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Τις μεσημβρινές ώρες της 7.3.83 έγινε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου η 
παρουσίασή της δρστηριότητας των Σωμ. Ασφαλείας κατά το 1982. Στις φωτογραφίες επάνω χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα. Αριστερά, ο Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, ομιλών, και δεξιά το ακροατήριο. (Σχετικό 
εκτενές ρεπορτάζ δημοσιεύουμε στη σελίδα 264).
Κάτω: Την 18.3.83 το Προεδρείο των Δικαστικών Επιμελητών επισκέφθηκε στο γραφείο τον Αρχηγό Α.Π. κ. 
Νίτσο και του επέδωσε παρουσία και του Υπαρχηγού κ. Ραφτοπούλου το ποσό των 10.000 δρχ. σαν ενίσχυση στη 
χήρα του δολοφονηθέντος αστυφύλακα Καραχάλιου.
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Πολλές φορές το περιοδικό μας έχει τονίσει τον μεγάλο ρόλο της 

Αστυνομίας και την ανθρωπιστική της προσφορά, η οποία, παράλληλα με τη 
δίωξη του εγκλήματος και την εφαρμογή του νόμου αποτελεί την πεμπτου
σία και το περιεχόμενο του αστυνομικού έργου.

Αφορμή για τις γραμμές αυτές αποτελεί η νέα επίσημη αναγνώριση και 
επιβράβευση της εργατικότητας, της προθυμίας και του πνεύματος αυτοθυ
σίας που διακρίνει όλους τους αστυνομικούς. Αναφερόμεθα στην βράβευση 
από την Ακαδημία Αθηνών του αστυφύλακα Αγγέλου Γραμμένου. Ο 
Γραμμένος, τον 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 σ ένα καιόμενο αυτοκίνητο. Και αυτό, παρά το 
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.

Η αυτοθυσία του αστυφύλακα Γραμμένου και η αναγνώριση και επιβρά
βευσή της από την Ακαδημία Αθηνών αντανακλά ασφαλώς σ ολόκληρο το 
Αστυνομικό Σώμα, του οποίου αποτελεί «πιστεύω» η συμπαράσταση προς 
τον πολίτη και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι του παρόντος να 
απαριθμήσο υμε περιπτώσεις. Απλώς θα υπενθυμίσουμε, ότι η ιστορία της 
Αστυνομίας Πόλεων είναι μια συνεχής προσφορά αίματος και θυσιών. 
Δεκάδες αστυνομικοί, άλλος περισσότερο και άλλος λιγώτερο, γίνονται 
καθημερινά μικροί ανώνυμοι ήρωες και αφανείς καλοί Σαμαρείτες. Αυτή τους 
η προσφορά που συνήθως ευρίσκεται έξω από τα υπηρεσιακά πλαίσια, 
αποτελεί χωρίς άλλο αφορμή αισιοδοξίας για τον κόσμο μας, ο οποίος, 
αδιαφορώντας για τις αξίες της ζωής, θεοποίησε την ύλη και τη βία, αρνήθηκε 
την αποστολή της ύπαρξής του και στερημένος από τις πνευματικές του 
καταβολές οδηγείται στην καταστροφή και τον όλεθρο.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Αστυνόμος A
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Ο ηρωισμός όλων των γυνα ι- 
κών του Μ εσολογγίου είναι π ε 
ρισσότερο ηρωισμός ανώνυμος. 
Από τις τόσες ηρωίδες, λ ιγο 
στών γνωρίζομε τα  ονόματα και 
τις γενναίες πράξεις, γ ιατί οι 
ιστοριογράφοι της εποχής ελά 
χιστες μόνο αναφέρουν επ ώ 
νυμα. Οι περισσότερες παρέ- 
μειναν άγνωστες. Και υ π έφ ε 
ραν με αξιοθαύμαστη καρτερία 
τα  δεινά του πολέμου.

Β ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ οτην εποχή της 
δεύτερης και μεγάλης πολιορκίας 

του Μεοολογγίου, που άρχισε οτα μέοα 
Απριλίου 1825 και κράτησε ένα ολόκλη
ρο χρόνο, ως τα χαράματα της 11ης 
Απριλίου 1826, ημέρας που έγινε η 
' Εξοδος. Ο Κιουταχής με 35.000 στρα
τό ξεκίνησε από τα Γιάννενα και αφού 
διάβηκε την Αιτωλοακαρνανία στρατο- 
πέδευσε εμπρός οτα τείχη του Μεσο
λογγίου. Την φρουρά της πόλεως απο
τελούσαν λίγες χιλιάδες με αρχηγούς 
τους Νότη Μπότοαρη, Δημήτριο Μα- 
κρή, Θανάση Ραζηκότοικα, Κίτσο Τζα- 
βέλλα, που ήλθε αργότερα και άλλους. 
Χιλιάδες άρματα περιζώνουν την πόλη. 
Οι υπερασπιστές της περιμένουν την 
έφοδο του εχθρού και ετοιμάζονται. 
Στις πολεμικές προπαρασκευές, πρώ
τες και καλύτερες οι γυναίκες. Μετα
φέρουν μπάλλες για τα κανόνια, βοη
θούν στην επισκευή του τείχους, φρον
τίζουν για τις καθημερινές δουλειές 
τους. Και όταν άρχισαν οι συγκρούσεις, 
δεν λιποψύχησαν ούτε στιγμή για ένα 
ολόκληρο χρόνο, αλλά αντιμετώπισαν 
άφοβα τις κακουχίες, τους κινδύνους 
και τον ίδιο το θάνατο. «Δεν τους

Του κ. Νικολάου Μ. Κατσένη

Επάνω: Η μετάληψη των αγωνιστών του 
Μεσολογγίου, από τον Επίσκοπο Ρωγών 
Ιωσήφ (Πίνακας του Θ. Βρυζάκη). Δε
ξιά: Ο περίφημος πίνακας του Ντελα- 
κρουά. «Η Ελλάδα ξεψυχά στο Μεσο
λόγγι». Στην απέναντι σελίδα: Σκηνή 
από τις τελευταίες στιγμές του Μεσο
λογγίου. (Πίνακας του Ε. de Lansac.. 
Πινακοθήκη Μεσολογγίου.

βαραίνει ο πόλεμος», λέει ο ποιητής 
μας Σολωμός στους «Ελεύθερους πο- 
λιορκημένους», «αλλ' έγινε πνοή τους, 
κι εμπόδισμα δεν είναι στις κορασιές να 
τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν».

«Το θάρρος των γυναικών», όπως 
παρατηρεί και ο Ωγκύστ Φαμπρ στο 
βιβλίο του «Ιστορία της πολιορκίας του 
Μεσολογγίου», «ήταν πιο δύσκολο από 
το θάρρος των ανδρών. Πήγαιναν στις 
καθημερινές ασχολίες τους με την ίδια 
γλυκύτητα, χαμογελαστές όπως και 
πρώτα. Και όμως, η ζωή τους διαρκώς 
κινδύνευε. Στους πρώτους μήνες της 
πολιορκίας περισσότερες από τους 
άνδρες ήταν οι γυναίκες που σκοτώθη
καν. Ο εχθρός, για να τρομοκρατήσει 
τους κατοίκους, βομβάρδιζε κατά προ

τίμηση Ίις συνοικίες της πόΛεως. Εδώ 
μια νεαρή κοπέλλα πέφτει από τα βόλια 
του εχθρού την ώρα που παίρνει νερό 
από το πηγάδι για τον κουρασμένο από 
τη μάχη πατέρα της- πιο κει σκοτώνεται 
μια μάνα από την ίδια βόμβα που 
σκότωσε τα δυο παιδιά της, ενώ άλλη 
βόμβα σκάζει στα πόδια έξη κοριτσιών, 
σκοτώνει το ένα και τραυματίζει τα 
άλλα».

Αλλά οι γυναίκες και αυτά ακόμη τα
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παιδιά, όχι μόνο δεν παρακινούοαν με 
το φόβο τους τη φρουρά να παραδοθεί, 
αλλά ήταν αυτές που με γενναίες 
προτροπές έδιναν κουράγιο στους άν
τρες τους να αντέξουν. Επάνω στις 
τάπιες του τείχους, μαζί με τους 
συγγενείς τους και με τους άνδρες της 
Φρουράς, μάχονται θαρραλέα και πολ
λές γυναίκες ντυμένες και εξοπλισμέ
νες σαν παλληκάρια. Ανάμεσά τους και 
η Γαλαξειδιώτισσα Αλεφάντω. Ο άν
τρας της, ο Ζανάς, είχε σκοτωθεί το 
Μάιο του 1821 πολεμώντας κοντά στην 
Κυλλήνη. Η νεαρή Αλεφάντω έμεινε 
χήρα με μια μικρή κόρη. Και όταν το 
Γαλαξείδι κυριεύθηκε από τους Τούρ
κους και πυρπολήθηκε, πήρε τα βουνά 
και σώθηκε μαζί με την κόρη της στον 
Κάλαμο. Η δεύτερη πολιορκία του 
Μεσολογγίου τη βρίσκει μέσα στην 
πόλη να πολεμά εκδικούμενη το θάνατο 
του άντρα της. Γενναία, όπως η Αλε
φάντω με το καριοφίλι στα χέρια πολε
μούσε σαν αληθινή αμαζόνα. Και στα 
διαλείμματα της μάχης ενθουσίαζε 
τους πολεμιστάς με πολεμικά και κλέ
φτικα τραγούδια.

Εν τω μεταξύ, η σθεναρή αντίσταση 
των πολιορκουμένων ανάγκασε τον 
Κιουταχή να εγκατάλειψη τα πολιορ
κητικά έργα του και να περιορισθεί σε 
μια μόνο αμυντική γραμμή. Η απομά
κρυνση αυτή των Τούρκων ανακούφισε 
κάπως τους Μεσολογγίτες. Οι γυναί
κες έβγαιναν τώρα από τα τείχη καθη
μερινά, προμηθεύονταν ξύλα, που τα 
είχαν τόση ανάγκη για να ζεστάνουν τις 
οικογένειές τους, και μάζευαν χόρτα 
για να τις θρέψουν.

Ο αγώνας του Μεσολογγίου είχε 
συγκινήσει πολλούς, ' Ελληνες και ξέ
νους, εκτός από την τότε κυβέρνηση 
του Γ. Κουντουριώτη, που απασχολημέ
νη με μικροπολιτικές διενέξεις και 
προσωπικές φιλοδοξίες, αδιαφορούσε 
για την αποστολή βοήθειας, παρά τις 
απεγνωσμένες εκκλήσεις των πολιορ- 
κημένων. Ακόμη και ο Ελβετός φιλέλ- 
λην I. Μάγερ, που πολεμούσε στο 
Μεσολόγγι, έγραφε στην κυβέρνηση: 
«Μη λησμονείτε ότι εις το Μεοολόγγι 
πολεμούν ' Ελληνες και αδελφοί σας 
και πολεμούν και δ - εαυτούς, πολε
μούν και δια σας».

Και ενώ επικρατούσε αυτή η κατά
σταση της αδράνειας, οι πολιορκημέ- 
νοι, που ήλπιζαν ακόμη να έλθει ενίσχυ
ση από το ελληνικό στράτευμα της 
Ρούμελης και βοήθεια από την κυβέρ
νηση, είδαν με απόγνωση να καταφθά
νει στο τουρκικό στρατόπεδο, το Δε
κέμβριο του 1825, ο φοβερός Ιμπραήμ

πασάς με 12.000 περίπου τακτικό αιγυ
πτιακό στρατό. Τους Αιγυπτίους συνό
δευαν Γάλλοι μισθοφόροι αξιωματικοί 
που διοικούσαν τα τάγματα. Ενωμένες 
τώρα οι δυο στρατιές πολιορκούν στενά 
το Μεσολόγγι από στεριά και θάλασσα. 
Οι επιθέσεις των Τουρκοαιγυπτίων εί
ναι πεισματικές και αλλεπάλληλες γιατί 
οι εχθροί διαθέτουν τώρα πολλές εφε
δρείες. Οι Μεσολογγίτες λοιπόν είναι 
υποχρεωμένοι να αγωνίζονται μέρα-νύ- 
χτα. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές η 
συμβολή των γυναικών υπήρξε αποφα
σιστική. Γυναίκες αντικαθιστούν τους 
τραυματισμένους και τους κουρασμέ
νους. Και οι άνδρες που τις βλέπουν να 
πολεμούν παίρνουν καινούργιο θάρ
ρος.

Κοντά στον αγαπημένο της, το θρυλι
κό Κίτσο Τζαβέλλα, πολεμά και η 
Αγρινιώτισσα, ερωμένη του και μετέ- 
πειτα γυναίκα του, μια από τις μεγάλες 
ηρωίδες του Μεσολογγίου.' Ηταν ψηλή 
και δυνατή, σωστή ανδρογυναίκα. Πολ-. 
λές φορές στις μάχες προστάτευε με 
το κορμί της τον κοντόσωμο Κίτσο. 
Στην άμυνα της πόλεως παίρνει μέρος 
και η Λενιώ η Μπαΐρακτάραινα μαζί με

το σουλιώτικο σώμα του στρατηγού 
Νότη Μπότσαρη. Η Λενιώ γεννήθηκε 
στο Σούλι και μεγάλωσε στα πολεμικά 
στρατόπεδα των Μποτσαραίων. Για τις 
ικανότητές της και το ασύγκριτο θάρ
ρος της τιμήθηκε με το αξίωμα της 
σημαιοφόρου, δηλαδή της Μπαϊρακτά- 
ραινας (τουρκ. μπαϊράκ = σημαία). Στη 
Λενιώ λοιπόν εμπιστεύθηκε ο Νότης τη 
δοξασμένη σημαία των Μποτσαραίων. 
Τη σημαία αυτή την είχε δωρήσει η 
αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη 
Β’ στον Τούσια Μπότσαρη, του ρωσι
κού στρατού. Η Λενιώ τίμησε με το 
παραπάνω τούτο το αξίωμα, ώστε το 
πραγματικό της επώνυμο να ξεχασθεί 
και να μείνει στην ιστορία η γενναία 
Σουλιώτισσα σαν η Λενιώ η Μπαϊρακτά- 
ραινα.

Ομως, παρά τον πόλεμο και όλο 
αυτό το χαλασμό, η ζωή μέσα στην πόλη 
κυλούσε στο συνηθισμένο της ρυθμό. 
Πανηγύρια , γιορτές, αρραβωνιάσματα, 
γάμοι, όλα γίνονταν με τις κανονικές 
διατυπώσεις, με τραπεζώματα και γλέν- 
τια. Τότε έγινε και ο γάμος του 
στρατηγού Δημήτρη Μακρή και της 
Ευπραξίας, κόρης του Στάμου Ροζή, με
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τις ευλογίες του επισκόπου Ρωγών 
Ιωσήφ και με κουμπάρο το Μήτσο 
Δεληγιώργη. Καλεσμένοι στη γαμήλια 
τελετή ήταν όλοι οι πολιτικοί και στρατι
ωτικοί αρχηγοί και πλήθος άντρες της 
Φρουράς. Ακολούθησε γλέντι που κρά
τησε ως το πρωί. Μεγάλη ευθυμία 
επικρατούσε και, όπως ήταν το έθιμο, οι 
προσκεκλημένοι πυροβολούσαν στον 
αέρα με άσφαιρα όμως πυρά για λόγους 
οικονομίας.

Αυτή η ψυχολογική κατάσταση των 
πολιορκημένων εκδηλωνόταν καθημε
ρινά και με άλλα χαρακτηριστικά επει
σόδια. Κάποια ημέρα που η Ελένη 
Σταθή επέστρεφε στο σπίτι κουβαλών
τας στο κεφάλι μια στάμνα γεμάτη 
νερό, μια εχθρική μπάλλα πυροβόλου 
«σκόνταψε» επάνω στη στάμνα και την 
έκανε κομμάτια, χωρίς να βλάψει καθό
λου την Ελένη. Αυτή, αντί να τρομάξει, 
ξεφώνισε με αφέλεια γεμάτη αγανά
κτηση, όπως γράφει ο ιστορικός Ν. 
Μακρής, γιος του στρατηγού του Με
σολογγίου Δημ. Μακρή: «Μπα κακόν 
καιρόν νάχης για μπάλλα κι εκείνος που 
σ' έρριχνε, και δεν έχω και άλλην 
(στάμνα) και τι θα γένω!»

Ωστόσο, όμως, ημέρα με τηνημέραη 
πολιορκία γινόταν ολοένα πιο στενή, οι 
άντρες της Φρουράς λιγόστευαν στις 
μάχες και η έλλειψη τροφίμων ήταν 
απελπιστική. Εν τω μεταξύ ο στόλος 
του Ιμπραήμ κατέλαβε το Βασιλάδι και 
τον Ντολμά, νησάκια της Λιμνοθάλασ
σας και πολιόρκησε το γειτονικό Αιτωλι- 
κό που κι αυτό δεν είχε τρόφιμα, αλλά 
ούτε και μέσα για να αμυνθεί αποτελε
σματικά. Γι' αυτό οι κάτοικοι αποφάσι
σαν να συνθηκολογήσουν. ' Ηλθαν σε 
συνεννόηση με τον Ιμπραήμ, που εγγυ- 
ήθηκε ασφάλεια ζωής και τιμής σε 
όλους τους κατοίκους «πλην ενός», 
της δικής του εκλογής. Και ενώ οι 
κάτοικοι αποχωρούσαν παραδίνοντας 
την πόλη στους Τούρκους, ξαφνικά 
ένας Αλβανός δείχνει μια όμορφη 
κοπέλλα φωνάζοντας: «Αυτή είναι» 
Αμέσως δυο Αιγύπτιοι αρπάζουν την 
άτυχη νέα, τη σκεπάζουν και τη μετα
φέρουν με τη βία στη σκηνή του 
Ιμπραήμ. «Η απαχθείσα ήτο», όπως λέει 
ο Σπυρίδων Τρικούπης, «ο εξαιρεθείς 
της συμφωνίας άνθρωπος». Επρόκειτο 
για την εικοσάχρονη Παπαδιά, κόρη του 
Γιάννη Κουρκουμέλη και μνηστή του 
Τσερέπη, που ήταν η ωραιότερη νέα 
του Αιτωλικού. Τούτο φαίνεται πως το 
είχε πληροφορηθεί ο Ιμπραήμ και κανό
νισε την παράδοση της πόλεως που 
ήθελε. Οταν όμως αργότερα, στη 
σκηνή του, την πλησίασε προσπαθών

τας να την αγκαλιάσει, η Παπαδιά, πριν 
προφθάσει να την εμποδίσει, άρπαξε το 
χαντζάριαπό τη ζώνη του και αποφασι
στικά το βύθισε στο στήθος της προτι
μώντας το θάνατο από την ατίμωση. Στο 
δραματικό αυτό επεισόδιο μπορούμε να 
δούμε καθαρά, σε όλο το μεγαλείοτου, 
ποιό ήταν το αίσθημα της τιμής για τις 
Ελληνίδες γυναίκες του Αγώνα.

Καθώς όμως ο καιρός περνούσε 
έφθασε και ο τρομερός Απρίλιος του 
1826, που βρήκε το Μεσολόγγι σε 
πλήρη εξαθλίωση από την έλλειψη 
τροφών. Η πείνα, οι αρρώστιες και οι 
μολύνσεις θέριζαν τον πληθυσμό. Εκα
τοντάδες οι νεκροί κάθε μέρα. Τα 
πτώματα έμεναν άταφα στους δρόμους 
και μύριζαν φρικτά.

Οι προσπάθειες του Μιαούλη στις 
πρώτες ημέρες του Απριλίου του 1826 
να διασπάσει τον αποκλεισμό και να

Στη φωτογραφία 
της απέναντι σελίδας σκηνή 

από τον επικό 
αγώνα των Ελλήνων για 

την Εθνική τους 
αποκατάσταση

ανεφοδιάσει την πόλη από τη θάλασσα 
απέβησαν άκαρπες. Το Μεσολόγγι ή
ταν καταδικασμένο. Κι όταν οι Μεσο- 
λογγίτες κατάλαβαν πως έφθασε η 
τελευταία τους ώρα, πήραν ομόφωνα 
την απόφαση να επιχειρήσουν έξοδο 
από την πόλη τη νύχτα της 10ης 
Απριλίου, όσο ακόμη τα πόδια τους 
βαοτούσαν από την εξάντληση. ' Εγινε 
καταγραφή του πληθυσμού. Βρέθηκαν 
να είναι οι μαχηταί περίπου τρεις 
χιλιάδες και έξη χιλιάδες οι άμαχοι και 
τα γυναικόπαιδα. Οι δυο τελευταίες 
ημέρες πέραοαν με πυρετώδεις προε
τοιμασίες. Μπορούσε επιτέλους να δει 
κανείς, γράφουν αυτόπτες μάρτυρες, 
να ανθίζει και πάλι το χαμόγελο της 
ελπίδας στα πρόσωπα των αγωνιστών.
Ολοι κοινώνησαν των Αχράντων Μυ

στηρίων και έδωσαν αμοιβαίο ασπασμό 
αγάπης και συγγνώμης. Ομως για ένα

μεγάλο μέροι^των γυναικοπαιδών, που 
η εξάντλησις τους είχε καταβάλει, η 
απόφασις της Εξόδου θα ήταν και η 
στερνή τους δοκιμασία. Γέροι, γυναί
κες και παιδιά, ανήμποροι να ακολουθή
σουν, έμειναν στο Μεσολόγγι ή κλεί- 
σθηκαν στο σπίτι του γερο-Καψάλη, 
όπου ήταν και η μπαρουταποθήκη. 
«Αυτοί δε έτρεχαν με προθυμίαν», στο 
κάλεσμα του Καψάλη, «δια να ταφώσι 
εις την στάχτην της πατρίδος των», 
γράφουν οι εφημερίδες της εποχής.

Η μνηστή του Ευδόξου Ζάϊμη, που 
ακολούθησε τη Φρουρά στην ' Εξοδο, 
γράφει στη ζωντανή αφήγησή της, που 
δημοσιεύθηκε στο Παρίσι το 1826 στο 
βιβλίο «Les femmes Grecques aux 
dames Francaises»: «Μεγάλος αρι
θμός γυναικών θέλησε να ακολουθήσει 
τη Φρουρά. Αποφασισμένες να συμμε- 
ρισθούν όλους τους κινδύνους ντύθη
καν και οπλίσθηκαν σαν άντρες. ' Ηθε
λα κι εγώ να ακολουθήσω, αλλά η 
καρδιά μου σπάραζε, γιατί έπρεπε να 
αποχωρισθώ το γέροντα πατέρα μου και 
δεν είχα τη δύναμη να τον εγκαταλεί- 
ψω. ' Οταν τον είδα να με φιλά και να 
επιστρέφει στις υπονομευμένες συνοι
κίες, έτρεξα και κρεμάσθηκα στο λαιμό 
του' μάταια ο αδελφός μου και ο 
Εύδοξος προσπάθησαν να με αποσπά
σουν. Τότε ο πατέρας μου έβαλε το 
χέρι μου στο χέρι του Ευδόξου, μας 
ευλόγησε, μας φίλησε και χωρίς να 
προφέρει λέξη εξαφανίσθηκε μέσα στο. 
σωρό των αμάχων».

Ολα πλέον ήταν έτοιμα για την 
' Εξοδο. Οι γυναίκες μαζί με τα παιδιά 
τους «φθαρμένα και μαύρα, σαν ίσκιος 
ονείρου», αποχαιρέτισαν τους δικούς 
τους, που έμειναν πίσω, φόρεσαν αν
δρικά ρούχα και ζώσθηκαν τα σπαθιά 
αποφασισμένες ή να σωθούν μαζί με 
τους άντρες τους ή να σκοτωθούν στη 
συμπλοκή. «Και τούτο», γράφει ο ιστο
ρικός Ν. Μακρής, «δια να αποφύγουν 
τας περιφρονήσεις και ατιμώσεις των 
βαρβάρων εχθρών πίπτουσαι τυχόν εις 
τας χείρας των, ενώ φέρουσαι ανδρι
κός ενδυμασίας και οπλισμόν θα εφο- 
νεύοντο, κατά τη συνήθεια των Τούρ
κων, ως οπλοφόροι». Αυτές τις δραμα
τικές στιγμές περιγράφει ζωντανά ο 
Σολωμός:
«Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες 

αντρογυναίκες 
γύρου οτη φλόγα π’ άναψαν, και 

θλιβερά τη θρέψαν 
μ ’ αγαπημένα πράματα και με σεμνά

κρεβάτια,
ακίνητες, αατέναχτες, χωρίς να ρίξουν

δάκρυ
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και ’ γγίζ ’ η σπίθα τα μαλλιά και τα 
λειωμένα ρούχα».

Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Παντού 
βασιλεύει ησυχία. Ό λοι στήνουν αυτί 
να ακούσουν τη συνθηματική τουφε- 
κιά... Το σύνθημα δόθηκε. «Ανοίγει η 
ανατολική πύλη», συνεχίζει η μνηστή 
του Ευδόξου Ζα'ΐμη. «Βγαίνουμε έξω. Ο 
Εύδοξος βαδίζει στο πλευρό μου και με 
προστατεύει. Ο αδελφός μου πλησιά
ζει, μας φιλεί και απομακρύνεται (προς 
την οπισθοφυλακή) λέγοντας: ' ' '  Ετα
ξα να σάς προστατεύσω ή να χαθώ'' 

Η φάλαγγα των ηρώων κινείται σιωπη
λή. Η πείνα τη θερίζει. Εν τούτοις έχει 
ακόμη δυνάμεις για την πορεία. Φθά
νουμε στις πρώτες γραμμές του ε 
χθρού. Θεέ μου! Ο εχθρός είναι 
ειδοποιημένος. Οι λόχοι των Αιγυπτίων 
στέκονται μπροστά μας σε παράταξη 
μάχης. Μια μονάχα κραυγή φρίκης 
ακούγεται και η ιερή φάλαγγα ορμά 
καταπάνω στον εχθρό με απαράμιλλο 
ηρωισμό... Είναι θρίαμβος σε όλη του 
την αίγλη, αλλά πόσο στοίχισε! Περισ
σότεροι από εξακόσιοι ήρωες σκοτώθη
καν και περισσότερα από επτακόσια 
γυναικόπαιδα χάθηκαν ή αιχμαλωτίσθη- 
καν μη μπορώντας να ακολουθήσουν τη 
φάλαγγα στην ορμητική πορεία της και 
πολλοί υπέκυψαν από την πείνα και την 
κούραση... Θαύμαζα το θάρρος, το 
ψυχικό σθένος και την αντοχή πολλών 
από τις συντρόφισσές μου, που ενώ 
περνούσαν τις ίδιες με μένα κακουχίες

μάχονταν όμοια με τους άντρες». 
Ανάμεσά τους και η Αλεφάντω, η 
Αγρινιώτισσα, η Πιτούλαινα, η Γυφτογι- 
άνναινα, η Σάνα, υπηρέτρια του φιλέλ
ληνα Μάγερ, η Μπαϊρακτάραινα. Ό 
λες τους σώθηκαν εκτός από την 
Αλεφάντω και την κόρη της που πιάσθη- 
καν αιχμάλωτες. Η Αλεφάντω προσπά
θησε στην αρχή να αντισταθεί, αλλά, 
όταν οι Τούρκοι την απείλησαν ότι θα 
σκότωναν την κόρη της, αν επέμενε, η 
χιλιοβασανισμένη μητρική καρδιά υπέ
κυψε στη σκληρή της μοίρα.

Αλλά ενώ η Φρουρά προχωρούσε με 
την ψυχή στο στόμα, ανατρέποντας ένα 
ολόκληρο δάσος από ξιφολόγχες και 
σπάζοντας τις εχθρικές γραμμές, ξα
φνικά ακούσθηκε η κραυγή «Πίσω! 
Πίσω!». Και τότε το μεγαλύτερο μέρος 
του πλήθους που ακολουθούσε τη 
Φρουρά πισωδρόμησε στο Μεσολόγγι. 
Μέσα σ' αυτή την κοσμοχαλασιά η 
Λενιώ η Μπαϊρακτάραινα προσπάθησε 
όπως-όπως να σωθεί. Η σημαία των 
Μποτσαραίων, που κρατούσε, πρόδιδε 
την παρουσία της. Μεμιάς την έκοψε, 
τη μάζεψε και τη φύλαξε στον κόρφο 
της. Με την αιχμή του σταυρού στην 
κορυφή του κονταριού προτεταμένη, 
όρμησε μπροστά. Αφού σκότωσε έτσι 
κάμποσους Τούρκους κατάφερε να 
ανοίξει δρόμο και να σμίξει με το Νότη 
Μπότσαρη και τους άλλους. Η Αγρινιώ- 
τισσα, που πολεμούσε κοντά στον 
έφιππο Κίτσο, βλέπει τον αγαπημένο 
της να γλιστρά και να σωριάζεται

καταγής. Ένας Τούρκος καβαλάρης 
ορμά καταπάνω του. Χωρίς να χάοει το 
θάρρος της σημαδεύει με το όπλο και 
τον σκοτώνει, σώζοντας έτσι τον Κίτσο.

Στο μεταξύ, στο Μεσολόγγι συνέβαι- 
ναν τρομερές σκηνές. Οι Τούρκοι 
λεηλατούσαν, έσφαζαν καισυνελάμβα- 
ναν αιχμαλώτους. Σε όλη τη διάρκεια 
της απαίσιας αυτής νύχτας ακούγονταν 
κρότοι από τις εκρήξεις, τουφεκιές, 
κραυγές και βογγητά. Ο Καψάλης 
κλεισμένος με πολλά γυναικόπαιδα στη 
μπαρουταποθήκη του σπιτιού του έβα
ζε γυναίκες στα παράθυρα, όπως γρά
φει ο ιστορικός Σπυρομήλιος, για να 
προκαλέσουν την προσοχή των Τούρ
κων. Κι όταν αυτοί όρμησαν μέσα, 
έβαλε φωτιά στο μπαρούτι και τινάχθη- 
καν όλοι μαζί στον αέρα. Η πόλη 
ολόκληρη είχε παραδοθεί στις φλόγες. 
«Κατ' αυτήν την στιγμήν», γράφει η 
«Γενική Εφημερίς» του Ναυπλίου, «εί
δαν μητέρα να ρίπτη τα παιδιά της εις 
ένα πηγάδι και να κρημνίζεται και αυτή, 
και πλήθος γυναικών και παιδιών να 
εμβαίνουν εις την λίμνην (Λιμνοθάλασ
σα) και να βυθίζωνται εις το βαθύτερον 
μέρος αυτής».

Κυνηγημένες πολλές γυνα ίκες

Επάνω αριστερά: Η θυσία του Χρ. 
Καψάλη στο Μεσολόγγι. (Πίνακας Θ. 
Βρυζάκη). Επάνω: Ο Χρ. Καψάλης. 
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο). Στην απέ
ναντι σελίδα: Οι Ήρωες του Μεσολογ
γίου εφορμούν. (Γαλλική Λιθογραφία.)

γκρεμίζονταν μαζί με τα παιδιά τους 
από τις στέγες των σπιτιών και άλλες 
έπεφταν στις φλόγες. Μια νέα, που 
είδε το μνηστήρα της να τον σφάζουν 
εμπρός στα πόδια της, όρμησε στον 
εξώστη του σπιτιού και γκρεμίστηκε 
από εκεί παρασύροντας στο θάνατο και 
τον Τούρκο φονιά του αγαπημένου της, 
που προσπαθούσε να τη συλλάβει
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ζωντανή.
' Οσοι στην.’ Εξοδο γλύτωσαν από το 

χαλασμό, έφθασαν τέλος στο μοναστή
ρι του Αγίου Συμεών, στους πρόποδες 
του Ζυγού, όπου όμως τους περίμενε 
ένα ισχυρό σώμα Αλβανών. Αφού έγινε 
σφοδρή μάχη και σκοτώθηκαν περισσό
τεροι από διακόσιοι Μεσολογγίτες, οι 
υπόλοιποι τράβηξαν διαβαίνοντας βου
νά και φαράγγια για τη Δερβάτσιστα και 
άπό εκεί έφθασαν στα Σάλωνα (' Αμφισ
σα) όπου βρέθηκαν να είναι όλοι κι όλοι 
τριακόσιοι.

Η μνηστή του Ευδόξου Ζαΐμη τελειώ
νοντας την αφήγησή της γράφει: «Η 
δόξα των ηρώων του Μεσολογγίου 
πετούοε σε όλη την Ελλάδα. Οταν 
πηγαίναμε προς τα Σάλωνα οι Ελληνες 
προσέτρεχαν από όλα τα μέρη να μας 
δουν να περνάμε. Μας έβλεπαν σαν 
θεούς, σαν όντα υπερφυσικά. ' Αγγιζαν 
με σεβασμό τα άρματα των ηρώων και 
φιλούσαν τα ρούχα τους. Και οι ανδρεί
οι πολεμιστές, χωρίς γι' αυτό να είναι 
ούτε περισσότερο περήφανοι ούτε 
λιγότερο δυστυχισμένοι, διηγούνταν 
τις ταλαιπωρίες τους και τις ανεπανόρ
θωτες συμφορές. Μερικοί είχαν χάσει 
έως δεκαπέντε συγγενείς στην κατα
στροφή του Μεσολογγίου. Θεέ μου! 
Πόσο τρομερή υπήρξε αυτή!»

Από τις γυναίκες ελάχιστες σώθη
καν. Οι περισσότερες σφάχθηκαν ή 
πουλήθηκαν δούλες στα σκλαβοπάζα
ρα της Αλεξανδρείας. Μαζί τους και η

γενναία Αλεφάντω με την κόρη της που 
έζησε χρόνια τη μαρτυρική ζωή της 
σκλάβας και δοκίμαοε επιπλέον και την 
πίκρα να δει την όμορφη κόρη της να 
αλλαξοπιστεί.

Η ηρωική θυσία του Μεσολογγίου, το 
θάρρος των αντρών του και η αυταπάρ
νηση των γυναικών του έκαναν μεγάλη 
εντύπωση στην Ευρώπη και έφεραν την 
ανάσταση του ’ Εθνους. Ο ' Αγγλος 
ιστορικός της Επαναστάσεως Φίνλεϋ 
γράφει: «Οι κάτοικοι που δεν μπορού
σαν να κρατούν όπλα, οι γυναίκες και τα 
παιδιά, έδειξαν σε αυτή την τρομερή 
κατάσταση το ίδιο θάρρος και την ίδια 
καρτερία με τους παλαίμαχους στρατι
ώτες που είχαν σκληρυνθεί στον τουρ
κικό πόλεμο... Η διαγωγή των υπερασπι
στών του Μεσολογγίου θα ξυπνά τις 
συμπάθειες των ελευθέρων ανθρώπων 
όσο θα διαρκέσει η ελληνική ιστορία».

Η καταστροφή του Μεσολογγίου ξε
σήκωσε νέο κύμα φιλελληνισμού στην 
Ευρώπη. ' Εγιναν διαδηλώσεις και έρα
νοι για τον ελληνικό Αγώνα. Μεταξύ 
άλλων ο βασιλεύς της Βαυαρίας Λου
δοβίκος -πατέρας του ' Οθωνα- προ- 
σέφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό 
από το ιδιαίτερο ταμείο του για την 
εξαγορά αιχμαλώτων γυναικοπαιδών.

Ας δούμε όμως και το τέλος των 
ηρωίδων που αναφέραμε παραπάνω. Η 
Μπαϊρακτάραινα, πάντα με το ίδιο αξίω
μα, ακολούθησε το Νότη Μπότσαρη σε 
όλες τις μάχες και αποούρθηκε στα

γεράματά της, ανύπαντρη στο Μποτσα- 
ραίικο πύργο, στη Ναύπακτο, όπου 
πέθανε το 1870 και ετάφη με τιμές.

Η Πιτούλαινα, «γυναίκα υψηλού ανα
στήματος και ανδρικού ήθους» γράφει 
ο Ν. Μακρής, «μεγάλως δράσασα κατά 
τον Αγώνα», πέθανε μέσα στην βαθειά 
εκτίμηση των συμπολεμιστών' της. «Ο
σάκις ήρχετο εις την οικίαν του στρατη
γού Δημ. Μακρή, ούτος ανίστατο και 
την εδέχετο φιλοφρόνως και της παρε- 
χώρειτην καλυτέραν θέσιν, ευχαριστεί
το δε πολύ να την ακούη διηγουμένην 
τα της πολιορκίας και τας ποικίλας 
περιπέτειας αυτής κατά την ' Εξοδον».

Η Γυφτογιάνναινα, που έζηοε επάνω 
από ενενήντα χρόνια, όταν κατάλαβε 
να την αγγίζει ο θάνατος κάλεσε τους 
συγγενείς της και έδωσε αυτολεξεί την 
ακόλουθη εντολή: «Μώρες τσούπες, 
εγώ πεθαίνω ύοτερα από ολίγην ώραν. 
Νάτε το κλειδί απ' την κασέλα μου, σαν 
την ανοίξετε, και κάτω από τα σκουτιά 
μου, θα βρήτε μια καλή μου φορεσιά και 
μ’ αυτή να με θάψετε χωρίς άλλο και 
τότε θα έχετε την ευχή μου, μ' όλη την 
καρδιά μου». ' Οταν σε λίγο πέθανε και 
άνοιξαν την κασέλα, με έκπληξη είδαν, 
αντί γυναικεία ρούχα, ολόκληρη αντρι
κή ενδυμασία, καλοδιατηρημένη που 
φορούσε κατά την πολιορκία και την 
' Εξοδο, μαζί με το σελάχι και τα 
τσαρούχια, χωρίς ποτέ από μετριοφρο
σύνη να έχει πει τίποτε σε κανένα. Την 
έντυσαν λοιπόν κατά πως παρήγγειλε 
και την έθαψαν με σεβασμό και τιμές.

Και η Σάνα, η υπηρέτρια του Μάγερ, 
φύλαγε την αντρική στολή της και τον 
οπλισμό της και τα έδειχνε με υπερη
φάνεια. Εζησε πολλά χρόνια κοντά 
στην οικογένεια Ιγγλέση, συγγενούς 
της συζύγου του Μάγερ, που σκοτώθη
κε στην ' Εξοδο.

Στα 1870 η Αλεφάντω μπόρεοε 
επιτέλους να επιστρέφει οτην Ελλάδα.
' Αραγε με ποια αισθήματα, με ποιά 
συγκίνηση, με ποιές αναμνήσεις από το 
παρελθόν να αποβιβάσθηκε στο Γαλα- 
ξείδι η άγνωστη πια και λησμονημένη 
ηρωίδα για να φιλήσει, πριν πεθάνει, το 
ελεύθερο χώμα της πατρίδας της;

Κλείνοντας το αφιέρωμα τούτο δεν 
έχομε να προσθέοωμε τίποτε περισσό
τερο από όοα έγραφε η Ευανθία Καΐρη 
στις 11 Ιουλίου 1826 στον πρόλογο του 
δράματός της «Νικήρατος»: «Και τι 
άλλο, φίλοι μου, ηδυνάμην καταλληλό- 
τερον να προσφέρω εις τας υπέρ της 
Ελλάδος θυσιασθείσας Ελληνίδας, πα
ρά την τρομεράν σκηνήν του μεγάλου 
και ενδόξου δράματος του Μεσολογγί
ου;»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΑΤΣΕΝΗΣ

167



Μια «γωνιά» της Αθήνας του περασμένου αιώνα. Η περιοχή του Ιλισσού. (Παλαιά γκραβούρα).

ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ϋ Α  ΙΕι
Η ΣΚΟΝΗ και τα «υπόπτου καθα- 

ριότητος» μαγαζιά τροφίμων 
απασχολούσαν σοβαρά τους παλι
ούς Αθηναίους.

Οι Αθηναίοι δεν πάψανε ποτέ να 
παραπονιούνται, πότε για τα χάλια 
της Αγοράς, πότε για τους δρό
μους, πότε για κάτι άλλο. Είναι μια 
συνήθεια που κρατάει από τότε που 
γινήκαμε λεύτερο κράτος. Ακούστε 
τι έγραφε στα 1881 ο πολύς Ειρηναί
ος Ασώπιος για το χάλι των χασάπι
κων της πρωτεύουσας: «Κρέατα 
αιμοσταγή και καταμέλανα, ανηρτη- 
μένα εις τα κάτωθι του μεγάρου 
Μελά δύο κρεοπωλεία, παράδοξον 
αποτελούσιν αντίθεσιν προς τα λευ
κά του μάρμαρα. Ολόκληροι βόες ή 
μόσχοι, ουχί οι του Ααρών, εν

συνοδεία δωδεκάδος αμνών ή κρι
ών, κρέμονται εξ ερυθρός δοκού, 
δίκην απηγχονισμένων, ενθυμίζον- 
τες τοις καλαισθήτοις απογόνοις 
του Περικλέους τον εν Ανατολή 
ισχύοντα νόμον, καθ' όν οι απηγχο- 
νισμένοι εκτίθενται εις κοινή θέαν 
επί τινας ημέρας προς παραδειγμα
τισμόν και σωφρόνισιν των άλλων». 
Παρακάτω στο ίδιο χρονογράφημα, 
γράφει για τα μεγάλα παντοπωλεία, 
εκείνα που βρίσκονταν στα κεντρικά 
σημεία της Αθήνας. Και λέει -προ
σαρμόζουμε εμείς τη γλώσσα του 
στη σημερινή, για να γίνει κατανοη
τή απ' όλους: «Μα, τέλος πάντων, τι 
πρόκειται να γίνει με όλους αυτούς 
τους κυρίους; Δε φτάνει που μας 
δίνουνε τη φέτα δυο και τριάντα την 
οκά, την πιάνουνε με τα λιγδιασμένα

χέρια τους, την τοποθετούνε μέσα 
σ’ ένα βρωμερό χασαπόχαρτο για 
να στη ζυγιάσουνε κι αφού την 
τυλίγουνε αδιαφορώντας αν σε πε
ριχύνουνε με τα ζουμιά της, σου 
γυρεύουνε να έχεις και το ακριβές 
αντίτιμο στα χέρια. Κι αυτό, επειδή 
δεν έχουνε ποτέ να σου δώσουνε 
ρέστα. ' Ετσι, σε υποχρεώνουνε να 
πάρεις άλλη μια οκά, για να ξεφύ- 
γεις επιτέλους από τα κατρουλομ- 
πακάλικά τους, που προσπαθούνε 
τάχα να μας πείσουνε ότι είναι εφά
μιλλα των ευρωπαϊκών. Μα πού 
πάμε, κύριοι, πού πάμε;»

Αν ανοίξου με τη γνωστή εφημερί
δα της Αθήνας «Στοά» της 24 Μάΐου 
1882, θα διαβάσουμε κάτι πολύ 
ενδιαφέρον: «Πάλαι ποτέ, ότε υ- 
πήρχεν η επί του καλλωπισμού της
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Η Ακρόπολη της Αθήνας όπως ήταν τον περασμένο αιώνα. (Παλαιό γκραβούρα).

ΙΜ Α  ΊΉ>; ΑΘΗΚΑΧ
πόλεως επιτροπή, επεκαλούμεθα 
την προσοχήν της, την καλαισθησίαν 
της, την φιλανθρωπίαν της. ' Ηδη 
άτε η επιτροπή αυτή δεν υπάρχει 
πλέον, δεν ηξεύρομεν εις τίνος 
τους πόδας να πέσωμεν, τινα να 
επικαλεσθώμεν, ίνα εξέλθη και ίδη 
τι κακόν γίνεται καθ' εκάστην, αλλά 
προ πάντων τας Κυριακάς και εορ- 
τάς εις τους δημοσίους λεγομέ
νους περιπάτους, πώς συμπιέζονται 
οι άνθρωποι, πώς κίνδυνε ύουσι να 
συντριβώσι από ιππείς, από αμάξας, 
ιδιωτικός και κοινάς, από λεωφο
ρεία, από ιπποσιδηροδρόμους, ό
πως εξέλθη να περιπατήση δια να 
μας είπη πόσον αέρα εισέπνευσε 
και πόσην σκόνιν». Αυτά γράφονταν 
πριν εκατό χρόνια. Αλλά μήπως και

σήμερα δεν παραπονιόμαστε ακρι
βώς τα ίδια και απαράλλαχτα με τα 
συχνά «μποτιλιαρίσματα» των αυτο
κινήτων στους κεντρικούς μας δρό
μους; Και συμπληρώνει πιο κάτω 
-αλλάζουμε πάλι εμείς τη γλώσσα 
του κειμένου: Και δε φτάνουνε όλα 
τούτα. Είσαι υποχρεωμένος να κά
νεις τον περίπατό σου αναπνέοντας 
σύννεφα ολόκληρα από σκόνη, που 
σκεπάζουνε πολλές φορές τον ήλιο 
ώρες ατέλειωτες.

Να, λοιπόν, που υπήρχε και τότε 
«νέφος», διαφορετικό ίσως από το 
σημερινό, αλλ’ οπωσδήποτε νέφος. 
Να τι γράφει, επίσης, η «Νέα Εφη
μερίδα» της 2 Ιουνίου 1882: «Σήμε
ρα, είμαστε υποχρεωμένοι να το 
φωνάξουμε με όλημας τη δύναμη,

μήπως και ιδρώσει κανένα αυτί: 
Πρέπει τέλος πάντων να κατασκευ
αστούνε κατάλληλα κάρα σκεπα
σμένα, για να μεταφέρουνε τα
σκουπίδια στο Μπραχάμι. Αυτά που 
έχουμε τώρα είναι κινητά φορεία 
θανάτου. Είναι βρωμιά και δυσωδία. 
Μας γεννάει αηδία η βδελυρή όψη 
τους. Πρέπει η υπηρεσία αυτή να 
γίνεται χαράματα, πριν ακόμα οι 
κάτοικοι της πρωτεύουσας ξεχυ
θούνε στους δρόμους για τον επιού
σιο. Φτάνει που αγωνίζονται για το 
μεροκάματο και τους φόρους που 
πληρώνουνε για όλα αυτά τα φοβε
ρά και τρομερά. Πρέπει να δοθεί μια 
λύση. Αλλιώς ας κόψουνε το λαιμό 
τους οι κύριοι αρμόδιοι».

Γ.Β.Ι.
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Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές οι 
γυναίκες καταναλώνουν περισσότερα 
ηρεμιστικά από τους άνδρες.

Είναι περίεργο το γεγονός ότι σχε
δόν δεν έχει ερευνηθεί η επίδραση που 
έχουν τα υπνωτικά, ε ίτε ηρεμιστικά είτε 
κατασταλτικά, πάνω στους οδηγούς. 
Τούτο είναι ακόμη πιο παράδοξο τη 
στιγμή που η επίδραση ενός άλλου 
κατασταλτικού, του οινοπνεύματος, εί
ναι πολύ γνωστή. Μια σειρά πειραμάτων 
όμως που έγιναν πρόσφατα στην Ολ
λανδία έδειξε πέρα από κάθε αμφιβο
λία, ότι η ικανότητα του οδηγού να 
εκτελεί συνδυασμένους χειρισμούς υ
ποβιβάζεται σημαντικά με την χρήση 
ηρεμιστικών. Στην διάρκεια των πειρα
μάτων οι οδηγοί που είχαν πάρει έστω 
και ελαφρές θεραπευτικές δόσεις ηρε- 
μιστικών οδηγούσαν το αυτοκίνητο με 
μια κίνηση δεξιά - αριστερά, ενώ ο 
δρόμος ήταν πλατύς και ευθύς. Ένα 
κενό που υπήρχε στις σχετικές έρευ
νες φαίνεται τώρα να έχει καλυφθεί. Το 
ερώτημα, αντα ηρεμιστικά μας επηρεά
ζουν το επόμενο πρωί από την λήψη.

Την απάντηση δίνουν δύο ψυχίατροι 
από το Νοσοκομείο Βασίλισσα Ελισάβετ 
στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας. Για να 
κάμουν την σχετική έρευνα, επιστρά
τευσαν 12 γυναίκες επαγγελματίες 
οδηγούς και τους ζήτησαν το πρωί μετά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ m i V J i

ΤΑ ΥΠΝΩΤΙΚΑ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σε π ειρά μα τα  που έκαναν Βρεταννοί επ ιστήμονες δ ιαπ ι
στώ θηκε ότι σε όλες τις περ ιπ τά ισεις που χορηγήθηκε σε 
οδηγούς υπνω τικό το  βράδυ, η επ ήρειά  του  δεν π έρασε 
ο ύ τε  το  πρωί και η ικανότητα  των οδηγών να εκτελούν 
συνδυασμένους χειρισμούς ε ίχ ε  υποβιβασθεί σημαντικά.

την λήψη του ηρεμιστικού να κάμουν 
δοκιμές ικανότητας οδηγώντας ανάμε
σα σε κώνους πλαστικούς. Το ίδιο 
βράδυ τους δόθηκε πάλι φάρμακο, που 
όμως οι ίδιες δεν γνώριζαν ότι ήταν 
αδρανές. Και το επόμενο πρωί πέρασαν 
πάλι το ίδιο τέστ. Σε όλες τις περιπτώ
σεις η ικανότης οδήγησης είχε επηρεα
στεί σημαντικά μετά την λήψη του 
πραγματικού ηρεμιστικού. Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι ακόμη και μετά ολονύκτιο 
ύπνο η επίδραση του ηρεμιστικού δεν 
εξαντλείται. Το πόσο όμως ακριβώς 
κρατά ποικίλει από άτομο σε άτομο και 
από φάρμακο οε φάρμακο. Οπωσδήπο
τε δεν είναι ακόμη γνωστό αν και κατά 
πόσο βελτιώνεται η ικανότητα οδήγη
σης όταν το άτομο επαναλαμβάνει τις 
δόσεις του φαρμάκου. Και ούτε γνωρί
ζουμε αν οι άνδρες επηρεάζονται τόσο 
όσο οι γυναίκες. Εξ άλλου στα τελευ
ταία πειράματα χρησιμοποιήθηκαν γυ
ναίκες γιατί σύμφωνα με τις στατιστικές 
οι γυναίκες καταναλώνουν περισσότε
ρα φάρμακα του είδους από τους 
άνδρες. Παρ’ όλα αυτά και με βάση τις 
περιορισμένες ενδείξεις που έχουμε οι 
ερευνητές συμβουλεύουν αυτούς που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το βρά

δυ ηρεμιστικά ή υπνωτικά να αποφεύ
γουν την πρωινή οδήγηση τουλάχιστον 
τις πρώτες μέρες που αρχίζουν μια 
τέτοια θεραπεία.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο άνθρωπος που βρήκε τον τρόπο να 
μειώνονται οι καθυστερήσεις στην οδι
κή κυκλοφορία ανακηρύχθηκε φέτος 
νικητής του γνωστού βραβείου Ενέρ
γειας που προσφέρει κάθε χρόνο η 
Βρετανική Βασιλική Εταιρία για την 
προώθηση των επιστημών. Ο κ. Ρόμ- 
περτσον, προϊστάμενος του τμήματος 
αστικών οδικών δικτύων του Βρεταννι- 
κού Κέντρου Οδικών και Μεταφορικών 
Ερευνών, κέρδισε το βραβείο για τη 
σημαντική του συμβολή στην εξοικονό
μηση ενέργειας, με το προηγμένο 
σύστημα σημάτων κυκλοφορίας που
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Μετά τη λήψη ηρεμιστικών περιορίζονται σημαντικά οι ικανότητες του οδηγού.

ανέπτυξε και που είναι γνωστό ααν 
ΤΡΑΝΣΙΤ. Οι καθυστερήσεις στα σήμα
τα κυκλοφορίας υπολογίζεται ότι προ- 
καλούν σπατάλη 500-1000 εκατομμυρί
ων λίτρων καυσίμων το χρόνο στη 
Βρετανία και μόνο. Για τον αποδοτικό 
συντονισμό των σημάτων απαιτείται 
πλήρης γνώοη της συχνότητας της 
κυκλοφορίας και της αλληλεξάρτησης 
των προβλημάτων που μπορούν να 
παρουοιαοθούν.

Το 1967, ο κ. Ρόμπερτσον μελέτησε 
και ανέπτυξε ένα πρόγραμμα για ηλε
κτρονικό εγκέφαλο που εξελίχθηκε σε 
τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα να θεωρεί
ται το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα 
που έχει ποτέ·δοκιμαστεί. Μελέτησε 
γνωστούς δρόμους με μεγάλη κυκλο
φορία για να προβλέψει καθυστερήσεις 
που προέρχονται από την κακή ρύθμιση 
των σημάτων. Με τη βοήθεια ηλεκτρο
νικού εγκέφαλου έδωσε απαντήσεις 
για την καλύτερη ρύθμιση των σημάτων 
μειώνοντας έτσι τις καθυστερήσεις της 
κυκλοφορίας. Δοκιμές που έγιναν στη 
Γλασκώβη πιστοποίησαν την αποτελε- 
σματικότητα του ΤΡΑΝΣΙΤ και από τότε 
έχει γίνει παγκόσμια αποδεκτό σαν το 
καλύτερο πρόγραμμα για τη ρύθμιση

της κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι 
χρησιμοποιείται από 300 πόλεις σε 40 
χώρες. Ο κ. Ρόμπερτσον ισχυρίζεται ότι 
το σύστημά του επιτυγχάνει οικονομία 
καυσίμων κατά 25%. ' Ενας νέος τύπας, 
γνωστός σαν ΣΚΟΥΤ που τοποθετείται 
τώρα στο Λονδίνο, περιλαμβάνει ανι
χνευτή οδικής κυκλοφορίας που ρυθμί
ζει τα σήματα κάθε λεπτό ανάλογα με 
την κίνηση. Υπολογίζεται ότι με το νέο 
αυτό τύπο θα επιτυγχάνεται 5% επί 
πλέον οικονομία στα καύσιμα.

Οι κλέφτες αυτοκινήτων στη Αγγλία 
πολύ σύντομα θα διατρέχουν τον κίνδυ
νο να εντοπίζονται μέσα σε 5 δευτερό
λεπτα. Οι αστυνομικές αρχές της νοτι
οανατολικής Αγγλίας αρχίζουν ήδη να 
χρησιμοποιούν μια κάμερα τηλεόρασης 
συνδεδεμένη με ένα ηλεκτρονικό υπο
λογιστή που αναγνωρίζει τα κλεμμένα 
οχήματα που κυκλοφορούν στους δρό
μους. Η Διεύθυνση Επιστημονικών Ε
ρευνών και Κατασκευών του Βρετανι
κού Υπουργείου Εσωτερικών, σε συ
νεργασία με ωρισμένες εταιρίες ειδι
κές στους ηλεκτρονικούς υπολογι
στές, επεξεργάστηκε επί πέντε χρόνια 
ένα αυτόματο σύστημα ανάγνωσης αρι
θμών, που μετά από επιτυχημένες

δοκιμές τελειοποιήθηκε για καθημερι
νή χρήση.

Το σύστημα αποτελείται από μια 
συνηθισμένη τηλεοπτική μηχανή λήψε- 
ως που παίρνει τις εικόνες των οχημά
των και είναι ευαίσθητη στις υπέρυθρες 
ακτίνες, ώστε να λειτουργεί και τη 
νύχτα. ' Ενας ανιχνευτής θαμμένος 
μέσα στο δρόμο εξασφαλίζει την καλή 
λήψη της εικόνας. Το σήμα από την 
κάμερα περνά στην ηλεκτρονική επε
ξεργασία, που παίρνει τον αριθμό κυ
κλοφορίας και τον αναφέρει στον ηλε
κτρονικό υπολογιστή της αστυνομίας. 
Εάν το όχημα είναι ύποπτο, δίνεται 
σήμα συναγερμού μέσα σε 5 δευτερό
λεπτα. Ο υπολογιστής μπορεί επίσης να 
δώσει στην αστυνομία αμέσως μια 
περιγραφή του αυτοκινήτου. Μέχρι 
τώρα η αναγνώριση κλεμμένων οχημά
των ήταν δουλειά που στηριζόταν μάλ
λον στη τύχη. Συνήθως έπρεπε πρώτα 
να κινηθούν οι υποψίες του αστυνομι
κού και μετά να γίνει ο έλεγχος στον 
εγκέφαλο. Δεν ήταν δυνατόν να γίνεται 
έλεγχος σε κάθε ένα διερχόμενο αυτο
κίνητο μήπως είχε αναφερθεί σαν 
κλεμμένο. Με το νέο σύστημα τούτο 
γίνεται εφικτό.
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Του Βοηθού Γυμνασίαρχου 
κ. Παναγ. Καραδήμα

Ένα από τα έθιμα που έχουν παράδοση 
αιώνων και ζουν ακόμα μέχρι σήμερα σε 
ορισμένες περιοχές είναι και τα χελιδο
νίσματα. Στις φωτογραφίες και των δύο 
σελίδων ομορφιές από την Ελληνική 
’ Υπαιθρο.

ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ:ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ
ΕΜΜΟΝΗ στα πατροπαράδοτα 
ήθη και έθιμα είναι μια από τις 

πολλές μορφές ζωντανής φιλοπατρίας. 
Τα αγνά λαϊκά έθιμα που είναι συνυφα- 
σμένα με την μακραίωνη ζωή του 
έθνους μας σιγά σιγά σβύνουν, ξεθυ
μαίνουν και αποχρωματίζουν την παρα
δοσιακή μας ζωή.

Με την αφομοιωτική ενέργεια του 
κοσμοπολιτισμού και τη μανία της μιμη- 
τικότητας ή και με την επίδραση που 
ασκούν τα σύγχρονα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, όλα τείνουν να πάρουν 
μια μορφή ενός ορισμένου μοντέλου 
και δίνουν την εντύπωση πως έχουμε το 
φαινόμενο του εθνικού μαρασμού ή της 
αλλοίωσης της εθνικής μας ταυτότη
τας.

Σε όλα όμως αυτά είναι επιτακτική η 
ανάγκη να αντιδράσουμε για να μη 
χαθεί ανεπιτρεπτί ό,τι όμορφο και 
πρωτότυπο ανήκει στην παραδοσιακή 
μορφή ζωής και να μη κοπεί η αλυσίδα 
που μας συνδέει με το παρελθόν αλλά 
και που μας ενώνει με το άγνωστο 
μέλλον.

' Ενας τρόπος αντίδρασης είναι και η

προβολή ή ακόμη και η μελέτη των 
ηθών και εθίμων της λαϊκής μας κληρο
νομιάς και μάλιστα όταν αυτά είναι 
επίκαιρα.

Πολλά απ’ αυτά αναφέρονται σε 
καθολικές και αμετάβλητες εκδηλώ
σεις της ανθρώπινης ζωής, όπως της 
θρησκείας, της λατρείας, του γάμου 
κ.ά.

Τα έθιμα αυτά έχουν παράδοση 
πολλών αιώνων και υπάρχουν μαρτυρί
ες από την ομηρική, τη βυζαντινή και τη 
νεότερη εποχή.

Σήμερα ελάχιστα σώζονται σε ορι
σμένες περιοχές της ελληνικής υπαί
θρου, αφού τα ξενόφερτα στοιχεία την 
έχουν κατακλύσει κι αυτή, όπως και τις 
μεγαλουπόλεις. ' Ενα από τα έθιμα 
αυτά είναι και το χελιδόνισμα. Και το 
επιλέξαμε, επειδή ακριβώς τείνει σχε
δόν να εξαφανιστεί από την παραδοσια
κή ζωή. Στο έθιμο αυτό όπως και σε 
παρόμοια -  Λειδινός, Ζαφείρης, όλα 
ανοιξιάτικα έθ ιμα- τις ενέργειες καιτις 
πράξεις που γίνονται, τις συνοδεύουν 
τραγούδια. Με τα τραγούδια αυτά 
εκφράζεται η επιθυμία του ανθρώπου

να επιδράσει στις ανώτερες δυνάμεις 
για να πετύχει την καλοχρονιά και την 
ευημερία. Την 1 Μαρτίου σε πολλά 
μέρη της Ελλάδας, εκτός από τις 
διάφορες άλλες εκδηλώσεις (άσπρισμα 
σπιτιών τοποθέτηση στά δάχτυλα των 
χεριών πολύχρωμης κλωστής κ.ά.) τα 
παιδιά φτιάχνουν ενα ομοίωμα χελιδονι
ού και κρατώντας το στα χέρια ή 
βάζοντάς το πάνω σε μια ράβδο γυρί
ζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας 
το σχετικό τραγούδι, τα χελιδονίσματα. 
Μετά την αναγγελία και την ευχή ότι 
ήρθαν τα χελιδόνια με τη νέα εποχή, τα 
παιδιά ζητούσαν το φιλοδώρημα από τη 
νοικοκυρά του σπιτιού, λέγοντας συγ
χρόνως και στίχους επαινετικούς γΓ 
αυτή ή και για τα άλλα μέλη της 
οικογένειας, όπως γίνεται και σήμερα 
όταν τραγουδούν τα κάλαντα. «Με τον 
«αγερμό» των μικρών παιδιών από σπίτι 
σε σπίτι το έθιμο αποσκοπεί στο να γίνει 
σε κάθε σπίτι η επίσκεψη του πρώτου 
χελιδονιού και να μεταδοθεί έτσι, μ' 
αυτόν τον τρόπο και μέσα εκεί η 
αναγεννητική ιδιότητα της νέας ευτυχι
σμένης εποχής, όπως τέτοια είναι η



Τα τραγούδια αυτά είναι συμβολικά και συνοδεύονται αττό μερικές κινήσεις που διερμηνεύουν 
δοξασίες και έθιμα που έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική αρχαιότητα και χωρίς διακοπή ή με 
μικρές αλλαγές φτάνουν μέχρι την εποχή μας, που τείνουν όμως να λησμονηθούν απάτην εισροή 
νέων ηθών στη νεοελληνική ζωή.

ελπιδοφόρα Άνοιξη, αν μάλιστα θα 
συγκριθεί με το φοβερό χειμώνα και το 
γενικό μαρασμό που εκείνος πάνω στη 
βλάστηση προκάλεσε. Το πρώτο το 
βασικό και το σπουδαίο, στοιχείο που 
τώρα φέρνει μέσα στο σπίτι η χελιδόνα, 
είναι η θεία «υγεία», γράφει ο καθηγη
τής Κ. Ρωμαίος στο βιβλίο του «Κοντά 
στις Ρίζες». Στην αρχαία εποχή με την 
είσοδο της άνοιξης και την εμφάνιση 
των χελιδόνων, όπως μας πληροφορεί ο 
Αθήναιος (Η ', 360 κ.ε.) στη Ρόδο τα 
παιδιά τραγουδούσαν ένα τραγούδι 
σχετικό που άρχιζε έτσι:
«ήλθ' ήλθε χελιδών 
καλάς ώρας άγουσα, 
καλούς ενιαυτούς, 
επί γαστέρα λευκά 
επί νώτα μέλαινα...».

Αλλά και στους Βυζαντινούς χρό
νους υπήρχε το έθιμο αυτό, όπως 
φαίνεται από μια μαρτυρία του Χρυσο
στόμου που ονομάζει «τερατωδίαν» τη 
συνήθεια αυτή: «και οι χελιδόνας εν 
ώρα χειμώνος περιφέροντες και ησβο- 
λωμένοι και πάντας κατηγορούντες 
μισθόν της τερατωδίας ταύτης λαμβά-

νοντες». Η αντίδρασή του αυτή δικαιο
λογείται και για την ειδωλολατρική 
προέλευση του έθιμου, αλλά και για το 
ότι οι τραγουδιστές απαιτούσαν χρήμα
τα που, αν δεν τους δίδονταν, εκτόξευ
αν καυστικές σάτιρες ή και χυδαίες 
λέξεις για την οικοδέσποινα η και τα 
άλλα μέλη της οικογένειας.

Το έθιμο αυτό στους βυζαντινούς 
χρόνους φαίνεται ότι συνδυαζόταν και 
με τη μεγάλη γιορτή την 1 Μαρτίου για 
τον ερχομό της Άνοιξης.

Αλλά και οι «δήμοι» (πράσινοι, βενέ- 
τοι), ομάδες που εμφανίζονται στην 
αρχή που Ιππόδρομο και αργότερα 
παίρνουν πολιτικό χρώμα, όπως διαβά
ζουμε στην «έκθεση» του Κων/νου του 
Πορφυρογέννητου, έψαλλαν μπροστά 
στο βασιλιά το εξής τραγούδι:
«ίδε το έαρ το γλυκύνπάλιεπανατέλλει 
χαράν υγείαν και ζωήν και την ευημερί
αν
ανδραγαθίαν εκ Θεού τω βασιλεί Ρω
μαίων
και νίκην θεοδώρητον κατά των πολεμί
ων...».
ή «ίδε το έαρ το καλόν πάλιν επανατέλ-

λει
φέρον υγείαν και χαράν και την ευημε
ρίαν...».

Η ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος όμως 
απαγόρευσε το έθιμο αυτό με τον 62 
κανόνα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο στον 
ελληνικό χώρο, αλλά και στη Δύση το 
Μεσαίωνα γνώριζαν το χελιδόνισμα, 
όπως μας πληροφορεί ο S. BAUDBO- 
VY, παρόλο ότι ο καθηγητής Κ. Ρωμαίος 
υποστηρίζει ότι πρόκειται για «μιαν 
ειδική λαογραφική εκδήλωση του ελλη
νικού έθνους».

Στους νεώτερους χρόνους έχουμε 
σε πολλά μέρη της Ελλάδας το έθιμο 
αυτό και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές 
παραλλαγές τραγουδιών.

Στην Καρδαμύλη της Λακωνίας την 1 
Μαρτίου έψαλλαν το τραγούδι: «χελι
δόνι έρχεται /  θάλασσα επέρασε...». 
Αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, 
όπως στη Μακεδονία στην Κρήτη, 
γίνονταν την 1 Μαρτίου. Αντίθετα στη 
Λέσβο το χελιδόνισμα το έκαναν την 
Κυριακή των Βάΐων.

Μια από τις πιο γνωστές παραλλαγές
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Ο Νικόλαος Πολίτης ο μεγάλος λαο- 
γράφος που μελέτησε και διέσωσε 
πολλά από τα γραφικά έθιμα του λαού 
μας.

του τραγουδιού είναι:
«Χελιδόνα έρχεται 
απ’ την άοπρη θάλασσα· 
κάθησε και λάλησε:
-Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, 
και Φλεβάρη θλιβερέ, 
κι αν χ ιονίσεις κι αν ποντίσεις, 
πάλι άνοιξη μυρίζεις».

ΟΑ. Passow στη συλλογή δημοτικών 
τραγουδιών που δημοσιεύτηκε στα 
1860 περιλαμβάνει ένα νεοελληνικό 
τραγούδι «χελιδονίσματος» (αρ. 307α) 
που αρχίζει ως εξής:
«’ Ηρθεν, ήρθε χελιδόνα, 
ήρθε κι άλλη μελιηδόνα, 
κάθησε και λάλησε 
και γλυκά κελάδησε:
«Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, 
και Φλεβάρη φοβερέ, 
κι αν φλεγίσεις κι αν τσικνίσεις, 
καλοκαίρι θα μυρίσεις». ■

Το τραγούδι αποτελείται από 43 
στίχους. Απ' αυτούς χαρακτηριστικοί 
είναι οι εξής:
«Μέσα δω που ’ ρθαμε τώρα, 
μέσα γειά, μέσα χαρά, 
στον αφέντη, στην κυρά, 
στα παιδιά και στους γονείς, 
σ' όλους τους τους συγγενείς».

' Οπως φαίνεται τα λόγια αυτά είναι

ευχές των παιδιών που δίνουν για τα 
μέλη της οικογένειας και τους συγγε
νείς τους, κάτι παρόμοιο δηλαδή μ' 
αυτό που γίνεται στα Κάλαντα.

Χαρακτηριστικά ο Κ. Ρωμαίος σχολιά
ζει τους στίχους αυτούς ως εξής: «Οι 
λόγοι των παιδιών δεν είναι απλό 
τραγούδι που του μέλλεται να παραμεί- 
νει λόγος ασήμαντος. Η διατύπωση, 
που γίνεται οε προστακτική έγκλιση, 
δείχνει ότι ο θίασος των παιδιών κατά τη 
διάρκεια του «αγερμού» είναι φορέας 
μαγικής εξουσίας που δικαιούται, με το 
τραγούδι του, να την κατευθύνει κατά 
βούληση. Οταν τραγουδάει «μέοα 
γεια, μέσα χαρά» καί «μέσα φτήνια» ή 
όταν διατάζει το «έξω ψύλλοι», έξω 
οχτροί» όλα αυτά δεν είναι αδύναμη 
ικεσία η αβέβαιη ευχή, αλλά μια αυστη
ρή προσταγή.

«Εν ποια εξουσία λαλούσι» την ώρα 
εκείνη τα παιδιά; Με την εξουσία, που 
τους δίνει το γεγονός ότι μεταφέρουν 
το θαυματουργό ξύλινο ομοίωμα του 
χελιδονιού συμβόλου της νέας αναγεν- 
νητικής περιόδου που έρχεται. Μια 
τέτοια ερμηνεία ισχύει και για κάθε 
ανάλογο περιστατικό, σχετικό μ’ αγερ- 
μούς παιδιών και με την παντοδυναμία 
που τις στιγμές εκείνες έχουν τα 
παιδιά, σκορπώντας γύρω τους την 
καλοσήμαδη αρχή μιας νέας ευτυχι
σμένης ζωής» (Κοντά στις Ρίζες, σελ. 
447-48)

Ο Ν. Γ. Πολίτης που θεωρείται ο 
πατέρας της λαογραφίας, αναφερόμε- 
νος στο νεότερο ελληνικό χελιδόνισμα 
που περιέχει και την αποτροπή των 
κακών του χειμώνα παρατηρεί τα εξής: 
«Αι δε παρεμβαλλόμενοι εις το μεσαιω
νικόν χελιδόνισμα επωδαί, υποδεικνύ
ουν ότι ο κύριος σκοπός του άσματος 
δεν ήτο ο εορτασμός της επανόδου της 
χελιδόνος, αλλά η αποτροπή των κακών 
του χειμώνος, ότι άρα και το έθιμον και 
το άσμα ανήκουν εις τας πολυπληθείς 
μαγικός τελετάς, τας εις τακτούς 
καιρούς γινομένας προς εξασφάλισιν 
των αγαθών και προφύλαξιν από των 
κακών, αίτινες τοσούτο συνήθειες είναι 
εις διαφόρους λαούς και δη καιπαράτω 
αρχαίω και σημερινά) ελληνικώ λαώ».

' Ετσι τα τραγούδια αυτά είναι συμβο
λικά και συνοδεύονται από μερικές 
κινήσεις που διερμηνεύουν δοξασίες 
και έθιμα που έχουν τις ρίζες τους στην 
ελληνική αρχαιότητα και χωρίς διακοπή 
ή με μικρές αλλαγές φτάνουν μέχρι την 
εποχή μας, που τείνουν όμως να 
λησμονηθούν από την εισροή νέων 
ηθών στη νεοελληνική ζωή.

r  ί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΗΓΗΜΑ

ΔΥΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Του

Νόρμαν Φόουλερ

Α ΚΟΥΣΕ, Μπόμπ, είπε ο βετεράνος 
αστυνομικός Μπάρτον στο φίλο

του.
Ακόμα δεν έχει υπογράφει το ένταλ

μα για τη σύλληψή σου γι' αυτό που 
συνέβη στην τράπεζα.

Αν μου πεις, με ακρίβεια, όσα έγιναν 
εκείνη τη νύχτα, ίσως καταφέρω να σε 
γλιτώσω...

-  Μπάρτον, δεν νομίζω να πιστεύεις 
ότι είμαι φονιάς! φώναξε με απελπισία ο 
νέος.

-  Αν σε νόμιζα για τέτοιον δεν θα 
ερχόμουν να σε βρω εδώ.

-  Ακούσε πώς έγιναν, τότε. Βρι
σκόμουν μαζί με τον Ντάγκαν, τον 
φύλακα, στο υπόγειο. Τη στιγμή που θα 
έκλεινε το χρηματοκιβώτιο των καταθέ
σεων, παρουσιάστηκαν δυό άνθρωποι 
με μάσκες. Σκότωσαν τον Ντάγκαν, 
γιατί δοκίμασε νατραβήξειτο όπλο του. 
Εμένα με χτύπησαν στο κεφάλι κι

έπεσα αναίσθητος... Αυτό είναι όλο!
Ο αστυνομικός έμεινε σκεφτικός για 

λίγο.
-  Καλά, είπε τελικά. Πάμε τώρα στο 

σπίτι σου.
Στο διαμέρισμα του Μπομπ όλα φαί

νονταν κανονικά, εκτός από ένα παρά
θυρο που ήταν ανοιχτό και που ο νέος 
θυμόταν ότι το είχε κλείσει πριν φύγει 

Στο υπνοδωμάτιο, ο Μπάρτον ανακα-
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λυψε πάνω στο ηαρκέ ίχνη από πατήμα
τα που έφταναν ώς τη ντουλάπα. Την 
ίδια στιγμή την άνοιξε και βρήκε μέσα 
μια μικρή βαλίτσα γεμάτη χαρτονομί
σματα!

Ο Μπομπ είχε, ξαφνικά, χλωμιάσει.
-  Καταλαβαίνω! του είπε ο φίλος 

του. Θέλουν να κάνουν την αστυνομία 
να πιστέψει ότι σκόπευες να το σκάσεις 
με κάποιο συνένοχό σου... Ας μη 
χάνουμε καιρό...

Την ίδια στιγμή ακούστηκε η σειρήνα 
ενός περιπολικού της αστυνομίας.

-  Γρήγορα, Μπομπ, πάρε τη βαλίτσα 
και φύγε από τη σιδερένια σκάλα 
κινδύνου! του είπε ο Μπάρτον. Αφησε 
τη βαλίτσα σε κάποια θυρίδα του 
σιδηροδρομικού σταθμού. Ύστερα πή
γαινε σπίτι μου και κάνε ό,τι σου πει ο 
Τσαν Χου. Είναι ο εξυπνότερος υπηρέ
της στον κόσμο!

Ο νέος υπάκουσε και βγήκε από το 
παράθυρο της κουζίνας ενώ ο Μπάρτον 
τακτοποίησε βιαστικά το δωμάτιο. Μό
λις είχε τλειώσει, όταν μπήκε ένας 
συνάδελφός του, ο αρχιφύλακας ο 
Ντάλτον.

-  Μπάρτον, τι ζητάς εδώ; τον ρώτη- 
οε.

-  Το ίδιο πού ζητάς κι εσύ, υποθέτω, 
απάντησε ο Μπάρτον. Αλλά, το πουλί 
πέταξε...

Πήγε προς την πόρτα κι αφήνοντας 
τον άλλον να ψάχνει, βγήκε έξω. Μόλις 
απομακρύνθηκε, λίγο, τηλεφώνησε 
στον Κινέζο υπηρέτη του.

-  Βρίσκεται εδώ κάποιος άγνωστος, 
κύριε, του είπε ο Τσαν Χου. Προσποιεί
ται ότι καθαρίζει το ασανσέρ.

Ο αστυνομικός κατάλαβε ότι θα ήταν 
κάποιος της συμμορίας που έκανε τη 
ληστεία στην Τράπεζα, σταλμένος να 
τον δολοφονήσει. ' Ετσι, ανέβηκε από 
τον εξωτερική σκάλα κινδύνου του 
σπιτιού, ώςτη σοφίτα, χώθηκε αθόρυβα 
στο κλουβί του ασανσέρ κι έφτασε πίσω 
από τον άγνωστο, που καθάριζε τον 
θάλαμο μ’ ένα κουρέλι.

-  Ακίνητος, φίλε! του είπε ξαφνικά.
Ο άνθρωπος γύρισε ξαφνιασμένος κι

ο Μπάρτον τον αναγνώρισε αμέσως.
’ Ηταν ο Ντοπ Ντόυλ ένας από τους πιο 
επικίνδυνους κακοποιούς.

Με το περίστροφο κολλημένο στη 
ράχη του ο Μπάρτον τον οδήγησε στο 
διαμέρισμά του. ' Ηξερε καλά ότι ήταν 
αδύνατο να τον κάνει να μιλήσει, αλλά 
είχε σκεφτεί κάποιο σχέδιο...

-  Κλείδωσέ τον στο δωμάτιο των 
ξένων! είπε στον υπηρέτη του και του

έκλεισε με σημασία το μάτι.
Ο υπηρέτης υπάκουσε κι όταν ξανα- 

γύρισε κοντά στον κύριό του, ο αστυνο
μικός πρόσθεσε χαμηλόφωνα:

-  Αν προσπαθήσει να το σκάσει μην 
τον εμποδίσεις! Κατάλαβες Τσαν;

-  Μάλιστα κύριε! απάντησε ο Κινέ
ζος χαμογελώντας.

Ο ’ Εημς Πέρκινς, ο ταμίας της 
τράπεζας, ετοιμαζόταν να πέσει στο 
κρεβάτι του, όταν άκουσε το κουδούνι 
της πόρτας να χτυπά. Πήγε ν ' ανοίξει 
και βρέθηκε μπροστά στον Ντοπ Ντόυλ.

-  Τι θέλεις εδώ; του είπε ο ταμίας. 
Δεν σου είπα να μην έρχεσαι εδώ; Τι 
γίνεται ο...

-  Ο Μπάρτον; Μια χαρά, αλλά δεν 
πρόκειται να ξαναασχοληθώ μαζί του. 
Είναι θαύμα πώς του ξέφυγα!

-  Να σας πάρει οδιάολος! φώναξε ο 
Πέρκινς χλωμιάζοντας. Τα κάνατε μού
σκεμα, εσύ κι ο σύντροφός σου! Σκοτώ
σατε το φύλακα, χωρίς κανένα σοβαρό 
λόγο κι αφήνετε ζωντανό ένα επικίνδυ
νο φίδι, σαν τον Μπάρτον...

-  Φτάνει! τον διέκοψε απότομα ο 
κακοποιός. Ήρθα να πάρω το μερίδιό 
μας. Νομίζω πως κάναμε καλά τη 
δουλειά μας. Πήραμε τα λεφτά και 
κρύψαμε ένα μέρος απ' αυτά στο σπίτι 
εκείνου του νεαρού. Δεν μπορούσαμε, 
βέβαια, να σκοτώσουμε όλο τον κόσμο 
για να σ' ευχαριστήσουμε... Λοιπόν τα 
λεφτά! Πρέπει να φύγω γρήγορα, γιατί 
αν με πιάσει η αστυνομία, δεν είμαι 
σίγουρος αν θα κρατήσω κλειστό το

στόμα μου.
Την ίδια στιγμή ο Πέρκινς τον πυρο

βόλησε. Ο κακοποιός κλονίστηκε και 
κύλησε στο πάτωμα.

Ο Εημς Πέρκινς, ετοιμάστηκε να 
τον αποτελειώσει, αλλά μια βλοσυρή 
φωνή τον σταμάτησε.

-  Πέταξε το όπλο σου, Πέρκινς! 
διέταξε ο Μπάρτον ξεπροβάλλοντας 
πίσω από τις κουρτίνες του παραθύρου.

Ο Πέρκινς έμεινε, για μια στιγμή, σαν 
παγωμένος. Αλλά, ξαφνικά, γύρισε και 
προσπάθησε να πυροβολήσει. Ο αστυ
νομικός, όμως ήταν πιο γρήγορος.

Οταν έφτασε ο αρχιφύλακας Ντάλ
τον, ειδοποιημένος τηλεφωνικά από 
τον Μπομπ, τον βρήκε να σκουπίζει τον 
ιδρώτα του.

-  Σ ’ αυτό εκεί το χρηματοκιβώτιο 
βρίσκονται τα λεφτά της τράπεζας, του 
είπε ο Μπάρτον. Πιστεύω να είναι 
σωστά.

Ύστερα, γύρισε στον πληγωμένο 
Ντόυλ και πρόστεσε:

-  Δεν ήξερα ότι τρέχεις τόσο πολύ, 
διάβολε! Είδα κι έπαθα να σε προλάβω 
καθώς σε παρακολουθούσα. Γιατί, θα 
πρέπει να ξέρεις ότι σ' άφησα σκόπιμα 
να φύγεις από το σπίτι μου, για να σε 
παρακολουθήσω ως εδώ...

Σε λίγο έφτασε ο ιατροδικαστής κι 
αφού εξέτασε το τραύμα του Εημς 
Πέρκινς, δήλωσε ότι δεν ήταν σοβαρό.

-  Θα ζήσει πολλά χρόνια ακόμα, 
μέσα στη φυλακή, είπε ο Μπάρτον.

ΝΟΡΜΑΝ ΦΟΟΥΛΕΡ

Ο Πέρκινς έμεινε για μια στιγμή σαν παγωμένος.
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Εκτροπα στον πανηγυρισμό της Εθνικής Εορτής

Ο Ι ΚΑΙΡΟΙ ήτανε δύσκολοι για 
όλη την Ελλάδα, που μόλις 

ε ίχε λευτερω θεί από τον τουρκικό 
ζυγό. ' Ενα ζυγό, που είχε κρατήσει 
κάπου τετρακόσια τόσα χρόνια. Κι 
ωστόσο, οι Ελληνες δε λέγανε 
ακόμα να μονιάσουνε μεταξύ τους. 
Τρώγονταν σαν τα  προγόνια, αντί 
να κο ιτάξουνε να οργανώσουνε το 
κράτος. Και μαζί μ ’ αυτό, να φ τ ιά 
ξουνε τη  ζωή τούς. Πρωθυπουργός 
ήτανε τό τε  ο Ιωάννης Κωλέτης, 
που ε ίχε γεννηθεί στο Συρράκο της 
Ηπείρου. Οι εύποροι γονείς του  τον 
στείλανε στην Πίζα της Ιταλίας, να 
σπουδάσει χημεία και ιατρική. Εκεί 
εξέδωκε δυο βιβλία, «Περί της φ ύ- 
σεως του  θερμαντικού» το  ένα και 
«Περί γεωμετρίας» το ά λλο .' Οταν ο 
Ναπολέων κατέλαβε την Ιταλία, 
πήγε με δική του  πρωτοβουλία να 
του  προτείνει να διαλύσει την οθω 
μανική αυτοκρατορία με τη  βοή
θεια των Ελλήνων. Από την αδ ιαφο
ρία του  Βοναπάρτη σχημάτισε την 
ορθή γνώμη πως οι ' Ελληνες μονά
χα από τον εα υτό  τους μπορούσα
νε να λευτερω θούνε και γύρισε 
πίσω στα Γιάννενα, όπου διορίστη
κε γιατρός του  Αλή πασά. Τότε 
ορκίστηκε φιλικός, μαζί με τον Κα- 
ραϊσκάκη. Ακριβώς μετά δυο χρό 
νια, ξεσήκωσε την Πίνδο σ’ επ α νά 
σταση και κατέβηκε στην Π ελο
π όννησο, όπ ου ο νο μ ά σ τη κε  υ 
πουργός των Εσωτερικών και των 
Στρατιωτικών. Δ ιεύθυνε το  κράτος 
χωρίς υπάλληλους και το  στρατό 
δίχως όπλα και χρήματα. Βοήθησε 
μολαταύτα σημαντικά τον Κολοκο- 
τρώνη να καταστρέψ ει το  Δράμα- 
λη. Αργότερα φιλονίκησε με το

γέρο του Μόριά και πονηρότερος 
καθώς ήτανε, τον υποσκέλισε.

Αμα ανάλαβε ο Καποδίστριας, οι 
αντίπαλοί του τον στείλανε σαν 
ένα απλό υγειονομικό γιατρό, να 
σταματήσει την πανώλη στις Σ π έ
τσες. Αντί να πεθάνει εκεί, όπως 
ελπίζανε όλοι τους, με τη  δραστηρι
ότητα  και τις γνώσεις του, εξυγίανε 
το νησί. Ηξερε ν ’ αντικρίζει το 
θρίαμβο και τη  συμφορά με την ίδια 
απάθεια. Μ ετά  τη  δολοφονία του 
Κυβερνήτη πήρεπάλι την αρχή στα 
χέρια του. Μέσα στη γενική αναρ
χία έδρασε, ακολουθούμενος από 
είκοσι τέσσερα παλικάρια μονάχα 
κι όρισε τη  νέα κυβέρνηση, από τον 
Κολοκοτρώνη, τον Αυγουστίνο Κα- 
ποδίστρια και τον εαυτό  του. Μα 
σύντομα τους έδιωξε και τους δυο

Στην απέναντι σελίδα: Η Αθήνα κατά τα 
χρόνια της Επαναστάσεως, όπως φαι
νόταν από το υδραγωγείο του Αδρια- 
νού. Κάτω: Ο Ιωάννης Κωλέττης.

και κυβέρνησε πάλι μόνος, όσο να 
έρθει στο Ναύπλιο ο Ό θω νας. Η 
αντιβασιλεία, ωστόσο, τον έστειλε 
σε «έντιμο εξορία», ως πρέσβη στη 
Γαλλία για δέκα χρόνια. Με την 
εξυπνάδα του κατά φ ερε να επ ι
βληθεί τόσο καλά στο Παρίσι, ώστε 
γίνηκε προσωπικός φίλος του βασι
λιά Λουδοβίκου Φίλιππου. Οι Παρι- 
ζιάνες βλέπανε με θαυμασμό κι 
άφωνη έκπληξη τον ωραίο, ψηλό 
άντρα, με τη  χρυσοστόλιστη φ ο υ 
στανέλα, τέλε ιο  δείγμα των ηρώων 
που ταπεινώ σανε την Τουρκιά. Ζ η 
τούσανε να προσκληθούνε στα 
γεύματα  που έδινε, όχι στην π ρε
σβεία, μα στο ύπαιθρο, «α λα παλι- 
κάρ», όπως τα  ονόμαζε, ψήνοντας 
αρνιά με τους βλάχους ακολούθους 
του και βάζοντας τις αριστοκράτισ- 
σες να κάθονται στη χλόη ή να 
χορεύουνε τσάμικο στους ήχους 
της «τσαμπούνας», που έπ α ιζε συ
νήθως ο ίδιος. Μια α π ’ αυτές, η 
μαρκησία Πουιζεράν, φημισμένη 
για την καλλονή της, τον ερω τεύ 
τηκε κι απόκτησε παιδί μαζί του.

Μόλις γύρισε στην Ελλάδα, κ α 
τόρθωσε να γίνει παντοδύναμος 
πρωθυπουργός, μέχρι του θανά
του  του, χάρη στην επ ιτηδειότητα 
που είχε να μεταχειρ ίζετα ι τους 

Ελληνες. Οι υποσχέσεις που τους 
έδινε, δεν πραγματοποιούνταν π ο 
τ έ  σχεδόν. Μ ’ όλα ταύτα , ο σκοπός 
του  π ετύχα ινε πάντα, γ ιατί ήτανε 
φιλοβασιλικός και τον στηρίζανε τ ’ 
ανάκτορα με το  έτσι θέλω.

