέ- 
νη του εγκλήματος στο μπαρ «Σπήκερς 
Κόρνερ».

Μια μπαργούμαν έγινε αφορμή να 
διαπληκτιστούν ο Γκιώνης με τον Τζέ
ημς, αλλά ίο επεισόδιο αποσοβήθηκε, 
οι δε τρεις «φίλοι» -άτομα του ίδιου 
φυράματος, γιατί και για τον Τζέιμς 
υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει κακο
ποιό δραστηριότητα- πήγαν στο ξενο
δοχείο του τελευταίου όπου και έμει
ναν μισή περίπου ώρα πίνοντας ούζο 

Γύρω οτις 3 το πρωί οι τρεις τους 
πήγαν σε κατάστημα που σερβίρει 
πατσά, στην οδό Αθηνάς.

Εφαγαν και πλήρωσαν με τις τελευ
ταίες οικονομίες τους. Γύρω στις 4 το 
πρωί πήραν ένα ταξί για να πάνε στο 
διαμέρισμα του Γ κιώνη, στην οδό Σπε
τσών 106 της Κυψέλης.

Είχαν μόνο εκατό δραχμές και όταν 
το ταξίμετρο έγραψε 100 δραχμές, 
κατέβηκαν, κοντά στο Πεδίο του ' Αρε- 
ως

Συνέχισαν το δρόμο πεζή, όταν ο 
Γκιώνης θυμήθηκε το επεισόδιο του 
μπαρ με την γκαροόνα και άρχισε να 
διαπληκτίζεται με τον Τζέιμς.

Ο αλλοδαπός τον έσπρωξε και ο 
Γκιώνης πήγε να τον χτυπήσει Αλλά 
έσκυψε ο Αγγλος και τη γροθιά την 
έφαγε ο Χαραλαμπόπουλος, με αποτέ
λεσμα να «ανοίξει» η μύτη του.

Ο Χαραλαμπόπουλος, τότε εκνευρί- 
σθηκε και αντί να επιτεθεί στον Γ κιώνη, 
που τον είχε χτυπήσει, άρχισε να 
γρονθοκοπεί τον Τζέιμς

Ο Αγγλος, βλέποντας ότι δεν γλύ
τωνε, έβγαλε μια ασημένια αλυσίδα που 
φορούσε και ένα δακτυλίδι ασημένιο 
και τους τα έδωσε για να γλυτώσει.

Οι δυο Ελληνες κακοποιοί τα πήραν 
και απομακρύνθηκαν. Λίγο αργότερα, 
όμως, επέστρεψαν στον τοίχο του 
«Μουσείου Πασσά», που είχαν εγκατα- 
λείψει τον Αγγλο για να δουν τι είχε 
γίνει, όπως είπαν στην Αστυνομία. Σίήν 
ουσία πρέπει να γύρισαν εκεί για να 
βρουν μια χρυσή ταυτότητα, που είχε 
πέσει από τον Γκιώνη, ώστε να μη 
βρεθεί από την Αστυνομία και αποκαλυ
φθεί η ταυτότητά του.

Στο γυρισμό τους βρήκαν εκεί τον 
Τζέιμς να βογγά και να ψυχορραγεί. 
Αλλά δεν φρόντισαν να τον σώσουν. 
Πήγαν στο διαμέρισμα του Γ κιώνη στην 
οδό Σπετσών και έκρυψαν τα πράγματα 
του θύματός τους, αφήνοντας το να 
πεθάνει από εσωτερική αιμοραγία.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΦΠΤΟ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εορτή και διανομή δώρων 
στα παιδάκια των υπαλλή
λων της  Α σ τυνομ ικής  
Δ/νσεως Αθηνών έγινε στις 
19-12-82 στον κιν/φο Αττι
κόν. Στη φωτογραφία αρι
στερά σχετικό στιγμιότυπο.

Εορτή για τα παιδάκια έκανε 
και η Τροχαία Αθηνών. Στη 
φωτογραφία δεξιά διακρί- 
νονται εκτός των άλλων ο 
Γενικός Γραμματέας του 
Υ.Δ.Τ. κ. Αναγνωστόπου- 
λος, ο αρχηγός Α.Π. κ. 
Νίτσος, οι υπαρχηγοί κ.κ. 
Ραυτόπουλος και Παπασω- 
τηρίου ο Γενικός Αστ/κός 
Δ/ντής κ. Σηφάκης κ.ά.

Παιδική εορτή έγινε και για 
τα παιδιά του Μηχανοκινή
του Αθηνών, από όπου το 
στιγμιότυπο της φωτογρα
φίας.



Με αρκετή καθυστέρηση 
επειδή καθυστερημένα έ- 
φθαααν στα γραφεία μας οι 
φωτογραφίες και το σχετικό 
ρεπορτάζ από την εορτή 
του Αγίου Μηνά στην Πάτρα 
και στην Κέρκυρα δημοσι
εύομε για την «Ιστορία» 
δυο σχετικές φωτογραφί
ες. Αριστερά από τη Θεία 
Λειτουργία στον Αγιο Αν- 
δρέα Πατρών. Διακρίνονται 
ο Μητροπολίτης, ο Αστ/κός 
Δ/ντής Πατρών κ. Φαραν- 
τούρης κ.ά.

Στιγμιότυπο από την εορτή 
Αγίου Μηνά στην Κέρκυρα. 
Ο Αστ/κός Δ/ντής κ. Φερέ- 
τος ανταλλάσσει χαιρετι
σμό με το Μητροπολίτη.

Κοπή της πρωτοχρονιάτι
κης πίττας έγινε στο ΚΒ 
Αστ/κό Τμήμα Αθηνών. Στη 
φωτογραφία διακρίνεται ο 
Δ/ντής της οικείας Υποδ- 
/νσεως κ. Ν. Αρκουδέας, ο 
πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Μητροπόλεως και ο Δ/τής 
του Τμήματος κ. X. Παππάς.



Τ ις πρωινές ώρες της 21-12-82 
έγινε οτην αίθουσα του Ευγενιδεί- 

ου Ιδρύματος σεμνή τελετή προς τιμή 
111 Αστυνομικών όλων των βαθμών που 
αποστρατεύθηκαν το 1982.

Εκτός από τους αποστρατευθέντες 
παραβρέθηκαν ο αρχηγός της Αστυν. 
Πόλεων κ. Νίτσος, οι υπαρχηγοί κ.κ.Ρα- 
φτόπουλος και Παπασωτηρίου, η πρόε
δρος του ΟΦΑ κ. Ιωακείμογλου και ο 
Πρόεδρος του συνδέσμου κατωτέρων 
κ. Ζαφειρόπουλος πολλοί αξ/κοι κ.α.

Στην αρχή της εκδηλώσεως μίλησε ο 
αρχηγός Α.Π. ο οποίος αφού ετόνισε 
την συμβολή των αποστρατευομένων 
και τις υπηρεσίες που προσέφεραν 
προς την κοινωνία και την πατρίδα, 
εξέφρασε την συγκίνησή του και την 
συγκίνηση όλων των εν ενεργεία αστυ
νομικών, γιατί στερούνται της συνεργα
σίας εκλεκτών συναδέλφων. Προς 
τους νέους απομάχους του Σώματος, ο 
κ. αρχηγός είπε τα εξής:

«Κύριε Γενικέ κυρίες και κύριοι 
Αυτή τη στιγμή του αποχαιρετισμού, 

είμαι μπορώ να πω συγκλονισμένος και 
ως άνθρωπος και ως αστυνομικός, γιατί 
το Αστυνομικό Σώμα το οποίο έχω την 
τιμή να προΐσταμαι στερείται των υπη
ρεσιών διακεκριμμένων συναδέλφων. 
Στερείται των υπηρεσιών ανθρώπων, με 
τους οποίους όλοι μας, έχουμε δημι
ουργήσει κάποιους ακατάλυτους ηθι
κούς δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν 
στον ίδιο στίβο, το στίβο δύσκολου, 
αλλά ωραίου αγώνα για το θρίαμβο και 
την επικράτηση του· δικαίου και της 
ηθικής

Κύριοι συνάδελφοι 
Νοιώθουμε απόλυτα τα συναισθήμα

τα από τα οποία διακατέχεσθε αυτή τη 
στιγμή, αφού με το τέλος του έτους 
τελειώνει μια μεγάλη η μεγαλύτερη 
ίσως δραστηριότητα της ζωής σας Μια 
δραστηριότητα που ξεκίνησε πριν από

ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ

Π Ρ Ο Σ  ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ 
ΑΠ Ο Μ ΑΧΩΝ

τριάντα ολόκληρα χρόνια, όταν, άγου- 
ροι ακόμα νέοι, αφήσατε την ιδιαίτερη 
πατρίδα σας τους γονείς και τα άλλα 
προσφιλή σας πρόσωπα, για να εντα- 
χθήτε στη μεγάλη αστυνομική οικογέ
νεια.

Με πίστη για ένα καλύτερο μέλλον, 
με νεανικό ενθουσιασμό και δημιουργι
κή διάθεση, υποσχεθήκατε να υπηρε
τήσετε την πατρίδα και το λαό μας.

Στερηθήκατε, όλες μπορώ να πω τις 
χαρές μιας ήρεμης ζωής και πάνω από 
τρεις δεκαετίες, παλαίψατε ασταμάτη
τα ένα αγώνα άνισο, σκληρό και επικίν
δυνο, για να υπηρετήσετε τα ιδεώδη 
της Αστυνομίας μας, που έγιναν και 
δικά σας «πιστεύω» και δικά σας 
ιδανικά Και πιστεύω προσωπικά και 
πιστεύουμε όλοι μας αυτή την ώρα την 
ύστατη της υπηρεσιακής σας καρριέ- 
ρας, ότι πρέπει να νοιώθετε υπερήφα
νοι, γιατί αναδειχθήκατε αντάξιοι των 
προσδοκιών της κοινωνίας μας αφού 
της εξασφαλίσατε με το μόχθο τον 
ιδρώτα και το αίμα σας, τις προϋποθέ
σεις για μια ευτυχισμένη και άνετη ζωή 

Ολοι, αγωνισθήκατε χωρίς διακοπή

στις επάλξεις του Αστυνομικού Σώμα
τος, παραδειγματίζοντες με το παρά
δειγμά σας και φωτίζοντες με τη λάμψη 
του έργου σας Δώσατε το «είναι» σας 
στην υπηρεσία του ανθρώπου, παγιώ
νοντας εν ταυτώ την τάξη και την 
ευνομία, πράγματα απαραίτητα για την 
επιτυχία των κάθε λογής προσπαθειών 
της πολιτείας.