Και γ ια  να βγάλει από τη μέση την 
κυριότερη πρόφαση κι αφορμή, την 
Εθνική Γιορτή, που ενέπ νεε τις 
άκαιρες και κάπ οτε τις άπρεπες
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επιθέσεις, ειρωνείες και κακογλωσ
σιές ενάντια στο Βασιλιά και στη 
βασίλισσα, αποφάσισε να εξορίσει 
την τελετή  και τον πανηγυρισμό 
της από την Αθήνα στο Νέο Φ άλη
ρο, που ήτανε τό τε  ακόμα ένας 
ερημότοπος. Κάπου εκεί, όμως, 
βρισκότανε το  μνημείο του  Καραϊ- 
σκάκη κι ο τάφ ος μερικών ακόμα 
αγωνιστών. Έτσι προσπάθησε να 
μπαλώσει κάπως τα  πράγματα.
' Οταν μαθεύτηκε τούτη  η α π όφ α 
ση στην Αθήνα, η μικρή π ρω τεύου
σα ξεσηκώθηκε κυριολεκτικά στο 
ποδάρι. Ο λαός, φανερά δυσαρε- 
στημένος, άρχισε να επ ιτίθετα ι όχι 
μονάχα ενάντια στον Κωλέτη και 
στην κυβέρνησή του, μα και στους 
«άνακτας», που επ ιτρέψ ανε να γ ί
νει μια τέτο ια  ιεροσυλία. Η αντιπ ο
λίτευση, που βρήκε δίκαιη όλη αυτή 
την αγανάκτηση, ρίχτηκε άγρια 
στον πρωθυπουργό. Οι φο ιτητές 
το  ίδιο. Ο Τύπος και, ιδιαίτερα η 
μαυροκορδατική «Ελπίς», εφημερίδα 
που έβγαζε ο πολύ καλός δημοσιο
γράφος του  καιρού του  Κωνστ. 
Αεβίδης, τον αποκάλεσε «αγύρτη».

Για πρώτη φορά ίσως ο Κωλέτης 
άναψε και φούντωσε. Ο θυμός του, 
όμως, όχι μονάχα δεν ω φέλησε σε 
τίποτα, αλλά τον έβλαψε κιόλας. 
Γιατί, μ ’ όλο που από έξη  μέρες 
πριν το  μεγάλο πανηγυρισμό, την 
πρωτεύουσα τη  διατρέχανε χω ρο
φύλακες, πεζοί και έφιπποι, μαζί με 
«οροφύλακες», που είχανε έρθει 
για βοήθεια των πρώτων, τα  π ρ ά 
γματα πήρανε εντελώ ς δ ιαφορετι
κή τροπή. ' Οταν ξημέρωσε η 25 
Μαρτίου 1845, η περίφημη γ ιορτα 
στική αψίδα, που στηνότανε κάθε 
χρόνο κοντά στην περιοχή του 
σημερινού Ζάππειου, βρισκότανε 
στη θέση της στολισμένη «κατά 
υπέροχον τρόπον». Φυσικά, την 
είχανε φ τιάξει κάπου αλλού και την 
τοποθετήσανε κρυφά εκεί πέρα τη 
νύχτα  της παραμονής. Κανένας, 
βέβαια, δεν ήξερε ποιοι ήταν οι 
κατασκευαστές της, μα όλοι τους 
φαντάζονταν: οι φο ιτητές, πρω το
πόροι π άντα  σε παρόμοιες εξορ 
μήσεις, πα ίξανε σίγουρα το  ρόλο 
τους στην ηρωική τούτη  πράξη, 
που πήρε απίθανες διαστάσεις. 
Γιατί δεν ήτανε μονάχα η αψίδα. Ο 
σημαιοστολισμός των σπιτιών, οι 
χοροί του λαού στους Στύλους του 
Ολύμπιου Δία, οι συμβολικέςπαρα- 
στάσεις και κάθε λογής επ ιγράμμα
τα, πολιτικορομαντικά και ρητοπα-
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τριωτικά, βρισκόντουσαν πάλι στην 
πρώτη γραμμή. Σύγχρονα, στους 
κ ε ν τρ ικ ο ύ ς  δρόμους υ π ή ρ χ α ν ε  
γραμμένα  δ ιάφ ορα  σ υνθήματα , 
π ου  σ τρ έφ ο ν τα ν  εν ά ν τ ια  στον 
πρω θυπουργό και στο «σινάφι» 
του.

Αλλά το  πιο καυστικό α π ’ όλα 
ήτανε εκείνο το πελώριο «Καλό 
κατευόδιο», που είχε γραφτεί σ ’ 
ένα τεράστιο  πανί κι είχε το π ο θε
τηθεί μέσα σε τελάρο, αντίκρυ σ τ ’ 
ανάκτορα ακριβώς. Το σύνθημα 
το ύ το  α π ευ θ υ ν ό τα ν ε  σ ’ όλους 
τους Βαυαρούς και σήμαινε «ότι 
γρήγορα θα σας στείλουμε πίσω 
από κει που ήρθατε». Το τι γίνηκε 
έπ ειτα  α π ’ αυτό, είναι αδύνατο να 
το  περ ιγράφει κανένας με λίγα 
λόγια. Η χωροφυλακή, γ ια  να μην 
εκτραχύνει την κατάσταση, δεν 
έκανε καμιά σύλληψη. Στο μεταξύ, 
η γιορτή που ε ίχε ετοιμάσει ο 
Κωλέτης στο Νέο Φάληρο απ έτυχε 
με το χειρότερο τρόπο. Κατά το 
πρόγραμμα, στην τελετή  θα π ή 
γαινε το  βασιλικό ζευγάρι. Επειτα, 
όμως, από τη  φασαρία που δημι- 
ο υ ρ γή θ η κε , ο Ο θω νας ά λλα ξε  
γνώμη και δεν το  κούνησε α π ’ το  
παλάτι. Κι ο κόσμος που συγκεν
τρώ θηκε εκεί πέρα, ήτανε μετρη
μένος στα δάχτυλα. Ο π ρω θυ
πουργός το  φυσούσε και δεν κρύ
ωνε. Γιατί π οτέ δε φ ανταζότανε 
πως θα ε ίχε  μια τόσο οικτρή α π ο 
τυχ ία  η προσπάθειά του, να δημι
ουργήσει μια εγκάρδια ατμόσφαιρα 
με λαϊκή προέκταση. «Εορτή εις 
ανάμνησιν της Επαναστάσεως, δεν 
συμφωνεί με τας ιδέας της Βαυαρι
κής Αυλής», έγραφ ε πάλι ο Αεβίδης. 
Κι έπειτα: «Τι αντιπροσωπεύει το  
μνήμα του Καραϊσκάκη; Πρώτον 
την έλλειψιν πειθαρχίας και δ εύ τε 
ρον ήτταν σημαντικήν των ελληνι
κών όπλων», υποστήριζε ο ίδιος 
δημοσιογράφος.

Ό π ω ς κι αν είχε το  ζήτημα, η 
μεγάλη αυτή μέρα του Ευαγγελι
σμού δεν π ήγε χαμένη. Ο α θηνα ϊ
κός λαός την τίμησε με το π αραπ ά
νω, με το  δικό του  τρόπο φυσικά. Ο 
Ιωάννης Κωλέτης δ ιέταξε να γ ίνου
νε συλλήψεις κι ανακρίσεις για τα  
«έκτροπα» που ακολουθήσανε τη  
γιορτή. Αλλά στο τέλος υποχώρησε 
και δεν έδωσε συνέχεια στην υπ ό 
θεση. Γιατί κατάλαβε πως όλα το ύ 
τα  θα ήτανε μονάχα σε βάρος του 
και τ ίπ ο τ ’ άλλο.

ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑ2Ε

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δυο κρατικών δυτικο- 
γερμανικών πλοίων σε μια πρωτο

φανή υπόθεση λαθρεμπορίας άφηνε 
άναυδες τις αρμόδιες Αρχές, που 
απεκάλυψαν τη... δραστηριότητα τού
τη, υπόθεση πολλών ετών!

Το ειδικό για την πόντηση σημαδού
ρων, «Γκούσταβ Μέγνερ», ανήκει στην 
Υπηρεσία Ναυτιλίας του ' Εμντεν στη 
Δυτική Γερμανία. Σε απόσταση 16 μιλιά 
από το λιμάνι του ' Εμντεν βρίσκεται 
αγκυροβολημένο το πλοηγικό σκάφος 
«Καπταίν Μπλέεκερ». Και το πλήρωμα 
του τελευταίου τούτου είχε για «χόμ- 
πυ» του να φτιάχνει... πακέττα. Κάθε 
φορά λοιπόν που περνούσε φορτωμένο 
με τις σημαδούρες του το πρώτο, με 
προορισμό του το λιμάνι, πλεύρισε και 
μέσα στ' άλλα παραλάμβανε πότε 
μεγάλα και πότε μικρά δέματα.

Με σταθερό λοιπόν ρυθμό, εξακο
λουθούσε πολλά χρόνια αδιάκοπα, η 
σταθερή -και ανεπίσημη αυτή- προς 
μια κατεύθυνση μεταφορά. Και πάντοτε 
το... «ταχυδρομείο» τούτο όχι μονάχα 
έφθανε απρόσκοπα στην ξηρά, αλλά και 
στοιβαζόταν προσεκτικά στο χώρο ό
που αποθηκεύονται οι σημαδούρες, 
αυτόματοι φανοί και άλλα πλωτά μέσα 
σηματοδότησης. Τα πακέττα δεν ανέ
φεραν αποδέκτες, αλλά είχαν μονάχα 
κύκλους και γραμμές αντί για όνομα και 
διεύθυνση! Αλλά πάντοτε έφθαναν 
στον προορισμό τους. Και αυτό ήταν το 
κυριότερο.

Το πιο εντυπωσιακό στην προκειμένη 
υπόθεση ήταν ότι οι αποδέκτες τους 
ήταν... οι ίδιοι οι αποστολείς τους: τα 
μέλη του πληρώματος του πλοηγικού 
σκάφους «Καπιταίν και είχαν «εξόδου» 
για ένα δεκαπενθήμερο, παρελάμβα- 
ναν ο καθένας τους, τα προσεκτικά 
σημαδεμένα με κύκλους και γραμμές 
πακέττα από το χώρο αποθέσεως των 
μέσων σημάνσεως της ναυσιπλοΐας. 
Περιεχόμενο των δεμάτων αυτών ήταν 
λαθραία. ' Ετσι απλά ήταν τα πράγματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δυτι- 
κογερμανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας 
τεράστιες ποσότητες αδασμολόγητα 
τσιγάρα, οινοπνευματώδη και άλλα εί-
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δη, θα πρέπει να έχουν ειοαχθεί χάρη 
στην... αδελφική συνεργασία των δυο 
κρατικών τούτων πλοίων, που δεν τα 
ήλεγχε η Τελωνειακή Υπηρεσία λόγω 
της επίσημης ιδιότητάς τους. Και θα 
εξακολουθούσαν ανενόχλητα τη... 
«δουλειά» τους, αν κάποιος ναύτης δεν 
έκανε το μοιραίο λάθος: ξέφυγε από τη 
σταθερή πορεία και την πεπατημένη 
της «θαλάσσιας οδού».

Ο ναύτης αυτός του πλοηγικού σκά
φους, κατά την αλλαγή της βάρδειας 
-κάθε δεκαπενθήμερο αλλάζει η 16με- 
λής βάρδεια- ζήτησε να βγει στην ξηρά 
όχι στη γερμανική, αλλά στη γειτονική 
ολλ ανδική ακτή, πράγμα που έγινε. 
Αλλά όταν θέλησε να περάσει τα 
γερμανοολλανδικά σύνορα για να φτά
σει στο ' Εμντεν, φορτωμένος με μερι
κές αδασμολόγητες κούτες τσιγάρα 
που είχε κρύψει, τον έπιασαν οι Ολλαν
δοί Τελωνειακοί.

«Τότε, ξυπνήσαμε» λένε οι Γερμανοί 
τους συνάδελφοι. «Εκεί ένας περνά 
λαθραία περνούν κι οι άλλοι». Και για 
ένα «ξύπνημα» επρόκειτο στην κυριο
λεξία της λέξεως και μάλιστα στην πιο 
μεγάλη της κυριολεξία. Γιατί οι Τελω
νειακοί του ’ Εμντεν, ανύποπτοι σε 
διάστημα πολλών χρόνων, παρακολου
θούσαν τον τακτικό ανεφοδιασμό του 
πληρώματος του πλοηγικού πλοίου 
«Κάπταιν Μπλέεκερ» με τσιγάρα και 
οινοπνευματώδη ποτά κυρίως, μαζί με 
μερικά άλλα ακόμη είδη. Ο ανεφοδια
σμός αυτός ήταν καλυμμένος κάτω από 
τον χαρακτηρισμό «είδη για την κατανά
λωση στην ανοικτή θάλασσα» που παν
τού είναι αδασμολόγητα.

Τώρα όμως μετά το «ξύπνημά» τους 
οι Τελωνειακοί εξήτασαν και τα βιβλία 
του εφοπλιστού του σκάφους και άρχι
σαν τους... λογαριασμούς: 33.784 
μπουκάλια οινοπνευματώδη υψηλής 
περιεκτικότητας οινοπνεύματος και 
5.900.000 τσιγάρα είχαν παραλάβει οι 
32 άντρες του πληρώματος του πλοηγι
κού. Και αν μεν είχαν καταναλωθεί 
πραγματικά οι ποσότητες αυτές, τότε 
δε θα υπήρχε καμιά παράβαση του 
Νόμου. Αλλά και οι πιο γεροί πότες δεν

Ο Ι Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ε ΙΣ

μπορούν να καταναλώσουν ποσότητα 
μεγαλύτερη από ένα μπουκάλι των 
δυνατών ποτών την ημέρα ούτε και 202 
τσιγάρα ο καθένας τους. Και κατά την 
ανάκριση διαπιστώθηκε και δεύτερος... 
μεταφορέας των λαθραίων: το κρατικό

επίσης «Εμς».
Αλλά δεν περιορίστηκαν οι λαθρέμ

ποροι μονάχα στη «δια θαλάσσης» 
μεταφορά. Χρησιμοποίησαν και την 
«από αέρος» τοιαύτη αφού αποκαλύ
φθηκε ότι ελικόπτερα των γερμανικών 
ενόπλων δυνάμεων, κατά τη διάρκεια 
ασκήσεων διασώσεως στην ανοικτή 
θάλασσα δεν αρκούνταν στην παραλα
βή μελών του πληρώματος σαν «ναυα
γών», αλλά επεδίδονταν και στην παρα
λαβή... δεμάτων. Τα δέματα όμως αυτά, 
σε αντίθεση προς εκείνα που μετέφε
ραν τα πλοία, είχαν κανονικές διευθύν
σεις και τα πληρώματα των ελικοπτέ
ρων τα παρέδιδαν κανονικά στο Ταχυ
δρομείο, οι δε Ταχυδρόμοι τα έφερναν 
κανονικά στους αποδέκτες στο σπίτι. 
Την άγνοια των ιπταμένων για το 
περιεχόμενο και τη λαθρεμπορία δεν 
δέχονται οι ανακριτικές αρχές των 
Τελωνείων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εισαγγελί
ας 90 κατηγορούμενοι έσπευσαν να 
πληρώσουν ήδη πρόστιμα μέχρι 20.000 
μάρκα ο καθένας, ενώ σε 15 άλλους

ασκήθηκε και ποινική δίωξη. ' Ενας 
ναύτης καταδικάστηκε σε χρηματική 
ποινή 3.000 μάρκα γιατί είχε «κατανα
λώσει» 60.000 τσιγάρα που εδήλωσε 
στο δικαστήριο ότι τα είχε... καπνίσει 
μοναχός του!

Το λαθρεμπόριο είναι για τους κατοί
κους των νησιών Ανατολικά Φρήζεν, 
της περιοχής τούτης όχι κάτι το ατιμω
τικό, αλλά μια... παράδοση αιώνων: 
παλαιότερα ζούσαν από το λαθρεμπό
ριο, όπως κατά τους χρόνους του 
ηπειρωτικού αποκλεισμού της Ευρώ
πης, όπως στις αρχές του περασμένου 
αιώνα όταν μετέφεραν αγγλικής προε- 
λεύσεως εμπορεύματα από τους Αγ
γλους Ευρώπης του Ναπολέοντα. Ας 
μη λησμονούμε ότι και πολλοί διακεκρι
μένοι ' Ελληνες ναυτικοί και πρωταγω
νιστές του θαλασσινού αγώνα του 1821 
είχαν επιδοθεί μ' επιτυχία στο έργο 
τούτο και είχαν αποσπάσει και το 
θαυμασμό των ίδιων των Αγγλων.

Στην περιοχή των Φρήλλαντ, της 
Ολλανδίας και Γερμανίας, τραγουδούν 
ακόμη και σήμερα τα κατορθώματα των 
παληών λαθρεμπόρων ανήμερα την 
γιορτή του ' Αϊ-Νικόλα! Αλλά και τώρα 
κανείς δεν ντρέπεται: «Αρκεί να γραφεί 
το όνομα των νησιών μας στον Τύπο» 
λένε, για να προσελκύσουν επισκέ
πτες.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ο ΓΑΜΟΣ m  το οιηζπιο στην
ΑΡΧΑΙΑ ΕΑΛΑΟΑ

Του κ. Γεω ργ. Αμάραντου, Π ρω τοδ ίκου Αθηνών

Στή Σπάρτη υπήρχαν ρ η το ί νόμο ι κατά τη ς  αγαμ ίας.
0 άγαμος ο οπ οίος υπ ερέβη την ορ ισ μένη  η λ ικ ία  γάμου, χω ρ ίς να ν υ μ φ ευ θ ε ί

υποβαλόταν στη «γραφή αγαμίου» 
αυτή δε ε ίχ ε  σαν σ υνέπ εια  την «ατιμ ία» στον υπ α ίτιο  

άγαμο σ τις  ε ο ρ τέ ς  τω ν γυμνοπ αιδ ιώ ν

Συνέχεια από το προηγούμενο και τέλος

Σ ΤΗΝ Αθήνα δεν υπήρχαν νόμοι 
γραπτοί κατά της αγαμίας: υπήρ

χαν όμως οι άγραφοι θρησκευτικοί 
νόμοι, κατά τους οποίους η αγαμία 
θεωρείτο ασέβεια και δυστύχημα. Ασέ
βεια διότι ο άγαμος μετά το θάνατο δεν 
είχε κανένα για να μεριμνήσει, ώστε να 
εξακολουθήσει η λατρεία των εφεστίων 
θεών, και έθετε έτσι σε κίνδυνο την 
ευμάρειά τους- δυστύχημα, διότι μετά 
το θάνατο, μη έχοντας απογόνους, θα 
εστερείτο της λατρείας, η οποία είχε 
καθιερωθεί για τους προγόνους, και η 
οποία μόνη ευφραίνει τις ψυχές. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο η οικογενειακή αυτή 
θρησκεία, αν και δεν υπήρχε νόμος 
ρητός, καθιστούσε το γάμο υποχρεωτι
κό είχε δε ο γάμος σαν κύριο σκοπό όχι 
την ένωση των προσώπων, τα οποία 
αλληλοαγαπιόντουσαν, προς συνταύτι- 
ση των τυχών τους, αλλά την απόκτηση
γνήσιων τέκνων, για να διαδεχθούν 
τους γεννήτορές τους στη λειτουργία 
της λατρείας των προγόνων. Χαρακτη
ριστική της νοοτροπίας αυτής είναι η 
καθιερωμένη φράση των μελλόνυμφων 
στα προικοσύμφωνα «επ' αρότω παί- 
δων γνησίων άγονται γαμετήν».

Στη Σπάρτη, αναφέρει ο Πλούταρχος 
υπήρχαν και ρητοί νόμοι κατά της 
αγαμίας. Ο άγαμος, ο οποίος υπερέβη 
την ορισμένη ηλικία γάμου, χωρίς να 
νυμφευθεί, υποβαλόταν στη «γραφή 
αγαμίου» αυτή δε είχε σαν συνέπεια 
την «ατιυίαν». Στον υπαίτιο άγαμο

απαγορευόταν να συμμετέχει στις «δη- 
μοτελείς γιορτές» λ.χ. «των γυμνοπαι- 
διών», με διαταγή μάλιστα των εφόρων 
υποχρεώνονταν μια ψυχρή χειμωνιάτι
κη ημέρα να τριγυρίζει στην αγορά, 
φέροντας μόνο χιτώνα και ψάλλοντας 
άσμα σατυρικό, το οποίο σατύριζε τον 
ίδιο και την απείθιά του στο νόμο.

Ο Αθήναιος αναφέρει επίσης ότι οι 
Σπαρτιάτισσες, επι βασιλείας Κλεάρ
χου, σε κάποια εορτή έσυραν τους 
άγαμους κοντά στο βωμό και τους 
εκτυπούσαν, μήπως και εγκαίρως νυμ
φευτούν, για να αποφύγουν αυτή την 
ύβρι. Ο άγαμος δεν είχε και δικαίωμα 
σεβασμού από τους νέους, καίτοι οι

Η αρπαγή της ωραίας Ελένης. (Μου
σείο Λατερανοΰ Ρώμης).

νόμοι της Σπάρτης επέβαλαν οι νέοι να 
σέβονται τους μεγαλυτέρους τους. 
Λέγεται ότι κάποτε ο στρατηγός Δερ- 
κυλλίδας εμάλωσε κάποιο νέο γιατί δεν 
εσηκώθη μπροστά του, και ο νέος αντί 
να επανορθώσει το σφάλμα του απάν
τησε «ουδέ συ έχεις τέκνονίναεγερθή 
εν καιρώ προ εμού, ουδέ γαρ εμοί συν 
rov υπείξοντα γεγέννηκας». Η απάντη- 
τίς του αυτή επεκροτήθηκε από τους 
ταριοτάμενους.

Εκτός από τη «γραφή αγαμίου» υπήρ
χε στη Σπάρτη επί βασιλείας Πολυδεύ
κη και η «οψιγαμίου και κακογαμίου 
γραφή». Η πρώτη εφαρμόζονταν σ' 
αυτούς οι οποίοι παντρεύονταν _ σε 
μεγάλη ηλικία, δια δε τη δευτέρα δεν 
έχομε μαρτυρίες κατά ποιων εφαρμο
ζόταν.

Αμφισβητείται αν στην Αθήνα και εν 
γένει στην Ελλάδα ίσχυε η μονογαμία ή 
η πολυγαμία. Είναι αλήθεια ότι νόμοι οι 
οποίοι τιμωρούσαν του δίγαμους δεν 
υπήρχαν. Επίσης είναι βέβαιο ότι η 
κοινή γνώμη δεν ήταν πολύ αυστηρή 
προς τους δίγαμους. Από τους λόγους 
των Αθηναίων ρητόρων, σαν την κυριό- 
τερη πηγή, συνάγεται ότι η διγαμία ή η 
πολυγαμία δεν αναγνωρίζονταν σαν 
ενώσεις θεμιτές.

Στην Αθήνα νόμιμο γάμο θεωρούσαν 
μόνον εκείνο μεταξύ αστών, εκτός εάν 
υπήρχε συνθήκη «επιγαμίας» με κάποια 
άλλη πόλη. Εναντίον δε εκείνων, οι 
οποίοι επαντρεύονταν ξένους, επέβα-
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λαν αυστηρές ποινές, και τον ξένο 
επωλούσαν σαν δούλο.

Αντιθέτως στη Σπάρτη δε γνωρίζου
με εάν υπήρχαν παρόμοιοι νόμοι, οι 
οποίοι απαγόρευαν το γάμο με ξένους. 
Τέτοιοι απαγορευτικοί νόμοι ίσχυαν 
μόνο για τη βασιλική οικογένεια των 
Ηρακλειδών. ' Ενας από τους λόγους, 
δια τους οποίους ο βασιλιάς της Σπάρ
της Λεωνίδας οΕΓ έχασε το θρόνο του, 
ήταν, και διότι παντρεύτηκε ξένη.

Και στην Αθήνα και οτις άλλες 
ελληνικές πόλεις, η συγγένεια δεν 
αποτελούσε κώλυμα για το γάμο, εκτός 
μεταξύ ανιόντων, κατιόντων και ομομή
τριων αδελφών, ώστε ο γάμος μεταξύ 
αδελφών από άλλη μητέρα να επιτρέ
πεται. Τέτοιος γάμος αναφέρεται του 
Κίμωνα και της ομοπάτριας αδελφής 
του Ελπινίκης, τον οποίο όμως κατέκρι- 
νε· σφοδρά η κοινή γνώμη. ' Οχι μόνο ο 
γάμος μεταξύ συγγενών δεν απαγο
ρευόταν, αλλά τον επροτιμούσαν, για 
να διατηρήσουν το όνομα και την 
περιουσία στην οικογένεια. Εξ αυτού οι 
νόμοι έδιναν το δικαίωμα στους πολίτες 
Αθηναίους να παντρεύονται τις θυγα
τέρες των πλησιεστέρων συγγενών 
τους, οι οποίες δεν είχαν γιό για να 
κληρονομήσει την περιουσία τους, και 
ονομάζονταν «επίκληροι», και έτσι στο 
πλησιέστερο συγγενή περιερχόταν όχι 
μόνο η κόρη, αλλά και η περιουσία της 
δικαιωματικά.

Μάλιστα Ο πλησιέστερος συγγενής

μπορούσε δικαστικώς να επιδιώξει το 
δικαίωμά του αυτό, όταν συνέπιπτε να 
έχουν ήδη παντρευτεί πριν γίνουν 
«επίκληροι», με αποτέλεσμα, εάν οι 
λόγοι του ήταν βάσιμοι, να επιτύχει τη 
διάλυση του γάμου της και να την 
παντρευτεί ο ίδιος. Συνέβαινε πολλές 
φορές και το αντίθετο, δηλ. άντρες ήδη 
παντρεμένοι να διαζευχθούν τη γυναί
κα τους και να παντρευτούν με την 
επίκληρο. Αυτό δικαιολογεί και την 
άποψη ότι ίσχυε μόνο η μονογα
μία, διότι αλλοιώς δε θα ήταν ανάγκη να 
χωρίζουν την πρώτη γυναίκα τους για 
να παντρευτούν σε δεύτερο γάμο. Εάν 
ο πλησιέστερος συγγενής δεν ήθελε 
την επίκληρο σαν σύζυγο και αυτή ήταν 
πτωχή, όφειλε να την προικίσει ανάλογα 
με την τάξη και την περιουσία της. Στη

Και τώρα λίγα λόγια για την προίκα.
Κατά τους ηρωικούς χρόνους, σ’ 

ολόκληρη την Ελλάδα, οι γαμπροί, όχι 
μόνο δεν έπαιρναν προίκα, αλλά αντιθέ
τως αγόραζαν τη νύφη, αφού έδιναν 
στον πατέρα της δώρα, τα οποία ονόμα
ζαν «έδνα». Αυτό ήταν το συνηθισμένο. 
Η απόκτηση συζύγου χωρίς έξοδα 
αποτελούσε την εξαίρεση. Ο ’ Ομηρος 
λέγει, ότι ο Αγαμέμνονας, για να 
καταπραύνει την οργή του Αχιλλέα, του 
επρότεινε να διαλέξει για σύζυγο μια 
από τις τρεις κόρες του τη Χρυσόθεμη, 
τη Λαοδίκη και την Ιφιάνασσα, και όχι 
μόνο τον απάλλαξε από την υποχρέωση 
των γαμήλιων δώρων, αλλά και του

υποσχέθηκε πλούσια προίκα.
Ο κανόνας όμως, ήταν να δίνουν οι 

γαμπροί δώρα για την απόκτηση της 
νύφης· οι πεθεροί έδιναν και αυτοί 
δώρα στους νυμφίους, αλλά μικροτέ- 
ρας αξίας, ονομάζονταν δε «μείλια».

Στη Σπάρτη, σύμφωνα με τη νομοθε
σία του Λυκούργου, απαγορεύονταν οι 
προίκες, αργότερα όμως η διάταξη 
αυτή έπεσε σε αχρηστία, ιδίως όταν 
πολλοί Σπαρτιάτες άρχισαν να γίνονται 
ιδιοκτήτες μεγάλων περιουσιών. Αντι
θέτως στην Κρήτη ήταν ορισμένη η 
μερίδα, την οποία είχαν δικαίωμα να 
πάρουν οι κόρες σαν προίκα από την 
πατρική περιουσία. Στην Αθήνα οι προί
κες, κατά τη νομοθεσία του Σάλωνα, 
απαγορεύονταν, εκτός από την περί
πτωση των επικλήρων. Κατά τον Πλού
ταρχο, η διάταξη αυτή είχε ως εξής: 
«Των άλλων γάμων πλη ν των επικλή ρω ν 
μη είναι φερνούς, αλλ’ ιμάτια τρία και 
σκεύη μικρού νομίσματος άξια· οι γαρ 
δει μισθοφόρον ουδ’ ώνιον είναι το 
γάμον, αλλ’ επί τεκνώσει και χάριτι και 
φιλότητι γίνεσθαι τον ανδρός και γυναι- 
κός συνοικισμόν». Και στην Αθήνα 
όμως η λακωνική αυτή διάταξη δεν 
εφαρμόσθηκε για πολύ χρόνο. Ο πλού
σιος Ιππόνικος έδωσε σαν προίκα στην 
κόρη του δέκα τάλαντα, ήτοι εξήντα 
χιλιάδες αρχαίες δραχμές και υποσχέ
θηκε άλλα δέκα τάλαντα.

Η σύζυγος δεν είχε καμμιά διαχείρη-
Συνέχεια στη σελίδα 184
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01 «ΚΑΜΙΚΑΖΙ»;ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙ!
κά τον κοινωνικό μας χώρο και 
εισάγουν νέο σύστημα ζωής,καθο- 
λικά επικίνδυνο και ανεδαφικό. Ο 
τρόπος της συμπεριφοράς και της 
ζωής τους, τους οδηγεί σε μια 
βαρειάς μορφής αποξένωση και 
αλλοτρίωση. Δε συγκινούνται, ούτε 
και τους απασχολούν τα  γ εν ικό τε 
ρα θέματα, που τόσο πιεστικά 
ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Η α 
ποξένωση δε αυτή τους σπρώχνει 
σε μια απομόνωση. Κι έτσι δημιουρ
γούν το  δικό τους σύστημα δράσης. 
Αδιάφοροι για τα  προβλήματα και 
τα δράματα, που σπέρνει το  πέρα - 
σμά τους στον κοινωνικό χώρο. 
Ασυγκίνητοι για τους θανάτους και 
τους τραυματισμούς των «φίλων» 
τους ή και των άγνωστων ανθρώ
πων, που δημιουργεί η παρουσία 
τους στους δρόμους. Δε δέχονται 
ούτε και ανέχονται να υποταχτούν 
κάτω από τις υπάρχουσες κοινωνι
κές δομές και τους υπάρχοντες 
νόμους, οι περισσότεροι των οπ ο ί
ων τόσο πολύ διασφαλίζουν την 
ανθρώπινη προσωπικότητα από 
το ξέφτισμα ' τη γελοιοποίηση' την 
εκμηδένιση και τον αφανισμό.

3 . Π Ο Ι Α  Η Κ Ο Σ Μ Ο Θ Ε Ω Ρ Ι Α  
ΤΟΥΣ

01 «ΚΑΜΙΚΑΖΙ» 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

Οι «καμικάζι» είναι οι κυνηγοί της 
ταχύτητας. Οι παράξενοι και επίδοξοι 
εκείνοι μοτοσυκλεττιστές, οι οποίοι 
προσπαθούν με την υπερβολική ταχύ
τητα να ελαττώσουν, να μηδενίσουν 
τον χρόνο. Η ζωή τους στηρίζεται στην 
ύπαρξη της μηχανής και της ταχύτη
τας. Υπάρχουν εφ όσον υπάρχει και η 
μηχανή.

Του π. ΓΕΡΑΣ. ΖΑΜΠΕΛΗ

Τ Ο ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΑΝΕΤΑΙ σήμερα 
κανείς με μορφές και τρόπους 

ζωής ορισμένης ομάδας ανθρώ 
πων, όταν μάλιστα το  έδαφος μιας 
κάποιας βιβλιογραφίας, για το  θ έ 
μα, είναι στείρο και άγονο, αποτελεί 
—π ισ τεύ ου μ ε— προσπ άθεια  δύ
σκολη, π ερ ιπ έτε ια  αγωνιώδη και 
εγχείρημα τολμηρό. Μέσα σ αυτό 
το  κλίμα της αβεβαιότητας και της 
προβληματολογίας —μοιραία— π α 
γιδευτήκαμε και μεις, ευθύς όταν 
σκεφθήκαμε να σημειώσουμε μερι
κές σκέψεις, για το  μεγάλο πρόβλη
μα, το οποίο συγκλονίζει τους ν έ 
ους του  καιρού μας' για το  πρόβλη
μα των περιβόητων «καμικάζι» της 
ασφάλτου.

Επειδή π ιστεύουμε στην ανάγκη 
της πλατειάς και αντικειμενικής ε 
νημέρωσης του  σύγχρονου α ν 
θρώπου, γύρω από τα  μεγάλα 
κο ινω νικά  π ροβλήμ α τα , γ ια  να 
μπορέσει να σπάσει κάποτε, «εδώ 
και τώρα», τα  δεσμά του  ατομισμού 
και της  αντικοινωνικότητας και να 
σταθεί αλύγιστος και όρθιος μέσα 
σε τούτη  την κοσμογονία, που 
συντελείτα ι γύρω του, γ ι' αυτό  και

στο σημερινό μας κείμενο θα κά 
νουμε μια πρώτη πρόσβαση στο 
φλέγόμενο χώρο των «καμικάζι». 
Δεν βλέπουμε —φυσικά— ούτε 
στη διαφήμισή τους, αλλά ο ύτε  στη 
δυσφήμισή τους. Απλώνουμε ένα 
χέρι βοήθειας σ' αυτούς. Τίποτε 
άλλο.

1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Εύλογα ξεπ ετά γετα ι ένα ερώ τη

μα, το  οποίο επίμονα αναζητεί 
απόκριση. Δίχως βέβαια, υπ εκφ υ
γές και υπονοούμενα. Ολοκάθαρα 
και αντικειμενικά. Τι είναι, $3πτόν, οι 
«καμικάζι» της ασφάλτου, άΐτως χα - 
ρακτηριστικά τους αποκαλεί ο δη
μοσιογραφικός κόσμος;

Οι «καμικάζι» είναι οι κυνηγοί της 
ταχύτητας. Οι παράξενοι και επ ί
δοξοι εκείνοι μοτοσυκλετιστές, οι 
οποίοι προσπαθούν με την υπ ερ 
βολική τα χ ύ τη τα  να ελαττώσουν, 
να μηδενίσουν το  χρόνο. Η ζωή 
τους στηρίζετα ι στην ύπαρξη της 
μηχανής και της ταχύτητας. Υπάρ
χουν εφ ' όσον υπάρχει και η μηχα
νή. Είναι νέοι στην ηλικία, οι οποίοι 
έχουν ένα πόθο' μια επιδίωξη' ένα 
όνειρο και ένα στόχο στη ζωή τους. 
Να τρέχουν αδιάκοπα με τη μηχα
νή τους. Δεν υπάρχει γ ι' αυτούς 
κανένας ευ γενέσ τερ ο ς  ω ρ α ιό τε 
ρος και υψηλώτερος σκοπός της 
ανθρώπινης ζωής.

' Οπως, δηλαδή, βλέπουμε οι «κα - 
μικάζι» αποτελούν ξεχωριστό κομ
μάτι στην κοινωνία μας. Αναπτύσ
σονται μέσα σε ένα ιδιαίτερο σύ
στημα ζωής. Και αποτελούν δικό 
τους κόσμο.

2. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ό τ α ν  κάποιος ή κάποιοι με την 
ταχτική  τους δημιουργούν αναστά - 
τωση, θόρυβο και ταραχή στον 
κοινωνικό χώρο, οπωσδήποτε εν 
τάσσονται στην κατηγορία των αν
τικοινωνικών στοιχείων. Η συμπερι
φορά τους αυτή  δημιουργεί μια 
μορφή του  λεγάμενου «κοινωνικού 
προβλήματος». Στηριγμένοι πάνω 
στη βάση αυτή μπορούμε να υπ ο
στηρίξουμε ότι οι «καμικάζι» είναι 
αντικοινωνικά στοιχεία, τα  οποία 
τελευ τα ία  ταλαιπωρούν υπερβολι

Εφ’ όσον το  φαινόμενο των «κα
μικάζι» της ασφάλτου απ οτελεί ένα 
ξέχωρο και ιδιόμορφο σύστημα ζω 
ής, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται 
και σε δική του κοσμοθεωρία. Ό ο ο  
ιδιόμορφο και παράλογο και αν 
είναι το  σύστημα, δεν είναι δυνατόν 
να μη συγκροτείτα ι εσωτερικά από 
τα  α δ ιόρ α τα  νή μ α τα  ενός «πι
στεύω». Μιας δικής του  φ ιλοσοφι
κής θεώρησης του κόσμου' του 
ανθρώπου και της ζωής. Βέβαια η 
επ ιτυχής πρόσβαση μέσα στο χώ 
ρο της ιδιαίτερης ζωής των «καμικά - 
ζι», η οποία θα ερμηνεύσει και θα 
αποκαλύψει την κοσμοθεωριακή 
τους πίστη, είναι αν όχι αδύνατη, 
πάντως φοβερά δύσκολη. Γι’ αυτό 
από τα  φαινόμενα, από τις εκδη
λώσεις τους, που τόσο ολοκάθαρα 
πολλές φορές δείχνουν προς την 
ουσία, θα δώσουμε τη μαρτυρία 
μας, γ ια  την κοσμοθεωρία τους.

Η αδιαφορία τους, στην οποία 
αναφερθήκαμε π ιο πάνω, για κάθε 
ανθρώπινο πρόβλημα δείχνει ότι
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Η ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ

Στις φωτογραφίες μας αγώνες μοτοσυκλέττας. Αυτό το χρήσιμο μεταφορικό μέσο πολλές φορές σήμερα γίνεται όπλο 
εγκλήματος στα χέρια των αάστακτων «καμικάζι».

κάθε προσπάθεια τη  στηρίζουν 
στην άρνηση. Αρνητές όχι μονάχα 
σε κάθε τι, που είναι ξένο από τη 
στενή προσωπική τους ζωή, αλλά 
και σε κάθε τι, που δεν είναι η 
μηχανή τους. Από το  αντικείμενο 
αυτό, τη μηχανή, ξεκινά και κ α τα 
λήγει κάθε αναζήτησή τους και 
κάθε φροντίδα τους. Τα «άλλα» δεν 
ανήκουν σ’ αυτούς. Υστερα από 
μια τέτο ια  θεώρηση των «πάντων» 
ο άνθρωπος γίνετα ι ένα μηδενικό, η 
ύπαρξη του  οποίου δυσκολεύει τη 
ζωή των «καμικάζι»., Η μοναδική, 
λοιπόν, κοσμοθεωρία τους είναι η 
μηχανή, η τα χ ύ τη τα  και η άσφαλ
τος. Κάτω από τις ρόδες της μηχα
νής τους συντρίβεται η αξία «του 
άλλου», του συνανθρώπου. Ποδο- 
π ατείτα ι ο νόμος. Χάνεται το  δικαί
ωμα της ζωής και μαραίνεται κάθε 
ευγενής επιδίωξη, που αποβλέπει 
σε μια ολοκλήρωση και ένα ψ υχο
σωματικό ωρίμασμα.

Πάντως ο τρόπος ζωής των «κα
μικάζι» απ οτελεί την πιο δυναμική 
τους διαμαρτυρία στη σύγχρονη 
κοινωνία της αποθέωσης της δόνα - 
μης' της υπερβολής' του αντιαν-

θρωπισμού και της απάτης. Ξεχώ 
ρισαν από το  κοινωνικό σύνολο και 
δημιούργησαν δικό τους κόσμο, με 
τη  λα χ τά ρ α  να μπ ορέσουν να 
βρουν και να πετύχουν αυτά, τα  
οποία η κοινωνία της ανωνυμίας, 
της αφθονίας και του  συμφέροντος 
δεν μπόρεσε ούτε και μπορεί να 
τους προσφέρει. Η εξόρμησή τους,

για τη  συντριβή και εκμηδένιση της 
ταχύτητα ς και του χρόνου, έρχετα ι 
να επισημάνει και να τονίσει σε 
όλους μας, ότι τα παιδιά αυτά 
αναζητούνε κάτι πιο σύγχρονο' πιο 
τέλειο . Και μας αποκαλύπτει τον 
πόθο της καρδιάς τους να σπάσουν 
τα  φράγματα τω ν καθιερωμένων 
και «κατεστημένων» συστημάτων, 
που υπάρχουν και πολλά των ο 
ποίων δημιουργούν —πράγματι— ε 
σωτερική ασφυξία ' αναρχισμό και 
μαρτύριο στις νεανικές ψυχές.

Δεν μπορούμε, βέβαια, να ρ ίξου
με ολάκερο το  βάρος της ευθύνης 
στο «ισχύον σύστημα ζωής». Είναι 
και η ίδια η προσωπικότητα των 
«καμικάζι», η οποία παίζει ρόλο 
πρωταρχικό και συνυπεύθυνο στη 
δημιουργία του  όλου προβλήματος. 
Οι περισσότεροι δίχως εσωτερικές 
αντιστάσεις και στόχους στη ζωή' 
δίχως ευγενείς σκοπούς παραδό
θηκαν σ ’ ένα πάθος νομίζοντας, ότι 
έτσι θα π ετύχουν την εσωτερική 
τους πληρότητα και χαρά ' νομίζον
τας ότι θα π ετύχουν ένα νόημα 
ζωής, όπως οι ίδιοι το  οραματίζον
ται, ότι δηλαδή, «θα τη  βρούνε»
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όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν. 
Κι όμως! Δεν πετυχα ίνουν τίπ οτε 
το  θετικό με την «εργασία» τους 
αυτή. Εάν —πιστεύουμε— ήσαν ε 
σωτερικά εξοπλισμένοι και είχαν τις 
κατάλληλες πνευματικές α ντισ τά 
σεις δεν υπήρχε περίπτωση να 
ψάχνουν την αλήθεια της ζωής 
στης απάτης τους χώρους' να 
αναζητούν το  νέο μέσα στη σαπίλα 
του αναρχισμού και στον ίλιγγο της 
μηχανής. Το πρόβλημά τους δε 
λύνετα ι με τα  ψ εύτικα ηρεμιστικά, 
που μπορεί η μηχανή και η τα χ ύ τη 
τα  να δώσει. Υπάρχει κάτι άλλο ή 
μάλλον Κάποιος άλλος και μονάχα 
Αυτός δίδει λύσεις στα πιεστικά 
προβλήματα ζωής όλων των α ν 
θρώπων. Αυτός δίδει περιεχόμενο 
και σκοπό σε κάθε κοσμοθεωριακό 
προβληματισμό του ανθρώπου.

4 . ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Οι «καμικάζι» δεν είναι τα  π ερ ίφ η 

μα UFO, για τα  οποία τόσος λόγος 
γίνετα ι τελευτα ία . Είναι μέλη του 
κοινωνικού μας συνόλου. Ανήκουν 
στον ίδιο με μας εθνικό' κοινωνικό 
χώρο. Είναι ίσως αδέλφια μας ή 
συγγενείς μας. Γι’ αυτό  απαιτείτα ι, 
γ ια  να μπορούμε ειλικρινά να μιλού
με για προσπάθεια σωτηρίας τους, 
ένα πλησίασμα. Μ ε απειλές και 
αφορισμούς δε λύνεται το  πρόβλη
μα. Μάλλον περιπλέκετα ι δύσκολα 
και επικίνδυνα. Εδώ ο διάλογος και 
αναγκαίος είναι και επιβάλλεται. 
Μ ονάχα έτσι θα ελαττω θεί το  πρό - 
βλήμα και οι ίδιοι οι «καμικάζι» θα 
ενταχθούν στον κοινωνικό μας χώ 
ρο, όπως πρώτα.

Κι ας μη αυτοαπ ατώ μαστε «Δί
χως Θεό όλα επιτρέπονται», όπως 
χαρακτηριστικά τονίζει ο Δοστογι- 
έφσκυ. Εκείνο που δημιουργεί το 
πρόβλημα είναι η παντελής έλλει
ψη πνευματικών αντιστάσεων. Α 
πουσιάζει από το  κοσμοθεωριακό 
και β ιοθεω ριακό «πιστεύω» των 
«καμικάζι» η μεταφυσική ελπίδα. Η 
ζώσα και δημιουργική παρουσία 
του Θ εού στην προσωπική τους 
ζωή. Κι όμως!» Νους αποστάς του 
Θ εού ή κτηνώδης γ ίνετα ι ή δαιμονι
ώδης και των όρων αποστατήσας... 
ταις σαρκικαίς επιθυμίαις έκδοτον 
εαυτόν ποιεί, και μέτρον ηδονής ου 
γινώσκει...» τονίζει ο Ά γ ιο ς  Γρηγό- 
ριος ο Παλαμάς. Εχουν εγκλωβι- 
σθεί —πείσμονα— μέσα σε ένα σ τε 
γανό τείχος μιας αυταπάτης· ενός 
σκοπού δίχως νόημα και αξία ' μιας 
ζωής δίχως περιεχόμενο και πίστη. 
Γι’ αυτό παραδωμένοι στην αδυ

σώπητη και επικίνδυνη νοοτροπία 
της αθεΐας και της πνευματικής 
α δ ια φ ο ρ ία ς  π ελα γο δ ρο μ ούν  και 
σ υ ντρ ίβ ο ντα ι σ το υς  ογκόλ ιθους  
του στείρου ατομισμού τους' της 
παθολογικής τους αγάπης για τη 
μηχανή και του  ανώ φελου και α 
παράδεκτου εγωισμού τους. Σ τ ε 
ρούνται έτσι τη  «δωρεά» της ελ ευ 
θερίας και «χαίρονται» τους καρ
πούς της ανομίας τους, οι οποίοι 
τελικά γίνονται όργανα καταστρο
φής τους. Κι αυτό  στο όνομα μιας 
ψεύτικης ελευθερίας. «Της ελευ θ ε
ρίας που είναι εφεύρημα υβριστικό, 
που ο σατανάς εισήγαγε στον 
κόσμο σαν αποθέωση του αυθα ί
ρετου, του ανεξέλεγκτου, του  α 
νεύθυνου, του αναρχικού, του  κα 
τα σ τρ ο φ ικο ύ , το υ  μηδεν ισ τικού . 
Της ελευθερίας που μας κάνει φ ί
λους του σατανά, του πιο κ α τα 
στροφικού, του μόνου αρνητή και 
μηδενιστή» (π. Μιχ. Καρδαμάκης).

Ζούμε σε μια ταραγμένη περίοδο 
της ιστορίας του κόσμου και του 
ανθρώπου. Λαοί και άνθρωποι α 
πειλούνται να συντριβούν μέσα στο 
αβυσσαλέο χάος της πνευματικής 
αδιαφορίας και πολύμορφης Ειδω- 
λολατρείας. Ο λόγος του Θεού 
—κατάφαση στο ανθρώπινο πρό
σωπο— είναι κάτι το  οποίο οδηγή
θηκε στο χρονοντούλαπο της ισ το
ρίας. Το φαινόμενο των «καμικάζι» 
της ασφάλτου ερμηνεύει και ε π ε 
ξηγεί το  αποτέλεσμα της άρνησης 
του λόγου του Θ εού από τη ζωή 
μας και της αποτυχίας του  άθεου 
πολιτιστικού μας βίου. Εν τούτοις, 
«ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι δεν τον 
είχαν μισήσει [το  Θ εό ]δεντο νε ίχα ν  
αρνηθεί και δεν τον είχαν καταδ ικά
σει σε θάνατο με τέτο ια  λυσσαλέα 
επιμονή και τόσο αβυσσαλέο μίσος, 
όσο στη δική μας εποχή. Και π οτέ 
άλλοτε οι άνθρωποι δεν είχαν, όσο 
οι άνθρωποι της εποχής μας, την 
ανάγκη του  Θεού. Γιατί τώρα όχι 
π ια μοναχικές συνειδήσεις, αλλά 
ολάκερες κοινωνικές ομάδες, στρώ 
ματα λαού, αυτή η ίδια η Ιστορία για 
πρώτη φορά από τό τε  που πλά- 
σθηκε ο κόσμος, ζουν με τόσο 
εξουθενωτική ένταση κι ενάργεια 
οριακές καταστάσεις, καταστάσεις 
που συντρίβουν θεσμούς, μορφές 
ζωής, τύπους κοινωνιών, κα τα σ τά 
σεις που υψώνουν το  φάσγανο του 
ολοκληρωτικού θανάτου της ελ ευ 
θερίας του  ανθρώπου -θα νά του  
αυτού του δεύτερου, όχι λιγότερο 
τραγικού» (Κ. Τσιρόπουλος).

0 ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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ση, διατελούσε οχεδόν οε απαγόρευ
ση. Ακόμη και για πράγματα, τα οποία 
της ανήκαν αποκλειστικά, δεν επιτρε
πόταν να συναλλάσσεται αμέσως, πλην 
μέχρι του ποσού αξίας μεδίμνου. Η 
έλλειψη αυτή της εμπιστοσύνης προς 
τη γυναίκα οφείλεται στην αφανή θέση, 
την οποία κατείχε, στην πολιτεία των 
Αθηνών. Η ζωή τους περνούσε στο 
γυναικωνίτη, ιδιαίτερο διαμέρισμα της 
κατοικίας, στον οποίο απαγορευόταν η 
είσοδος στους άνδρες και κυρίως 
στους ξένους. Η ανατροφή τους ολο
κληρωνόταν μετά το γάμο, διότι παν
τρεύονταν σε νεαρή ηλικία, μόλις δέκα 
πέντε χρονών. Ο σύζυγος χρησίμευε 
πολλές φορές και σαν δάσκαλος. Ο 
Ξενοφώντας στον «Οικονομικό του» 
αναφέρει τον Ισχόμαχον, ο οποίος 
διηγείται στο Σωκράτη, ότι η κόρη που 
παντρεύτηκε ήταν δεκαπέντε χρονών 
και εγνώριζε να γνέθει, να υφαίνει και 
να ράβει, ήταν απλή και καταδεκτική και 
ο ίδιος της εδίδαξε να προσεύχεται, 
όπως και την οικιακή οικονομία. Αλλά 
ενώ ήταν τόσο ατελής η ανατροφή και η 
μόρφωση των γυναικών στην Αθήνα, 
ώστε κατά τον Αριστοτέλη να θεωρούν
ται στην ίδια μοίρα με τους «πρίδες και 
τους δούλους», οι ίδιοι νόμοι τη θεω
ρούσαν τελεία και καταλογιστή. ' Ετσι 
σε περίπτωση που η σύζυγος παραβία
ζε τη συζυγική πίστη την τιμωρούσαν 
παραδειγματικά, ενώ για τους συζύ
γους, οι οποίοι απιστούσαν, ήσαν επιει
κέστεροι. ' Οχι μόνο στην Αθήνα, αλλά 
και στις περισσότερες ελληνικές πό
λεις η θέσις της γυναίκας, ήταν ίδια. 
Μόνο η Σπάρτη αποτελεί εξαίρεση. 
Πράγματι στη Σπάρτη οι γυναίκες δε 
θεωρούνταν ότι έχουν κατά τον Αριστο
τέλη «το βουλευτικόν άκυρρν», αλλά 
απολάμβαναν εξαιρετικών τιμών, και η 
επιρροή τους επάνω στους άντρες 
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αυτοί να 
χαρακτηρίζονται σαν γυναικοκρατού- 
μενοι. Η εξαιρετική αυτή θέση των 
γυναικών της Σπάρτης οφειλόταν στην 
ανατροφή τους. Δε μεγάλωναν στο 
γυναικωνίτη, όπως στην Αθήνα, αλλά 
μαζί με τους νέους Σπαρτιάτες, γι' 
αυτό και διακρίνονταν για το θάρρος, τη 
γενναιότητα και τον πατριωτισμό τους, 
ο δε σεβασμός των Σπαρτιατών προς 
αυτές ήταν πολύ μεγάλος.
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Π ΟΛΥΤΙΜΗ Βυζαντινή κληρονομιά 
του 11ου αιώνα είναι το Μονα

στήρι της Καισαριανής που βλέπετε 
στη φωτογραφία μας. Δεν είναι γνωστό 
ποιος το έχτισε αλλά το μικρό μονοπάτι 
που ακολουθούμε ακόμη και σήμερα 
είναι αυτό, που οδηγούσε τους ασκη
τές στις απόκεντρες τότε πλαγιές του 
Υμηττού. Προτού λάμψει ο Χριστιανι
σμός, η Καισαριανή ήταν ήδη τόπος 
λατρείας, ιερός, όπως μαρτυρούν τα 
λαξευμένα μάρμαρα που βρέθηκαν 
ολόγυρα, και η πηγή της ήταν σε όλους 
γνωστή για τις ιαματικές της ιδιότητες. 
Πρώτος ο ποιητής Οβίδιος, στον 1ο

αιώνα μ.Χ. ύμνησε την ομορφιά .του 
τοπίου και περιέγραψε την ιερή πηγή, 
τις δροσερές και δεντρόφυτες πλαγιές 
και τα αρωματικά φυτά, λεβάντες, 
θρούμπι και μυρτιές, που σκαρφαλώ
νουν κι αγκαλιάζουν τις απόκρημνες 
ράχες. Ο πόλεμος και η κατοχή ρήμα
ξαν την Καισαριανή. Τα κελιά βομβαρδί- 
σηκαν. Τα αρχαία και επιβλητικά τείχη 
άρχισαν να καταρρέουν. Από τα παλιά 
και περήφανα δέντρα που στόλιζαν το 
χώρο αυτό έμειναν πολύ λίγα γιατί τα 
περισσότερα κατά την κατοχή ξεριζώ
θηκαν κι έτσι το βουνό έμεινε γυμνό και 
έρημο. Το 1946 ένα ιδιωτικό Σωματείο, 
η «Φιλοδασική ' Ενωσις Αθηνών» ζήτη
σε την άδεια από το Υπουργείο Γεωργί- 
ας να αναλάβει την αναδάσωση και τον 
ευπρεπισμό του. ' Ετσιπαραχωρήθηκαν 
3.000 περίπου στρέμματα που σήμερα 
έχουν περιέλθει στην κυριότητα της 
«Φιλοδασικής Ενώσεως».

Σήμερα πάνω από 1.500.000 δέντρα 
στολίζουν τις ράχες του Υμηττού και 
ξαναγεννιέται ο φημισμένος ελαιώνας 
των περασμένων αιώνων. Το 1952 η 
«Φιλοδασική ' Ενωσις Αθηνών» αντιμε
τώπισε και το πρόβλημα της διάσωσης 
του Μοναστηριού. Οι εσωτερικές αυ
λές ήταν θαμμένες κάτω από τους 
σωρούς γκρεμισμένων οικημάτων. Ανά
μεσα σ' αυτούς ήταν παραχωμένες 
κολόνες και μάρμαρα από αρχαίους 
ναούς. Ολ' αυτά βρήκανε τη σωστή 
τους θέση και χρησιμοποιήθηκαν για 
την αναστήλωση. Ανάμεσα στις δυό 
πτέρυγες των κελιών του Μοναστηριού 
προβάλλει ο Πύργος των Μπενιζέλων 
γιατί κατά το Μεσαίωνα η Μονή Καισαρι- 
ανής ανήκε στην αρχοντική αυτή Αθη
ναϊκή οικογένεια. Λέγεται ότι ο γιόςτοε 
I. Μπενιζέλου ήρθε οικογενειακώς και 
παρέμεινε στη Μονή όταν ενέσκηψε η 
πανώλης του 1682 και σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης προς την Παναγιά που

Γράφει ο κ. Γ. Πολίτης

Το μοναστήρι 
Καισαριανής.

Τι είναι η πανώλης. 
Αλεξ. Φλέμιγκ

τον έσωσε έκτισε τον πρόναο κι έβαλε 
το ζωγράφο I. Υπάτη να τοιχογραφήσει 
το εσωτερικό του.

Τελειώνοντας θα πρέπει να πούμε 
ότι αξίζει να πάει εκεί κανείς το 
γλυκοχάραμα όταν οι απαλές ακτίνες 
χρυσίζουν τον τρούλο της Μονής ή το 
αντίθετο όταν οι αρμονικές τρίλιες των 
πουλιών χαιρετούν το ηλιοβασίλεμα για 
να νιώσει τη βαθιά ακτινοβολία και την 
απέραντη γαλήνη που σκορπάει στην 
καρδιά του επισκέπτη το Βυζαντινό 
αυτό Μοναστήρι, που μοιάζει να ζει 
αποτραβηγμένο και αδιάφορο στο πέ
ρασμα του χρόνου.

Κοντά στη Μονή Καισαριανής βρί
σκεται ο ομώνυμος Δήμος με 24.000 
περίπου κατοίκους. Μέσα στηνπεριφέ- 
ρειά του υπάρχει το Σκοπευτήριο, όπου 
τα χρόνια της Κατοχής εκτελέστηκαν

Ο Αλέξανδρος Φλέμιγκ

από τους Γερμανούς εκατοντάδες πα
τριωτών.

*
Πανώλης ή Πανούκλα ονομάζεται μια 

μολυσματική αρρώστια, που οφείλεται 
σε ειδικό βακτηρίδιο το οποίο μεταδίδε
ται συνήθως στον άνθρωπο από τις 
μολυσμένες μύγες και από το τρίχωμα 
των ψύλλων. Συμπτώματα: μεγάλος 
πυρετός και απότομος διόγκωση και 
διαπύηση των βουβωνικών κυρίως αδέ
νων, με πόνους, σηψαιμικά φαινόμενα 
με πνευμονική εντόπιση κλπ. Για τη 
θεραπεία της τώρα χρησιμοποιούνται 
τα αντιβιοτικά.

Βακτηρίδιο ή βάκιλλος είναι ένα 
γένος των βακτηρίων. Τα βακτήρια είναι 
μικροοργανισμοί που αποτελούνται από 
ένα μόνο κύτταρο το οποίο αποτελείται 
από πρωτόπλασμα. Η θέση τους στη 
φύση είναι ανάμεσα στους απλούστε
ρους φυτικούς οργανισμούς, όπως οι 
μύκητες και τα φύκη καιτααπλούστερα 
από τα μικροσκοπικά ζώα, τα πρωτόζωα. 
Συνήθως τοποθετούνται στα φυτά, αν 
και δεν έχουν χλωροφύλλη κι έτσι δεν 
μπορούν να συνθέσουν τροφή από 
απλές οργανικές ύλες. Είναι εξαιρετικά 
πολυάριθμα και υπάρχουν παντού.

*
Αντιβιοτικά ή αντιβιοτικές ουσίες 

είναι οι ουσίες που παίρνονται από 
ζωντανούς οργανισμούς και εμποδί
ζουν την ανάπτυξη ορισμένων μικροορ
γανισμών. Αντιβιοτικά μπορούν να εισα- 
χθούν μέσα στο ανθρώπινο σώμα γιατί 
καταστρέφουν μικροοργανισμούς, χω
ρίς να βλάπτουν τους ανθρώπινους 
ιστούς. Παίρνονται από ορισμένες μορ
φές μυκήτων ή βακτηρίων. Η πενικιλίνη 
απομονώθηκε το 1928 από τον Αλέξαν
δρο Φλέμινγκ από εκκρίσεις ορισμένων 
πενικίλλιουμ νοτάτουμ. ' Αλλα αντιβιο
τικά που χρησιμοποιούνται για τη θερα
πεία ανθρωπίνων ασθενειών είναι η 
στρεπτομυκίνη, που ανακαλύφθηκε απο 
τον Ουάκσμαν και τους συνεργάτες 
του το 1943, η νεομυκίνη και οι 
τετρακυκλίνες. Η ανεξέλεγκτη χρησι
μοποίηση αντιβιοτικών στη θεραπεία 
ασθενειών είναι επικίνδυνη, γιατί τα 
βακτηρίδια που προκαλούν την αρρώ
στια μπορούν να αποκτήσουν αντοχή 
στα αντιβιοτικά.

Ο σερ Αλέξανδρος Φλέμινγκ ήταν 
Σκώτος μικροβιολόγος. Γεννήθηκε το 
1881 και πέθανε το 1955. Το 1945 πήρε 
το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την 
ανακάλυψη της πενικιλίνης.
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Η ιστορία της ανθρώπινης προσωπικότητος δεν αφορά μόνον τη ζωή των ατόμων, αλλ 
επεκτείνεται και στα έθνη για να διαμόρφωση την εθνική ιστορία και στον κόσμο για να 
διαμόρφωση την ανθρώπινη ιστορία.

Την ιστορία του ατόμου, το βιογραφικό του χάρτη, αποτελούν όλα όσα ζη εν επιγνώσει, όσα 
έζησε, αλλά και τα όνειρά του και οι σκοποί του.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ έχει ιστορία. Το 
ζώον δεν έχει ιστορία· έχει μοίρα, 

ένστικτα, που κανονίζουν τις κινήσεις 
και τη ζωή του. Η μοίρα του ζώου είναι 
εκ των προτέρων καθορισμένη. Ο 
άνθρωπος θα κάνει έργο, θα δημιουρ
γήσει δική του, πρωτότυπη ιστορία.

Ιστορία σημαίνει η ελεύθερη πορεία 
του ανθρώπου προς ένα σκοπό που ο 
ίδιος ελεύθερα και ενεπιγνώσειεξέλε
ξε.

Η ιστορία της ανθρώπινης προσωπι
κότητος δεν αφορά μόνον τη ζωή των 
ατόμων, αλλ' επεκτείνεται και στα έθνη 
για να διαμορφώσει την εθνική ιστορία 
και στον κόσμο για να διαμορφώσει την 
ανθρώπινη ιστορία.

Την ιστορία του ατόμου, το βιογραφι- 
κό του χάρτη, αποτελούν όλα όσα ζε ιεν

στιγμή που αποκτά την έννοια του ποιος 
είναι και τι έχει να κάνει στη ζωή του. 
Είναι αυτό που ονομάζομε αποστολή.

' Εχω να κάνω ένα έργο που δεν θα το 
κάνει κανένας άλλος, αν δεν το κάνω 
εγώ. Θα ζήσω εγώ, τη δική μου ζωή, τη 
δική μου ιστορία, με τις δικές μου 
δυνάμεις. Οι άλλοι θα σταθούν κοντά 
μου μόνον, θα με βοηθήσουν.

Αυτό το έργο δεν είναι έτοιμο. 
Καθένας θα προχωρήσει σ' αυτό χωρι
στά. Θα λέγαμε ότι κατ' εξοχήν αποτε
λεί την ιστορία του ανθρώπου. Για τη 
μέλισσα το έργο είναι δεδομένο: η 
μέλιοσα από την αρχή της ζωής, σ' 
όλους τους αιώνες, κατά τον ίδιο 
τρόπο, εκτελεί το έργο της. Ο άνθρω
πος δεν φτιάχνει κατ' αντιγραφήν. 
Κάθε άνθρωπος έχει δικό του έργο,

Άλλοι έχουν καλές διαθέσεις, αλλά 
μένουν στην καλή πρόθεση, στην ανα
βλητικότητα- αλλά ο δρόμος της αποτυ
χίας συχνά είναι στρωμένος με καλές 
διαθέσεις.

Είναι ανάγκη κάθε άνθρωπος ν’ 
αποκτήσει την ταυτότητά του. Δεν είναι 
πολυτέλεια η ταυτότης.

Στην Ψυχολογία, το πρώτο σκαλοπάτι 
για την απόκτηση της ταυτότητας είναι, 
όταν το παιδί των 3 περίπου ετών 
εξαίρετοι από την υπόλοιπη πραγματι
κότητα και ομιλεί στο α' πρόσωπο. 
Δεύτερη ανακύκληση είναι η κρίση της 
εφηβικής ηλικίας, η κρίση της πρωτοτυ
πίας, όπως την είπε ο Debesse, κατά 
την οποία ο έφηβος αναζητεί την 
ταυτότητά του και προσπαθεί ν ’ απο
κτήσει αυτονομία.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ]
επιγνώσει, όσα έζησε, αλλά και τα 
όνειρά του και οι σκοποί του. Για τη 
συνάντηση του ανθρώπου με το χρόνο, 
με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον, θα μιλήσουμε άλλοτε.

Ο άνθρωπος θέτει ερωτήματα. Το 
ερώτημα για την ουσία του ανθρώπου, 
παληό όοο και ο άνθρωπος, είναι το 
τελευταίο ερώτημα· επάνω σ’ αυτό 
κτίζονται όλα τα άλλα.

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος θέτει 
ερωτήματα στον ευατό του και ιδιαίτε
ρα το ε ρώτημα για τον ε υατό του και την 
ουσία της ζωής, δίνει έναν πρώτο 
ορισμό για την ουσία του ανθρώπου ως 
ενός όντος που πρέπει να κερδίσει μία 
σχέση με τον ευατό του. Σε κανένα 
άλλο γνωστό ον, φυτό ή ζώο δεν 
υπάρχει αυτή η δυνατότης.

Και ακόμη, ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να παραμερίσει αυτή την ιδιότητα, να 
θέλει ν’ απαλλαγεί από το ερώτημα για 
τον ευατό του και να γίνει πάλι «απλός» 
όπως ένα φυτό ή ζώο

Η ιστορία του ανθρώπου αρχίζει με 
την επίγνωση, όπως ακριβώς και των 
λαών η ιστορία. ' Ενας λαός αποκτά 
ιστορία από τη στιγμή που αποκτά 
επίγνωση για το ποιος είναι, ποια είναι η 
θέση του στον κόσμο, ποια η αποοτολή 
του. Ο άνθρωπος έχει ιστορία από τη

που θα εκτελέσει αυτός ο ίδιος με δική 
του πρωτοβουλία. Για τον άνθρωπο το 
έργο του είναι πρόβλημα, που καλείται 
να βρει τη λύση του.

Η ιοτορία του ανθρώπου είναι ο αγών 
που διεξάγει για να βρει την ταυτότητά 
του.

Διάφορα κίνητρα διαμορφώνουν την 
ταυτότητα, π.χ. ένας νέος σπουδάζει 
νομικά, διότι αγαπά το δίκαιον, διότι ο 
πατέρας του ήταν νομικός ή διότι ο 
πατέρας του ήθελε να γίνει νομικός, 
διότι ένας φίλος του σπουδάζει επίσης 
νομικά.

Ισχυρή ταυτότητα αποκτά κάποιος 
όταν διαμοφώνει δική του οντότητα, 
όταν γράφει δική του ιστορία. Αλλοι 
παρακολουθούν και κάνουν ό,τι και οι 
πολλοί. Συσχηματίζονται με το πλήθος. 
Κάνουν ό,τι και ωρισμένα ζώα, που 
παίρνουν την όψη του περιβάλλοντος 
για να περάοουν αθέατα. Χάνουν έτσι 
ένα μεγάλο μέρος από το ανθρώπινο 
στοιχείο. ' Αλλοι έχουν για σύνθημα το 
όσο το δυνατόν λιγότερη δουλειά και 
προσπάθεια· ακολουθούν τον ευκολό
τερο δρόμο. ' Αλλοι έχουν πάντοτε 
κακή διάθεση, απαισιοδοξία. Αλλοι 
παραμένουν καλά παιδιά στη φούστα 
της μαμάς τους· όταν μείνουν μόνοι, 
χάνουν τα νερά τους, απαισιοδοξούν.

Ανθρώπινη αυτονομία σημαίνει στά
ση που να διασώζει την ανθρώπινη 
ουσία. Προσωπικότης είναι ο άνθρωπος 
που κατορθώνει να βεβαιώσει την 
ανθρώπινη ύπαρξή του. Μόνη η σωματι
κή παρουσία, χωρίς να μετεχει το 
πνεύμα, είναι ένδειξη απουσίας της 
προσωπικότητος.

Μερικές όψεις της ανθρώπινης προ
σωπικότητος:

α) η ουνέπεια. ' Ενας άνθρωπος που 
άλλα λέγει, άλλα κάνει είναι ατελής 
ύπαρξη.

β) η σταθερότης. Ασταθής είναι ο 
άνθρωπος που αναλαμβάνει μία προ
σπάθεια και αλλάζει πορεία στο μέσον 
του δρόμου. Δεν σημαίνει αυτό ότι 
ζητάμε άκαμπτο τρόπο ενεργείας, αλ
λά να έχουμε την επιμονή και τη θέληση 
να συνεχίζουμε σταθερά κάτι που 
αρχίσαμε.

γ) η πρωτοβουλία. Η ικανότης να 
παίρνει το άτομο εποικοδομητικές πρω
τοβουλίες για κάποιον ανώτερο οκοπό, 
για τη δική του ζωή, για τη ζωή των 
άλλων. Είναι δείγμα παιδικής και νηπια- 
κής καταστάσεως, όταν το άτομο δεν 
παίρνει πρωτοβουλίες.

Ανθρώπινη αυτονομία σημαίνει ότι ο 
άνθρωπος διατηρεί την οντότητά του 
και απέναντι του εαυτού του με το να
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ΊΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
μην υποτάσσεται σε πάθη και ενστικτώ
δεις ορμές, και απέναντι των άλλων, και 
απέναντι της εξωτερικής πραγματικό
τητας. Η προσωπικότης που είναι ανί
σχυρη να βεβαιώσει την ύπαρξή της 
είναι άρρωστη.

Η σύγκρουση μεταξύ αυτονομίας και 
κοινωνικής ζωής.

Η αυτονομία και η συνάντηση του 
άλλου είναι μεγάλο κεφάλαιο στην 
προοδευτική πορεία του ανθρώπου. Το 
δράμα του ανθρώπου ευρίσκεται στο 
ότι, ενώ καλείται να είναι αυτόνομος, 
σαν κοινωνικό ον εξαρτάται από τους 
άλλους. Το άτομο διατρέχει τον κίνδυ
νο ν ' απορροφηθεί από τους άλλους, 
από το περιβάλλον και να χάσει τη δική 
του αυτόνομη ύπαρξη.

Το πρόσωπο διακρίνεται έναντι του 
άλλου. Δεν ταυτίζεται μαζί του, δεν 
είναι μίμηση ή εξάρτημα της ζωής του 
άλλου.

Δεύτερος κίνδυνος είναι όταν ο 
«άλλος» εμφανίζεται σαν εχθρός, και 
να ο ανταγωνισμός, οι δυσκολίες, τα 
προβλήματα, τα εμπόδια. Και στο γάμο, 
σε πολλές περιπτώσεις, ο άλλος, ο 
σύζυγος, η σύζυγος εμφανίζεται σαν 
εμπόδιο της ατομικής ζωής. Θυμάμαι 
σαν μαθητής αυτά τα λόγια από ομιλία 
του Γυμνασιάρχου μας: «Θα βγείτε στη

ζωή, να ξέρετε ότι θα συναντήσετε 
σκληρό ανταγωνισμό για τον οποίο 
πρέπει να προετοιμασθείτε». Τρομερά 
λόγια. ' Ετσι αντιλαμβάνεται τη συνάν
τηση με τους άλλους σήμερα μεγάλη 
μερίς της κοινωνίας. Όμως είναι λά
θος. Είναι ανάγκη, είναι πρόσκληση, 
είναι πρόκληση της ανθρώπινης ζωής 
να συναντήσει ο άνθρωπος το συνάν
θρωπό του, όχι σαν ανταγωνιστή, αλλά 
σαν συνεργάτη.

Αυτό είναι η λύση της συγκρούσεως 
μεταξύ αυτονομίας και κοινωνικής ζω
ής. Το μεγάλο θέμα είναι να συναντήσει 
ο άνθρωπος τον άλλο σαν αδελφό. 
Ανθρωπισμός χωρίς την έννοια του 
άλλου σαν αδελφού είναι «sine mate
ria», είναι αδιανόητος.

Οι ρόλοι.
Ο αληθινός άνθρωπος δεν είναι 

εκείνος που φαίνεται. Συνήθως ο άν
θρωπος εμφανίζεται με πολλές όψεις, 
έχει διαφορετικές εκδηλώσεις ανάλο
γα με τον τόπο, το περιβάλλον, τη θέση, 
το επάγγελμα, παίζει ρόλους. Είναι 
αυτό που λέμε η φαινομένη προσωπικό
της.OTournier ασχολείται διεξοδικά μ' 
αυτό το γεγονός στο έργο του «Το 
προσωπείον και η προσωπικότης» που 
έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις 
του Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Ψυχι

κής Υγιεινής. Επίσης το σημειώνουν 
χαρακτηριστικά τα έργα του Πιραντέλο.

Αναζητούμε όμως τον αληθινό άν
θρωπο, την ουσία του ανθρώπου.

Προσοχή λοιπόν στα φαινόμενα, στα 
παιγνιδίσματα του χρυσού, που φαίνε
ται χρυσός χωρίς να είναι, στη λάμψη, 
στις εξωτερικές εκδηλώσεις.

Προσοχή επίσης να μη κρίνουμε έναν 
άνθρωπο από μία δεδομένη στιγμή, 
αλλά από την ιστορική του εξέλιξη. 
Εξελικτικά και όχι στατικά πρέπει ν' 
αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος.

Με ποιούς τρόπους εμφανίζεται ο 
άνθρωπος; Πώς θα βρω τον αληθινό 
άνθρωπο;

Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Με
ρικά ακόμη δευτερεύοντα χαρακτηρι
στικά μαρτυρούν για τον άνθρωπο, 
χωρίς όμως να τον συμπληρώνουν, να 
δίνουν ολόκληρο το βάθος και την 
ουσία του. Είναι αυτά:

α) Ο λόγος. Το πώς εκφράζεται, αν 
διατυπώνει καθαρά τις σκέψεις του, αν 
εμφανίζει εκείνα που έχουν πραγματι
κά αξία, το περιεχόμενο των λόγων του. 
Αν στο τέλοο ο λόγος του αντιπροσω-

Ο άνθρωπος έχει ιστορία από τη στιγμή 
που αποκτά την έννοια του ποιος είναι 
και τι έχει να κάνει στη ζωή του. Είναι 
αυτό που ονομάζουμε αποστολή.

πεύει τον πραγματικό εαυτό του.
β) Η φωνή. Το ύφος, η ποιότης, της 

φωνής, ο τόνος, το ύψος της φωνής, 
μαρτυρούν πολλά για την ψυχική κατά
σταση, τα συναισθήματα της ψυχής, και 
το ποιον του ανθρώπου. Βλέπετε τον 
άνδρα που αποφεύγει ν ' αναλαμβάνει 
ευθύνη από τη θηλυπρεπή φωνή, την
αυταρχική γυναίκα από την ανδροπρε
πή φωνή, την ψεύτικη έκφραση από τη 
«σπασμένη» φωνή.

γ) Ο χαρακτήρ. Με τον όρο χαρακτήρ 
εννοούμε κάτι το συγκεκριμένο. Εννο
ούμε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίον
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Στην ψυχολογία το πρώτο σκαλοπάτι για την απόκτηση της ταυτότητας είναι όταν 
το μικρό παιδί εξαίρετοι από την υπόλοιπη πραγματικότητα και ομιλεί σε α' 
πρόσωπο.
το άτομο αντιδρά στην εξωτερική πρα
γματικότητα. Αποτελεί ο χαρακτήρ συ
νάρτηση πολλών παραγόντων για τους 
οποίους πάντοτε δεν είναι και υπεύθυ
νος ο άνθρωπος. ' Ενας είναι βραδύς 
στις κινήσεις και στις αντιδράσεις του, 
χωρίς αυτό να σημαίνει βραδύνοια, 
άλλος περισσότερο ευαίσθητος, άλλος 
εκδηλώνει εντονώτερα τα συναισθήμα- 
τά του, άλλος θυμώνει εύκολα... Ο Jung 
διέκρινε δύο βασικούς ανθρώπινους 
τύπους: τον εξωστρεφή και τον ενδο- 
στρεφή.

' Ολα αυτά δενείναιηπροσωπικότης. 
Είναι ο εξοπλισμός του ατόμου. Καθέ
νας με τα δικά του όπλα, με τα δικά του 
εφόδια αντιμετωπίζει τους εξωτερι
κούς ερεθισμούς.

Ο χαρακτήρ δεν πρέπει να μένει 
όπως είναι πρωτογενώς. Πρέπει να 
εξελίσσεται. Ο χαρακτήρ δεν είναι 
ακόμη η προσωπικότης· είναι η ποικιλία 
που δείχνει ότι η ζωή ενδιαφέρεται να 
παρουσιάζει κάθε φορά κάτι άλλο.

Ο χαρακτήρ μας βοηθεί να καταλά
βουμε καλύτερα το άτομο. Προσπαθού
με να καταλάβουμε το χαρακτήρα του 
παιδιού για να το βοηθήσουμε να 
υπερνικήσει τα αδύνατα σημεία του. 
Προσπαθούμε να γνωρίσουμε το χαρα
κτήρα το δικό μας και του συντρόφου 
μας στο γάμο για ν' αλληλοβοηθηθού- 
με να υπερνικήσουμε τις αδυναμίες. 
Μπορούμε έτσι ν ' αποτρέπωμε συγ
κρούσεις και δίνουμε στον ευατό μας 
και στους άλλους τη δυνατότητα να 
δέχεται και να υπομένει ήρεμα τις 
καταστάσεις. Είναι σημαντικό το θέμα 
του χαρακτήρος. Ανακαλύπτοντάς τον 
βοηθούμε τον ευατό μας και τον άλλον. 
Αγνοώντας τα σημεία του χαρακτήρος

χειροτερεύουμε τα πράγματα.
Μόνον, ας προσέχωμε, ότι η προσω

πικότης, ο αληθινός άνθρωπος περνά 
πιο πάνω από τον χαρακτήρα.

Γι αυτό το θέμα μιλάμε διεξοδικά σε 
παλαιότερη έκδοση του Ινστιτούτου 
Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής με 
τίτλο «το παιδί και ο χαρακτήρ»

δ) Η σωματική εμφάνιση. Αντιλαμβά
νεται ένας καλλιεργημένος άνθρωπος 
ότι η σωματική εμφάνιση υποτάσσεται 
στον ψυχικό και πνευματικό κόσμο. Ας 
προσέξουμε μία βασική πρόταση: Σ' 
έναν νέον άνθρωπο, όταν υπάρχει 
ζωντανός ψυχικός και πνευματικός 
κόσμος, δεν μπορεί παρά να είναι 
συμπαθής η σωματική εμφάνιση, ακόμη 
και αν τα χαρακτηριστικά δεν είναι 
τέλεια, ακόμη και αν υπάρχει εμφανές 
σωματικό ελάττωμα. Το αντίθετο συμ
βαίνει με μία τέλεια σωματική εμφάνιση 
χωρίς ψυχικό και πνευματικό περιεχό
μενο. Το άτομο σ' αυτή την περίπτωση 
γίνεται και ασυμπαθές.

ε) Η μόδα. Μεγάλο ψυχολογικό και 
κοινωνικό θέμα. Ενδέχεται, αν το αντι
μετωπίσει σωστά ο νέος, ιδιαίτερα η 
νέα, να έχει τη μόδα σύμμαχό του. 
Ασφαλώς ένας σημερινός άνδρας ή 
γυναίκα δεν θα ντυθεί όπως το 1940 ή 
το 1950. Από δω καιπέρα όμως υπάρχει 
κάποτε υποδούλωση στη θεά Μόδα 
που, σε μεγάλους και νέους που δεν 
έχουν μέτρο, μπορεί να φθάσει στο 
γελοίο.

Η μόδα είναι κοινωνικό φαινόμενο, 
λόγοι ιστορικοί, κλιματικοί κ.ά. την 
επιβάλλουν και ο άνθρωπος κάτι θέλει 
να ειπή μ' αυτήν. Υπάρχει όμως ένα 
μέτρο. Εάν η μόδα γίνει κυρίαρχη 
σκέψη και απασχολεί υπέρμετρα ένα

άτομο, φθάνει κανείς να διερωτάται για 
τον ψυχικό και πνευματικό του κόσμο. 
' Ενας καλλιεργημένος άνθρωπος ντύ
νεται σύμφωνα με την εποχή του και 
μπορεί να σταθεί όπου κι αν βρεθεί, 
χωρίς η πιστή παρακολούθηση της 
μόδας να του γίνεται μανία και χωρίς 
προ πάντων ν' ακολουθεί όλες τις 
εξαλλοσύνες της μόδας.

στ) Σκέψεις και ιδέες. Ανήκει φυσικά 
στα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά, αλλά 
το αναφέρομε και εδώ σαν απόλυτη 
ανάγκη να έχει διαμορφώσει ο νέος 
άνθρωπος σκέψεις και ιδέες. Σε πολλά 
εκπαιδευτικά κέντρα στο εξωτερικό, 
όταν πρόκειται να εισαχθεί ένας σπου
δαστής, θέτουν ωρισμένα ερωτήματα: 
Τι θα ειπή πολιτισμός; Τι θα ειπεί ζωή; 
Πίστη; Τι σκέπτεσθε γι' αυτά; Τι ιδέαν 
έχετε για το χρήμα; Αποτελούν οι 
απαντήσεις σε παρόμοια ερωτήματα 
βασικές όψεις της ζωής για τις οποίες 
είναι απαραίτητο νά έχει αποκρυσταλ
λώσει γνώμη ο νέος που θέλει να 
προχωρήσει. Τι ιδέα έχεις για τον 
ψυχικό κόσμο του ανδρός, της γυναι- 
κός; Τι φρονείς για την αγωγή των 
παιδιών; Παρόμοια ερωτήματα θα πρέ
πει να θέτουν στον εαυτό τους άνθρω
ποι που ετοιμάζονται να παντρευθούν.

Η εποχή μας είναι πολύ φτωχή σ' 
αυτό το σημείο, στο να έχουν οι νέοι και 
οι νέες γόνιμες ιδέες. Δεν μπορώ να 
δεχθώ ότι δεν έχομε να ειπούμε στα 
παιδιά σήμερα τίποτε περισσότερο εν
διαφέρον από εκείνα που τους προσφέ
ρουν τα εικονογραφημένα περιοδικά, 
το λαϊκό θέαμα, η ντισκοτέκ, ο δρόμος. 
Πρέπει να δώσωμε ερείσματα για ν' 
ανέβει η πνευματική στάθμη.

Δεν είναι εύκολη η μελέτη της

Η ιστορία του ανθρώπου αρχίζει με την 
επίγνωση, όπως ακριβώς και των λαών η 
ιστορία.
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ανθρώπινης προσωπικότητος. Όπως 
δεν είναι εύκολο να μελετήσουμε τον 
ήλιο. Πλάγιους τρόπους χρησιμοποιούν 
οι επιστήμονες για να μελετήσουν τον 
ήλιο (από τις ιδιότητες των ακτινών με 
το φασματοσκόπιο π.χ.). Το ίδιο θα 
κάνουμε και μεις.

Η ανάγκη της μετρημένης γνώσεως.
Η γνώση ξεκινά από την ανάγκη να 

κατανοήσει το άτομο τον εξωτερικό 
κόσμο και τον εσωτερικό του κόσμο και 
ν’ αποκτήσει σωστή αντίληψη της 
πραγματικότητος.

Για να είναι αληθινή η γνώση πρέπει 
οι πληροφορίες από τη ζωή να είναι 
σωστές και αληθινές. Να επαληθεύω 
τις γνώσεις μου και να βεβαιώνομαι γ ι’ 
αυτό που αποθησαυρίζω.

Κάποτε η αντίληψη που έχουμε είναι 
ακόμη και παρανοϊκή. ΓΙως με κύτταξε; 
Πώς γύρισε στο σπίτι από το γραφείο;

Μερικοί κανόνες σύμφωνα με τους

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ

Η

Ε ΝΑΣ νέος μου' είπε για την 
τέχνη το νέο ορισμό, που πάλι

ωσε πριν ακόμα προφθάσει καλά-κα- 
λά να κάμει την κυκλοφορία του, και 
τα καθαρά μάτια του άστραφταν από 
την πίστη της ηλικίας του.

-  Η λογοτεχνία... Δεν την εννοώ 
κι αυτή παρά σαν ένα κοινωνικό 
λειτούργημα...

Αγαπώ τους νέους που πιστεύ
ουν. ' Αλλως τε όποιος πιστεύει δεν 
παύει ουσιαστικώς να είναι νέος. 
Κάθε ανθρώπινο πλάσμα λοιπόν 
είναι μια νέα εμπειρία της ζωής, που 
αρχίζει από το Α. Τόσα εκατομμύρια 
άνθρωποι έζησαν και πέθαναν. Σ ’ 
όλη τη ζωή τους επροχωρούσαν 
ψαχουλεύοντας να βρούνε τα μονο
πάτια που βγάζουν προς την Αλή
θεια, εζούσαν δοκιμάζοντας όλους 
τους καρπούς του δάσους για να 
βρούνε το επικίνδυνο και εξαίσιο 
δέντρο του Καλού και του Κακού. 
Πόσους στυφούς, πόσους πικρούς 
καρπούς δεν εδάγκασαν. Εβύθισαν 
τα νέα δόντια των στα χρυσόμηλα 
που εκρέμαζαν τους χυμώδεις μα
στούς των φρούτων τους στην άκρη 
του γκρεμού. Ξέσχιζαν τα πόδια 
τους, ξενυχιάστηκαν ώς που να 
τόνε φτάσουν. Και σαν βύθισαν τα 
νέα δόντια τους μέσα στο φουσκωτό

οποίους λειτουργεί η γνώση: 
α) Η γνώση προχωρεί απο τα επί 

μέρους στα γενικά και από τα απλού- 
στερα στα συνθετότερα.

β) Χρειάζεται αναμονή και όχι βία. 
Δεν είναι πάντοτε καλό να κρίνω και ν ’ 
αποφασίζω γρήγορα. Βεβαίως θα ενερ
γήσω άμεσα όταν είναι ανάγκη, σ’ ένα 
δυστύχημα, σε μίαπυρκαϊά. Ό χ ι όμως 
όταν είμαι θυμωμένος. Ο χρόνος αν 
ξεύρωμε να τον αξιοποιούμε, εργάζε
ται για μας. Να μπορούμε να περιμέ
νουμε και να μη βιαζόμαστε.

γ) Να υπολογίζωμε τα όρια και την 
ποικιλία και πολυμορφία τωνανθρώπων. 
Είναι ουσιώδες να γνωρίζωμε ότι ο 
άνθρωπος έχει όρια που δεν πρέπει να 
ξεπερνά. Σωματικά καιφυσικάόρια' δεν 
είναι φρόνιμο ένας ηλικιωμένος ν' 
ασκείται στο Μαραθώνιο ή ν ' ανεβαινω- 
με στο βουνό για σκι με χιονοθύελλα. 
Ψυχικά όρια· να μην εξαντλούμε την

υπομονή του άλλου. Χρειάζεται να 
προσέχωμε όλες τις οριακές καταστά
σεις.

Πρέπει ακόμη να έχωμε υπ’ όψη ότι 
ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει 
τεράστια ποικιλία και πολυμορφία τύ
πων, χαρακτήρων, ψυχικών καταστάσε
ων και αναγκών, τα οποία πρέπει να 
προσέχωμε.

δ) Οι ίδιοι κανόνες εσωτερικής ζωής, 
ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. 
Υπάρχουν διαφορές στις ψυχικές α
νάγκες ανάμεσα στα άτομα, ανάμεσα 
στον άνδρα και στη γυναίκα. Αλλά οι 
βασικές ψυχικές ανάγκες και οι κανό
νες της εσωτερικής ζωής είναι ίδιοι για 
όλους.' Ολοι επιθυμούν να αισθάνονται 
ότι τους αναγνωρίζουν, ότι τους αγα
πούν, θέλουν να επικοινωνούν να δημι
ουργούν...