Η σημερινή ημέρα, είναι για σας που 
φεύγετε αγαπητοί συνάδελφοι και για 
μας που θα συνεχίσουμε το έργο σας, 
μια ευκαιρία αναδρομής και απολογι
σμού, των πεπραγμένων μας στους 
κόλπους της Αστυνομίας

Με ήσυχη τη συνείδηση και με 
γνώμονα την ψυχρή λογική, μπορούμε 
να ισχυριστούμε, ότι τον αγώνα τον 
καλόν αγωνιστήκαμε

Ας μη ξεχνούμε, επαναλαμβάνω, και 
ας μη ξεχνά η κοινωνία την οποία 
υπηρετούμε, ότι εμείς περισσότερο 
από κάθε δημοσία υπηρεσία, περισσό
τερο από όλους τους κρατικούς λει
τουργούς, πληρώνουμε με το αίμα μας 
και τη ζωή μας την πίστη μας σ ' αυτό 
που υπηρετούμε
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Ο Υπαρχηγός κ. Ραφτόπουλος σφίγγει το χέρι στον συνταξιοδοτηθέντα συνεργάτη 
του περιοδικού μας κ. Βασίλη Αλεξίου.

Γνωρίζετε κύριοι συνάδελφοι και 
γνωρίζουν όλοι οι καλοί έλληνες, ότι αν 
ανοίξετε τα βιβλία μας, αν διαβάσετε τα 
υπηρεσιακά μας έγγραφα, αν ρωτήσετε 
τους δρόμους και τις γωνιές που είναι 
ποτισμένες από το δάκρυ και τον 
ιδρώτα μας, θα διαπιστώσετε, ότι ποτέ 
τόσο λίγοι, δεν είχαν τόσες θυσίες. Και 
ακόμα κάτι, ότι ποτέ τόσο λίγοι, δεν 
πρόσφεραν τόσα πολλά. Αυτοί οι λίγοι, 
στάθηκαν όρθιοι σε ώρες δύσκολες και 
καιρούς χαλεπούς, γίγαντες μπροστά 
στη βία, τη δύναμη, ήρωες και μάρτυ
ρες, για την επικράτηση του δικαίου, για 
του νόμου την επιβολή, για τη ζωή και 
την περιουσία του πολίτη.

Να είσθε υπερήφανοι αγαπητοί συνά
δελφοι, γιατί επιτύχατε απολύτως εκεί 
που σας έταξε η μοίρα Φανήκατε άξιοι 
της αποστολής σας, την οποία υπηρε

τήσατε με βαθειά συναίσθηση του 
χρέους Διαδραματίσατε ένα δύσκολο 
ρόλο στη δημόσια ζωή του τόπου, 
πράγμα, που σας καταξιώνει στη συνεί
δηση του ελληνικού λαού, ο οποίος, 
όπως προανέφερα στη μεγάλη πλειο- 
ψηφία του εκτιμά το έργο σας και 
σεμνύεται για την προσφορά σας. Με 
τις σκέψεις αυτές πιστεύω, ότι οι 
Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να 
συμπαρίστανται ηθικά στην Αστυνομία 
και με κάθε τρόπο θα την βοηθούν στον 
προορισμό της.

Παρακαλώ να πιστέψετε, ότι όσο κι 
αν τυπικά φύγετε από κοντά μας, στην 
ουσία σας νοιώθουμε στρατευμένους 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Θα νοιώθουμε έντονη την παρουσία 
σας και θέλουμε να σας παρακαλέσου- 
με να μας βοηθήσετε, με όσες σας

Ένα ακόμα στιγμιότυπο αποχαιρετισμού με τον Υπαρχηγό κ. Παπασωτηρίου και 
ένα συνταξιοδοτηθέντα αστυνουικόν.

απομένουν ακόμα δυνάμεις να συνεχι- 
σουμε το δρόμο μας. Γνωρίζετε πολύ 
καλά, πόσο ανάγκη έχουμε από την 
πολύτιμη πείρα σας, αφού η πείρα 
κοντά στη μόρφωση και τη γνώση είναι 
ένα αποτελεσματικό όπλο, y α την 
αντιμετώπιση των δυσχερειών του λει
τουργήματος μας Μείνατε μαζί μας 
ώστε ηθικά και ψυχικά ενωμένοι, να 
βαδίσουμε ανώδυνα το δρόμο των 
πεπρωμένων του Αστυνομικού Σώμα
τος, που είναι δεμένα με τα προσωπικά 
μας πεπρωμένα.

Μην ξεχνάτε, ότι η Αστυνομία σας 
γαλούχηαε στις ανθρώπινες αξίες σας 
άνδρωσε, σας ανέδειξε, σας έπλασε 
πολίτες ωφέλιμους στον ευατό σας, 
στην οικογένειά σας, στην πατρίδα

Αγαπητοί συνάδελφοι
Τούτη την πολύ συγκινητική στιγμή 

πρέπει να σταθείτε υπερήφανοι και 
γενναίοι πιστεύοντας ότι μπορεί να 
έκλεισε μια πράξη της ζωής σας, αλλά 
τώρα, αρχίζει μια άλλη το ίδιο θα έλεγα 
ενδιαφέρουσα

Τώρα, χωρίς το άγχος και τις υπηρε
σιακές ευθύνες, θα έχετε όλο τον 
καιρό και να ξεκουραστήτε και να 
ασχοληθείτε περισσότερο με τα οικο
γενειακά σας προβλήματα αλλά και να 
δραστηριοποιηθείτε, σ' έργα αλτρουϊ- 
ομού, ανθρωπισμού και φιλαλληλίας

Ο καινούργιος δρόμος σας ας είναι 
ξεκούραστος, ακίνδυνος, ευτυχισμέ
νος

Οι ευχές μας, οι ευχές της Αστυνομί
ας, οας συνοδεύουν

Μετά τον κ. αρχηγό της Α.Π. και εκ 
μέρους των αποστρατευόμενων μίλησε 
ο Αοτυν. Δ/ντης κ. Χρ. Πάτσιος ο 
οποίος βαθιά συγκινημένος αποχαιρέ
τησε το Αστυν. Σώμα και διαβεβαίωσε 
ότι και στο μέλλον όλοι οι συνταξιούχοι 
θα συνεχίσουν να συμπαρίστανται και 
να υποβοηθούν το έργο της Αστυνομί
ας.

Στη συνέχεια ο αρμόδιος αξ/κος του 
Τμήματος Δημ. Σχέσεων παρουσίασε 
στο ακροατήριο χου λογοτέχνη-ανθ/νο- 
μο κ. Βασ. Αλεξίου, του οποίου εντυπω
σιακό ποίημα για την περίπτωση απήγ
γειλε η αστυνόμος κ. Κουνενή. Το 
ποίημα μ ετον τίτλο «τώρα που φεύγω» 
έχει ως εξής:
Σαν ήρθα ήταν Ανοιξη, μέθαγε ο 
Απρίλης
την Ανοιξη είχα στην καρδιά και τη 
φωτιά στα μάτια
κι όνειρα χρυσοφτέρουγα, τρέχαν στου 
νου τα πλάτια

Στην ίδια στράτα διάβαιναν πολλοί μαζί



Ο τ. Αρχηγός Α.Π. κ. Παπαγεωργίου χαιρετών τον προϊστάμενον του φωτογραφι
κού συνεργείου του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων κ. Διον. Αργυρόπουλο.

με μένα-
Κι είχαν και κείνοι μια καρδιά και μια 
φωτιά στα μάτια
κι είχαν και κείνοι όνειρα στου νου τους 
τα παλάτια

Μαζί, παρέα τον ήπιαμε, της νειότης 
μας τον ήλιο!
του χρόνου πελεκήσαμε το πιο σκληρό 
λιθάρι,
ανταμωτά παλέψαμε και τόχουμε καμά
ρι
του χρέους πως φυλάξαμε καλά τις 
Θερμοπύλες

Στιγμή δεν το μετάνοιωαα Κι αν γέρνει 
τώρα ο ήλιος,
χρώματα χίλια μ ' άφησε μεσ ’ στην 
ψυχή μου η μέρα,
πλούσια με στόλισε με φως, έδωσα φως 
και πήρα
άλλη δεν ήθελα να βρω, καλοτυχίστρα 
μοίρα,
άλλη ζωή δεν ήθελα να ζήσω εγώ 
καμμία
άπειρες έζησα ζωές, μαζί σου ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ!

Κι αν τώρα μεσ ’ στη χειμωνιά, μαζεύω 
τα φτερά μου,
για νάρθουν άλλες άνοιξες, καινούργια 
χελιδόνια,
φεύγω μ ’ ένα χαμόγελο - μη βλέπετε 
που κλαίω -,
παίρνω κομμάτια ουρανού, απ’ f '  ακρι
βά σας μάτια,
και δεν με σκιάζει η χειμωνιά, δε 
σκιάζομαι το κρύο,
γίνομαι φλόγα λαμπερή, καθώς σας 
λέω: Αντίο

Μετά την απαγγελία του ποιήματος 
του κ. Αλεξίου, μίλησε εκ μέρους της

Πανελληνίου Ενώσεως Αποοτράτων 
Αξ/κων Αστυν. Πόλεων ο τ. αρχηγός 
Α.Π. κ. Παπαγεωργίου. Τα Αστυνομικά 
Χρονικά εύχονται προς όλους τους 
συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους υ
γεία, και οικογενειακή ευτυχία.

ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ζήσαν εν περιοτάσεαι τριάντα τόσα 
χρόνια ζωή στο πεζοδρόμιο και τώρα μ' 
άσπρα χιόνια στην κεφαλή του ο καθείς 
την έπαλξή του αφήνει και πάει για το 
σπιτάκι του, να ζήσει εν ειρήνη.

Πολλά είδαν και μάθανε και πάθαν τόσα 
χρόνια: Την καλωσύνη κΓ ανθρωπιά πολ
λές φορές γνώρισαν, μα κΓ άλλες τόσες 
την οργή βρήκαν και καταφρόνια και με 
ιώβεια υπομονή τις αντιμετώπισαν.

Φρουρούς της τάξεως. φύλακες των 
αγαθών του ατόμου, διώκτες του εγκλή
ματος και τη ρητές του Νόμου η Πολιτεία 
τους όρισε σ' αυτή της γής την άκρη και 
το ψωμί τους κέρδισαν μ' αίμα, ιδρό και 
δάκρυ.

Αγώνας για τον άνθρωπο και για την 
Κοινωνία μέρα και νύχτ' ατέλειωτη, με 
ήλιο και με χιόνι, με αγωνία και κίνδυνο και 
με ταλαιπωρία, να της ζωής των της 
σκληρής το υφάδι και στημόνι.

Σκληρός αγώνας μια ζωή μ' ανήμερα 
θηρία: τη βία και το έγκλημα το μίσος την 
κακία, Λερναία ' Υδρα σύγχρονη π' ολού- 
θε ελλοχεύει και στην ανθρώπινη ζωή 
δεινά επισωρεύει.