Α.Α.Α

σοφία της ζωής
Του Στρατή Μυριβήλη

φρούτο, το στόμα τους γιόμισε 
στάχτη. Υστερα από όλον αυτόν 
τον αγώνα πεθαίνουν οι άνθρωποι 
και μερικοί απ' αυτούς έχουν την 
απλοϊκή ιδέα πως η εμπειρία της 
ζωής των δεν πάει χαμένη. Μερικοί 
την γράψαμε κιόλας σε βιβλία, να 
βλέπουν οι ερχόμενες γενιές και να 
βάζουνε γνώση. Και μόνο αυτό τους 
το κίνημα, δείχνει πως οι ίδιοι δεν τα 
κατάφεραν να κερδίσουνε τη Γνώ
ση. Γιατί τότε θα καταλάβαιναν πως 
κάθε άνθρωπος έχει την κατάρα -  
εγώ το λέω δικαίωμα, προνόμιο -  να 
βρει μόνος του την αλήθεια της 
ζωής. Πρέπει ν’ αρχίσει από την 
αρχή το δρόμο, να δοκιμάσει όλη τη 
λαχτάρα του αυγινού ξεκινήματος, 
να χαρεί όλες τις ξεκουρασιές των 
ενδιαμέσων σταθμών, να νοιώσει 
όλες τις ελπίδες και όλες τις 
διαψεύσεις και όλες τις δοκιμές. 
Και αυτού μέσα είναι όλη η σοφία 
του Θεού. Αλλιώτικα οι άνθρωποι θα 
γεννιόμαστε γέροι. Δεν θα πιστεύα
με σε τίποτα. Ούτε στην ομορφιά, 
ούτε στον έρωτα, ούτε στην καλω- 
σύνη. Δεν θα πιστεύαμε στον άν
θρωπο. Γιατι το κατακάθι της σοφίας 
είναι πολύ πικρό.

Δεν αγαπώ τους ορισμούς. Είναι 
εφεύρεση της φιλοσοφίας ο ορι

σμός, και η φιλοσοφία έχει μέσα της 
πολλήν αυταρέσκεια και πολλήν 
εξυπνάδα, ώστε να αποτελεί τον 
άρτον της ζωής. Η φιλοσοφία ξεκινά 
με καλή πίστη «για να μάθει». και στο 
τέλος αποξεχνιέται και αρχίζει κα
νείς «να διδάσκει». Και όταν αρχίσει 
κανείς να διδάσκει, μοιραίως θα 
καταλήξει στο «σύστημα». Ό τανδε 
η φιλοσοφία φτάσει να κάμει το 
σύστημά της και την κοσμοθεωρία 
της, έχει ήδη σπάσει τα δεσμά της 
με τη ζωή. Διότι το «σύστημα» είναι 
το σχηματικόν έργο για πεπερασμέ
νο ανθρώπινο άτομο, με ορισμένην 
ιδιοσυγκρασία και ορισμένα υλικά 
όργανα αντιλήψεως της ζωής. Ενώ 
η ζωή είναι ένας αιώνιος και αέννα- 
ος ρους απείρων τέτοιων ατόμων, 
με άπειρες παραλλαγές ιδιοσυγκρα
σίας και αμέτρητη ποικιλία αισθητη
ρίων οργάνων.

Και η πίστη στο δόγμα που του 
έμαθαν άστραφτε χαρούμενη μέσα 
στα καθαρά μάτια του. Κύτταξα με 
προσοχή μέσα σ' αυτά τα μάτια, που 
δεν είχαν ακόμη γίνει μάτια ανδρικά, 
και του είπα σοβαρά:

-  Μπορεί να είναι κι αυτό ακόμη, 
αλλά... τι ωφελεί να το συλλογίζε
σαι. Η ουσία της τέχνης δεν είναι η 
γνώση. Είναι η αίσθηση.
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ΚΩΝΣΤΑνΤΗΣ ί εράκης ήταν 
από ξακουστή κεφαλλονίτικη γε

νιά. Τ ’ όνομα ενός προγόνου του 
φιγούράριζε στο περίφημο «Λίμπρο ντ' 
όρο», το βιβλίο όπου καταγράφονταν τα 
ονόματα των «ευγενών».

' Εμαθε τα πρώτα γράμματα από τα 
γονικά του, κάτι ωφελήθηκε από τις 
παραδόσεις ενός γέροντα ιερωμένου, 
περισσότερα όμως στο λιμάνι, όπου 
περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της 
ημέρας του. ' Εβλεπε εκεί να κυκλοφο
ρούν λογής-λογής ξένοι, άλλοι για 
εμπορικά νιτερέσια κι άλλοι για να 
χαρούν τις ομορφιές του νησιού, έπια
νε καμιά κουβέντα μαζί τους -γιατί η 
πολύχρονη κατοχή της Κεφαλλονιάς 
είχε κάνει τους περισσότερους ντόπι
ους να καταλαβαίνουν τη μουσική 
εκείνη γλώσσα- συναγελαζότανε με 
τους θαλασσινούς και τους εμπόρους 
και νταραβεριζόντανε μ' αυτούς.

Ο πατέρας του ήθελε να τον κρατή
σει κοντά του για να δουλεύουνε μαζί, 
βλέποντας όμως ότι το παιδί είχε 
χαρακτήρα απότομο και φιλόνικο, τον 
έβαλε στο καράβι κάποιου γνωστού του 
να γίνει θαλασσινός. Αυτά λέγανε στο 
νησί, φαίνεται όμως ότι η αλήθεια είναι 
πως ο θαρραλέος και μεγαλοφάντα
στος Κωνσταντής, μη μπορώντας να 
υποφέρει τη ζωή της υποταγμένης 
στους Βενετσιάνους πατρίδας του, 
τόσκασε κρυφά από το σπίτι και πήγε να 
ξενιτευτεί μ’ ένα ελληνικό πλεούμενο, 
πληρώνοντας τα ναύλα με τη σκληρή 
δουλειά του μούτσου. Αυτό το βεβαιώ
νει κι ο αξιόλογος Ιταλός ιστοριοδίφης 
Μορέλλι, που σημειώνει ότι τότε, το 
1660 ο Κωνσταντής Γεράκης ήτανε 
δεκατριών χρόνων.

Για μερικά χρόνια ο απόκοτος σκασι- 
άρχης, που πολύ γρήγορα είχε γίνει 
σωστός γεμιτζής ταξίδευε, θαλασσο- 
δερνότανε και θησαύριζε. Θησαύριζε 
τι; ’ Οχι χρήματα και άλλα υλικά αγαθά. 
Γνώσεις θησαύριζε. Πολλές φορές 
αγρυπνούσε φυλλομετρώντας αξιόλο
γα βιβλία. Πολλές ώρες στα λιμάνια, 
όπου έπιανε το καράβι για να ξεφορτώ
σει ή να φορτώσει, στους ταρσανάδες 
όταν τύχαινε να έχει πάθει βλάβες, αντί 
να μπεκροπίνει και να γλεντοκοπάει 
όπως έκαναν οι άλλοι γεμιτζήδες, 
έφερνε βόλτα τον τόπο για να τον 
γνωρίσει, κουβέντιαζε με τους ανθρώ
πους του, μελετούσε όπου έβρισκε 
σπάνια χειρόγραφα, ζητούσε να μάθει

από γέροντες παλιές ιστορίες.
Αυτό το τέρας της πνευματικής 

ανησυχίας, ο αλκοολικός της μάθησης 
Κωνσταντής Γεράκης, αν και πολλές 
μυθιστορηματικές περ ιπέτειες τον 
βρήκανε στο δρόμο του, είχε καταφέ
ρει, σε μικρό χρονικό διάστημα, να 
μιλάει όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 
γλώσσες και μερικές ασιατικές! Ακόμα 
μελέτησε συστηματικά τη γεωγραφία 
και τη φυσική ιστορία, κι όπως σημειώ
νει αξιόπιστος ιστορικός «εις αυτόν 
αποδίδονται αι παρατηρήσεις ότιαιύβοι 
των καμηλών δεν είναι φυσικοί καμπταί 
της σπονδυλικής στήλης αλλ' απλαίεκ 
φύσεις ή υπερσαρκώσεις αδενώδους 
φύσεως».

Στην Κίνα και στην Ιαπωνία
Πλαταίνοντας αδιάκοπα τους ορίζον- 

τές του ο ακατάβλητος Κεφαλλονίτης 
παράτησε τη ναυτοσύνη σε νεανικήν 
ηλικία και πέτυχε να διοριστεί στη 
μεγάλη «Εταιρία των Ινδιών». Η διεύ
θυνση, που μπόρεσε να εκτιμήσει από 
τις πρώτες κιόλα μέρες τις εξαιρετικές 
ιδιότητές του, δεν άργησε να τον 
στείλει για δύσκολες δουλειές στην

Αριστερά: Ο βασιλιάς του Σιάμ (σημερι
νή Ταϋλάνδη) σε μια επίσημη έξοδό του 
στο Μπαγκόγκ. Κάτω: Ο Κ. Γεράκης σε 
σκίτσο από χαλκογραφία της εποχής 
του. Στην απέναντι σελίδα: Τα βασιλικά 
ανάκτορα του Μπαγκόγκ. Σ ’ αυτά 
έζησε ο δαιμόνιος Κεφαλλονίτης Κ. 
Γεράκης.

Κίνα και την Ιαπωνία.
Σ' αυτές τις δυο χώρες της Άπω 

Ανατολής, με τον ιδιότυπο τρόπο ζωής 
και τα γεμάτα χάρη και μεγαλοπρέπεια 
οικοδομήματα έμεινε πολύ καιρό. Κι 
ενώ δεν υστερούσε καθόλου στην1· 
εκτέλεση της δύσκολης αποστολής

Κ .ΙΈ Ρ Α Κ Ή Σ
Μούτσος, έμπορος, πρωθυπουργός και 

αντιβασιλέας του Σιάμ
Του κ. Σττυρ. Παναγιωτοττούλου
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που του είχε ανατεθεί, το δαιμόνιο του 
τον βοηθούσε να ξανοίγεται οε δρό
μους απροσπέλαστους, να τρυγάει πο
λύτιμους καρπούς από τη ζωντάνια 
τους, αλλά και να πλουταίνει τις γνώ
σεις του με την ανάγνωση παλιών, 
σπάνιων, δυσεύρετων κειμένων.

Εκεί ολοκληρώθηκε η μόρφωση του 
αυτοδημιούργητου Κωνσταντή Γεράκη. 
Εκεί και στράφηκε το ενδιαφέρον του 
στους ορίζοντες της πολιτικής. Ως τα 
τότε του ήταν εντελώς άγνωστη η 
πολιτική,, ποτέ του δεν είχε ασχοληθεί, 
μήτε καν ενδιαφερθεί γι' αυτήν. Η 
γνωριμία του μ' έναν Κινέζο άρχοντα, 
που κάτεχε σπουδαία θέση, συνέβαλε 
σ' αυτό. Κι έφτασε να προκαλέσει 
εντύπωση σ' επίσημους συμποσιαστές 
όταν μίλησε πάνω σε σχετικό θέμα με 
την απίστευτη ευγλωτία του.

Σ’ αυτό το συμπόσιο ο Γεράκης είδε 
για πρώτη του φορά να σερβίρονται 
αυγά δεκαπέντε χρόνων, καλοσυντη- 
ρημένα αυγά, που με βουλιμία τα 
τρώγαν οι Κινέζοι, και έμαθε πως οι 
άνθρωποι των μέτριων εισοδημάτων 
δεν είναι σε θέση να γευτούν παρά 
πέντε μόνο χρόνων αυγά, οι καλοστε

κούμενοι νοικοκύρηδες δέκα και μόνον 
οι βαθύπλουτοι δεκαπέντε ως είκοσι 
χρόνων αυγά! Αλλά και φιλέτα από 
καρχαρίες σερβιρίστηκαν και χελιδονο
φωλιές, ακόμα και ωμό μπούτι αρνιού, 
που τόκοβε σε ψιλές φέτες ο μάγει
ρος, κι αφού το βουτούσε για μια στιγμή 
σε μια χύτρα που ολόγυρά της έβγαιναν 
μικρές φλόγες το πασάριζε στα πιάτα.
' Οπως έλεγε αργότερα ο Γ εράκης απ' 
όλ' αυτό το πλήθος των κάπως περιέρ
γων σαλατικών που σερβιρίστηκαν δε 
δοκίμασε παρά τη σούπα από χελιδονο
φωλιές και το ωμό κρέας, που το βρήκε 
νοστιμότατο, πολύ ανώτερο κι από το 
καλύτερο φιλέτο.

Με το γνωστό του Κινέζο άρχοντα, 
που είχε άφθονα μέσα επισκέφτηκε 
ένα μεγάλο μέρος από τα περίφημα 
τείχη που απλώνονται σε πάμπολλα 
χιλιόμετρα, τους τόπους που καλλιερ
γείται το ρύζι, τα εργαστήρια όπου 
φιλοτεχνούνται αγαλματάκια, ανθοδο
χεία, παιδικά παιχνίδια κι άλλα κομψοτε
χνήματα από χαριτωμένες Κινεζούλες 
κάτω από την επίβλεψη προικισμένων 
καλλιτεχνών, τους διάφορους συνοικι
σμούς όπου ζούσαν κάτω από χαμηλά 
ξύλινα σπιτάκια με πολύ γερτές στέγες

άνθρωποι φτωχοί, τρώγοντας μονάχα 
ρύζι.

Στην Ιαπωνία είχε την τύχει να 
γνωριστεί με έναν βαθύπλουτο απόγο
νο των περίφημων Σαμουράι. Ήτανε 
μέτοχος της «Εταιρίας των Ινδιών». 
Ζούσε μόνος του σ’ ένα κληρονομικό 
σπίτι που έμοιαζε με παλάτι. Γοητευμέ
νος από το πνεύμα του Κωνσταντή 
Γεράκη ο χαροκόπος Γιαπωνέζος επέ
μενε να βγαίνει μαζί του τα βράδια για 
διασκέδαση. Οταν πήγανε σε μιαν 
αίθουσα τσαγιού ο Γιαμάκο, καθώς 
λεγόταν ο φίλος του ο άρχοντας 
εκάλεσε μιαν όμορφη μικρούλα Γκέισα 
να τους συντροφέψει. Πήρ' εκείνη το 
αμισέν της -ένα όργανο με χορδές που 
παίζεται όπως το σαντούρι- κι αφού 
έκανε βαθειάν υπόκλιση κάθησε κοντά 
τους. Οι γκέισες είναι φτωχές κοπέλες 
που σπουδάζουν σε ειδικές σχολές να 
ψυχαγωγούν τους άντρες με το τρα
γούδι, τ' ανέκδοτα, το χορό και τα 
τρυφερά τους χάδια. Φοράνε χτυπητά, 
αλλά καλλιτεχνικά διακοσμημένα κιμο
νό και πουντράρουνε πολύ τα πρόσωπά 
τους.

Αυτή η μικρή είχε γλυκειά φωνή, 
τρόπους αψιγάδιαστους και έπαιζε τ' 
όργανό της με τέχνη περισσή. Γ θητεύ
τηκε από τη συντροφιά της ο ανέμελος 
Γιαμάκο κι όταν ετοιμάστηκαν να φύ
γουν της πρότεινε να πάει μαζί τους σε 
μιαν εκδρομή που θάκαναν για να 
χαρούνε το άνθισμα των κερασιών.

-  Θα γυρίσουμε την ίδια μέρα; ρώ- 
τησ’ εκείνη.

-  Οχι. Θα μείνουμε δυο-τρεις μέ
ρες σ' ένα χτήμα που έχω εκεί πέρα. 
Υπάρχουν άξιοι άνθρωποί μου για να 
μας περιποιηθούν, υπάρχουν κι άφθονα 
μέσα.

-  Δεν μπορώ, λυπάμαι πολύ. Αν 
λείψω δε θα χάσω μόνο τα μεροκάματα 
και τα κέρδη από την κατανάλωση των 
πιοτών και των γλυκών, αλλά και τη θέση 
μου.

-  Θα σου πληρώσω τα μεροκάματα 
ενός χρόνου, θα σου δώσω κι αρκετά

για τα κέρδη από την κατανάλωση, κι 
όταν γυρίσουμε στο Τόκιο θα σου βρω 
θέση σ' ένα μαγαζί πολύ καλύτερο από 
τούτο, απάντησε ο Γιαμάκο.

Δέχτηκε πρόθυμα και την άλλη μέρα 
πήγανε και οι τρεις στην εκδρομή. Από 
τότε συνδεθήκανε με στενή φιλία ο 
Γεράκης κι ο Γιαμάκο. Κι άρχισαν να 
ξανοίγονται σ' επιχειρήσεις τολμηρές. 
Ο Γιαπωνέζος δεν έδινε την παραμικρή 
σημασία στις δουλειές, αφήνοντας το
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συνεταίρο του να κανονίζει τα πάντα. 
Τούχε απεριόριστη εμπιστοσύνη, βασι
ζότανε στο καταπληκτικό εμπορικό 
πνεύμα και την αναμφισβήτητη ειλικρί- 
νειά του.

Βαθύπλουτος
Επί τέσσερα-πέντε χρόνια εργάστη

κε σκληρά γΓ αυτές τις επιχειρήσεις ο 
Κωνσταντής Γεράκης, χωρίς καθόλου 
να παραμελήσει τις υποχρεώσεις που 
είχε στην «Εταιρία των Ινδιών» ούτε να 
πνίξει το πάθος του για τις Καλές 
Τέχνες. Σχημάτισε τεράστια περιουσία 
και συνάμα πλούσια συλλογή εξαιρετι
κών καλλιτεχνημάτων. Τα ρολά έργων 
ζωγραφικής πούχαν εκτελεστοί από 
μεγάλους Γιαπωνέζους τεχνίτες περα
σμένων αιώνων έπιαναν το περισσότε
ρο μέρος της πλούσιας βιβλιοθήκης 
του.

Ξαφνικά μια μέρα ο Γεράκης ενο- 
στάλγησε την Ευρώπη. Αποφασισμένος 
να φύγει από την ξωτική χώρα του 
«ανατέλλοντος ήλιου» και να εγκατα
σταθεί στην Αγγλία, όπου πίστευε ότι 
θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει σαν 
πολιτικός, έδωσε το μεγαλύτερο μέρος 
της περιουσίας του για την αγορά 
εμπορευμάτων κάθε λογής, τα τοποθέ
τησε σε μεγάλα γερά κιβώτια, κι αφού 
αποχαιρέτησε τον πολύτιμο φίλο του 
Γιαμάκο, που και τι δεν έκανε για να τον 
κρατήσει, έβαλε σ' ένα μεγάλο καράβι 
τα κιβώτια μπήκε και κείνος μέσα κι 
έφυγε με προορισμό το Λονδίνο.

Υστερα από ένα κάπως υποφερτό 
ταξίδι τριάντα δύο ημερών το καράβι 
ναυάγησε στ' ακρογιάλι του Μαλατάρι. 
Ο Γεράκης σώθηκε, σώθηκαν κι λιγο
στοί συνταξιδιώτες του καθώς κι όλο το 
πλήρωμα, ο με τόοους πνευματι
κούς και σωματικούς κόπους κερδισμέ
νος θησαυρός πήγε στον πάτο της 
θάλασσας.

Κατά καλή του τύχη ένας από κεί
νους που ταξιδεύανε μαζί του ήταν 
πρεσβευτής του βασιλιά του Σιάμ. 
Αυτός είχε πρόγραμμα να πάει, ύστερα 
από λιγοήμερη διαμονή στην αγγλική 
πρωτεύουσα, στην Περσία. Είχανε γνω
ριστεί, κάνανε συντροφιά στο πλοίο, 
είχε εκτιμήσει ο ένας τον άλλο. Κατά 
τις τραγικές στιγμές πούχε ξεσπάσει το 
κακάο Γεράκης μπόρεσε να προσφέρει 
στον πρεσβευτή υπηρεσίες πολύτιμες.
Οταν το ταξίδι συνεχίστηκε μ' ένα 

άλλο πλεούμενο, ο καταϋποχρεωμένος 
ξένος, που είχε σταμπάρει τις ικανότη
τες και τη μόρφωση του Γεράκη, 
βλέποντάς τον πολύ στενοχωρημένο 
για το χαμό όλων του των κόπων, είχε 
την έμπνευση να του προτείνει να τον 
ακολουθήσει στη χώρα του, όπου ήταν

αναγκασμένος να πάει γιατί όλα τα 
σχετικά με τις υποθέσεις που ώφειλε 
να διαχειριστεί στην Περσία είχανε 
χαθεί κατά το ναυάγιο.

-  ' Εχω στενούς δεσμούς με το 
παλάτι, του είπε, ο βασιλιάς, θα μ' 
ακούσει και δε θ' αρνηθεί να σου 
αναθέσει μιαν αξιόλογη υπηρεσία.

Τι να κάνει ο άνθρωπος πούχε 
ξετιναχτεί οικονομικά, που θάπρεπε να 
ριχτεί στη σκληρή βιοπάλη για να 
κερδίσει τη ζωή του; Δέχτηκε, με 
πολλές ευχαριστίες μάλιστα, την πρό
ταση.

Στο Σιάμ

Οι εισηγήσεις του πρεσβευτή καρπο
φορήσανε συντομώτερα και καλύτερα 
απ' ό,τι περίμενε. Ο βασιλιάς του Σιάμ, 
που οι υπήκοοί του θεωρούσαν ενσάρ
κωση του Βούδα, θαύμασε την αξία του 
αδάμαστου Κεφαλλονίτη από την πρώ
τη κιόλα μέρα που τον δέχτηκε στο 
παλάτι. Τις απέραντες γνώσεις του, τη 
σπάνια πνευματική του δύναμη, τ' 
οργανωτικό πνεύμα του. Τον έβαλε, για 
να τον δοκιμάσει, να ξεκαθαρίσει κάτι 
μπερδεμένες υποθέσεις που εκκρε- 
μούσαν από χρόνια, γιατί κανένας από 
τους αξιωματούχους του δεν ήτανε σε 
θέση να τα καταφέρει. Μέσα σε τρεις 
μέρες ο Γεράκης τις ξεκαθάρισε μια 
χαρά. Αυτό έκανε το βασιλιά να τον

Στην πρώτη φωτογραφία επάνω: Μπαγ- 
κόγκ (είσοδος εσωτερικής αυλής του 
Βασιλικού παρεκκλησίου). Στην κάτω 
φωτογραφία: Η στοά με τους Βούδες 
στη Βατ Ποτ του Μπαγκόγκ. Στην 
απέναντι σελίδα: Η μεγάλη παγόδα 
στην Αγιουτταγιά.
εκτιμήσει ακόμα περισσότερο και να 
τον διορίσει σύμβουλό του. Ανεβαίνον
τας τα σκαλιά της ιεραρχίας ο δαιμόνιος 
' Ελληνας έφτασε να γίνει μέσα σ’ ένα 
εξάμηνο υπουργός. Λίγο αργότερα 
παντρεύτηκε μια χαριτωμένη ανιψιά 
της βασίλισσας, που είχε γίνει χριστιανή 
από τους Γάλλους ιεραπόστολους, κι 
ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά: Έγινε πρω-
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θυπουργός. Φανατικός πιστός στης 
Χριστιανοσύνης ο Γεράκης, γνωρίστη
κε με τους Γάλλους ιεραποστόλους 
που πασχίζανε να διαδόσουν τη θρη
σκεία του Εσταυρωμένου στη μακρινή 
εκείνη χώρα, συνδέθηκε μαζί τους 
στενά και φρόντισε να διευκολύνει το 
έργο τους. Δεν έβρισκαν πια εμπόδια 
όταν επιχειρούσαν εξορμήσεις στ' 
απόμερα χωριά του Σιάμ, δεν τολμού
σαν να τους πειράξουν οι τυφλωμένοι 
Μανδαρίνοι, που ως τότε όχι μόνο τους 
απεχθάνονταν όπως ο Διάβολος το 
λιβάνι, αλλά και τους τυραννούσανε 
σκληρά, φτάναν ακόμα και στο φόνο.

Με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αποτελε- 
σματικότητα υποστήριζε ο νέος αντιβα- 
σιλιάς τους Γάλλους εμπόρους που 
αγωνίζονταν να διαδώσουν στο Σιάμ τα 
προϊόντα και την πολιτιστική ανάπτυξη 
της πατρίδας τους. Η αλματική πρόο
δος της χριστιανικής Γαλλίας, που τότε 
την κυβερνούσε ο Λουδοβίκος δέκα
τος τέταρτος, ο περίφημος «βασιλιάς,
' Ηλιος» ήτανε το πρότυπό του. Επιθυ
μούσε ο Γεράκης να φωτίσει τον 
πληθυσμό του Σιάμ με τη διάδοση του 
ευρωπαϊκού πνεύματος, να τον κάνει ν' 
ασπαστεί τις νέες ιδέες. Για τούτο, με 
τη συγκατάθεση του ανώτατου άρχον
τα, έστειλε πρεσβευτή στο Παρίσι και 
ύστερα από πολύχρονες διαπραγμα
τεύσεις πέτυχε να υπογραφούν δυο 
συνθήκες, μια το Σεπτέμβριο του 1685,

που ήτανε καθαρα εμπορική κι άλλη μια 
πιο πριν, στις 15 του Μάρτη, που 
αφορούσε συμμαχία των δυο χωρών με 
υποχρέωση της Γαλλίας να στείλει 
ειδικευμένους αξιωματικούς και σώμα 
στρατού για να οργανωθεί το κράτος και 
να υποστηριχτεί ο χριστιανισμός και του 
Σιάμ να προσφέρει κάθε ευκολία στο 
γαλλικό κράτος. Ο γαλλικός λαός, που 
είχε κατάλληλα πληροφορηθεί το λόγο 
του παγαιμού του πρεσβευτή του Σιάμ, 
στην πρωτεύουσά του, έκανε, κατά το 
χρονικογράφο της εποχής, «εξαιρετικά 
μεγαλοπρεπή υποδοχή» σ' αυτόν και 
την ακολουθία του.

Πέρασαν ομαλά κάμποσα χρόνια. 
Μέρες γαλήνης και ευτυχίας, μέρες 
οικογενειακής αρμονίας εγνώρισε ο 
Κωνσταντής Γεράκης, που στο μεταξύ 
είχε αποκτήσει ένα χαριτωμένο αγόρι 
και τόχε ονομάσει Γεράσιμο. Ο βασιλιάς 
Φρα-Ναράϊν είχε ουσιαστικά μεταβιβά
σει σ' αυτόν όλες τις εξουσίες.

Αλλά η διείσδυση των Γ άλλων και οι 
δραστήριες ενέργειες των ιεραπόστο
λων που είχανε κατορθώσει να ιδρύ
σουν και μια μονή, αφιερωμένη στον 
' Αγιο Ιωσήφ καθώς και διάφορες σχο
λές εκπαιδευτών για να προσελκύσουν 
αξιόλογο αριθμό κατοίκων προκάλεσαν 
την αντίδραση Ολλανδών, και Πορτο- 
γάλλων πρακτόρων που δρούσανε μυ
στικά, προστατευμένοι από τους φανα
τικούς Μανδαρίνους. Με σατανικά μέ
σα καταφέρανε να ξεσηκώσουν το 
σκληρότερο απ' αυτούς Όχρα Πε- 
τσχάρσχα, που από καιρό είχε βάλει στο 
νου του να εξοντώσει το Φρα - Ναράϊν 
και να γίνει βασιλιάς και τον εφόδιασαν 
με πολλά νέα όπλα. Αυτός στις αρχές 
του 1688 κήρυξε την επανάσταση και 
με ταξίματα απίστευτα μπόρεσε να 
πάρει μαζί του τον απλοϊκό και επιπό
λαιο κοσμάκη, της πρωτεύουσας ιδίως.

Χάρη στις δραστήριες ενέργειες του 
πάντα άγρυπνου Γεράκη η επανάσταση 
έσβησε χωρίς να προκαλέσει μεγάλο 
κακό.

Της μοίρας τα γραμμένα

Δυστυχώς ο αρχηγός του γαλλικού 
στρατού της αποστολής Φερζ, που 
ώφειλε να υποστηρίξει τις νόμιμες 
αρχές, ήταν εντελώς διαφορετικός από 
το δραστήριο κι αποφασιστικό Γεράκη.
' Εδειξε μια αδράνεια που καταντάει 
απίστευτη. Αντί ν ' αντιμετωπίσει με τη 
δύναμη των όπλων τους παρασυρμέ
νους από τον απαίσιο Μανδαρίνο επα
ναστάτες, κλείστηκε στο γραφείο του 
με σταυρωμένα τα χέρια.

' Ετσι σε λίγους μήνες, συγκεκριμένα 
στις δεκαοχτώ του Μάη της ίδιας 
χρονιάς (1688) ξέσπασε νέα επανάστα
ση, πολύ πιο μεγάλη από την πρώτη, 
που την είχαν βοηθήσει οι αντίπαλοι των 
Γάλλων Ολλανδέζοι και Πορτογάλοι. 
' Ανθρωποι πειθαρχικοί από τη φύση 
τους, αλλά και πανούργοι και ευκολόπι
στοι οι κάτοικοι του Σιάμ της εποχής 
εκείνης, παρασύρθηκαν από τα δολερά 
συνθήματα του σατανικού Μανδαρίνου 
' Οχρα Πετσχάρσχα και των ξένων 
εχθρών του θρόνου και γίνανε τυφλά 
όργανά τους. Ύστερα από πεισματική 
αντίσταση πολλών ημερών οι νόμιμες 
αρχές του τόπου αναγκάστηκαν να 
υποκύψουν. Τότε αρχίσανε να βάφον
ται μέ αίμα οι δρόμοι της πρωτεύουσας 
και να καίγονται τα σπίτια των αφοσιω- 
μένων στο παλάτι, που έγινε στάχτη 
από τις πρώτες ώρες. Σφάχτηκαν ο 
βασιλιάς Φρα-ΝαραΤν και η βασίλισσα, κι 
ο Κωνσταντής Γεράκης πιάστηκε αι
χμάλωτος από τα όργανα του τρομερού 
Μανδαρίνου, καθώς και η ευγενική 
γυναίκα του Μαρία κι ο μικρός Γεράσι
μος. Ριχτήκανε σε σκοτεινό μπουν
τρούμι και έζησαν εκεί σε άθλια κατά
σταση. Τους έτρεφαν μ' ένα νεροζούμι 
και με λίγα γραμμάρια μπαγιάτικο, μαύ
ρο ψωμί. Νερό τους έδιναν με το 
σταγονόμετρο μια μόνο φορά την ημέ
ρα. Τα μεσάνυχτα τους σήκωναν από 
χάμου, όπου τους είχαν υποχρεώσει να 
μένουν και τους ανάγκαζαν να κάνουν 
επί ώρες το γύρο του υγρού μπουν
τρουμιού, κι αν τολμούσαν να παρακα- 
λέσουν ή να ζητήσουν κάτι, τους 
τρελαίνανε στις βουρδουλιές.

Πολλές φορές ο Γεράκης δεήθηκε 
στο Θεό να λυπηθεί τη γυναίκα του τη 
Μαρία και το γιό του το Γεράσιμο και να 
τους λυτρώσει μ' ένα του θαύμα, όπως
δεήθηκε να τον απαλλάξει τον ίδιο από 
το μεγάλο κακό που τον είχε βρει και να 
τον πάρει στους κόλπους του.

Την τελευταία του δέηση την ικανο
ποίησε ο Παντοδύναμος, όχι όμως και 
την πρώτη: Στις πέντε Ιουλίου τον 
έβγαλαν από τη φυλακή κι αφού του 
κάνανε μαρτύρια αφάνταστα τον κομ
ματιάσανε με τα σπαθιά. Αλλά με τον 
ίδιο απάνθρωπο τρόπο θανατώσανε και 
την εξαίρετη συντρόφισσά του. τη 
Μαρία και το μωρό, το Γεράσιμο.

Ύστερα από την εξόντωση, του 
βασιλιά Φρα-Ναραϊν, της βασίλισσας, 
των πιστών αξιωματούχων και των Γερά- 
κηδων, ανέβηκε στο θρόνο του Σιάμ ο 
πιο σκληρός απ’ όλους τους τυράν
νους του κόσμου Πετσχάρτσχα για να 
λεηλατήσει το δημόσιο ταμείο και να 
ξαναβυθίσει τον τόπο στην αμάθεια και 
την άγνοια κάθε προόδου.
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Π ΑΣΧΙΖΕ ο σύγχρονος άνθρω 
π ος να εξοβελ ίσ ε ι το  Θ εό  από 

το  δρόμο του , α υ το α να γο ρ εύ θ η κε  
«ανθρωποθεός» σε α ντικα τά σ τα σ η  
το υ  Θ εανθρώ π ου και έκα νε 
σπονδές π α νηγυρ ίζοντα ς  την 
α π ελευθέρ ω σ ή  το υ  απ ό  τα  δεσμά, 
όπω ς π ίσ τευ ε , τη ς  θρησκείας.

Φ όβος κα ι δέος κα ταλα μβάνε ι τον 
σύγχρονο άνθρωπο, π ου  ε κ τ ρ έ φ ε 
τα ι απ ό τη ν  α ίσθηση τη ς  μοναξιάς, 
η οπ ο ία  κα λύ π τε ι τη  ζω ή ε κ α το μ 
μυρίων σημερινώ ν ανθρώπων. «Εί
μαστε μόνοι, ασυγχώ ρητα  μόνοι», 
κρ α υγά ζε ι ο Σάρτρ, εκφ ρ ά ζοντα ς  
τη ν  τραγω δ ία  το υ  ανθρώ π ου που, 
έχ ο ν τα ς  αρνηθεί το  Θ εό, είνα ι τώ ρα  
υπ οχρεω μένος να  τρα βά  εω ς την  
άκρη τις  σ υνέπ ειες  α υ τή ς  τη ς  κα - 
τα σ τά σ εω ς. ΕΙ άρνηση το υ  Θ εού  
οδήγησ ε με μαθηματική  ακρίβεια 
σ την  άρνηση το υ  ανθρώ π ου. «ΕΙ 
εκμηδένιση τη ς  ανθρώπινης π ρ ο 
σ ω π ικό τη τας  είνα ι η τε λ ε υ τα ία  σ υ 
ν έπ ε ια  τη ς  αρνήσεω ς το υ  Θ εού  και 
τη ς  απορρίψ εω ς κά θε π νευμα τικής 
αρχής» (Χρυσοστόμου Νταμ, Εκα
το μ μ ύ ρ ια  Ρώσοι π ισ τ ε ύ ο υ ν  σ το  
Θ εό, ο. 13). Ο θ ά να το ς  το υ  Θ εού  
είνα ι σ τη  βάση το υ  θάνα τος  του  
ανθρώπου.

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΗΣ 
Είμαστε τα  παιδ ιά  τη ς  οργής, γ ι' 

α υ τό  κα ι κυ ρ ιευ όμ α σ τε α π ό  το  
σαρω τικό π ά θος της κα τασ τροφ ής. 
Ο,τι π ρ ο η γε ίτα ι δεν μας εκφ ρά ζε ι 

και ό,τι έρ χ ε τα ι δεν μας τα ιρ ιάζε ι. 
Βλέπ ουμε το  σημερινό αδ ιέξοδο και 
ζ η τά μ ε  χ ε ιρ α γω γό  γ ια  να το  ξ ε π ε - 
ράσουμε. Οκίνδυνος έχ ε ι φ θάσ ει σε 
ορ ιακά  σ ημεία  και επ ιβάλλει να 
βρεθεί ο μ ίτος π ου  θα μας βγάλει 
απ ό  το  λαβύρινθο. Σ το  α ίτημ α  α υ τό  
θ α  α ν τα π ο κ ρ ιθ ο ύ ν  σ ή μ ερ α  δυο  
π ρ οσ ω π ικότητες  π ο υ  εκφ ρά ζουν 
το ν  κόσμο τη ς  Ορθοδοξίας, ο Ν το- 
σ τογ ιέφ σ κυ  και ο Μ ακρυγιάννης. Ο 
ορθόδοξος λα ός μας έχ ε ι ήδη με ιώ 
σει τη ν  αλλοτρ ίω ση α π ό  τ ις  ρίζες 
το υ . Είναι μια π ροσ π άθεια  που 
άρχισε ευ θύς  αμέσω ς μ ετά  την 
α π ελευθέρ ω σ η  το υ  τό π ο υ  απ ό 
τη ν  τουρκική  δουλεία . Η λύση το υ  
δράματος βρίσκεται σ τον α ντίπ οδα  
το υ  ορθολογισμού, π ου εξέθ ρ εψ ε  
τη  σημερινή κρίση. Βρίσκεται, γ ια

ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ

ΝΤΟ2Τ0ΠΕΦΠΓΓ
m p w ia n v h :

Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος 
κ. Χριστοδούλου

Για το Μακρυγιάννη, οι Ελληνες είμαστε «ο Λαός 
του Θεού», ένας λαός με κλήση θεία, που καλείται 
να παίξει ένα πρωτεύοντα ρόλο μέσα στην Ιστορία. 
Και η Εκκλησία του Χριστού είναι ο χώρος όπου ο 
θεός πραγματοποιεί την καινή διαθήκη δηλ. την 
καινούργια του σχέση με το ανθρώπινο γένος.

μας το υ ς  ' Ελληνες ιδ ια ίτερα, στην 
Ο ρθοδοξία  μας και α υ τή  έρχοντα ι 
να  μας τον ίσουν οι δυο άνδρες που 
τη ν  εκφ ρά ζουν, μέσα απ ό  το  χώρο 
το υ  ο καθένας.

Ο ΝΤΟΣΤΟΕΙΕΦΣΚΥ 

Εια το ν  Ν το σ το γ ιέφ σ κ υ  (1821- 
1881), η Ευρώπη δεν είνα ι χρ ισ τ ια ν ι
κή. Ο καθολικισμός υ π έκυ ψ ε στον 
τρ ίτο  π ειρασμό το υ  Χριστού και 
κο σ μ ικο π ο ιή θ η κε , ενώ  ο π ρ ο τ ε 
σ ταντισ μός μ ε τέβ α λ ε  τ ο  χρ ισ τ ια ν ι
σμό σε απ λή Ηθική. Μ όνο η ο ρ θ ό 
δοξη Ρωσία κ α τέχ ε ι την  αληθινή 
όψ η το υ  Χριστιανισμού, γ ι' α υ τό  και 
δ ια θ έτε ι και τα  κριτήρια γ ια  τη  
γνώ ση τη ς  Αλήθειας. Η Ευρώπη ζει 
μέσα σ την  ψ ευδα ίσθηση μιας ά 
χρωμης Χριστιανοσύνης, π ου  ο υ σ ι
αστικά  έχ ε ι συμβιβασθεί με τη  λο - 
γοκρα τική  δομή της κοινωνίας και 
γι α υ τό  είναι ανίκανη να δώσει ένα  
χέρ ι βοήθειας στον απ εγνω σμένο  
άνθρω πο το υ  κα ιρού μας, μια και η 
ίδια είνα ι βουτηγμένη  σ τον  ω κεανό  
της αμφ ισβήτησης. Ο Ν το σ το γ ιέ 
φσκυ, α να λύ οντα ς  τη ν  κρίση, φ θ ά 
νε ι ως τη ν  καρδιά το υ  π ροβλήμα
τος, σ τους «Δαιμονισμένους» του . 
Το κα ίρ ιο ερώ τημ α  π ου  τ ίθ ε τα ι

Επάνω: Ο Ντοστογιέφσκυ σε χαρακτη
ριστικό σκίτσο. Στην απέναντι σελίδα: Ο 
Μακρυγιάννης σε πίνακα του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου.

εμπρός σ τον άνθρω π ο είνα ι αν 
π ισ τεύ ε ι σ τη  θ ε ό τη τα  το υ  Ιησού 
Χριστού, όχι απλώ ς αν π ισ τεύ ε ι στο 
Θ εό. Και α υ τή  η π ίσ τη  α π ο τελ ε ί γ ια  
το ν  Ν τοσ τογ ιέφ σ κυ  τη ν  α π άντησ η

194



τόσο σ το  ερώ τημ α  γ ια  το  Θ εό, οσυ 
και στο ερώ τημα  γ ια  το ν  άνθρωπο. 
Ο Ν τοστογ ιέφ σ κυ , με την  π ρ ο φ η τ ι
κή ενόρασή το υ , βλέπ ει το  ρόλο της 
Ο ρθοδοξίας καίριο μέσα στη δίνη 
τω ν καιρών.

Είναι αντίπ αλος το υ  αστικού  π ο 
λ ιτισμού κα ι υπ έρμαχος ενός χ ρ ι
σ τιαν ικού  ορθόδοξου σοσιαλισμού, 
π ου  ξεκ ινά ε ι α π ό  το  πρόσω πο του  
Θ εάνθρω π ου Ιησού Χριστού και 
α π λώ νετα ι μέσα στις κοινωνίες, κ α 
τα ξ ιώ νο ντα ς  τη ν  α γά π η , τη  δ ικα ιο 
σύνη, τη ν  ανθρω π ιά  και τε λ ε υ τα ία  
τη  θέω ση. Ω στόσο, ο Ν το σ το γ ιέ - 
φσκυ π ροχω ρεί σε βάθος. Η τρ α γ ι
κή μ ο να χ ικό τη τα  τη ς  ά π ο λυ το π ο ι- 
ημένης ανθρώπ ινης φύσης, τη ς  α 
τομ ικής δομής, είνα ι γ ι ’ α υ τό ν  η 
κόλαση. Μ ας έδω σε το ν  θ εο λο γ ικό - 
τερ ο  ορισμό της. Κόλαση είνα ι το  
μαρτύρ ιο  το υ  να  μη α γαπ άς.

Για το ν  Ν τοσ τογ ιέφ σ κυ  η Ο ρθο
δοξία  α ντιπ ροσω π εύει τη  μοναδική 
σω τηρ ία  το υ  κόσμου κα ι ο Ιησούς 
Χριστός π α ρ α μ ένε ι ο μοναδικός και 
α ν ε π α ν ά λ η π τ ο ς  Λ υ τ ρ ω τή ς  τω ν  
ανθρώπων. Ό π ο ιο ς  θα το  π α ρ α 
δ έχ ε τα ι α υ τό , θα  σ ώ ζετα ι. Οι άλλοι 
θα εξα κο λο υ θ ο ύν  τη ν  π ερ ιπ λά νη 
ση σ το  ά γνω σ το  χωρίς ελπ ίδα και 
χωρίς ζωή.

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Πιο κοντά  σ τα  δικά μας π ροβλή 

ματα, βρ ίσκετα ι ο σ τρ α τη γό ς  Μ α - 
κρυγιάννης. Είναι η έκφ ραση του  
ελληνορθόδοξου π ολίτη  α υτή ς  της 
μικρής γω νιάς, π ου  ο φ ε ίλ ε ι την 
ύπ αρξή  τη ς  σ το  θαύμα. Αγω νιστής 
τη ς  λευ τερ ιά ς  ο Μ ακρυγιάννης και 
ολ ιγογράμματος, δ ια θ έτε ι ω στόσο 
π λούσιο το  ορθόδοξο α ισθητήρ ιο  
και α νεπ τυ γμ ένη  τη ν  ορθόδοξη 
σκέψη. Βλέπει τ α  π ροβλήμ ατα  της 
μικρής και φ τω χής π ατρ ίδας του  
μέσα απ ό το  πρίσμα α υ τό  και 
υψ ώ νει τη  φω νή το υ  μπρος στο 
α ν ο σ ιο ύ ρ γ η μ α  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ε ίτ α ι 
απ ό  το υ ς  Βαυαρούς.

Για το  Μ ακρυγιάννη, οι Ελληνες 
ε ίμ α σ τε  «ο Λ αός το υ  Θεού», ένας 
λαός με κλήση θεία , π ου  κα λε ίτα ι να 
π α ίξε ι ένα  π ρ ω τεύ ο ν τα  ρόλο μέσα 
σ την Ιστορία. Και η Εκκλησία του  
Χριστού ε ίνα ι ο  χώ ρος όπ ου  ο Θ εός 
π ρ α γμ α το π ο ιε ί τη ν  κα ινή διαθήκη, 
δηλ. τη ν  κα ινούργ ια  το υ  σχέση με 
το  ανθρώπ ινο γένος. Γι α το  Μ ακρύ - 
γιάννη, η πατρ ίδα  κα ι η θρησκεία  
είνα ι δύο έννο ιες  π ου ορίζουν την  
υ π όσ τασ η  το υ  λα ού  και το υ  έ 
θνους. Μ ιλώ ντας γ ια  πατρ ίδα, ο 
Μ α κ ρ υ γ ιά ν ν η ς  σ τ έ κ ε τ α ι  μ α κρ ιά  
απ ό  το ν  εθνικό εκε ίνο  μεσσιανισμό

π ου υ π η ρ ετε ί φ υ λετ ικ ές  α π ο κλε ι
σ τικότη τες . Ενώ, μιλώ ντας γ ια  θ ρ η 
σκεία, εννοε ί τη ν  Ο ρθοδοξία  σε μια 
εν ό τη τα  με το ν  Ελληνισμό. Η Ο ρθο
δοξία  το υ  Μ α κρυγιάννη  δεν είνα ι 
μια ιδεολογία , είνα ι ζω ή και βίωμα 
α γά π ης και α γ ιό τη τα ς  μέσα στην 
Εκκλησία. Ο ίδιος νο ιώ θει να  είνα ι 
ενσω ματω μένος στην ελληνορθό 
δοξη παράδοση και η π ίστη  του  
λα ού  είνα ι ένα  γ εγο νό ς  άμεσο και 
ψ ηλα φ ητό .

ΜΙΑ ΑΑΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Από τα  π αραπ άνω  γ ίν ετα ι φ α ν ε 
ρό πως μια άλλη δ ιάσταση ξ επ ρ ο 
βάλλει εμπρός μας, καθώ ς α ν α ζη 
το ύ μ ε  την  έξοδο απ ό το  αδιέξοδο. 
Είναι η ν έα  δ ιάσταση τη ς  Ο ρθοδοξί
ας π ου είνα ι ε ξ  ίσου «καινή και 
παλαιά» όπω ς και η Εκκλησία. Ν το- 
σ το γ ιέ φ σ κ υ κ α ι Μ α κρ υ γ ιά ννη ς  μ ι
λά νε γ ια  μιαν Εκκλησία, π ου είνα ι η 
χώ ρα το υ  Αχω ρήτου, π ου  δεν είνα ι 
ένα  συνηθισμένο ίδρυμα ή ένα  τ α 
μείο π ου  χορηγεί η Θ ε ία  Χάρη, 
αλλά  ένας χώ ρος όπ ου  τα  ανθρώ 
π ινα  πρόσω π α ενώ νοντα ι με τα  
τρ ία  πρόσω π α το υ  ενός Θ εού  δια 
το υ  θεανδρικού προσώ π ου το υ  
Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία είναι ο 
χώρος τη ς  θεώ σεω ς. Ο θεούμενος 
άνθρωπος, καθαρ ισμένος απ ό  τα  
πάθη, εκδηλώ νετα ι θετ ικά . Η Εκ
κλησ ία  δεν έχ ε ι σαν σκοπό τη ς  να 
κα τα κ τή σ ε ι το ν  κόσμο, αλλά  να τον  
δ ιακονήσει και να  μεταμορφ ώ σει 
απ ό  τη  δ ιάσταση το υ  ανθρω π ίνου 
σ τη  δ ιάσταση το υ  Θ εανθρω π ίνου, 
απ ό  το ν  εγω ισ μό  στην αγά π η , από 
τη  μοναξιά  στην εν ό τη τα , απ ό την  
α π ελπ ισ ία  σ την ελπ ίδα, απ ό το  
ά γχος  στην ελευθερ ία , απ ό την 
κα τα π ίεσ η  σ την απ ολύτρω ση, από 
το  σκοτάδ ι σ το  φως, απ ό το  θά να το  
σ τη  ζωή. Μ έσα  στην Ορθοδοξία 
έχο υ μ ε  τη  χάρ η  να  ζο ύ μ ε  σε μιαν 
ευλογημένη  εν ό τη τα  όλες τις  εκδ η 
λώ σεις τη ς  ζω ής μας, π α ίρνοντας 
σ τάσ η  κρ ιτική α π ένα ντι όλων τω ν 
φαινομένω ν τη ς  ζω ής μας. Οι ορ θ ό 
δοξοι δεν υπ ήρξαν π ο τέ  δ ιχα σ μ έ
νες π ροσ ω π ικότητες , σ χ ιζοφ ρεν ι- 
κές, να  ζουν  άλλη ζω ή μέσα στην 
εκκλησ ία  και άλλη έξω  α π ’ αυτήν. 
' Ολη η ζωή γ ίν ετα ι εκκλησ ία, λ ε ι
του ρ γ ία , α ναφ ορά  σ το  Θεό.
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Τοιχογραφία της Πομπηίας που δείχνει 
γυναίκες σε ώρα χορού.

Συνέχεια από το προηγούμενο 
και τέλος

Λίγο μακρυτερα, σ την οδό προς 
τ ις  Σταβ ιές, ένδεκα  κάτο ικο ι το υ  
ίδιου σπ ιτιού  θέλησ α ν να ξεφ ύ γο υ ν  
απ ό  τη ν  τέ φ ρ α  π ου ε ίχ ε  γεμ ίσ ε ι το  
υπ όγειο . Α νέβηκαν σε ένα  δω μάτιο 
τ ο υ  π ρ ώ το υ  ο ρ ό φ ο υ . Η σ τ έ γ η  
γκρ εμ ίζετα ι απ ό  τη ν  υψ ηλή θ ερ μ ο 
κρασία  και οι αναθυμ ιάσεις  που 
ανεβα ίνουν  απ ό κά τω  το υ ς  α π ο τ ε 
λειώ νουν. Θ α βρεθούν εκε ί ένδεκα  
σώματα...

Κάτω  απ ό  ένα  γκρεμ ισμένο το ίχο  
οκτώ  άνδρες ζη το ύ ν  κα τα φ ύ γ ιο . Ο 
ένα ς απ ό  α υ το ύ ς  κρα τά  ένα  φ α νά  - 
ρι. Ο κτώ  σκελετοί....

Σ την είσοδο το υ  ταμπ λίνουμ — 
χώ ρου π ου χω ρίζει το  π ερ ισ τύλ ιο  
α π ό  το  άτρ ιο  (εσω τερ ική  αυλή) -  
α υ τή  η π α τρ ικ ία  έ φ ε υ γ ε  απ ό  την  
έπ α υ λ ί τη ς  π α ίρνοντας μαζί τη ς  τα  
κοσμήματά  τη ς  μέσα σε μια ξύλινη

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ «ΕΓΡΑΨΑΝ» ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιχπαοτροφή ΐης
πανπ-δΕ

Πολλά έχουν γ ρ α φ τε ί για την καταστροφή  
της Πομπηίας από την έκρηξη  

του Β εζο ύ β ιο ύ . Αλλά στο άρθρο που α κολουθεί 
του ε ιδ ικο ύ  ιστορικού

A lb e r t  D e m a z ie r e  γ ίν ετα ι μια πραγματικά  
λεπ τομ ερειακή  έρ ευ ν α  και εικόνα  

του χορού του θανάτου στη «φιλήδονη πόλη».

σκαλιστή κασσετίνα . Εβαλε στον 
λαιμό τη ς  ένα  φ υ λα κτό  και έχ ε ι 
επ άνω  τη ς  φ ιαλίδ ια  με αρώ ματα. 
Δεν θα  π ρ ο φ τά σ η  να  π εράσ η  τη ν  
είσοδο. Σ ω ρ ιά ζετα ι νεκρή... Εκεί δυο 
γυ να ίκες  α γκαλ ιασμένες, ίσως μη 
τέ ρ α  και κόρη. Φ ιλ ιούντα ι απ ό α γ ά 
π η και φόβο. Α υτό  θα  είνα ι το  
τε λ ε υ τα ίο  το υ ς  φιλί κι ο τε λ ευ τα ίο ς  
το υ ς  ύπνος.

Α ίγο μα κρύτερα  μια άλλη κομψή 
γυνα ίκα . Φορά μπ οτάκ ια  απ ό ύ φ α 
σμα, δακτυλίδ ια  σ τα  δάκτυλα, κ ρ ε 
μαστά  σκουλαρίκια  σ τα  α υ τ ιά . ' Εχει 
σηκώ σει το  φ όρεμά  τη ς  (για  να 
μπορεί να  τρ έξη  π ιο  γρήγορα;), 
Έ χε ι ω ρα ίους μηρούς. Π έφ τε ι και 
τη ς  ξ εφ εύ γ ο υ ν  απ ό  τα  χέρ ια  ένας 
μικρός Έρως και ένας κα θρ έπ της 
π ου  θα  βρεθούν δίπλα σ το  νεκρό 
τη ς  σώμα.

Το σπ ίτι το υ  Ο ρφέω ς το  φ υ λά γε ι 
ένας σκύλος και οι επ ισ κέπ τες  
π ροσέχουν, γ ια τ ί σ την είδοσο έχε ι

μια ψ ηφ ιδω τή επ ιγρα φ ή : Cave, ca- 
nem (Προσοχή, σκύλος). Το ζώο 
είνα ι δεμένο με αλυσίδα και δεν 
μπορεί να φ ύγη . Θ α π εθ ά νη  απ ό 
α σ φ υ ξία  π ιο γρήγορα  απ ό το υ ς  
κυρίους του . Θ α  το  βρουν ξα π λω 
μένο ανάσκελα . Έ νας άλλος σ κύ 
λος σ την «Οικία τω ν Εστιάδων», και 
α υ τό ς  δεμένος, τρ ελλά θ η κε  από 
το ν  φόβο το υ  και κα τα β ρόχθ ισ ε τον  
κύριό του , π ο υ  ε ίχ ε  π έσ ε ι δίπλα 
του .

Στις φ υλακές, κοντά  σ το  Φόρουμ 
( Α γ ο ρ ά ) α φ ή ν ο υ ν  ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς  
το υ ς  φ υλακ ισ μένους (γ ια  να  το υ ς  
π α ρ α δ ώ σ ο υ ν  σ το ν  θ ά ν α το ) . Τα 
π τώ μ α τά  το υ ς  α ναγνω ρ ίζοντα ι ε ύ 
κολα γ ια τ ί έχο υ ν  σ ιδερένιους κρ ί
κους σ τα  πόδια.

Οι ειδικοί κατόρθω σαν να α ναπ α  - 
ραστήσ ουν π ισ τά  τη ν  μορφή και 
τη ν  στάσ ι τω ν θυμάτω ν π ου β ρ έ
θηκαν, χάρ ις σ την μέθοδο το υ  σ ο 
φ ού  Ιταλού  κα θ η γη το ύ  Φ ιορέλλι
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π ου ζο ύσ ε το ν  18ο α ιώνα. Οι π ρ ώ 
τε ς  σ υσ τημα τικές  α να σ κα φ ές  της 
Π ομπ η ίας ο φ ε ίλ ο ν τα ι σ ' α υ τό ν . 
Σ κέφ θηκε να χύση γύψ ο  σ το  φ υ σ ι
κό καλούπ ι, π ου έχ ε ι σχηματισθή 
απ ό τη ν  βρεγμένη τέφ ρ α , που 
σ τεγνώ νοντα ς  ε ίχ ε  γ ίνε ι μια σ τέρ εη  
μάζα  γύρω  απ ό  τα  σώ ματα  τω ν 
θυμάτω ν, π ου εν τω  μ ετα ξύ  είχαν 
κονιορτοπ οιηθή. Μ ε α υ τό  το ν  τρ ό 
π ο δ ια τηρήθηκε ακέρα ιη  η μορφή 
το υ ς  και η κά θε λ επ το μ έρ ε ια  στην 
στάσ ι τους.

Το μεγάλο  α μ φ ιθέα τρ ο  είνα ι σ χ ε 
δόν άδειο. Εκτός απ ό  τη ν  π α λα ί- 
στρα όπ ου  π ροπ ονούντα ι νεαροί 
Πομπηιανοί, π ου  το υ ς  π α ρ α κο λο υ 
θούν και το υ ς  θαυμά ζουν οι φίλοι 
τους. Μ ε τα  π ρώ τα  σημάδια της 
εκρήξεω ς, α θλη τα ί και θ εα τα ί τ ρ έ 
χουν κά τω  απ ό τη ν  σ το ά  γ ια  να 
π ροφ υλαχθούν. Σε λ ίγο  γκρ εμ ίζε 
τα ι, κά τω  απ ό το  βάρος τη ς  τέφ ρα ς.

Σ τους σ τρατώ νες τω ν μονομά 
χων, κοντά  σ το  Φόρουμ, μια π α τρ ι
κία, π ου θα  α γα π ο ύ σ ε τα  τολμηρά  
ερω τικά  παιγνίδ ια, βρέθηκε γεμ ά τη  
π ολύτιμα  κοσμήματα  α νάμεσα  στα  
είδωλα τη ς  κονίστρας. Δ εκα οκτώ  
σ κελετο ί, π ου  ο ένας α νήκε σε 
γυνα ίκα  και δ εκα επ τά  σε άνδρες 
είνα ι μέσα σ το  οπλοστάσ ιο . Σ ε μια 
γε ιτο ν ική  α ίθουσα  τα  εκμ α γε ία  τρ ι
ά ν τα  τεσσάρω ν σωμάτων...

Σ την π ερ ίφ ημη «' Επαυλι τω ν Μ υ 
στηρίων» π ου  οι π ερ ίφ ημες  το ιχ ο 
γρ α φ ίες  τη ς  έμ ειναν σχεδόν α ν έ 
π αφ ες, η οροφή και το  δάπ εδο του  
π ρώ του ορόφ ου  π έφ το υ ν , π α ρ α - 
σύροντας τρ ε ις  γυνα ίκες, π ου  θα 
βρεθούν με σ π ασμένα  πόδια. Η 
ν ε ώ τε ρ η  κ ρ α το ύ σ ε  σ φ ιχ τά  σ το  
σ τήθος τη ς  ένα  κα θρ έπ τη . Το υπ ό - 
γε ιο  έγ ιν ε  ο τά φ ο ς  πολλώ ν ε ρ γ α 
τών, π ου  δούλευα ν στην επ ισκευή  
α υ το ύ  το υ  σπ ιτιού.

Σ την έπ α υ λ ι το υ  π ο ιη το ύ  Μ ε 
νάνδρου, π ου η π ροσω π ογραφ ία  
το υ  βρέθηκε στις το ιχ ο γρ α φ ίες  το υ  
ατρ ίου , εννέα  δούλοι, π ου  ήσαν 
μόνοι εκε ίνη  τη ν  ώ ρα σ το  σπίτι, 

1 κα τεβ α ίνου ν  έντρομο ι απ ό  μια σ τ ε 
νή σκάλα τη ς  υπηρεσ ίας, ο ένας 
πίσω απ ο το ν  άλλο. Ο π ρώ τος 
κρα τούσ ε μια λαμπ α απ ό  ο ρ ε ίχ α λ 
κο. Π αθαίνουν α σ φ υξία  απ ό  τους  
ατμούς, πριν ακόμη φ θάσ ουν σ τα  
τ ε λ ε υ τα ία  σκαλοπ άτια , και τα  ε ν 
ν έα  σώ ματα  σω ρ ιάζοντα ι σ τη  σ κ ά 
λα.

Σε μια σ υνεχόμενη  α ίθουσα  το υ  
ναού  τη ς  Ίσ ιδος (οι Ρωμαίοι λ ά 
τρ ευ α ν  π ολύ α υ τή  τη ν  Α ιγύ π τια  
θεά ) απ οκλείσ θηκε ένα ς ιερεύς, 
π ου δεν μπ ορούσε να βγη γ ια τ ί η 
τέφ ρ α  και οι ελα φ ρ ό π ετρ ες  ε ίχαν 
φ ρά ξει τη ν  π όρτα . Α ρπ ά ζε ι ένα  
τσ εκούρ ι και α νο ίγε ι το ν  το ίχ ο  π ου 
το ν  κρ α τά  φυλακισμένο. Από το
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άνοιγμα, μπ αίνουν αμέσω ς τέφ ρ α  
και α τμο ί π ου  τον  πνίγουν. Ο ταν 
θα  βρουν το ν  σ κελετό  του , σχεδόν 
έπ ε ιτα  απ ό δύο χ ιλ ιάδες χρόνια, 
κρα τά  ακόμη το  τσ εκούρ ι σ τα  χέρ ια  
του . Δ ίπ λα το υ  υ π ολείμμα τα  το υ  
φ α γ η το ύ  του , κόκκαλα  απ ό κ ο τό 
π ουλο  και τσ ό φ λ ια  απ ό αυγά .

Κοντά  στις π ύλες το υ  Ερκουλά- 
νουμ, σ την είσοδο τη ς  Οδού τω ν 
Μ νημείων, ένας φρουρός είνα ι στην 
σκοπ ιά  του . Π ιστός στο καθήκον 
δεν εγ κ α τα λ ε ίπ ε ι τη ν  θέσ ι του , 
όπ ου  θα μείνη θαμμένος κά τω  από 
τη ν  τέ φ ρ α  ως την  ημέρα τω ν α ν α 
σκαφούν.

(Το κράνος και το  κρανίο το υ  
γεννα ίο υ  α υ το ύ  λεγεω νάρ ιου  φ υ 
λάσσοντα ι στο μουσείο  τη ς  Ν εαπ ό - 
λεως. Εκεί βρίσκονται και πολλά 
άλλα α ντικε ίμ ενα  π ου  βρέθηκαν 
στην Πομπηία  και π ου δεν μπορούν 
να μείνουν σ το  τό π ο  π ου  α να κα λύ 
φ θηκαν γ ια τ ί οι α νασ καφ ές  έχουν  
μετα β ά λλει τη ν  νεκρή πόλι σ ε ένα 
τερ ά σ τιο  υπ αίθρ ιο  μουσείο).

Σ τους δρόμους τη ς  Πομπηίας, 
ένα  π λήθος π ου ουρλ ιάζει π α ν ικό 
β λητο , χ ύ ν ε τα ι τρ ο μ ο κ ρ α τη μ έν ο  
προς όλες τις  κα τευθύνσ εις . Ο Πλί - 
ν ιος ο Ν εώ τερος, μας έχ ε ι π ερ ιγ ρ ά 
φ ει, πριν απ ό λίγο, το ν  πανικό στην 
Μ εσσήνη, π ου  όμως α π έχ ε ι π ερ ισ 
σ ότερο  απ ό  την  Πομπηία, απ ό τον  
φ οβερό  κρατήρα. Μ ερικοί, γ ια  να 
φ ω τίσ ουν το ν  δρόμο τους, κρατούν 
δαυλούς ή λαδοφάναρα , π ου ο 
αέρας, η βροχή και οι θ ε ιούχο ι ατμοί 
σβήνουν αμέσως. Οι φ λόγες, που 
ξεπ ηδούν απ ό καιρό σε κα ιρό απ ό 
το ν  κρατήρα  το υ  Βεζούβιού, φ ω τ ί
ζουν  με τη ν  απ α ίσ ια  λάμψι το υ ς  
α υ τές  τις μάζες τω ν Πομπηιανών, 
π ου το υ ς  π ερ ιμένε ι ένας φρ ικτός 
θάνα τος, απ ό τα  θ ε ιο ύ χα  αέρια , 
το υ ς  υδροχλωρικούς ατμούς, τα  
π υρω μένα  «λάπιλλι» τις  π έτρ ες  που 
έχου ν  γ ίνε ι σ τά χτη , και από την  
α φ ό ρ η τη  ζέσ τη .

Το π λήθος τω ν φ υγάδω ν κ α τε υ - 
θ ύ νετα ι ανατολ ικά , προς τη ν  θ ά 
λασσα. Οι π ύλες το υ  Ερκουλάνουμ 
και τη ς  Μ αρίνα π ου βρίσκονται 
προς α υ τή  τη ν  π λευρά , ε ίνα ι γ ε μ ά 
τ ε ς  απ ό  ένα  π λήθος π ου ουρλιάζει 
και σ υνω σ τίζετα ι μέσα στην νύχτα . 
Πολλοί γέρ ο ντες , ανάπηροι, παιδιά, 
γυ να ίκες  σε κα τά σ τα σ ι εγκυ μ ο σ ύ 
νης και άλλοι πολλοί π ου  κο υ ρ ά 
σ τη κα ν  και δεν μπ ορούν να  π ρ ο 
χω ρήσουν άλλο, σω ριάζοντα ι κάτω . 
Τα σώ ματά  το υ ς  τρ α υ μ α τίζο ντα ι 
και π ο δ ο π α το ύντα ι μέσα σ το  σ κο 

τά δ ι απ ό τη ν  έξαλλη  ανθρώπινη 
μάζα.

Σ την Οδό τω ν Μ νημείω ν που 
σ υ νεχ ίζετα ι π έρ α  απ ό  τις  π ύλες 
το υ  Ερκουλάνουμ, ξ εχ ύ νο ν τα ι π ο λ 
λοί Πομπηιανοί γ ια  να  βρουν κ α τ α 
φ ύ γ ιο  σ τα  μαυσω λεία, π ου  είναι 
κτίρ ια . Εκεί όμως, όπω ς π α ντο ύ  
το υ ς  π ερ ικυκλώ νουν οι α τμο ί και η 
τέφ ρ α  και το υ ς  θανατώ νουν. Καμ- 
μιά φ ορά  γκρεμ ίζοντα ι οι κολώ νες 
τω ν στοώ ν και θάβ οντα ι κά τω  από 
τα  ερείπ ια .

Σ ε ένα  μνημείο, σ υ γγενε ίς  και 
φ ίλο ι έχο υ ν  συγκεντρω θή  γ ια  το  
π α τρ ο π α ρ ά δ ο το  γεύ μ α  το υ  π έ ν 
θους, μέσα στην τρ α π εζα ρ ία  το υ  
μαυσω λείου. Σε λ ίγο  ο θ ά να τος  θα 
το υ ς  ενώση με α υ τό ν  π ου  ήλθαν να 
κλάψουν.

Δ υτικά , κοντά  σε μια π ύλη μέσα 
σε ένα  κήπο, τρ ε ις  ο ικογένε ιες , 
εννέα  ά τομ α  συνολικά, θέλουν να 
φ ύγο υ ν  απ ό  το  σπίτι, όπ ου  δεν 
α ισ θάνοντα ι ότι ε ίνα ι ασφαλισμένο ι 
απ ό την  κα τασ τροφ ή . Ο δούλος 
π ου π ροχω ρεί πρώ τος, σω ρ ιάζετα ι 
κάτω . Πίσω το υ  έρ χοντα ι δύο μικρά 
α γόρ ια  π ου  κρ α τιο ύ ντα ι απ ό το  
χέρι. Επειτα ένας άνδρας, μια γ υ 
να ίκα και ένα  μικρό κορίτσι. Η γυνα ί - 
κα π έ φ τε ι γο να τ ισ τή  κρα τώ ντας 
ένα  μαντήλι σ το  στόμα. Ο τ ε λ ε υ 
τα ίο ς  τη ς  ομάδος, ένας α ρκετά  
ηλικιω μένος γέροντας , κλον ίζετα ι 
με τη ν  σειρά  το υ  π ροσπ αθώ ντας 
να σηκωθή.

Σ την μια το  μεσημέρι, τρ ε ις  ώρες 
μ ετά  τη ν  π ρώ τη έκρηξι, η πόλις της 
Πομπηίας ε ίχ ε  δ ιαγραφ ή απ ό τον 
χά ρ τη  τη ς  Ρωμαϊκής Α υ το κρ α το ρ ί
ας. Οι κά το ικο ί τη ς  έφ υ γα ν , ή βρί
σκοντα ι και α υ το ί θαμμένο ι κάτω  
απ ό  τη ν  τέφ ρ α . Ο άνεμος θα π α - 
ρασύρη και θα σκορπίση σωματίδια 
απ ό  α υ τή  την  τέφ ρ α  π ου  θα φ θ ά - 
ση ως τη ν  Ρώμη, ακόμη και ως την  
Βόρειο Αφρική.

Μ αζί με τη ν  Πομπηία ε ξ α φ α ν ί
σθηκαν οι γ ε ιτο ν ικ ές  π όλεις Ερκου
λάνουμ, Σ ταβ ια ί (που κ α τα σ τρ ά 
φ ηκαν απ ό  το  π οτάμ ι τη ς  λάβας και 
τη ς  λάσπης), η Ρετίνα, το  Ο π λόντε, 
το  Τεζιάνουμ και άλλα  μικρά χωριά 
τη ς  π αραδεισ ιακής α υ τή ς  π ερ ιο 
χής

Ό λ η  τη ν  ημέρα στις 24 Α υ γ ο ύ - 
σ του  κα ι στις 25, τέφ ρ α  και ελα φ ρό  - 
π ε τρ ες  π έφ το υ ν  βροχή σε όλη την 
π ε ρ ιο χ ή .  Το « π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ικ ό »  
στρώ μα (ο όρος ε ίνα ι κυνικός!) π ου 
σ κεπ ά ζε ι την  Π ομπηία θα φθάση 
τα  ε π τά  μέτρα. ' Ο ταν στις 27

Α υγούσ του , ο α έρας θα κα τορθώ - 
ση να  διαλύση το ν  πυκνό π έπ λο, 
π ου έκρυβε το ν  ήλιο, τ ό τ ε  α υ τή  η 
π ερ ιοχή  τη ς  φ ιλήδονης Κομπανίας 
θα παρουσ ιάση  ένα  φ ρ ικτό  απαίσ ιο 
και εφ ια λτικό  θέαμα . Το θ έα μ α  μιας 
α π έρ α ντης  γκρ ιζω πής εκτάσ εω ς 
π ου καπνίζει, χωρίς κα νένα  ίχνος 
ζωής.

Από χρόνο σε χρόνο, απ ό  αιώνα 
σε α ιώ να η μούχλα  π ρ ο σ ετέθ η  στις 
σ τά χτες , στις σκουριές, σ τα  σ υ ν 
τρίμμια τω ν π λευρώ ν το υ  Β εζούβ ι
ού και σκέπ ασε, ειρηνικά  α υ τή  την 
φορά, τ ις  κορυ φ ές  μερικών μνημε ί
ων το υ  Φόρουμ, π ου  εξε ίχ α ν  εδώ 
και εκεί. Η Πομπηία ξεχάσ θηκε, 
δ ιώ χθηκε απ ό τη ν  μνήμη τω ν σ υ γ 
χρόνων. Συνέβη α υ τό  το  π ερ ίεργο  
φ α ινόμενο. Ξέρομε ό τ ι ο Πλίνιος δεν 
α να φ έρ ε ι στις επ ισ τολές  το υ  ο ύ τε  
τη ν  Πομπηία  ο ύ τε  το  Ερκουλάνουμ 
και σ ιω πά γύρω  απ ό  την  κ α τα 
στροφ ή π ου εξα φ ά ν ισ ε  α υ τές  τις 
δύο πόλεις. Το ίδιο και ο Τάκιτος 
π ου ε ίχ ε  τις  π ληροφ ορ ίες το υ  από 
το ν  Πλίνιο το ν  Ν εώ τερο. Ο ιστορικός 
α ρκείτα ι να  α να φ έρ η  τις υ π ό γε ιες  
δονήσεις π ου π ροκάλεσαν τη ν  κ α 
τα σ τρ ο φ ή  και π ρ οσ θέτε ι μόνο ότι 
«πόλεις χάθηκα ν και εξα φ α ν ίσ θ η 
καν». Ενας άλλος Α ατίνος ισ τορ ι
κός, ο Σουετώ νιος, κρα τά  κι α υτός  
την  ίδια σιωπή. Ο σατυρ ικός π ο ιη 
τή ς  Μ αρτιάλιος, σε ένα  επ ίγραμμά  
του , μιλά γ ια  π όλε ις  π ου χάθηκαν 
κά τω  απ ό  τις  σ τά χ τες . Μ όνον ο 
Δίων ο Κάσσιος, σ το  τέλο ς  το υ  
επ ομένου  αιώνος, α να φ έρ ε ι την  
Πομπηία, το  Ερκουλάνουμ και τις 
Σ τα β ιές  με το  όνομά τους. Δ υ σ τυ 
χώς, σ υ γχ έε ι τα  π ρ α γμ α τικά  γ ε γ ο 
νό τα  με το υ ς  θρύλους, πΟυ, εν τω  
μ ετα ξύ , ε ίχα ν  διαδοθή στην Κομ
πανία . Δηλαδή, ό τ ι τη ν  ώ ρα της 
κα τασ τροφ ής, κυκλοφ ορούσαν γ ί
γ α ν τες  σ τους ήχους τω ν σ α λπ ίγ 
γω ν και ό τ ι η Πομπηία  εξα φ α ν ίσ θ η 
κε, τη ν  ώρα π ου  ο πληθυσμός της 
ή τα ν  σ υγκεντρω μένος σ το  θέατρο .

Η πόλις τη ς  Πομπηίας δ ια τη ρ ή θ η 
κ ε  θαυμάσ ια  (αν εξα ιρ έσ ω με τις 
κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς  π ο υ  ο φ ε ίλ ο ν τ α ι  
σ τους σεισμούς και σε μερ ικές π υ ρ - 
κα ϊές , π ου ε ίχ ε  π ροκαλέσ ει η μ ε 
γάλη  θερμ ότης και η εκτόξευ σ ις  
τω ν «λάπιλλι»). Α να σ τήθηκε δ εκα ο - 

'κ τώ  α ιώ νες α ρ γό τερ α , μ ε τά  από 
α φ ά ν τα σ τες  π ερ ιπ έτε ιες  π ου  μας 
είνα ι αδύνα το  να αναφ έρω με, α κ ό 
μη και π ερ ιληπ τικά , σ α υ τό  το  
άρθρο. Τ ό τε  εμφ α ν ίσ θηκε σ τα  κ α 
τά π λη κτα  μ ά τια  τω ν σοφών, τω ν
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α ρχα ιολόγω ν και τω ν ιστορικώ ν το υ  
19ου αιώνος, μια ά θ ικτη  πόλις με 
φ α νερ ά  υλικά δε ίγμ α τα  τη ς  ζωής 
τη ς  α ρχα ιό τη τος , π ου ως τώ ρα 
ή τα ν  γνω στή  μόνο απ ό αφηγήσεις. 
Μ π ο ρ ο ύ σ ε  κ α ν ε ίς  να  π ε ρ π α τ ά  
στους δρόμους τη ς  Πομπηίας, να 
μπη σ τα  δημόσια κτίρ ια, σ τα  σπίτια ,

να δη σ τους το ίχο υς  τη ς  ταβέρνας 
το υ ς  λογαρ ιασμούς το υ  τα β ερ ν ιά 
ρη, να δ ιαβάζη σ τους το ίχο υ ς  τα  
εκλογ ικά  συνθήματα , να π ά η  αν 
ήθελε σ τον φούρνο, ή να θαυμάοη 
με τη ν  ά νεο ί το υ  τις το ιχο γρ α φ ίες  
μιας π λούσ ιας επ αύλεω ς.

Η Ιστορία π ερ ίμ ενε δυο χιλιάδες

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ

Ο Ποδοσφαιριστής
Η ΔΑΦΝΗ δεν είχε όρεξη ναρθεί 

οτο γήπεδο να παρακολουθήσει 
τον αγώνα της ποδοσφαιρικής μας 
ομάδας. Κατάφερα ωστόσο να την 
πείσω ναρθεί. Πολύ γρήγορα όμως 
μετάνιωσα γι' αυτή την κουταμάρα μου.

-  Ποιος είναι αυτός ο παίκτης που 
παίζει στην πρώτη γραμμή; με ρώτησε. 
Μου θυμίζει έναν κινηματογραφικό 
αστέρα που εμφανίζεται στηντηλεόρα- 
ση και είναι ο πιο αγαπημένος μου 
ηθοποιός.

Κοίταξα καλύτερα να δω ποιος μπο
ρούσε να ήταν η συμπάθειά της.

Απόρησα. Γιατί όλοι, σαν ποδοσφαιρι
στές ήταν πολύ καλοί, αλλά κατά τη 
γνώμη μου κανείς δε θα μπορούσε να 
μοιάζει με αστέρα της τηλεόρασης.

-  Ποιόν απ’ όλους εννοείς; ρώτησα. 
-  Να, αυτόν εκεί που έπεσε με τα 

μούτρα στο βρεγμένο και λασπωμένο 
χορτάρι.

-  Α, μα αυτός είναι ο φίλος μου 
Τζωρτζ Ουίλκς.

Δεν μπορούσα ωστόσο να συμφωνή
σω μαζί της γιατί ο Τζωρτζ Ουίλκς ήταν 
σαν ένα όρθιο λουκάνικο που προκα- 
λούσε γέλια μόνο.

Επειδή όμως ήξερα τις ιδιοτροπίες 
και τις παράξενες προτιμήσεις των 
γυναικών δεν είπα τίποτε. Οι άντρες 
εκείνοι που στους άλλους άντρες 
φαίνονται απαίσιοι, για τις γυναίκες 
είναι ωραίοι.

Η μόνη εξήγηση, λοιπόν', θα ήταν η 
εξής: Οταν μια νέα ερωτεύεται έναν 
άντρα, δεν τον βλέπει όπως πραγματικά 
είναι, αλλά όπως τον φαντάζεται! Αν, 
λοιπόν, τώρα η Δάφνη πίστεψε ότι ο 
Τζωρτζ Ουίλκς έμοιαζε μ' έναναγαπη- 
μένο αστέρα της τηλεόρασης, ήταν κι 
αυτό μια ιδιοτροπία και τίποτ' άλλο.

-  Να μου τον συστήσεις στο βραδυ- 
νό χορό του ποδοσφαιρικού σας συλλό
γου, μου είπε.

Με τη Δάφνη βρισκόμαστε στο λεπτό 
εκείνο στάδιο των σχέσεων που δένον
ται και σταθεροποιούνται οι φιλίες και

ήταν μεγάλη η ατυχία μου, τώρα που 
έλπιζα πολλά από αυτή να τη βλέπω να 
μου μιλά με τόσο ενδιαφέρον για 
κάποιον άλλον!

Λένε πως όλα επιτρέπονται στον 
έρωτα και στον πόλεμο. Ετσιμηχανεύ- 
τηκα ένα απλό μάλλον σχέδιο για να την 
κάνω να χάσει το ενδιαφέρον της για 
τον ποδοσφαιριστή φίλο μου Τζωρτζ 
Ουίλκς.

-  Θα σε συστήσω σ' αυτό το χορό, 
της υποσχέθηκα. Αφού είναι φίλος μου 
και του έχω υποσχεθεί να γίνω... 
κουμπάρος στο γάμο του!

Η Δάφνη δέχθηκε την είδηση εντε
λώς ήρεμη.

-  Πότε πρόκειται να γίνει ο γάμος 
του; ρώτησε. Θα είναι απόψε εκεί και η 
κοπέλα που θα παντρευτεί;

Οπως είχα σκαρώσει το γάμο του 
Τζωρτζ έπρεπε να έχω την ετοιμότητα 
ν ' απαντώ και σε κάθε σχετική ερώτησή 
της.

Δε δυσκολεύτηκα, λοιπόν, γιατί ή
μουνα προετοιμασμένος.

-  Η ημερομηνία του γάμου του δεν 
ορίστηκε ακόμα, απάντησα. Όσο για 
την κοπέλα δε θα βρίσκεται εκεί γιατί 
λείπει ταξίδι στην Ανατολική Αφρική 
μαζί με τους γονείς της.

Πίστεψα ότι, τώρα που τον συμπαθή 
ποδοσφαιριστή της, της τον παρουσία
σα αρραβωνιασμένο με μια άλλη κοπέ
λα, η Δάφνη θα έχανε κάθε ενδιαφέρον 
γι αυτόν. Ωστόσο μόλις φθάσαμε στην 
αίθουσα του χορού, αμέσως έδειξε 
καθαρά την ανυπομονησία της να της 
τον συστήσω. j

-  Μα είναι κακομούτσουνος, Δάφνη, 
της είπα. Απορώ με το ενδιαφέρον σου.

-  Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο! ' Υστε
ρα μοιάζει με τονηθοποιότηςτηλεόρα- 
σης που σου είπα.

-  Μπα, έκαμα πικραμένος. Τώρα σου,· 
αρέσει και το ποδόσφαιρο;

Χάρηκα που είδα τον Τζωρτζ να μη 
χορεύει επειδή είχε χτυπήσει στον 
αστράγαλο κατά το τέλος του ματς. Η

χρόνια, α π οζημ ιώ θηκε όμως π λ ο ύ 
σια. Σαν να  ή θ ελε  η γη, να επ α νο ρ - 
θώση το  κακό π ου  ε ίχ ε  κά νει και 
έδω σε πίσω στον κόσμο ακέρα ιη  
και άθ ικτη  τη ν  ω ραία  ρω μα ϊκή πάλι 
π ου ε ίχ ε  τόσ ο  σκληρά εξαφ α ν ίσ ει.

ALBERT DEMAZIERE

Δάφνη όμως, αφού χόρεψε λίγο μαζί 
μου, κατάφερε να τον πλησιάσει και να 
τον παρασύρει να χορέψουν τους δύο 
επόμενους- χορούς.

Αγανάκτησα για τη συμπεριφορά της 
αυτή: να δείχνει τόση εγκαρδιότητα σ’ 
έναν... αρραβωνιασμένο που ήξερε 
-όπως της είχα πει- ότι σε λίγο καιρό θα 
παντρευόταν με μια νέα που βρισκόταν 
στην Ανατολική Αφρική με τους γονείς 
της!

Επιτέλους η υπομονή μου εξαντλή
θηκε. Γι' αυτό την πλησίασα και μάλλον 
σαρκαστικά της είπα:

-  Φαινόσουν πως είχες μια πολύ 
ενδιαφέρουσα συζήτηση με το Τζωρτζ 
Ουίλκς!...

-  Ναι, απάντησε η Δάφνη. Συμβαίνει 
να έχω στην Ανατολική Αφρική έναν 
εξάδελφο που έχει καιρό να γράψει 
σπίτι του. Ρώτησα, λοιπόν, τον Τζωρτζ 
αν θα μπορούοε η αρραβωνιαστικιά του 
-αν τύχαινε, φυσικάτνα περάσει από το 
Ναϊρόμπι- να ρωτήσει για την τύχη του.

-  Και τι σου απάντησε ο Τζωρτζ; 
ρώτησα ανήσυχος.

-  Μου υποσχέθηκε ότι θα της έγρα
φε απόψε κιόλας και θα την παρακα-

λούσε να φροντίσει γι' αυτό. Μου 
έδειξε μάλιστα και τη φωτογραφία της.

' Ενιωσα κάποια ζάλη. Δεν μπορούσα 
να καταλάβω πως ήταν δυνατόν ο 
Τζωρτζ να είχε δείξει στη Δάφνη τη 
φωτογραφία ενός κοριτσιού που δεν 
υπήρχε στην πραγματικότητα, αλλά 
ήταν πλάσμα της φαντασίας μου.

Στο τέλος ξέσπασε σε γέλια.
-  Φτάνει πια η κωμωδία, μου είπε. Τι 

σου ήρθε να μου πεις πως ο Τζωρτζ 
είναι αρραβωνιασμένος;

-  Μου είπες, της εξήγησα ντροπια
σμένος, ότι ο Τζωρτζ σου θυμίζει 
κάποιον κινηματογραφικό αστέρα που 
είναι η συμπάθειά σου και πίστεψα ότι 
μόνο ο έρωτας μπορεί να τυφλώσει 
τόσο πολύ μια γυναίκα ώστε να παρο
μοιάζει τον άσχημο Τζωρτζ μ' έναν 
κινηματογραφικό αστέρα της τηλεόρα
σης.

Η Δάφνη γέλασε πάλι.
-  Περιττό ν' ανησυχείς γι' αυτό, 

μου είπε. Γιατί τώρα θυμήθηκα τ ' όνομα 
του κινηματογραφικού αστέρα, είναι 
ο... Μπένυ Χιλ της τηλεόρασης!
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Το άγχος επέρχεται πολλάκις κατά 
παροξυσμούς. Επιδρά δ' επί των λοιπών 
ψυχικών λειτουργιών (διανοήοεως, 
βουλήσεως, συναισθηματικότατος και 
της ψυχοκινητικότητος)

εγγενή άτομικά ψυχικά γνωρίσματα, 
διατελεϊ δμως πάντοτε ύπό τήν έπίδρα- 
σιν τών έκάαιοτε κοινωνικών όρων 
ζωής, επίσης δέ τών ιστορικών δρων 
τών έκ τοΰ παρελθόντος, αύτοΰ τε καί 
του γένους του καί τών έκ τής παραδό-

Ό  φ ό β ο ς  κ α ί  ή α γ ω ν ί α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  € ν α ν τ ίο ν Γ
' Ο κόρος, ή άνία, ή πλήξις, ή ναυτία 

τοΰ Sartre είναι τό αίσθημα όπερ 
προκύπτει ώς ουγκεκαλυμμένη ύπαρξι- 
ακή αγωνία έκ τής έπιγνώσεως τής μή 
άκολουθήσεως τής δεούσης ζωής.

Κατά τήν φιλοσοφικήν άνθρωπολογί- 
αν ή υπαρξιακή άγωνία είναι βασική 
αγωνία, ήτις άνευρίσκεται όπισθεν πό
σης άγωνίας καί αυτής τής παθολογι
κής άγωνίας, π.χ. του νευρωτικού άγ
χους. Βασικώς δηλαδή ύπάρχει ή ύπαρ- 
ξιακή άγωνία μέ άφετηρίαν καί αιτίαν 
τόν θάνατον, τήν άνευ νοήματος ζωήν, 
τήν μόνωοιν τοΰ έγώ, τήν ένοχήν.

Κατά τόν Tillich ή υπαρξιακή άγωνία 
προσλαμβάνει διαφόρους μορφάς άνα- 
λόγως τής αίτιας καί τής πηγής της, 
είναι δέ διάφορος εις έκαστον άτομον 
καί εις έκάστην έποχήν.

Εις τήν άρχαίαν ' Ελληνικήν έποχήν ή 
ύπαρξιακή άγωνία προκύπτει άπό τήν 
μοίραν ή τήν άνάγκην ώς ύπερτάτας 
δυνάμεις. Εις τήν Χριστιανικήν έποχήν 
έχομεν τήν άγωνίαν τής άμαρτίας.

Ο σημερινός άνθρωπος παρουσιά
ζει κατά τόν Tillich τρία είδη άγωνίας: 

α) ' Αγωνίαν αύτοκαταδίκης καί ένο
χης. ' Ο άνθρωπος έν τή ζωή έπιζητεί 
καθαρώς πνευματικούς σκοπούς έχον
τας άξίαν καί ούχί μόνον βιολογικούς 
ούδέ απλώς κοινωνικούς. Καθιοτών δέ 
έαυτόν άντικείμενον έξετάσεως λόγω 
τής αύτοουνειδησίας, διαπιστοί ότι εί
ναι ύπεύθυνος δΓ δ,τι παρέλειψε, δΓ 
δ,τι δέν έπραξε διά τήν τελειοτέραν 
διαμόρφωοιν τής ζωής καί του χαρακτή-

ρος του, είναι ύπεύθυνος διά τάς 
άποτυχίας του καί τήν άπομάκρυνσιν 
αύτοϋ άπό τήν τάξιν τών άξιών. Οϋτω 
αισθάνεται δτι είναι ένοχος έναντι 
έαυτοϋ. Διά τούτο καταδικάζει έαυτόν.
' Η ήθική συνείδησις ώς ψυχική λει
τουργία τάξεως ήν παραβαίνει τό έγώ ή 
εις ήν έχει τοΰτο άποτύχει, γεννά τήν 
ένοχήν. Τό αίσθημα τής ένοχής σημαί
νει καί προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν άξιών 
πέραν τού έγώ, έπεχουσών θέσιν κανό
νων. ' Ο Kafka έκφράζει τήν ένοχήν 
ταύτην εις μυθιοτορήματά του.