Με θάρρος κΓ αυταπάρνηση πίστη και 
καρτερία παλέψαν και μας χάρισαν την 
τάξιν κΓ ευνομία. Τα πάντα οι δρόμοι, τα 
στενά, κάθε γωνιά ή πλατεία έχουν γι 
αυτούς μια ξέχωρη δική τους ιστορία.

Είδαν τον κόσμο στις καλές και στις 
κακές του ώρες και πέρασαν κακοτοπιές 
και συμφορές και μπάρες. Τ' αστροπελέ
κια των καιρών πρώτους αυτούς χτυπήσαν 
κΓ ανάμεσα τους θύματα όχι λίγα θρηνή- 
σαν.

Νιώσαν της νίκης τη χαρά και της 
επιτυχίας, μα και της πίκρας τον καρπό και 
της αποτυχίας πολλές φορές τα χείλη 
τους αθέλητα γευτήκαν κι όμως στο 
τέλος νικητές απ' τον αγώνα βγήκαν.

Τέτοια τ' ανθρώπου η ζωή, τέτοια η 
δίκιά τους μοίρα. Το κέρδος του; Μια 
πλούσια απ' τη ζωή τους πείρα. Κριτές ας 
είμαστε σωστοί: Τιμή κΓ ευγνωμοσύνη 
τους πρέπει, γιατί φύλαξαν την τάξη, τη 
γαλήνη.

Αν κι ήταν δίσεχτ' οι καιροί κι οι χρόνοι 
οργισμένοι σταθήκαν φύλακες πιστοί και 
τώρ' αποσταμένοι γυρίζουν στην Ιθάκη 
τους, στ' όμορφο παλατάκι τους.

Την ώρα του αποχωρισμού απ' των 
ματιών την άκρη βλέπω ενα δάκρυ να κυλά 
- χαράς και λύπης δάκρυ' λύπης, που 
χάνουν φεύγοντας παληούς συμμαχητές 
των, χαράς, που αφήνουν πίσω τους 
άξιους συνεχιστές των.

Καλότυχοι όσοι αρχίζουνε τη νέα ζωή 
με υγεία κι έχουν στο σπίτι τους χαρά, 
αγάπη κι ευτυχία. Διπλή ας νιώσουν την 
χαρά, διπλή την ευτυχία κι άς δίνει σ' 
όλους ο Θεός πάντα χαρά και υγεία.

Κων/νος Κοντογιάννης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο αδελφός και η οικογένεια του, 
αγρίως δολοφονηθέντος από τη γυναί
κα του και το φίλο της, Αστυφύλακα 
Χρήστου Κολιτσόπουλου Ευχαριστούν 
από τις στήλες του περιοδικού μας, την 
ηγεσία του Αστυνομικού Σώματος για 
την ηθική και υλική συμπαράστασή της 
και τον Διοικητή και τους υπαλλήλους 
της Ασφαλείας Αθηνών οι οποίοι χάρις 
στις άοκνες προσπάθειές τους κατόρ
θωσαν να εντοπίσουν τους δράστες και 
να τους παραδώσουν στη δικαιοσύνη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Προς τα Αστυνομικά Χρονικά 

Κύριε Διευθυντά
Τώρα που έγινα καλά και συνειδητο

ποιώ τον κίνδυνο που πέρασα και 
πληροφορούμαι το ενδιαφέρον των
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προϊσταμένων μου, χάρη στους οποί
ους και ζω, τώρα καταλαβαίνω πως δεν 
υπάρχει τρόπος να τους εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου αφού οι λέξεις, 
όποιες και αν είναι καταντούν κοινοτυ
πίες μπροστά στα συγκλονιστικά περι
στατικά της πάλης μου με το θάνατο. 
Αυτό που θέλω να πω ενώπιον όλων 
είναι ότι το ενδιαφέρον της υπηρεσίας 
μου δεν το ξεχώριζα από το ενδιαφέρον 
των γονέων μου, αφού και οι δύο ήσαν 
το ίδιο στο προσκέφαλό μου κάθε μέρα.
' Εδωσα την σωματική μου ακεραιότητα 
στην αποστολή της υπηρεσίας μου 
αλλά και η υπηρεσία μου στάθηκε δίπλα 
μου σαν μάνα.

Θα αισθάνομαι σε όλη μου τη ζωή 
υποχρέωση και ευγνωμοσύνη προς την 
ηγεσία του σώματός και ιδιαίτερα τον 
γενικό Αστυνομικό διεθυντή κ. Σηφάκη 
και τον διοικητή κ. Τριαντάφυλλο, τους 
συναδέλφους μου που με φρόντισαν 
όχι σαν συνάδελφο, αλλά σαν αδελφό.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον 
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Σκουλα- 
ρίκη και την Υφυπουργό Πρόνοιας και 
υγείας κα. Μαρία Περράκη, που μου 
συμπαραστάθηκαν.στις δύσκολες ώρες 
μου.

Γιώργος Ψαρουδάκης

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1 Εκκλησιαστικώς. η καθ ωριομένον 
σύστημα διάταξις λόγων, ασματων ή 
πράξεων κάποιας τελετής

2 Το μέσον της θεραπείας -  Νόμισμα 
της Ιαπωνίας υποδιαιρούμενον εις 100 
σεν.

3. Εφεύρε τον τηλέγραφον (ανστρφ.) -  Η 
άνοιξις εις την ονομαστικήν πληθυντι
κού (καθαρ).