β) ' Αγωνίαν έκ τού όντολογικοϋ κε
νού, δηλαδή έκ τής έπιγνώσεως ότι ή 
άνθρωπίνη ϋπαρξις δέν έχει νόημα καί 
άξίαν τινά, είναι τί παράλογον άνευ 
σημασίας. Είναι ή άγωνία τοΰ άνευ 
νοήματος κόσμου. Τοιαύτας άπόψεις 
έξέφρασεν ό Sartre καί ό Camus.

γ) Τήν άγωνίαν τού θανάτου καί τής 
ειμαρμένης, ήτις προέρχεται άπό τήν 
έπίγνωσιν δτι ό άνθρωπος τελικώς θά 
άποθάνη καί θά έξαφανιοθή. ' Η σκέψις 
καί ή ιδέα αϋτη δημιουργεί βίωμα 
άγωνίας.

Εύλογον ότι αί τοιαΰται άγωνίαι μεί- 
γνυνται μετά φόβου, καταθλίψεως καί 
άθυμίας.

Ά λ λ ' έν τή παρούοη έποχή ύπάρ- 
χουν καί ποικίλοι άλλαι αίτίαι δημιουρ- 
γοΰσαι άγωνίαν, περί ών άνωτέρω έγέ- 
νετο λόγος καί αί όποΐαι προκύπτουν έκ 
τών νέων παραγόντων διαμορφώοεως 
τής ζωής.

Ό  άνθρωπος ένέχει βεβαίως τά

σεως, οί όποιοι έπίσης καθορίζουν τήν 
ψυχικήν ζωήν αύτοϋ.

' Ο άνθρωπος τής σημερινής έποχής 
ζή ύπό νέους όρους ζωής καί πνευματι
κών προσανατολισμών, διότι άφ' ενός 
έδημιουργήθησαν νέαι καταστάσεις λό
γω τής έξελίξεως τής καθόλου πραγμα
τικότητας, άφ' έτέρου άπηλλάγη ούτος 
κατά τό μάλλον ή ήττον πολλών καθορι
στικών έπιδράσεων, π.χ. τών έπιδράσε- 
ων τής ιστορίας καί τής παραδόσεως, 
τής θρησκείας, τού Κράτους, τής οικο
γένειας κ.ο.κ. Διέκοψε π.χ. τήν πάλαι 
έντονον έξάρτηοιν καί σχέσιν πρός τήν 
έκκλησίαν, τό κράτος, τήν οικογένειαν, 
τήν παράδοοιν, τήν έργασίαν, πάντων 
τούτων νοουμένων ώς άξιών. Ώ ς  έκ 
τούτου κατέστη άτομον άπομεμονωμέ- 
νον, περισσότερον ύπεύθυνον καί ύπο- 
χρεωμένον έξ ίδιων νά άξιοποιήση καί 
νά δώση νόημα εις έαυτό. Διά τούς 
λόγους τούτους ηύξήθη ή εύθύνη, ή 
ένοχή καί μόνωσις αύτοϋ.

Οί δέ νέοι όροι ζωής, οί όποιοι πάν 
άλλο ή άσφάλειαν τού άτόμου ένέχουν, 
άντιθέτως δ ' είναι πολλαπλώς κινδυνώ
δεις, άφ' ένός έπολλαπλασίαοαν τά 
στοιχεία καί τάς πηγάς τής άγωνίας, 
άφ' έτέρου κατέστησαν διάφορον τήν 
άφετηρίαν, τό είδος καί τήν έννοιαν 
αύτής. Γενικώς δμως είπείν κατά τήν 
ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν ή άφετηρία καί 
ή πηγή τής σημερινής άγωνίας είναι ώς 
καί άνωτέρω έλέχθη κυρίως ύπαρξια- 
κής ύφής. ' Η τοιαύτη άποψις κυριαρχεί 
ήδη καί έν τή ψυχαναλυτική θεωρήσει
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ, ΑΓΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ

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

Συνέχεια εκ του προηγουμένου και τέλος

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

δ υ ν ω δ ώ ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  ε ξ ’ ε π ι κ ε ι μ έ ν ο υ  τ ι ν ό ς  δ ε ι ν ο ύ .

τών πραγμάτων.

Ώ ς  έν άρχή έλέχθη, δταν ή άγωνία 
άποτελή περιεχόμενον παθολογικής 
ψυχικής καταστάσεως, όμιλοΰμεν περί 
άγχους. Δι' 6 εϊθισται έν τή Ψυχιατρική 
νά όμιλώμεν_πε.ρί άγχους.

' Εάν τό άγχος ώς παθολογική έκδή- 
λωσις τής άγωνίας διαφέρη τής ομαλής 
άγωνίας, μόνον ώς πρός τήν έντασιν καί 
ούχί ποιοτικώς, δέν έχει διευκρινισθή. 
Τοιοϋτόν τι δέν έχει γίνει έπίσης ώς 
πρός τήν ομαλήν καί τήν παθολογικήν

κατάθλιψιν. Ίσως ή μεγάλη διαφορά 
έντάσεως νά δημιουργή φαινομενολο
γικούς καί τήν ποιοτικήν διάκριοιν καί 
διαφοράν. ' Η έντονος δηλαδή άγωνία 
βιοϋται ποιοτικώς κατά διάφορον τρό
πον.

' Ως τήν άγωνίαν οϊιτω καί τό άγχος 
δέν δυνάμεθα νά προοδιορίσωμεν έν- 
νοιολογικώς. Δυνάμεθα όμως νά εί'πω- 
μεν, ότι, όταν ή έντασις τής ομαλής 
άγωνίας είναι έξαιρετικώς οφοδρά, 
όταν ή διάρκεια αυτής είναι μακρά, όταν 
δέν ύπάρχει προφανές αίτιον αύτής ή 
υπάρχει δυναναλογία πρός τό αίτιον, 
όταν έπηρεάζη εις μεγάλον βαθμόν τήν 
όλην ψυχικήν σφαίραν, δυνάμεθα νά 
όμιλώμεν περί άγχους, άνεξαρτήτως 
τής πηγής καί τοϋ τρόπου γενέσεως 
αύτοϋ π.χ. έκ σωματικής ή ψυχικής 
αιτίας.

Ώ ς  δέ κατά τήν άγωνίαν, οϋτω καί 
κατά τό άγχος δέν ύπάρχει πολλάκις 
παρά τώ άγχόμένω ή έπίγνωοις τής 
αιτίας αύτοϋ, ούδέ άναφορά αύτοϋ εις 
τ ι . " Αλλοτε όμως άναφέρεται τοϋτο εις 
συγκεκριμένην αιτίαν π.χ. άντικείμε- 
νον, γεγονός, ή κατάσταοιν πραγμάτων.

Τό άγχος έπέρχεται πολλάκις κατά 
παροξυσμούς. Επιδρά δ' έπί τών 
λοιπών ψυχικών λειτουργιών (διανοή- 
σεως, βουλήοεως, συναισθηματικότη- 
τος καί τής ψυχοκινητικότητος) ύπό τήν 
έννοιαν είτε παραλύσεως αύτών (έμ- 
βροντησία, καταλήψια) είτε διεγέρσε- 
ως αύτών (κινητική άνηουχία καί διέ- 
γεροις). Κατά τούς παροξυσμούς άγ

χους τό άτομον ούδόλως δύναται νά 
έπιβληθή καί νά κυριαρχήση τοϋ άγ
χους. Άντιθέτως διαταράσσονται αί 
ποικίλοι ψυχικοί λειτουργίαι καί ή όλη 
προσωπικότης μέ έπακόλουθα τήν άνη- 
συχίαν, τήν άναποφασιστικότητα, τήν 
μεταβολήν άποφάσεων, τήν άνασφά- 
λειαν.

Τά συνοδό ψυχικά καί σωματικά 
συμπτώματα τοϋ άγχους είναι τά αύτά 
ώς εις τήν άγωνίαν άλλ' έντονωτέρου 
βαθμού (ξηρότης τοϋ στόματος καί τοϋ 
φάρυγγος, αίσθημα συσφίγξεως τοϋ 
φάρυγγος, δύσπνοια, πίεσις κατά τήν 
καρδιακήν χώραν ή τό όλον στήθος 
(προκάρδιον άγχος) ταχυκαρδία αίσθη
μα παραλύσεως τών άκρων, τρόμος 
αύτών, ώχρότης τοϋ προσώπου, έφί- 
δρωσις, αϋξησις τής άρτηριακής πιέσε- 
ως κτλ.).

Εις περιπτώσεις τινάς τό άγχος δέν 
έξωτερικεύεται αύτούσιον, άλλά συγ- 
κεκαλυμμένον καί έκδηλοϋται ώς άνώ- 
μαλος συμπεριφορά.

Τό άγχος ώς σύμπτωμα άνευρίσκεται 
εις ποικίλας σωματικός παθήσεις καί 
πλείστας ψυχικός. Είναι δέ είτε πρωτο
παθές (ένδογενές) είτε δευτεροπαθές 
έξ άντιδράσεως.

Εις τά άγχώδη ψυχοπαθητικής ιδιο
συστασίας άτομα συμβαίνει άντίδρασις 
άγχους έπί μακραΐς άφορμαΐς. Τάϋτρ- 
μον άγχώδους ψυχοπαθητικής ιδιοσυ
στασίας διαβλέπει παντού κίνδυνον καί 
άπειλήν καί είτε συνεχώς διάκειται έν 
άγχώδει θιιμική καταστάσει, είτε πα-
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ρουσιάζει παροδικώς παροξυσμούς άγ
χους, πάντοτε δέ έν δυσαρμονία πρός 
τό κινούν αίτιον.

Τό σύμπτωμα τού άγχους ανευρίσκε
ται κατ' εξοχήν εις τάς νευρώσεις (τήν 
άγχώδη νεύρωσιν, τήν ψυχαναγκαστι
κήν νεύρωσιν, τήν φοβίαν) μάλιστα δέ 
ώς άγχος ενοχής καί τύψεων συνειδή- 
σεως.

Κατά τήν ψυχαναλυτικήν άποψιν εις 
τάς νευρώσεις συμβαίνει παρ' ώρισμέ- 
νοις άτόμοις σύγκρουσις μεταξύ τού 
ύπερεγώ καί των γενετησίων τάσεων 
(ομαλών καί άνωμάλων). Εις τήν άντα- 
γωνιστικήν τούτην προσπάθειαν τό ύπε
ρεγώ άντιδρά δΓ άγχους διά τό ενδεχό
μενον νά ύποκύψη καί νά πραγματοποι- 
ήση ταύτας καί διά τήν ενοχήν έφ ' δοον 
ύπέκυψεν εις ταύτας. "Οταν δέ έπί 
τούτοις έπέλθη άπώθησις τής τοιαύτης 
ψυχικής ουγκρούοεως, ώστε νά μήν 
είναι πλέον συνειδητή, δημιουργεΤται,

ώς ό Freud άπέδειξε, κατάοτασις νευ- 
ρώσεως, ήτις δύναται άναλόγως τής 
ψυχικής ιδιοσυστασίας τού άτόμου νά 
προσλάβη ποικίλας μορφας (νεύρωσις 
οργάνων, νεύρωσις μετατροπής (ύστε- 
ρία έκ μετατροπής) άγχώδης νεύρωοις, 
ψυχαναγκαστική νεύρωσις, φοβία). Οΰ- 
τω εις πάσαν νεύρωσιν ύπάρχει άγχος 
ένοχης καί τύψεων ουνειδήοεως. 
Ά λ λ ’ ώς ό Freud διέκρινε καί έτόνισε 
δύναται έπίσης νά είναι άγχος έκ τής 
έξω πραγματικότητος καί ζωικόν άγχος.

Πολλαί άπό τάς άγωνίας τής ουνή- 
θους ομαλής ζωής είναι νευρωτικής 
ύφής, χωρίς τούτο νά σημαίνη δτι πάς ό 
έχων άγωνίαν είναι νευρωτικός. Νευ
ρωτικός είναι ώς γνωστόν όπροσπαθών 
ν' άπαλλαγή τής άγωνίας διά ποικίλων 
μηχανισμών, ο'ίτινες είναι τά νευρωτικά 
συμπτώματα, τά οποία άποτελοϋν τρό
πους άποφυγής καί άπαλλαγής άπό τής 
άγωνίας καί τά όποια δημιουργούν 
άνώμαλον πραγματοποίησιν τής ζωής 
καί άνώμαλον συμπεριφοράν έν τη ζωή.

Νευρωτικήν ύφήν δύναται νά προσ
λάβη καί ή δλη ζωή έφ ' όσον άποτελεΐ 
προσπάθειαν άποφυγής τής άγωνίας. 
Πάσα ύπερβολική έκδήλωοις (σύνηθες 
φαινόμενον τής ζωής τής εποχής 
ήμών) δύναται νά άποτελή νευρωτικόν 
άντιοτάθμισμα (δηλαδή προσπάθειαν 
έξουδετερώσεως τής άγωνίας) π.χ. ή 
διαοκέδασις, ή άπόκτησις δυνάμεως 
καί ίοχύος, ή άπόκτησις ύλικών άγαθών, 
ή σεξουαλική πολυαοχολία, ή ύπερβολι
κή άπόδοοις καί παραγωγή έργου. 
Πάντα ταϋτα, όταν προολάβουν ολως 
ιδιαιτέραν άξίαν καί οημαοίαν διά τό 
άτομον καί έπί τούτοις προολάβουν τήν 
ιδιότητα τού καταναγκασμού ώς συμ
βαίνει ώς πρός άνωτέρω μνημονευθεί-

οας έκδηλώοεις τού άνθρώπου τής 
σημερινής έποχής παύουν νά είναι 
ουνήθη ομαλά στοιχεία τής άνθρωπίνης 
ζωής καί χρησιμεύουν άπλώς πρός 
συγκάλυψιν καί καταπολέμησιν τής 
άγωνίας. Διά τούτο δυνάμεθα νά εϊπω- 
μεν, ότι πολλαί άπό τάς έκδηλώοεις τού 
σημερινού άτόμου, άτομικαί καί κοινω
νικοί είναι νευρωτικοί έκδηλώοεις καί 
πολλαί άπό τάς άγωνίας του είναι 
νευρωτικής ύφής.

' Η φοβία άν καί άποκαλήται φοβία, 
παριστά, ώς γνωστόν, άγχος έναντι 
άντικειμένου τινός ή καταστάσεως 
πραγμάτων. ' Η προκαταβολή δέ βάσει 
τής παραοτάσεως τής τοιαύτης μελ
λοντικής αίτιας άγωνία, είναι ό φόβος 
τής άγωνίας. ' Η φοβία άποτελεί παρά
δειγμα άγχους έξαίτιας συγκεκριμένης 
αίτιας καί άφορμής καί φαινομενικώς 
τούλάχιοτον έκδήλωσιν πραγματικής 
άγωνίας.

” Αγχος ύπάρχει εις τήν νεύρωσιν τής 
άνίας μέ τό αίσθημα μιάς κενής καί 
άνευ νοήματος ύπάρξεως. Οπισθεν 
τού άγχους τής άνίας κρύπτεται ή 
ένοχή.

Εις τάς ποικίλας ψυχώσεις άνευρί- 
σκεται ποικίλον περιεχόμενον καί άφε- 
τηρίας άγχος, δηλαδή ζωική άγωνία, 
πραγματική άγωνία, άγωνία έκ τύψεων
ουνειδήοεως.

Συχνότατα άνευρίοκεται τό άγχος 
είτε ώς πρωτοπαθές βασικόν σύμπτωμα 
είτε ώς δευτεροπαθές εις τάς ψυχώ
σεις τής μελαγχολίας (άγχώδης μελαγ
χολία) τής σχιζοφρένειας, εις τάς 
τοξικάς ψυχώσεις (άλκοολικάς) τάς 
οργανικός ψυχώσεις.

Ζωικήν άγωνίαν έχομεν κατά τήν 
όξεΐαν οχιζοφρενικήν ψύχωσιν (όταν

Η φοβία αν και αποκαλείται φοβία, 
παριστά άγχος έναντι αντικειμένου 
τινός ή καταστάσεως πραγμάτων.

ύπάρχη τό αίσθημα τής καταστροφής 
τού έγώ καί τού κόσμου).

Κατά τήν μελαγχολίαν έχομεν άγχος 
λόγω σωματικών κοιναισθητικών (ύπο- 
χονδριακών) ένοχλημάτων (ζωική άγω
νία). ” Αγχος ουνειδήοεως έχομεν ιδίως 
κατά τήν μελαγχολίαν λόγω τής μετα
φοράς τών προψυχωτικών συγκρούσε
ων εις τήν ψύχωσιν καί τήν δι' αύτών 
παθοπλαστικήν διαμόρφωσιν τών συμ
πτωμάτων αύτής π.χ. τών ιδεών έξα- 
μαρτήσεως, άναξιότητος. ' FI φροντίς 
καί ή μέριμνα ώς άγχος διάρκειας 
άποτελεί συχνόν περιεχόμενον καί 
σύμπτωμα τής μελαγχολίας.
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'Υποχονδριακοί καταστάσεις, είτε 
νευρωτικοί ε'ίτε ψυχωτικαί έχουν ώς 
στοιχείον τό άγχος, δπε ρ είνα ι συ νή θως 
ζωική άγωνία καί άγωνία ένοχης.

"Αγχος τύπου πραγματικής άγωνίας 
(απειλή καί κίνδυνος έκ τοΰ έξω κό
σμου) διαπιστοΰμεν εις τά παρανοϊκός 
ψυχώσεις τάς ουνοδευομένας ϋπότών 
οχετικών παραληρητικών ιδεών έπιβου- 
λεϋσεως καί καταδιώξεως καί τών 
άναλόγων ψευδαισθήσεων.

Εις τάς άρχομένας ψυχώσεις καθ' 
άς υπάρχει έπίγνωσις τής εγκαθιστάμε
νης ψυχικής άλλοιώσεως υπάρχει δευ
τεροπαθές άγχος έκ τής έπιγνώσεως 
τού κινδύνου τού ψυχικού έγώ ύπό τήν 
έννοιαν τοΰ κοινωνικού θανάτου, τού- 
τέστιν τής άπωλείας τής κοινωνικής 
ύποστάσεως.

Ποικίλοι σωματικοί παθήσεις επιφέ
ρουν κατάσταοιν άγχους π.χ. αί παθή
σεις καρδίας, πνευμόνων (πρωτοπαθές 
άγχος). Κατά τάς παθήσεις ταύτας ή 
άπειλή καί ό κίνδυνος άναφέρεται εις 
τό σωματικόν έγώ, τήν σωματικήν ϋπαρ- 
ξιν, τό δέ άγχος είναι ή ζωική άγωνία.

Γνωρίζομεν έπίσης τό πρωτοπαθές 
άγχος τής άρτηριοσκληρύνσεως, τώγ 
τοξικών καταστάσεων (άλκοολικοΰ πα
ραληρήματος) τών οργανικών έν γένει 
ψυχώσεων, τούτο δ' ώς ζωική άγωνία.

Ά λ λ ' δπως διάφορος είναι έκάστοτε 
ή πηγή καί τό είδος τής ομαλής 
άγωνίας, οϋτω καί αί παθολογικοί εκδη
λώσεις αύτής άλλάσουν πηγήν καί 
είδος. Είναι γενικώς γνωστή ή μεταβο
λή τής μορφής καί τού περιεχομένου 
τών συμπτωμάτων τών ψυχώσεων καί 
τών νευρώσεων εις τήν καθ' ήμάς 
έποχήν λόγω τοΰ διαφόρου τρόπου 
γενέοεως καί πηγής αύτών. ’ Αντί π.χ.

τών συχνών άλλοτε ύστερικών εκδηλώ
σεων (μέ τούς παροξυσμούς) έχομεν 
σήμερον συχνοτέρας τάς νευρώσεις 
τών οργάνων καί τάς άγχώδεις νευρώ
σεις. ' Αντί τών φανταστικών αύτοκατη- 
γοριών τοΰ μελαγχολικοΰ έχομεν σήμε
ρον συχνοτέρας τάς μελαγχολίας μέ 
σύμπτωμα τήν ιδέαν πτωχεύσεως. Τού
το συμβαίνει λόγω άλλαγής τών όρων 
ζωής, όίτινες συνεπέφερον άλλαγήν 
τών ψυχικών άντιδράσεων ομαλών καί 
παθολογικών. ' Ως άποτέλεσμα προέ- 
κυψεν ή διάφορος μορφή καί τό περιε- 
χόμενον τών νΰν ψυχοπαθολογικών 
καταστάσεων άγχους έν σχέσει πρός 
τάς ψυχοπαθολογικάς καταστάσεις άγ
χους άλλης έποχής.

’ Επειδή δέ ή πηγή τής άγωνίας είναι 
βασικώς ύπαρξιακή, δεχόμεθα ότι όπι
σθεν πάσης άγωνίας καί αύτοϋ τοΰ 
νευρωτικού άγχους ύπάρχει ώς ρίζα ή 
άπωτέρα ύπαρξιακή άγωνία, διότι ούχί 
μόνον έν τή ομαλή καθ' ήμέραν ζωή, 
άλλά καί έν τή νευρώσει ύπάρχει 
διαταραχή τής σχέσεως τής ύπάρξεως 
πρός νόημά τι. Καί έπιφανειακώς μέν 
δύναται νά σχετισθή τό άγχος πρός τάς 
ψυχικός συγκρούσεις παντός είδους 
π.χ. γενετησίου περιεχομένου, κατ' 
ούσίαν όμως εις τό βάθος ύποκρύπτε- 
ται ή ύπαρξιακή άφετηρία τής άγωνίας.

Ο άνθρωπος άγωνίζεται συνεχώς 
έναντίον τής άγωνίας καί τού άγχους 
διά νά διατηρή τήν ψυχικήν του γαλή
νην.

Έν τή Ψυχιατρική, ώς γνωστόν, 
καταπολεμείται τό άγχος διά τής ψυχο
θεραπείας καί τής φαρμακευτικής θε
ραπείας. ’ Εκτός τών ειδικών τούτων 
τρόπων καταπολεμήοεως τής άγωνίας, 
ό άνθρωπος χρησιμοποιεί παντοειδή 
άλλα μέσα ώς π.χ. τήν έμπειρίαν, τήν 
φρόνησιν καί τήν λογικήν, τήν θρησκεί
αν, τήν φιλοσοφίαν, τούς κοινωνικούς 
θεσμούς (π.χ. κοινωνικοί άσφαλίσεις) 
τάς δεισιδαιμονίας, τάς προλήψεις, τάς 
μαγικός τελετάς. ' Η ένταξις π.χ. τού 
άνθρώπου εις έν οίονδήποτε σύστημα 
(κοινωνικόν, κοσμοθεωτηρικόν, θρη
σκευτικόν), άποτελεΐ τρόπον έξουδε- 
τερώσεως τής άγωνίας. Τό σύστημα μέ 
τό άντίστοιχον διέπον αύτό πνεύμα 
άποτελεΐ είδος ομαδικού άσυνειδήτου 
καί άσκεΐ ώς έκ τούτου μεγάλην έπίδρα- 
σιν έπί τών άτόμων. ' Η ένταξις τοΰ 
άτόμου εις αύτό μάλιστα δέ ύπό τήν 
έννοιαν τής πλήρους άφομοιώσεως 
αύτοΰ καί τοΰ καταναγκασμού περιορί
ζει εις τό έπακρον τόν τρόπον ύπάρξε
ως τοΰ άτόμου ώς μονάδος καί προσώ

που καί μεταβάλλει αυτόν εις τρόπον 
ύπάρξεως τοΰ καθολικού καί ομαδικού, 
όστις έπίσης άποτελεΐ τρόπον ύπάρξε
ως. Ό  τρόπος όμως ύπάρξεως έν τώ 
όμαδικώ καί καθολικώ συστήματιάποτε
λεΐ είδος καθολικής νευρώσεως. ' Η 
νεύρωσις δ ’ ώς δεχόμεθα, άποτελεΐ 
τρόπον άπαλλαγής τής άγωνίας5.

Ώ ς  άλλου τρόπου άπαλλαγής άπό 
τής άγωνίας γνωρίζομεν τήν ταυτοποί- 
ησιν τοΰ άτόμου πρός τούς ήρωας τών 
τραγωδιών, τών άστυνσρτκών έργων, 
τών έργων περιπέτειας. Αϋτη κατευνά
ζει τήν ίδιαν άγωνίαν διά-τής καθάρσε- 
ως (Αριστοτέλης).

Δέον έπί τούτοις νά προσθέσωμεν 
ότι έκαστον είδος άγωνίας καταπολε
μείται είδικφτερον δι' ώρισμένου τρό
που καί μέσου. Οϋτω ή άνευ νοήματος 
ϋπαρξις καί ζωή ύπερνικάται διά τής 
θρησκευτικότητος, έφ ' όσον αϋτη είναι 
πραγματική καί γνήσια καί πλήρης πί- 
στεως εις τόν Θεόν, ώς έσχατον λόγον 
ένέχοντα νόημα. ' Η άγωνία τοΰ θανά
του ύπερνικάται διά τής πίοτεως εις τόν 
προσωπικόν Θεόν, χάρις εις τόν όποιον 
διατηρείται μετά θάνατον ή προσωπική 
ύπόστασις τού άνθρώπου (άθανασία 
τής Ψυχής). Σημειωτέον ότι εις τόν 
σημερινόν άνθρωπον έχει αύξηθή ή έκ 
τοΰ θανάτουάγωνία διότιοϋτοςάπέβα- 
λε έν πλείστοις τάς θρησκευτικός καί 
έκ παραδόσεως πεποιθήσεις αΐτινες 
καθιστούν τόν θάνατον ήπιον καί μή 
πραγματικόν. Τό αύτό ισχύει καί διά τό 
όντολογικόν κενόν.

' Η έκ τής μονώσεως άγωνία διορ- 
θοϋται ώς πρός τό ένα μέρος διά τής 
παραδόσεως τού έγώ εις τό ομαδικόν 
σύνολον, καθ' ά άνωτέρω έξετέθη, ώς 
πρός τό άλλο διά τής διαπροσωπικής 
έπαφής καί έπικοινωνίας μετά προσώ
που τινός (συντρόφου) καί τής παραδό
σεως εις αύτό τοΰ ίδιου έγώ.

' Ως πρός τήν ένοχήν άνακουφίζεται 
διά τής ομολογίας τής άμαρτίας τής 
έξιλεώσεως, τάς μεταμέλειας, διά τής 
πραγματοποιήσεως τών παραλειφθει- 
οών άξιών.

Διά τών άνωτέρω τούτων τρόπων 
άμύνεται ό άνθρωπος έναντίον τής 
άγωνίας. Δ ι’ αύτών δέν καταργεΐται 
άπολύτως ή άγωνία, άλλά σχετικώς. 
Λόγω τοΰ πεπερασμένου τοΰ άνθρώ
που μένει άγωνία τις ώς ύπόλοιπον. Τό 
ύπόλοιπον τούτο τής άγωνίας ώθεΐ εις 
έπανάληψιν καί διατήρησιν τής προσπά
θειας άξιοποιήσεως τής ύπάρξεως, 
άξιοποιήσεως όμως, ήτις δέον νά συν- 
τελήται έντός τών δυνατοτήτων τής 
πραγματικότητος καί ούχί εις τομείς 
τοΰ άκατορθώτου, τής φαντασίας καί 
τοΰ παθολογικού. Οϋτω καταπολεμεΐ-

203



ται έν πολλοΐς ή αγωνία καί κατορθοϋται 
νά μή μετατροπή αϋτη εις άγχος, π.χ. 
νευρωτικόν άγχος ή άλλην τινά άναπλη- 
ρωματικήν έκδήλωαιν πάντως παθολο
γικήν5.

Τελικώς άς λεχθή άτι ή άγωνία 
άποτελεΤ κίνητρον δ ι' άξιολόγους 
πνευματικός εκδηλώσεις (θρησκευτι
κός, καλλιτεχνικός, φιλοσοφικός) καί 
οϋτω καθίσταται παράγων πολιτισμοί), 
ούχί ύπό τήν έννοιαν ότι δημιουργεί 
ταύτας, άλλ' δτι ώθεΐ εις ταύτας καί 
τροφοδοτεί αύτάς.

1. ' Αξιοσημείωτον είναι ότι οι Στωίκοί διέκρινον 
έπίοης ύπό τήν αύτήν έννοιαν τήν αγωνίαν από τοΰ 
φόβου. Κατέτασσον μέν τήνάγωνίανεις τόνφόβον 
περιστώσαν τήν έκτην καί πλέον έκσεσημασμένην 
μορφήν αύτοΰ, έχαρακτήριζον όμως αύτήν ώς 
«φόβον άδήλου πράγματος» Φόβον δηλαδή μή 
άναφερόμενονείς σαφή καί συγκεκριμένην αιτίαν. 
«Διαιρείται δέ ό φόβος εις έξ, ε ις όκνον, εις αιδώ, 
είς αισχύνην, εις κατάπληξιν, εις έκπληξιν καί εις 
άγωνίαν». Νεμέσιος. Κεφ 20 Περί φόβου. Διέκρι- 
νον δέ καί τήν διάθεσιν τοΰ άτόμου νά έκδηλώση 
συχνάκις άγωνίαν (άγχώδης ψυχοπαθητική ιδιοσυ
στασία) άντίστοιχον πρός τήν διάθεσιν νά έκδηλώ- 
νη συχνάκις τήν λύπην, ήν έκάλουν έπιλυπίαν 
(καταθλιπτική Ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία). Ο 
Κικέρων παραλαβών παρά τών Στωίκών τά τής 
άγωνίας, τήν πρός άγωνίαν διάθεσιν άποκαλεϊ 
anxietas τό άγωνιάν καθ' έαυτό angor

2. Η ήθική συνείδησις (τό συνειδός) άναλυομέ- 
νη παρουσιάζει διφυής. Αναλόγως τοΰ τρόπου 
γενέσεως αύτής, έχομεν τήν λεγομένην ενστικτώ
δη ήθικήν συνείδησιν καί τήν πνευματικήν ήθικήν 
συνείδηοιν. Η πρώτη είναι χαύτόοημος ορός τήν 
ύπερεγώ τοΰ Freud καί διαμορφοΰται κατά τήν 
παιδικήν ήλικίαν, οπότε τό παιδίον οίκειοποιεΐται 
τάς είς αύτό έπιβαλλομένας ύπό τού παιδαγωγοΰν- 
τος περιβάλλοντος κοινωνικός καί ήθικάς έπιτα- 
γάς. Οίκειοποιεΐται δέ ταύτας άνευ κριτικής 
άναλύσεως έξ ύποβολής καί έκ τής άπειλής τής 
τιμωρίας καί τής σχετικής άγωνίας καί τοΰ φόβου

έκ τής τιμωρίας, πρός δέ έκ συμπάθειας καί 
άγάπης πρός τά διαπαιδαγωγοΰντα πρόσωπα. Τό 
ύπερεγώ καί ή ήθική αϋτη συνείδησις είναι 
ούσιαστικώς προϊόν φόβου καί άγωνίας. Τό ύπερε
γώ κινδυνεϋον. ώς άνωτέρω έλέχθη. έκ τυχόν 
κυριαρχίας τών εγωιστικών τάσεων, άντιδρά δΓ 
άγωνίας. δΓ ήν δέν ύπάρχει σαφής έπίγνωσις καί 
κατανόησις καί ήτις είναι μία μή διαφοροποιημένη 
στοιχειώδης, πρωτόγονος άγωνία μέ αισθήματα 
ένοχης. ' Η ήθική αύτη συνείδησις τοΰ ύπερεγώ 
είναι έτερόνομος (πρωτόγονος) ήθική συνείδησις.

Η πνευματική μορφή τής ήθικής συνειδήσεως 
είναι έκείνη, ήτις άποκτάται ύπό τοΰ άτόμου ολίγον 
κατ * ολίγον σύν τή ήλικία βάσει τής μορφώσεως καί 
τής εμπειρίας τής φρονήσεως καί τοΰ λόγου καί 
τής ιδίας βουλήσεως.

Αϋτη εκπροσωπεί τούς ύπερατομικούς κανόνας 
ήθικής, τάς γενικόν κύρος έχούοας πνευματικός 
άξίας. άς τό έγώ άφομοιοί έξ ιδίας έλευθέρας 
θελήσεως. καί ών άναγνωρίζει τό κύρος καί τήν 
ίσχύν. * Η τοιαύτη συνείδησις είναι ή κυρίως είπειν 
ήθική συνείδησις. Αϋτη δέν είναι προϊόν άγωνίας 
καί φόβου, άλλά δημιούργημα άνωτέρας ψυχικής 
έξελίξεως, έξ ής άπορρέει ό σεβασμός καί τό δέος 
διά τήν ήθικήν. Είναι ή λεγομένη αύτόνομος 
(προσωπική) ήθική συνείδησις, ήτις ύπαρχούσης 
ένοχής άντιδρά ούχί διά τυφλής πρωτογόνου 
άγωνίας, άλλά διά τύψεων συνειδήσεως καί 
μεταμέλειας, αϊτινες συνεπάγονται μέν άγωνίαν, 
ούχί πρωτόγονον, άλλ' άγωνίαν ώς λεπτής ύφής 
ένέργημα. Περιγραφήν τής ψυχικής καταστάσεως 
άγωνίας έκ τύψεων συνειδήσεως έχομεν είς τήν 
τριλογίαν τοΰ Αισχύλου Ορέστειαν.

Κατ άνάλογον τρόπον έχομεν δύο πηγάς 
θρησκευτικότητος. Αντίστοιχον δ έν τή θρη
σκεία είναι ή άγωνία καί ό τρόμος τοΰ δαίμονος, ό 
φόβος δέ καί τό δέος τοΰ Θεού « Αρχή σοφίας 
φόβος Κυρίου».

3. Κατά τόν Rank ή πρωταρχική άγωνία τοΰ 
άνθρώπου είναι ή άγωνία μετά τήν γέννησίν του. 
Ό  Jung άνάγει τήν πηγήν τής άγωνίας είς τό 
ϋπερατομικόν άθροιστικόν άσυνείδητον. Αγωνία 
προκύπτει κατά τόν Watson καί Wallon τής 
διαταραχής τοΰ αισθήματος τής ισορροπίας.

4. Οϋτω ή άγωνία καθίσταται καί τρόπος φιλοσο
φικής έρεύνης καί θεωρήσεως, τρόπος γνώσεως

τοΰ μή είναι (τοϋ θανάτου) όπερ είναι ό έτερος 
πόλος τοϋ είναι. ' Ο Πλάτων ήδη εϊχεν ορίσει τήν 
φιλοσοφίαν ώς «μελέτην τοϋ θανάτου».

5. Σήμερον πολλοί άνθρωποι έντάσσονται είς τό 
κομμουνιστικόν σύστημα διά νά έξουδετερώσουν 
τήν άγωνίαν τής ζωής.

6. Η ύπερνίκησις π.χ. τής άγωνίας (καί σύν 
αύτή τής δειλίας) δΓ έκδηλώσεων αύθαδείας, 
οίήσεως, άλαζονείας, έπιθετικότητος, άποτελεΤ 
άναπληρωματικήν παθολογικήν έκδήλωσιν. ' Η 
πραγματική ύπερνίκησις γίνεται δΓ άληθούς θάρ
ρους καί αύτοπεποιθήοεως, ώς ή παιδαγωγική καί ή 
αύτοπαίδευσις διδάσκουν καί ύποδεικνύουν.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Εισαγγελέας και ληστής
Του κ. Ευθυμίου Κατσένιου

ΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ απόβραδο στο 
πάρκο μιας Ελληνικής μεγαλόπο- 

λης, βρίσκεται ξεχασμένο ένα συμπα
θητικό γεροντάκι. Απόμαχο της ζωής. 
Ζει με τη σύνταξή του. Ταχτικό το 
δρομολόγιό του στο πάρκο, χειμώνα 
καλοκαίρι. Η λάβρα, τούτο το απόβρα
δο, το έκαμε να ξεχαστεί. ' Υστερα τα 
νυχτοπούλια είχαν πιάσει το σκοπό 
τους νωρίς νωρίς. Μια συναυλία δια
φορετική, που μπαίνει στοαίματου και 
το σαγηνεύει. Το φεγγάρι από ψηλά 
στέλνει απαλά την καλησπέρα του και 
φωτίζει το εκκλησάκι της Αγίας Ειρή
νης, δίπλα στο ξέλακο του πάρκου. Η 
κίνηση των διερχομένων λιγοστεύει, 
καθώς αποτραβιούνται όλοι στα σπίτια 
τους. Το γεροντάκι, παρατηρεί με 
ευγνωμοσύνη το φεγγάρι και χωρίς να 
το καταλάβει ψελλίζει: Νύχτα για 
κλέψιμο. Τέτοιες νύχτες ξεκινούσαν 
παλιότερα οι κατσικοκλέφτες για τη... 
δουλειά τους. Κάτι ήξερε το γεροντά
κι από τέτοια.

Την ώρα που ετοιμαζόταν να ξεκινή
σει για το σπίτι του, βλέπει μια σκιά να 
τον πλησιάζει. Δεν είχε σηκωθεί ακό
μα από το παγκάκι. Διάκρινε, πως 
πρόκειται για νέο παιδί. Τσιγάρο θα 
θέλει, σκέφτηκε, αλλά άτυχο είναι. 
' Επεσε σε άκαπνο. Πριν τελειώσει το 
διαλογισμό του, ακούει μια επιταχτική 
φωνή:' Ενα κατοστάρικο ή τη ζωή σου. 
Σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει μια 
λάμα να αστράφτει στα χέρια του, 
καθώς το φεγγάρι έστελνε αδιάκοπα 
τις φωτεινές δέσμες του. Δε δείλιασε. 
Κατάλαβε, πως η απειλή προερχόταν 
από ερασιτέχνη ληστή. Δεν είχε μπρο
στά του άτομο αδίσταχτο. ' Ηταν σί
γουρος γι' αυτό. Η φωνή του, πρόδινε 
και κάποιο φόβο. Το γεροντάκι, στα 
σαράντα χρόνια της προσφοράς υπη
ρεσίας του στο κοινωνικό σύνολο, είχε 
πολλές εμπειρίες. Υπηρέτησε το Νό
μο περισσότερο κατά το πνεύμα του 
και λιγότερο κατά το γράμμα του. 
' Ηξερε να μπαίνει στις καρδιές των 
παράνομων και να διακρίνει τα αίτια, 
που τους έσπρωξαν στις αδικοπραξί
ες. Σαράντα χρόνια στην Εισαγγελική 
έδρα, δεν είναι λίγα. Και τι δεν είχαν 
δει τα μάτια του.

Θα σου δώσω του είπε πεντακοσάρι-

κο, τι να σου κάνει ενα κατοστάρικο. 
Κατέβασε, όμως, το μαχαίρι, δεν 
υπάρχει λόγος να το κρατάς έτσι. 
' Εβγαλε από το πορτοφόλι ένα πράσι
νο χαρτονόμισμα και του το έδωσε. Ο 
έφηβος έμεινε άναυδος. Εγώ κάνω 
ληστεία, συλλογίστηκε και το γεροντά
κι ελεημοσύνη. Τα μάτια του καλοκά
γαθου γέροντα μάντεψαν το συλλογι
σμό του ληστή. Είπαμε πόσα και πόσα 
δεν είχαν ειδεί τα μάτια του. Κάτσε, 
είπε στο νεαρό, να συζητήσουμε. Δεν 
έχεις τίποτα να φοβηθείς από ένα 
γέροντα, που μόλις μπορεί να πάρει τα 
πόδια του. Κάτσε να μου πεις γιατί 
κάνεις αυτή τη δουλειά. Φαίνεσαι για 
καλό παιδί, τι σε έσπρωξε σε μια τέτοια 
πράξη. Ίσως μπορέσω και σε βοηθή
σω. Και κάτι ακόμα κάθε βράδυ έρχο
μαι εδώ και δροσίζομαι λίγο από το 
αεράκι του πάρκου. Αν, λοιπόν, χρεια
στείς και άλλα χρήματα, να έρθεις και 
θα σου δώσω, έχεις το λόγο της τιμής 
μου. Ο νεαρός δεν μπορούσε να 
συνέρθει. Το μαχαίρι του έπεσε από 
το χέρι και καρφώθηκε δίπλα από τη 
ρίζα ενός πυράκανθου. Κουνήθηκε 
απ' τη θέση του, να δει μήπως βλέπει 
όνειρο. Αγιος είναι από το διπλανό 
εκκλησάκι ή άνθρωπος;

Κάτσε, παιδί μου, είπε το γεροντάκι 
και μη προβληματίζεσαι. Η ζωή είναι 
γεμάτη εκπλήξεις. ' Εκατσε ο ληστής 
και βγάζοντας το πεντακοσάρικο από 
την τσέπη του, το επέστρεψε στον 
κάτοχό του. Εκείνος δεν το πήρε. 
Κράτησέ το, επανέλαβε και όταν 
χρειαστείς και άλλο, μη διστάσεις, εδώ 
θα με βρεις. Παίρνω αρκετή σύνταξη, 
χωρίς να μπορώ να την ξοδέψω. Μα, 
πέσμου, Tt σου συμβαίνει, από πού 
είσαι, έχεις γονείς, πηγαίνεις στο 
σχολείο, εργάζεσαι, πέσμου για τη 
ζωή σου.

Ο μικρός ληστής, ύστερα από αυτά, 
έγινε μονομιάς άκακο αρνάκι. Καθό
ταν δίπλα του, συνεσταλμένος, όπως 
ο μαθητής δίπλα στο δάσκαλό του, την 
πρώτη μέρα του σχολείου. Διηγήθηκε, 
τρέμοντας, τη ζωή του. Είπε πως ήταν 
ορφανός από πατέρα, πως είχε ένα 
σωρό αδερφές μικρότερες από αυτόν, 
πως δε μπόρεσε να μάθει γράμματα, 
αφού η μητέρα του τον έστελνε για

θελήματα εδώ και, κει, για κάνα 
ξεροκόμματο, πως τελευταία εργαζό
ταν σε κάποια βιοτεχνία και τον 
απόλυσαν και ακόμα το χειρότερο, 
πως δεν μπόρεσε να βρει δουλειά 
πουθενά. Έτσι, χωρίς να το καταλά
βει, έγινε ληστής. Μέχρι τώρα έχω 
πάρει από δυο γριές από ένα κατοστά
ρικο, συμπλήρωσε. Είμαι από την άλλη 
άκρη της πόλης και δω στο πάρκο 
καιροφυλακτώ, για να ληστέψω. Από 
το πεντακοσάρικο, θα γυρίσω τα δυο 
κατοστάρικα στις γριές. Σύνταξη του 
ΟΓΑ παίρνουν, κρίμα είναι! Εβγαλε 
δυο κατοστάρικα ακόμα από το πορτο
φόλι του ο πιστός υπηρέτης της 
δικαιοσύνης και τα πρόσφερε στο νέο, 
λέγοντας: Να, πάρε αυτά να γυρίσεις 
πίσω στις γριούλες. Πριν ξεχωρίσουν, 
έδωσαν λόγο να συναντηθούν το άλλο 
βράδυ στο ίδιο σημείο, για να δουν τι 
μπορούσε να γίνει με τη δουλειά στη 
βιοτεχνία.

Το πρωί ξημερώθηκε στα γραφεία 
του Επόπτη εργασίας ο ανθρωπιστής 
Εισαγγελέας. Μίλησε στον επόπτη, 
για την περίπτωση και μαζί, σε λίγο, 
βρέθηκαν στο γραφείο του ιδιοκτήτη 
της βιοτεχνίας. Του ανάλυσαν τα 
γεγονότα και κείνος, παρά τις δυσκο
λίες που αντιμετώπιζαν οι δουλειές 
του, δεν μπόρεσε να πει όχι. ' Εδωσε 
σημείωμα το άλλο πρωί να ξαναρχίσει 
ο έφηβος, που είχε απολύσει λίγο 
νωρίτερα.

Το άλλο βράδυ, έγινε, στο ίδιο 
σημείο, η συνάντηση. Πόσο, όμως, 
διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Του 
έδωσε, μαζί με το σημείωμα για τη 
δουλειά και τη διεύθυνσή του, για να 
πηγαίνει να τον συμβουλεύετε σε 
κάθε δύσκολη στιγμή. Τότε μόνο, του 
είπε και την ιδιότητά του. Χώρισαν. Ο 
μικρός έφυγε πρώτα. Σε λίγο τον 
ακολούθησε το γεροντάκι. Περνών
τας έξω από το εκκλησάκι της Αγίας 
Ειρήνης, άκουσε ψίθυρους. Από το 
μισάνοιχτο πορτάκι διάκρινε το νεαρό 
να ευχαριστεί την Αγία, για τη σωτηρία 
του. Δε θέλησε να διακόψει την 
ευλογημένη στιγμή. Συνέχισε το δρό
μο της επιστροφής, συλλογιζόμενος 
που μπορεί να οδηγήσει μια απόλυση.
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ S E L E Z IO N E  D A L  R E A D E R S  D IG E S T

ΝΕΑ KAMOPPA 
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ο αρχηγός των Καμορρίσι Ραφαέλλε 
Γκουτόλο με χειροπέδες στα χέρια.

Υπό GALA SERVADIO και ALAN COPPS
Μετάφραση από τον Αστυνόμο Α' κ. Ηλ. Κοτταρίδη

Ναρκωτικά, κτιριακά συγκροτήματα, λαθρεμπόριο, σύγκρουση εξουσί
ας: ' Ολα αυτά υπάρχουν πίσω από κάθε θύμα στη μάχη που γίνεται μεταξύ 
ομάδων που είναι αντίπαλες στη Νάπολη και στα πέριξ, αλλά και σε ένα 
μικρό μέρος στο O T T A V IA N O .

ΟΤΑΝ ο αρχηγός των CAMORRI- 
STI, RAFFAELE CUTOLO έδωσε 
μια συνέντευξη στην T/V μέσα στο κελί 
του το οποίο είναι έτσι φτιαγμένο για να 
του δίνει μεγάλη ασφάλεια, ο παρουσια- 
στήςτης τηλεόρασης του έκανε διάφο
ρες ερωτήσεις σχετικά με έναν άνθρω
πο που είχε επιχειρήσει να τον σκοτώ
σει στη φυλακή.

Στην ερώτηση αυτή ο CUTOLO 
απάντησε: «Εκείνος ο άνθρωπος γυρίζει 
τώρα μαζί με το πτώμα του».

Τρεις μήνες μετά την απόπειρα 
αυτή, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε 
κρεμασμένος μέσα στο κελί του και 
ήτανε το ένατο θύμα της μάχης που 
γίνεται μεταξύ των αντιμαχομένων ομά
δων της NAPOLI της πόλης που είναι η 
πιο ανήσυχη μέσα στην Ευρώπη.

Στο 1981, περισσότερα από 230 
άτομα δολοφονήθηκαν στη NAPOLI, ο 
μεγαλύτερος δε αριθμός από αυτά 
είναι τα θύματα της μάχης που γίνεται 
μεταξύ των «οικογενειών» της νέας 
CAMORRA «NUOVA CAMORRA». Οι 
χώροι που διεξάγεται το παιχνίδι αυτό 
είναι πολυάριθμοι, δηλαδή ο σταθερός 
έλεγχος του λαθρεμπορίου, το εμπόριο 
των ναρκωτικών με ημερήσιο τζίρο

περισσότερο από 1.000.000.000 Ιταλι
κές λίρες δηλαδή 50.000.000 Ελληνι
κές δραχμές περίπου και τέλος το 
μεγαλύτερο ποσό των 882 δισεκατομ
μυρίων Ιταλικών λιρών που ισοδυναμεί 
με 45.000.000.000 Ελληνικές δραχμές 
και που είναι «καθαρά χρήματα» τα 
οποία δόθηκαν από την Κυβέρνηση για 
την ανοικοδόμηση, μετά το σεισμό του 
Νοεμβρίου 1980, όταν 15.000 οικογέ
νειες της NAPOLI έμειναν άστεγες.
' Οταν άρχισαν να κατακλύζουν την 
περιοχή που είχε ερημωθεί από το 
σεισμό οι βοήθειες μερικές από αυτές 
οδηγήθησαν στις αποθήκες της CA
MORRA. Ακόμη και τροχόσπιτα που τα 
προόριζαν να χρησιμοποιηθούν σαν 
προσωρινές κατοικίες για τους σεισμο
παθείς εκλάπησαν και στη συνέχεια 
πουλήθηκαν στη Βόρεια Ιταλία. Η Ιταλι
κή Κυβέρνηση προσπάθησε να εξασφα
λίσει τις βοήθειες και να τις διασφαλί
σει, όμως η CAMORRA βασίζεται 
στους εκπροσώπους της που είναι 
πολιτικοί, δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέ
κτονες, οικοδομικές επιχειρήσεις και 
που είναι πάντα έτοιμοι να αρπάξουν 
μια τέτοια απρόσμενη τύχη και ευκαι
ρία.

Η CAMORRA δεν προέρχεται από τη 
MAFIA. Είναι ακριβώς ο αντίπαλός της. 
Είναι παλαιή οργάνωση, λιγότερο μυστι
κή, με βαθειές θα λέγαμε ρίζες στην 
πολυταραγμένη ιστορία της NAPOLI. 
Σε αντίθεση με εκείνους που ανήκουν 
στη MAFIA (MAFIOSI), οι αρχηγοί της 
CAMORRA είναι πάντοτε γνωστοί.

«Καμορρίστες της παλαιότερης « Έντι
μης Εταιρίας» σε χαρακτηριστικό σκί
τσο του 19ου αιώνα».
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«Σάντζιο Βανιάρι». Οι αχθοφόροι που μετέφεραν στη Νεάπολι τα διάφορα βάρη σε 
μια αμπάρα στηριγμένη στους ώμους. (Σχέδιο του Ματέϊ).

Ο RAFFAELE CUTOLO, ο χαμογεΛα- 
στός αρχηγός της πιο αδίστακτης «οι
κογένειας» γνωστή σαν «η νέα οργάνω
ση CAMORRA», με τα χαρακτηριστικά 
πάντα μεγάλα γυαλιά του, έχει όψη και 
τρόπους καθηγητού. Από αυτή την 
εμφάνισή του προέρχεται και το όνομα 
σαν ψευδώνυμο που είναι γνωστό σ’ 
όλους τους κύκλους: IL PROFESSORE.

Ο CUTOLO εκτός από την αρχηγεία 
της οργάνωσης, ασχολείται και με την 
ποίηση. ' Ετσι γράφει στίχους εκκρηκτι- 
κούς και εμοίρασε σαν δώρο 10.000 
αντίγραφα ενός βιβλίου του, ποιήματα 
και σκέψεις, το οποίο εξέδωσε με δικά 
του έξοδα.

Για αρκετούς δυστυχισμένους και 
άθλιους που ζουν σε γειτονιές πυκνο- 
κατοικημένες, βρώμικες και ταραχώ
δεις της NAPOLI, ο CUTOLO θεωρεί
ται σαν ένας ήρωας.

Ο καθηγητής, μπορεί να βασίζεται σε 
ένα στρατό θα λέγαμε από δικούς του 
που ανέρχεται σε 3.000 άντρες και 
κατορθώνει να έχει στη χούφτα του την 
εγκληματική αυτή αυτοκρατορία του, 
μέσα από το κελί του.

Μια ομάδα (GRUPPO) από αυτές που 
αντιμάχονται τον CUTOLO είναι η νέα 
οικογένεια «NUOVA FAMIGLIA», η 
οποία μεταξύ των αρχηγών της ξεχωρί
ζει ο LUIGI GIULIANO.

Αυτοί λοιπόν οι δυο αρχηγοί έχουν 
ανοίξει πόλεμο μεταξύ τους. Οι δολο
φονίες και από τις δυο πλευρές είναι 
συχνές και γίνονται κατά ένα τρόπο που 
να σου προκαλεί φρίκη.

ΟΙ CAMORRISTI συχνά δολοφονούν
ται από όπλα κυνηγετικά που έχουν 
κόψει τις κάννες (CANNE ΜΟΖΖΕ) και 
που κυριολεκτικά κάνουν το σώμα 
κομμάτια. Πολλές δολοφονίες γίνονται 
και μέσα στις φυλακές. ’ Ενας βρέθηκε 
δολοφονημένος και ανασκολοπισμέ- 
νος, άλλοι στραγγαλισμένοι ή κρεμα
σμένοι.

Μια από τις πλέον μακάβριες δολο
φονίες και που βαρύνει Tpv'CAMORRA 
είναι η ανεύρεση στις 21 Ιανουάριου 
1982, μετά από ένα τηλεφώνημα που 
έκανε η ANSA (πρακτορείο ειδήσεων 
της Ιταλίας) από την Αστυνομία ενός
αυτοκινήτου FIAT που ήταν σταθμευμέ- 
νο στο κέντρο της NAPOLI και που 
μέσα σ’ αυτό ανευρέθησαν τα υπόλοι
πα ενός ατόμου 23 ετών. Πρόκειται για 
τον GIACOMO FRATTINI, ονομαζόμε
νος BAMBALINO. Από το σώμα του, το 
στήθος ήταν τοποθετημένο στο πισινό 
κάθισμα. Το κεφάλι, τα χέρια και η 
καρδιά είχαν τοποθετηθεί σε δυο μαύ
ρους πλαστικούς σάκκους που είχαν

τοποθετηθεί στο μπροστινό κάθισμα.
Προς μεγάλη ειρωνία, η νέα CA

MORRA φάνηκε σχεδόν να έχει την 
αναγνώριση της Εξουσίας. Αυτό το 
οφείλει στο ότι το 1981 ο CUTOLO είχε 
κάνει το μεσάζοντα μεταξύ Κράτους 
και Ερυθρών Ταξιαρχιών (BRIGATE- 
POSSE) μετά την απαγωγή του Χριστια
νοδημοκράτη CIRO CIRILLO.

Καθ’ ον χρόνο ο CIRILLO ευρίσκετο 
στα χέρια των τρομοκρατών, η δραστη
ριότητα της αστυνομίας είχε ενταθεί 
ώστε να εμποδισθεί κάθε εγκληματική 
ενέργεια του υπόκοσμου. Ο CUTOLO, 
λέγεται ότι είχε τη δύναμη να επιτύχει 
μια συμφωνία και αυτό διότι οι άντρες 
του διοικούσαν πολλές φυλακές της 
Ιταλίας μέσα στις οποίες ήταν φυλακι
σμένοι εκστρεμισταί με γνωστά και 
μεγάλα ονόματα και που οι Ερυθρές 
Ταξιαρχίες (B.R.) δεν είχαν καμιά διά
θεση να χάσουν τους αρχηγούς τους. 
Τελικά ο CIRILLO αποφυλακίστηκε.

Η λέξη CAMORRA προέρχεται σύμ
φωνα με τις θεωρίες τις πιο επικρατέ
στερες από την Ισπανική λέξη που 
σημαίνει «LOTTA» δηλαδή μάχη ή 
ακόμα από την CHAMARRA που ήταν 
επενδύτης των ληστών.

To XVII αιώνα η CAMORRA ήλεγχε 
το λαθρεμπόριο, την πορνεία, τον 
εκβιασμό και τις κλοπές.

Το 1860 πριν από την Εθνική ’ Ενωση 
της Ιταλίας ο τότε Υπουργός των 
Εσωτερικών και διοικητής της Αστυνο
μίας LIBORIO ROMANO, χρησιμοποίη
σε και την CAMORRA, εκτός από την 
αστυνομία, για να διατηρήσει την τάξη 
μέσα στην ανήσυχη NAPOLI. Ακόμη και 
ο ίδιος ο GARIBALDI χρησιμοποίησε και 
εδέχθηκε την υποστήριξη της CAMOR
RA.

Το 1911 η CAMORRA θεωρήθηκε 
αδύναμη μετά από μια δίκη και καταδίκη 
των αρχηγών της. Αλλά ο μύθος δεν 
έπαψε να υπάρχει όπως εξάλλου τρα
γουδιέται σε διάφορα τραγούδια, για 
την ισχύ της οργάνωσης.

Το λαθρεμπόριο ανθούσε από ανέκα
θεν στη NAPOLI και ακριβώς μέσα από 
τους λαθρέμπορους ξεπήδησε πάλι η 
CAMORRA.

Με αφετηρία το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ο υπόκοσμος της NAPOLI 
άρχισε να ειδικεύεται στη διάθεση -  
πώληση των αμερικάνικων τσιγάρων. 
Στη συνέχεια και στις αρχές του 1970 η 
MAFIA SICILIANA και η ομάδα της
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ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ, καταφθάοανε στη NAPO
LI για να οργανώσουν το Λαθρεμπόριο 
και έστρεψαν την προσοχή τους και το 
ενδιαφέρον τους σε ένα πολύ περισσό
τερο και ενδιαφέρον εμπόρευμα: Τα 
ναρκωτικά.

Αυτή η προσπάθεια και η απόπειρα 
στο να τοποθετηθούν άλλοι αρχηγοί σε 
μια παραδοσιακή βιομηχανία της NA
POLI, συνάντησε μια σκληρή αντίσταση 
στην οποία όμως η CAMORRA είχε την 
υποστήριξη όλων αυτών που ήθελαν να 
κρατήσουν τα κέρδη από το λαθρεμπό
ριο. Οι μέθοδοι στον τομέα αυτό της 
CAMORRA ήταν σύγχρονοι. Οιάνδρες 
της ήταν εξασφαλισμένοι. ' Ολοι αυτοί 
μπορούσαν να υπολογίζουν σε ικανούς 
δικηγόρους σε περίπτωση συλλήψεώς 
τους όπως επίσης και σε οικονομική 
βοήθεια για τις οικογένειές τους.

Οταν πλέον ο CUTOLO άρχισε να 
κινείται, τα πράγματα έπαιρναν μια 
δύσκολη διάσταση. Μέχρι τότε τα ναρ
κωτικά εδιοχετεύοντο κατ' ευθείαν 
από τη NAPOLI στις αγορές της ROMA 
και στη Βόρεια Ιταλία. Τώρα οι NUOVI 
CAMORRISTI δεν άφησαν να χαθεί μια 
ευκαιρία και άφησαν ένα μεγάλο αριθμό 
τοξικομανών μέσα στην ίδια τη NAPOLI.
' Ετσι λοιπόν άρχισε και η κυκλοφορία 
των ναρκωτικών στους δρόμους της 
NAPOLI, τα οποία αγόραζαν νέα παιδιά 
που δεν είχαν καμιά εργασία και που 
γύριζαν τις νύκτες στην πόλη έτοιμα να 
κάνουν τα πάντα.

Με μια και μόνη χρήση ηρωίνης ή 
κοκαΐνης οι ναρκωπαθείς καταφεύγανε 
στη συνέχεια στην ένοπλη ληστεία ή σε 
κλοπή για να πληρώσουν τη δόση. Από 
εδώ το βήμα για το πέρασμα στο 
έγκλημα είναι μικρό.

Σήμερα ένας ειδικευμένος εγκλημα
τίας μπορεί να ζητήσει για μια δολοφο
νία 5.000.000 Ιταλικές λίρες δηλαδή
250.000 δραχμές Ελληνικές περίπου. 
Αν όμως υπάρχει κάποια ανάγκη χρημα
τική τότε, ο υποψήφιος δολοφόνος 
μπορεί να εγκλη ματίσει με το συνηθι
σμένο μέσο-όπλο CANNA ΜΟΖΖΑ μο
νάχα για 20.000 δραχμές.

«Ακόμα και ένα μωρό μπορεί να 
σκοτώσει με αυτό το είδος του όπλου 
και οι ηθικοί αυτουργοί βασίζονται στην 
ατιμωρησία γιατί εδώ στη NAPOLI ο 
κόσμος δε μιλάει» υποστηρίζει ένας 
αστυνομικός.

Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 
1980 είχαν γίνει περίπου 150 δολοφονί
ες ενώ το 1982 ξεπέρασαν τις 230. 
Υπολογίζεται ότι γίνονται περισσότερα 
από 20 εγκλήματα την εβδομάδα και το 
μεγαλύτερο μέρος από τα θύματα είναι

δολοφονημένα μέσα στα αυτοκίνητά 
του.

Αναφέρεται μια περίπτωση δολοφο
νίας που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 
1981 και που έμεινε χαρακτηριστική.

Πρόκειται για το LUIGI LIRELLI, έναν 
οικονομικά ανεξάρτητο από βρώμικο 
χρήμα, ο οποίος δολοφονήθηκε μπρο
στά στο κατάστημά του. Τρία άτομα τον 
φώναξαν μεγαλόφωνα και αμέσως τον 
έκαναν κόσκινο από σφαίρες πριν προ- 
φθάσει να μπει στο αυτοκίνητο που τον 
περίμενε. Τέτοιου είδους δολοφονίες 
είναι σχεδόν στην ημερήσια διάταξη. Το 
έργο της αποκατάστασης της τάξης και 
της αναχαίτισης αυτού του κύματος της 
εγκληματικότητας ανατέθηκε στον W- 
ALTER SCOTT LOCCHI ο οποίος έχει 
κάνει και διοικητής της Αστυνομίας στη 
NAPOLI.

Ο LOCCHI ανέλαβε στα μέσα του 
1981 και η πρώτη του ενέργεια ήταν να 
απομακρύνει τα αστυνομικά όργανα 
που είχαν δεσμούς με τον υπόκοσμο.

Ο CUTOLO είχε περάσει τα περισσό
τερα νεανικά του χρόνια στη φυλακή. 
Το 1963, έτσι άρχισε, όταν ήταν 22 
χρόνων καταδικάστηκε για δολοφονία.

Για πολλές 
εκα τοντα ετίες  

η Νεάπολη υποφέρει 
από την Καμόρρα.

Το 1970 αφέθηκε ελεύθερος, αλλά 
ξαναγύρισε μετά από ένα χρόνο για 
απόπειρα δολοφονίας μερικών CARA
BINIERI.

Το 1977 οι δικηγόροι του κατόρθω
σαν να πείσουν το δικαστήριο ότι ο 
CUTOLO έπασχε από πνευματική νόσο 
(εκρίθη παρανοϊκός) και έτσι ο καθηγη
τής «PROFESSORE» μεταφέρθηκε σε 
ένα νοσοκομείο κοντά στη NAPOLI.

Το 1978 μια ποσότητα δυναμίτιδας 
που τοποθετήθηκε στις φυλακές άνοι
ξε μια τρύπα στον τοίχο και έτσι 
δραπέτευσε ο CUTOLO. Για την από
δραση αυτή η αστυνομία υποπτεύθηκε 
την αδελφή του CUTOLO τη ROSET
TA, ετών 41, γνωστή σαν «LA DONNA 
DAGI OCCHI GHIACCIO», δηλαδή, η 
γυναίκα με τα παγερά μάτια και η οποία 
δούλευε στο πλευρό του αδελφού της 
σαν διευθύντρια.

Το κάστρο του αρχηγού της CAMOR
RA, που είναι μια μεγάλη βίλλα βρίσκε
ται στο μέρος που γεννήθηκε, στο 
OTTAVIANO το οποίο είναι άθλιο μέ
ρος με 20.000 ψυχές και σε απόσταση 
21 χιλιομέτρων από τη NAPOLI. Εκεί 
μέσα λοιπόν ζει η οικογένεια του

CUTOLO προφυλαγμένη όχι από την 
αστυνομία αλλά από τους εχθρούς της.

' Οταν ο CUTOLO κυριαρχούσε στον 
τομέα του λαθρεμπορίου και των ναρ
κωτικών εμφανίστηκαν μερικές ομάδες 
με το GIULIANO και μερικούς άλλους 
της «NUOVA FAMIGLIA» που ήταν ένα 
ισχυρό GRUPPO και που επί πλέον 
μπορούσε να υπολογίζει και στη βοή
θεια της MAFIA SICILIANΑ. Από την 
άλλη πλευρά ο CUTOLO έκανε μια 
συμμαχία με τη σκληρή οργάνωση της 
CALABRIA την NDRANCHETA. Η μάχη 
ήταν αιματηρή. Ενας σύμμαχος του 
GIULIANO αναγκάστηκε να καταφύγει 
στην Αλγερία αφού κάποιος άγνωστος 
του παραμόρφωσε το πρόσωπο.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί 
αποδεικτικά στοιχεία που να κατηγο
ρούν τον CUTOLO και τους δικούς του.

Ο Καθηγητής συνελήφθη και πάλι 
τυχαία την άνοιξη του 1979 μετά από 
μια επιδρομή της αστυνομίας σε μια 
κατοικία στο ALBANELLA κοντά στη 
NAPOLI.

Ο άνθρωπος που τον έκρυβε δολο
φονήθηκε πεντε μήνες μετά.

Στις φυλακές του POGGIOREALE 
στη Νάπολη, ο μύθος του CUTOLO 
μεγάλωνε. Ζούσε σε ένα κελί με 
μοκέττα, έγχρωμη T/V και με ένα 
προσωπικό του μάγειρα ο οποίος του 
ετοίμαζε τα φαγητά.

Επειδή όμως το όνομά του και η ισχύς 
του έπαιρναν διαστάσεις αποφασίσθη- 
κε να μεταφερθεί αλλού.

Σήμερα η αυτοκρατορία του CUTO
LO είναι σε κατάσταση πολιορκίας. 
Υπάρχουν πολλές ομάδες που μάχον
ται με μια αγριότητα που ήταν άγνωστη 
έως τώρα.

«Για να πολεμήσεις σήμερα» λέει ο 
Δήμαρχος της NAPOLI MAURIZIO VA
LENTI» πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη 
δύναμη των αστυνομικών μαζί με τη 
συνεργασία των κατοίκων».

Ο νόμος που κυριαρχεί στο OTTAVI
ANO περιοχή του CUTOLO, είναι ότι 
όποιος δεν θέλει να εργασθεί γι’ αυτό 
έχει μια μόνο λύση να διαλέξει: Να 
φύγει. Απόδειξη της αλήθειας αυτής;

Πριν από ένα χρόνο ένας εισαγγελέ
ας της περιοχής την ώρα που έβγαινε 
από το γραφείο του είδε να τον 
περιμένουν δυο άτομα. Οταν αυτοί 
κινήθηκαν προς το μέρος του, ο δικα
στής έβγαλε το πιστόλι του καιπυροβό- 
λησε, ενώ οι άγνωστοι ετράπησαν σε 
φυγή. Ο δικαστής όμως δε θέλησε να 
προκαλέσει άλλο τη μοίρα του. Ζήτησε 
και πήρε μετάθεση από εκεί και τώρα 
εργάζεται σε άλλη έδρα.
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ΜΙΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Ν Β Σ Τ Ρ Π Λ Α Μ Ο Σ
Ο ΤΑΝ γεννήθηκε, στις 14 Δεκεμ

βρίου 1503, στο Σαιν-Ρεμί της 
Προβηγγίας, αυτή η επαρχία μόλις είχε 
γίνει γαλλική. ' Ενα χρόνο αργότερα, ο 
Λουδοβίκος 12ος κάλεσε τους Εβραί
ους της περιοχής ν' ασπασθούν τον 
καθολικισμό ή να αυτοεξοριστούν.

Η εκλογή ήταν δύσκολη για τους 
γονείς του Μισέλ ντε Νοτρ-Νταμ, 
απόγονους της εβραϊκής φυλής Ισσα- 
χάρ. Ο πατέρας του ήταν γιατρός του 
δούκα της Καλαβρίας. Ο παππούς του 
από τη μητέρα του ήταν επίσης για
τρός. Αν έφευγαν, θα έχαναν όλα τα 
προνόμιά τους. ' Ετσι, ασπάοτηκαν τον 
καθολικισμό.

Πολύ γρήγορα, ο Μισέλ γνώρισε τ ’ 
άστρα, την τροχιά τους και την επιρροή 
τους στη ζωή των ανθρώπων. Είχε έναν 
καλό δάσκαλο στο πρόσωπο του παπ
πού του, τόοο που δεν αγνοούσε τίποτα 
από τα μυστικά του ουρανού, όταν πήγε 
να σπουδάσει ιατρική στο Μονπελλιέ. 
Φυσικά, διακρίθηκε πολύ γρήγορα και 
όταν ξέσπασε μια επιδημία πανώλους, 
ανακάλυψε ένα θαυματουργό φάρμα
κο, που έσωσε πολλές ζωές, αλλά 
δυσαρέστησε τους καθηγητές του.

Μπροστά στη φανερή εχθρότητά 
τους, ο Μισέλ διπλάσιασε τις προσπά- 
θειές του, για να πάρει το πτυχίο του 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κι οι 
επιτυχίες του εντυπώσιασαν τόσο πολύ 
τους εξεταστές του, ώστε, στα 26 
χρόνια του, ανακηρύχθηκε με τη σειρά 
του καθηγητής. Μια λαμπρή καριέρα 
τον περίμενε. Αλλά ο Μισέλ αρνήθηκε 
την έδρα του καθηγητή και, επί δώδεκα 
χρόνια, ταξίδευε στις διάφορες περιο
χές της Γαλλίας και της Ιταλίας, πλουτί
ζοντας τις γνώσεις του.

Υστερα γύρισε στην Προβηγγία. Η 
πόλη της Μασσαλίας του πρότεινε να 
εγκατασταθεί εκεί σαν γιατρός, αλλά ο 
Μισέλ αρνήθηκε αυτή την τιμή. Εγκατα
στάθηκε στο Σαλόν, γιατί δε σκόπευε 
να ασκήσει το επάγγελμα της ιατρικής. 
Αλλά η ζωή είχε αποφασίσει διαφορετι
κά. Μια παράξενη αρρώστια, ο «προ-

βηγγιανός άνθραξ», αποδεκάτιζε τον 
πληθυσμό του Αιξ. Ο Μισέλ έσπευσε να 
βοηθήσει τα θύματα, ανακάλυψε γρή
γορα τη φύση της αρρώστιας, παρα
σκεύασε σκόνες και αλοιφές, που την 
εξουδετέρωσαν. Ύστερα, ο Μισέλ 
ξαναγύρισε στο Σαλόν και κλείστηκε 
στο σπίτι του.

Στο Αιξ κυκλοφόρησε γρήγορα η 
φήμη ότι είχε γίνει μάγος. Ζούσε μόνος 
του, κανένας δεν τον έβλεπε έξω και 
δε δεχόταν κανέναν. Κάπου-κάπου 
εμφανιζόταν ένας καβαλάρης που ερ
χόταν από το Παρίσι ή από τη Ρώμη. 
Μόνον οι βασιλιάδες έρχονταν να

Ο Νοστράδαμος σαν αστρολόγος καί 
ποοφήτης.

ταράξουν τη μοναξιά του σοφού, όταν 
είχαν ανάγκη από τις σοφές συμβουλές 
του.

Γ ιατί ο Μισέλ ντε Νοτρ-Νταμ, που τον 
γνώριζαν καλύτερα σαν Νοστράδαμο, 
είχε γίνει ένας προφήτης. Διάβαζε στ' 
άστρα τη μοίρα των ανθρώπων, πρόβλε- 
πε το μέλλον κι έγραφε τις προφητείες 
του με τη μορφή τετράστιχων. ' Οπως 
είναι φυσικό, πολλοί αμφισβητούσαν τις 
προφητείες του, αλλά δεν παύει να 
είναι αλήθεια, ότι ένας σημαντικός 
αριθμός από αυτές επαληθεύτηκε. 
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το θάνατο 
του Ερρίκου 2ου σ' ένα τουρνουά, τον 
αποκεφαλισμό του Λουδοβίκου 16ου, 
τα κυριότερα γεγονότα της Γαλλικής 
Επανάστασης, την άνοδο του Ναπολέ- 
οντα, το Βατερλώ κλπ.

Οι αντίπαλοι του Νοστράδαμου ισχυ
ρίζονται ότι δεν «είδε» σοβαρά γεγονό
τα, όπως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 
αλλά οι οπαδοί του υποστηρίζουν ότι 
πρόβλεψε όλες τις εξελίξεις της παγ
κόσμιας ιστορίας, την Κοινωνία των 
Εθνών και τον ΟΗΕ, τη γέννηση του 
Ιταλικού φασισμού και του γερμανικού 
ναζισμού, την ακριβή ημερομηνία ε·ψη- 
ξεως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ
μου και τις κυριότερες φάσεις του.

Ο «καυγάς» όμως για το Νοστράδα
μο, δεν τελείωσε ως σήμερα. Είναι 
πολλοί εκείνοι που πιστεύουν, ότι ήταν 
ένας έξυπνος απατεώνας, που χρησι
μοποίησε ακατάλυπτες λέξεις και φρά
σεις για να συντάξει τις ποιητικές 
προφητείες του. Οι φίλοι του απαντούν, 
ότι ήταν ένας σοφός άνθρωπος.

' Ισως έχει σημασία το γεγονός, ότι η 
Εκκλησία, που δεν δίσταζε να στείλει 
στην πυρά ακίνδυνες γυναικούλες, 
κατηγορούμενες για μαγεία, δεν ανη
σύχησε καθόλου για το Νοστράδαμο. 
Αντιθέτως, όταν πέθανε, στα 1566, του 
παραχώρησε ένα τάφο στο παρεκκλήσι 
του Τάγματος των Φραγκισκανών. Κατά 
την Επανάσταση, καθώς κυκλοφορού
σε η φήμη ότι εξακολουθούσε να 
γράφει και... στον τάφο του, μετέφεραν 
τα οστά του στην εκκλησία του Σαλόν.
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ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΕΙ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΑΝ ΔΥΟ ΦΡΕΓΑΤΕΣ ΚΑΙ 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ 
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ

Γ ΙΑ το θέμα της κατασκευής και 
ναυπηγήσεως των πολεμικών πλοί

ων, που τόσο άμεση ανάγκη είχε η 
Ελλάς στις κρίσιμες για την εθνική 
ανεξαρτησία της ώρες, πολλά έχουν 
γραφεί. ' Οταν απέτυχαν οι προσπάθει
ες των Ελλήνων να συνάψουν δάνειο 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προ- 
σπάθειές τους στράφηκαν στις ευρω
παϊκές χρηματαγορές όπου και χρήμα 
άφθονο υπήρχε, αλλά και το κατάλληλο 
περιβάλλον είχε διαμορφωθεί. Αφού με 
τόοες δυσκολίες, τόσες κλοπές εκ 
μέρους των δανειστών κατορθώθηκε 
να φθάσει στα ελληνικά χέρια ένα 
αστείο υπόλοιπο από τα μεγάλου ύ
ψους δάνεια των Αγγλων προς την 
Ελλάδα, αποφασίσθηκε να παραγγελ- 
θούν πλοία για να αντιμετωπισθεί η 
επικίνδυνη δραστηριότητα που παρου
σίαζε ο αντίπαλος στόλος.

Ο Μιαούλης, ο γενναίος αυτός θα
λασσινός, έχοντας συνειδητοποιήσει 
την ανάγκη των πολεμικών σκαφών 
ζητούσε επειγόντως τη δημιουργία 
νέου, ισχυρού στόλου από πλοία που 
έπρεπε να κατασκευασθούν και να 
μπουν σε υπηρεσία: «... Με τα σιτοκά- 
ραβα δε γίνεται δουλειά. Δεν μπορούμε

να σταθούμε-τραβέρσο μπροστά στα 
ντελίνια. Χρειαζόμαστε πολεμικά καρά
βια, αλλιώς σύντομα θα χαθούμε». 
Εκτός από το Μιαούλη, ο Φιλέλληνας 
’ Αγγλος ' Αστιγξ είχε προτείνει με 
έκθεσή του, που υπέβαλε στην ελληνι-

Ο απεσταλμένος της Ελλάδος στην 
Αμερική Αλέξανδρος Κοντόσταυλος.

κή κυβέρνηση στα 1823, να κατασκευα- 
σθεί ατμοκίνητος πολεμικός στόλος.

Μετά την κατασπατάληση των ελλη
νικών δανείων, γεγονός πού ξεσκέπασε 
την ωμή πραγματικότητα, τις αντιφά
σεις, τα υστερόβουλα τερτίπια των 
διαφόρων μεγάλων Φιλελλήνων που 
συνήπταν τα δάνεια αυτά και η εκμετάλ
λευση της αδύνατης χώρας που ζητού
σε χείρα βοήθειας, αρκετά στοιχεία 
ήλθαν στο φως. Παρουσιάζουν την 
έντονη συμμετοχή «αμερικανικού δα
κτύλου» στην υπόθεση σπαταλήσεως 
και εκμεταλλεύσεως του ελληνικού 
χρήματος.

Από το Δ. Φωτιάδη αναφέρονται 
«πέντε» κονδύλια εξόδων του δανείου 
ανάμεσα στα οποία φιγουράρει καιαυτό 
που αφορά στην Αμερική: «(1) Οι
200.000 λίρες που κρατήθηκαν προκα
ταβολικά για τόκους δυο χρόνων. (2) Οι 
2.695 λίρες που έφαγε ο έμπορας 
Ιωάννης Μαυροκορδάτος, (3) Οι 15.108 
λίρες που δόθηκαν στον Γκόρντον να 
τις διαχειριστεί κατά την κρίση του στην 
Ελλάδα. (4) 160.000 που φαγώθηκαν 
από τον Κόχραν και τους Άγγλους 
ναυπηγούς. (5) Οι 159.990 λίρες που 
δόθηκαν να ναυπηγηθούν στην Αμερική 
δυο φρεγάτες που η μια απ' αυτές
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Σκηνή από τον κατά θάλασσα αγώνα των αγωνιστών του 1821.

μόνο έφτασε».
Επειδή η περιγραφή της ναυπηγήσε- 

ως των υπολοίπων σκαφών είναι άσχετη 
προς το θέμα μας, θα περιορισθούμε 
στην περιγραφή της υποθέσεως της 
παραγγελίας δυο πολεμικών σκαφών 
στην Αμερική και έξη μικροτέρων πλοί
ων αντί 155.000 λιρών.

Σχετικά με την αμερικανική επέμβα
ση, ο Γκόρντον γράφει ότι «στη δυτική 
πλευρά του Ατλαντικού οι ' Ελληνες 
βρήκαν πολύ πιο άτιμη μεταχείριση από 
μερικούς που προσποιούνταν τους φί
λους τους, παρά στην ανατολική». Και ο 
Ανδρέας Ανδρεάδης τονίζει ότι «αν εις 
τα εν Αγγλία σκάνδαλα δεν προσετίθεν- 
το και τα εν Αμερική συμβάντα» θα ήταν 
ίσως διαφορετική ή έκβαση της Επανα- 
στάσεως.

Παραστατικά περιγράφει ο Σπ. Τρι- 
κούπης τις διάφορες ενέργειες των 
επιτρόπων σχετικά με την παραγγελία 
πλοίων στην Αμερική: «Ησχολήθη δε (η 
επιτροπή) συγχρόνως και εις αγοράν 
φρεγατών εν Αγγλία και αλλαχού της 
Ευρώπης, αλλά δεν ηύρεν οποίας 
ήθελεν και επειδή δια την πολλήν τότε 
ασχολίαν των ναυπηγείων ουδείς εν 
βραχεί διαστήματι, όπως απήτει η επι

κίνδυνος στάσις των πραγμάτων, απο
φάσισε να κατασκευάση ή αγοράση δυο 
ετοίμους εν τη ακρτώα Αμερική, όπου, 
ως έμαθε, κατεσκευάζοντο ταχέως 
τοιαύτα πλοία προς χρήσιν των νέων 
επικρατειών της Νοτίου Αμερικής. Κα- 
ταλληλότερον δε μέρος εκρίθη το 
Νεοβόρακον (Ν. Υόρκη) και εστάλη επί 
αδρά αντιμισθία εις αγοράν ή κατασκευ
ήν αυτών ο στρατηγός Λαλλεμάνδος, 
ως άλλοτε εκεί χρηματίσας και φίλος 
πολλών των εν τοις πράγμασι, αλλ' 
ανεπιτήδειος προς τοέργον. Εδόθησαν 
δε προς κτήσιν αυτών λίραι 155.000 εκ 
του δευτέρου δανείου».

Μέσα στο γενικότερο κλίμα, που 
επικρατούσε στην Αμερική για την 
Ελληνική Επανάσταση, πρέπει να συμ- 
περιληφθεί και η υπόθεση αυτή της 
καταχρήσεως του ελληνικού χρήματος, 
υπόθεση που δε θα έφθανε ποτέ στη 
δημοσιότητα, αν οι ίδιοι οι καταχρασταί 
δεν έφθαναν (τι θράσος, πράγματι) ως 
την αμερικανική Δικαιοσύνη, στην προ- 
σπάθειά τους να επωφεληθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερο, ενώ εκ παραλ
λήλου δε δίστασαν να συκοφαντήσουν 
και τον απεσταλμένο της ελληνικής

κυβερνήσεως Αλ. Κοντόσταυλο. Οι 
δίκες αυτές ξεσκέπασαν τα πάντα, 
έγιναν αφορμή να ξεσηκωθούν οι ευσυ
νείδητοι άνθρωποι που έβλεπαν το 
άδικο και επίσης η αιτία να γραφούν 
πλήθος συγγραμμάτων που δικαιώνουν 
την ελληνική πλευρά.

Στις 24 Αυγούστου 1824, όταν οι 
' Ελληνες αντιπρόσωποι, Ανδρέας Λου- 
ριώτης και Ορλάνδος, πήραν εντολή 
από την προσωρινή κυβέρνηση να 
αγοράσουν οκτώ φρεγάτες των δεκαο
κτώ πυροβόλων για τις ανάγκες του 
ελληνικού στόλου, ήλθαν σε επαφή με 
τον πρόεδρο του φιλελληνικού κομιτά
του της Ν. Υόρκης, Ουίλλιαμ Μπάγιαρ- 
ντ, που ήταν και διευθυντής του γνω
στότατου ναυπηγικού συνεταιρισμού, 
Λερόν, Μπάγιαρντ και Σία, και τον 
παρακάλεσαν να μελετήσει το θέμα και 
να τους απαντήσει. Μετά από δυο 
μήνες, αφού ο Μπάγιαρντ έκανε τις 
σχετικές ενέργειες, τους απάντησε ότι 
θα μπορούσαν να αγοράσουν φρεγάτες 
των πενήντα πυροβόλων και εκτοπίσμα
τος 1.500 τόννων αντί 247.500 δολλα- 
ρίων, δηλαδή 1.237.500 φρ. την κάθε 
μια. Ο Μπάγιαρντ, μάλιστα, υπέβαλε
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟΙ

1821 Ανδρέας Μιαούλης, ο οποίος επέμενε για την ενίσχυση, σε 
η φρεγάτα «Ελλάς» σε πίνακα του Εθνικού 

με ανοιγμένα τα πανιά, είναι το ατμήλατο 
Αστιγξ (εικονίζεται κάτω).

λεπτομερη προϋπολογισμό προς τον 
Κοντόσταυλο, ο οποίος τον αναφέρει 
στο σχετικό βιβλίο που εξέδωσε. Η τιμή 
φάνηκε πολύ υψηλή στους δυο αντι
προσώπους, αλλά με την προτροπή του 
Μιαούλη, που ζητούσε καράβια το 
αργότερο ως την άνοιξη του 1825 και 
επειδή οι ίδιοι δεν μπορούσαν να πάνε 
στην Αμερική, η «τετραρχία» έστειλε το 
Λαλεμάν για να σπαταλήσει καλύτερα 
τα ελληνικά χρήματα.

Ο κόμης Πάλμα είναι αυτός που 
έδωσε την ονομασία «τετραρχία» 
στους εκδόσαντες τα ελληνικά δάνεια 
αδελφούς Ρικάρδο, και τους φίλους 
τους Ελλις, Χομπιχάουζ και Μπέρ- 
ντετ, οι οποίοι «...μετεβλήθησαν εις 
πανισχύρους κηδεμόνας, οίτινες διε- 
χειρίσθησαν τα δανεισθέντα κατά βού- 
λησιν, λησμονούντες έστιν ότε να 
συμβουλεύωνται καν τους αντιπροσώ
πους της Ελλάδος». Ο Γάλλος Λαλεμάν 
ήταν απόστρατος συνταγματάρχης του 
ιππικού και ο πιο ακατάλληλος άνθρω
πος για τη διεκπεραίωση της υποθέσε- 
ως αυτής. Και εκτός του ότι ήταν 
ανειδίκευτος στα ναυτικά θέματα, πλη
ρώθηκε και από πάνω με μισθό 120 
λίρες το μήνα, για να κατασπταλήσειτις
155.000 λίρες του δανείου. Ο μισθός 
του Λαλεμάν ήταν υπερβολικός και 
επέσυρε τις διαμαρτυρίες πολλών.

Ο γνωστός Φιλλέληνας κόμης Πάλμα

έγραψε τότε για το όλο ζήτημα μια 
έκθεση πολύ αξιόλογη που δημοσιεύ- 
θηκε στους «Τάιμς» της 12ης Σεπτεμ
βρίου 1826. Στην έκθεσή του αυτή ο

Ο ναυμάχος του 
σκάφη, του ελληνικού στόλου. Δεξιά: 
Ιστορικού Μουσείου. Μπροστά της, 
«Καρτερία», που το κυβερνούσε ο

κόμης Πάλμα, σχετικά με την εκλογή 
του' Γάλλου Λαλεμάν, γράφει τα εξής: 
«Αναμφιβόλως η εκλογή σώφρονος 
επιτρόπου, όστις ήθελεν αρκεσθή εις 
μισθόν μηνιΰίον μικρότερον των 120 
λιρών, ήθελε είναι επιτυχεστέρα της 
εκλογής αξιωματικού του ιππικού, πρώ
ην υπασπιστού του Ναπολέοντος, ειθι- 
σμένου εις μεγάλος επιχειρήσεις και 
επιβαλλομένου υπό ισχυρός ομάδος 
Φιλελλήνων».

Εκτός από το Λαλεμάν, που επί αδρά 
αμοιβή πρόσφερε τις υπηρεσίες του, οι 
Αμερικανοί ναυπηγοί αργότερα, χωρίς 
να ρωτήσουν κανένα, όρισαν επιθεωρη
τή κατασκευής των πλοίων τον Αμερι
κανό Σώνσεϋ με μισθό 12.000 δολλ. 
(60.000 φρ.) το χρόνο. Ο μισθός 
χρεώθηκε στο λογαριασμό της Ελλά
δος, η οποία δεν έλαβε ποτέ γνώση.

Επειδή πλοία έτοιμα δε βρέθηκαν, 
αποφασίσθηκε η ναυπήγηση δυο μεγά
λων φρεγατών, των πενήντα κανονιών, 
και έξη μικροτέρων πλοίων σε διάστημα 
έξη μηνών, αντί του ποσού των 155.000 
λιρών. Η μια φρεγάτα συμφωνήθηκε να 
ναυπηγηθεί στα ναυπηγεία των Λερόυ 
και Μπάγιαρντ και η άλλη στα ναυπηγεία 
των αδελφών Χάουλαντ αντί του ποσού 
των 550.000 δολλαρίων η κάθε μια.

Από τότε αρχίζει η εξαπάτηση εκ 
μέρους των Αμερικανών ναυπηγών, οι 
οποίοι έδωσαν τις παραγγελίες σε άλλα 
ναυπηγεία, ενώ εκ παραλλήλου, έχον
τας στείλει τις συναλλαγματικές στο 
Λονδίνο και έχοντας πληρωθεί, έπαψαν 
να απαντούν στα πυκνά γράμματα των 
Ελλήνων αντιπροσώπων. Καταδέχθη
καν τέλος να απαντήσουν και να πληρο
φορήσουν τους ' Ελληνες ότι τα πλοία 
δεν μπορούσαν να είναι έτοιμα πριν από 
το Νοέμβριο του 1825 (πρώτη αναβολή) 
και αργότερα, με αρκετό θράσος, δίχως 
να σεβασθούν τη συμφωνία τους, ειδο
ποίησαν και πάλι τους αντιπροσώπους 
ότι τους ήταν αδύνατο να παραδώσουν 
τα πλοία πριν από τα τέλη Μαρτίου του 
1826 (δεύτερη αναβολή). Συγχρόνως, 
ανακοίνωναν στο γράμμα τους ότι η 
κατασ κευή  των πλοίων σ το ίχ ιζε
750.000 δολλάρια η κάθε φρεγάτα, 
περίπου 200.000 δολλ. περισσότερο 
από τη συμφωνία τους.

«ΟΙ δε ' Ελληνες, οίτινες είχαν ήδη 
πέμψει εις την Ν. Υόρκην 156.000 
λιρών, αλγεινήν ησθάνθησαν έκπληξιν 
ότε κατά Δεκέμβριον του 1825 οι 
«φιλελληνικοί» της Ν. Υόρκης οίκοι

ανήγγειλαν ότι, αν μη κατέβαλλον 
άλλας 50.000 λίρας, αι φρεγάται έμελ- 
λον να πωληθώσιν εις τον μειοδοτούν- 
τα. Αλλά οι ’ Ελληνες ηδυνάτουν να 
εκτελέσωσι την απαιτησιν ταύτην», 
γράφει ο Χέρτσμπεργκ.

Η απαίτηση αυτή ήταν και πρωτοφα
νής και ολέθρια για την ανίσχυρη 
οικονομικά Ελλάδα. Ο σάλος, που ξέ
σπασε, ήταν πρωτοφανής καιπροκάλε- 
σε αισθήματα αγανακτήσεως στην Αμε
ρική, όπου ο φιλελληνισμός του κόσμου 
είχε αυξηθεί. Σύσσωμη η Αμερική 
ξεσηκώθηκε εναντίον των ναυπηγείων 
που αποτελούσαν τη μεγάλη, αλλά και 
τόσο καταστροφική εξαίρεση στην πλη
θώρα των αισθημάτων συμπάθειας που 
ένοιωθαν οι Αμερικανοί για τους ' Ελλη
νες. Αποτέλεσμα της αγανακτήσεως 
αυτής ήταν, η φιλελληνική εταιρία της 
Βοστώνης με επικεφαλής τον Ρόμπερτ 
Σέτζουικ, επίλεκτο μέλος της και λαμ
πρό Φιλέλληνα, να πληροφορήσει τα 
ναυπηγεία ότι θα έφερνε στη δημοσιό
τητα τη στάση τους απέναντι στην 
Ελλάδα. Η χειρονομία αυτή δεν έφερε 
το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αντίθετα 
τα ναυπηγεία ζητούσαν την άμεση 
καταβολή των επί πλέον χρημάτων. Η 
κατάσταση ήταν σοβαρότατη.

«Ουδέν ήττον σκανδαλώδη απέβη- 
σαν και τα της εν Αμερική κατασκευής 
των δυο φρεγατών 155.000 λίραι εστά- 
λησαν, ως είπομεν, εις κατασκευήν και 
απαρτισμόν αυτών. Αλλά δεν εξήρκε- 
σαν, και εζητήθησαν έτι 50.000. Η δε 
επιτροπή, στερουμένη παντός πόρου 
και βλέπουσα το υπέρογκον της δαπά
νης έσπευσε να στείλει τον Αλέξαν
δρο Κοντόσταυλο εις Αμερικήν, αναθέ-
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τουσα αυτώ, τα πάντα. Φθάσας ούτος 
εις Νεοβόρακον και ιδών ότι αμφότεραι 
αι φρεγάται εκινδύνευον να χαθώσιδια 
τήν κακήν διαχείρισιν τωνεντολοδόχων 
και δι' έλλειψιν χρημάτων προς απαρτι- 
αμόν, μετέβη εις την πρωτεύουσαν, και 
ύπερβάς πολλάς δυσκολίας κατόρθωσε 
δια των παρά τοις εν ισχύι και εν τοις 
πράγμαοι θερμών προσπαθειών του να 
όώση εκ χειρός αρπάγων και απαρτιση 
την μίαν δια της εξαργυρώσεως της 
άλλης, ην αγόρασεν η κυβέρνησις των 
ομοσπόνδων πολιτειών δια ψηφίσματος 
της Βουλής και της Γερουσίας περί 
πολλού ποιούμενων τα της αγωνιζομέ- 
νης και αδικούμενης Ελλάδος», αναφέ
ρει ο Σπ. Τρικούπης.

Ο Χιώτης Αλέξανδρος Κοντόσταυ- 
λος, φθάνοντας στην Αμερική, βρέθη
κε μπροστά σε μεγάλο δίλημμα. Οι δυο 
φρεγάτες δεν είχαν τελειώσει ακόμη. 
Οι ναυπηγοί ζητούσανγιατηναποπερά- 
τωση της μιας το ποσόν των 396.090 
δόλλαρίων. Συγκεκριμένα ζητούσαν το 
ποσόν των 261.840 δόλλαρίων για την 
αποπεράτωση της μιας φρεγάτας, άλλα 
73.258 δολλ.. που αντιπροσωπεύουν 
ζημιά 20% για τις δυο ανεξόφλητες 
συναλλαγματικές των 55.000 λιρών τις 
οποίες οι κατασκευασταί είχαν εκδώσει 
στους αδελφούς Ρικάρδο και Σία, και τα 
υπόλοιπα ήσαν διάφορες μεσιτείες και 
δευτερεύουοες απαιτήσεις. Εκτός αυ
τού είχαν παίξει σε βάρος των Ελλήνων 
πολύ άσχημο παιχνίδι. Στις 20 Απριλίου 
1818 οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 
ψηφίσει ένα νόμο. Το άρθρο τρία έλεγε 
ότι, οποιοσδήποτε παρήγγελλε οτις

Ηνωμένες Πολιτείες την κατασκευή 
πλοίου ή πλοίων, τα οποία, στο μέλλον, 
επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από 
βασιλιά ή κράτος εναντίον άλλου βασι
λιά ή κράτους, με το οποίο οι Ηνωμένες 
Πολιτείες βρίσκονταν σε ειρήνη, αυτός 
καταδικαζόταν οε πρόστιμο, που έφθα
νε στο ανώτατο όριο των 10.000 δολλ. 
και σε φυλάκιση, που δεν υπερέβαινε 
τα τρία χρόνια. Ταυτόχρονα το υπό 
κατασκευή πλοίο και όλα τα εξαρτήμα- 
τά του γίνονταν ιδιοκτησία της αμερικα
νικής κυβερνήσεως. Το στοιχείο αυτό 
δεν το είχαν ανακοινώσει τα ναυπηγεία 
στους ' Ελληνες εντεταλμένους, που 
το αγνοούσαν. Αυτό σημαίνει ότι οι 
ιδιοκτήτες των ναυπηγείων από την 
αρχή της παραγγελίας είχαν την πρόθε
ση να εξαπατήσουν τους ' Ελληνες και 
να τους εκβιάσουν στην επί πλέον 
καταβολή των 50.000 λιρών. ' Ετσι 
απείλησαν τον Α. Κοντόσταυλο ότι αν 
δεν εξοφλούνταν τα δυο πλοία και 
έμεναν μισοτελειωμένα, θα τα κατεί- 
σχε η αμερικανική κυβέρνηση βάσει 
του προαναφερθέντος νόμου. Ενώ, 
αντιθέτως, αν δεν τα κατείσχε η κυβέρ
νηση σε περίπτωση μη πληρωμής του 
ζητουμένου ποσού, τα ναυπηγεία απει
λούσαν να πουλήσουν τις φρεγάτες σε 
δημοπρασία. Το τελευταίο ήταν πολύ 
άσχημο, γιατί την εποχή εκείνη κάτι 
παρόμοιο είχε συμβεί με την Κολομβία 
και τη Σουηδία που είχαν παραγγείλει 
μια φρεγάτα και ένα δίκροτο. Τα πλοία 
αυτά πουλήθηκαν σε δημοπρασία, εκ
ποιημένα σε εξευτελιστικές τιμές,
70.000 δολλ. η φρεγάτα και 32.200

δολλ. το δίκροτο.
Βλέποντας ο Κοντόσταυλος την τρο

πή που είχαν πάρε ι τα πράγματα αποφά
σισε να πάει στην Ουάσιγκτον όπου 
παρουσιάσθηκε στον τότε πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών, Τζων Κουίνσυ 
’ Ανταμς, εκθέτοντάς του την κατάστα
ση και ζητώντας του να επέμβει. 
Ευτυχώς η αμερικανική κυβέρνηση δεν 
εφάρμοσε το νόμο, επειδή δεν ήθελε 
να φθάσει στα άκρα. Συνέβαλε δε κατά 
πολύ η γνωριμία του Κοντόσταυλου με 
το Φιλέλληνα ' Εντουαρντ ' Εβερετ, 
γνωριμία που είχε δημιουργηθεί κατό
πιν συστάσεως του Κοντόσταυλου από 
τον Κοραή προς τον ' Εβερετ.

Στο φιλελληνικό κύκλο της Ουάσιγ- 
κτον συγκαταλέγονταν αρκετοί υπουρ
γοί, που δικαίωσαν την ελληνική υπόθε
ση και παρείχαν αμέριστη τη βοήθεια 
και την ηθική τους υποστήριξη στον 
' Ελληνα αντιπρόσωπο. Ανάμεσα στους 
υπουργούς αυτούς συγκαταλέγονται ο 
Φιλέλληνας γερουσιαστής Ουέμπστερ 
και ο γερουσιαστής συνταγματάρχης 
Μπέντον. Σε συνάντησή του με τον 
Κοντόσταυλο, ο Μπέντον του είπε 
μεταξύ άλλων τα εξής: « Ό τε  εσπού- 
δαζον τον Ομηρον, δεν υπέθετον 
ποτέ ότι θα ηδυνάμην μίαν ημέραν να 
φανώ χρήσιμος εις τους απογόνους 
του». Ο ίδιος ήταν ο εισηγητής του 
νομοσχεδίου στη Γερουσία, που επρό- 
τεινε την αγορά εκ μέρους της κυβερ
νήσεως του ενός πλοίου ώστε να 
μπορέσει το άλλο να περατωθεί και να 
αποπλεύοει. Και πράγματι, δώδεκα η
μέρες μετά την άφιξη του Κοντόσταυ-
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λου στην Ουάαιγκτον, οι δυο Βουλές 
εψήφισαν το νομοσχέδιο αυτό: «Εν 
γένει ο ενθουσιασμός των εν Ουασιγ- 
κτον δια τα ανδραγαθήματα των ημετέ- 
ρων προγόνων ήτο ανεκδιήγητος. Πάν- 
τες ηκροώντο μετά δακρύων εις τους 
οφθαλμούς τας υπό του Κοντόσταυλου 
περιγραφάς του Αγώνος. Ο δε Ουέμ- 
πστερ, όσης ήτο άριστος νομικός και 
όοτις καθωδήγησεν εν πολλοίς τον 
Κοντόσταυλον, ηρνήθη την υπό τούτου 
προταθείσαν αμοιβήν», γράφει ο Α. 
Ανδρεάδης.

Ως εδώ τα πράγματα κατά κάποιο 
τρόπο είχαν τακτοποιηθεί, αλλά το 
θράσος των αμερικανικών ναυπηγείων 
έφθαοε σε μεγάλο ύψος. Η αμερικανι
κή κυβέρνηση έδωσε πολύ δικαίως για 
τη μια φρεγάτα 250.000 δολλ., δηλαδή 
είχαν την απίστευτη αναίδεια να απαι
τούν προμήθεια και για την αγορά της 
αμερικανικής κυβερνήοεως. ' Ετσι ό
πως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, δεν 
μπορούσε ούτε κι αυτή η μια φρεγάτα 
να αποπλεύσει. ' Ομως πολιτευόμενος 
με ευστροφία, ο Κοντόσταυλος από τη 
μια μεριά έπεισε την αμερικανική κυ

βέρνηση να μην προβεί στην αγορά της 
φρεγάτας αν το αντίτιμο της πληρωμής 
δεν επαρκούσε για να περατωθεί και να 
αποπλεύσει η άλλη και, επιπλέον, για τη 
λύση των διαφορών, που είχαν προκύ- 
ψει μεταξύ αυτού και των κατασκευα
στών, κατέφυγε οτα δικαστήρια.

Οι δικασταί, όμως, που ανέλαβαν την 
διεκπεραίωση της δίκης, αντί όπως 
ήταν σωστό και δίκαιο, να καταδικάσουν 
τους κατασκευαστάς για την εντελώς 
άδικη διαγωγή τους, το μόνο που 
έκαναν ήταν, έμμεσα, να δικαιώσουν 
τους ναυπηγούς, οι οποίοι δέχθηκαν να 
μειώσουν τις απαιτήσεις τους από 
396.090 σε 156.859 δολ. ' Οπως έγρα
ψε και η εφημερίδα «Τάιμς» της Ν. 
Υόρκης στις 9 Νοεμβρίου 1826 σχετικά 
με την κακοπιστία και την άτιμη διαγωγή 
των ναυπηγών, κάνοντας μια σύγκριση 
σε σχέση με την κατασκευή των ελληνι
κών πλοίων και ενός αμερικανικού, της 
φρεγάτας «Μπράντυγουάιν». Η φρεγά
τα αυτή, όπως παρατηρεί η εφημερίδα, 
κατασκευάοθηκε από ξύλο δρυός πρώ
της ποιότητος, εξοπλίσθηκε και στοίχι
σε στην αμερ ικανική κυβέρνηση

Οι απαράδεκτες 
ο ικονομ ικές απαιτήσεις 
των
Αμερικανών Ναυπηγών
σε βάρος της
οικονομικά ανίσχυρης
Ελλάδος
προκάλεσαν
σάλο στην
Αμερική.

273.000 δολ. δηλ. 1.365.000 φράγκα. 
Ενώ το μόνο πλοίο που κατόρθωσε να 
αποπλεύσει από τη Ν. Υόρκη για την 
Ελλάδα στοίχισε επάνω από 15.000 
λίρες στερλίνες, περίπου 3.750.000 
φράγκα, ποσό σχεδόν τριπλάσιον από 
εκείνο που κόστισε η αμερικανική

Στις φωτογραφίες μας «στιγμιότυπα» 
από την Εθνεγερσία του 1821. Αριστε
ρά: Μανιάτικος πύργος. Στη Μάνη 
οργανώθηκαν και εκπαιδεύθηκαν τα 
πρώτα σώματα για την απελευθέρωση 
του Εθνους. Κάτω: Ο πρωτοκαπετάνι
ος του 1821 Οδυσσέας Ανδρούτσος. 
Στην απέναντι σελίδα: Μάχη της Αλα
μάνας. Υπό Αλεξάνδρου Ησάία.
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φρεγάτα «Μπράντυγουάιν».
Η καταφανής αυτή αδικία που έγινε 

σε βάρος της Ελλάδος διεπράχθη κατά 
κύριο λόγο από τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου, Τζόνας Πρατ. Η μερολη- 
ψία του τελευταίου, προς όφελος των 
αμερικανικών ναυπηγείων, υπήρξε τό
σο σκανδαλώδης, ώστε να αναγκάσει το 
συνήγορο της Ελλάδος δικηγόρο Χάρ- 
ρυ Σέτζγουικ να πει στον Τζόνας Πρατ 
την παροιμιώδη φράοη: «Κύριε, κάνατε 
ό,τι μπορούσατε, ώοτε να καταστρέφε
τε μια χώρα (την Ελλάδα) και να 
ατιμάσετε ιτιά άλλη (την Αμερική)».

Ο δικαστής Τζόνας Πρατ δεν απέφυ
γε με την τόσο σκανδαλώδη διαγωγή 
του, τη διακωμώδηση και τη σάτιρα που 
η κοινή γνώμη και οι εφημερίδες 
επιφυλάσσουν σε κάθε αντινομούντα ή 
δωροδοκούμενο. Και τούτο γιατί ο 
κύριος αυτός ενδιαφέρθηκε περισσό
τερο για το πορτοφόλι του παρά για την 
απόδοση της δικαιοσύνης: «...εφάνη 
καθ' όλην αυτήν την υπόθεσιν μερι- 
μνών ιδίως περί του βαλαντίου του. 
Εδήλωσε δ' εν τη αποφάοει ότι προ 
πάσης άλλης πληρωμής έπρεπε να

μετρηθή εις τους αιρετοκρίτας, ήτοι 
εις τον Πρατ και τους δυο παρέδρους, 
ποσόν όπερ αυτοί ούτοι ώριζον εις 
4.500 δολ. Εν δε τω έργω όπερ 
εδημοσίευσαν προς υπεράσπισιν αυ
τών, οι αιρετοκρίται αξιούοιν ότι η υπ’ 
αυτών ορισθείσα αμοιβή είναι μετριωτά- 
τη». Για τη διαγωγή αυτή του Τζόνας 
Πρατ η αγγλική εφημερίδα «Τάιμς» του 
Λονδίνου τον αποκάλεσε σε μια πολύ 
κατάλληλη οάτιρα, που αναδημοσίευ
σαν και οι «Τάιμς» της Ν. Υόρκης στιςθ 
Νοεμβρίου, «Αμερικανόν Σολομώντα».

Η υπόθεση των πλοίων συντάραξε 
την αμερικανική κοινή γνώμη κι έφερε 
στο φως το πραγματικό πρόσωπο αυτών 
που ανενδοίαστα δήλωναν ότι ήταν 
Φιλέλληνες. Δεν παύει όμως να αποτε
λεί γεγονός ότι πολλοί Αμερικανοί 
πολίτες συγκλονίσθηκαν από την απο
κάλυψη του σκανδάλου αυτού. Οι εφη
μερίδες, για αρκετό διάστημα, δημοσί
ευαν καθημερινά άρθρα σχετικά με την 
υπόθεση γραμμένα από κάποιο άτομο. 
Μια από τις πιο μαχητικές εφημερίδες 
ήταν ο «Δημοκρατικός Τύπος» της

Φιλαδέλφειας. Σύμφωνα με την έκφρα
ση του Λάραμπη: «Οι συζητήσεις και οι 
λογομαχίες γύρω από τα πλοία έφερε 
σαν συνέπεια ένα πραγματικό καταιγι
σμό από φυλλάδια».

Με την τόσο άδικη αυτή απόφαση 
τελείωσε ένα σπουδαίο για την Ελλάδα 
ζήτημα. Το πλοίο αυτό απέπλευσε για 
την Ελλάδα. Το άλλο πλοίο που αγόρα
σε η αμερικανική κυβέρνηση ώστε να 
μπορέσει το πρώτο να φθάσει στην 
Ελλάδα, άλλαξε όνομα και από «Λιμπε- 
ραίητορ» ονομάσθηκε «Χάντσον»

Στο ταξίδι του για την Ελλάδα, το 
πολυδάπανο αυτό πλοίο, μετέφερε 
διάφορα χρήσιμα εφόδια όπως 1510 
βαρέλια μπαρούτι, 800 βαρέλια αλεύρι, 
24 κανόνια, και σφαίρες για το ατμοκί
νητο καθώς και το υπόλοιπο χρηματικό 
ποσό που είχε μαζί του ο Κοντόσταυ- 
λος. ' Ομως, κατά την επιστροφή στην 
Ελλάδα οι ναύτες στασίασαν και ο ίδιος 
ο Αλ. Κοντόσταυλος κινδύνευσε να 
χάσει και τη ζωή του. Αυτό όμως είναι 
μια άλλη ιστορία.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΖΟΣ
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ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ 
ΤΟ ΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ

Μ  ΤΟΛΜΑΤΕ 
GATA0KA2TE ΤΗΝ

Η μ η τέρ α , ττου α ττεν ε ιμ ε  μονή τη ς  τη  δ ικα ιοσ ύνη , 
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Επάνω: Η επτάχρονη κορούλα της 
Αννα, το θύμα του οαδίοτή δολοφό

νου. Στην απέναντι σελίδα. Επάνω: Η 
Μαρίάννα Μπαχμάϊερ, η τραγική μητέ
ρα. Κάτω: Ο Κλάους Καμπόφσκι, ο 
φονιάς και βιαστής. Η μάνα της Άννας 
τον σκότωσε μέσα στο δικαστήριο την 
ημέρα της δίκης.

Γ ΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά στην ιστορία των 
δικαστικών χρονικών, αναβάλλεται 

μία δίκη, επειδή το δικαστήριο διστάζει 
να βγάλει την ετυμηγορία του, για να 
μην έρθει αντιμέτωπο με το λαϊκό 
αίσθημα. Πρόκειται για μια δίκη, που 
συγκλονίζει όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά 
τον κόσμο ολόκληρο.

Είναι η δίκη της Μαρίάννα Μπαχμάι- 
ερ, που τον Μάρτιο του 1981, μέσα 
στην αίθουσα του δικαστηρίου, σκότω
σε τον φονιά και βιαστή της επτάχρο
νης κόρης της ' Αννας.

Η Μαρίάννα επρόκειτο να καταθέσει 
σαν μάρτυρας κατηγορίας. Ξαφνικά, 
σηκώθηκε, πλησίασε τον κατηγορούμε
νο που της είχε στραμμένη την πλάτη 
του, και τον πυροβόλησε οκτώ φορές 
με ένα πιστόλι Μπερέττα που είχε 
κρυμμένο στην τσάντα της.

Ολοι μαζί της...
Η μητέρα, που απένειμε μόνη της τη 

δικαιοσύνη, κινδυνεύει τώρα να καταδι
καστεί σε ισόβια κάθειρξη, αλλά στη 
Δυτική Γ ερμανία, η κοινή γνώμη επιδο
κιμάζει ομόφωνα την εκδικητική της 
πράξη και την έχει ήδη αθωώσει ηθικά.

Τα βλέμματα όλων των Γερμανών 
είναι στραμμένα στο Λύμπεκ, την πόλη 
όπου έγιναν οι δύο φόνοι. Στη φυλακή

όπου η Μαρίάννα έμεινε 545 μέρες 
περιμένοντας την ημερομηνία της δί
κης της, κόσμος συγκεντρωνόταν κα
θημερινά απέξω, φωνάζοντας: «Ελευ
θερώστε την!». Η γερμανική τηλεόρα
ση έκανε ειδικές εκπομπές. Στις συ
νεντεύξεις τυχαίων πολιτών, όλοι επα
ναλάμβαναν ότι αν ήταν στη θέση της 
νεαρής μάνας, θα είχαν κάνει ακριβώς 
το ίδιο πράγμα. Μερικοί πιο φανατικοί, 
δήλωσαν ότι θα έσφαζαν τον φονιά, αντί 
να τον πυροβολήσουν. Και ο πιο απλός 
άνθρωπος σήμερα στη Γερμανία, υπο
στηρίζει ότι ο' αυτή την περίπτωση, θα 
έπαιρνε το δικαίωμα να αποδώσει μό
νος του δικαιοσύνη.

Τήν ήμέρα της δίκης, στις 2 Νοεμβρί
ου, η αστυνομία είχε λάβει ειδικά μέτρα 
ασφαλείας. Το κτίριο είχε ερευνηθεί 
για βόμβες, απ' άκρη σ' άκρη. Δικα
στές και ένορκοι είχαν δεχθεί άπειρες 
απειλές. ' Ετσι όταν ο δικηγόρος της 
Μαρίάννα υποστήριζε ότι στη θέση του 
κατηγορουμένου θα έπρεπε να βρί
σκονται οι αρχές, γιατί αυτές ευθύνον- 
ταν για τον θάνατο του φονιά Κλάους 
Καμπόφσκι και όχι η πελάτισσά του, ο 
δικαστής πιάστηκε σαν από σανίδα 
σωτηρίας στο πρόσχημα που του προ- 
σέφερε και ανέβαλε τη δίκη.

Μπροστά σ’ αυτή την αναταραχή, 
ένας άνθρωπος στέκει αμίλητος και

αλύγιστος σαν από μάρμαρο: η Μαριάν- 
να.

Ας δούμε όμως πως παίχτηκε σε 
τρεις πράξεις αυτό το δράμα που έχει 
πρωταγωνιστές δύο τραγικά πρόσωπα.

«Γεννήθηκα εδώ και 32 χρόνια στη 
Γ ερμανία, μέσα στα ερείπια ενός φοβε
ρού πολέμου. Η μητέρα, μου μιλούσε 
για την χαμένη της πατρίδα, την Πρωσ- 
σία και τα όμορφα σπίτια της παιδικής 
της ηλικίας. Ο πατέρας περηφανευό
ταν που είχε υπηρετήσει στα Ες-Ες, 
ήταν συνεχώς μεθυσμένος και κυλιό
ταν κάτω από τα τραπέζια, φωνάζον
τας: «Είμαι ένας στρατιώτης κι όταν 
ξαναγυρίσει ο Χίτλερ θα γίνω στρατη
γός!».

’ Ετσι η μαμά τον χώρισε και παντρεύ
τηκε έναν άλλο, που ήταν παλαιστής και 
φώναζε: «Μήπως υπάρχει κανένας 
αράπης που θέλει να παλαίψει μαζί 
μου;». Και χτυπούσε εμένα. Αλλά η 
μαμά μου έλεγε: «' Εχασα την πατρίδα 
μου με τα όμορφα σπίτια και χωρίς 
αυτόν θα είμαι μόνη...».

Ημουνα εννέα χρόνων όταν ένας 
κύριος με βίασε. Δεν είχα καταλάβει τι 
μου είχε κάνει, αλλά έκλαιγα. Και ο 
παλαιστής είπε σ' αυτόν τον κύριο να 
του δώσει λεφτά και μένα με διέταξε να 
ξεχάσω.

' Ημουνα 16 χρόνων και στο σχολείο
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ήμαστε όλες ερωτευμένες με τον 
Χέρμαν, αλλά εγώ πέρασα μια νύχτα 
μαζί του. Ετσι η κοιλιά μου άρχισε να 
φουσκώνει. «Πόρνη!», φώναξε ο παλαι
στής και με πέταξε έξω από το σπίτι.

Ημουνα 17 χρόνων όταν γεννήθηκε 
η Χριστίνα, αλλά ο Χέρμαν δεν ήθελε 
να με παντρευτεί. Σήμερα, είναι τραπε
ζίτης, πλούσιος και ευτυχισμένος με 
μια σύζυγο και δυο παιδιά.

Ημουνα 18 χρόνων όταν γνώρισα 
τον Χάγκεν. Και πάλι η κοιλιά μου 
άρχισε να φουσκώνει και πάλι ο παλαι
στής με έδιωξε από το σπίτι. Προσπά
θησα να αυτοκτονήσω, αλλά δεν τα 
κατάφερακαι γέννησα τη Νατάσσα. 
Μετά, ο παλαιστής πέθανε και δεν 
έκλαψα. Και οι γονείς του Χάγκεν 
υιοθέτησαν τη Νατάσσα. Θέλησα λοι
πόν να ζήσω και έπιασα δουλειά στα 
μπαρ, όπου επειδή ήμουνα όμορφη, οι 
άντρες έπιναν τη σαμπάνια που είχα 
παραγγείλει.

' Ημουνα 20 χρόνων και γνώρισα τον 
Κριστιάν, που ήταν χίππυς, μορφωμέ
νος, διάβαζε φιλοσοφία και ποίηση, 
άκουγε μουσική και είχε μία ντισκοτέκ 
στο Αννοβερο. Γεννήθηκε η Αννα.

Είχα τρεις κόρες; " Οχι, μόνο μία, την 
Αννα. Την πρώτη την είχε υιοθετήσει 

ένα ζευγάρι γιατρών, τη δεύτερη οι 
γονείς του Χάγκεν. Μου έμενε η ' Αννα 
που ζούσε μαζί μου και με τον Κριστιάν. 
Εγκατέλειψα τα άλλα μου παιδιά; Ναι, 
φταίει η ζωή μου.

Εγκατασταθήκαμε στο Λύμπεκ όπου 
ανοίξαμε ένα πολύ όμορφο μπαρ. Περ
νούσαμε ευχάριστα. ' Υστερα η μητέρα 
του Κριστιάν αυτοκτόνησε και κείνος

εγινε νευρασθενικός. Τσακωνόμαστε. 
Η ’ Αννα ήταν επτά χρόνων. Μια μέρα 
ξύπνησε αργά και δεν πρόλαβε το 
σχολικό. Βγήκε στο δρόμο να παίξει. 
' Ηταν 5 Μαίου του 1980».

Μιλάει ο νεκρός φονιάς, Κλάους 
Καμπόφσκι:

«Γεννήθηκα στο Λύμπεκ. Οι γονείς 
μου χώρισαν. Πήγα να δουλέψω βοη
θός χασάπη. Παντρεύτηκα δύο φορές 
και απέκτησα δυο παιδιά.

Φοβόμουνα τον ευατό μου κι αυτό 
που ένιωθα μπροστά στα παιδιά με 
τρομοκρατούσε. Ακόμα και μπροστά σε 
μια άδεια κούνια, είχα φοβερές επιθυ
μίες. Στα 21 μου χρόνια, χάιδεψα ένα 
κοριτσάκι που άρχισε να ουρλιάζει. Με 
πήγαν στον ψυχίατρο. Μέχρι το '75 
έκλεβα και ορμούσα στα παιδάκια. Με 
έκλεισαν σ' ένα άσυλο και μου είπαν 
πως δεν θα ξαναβγώ παρά μόνο αν 
δεχθώ να ευνουχιστώ. Δέχτηκα».

Μιλάει ο Καμπόφσκι:
«Για δύο χρόνια, ορμόνες, ορμόνες 

και ξανάβρισκα τον ανδρισμό μου. 
Τριγυρνούσα πάλι τα παιδιά. Κι αυτό 
που συνέβαινε μέσα μου, ήταν τρομε
ρό. Είδα την ' Αννα που έπαιζε στο 
δρόμο. Την ήξερα από το μπάρ. Την 
παρέσυρα σπίτι μου. ' Επεσα πάνω της 
και την... Μετά την έπνιξα. Εβαλα το 
σώμα της σ’ ένα χαρτόκουτο και το

έκρυψα κοντά στο κανάλι. Ύστερα 
ήρθε η αστυνομία. ' Ηταν Μάιος του
80».
Τον Καμπόφσκι κατήγγειλε στην α

στυνομία η ίδια η μνηστή του. Ο 
ουρολόγος είπε στη δίκη του, λίγο πριν 
τον σκοτώσει η Μαριάννα: «Δεν ήξερα 
ότι οι ορμόνες θα του επανέφεραν τον 
ανδρισμό του. Νόμιζα μόνο ότι θα τον 
θεράπευαν από τους πόνους και τις 
αϋπνίες».

Μιλάει η Μαριάννα:
«Έλεγαν: «Αυτό που έκανε ο Καμ- 

πόφσκι είναι μυστηριώδες, αλλά στη 
δίκη θα μάθουμε το μυστικό αυτού του 
τέρατος. ' Ομως, εγώ είχα αγοράσει το 
πιστόλι, γιατί αυτό το μυστικό δεν μ ’ 
ένδιέφερε και γιατί το μοναδικό πράγμα 
που με ενδιέφερε εμένα, ήταν να 
σκοτώσω αυτόν τον άνθρωπο. Στο 
δικαστήριο του κάρφωσα στην πλάτη 
οχτώ σφαίρες...

Με έβαλαν φυλακή όπου θέλησα ν ’ 
αυτοκτονήσω. ' Ηθελα να συναντήσω 
την ' Αννα. " Ηπια λειωμένο κερί, κατά
πια σπασμένα γυαλιά, έβαλα φωτιά στο 
στρώμα μου. Σκέφτομαι μόνο την Αν
να, την κηδεία της, το μικρό φέρετρο...

Με άφησαν ελεύθερη. Μου είπαν: 
«Υπό παρακολούθηση». Θα με δικά
σουν γιατί σκότωσα ένα τέρας. Θα το 
ξανάκανα...».
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«Η καλλικέλαδος αηδών, η εύηχος σάλττιγξ, ο ποιμενικός αυλός της Θεολογίας, ο 
Αγωνιστής και πρόμαχος της Πατρίδος, ο Προστάτης των ορφανών και των χηρών και το 
μέγα καύχημα της οικογένειας του, δεν υπάρχει πια στη ζωή...».

ΙΩΣΗΦ επίσκοπος Ανδρούσης, 
που το πραγματικό όνομά του 

είναι Ιωάννης Νικολάου Καρώνης, γιός 
του Νικολάου Καρώνη και της Πανα- 
γούλας από τη Νεστάνη (πρώην Τσιπια- 
νά) της Μαντινείας, γεννήθηκε στην 
Τριπολιτοά το 1770. Οταν έγινε επί
σκοπος, ονομάσθηκε Ιωσήφ, αλλά συ
νήθιζε, όπως και ο αδελφός και βιογρά
φος του Η. Νικολάου να υπογράφουν 
με το βαπτιστικό όνομα του πατέρα 
τους Νικολάου (αφού παρέλειψαν το 
πραγματικό επίθετό τους Καρώνης).

’ Ησαν έξη αδέλφια (Ιωάννης, Πανα
γιώτης, Γιώργης, Σπυρίδων, Κωνσταντί
νος και ο συντάκτης της βιογραφίας 
του στο Νησί της Καλαμάτας Η. Νικολά
ου). Επίσης και δυο αδελφές. Οι γονείς 
τους ήταν «πράοι, αμνησίκακοι και

σε μαθητάς και παρέδιδε μαθήματα. 
Από τα Δολιανά έφυγε νύχτα, χωρίς να 
ξέρει κανένας που πήγε, μαζί με τη 
μητέρα του, και έφθασαν στο Μοναστή
ρι Γοργοεπηκόου Μαντινείας (Τσιπια- 
νών), κι έγινε μοναχός. Άλλοι γράφουν 
ότι πρώτα επήγε στο μαντινειακό μονα
στήρι Βαρσών, ή αόριστα οε μαντινεια- 
κό μοναστήρι. Επέστρεψε στην Τρίπο
λη φορώντας τα καλογερικά μετά τον 
καθαρισμό του μολύσματος της πανώ- 
λους. Προσκολλήθηκε στον αρχιερέα 
Αμυκλών Νικηφόρο Κοτζιά και χειροτο
νήθηκε ιεροδιάκονος. ' Εμεινε 14 χρό
νια υπηρετώντας με εμπιστοσύνη και 
έχοντας όλα τα επισκοπικά ζητήματα 
στη διαχείρισή το υ .' Ολες τις διαφορές 
των πολιτών και χωρικών τις θεωρούσε 
« με κάθε απροσωποληψία και αδωρόλη-

εκεί συγκέντρωση κατά διαταγήν της 
τουρκικής διοικήσεως. Και είναι από 
τους λίγους επιζήσαντας. Ελευθερώ
θηκε μετά την κατάληψη της πόλεως. 
Λίγο αργότερα, στις 27 Δεκεμβρίου 
1821, η Συνέλευσις της Επιδαύρου 
εκλέγει τον Ιωσήφ, για τις πολλαπλές

Κάτω: Ο Ανδρούσης Ιωσήφ, με τα 
αρχιερατικά άμφια. Στην απέναντι σελί
δα: Από το δράμα των Ελλήνων τα 
μαύρα χρόνια της δουλείας. «Το κρυφό 
σχολειό». Πίνακας του Γκύζη.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ ΙΩΣΗΦ:
Γράφει ο δικηγόρος 
κ. Αθανάσιος φ . Παπαγιάννης

ελεήμονες».
Ο Ιωάννης (μετέπειτα Ιωσήφ Αν

δρούσης), από την παιδική του ηλικία 
συναναστρεφόταν με γέρους και ιερείς 
και αποστρεφόταν τα παιδικά παιχνίδια.

Αφού έβλεπαν την πρόοδό του, οι 
γονείς τον παρέδωσαν, επτά χρόνων, 
σε δάσκαλο, έμαθε τα πρώτα γράμματα 
και προχώρησε άριστα.

Το 1781 ο πατέρας του τον πήγε 
στην περιώνυμη και φημισμένη Σχολή 
της Δημητσάνας, όπου μαθήτευσε εν
νιά χρόνια και ήταν ανάμεσα στους 
άλλους «αιέν αριστεύειν και υπείκων 
άλλων». Η αναμφισβήτητη μόρφωσίς 
του μαρτυρεί ότι οι σπουδές του ήταν 
επαρκείς και επιμελής η εκπαίδευσίς 
του. Πριν τελειώσει τις σπουδές του 
πήγε στην Τρίπολη, γιατί ασθενούσε ο 
πατέρας του, ο οποίος φίλησε το γιό 
του και σε λίγο πέθανε.

Οταν τελείωσε τις σπουδές του 
εγκρίθηκε στην Τρίπολη αίτησίς του να 
ετοιμασθεί σχολείο κοντά στους Ταξι
άρχες και «δίδαξε στο πολύ πλήθος που 
συγκεντρωνόταν σοφία και αρετή με 
μεγάλη προθυμία και ζήλο».

Το 1789, επειδή έπεσε αρρώστια και 
θέριζε κάθε ηλικία, πήγε μετηνοικογέ- 
νειά του στα Δολιανά, όπου συγκέντρω-

πτη δικαιοσύνη».
Το 1806 εξελέγη επίσκοπος Ανδρού

σης και το 1807, όταν κηρύχθηκε ο 
ρωσοτουρκικός πόλεμος, διορίσθηκε 
από την Εκκλησία «συνοδικοίς γράμμα- 
σι» και «φερμανίοις του Οθωμανικού 
Κράτους» να περιοδεύσει ολόκληρη 
την Πελοπόννησο διδάσκοντας.

Από το 1806 μέχρι το 1844, που 
πέθανε, υπηρετεί ως επίσκοπος Αν
δρούσης.

Σπουδαία, όμως, και εξαιρετική είναι 
η συμβολή του στον Αγώνα της Εθνικής 
μας Παλιγγενεσίας. Το 1820 κατηχήθη
κε στη Φιλική Εταιρία από τον αδελφό 
του και τον γιατρό της Καλαμάτας 
Κορνήλιο κι έγινε ο σπουδαιότερος 
παράγων για τη διάδοση των σκοπών 
της Εταιρίας.

Ο Ιωσήφ έμεινε ως όμηρος στα 
μπουντρούμια της Τριπολιτσάς μαζί με 
τους άλλους Πελοποννησίους αρχιε
ρείς και προεστούς μετά τη γνωστή
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ΙΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
διοικητικές ικανότητές του, μέλος της 
Εικοσαμελούς Εθνικής Βουλής. Τα δυο 
σώματα, Βουλευτικό και Εκτελεστικό, 
καθόρισαν και τα οκτώ μινιστέρια (υ
πουργεία). Στο μινιστέριο της Θρησκεί
ας διόρισαν τον Ιωσήφ.

Τιμήθηκε επίσης και με το μινιστέριο 
του Δικαίου, μετά το θάνατο του 
μινίστρου της Δικαιοσύνης Θεοδ. Βλά- 
ση. Ανέλαβε επίσης, ανώτατος εκκλη
σιαστικός λειτουργός της επαναστατη- 
μένης Ελλάδος, στην ανώμαλη εκείνη 
περίοδο, όπου επικρατούσε πολλή α
ναρχία. Για τον Αγώνα διακήρυξε τη 
χορηγία των αργυρών και χρυσών σκευ
ών των μονών και εκκλησιών (5 Απριλίου 
1822). Μαζεύθηκαν οκτακόσιες οκά
δες από αυτά.

Με την ιδιότητα του μινίστρου του 
Δικαίου, συγκαταλέγεται ως μέλος ε- 
πταμελούς επιτροπής «εις ανάκρισιν 
του Οργανικού και των Καθεστώτων 
νόμων». Το σχετικό έγγραφο υπογρά
φει ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύ- 
σεως Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο 
αρχιγραμματεύς Θ. Νέγρης (Εν Α- 
στρει τη γ' Απριλίου αωκγ'), κατά το γ' 
έτος της ανεξαρτησίας.

Απαράμιλλη παραίνεσι απηύθυνε 
προς τους Πελοποννησίους κατά την

περίοδο της εισβολής του Δράμαλη, 
«ίνα εν σύμπνοια αντιμετωπίσουν τον 
εχθρόν».

Αποσύρθηκε, όμως, από τη Διοίκηση 
και αγωνίσθηκε, αργότερα, εναντίον 
των ορδών του Ιμπραήμ. Στην απόκρου
ση της εισβολής του Ιμπραήμ τραυματί
σθηκε πολλές φορές. Ο Ιμπραήμ μετά 
το Μανιάκι, ζήτησε το κεφάλι του Ιωσήφ 
με γενναία αμοιβή, και των άλλων 
πρωτεργατών της Φιλικής Εταιρίας. Γι' 
αυτό κατέφυγε καταδιωγμένος στη 
μονή Αγίων Αναργύρων της Ερμιόνης.

Το 1827 έλαβε μέρος στην Εθνοσυ
νέλευση της Τροιζήνος και αγωνίσθηκε 
για τη σύνταξη του Εκκλησιαστικού 
Κανονισμού, βοήθησε και τον Καποδί- 
στρια στα Εκκλησιαστικά, αποχαιρέτισε 
και το νεκρό του Κυβερνήτη. Για τον 
Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα, που 
ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, μεσο
λάβησε στην αντιβασιλεία για τη διάσω
σή τους. Διετελεσε το 1839 μέλος της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος.

Η Επιτροπή Εκδουλεύσεων τον κατέ
ταξε στους στρατηγούς. Περιβάλλεται 
από το σεβασμό της πολιτικής και 
πνευματικής ηγεσίας της χώρας, του 
ποιμνίου του και των συναδέλφων του.

’ Εχει φήμη και μεγάλη υπόληψη. Τιμά- 
ται και ακτινοβολεί. Του απονεμήθηκε 
το Αριστείον του Αγώνος και ο Αργυρούς 
και Χρυσούς Σταυρός του Ταξιάρχου 
και Ανωτέρου Ταξιάρχου.

Πέθανε στο Νησί, σε βαθιά γεράμα
τα, την 13 Μαρτίου 1844, σε ηλικία 74 
χρόνων. Η εκφορά του λειψάνου έγινε 
με μεγάλη λαμπρότητα και με παράταξη 
πλήθους κόσμου. Ο Σχολάρχης της 
Καλαμάτας Κ. Σμυρνάκης εξεφώνησε 
τον κατάλληλο επιτάφιο.

Μεγάλη νεκρολογία δημοσίευσαν οι 
εφημερίδες της εποχής «Αιών» (φ. 
521) και «Ταχύπτερος Φήμη» (φ. 393- 
394): «Η καλλικέλαδος αηδών, η εύη
χος σάλπιγξ, ο ποιμενικός αυλός της 
Θεολογίας, ο Αγωνιστής και πρόμαχος 
της Πατρίδος, ο Προστάτης των ορφα
νών και των χηρών και το μέγα καύχημα 
της οικογένειας του, δεν υπάρχει πια 
στη ζωή...».

Το 1961 στήθηκε η προτομή του στην 
Ανδρούσα από λευκό μάρμαρο. Στην 
τελετή των αποκαλυπτηρίων της προ
τομής του Εθνομάρτυρος (22 Ιαν. 
1961) ο Μεσσηνίας και Ανδρούσης 
Χρυσόστομος είπε: «...Μεγάλε και φω
τεινέ Ιεράρχα, Ευγνωμοσύνη σου προ
σφέρουμε...».
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Τα μέλη της επιτροπής που συνέταξε το κείμενο της Διακηρύξεως της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Διακρίνονται ο Θωμάς 
Τζέφερσον, ο Τζων Άνταμς και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Πίνακας των Ρ.Ε. Πάιν και Ε. Σάβαπζ.

Θαυμαστής και κοινωνός του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού, προσπάθησε να καθιεριώσει στα αμερικανικά  

σχολεία την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.

Α ΝΑΜΕΣΑ οτους θεμελιωτές της 
Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, που 

διακηρύχθηκε στις 4 Ιουλίου 1776, 
ξεχωρίζει η μορφή του Θωμά Τζέφερ
σον. Γία μας τους ' Ελληνες μπορεί να 
θεωρηθεί ιδιαίτερα αξιόλογη. Γιατί ο 
Τζέφερσον σύνδεσε το όνομά του με 
το πρώτο φιλελληνικό κίνημα στην 
Αμερική. Θα λέγαμε μάλιστα, ότιείναιο 
πρόδρομος του Αμερικανικού φιλελλη
νισμού, που τόσο ένθερμα εκδηλώθηκε 
τον 19ον αιώνα. Η Ελληνική Επανάστα
ση του 1821 και η Κρητική του 1886 
βοηθήθηκαν αρκετά με την ηθική και 
υλική συμπαράσταση, που έστειλε η 
μακρινή τότε Αμερική. Αλλά πολύ πριν 
συμβούν αυτά, ένας δημόσιος άνδρας, 
ο Θωμάς Τζέφερσον, με την ιδιωτική 
και δημόσια πρωτουβουλία του είχε 
φυτέψει το σπόρο, που θα καρποφο
ρούσε αργότερα. Υπήρξε ο πρώτος κι 
ίσως ο μοναδικός Αμερικανός πολιτι
κός, που σαν γνήσιος ελληνολάτρης 
έκαμε έργο τον θαυμασμό του για την 
κλασική Ελλάδα.

Ολοι σχεδόν οι μελετητές του 
Τζέφερσον συμφωνούν, ότι τα κλασικά 
γράμματα άσκησαν επίδραση στη ζωή 
του. Οι καταβολές τους διαγράφονται 
έντονα στα χρόνια της νεανικής ηλικίας 
του Αμερικανού πολιτικού. Αργότερα 
βέβαια θα επηρεάσουν τη γενικότερη 
πολιτική του φιλοσοφία και πράξη. Ως 
ενα βαθμό, ο ελληνοκεντρισμός του 
αυτός άφησε ίχνη σε ποικίλες εκδηλώ
σεις αλλά και θεσμούς της διαμορφού- 
μενης ακόμη τότε Αμερικανικής δημο
κρατίας. Βασικά στην ανάπτυξη του 
φιλελληνισμού του μπορεί κανείς να 
διακρίνει μερικά χαρακτηριστικά στά
δια: Την πρώτη αποφασιστική επίδραση 
άσκησε πάνω του το φιλοκλασικό περι
βάλλον της αριστοκρατικής Βιργινίας, 
εκεί, όπου ο Τζέφερσον μεγάλωσε και 
έδρασε. ' Οπως χαρακτηριστικά γράφει 
ο Louis Wright (Thomas Jefferson: a 
profile, New York. 1968 o. 196), «η 
λογοτεχνία της Ελλάδος και της Ρώμης 
βοήθησαν στην καλλιέργεια της σκέψε- 
ως των αριστοκρατών της Βιργινίας...

μιας κοινωνίας, που διατηρούσε τα 
πρότυπα της κλασικής παιδείας... αυτή 
η αναγεννημένη πίστη στη σοφία των 
αρχαίων υπήρξε ζωτική για τα φιλολογι
κά ενδιαφέροντα των ηγετών της Βιργι- 
νίας». Μέσα απ' αυτή την τάξη των 
αριστοκρατών, άλλωστε, ξεπήδησε κι ο 
νεαρός Θωμάς Τζέφερσον.

Από εννιά χρονών άρχισε να σπουδά
ζει αρχαία ελληνικά και λατινικά. Αργό
τερα στάθηκαν αποφασιστικές οι σχέ
σεις του με το νομοδιδάσκαλο G. 
Wythe, που ήταν γνωστός και σαν 
έξοχος ελληνιστής. Μέοα σ' αυτό το 
«κλασικίζον περιβάλλον» για να επανα
λάβουμε τα λόγια του Writht (βλ. ανωτ. 
ο. 198), «ο Τζέφερσον ήταν αδύνατο να 
ξεφύγει από την επίδραση μιας γερά 
στερεωμένης κλασικής παιδείας». Τό
σο η ελληνική όσο και η ρωμαϊκή 
φιλολογία αποτελούν γ ι’ αυτόν αστεί
ρευτη πηγή σοφίας.

«Νομίζω», έγραφε, «ότι οι Ελληνες 
και οι Ρωμαίοι μας άφησαν ορισμένα 
πρότυπα έργα, που είναι τέλεια σύνθε-
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ση ανεξάρτητα αν τα εξετάσουμε σαν 
έργα της λογικής ή της τεχνοτροπίας 
και φαντασίας και σ' αυτούς ίσως 
οφείλουμε τα χαρακτηριστικά της ση
μερινής δημιουργίας. Δενγνωρίζω συν
θέσεις άλλων αρχαίων λαών που να 
αξίζουν το παραμικρό σαν πρότυπα 
ουσίας ή μορφής. Σε όλα αυτά προσθέ
τω ότι το να διαβάζει κανείς τους 
Λατίνους και ' Ελληνες συγγραφείς 
είναι μια υπέροχη απόλαυση. Ο ίδιος 
απολαμβάνω τον Ομηρο στην αρχική 
του γλώσσα. (Jefferson works, Corre
spondence, Monticello Edition 1904), 
τομ. X, 66. 146-147.

Αυτή η σοφία των αρχαίων του 
φαινόταν ειδικά χρήσιμη για την εκπαί
δευση των αρίστων, όσων δηλαδή απο
τελούσαν την «αριστοκρατία του πνεύ
ματος». Στους «άριστους» έβλεπε 
τους κατάλληλους μελλοντικούς ηγέ
τες της νεόκοπης δημοκρατίας." Ετσι ο 
Τζέφερσον, όπως και άλλοι αριστοκρά
τες της Βιργινίας μέσα στην «ελιτίστι
κή» αντίληψη της κοινωνίας έβλεπε να 
διαγράφεται το πλατωνικό ιδεώδες του 
«φιλοσόφου - βασιλέως». Κατά τη 
γνώμη του καθήκον των αρίστων ήταν 
να οδηγούν εκείνους, που έργο τους 
είχαν την καλλιέργεια της γής. Αριστο
κρατικές αντιλήψεις σαν αυτή δεν 
λείπουν από την τζεφερσόνεια δημο
κρατία. Ως ενα βαθμό, ίσως τον ξεχωρί
ζουν από τους αριστοκράτες του Βορ
ρά, όπως ο Χάμιλτον κ.λ.π.

Μπορούν ακόμη να επισημανθούν 
δυο σημεία ή μάλλον έμπρακτες εκδη
λώσεις -του «άκρατου», θα λέγαμε 
φιλελληνισμού. Ο θαυμασμός του π.χ. 
για την κλασική τεχνοτροπία δημιούρ
γησε το κλασικίζον στυλ πρώτα-πρώτα 
ατην αρχιτεκτονική των δημοσίων κτιρί
ων. Χάρις στον Τζέφερσον οι αρχιτέ- 
κτοντες ακολουθούν ή εμπνέονται από 
την αρμονία του ελληνικού κλασικού 
ρυθμού σε όλες σχεδόν τις παραλλα
γές του. Δεν είναι μόνο το δικό του 
Monticello ή τα δημόσια κτίρια στην 
Ουάσινγκτον αλλά άπειρες ακόμη ιδιω
τικές κατοικίες, αψευδείς μάρτυρες 
του πόσο γενικεύτηκε αυτή η τάση στην 
Αμερική, ώστε να εντυπωσιάζει και 
σήμερα ακόμη τον Ευρωπαίο επισκέ
πτη.

Το δεύτερο σημείο σχετίζεται με την 
προσπάθεια του Τζέφερσον να θεσπι- 
σθεί η διδασκαλία των αρχαίων ελληνι
κών και λατινικών στις δυο πρώτες 
βαθμίδες της σχολικής αγωγής. Ηταν 
πεποίθησή του, στερεωμένη βέβαια 
πάνω στη δική του προσωπική εμπειρία, 
πως η παιδευτική και ηθοπλαστική 
ικανότητα των αρχαίων κλασικών ταίρια
ζε απόλυτα στην εύπλαστη παιδική 
ηλικία. ’ Ετσι θα μπορούσε να βοηθήσει

Θωμάς Τζέφερσον, πορτραίτο που φι
λοτέχνησε ο Πηλ.

στην διαμόρφωση του χαρακτήρα. Από 
το άλλο μέρος οι κλασικοί, σαν παρακα
ταθήκη γνώσεων, θα συνέβαλαν αναμ
φισβήτητα και στις παραπέρα πανεπι
στημιακές σπουδές. Το πάθος του για 
τους αρχαίους ήταν τόσο, ώστε ο ίδιος 
ασχολήθηκε με τη συγγραφή πολλών 
μικρών μελετών, που αναφέρονται σε 
θέματα ερμηνευτικά, γλωσσολογικά ή 
σχετίζονται με τη μέθοδο της διδασκα
λίας των κλασικών. Στις ιδιωτικές συνα
ναστροφές τόνιζε συχνά την αξία της 
κλασικής παιδείας. Στην ογκώδη αλλη
λογραφία του σώζονται επιστολές του 
σε διαφόρους, που ζητούσαν τη συμ
βουλή του για τον τρόπο και τη μέθοδο, 
που θα ακολουθούσαν για ν' αρχίσουν 
οι ίδιοι ή τα παιδιά τους τη σπουδή των 
κλασικών ή των δυο αρχαίων γλωσσών. 
Ο ίδιος βέβαια ήταν άριστος γνώστης 
των ελληνικών και λατινικών. Στα γράμ
ματα αυτά του Τζέφερσον είναι φανερή 
η απέραντη γνώση του γύρω από τα 
κλασικά κείμενα. Ακόμη σπουδαιότερο, 
είναι διάχυτα μέσα σ' αυτά, η πίστη του 
και ο θαυμασμός του για τους αρχαίους. 
Αυτόν τον θαυμασμό είχε το χάρισμα να 
μεταδίδει και στους άλλους. Για τους 
αρχαίους ' Ελληνες συχνά επαναλάμ
βανε, ότι αυτοί «έδωσαν σε μας παρα
δείγματα του τι πρέπει να ναι ο 
άνθρωπος» (Karl Lehman Thomas Jef
ferson: American humanist Chicago 
1965 o. 209).

Μια και δεν είναι πρόθεσή μας να 
αναλύσουμε εδώ εκτεταμένα την πολι
τική ιδεολογία του Τζέφερσον προχω
ρούμε στην κατοπινή του εξέλιξη. Ο 
θαυμασμός και η αγάπη του για την 
κλασική Ελλάδα δυνάμωσε και πήρε 
νέες διαστάσεις, όσο καιρό έμεινε στο 
Παρίσι, σαν πρεσβευτής της χώρας 
του. Αν και αναμφισβήτητα επηρεάστη
κε από το φιλοκλασικό κλίμα της 
Ευρώπης, πιο αποφασιστικός στάθηκε ο

φιλικός δεσμός του με τον δάσκαλο του 
Γένους Αδαμάντιο Κοραή. Η φιλία του 
με τον έξοχο αυτόν ' Ελληνα διανοού
μενο καθώς και με άλους διακεκριμέ
νους Ελληνες της διασποράς μετέβα
λαν τον ελληνολάτρη Τζέφερσον σε 
θερμό φιλέλληνα. Από τον καιρό της 
διαμονής του στο Παρίσι διατηρούσε 
ζωηρή την επιθυμία, παρακινημένος, 
ίσως από τον Κοραή, να επισκεφθεί την 
σκλαβωμένη τότε Ελλάδα. Αργότερα, 
επιζήτησε ν ’ αποδείξει πιο έμπρακτα 
την αγάπη του για τους ' Ελληνες, που 
αγωνίζονταν να ελευθερώσουν την 
πατρίδα τους από τον τουρκικό ζυγό. 
Συνεπαρμένος από το όραμα του Κο
ραή έβλεπε αναγκαία και κατορθωτή 
την ανάσταση του ελληνικού γένους, 
που θα ξαναζωντάνευε την γλώσσα του 
Ομήρου. ' Εγραφε σχετικά στον Δρ. 
Styles (Παρίσι, 17 Ιουλίου 1785).

«Είναι στ' αλήθεια κρίμα μια τόσο 
γοητευτική χώρα να παραμένει στα 
χέρια ενός λαού, του οποίου η θρη
σκεία απογορεύει την αποδοχή της 
επιστήμης και των τεχνώνανάμεσά του. 
Θα πρέπει να ευχηθούμε επιτυχία 
στους στόχους των δυο αυτοκρατορι
ών, εφ ' όσον έχουν στο νού τους ν' 
αφή σου ν τη χώρα στην κατοχή των 
Ελλήνων κατοίκων. Μπορούμε, ίσως, 
τότε να προσδοκούμε για μια ακόμη 
φορά να δούμε τη γλώσσα του Ομήρου 
και του Δημοσθένη να ξαναζωντανεύει. 
Διότι είμαι πεπεισμένος ότι ο Νεοέλλη
νας θα μπορούσε να επανέλθει στο 
κλασικό του πρότυπο».

(Βλ. Jefferson’s works - Correspon
dence, Monticello Edition, 1904). τομ. V 
66. 38-39.

Η επιβολή και η χρήση της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, όπως για πολλούς 
διανοούμενους ' Ελληνες, ήταν για τον 
Τζέφερσον, τεκμήριο γνησιότητας του 
νέου Ελληνισμού.

Σ' ενα από τα γράμματά του στον 
Κοραή (1823), αφού εκφράζει το θαυ
μασμό του για την κλασική Ελλάδα, 
συνεχίζει με την έκδηλη συμπάθειά του 
για την Ελληνική Επανάσταση καθώς 
αυτή πλησίαζε τότε στον τρίτο χρόνο 
της:

«Κανένας λαός περισσότερο απ' τον 
δικό μας δεν αισθάνεται βαθύτερα τα 
παθήματα των συμπατριωτών σας και 
κανείς δενπροσεύχεταιειλικρινέστερα 
και φλογερότερα στο Θεό για την 
επιτυχία τους».

(Andrew Lipscomb (ed), The writings of 
Thomas Jefferson, Washington, 1903) 
a. 481.

Τον καιρό εκείνο, στο Κονγκρέσο και 
στις Πολιτειακές Συνελεύσεις πολλοί

Συνέχεια στη σελ. 266



«ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Σ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ της Τέχνης ο Αντί- 
νοος συμβολίζει την ιδανική εφη

βική ομορφιά. Είναι ο έφηβος που ο 
γνωστός φιλέλληνας αυτοκράτορας Α- 
δριανός γνώρισε στην Ασία, γοητεύτη
κε από τηνεκπαγλη ομορφιά του και τον 
έκανε μόνιμο ακόλουθό του. Η εξαιρε
τικά σιωπηλή παρουσία του συνόδευε 
το ρωμαίο αυτοκράτορα σ' όλα του τα 
βήματα, μέχριτηνημέρα που ογοητευ- 
τικός νέος πνίγηκε εκούσια στα νερά 
του Νείλου.

Ο Αντίνοος γεννήθηκε στη Βιθυνία, 
αλλά η οικογένειά του είχε τις ρίζες της 
στους πρώτους άποικους Αρκάδες, 
στις όχθες της Προποντίδας. «Γένος 
ην ο Αντίνοος εκ Βιθυνίου, πόλε ως 
Βιθυνίας, της υπέρ Σαγγαρίου ποτα
μού' οι δε Βιθυνείς Αρκάδες τε εισί και 
Μαντινείς τα άνωθεν» μας λέει ο 
Παυσανίας.

Από τη Μαντινεία λοιπόν τη «λαμπρο- 
τάτη », όπως την αποκαλεί μια επιγραφή 
σ’ ένα μάρμαρο που γράφτηκε στους 
χρόνους του Αδριανού, «έρειτην κατα
γωγήν» ο Αντίνοος.

Ο φιλελληνισμός του Ρωμαίου αυτού 
αυτοκράτορα Αδριανού, είναι γνωστός. 
Νέος είχε σπουδάσει στην Αθήνα με 
δάσκαλο τον Πλούταρχο κιαπόχτησε το 
πάθος για την ελληνική κουλτούρα που 
τον έκαμε τον καλλιεργημένο και τον 
πιο κοσμοπολίτη αυτοκράτορα. Γι' αυτό 
ταξίδεψε περισσότερο στην ελληνό
γλωσση Ανατολή. Είναι ιδιαίτερα γνω

MTNOOs-mwo:
ΜΡΝΤΙΝΒΊ
Της κας Ελ. Χαραλαμποπούλου-Δαμιανού 
Φιλολόγου

Η θλίψη του Αδριανού για το θάνατο του Αντίνοου ήταν 
απερίγραπτη. «Τον θρήνησε σα γυναίκα» αναφέρει ο βιογράφος 
του. Νομίζοντας πως θα νικήσει το θάνατο ο Αδριανός θεοποίησε 
τον Αντίνοο και ταύτισε την ψυχή του μ' ένα καινούριο αστέρι στον 
ουρανό.
στός για τα ταξίδια του που άρχισε στην 
ηλικία των 45 χρόνων και στα οποία 
ξόδεψε περισσότερα από τα μισά χρό
νια της βασιλείας του, που κράτησε 
είκοσι ένα χρόνια (117-138 μ.Χ.). Ταξί
δευε πολύ με τα πόδια και κάτω απ' 
όλες τις δυσμενείς συνθήκες, συνή
θως χωρίς καπέλο και χωρίς πομπές και 
διακριτικά στο ντύσιμό του. Αιτία των 
ταξιδιών του δεν ήταν μόνο η αγάπη του 
γι’ αυτά, αλλά και κάποια πνευματική 
περιέργεια και φιλομάθεια, τόσο σπάνι
ες σε Ρωμαίους ηγέτες. ' Ηταν περίερ
γος να γνωρίσει τις πόλεις που η Ρώμη 
είχε κατακτήσει. Ιδιαίτερη έλξη και 
θαυμασμό αισθανόταν για τις ελληνικές 
πόλεις της Ανατολής. Επισκέφθηκετην 
' Εφεσο, την Κύζηκο, τη Νικομήδεια, τη 
Νίκαια, την Τραπεζούντα. Σ ’ αυτήν 
έχτισε ένα λιμάνι κι ένα ναό που θύμιζε 
τη θέα απ' όπου ο Ξενοφώντας και οι 
μύριοι χαιρέτησαν την «θάλατταν». Ετί- 
μησε το Ικόνιο, την Πέργαμο, τη Σμύρ
νη, τη Λαοδίκαια, το Βυζάντιο, την 
Αμάσεια... ' Εκτισε πολλές πόλεις που 
πήραν τ ' όνομά του κι ανάμεσα σ' 
αυτές την Αδριανούπολη της Ανατολι
κής Θράκης. Και για να κάνει πιο 
γρήγορη την εκπλήρωση των σχεδίων 
του, ο αυτοκράτορας έπερνε μαζί στις 
πορείες του ολόκληρο στρατό από 
αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, εργάτες ... 
Φάνηκε πολύ γενναιόδωρος στις Ελλη
νικές πόλεις, ιδιαίτερα στην πολυαγα- 
πημένη του Αθήνα, όπου αναστήλωσε

το ναό του Ολυμπίου Δια, ο αυτα τα 
χριστιανικά χρόνια, το ναό που οι 
Αθηναίοι είχαν αφήσει για αιώνες ερει
πωμένο.

Τον Αδριανό χαρακτηρίζει ακόμα, 
πέρα από το φιλελληνικό, πνεύμα αν
θρωπιστικό και προοδευτικό. Στα διατά- 
γματά του ήταν πασιφανώς ανθρωπι
στής, κυρίως στις γυναίκες, στους 
δούλους και στους φτωχούς. Απαγό
ρευσε κάθε διωγμό για θρησκευτικές 
δοξασίες, αφαίρεσε από τους κυρίους 
κάθε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους 
δούλους, κατάργησε τις ανθρώπινες 
θυσίες.

' Ομως, παρ’ όλη του την καλλιέρ
γεια ο Αδριανός δεν κατάφερε να 
ξεφύγει από τη δυσειδαιμονία της 
εποχής του. Το ποσοστό της δυσειδαι- 
μονίας που κρυβόταν πίσω από το 
σκεπτικισμό του, προδινόταν από την 
κλίση που είχε να συμβουλεύεται μαν
τεία, μάντισσες κι ονειρομάντες, κι απ’ 
τη συνήθειά του να προεικάζει ο ίδιος 
τη ζωή και το μέλλον του.

θύμα της δυσειδαιμονίας του Αδρια- 
νού έγινε το 130 μ.Χ. ο αγαπημένος του 
Αντίνοος. Σ ’ ένα ταξίδι του στην 
Αίγυπτο συμβουλεύτηκε μια μάγισσα 
στην αρχαία πόλη Κάνωπο. Η μάγισσα 
προφήτεψε συμφορές για τον αυτο
κράτορα και μια μοναδική σωτηρία: από 
τις μελλούμενες κακοδαιμονίες θα 
έσωζε τον αυτοκράτορα η θυσία αγαπη
μένου του προσώπου... Εξιλαστήριο

222



θύμα έγινε ο Αντίνοος που, οτο άνθος 
της ηλικίας του, είκοσι χρονών, πνίγηκε 
στο Νείλο, εθελημένα.

Η θλίψη του Αδριανού ήταν απερί
γραπτη. «Τον θρήνησε σα γυναίκα» 
αναφέρει ο βιογράφος του. Νομίζοντας 
πως θα νικήσει το θάνατο ο Αδριανός 
θεοποίησε τον Αντίνοο και ταύτισε την 
ψυχή του μ' ένα καινούριο αστέρι στον 
ουρανό. ’ Εχτισε μια πόλη στην Αίγυπτο 
που ονόμασε Αντινούπολη ή Αντινόη, 
ενώ στη Μαντινεία τον καθιέρωσε 
«θεόν επιχώριον» ταυτίζοντας τον με 
τον Πάνα.

Παντού η νέα λατρεία ενέπνευσε 
αγάλματα και προτομές που εξιδανί- 
κευαν το αισθητικό κάλλος: τον «Αντι- 
νοίκό τύπο». Ο Αδριανός δε θα πίστευε 
κατά κυριολεξία στη θεία υπόσταση του 
αγαπημένου του' ήθελε ίσως να διατη
ρήσει τη μνήμη του, αποδίδοντας το 
είδος της αθανασίας, που οι σύγχρονοί 
του πίστευαν.

Ο Αντίνοος πήρε θέση ανάμεσα στις 
επιχώριες θεότητες και ο αυτοκράτο- 
ρας ρύθμισε τις λεπτομέρειες της 
καινούριας λατρείας. Κάθε.χρόνο γιόρ
ταζαν τα μυστήρια προς τιμήν του 
Αντίνοου και γινόταν μέσα στο στάδιο 
αγώνες «τα μεγάλα Αντινοεία» κατά το 
πρότυπο των Ολυμπιακών αγώνων. Αυ
τοί οι αγώνες είχαν τόση λάμψη, ώστε 
έφτασαν στη Μαντινεία οι πιο διαβόητοι 
πρωταθλητές της εποχής του Κομμό- 
δου, του Σέπτημου Σέβυρου και του 
Μάρκου Αυρήλιου. Οπως ο Αλεξαν
δρινός παγκρατιστής Μ. Αυρήλιος Α- 
σκληπιάδης, το 181 μ.Χ., ο κιθαρωδός 
Γ. Αντώνιος Σέπτημος Πόπλιος από την 
Πέργαμο κ.α.

Η πρώτη επίσκεψη του Αδριανού 
στην Πελοπόννησο έγινε το 124 και η 
δεύτερη το 133, μετά το θάνατο του 
Αντίνοου.

Το ενδιαφέρον του Αυτοκράτορα για 
τη Μαντινεία που, σαν μητρόπολη του 
Βιθύνιου, πατρίδας του Αντίνοου, είχε 
δικαίωμα για περισσότερα προνόμια, 
άρχισε με την αποκατάσταση του πρώ
του ονόματος της πόλης. Διαγράφτηκε 
επίσημα το όνομα «Αντιγόνεια» και 
ξαναφάνηκε στις επιγραφές και στα 
νομίσματα το παλιό όνομα «Μαντινεία». 
Ο Παυσανίας το λέει καθαρά: «Δέκα δε 
ύστερον γένεαίς εβασίλευσε τε Αδρια-

I

Στην απέναντι αελίδα, προτομή του φιλέλληνα αυτοκράτορα Ανδριανού. (Μουσείο 
Βατικανού). Επάνω: Οι στήλες του Ολυμπίου Διάς στην Αθήνα. ΟΑνδριανός όταν 
ήταν νέος σπούδασε στην Αθήνα με δάσκαλο τον Πλούταρχο
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ΕΡΠΟΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕ)

Ο Βέρνον στο νοσοκομείο.

νός και αφελών Μαντινεύοι το όνομα, 
το εκ Μακεδονίας επακτόν, απέδωκεν 
αύθις Μαντίνειαν καλείσθαι σφίσιν την 
πόλιν».

Ο Αδριανός δεν επέδειξε ηθικό 
μόνον ενδιαφέρον, αλλά επί πλέον 
διάθεοε πολλά χρήματα για την υλική 
ανόρθωση της πόλης. Σεβάστηκε τις 
τοπικές παραδόσεις: έχτισε γύρω στον 
αρχαϊκό και σεβαστό ναό του Ποσειδώ- 
να -του ισχυρού θεού της Μαντινείας- 
που οι Αιτωλοί είχαν λεηλατήσει και 
καταστρέφει, έναν καινούργιο ναό, που 
περιέβαλε τον παληό σαν κιγκλίδωμα 
και, σεβόμενος την παράδοση, απαγό
ρευσε στους εργάτες να κοιτάζουν στο 
εσωτερικό του παλιού ναού.

Βεβαίως και οι Μαντίνειοι και οι άλλοι 
’ Ελληνες έδειξαν την ευγνωμοσύνη 
τους στονευεργέτηαπονέμονταςτους 
τίτλους όπως «Ολύμπιος Ζεύς», «Ζεύς 
Πανελλήνιος», «Ελευθερωτής», «Μέ- 
γας Κυβερνήτης» κ.α. Και οι Μαντινείς 
από υπολογιστική κολακεία, ανακάλυ
ψαν παλιά συγγένεια με τους Βιθυνούς 
και για να κάνουν πιο στενούς τους 
δεσμούς έκαναν μια μικρή αλλοίωση 
στο όνομα της ιδρύτριας της πόλης 
τους, θεάς Αυτονότης. Την είπαν 
Αντινόη. Αντίνοος και Αντινόη δεν 
μπορούσαν να είναι παρά από την ίδια 
οικογένεια: έτσι όλος ο σεβασμός στον 
καινούργιο θεό ήταν λογικός και νόμι
μος αφού απευθυνόταν σε απόγονο 
της Ιδρύτριας. Μ' αυτόν τον τρόπο 
συνέρρευσαν άφθονα κεφάλαια που 
εξωράισαν την πόλη.

Πως όμως η Μαντινεία η πιο περήφα
νη και δημοκρατική πόλη της Αρκαδίας 
προσχώρησε σ' αυτές τις δουλικές 
εκδηλώσεις; ' Ισως γιατί το πάθος του 
Αδριανού για τον Ελληνοασιάτη έφηβο 
θεωρήθηκε από τους Μαντινείς σαν 
σύμβολο του φιλελληνισμού του. ' Ισως 
γιατί η ματαιοδοξία τους κολαλεύτηκε 
περισσότερο παρά σκανδαλίστηκε (Βί
ων Κάσιος 63, 11).

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Αδριανός 
φάνηκε ανεδαφικός. Ασυγκίνητος στα 
μηνύματα της εποχής του προσπάθησε 
να αναστήσει ένα παρελθόν νεκρό. Και 
πλανάται το ερώτημα. Πόσο καλό έκανε 
ο Αδριανός με όλους τους καινούριους 
ναούς, τα αγάλματα, τα πανηγύρια και 
ότι άλλο με απλοχεριά έδωσε; Σίγουρα, 
παρ’ όλο το φλογερό του πάθος για την 
κλασική Ελλάδα δεν πέτυχε αναγέννη
ση. Αγωνίστηκε απλώς να συγκροτήσει 
το «status quo». Αλλοίμονο! η βασιλεία 
του προάγγειλε την παρακμή του κλασ
σικού πολιτισμού και το τέλος της ΡΑΧ 
ROMANA.

Με βαριά τραύματα στο 
κεφ άλ ι, με σπασμένη τη  
σπονδυλική στήλη και τα πό
δια, από την πτώση του μι
κρού του αεροπλάνου, ο Βέρ
νον Ουίλιγχαμ σερνόταν επί 
επτά ώρες, σαν πληγωμένο 
αγρίμι, για να ξεφύγει τον 
θάνατο. Και τα κατάφερε...

Ο ΒΕΡΝΟΝ Ουίλιγχαμ πετούσε με 
το μονοθέσιο αεροπλάνο του πά

νω απ' την κοιλάδα του Μισούρι, όταν 
από κάποια άγνωστη σ' αυτόν αιτία, το 
αεροπλάνο του έπεσε. Ο ίδιος δε 
σκοτώθηκε. ' Εζησε όμως μια απίστευ
τη πραγματικά περιπέτεια, που την 
αφηγείται ο ίδιος.

«Από την πτώση και την πρόσκρουση 
στο έδαφος δεν θυμάμαι τίποτα. Πε- 
τούσα θαυμάσια από κάθε άποψη κι 
έκανα ελιγμό για να παρακάμψω ένα 
μέτωπο ομίχλης. Την άλλη στιγμή, 
χωρίς να καταλάβω πώς, βρέθηκα 
παγιδευμένος στις παρυφές της ομί
χλης πάνω από ένα πυκνό δάσος. Το 
αεροπλάνο έπεσε με θόρυβο στις 
κορυφές των δέντρων, ενώ εγώ έχανα 
τις αισθήσεις μου.

»' Οταν συνήλθα, ένιωσα τρομερούς 
πόνους. Αίμα κυλούσε απ’ το στόμα 
μου και γύρω στα μάτια μου, από ένα 
τραύμα στο κεφάλι μου. Το αριστερό 
μου πόδι ήταν παγιδευμένο στα συντρί- 
μια του αεροπλάνου. ' Οταν τελικά 
κατόρθωσα να το ελευθερώσω, είδα ότι 
είχα τσακίσει και τη σπονδυλική μου

στήλη.
»Αν είχα αντιληφθεί γενικά σε πόσο 

άθλια κατάσταση ήμουν, εκείνη την 
παγερή φθινοπωρινή μέρα, πέρυσι, 
ίσως να είχα παραιτηθεί από κάθε 
προσπάθεια.

«Ανύποπτος, λοιπόν, άρχισα ν' ασχο
λούμαι με τη διάσωση του εαυτού μου.
' Επρεπε πρώτα απ' όλα να σταματήσω 
την αιμορραγία απ' το τραύμα του 
κεφαλιού μου. Καταπολεμώντας το 
αίσθημα της ναυτίας, κατάφερα να 
φτιάξω έναν «επίδεσμο» με το σφουγ
γάρι από τις μονώσεις του αεροπλάνου.

«Ύστερα τράβηξα κι έβγαλα την 
πυξίδα απ' τον πίνακα οργάνων. ' Εψα
ξα στα συντρίμια και βρήκα έναηλεκτρι- 
κό φανάρι. Θα μου ήταν και τα δυο 
πολύτιμα, γιατί βρισκόμουν σε μια ερη
μική περιοχή στην κοιλάδα του Μισούρι.

«Δοκίμασα να βαδίσω, αλλά σωριά
στηκα μέσα στη λάσπη. Σύρθηκα τότε 
ως το σημείο που ήταν ένα δέντρο 
τσακισμένο απ' το αεροπλάνο. Διάλεξα 
δυο κομμάτια απ' τα σπασμένα κλωνά
ρια του και τα έκανα δεκανίκια. Δοκίμα
σα τότε να σταθώ στα πόδια μου με τη
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ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ...
βοήθειά τους. Ο πόνος που διαπέρασε 
όλο μου το σώμα ήταν αβάσταχτος. Δε 
μου έμενε παρά νά πέσω στα τέσσερα 
και ν ’ αρχίσω να προχωρώ με κόπο, σαν 
ένα πληγωμένο ζώο.

»Για να αναγκάσω τον εαυτό μου να 
προχωρεί μ’ έναν κάπως ικανοποιητικό 
ρυθμό, άρχισα να μετρώ δυνατά την 
κάθε κίνηση προς τα εμπρός, την κάθε 
σπιθαμή που κέρδιζα. Αλλά μόνο ως το 
15 μπόρεσα να συνεχίσω. Σταμάτησα 
να ξεκουραστώ λίγο και ξανάρχισα. Και 
πάλι σταμάτησα. Προχωρούσα έτσι, με 
συχνές, μικρές διακοπές.

»’ Ενα πράγμα που ανανέωνε κάθε 
τόσο το κουράγιο μου ήταν η εικόνα των 
μελών της οικογένειας μου -της γυναί
κας μου με τα τέσσερα παιδιά μας- που 
ερχόταν διαρκώς μπροστά στα μάτια 
μου, καθώς σερνόμουν πάνω σε άγρια 
βράχια ή μέσα από βούρκους και 
λάσπες. ' Ηταν ένα άγριο, αφιλόξενο 
τοπίο. Κάποια στιγμή μάλιστα θέλοντας 
και μη, πέρασα μέσα από ένα μικρό 
ποτάμι με παγωμένα νερά. ' Ωρες- 
ώρες, οι πόνοι ήταν τόσο δυνατοί που

ούρλιαζα αληθινά, σαν αγρίμι. Περίμενα 
πως θα ξεψυχούσα από στιγμή σε 
στιγμή.

« Υστερα άρχισε να σκοτεινιάζει. 
Δεν μπορούσα να υπολογίσω τότε, αλλά 
σερνόμουν κιόλας έτσι έξη ώρες περί
που. Και δεν έβλεπα ακόμα να με 
βγάζει πουθανά όλη αυτή η πορεία με 
την ψυχή στα δόντια. Πότε-πότε, είχα 
την εντύπωση ότι ήμουν χωρίς πόδια. 
Τα γόνατα κι οι παλάμες μου είχαν 
κατακοπεί κι αιμορραγούσαν. Η εξάν
τλησή μου είχε φτάσει στα έσχατα.

«Τότε ήταν που άρχισαν τα παραλη
ρήματα. Είδα σαν να ήταν πραγματικό
τητα την ίδια μου την κηδεία και την 
οικογένειά μου στα μαύρα να θρηνεί. 
Με είχε κυριέψει μια μακάρια, ευεργε
τική προσωρινά νάρκη, αλλά καταλάβαι
να στο βάθος πως δεν έπρεπε να πάψω 
να προχωρώ.

« Εξαφνα, η χλωμή,'τρεμουλιαστή 
δέσμη του φαναριού μου έπεσε πάνω 
σ’ έναν αμμόλοφο. Μέσα στην παραί
σθησή μου, νόμισα πως ήταν ένα ζεστό, 
αναπαυτικό κρεβάτι! Σύρθηκα όπως-ό-

πως ως εκεί, έπεσα με την κοιλιά και 
τράβηξα τα μεταξωτά σεντόνια πάνω 
μου. Τα τράβηξα ως πάνω, σκεπάζον
τας το κεφάλι μου.

«Εκείνο που έκανα στην πραγματικό
τητα ήταν ότι έσκαβα με τα χέρια μου 
μια τρύπα στην πλευρά του αμμόλοφου. 
Το στόμα μου είχε γεμίσει άμμο. Τότε, 
μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση της 
μισοαναισθησίας μου φάνηκε ότι κάποι
ος μου είπε: «Βέρνον, κάνε κουράγιο, 
μην παραδίνεσαι!»

»’ Ισως ήταν η ίδια η φωνή μου ή η 
σκέψη μου που αγρυπνούσε. Ξαφνια
σμένος, γύρισα το κεφάλι και κοίταξα 
πίσω. Και τότε, απ’ το ύψωμα του 
λοφίσκου, είδα κάπου μακριά τους 
προβολείς ενός αυτοκινήτου. Μια στι
γμή αργότερα χάθηκαν, σε κάποια 
στροφή ασφαλώς, αλλά δεν είχε σημα
σία. Το σπουδαίο, το αποφασιστικό για 
την τύχη μου, ήταν ότι εκεί κάτω ήταν 
ένας αυτοκινητόδρομος. Είχα φτάσει 
κοντά στους ανθρώπους! Κάποιο από
θεμα δυνάμεων μέσα μου που δεν το 
υποπτευόμουν μπήκε αυτόματα σε κί
νηση. Ξανάρχισα να σέρνομαι, βέβαιος 
όμως ότι τώρα σερνόμουν προς τη 
σωτηρία. Γρήγορα συνάντησα ένα σπίτι. 
Οι καλοί άνθρωποι που με μάζεψαν και 
μ’ έσωσαν, μου είπαν αργότερα ότι 
παραμιλούσα.

«Ξύπνησα σ’ ένα νοσοκομείο. Το 
ζεστό, αναπαυτικό κρεβάτι αυτή τη 
φορά ήταν αληθινό! Βρισκόμουν στο 
Ιατρικό Κέντρο Σαιντ ' Αντονυ του Σαιντ 
Λούις. Δε χρειαζόταν να σκάψω τρύπα 
για να χωθώ. Αν το είχα κάνει αυτό εκεί 
στον αμμόλοφο, αν είχα τρυπώσει στη 
γη σαν πληγωμένο αγρίμι, θα είχα 
ψοφήσει σίγουρα μέσα σ’ εκείνη την 
τρύπα.

»' Ακόυσα το γιατρό, το δόκτορα 
Τζων Ντόνοβαν που έσκυβε από πάνω

μου, να ψιθυρίζει:
«Απίστευτο. Είναι δυνατό να βαδίζει 

ένας άνθρωπος εφτά ώρες με τα 
τέσσερα, με βαθύ τραύμα στο κεφάλι, 
με πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και 
με τσακισμένη τη σπονδυλική του στή
λη; Κι όμως, είναι! Και να η απόδειξη!»



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΝΟΜΟΘΕΤΚΗ 
Ω ΝΤΙΜ Γ3ΠΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
TS5N ΝΑΡΚ8ΤΙΚ8Ν

Του κ. I. Φραντζεσκάκη 
Αντει σαγγελέω ς Εφετών Αθηνών

Η ΜΕΛΕΤΗ μου αυτή δεν γράφεται 
με τη φιλοδοξία να λύσω το 

περίπλοκο αυτό πρόβλημα που έχει 
πάρει τεράστιες διαστάσεις σήμερα και 
στην Ελλάδα μας, αλλά δια να δώσω το 
κέντρισμα σ' όλους τους νομικούς της 
χώρας μας και εις όσσυς άλλους 
ησχολήθησαν με το πρόβλημα αυτό να 
εκφράσουν επ' αυτών τη γνώμη τους 
και να δεχθώ την κριτική των. Με αυτό 
τον τρόπο η προσωπική εμπειρία του 
καθενός μας θα συμβάλη εις το να 
αντιμετώπιση ορθά η Πολιτεία το πρό
βλημα αυτό καθώς εμφανίζεται σήμερα 
στον ελληνικό χώρο.

Βασικά πιστεύω ότι το ΝΔ 743/1970 
απέτυχε όχι μόνο να λύση το πρόβλημα 
αυτό, αλλά απεναντίας ωδήγησε στη 
τεράστια εξάπλωση των ναρκωτικών 
που σήμεραπαρατηρείται στη χώρα μας 
και μάλιστα μεταξύ των νέων ανθρώ
πων.

Κατωτέρω θα επισημάνω τας βασικάς 
αδυναμίας του νόμου αυτού εις το να 
αντιμετώπιση θαρραλέα το πρόβλημα 
αυτό, και η νομοθετική αυτή αδυναμία 
συνδυαζομένη με το εάν ληφθή μάλι
στα υπ' όψη ότι στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει η κατάλληλος υποδομή (κέν
τρα παροχής συμβουλών σε σχέση με 
τα ναρκωτικά, κέντρα αποτοξινώσεως, 
ως και κατάλληλα καταστήματα εις τα 
οποία θα εισάγωνται οι αποτοξινωθέν- 
τες για να προετοιμασθούν δια ομαλήν 
κοινωνικήν ζωήν και να αποδίδονται στη

κοινωνία μόνον όταν εξαντληθούν αι 
προϋποθέσεις να υποτροποιάσουν) ω
δήγησε εις το συμπέρασμα μου ότι 
κανένα ευνοϊκόν αποτέλεσμα δεν έφε
ρε το ΝΔ αυτό στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος αυτού. ' Ετσι εμφανίζεται 
συχνά το φαινόμενον ότι όχι μόνον τα 
άτομα που ήρχισαν να κάμνουν χρήση 
ναρκωτικών ουσιών, συνήθως και μετά 
την καταδίκην των υποτροπιάζουν, α
φού με τα υπάρχοντα εις την χώραν 
μας ιδρύματα δεν γίνεται καμιά προ
σπάθεια αποτοξινώσεως και επανεντά- 
ξεώς των εις τους κόλπους της κοινω
νίας, αλλά απεναντίας κατά τον χρόνον 
της εκτός κοινωνίας διαβιώσεώς των 
προετοιμάζονται καταλλήλως δια να 
ευρύνουν τον κύκλον δράσεώς των εις 
την εμπορίαν ναρκωτικών και αυτοί 
είναι εκείνοι που εξυπηρετούν τα συμ
φέροντα των μεγαλεμπόρων ναρκωτι
κών, αφού όταν αποκτήσουν την ελευ
θερία των επιδίδονται με μεγαλύτερο 
ζήλον εις το έργον των και τοιουτοτρό
πως αυτοί γίνονται εκείνοι που διακι
νούν το μικρεμπόριον προς εξυπηρέτη
ση των συμφερόντων των κυρίως εμπό
ρων διότι προς εξοικονόμιση μόνον της 
δόσεώς των και οχι εκ φιλοκέρδειας, 
ενεργούν εμπορίαν μικροποσοτήτων 
ναρκωτικών ουσιών και συνεχώς ολοέ
να ευρύνουν τον κύκλο των ατόμων που 
κάμνουν χρήση ναρκωτικών. Πώς λοι
πόν θα πρέπει να αντιμετωπισθή η 
περίπτωση των ως άνω μικρεμπόρων

νακρωτικών ουσιών; Αυτό το θέμα θα 
έχη ως αντικείμενο η μελέτη μου. 
Βασικά συμφωνώ ότι οι έμποροι ναρκω
τικών που προς ικανοποίηση και μόνον 
οικονομικών συμφερόντων σκορπούν 
τον αργό θάνατο σε χιλιάδες ανθρώ
πους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
τόσον από το νόμο όσον και από τους 
δικαστάς με όσον το δυνατόν μεγαλυ- 
τέραν σκληρότητα. Αυτοί όμως σπάνια

226



εμφανίζονται ατο προσκήνιο και η μέχρι 
τούδε πείρα μου με εδίδαξεν ότι η 
κατηγορία αυτή των ανθρώπων κατορ
θώνει να κρύβεται σπάνια δε παρά τας 
υπερανθρώπους προσπάθειας των υ
πηρεσιών διώξεως ναρκωτικών ανακα
λύπτονται αυτοί και πολύ ολίγας φοράς 
λογοδοτούν ενώπιον των δικαστηρίων. 
Εκείνοι κυρίως που φθάνουν να αντιμε
τωπίζουν καθημερινά τη δικαιοσύνη 
συνήθως διακινούν τα ναρκωτικά προς 
εξεύρεση χρημάτων μόνον δια να 
εξοικονομίσουν την δόση των και όχι 
εκείνοι που χαρακτηρίζονται ως εγκέ
φαλοι εις το έργον της διακινήσεως 
ναρκωτικών διότι αυτοί δυσκόλως γί
νονται αντιληπτοί. Οι επιδιδόμενοι κυρί
ως προς πλουτισμόν με την εμπορίαν 
ναρκωτικών κατορθώνουν με πολύ επι
δέξιο τρόπο να μυήσουν διάφορα νεα
ρά άτομα στη χρήση των ναρκωτικών
ουσιών ιδίως ρίπτουν στη κατανάλωση 
τα λεγάμενα σκληρά ναρκωτικά (ηρωί
νη, μορφίνη κλπ.), που γρήγορα φέρ
νουν στα άτομα τον εθισμό και έτσι 
κάμνουν πλέον τα εθισμένα αυτά άτομα 
υποχείριό των και με αυτό το τρόπο 
κατορθώνουν να διακινούν το εμπόριό 
των και να προσελκύουν ολοένα και 
περισσότερα άτομα στη χρήση ναρκω
τικών ουσιών, χωρίς δε να διατρέχουν 
τον κίνδυνο οι ίδιοι να έλθουν εις το 
προσκήνιο και να συλληφθούν, αφού οι 
ενεργούντες το μικρεμπόριον όταν 
γίνουν πλέον τοξικομανείς διστάζουν

να τους καταδώσουν, διότι φοβούνται 
αφ' ενός μεν να μην τους στερήσουν 
από τις ναρκωτικές ουσίες που έχουν 
πλέον αποκτήση την συνήθεια να λαμ
βάνουν αφ’ ετέρου δε αυτοί είναι 
βέβαιοι ότι εάν τολμήσουν να καταδώ
σουν τους εγκεφάλους της εμπορίας 
των ναρκωτικών θα αντιμετωπίσουν την 
σκληρά τιμωρία των. Κατόπιν όλων 
αυτών που ανέφερα παραπάνω η λύση 
του πράγματι περίπλοκου προβλήματος 
είναι ανάγκη να εξετασθή κατά την 
γνώμη μου με ποιό τρόπο θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν από τη Πολιτεία η ως 
άνω κατηγορία των μικρεμπόρων των 
ναρκωτικών που είναι οι μόνοι που 
συνήθως εμφανίζονται εις το προσκή
νιο και συχνά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
αντιμετωπίζουν καθημερινά τη δικαιο
σύνη. Πιστεύω δε εάν επιτύχομε να 
αποθαρρύνωμεν τους μικρεμπόρους 
αυτούς ναρκωτικών εις το έργο των και 
επιτύχουμε την επανένταξή των εις την 
ομαλήν κοινωνική ζωήν θα παύση αυτό
ματα και η διακίνηση των ναρκωτικών 
ουσιών αφού μόνον με αυτούς λαμβά
νει χώραν κυρίως εις τους τόπους όπου 
συχνάζουν τοξικομανή άτομα το εμπό- 
ριον των ναρκωτικών, διότι οι πραγματι
κοί έμποροι κρύβονται επιμελώς, καθ’ 
όσον εάν συλληφθούν έχουν να αντιμε
τωπίσουν και με το ΝΔ 743/1970 
βαρυτάτας ποινικός κυρώσεις και έ 
χουν κάθε συμφέρον να δημιουργή
σουν θύματα δια τους άνομους σκο-

Στις φωτογραφίες και των δύο σελίδων 
«στιγμιότυπα» από τον κόσμο των 
ναρκωμανών. Η καταπολέμηση της δια- 
δώσεως των ναρκωτικών αποτελεί ε 
κτός των άλλων και σωστή νομοθετική 
ρύθμιση.