4. Μεταφορικώς, η δυνατότης μεταβάσε- 
ως από μιας καταστάσεως εις μίαν 
άλλην -  Πλατυστομον, χάλκινον ως επί

το πλείστον. κύπελλον, χρησιμοποιού- 
μενον εις τα τουρκικά λουτρά κατά την 
λούσιν (ανστρφ.).

5. Επιπίπτω μετ' εντόνου φοράς, κοινώς 
ρίχνομαι.

6. Ο πρώτος ιστορικός βασιλεύς της 
Αιγύπτου, ιδρυτής της πρώτης θινιτι- 
κής δυναστείας -  Αιτιολογικός σύνδε
σμος της Λατινικής γλώσσης.

7. Παρακελευστικόν της καθομιλουμέ
νης -  Παράγγελμα στρατιωτικόν -  
Πρόθεσις προ φωνήεντος.

8. Εις την φορολογικήν νομοθεσίαν ανα- 
φέρονται και ως «στοιχεία».

9. Είναι... ο θείος Σαμ.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Υπάρχουν και τοιαύτα ισορροπίας ή 
προσανατολισμού.

2. ... Γκραντ, παλαιά δόξα του Χόλλυ- 
γουντ -  Είναι ίση με τον... εαυτόν της 
(ανστρφ).

. 3. Ως προς την Ελλάδα είναι και το 
Κράτος της Αλβανίας -  Πρόθεσις της 
δημοτικής που σημαίνει καιτοόργανον 
ή το μέσον.

4. Χέντυ..., μία ακόμη δόξα του Αφρικα
νικού κινηματογράφου -  Αγχέμαχον 
όπλον των αρχαίων Ελλήνων.

5. Εις τον πληθυντικό» τπσ η κόμη του 
ανθρώπου.

6. ' Εχει και αυτή... το βιβλιάριόν της -  ... 
Σώγερ, ένα από τα αριστουργήματα 
του Καρ. Ντίκενς.

7. Το σύνολον των ηθοποιών του αυτού 
θεάτρου (γεν. πληθ.) -  Υπάρχουν εις 
κάθε... γνώμην.

8. Αρχαία ονομασία της νησίδος Παληά 
Καμένη, κειμένης μεταξύ Θήρας και 
Θηρασίας -  Ρήμα από γνωστήν φράσιν 
του Θεμιστοκλέους, δηλωτικήν της 
μετριοφροσύνης του (αντιστρφ.).

9. ' Ορος της ορυκτολογίας που δηλοί 
την επιστήμην του ανατέμνειν, εις την 
γενικήν.

(ΙΚο.)

Η λύση στο επόμενο

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2 £ Λ Ε 0 V A T 0
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4 / # Α 4 7 £ A 0
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9 4 0 i P QlX H P i

ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Την 5-11 -82 απεβίωσε και την επομένη 
κηδεύθηκε εις Νεκροταφείο Αμαρουσίου 
ο τέως Αστυν. Δ/ντης Α' (6806) Τσαλτά- 
κης Θεόδωρος του Κων-νου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε εις Ζωριανό 
Δωρίδος το έτος 1914. Εις το Σώμα 
κατατάγηκε το έτος 1937.

Προήχθηκε εις υπαοτυν. Β' το έτος 
1946, εις υπαοτυν. Α' το 1949, εις Αστυν. 
Β' το 1960, εις Αστυν. Α' το 1964, εις 
Αστυν. Δ/ντήν Β' το 1968 και εις Αστυν. 
Δ/ντή Α' το 1971.

Την κηδείαν του παρακολούθησαν, ε 
κτός των συγγενών και οικείων πολλοί εν 
ενεργεία και συντάξει αστυνομικοί. Το 
Αστυν. Σώμα απέδωσε τιμάς προς τον 
νεκρόν δια αντιπροσωπείας του, ο επικε
φαλής της οποίας κατέθεσε επί της 
σορού του στέφανον τιμής ένεκεν και 
απεχαιρέτησε τον νεκρόν δια συγκινητι
κών λόγων.

ΚΑΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Την 20/12/1982 απεβίωσε και την επομέ- 
νην κηδεύθηκε εις ιδιαιτέραν του πατρί
δα, τρίκορφον Δωρίδος, ο έ.σ. Αστυν. 
Δ/ντης Β' (861) Κάουλας Θεοφάνης του 
Ευθυμίου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το έτος 1900 εις 
Τρίκορφον Δωρίδος και το έτος 1924 
κατατάγηκε εις το Αστυν. Σώμα με τον 
βαθμόν του αστυφύλακα.

Προήχθηκε εις υπαοτυν. Β' το έτος 
1929, εις υπαοτυν. Α' το 1936, εις Αστυν. 
Β' το 1943, εις Αστυν. Α' το 1952 και εις 
Αστυν. Δ/ντην Β' το έτος 1956. Αποστρα- 
τεύθηκε με το όριο ηλικίας την 31-12- 
1956.

Την κηδείαν παρακολούθησαν εκτός 
των συγγενών και φίλων, και ολοι οι 
κάτοικοι του χωριού από το οποίο κατήγε- 
το ο αξέχαστος αστυνομικός και άνθρω
πος Κάουλας Θεοφάνης.
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ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ενα ακόμη παλαιό στέλεχος της οικο
γένειας του Σώματος της Αστυνομίας 
Πόλεων έφυγε από την ζωή και διαγράφη- 
κε από την δύναμη των αποστράτων 
αξ-κων, ο ε.σ. Αστυν. Δ/ντης ΕΓ (3883) 
Κυραγιάννης Γεώργιος του Ιωάννου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το έτος 1906 εις 
Κότα Οιτύλου Λακωνίας και εις τήν 
Αστυν. Πόλεων κατετάγηκε ως αστυφύ- 
λαξ την 26/6/1929.

Προήχθηκε εις υπαστυν. Β' το 1943, 
εις υπαστυν. Α' το 1946, εις Αστυν. Β' το 
1952, εις Αστυν. Α' το 1961 καί εις 
Αστυν. Δ/ντην Β' το 1963. Αποστρατεύ- 
θηκε με το όριο ηλικίας.

Την κηδείαν του παρακολούθησαν ε
κτός των οικείων και συγγενών πάρα 
πολλοί αστυνομικοί εν ενεργεία και συν- 
τάξει καθώς και Διοικητικοί υπάλληλοι.

Το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων 
ετίμησε τον νεκρόν δΓ αντιπροσωπείας 
του, ο επικεφαλής της οποίας κατέθεσε 
επί της οορού του στέφανον τιμής ένεκεν 
και εξεφώνησε τον επικήδειον.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Την 3-10-1982 απεβίωσε και την επο- 
μένην κηδεύθηκε εις Β' Νεκροταφείον 
Αθηνών, ο ε.σ. υπαστυνόμος Β' (6410) 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Ιωάν
νου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε οτο Μεσοχώριον 
Μεσσηνίας το έτος 1912. Εις την Αστυν. 
Πόλεων κατατάγηκε το έτος 1937.

Προήχθηκε εις ανθυπαοτυνόμον την 
2-1-1959 και κατά τηναποχώρηοίντουεις 
υπαστυν. Β’

Το Σώμα της Αστυν. Πόλεων ετίμησε 
τον νεκρόν δΓ αντιπροσωπείας του, ο 
επικεφαλής της οποίας κατέθεσε επί της 
οορού του στέφανον και εξεφώνησε και 
τον επικήδειον.

Τον νεκρόν ετίμησεν δια της παρουσί
ας του εκτός από τους συγγενείς και 
φίλους του, πολλοί εν ενεργεία και 
συντάξει αστυνομικοί υπάλληλοι.

ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
Την 18-11-82 απεβίωσε, εις Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός από αλλεπάλληλα οξέα 
εμφράγματα και την 16.30 ώραν της 
αυτού ενταφιάοθηκε στο Νεκροταφείο 
Μπραχαμίου Αττικής, ο ε.σ. ανθ-μος 
(14924) Κυπριάδης Κων-νος του Πέτρου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το έτος 1928 εις 
Πειραιά και το έτος 1954 κατατάγηκε οτο 
Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων.

Προήχθηκε εις υπαρχιφύλακα την 16- 
1-1976, εις αρχιφύλακα την 12-10-1978 
και εις ασθυπαστυνόμον την 12-12-1979.

Το Σώμα ετίμησε τον νεκρόν δΓ 
αντιπροσωπείας του, ο επικεφαλής της 
οποίας αστυνόμος Β κ. Τοέλιος Χρήστος 
κατέθεσε επί της οορού του στέφανον 
τιμής ένεκεν και εξεφώνησε τον επική- 
δειον.

ΚΟΡΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Την 15ην Νοεμβρίου 1982 απεβίωσε 
ουνεπεία καρδιακής παθήσεως και την 
επομένην εκηδεύθηκε στην ιδιαιτέραν 
του πατρίδα, Μάρμαρα Αιγιαλείας, ο ε.ο. 
αρχιφύλαξ (8281) Κορύλλος Γεώργιος 
του Δημητρίου.

Ο εκλιπών γεννήθηκε εις Βελλά (Μάρ
μαρα) Καλαβρύτων Αχαίας το έτος 1922.

Εις την Αστυν. Πόλεων κατετάγηκε την 
15-4-1943. Προήχθηκε εις υπαρχιφύλακα 
την 1-7-1944 και εις αρχιφύλακα την 
4-11-1971.

Την κηδείαν του παρακολούθησαν ε
κτός των οικείων και συγγενών, πάρα 
πολλοί φίλοι και σχεδόν όλοι οι συμπατρι
ώτες του.

ΚΥΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τας απογευματινός ώρας της 5-1-83 
και εκ του Ιερού ναού του Νεκροταφείου 
Βύρωνος, εγένετο η κηδεία του εν 
ενεργεία αρχιφύλακος Κ. 1369 (17501)

Κύρκου Ευαγγέλου του Κων-νου ο οποίος 
τραυματισθείς εις τροχαίον ατύχημα την 
29-12-82 στην οδό Κορίνθου-'Αργους 
εξέπνευσε τας πρωϊνάς ώρας της 4-1- 
1983.

Ο εκλιπών συνάδελφος γεννήθηκε εις 
Φτέρη Φθιώτιδος το έτος 1939. Εις την 
Αστυν. Πόλεων κατατάγηκε την 5-4-1960.

Προήχθηκε εις τον βαθμόν του υπαρχι
φύλακα την 1 -10-1978 και εις τον βαθμόν 
του αρχιφύλακα την 5-4-1982.