πούς των.
Ιδού πλέον το ερώτημα που ορθώνε

ται ενώπιον μας αν θα πρέπει την 
κατηγορία των ατόμων αυτών να τους 
αντιμετωπίσωμεν ως εγκληματίας ή ως 
μη φυσιολογικά άτομα λόγω ανωριμότη- 
τος ή εξ άλλων ψυχολογικών ή κοινωνι
κών αιτίων. Το ΝΔ 743/1970 προχείρως 
κατ' εμέ, αντιμετώπισε το παραπάνω 
ερώτημα και εχώρισε όλους ανεξαιρέ
τως τους εμπόρους ναρκωτικών εις 
τοξοκομανείς και μη με αποτέλεσμα οι 
πρώτοι, εάν και πολλές φορές διακι
νούν μεγάλας ποσότητας ναρκωτικών 
ουσιών, να αντιμετωπίζονται ευνοϊκά 
από τον νόμο. ' Ετσι ευρισκόμεθα πάν
τοτε εμείς οι νομικοί θεαταί σ' ενα 
αγώνα που γίνεται για να επιτευχθή ο 
χαρακτηρισμός των «ως μη δυναμένων 
δηλαδή αυτοδυνάμως να αποβάλλουν 
την έξιν της χρήσεως των ναρκωτικών» 
κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του 
νόμου. Εις την Ελλάδα μας που δεν 
υπάρχει η κατάλληλος υποδομή δεν 
δύναται να γίνη με ασφαλή κριτήρια 
τέτοιος έλεγχος, πολλοί από τους 
κατηγορουμένους με μια πρόχειρο ια-
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Οι ναρκομανείς με ευκολία εγκλημα
τούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
«δόση» τους.

τρική εξέταση κατορθώνουν να χαρα- 
κτηρισθοϋν ως τοξικομανείς, πράγμα 
που δεσμεύει κατά κάποιο τρόπο τους 
δικαστάς ως προς την αντιμετώπισή 
των. Αλλά και εάν χαρακτηρισθούν τα 
άτομα αυτά ως τοξικομανή ουδένα 
πρακτικόν αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 
στην Ελλάδα, αφού δεν υπάρχουν τα 
κατάλληλα κέντρα αποτοξινώσεως και 
η Πολιτεία ελάχιστα ενδιαφέρεται και 
εάν ακόμη αποτοξινωθούν αυτοί δια την 
περαιτέρω αποκατάστασή των, την απο
δέσμευση από τα κυκλώματα και το 
μόνον αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται 
με τον χαρακτηρισμόν των ως τοξικομα
νών είναι να συντομεύσουν την παρα
μονήν των εις τα ψυχιατρικά παραρτή
ματα ή εις φυλακάς και εν ελευθερία 
πλέον να επανενταχθούν εις τα κυκλώ
ματα από τα οποία προήλθον και να 
συνεχίσουν το φθοροποιόν έργον των. 
Ποιά όμως θα πρέπει να είναι η 
αντιμετώπιση κατά την γνώμην μας της 
κατηγορίας των ατόμων αυτών δηλαδή 
των μικρεμπόρων ναρκωτικών ουσιών 
με αποκλειστικό και μόνον σκοπό να 
εξεύρουν τα χρήματα προς εξοικονό
μηση της δόσεώς των την οποίαν πλέον 
έχουν ανάγκην αφού έχουν εθισθή 
πλέον εις την χρήση των διαφόρων 
ναρκωτικών και ιδίως των χαρακτηρισ
μένων ως σκληρών; Οφείλω κατ’ αρχάς 
να ομολογήσω ότι η κατηγορία των 
ατόμων αυτών μετά πάροδον μικρού 
χρόνου αφ' ότου αρχίοουν να εθίζων- 
ται εις την χρήση των ναρκωτικών και 
ιδίως των σκληρών (μορφίνη, ηρωίνη 
κλπ.) θα εμφάνιση μιανεπικυνδυνότητα 
δια την κοινωνίαν δια τους κατωτέρω 
λόγους; α) Τα άτομα αυτά ευκόλως 
εγκληματούν προκειμένου να εξεύ 

ρουν τα οικονομικά μέσα δ ι’ εξοικονό
μηση της δόσεώς των. β) Έχουν 
συμφέρον να μυήσουν και άλλα άτομα 
στη χρήση των ναρκωτικών ουσιών διότι 
εις χείρας των εναποτίθεται το μικρεμ- 
πόριο των ναρκωτικών και γ) Αυτοί γί
νονται συνήθως όργανα των κυρίως 
εμπόρων των ναρκωτικών ουσιών και 
θέλουν να έχουν την ένοια αυτών και 
έτσι σπάνια τους καταδίδουν και σπάνια 
απαγκιστρώνονται από το κύκλωμά των 
με το σημερινόν νομικόν καθεστώς.

Ιδού λοιπόν ποια νομοθετικά μέτρα 
προτείνω δια την ορθή αντιμετώπιση 
της κατηγορίας αυτής των ατόμων πριν 
μάλιστα τα άτομα αυτά γίνουν επικίνδυ
να δια την κοινωνίαν, ως ανωτέρω 
ανέφερα (οπότε θα πρέπει να είναι και 
η διαφορετική αντιμετώπισή τους) υπό 
την προϋπόθεση όμως ότι και οτη χώρα 
μας θα δημιουργηθή η κατάλληλος 
υποδομή προηγουμένως (Συμβουλευ
τικά Κέντρα, κατάλληλα κέντρα αποτο- 
ξινώσεως, κατάλληλα καταοτήματα εις 
τα οποία θα ειοάγωνται μετά την 
σωματική αποτοξίνωσή των και τα οποία 
θα έχουν ως σκοπό των να εξαλείψουν 
από τα άτομα αυτά και την ψυχικήν 
εξάρτηση από τας διαφόρους ναρκωτι
κός ουσίας με ανθρώπινος συνθήκας

διαβιώοεως κάτω από τας οποίας θα 
μπορέσουν να βελτιωθούν τα άτομα 
αυτά και να προετοιμασθούν για ομαλή 
κοινωνική ζωή). Περαιτέρω θέτω το 
ερώτημα θα κερδίσωμεν τίποτε εάν τα 
άτομα αυτά τα αντιμετωπίσουμε ως 
εγκληματίας και τα στιγματίσωμε κοινω
νικά; Η απάντησή μου στο ανωτέρω 
ερώτημα είναι ότι όχι μόνον δεν θα 
έχωμεν όφελος, αλλά ζημία, αφού με 
τον χαρακτηρισμόν των ατόμων αυτών 
ως εγκληματιών θα είναι δύσκολος η

Η νεολαία αποτελεί κυρίως το στόχο 
των εμπόρων ναρκωτικών.

επανένταξή των εις ομαλή κοινωνική 
ζωή, αλλά θα τα οδηγήσω μεν και πάλιν 
εις το να επανέλθουν εις τα κυκλώματα 
διαδόσεως ναρκωτικών ουσιών από τα 
οποία προήλθον, αφού ο δρόμος αυτός 
θα είναι η μόνη διέξοδός των.

Πώς θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπι- 
σθή νομοθετικά το θέμα αυτό; Φρονώ 
ότι θα πρέπει δια νόμου να δημιουργη- 
θή μια ειδική προς τούτο υπηρεσία 
καταλλήλως οργανωμένη και με τα 
απαραίτητα μέσα στη διάθεσή της, αυτή 
θα έχει δε ως σκοπό να πλήξη το κακόν 
εγκαίρως πριν η μικρεμπορία ναρκωτι
κών λάβη μεγάλος διαστάσεις και γί
νουν επικίνδυνοι δια την κοινωνίαν οι 
μικρέμποροι αυτοί. Η υπηρεσία αυτή θα 
αποτελείται από εξειδικευμένα δια τη 
δίωξη των ναρκωτικών πρόσωπα (δικα
στικούς λειτουργούς, κατά πλειοψηφί- 
αν και επί πλέον αστυνομικούς εγκλη- 
ματολόγους ψυχιάτρους, ψυχολόγους 
παιδαγωγούς κ.λπ.) και θα έχη ως 
σκοπό η υπηρεσία αυτή όχι μόνον να 
ερευνά και να ανακαλύπτη τους δρά- 
στας της ανωτέρω αναφερομένης κα
τηγορίας ατόμων αλλά και να επιβάλη 
επ' αυτών τα κατά την κρίση της 
κατάλληλα μέτρα προς θεραπείαν του 
κακού και μάλιστα αθορύβως πράγμα το 
οποίον σημαίνει ότι όχι μόνον δεν θα 
στιγματίζει αυτούς κοινωνικώς ως εγ
κληματίας αλλά θα τους παρέχει συγ
χρόνως και την δυνατότητα να έχουν 
όλα τα μέοα να υπερασπίσουν τους 
εαυτούς των πριν αποφασισθή να επι- 
βληθή εις αυτούς το ανάλογον ασφαλι
στικό μέτρον. Αι αποφάσεις δε των 
υπηρεσιών αυτών θα εκτελούνται υπο- 
χρεωτικώς, διότι εάν αυτοί έχουν προ
αιρετικόν χαρακτήρα ουδόλως θα απο
δώσουν. Εις το σημείον δε αυτό πρέπει 
να γίνη γνωστόν ότι εις τη δικαιοδοσία 
των υπηρεσιών αυτών θα υπάγονται 
μόνον τα άτομα τα οποία εγένοντο 
θύματα των κυρίως εμπόρων των ναρ
κωτικών ουσιών και με τα ανωτέρω 
μέτρα τα οποία θα έχουν παιδαγωγικόν 
και συγχρόνως θεραπευτικόν χαρακτή
ρα θα αποκόπτονται αυτά από τα ως άνω 
κυκλώματα εγκαίρως πριν γίνουν, ως 
ανωτέρω ανέφερα, επικίνδυνα τα άτο
μα αυτά και θα επιμελείται συγχρόνως η 
υπηρεσία αυτή την κοινωνική και επαγ
γελματική αποκατάστασή των. Αι άλλαι 
περιπτώσεις εμπορίας ναρκωτικών θα 
αντιμετωπίζονται ως και προηγουμέ
νως υπό των δικαστηρίων. Τελειώνον
τας τονίζω ότι θα χαρώ ιδιαιτέρως εάν 
αι σκέψεις μου αυταί δημιουργήσουν το 
κέντρισμα είτε δι' αντίλογον είτε δια 
συμπλήρωση.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 500 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Ε
Π ΕΝΤΑΚΟΣΙΑ χρόνια φέτος από το 

θάνατο του Κων. Αρμενοπούλου, 
του επιφανούς Βυζαντινού δικαστή και 
νομοδιδασκάλου, του οποίου το περί
φημο βιβλίο - συλλογή «Εξάβιβλος» 
στάθηκε η τροφός της νεώτερης ευρω
παϊκής νομοθεσίας. Με το από 23 
Φεβρουάριου 1835 Νομοθ. Διάταγμα 
θεαπίστηκε το πρώτο αστικό δίκαιο και 
στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Και 
κράτησε σωστά εκατόν δέκα χρόνια ως 
τις 23 Φεβρουάριου 1946, που άρχισε 
να ισχύει ο Αστικός Κώδικας. Η δικαιο- 
δοτική εκείνη αφετηρία του φτωχού 
ξαναγεννημένου ελληνικού κράτους, 
το 1835, όριζε:

«Οι πολιτικοί νόμοι των Βυζαντινών 
αυτοκρατόρων, οι περιεχόμενοι εν τη 
Εξαβίβλω του Αρμενοπούλου, ισχύουσι 
μέχρις εκδόσεως του Αστικού Κώδι- 
κος, ούτινος την σύνταξιν διετάξαμεν 
κλπ».

' Ηταν μια πρόχειρη, αλλά σίγουρη 
νομοθετική ρύθμιση, γιατί οτα πέντε 
από τα έξη «βιβλία» της συλλογής του 
Αρμενόπουλου, ρυθμιζόντουσαν θέμα
τα ενοχικού, εμπράγματου, οικογενεια
κού και κληρονομικού δικαίου και στο 
έκτο αρκετά ποινικού.

Μέσα σ' ένα γεμάτο καταπίεση και 
προλήψεις μεοαίωνα, αυτό το απρόσω
πο υψηλό αγαθό των ανθρωποτήτων, το 
Δίκαιο, είχε βρει στο πρόσωπο του 
Βυζαντινού κριτή, νομικού και αρχιδικα
στή, έναν από τους πιστώτερους θεμα- 
τοφύλακες. Μια φωνή που θαρρείς ότι 
την περίμενε ο κόσμος για να πλοηγη- 
θεί μέσα στην περιπέτεια της ιστορίας 
των σκοτεινών εκείνων καιρών.

Ο Αρμενόπουλος γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 1320. Κι άφησε 
τη ζωή στη γενέτειρά του το 1383, 
όπως μας αποθησαυρίζει ο Νικόλαος 
Κομνηνός Παπαδόπουλος στο βιβλίο 
τόυ «PRAENOTIONES MYSTAGOGI- 
□ΑΕ» (Μυσταγωγικές προγνώσεις) πρυ 
δημοσίευσε στην Πάδουα της Ιταλίας 
το 1695. Λαθεμένα αναφέρεται σε 
μερικές παλιές εγκυκλοπαίδειες ως 
χρόνος θανάτου του Βυζαντινού νομο
διδασκάλου το 1380. Καιρός παρακμής 
στάθηκε ολόκληρη αυτή η περίοδος. Η 
άλλοτε κραταιά Βυζαντινή αυτοκρατία,

ΞΑΒΙΒΛΟΣ»
Γράφει ο Δημ. Σιατόπουλος

μόλις είχε συνελθεί από τη μάστιγα των 
σταυροφοριών, που είχαν ρημάξει τη 
νότια Βαλκανική απ’ άκρου σ’ άκρη. 
Ουσιαστικά το ελληνοβυζαντινό κρά
τος περιοριζόταν στη Θράκη, Μακεδο
νία, μέση ελληνική χερσόνησο, ένα 
μέρος του Μωριά και σε μερικά νησιά 
του Αιγαίου. Ενα όργιο βίας κι αυθαι
ρεσίας βασίλευε παντού.

Επίσης μια τρομερή πολυνομία και 
σύγχυση από την παράλληλη εφαρμογή 
των διατάξεων, εθίμων και αποφάσεων 
της φραγκοκρατίας βασάνιζαν το λαό, 
που απαιτούσε κάποιο νομοθετικό κεί
μενο ενιαίο και συγκεκριμένο. Από 
νωρίς το είδε, ο Αρμενόπουλος, που 
ήταν γιός Βυζαντινού αξιωματούχου 
(«κουροπλάστη», αυτοκρατορικού επι
μελητή) και με θέρμη επιδώθηκε στη 
σπουδή της νομικής στην ονομαστή 
τότε «Ακαδημία» του Γεωργ. Ακροπολί
του. Και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σ’ 
έναν ευσυνείδητο δικαστή για να φτά
σει, όσο ζούσε στην Πόλη, στο βαθμό 
του «Κριτή του Δρόμου», δηλαδή μέλος 
του ανωτάτου Πολιτικού Δικαστηρίου. 

.Ως τότε είχε παρουσιάσει σε ηλικία 25 
χρόνων, στα 1345 την περίφημη «Εξά- 
βιβλο», ένα βιβλίο «Πρόχειρων νόμων», 
όπως το τιτλοφόρησε, με μια σταχειο- 
λόγηση των βασικών διατάξεων της 
δικαιοπρακτικής του καιρού. Τη χρονο
λογία έχουμε από μαρτυρία του Πατρι
άρχη Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου, 
που αναφέρει ότι η συλλογή αυτή των 
νόμων «συνετελέσθη πολλώ πόνω παρά

Η πρώτη ελληνική έκδοση της «Εξαβτ 
βλου» στη Βενετία το 1744.
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του Πανσεβάστου νομοφύλακος Κυρού 
Κωνσταντίνου του Αρμενοπούλου εν 
έτει από κτήσεως κόσμου ςωνγ’ ».

Στα 1360, ο Αρμενόπουλος γίνεται 
ανώτατος δικαστής και τοποθετείται 
«Κριτής Θεσσαλονίκης», που ήταντότε 
η μεγαλύτερη, μετά την πρωτεύουσα 
πόλη της αυτοκρατορίας, με ισχυρότα
το εμπόριο από όλη τη Βαλκανική, αλλά 
και σημαντική πνευματική δραστηριότη
τα. Στη Θεσσαλονίκη φανέρωσε όλη τη 
νομική σοφία του και δικαστική πείρα, ο 
συγγραφέας της «Εξαβίβλου». Καιεξε- 
λίσσεται σε Νομοφύλακα, δηλαδή κα
θηγητή στο «Διδασκαλείο των Νόμων» 
και ανώτατο νομικό αξιωματούχο του 
Ιερού Παλατιού. Εκανε σημαντικές 
μελέτες γύρω από κανονικά και άλλα 
θρησκευτικά θέματα κι εξέδωσε πέντε 
σχετικά βιβλία κι ένα που του αμφισβη
τείται η πατρότητα. ’ Ολα με τη σωφρο
σύνη και την ερευνητική επιμέλεια.

Η «Εξάβιβλος» πρωτοκυκλοφόρησε 
στην Ευρώπη, μεταφρασμένη στα λατι
νικά, το 1540 στο Παρίσι. Στη συνέχεια 
το 1564 στη Γερμανία, το 1587 στη 
Γενεύη, το 1744 στη Βενετία μεταφρα
σμένη στην τότε απλοελληνική από τον 
τότε λόγιο και νομικό Αλέξιο Σπανό, το 
1766 στη Ρωσία, το 1 775 στη Βουλγαρία 
κ.α. Στην ελεύθερη Ελλάδα πρωτοτυ- 
πώθηκε το 1833 στο Ναύπλιο, σε 
μετάφραση στη λόγια γλώσσα από τον 
Κ. Κλονάρη από την «Εθνική Τυπογρα
φία», με τη φράση του Αριστοτέλη στο 
εξώφυλλο: «Εν δε δικαιοσύνη συλλή
βδην πάσ’ αρετή έστι».

Η σπουδαιότητα της συλλογής των 
Νόμων του Αρμενόπουλου βρίσκεται 
στη σαφήνεια και στην περιεκτικότητα. 
Μέσα από τη σωρευμένη πολυνομία 
των χρόνων, ο πρακτικός και οξυδερ
κής νομικός και λόγιος, διάλεξε τα 
χρησιμώτερα στο λαό.

’ Ετσι η «Εξάβιβλος, χωρίς να είναι 
φορτωμένη, περιέχει μια πλήρη εικόνα 
της περισπούδαστης, αλλά και πολυδαί
δαλης Βυζαντινής νομοθεσίας. Το βα
σικό αυτό νομικό κείμενο του μεσαιωνι
κού Ελληνισμού αποτελεί μια θεμελια
κή καταβολή στην παγκόσμια ιστορία 
του δικαίου και μια γόνιμη σπορά για 
όλες τις νεώτερες νομοθεσίες.
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Η ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ εκπαίδευση των α
στυνομικών στα όπλα έγινε σήμε

ρα επιβεβλημένη ανάγκη, ύστερα από 
τα αλλεπάλληλα κρούσματα βίας που 
έχουν λάβει χώρα κατά το πρόσφατο 
παρελθόν. Στην παρακάτω μελέτη επι- 
σημαίνονται τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζουν σήμερα οι αστυνομικοί ανα
φορικά με την εκπαίδευσή τους και 
δίνονται λύσεις για μια καλύτερη εξά
σκηση πάνω σε σωστές βάσεις. Σαν 
πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτή των 
στόχων προτείνουμε:

Α' Την κατασκευή κατ' αρχήν ειδι
κού κλειστού σκοπευτηρίου πυροβό
λων όπλων (περίστροφα πιστόλια-υπο- 
πολυβόλα), ταχύρυθμου εκπαιδεύσεως 
τύπου COMBAT (μάχης).

Το ανωτέρω σκοπευτήριο θα είναι 
όμοιο με τα ήδη λειτουργούντα σκο
πευτήρια των Αστυνομιών της Δ. Ευρώ-

ΑΝΑΓΚΗ Η

του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
ι. Φωτισμό κατάλληλο κ.λ.π.
2. Το ως άνω ταχύρυθμο εκπαιδευτι

κό σκοπευτήριο πρέπει να έχει δυναμι
κότητα τουλάχιστον μέχρι 10 θέσεις, 
ώστε κάθε (2) εκπαιδευόμενοι να επι
τηρούνται και καθοδηγούνται υπό ενός 
εκπαιδευτού.

Με την ανωτέρω δυναμικότητα υπάρ
χει δυνατότης εκπαιδεύσεως δέκα (10) 
υπαλλήλων με τρίωρο περίπου εκπαι
δευτικό ήρόγραμμα: ήτοι συνολικά με 
κυκλικό τρίωρο πρόγραμμα θα εκπαι
δεύονται ημερησίως τεσσαράκοντα 
(40) υπάλληλοι.

Το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέ
σματα θα πρέπει ο υπάλληλος να το 
εφαρμόσει τουλάχιστον στην αρχή επί 
έξη (6) συνεχείς ημέρες. Ώ σ τε  στο 
χρονικό αυτό διάστημα να αποκτήσει τις 
αναγκαίες δεξιότητες, που απαιτούνται

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ Αί
πης και που χρησιμεύουν για την 
εκπαίδευση των Αστυνομικών εδώ και 
αρκετά χρόνια, όταν και οι χώρες αυτές 
αντιμετώπισαν τις ίδιες καταστάσεις 
εγκληματικότητας που αντιμετωπίζου
με εμείς σήμερα.

1. Το σκοπευτήριο τύπου COMBAT 
(μάχης), μπορεί να κατασκευαστεί στο 
υπόγειο της Μηχανοκινήτου Αστυνομι
κής Υποδιευθύνσεως Αθηνών επί της 
οδού Χίου 3 (Καισαριανή), όπου υπάρ
χει χώρος κατάλληλος και ήδη έχει γίνει 
σχετική μελέτη, ή σε άλλο κατάλληλο 
χώρο.

Οι προδιαγραφές του θα πρέπει να 
είναι τέτοιες, ώστε να παρέχει ασφά
λεια στους εκπαιδευτές καιεκπαιδευο- 
μένους.

Για να δύναται να θεωρηθεί το 
ανωτέρω σκοπευτήριο τύπου COMBAT 
και να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται πρέπει να διαθέτει: 

α. Κινητούς στόχους (ανδρείκελλα). 
β. Στόχους αιφνίδιας εμφανίσεως. 
γ. Μηχανή προβολής ταινιών, που θα 

προβάλλει σκηνές εγκληματικών κατα
στάσεων και θα καλείται ο αστυνομικός 
να ενεργήσει γρήγορα και αποτελεσμα
τικά χρησιμοποιώντας το όπλο του.

δ. BULLET TRAP, ειδική κατασκευή 
πίσω από τους στόχους από κατάλληλο 
υλικό που θα δεσμεύει τα βλήματα, 
ώστε να αποκλείεται η περίπτωση απο- 
στρακισμού. Επίσης θα χρησιμεύει και 
για οθόνη προβολής.

ε. Ειδική κατασκευή δαπέδου για τον 
ίδιο ως άνω σκοπό, 

οτ. Ηχομόνωση οροφής κ.λ.π. 
ζ. Ειδικά κινητά παρεμβάσματα στη 

γραμμή βολής για την προστασία των 
εκπαιδευομένων από άτυχες εκπυρσο
κροτήσεις.

η. Εξαερισμό για τη μολύβδωση, 
θ. Τηλεκτρόλ, πίσω από τη γραμμή 

βολής για τον χειρισμό, υπό του προϊ
σταμένου των εκπαιδευτών, των αναγ
καίων μηχανημάτων για την εφαρμογή

για την ενάσκηση του Αστυνομικού 
επαγγέλματος.

Επίσης για να εξοικιωθεί ο υπάλλη
λος με το όπλο του και να αποκτήσει την 
απαραίτητη εμπιστοσύνη σ' αυτό, θα 
πρέπει στην αρχή να ρίχνει εντός του 
τριώρου εκπαιδευτικού προγράμματος 
τουλάχιστον εκατό (100) φυσίγγια, από 
διάφορες θέσεις βάλλοντος σε διαφο
ρετικούς στόχους με σχετική ταχύτητα 
και ακρίβεια.

Με έναν τέτοιο τρόπο τριώρου εκπαι-
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δέύσεως την ημέρα επί μια συνεχή 
εβδομάδα, πιστεύουμε ότι ο αστυνομι
κός θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει 
το όπλο του σε δεδομένη στιγμή 
αποτελεσματικά.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα για 
να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέ
σματα θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνι
μα και κυκλικά εφ ' όλης της Αστυνομι
κής Δυνάμεως.

3. Για τη σωστή και αποδοτικότερη 
λειτουργία ενός τέτοιου σκοπευτηρίου 
απαιτείται:

Η συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού

Γράφει ο αρχιφύλακας 
κ. Αθανάσιος Περδίκης

δόοουν γρήγορα σαν εκπαιδευτές.
Η εκπαίδευση των πρώτων εκπαιδευ

τών και η εκπόνηση του πρώτου εκπαι
δευτικού προγράμματος θα πρέπει να 
ανατεθεί οε ξένο αστυνομικό προπονη
τή ώοτε η όλη προσπάθεια να τεθεί από 
την αρχή πάνω σε σωστές βάσεις 
δεδομένου ότι ανάλογα προγράμματα 
εκπαιδεύσεως έχουν εφαρμοσθεί με 
επιτυχία στο εξωτερικό. Οι αυτοσχεδια- 
ομοί από μη έμπειρους ανθρώπους και 
η μη εφαρμογή ενός δοκιμασμένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος και αντι- 
οικονομικό είναι και δεν εξυπηρετούν 
τον αντικειμενικό σκοπό.
Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλο
ποιηθεί και αποδόοει η ως άνω εκπαί
δευση, είναι η αντικατάσταση του ατο
μικού οπλισμού, με αξιόπιστα αμυντικά 
πολεμικά περίστροφα με μεγάλη δύνα
μη πυρός, που θα επιτρέπουν μια τέτοια

ΝΟΜΙΚΩΝΣΤΑΝΕΑΟΠΛΑ
τμήματος που θα είναι εγκατεστημένο 
εντός ή παραπλεύρως του ως άνω 
σκοπευτηρίου και θα λειτουργεί σαν, 
ένα κανονικό τμήμα, με αξιωματικούς- ί 
υ π α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς -ε κ π α ιδ ε υ τέ ς -  
γραμματεία-αποθηκάριους κ.λ.π·. Ο 
σκοπός του θα είναι η εκπαίδευση και 
βελτίωση των προγραμμάτων εκπαιδεύ- 
σεως, η προμήθεια φυσιγγίων, όπλων ' 
κ.λ.π., η αξιολόγηση της μαχητικότητας 
και γενικότερα η αξιολόγηση των υπαλ
λήλων σε σχέση με τις επιδόσεις των 
πάνω στα όπλα, ώστε να βοηθούνται οι 
αρμόδιες υπηρεσίες στην επάνδρωση 
των διαφόρων υπηρεσιών με κατάλληλο 
προσωπικό.

Επίσης το ως άνω τμήμα θα αξιολογεί 
υπαλλήλους που θα μπορούν μελλοντι
κά να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευ
τές. Ως επίσης θα αναλάβει πέραν των 
ανωτέρω και την θεωρητική κατατόπιση ’ 
των υπαλλήλων γύρω από τα όπλα, τη 
θεωρητική ανάπτυξη του εκπαιδευτΓ 
κού προγράμματος και ότι άλλο κριθεί 
χρήσιμο, ώστε να αναπτερωθεί το ηθικό 
των υπαλλήλων, να αποκτήσουν ευθυ- 
ξία πάνω στο όπλο και εμπιστοσύνη στις 
ικανότητές τους.

Το προσωπικό του Τμήματος και 
ιδιαίτερα οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 
προέρχονται από ή μη ενεργεία σκο
πευτές και από υπαλλήλους που έχουν 
ιδιαίτερη κλίση προς τα όπλα, ώστε με 
μια σύντομη χρονικά εκπαίδευση να 
μπορέσουν να προσαρμοστούν και απο-

εκπαίδευση μάχης και θα προσδίδουν 
οτον υπάλληλο εμπιστοσύνη και σιγου
ριά.

Σαν τέτοια περίστροφα προτείνουμε 
τα 357 MAGNUM RUGER POLICE 
SERVICE SIX των (6) φυσιγγίων με λαβή 
που θα παρέχει καλό πιάσιμο και με 
θήκη που θα επιτρέπει εύκολο και 
γρήγορο τράβηγμα του περιοτρόφου.

Τα μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα 
περίστροφα, λόγω κατασκευής τους 
δεν μπορούν να αποδώσουν σε μια 
τέτοια εκπαίδευση. Το μη καλό και 
σίγουρο πιάσιμο της λαβής, η μικρή 
δύναμη πυρός, οι συχνές βλάβες του 
επικρουστήρα από πέσιμο του περι
στρόφου, οι θραύσεις του βυκίου κατά 
τη βολή, οι μη κατάλληλες θήκες και 
ειδικά οιαυτοσχέδιες, η μεγάλη απόκλι
ση των βολίδων από το στόχο κατά τη 
βολή, έχουν καταστήσει το είδος του 
περιστρόφου αυτού αναξιόπιστο. Επί
σης η αντιπαράταξη ενός τέτοιου ανα
ξιόπιστου όπλου, εμπρός στο έγκλημα 
που διαθέτει σύγχρονα και αξιόπιστα 
όπλα μεγάλης βλητικής ικανότητος 
καθιστούν τον υπάλληλο ανασφαλή με 
τα γνωστά αποτελέσματα.

Θα πρέπει να παραμεριστούν οι μέχρι 
σήμερα αντιλήψεις, ότι ο αστυφύλακας 
θα πρέπει να φέρει ελαφρύ περίστρο
φο και για να γίνει ακόμη πιο ελαφρύ θα 
πρέπει να έχει δυναμικότητα πέντε (5) 
φυσιγγίων και το χειρότερο, η γενικότε
ρη σκέψη, ότι πρέπει να φέρει στο

βυκίο 4 φυσίγγια για τη μη εκπυρσοκρο
τήσει σε τυχόν πτώση του. Επίσης θα 
πρέπει να παραμεριστεί η αντίληψη της 
προμήθειας φτηνών και αναξιόπιστων 
όπλων που η διαφορά τιμής των από ένα 
καλό και αξιόπιστο όπλο είναι ελάχιστη 
και δεδομένου ότι η προμήθεια γίνεται 
εφ ’ άπαξ καλύπτεται αυτή η διαφορά 
από τις ανατιμήσεις.

Η προμήθεια επίσης διαφόρων τύπων 
όπλων, όπως έχει διαμορφωθεί σήμε
ρα, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, διότι κάθε τύπος όπλου όσο 
μικρή και αν είναι η προμήθειά του, 
απαιτεί ειδική εκπαίδευση, που αφ' 
ενός μεν είναι πολυδάπανη και ασύμ
φορη χρονικά τέτοιου είδους εκπαίδευ
ση, αφ' ετέρου δεν είναι δυνατόν κάθε 
υπάλληλος να γνωρίζει και να χρησιμο
ποιεί αποτελεσματικά διάφορες μάρ
κες όπλων, αλλά θα πρέπει να περιορι
στεί, σ ’ ένα τύπο περιστρόφου, σ' ένα

τύπο υποπολυβόλου και σ' ένα τύπο 
τυφεκίου.

Μόνο σε ειδικές ομάδες επιτρέπεται 
να υπάρχει ειδικός οπλισμός, διάφορος 
του γενικού οπλισμού, που θα εξυπηρε
τεί ειδικές αποστολές και θα είναι 
εύκολη η εκπαίδευση λόγω του περιορι
σμένου αριθμού των υπαλλήλων. 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν 
ότι ο μέχρι σήμερα πρόσθετος οπλι
σμός των περιπολικώναυτοκινήτωνδεν 
επαρκεί για την αμυντική κάλυψη του 
πληρώματος. Προτείνουμε την αντικα
τάσταση των μέχρι σήμερα χρησιμοποι- 
ουμένων υποπολυβόλων με επαναλη
πτικές ημιαυτόματες βραχύκαννες κα- 
ραμπίνες 8 φυσιγγίων, διότι αφ' ενός
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μεν έχουν δύναμη πυράς κατά πολύ 
ανώτερη των υποπολυβόλων και αφ' 
ετέρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για άμυνα και επιχειρησιακή κάλυψη με 
μεγαλύτερη άνεοη και ακρίβεια υπό του 
υπαλλήλου, δεδομένου ότι τη δεξιότη
τα χρηαιμοποιήσεως ενός τέτοιου ό
πλου την έχουν αποκτήσει όλοι σχεδόν 
οι υπάλληλοι, καθ' όοον λίγο πολύ 
έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιο όπλο 
στο θήρευμα.

Αλλά και ο χρόνος εκπαιδεύσεως, 
λόγω της απλότητος του όπλου, θα 
είναι κατά πολύ μικρότερος του χρόνου 
εκπαιδεύσεως με υποπολυβόλο.

Επιπλέον η οικονομία που θα προκύ- 
ψει σε χρόνο πυρομαχικά και αξία 
τυφεκίου είναι σημαντική. Αρκεί να 
υπολογιστεί, ότι η τιμή CIF μιας τέτοιας 
καραμπίνας είναι τρεις φορές μικρότε
ρη της τιμής CIF του υποπολυβόλου. 
Επίσης η δύναμη πυράς ενός φυσιγγίου 
της ως άνω καραμπίνας αντιστοιχεί με 
12 φυσίγγια υποπολυβόλου. Η δε τιμή 
κάθε φυσιγγίου είναι ίση με την τιμή 2 
φυσιγγίων του υποπολυβόλου.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του 
όπλου αυτού είναι η μικρή διασπορά των 
βλημάτων που φθάνει μόλις το ένα (1) 
μέτρο εντός του δραστικού του βελη- 
νεκούς των 30 Μ και με άνοιγμα οπής 
κάθε βλήματος επί του στόχου, ίση με 
τη διάμετρο οπής της βολίδος του 
υποπολυβόλου.

Η ανωτέρω μικρή διασπορά θεωρεί
ται σημαντικό πλεονέκτημα, διότι η 
διασπορά του υποπολυβόλου στην από
σταση των τριάντα (30) μέτρων είναι 
πολύ μεγαλύτερη, έστω και αν αυτό

χρησιμοποιείται από έμπειρο σκοπευτή.
Η μεγάλη όμως διασπορά των βλημά

των εντός κατωκημένης περιοχής εγ
κυμονεί κινδύνους για τους ανύπο
πτους πολίτες.

Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το 
υποπολυβόλο πρέπει να χρησιμοποιεί
ται αποκλειστικά και μόνο σαν αμυντικό 
όπλο υπό ακινήτου σκοπού για τη 
φρούρηση οικημάτων γενικώς και από 
τις ειδικές δοιμιρίες σαν επιθετικό 
όπλο.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Προτείνουμε τη σύσταοη και λε ι

τουργία ειδικών ταχυρύθμων σεμιναρί
ων, όπου θα διδάσκωνται τρόποι προ- 
οεγγίσεως στόχων, εντός κατωκημέ
νης περιοχής -  εκτός κατωκημένης 
περιοχής -  είσοδοι πολυκατοικιών -  
ακατοίκητα κτίρια κ.λ.π. -  φρούρηση 
κτιρίων υπό ακινήτων ή κινητού οκοπού 
-  κάλυψη επισήμων προσώπων -  τρό
πος εξόδου από περιπολικό όχημα -  
επιβίβαση -  τρόπος καλύψεως υπαλλή
λου που ενεργεί έλεγχο ή προσεγγίζει 
στόχο υπό του ετέρου συνεδέλφου του 
κ.λ.π.

Επίσης για να αποβάλλει ο υπάλλη
λος τοφόβοπουτονδιακατέχεισχετικά 
με την χρησιμοποίηση του όπλου, να 
αναλύονται στα ως άνω σεμινάρια σε 
έκταση οι νόμοι: α. περί «Αμύνης -  
Προσταγής -Καταστάσεως ανάγκης 
αποκλείουσα το άδικον της πράξεως -  
Καταστάσεως ανάγκης αποκλείουσα 
τον καταλογισμόν» και να προταθεί αν 
τούτο κρίνεται αναγκαίο η τροποποίηση

ή συμπλήρωση της οικείας παραγρά
φου του νόμου περί αμύνης, όπου 
ομιλεί περί χρησιμοποιήσεως ιδίων μέ
σων, ειδικά για την περίπτωση του 
αστυνομικού.
Ε. ΣΧΟΛΕΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΗΣ:

Επαναλειτουργία των Σχολών αυτοα- 
μύνης, αφ' ενός μεν για να διατηρούν 
οι υπάλληλοι την φυσική τους κατάστα
ση και αφ- ετέρου να αποκτήσουν 
δεξιότητες αυτοάμυνας που θα τους 
καταστήσουν ικανούς για την ενάσκηση 
του αστυνομικού επαγγέλματος.

Ο χρόνος λειτουργίας τους να συν- 
δυασθεί με το χρόνο εκπαιδεύσεως στη 
σκοποβολή, ώστε να μην αποδυναμώ- 
νωνται οι υπηρεσίες από τη διάθεση 
μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, στην εκ
παίδευση.
ΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

1) Να καθιερωθεί στις παραγωγικές 
σχολές σαν πρωτεύον μάθημα η οπλο- 
τεχνική, εφ' όλων των όπλων που 
διαθέτει το οπλοστάσιο της Αστυνομίας 
και να συμπεριλαμβάνει: ονοματολογία, 
λύση-αρμολόγηση, τρόπος λειτουργίας 
τρόποι βαλλοντος κ.λ.π., ώστε εξερχό- 
μενος ο υπάλληλος από τη Σχολή να 
γνωρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα το 
χειρισμό των όπλων.

2) Μελλοντική πρόβλεψη για τη δη
μιουργία και λειτουργία εντός των 
σχολών σκοπευτηρίου ως της παραγρά
φου Α' για την ουσιαστική εκπαίδευση 
των Δοκίμων.

3) Τα σεμινάρια της παραγράφου Δ' 
να καθιεωρθούν οαν μαθήματα στις 
σχολές.

4) Να συνδυασθεί ή και να αντικατα- 
σταθεί το μάθημα της πρωινής γυμνα
στικής με ασκήσεις αυτοαμύνης, ώστε 
να εθισθούν οι υπάλληλοι στο σπορ 
αυτό, που οπωσδήποτε προσφέρει, 
αλλά και συνδυάζει την τέχνη με την 
φυσική κατάσταση.
Ζ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα 
που θα προκύψουν στην περίπτωση 
εφαρμογής του ανωτέρω εκπαιδευτι
κού προγράμματος, προτείνουμε:

1. Τη μελέτη της δΓ ανταλλαγής 
αντικαταστάσεως του υπάρχοντος ατο
μικού οπλισμού (υπάρχουν προσφορές 
από ξένες εταιρείες).

2. Να μελετηθεί η περίπτωση προμή
θειας εκπαιδευτικώνφυσιγγίων 0,38 και 
9 ΜΜ από τα Ελληνικά Καλυκοποιία, 
εφ ' όσον προτίθενται να κατασκευά
σουν τους ανωτέρω τύπους φυσιγγίων, 
ώστε να περιορισθεί η εξαγωγή συναλ
λάγματος.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

•Η ΑΝΗΣΥΧΗ! ΤΘΥ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ
Του JEAN DE FABREGUES

Ο σύγχρονος τεχνολογικός τρόπος ζωής αποδεικνύεται διαρκώς περισσότερο ανίκανος να 
εξουδετερώνει «αυτή τη μυστηριώδη ανησυχία του υπερπέραν, του υπερφυσικού» που υπάρχει 
στον άνθρωπο. Αντίθετα, αυτό το «ριζικό κενό» εκδηλώνεται του λοιπού με δύναμη και διαύγεια που 
συνεχώς αυξάνουν. Υπόκειται όμως τόσο περισσότερο στην αποτυχία ή στη διαστροφή όσο 
προέρχεται από μία επιθυμία βαθύτερη, περισσότερο παραγνωρισμένη επίσης ή παραμορφωμένη 
και μεταμφιεσμένη σε ορθολογικές ιδεολογίες και αντικατάστατα θρησκειών.

Σ ΥΧΝΑ επέσυρα την προσοχή 
στο ότι οι πιο σύγχρονοι «άν

θρωποι της επιστήμης», δεν υπο
στηρίζουν πια καθόλου ότι«εξηγούν 
τον κόσμο», ότι φθάνουν στα θεμέ
λιά του, όπως έκαναν οι προκάτοχοί 
τους του 19 αι. ή των αρχών του 
20ου.

Πολλές φορές επίσης με απησχό- 
λησε το ερώτημα, που έχει γίνει 
παγκόσμιο, για τους κινδύνους που 
απειλούν τον άνθρωπο σ’ έναν 
πολιτισμό καθαρά τεχνικό.

Η γενηά του Μαίου του ' 68 ή η 
μεταγενέστερη έχει παίξει σ’ αυτό 
κύριο ρόλο. ' Εχει αποθηκεύσει τις 
συνέπειες των λεγομένων υπαρξι
στικών φιλοσοφικών συστημάτων, 
καθώς και την ανησυχία για τη θέση 
του ανθρώπου σ’ ένα κόσμο που τον 
συνθλίβει και την ανικανότητα των 
επιστημόνων να εκφράσουν το σύ
νολο του κόσμου.

Τα ερωτήματα που θέτουν, το 
ερώτημα που θέτουν, παραμένει και 
κυριαρχεί στον ορίζοντα σήμερα και 
στο μέλλον: ερώτημα για το νόημα 
της ανθρώπινης ζωής, για την αξία 
της υπάρξεως. Αυτή η γενιά αισθά
νεται το ίδιο αβέβαιη γιαυτό που 
είναι, όσο και γιαυτό που την απει
λεί. Μόνον έχει βεβαιωθεί ότι ο 
μοναδικός και απλός «λόγος» που 
θα έπρεπε να εξηγεί και να λύει όλα 
δεν απάντησε κατά βάθος στο ερώ
τημα και αποδείχτηκε ανίκανος να 
θεμελιώσει μια αληθινή τάξη της 
ζωής.

" Ό  Jean- Paul Dolle καθώς και 
ολόκληρη η γενηά του ’ 68 απέρρι- 
ψε μαζί τον τεχνικό αμερικανικό 
τρόπο ζωής και τον σοσιαλο-σοβιετι- 
κό τρόπο ζωής. Το ότι ο Dolle δεν 
διέκρινε - ή και αγνοεί - τι είναι ο 
Χριστιανισμός δεν είναι πρόβλημα

που μας απασχολεί σήμερα, αλλά η 
διαπίστωση που απευθύνει: « Οτι ο 
Θεός απέθανε σημαίνει ότι εξαφα
νίστηκε από τον μηδενισμό, από την 
πορεία δηλαδή που από την Αναγέν
νηση τείνει να αντικειμενοποιεί τις 
παρουσίες, φυτά, θνητούς και θε
ούς. Η γνώση τοποθετείται στη 
θέση του Θεού και βλέπει τον κόσμο 
αφ’ υψηλού. Όσο αυξάνει τους 
υπολογισμούς της, τόσο μειώνει το 
βάρος κάθε σώματος, αντικαθιστά 
τα πράγματα με το αντικείμενο που 
θέλει να μελετήσει.

’ Ετσι ξεπέφτει το ον τη στιγμή 
ακριβώς που ο κόσμος συσσωρεύει 
γνώσεις, ώσπου να μην είναι άλλο 
παρά ο κόσμος της γνώσεως, μια 
παγκόσμια τεχνική. Ο κόσμος χάνει 
σε ένταση, όσο πραγματοποιείται η 
κατανόησή του... Και εμείς ξεπέ
φτουμε, παραχωρώντας τη θέση 
μας «σ’ ένα κβάντουμ ενεργείας 
και δυνάμεως». Ο J. Ρ. Dolle γράφει 
αυτά τα λόγια ακολουθώντας τα

βήματα του Heidegger και σ' αυτές 
τις σκέψεις συναντώνται τα συμπε
ράσματα της σύγχρονης φιλοσοφί
ας των επιστημών και η σκέψη για 
την πιο συγκεκριμένη θέση των 
ανθρώπων στον κόσμο της τεχνικής.

Η εξέλιξη των επιστημών, η βε
βαιότητα ότιήταναυτάρκεις,ότιμας 
ήταν αρκετές, σημείωσαν το «τέλος 
της φιλοσοφίας», δηλαδή τη στιγμή 
που θεωρήθηκε ότι ο κόσμος δεν 
είναι πλέον παρά ένα εργαλείο. Ο 
μηδενισμός ήταν η λογική συνέπεια 
αυτής της υποβαθμίσεως του σύμ- 
παντος (και συγχρόνως του ανθρώ
που) σ’ ένα σύνολο χρησίμων δυνά
μεων.

Χρησίμων, γιατί; Είναι εις το εξής 
το μόνο ερώτημα. Μ' άλλα λόγια 
(στη γλώσσα του Heidegger) ποιος 
είναι ο προορισμός του ανθρώπου - 
ή (πράγμα που είναι το ίδιο) τι είναι η 
ύπαρξη, τι είναι το ον; Ποιά είναι η 
πηγή του όντος;

Ο σύγχρονος τεχνολογικός τρό
πος ζωής αποδεικνύεται διαρκώς 
περισσότερο ανίκανος να εξουδε
τερώνει «αυτή τη μυστηριώδη ανη
συχία του υπερπέραν, του υπερφυ
σικού» που υπάρχει στον άνθρωπο. 
Αντίθετα, αυτό το «ριζικό κενό» 
εκδηλώνεται του λοιπού με δύναμη 
και διαύγεια που συνεχώς αυξά
νουν. Υπόκειται όμως τόσο περισσό
τερο στην αποτυχία ή στη διαστρο
φή όσο προέρχεται από μία επιθυμία 
βαθύτερη, περισσότερο παραγνωρι
σμένη επίσης ή παραμορφωμένη και 
μεταμφιεσμένη σε ορθολογικές ι
δεολογίες και αντικατάστατα θρη
σκειών.

Εδώ φαίνεται εις το εξής ο χώρος 
της χριστιανικής αποστολής.

Μετάφρ.: Κ.Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ
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T O 1885 ο γερμανός φιλόσοφος 
FRIENDRICH NIETZSCHE μιλού

σε για την ενοποίηση σαν το βαθύτε
ρο αίτημα της Ευρώπης με τα πιο
κάτω λόγια: «Η Ευρώπη θέλει να 
ενοποιηθή. ' Ολα τα βαθύτερα και 
ευρύτερα πνεύματα αυτού του αιώνος 
είχαν αυτή τη βασική κατεύθυνση στη 
μυστική διεργασία της ψυχής των: να 
προετοιμάσουν το δρόμο προς εκείνη 
τη σύνθεση και να πραγματώσουν στο 
εαυτό τους δοκιμαστικά τον Ευρωπαίο 
του μέλλοντος» (βλ. Ευρώπη, μικρό 
ανθολόγημα κειμένων, εβδομάδα της 
Ευρώπης 5-16 Μαϊ'ου 1976, Αθήναι 
1976, σελ. 12 (Φρειδ. Νίτσε: Η ενοποίη
ση βαθύτερο αίτημα της Ευρώπης. 
1885). Θα πρέπει ασφαλώς να μιλήσου
με στον πρόλογό μας σχετικά με την 
Ευρώπη. Η λέξη «Ευρώπη» προέρχεται 
από τη φοινικική λέξη «Ερέμπ», που 
σημαίνει Δύση, σε αντίθεση με τη 
φοινικική λέξη «Ασού», που σημαίνει 
Ανατολή, απ ’ την οποία προήλθε η λέξη 
«Ασία». Η ιστορία της Ευρώπης είναι 
πολύ μεγάλη και αποτελεί την ιστορία 
όλων των λαών της, γιατί κάθε ένας από 
τους λαούς της Ευρώπης έχει τη δική 
του ιστορία, που όλες μαζί αποτελούν 
την Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο ευρωπαϊκός 
πολιτισμός σ' όλη του την ιστορία είναι 
πολύ αξιόλογος. Οι ευρωπαϊκοί λαοί 
έζησαν με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες 
παρά άλλοι λαοί άλλων ηπείρων. Εδώ θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι σε μια μικρή 
γωνιά της Ευρωπαϊκής ηπείρου, που 
βρίσκεται η Ελλάδα, γεννήθηκε και 
αναπτύχθηκε ο πιο μεγάλος και πιο 
ένδοξος απ' τους πολιτισμούς σ' 
όλους τους αιώνες. Τα έργα της μικρής 
αυτής γωνιάς, της Ελλάδας, είναι αθά
νατα. Ο πολιτισμός των ευρωπαϊκών 
σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
από εκείνον των πολιτισμένων λαών της 
γης. Κάθε τομέας βρίσκεται σε πλήρη 
άνθηση. Οι επιστήμες, οι εφευρέσεις, 
τα γράμματα αναπτύχθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό, αν και ο Β 'ος παγκόσμιος 
πόλεμος στάθηκε ανασταλτικός παρά
γοντας στην ευρωπαϊκή πρόοδο.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος, στην 
οποία γεννήθηκε η βιομηχανία. Τα 
χρόνια πριν απ' τον Α 'ο  παγκόσμιο 
πόλεμο η Ευρώπη ήταν η μοναδική 
ήπειρος της βιομηχανίας. Γύρω στα 
εκατό χρόνια η Ευρωπαϊκή ήπειρος 
κρατούσε σχεδόν την πρώτη θέση και 
διέθετε το ποσοστό των 70% της 
παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής.
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ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ THE ΕΥΡΏΠΗΣ
Η ιδέα για την ενοποίηση της Ευρώπης δεν αντικατοπτρίζει 

μόνο τη σύμφωνα με την παράδοση 
έννοια ενός κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά και τη μορφή 

της οικονομικοαμυντικής ενότητας 
της Ευρώπης απέναντι στις υπερδυνάμεις.

Με το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέ
μου και με την καταστροφή της γερμα
νικής βιομηχανίας αναπτύχθηκε η βιο
μηχανική θέση της Αμερικής. Μόλις 
τελείωσε ο Β ' ος παγκόσμιος πόλεμος, 
η Ευρώπη έκανε προσπάθειες να ξανα- 
ποχτήσει τη θέση, που της ταίριαζε 
στον κόσμο. Στα ευρωπαϊκά εργοστάσια 
κατασκευάζονται αεροπλάνα, αυτοκί
νητα, σιδηρόδρομοι, κάθε λογής μηχα
νές, ατμόπλοια, χαρτί, φάρμακα, πολε
μικά είδη, τρόφιμα, κονσέρβες, λάδι, 
βούτυρα, τυρί, χημικά προϊόντα, γυαλι
κά, χρώματα, υφάσματα, γεωργικά προϊ
όντα και κάθε λογής, άλλα βιομηχανικά 
προϊόντα. Ας σημειωθεί ότι η γεωργο- 
κτηνοτροφική, καθώς επίσης και η 
βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης, 
είναι εφάμιλλη μ' εκείνη της Αμερικής. 
Αν εξετάσουμε τη βιομηχανική παρα
γωγή της Ευρώπης, θα δούμε ότι αυτή 
έχει αυτάρκεια. Στην περίοδο μετά τη 
λήξη του Β ' ου παγκοσμίου πολέμου ο 
ρόλος της Ευρώπης συγκεντρώνεται 
σε δυο σημεία.

α) Ο ευ ρωπαϊκός πολιτισμός και συγ
κεκριμένα το κέντρο βάρους του συγ
κεντρώθηκε πάρα πολύ στο εξωτερικό, 
όχι μόνο προς τις Η.Π.Α., αλλά και προς 
μερικά μέλη της βρεταννικής κοινοπο
λιτείας, δηλαδή την Αυστραλία, τη

Λατινική Αμερική και τον Καναδά. Ο
πως είναι γνωστό, στη Λατινική Αμερική 
και ακριβέστερα στη Βραζιλία, καθώς 
επίσης και στις ισπανόφωνες αμερικα
νικές δημοκρατίες, ανθούσαν οι πορτο- 
γαλλικής και ισπανικής καταγωγής πολι
τισμοί, όπως και στην ιβηρική χερσόνη
σο.

β) ' Εγινε αναδίπλωση των ευρωπαϊ
κών χωρών στα εθνικά τους σύνορα. Οι

Στην απέναντι φωτογραφία το Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο σε μια πανηγυρική 
συνεδρίασή του.
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ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να 
βρουν κέντρο βάρους μέοα στο χώρο 
τους. Συγκεκριμένα, το 1957 κάποιος 
πυρήνας από Δυτικές χώρες κατέληξε 
στη συμφωνία για τη δημιουργία κοινής 
ευρωπαϊκής αγοράς. Για το άκοπά αυτό 
συμφώνησε η πιο πάνω ομάδα των 
Δυτικών χωρών και επιπρόσθετα για την 
εκμετάλλευση των καινούργιων πηγών 
ατομικής ενέργειας και την κοινή τους 
χρήση. Ο Ευρωπαϊκός γενικά κόσμος 
ήταν χωρισμένος από πολιτική σκοπιά 
σε κομμουνιστικές και μη κομμουνιστι
κές ομάδες. Επίκεντρο της όλης εξέ
τασης του θέματος είναι οι μη κομμου
νιστικές χώρες, μ' άλλα λόγια ο Δυτι
κός ευρωπαϊκός κόσμος, στον οποίο 
ανήκει και η Ελλάδα. Αντίθετα, οι 
κομμουνιστικές χώρες με επικεφαλής 
τη Σοβιετική ' Ενωση ακολούθησαν το 
δρόμο, που χάραξε το κομμουνιστικό 
κόμμα. Ξαναγυρίζοντας στο εξεταζό
μενο θέμα της ενοποίησης της Δυτικής 
Ευρώπης, παρατηρούμε ότι γύρω στα 
μέσα του αιώνα μας η κοινή γλώσσα της 
επιστήμης, καθώς επίσης και εκείνη 
της τεχνολογίας, είχαν την ίδια σημα
σία, οπουδήποτε κι αν τις χρησιμοποι
ούσαν. Βέβαια, όλοι αντιλαμβάνονταν 
και συμμερίζονταν τον κοινό πάνω στη 
γη κίνδυνο της ζωής εξαιτίας της

ραδιενέργειας,των πυρηνικών εκρήξε
ων. Υπήρχαν χώρες περισσότερο βιο
μηχανικά αναπτυγμένες, αλλά κι άλλες 
λιγότερο. Τα προβλήματα, που απασχο
λούσαν την ανθρωπότητα, έγιναν κοινά 
για όλους.

Η λαίλαπα του Β ου παγκοσμίου 
πολέμου πέρασε μέσα από καταστρο
φές. Οι Ευρωπαϊκές χώρες στην πρώτη 
μετά το Β ' ο παγκόσμιο πόλεμο δεκαε
τία αναζητούσαν να βρουν καινούργια 
βάση, για να σταθούν όρθιες στη λίγο 
πρωτύτερα κλυδωνισθείσα Ευρώπη ε 
ξαιτίας του Πολέμου. Αναζητούσε μ' 
άλλα λόγια η Ευρώπη καινούργια βάση 
για ασφάλεια, οικονομική σταθερότητα 
και πραγματική επιβίωση, αλλά και το 
γόητρο, που της ταίριαζε. Το μέλλον 
της Ευρώπης είχε χαραχτεί λαμπρό με 
ένα πρώτο βήμα, την ευρωπαϊκή οικο
νομική ενοποίηση, που συντελέσθηκε 
με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (Ε
Κ.ΑΧ.) το 1951. Βέβαια, θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι η Δυτική Ευρώπη μετά 
τον Πόλεμο είχε χάσει σημαντικά τη 
δυνατότητα να εκμεταλλεύεται μεγά
λες πηγές του φυσικού πλούτου των 
υπερπόντιων της εδαφών. Παρ' όλα 
αυτά η Δυτική Ευρώπη αποτελούσε 
περιοχή με τριακόσια περίπου εκατομ

μύρια ανθρώπους και όλα συντελούσαν 
στην άνοδό της για δημιουργία και 
εδραίωση στον ευρωπαϊκό χώρο μιας 
ισχυρής οικονομίας. Η μόρφωση, κα
θώς επίσης και η τεχνική, στον ευρω
παϊκό χώρο, ήταν σε πολύ ψηλό επίπε
δο. Ακόμη, η Ευρώπη διέθετε ικανότα
τους πόρους για ισχυρή οικονομία. 
Μελλοντικά θα δημιουργόταν μια δυνα
μικότατη αγορά, που θα στήριζε την 
παραγωγικότατη βιομηχανία, όπως ήταν 
η εσωτερική αγορά των Η.Π.Α. Βασικό, 
αλλά και θεμελιακό πρόβλημα, που 
απασχολούσε την Ευρώπη, ήταν τα 
καύσιμα. Η Ευρώπη έβρισκε πια το 
δρόμο της αυτοσυντήρητης οικονομί
ας. ’ Επρεπε να αξιοποιήσει την ατομική 
ενέργεια, γιατί θα αποτελούσε πηγή 
κινητήριας δύναμης και έτσι δε θα 
υπήρχε συνεχής εξάρτηση από το 
πετρέλαιο. ' Ηταν χωρίς αμφιβολία μια 
ελκυστική, θα λέγαμε, δυνατότητα ε 
κλογής και με κοινή ομολογία μια 
καινούργια λύση, γιατί το πετρέλαιο 
ερχόταν από μακριά, συγκεκριμένα από 
τη Μέση Ανατολή, που πολιτικά ήταν 
αβέβαιη. Η πορεία για την ενοποίηση 
της Ευρώπης σήμαινε πορεία για δημι
ουργία ενός καινούργιου είδους Ευρώ
πης. Το 1957 ήταν ιστορικός σταθμός 
για την Ευρώπη. ' Ετσι, τον πιο πάνω 
χρόνο το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δυτική 
Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο 
και η Ολλανδία προχώρησαν σε κοινή 
οργάνωση, δηλαδή το αποκαλούμενο 
Ευρατόμ. Η οργάνωση αυτή είχε σα 
σκοπό την εκμετάλλευση του καινούρ
γιου αυτού πόρου. Η Ευρώπη κινιόταν 
πια μέσα στο σύγχρονο κόσμο, με 
μεγάλη πρόοδο στον τεχνικό τομέα. Η 
ενότητα της Ευρώπης ήταν αλληλένδε- 
τη. Δεν υπήρχε πια η παλιά Ευρώπη, 
που την αποτελούσαν στο παρελθόν 
αποικιοκρατικές δυνάμεις, αλλά υπήρ
χε μια Ευρώπη, μπροστά στην οποία 
χαρασσόταν λαμπρό το μέλλον στον 
οικονομικό τομέα, αλλά και σε κάθε 
άλλο επίσης τομέα. Με τα μέτρα, που 
πήραν οι πιο πάνω έξη ευρωπαϊκές 
χώρες, συμφώνησαν στη δημιουργία 
μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς στη 
Δυτική Ευρώπη. Στην αγορά αυτή θα 
μπορούσαν μελλοντικά να προσχωρή
σουν και να συνδεθούν μαζί της και 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 1972 
άλλα τρία κράτη μπήκαν στην Ε.Ο.Κ. και 
έγιναν έτσι τα κράτη-μέλη της Ε.Ο.Κ. 
εννιά. Μπήκαν δηλαδή στην Ε.Ο.Κ. η 
Αγγλία, η Δανία και η Ιρλανδία. Η 
Ελλάδα μπήκε στην Ε.Ο.Κ. στις
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1.1.1981. Η συμφωνία όμως για τη 
σύνδεση της Ελλάδας με την Ε.Ο.κ. 
έγινε από τις 9.7.1961 και τέθηκε σε 
ισχύ στις 1.11.1962. Ο Νόμος που 
κύρωνε την πιο πάνω συμφωνία ήταν ο 
4226 (Εφ. Κυβ. έτος 1962, τ. Α ', αρ. φ. 
41). Ετσι, από την 1η Ιαν. 1981 τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ο.Κ. έγιναν δέκα. 
Προσπάθειες γίνονται κι απ' το μέρος 
της Πορτογαλλίας και της Ισπανίας να 
μπουν στην Ε.Ο.Κ.

Μέσα στα πλαίσια των όλων μέτρων, 
που πάρθηκαν, ήταν το άνοιγμα της 
αγοράς κάθε μιας απ' τις πιο πάνω 
χώρες στα προϊόντα των άλλων. Η 
ευρωπαϊκή ζωτικότητα ήταν μεγάλη κι 
αυτό γίνεται φανερό απ’ τη γρήγορη 
ανάπτυξη και το σφρίγος, που εμφο- 
ρούσαν τις ευρωπαϊκές οικονομίες, 
ιδιαίτερα στη δεκαετία 1950-1960. Στο 
Δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο υπήρχε η 
φιλελεύθερη παράδοση, που πρόσφο
ρε το πολιτιστικό περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο ρίζωσε, αλλά και βλάστησε το 
δέντρο της επιστήμης και της τεχνολο
γίας, και έτσι αναπτύχθηκε και άνθησε 
γεμάτος δύναμη ο βιομηχανικός πολιτι
σμός. Η ιδέα λοιπόν για την ενοποίηση 
της Ευρώπης δεν αντικατοπτρίζει μόνο 
τη σύμφωνα με την παράδοση έννοια 
ενός κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, 
αλλά και τη μορφή της οικονομικοαμυν- 
τικής ενότητας της Ευρώπης απέναντι 
στις υπερδυνάμεις. Το παραγωγικό 
δυναμικό, καθώς επίσης και το βιοτικό 
επίπεδο της Ευρώπης, τόνιζε την υπε
ροχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Χα
ρακτηριστική είναι στην προκειμένη 
περίπτωση η σταθερότητα και η ταχύτη
τα της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
οικομιών ύστερα απ' τη μεταπολεμική 
τους ανάρρωση. Ακόμη, καμμιά ευρω
παϊκή κυβέρνηση δεν είχε διάθεση να 
επιτρέψει να χτυπηθεί ο λαός της από 
οικονομικές κρίσεις, όπως στο παρελ
θόν. ' Ολες είχαν προετοιμασθεί με τα 
κατάλληλα εκείνα μέτρα, που θα βοη
θούσαν αποτελεσματικά στη διαφύλαξη 
και διατήρηση της σταθερότητας, κα
θώς επίσης και στη δημιουργία ενός 
μεγάλου και ψηλού επιπέδου για οικο
νομική δραστηριότητα.

Για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα ή Κοινή Αγορά 
(COMMON EUROPEAN MARKET), ό
πως χαρακτηριστικά λέγεται, προηγή- 
θηκε μια σειρά απόαμοιβαίες διευθετή
σεις. Οι αμοιβαίες αυτές διευθετήσεις 
περιλάμβαναν το εμπόριο, τις ποσοστώ-

Χαρακτηριοτικός ναός γοτθικού ρυ
θμού. Από τα πιο γνωστά κτίρια της 
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

σεις (QUOTAS), τους δασμολογικούς 
και νομισματικούς ουσχετιομούς των 
Ευρωπαϊκών χωρών. Τις πιο πάνω αμοι
βαίες διευθετήσεις ακολούθησε η ί
δρυση, το 1951, της Ευρωπαϊκής Κοινο
πραξίας ' Ανθρακα και Χάλυβα, δηλαδή 
της EUROPEAN COAL AND STEEL 
COMMUNITY, που μ' άλλα λόγια είναι 
γνωστή σαν Ε.Κ.Α.Χ. Η δημιουργία της 
Ε.Κ.Α.Χ. είχε σαν σκοπό την ανάπτυξη 
των πιο πάνω βασικών κλάδων σ’ όλη 
την ηπειρωτική Ευρώπη με τρόπο συν
τονισμένο. Στη συνέχεια, την ιστορική 
για την Ευρώπη χρονιά 1957, συντελέ- 
σθηκε η συμφωνία για τη συγκρότηση 
της Ευρωπαϊκής Ενέργειας (EUROPE
AN ATOMIC ENERGY COMMUNITY). 
H EURATOM απέβλεπε στην αξιοποίη
ση των οικονομικών δυνατοτήτων της 
ατομικής ενέργειας. Σαν βάση πνευμα
τική της Συνθήκης της Ρώμης και της 
Κοινότητας των χωρών, που την απαρτί
ζουν, είναι η Δημοκρατία. ΓΓ αυτό και 
το δημιούργημα της Συνθήκης της 
Ρώμης φέρνει το όνομα «Κοινότητα» 
(«COMMUNITY») και είναι χωρίς προη
γούμενο στη σύγχρονη πολιτική επιστή
μη. Η Κοινότητα περιέχει ένα στοιχείο 
πνευματικό, ένα στοιχείο καταστατικό. 
Το πνευματικό στοιχείο της Κοινότητας 
βρίσκεται σε μια κοινή συνείδηση, σε 
μια κοινή βούληση, σε μια κοινή πίστη 
και σ' ένα βαθύ ιδανικό, που δίνουν 
πίστη με τρόπο κοινό οι χώρες, που 
απαρτίζουν την Κοινότητα. Στη συνέ
χεια η Κοινότητα δημιουργεί τους 
θεσμούς της. Η Κοινότητα ξεπέρασε

τις δύσκολες στιγμές-κρίσεις, που πέ
ρασε, με τρόπο στέρεο, γιατί υπήρχαν 
οι πιο πάνω θεσμοί στη βάση της 
Συνθήκης της Ρώμης. ' Οπως είναι 
γνωστό, οι κρίσεις, που πέρασε η 
Κοινότητα, με χρονολογική σειρά είναι
εκείνη του 1963, εκείνη του 1964 και 
εκείνη του 1967. Μερικοί διαβλέπουν 
κινδύνους εξαιτίας των νομισματικών 
γεγονότων, αλλ' οι ρίζες της Κοινότη
τας είναι βαθειές και πνευματικές και 
έτσι οι τυχόν κρίσε ις ξεπερνιούνται από 
την Κοινότητα. Οι ευρωπαϊκές οικονο
μίες, ξαναποχτώντας τη δύναμή τους, 
έστρεψαν την προσοχή τους και προσα- 
νατολίσθηκαν προς τις οικονομικές 
δυνατότητες, που θα παρείχε μια κοινή 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Έτσι, το 
1957, συντελέσθηκε το ποθούμενο, 
δηλαδή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας. Οι βελτιώ
σεις της τεχνολογίας είχαν σαν αποτέ
λεσμα την αύξηση στην οργανική σύν
θεση του κεφαλαίου, δηλαδή στο συνο
λικό ποσό του κεφαλαίου. Τέθηκε 
φραγμός στην ξένη εκμετάλλευση των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων των ευρω
παϊκών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Οικονομι
κή Κοινότητα αποτέλεσε σταθμό στην 
πορεία της σύγχρονης ιστορίας. Είναι 
πραγματικά άθλος η πιο πάνω Κοινότη
τα για την ενοποίηση της Ευρώπης. Η 
Ελλάδα, ανήκοντας πολιτικά και πολιτι
στικά στο δυτικοευρωπαϊκό κόσμο, συμ
μετέχει ενεργά και με μεγάλο οικονομι
κό σφρίγος σε κάθε τομέα της Ε.Ο.Κ. 
σαν το δέκατο μέλος της. Η ένταξη της 
Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. αποτέλεσε πρα
γματικά εθνική επιχείρηση στο διεθνή 
στίβο, όπως πολλοί έχουν τονίσει. Με 
την ενοποίηση της Ευρώπης, και συγκε
κριμένα με την Ε.Ο.Κ., τα κράτη συνδέ
ονται αλληλένδετα μεταξύ τους, δεν 
υπάρχει απομονωτισμός, δεν αισθάνον
ται εθνικά μόνα, αλλ' ούτε και υποτελή 
σ ’ οποιαδήποτε ηγεμονιστική πολιτική. 
Βέβαια, δε θα πρέπει να γίνει σύγχυση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιδέα και την 
Ε.Ο.Κ. Η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας αποτελεί α
ναμφίβολα συγκεκριμένη προσπάθεια 
υλοποίησης της ευρωπαϊκής ιδέας. Η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα απο
τελεί αληθινά μια πραγματικότητα. Η 
Ευρώπη είναι χωρίς αμφιβολία το επί
κεντρο των διεθνών εξελίξεων. Ανα- 
τρέχοντας ιστορικά, μετά το Β' παγκό
σμιο πόλεμο, παρατηρούμε ότι έγινε 
αρχή εξασθένησης των μονομερών
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προστατευτικών ελέγχων με την ανά
πτυξη νέων διεθνών οικονομικών σχέ
σεων, καθώς επίσης και νέων τεχνικών 
για οικονομική προσαρμογή σε διεθνή 
κλίμακα. Βέβαια, οι νέες τεχνικές 
πραγματοποιήθηκαν με τη συγκρότηση 
του Διεθούς Νομισματικού Ταμείου 
(INTERNATIONAL MONETARY FUND) 
και της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγ
κρότησης και Ανάπτυξης (INTERNATI
ONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT). Ύστερα απ' 
αυτά ακολούθησε μια σειρά από διακυ
βερνητικές συμφωνίες σχετικά με τις 
αμοιβαίες ανταλλαγές και τη σύμπηξη 
οικονομικών κοινοπραξιών, που να στη
ρίζονται πάνω στο κοινό συμφέρον.

Με το τέλος του Β ου παγκοσμίου

πολέμου δημιουργήθηκε απ' την πλευ
ρά των Η.Π.Α. το γνωστό Σχέδιο Μάρ- 
σαλ (MARSHAL) για διακυβερνητική 
οικονομική βοήθεια. Πραγματοποιήθη
κε συνεργασία των Η.Π.Α. με τις 
ευρωπαϊκές χώρες για την ανασυγκρό
τηση των οικονομιών των τελευταίων. 
Οι ευρωπαϊκές χώρες απαιτούσαν πρα
γματικά ανασυγκρότηση των οικονομι
ών τους. Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκές 
χώρες α ντιλήφθη καν ότι η ατομική τους 
αυτοτέλεια αποτελούσε εμπόδιο στις 
προσπάθειες για ανάκτηση της οικονο
μικής τους θέσης, που είχε χαθεί από 
τις καταστροφές του Πολέμου. Είχαν 
χαθεί μαζί και οι ευρωπαϊκές αποικια
κές κτήσεις. Επρόκειτο πια να γεννηθεί 
κάποια οικονομική βάση, που να διαθέ
τει επάρκεια για πλήρη απασχόληση και 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου τωνευρω- 
παϊκών λαών. Ποιά είναι όμως η επίδρα
ση των υπερδυνάμεων πάνω στην ευ
ρωπαϊκή προσπάθεια για ενοποίηση; Θα 
αναφέρουμε τους χαρακτηρισμούς του 
αείμνηστου ακαδημαϊκού, Ι.Ν. Θεοδω- 
ρακόπουλου. Σχετικά με τις Η.Π.Α., ο 
αείμνηστος ακαδημαϊκός πίστευε ότι 
«δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πνεύμα 
της Ευρώπης με την πλούσια ποικιλία 
του απειλείται σήμερα και από την 
υπερπόντια μεγάλη δύναμη, δηλαδή τις 
Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ομως η απειλή αυτή δεν είναι εσκεμ- 

μένη, ηθελημένη. Η τεράστια επίδραση 
που ασκεί με όλες τις εκδηλώσεις του 
το καταπληκτικό φαινόμενο της ιστορί
ας που λέγεται δημοκρατία των Ηνωμέ
νων Πολιτειών της Αμερικής αποτελεί 
ένα μόνιμο κίνδυνο για το πνεύμα της 
Ευρώπης. Η Αμερική, αν και αποτελεί 
προέκταση του Ευρωπαϊκού πνεύμα

τος, αν και αντλεί συνεχώς από την 
Ευρώπη πνευματικές δυνάμεις, επειδή 
η ακτινοβολία της είναι παγκόσμια, είναι 
αυτονόητο ότι επηρεάζει όλα τα φαινό
μενα της ευρωπαϊκής ζωής. Για να 
καταλάβει ο αναγνώστης πόση είναι η 
δύναμη της συγχρόνου Αμερικής αρκεί 
να γνωρίζει δυο πράγματα: α) ότι ο 
πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής είναι 6% του όλου πληθυ
σμού της γης και β) ότι η παραγωγή των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
αποτελεί το 40% της όλης παραγωγής 
του πλανήτου μας. Δεν είναι μόνο η 
οικονομία και η τεχνική των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής που ασκούν 
παγκόσμια επίδραση, αλλά είναι και η 
πνευματική δημιουργία και ζωή των 
Ηνωμένων Πολιτειών που ακολουθούν 
τα ίχνη της οικονομίας και τεχνικής... 
Πάντως το γεγονός, το οποίον ενδια
φέρει εμάς εδώ, είναι τούτο: ότι τόσον 
τα οικονομικά και τεχνικά, όσον και τα 
πνευματικά και καλλιτεχνικά αγαθά, τα 
οποία ως χείμαρρος εισρέουν στην 
Ευρώπη, επιδρούν τόσον πολύ στο 
πνεύμα και τη συμπεριφορά της, ώστε 
μεταβάλλουν την όψη της, και τούτο 
αποτελεί ακριβώς κίνδυνο για το πνεύ
μα της Ευρώπης. Τον κίνδυνο αυτόν η 
Ευρώπη μπορεί να τον αποφύγει μόνον 
με την εμβάθυνση στο πνεύμα της» (βλ. 
Ευρώπη, μικρό ανθολόγημα κειμένων, 
εβδομάδα της Ευρώπης 5-16 Μαΐου 
1976, Αθήναι, 1976 σελ. 58-59 (I. Ν. 
Θεοδωρακόπουλου: Το πνεύμα της 
Ευρώπης). Στη συνέχεια, σχετικά με 
την άλλη υπερδύναμη, τη Σοβιετική 
' Ενωση, θα παραθέσουμε τα λόγια του

Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων σε μια συνεδρίασή του.

αείμνηστου πάλι ακαδημαϊκού I. Ν. 
Θεοδωρακόπουλου, ότι «δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι τόσον η αποικιοκρατική 
ιδέα της Ρωσίας όσον και το πείσμα της 
ολιγαρχίας, η οποία τη διευθύνει πενήν
τα τώρα χρόνια, θα εξακολουθεί να 
μηχανεύεται ποικίλους τρόπους για να 
εμποδίζει τη δυτική Ευρώπη στην ένω
σή της. Η προσπάθεια της Ρωσίας να 
εμποδίσει ή και να ματαιώσει την ένωση 
της Δυτικής Ευρώπης είναι κατανοητή 
από τη σκοπιά τόσον της εξωτερικής 
της όσον και της εσωτερικής της 
πολιτικής. Και τούτο διότι μια ενωμένη 
δυτική Ευρώπη θα αποτελεί πόλον 
έλξεως για τα κράτη της Ανατολικής 
Ευρώπης, και διότι η ψυχική και πνευμα
τική των αναφορά στο πνεύμα της 
Ευρώπης και διότι η υλική ευημερία, η 
οποία είναι αποτέλεσμα του πνεύματος 
της Εμρώπης, θα αποτελεί πάντοτε 
ποθητόν επίτευγμα, δηλαδή το ποθού- 
μενον για τους λαούς της ανατολικής 
Ευρώπης... απομακρύνθηκε από το 
πνεύμα της Ευρώπης, το οποίον γονι- 
μώτατα πλησιάσει κατά το δέκατον 
ένατον αιώνα. Δίχως αυτή τη στροφή, η 
οποία αρχίζει με τοι Μέγα Πέτρο, δεν 
είναι νοητός ο πολιτισμός της Ρωσίας, 
κατά το δέκατο αιώνα» (βλ. Ευρώπη, 
μικρό ανθολόγημα κειμένων, εβδομάδα 
της Ευρώπης 5-16 Μαΐου 1976, Αθήναι 
1976, σελ. 56-57 (I. Ν. Θεοδωρακόπου
λου: Το πνεύμα της Ευρώπης).

Συμπερασματικά, η ενοποίηση της 
Ευρώπης δεν προδιαγράφει μια τεχνο- 
κρατική Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη 
αισθητή στην καθημερινότητα και στην 
ιδιωτική ζωή των πολιτών. Αυτό θα το 
πετύχει η Ευρώπη με την ένωσή της. Η 
ένωση της Ευρώπης θα πρέπει να 
μεταφερθεί σε πολλούς τομείς και 
συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, στη 
νεότητα και στον πνευματικό πολιτισμό. 
Πρέπει να δοθεί μια νέα ανάπτυξη στη 
δημοκρατία με τη λειτουργία θεσμών, 
που αντλούν τη νομιμότητά τους από τη 
βούληση των πληθυσμών τους. Με την 
ενοποίηση της Ευρώπης ενσαρκώνεται 
με τρόπο ρεαλιστικό η ενόραση του 
μέλλοντος του κόσμου, στον οποίο και 
η Ελλάδα θα παίξει το ρόλο της, γιατί, 
σύμφωνα με το CARL JASPERS, Ευρώ
πη σημαίνει «ελευθερία, ιστορία, επι
στήμη» (βλ. Ευρώπη, μικρό ανθολόγημα 
κειμένων, εβδομάδα της Ευρώπης 5-16 
Μαΐου 1976, Αθήναι 1976, σελ. 71 
(Καρλ Γιάσπερς: Τι είναι Ευρώπη).
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Ο ΤΣΙΝ-ΤΣΠΝ

Γύρω στα 1878, παρουσιάσθηκε σαν 
τύπος, ο Γιαπωνέζος συμπολίτης μας. 
Μας τον έστειλε η ' Απω Ανατολή! 
Πότε, ακριβώς, ήρθε στην Αθήνα, δεν 
εξακριβώθηκε. ' Εφερε μαζί του, στο 
μικρό του βαλιτσάκι, όλα τ ' απόκρυφα 
ελαττώματα της μακρινής πατρίδας 
του, και τις αμαρτωλές αδυναμίες και 
της σημερινής μας κοινωνίας.

Νικοτίνη, διεγερτικά καρτ-ποστάλ, 
ειδικά βιβλία για το σεξ χασίς, κοκαΐνη, 
μορφίνη, μεσ' το βαλιτσάκι στη κάσκα 
του, στις μυστικές του τσέπες, ως και 
στις οόλες των παπουτσιών του. Ο 
πρόδρομος των σημερινών σταρ του 
υποκόσμου!

Είχε σαν αρχή να κοιμάται με την 
ανατολή του ήλιου, κι' έλεγε:



-Τη νύχτα λιγώτεροι άνθρωποι, καλ
λίτερη ζωή!

' Ιαως, γιατί τη νύχτα εύρισκε οπαδούς 
στη κήρυγμά του! ' Ελεγε ακόμη ότι 
είναι παντρεμένος και ξαναπαντρεμέ
νος, και ότι δοκίμαζε με δόσεις και το 
δηλητήριο αυτό!..

Ο ΓΡΙΒΑΣ

Να φτιάχνει δικές του λέξεις. ΓΓ αυτό, 
στο επισκεπτήριό του έγραφε και τα 
δύο αυτά φυσικά του χαρίσματα:

Ο ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΛΕΞΕΩΝ 
(Τ. Λάππας ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ τεύχος 64)

Ο ΑΡΘΟΥΡΟΣ

Είναι θεραπευτικό. Μήπως δεν το 
χρησιμοποιούμε όταν δε θέλουμε να 
βασκάνουμε κάποιον ή πάλι όταν θέ
λουμε να τον ξεματιάσουμε;

Οι γάτες, τα σκυλιά, και τα διάφορα 
άλλα ζώα, με σάλιο δε θεραπεύουν τις 
πληγές τους; Γιατί λοιπόν, κΓ εμείς να 
μη το χρησιμοποιούμε για το ξερρίζωμα 
των κάλων;

' Ενας άλλος αποκριάτικος τύπος 
στην Αθήνα, ήτανε κΓ ο Γρίβας απ' τη 
Χαλκίδα. Τους έντεκα μήνες το χρόνο, 
πούλαγε με το γαϊδουράκι του ζαρζα
βατικά στους δρόμους της πρωτεύου
σας. Και τις αποκριές, παρατούσε το 
επάγγελμά του κΓ έβγαινε μασκαρεμέ- 
νος στους δρόμους, για να διασκεδάσει 
τους Αθηναίους.

Φαίνεται πως είχε πάντα επιτυχίες. 
Γιατί κάποιος σύγχρονός του, έγραφε:

«Εις τον απλοϊκόν αυτόν λαχανοπώ- 
λην ενεφώλευε το δαιμόνιον του χλευ- 
αστού και του γελοιογράφου...»

(Τ. Λάππας ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ τεύχος 64)

Ο ΜΕΑΑΧΡΟΙΝΟΣ

Απ’ τους πιο καλούς τύπους της 
Αθήνας, ο Οδυσσέας Μελαχροινός. Η 
καταγωγή του ήτανε απ’ τη Πόλη κΓ 
από πλούσια οικογένεια.

Μέτριος στο ανάστημα, ξανθός, μ’ 
όλο που τον λέγανε Μελαχροινό!

' Αγνωστο κΓ αυτουνού τς> επώνυμο. 
Γόνος αρίστης Κερκυραϊκής οικογένει
ας. Ποιητής, στιχουργός, γύριζε στα 
νυκτερινά κέντρα κΓ απάγγελνε στί
χους. Ευγενικός και διακριτικός, δεν 
ενοχλούσε κανένα.

Την ίδια εποχή, κυκλοφορούσε 
στους δρόμους της Αθήνας κΓ η 
Μαντάμ Προυφ (η μπεκρού) η Ματθίλ- 
δη Γκραβιέ, μέλος ενός Γαλλικού θιά
σου...

Ο ΔΕΡΒΟΣ

Ητανε πρακτικός γιατρός, κΓ ο 
άνθρωπος είχε τη φιλοδοξία να συνδέ
σει τόνομά του με μια ανθρωποσωτή ρια 
εφεύρεση. Διάλεξε λοιπόν, απ’ όλες 
τις αρρώστειες που βασανίζουν την 
ανθρωπότητα, την πιο φοβερή! Τους 
κάλους των ποδιών! Μ’ αυτή τη φοβερή 
αρρώστεια καταπιάστηκε να την κατα
πολεμήσει.

Δεν του άρεσαν τα χημικά φάρμακα,

ΠΑΛΙΑΣ ΑΘ Η Ν ΑΣ
ϊΐνοί απόγονοι του Διογένη - τεμπέληδες 
ί - εκδότες σατιρικών εντύπων

Καλοντυμένος, με λουλούδια πάντα 
στο πέτο του! Ευγενικός, σεμνός και 
γαλήνιος. Τίποτε δε φανέρωνε πως ο 
άνθρωπος αυτός είχε τη λόξα του. Και 
τι λόξα;

Συζητούσε για όλα, ήρεμα καιλογικά. 
Μόλις όμως του έφερνε κανείς την 
κουβέντα στην ποίηση, τότε όλα τέλει- 
ωναν. Η μορφή του γίνονταν αλλοιώτι- 
κη, τα γαλανά του μάτα γυάλιζαν 
παράξενα, και το σαγόνι του έτρεμε...

Λες και του στρίψανε καμιά μυστική 
βίδα. Η λογική του σκοτίζονταν, σαν να 
γύρισε κανείς το διακόπτη του ηλεκτρι
κού, κΓ ο νους του απόμενε στο 
σκοτάδι. Πίστευε ο άνθρωπος πως 
ήτανε ο πιο μεγάλος ποιητής που 
γέννησε η Ελλάδα!..

Μα δεν του έφτανε μόνο η ποιητική 
δόξα, ήθελε να γίνει και λογοπλάστης!

τα ματζούνια, τα βότανα κ.ά. Γι αυτό, 
φρόντισε να βρει το φάρμακο αλλού. Κι 
ήθελε νάναι φτηνό για το λαό, τη 
φτωχολογιά. Νάναι δωρεάν! Και το 
βρήκε. ’ Ητανε το σάλιο!

Το μόνο που ξερρίζωνε τον κάλο, 
ήτανε το... σάλιο! Μια - δυο βδομάδες 
έφτυνες τον κάλο σου - όχι για να μη 
βασκαθεί - και χάνονταναπ’ τα δάκτυλα 
των ποδιών!..

Στέκονταν στις πλατείες κΓ άρχιζε 
να μιλάει για τη μεγάλη του εφεύρεση:

-Κύριοι, με το σάλιο σας μπορείτε να 
θεραπεύσετε τον κάλο σας! Μη ξοδεύ
ετε δω κΓ εκεί άδικα το... σάλιο σας! 
Είναι πολύτιμο! Γ ιατί να πηγαίνει χαμέ
νο, και μ’ αυτό να βρωμίζετε τους 
δρόμους ή τα τράμ, αφού κΓ οι 
πινακίδες σας το λένε «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ
ΤΑΙ ΤΟ ΠΤΥΕΙΝ!»; Το σάλιο έχει αξία.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΣ

’ Ητανε η κινούμενη διαφήμιση. Ψη
λός, με γεροδεμένο κορμί, με μακρύ 
γένι, φορούσε μια φορεσιά δικής του 
επινόησης, και στο κεφάλι ένα πολύ 
ψηλό καπέλο σαν φουγάρο, και σ’ αυτό 
αναγράφονταν με χρυσά γράμματα το 
διαφημιζόμενο είδος!

Τα χέρια του γεμάτα φέϊγ - βολάν, 
που τα πρόσφερνε με χαμόγελο στον 
καθένα, και με βαθειά υπόκλιση, απομα
κρύνονταν...

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΚΑΘΗΚΗΣ

Τύπος ψευτοπαλληκαρά, ψευτον
ταή, φανφαρόνου, με τον οποίο διασκέ-

Βαρύς γλυκύς και συζητήσεις (Σχέδιο 
του Θέρου Άνινου).

δαζε ο Βόλος, η Αθήνα, κΓ η Ελλάδα! 
Το επίθετο «καθήκης» του προσκόλλη- 
σε ο λαϊκός σαρκασμός...

Ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο του 
Ανδρέα, αναφέρει ο Δ. Γιαννουκάκης. 
Γύρω στα 1930 βρίσκονταν στην Αθήνα 
ο Ανδρέας, και τον γνώρισε σ’ ένα 
μικρό καφενείο, πίσω απ’ το Πρωτοδι
κείο, στην οδό Σανταρόζα.

Κάποιος δικηγόρος που τον γνώριζε, 
παράγγειλε και του πρόσφερε μια 
μπύρα. Ο καφετζής έφερε τη μπύρα, 
κΓ ο Ανδρέας τράβηξε το πιστόλι του 
κι ’ επιδεικτικά άρχισε να ανακατε ϋει τη 
μπύρα με την κάννη, για να κάνειαφρό! 
Αλλά, κΓ ο καφετζής, (Σταύρος Βουτυ
ράς), κΓ αυτός παλιός παλληκαράς των
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ΤΥΠΟΙ» ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αθηναϊκών συνοικιών, προσβλήθηκε 
σαν είδε το φέρσιμο του Ανδρέα. 
Ζύγωσε στο συρτάρι του μπάγκου του, 
και παίρνοντας μερικές σφαίρες του 
δικού του πιστολιού, τις έβαλε σ' ένα 
πιατάκι του καφέ, τις πρόσφερε στον 
πελάτη λέγοντας:

-Μ ε συγχωρείτε, κύριε, τον μεζέ της 
μπύρας σας!..

Ο Ανδρέας, κάπως ντροπιασμένος, 
έβαλε πάλι - με τρόπο - το πιστόλι στην 
τσέπη του...

Ο ΔΕΛΑΠΑΤΡΙΔΗΣ

Αλλος επιφανής Αθηναϊκός τύπος.
' Ακμασε από το 1925-40. Ιδρυτής του 
φανταστικού κόμματος των «Κυανοχι- 
τώνων».

Ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης, περιφέ
ρονταν στα κεντρικά σημεία της Αθή
νας, φορούσε ρεδιγκότα, σκληρό καπέ
λο, ριγέ πανταλόνι, μεγάλο φιόγκο για 
γραβάτα, γαρύφαλο στο πέτο, πλούσιες 
φαβορίτες, μικρό γένι, μονύελο στο 
μάτι, μπαστούνι στο χέρι και με χαρτο
φύλακα υπό μάλης!

Ξεκίνησε από τη γενέτειρά του, τη 
Μυτιλήνη, με κάποια λασκαρισμένη 
βίδα του μυαλού του, από κάποιον 
έρωτα - όπως λέγανε.

Αυτός ο άνθρωπος είχε τη λόξα του, 
ήθελε όμως να ζήσει σαν.... άνθρωπος.
' Εγραφε τραγούδια, φιλοσοφικά σκί
τσα, που τάδινε στις εφημερίδες, άλ
λες όμως τον πλήρωναν με λίγα χρήμα
τα, κΓ άλλες δεν τον πλήρωναν καθό
λου. ' Ητανε συμπαθέστατος, με την 
ευγενική του συμπεριφορά. Πλήρωνε 
τακτικά το ξενοδοχείο του, πλήρωνε το 
φαγητό του, κΓ όταν τον κερνούσαν οι 
φίλοι κΓ οι οπαδοί του, ανταπέδιδε 
αμέσως το κέρασμα.

' Εγραφε κι' ένα μεγάλο φιλοσοφικό 
έργο με τίτλο «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΛΑ», 
αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύτη
καν σ' εφημερίδες της εποχής του. 
Μέοα σ' αυτά, υπήρχαν αναλαμπές 
νηφαλιότητας, ωριμότητας και στοχα
σμού, αλλά και συννεφιασμένες απηχή
σεις ενός θολωμένου μυαλού.

Οι άνθρωποι όμως-όπως ξέρουμε - 
είναι κακοί, και θέλουν να γελούν με τη 
δυστυχία του άλλου. Κι αντί να τον 
συμπονέσουν, βάλθηκαν να τον απο- 
τρελλάνουν.

Σύχναζε, ο Αρμάνδος, στα καλύτερα 
κέντρα. Κάποια μέρα, του έκλεψαν τον 
χαρτοφύλακα που είχε μέσα τα χειρό
γραφα του Β τόμου του έργου του. 
Πήγε να πεθάνει. Σχετική αγγελία 
δημοσίευσε στις εφημερίδες, κΓ ο 
δράστης συγκινήθηκε - ας πούμε - και 
του τα επέστρεψε.

Στην απέναντι 
φωτογραφία ο δρόμος 
του παζαριού 
της Αθήνας κατά 
τα χρόνια
της Τουρκοκρατίας.

Η χαρά του, ήτανε απερίγραπτη. 
' Ομως, για δεύτερη φορά έκλεψαν τα 
χειρόγραφά του οι άνθρωποι, και δεν τα 
επέστρεψαν...

Τα πειράγματα των ανθρώπων, όλο 
και ζωήρευαν με την πάροδο του 
χρόνου. Στην πλατεία του Συντάγμα
τος, έβγαζε λόγους για τον ελεύθερο 
έρωτα, κΓ εκήρυξε τον εαυτό του 
«ΑΡΧΗΓΟ ΤΩΝ ΚΥΑΝΟΧΙΤΩΝΩΝ»!

Τον έκλεισαν στο Δη μ. Ψυχιατρείο. 
Κάθε τόσο όμως ξέφευγε κΓ ερχότανε 
στην Αθήνα, κι η κοινωνία γελούσε μαζί 
του. Στο τέλος τον άφησαν ακαταδίω
κτο, γιατί ο Δελαπατρίδης πάντα ήτανε 
ο άκακος, ο γελαστός άνθρωπος που 
δεν ενοχλούσε κανένα. Ηρθε όμως 
κι' η χειρότερη περίοδος της ζωής του. 
Πρώτα, γελούσαν μαζί του οι μεγάλοι. 
Τώρα, τονείχεπαραλάβειη μαρίδα. Τον 
στόλιζαν με φιόγκους, του καρφίτσω
ναν χαρτιά στη πλάτη. Σκαλί - σκαλί, 
κατέβαινε πια την κλίμακα της αθλιότη
τας.

Από την τσέπη του σακκακιού του 
έβγαινε ο λαιμός μιας μπουκάλας ού
ζου ή κονιάκ, που κάποιος αστείος του 
προμήθευε. Ό λο  πιο φανερά, προχω
ρούσε προς τον τάφο. Είχε παχύνει 
απελπιστικά, είχε καμπουσιάσει. Τα 
πλούσια μαλλιά που είχε άλλοτε, είχαν 
αντικατασταθεί με τη φαλάκρα. Λίγες 
μόνο τούφες γκρίζες τούχαν απομεί- 
νει. ' Ετσι, εξουθενωμένος και ράκος 
αληθινό, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, 
κΓ απ' εκεί στο θάνατο.

' Ενας άνθρωπος, που ήτανε πλασμέ
νος για κάτι καλλίτερο, αν η Κοινωνία 
δεν ήθελε να γελάει μαζί του! Μα, η 
κοινωνία ήθελε να γελάει κΓ εγέλασε!

ΚΓ έτσι, ο Δελαπατρίδης, με μόνο 
τον τίτλο του έργου του «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΓΕΛΑ» που έγραφε σε ώρες που το 
μυαλό του ήτανε ισορροπημένο, εσάρ- 
κασε κΓ αυτός την κοινωνία πολύ 
σκληρά - λένε όσοι έτυχε να διαβάσουν 
περικοπές από το έργο του...

«Άνθρωποι, άνθρωποι, αιμοδιψείς 
κΓ αιμοχαρείς, προς τιτο  μίσος, προς τι 
η αδιαφορία, προς τι η αλληλοσφαγή!» 
άρχιζε το κήρυγμά του...

Ο ΠΑΓΚΑΝΙΝΙ

Κατάγονταν από την Καρδίτσα. ' Ε
παιζε όμως βιολί στο Βόλο, όπου - λένε 
- ερωτεύθηκε μια όμορφη πλουσιοκο- 
πέλλα. Εκείνη όμως δεν.... απάντησε! 
ΚΓ ο Στάθης (αυτό ήταΥε το μικρό του 
όνομα) πήρε το δρόμ® της Αθήνας. 
Ποιητής, μουσικοσυνθέτης, ζωγράφος, 
φιλόσοφος, δημοσιογράφος, οιωνοσκό- 
πος, μετεωρολόγος και δε συμμαζεύε
ται!

Τις νυκτερινές ώρες έπαιζε βιολί σε 
διάφορα κέντρα και τα οικονομούσε. 
' Εβγαζε κΓ ένα φυλλάδιο με τίτλο «Ο 
ΠΑΓΚΑΝΙΝΙ» κΓ υπότιτλο «ΚΟΜΜΑ - 
ΕΡΩΣ - ΤΕΧΝΗ - ΚΑΠΝΟΣ ΚΓ ΑΝΤΑ
ΡΑ», κΓ όπως πάντα, πριν βγάλει το 
τασάκι για τη δραχμή, εξηγούσε όνειρα:

«Αν δεις στον ύπνο σου ότι κοιμάσαι 
όρθιος, κάποτε θα ξυπνήσεις».

Αν δεις πως είσαι παλαβός, μη 
φοβηθείς γιατί κανείς δεν είναι στα 
καλά του!».

Ο Παγκανίνι είχε και περγαμηνές, τις 
έσερνε μαζί του, και τις επιδείκνυε σε 
παρέες. Ο Βάρναλης, ο Μυριβήλης κΓ 
άλλοι λόγιοι και δημοσιογράφοι και 
ποιητές που τον γνώρισαν στα ταβερνά- 
κια της Αθήνας, είχανγράψειγΓ αυτόν. 
Σχετικά μ' αυτόν έγραψε στα «ΝΕΑ» 
της 15-4-80 η Κούλα Ξηραδάκη.

Ο ΜΙΧΑΑΗΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ
' Ισαμε το 1926, εξασκούσε το επάγ

γελμα του σωφέρ, κΓ είχε δικό του 
φορτηγάκι στη Ν. Φιλαδέλφεια. Αργό
τερα, περιφρόνησε τα φράγκικα και το 
κοστούμι, και χειμώνα - καλοκαίρι περι
φέρονταν στους δρόμους της Αθήνας 
με χλαμύδα και σανδάλια.

Νέος, ωραίος, αρρενωπός μ' ελληνι
κή κατατομή, μ' ένα πανέρι στο χέρι, 
πουλούσε θαλασσινά στις ταβέρνες.

ΘύμακΓ αυτός της κατοχής. Θεωρή
θηκε ύποπτος, και τουφεκίστηκε ένα 
πρωινό στο Σκοπευτήριο της Καισαρια- 
νής.

Η ΠΑΛΑΙΣΤΗ

Γνωστότατη καλλιτέχνις του μελο
δράματος, που είχε κάνει κρότο στην 
Αυλή του Τσάρου της Ρωσίας, στα νιάτα 
της.

Τελευταία όμως, η Μαρίκα Παλαιστή 
έχασε το καλλιτεχνικό της στοιχείο, και 
θέλησε στην πολιτική να ξανακούσει τα 
χειροκροτήματα των θαυμαστών της. 
Κατάντησε τύπος, και πέθανε μαραζω- 
μένη για την αγνωμοσύνη του κοινού!..

Ο ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

Τυπογράφος το επάγγελμα. Είχε ένα
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άσπρο άλογο, και μ’ αυτό έκανε τις 
σουλάτσες του στους δρόμους της 
Αθήνας!

Τύπος αδιόρθωτου γλεντζέ, τις Απο
κριές έβαφε πράσινο το άλογό του, κι' 
έπαιρνε μέρος στ' άρματα του Κομιτά
του.

Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥ
ΡΙΔΩΝ

Κωμικός και δραματικός ηθοποιός, 
γνωστότατος με τ ' όνομα ΣΠΙΡΙΓΙΩΝ.

Κοντός, με κοιλιά φουσκωμένη, και 
με καπέλο μελό, εμφανίζονταν στους 
δρόμους, και, παρά την προχωρημένη 
ηλικία του, ξέφευγαν απ' τα σαρκώδη 
χείλη του εκφράσεις θαυμασμού για τις 
νεαρές κοπέλλες που περνούσαν 
μπροστά του.

Ο Σπυριγιών, ήτανε κι' ο παραγωγός 
της δεύτερης βουβής Ελληνικής ταινί
ας «Η ΓΚΟΛΦΩ».

Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥ
ΤΣΑΒΑΚΗΣ

Τύπος της εποχής του κι’ αυτός.
' Ητανε αμαξάς, κι’ είχε το σταύλο του 
σε μια πάροδο Λιοσίων (Νικομήδειας, 
αν δεν απατώμαι). Μετά την επικράτη
ση του αυτοκινήτου όμως, μετέτρεψε 
το σταύλο σε κοσμική ταβέρνα, εκεί 
που για πρώτη φορά, συγκεντρώνονταν 
μαζί μ' ανθρώπους των Γραμμάτων, 
των καλλιτεχνών, της πολιτικής και 
γυναίκες! Την ώρρ του σερβιρίσματοο

απάγγελνε και στίχους δικούς του....

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Στα τελευταία, δικά μας χρόνια 
έζησε κι αυτός ο τύπος. Σε Στρατάρχη 
είχε αυτοπροαχθεί. Γύριζε στους κεν
τρικούς δρόμους της Αθήνας με καλο- 
στριμένο μουστάκι σκυφτός απο γπ 
βάρος των παρασήμων, τη σωρεία των 
σιδερικών και μπακιρικώνπούχε καρφω
μένα στο στήθος του, και με τη... 
στραταρχική ράβδο στο χέρι τοιιι

Το επίθετο του, Διπλαράκης. Πέθανε 
πριν λίγα χρόνια, από αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα.

Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Ούτε τόνομά του, ούτε το επίθετό 
του γνώστηκε ποτέ. Τύπος του καιρού 
μας, ο προσευχόμενος. Κοντούλης, με 
ήρεμο πρόσωπο, φτωχοντυμένος, κα
θαρός, αξιοπρεπής. Περπάταγε πάντα 
με σκυφτό κεφάλι, και κάθε 20 βήματα 
σταμάταγε. Ανοιγε, ικετευτικά, τα 
χέρια του προς τους ουρανούς, κι' 
έλεγε ακατάληπτες προσευχές. Λεν 
ενοχλούσε κανέναν, και δεν ενοχλούν
ταν από κανέναν.

Ο ΜΙΧΑΑΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Ο ΓΙΑ
ΤΡΟΣ)

Απ' τους τελευταίους τύπους της 
Αθήνας, ο λεγόμενος ΓΙΑΤΡΟΣ, γιατί 
ήτανε και στην πραγματικότητα για
τρός.

Στην Ομόνοια, στη Σταδίου, στο 
Σύνταγμα, παντού όπου τον συναντού
σες, τα πάντα σ' αυτόν φώναζαν ότι 
ήτανε «τύπος».

Κομψότατα ντυμένος πάντα, πουκά
μισα με κτυπητά χρώματα, κόκκινο 
μαντήλι στο τσεπάκι του σακκακιού, με 
ανθάκι στο πέτο, ψαθάκι πλατύγυρο το 
καλοκαίρι με χρωματιστή κορδέλλα. Τις 
περισσότερες φορές ασπροφορεμέ- 
νος. Χρυσές βαρειές αλυσίδες στα 
χέρια, χρυσά πολλά δακτυλίδια, και 
χρυσή χοντρή ταυτότητα στο αριστερό 
του.

Κρατούσε μια τσάντα γιατρού, και 
πέρναγε βιαστικός στο δρόμο, σιγο- 
μουρμουρίζοντας. Η εγκυκλοπαιδική 
του μόρφωση αρίστη, οι συνομιλίες του 
ευχάριστες.

Η τσάντα που κράταγε περιείχε ένα 
μανόμετρο. Μ' αυτό, περιφέρονταν 
στο κέντρο της Αθήνας, στα μαγαζιά 
και στις Τράπεζες ακόμη, έπαιρνε την 
πίεση κι' εξέταζε τον σφυγμό των 
πελατών του. Σ' αυτά, μόνο, περιορί
ζονταν η άσκηση του ιατρικού του 
επαγγέλματος.

’ Ενα ελάχιστο ποσό έπαιρνε σαν 
αμοιβή (γύρω στις 20-25 δρχ.) αλλά το 
μικρό αυτό ποσό ήτο, φαίνεται, τόσο, 
ώστε όταν έπεσε νεκρός στο δρόμο, να 
βρεθεί η τσάντα γεμάτη με σημαντικό, 
όπως ειπώθηκε, ποσό.

' Ητανε καλοκαίρι, και λίγες ώρες, 
λίγες στιγμές πριν πεθάνειέλεγε μετα
ξύ σοβαρού και αστείου, στους γνω
στούς του:
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Το αμαξάκι μια από τις πιο γραφικές «παρουσίες» στην παλιά όμορφη Αθήνα.

-Παιδιά, να βρέχετε με νερό το 
κεφάλι σας τώρα το καλοκαίρι, και να μη 
κυκλοφορείτε με τη ζέστη, γιατί, εσείς 
οι καρδιακοί... έχετε γειά βρυσούλες!

' Ομως, κι’ ο ίδιος, άφησε... γειά στις 
βρυσούλες και στην πελατεία του, που 
τον συμπαθούσε ειλικρινά. Δεν άντεξε 
και του γιατρού η καρδιά στο κύμα του 
καύσωνα!..

Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΙΔΙ

Παλιότερα, την εποχή του Όθωνα, 
απ' τα Γιάννενα έφτασε μια μέρα στην 
Αθήνα μ' ένα ραβδί στο χέρι και δυό 
σακκούλια στη ράχη. Τον λέγανε Χα- 
τζηχρήστο. Στο πιο μεγάλο σακκούλι 
είχε διάφορα βότανα, και στο μικρότε
ρο, ένα... φίδι!

Αυτά ήτανε τα σύνεργά του, και μ' 
αυτά επί δύο χρόνια αναστάτωσε την 
Αθήνα, κι' έγινε ο τύπος της.

Εκανε τον μάντη (διαβολικά, πολλές 
φορές επαλήθευαν αυτά που έλεγε). Η 
φήμη του είχε φτάσει ως τα Ανάκτορα 
και λέχτηκε πως τον κάλεσε κι’ ο 
Οθωνας στο παλάτι του!

' Ενας ανώτερος υπάλληλος της Αγ
γλικής πρεσβείας είχε ζητήσει να του 
κάνει μάγια για να παντρευτεί μια 
πλούσια Αθηναία, κι' άλλα πολλά.

Κάποια μέρα όμως, άπλωσε το χέρι 
του μέσα στο σακκούλι και τράβηξε, 
ψόφιο το φίδι του. Στενοχωρέθηκε 
πολύ από τον χαμό του... Φίλου του, και 
την άλλη μέρα έφυγε απ' την Αθήνα. 
Τα σακκούλια του είχαν αδειάσειαπό τα

βότανα, τάχε όμως γεμίσει με χρήματα!
Φεύγοντας -απ'' την Αθήνα ο Χατζη- 

χρήστος, πήρε τον ανήφορο του Δαφνι
ού, σταμάτησε μια στιγμή και κύτταξε 
πίσω για τελευταία φορά την Αθήνα. 
Κούνησε το κεφάλι του χαμογελώντας, 
κι' είπε:

-Δ εν περίμενα να βρω τόσους χα
ζούς στη πρωτεύουσα! Και για χαιρετι
σμό τέντωσε τα δύο του χέρια μ 
ανοικτά όλα του τα δάκτυλα!...

Αυτή, την τελευταία προφορική πα
ράδοση, αναφέρει ο ιστορικός της 
Αθήνας Δ. Καμπούρογλου, όπως γρά
φει ο Τ. Λάππας στα ΑΘΗΝΑΪΚΑ 
(τεύχος 63).

Η ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Οδός των θαυμάτων και των θυμά

των! Οι πε ρισσότε ροι τύποι δ ρούσαν και 
ζούσαν στην οδό Αθηνάς, που την 
εποχή κείνη ήτανε δρόμος των τερά
των και των θαυμάτων!

Κοντά στην Ομόνοια, στα υπόγεια 
των καφενείων με ρικά καφέ - σαντάν με 
φτιασιδωμένες γυναίκες ύποπτης προ
έλευσης κι' ύποπτης καλλονής. ' Ενας 
μαντράχαλος, με μια κουδούνα στο 
χέρι, καλούσέ τους θεατές ν' απολαύ
σουν σπάνια θεάματα, σημεία και τέρα
τα!

Θηρία, μέσα σε κλουβιά πουλιών! 
Εκεί κΓ ο υπαίθριος θηριοδαμαστής! Σε 
μια κλούβα, που μπροστά της είχε 
τοποθετήσει ένα μεγεθυντικό φακό, 
είχε κλεισμένη μια γάτα, που την

παρουσίαζε για τίγρη! Εύκολη η απάτη 
αφού το χρώμα της τίγρης είχε η γάτα, 
κι' ο φακός την είχε μεταβάλει σε 
τίγρη!

Παρά πέρα, το πανόραμα!
-Εδώ, κύριοι, βλέπετε τον κονδυλο

φόρο του Μ. Ναπολέοντα! Εδώ, κύριοι, 
βλέπετε εκείνον κι’ εκείνην, ήγουν, 
τουτέστιν, δηλαδή, το οποίον, τον 
Μανόλη και την Ειρήνη που άναψαν κΓ 
έγιναν ένα σωστό καμίνι!

Εδώ την Αγία Σοφία, εδώ τα Πατήσια 
που πάει ο δρόμος ίσια! Να, και το 
θωρηκτό μας ΑΒΕΡΩΦ μπροστά στο 
Ντολμά - Μπαξέ και σταματάμε στη 
Μαύρη θάλασσα.

' Ενας θεατής, παρατηρεί:
-Για στάσου, Μπάρμπα, δε βλέπω 

άλλο από ένα μαύρο πράμα!
-Πάψε, ρε, που θα μου κάνεις τον 

έξυπνο, Μαύρη είναι η θάλασσα, μαύρη 
θα τη δεις!..

Πουλητές σαπουνιών για λεκέδες!
Ενα μικρό τραπεζάκι σε κάποιο 

πεζοδρόμιο, κΓ απάνω ένα μικρούτσικο 
φιδάκι!..

-Πλησιάστε, κύριοι, δεν είναι βόας, 
δεν είναι κροταλίας, είναι ο Διαμαν
τής!..

Παπατζήδες: «Εδώ ο παππάς, εκεί ο 
παππάς, πού ναι ο παππάς;».

Οδοντίατρος, σε μόνιππο ανεβασμέ- 
νος, δίπλα στη Δημαρχία, μ’ ευφράδεια 
περισσή κατορθώνει να πείσει τους 
πάσχοντες ότι τα πονεμένα δόντια 
θεραπεύονται με μια σκόνη... Μικάδο!

Για αβανταδόρισσα είχε μια κοπέλα 
με σπασμένο δόντι, την ανέβαζε στ' 
αμάξι και με πασπάλισμα λίγης σκόνης 
Μικάδο και μ' ελαφριά χειρονομία της 
έβγαζε το... σπασμένο δόντι...

-Εδώ, κύριοι, βλέπετε αυτή η κουφά- 
λα, δείχνοντας το στόμα της κοπέλας, 
μόνο με τη σκόνη Μικάδο θεραπεύε
ται...

Αλλος αβανταδόρος ανέβαινε στ' 
αμάξι και τούβαζε στο στόμα ένα 
μισοσπασμένο καρύδι τούδινε μια γρο
θιά στο κάτω σαγόνι και κατ’ ανάγκη, το 
σπασμένο καρύδι, έσπαγε!..

Στη συνέχεια, τη θέση του γιατρού 
λάβαινε ο συνεταίρος του, άλλος για
τρός με ξενική προφορά και με μια 
τανάλια στο χέρι φώναζε Ιταλικά στα 
πλήθη που τον κύτταγαν περίεργα και 
τρομαγμένα! Ανέβαζε κάποιον από το 
ακροατήριο που ήθελε εξαγωγή δοντι
ού στ' αμάξι:

-Ούνο, ντούε, τρε! Ντόντι βγάζει 
ντόντι γιατρεύω, περάστε σινιόροι. Πλάι 
του έστεκε ένας μαυριδερός αδύνα
τος, που με μια Κερκυρέϊκη προφορά 
μετάφραζε - δήθεν - τ ' ακατάληπτα, για 
το πλήθος, ιταλικά του γιατρού!
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«ΤΥΠΟΙ» ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αλλος, ατσίδας, μ' ένα κλουβί στο 
τραπεζάκι του, με τυφλά ποντίκια και 
καναρίνια που τράβαγαν χρωματιστά 
χαρτάκια με στίχους ερωτικούς και 
προφητικούς!

-Ελάτε, να πάρετε την τύχη σας απ' 
τα πουλάκια. Μια δεκάρα μόνο! Κι όταν 
μαζεύονταν κάμποσοι εύπιστοι κι έδι
ναν τη δε κάρα με βροντερή φωνή 
καλούσε τα πουλάκια χτυπώντας το 
ραβδάκι του στο κλουβί:

- '  Ελα, κοκκώνα, να δώσης την τύχη 
στον κύριο! Το πουλάκι έπαιρνε με το 
ράμφος του ένα χαρτάκι και τόφερνε 
στον τυχοδιώκτη, κι' αυτός με τη σειρά 
του, το πρόσφερε στον πελάτη!

Παρά πέρα η Μαϊμού, που σούλεγε 
το ζώδιό σου, με χαρτάκι, κι' αυτή. Ολ' 
αυτά τα θεάματα, ευχάριστα για τον 
κόσμο της εποχής εκείνης, που ήτανε 
ολιγαρκής, και χρυσές δουλειές σ' 
αυτούς που πρόσφεραν τις... υπηρεσί
ες αυτές.

Πολλές δουλειές είχε κι' αυτός που 
διαλαλούσε τα θαυματουργά έμπλα
στρα του καλόγερου Λαυρέντιου. Στην 
πλατεία Καραμάνου, προς το Μοναστη
ράκι, η πωλήτρια ενός εργαλείου, Ιτα- 
λοεβραία. Ραχήλ Σεγκούρα λέγονταν, 
με τσιγγάνικη ομορφιά. Μπροστά στο 
τραπεζάκι της γεμάτο χαρτιά, ψαλίδια, 
μαχαίρια, τζάμια, κι' ένα τεράστιο 
δρεπάνι για να κάνει διαφήμηση. Χαρι
τωμένη κι' από πλευράς λεκτικού η 
Ραχήλ:

-Κουέστο στρουμέντο νον ε ντια-

μάντε. Μα κόβα καλλίτερα από ντιαμάν- 
τε. Έκκο κουέστα μαχαίρια νον κόβα, 
το χάλασε το λίμα (είν' αλήθεια πως το 
κοφτερό μέρος του μαχαιριού το χάλα
γε με τη λίμα) μα τώρα μ' εργαλείο 
τούτο βεντέτε περ πιατσέρε! Ενα 
ντύο, τρία αριστερά, κι’ ένα ντύο, τρία 
ντεξιά, μαχαίρα κόβει καλλίτερα από 
ξουράφι!

Σε μια μικρή σκηνή, άντικρυ στη 
Δημαρχία, βρίσκονταν μια χοντρή γυ
ναίκα, ξενικής προέλευσης, καθισμένη 
σε μια ψάθα, σαν το άγαλμα του Βούδα!

Κι' ο κωδωνοκρούστης στην είσοδο 
της σκηνής:

-Περάστε, κύριοι, με μια δραχμή να 
δείτε τη χοντρή Ρόζα, γυναίκα φαινόμε
νο, που ζυγίζει 295 οκάδες!..

Κοντά, όμως, στους τύπους της 
Αθήνας, κι' ο γειτονικός μας Πειραιάς 
είχε τους δικούς του τύπους.

Ο Γιάννης ο Πιτσικόκος - ο νερουλάς 
ο Αντρέας ο ' Οπιδος, στην ακτή 
Τζελέπη, ο Μένιος στον Προφήτη Ηλία. 
Ο Κώτσος ο Κερατάκιας, στην περιοχή 
του Τελωνείου, η Ελένη η Δίμυτη, στη 
Τρούμπα. Ο Λούτσιφερ στο Τιτάνειο 
κήπο, ο Ναούμης στο περιβολάκι κι’ 
άλλοι πολλοί στην Αθήνα, που λόγω 
στενότητας χώρου, παραλείπουμε να 
τους παρουσιάσουμε με το είδος της 
λόξας τους.

Τα τελευταία χρόνια του καιρού μας, 
συμπαθέστατος, καλοκαμωμένος και 
χαρούμενος τύπος ο Αντρέας ο Φτε- 
ράς. Απ' τις πρωινές ώρες γυρίζει τους

εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, 
σκορπώντας την ευθυμία και το γέλιο, 
με το ιδιάζον λεξιλόγιό του και πουλών
τας φτερά για ξεσκόνισμα.

Ένας άλλος τύπος, φανταχτερά 
ντυμένος, που τόνομά του δε μαθεύτη
κε, είχε το μεράκι να κάνει τον τροχο
νόμο!..

Με το πέρασμα όμως των χρόνων ολ' 
αυτά, τα κοινωνικά... γλέντια με τους 
τύπους αυτούς, μ’ αυτές τις συγκεν
τρώσεις, άθελα σε κάνουν να παραδο
θείς - για μια στιγμή - στα περασμένα, 
για ν απολαύσεις μόνο την ανάμνηση...

Αν θα διάβασει κανείς, το βιβλίο του 
Στεφ. Ρόδη «ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» και 
τα τεύχη 63, 64, 65 του περιοδικού 
«ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ» που γράφει για τους 
τύπους ο Τάκης Λάππας, θα δει ότι 
υπήρχαν πλείστοι άλλοι ενδιαφέροντες 
τύποι, όπως ο Μερακλής του Ζαππείου, 
ο Θανάσης ο Αμίλητος, η Μαντάμ 
Ροζού, κι άλλοι κι' άλλοι, που ένα 
ελαφρό λασκάρισμα κάποιας βίδας του 
μυαλού τους, τους έκανε τύπους.

Ομως, «Μηδένα πρό του τέλους 
μακάριζε». Ο καθένας μας μπορεί να 
πάθει αυτό το λασκάρισμα! Εκτός από 
το θάνατο, τίποτε δεν είναι σίγουρο, και 
για τίποτε δεν πρέπει νάναι βέβαιος ο 
άνθρωπος!..

«Είμαστε τίποτε, μέσα στο τίποτε!» 
νομίζω, πως το είπε ο μεγάλος μας 
τραγικός Ευριπίδης.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ I. ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ

Η οδός Πανεπιστημίου όπως ήταν το 1900, όπου οι Αθηναίοι έπιναν το καφεδάκι τους. Πίνακας του Παύλου Μαθιόπουλου.
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ]

Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ στον τάφο του Ντον 
Κάλο Βιτσίνι, οτη σικελική πόλη 

Βιλλάλμπα στα νοτιοανατολικά του Πα
λέρμου, τον χαρακτηρίζει υπερασπιστή 
των αδυνάτων και εχθρό της αδικίας. Ο 
Ντον Κάλο ήταν ο τελευταίος από τους 
μεγάλους Ντον της Μαφίας και η 
κηδεία του το 1954 συγκέντρωσε μεγά
λη πλήθη ανθρώπων που πενθούσαν το 
θάνατό του, μεταξύ των οποίων υπήρ
χαν ιερείς και πολλοί πολιτικοί από 
ολόκληρη τη Σικελία, αλλά ακόμα και 
από τη Ρώμη. Ηταν ένας εγκληματίας 
από κάθε άποψη, που τιμήθηκε γιατί 
ανήκε στην παραδοσιακή Μαφία. Η 
Μαφία αρχικά ήταν ένα τοπικό σύστημα 
επιβολής του νόμου με βίαιους κώδικες 
και στην πορεία της στους αιώνες 
εξελίχθηκε σε ασπίδα εναντίον της 
διαφθοράς και συχνά του καταπιεστι
κού ξένου ζυγού. Αυτή η παραδοσιακή 
Μαφία, η ισχύς της οποίας βασιζόταν 
οτο φόβο και στο σεβασμό που ενέπνεε 
στους φτωχούς χωρικούς, αρχίζει να 
αποσυντίθεται μέσα σε ένα όργιο αιμα
τοχυσίας, που τελικά, σοκάρισε ακόμα 
και τους Σικελούς. Τον τελευταίο 
καιρό, έξη ακόμα άτομα δολοφονήθη
καν στο Παλέρμο, ανεβάζοντας το 
συνολικό αριθμό των φόνων στην πόλη 
σε 138, σύμφωνα με ανεπίσημους

υπολογισμούς. Σχεδόν όλοι τους έπε
σαν θύματα του ανελέητου ποΛεμου 
ανάμεσα οτις αντίπαλες συμμορίες της 
Μαφίας.

Ο Λουίτζι Μπαρτσίνι, συγγραφέας, 
λέει: « Οσο περισσότερα γίνονται τα 
πτώματα, τόοο εξασθενεί η Μαφία. Η 
Μαφία είναι πανίσχυρη, όταν όλοι υπα- 
κούουν στις προσταγές της. Οταν 
υπάρχουν πολλοί σκοτωμοί, σημαίνει 
ότι η οργάνωση περνάει κρίση. Οι 
άντρες της παλιάς Μαφίας έχουν σοκα- 
ριοτεί με αυτά που γίνονται». Αυτό που 
τους σοκάρει περισσότερο είναι η 
πρωτοφανής αγριότητα του αγώνα για 
τον έλεγχο της ανθούοας διακινήσεως 
της ηρωίνης. Αναλαμβάνοντας την ηγε
σία από το Γαλλικό Σύνδεσμο, πριν 
τέσσερα χρόνια, μια νέα γενιά Μαφιό- 
ζων άρχισαν να παράγουν και να απο
στέλλουν περίπου δυο μέχρι τέσσερις 
τόννους ηρωίνης τον χρόνο προς τις 
Ανατολικές ΗΠΑ και τον Καναδά, καλύ
πτοντας γύρω το 80% της αγοράς 
αυτών των περιοχών. Οι ειδικοί ατά 
θέματα των ναρκωτικών οτις ΗΠΑ και 
την Ιταλία υπολογίζουν ότι τα έσοδα 
φτάνουν τα 600 εκατομμύρια δολλάρια 
το χρόνο, πράγματι κολοσσιαία κέρδη, 
τα οποία διαβρώνουν τη σικελική οικο
νομία και κατά ειρωνικό τρόπο, αποδυ-

Κυβέρνηση 
πολιτικά κόμματα 
και Εκκλησία 
χτυπούν μ€ 
αποφασιστικότητα τη 
Μαφία. Οι Σικελοί 
άρχισαν να 
€γκαταλ€ίπουν 
τους παλαιούς 
προστάτ€ς τους.
ναμώνουν τα τελευταία ίχνη πειθαρχίας 
και τάξης μέσα στην ίδια τη Μαφία.

Σε μια συνέντευξή του ο Υπουργός 
Εσωτερικών Βιρτζίλιο Ρονιόνι υποστή
ριξε ότι παρά την πανίσχυρη δικτύωσή 
της στη διακίνηση των ναρκωτικών, η 
Μαφία είναι τώρα περισσότερό ευάλω
τη από ποτέ. Η αξιοσέβαστη «έντιμη 
κοινωνία» δεν μπορεί πια να θεωρείται 
σαν εναλλακτική λύση προς την ιοχύ 
του Κράτους, γιατί λέει ο Ρονιόνι,

Στην επάνω φωτογραφία αριστερά: Ο 
επίδοξος δολοφόνος του Πάπα, Τούρ
κος Μεχμέτ Αλή Αγκτσά. Κάτω: Ο 
Ιταλός υπουργός των εσωτερικών Βιρ- 
τζίλιο Ρονιόνι. «Η Μαφία είναι τώρα 
περισσότερο ευάλωτη.». Στην απέναντι 
σελίδα: Ο Μεχμέτ Αλή Αγκτσά στην 
διάρκεια της δίκης του.
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ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΦΙΑ
«σήμερα η Μαφία είναι κάτι εντελώς 
διαφορετικό. Είναι μια πολυεθνική εται
ρεία του εγκλήματος. Σήμερα, ο χωρι
κός δεν χρειάζεται πια τη Μαφία για να 
προστατευτεί και η Μαφία δεν είναι πια 
υποχρεωμένη να «πουλάει» προστασία 
για να αποκτήσει γόητρο και κυριαρχία. 
Σήμερα χρειάζεται χρήματα και κυριαρ
χία. η οποία επεκτείνεται πέρα από τη 
Σικελία, ακόμα και πέρα από την Ιταλία.

Οι περισσότεροι Σικελοί προσπαθούν 
να αγνοούν την επιδημία των εκτελέσε
ων, θύματα των οποίων είναι κυρίως 
Μαφιόζοι που σήμερα εκτελούνται συ
χνότερα με τουφέκια Καλάσνικοφ παρά 
με το «λουπάρα» το (γνωστό κυνηγετι
κό όπλο). Κατά την άποψη του Ρονιόνι, 
« Οταν η Μαφία χτυπάει άτομα που 
αντιπροσωπεύουν την κρατική δομή, 
αυτά τα εγκλήματα δεν διαφέρουν πια 
από τρομοκρατικές ενέργειες. Το απο
τέλεσμα είναι ότι η κοινή γνώμη στρέ
φεται εύκολα εναντίον της Μαφίας». 
Σαν παράδειγμα, ο Ρονιόνι αναφέρει τη 
δολοφονία του 54χρονου Πιο Λα Τόρ- 
ρε, κατά το παρελθόν του Κομμουνιστή 
βουλευτή από το Παλέρμο, ο οποίος 
έκανε αγώνα για τη θέσπιση σκληρής 
νομοθεσίας κατά της Μαφίας. Αλλο 
παράδειγμα, εξίσου αποτρόπαιο, ήταν η 
δολοφονία του Κάρλο Αλμπέρτο Ντάλ- 
λα Κιέζα, 62 χρόνων, και της συζύγου 
του, 32 χρόνων, οι οποίοι γαζώθηκαν 
από περισσότερες από 100 σφαίρες, 
μέσα στο αυτοκίνητό τους, ενώ διέσχι
ζαν το κέντρο του Παλέρμου. Ο Ντάλλα 
Κιέζα, που έχει γίνει ήδη ήρωας στη 
Σικελία, είχε αναλάβει να συντρίψει τη 
Μαφία, με τον ίδιο αριστοτεχνικό τρόπο 
που κατηύθυνε την εκστρατεία εναντί
ον των τρομοκρατικών Ερυθρών Ταξι
αρχιών κατά τα περασμένα τέσσερα 
χρόνια.

«Η δολοφονία του Ντάλλα Κιέζα ήταν 
τεράστιο σφάλμα», λέει ο Ρονιόνι. 
Πράγματι, σήμερα οι κάτοικοι του Πα
λέρμου χρησιμοποιούν νέες ενδείξεις· 
για τους δρόμους. Λένε για παράδειγμα 
«Πήγαινε αριστερά, στο δρόμο που 
δολοφονήθηκε ο Λα Τόρρε», ή «πίσω 
από το τετράγωνο, όπου δολοφονήθη
κε ο Ντάλλα Κιέζα». Η μνήμη τους ζει 
στο λαό. Η Ιταλική Συνομοσπονδία 
Εργατών οργάνωσε μια πορεία κατά της 
Μαφίας στο κέντρο του Παλέρμου, 
οτην οποία συγκεντρώθηκε ένα εκπλη
κτικό πλήθος 700.000 ατόμων από 
ολόκληρη την Ιταλία, κάτι που ήταν

αδιανόητο πριν λίγα χρόνια. Επιπλέον, 
μετά τη δολοφονία του Ντάλλα Κιέζα, η 
αστυνομία αναφέρει ότι οιαπλοί Σικελοί 
φαίνονται προθυμότεροι να συνεργα
στούν στην εκστρατεία κατά της Μαφί
ας. Αυτό είναι σημάδι ότι ο παλιός 
κώδικας της «Ομερτά», ίσως αρχίζει να 
γκρεμίζεται. Υπήρξαν ακόμα μερικές 
λιποταξίες μέσα στις τάξεις των Μαφιό- 
ζων.

Μια δυναμική Ρωμαιοκαθολική Εκ
κλησία αποδεικνύεται ισχυρός κυβερ
νητικός σύμμαχος, μαζί με τους Κομ
μουνιστές, οτην προσπάθεια να στρέ
ψουν τους Σικελούς εναντίον της 
Μαφίας. Ο Καρδινάλιος Σαλβατόρε 
Παπαλάρντο, ο Αρχιεπίσκοπος του Π α 

λέρμου και πολλοί ενοριακοί ιερείς 
καταγγέλλουν συχνά την εγκληματική 
οργάνωση από τον άμβωνα. Ο Καρδινά
λιος ζήτησε από τους Σικελούς πολιτι
κούς να αποκηρύξουν οποιαδήποτε 
σχέση τους με τη Μαφία. Οι Σικελοί 
επίσκοποι επανέλαβαν ένα διάταγμα 
που εξεδόθη για πρώτη φορά το 1944, 
το οποίο αφορίζει όσους συμμετέχουν 
σε φόνο ή ένοπλη ληστεία. Στη διάρ
κεια της πρώτης επισκέψεως ενός 
Ποντίφικα στη Σικελία, μέσα οε 600 
περίπου χρόνια, ο Πάπας Ιωάννης 
Παύλος Β , αναφερόμενος έμμεσα στη

Μαφία καταδίκασε «τις βαρβαρικές 
βιαιότητες». Την ημέρα που μιλούσε ο 
Πάπας, η Μαφία σκότωσε τέσσερις 
ανθρώπους.

Μέσα στο κλίμα της οργής για τη 
δολοφονία του Ντάλλα Κιέζα, το ιταλικό 
κοινοβούλιο ψήφισε βιαστικά τη νομο
θεσία κατά της Μαφίας, για την οποία 
είχαν αγωνιστεί ο Λα Τόρρε και ο 
Ντάλλα Κιέζα. Σαν αποτέλεσμα, ο 
διάδοχος του Ντάλλα Κιέζα, ο στρατη
γός Εμανουέλε ντε Φραντοέσκο, 61 
χρόνων, ανέλαβε ευρείες εξουσίες. 
Μπορεί να παγιδεύει τηλέφωνα και να 
εξετάζει τραπεζικούς λογαρισμούς και 
στοιχεία επιχειρήσεων, που πρώτα ήταν 
ιερά και απαραβίαστα. Μπορούν να 
ασκηθούν διώξεις εναντίον ατόμων 
απλώς και μόνο επειδή ανήκουν σε 
παρόμοιες με τη Μαφία οργανώσεις. 
Στις έρευνες για τα χρήματα που 
προέρχονται από ναρκωτικά, η Οικονο
μική Αστυνομία της Ιταλίας έχει ήδη 
συγκεντρώσει πάνω από 4.500 ονόματα 
Σικελών υπόπτων μελών οργανώσεων 
που συνδέονται με τη Μαφία. Τα 
αποτελέσματα θα φανούν αργότερα, 
αλλά, όπως επισημαίνει ο Ρονιόνι, 
υπάρχει ένα καινούργιο κίνημα. Οι 
Σικελοί αρχίζουν να στρέφονται εναντί
ον των παλιών προστατών τους.
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ΕΧΕΤΕ ποτέ αποφασίσει να σταμα
τήσετε το κάπνισμα; Η γνώμη της 

προσδοκίας των συνεπειών της εγκατα- 
λείψεως αυτής της συνήθειας -πως 
δηλ. το κόψιμο του τσιγάρου επιδρά 
στον οργανισμό, στο νου και στην 
ψυχή- μπορεί να συμβάλει αποτελε
σματικά και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό 
στην απόφαση του απεθισμού ή τουλά
χιστον να βελτιώσει τις ευκαιρίες σας 
για την επιτυχία.

Το κόψιμο του τσιγάρου δεν είναι ένα 
απλό συμβάν. Είναι μια ολόκληρη διαδι
κασία στην οποία αναμιγνύεται ένας 
αριθμός αντιδράσεων μέσα σε μια 
περίοδο και στην πορεία του χρόνου. 
Ενώ μερικές από αυτές τις αντιδράσεις 
είναι ψυχολογικές ή συναισθηματικές, 
άλλες είναι φυσικά συμπτώματα της

πάλι χρειάζονται την καταπραϋντική 
της επίδραση.

Η πρώτη ομοίως ημερήσια δόση 
νικοτίνης δημιουργεί μια εντερική ανα
στάτωση, ενώ οι μετέπειτα δόσεις 
επιβραδύνουν την πέψη. Ο εθισμός σ' 
ένα ναρκωτικό με ένα τέτοιο δυναμικό 
επί της συμπεριφοράς έλεγχο, που 
φαίνεται σαν να πριονίζει τα σωθικά, 
μπορεί να εξηγήσει για ποιό λόγο αυτοί 
που παύουν να ποιούνται τη χρήση του 
καπνού νοιώθουν ακατανίκητη την επι
θυμία για γλυκά και λιπαρές τροφές, 
που συνοδεύονται από ναυτία, πόνους 
στο στομάχι και διάρροια.

Η σφοδρή επιθυμία για καπνό -ένα 
πάρα πολύ συχνό και σοβαρό σύμπτωμα 
σ' αυτόν που επιχειρεί να κόψει το 
τσιγάρο φτάνει συνήθως στο αποκορύ-

Π&ε ΘΑ ΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ;
απόπειρας της εκριζώσεως της έξεως 
του ισχυρού ναρκωτικού, της νικοτίνης.
' Ενα ερωτηματολόγιο, που δόθηκε σε 
278 Βρετανούς, που έκαναν χρήση 
οπίου, έδειξε ότι η εμπειρία τους από 
τον εθισμό στα ναρκωτικά κατατάσσει 
την ηρωίνη, τη μεθαδόνη και άλλα 
εθιστικά φάρμακα στην κατηγορία εκεί
νη, που ο απεθισμόςτους θεωρείται πιο 
εύκολος από ό,τι η εγκατάλειψη της 
συνήθειας του καπνίσματος.

Η σοβαρότητα των φυσικών επακο
λούθων της διακοπής της συνήθειας 
στη χρήση του καπνού εξαρτάται από το 
βαθμό στον οποίο ένας καπνιστής έχει 
εθιστεί. Ο Καρλ-' Ολωφ Φάγκερστρομ, 
Ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο Ουψάλα 
της Σουηδίας έχει διαπιστώσει ότι ένας 
από τους καλύτερους δείκτες του 
επιπέδου του εθισμού στη νικοτίνη 
είναι η ταχύτητα με την οποία σπεύδει ο 
καπνιστής να λάβει το πρώτο σιγαρέττο 
της ημέρας. Εκείνος ο καπνιστής που 
ανάβει το πρωί το πρώτο του τσιγάρο 
προτού ακόμα τα πόδια του ακουμπή- 
σουν καλά-καλά στο πάτωμα από το 
κρεββάτι του, αυτός σίγουρα θα αντιμε
τωπίσει τις πιο μεγάλες δυσκολίες και 
θα υποστεί τις πιο σοβαρές επιδράσεις 
από το κόψιμο του τσιγάρου. Μεταξύ 
των πολλών συνεπειών, καθώς αυτές 
αναφέρονται στο νέο Διαγνωστικό και 
Στατιστικό Εγχειρίδιο των ψυχοπνευμα- 
τικών ανωμαλιών της Αμερικανικής Ψυ
χιατρικής Ενώσεως συγκαταλέγονται

Του W A L T E R  R O S S  
Μετάφρ. υπό του κ. I. Σταθαρά 
τ. Υπαρχηγού Α.Π.

και το ευέξαπτο του χαρακτήρος, η 
οξυθυμία, η ανησυχία, η δυσχέρεια 
προσαρμογής και συγκεντρώσεως, η 
αϋπνία και οι ίλιγγοι.

Πολλά συμπτώματα της παύσεως της 
χρήσεως του καπνού φαίνονται παρά
δοξα. Η πρώτη ημερήσια δόση της 
νικοτίνης διεγείρει το νουν και το 
κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ κατοπι
νές δόσεις μπορούν να αποβούν κατευ- 
ναστικές. Το σύμπτωμα τούτο θα μπο
ρούσε να δώσει την εξήγηση, γιατί 
εκείνοι, που σταματούν το κάπνισμα, 
πάσχουν από δυο είδη ενοχλήσεων του 
ύπνου. Η υπνηλία κατά τη,διάρκεια της 
ημέρας είναι κοινό παράπονο. Εν το- 
σούτω όμως και κατά τις νυκτερινές 
ώρες οι άνθρωποι, που πρόσφατα στα
μάτησαν το κάπνισμα μπορεί να υποφέ
ρουν από αϋπνία. Καθ' ον χρόνον 
ευρίσκονται σε κατάσταση εγρηγόρσε- 
ως η έλλειψη της νικοτίνης στον 
οργανισμό είναι αισθητή και αποζητούν 
το λάκτισμα της νικοτίνης. Τη νύχτα

φωμά της μέσα στις πρώτες 24 ώρες 
και ελαττώνεται βαθμηδόν ύστερα από 
μια περίοδο επτά ημερών. Κατόπιν 
αρχίζει να επανέρχεται σε λίγο και να 
επιμένει με την απειλητική παρουσία 
της για οκτώ εβδομάδες και πλέον 
στους πιο πολλούς καπνιστός. ’ Εχει, 
πράγματι, παρατηρηθεί η άσβεστη αυτή 
επιθυμία να επανέλθει, συμπτωματικά, 
εκ νέου σε εννέα χρόνια ύστερα από 
την απόφαση της εκριζώσεως του 
πάθους του καπνίσματος.

Μολονότι ανανεωτική η ισχυρή επι
θυμία για λήψη καπνού διαρκεί συνή
θως στην πιο μεγάλη της ένταση μόνο 
για τρία ή πέντε λεπτά της ώρας. Είναι 
ελάχιστα επίμονη το πρωί και εγγίζει 
στο ζενίθ το βράδυ. Εκείνοι που ελατ
τώνουν απλώς την ποσότητα υποφέ
ρουν πολύ περισσότερο, γιατί μ’ αυτό 
τον τρόπο σιτίζουν τη συνήθειά τους 
σχεδόν αρκετά για να διεγείρουν την 
όρεξή τους.

' Ολες οι ροπές και οι εθισμοί έχουν 
τις συναισθηματικές, τις ψυχολογικές 
και κοινωνικές τους όψεις Καθώς επί
σης και τις επιδράσεις στο σώμα. Η 
διακοπή του καπνίσματος δε διακόπτει 
μόνο τη ροή του φαρμάκου, μέσα στον 
οργανισμό, που την έχει πλέον συνηθί
σει και τη ζητάει, αλλά διαμελίζει 
επίσης και μια συνήθεια της ζωής του 
καπνιστού, που είναι βαθειά ριζωμένη 
στις καθημερινές εκφάνσεις και ενερ
γητικότητες -στο φαγητό, στο ποτό,
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στην εργασία, οτην οδήγηση του αυτο
κινήτου και οτην παρακολούθηση τηλε- 
οράσεως. Πώς κατόρθωσαν αρκετά 
εκατομμύρια καπνιστών να εκριζώσουν 
μια τέτοια έμμονη συνήθεια; Μελετών
τας τις επιτυχίες και αποτυχίες 183 
αντρών και γυναικών, οι οποίοι έπαυσαν 
να καπνίζουν οι ερευνηταί, οδηγούμε
νοι από τον ψυχολόγο Σαούλ Σίφμαν 
του Πανεπιστημίου της Νοτίου Φλόριν- 
τας στην Τάμπα και το Δρα Μάρεϋ Ε. 
Ζάρβικ της Οκλαχόμα έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι οι πιο επικίνδυνες 
απειλές κατά της εγκράτειας είναι: η 
χρήση του αλκοόλ, ιδιαίτερα σε παρέες 
με πρόσωπα που καπνίζουν, το ρηλάξ 
μετά το δείπνο, η πίεση ή απογοήτευση, 
που επιβάλλεται ή προκαλείταιαπότην 
εργασία, περίοδοι ανίας ή καταθλίψε- 
ως. Οι ερευνηταί προτείνουντέσσερες 
βασικές στρατηγικές για την αντιμετώ
πιση αυτών των σε υψηλό βαθμό 
επικινδύνων καταστάσεων:

Απομάκρυνση από καταστάσεις, 
που είναι συντελεστικές του καπνί
σματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 
ολίγων εβδομάδων μετά την εγκατάλει
ψη της συνήθειας είναι φρόνιμο ο μέχρι 
χθες καπνιστής να απέχει από πάρτυ 
και από άλλες συγκεντρώσεις, που 
δημιουργούν ευκαιρίες για κάπνισμα. 
Για να απομακρυνθεί ο πειρασμός θα 
πρέπει αμέσως μετά το φαγητό να 
σηκώνεται από το τραπέζι και να 
φεύγει, αποφεύγοντας έτσι τη συνή
θεια που είχε για κάπνισμα.

Αποφυγή κοινωνικών συνανα
στροφών που ασκούν επιρροή. Θα 
πρέπει να αποφεύγει μια συνάντηση, 
που μοιραίως θα ασκήσει επάνω του μια 
επιρροή. Να απομακρύνεται από μια 
κοινωνική ομάδα καπνιστών. Να μην 
πίνει. Μια φορά και η σφοδρή επιθυμία 
για ένα τσιγάρο εκδηλωθεί κατά τρόπο 
αιφνιδιαστικό,θα πρέπει να προσπαθή
σει να ξεγλυστρήσει από τον κίνδυνο 
της έμμονης αυτής ιδέας, γιατί λίγα 
ακριβώς λεπτά αναβολής μπορούν να 
εμποδίσουν την υποτροπή.

Απόσπαση προσοχής. ' Οταν κατα
ληφθεί ξαφνικά από την ακατανίκητη 
επιθυμία για κάπνισμα και δεν έχει 
άλλες ευκαιρίες διεξόδου -ο ι επιλο
γές, όπως για παράδειγμα, η οδήγηση 
ενός αυτοκινήτου ή η απασχόλησή του 
με ένα ευνοούμενο σπορ, θα του ήταν 
πολύ χρήσιμες και εποικοδομητικές, 
γιατί θα τον υποχρέωναν να συγκεντρώ
σει το νου του σε κάτι πέρα από τον 
πειρασμό. Κάποιος που αποφάσισε να 
παραιτηθεί από τη συνήθεια του καπνού 
βρήκε ότι τον ωφέλησε στην προσπά-

θειά του ο τρόπος να τραγουδεί χαμη
λόφωνα. ' Αλλοι βρίσκουν κάτι άλλο πιο 
ευχάριστο -αναμενόμενες διακοπές, 
εξοχή, θάλασσα ή επίδοση σ’ ένα σπορ.

Αναβολή αποφάσεως. Στη σφοδρή 
επιθυμία για τσιγάρο θα πρέπει να 
αντιταχθεί, περιμένοντας λιγάκι. Θα 
πρέπει να καθυστερήσει, να αναβάλει 
την απόφασή του για πέντε λεπτά και 
κατόπιν θα σκεφθεί, εάν θα είναι λογικό 
να καπνίσει ή όχι ένα τσιγαράκι. «Είναι 
ευκολότερο να πεις όχι για λίγα λεπτά 
παρά για πάντα», παρατηρεί ο Σίφμαν.

Αυτές οι στρατηγικές αναφέρονται 
στην «πρώτη γραμμή», γιατί λαμβάνουν 
άμεσα μέτρα εναντίον της υποτροπής. 
Ο πρώην όμως καπνιστής χρειάζεται 
αυτοϋπεράσπιση, έχει ανάγκη από άμυ
να σε βάθος, ειδικά στον τρόπο αντιμε- 
τωπίσεως αρνητικών συναισθηματικών 
καταστάσεων και συγκινήσεων- απογο
ητεύσεις, ανησυχίες και καταθλίψεις- 
που βάζουν φρένα στην προσπάθεια 
εκριζώσεως του πάθους της χρήσεως 
καπνού. Ιδού μερικές τεχνικές «δευτέ- 
ρας γραμμής» που έχουν εφαρμοσθει 
με επιτυχία:

Επιστράτευση της φαντασίας. Με
ρικοί βρίσκουν βοηθητική και χρήσιμη 
τη μέθοδο να φαντάζονται εικόνες με 
μαυρισμένα πνευμόνια από την πίσσα 
του καπνού.

Ενδόμυχος διάλογος. Οταν ο πει
ρασμός κρούει τη θύρα της ανθρώπινης 
αδυναμίας ο επιχειρών να σταματήσει 
το κάπνισμα θα πρέπει να προσπαθήσει 
να ανακαλύψει την πηγή της εντάσεως 
με εσωτερικό διάλογο. Κάνοντας δηλ. 
ερωτήσεις στον εαυτό του, θα ζητάει 
να μάθει: «Τι συμβαίνει μ' αυτή την 
κατάσταση του στρες; Τι θέλω και τι

Ειδικό μηχάνημα με το οποίο μετριέται 
το ποσό της νικοτίνης που περιέχουν οι 
διάφορες κατηγορίες τσιγάρων.

ζητώ στην πραγματικότητα πέρα από 
αυτό;* Πολλοί καπνιστοί, όταν αντιμε
τωπίζουν «στρες», αντί να βασανίζονται 
με τη σκέψη πώς θα το ξεπεράσουν, 
στρέφονται αυτομάτως στην παρηγοριά 
του τσιγάρου.

Υποκατάστατα. Μερικοί βρίσκουν 
σαν εποικοδομητικές στην προσπάθειά 
τους να κόψουν το τσιγάρο,τις τεχνικές 
ανακουφίσεως του οργανισμού, όπως 
βαθειά αναπνοή, προοδευτική χαλάρω
ση των μυών. Για άλλους πάλι η επιτυχία 
είναι μια αυξημένη ενεργητικότητα, 
όπως το τζόκινγκ, το γκολφ, η καλλιέρ
γεια του κήπου. Το μάσημα του σέλη- 
νου, του καρότου, των ηλιόσπορων 
μπορεί να βοηθήσει, όπως μπορεί 
εξίσου να φανεί χρήσιμο και το μάθημα 
της τσίκλας. Τα τεστ έχουν δείξει ότι 
τυποποιημένη νικοτίνη που λαμβάνεται 
από το στόμα σε μικρές δόσεις ίσες με 
όση ποσότητα εισπνέεται με το κάπνι
σμα μπορεί να βοηθήσει πολλά πρόσω
πα να σταματήσουν το κάπνισμα. Μια 
τσίκλα που περιέχει τέτοιες δόσεις και 
που χορηγείται με ιατρική συνταγή 
μπορεί να αποβεί χρήσιμη.

Ελέγχοντας την αποτυχία. Οι πιο 
πολλοί πρώην καπνιστοί σε κάποιο 
σημείο της προσπάθειάς τους να στα
ματήσουν το κάπνισμα δεν αντέχουν 
στον πειρασμό και παθαίνοντας ένα 
μοναδικό ολίσθημα που ισοδύναμοί με 
ολική ήττα, αρχίζουν ξανά να καπνίζουν 
σταθερά. Μόνο το 15% περίπου από 
τους καπνιστός, που προσπαθούν να 
παραιτηθούν από την έξη του καπνού, 
ενεργεί έτσι κατά τρόπον μόνιμον. Οι 
πιο πολλοί δεν τηρούν απαρέγκλητα τον 
παραπάνω κανόνα. Η διαφορά μεταξύ 
εκείνων, που τελικά επέτυχαν και εκεί
νων, που δεν έχουν την ικανότητα να 
ελέγξουν την αποτυχία είναι το πρό
βλημα. Εάν ο δοκιμαζόμενος καπνιστής 
τα καταφέρει και γλυτώσει από τον 
πειρασμό ας αναλογισθεί τον αριθμό 
των σιγαρέττων, που δεν έχει καπνίσει. 
Κατόπιν ας απευθύνει στον εαυτό του 
την ερώτηση-κλειδί: «Θα έπρεπε να 
επιτρέψω στον εαυτό μου ένα μικρό 
ολίσθημα για να πάει χαμένος όλος ο 
αγώνας και ν ' αφανισθεί αυτό το 
σκληρά κερδισμένο σε διάρκεια αρκε
τού χρόνου ρεκόρ;»

Δεν υπάρχει σχεδόν δικαιολογία για 
κάπνισμα και δεν υπάρχει ακριβώς ένας 
τρόπος για την εγκατάλειψη της συνή
θειας του καπνού. Η εφαρμογή όμως 
των βασικών αυτών κανόνων μπορεί να 
φθάσει στην επιτυχία της δημιουργίας 
μιας ολόκληρης καινούργιας συνήθειας 
-  ' Οχι κάπνισμα. Δοκιμάστε το.

247



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ 5ον

I. Παπαγεωργίου. Δ/ρος Νομικής 
Καθηγητού Σχολής Κοινωνικής Εργασίας Διακονίσσων

I -  α β ρ α μ ιδ η  α θ α ν α ς ιο υ : Η αλήθεια για τα ναρκωτικά, 
Εκδόσεις Ακρίτας - Αθήνα 1981.
2 -  α θ α ν α ς ια δ ο υ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Ενημέρωση του Παιδιού, για τα 

θέματα σχετικά με ατυχήματα και ναρκωτικά - '  Εκδοση 1980 - 
Θεσσαλονίκη.
3 -  ΑΝΩΝΥΜΟΥ: Είμαι γιατρός και τοξικομανής, περιοδικό 

«Επιλογές από το READER'S DIGEST», Αύγουστος 1982, σελ. 
33.

4 -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: Στη Λατινική Αμερική ανθεί η 
εμπορία ναρκωτικών, περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά», τομ. 
ΚΘ' σελ. 555.
5 -  α τ τ α  - π ο λ ίτ ο υ  τζ-.Περίεργος τρόπος αποκρύψεως «Ναρ

κωτικών», περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά», τομ. Λ' σελ. 41.
6 -  a r n a o  GIAMCARDO: Κοκα'ίνη (Ιστορία και Επιστημονική 

αλήθεια, εγχειρίδιο αυτοάμυνας), μετάφραση: Νίκος Αλιβιζά- 
τος, Αθήνα - Εκδόσεις «Νέα Σύνορα» 1982.
7 -  b l u m u r  GUIDO: Ηρωίνη (Ιστορία και Επιστημονική αλήθεια 

εγχειρίδιο Αυτοάμυνας), Μετάφρασις: Νίκος Αλιβιζάτος - 
Εκδόσεις: Νέα Σύνορα - 1982.
8 .- c a r p e r  JEAN: Πιο επικίνδυνο και από την ηρωίνη (Ένα νέο 

ναρκωτικό που κυκλοφορεί στην Αμερική), Μετάφραση-Δια- 
σκευή υπό I. Σταθαρά Υπαρχηγού Α.Π., περιοδικό «Αστυνομικά 
Χρονικά», τομ. Λ ', σελ. 918.
9 -  δ α β α ρ ο υ κ α - ς ο υ ρ ε τ η  ΓΙΑΝΝΗ: Τοξικομανία, Προβλήματα κι 

αλήθειες) Αθήνα 1981.
10 -  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΗΛΙΑ: Οι συνέπειες της θεσμικής αντίδρασης 
στη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, περιοδικό «Σύγχρονα 
θέματα», τεύχος 13/1981, σελ. 90.
I I -  δεςτουνη ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Παιδοψυχιατρική, Αθήναι 1975, σελ. 
314 επ.
12. -  δ ρ ο υ λ ια  ιω α ν ν ο υ : Προβλήματα νέων και το ζήτημα των 
ναρκωτικών (Οι νέοι και τα ναρκωτικά), περιοδικό «Καινή 
Κτίσις», Ιούνιος - Ιούλιος 1979, φ. 796-797 σελ. 4110.
13. - d e n u z ie r e  MAURICE: Οι συμμορίες της ηρωίνης, περιοδικό 
«Αστυνομικά Χρονικά», τόμος Λ ', σελ. 150 επ., 210 επ.
14 -  ε π ιθ ε ώ ρ η σ η  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ: Συμπεράσματα από το 49ο 
Συνέδριο της INTERPOL (Ναρκωτικά: πληγή επικίνδυνη), 
περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής», τομ. 12ος, σελ. 774.
15 -  ΖΑΤΡΗ m ix .: Ναρκωτικά και Ναρκομανείς, Κάλυμνος 1981.
16 -  GALOTTA BRUNO: Τα Ναρκωτικά στην Ιστορία, περιοδικό 
«Αστυνομικά Χρονικά», τομ. Α' (1982), σελ. 32.
17 -  g e r m o n t  JEROME: Το άλλο είδος Ναρκωτικών, περιοδικό 
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ
* Πατρίδα κάθε ανθρώπου είναι ο 
τόπος όπου περνάει καλύτερα.

Αριστοφάνης
* Η αμέλεια ζημιώνει περισσότερο από 
την άγνοια.

Φραγκλ ίνος
* Η ιδέα της θυσίας είναι υψηλή και 
ιερή, λαός πρόθυμος να θυσιαστεί για 
τα δίκαια και συμφέροντα της πατρίδος 
του, είναι λαός που ποτέ δεν πεθαίνει.

Ν. Κοζάνης
* Η σιωπή είναι μια από τις βασικές 
αρχές της συζητήσεως.

Χάζλιτ
* Εκπαίδευση είναι εκείνο που έχει 
μείνει όταν έχουμε πια ξεχάσει κάθε τι 
που μάθαμε στο σχολείο.

Αϊνστάιν
* Συνήθως παραδεχόμαστε τα μικρά 
μας ελαττώματα για να πείσουμε τους 
άλλους πως δεν έχουμε μεγάλα.

Λαροσφουκώ
* Οι φρόνιμοι άνθρωποι εμπιστεύονται 
σε λίγους. Οι πονηροί σε κανέναν.

Μπέρναρ Σω
* Το να θέλεις να πετύχεις χωρίς 
προσπάθεια είναι σα να θέλεις να 
θερίσεις χωρίς να σπείρεις καθόλου.

Ζολά
* Η εργασία είναι νόμος που δεν 
μπορείς να τον αποφύγεις. Οποιος 
την αποφεύγει σαν ενόχληση, θα την

έχει σαν τιμωρία.
8 Ουγκώ

* Νάσαι δούλος της εργασίας για να 
μην είσαι δούλος των ανθρώπων.

Σμάιλς
* Οποιος ορκίζεται εύκολα, λέει και 
ψέματα.

'Εμερσον
* Οπως κάθε φορά τα σύννεφα σκο
τεινιάζουν τον ήλιο, έτσι και τα πάθη 
σκοτεινιάζουν το λογικό.

Πλούταρχος
* Ο έρωτας είναι μια αρρώστια από την 
οποία κανείς δε θέλει να γιατρευτεί.

Ροσπέντρ
* Η πιο φοβερή εκδίκηση για τον 
αντίπαλό σου είναι να τον περιφρονή
σεις, ενώ μπορείς να τον συντρίψεις.

Μπαλζάκ
* Υπάρχει παραφροσύνη του μυαλού 
και παραφροσύνη του χαρακτήρα. Η 
πρώτη μπορεί να θεραπευτεί, αλλά η 
δεύτερη είναι αδύνατο.

Πατ Κέννεντυ
* Αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα 
σου φανούν πολλά.

Δημόκριτος
* Μη ζητάς το τέλειο για να αγαπήσεις, 
γιατί κινδυνεύεις να πεθάνεις χωρίς να 
γνωρίσεις ποτέ την αγάπη.

Βολταίρος
* Η παιδεία είναι στα παιδιά σωφροσύ

νη, στους φτωχούς πλούτος και τους 
πλούσιους στολίδι.

Διογένης
* Δεν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από 
την αγάπη για το φαγητό.

Μπέρναρ Σω
* Οι συμβουλές που προκαλούν ευχα
ρίστηση σπάνια χρησιμεύουν.

Ηασιγιόν
* Κάθε τι που είναι κακό να το κάνεις 
δεν πρέπει ούτε να το λες.

Ισοκράτης
* Η σοφία έχει τις ανησυχίες της, όπως 
και η δυστυχία έχει τις ελπίδες της.

Σαμπάχ
* Οποιος κρύβει τη λύπη του δεν 
μπορεί να εύρη πουθενά φάρμακο γι' 
αυτήν.

Ρηντ

* Αν η γη μπορούσε να καταστεί 
έγκυος από τα δάκρυα των γυναικών, 
τότε όλη η γη θα γέμιζε... κροκοδεί
λους.

Σαίξπηρ
* Οι γυναίκες είναι πλασμένες μάλλον 
για ν αγαπιούνται παρά για να αγαπούν. 
Μοιάζουν με τα λουλούδια που δεν 
αισθάνονται την μυρωδιά τους, αλλά 
την προσφέρουν να τη μυρίσουν οι 
άλλοι.

Εσκουίρος
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ
Γράφ ει ο τα κτικό ς συνεργάτης μας 
δημοσιογράφος κ. Ν ίκος Παπουτσόπουλος

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ εργαστηρίου χρυσοχοΐας 
(βάρους 510 γρ.) γεωμετρικών χρό

νων βρέθηκαν στην Ερέτρια κατά τη 
διάρκεια ανασκαφών της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, κάτω από τη διεύθυνση του 
Πέτρου Θέμελη. Συγκεκριμένα, αποκα
λύφθηκε μεταξύ άλλων στις 18 Νοεμβρί
ου 1980 σκύφος του δεύτερου μισού του 
8ου προ Χριστού αιώνα, που περιείχε 
ποσότητα χρυσού και ήλεκτρου, βάρους 
510 περίπου γραμμαρίων. Πρόκειται για 
αποθησαυρισμένα κατάλοιπα εργαστηρί
ου χρυσοχοΐας που προορίζονταν για 
επανάχυση ή περαιτέρω επεξεργασία 
πολύ ενδιαφέρουσα, μοναδικά και πολύτι
μα.

Η ανασκαφή αυτή που χρηματοδοτείται 
από την Αρχαιολογική Εταιρεία, άρχισε το 
1974 και συνεχίζεται κάθε χρόνο μέχρι 
σήμερα από τον Πέτρο Θέμελη. Η διάρ
κεια της ανασκαφής κάθε χρονιά, δεν 
ξεπερνάει τις 4 ή 5 εβδομάδες, κατά τους 
φθινοπωρινούς μήνες. Τα αποτελέσματα 
των ανασκαφών κάθε έτους, εκτίθενται 
στα πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρεί
ας, απ’ όπου προέρχονται και τα παρακά
τω αποσπάσματα που παραθέτουμε εν
δεικτικά:

Η συνέχισις της διακοπείσης το 1969 
ανασκαφής του οικοπέδου τούτου εκρίθη 
αναγκαία δια τον εξής λόγον: η διαδοχή 
των διαφόρων οικοδομικών φάσεων από 
της γεωμετρικής μέχρι της υστέρας 
ρωμαϊκής περιόδου, ιδιαιτέρως σαφής εις

τον τομέα τούτον, πιστεύεται ότι θα 
συμβάλη αποφασιοτικώς εν ουνδυασμω 
προς τα ιστορικά δεδομένα, κυρίως των 
χρονολογημένων στρωμάτων καταστρο
φής (του 490, του 197 και ίσως και του 87 
π.Χ). Αλλά και τα κινητά ευρήματα, 
ιδιαιτέρως αξιόλογα, απετέλουν κίνητρον 
δια την συνέχισιν και ολοκλήρωσιν της 
ανασκαφής. Η αποκάλυψις μάλιστα εννέα 
σχεδόν ακεραίων παναθηναϊκών αμφορέ
ων (πίν. 12-13) της εποχής των αρχόντων 
Χαρικλείδους (363/2 π.Χ.) και Καλλιμή- 
δους (360/59 π.Χ.) εντός δυο αποθετών 
υπερέβη τας προσδοκίας μας. Η Γενική 
Διεύθυναις Αρχαιοτήτων κατανοήσασα 
την σημασία των ανωτέρω προέβη εις την

απαλλοτρίωσιν του οικοπέδου, διαστ. 
31X50 μ., ιδιοκτησίας Βασ. Πουρή, ο 
οποίος το είχεν αγοράσει παρά του 
Ερετριέως Ιωάννου Βράκα.

Η ανασκαφή του 1974 ήτο σύντομος 
(από 26/11174 μέχρι 7/12/74), αλλ’ απο
δοτική.

Ο προς ανασκαφήν χώρος κατενεμήθη 
εις τετράγωνα πλευράς 5 μέτρων, αρι- 
θμηθέντα κατά το σύστημα των συντετα
γμένων δια γραμμάτων του αλφαβήτου και 
αραβικών αριθμών. Μεταξύ των τετραγώ
νων αφέθη άσκαπτος λωρίς ενός μέτρου, 
η οποία αφηρέθη εκ των υστέρων μόνον 
όπου ήτο αναγκαίον να αποκαλυφθεί 
πληρέστερον εν αρχιτεκτονικόν σύνολον 
Μέχρι στιγμής ανεακάφησαν εννέα συνο
λικούς τετράγωνα (Α1-Α3, Β1-Β3 και Γ1- 
Γ3), ήτοι χώρος διαστάσεων 15X15 μ.

Οδός και αγωγός υδρεύσεως
Εντός των τετραγώνων Α1, Α2 και A3 

εις βάθος περί τα 0,20 μ. από της 
επιφάνειας απεκαλύφθη, οδόστρωμα πά
χους 0,20 μ. εκ συνεκτικού, συμπαγούς 
μίγματος λίθων μέτριου μεγέθους, ο
στράκων, θραυσμάτων κεράμων και αμμο
ασβεστοκονίας. Επί του οδοστρώματος 
κατά την βορείαν πλευράν του τετραγώ
νου Α1 απεκαλύφθη τμήμα θεμελιώσεως 
τοίχου ευτελούς κατασκευής εκ λίθων και 
κεράμων, κατευθυνόμενον από Βορρά 
προς Νότον, ως και μικρόν μέρος στρώσε
ως δαπέδου, αποτελούμενον εκ μικρών 
ακανόνιστων λίθων, εμπεπηγμένων εντός
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Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ο Σκάφος με το περιεχόμενό του. Κάτω: Το αγγείο 
με το πώμα που περιείχε το χρυσό. Επάνω: Τα πιο χαρακτηριστικά τεμάχια χρυσού 
και ηλέκτρου. Διακρίνονται συρματερά ελάσματα, χυτές φόρμες σε σχήμα 
αχιβάδας κ.ά.

στιμεντώδους κονιάματος, πάχους 0,05 
μ. περίπου (πιν, 15α), Το τοιχίον και το 
δάπεδον αποτελούν μέρος κτίσματος, 
κατασκευασθέντος επί της οδού, ότε 
αύτη έπαυσε πλέον να χρησιμοποιείται. 
Τούτο συνέβη πιθανώς κατά την υστέραν 
ρωμαϊκήν εποχήν (Γ' -Δ' μ.Χ. αι.). Λέγο- 
μεν πιθανώς, διότι η ακριβής χρονολόγη- 
αις του ευτελούς τούτου κτίσματος δεν 
είναι εισέτι απολύτως βεβαιωμένη, λόγω 
διαταραχής της ελάχιστης επιφανειακής 
επιχώσεως.

Εις αρκετά σημεία το οδόστρωμα ευρέ- 
θη κατεστραμμένον, λόγω της ανορύξε- 
ως ορθογωνίων λάκκων, χρησιμοποιηθέν- 
των δια ταφάς του 5 μ.Χ. αι. Εντός των 
τετραγώνων Α1, Α2 και A3 απεκαλύφθη- 
σαν και ηρευνήθησαν μέχρι στιγμής τέσ- 
σερες τάφοι, τρεις καλυβίται (τάφοι 1, 2 
και 4) και εις λακκοειδής με κάλυψιν 
πλακών (τάφος 10) (εικ. 1). Οι τάφοι 
περιγράφονται κατωτέρω, ομού μετά των 
υπολοίπων εξ, οι οποίοι απεκαλύφθησαν 
εις έτερα σημεία του ανασκαφέντος 
χώρου.

Η αποκάλυψις των τάφων έδωσεν 
αφορμήν να ερευνηθούν και τα βαθύτερα 
στρώματα της οδού. Ούτω κάτωθεν του 
πρώτου οδοστρώματος απεκαλύφθη δεύ
τερον, παλαιότερον, της αυτής προς το 
πρώτον συστάσεως, αλλά κατά τιπαχύτε- 
ρον (0,25-0,30 μ.) και σκληρότερον. Ο
στρακά τινα ευρεθέντα εντός αυτού δεν 
είναι νεώτερα του τέλους του 5ου ή των 
αρχών του 4ου π.Χ. αι. δυνάμεθα ούτω να

χρονολογήσωμεν την κατασκευήν του 
περί το 400 π.χ. Το οδόστρωμα τούτο 
επικάθηται αμμώδους στρώματος μεγά
λου πάχους το οποίον, ως διεπιστώθη εκ 
της περισυλλεγείσης κεραμεικής, πρέπει 
να εσχηματίσθη κατά το β ' ήμισυ του 8ου 
π.Χ. αι. δια των επαλλήλων αποθέσεων 
χειμάρρου, όστις δια της Δυτικής Πύλης 
κατηυθύνετο προς τα ΝΑ της πόλεως, 
ήτοι προς το υπάρχον εκεί έλος. Λόγω 
της αοταθείας της άμμου το οδόστρωμα 
της περί το 400 π.Χ. οδού κατεοκευάσθη 
αρκούντως παχύ και ιδιαιτέρως σκληρόν. 
Το πλάτος της οδού ταύτης υπερβαίνει τα 
5 μ. Το ανατολικόν αυτής κράσπεδον, 
αποτελούμενον εκ μιας στρώσεως πε
πλατυσμένων ακατέργαστων λίθων, σώ
ζεται εις μήκος 7 μ. περίπου. Επ' αυτού 
έχει τοποθετηθεί το κράσπεδον του 
νεωτέρου καταστρώματος, σωζόμενον 
εις μεγαλύτερον μήκος και αποτελούν 
συγχρόνως την θεμελίωσιν των παρά την 
οδόν κτισμάτων.

Η εποχή κατασκευής της οδού είναι 
περίοδός ακμής δια την Ερέτριαν. Τότε 
ενισχύθηοαν και ωλοκληρώθησαν αι οχυ
ρώσεις, ιδία το ανατολικόν και δυτικόν 
σκέλος των τειχών. Ως εβεβαιώθη κατό
πιν επιφανειακής ερεύνης και τινων δοκι
μαστικών τομών εντός του υπ' αριθ. 726 
οικοπέδου, η οδός, κατευθυνομένη προς 
Νότον διέρχεται παρά την ΒΑ γωνίαν του 
ναού του Απόλλωνος, εγγίζειτην δυτικήν 
πλευρά της κρήνης και καταλήγει προφα
νώς εις την αγοράν (παρένθ. πίν. Α ).

Βαίνουοα σχεδόν παραλλήλως προς το 
ανατολικόν σκέλος τωντειχών, τέμνειτην 
πόλιν κατά μήκος εις δύο τμήματα. 
Πρέπει να αποτελή μίαν των κυρίων 
οδικών αρτηριών, συνδέουσα τον χώρον 
της αγοράς με τα δημόσια οικοδομήματα 
των νοτίων υπωρειών της ακροπόλεως. 
Κατά το βόρειον αυτής πέρας ουνεδέετο 
καθέτως προς ετέραν οδόν, η οποία 
τέμνουσα εγκαρσίως την πόλιν, κατηυθύ
νετο εκ της Δυτικής Πύλης δια του F/5 
προς πύλην του ανατολικού τείχους.

Περί το μέσον της οδού, πλησίον της 
ανατολικής αυτής πλευράς, απεκαλύφθη 
χάνδαξ, πλ. 0,60 μ. και βάθους 0,85 μ. 
περίπου, ο οποίος τέμνει το οδόστρωμα, 
ως και μέρος του αμμώδους υπεδάφους. 
Εντός του χάνδακος είναι τοποθετημέ
νος αγωγός υδρεύσεως (απεκαλύφθη 
μέχρι στιγμής εις μήκος 12,50 μ.), αποτε- 
λούμένος εκ πήλινων σωλήνων μήκους 
0,60 μ. καιδιαμ. 0,23 μ. περίπου (πίν. 15β), 
έκαστος των οποίων φέρει ανά τρεις ή 
τέσσαρας δακτυλίους μολύβδου (πίν. 
16α-β). Δια μήκος αγωγού 12,50 μ. έχουν 
χρησιμοποιηθεί 40 περίπου δακτύλιοι, οι 
οποίοι δεν καλύπτουν τυχόν ρωγμάς των 
πηλοσωλήνων, αλλά έχουν τοποθετηθεί 
κατά πυκνά διαστήματα προληπτικώς. Αν 
λάβει κανείς υπ' όψιν ότι έκαστος μολύ- 
βδινος δακτύλιος έχει πλάτος 0,15 μ. 
περίπου και πάχος 0,008 μ., υπολογίση δε 
και το μέγα μήκος του αγωγού, ο οποίος 
διασχίζει κατά μήκος την πόλιν, αντιλαμ
βάνεται την τεράστιον ποσότητα του

.
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Το περιεχόμενο του αγγείου.

χρησιμοποιηθέντος μολύβδου και την 
αντίστοιχον δαπάνην κατασκευής ολο
κλήρου του υδρευτικού έργου. Το πόσι
μον ύδωρ ήτο βεβαίως πολυτιμότε ρον του 
μολύβδου ο οποίος εισήγετο πιθανώς εκ 
της Λαυρεωτικής. Η Ερέτρια πάσχει και 
σήμερον εκ της ελλείψεως καλού ποσί
μου ύδατος. Τα υπάρχοντα αρχαία και 
σύγχρονα φρέατα δίδουν υφαλμυρον ύ
δωρ. Το πόσιμον μεταφέρεται σήμερον εκ 
πηγών μακράν, βορειοδυτικώς της ακρο- 
πόλεως κειμένων. Το αυτό συνέβαινε 
προφανώς και κατά την αρχαιότητα το 
ύδωρ κατηυθύνετο δια του εντός της 
οδού αγωγού προς την μεταξύ του ναού 
του Απόλλωνος και της Θόλου της 
Αγοράς ευρισκομένην κρήνην (παρενθ. 
πίν. Α’ ), εκ της οποίας υδρεύετο η πόλις. 
Η θέσις της κρήνης περί το θρησκευτικόν 
και εμπορικόν, αλλά και τοπογραφικόν 
κέντρον της Ερέτριας ομιλεί ακριβώς 
περί της σημασίας της δια την πόλιν. Ο 
προσανατολισμός της εξ άλλου εν σχέοει 
προς την οδόν δεικνύει ότι πρέπει να είναι 
σύγχρονος προς αυτήν και τον αγωγόν. 
Δεν νοείται παρουσία κρήνης άνευ αγω
γού ύδατος. Επομένως η αρχική κατα
σκευή της πρέπει να χρονολογηθή εις τα 
τέλη του 4ου π.Χ. αιώνος και όχι εις την 
αρχαϊκήν εποχήν.

Οι τάφοι
Κατά την αναοκαφήν απεκαλύψθησαν 

δέκα τάφοι, οκτώ κεραμοσκεπείς καλυβί-

ται και δυο απλοί λάκκοι καλυπτόμενοι υπό 
λίθινων πλακών (εικ. 1), άπαντες του 
αυτού προσανατολισμού από Α προς Δ.

Τ ά φ ο ς  1 (τετρ. Α1): Εκαλύπτετο υπό 
λακωνικών στρωτήρων και καλυπτήρων. 
Διαατ. 1,70X0,60μ. Περιείχενένα νεκρόν 
με την κεφαλήν προς Δ., παντελώς 
ακτέριστον. Ο λάκκος του τάφου είχε 
κόψει τα δυο οδοστρώματα, έφθανε δε 
εις βάθος 0,80 μ. από της επιφάνειας.

Τ ά φ ο ς  2 (τετρ. Α2): Ομοιος καθ’ 
όλα προς τον ανωτέρω. Βάθος από της 
επιφάνειας 0,30 μ. Χαλκή περόνη και 
χαλκούν ενώπιον παρά το κρανίον.

Τ ά φ ο ς  3 (τετρ. Β2): Ομοιος προς 
τους δυο ανωτέρω (πίν. 25α-β). Παρά το 
αριστερόν του κρανίου προχόΐακη ελλίτ 
πής το στόμιον, ύψος 0,10 μ. (πίν. 26β) 
Εντός του αγγείου τεμάχιον χαλκού ελά 
σματος.

Τ ά φ ο ς  4 (τετρ. A3): ' Ομοιος προς 
τους ανωτέρω. Μήκος σκελετού 1,40 μ. 
Χαλκή κοχλιαρόσχημος περόνη παρά το 
αριστερόν του κρανίου.

Τ ά φ ο ς  5 (τετρ. Β3): Κεραμοσκεπής 
ως οι ανωτέρω. Προχοΐσκη παρά τον 
αριστερόν μηρόν του σκελετού, ύψος 
0,106, διαμ. 0,087 μ. (πιν. 27α-β και 28α).

Τ ά φ ο ς  6 (τετρ. Γ3): Κεραμοσκεπής 
ομοίας κατασκευής, του αυτού προσανα
τολισμού προς τους ανωτέρω. Μήκος 
2,10 μ. Περιείχε δύο σκελετούς με τα 
κρανία προς Δ, οι οποίοι εχωρίζοντο δι' 
εγκάρσιάς πηλίνης πλακάς (πίν. 27γ). Ο

δυτικότερος είχε παραμερισθή κατά, το 
κάτω ήμισυ, ίνα ο τάφος δεχθή τον 
δεύτερον νεώτερον νεκρόν. Μόνωτον 
ευρύστομον αγγείον παρά το δεξιόν του 
κρανίου του πρώτου νεκρού, ύψος 0,094, 
διαμ. κοιλίας 0,095 μ. (πίν. 28β).