Επί σειρά ετών υπηρετούσε εις Υ.Γ.Α. 
Αθηνών και διεκρίνετο δια την επαγγελ
ματική του κατάρτιση και αφοσίωση εις το 
υπηρεσιακό καθήκον. ' Ενεκα τούτων ήτο 
αγαπητός και εξετιμάτο από προϊσταμέ
νους και συναδέλφους του. Εις την 
κηδείαν του το Αστυν. Σώμα παρέοτη δΓ 
αντιπροσωπείας του, ο επικεφαλής της 
οποίας εξεφώνησε τον επικήδειον και 
κατέθεσε επί τη οορού του στέφανον 
τιμής ένεκεν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Την 8-11-1982 έγινε οτο Α ’ Νεκρο

ταφείο Αθηνών η κηδεία του δολοφονη- 
θέντος αστυφύλακα Χρήστου Κολιτσό- 
πουλου. Στην κηδεία του άτυχου Αστυ
νομικού παραβρέθηκαν πολλοί εν ενερ- 
γεία και συνταξιούχοι αστυνομικοί κα
θώς και πλήθος κόσμου. Εκ μέρους της 
Αστυνομίας Πόλεων, την οποία ο εκλι
πών υπηρέτησε πιοτά, κατέθεσε στέ
φανο και μίλησε αξιωματικός ο οποίος 
εκτός των άλλων ετόνισε το ήθος, την 
εργατικότητα και την προσήλωση προς 
το καθήκον του Χρήστου Κολιτσόπου- 
λου.

Οι λεπτομέρειες της στυγερής δο
λοφονίας, δημοσιεύθηκαν στον ημερή
σιο τύπο και δεν χρειάζεται να επανα- 
ληφθούν. Εκείνο που πρέπει να τονι- 
οθεί είναι οι ευχαριστίες της οικογένει
ας του δολοφονηθέντος αστυφύλακος 
προς την ηγεσία της Αστυνομίας Πόλε
ων, για την ηθική και υλική συμπαράστα
σή της, καθώς επίσης και προς τον 
Διοικητή και τους άνδρες της Υ.Γ.Α. και 
τον Διοικητή του ΙΖ Α/Τ για την 
εξιχνίαση του εγκλήματος και την ηθική 
και υλική συμπαράστασή τους.

Τα «Αστυνομικά Χρονικά» προς την 
οικογένειά του εκλιπόντος και ιδιαίτερα 
προς το τραγικό θύμα το ανήλικο 
αγοράκι του, εύχονται την εξ ύψους 
παρηγοριά. Το Αστυνομικό Σώμα θα 
είναι πάντα κοντά τους.
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ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ: 3217.180

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΓΡΑφΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ 

ΑφΟΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & Σια Ε.Π.Ε.
ΥΠΑΤΗΣ 45 ΤΗΛ.: 57.43 410

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ :  Γ ιά ν ν η ς  Π ρ ω τ ο π α π ά ς

Οί κ.κ. συνδρομητές τοΰ περιοδικού μας 
μπορούν νά άποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικώς δι' επιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
Εσωτερικού Δρχ 300
Εξωτερικού....................................Δολλ 10
Οργανισμών Συλλόγων κλπ Δρχ 400
Τιμή τεύ χ ο υ ς :.................. Δρχ 60

Χ ε ιρ ό γ ρ α φ α  μ ε λ ε τώ ν , δ η μ ο σ ιε υ ό μ ε νω ν ή μ ή , δ έ ν  έ π ισ τρ έ φ ο ν- 
τα ι. Α ί δ η μ ο σ ιε υ ό μ ε ν ο ι μ ε λ έ τα ι ά π η χ ο ϋ ν  τ ή ν  π ν ε υ μ α τικ ή ν  

έ ρ γ α σ ία ν  τώ ν σ υ ν τα κ τώ ν  καί τ ά ς  γ νώ μα ς α υ τώ ν.

Φ ωτογραφ Ιαι έ π ικ α ιρ ό τη το ς  τ ο ύ  Φ ω τογραφ ικού Σ υ ν ε ρ γ ε ίο υ  
το ύ  ' Α ρ χ η γ ε ίο υ  ' Α σ τ υ ν . Π ό λ ε ω ν.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ 
Ένα από τα ωραιότερα μωσαϊκά του 
Ελληνικού χώρου, η αρπαγή της Ευρώ
πης απότονΤαΰρο (ΜουσείοΣπάρτης).

Η Δ ' ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ 
Ένα ακόμα μωσαϊκό της Σπάρτης 
(Κεφαλή Ηλιου).

Σχετικό ρεπτορτάζ για τα περίφημα 
αυτά ψηφιδωτά, του διακεκριμένου 
καθηγητου της ιστορίας της τέχνης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Χρυσ. Χρή
στου δημοσιεύουμε στη σελίδα 50. Οι 
φωτογραφίες είναι από το ημερολόγιο 
της Ιωνικής - Λαϊκής Τράπεζας του 
7 968. Τους αρμοδίους της Τραπέζης το 
περιοδικό μας θερμά ευχαριστειες.
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Δώρα με την ευκαιρία της πρωτοχρονιάς δόθηκαν στους τροχονόμους, από όπου και το στιγμιότυπο στη 
φωτογραφία μας. Επάνω Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, προσφέρει συμβολικό δώρο στον 
τροχονόμο της πλατείας Ομονοίας. Στην κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο από τη γιορτή που έγινε για τα παιδάκια 
της Αστ/κής Δ/νσεως Αθηνών. Διακρίνονται ο Γενικός Γοαμματέας ΥΔΤ. κ. Αναγνωστόπουλος, ο Αρχηγός Α.Π. 
κ. Νίτσος, ο Υπαρχηγός κ. Ραφτόπουλος και οι γονείς και τα παιδάκια που παρακολουθούν τη χαρούμενη 
γιορτή.
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