Τ ά φ ο ς  7 (τετρ. Γ3): Εκαλύπτετο δια 
λίθινων πλακών, εκ των οποίων η δυτικω- 
τέρα πώρινη απετέλει απότμημα γείσου 
εφθαρμένον. Περιείχε δύο σκελετούς. Ο 
εις παλαιότερος, παρεμερισμένος εις το 
δυτικόν άκρον του τάφου. Προχοΐσκη εις 
θραύσματα παρά το δεξιόν του κρανίου 
του παλαιοτέρου νεκρού, ετέρα ακέραια, 
ύψος 0,142 μ., διαμ. 0,078 μ. παρά τοάνω 
δεξιόν του κρανίου του δευτέρου νεκρού 
(πίν. 28γ).

Τ ά φ ο ς  8 (τετρ. Β2/Γ2): Κεραμοσκε
πής ως οι ανωτέρω. Ευρίσκετο εις βάθος 
1,10 μ. Κατά μήκος των μακρών πλευρών 
λίθοι εστήριζον τους κεράμους. Προχοι- 
σκη ακέραια, ύψος 0,125 μ., διαμ. 0,087 
μ., ευρέθη παρά το δεξιόν του κρανίου 
(πιν. 28δ).

Τ ά φ ο ς  9 (σημείον επαφής των τετρ. 
Β2/Γ2 και Β3/Γ3): Ως ο ανωτέρω κεραμο
σκεπής. Το δυτικόν αυτού τμήμα εστηρί- 
ζετο επί του χείλους του φρέατος. Περί 
το κρανίον ευρέθησαν τα εξής χαλκά 
αντικείμενα: τοξοειδής πόρπη, ενώτιον 
και κρίκος.

Τ ά φ ο ς  10 (τετρ. Β2): Απλούς λάκκος 
καλυπτόμενος δια τριών πλακών, εξ ων η 
προς Δ πώρινον εδώλιον θεάτρου ή 
σταδίου. Περιείχεν ένα νεκρόν με την 
κεφαλήν προς Δ, ως και άπαντες οι 
ανωτέρω. Κατ’ εξαίρεσιν οι πόδες του 
νεκρού ήσαν συνεσταλμένοι, προφανώς 
λόγω ελλείψεως χώρου, διότι παρά τους 
πόδας του εις το ανατολικόν άκρον του 
τάφου είχον συσσωρευθή τα οστά ετέρων 
δύο νεκρών. Κτέρισμα ουδέν».

Ρωμαϊκόν οικοδόμημα
Το σημαντικώτερον και οαφεστέρας 

μορφής οικοδόμημα απεκαλύφθη εις το 
ανατολικόν τμήμα του ανασκαφικού τομέ- 
ως, κατά τα τετράγωνα Γ1-Γ3 και Δ1-Δ3 
(εικ. 2, φάσις τετάρτη μελανή και πίν. 
16α). Πρόκειται περί επιμήκους οικοδο
μήματος μεγάλων διαστάσεων (το μέχρι 
στιγμής μήκος του υπερβαίνει τα 14 μ., το 
δε πλάτος του τα 7 μ.), το οποίον 
περιλαμβάνει τρεις χώρους με ανοίγματα 
εισόδου προς Δ. Κατά μήκος της δυτικής 
πλευράς του και εις απόστασιν 3 μ. 
περίπου απ’ αυτής (τετρ. Β3), σώζονται 
λείψανα τοίχου εκ πωρολίθων εις δευτέ- 
ραν χρήσιν. Ο τοίχος ούτος είναι πιθανόν 
να απετέλει στυλοβάτην, οπότε θα πρέπει 
να υποθέσωμεν την ύπαρξιν κιονοστοιχί- 
ας με στοάν κατά μήκος της δυτικής 
πλευράς του οικοδομήματος. Η στοά ήτο 
ανοιχτή προς την πλευρά της οδού.

Απολύτως ακριβής χρονολόγησις του 
ρωμαϊκού τούτου οικοδομήματος δεν 
είναι εισέτι δυνατή, προ της πλήρους 
αποκαλύψεώς του. Άλλωστε η επ' αυ-
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τού επίχωσις ήτο ελάχιστη καιτοπλείστον 
διατεταραγμένη υπό της αρόοεως. Πλην 
τούτου άπαντες οι ανασκαφέντες χώροι 
του οικοδομήματος και ιδία ο κεντρικός 
επανεχρησιμοποιήθηοαν δια την εγκατά- 
στασιν κεραμεικού εργαστηρίου μετά 
κλιβάνου κατά το Δ' μ.Χ. αι. (εικ. 1 και 2 
και πίν. 16β). Ούτω ασφαλή στοιχεία δια 
την χρονολόγησίν του ελλείπουν προς το 
παρόν. Οπωσδήποτε είναι πρωτιμώτερον 
του κλιβάνου. Η μορφή του (πιθανή 
παρουσία στοάς, παρατακτική διάταξις 
των χώρων) ως και αι διαστάσεις του 
δεικνύουν ότι δεν πρόκειται περί ευτε
λούς ιδιωτικής κατοικίας. Εκ νομισμάτων 
και αριθμού θραυσμάτων κεραμεικής θα 
ηδυνάμεθα να χρονολογήσωμεν το οικο
δόμημα μεταξύ του Β' και του Γ  μ.Χ. αι. 
Ερχόμεθα ούτω εις την εποχήν των 
ρωμαίων αυτοκρατόρων Κομμόδου (180- 
192 μ.Χ.), Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 
μ.Χ.) και Καρακάλλα (211-217 μ.Χ.). Κατά 
την εποχήν ταύτην ως φαίνεται, η Ερέτρια 
όχι μόνον δεν ήτο εγκαταλελειμμένη, 
αλλ' απεναντίας παρουσιάζει νέαν ακ
μήν. Επιβεβαίωσιν τούτου αποτελεί και το 
γεγονός ότι επί Κομμόδου κόπτει ιδικά 
της νομίσματα. Εν μάλιστα των σπανίων 
αυτών νομισμάτων της Ερέτριας ευρέθη 
εφέτος μεταξύ των τετραγώνων Β1/Β-1 
(βλ. κατωτέρω έκθεσιν της κ. Μ. Οικονο- 
μίδου). Επί της πρόσθιας όψεως φέρει 
κεφαλήν του αυτοκράτορος Κομμόδου, 
επί δε της οπίσθιας, εν είδει εκαταίου,

Μερική άποψη του αναοκαφικού χώρου.

πυργοστεφή γυναικείαν κεφαλήν κατ' 
ενώπιον, πλαισιουμένην εκατέρωθεν υπό 
δύο ανδρικών πωγωνοφόρων κεφαλών 
(πίν. 27α, 3). Η κατ' ενώπιον πυργοστε- 
φής μορφή είναι δυνατόν να ερμηνευθή 
ως προσωποποίησις της πόλεως Ερέτρι
ας. Προβληματικοί παραμένουν, παρά τας 
προταθείσας παλαιότερον ερμηνείας, αι 
δύο πωγωνοφόροι μορφαί. Πλέον πιθανή 
φαίνεται η προσφάτως προταθείσα ερμη
νεία του Ελβετού αρχαιολόγου Denis 
Knoepfler, ο οποίος θεωρεί τας δύο 
ανδρικός εν κατατομή κεφαλάς εκατέρω
θεν της πόλεως ως τους δύο μυθικούς 
οικιατάς ήρωας Χαλκίδος και Ερέτριας 
Αίκλον και Κόθον. Πιστεύει ότι οι δύο 
ούτοι ήρωες-οικισταί συνελατρεύοντο τό
σον εις την Χαλκίδα, όσον και εις την 
Ερέτριαν.

Την εποχήν περίπου αυτήν αναφέρεται 
εις την Χαλκίδα (IGXII, 9, 906) ιερόν 
άλοος της θεάς Αρχηγέτιδος Χαλκίδος, 
εις το οποίον ο δια βίου νεωκόρος 
Αυρήλιος Ερμόδωρος, μετά το 212 μ.Χ., 
προσέθεσε περίβολον και τρίκλεινον δει- 
πνιστήριον και επεσκεύασε μίαν κατε- 
στραμμένην στοάν. Η θεά Αρχηγέτις 
Χαλκίς εθεωρείτο προφανώς προσωπο
ποίησή της πόλεως Χαλκίδος. Εις το 
λατρευτικόν της άγαλμα θα παριστάνετο 
πυργοστεφής, ως η «Τύχη της Αντιόχει
ας» παλαιότερον και έτεραι παραστάσεις 
προσωποποιημένων πόλεων-θεοτήτων. 
Αντίστοιχος της Αρχηγέτιδος Χαλκίδος

δύναται να θεωρηθή η γυναικεία πυργο- 
στεφής κεφαλή επί του νομίσματος των 
Ερετριέων της εποχής του Κομμόδου. 
Είναι η προσωποποιημένη και θεοποιημέ
νη πόλις Ερέτρια, η Αρχηγέτις Ερέτρια, 
έστω και αν μέχρι σήμερον δεν έχει 
βεβαιωθή τοιαύτη λατρεία και εις την 
πόλιν της Ερέτριας.

Αξίζει τέλος να μνημονεύσωμεν εδώ, 
ότι εντός του συγχρόνου μανδροτοίχου 
του αναοκαπτομένου οικοπέδου 740, 
πε ρισυνελέγησαν προ τινων ετών υπό του 
Ελβετού D. Knoepfler θραύσματα λίθινου 
ενεπιγράφου βάθρου χαλκού ανδριάντος, 
ανεγερθέντος υπό των Ερετριέων προς 
τιμήν του αυτοκράτορος Καρακάλλα.

Πάντα τα ανωτέρω ομιλούν περί μιας 
νέας υστάτης ακμής της πόλεως κατά το 
Β' και Γ' μ.Χ. αι., οπότε ανηγέρθη και το 
ανωτέρω ουντόμως περιγραφέν οικοδό
μημα.

Κεραμεικός κλίβανος
Ως εσημειώσαμεν ήδη, εντός του 

μεσαίου δωματίου του ανωτέρω ρωμαϊκού 
οικοδομήματος, εις τη ΒΔ αυτού γωνίαν, 
εγκατεστάθη κεραμεικός κλίβανος (εικ. 1 
και 2, πίν. 17α). Τα δύο έτερα δωμάτια 
εχρησιμοποιήθησαν δια τας λοιπάς ανάγ- 
κας του κεραμεικού εργαστηρίου. Διατη
ρείται οχετικώς καλώς ο κλίβανος μετά 
τμήματος της πηλίνης ορθογωνίου εσχά- 
ρας του (πίν. 17β). Ο δια θραυσμάτων 
κεράμων και λάσπης εκτισμένος θόλος
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του ευρέθη διαλελυμένος επί και πέριξ 
της εσχάρας, η οποία, εις τινα αημεία 
υπεχώρησε καιπαρουοιάζει ρωγμάς (σωζ. 
διαστ. εοχάρας: 1,50X2 μ.). Ο κάτωθεν 
της εσχάρας χώρος, ένθα ετοποθετείτο 
το πυρ, δεν κατέστη δυνατόν να αποχω- 
ματωθή, διότι υπάρχει κίνδυνος πλήρους 
καταρρεύσεως και αποσυνθέσεως ολο
κλήρου του κλιβάνου. Επί του στομίου του 
κλιβάνου έχει τοποθετηθή πώρινον κατώ- 
φλιον (εις δευτέραν χρήσιν), το οποίον 
επίσης έχει υποχωρήσει και παρουσιάζει 
εντόνους ρωγμάς (πίν. 20α). Προ του 
στομίου ευρέθη ικανός αριθμός αγγείων 
(αμφορέων, χυτρών, οινοχόων), τινά των 
οποίων ακέραια (πίν. 20α). Επί της εσχά
ρας έκειτο ικανός αριθμός φυλλοσχήμων 
πήλινων στηριγμάτων (σφηνών) των προς 
όπτησιν αγγείων (πίν. 18β).

Η εγκατάλειψις των αγγείων προ του 
κλιβάνου και των πήλινων σφηνών επί της 
εσχάρας, και γενικώς η κατάστασις διατη- 
ρήοεως του κλιβάνου δεικνύουν ότι η 
καταστροφή του κεραμεικού εργαστηρί
ου ήτο απροσδόκητος και βίαια, οι δε 
κεραμείς εγκατέλειψαν τούτο εσπευσμέ- 
νως. Μία ισχυρά σεισμική δόνησις ήτο 
δυνατόν να έχη τοιούτου είδους αποτελέ
σματα. Το 365 μ.Χ. σεισμός συνετάραξε 
και κατέστρεψε τας ακτάς της Εύβοιας. 
Τα ευρεθέντα προ του στομίου του 
κλιβάνου αγγεία (εν εικονίζεται εις τον 
πίν. 25α), ως καιέτερα συγκολληθέντα εκ 
θραυσμάτων, τα οποία είχον απορριφθή 
εις λάκκον (αποθέτην) νοτιώτερον, εντός 
του τετραγ. Δ3 (πίν. 19α), και τρία εισέτι 
(πίν. 19β-γ) σχεδόν ακέραια, ευρεθέντα 
εις το ανώτερον στρώμα του τετραγώνου 
Δ1 και σχετιζόμενα προς το κεραμεικόν 
εργαστήριον, χρονο'λογούνται εις τον Δ ’ 
μ.Χ. αι. Εις την αυτήν εποχήν ανήκουν και 
τα περισσότερα των ευρεθέντων εις τον 
χώρον του κεραμεικού εργαστηρίου χαλ
κών νομισμάτων, ήτοι Κωνσταντίνου Α' 
(324-330 μ.Χ ), Κώνσταντος (341-346 
μ.Χ.) και Κωνσταντίνου Β' (346-350 μ.Χ.). 
Νεώτερα της εποχής του Κωνσταντίνου 
Β' νομίσματα δεν ευρέθησαν (βλ. κατω
τέρω έκθεσιν της κ. Οικονομίδου). Πρέ
πει λοιπόν να θεωρηθή λίαν πιθανόν, αν 
όχι βέβαιον, ότι ο κλίβανος και οι λοιποί 
χώροι του κεραμεικού εργαστηρίου κατε- 
στράφησαν υπό του σεισμού του 365 
μ.Χ.»

Το «τέμενος»
«Μέσα στο ρωμαϊκό τέμενος με το 

μνημειακό πρόπυλο, σε απόσταση 4,50 μ. 
περίπου από την ανατολική πλευρά του 
τεμένους και δυτικά απ' αυτό, ήρθε στο 
φως μέρος της ανατολικής και της νότιας 
ευθυντηρίας ορθογώνιου κτίσματος, κα
τασκευασμένου από καλοπελεκημένους 
λιθόπλινθους (Τετρ. ΒΒ4-5, φάση μελα
νή, εικ. 2, πίν. 10α). Εξω και μέσα 
(ανατολικά και δυτικά) από την ανατολική 
ευθυντηρία του κτίσματος αυτού άρχισε 
να ανασκάπτεται αποθέτης μεγάλων δια-

Αποψη του 
αψιδωτού 
γεωμετρικού  
κτίσματος, όπου 
βρέθηκε 
ο σκύφος με 
το πιθάρι

στάσεων, που περιείχε πλήθος από θραύ
σματα κεραμικής, κυρίως του 5ου μ.Χ. αι., 
αλλά και ορισμένα του 6ου π.Χ. αι., καθώς 
επίσης ακανόνιστους λίθους, θραύσματα 
κεραμιδιών στέγης λακωνικού τύπου, ίχνη 
από πλίθρες κ.ά. Το θεμέλιο ενός εγκάρ
σιου τοίχου, από ακανόνιστες πέτρες, 
που αποκαλύφθηκε μεταξύ του περιβό
λου του τεμένους και του ορθογώνιου 
κτίσματος (Τετρ. ΒΒ5) (εικ. 1 και 2, πίν. 
10α) φαίνεται πως ανήκει στους κλασι
κούς χρόνους, χωρίς να είναι ακόμη 
δυνατή η ακριβέστερη χρονολόγησή του. 
Ο λάκκος του αποθέτη, όπως βεβαιώθη
κε, είναι σκαμμένος μέσα στο γεωμετρικό 
στρώμα. Τμήμα αψιδωτού γεωμετρικού 
κτίσματος άρχισε να αποκαλύπτεται κάτω 
από το κλασικό θεμέλιο και τον περίβολο 
του τεμένους στη ΝΑ γωνία του τετραγώ
νου (πίν. 10α). Δοκιμαστική σε βάθος τομή 
στην εσωτερική ΒΑ γωνία του ρωμαϊκού 
τεμένους (Τετρ. ΒΒ2) έφερε στοφωςτην 
προς ΒΔ συνέχεια του «γεωμετρικού 
αναλήμματος» του τέλους του 8ου π.Χ. 
αι. Στο σημείο αυτό το «ανάλημμα» 
παρουσιάζει έντονη καμπύλη προς τα 
δυτικά (εικ. 1 και 2, πίν. 10β) και δεν 
φαίνεται να κατευθύνεται προς τη Δυτική 
Πύλη της πόλεως, όπως είχαμε αρχικά 
υποθέσει.

Δοκιμαστικές τομές, που είχαν ανοιχτεί 
το 1976, ύστερα από πρότασή μου, από 
τον ελβετό αρχιτέκτονα αρχαιολόγο Cle
mens Krause πέρα αηρ τα νότια όρια του 
απαλλοτριωμένου κτήματος Ιωάννου 
Βράκα, που ανασκάπτουμε, είχαν βεβαιώ
σει ότι και το νότιο σκέλος του «γεωμετρι
κού αναλήμματος» παρουσιάζει την ίδια 
ελαφρά καμπύλη προς τα δυτικά. Σύμφω
να λοιπόν με τα πιο πρόσφατα πορίσματα 
της έρευνάς μας, φαίνεται πιθανότερο 
,ότι το λεγόμενο «γεωμετρικό ανάλημμα» 
αποτελεί ισχυρό τοίχο περιβόλου, που 
περικλείνει ιερό τέμενος, αντίστοιχο με 
το τέμενος του Δαφνηφόρου Απόλλωνος, 
λίγες δεκάδες μέτρα νοτιότερα. Η άποψη 
αυτή ενιοχύεται κι από το γεγονός ότι ο 
τοίχος του περιβόλου έχει δυο παρειές κι 
όχι μία μόνο, όπως θα περίμενε κανείς, αν 
αποτελούσε μια απλή αναλημματική κατα

σκευή. Η εντύπωση οχυρωματικού τεί
χους, που δίνει ο ισχυρός αυτός τοίχος με 
τις δυο παρειές, μας οδήγησε το 1976 να 
διατυπώσουμε την υπόθεση ότι κατα
σκευάστηκε για να προστατεύει μια πρώι
μη μορφή πόλης από τον κίνδυνο όχι μόνο 
της πλημμύρας, αλλά και των εισβολέων. 
Μέοα στον περίβολο αυτό, όπως διαπι
στώθηκε με δοκιμαστικές σε βάθος το
μές, περιλαμβάνονται κτίσματα διαφόρων 
φάσεων της γεωμετρικής περιόδου από 
τον 9ο ως το τέλος του 8ου π.Χ. αι.

Η παρουσία πολλών και πλούσιων απο
θετών μέσα και έξω από τον περίβολο, 
τρεις από τους οποίους περιείχαν τους 
γνωστούς εννέα παναθηναϊκούς αμφο
ρείς των αρχόντων Χαρικλείδη (363/2 
π.Χ.) και Καλλιμήδη (360/59 π.Χ.), ενισχύ
ει ακόμη περισσότερο την άποψη ότι 
έχουμε να κάνουμε με ιερό τέμενος, 
αφιερωμένο στη λατρεία άγνωστης ακόμη 
θεότητας. Ακόμη κι από τα λίγα όμως ως 
τώρα στοιχεία που έχουμε προκύπτει ότι 
το νέο αυτό τέμενος δεν είναι κατώτερο 
ούτε σε μέγεθος ούτε σε σημασία από το 
τέμενος του Απόλλωνος Δαφνηφόρου. 
Δεν αποκλείεται με την πρόοδο της 
έρευνας να αποδειχθεί ότι η κύρια θεότη
τα που λατρευόταν μέσα στο τέμενος 
αυτό ήταν η ' Αρτεμις Αμαρυσία.

Στην ίδια θέση κατασκευάστηκε στα 
ρωμαϊκά χρόνια ένας νέος ορθογώνιος 
περίβολος με μνημειακό πρόπυλο, που 
περίκλεινε το ορθογώνιο κτίσμα από το 
οποίο αποκαλύφθηκε μόνο τμήμα της 
ανατολικής και νότιας πλευράς το υπόλοι
πο βρίσκεται έξω από τα δυτικά όρια του 
οικοπέδου Ιωάν. Βράκα, που ανασκάπτου- 
με, μέοα στην οδό Αντιόχου Θεοδίκου. 
Φαίνεται πως το «τέμενος» εξακολούθη
σε να υπάρχει στη θέση αυτή από τα 
γεωμετρικά ως τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια 
με συνεχείς επισκευές, μετατροπές και 
προσθήκες. Προς το παρόν από τις 
ενδιάμεσες οικοδομικές φάσεις αντιπρο
σωπεύεται μόνο η ελληνιστική και εν 
μέρει η κλασική. Το κεραμικό όμως υλικό 
των αποθετών μιλάει για αδιάσπαστη 
συνέχεια».

Σημείωση: Τα κείμενα αυτά αναφέρονται στα 
Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας των ετών 
1974, 1975 και 1978).

Οι ανασκαφές αυτές που γίνονται σ' 
ένα συγκεκριμένο χώρο στους νότιους 
πρόποδες της Ακρόπολης της Ερέτριας, 
ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί έχουν φέρει 
στο φως οικοδομικά λείψανα που χρονο
λογούνται από τους γεωμετρικούς χρό
νους (9ος, 8ος αιώνας π.Χ.) και φθάνουν 
ως τους ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους 
(4ος μ.Χ. αιώνας). Δηλαδή είναι μια 
τεράστια χρονική περίοδος της πόλης 
συμπεπυκνωμένη σ' ένα μικρό βάθος 
επίχωσης, που δεν ξεπερνάει το 1-1 '/2 
μέτρο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η γεωμετρική περίοδος, γιατί στον τομέα
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αυτό της αρχαίας πόλης δεν περιμέναμε 
να αποκαλυφθούν σημαντικό κτίσματα 
του 8ου π.Χ. αιώνα. Επίσης οι οικοδομικές 
φάοεις της ύστερης Ρωμαϊκής εποχής για 
πρώτη φορά έρχονται στο φως σε τόσο 
μεγάλη έκταση και βεβαιώνουν ότι η πόλη 
δεν έχει εγκαταλειφθεί μετά την κατα
στροφή του Σύλλα το 80 π.Χ. Εκτός απ' 
όσα αναφέρθηκαν έρχονται σταδιακά 
στην επιφάνεια κτίσματα, ιδιωτικές κυρί
ως κατοικίες του 4ου, 3ου και 2ου π.Χ. 
αιώνα.

Από τα σημαντικότερα ευρήματα των 
ανασκαφών αυτών είναι:

α) 9 ακέραιοι Παναθηναϊκοί αμφορείς 
των αρχόντων Χαρικλείδη (363/2 π.Χ.) και 
Καλλιμήδη (360/359 π.Χ.) που φέρουν 
-όλοι ανεξαίρετα- το αγώνισμα της όρθι
ας πάλης. Οι αμφορείς αυτοί είναι σημαν
τικότατοι για την ιστορία της τέχνης γιατί 
αποτελούν ακριβώς χρονολογημένα έργα 
τέχνης, και βοηθούν στην κατανόηση της 
τέχνης της εποχής, απ’ την.οποία ελάχι
στα πρωτότυπα μνημεία μας σώζονται.

β) Μια σειρά αγαλμάτων μικρού μεγέ
θους που παριστάνουν τον Ασκληπιό, τον 
Ηρακλή, την Κυβέλη και την Αφροδίτη με 
τον Έρωτα, σ' ένα πρωτότυπο ερωτικό 
σύμπλεγμα.

γ) ' Ενας αδριάντας της εποχής του 
Τραϊανού σε φυσικό μέγεθος, του οποίου 
το κεφάλι είχε βρεθεί το 1943 από 
αρχαιοκάπηλους και είχε κατασχεθεί.

δ) Το 1980 είχαμε τη σημαντικότερη 
ίσως ανακάλυψη που δικαίωσε τις προσ
δοκίες ανασκαφέων και χρηματοδοτών. 
Μέσα σ' ένα αψιδωτό κτίσμα του 8ου προ 
Χριστού αιώνα, δίπλα στον τοίχο αποκαλύ
φθηκε ένα ολόκληρο αγγείο (σκύφος) με 
πώμα, που θεωρήθηκε σημαντικά από το 
γεγονός και μόνο ότι ήταν ακέραιο, γιατί 
ως γνωστόν, μόνο σε τάφους βρίσκονται 
ακέραια αγγεία. Μεταφέρθηκε όπωςήταν 
από την ανασκαφή στο εργαστήριο του 
Μουσείου Ερέτριας, όπου διαπιστώθηκε 
ότι ήταν γεμάτο χρυσάφι!

’ Ηδη με τον πρώτο καθαρισμό έγινε 
φανερό ότι επρόκειτο για πολύ σημαντικό

εύρημα. Δεν περιείχε τα συνήθη κοσμή
ματα της γεωμετρικής περιόδου, αλλά 
κατάλοιπα ενός εργαστηρίου χρυσοχοΐας, 
που προορίζονταν για επανάχυση η περαι
τέρω επεξεργασία. Εύρημα μοναδικό όχι 
μόνο για την πρώιμη αυτή εποχή, αλλά και 
για οποιαδήποτε άλλη περίοδο της αρχαι
ότητας. Βεβαιώνεται κατ' αρχή ότι στην 
Ερέτρια υπήρχε τον 8ο π.Χ. αιώνα εργα
στήριο κατασκευή χρυσών κοσμημάτων: 
Δεύτερον, θα λυθούν πολλά προβλήματα 
που σχετίζονται με την προέλευση του 
χρυσού, με την τεχνική κατασκευής των 
κοσμημάτων και με την τεχνική προσμίξε- 
ως χρυσού και αργύρου (ηλεκτρον). Γιατί 
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ορισμένα 
τεμάχια αποτελούν τέτοιο μίγμα. Εδώ 
πρέπει να σημειώσει κανείς ότι το χρυσά
φι την εποχή αυτή ήταν σπάνιο και 
πολύτιμο μέταλλο προνόμιο μόνο για τους 
πλούσιους άρχοντες και μεγάλους γαιο- 
κτήμονεο.

Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Το όνομά τοο έγινε συνώνυμο με την διπλωματική ραδιουργία και τον 

άκρο συντηρητισμό. ' Εζησε σε μια εποχή -αρχές του 19ου αιώνα- που 
στην Ευρώπη επικρατούσαν οι επαναστατικές αρχές της ελευθερίας 
και του δικαιώματος αυτοδιαθέσεως των λαών. Η εξάπλωσις αυτών 
των ιδεών απειλούσε την ενότητα της πολυεθνικής αυτοκρατορίας των 
Αψβούργων. Γι' αυτό ο Μέττερνιχ καταπολέμησε με λύσσα κάθε 
απόπειρα εθνικής εξεγέρσεω ς και μεταξύ άλλων την Ελληνική 
Επανάσταση.

Ο ΚΛΕΜΕΝΤ Λόταρ Βέντσελ Μέτ
τερνιχ γεννήθηκε στο Κόμπλεντς 

της Ρηνανίας, στις 15 Μαίου 1773.
' Ηταν το δεύτερο από τα τρία παιδιά 
του κόμητος Φραγκίσκου Γεωργίου και 
της Μαρίας Βεατρίκης. ' Ηλθε στη ζωή, 
όταν οι μεγάλοι απόλυτοι μονάρχες της 
Ευρώπης, η Μαρία Θηρεσία της Αυστρί
ας, ο Λουδοβίκος ΙΕ' της Γαλλίας και ο 
Μέγας Φρειδερίκος της Πρωσσίας 
ζούοαν ακόμη. Και ήταν, κυρίως, η 
εποχή που, στις περιοχές των συνόρων 
με τη Γαλλία, διαχυνόταν κυρίαρχο το 
πνεύμα των «ιερών τεράτων» του Δια
φωτισμού -  του Βολταίρου, του Ρουσ- 
σώ, του Μοντεσκιέ.

Στα ένδεκα χρόνια του ο Κλέμεντ 
είχε σαν παιδαγωγό το ΖανΦ. Σιμόν που 
τον έκανε να γνωρίσει τους Γάλλους 
συγγραφείς, μέσα οτο όραμα μιας 
γενεάς φιλελεύθερης, ανεξίθρησκης, 
κοσμοπολίτικης.

Γία να καταλάβουμε όμως την τελική 
ψυχοπνευματική διάπλαση του νεαρού 
Κλέμεντ, πρέπει να θυμηθούμε προ
πάντων το οικογενειακό του περιβάλ
λον: «Από τον πατέρα του», έγραψε ο 
' Αρθουρ Χέρμαν, «είχε κληρονομήσει 
μια επίφαση απαθείας, κάποια έλλειψη 
φιλοδοξίας και έντονη κλίση προς τη

ζωή των σαλονιών, προς την ευγενική 
συγκαταβατικότητα και προς τις ραφι
νάτες συναναστροφές της εποχής, με 
τις ωραίες γυναίκες. Από τη μητέρα του 
είχε κληρονομήσει την καλύτερη πλευ
ρά του εαυτού του, τη χάρη της 
παραστάσεως, τη διαύγεια του πνεύμα
τος, την ικανότητα να αρέσει, το πάθος 
της εξουσίας, την ευρύτητα στόχων, 
την υπερηφάνεια της καταγωγής του, 
τη μεγάλη αντίληψη, τη διαχυτική διά
θεση και την έμφυτη κομψότητα και 
ευγένεια».

Το φθινόπωρο του 1788, πριν ακόμη 
κλείσει τα δεκαέξη, τον έστειλαν στο 
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, το 
πιο φημισμένο σχολείο για όποιον ήθε
λε να ακολουθήσει το διπλωματικό 
κλάδο. ' Ενα, μόλις, χρόνο αργότερα 
έφθασε από τη Γαλλία το κύμα, που 
έμελλε να συγκλονίσει την Ευρώπη: 
ανταρσία του όχλου, κατάληψις της 
Βαστίλλης, φυγή του βασιλέως. ' Ηταν 
η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Στο 
Στρασβούργο, καθηγηταί και μαθηταί, 
πληροφορήθηκαν τα γεγονότα με έξαλ
λο ενθουσιασμό. Ο Μέττερνιχ όμως 
παρέμεινε ασυγκίνητος, γαντζωμένος 
στο παλαιό καθεστώς που εξασφάλιζε 
τα προνόμια της αριστοκρατίας. Εγκα-

τέλειψε την πόλη και προσελήφθη ως 
τελετάρχης των κομήτων της Βεστφα
λίας. ' Επειτα γράφτηκε στο Πανεπιστή
μιο της Μαγεντίας. Σε αυτή την πόλη 
άρχισε και την αισθηματική του καρριέ- 
ρα -  μια σωστή ανθολογία που, με το 
πέρασμα του χρόνου, πλουτίσθηκε με 
πάρα πολλά κεφάλαια. Αντίθετα, η 
διπλωματική του καρριέρα άρχισε τον 
Ιούλιο του 1791, όταν συνοδέυσε στις 
Βρυξέλλες τον πατέρα του, που είχε 
διορισθεί πληρεξούσιος, υπουργός στη 
Γενική Συνέλευση του λαού των Κάτω 
Χωρών, που τελούσαν υπό την αυστρια
κή επικυριαρχία. Επέστρεψε στη Μα- 
γεντία τον Ιούνιο του 1792 καικατάφε- 
ρε να παραβρεθεί στη στέψη του 
αυτοκράτορα Φραγκίσκου Β ', που έγι
νε στην Φραγκφούρτη. Ημέρες γεμά
τες διασκεδάσεις και φλερτ σε μια 
Ευρώπη με επικρεμάμενη την απειλή 
του πολέμου. Αυστρία και Πρωσσία 
άρχιζαν στρατιωτικές επιχειρήσεις ε 
ναντίον της δημοκρατικής Γαλλίας. 
Εντελώς απροσδόκητα, τα γαλλικά 
«μπουλούκια» νίκησαν τον «καλώς εκ
παιδευμένο» εχθρικό στρατό και ξεχύ
θηκαν στις Κάτω Χώρες.

Οι Μέττερνιχ επέστρεψαν στο Κόμ
πλεντς και ο Κλέμεντ είχε την ευκαιρία
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να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην 
Αγγλία, με διπλωματική αποστολή. Στο 
γυρισμό διορίσθηκε «πληρεξούσιος υ
πουργός» στη Χάγη. Μόλις είχε κλείσει 
τα είκοσι ένα, αλλά ήταν «ευγενής».

Ο στρατός των «κουρελήδων» συνέ
χιζε την προέλασή του. Οι Μέττερνιχ 
αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν σπίτι 
και περιουσία και να καταφύγουν στη 
Βιέννη, χωρίς εισοδήματα, «σνομπαρι- 
σμένοι» από την αριστοκρατία της 
Αυλής. Την κατάσταση έσωσε η μητέρα 
που κατόρθωσε να επιτύχει το γάμο του 
γιού της με την Ελεονώρα φον Κάουνι- 
τς, εγγονή του μεγάλου καγκελλάριου 
της Μαρίας Θηρεσίας, ο οποίος είχε 
πεθάνει πριν από ένα χρόνο. Η θέση 
των Μέττερνιχ άλλαξε αστραπιαία. Ο 
αυτοκράτορας «ευαρεστήθη» να παρα
χωρήσει ένα εισόδημα στον κόμητα 
πατέρα και τα σαλόνια, ακόμη και τα πιο 
κλειστά άνοιξαν στο νεαρό ζευγάρι.

Τα πολιτικά γεγονότα, κάλπαζαν. 
Είχε αρχίσει η εποποιία του Ναπολέον- 
τος, που διέσχιζε την Ευρώπη, περνών
τας από νίκη σε νίκη. Η Βιέννη έχασε τα 
ιταλικά εδάφη και υποχρεώθηκε να 
συνάψει ταπεινωτική ειρήνη. Ο Κλέ- 
μεντ πήρε μέρος στο συνέδριο του 
Ράστατ, αλλά η πολιτική εμπειρία που

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Ο Μέττερνιχ σε χαρακτηριστική προσωπογραφία. Σ ' 
αυτή τη σελίδα επάνω: Το μεγαλοπρεπές για την εποχή του κτίριο του υπουργείου 
εξωτερικών της Αυστρίας όπου εργάστηκε ο Μέττερνιχ. Κάτω: Καρικατούρα του 
Μέττερνιχ, που τυπώθηκε το 1848, με την λεζάντα: «Κάθε πολίτευμα απαιτεί 
μεγάλη κίνησι». Ο γελοιογράφος αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο 
Μέττερνιχ, όταν ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον του και τον ανάγκασε να τραπή σε 
φυγή.
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αποκόμισε ήταν ασήμαντη. Αναπληρώ
θηκε, ωστόσο, από άλλες σημαντικές 
εμπειρίες αισθηματικής φύσεως. Η 
παραμονή του στο Ράστατ τον έπεισε 
πως η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 
Γερμανικού Εθνους το καμάρι της 
Αυστρίας, είχε σβήσει για πάντα. «Είδα 
το πτώμα», έγραψε αργότερα, «και 
έκανα επάνω του το σημείο του σταυ
ρού».
. Οταν επέστρεψε στη Βιέννη, πατέ

ρας ήδη δυο κοριτσιών, ξανάρχισε τη 
νωθρή ζωή των σαλονιών, ως τις 5 
Φεβρουάριου 1801, που διορίσθηκε 
πρεσβευτής στη Δρέσδη, αντιπρόσω
πος μιας αυτοκρατορίας εδαφικά ακρω
τηριασμένης και πολιτικά ταπεινωμέ
νης.

Ο Μέττερνιχ είχε τώρα μπροστά του 
καθαρό το όραμα της Ευρώπης, ξεκά
θαρη τη στρατηγική που έπρεπε να 
ακολουθήσει για την απολύτρωση της 
χώρας του. Πρώτα απ’ όλα η Αυστρία 
χρειαζόταν πίστωση χρόνου, για να 
επανεξοπλισθεί και να ξανακερδίσει το 
κύρος που ήταν απαραίτητο για να 
αποκατασταθεί η τάξις στη «γηραιά 
ήπειρο». Και για να «αποκατασταθή η 
τάξις» έπρεπε να ανατραπεί ο Ναπολέ
ων.

Από τη Δρέσδη (άλλες ημέρες τερ
πνής κοσμικότητος) πήγε, το 1803, στο 
Βερολίνο, πρεσβευτής και πάλι. Ο 
Ναπολέων είχε δημιουργήσει το βασί
λειο της Ιταλίας αφήνοντας έξω την 
Αυστρία. Ξεκαθάριζε κεραυνοβόλα, 
τον ένα μετά τον άλλο, τους συνασπι
σμούς των ευρωπαϊκών κρατών. Επακο
λούθησε το Αούστερλιτς και η ειρήνη 
του Πρεσβούργου, που στοίχισε στην 
Αυστρία τις υπόλοιπες ιταλικές περιο
χές.

Ο Μέττερνιχ διορίσθηκε πρεσβευ
τής στο Παρίσι, όπου τελειοποίησε την 
τεχνική της ραδιουργίας. Σύχναζε πρό
θυμα στα σαλόνια, όπου τον «διεκδικού- 
σαν» οι κυρίες της νέας αριστοκρατίας. 
Αυτό, ωστόσο, ήταν ο επιφανειακός 
εαυτός του. Μέσα του, η «πολιτική» 
ψυχή του βρισκόταν σε επιφυλακή. Και 
εκεί, στο Παρίσι, άρχισε να υφαίνει το 
δίχτυ, στο οποίο θα τύλιγε το Ναπολέ- 
οντα. Μελετούσε τον άνθρωπο και τον 
ανέλυε, για να προετοιμάσει τα μέσα με 
τα οποία θα τον εξόντωνε. Και σε αυτό 
τον διευκόλυνε η συναναστροφή με τον 
Ταλεϋράνδο, που έπαιζε ήδη το δικό 
του παιχνίδι, για να επιζήσει του κυρίου 
του. Φαινομενικά, ο νεαρός πρεσβευ
τής που, από το 1806 ως το 1809, 
υπήρξε μάρτυρας των θριάμβων της 
«μεγαλοφυίας του πολέμου» ασχολείτο

μόνο με τα ερωτικά παιχνίδια. Νίκες 
πραγματικά συγκλονιστικές: κατατρό- 
πωσις της Πρωσσίας· κατάληψις του 
Βερολίνου’ αποκλεισμός της Αγγλίας· 
ειρήνη του Τιλσίτ (1807).

Η Αυστρία παρέμενε αδρανής, χωρίς 
στρατό, χωρίς πολιτικό κύρος. Ο Μέτ
τερνιχ φρόντιζε να δίνει την εντύπωση 
του εκπροσώπου ενός αόπλου κρά
τους, ο οποίος δεν έβρισκε παρηγοριά 
παρά μόνο στις ερωτικές περιπέτειες. 
' Ωσπου έφθασε η στιγμή. Ο Ναπολέων 
ενεπλάκη στον πόλεμο της Ισπανίας και 
η Αυστρία κινητοποιήθηκε.

Στις 26 Μάϊου του 1809 ο Μέττερνιχ 
εγκατέλειψε το Παρίσι με ένοπλη 
συνοδεία, αφήνοντας «ομήρους τη 
γυναίκα και τα παιδιά του. Αλλά ο 
πόλεμος κατέληξε σε συμφορά. Ο 
συνασπισμός των Ευρωπαίων δέχτηκε

Στην απέναντι 
σελίδα σκηνή από την 

Ελληνική
Επανάσταση, την οποία 

με πάθος
πολέμησε ο Μ έττερνιχ. 

Οι Μ ανιάτες 
με τον Πετρόμπεη 

εισβάλλουν 
στην Καλαμάτα.

πλήγμα σκληρό στη μάχη του Βαγκράμ 
και η Βιέννη γνώρισε την ντροπή της 
καταλήψεως από τον εχθρό.

Ο Μέττερνιχ που διορίσθηκε υπουρ
γός Εξωτερικών, κατάλαβε, πως δεν 
είχε έλθει ακόμη η ώρα για την «κατά 
μέτωπον» επίθεση. Έπρεπε να παγι- 
δεύσει το Ναπολέοντα με όπλα πιο 
πανούργα, με χειρισμούς πιο λεπτούς. 
Δια μέσου της γυναίκας του (που 
βρισκόταν ακόμη στο Παρίσι) πρόσφερε 
στον κικητή, σαν σύζυγο, την κόρη του 
αυτοκράτορα της Αυστρίας, Μαρία 
Λουίζα.

Μετά την καινούργια ειρήνη, που 
επισφραγίσθηκε με το γάμο, ο Μέτερ- 
νιχ ξαναπήγε στη γαλλική πρωτεύουσα 
και έμεινε εκεί ως το 1810 υφαίνοντας 
προσεκτικά τον «ιστό της αράχνης».

Αντιμέτωπη της Γαλλίας ορθωνόταν

τώρα η Ρωσία. Ο Ναπολέων, πριν της 
επιτεθεί, θέλησε να επικυρώσει τη 
συμμαχία του με τη Βιέννη. Και αυτήν 
ακριβώς τη στιγμή, ο Μέττερνιχ έδωσε 
το μέτρο της πανουργίας του. Με 
αντάλλαγμα σοβαρές εδαφικές παρα
χωρήσεις, υπέγραψε ένα σύμφωνο. Με 
αυτό η Αυστρία αναλάμβανε την υπο
χρέωση να ρίξει στη μάχη ένα σώμα 
30.000 αντρών, οι οποίοι όμως δε θα 
προχωρούσαν πέρα από τα σύνορα.

Ο Μέττερνιχ έσπευσε, μυστικά βέ
βαια, να γνωστοποιήσει αυτό τον όρο 
στον τσάρο, ενώ, συγχρόνως, συμβού
λευε την Πρωσσία να σταθεί στο 
πλευρό των Ρώσων. ’ Ηταν ένα διπλό 
παιχνίδι που το έπαιξε με σατανική 
επιδεξιότητα, αδιαφορώντας για το 
περιβάλλον της αυστριακής Αυλής, που 
τον κατηγορούσε ότι ενέδωσε στις 
αξιώσεις του Ναπολέοντος.

Τα γεγονότα τον δικαίωσαν. Ο Ναπο
λέων υπέστη την ολέθρια καταστροφή 
στη Ρωσία. Ο Μέττερνιχ ωστόσο, δεν 
κινήθηκε. Φοβόταν τη Ρωσία όσο και τη 
Γαλλία. Ουδετερότης, λοιπόν, που έγι
νε αργότερα «μεσολάβησις», αλλά με- 
σολάβησις πονηρή. Μοναδικός σκοπός 
ήταν να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος 
χρόνος για την ολοκλήρωση της πολε
μικής προετοιμασίας των Αυστριακών.

Ο Ναπολέων είχε απόλυτη ανάγκη 
ησυχίας. Και, στη δραματική συνομιλία 
που έγινε στο Φρήντριχσταν κατέληξε 
να δεχθεί την πρόταση του Μέττερνιχ 
για ανακωχή ως τις 10 Αυγούστου, με 
την υπόσχεση ότι θα επακολουθούσε, η 
συνδιάσκεψις για την οριστική ειρήνη. 
Αλλά τι ήταν η 10η Αυγούστου; ’ Ηταν, 
απλούστατα, η ημερομηνία που η Αυ
στρία θα είχε συμπληρώσει την πολεμι
κή της κινητοποίηση.

Μάχη της Λειψίας, υποχώρησις του 
Ναπολέοντος. Στις 31 Μαρτίου 1814 τα 
συμμαχικά στρατεύματα μπήκαν στο 
Παρίσι, ο Ναπολέων εξορίσθηκε στην 
Έλβα και στο θρόνο της Γαλλίας 
επανήλθε ένας Βουρβώνος, ο Λουδο
βίκος ΙΗ’ . Ο Μέττερνιχξαναγύρισεστη 
Βιέννη, όπου γνώρισε θριαμβευτική 
υποδοχή και επιδόθηκε στην προετοι
μασία του Συνεδρίου Ειρήνης, που 
υπήρξε το μεγάλο του έργο.

Το Νοέμβριο του 1814 συγκεντρώ
θηκαν στην αυστριακή πρωτεύουσα οι 
αντιπροσωπείες των χωρών που είχαν 
νικήσει, ένα πλήθος από αυτοκράτο- 
ρες, πρίγκιπες, αξιωματούχους, διπλω
μάτες, αξιωματικούς. Ανάμεσά τους 
ήταν και ο Ταλλεϋράνδος που αντιπρο
σώπευε, όχι τη Γαλλία, αλλά τα προσω
πικά συμφέροντα του Λουδοβίκου ΙΗ’ .
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Ο Φραγκίσκος A ' αυτοκράτωρ της Αυστρίας, με την στολή του αξιώματος του.
Εργο του Γερμανού ζωγράφου Φρειδερίκου φον ' Αμερλινγκ (1832). Ο μονάρχης 

είχε χαρακτηρίσει τον Μέττερνιχ με αυτά τα λόγια: «Ο πιστός μου υπηρέτης και 
φίλος». Δεξιά: το περιώνυμο Συνέδριο της Βιέννης (1814-1815), όπου η επιρροή 
του Μέττερνιχ υπήρξε σημαντική για τα πράγματα της Ευρώπης.

Το συνέδριο έμεινε ιστορικό για την 
λαμπρότητα των εορταστικών εκδηλώ
σεων: κυνήγια, κοντσέρτα, στρατιωτι
κές παρελάσεις, διασκεδάσεις παντός 
είδους, που στοίχισαν στοναυτοκράτο- 
ρα Φραγκίσκο Β' δεκαέξη εκατομμύ
ρια.

Ο πρίγκιψ Ντε Λιν έγραψε: «Το 
συνέδριο δεν περπατά χορεύει».

Και συχνά οι γυναίκες ήσαν εκείνες 
που οδηγούσαν και τους πολιτικούς 
«χορούς» κάτω από την καθοδήγηση 
του Μέττερνιχ. Ο Αυστριακός πολιτι
κός, μεθώντας τους καλεσμένους με 
διασκεδάσεις, κατόρθωνε να επιβάλλει 
τους αντικειμενικούς του σκοπούς: την 
ανοικοδόμηση της Ευρώπης, την ανα
κατανομή των ιταλικών κρατιδίων, τη 
γενναιοδωρία έναντι της ηττημένης 
Γαλλίας και την αναχαίτιση της Ρωσικής 
προωθήσεως στις παραδουνάβιες περι
οχές.

Το πρωί της 7ης Μαρτίου 1815 
έσκασε η βόμβα. Ο Ναπολέων είχε 
δραπετεύσει από την ' Ελβα και βάδιζε 
προς το Παρίσι ξεσηκώνοντας τον 
έξαλλο ενθουσιασμό λαού και στρατού. 
Οι εργασίες του συνεδρίου διακόπηκαν 
βιαστικά. Ο πόλεμος ξανάρχιζε. Ο 
Ναπολέων επιθυμούσε την ειρήνη. Υ
ποχρεώθηκε όμως σε σύγκρουση και 
ήλθε αναπόφευκτα το Βατερλώ.

Οι χώρες που νίκησαν, άρχισαν και 
πάλι (καθεμιά για λογαριασμό της) το 
κυνήγι της πιο πλούσιας «μπουκιάς». Ο 
Μέττερνιχ όμως ήταν αμετακίνητος 
στις πεποιθήσεις του. Αντιθέτως στην 
εκμηδένιση της Γαλλίας, αγωνίσθηκε 
με πείσμα για την πραγματοποίηση της 
«πενταρχίας», που θα αποτελούσε, 
κατά τη γνώμη του, τη βάση της 
ευρωπαϊκής ισορροπίας. Επανελάμβα- 
νε συνεχώς: «Η Ευρώπη πριν από όλα η 
Ευρώπη πριν από τη Ρωσία, από την 
Πρωσσία, από τη Γαλλία και ακόμη, πριν 
από την Αυστρία».

Στις 20 Νοεμβρίου 1815 οι νικήτριες 
δυνάμεις υπέγραψαν τη δεύτερη ειρή
νη στο Παρίσι. Γεννήθηκε έτσι το 
«Σύμφωνο της Ευρώπης», γεγονός 
ιστορικό που ξεπέρασε την «Ιερά Συμ- 
μαχία» την οποία είχε εμπνευσθεί, πριν 
από ένα χρόνο, ο τοάρος. Οι σύμμαχοι 
αναλάμβαναν την υποχρέωση της αμοι
βαίας υποστηρίξεως σε περίπτωση επι-

θέσεως και των συχνών συνεδρίων σε 
περιόδους ειρήνης, με σκοπό την 
προάσπιση των κοινών συμφερόντων 
και τη λήψη μέτρων, που «σε οποιαδή
ποτε στιγμή θα μπορούσαν να φανούν 
αποτελεσματικά για τη διατήρηση της 
γαλήνης και της ευημερίας των εθνών, 
καθώς και για την υπεράσπιση της 
ειρήνης». ' Ηταν ένας πρόδρομος της 
Κοινωνίας των Εθνών.

Πρωταρχικό μέλημα του Μέττερνιχ 
ήταν να αποκαταστήσει την παλαιά τάξη 
στα μεγάλα ιταλικά δουκάτα και να 
σταθεροποιήσει την επικυριαρχία της 
Βιέννης στη Λομβαρδία και στο Βενέτο. 
Μοναδική εξαίρεσις, προ του Βατερλώ, 
υπήρξε η αναγνώρισις του Μυρά ως 
βασιλέως της Νεαπόλεως, «δώρο» 
στην Καρολίνα αδελφή του Ναπολέον- 
τος και σύζυγο του Μυρά, η οποία του 
είχε χαρίσει αξέχαστες ερωτικές ώρες 
στο Παρίσι. Οταν, όμως ο Μυρά 
αποφάσισε να ακολουθήσει τη μοίρα 
του Ναπολέοντος που δραπέτευσε από 
την ' Ελβα, η «αναγνώρισις» ανεκλήθη 
και στο θρόνο της Νεαπόλεως επανήλ
θαν οι Βουρβώνοι. Το μεγάλο δουκάτο 
της Πάρμας δόθηκε στη Μαρία Λουίζα. 
Ο γιός όμως του Ναπολέοντος, δούκας 
του Ράιχστατ, αποκλείσθηκε από οποι- 
ονδήποτε θρόνο και απόμεινε να αργο
πεθαίνει στον πύργο του Σαίνμπρουν.

Αλλά στην «πενταρχία», φύλακα της 
ειρήνης και της ηρεμίας στην Ευρώπη, 
άρχισε πολύ γρήγορα η σύγκρουσις των 
διαφορετικών συμφερόντων. Το φθινό
πωρο του 1818 ο Μέττερνιχ συνεκάλε- 
σε ένα συμβούλιο στο ' Αχεν και επέτυ
χε, για μια ακόμη φορά, να επιβάλει την 
τάξη «του». Είχε πια ονομασθεί πρίγκιψ. 
Και είχε φθάσει στο απόγειο της δόξας 
του. «Ίσως δεν υπήρξε ποτέ λιγότερο 
συμπαθής και περισσότερο ισχυρός».

Αλλά τα ανανεωτικά κινήματα ξεφύ
τρωναν παντού: στη Γαλλία, στην Ιταλία, 
στην Πορτογαλία απαιτούσαν «φιλε
λεύθερο σύνταγμα», που ακριβώς, ήταν 
ο εφιάλτης του Μέττερνιχ.

Το 1820 τον έπληξαν μεγάλες οικο
γενειακές συμφορές. Μέσα σε λίγες 
ημέρες έχασε την κόρη του Κλημεντί- 
νη, 16 ετών και την κόρη του Μαρία, 23 
ετών. «Το καλύτερο μέρος του εαυτού 
μου» είπε συντριμμένος.

Ωστόσο, και σε αυτή ακόμη τη

δραματική περίπτωση, αποκάλυψε τη 
διπλή φύση του. ' Οπως στο Παρίσι, και 
σε άλλες πρωτεύουσες, είχε τον καιρό 
να δίνεται ολοκληρωτικά στις ερωτικές 
του περιπέτειες και, παράλληλα, να 
«υφαίνει» τις πολιτικές του ίντριγκες, 
έτσι και μπροστά στη συμφορά, κατόρ
θωνε να ολοκληρώνει την κουραστική 
δουλειά του, ξενυχτώντας στο γραφείο 
του για να λύσει τα πολύπλοκα πολιτικά 
προβλήματα, ενώ, στο μέγαρό του, τα 
φέρετρα των κοριτσιών του ήταν ακόμη 
ανοιχτά. «Είχε μέσα του δυο ψυχές. Η 
μια εργαζόταν και η άλλη υπέφερε».

Επειδή φοβήθηκε πως η ατμόσφαιρα 
της Βιέννης θα έκανε κακό στην υγεία 
και των άλλων παιδιών του, αποφάσισε 
να μεταφέρει την οικογένειά του στο 
Παρίσι.

Απόμεινε μόνος στη Βιέννη, σε μια 
απελπισμένη προσπάθεια υποστηρίξε
ως του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, 
που έτριζε από παντού, καθώς η φλόγα 
της ανεξαρτησίας εμψύχωνε επικίνδυ
να όλους τους υποτελείς λαούς. Κατόρ
θωσε να επιτύχει από τους συμμάχους 
την άδεια επεμβάσεως της Αυστρίας 
στο βασίλειο της Νεαπόλεως, με σκοπό 
την κατάργηση του συντάγματος, και 
αργότερα στο Πεδεμόντιο για τον ίδιο 
λόγο. Αλλά διαπίστωσε πως η «πενταρ
χία» έχανε ανεπανόρθωτα δυο στοιχεία 
της δυνάμεώς της. Στη Γαλλία και την 
Αγγλία είχε αρχίσει να πνέει άνεμος 
φιλελευθερισμού και, οι δυο χώρες, 
δεν ήθελαν να είναι πια «φύλακες» του 
παλαιού συστήματος.

Ωστόσο ο Μέττερνιχ εξακολουθού
σε να αγωνίζεται, παρά την κόπωση,
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που γινόταν ακόμη βαρύτερη από τις 
καινούργιες λύπες που τον έπληξαν 
ανάμεσα οτο 1825 και οτο 1830. ' Ηταν 
ο θάνατος της γυναίκας του Ελεονώ- 
ρας, της μητέρας του και του γιού του, 
Βίκτωρος. Ιούλιος του 1830. Νέο σκλη
ρό πλήγμα στο «οικοδόμημά του». Στη 
Γαλλία ξέσπασε η επανάσταση και ο 
θρόνος προσφέρθηκε οτο δούκα της 
Ορλεάνης, Λουδοβίκο Φίλιππο, που 
είχε πολεμήσει κάτω από τη σημαία της 
Μεγάλης Επαναστάσεως προ σαράντα 
ετών. Οπως ήταν επόμενο, η καινούρ
για εξέγερσις μεταδόθηκε αστραπιαία 
και στους υποτελείς λαούς. Η Πολωνία 
επαναστάτησε κατά της Ρωσίας και το 
Βέλγιο διεκήρυξε την ανεξαρτησία του

από την Ολλανδία. Ο Μέττερνιχ υπο
χρεώθηκε να υποταχθεί στη θέληση 
των «εταίρων» της «πενταρχίας» και να 
αποδεχθεί το νέο ρεύμα των γεγονό
των. Μόνο στην Ιταλία εξακολουθούσε 
να ασκεί ελεύθερα την επιρροή του, 
αλλά και εκεί άρχισε πια να συναντά την 
αντίδραση της Γαλλίας. Επενέβη δυο 
φορές στα Κράτη του Βατικανού για να 
.ανακόψει λαϊκές ανταρσίες και επέβα
λε σκληρή αστυνόμευση στα κράτη που 
ήσαν υποτελή στη Βιέννη. Προσέθετε 
όμως νέους κρίκους στη μακρότατη 
αλυσίδα των διαφόρων λαϊκών ηρώων.

’ Ετσι ο Ιταλός Σύλβιο Πέλλικο, βρήκε 
έτοιμο πολύ υλικό για να γράψει το 
βιβλίο του, που έγινε παγκόσμιο «μπεστ 
σέλλερ» καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ 
κυκλοφορίας και που ο Μέττερνιχ 
θεώρησε πιο καταστροφικό από μια 
ήττα οτο πεδίο της μάχης. Είπε πικρό
χολα: «Από ένα βιβλίο συκοφαντιών ο 
Πέλλικο κατόρθωσε να κάνει βιβλίο 
προσευχών».

Το Μάρτιο του 1835 πέθανε ο 
μεγάλος προστάτης του, οαυτοκράτωρ 
Φραγκίσκος Β ', που όρισε διάδοχο το 
γιό του Φερδινάρδο, ένα επιληπτικό με 
αντιβασιλείς το Μέττερνιχ και τον 
αρχιδούκα Λουδοβίκο. Ο Φραγκίσκος 
πεθαίνοντας είχε ζητήσει από την Αυλή 
να έχει εμπιστοσύνη «στον πιο πιστό 
μου υπηρέτη και φίλο». Αλλά οιαυλικοί 
δε συμφωνούσαν όλοι με τη γνώμη του. 
Υπήρχαν τρεις, τουλάχιστον, «μνηστή
ρες» που εποφθαλμιούσαν το θρόνο και 
υπήρχε κι ο υπουργός Εσωτερικών και 
Οικονομικών που φιλοδοξούσε να αυ
ξήσει τη δύναμή του. Κυρίως, όμως,

υπήρχε ένας Μέττερνιχ κουρασμένος.
Το Σεπτέμβριο του 1838 συνοδέυσε 

το Φερδινάρδο στη Λομβαρδία, όπου 
έγινε η στέψη του μονάρχου με το 
Σιδερένιο Στέμμα. ' Ηταν ένα ταξίδι 
που τον εγκαρδίωσε ή τον ξεγέλασε 
γιατί βρήκε μια Ιταλία φαινομενικά 
ήρεμη -  τόσο, ώστε να γράψει: «Η 
ηθική όψις της Ιταλίας ήταν μαύρη το 
1815 ως το 1816' γκρίζα το 1825 λευκή 
το 1838».

Αγνοούσε πως τα απελευθερωτικά 
κινήματα δυνάμωναν συνεχώς και πως 
οι Ιταλοί είχαν τώρα ένα συγκεκριμένο 
σημείο προσανατολισμού, τον Οίκο της 
Σαβοΐας. Παραμένει σταθερός στην 
αντίληψή του για την Ιταλία: «γεωγραφι
κός χώρος για άρμεγμα».

Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα, 
όταν στην έδρα του Αγίου Πέτρου 
εξελέγη ο φιλελεύθερος Πάπας Πίος 
Θ '. Άρχιζε το δεύτερο κύμα των 
επαναστατικών κινημάτων, μετά το 
1820-1821, ένα κύμα πολύ πιο ορμητικό 
γιατί τώρα υπήρχε το όραμα μιας 
πανεθνικής εξεγέρσεως. Συγχρόνως 
νέες εστίες ανεξαρτησίας είχαν δημι- 
ουργηθεί και στην Ουγγαρία, ενώ η 
Ρωσία ξανάρχιζε να ασκεί πίεση προς 
την καρδιά της Ευρώπης.

Ο Μέττερνιχ αισθανόταν αδύναμος 
μπροστά σε αυτή την «θύελλα πυράς». 
Καταλάβαινε πως ήταν πια «ξεπερα
σμένος». Παρέμενε όμως αμετακίνη
τος στις αποφάσεις του Συνεδρίου της 
Βιέννης, χωρίς να διατηρεί, πάντως, 
ψευδαισθήσεις για το μέλλον. «Το 
πνεύμα της εποχής είχε κουρασθεί από 
τα λόγια του και, από τη δική του
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πλευρά, ήταν και αυτός κουρασμένος 
από την εποχή».

Το 1848 ξέσπασε στη Γαλλία η νέα 
επανάοτασις, που έφερε οτην εξουσία 
το Λουδοβίκο Ναπολέοντα, πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στην αρχή και, ύστε
ρα, αυτοκράτορα. Ο αντίκτυπος στην 
αυστριακή αυτοκρατορία ήταν αναπό
φευκτος. Κινήθηκε η Ουγγαρία ύστερα 
ο λαός της Βιέννης που απαιτούσε να 
εξορισθεί το «γέρικο απολίθωμα». Ο 
Μέττερνιχ, αγνοώντας πως είχε εναντί
ον του τον υπουργό Εσωτερικών και 
Οικονομικών και την Αυλή, δεν υποχώ
ρησε. Η ανταρσία της 13ης Μαρτίου 
τον κατέπληξε κυριολεκτικά. Στο αυτο- 
κρατορικό ανάκτορο είχε καταφθάσει

μια αντιπροσωπεία της Διαίτης, με 
απαιτήσεις σε τόνο τελεσιγραφικό.

«' Ηρεμος, κομψός όπως πάντα, α- 
κουμπώντας σε ένα παράθυρο», ο 
Μέττερνιχ ζήτησε να απορριφθούν οι 
προτάσεις. Αλλά η ανταρσία μεγάλωνε 
συνεχώς και το αυτοκρατορικό συμβού
λιο, τρομαγμένο, έπεισε τον αυτοκρά
τορα να ζητήσει από τον καγκελλόριο 
«να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του». 
Κατά τη συνήθειά του, ο Μέττερνιχ 
υπάκουσε.

Οταν επέστρεψε στο σπίτι του, τον 
επιοκέφθηκε ένας γιατρός. «Αγαπητέ 
γιατρέ», του είπε «θα ήταν πιο χρήσιμο 
αν εξετάζατε το σφυγμό της Αυστρί
ας». Τον είχαν διώξει σαν ανάξιο

υπάλληλο, χωρίς συνοδεία, χωρίς χρή
ματα. Ή λθε σε βοήθειάτουοβαρώνος 
Σολομών Ρότσιλντ, στέλνοντάς του 
χίλια δουκάτα -  χειρονομία ευγνωμοσύ
νης για τις εύνοιες που είχε κερδίσει 
από τον καγκελλάριο, κατά τη διάρκεια 
των ναπολεόντειων πολέμων.

Κάτω από την απειλή του εξαγριωμέ
νου πλήθους ο Μέττερνιχ με την τρίτη 
γυναίκα του, Μελανία, εγκατέλειψε τη 
Βιέννη. Ταξίδι σκληρό, γιατί και οι δυο 
ήσαν άρρωστοι. Σύντομη ανάπαυσις 
στον πύργο του Φέλμπερντ, όπου τους 
φιλοξένησε ο πρίγκιπας του Λιχτεν
στάιν. ' Επειτα σταθμοί στη Δρέσδη και 
στη Χάγη, ώσπου, στις 20 Απριλίου, 
έφθασε στην Αγγλία. Πέρασε από το

Λονδίνο στο Μπράιτον και κατέληξε 
στο Ρίτσμοντ. Γινόταν παντού δεκτός 
με μεγάλες τιμές από τη συντηρητική 
αριστοκρατία, μολονότι η βασίλισσα 
Βικτωρία τον «αγνόησε» για λόγους 
πολιτικούς. Τα σαλόνια του ήσαν πάντα 
γεμάτα φίλους και, ανάμεσά τους, πιο 
πρόθυμος από όλους, ξεχώριζε ο Ου- 
έλλινγκτον.

Σχεδόν δυο χρόνια αργότερα, απο
φάσισε να εγκατασταθεί στις Βρυξέλ
λες για λόγους οικονομικούς. Οπως 
στην Αγγλία έτσι και στο Βέλγιο, δεχό
ταν αναρίθμητες επισκέψεις προσωπι
κοτήτων, του παρελθόντος.

Επιτέλους του επέτρεψαν να επι- 
στρέψει στη Βιέννη. ’ Ηταν πια 79 
χρονών, σχεδόν εντελώς κουφός, αλλά

δεν παρέλειπε να μιλά στους φίλου» 
του, με ατέλειωτους μονόλογους, για 
την κατάσταση της Ευρώπης. Είχε 
παρακολουθήσει το πραξικόπημα του 
Λουδοβίκου Ναπολέοντος, που ανακή
ρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα. Είχε 
παρακολουθήσει αναρριγώντας από 
φρίκη τον πόλεμο της Κριμαίας και τη 
συμμετοχή «επί ίσοις όροις» του μικρού 
Πεδεμοντίου στον αντιρωσικό συνασπι
σμό, στο πλευρό της Αυστρίας. Είχε 
παρακολουθήσει τη θριαμβευτική πο
ρεία του Πεδεμοντίου στην Ιταλία, σε 
εκείνον τον πόλεμο, που έφερε τη 
Γαλλία του Ναπολέοντος Η , σύμμαχο 
του βασιλέως Βίκτωρος Εμμανουήλ Β ’ .

Μάταια είχε συμβουλεύσει τον αυτο- 
κράτορά του να μην κηρύξει τον πόλε
μο. Ο Καβούρ υπήρξε πιο επιδέξιος στη 
διέγερση των πνευμάτων και από τη 
Βιέννη εξαπολύθηκε το μοιραίο διάτα
γμα, που έδωσε την ευκαιρία στη Γαλλία 
να σταθεί στο πλευρό του Πεδεμοντί
ου.

Στις 15 Μάΐου ο Μέττερνιχ γιόρταζε 
τα γενέθλιά του. ' Εκλεινε τα 86 χρόνια 
του. Στις 25 Μάΐου ο κόμης Χύμπνερ 
πήγε να τον δει και είχε μαζί του μια 
συζήτηση σκληρή και ερεθιστική. Ο 
επισκέπτης τον άκουσε να λέει και να 
ξαναλέει πολλές φορές: «Εγώ ήμουν 
το φρούριο της τάξεως».

' Οταν έμαθε για τη μάχη της Μαγεν- 
τίας, τη θριαμβευτική είσοδο του Ναπο
λέοντος Γ' και του Βίκτωρος Εμμανου
ήλ Β' στο Μιλάνο, έπεσε λιπόθυμος.

Τώρα πια είχε φθάσει στο τέλος. Ως 
την τελευταία του στιγμή, όμως αρνιό- 
ταν να παραδεχθεί πως μια νέα τάξις 
στην Ευρώπη, θα ήταν προς όφελος 
της γηραιάς ηπείρου.

Στις 11 Ιουνίου δεν κατόρθωσε να 
σηκωθεί από το κρεβάτι και κοινώνησε 
των Αχράντων Μυστηρίων. ' Ηταν ήρε
μος και γαλήνιος. Ξεψύχησε κατά το 
μεσημέρι. Στις 15 Ιουνίου, στην εκκλη
σία του Αγίου Καρόλου, έγινε με 
μεγάλη επισημότητα η κηδεία του, στην 
οποία παραβρέθηκαν όλες οι προσωπι
κότητες της αυτοκρατορικής Βιέννης.
' Επειτα η σορός του μεταφέρθηκε στη 
Βοημία, για να ταφεί οτο οικογενειακό 
παρεκκλήσι.

«Ο θάνατός του ανάμεσα στη Μαγεν- 
τία και στο Σολφερίνο είχε συμβολικό 
νόημα. Η παλαιά ευρωπαϊκή ισορροπία, 
η διακυβέρνησις της Ευρώπης δια 
μέσου ενός «συστήματος», εξαφανί
στηκαν από προσώπου Γης μαζί με τον 
πρωταγωνιστή τους -  τον Κλέμεντ 
Μέττερνιχ».

ORESTE GREGORIO

Επάνω: η βίλλα του Μέττερνιχ στο Ρένβεγκ (Βιέννη). Στην απέναντι σελίδα: 
Επίσημη στολή Έλληνα των Ιωαννίνων κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
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Τ ΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ώρες της 7-3- 
83 έγινε στην αίθουσα του Εμπορι

κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου η 
παρουσίαση των πεπραγμένων των Σω
μάτων Ασφαλείας για το 1982. Την 
παρουσίαση έκανε ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργ. Δημοσίας Τάξεως κ. 
Αναγνωστόπουλος. Στη ουνέχεια το 
λόγο έλαβε ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, ο οποίος πα
ρουσία των Αρχηγών των Σωμ. Ασφα
λείας ανέπτυξε το πρόγραμμα δραστη
ριότητας του Υπουργείου του για τον 
επόμενο χρόνο. Στηνεκδήλωση παρευ- 
ρέθησαν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. 
Μαγκάκης, η Υφυπουργός Υγείας και 
Προνοίας κ. Κυπριωτάκη-Περράκη, ο 
Δήμαρχος Αθηνών κ. Μπέης, ο Προϊ
στάμενος του Συντονιστικού Επιτελεί
ου του Υ.Δ.Τ. κ. Ευσταθόπουλος, ο 
Διευθυντής της Π.Σ.Ε.Α. κ. Γιαλελής, ο 
αρχηγός Λιμενικού Σώματος κ. Προκο
πής, πολλοί αξιωματικοί των Σωμάτων 
Ασφαλείας κ.ά.

Παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα ο κ. 
Αναγνωστόπουλος είπε τα εξής χαρα
κτηριστικά:

«Ο φετινός απολογισμός του έργου 
των Σωμάτων Αοφαλείας θα είναι κάπως 
ανορθόδοξος. Υπήρχε μέχρι σήμερα η 
συνήθεια να παρουσιάζεται το έργο των 
Σωμάτων Αοφαλείας μέοα από μια σειρά 
στατιστικών μεγεθών που ωραιοποιούσαν 
την πραγματικότητα και, κατά τη γνώμη 
μας, την αλλοίωναν. Ο απολογισμός ήταν 
ένας έπαινος και μια θριαμβολογία.

Μπορούμε όμως να θριαμβολογούμε, 
όταν η εγκληματικότητα δενπεριορίζεται, 
όταν η παραγωγικότητα της Αστυνομίας 
είναι απαράδεκτα χαμηλή και όταν η κοινή 
γνώμη, ο λαός -που είναι ο μοναδικός 
κριτής- δεν είναι ικανοποιημένος και 
περιμένει περισσότερα;

Σε προηγούμενους απολογισμούς ά- 
κουγε κανείς, παραδείγματος χάρη για τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες των Σωμά
των Αοφαλείας. Ποιές είναι αυτές; Οι 
ραδιοφωνικές εκπομπές και τα περιοδικά 
μας, που βελτιώνουν δήθεν τις σχέσεις 
της Αστυνομίας με τους πολίτες; ' Η η 
συμμετοχή των Φιλαρμονικών των Σωμά
των σε εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώ
σεις;

' Ομως εμείς, φέτος, στον απολογισμό

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

μας δε θα πούμε για τις 620 συμμετοχές 
των Φιλαρμονικών σε τέτοιες εκδηλώ
σεις, γιατί αφ' ενός δεντο θεωρούμε σαν 
πολιτιστική δραστηριότητα και αφ' ετέ
ρου, όταν μένει έστω κι ένα σοβαρό 
έγκλημα ανεξιχνίαστο, καλύτερα οι άν- 
δρες των Φιλαρμονικών να υπηρετούσαν 
στα Τμήματα και να περιπολούσαν στους 
δρόμους. Δε θα πούμε ακόμα ότι οι 
εκπομπές βελτιώνουν τις σχέσεις μας με 
το λαό, γιατί δεν το πιστεύουμε, γιατί η 
ακροαματικότητά τους είναι χαμηλή, ό
πως και ποιότητά τους. Ούτε τα τέσσερα 
περιοδικά υπηρετούν τις δημόσιες σχέ
σεις, γιατί το περιεχόμενό τους είναι 
συνήθως κοινότυπο και δεν τα διαβάζει 
σχεδόν κανείς, εκτός από το ίδιο το 
προσωπικό μας.

Δε θα αναφέρουμε επίσης δραστηριό
τητες, όπως «τη θανάτωση 4.000 επιβλα
βών θηραμάτων από την Αγροφυλακή», 
επειδή πιστεύουμε ότι οι 7.137 αγροφύ
λακες υποαπασχολούνται ενώ στοιχίζουν 
στον ελληνικό λαό 4 δισεκατομμύρια το 
χρόνο.

Φέτος ο απολογισμός μας ίσως δυσα- 
ρεστήσει ορισμένους, εμείς όμως θα τον 
κάνουμε δίνοντας έμφαση στα προβλήμα
τα, στις αδυναμίες και στα λάθη και 
λιγότερο στους αριθμούς της στατιστι
κής.

Οι υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας 
είναι ανυπολόγιστης αξίας. Ακόμα κι όταν 
δεν παρεμβαίνουν, όταν δεν ενεργούν, η 
παθητική τους ύπαρξη αποτελεί μια υπη
ρεσία!

' Οπως είπε ο Υπουργός μας στην 
πρόσφατη διάλεξή του στη Σχολή Εθνικής 
Αμυνας; «Τα αγαθά της τάξης και της 

τριπλής (δημόσιας, εθνικής και πολιτικής) 
ασφάλειας, που προσφέρει το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και τα Σώματα Ασφαλεί
ας στην κοινωνία, είναι η απαραίτητη 
πρώτη ύλη για την παραγωγή κάθε άλλου, 
πάγιου ή αναλώσιμου, αγαθού από την 
κοινωνία. Με αυτή την έννοια το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης είναι ένα παραγωγι
κό Υπουργείο, ίσως το κατ' εξοχήν 
παραγωγικό Υπουργείο, αφού παράγει τη 
μοναδική υπηρεσία που είναι ο απαραίτη
τος όρος, η απαραίτητη πρώτη ύλη για 
κάθε παραγωγική δραστηριοποίηση της 
κοινωνίας».

Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν η δραστηρι
ότητα των Σωμάτων Ασφαλείας στους 
διάφορους τομείς κατά το 1982.

Α Δημόσια Τάξη
Το έργο της Αστυνομίας στον τομέα 

αυτό σφραγίστηκε από δυο μεγάλες 
αλλαγές σε θέματα τακτικής και νοοτρο
πίας.

Πρώτον, για πρώτη φορά η αστυνομία 
αντιμετώπισε όλες τις νόμιμες εκδηλώ
σεις διαμαρτυρίας ή διεκδικήσεων του 
λαού σαν νόμιμες και θετικές δραστηριό

τητες, που έπρεπε όχι μόνο να τις 
αστυνομεύσει, ώστε να μη διαταράξουν 
την τάξη, αλλά και να τις προστατεύσει και 
να εξασφαλίσει την ελεύθερη έκφρασή 
τους. Για πρώτη φορά ο αστυνομικός 
άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάθε διαδή
λωση ή κάθε απεργία δε σημαίνει εξ 
ορισμού κάτι το παράνομο και το επικίνδυ
νο, αλλά ότι, όταν είναι νόμιμες, είναι και 
θετικές και απαραίτητες στα πλαίσια μιας 
αληθινά δημοκρατικής κοινωνίας.

Δεύτερον, η αστυνομία αντιμετώπισε 
σειρά από δύσκολες καταστάσεις, όπως 
καταλήψεις, μαχητικές και αναρχικές 
διαδηλώσεις και ταραχές για πρώτη φορά 
χωρίς να χρησιμοποιήσει βία. Οι αστυνομι
κοί έδειξαν μιαν αξιοθαύμαστη αυτοσυγ
κράτηση και ψυχραιμία και κατάφεραν να 
εκτονώσουν τα επεισόδια, στις περισσό
τερες περιπτώσεις χωρίς να συγκρου- 
στούν με τους διαδηλωτές ή τους ταραξί- 
ες.

Για τις δυο αυτές αλλαγές η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανη. Συνι- 
στούν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη 
επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικήςστον 
τομέα του Υπουργείου μας. Καιτο σημαν
τικότερο μέσο για να συμφιλιωθεί η 
αστυνομία με το λαό.

Προσπαθούμε να διαπαιδαγωγήσουμε 
τους αστυνομικούς σε μια διαφορετική 
αντίληψη της δουλειάς τους. Κι αυτό δεν 
επιτυγχάνεται με εντολές. Είναι θέμα 
αδιάκοπης καθημερινής πρακτικής. ' Ηδη 
οι αστυνομικοί άρχισαν να μαθαίνουν ότι ο 
λαός δεν είναι ο αντίπαλος της αστυνομί
ας, αλλά ο σκοπός τον οποίο υπηρετούν.
' Αρχισαν να μαθαίνουν ακόμα ότι η βία 
δεν είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπι
σης της βίας και οπωσδήποτε όχι ο 
αποτελεσματικότερος.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
αστυνομίας στον τομέα της δημόσιας 
τάξης, εκτός από την αστυνόμευση των 
συγκεντρώσεων, είναι ο έλεγχος και η 
ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο αγορανομι- 
κός έλεγχος, η προστασία της δημόσιας 
υγείας και η εφαρμογή της τουριστικής 
νομοθεσίας.

Ας δούμε λοιπόν κάθε μια από αυτές τις 
δραστηριότητες ξεχωριστά:

Τροχαία
Για την επαρκή αστυνόμευση του ειδι

κού αυτού αντικειμένου ασχολήθηκαν 
κατ' αποκλειστικότητα 81 Υπηρεσίες 
Τροχαίας, μεπροοωπικό3.384ατόμων. Οι 
Υπηρεσίες αυτές, στην προσπάθειά τους 
να μειώσουν τα ατυχήματα και να ρυθμί
σουν την κυκλοφορία:

-  Βεβαίωσαν 130.000 περίπου παρα
βάσεις σε βαθμό πλημμελήματος και 
940.000 παραβάσεις σε βαθμό πταίσμα
τος, και

-  Επέβαλαν 269.000 διοικητικές ποι-

ύ



νές αφαίρεσης αδειών κυκλοφορίας και 
ικανότητας οδηγού.

Επίσης αντιμετώπισαν 1.513 θανατηφό
ρα ατυχήματα με 1.721 νεκρούς και 
21.813 περιπτώσεις λοιπών ατυχημάτων 
με 32.324 τραυματίες.

Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι, αν και 
οι παραπάνω αριθμοί παρουσιάζονται υ
ψηλότεροι από τα προηγούμενα χρόνια, 
τα ποσοστά των θανατηφόρων και λοιπών 
τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με τον 
αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων 
παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφη
συχάζουν και έχουν εγκαταλείψει τις 
προσπάθειες για την περιστολή της λεγά
μενης «αιμορραγίας της ασφάλτου».

’ Ομως, αν και έχουμε καταβάλει ιδιαί
τερη προσπάθεια στον τομέα της Τροχαί
ας, τα αποτελέσματα γνωρίζουμε ότι δεν 
είναι ικανοποιητικά. Κληρονομήσαμε από 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις μια κατά
σταση με κύρια χαρακτηριστικά την αναρ
χική δόμηση της Αθήνας, την έλλειψη 
ρυθμιστικών σχεδίων και την έλλειψη 
λεωφόρων που να αποκεντρώνουν την 
κίνηση. Αυτά τα μεγάλα μειονεκτήματα 
δεν μπορεί να τα θεραπεύσει η αστυνο
μία, έστω κι αν διαθέτει όλη τη δύναμή της 
στην Τροχαία.

Αγορανομία
Η προστασία του καταναλωτικού κοινού 

από την εκμετάλλευση των κερδοσκόπων 
και την προμήθεια ειδών ακατάλληλων και 
βλαβερών για την υγεία του αποτελεί 
σοβαρή μέριμνα του Κράτους και ανάγε
ται στην αρμοδιότητα κυρίως των Υπουρ
γείων Εμπορίου, Υγείας και Πρόνοιας.

Η εφαρμογή όμως των μέτρων προστα
σίας του καταναλωτικού κοινού ανήκει 
στα Σώματα Ασφαλείας. Στον τομέα αυτό, 
τα Σώματα Ασφαλείας αφιέρωσαν σημαν
τικό μέρος της δράστηριότητάς τους. 
Ειδικότερα:

-  Βεβαιώθηκαν 50.000 παραβάσεις 
του Αγορανομικού Κώδικα.

-  Ενήργησαν 41.000 δειγματοληψίες 
και κατέστρεψαν612 τόννους ακατάλλη
λων τροφίμων 14.000 τεμάχια κονσερβών 
και 32.000 αυγά.

-  Ενήργησαν επίσης 467.000 υγειονο
μικές, αστυϊατρικές, αστυκτηνιατρικές 
και λοιπές επιθεωρήσεις διαφόρων κατα
στημάτων και επιχειρήσεων.

Παρά την αξιόλογη αυτή δραστηριότη
τα των Υπηρεσιών, η αποτελεσματική 
αστυνόμευση του ειδικού αυτού τομέα 
παρουσιάζει αντικειμενικές αδυναμίες, 
γιατί συνεχώς πολλαπλασιάζονται τα εμ
πορικά καταστήματα και ακόμα γιατί τα 
διάφορα αγαθά προσφέρονται σε απεριό
ριστο αριθμό ειδών, μορφών και προελεύ
σεων, που καθιστούν τους ελέγχους 
πολυπλοκότερους και τις παραβάσεις 
δυσδιάκριτες.

Κι εδώ όμως οι βαθύτερες αιτίες 
βρίσκονται στις δομές της ελληνικής 
αγοράς που κληρονομήσαμε. Τα μονοπώ
λια έχουν εξαφανίσει τον ανταγωνισμό και 
η διακίνηση των προϊόντων βρίσκεται στα 
χέρια, όχι των παραγωγών, αλλά κερδο
σκόπων μεσαζόντων. Καταλαβαίνετε ότι

τα οποιαδήποτε αστυνομικά μέτρα δε 
λύνουν το πρόβλημα.

Τα Σώματα Ασφαλείας συνέβαλαν επί
σης στην προστασία της Δημόσιας Υγεί
ας, είτε με τη βεβαίωση παραβάσεων του 
Υγειονομικού Κανονισμού είτε με την 
εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Τουρισμός
Αποστολή των Υπηρεσιών Τουριστικής 

Αστυνομίας είναι η συμβολή στην τουρι
στική προσπάθεια της Χώρας, με την 
εποπτεία και τον έλεγχο τουριστικών 
επιχειρήσεων (Ξενοδοχείων, Εστιατορί
ων, Ζαχαροπλαστείων, Κέντρων Διασκε
δάσεων κλπ.) και των συγκοινωνιακών 
μέσων.

Οι Υπηρεσίες της Τσυριστικής Αστυνο
μίας, εκτός από την προσφορά κάθε 
εξυπηρέτησης στους τουρίστες, ενέργη
σαν 123.000 επιθεωρήσεις σε καταστή
ματα που δέχονται ξένους και βεβαίωσαν 
10.000 πλημμελήματα και 13.500 πταί
σματα. Επί πλέον υπόβαλαν προτάσεις 
στον Ε.Ο.Τ. για την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων σε 1.372 περιπτώσεις. Το 
ειδικό κέντρο εξυπηρέτησης των τουρι
στών της ευρύτερης περιοχής πρωτεύου
σας δέχτηκε 472.000 κλήσεις και εξυπη
ρέτησε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ομως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 
ο έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων 
δεν είναι επαρκής και θα πρέπει να 
ενταθεί. Είναι πολλά τα κρούσματα τουρι
στικών επιχειρήσεων που προσφέρουν 
χαμηλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες, 
με αποτέλεσμα να δυσαρεστούν τους 
τουρίστες και να μειώνεται το τουριστικό 
ρεύμα προς τη χώρα μας. Επίσης τα 
αστυνομικά όργανα που ασχολούνται στον 
τομέα του Τουρισμού έχουν σημαντικές 
επαγγελματικές ελλείψεις και κυρίως δεν 
γνωρίζουν όλα σε ικανοποιητικό βαθμό 
τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.

Αμεση Επέμβαση -  Αμεση 
Δράση

Τα Σώματα Ασφαλείας προσφέρουν 
υπηρεσίες όλο το 24ωρο.

Ο πολίτης καταφεύγει σε αυτά πολύ 
συχνά, γιατί δεν ξέρει που να απευθυνθεί.

Η Αμεση Δράση και η ' Αμεση Επέμβα
ση είναι ίσως οι σημαντικότερες υπηρεσί
ες δημοσίων σχέσεων της αστυνομίας.

Και συχνά η ζωή ή η περιουσία των 
πολιτών κρίνεταιαπό την έγκαιρη επέμβα
σή τους.

Δείγμα της πολύμορφης και πολύμο
χθης δραστηριότητάς τους είναι ο αρι
θμός των κλήσεων που δέχτηκαν και στις 
οποίες ανταποκρίθηκαν το 1982: 
«3.050.000». Απ' αυτές 1.785.000 αφο
ρούσαν διάφορα συμβάντα και επεισόδια 
και οι υπόλοιπες σε παροχή πληροφοριών.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων στον τομέα τη Δημόσιας 
Τάξης ας σταθμούμε για λίγο στα μέτρα 
τάξεως, που λήφθηκαν για τη διεξαγωγή 
των Πανευρωπαϊκών αγώνων στίβου της 
Αθήνας. Ηταν μια επιτυχημένη διοργά
νωση και η Αστυνομία συνέβαλε αποφασι
στικά στην ομαλή διεξαγωγή τους. Ταδυο 
Σώματα συνεργάστηκαν, κατάρτισαν ένα 
σχέδιο και το εφάρμοσαν με επιτυχία.

Ομως πρέπει να βελτιώσουμε τους 
τρόπους εργασίας της αστυνομίας, να 
προχωρήσουμε πέρα από τις ποσοτικές 
μεθόδους. Για τους Πανευρωπαϊκούς 
κινητοποιήσαμε τεράστιες δυνάμεις. Για 
την αστυνόμευση των γηπέδων ενεργού
με παρόμοια. Κι αναρωτιέται κανείς: Δεν 
υπάρχουν άλλες μέθοδοι εργασίας, που 
να περιορίζουν το απαιτούμενο προσωπι
κό:

Β Δημόσια Ασφάλεια
Η Δημόσια Ασφάλεια αναφέρεται στην 

προστασία των έννομων αγαθών, της 
ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της 
τ|Μήζ, της περιουσίας και των ατομικών 
ελευθεριών των πολιτών.

Είναι γνωστό ότι το έγκλημα είναι 
κοινωνικό φαινόμενο που δεν έλλειψε 
ποτέ από τη ζωή του ανθρώπου. Απεναν
τίας παρακολουθεί τις κοινωνικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις, αναπροσαρμό
ζεται συνεχώς με αποτέλεσμα σε κάθε 
περίοδο να παρουσιάζεται με διαφορετι
κή μορφή και ένταση.

Από τα στατιστικά στοιχεία που τηρούν-

Συνέχεια οτη σελ. 311



ΘΩΜΑΣ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ
Συνέχεια από τη σελ. 221
αναδείχτηκαν θερμοί φιλέλληνες. Πέ- 
τυχαν την έκδοση ψηφισμάτων, που 
τόνωναν τουλάχιστον ηθικά τους αγωνι- 
ζόμενους Έλληνες. Είναι γνωστό, βέ
βαια, πως τα συμφέροντα της αμερικα
νικής εξωτερικής πολιτικής, το δόγμα 
Μονρόε, τότε, δεν έφεραν επίσημη 
συμπαράσταση στον αγώνα των Ελλή
νων. Ο Τζέφερσον όμως δεν έπαυσε να 
ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία 
που τόσο συγκινητικά ήλθε να συμπα
ρασταθεί στον Αγώνα της Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας.

Διαβλέποντας ο ίδιος με αισιοδοξία 
την νικηφόρα έκβαση του αγώνα των 
Ελλήνων, σαν οραματιστής αλλά και 
ρεαλιστής πολιτικός αρχίζει να σκέπτε
ται τη μελλοντική οργάνωση της Ελλη
νικής Πολιτείας. Σπεύδει τότε να δια
γράψει στον Κοραή πέντε βασικές 
αρχές, που θα έπρεπε να θεμελιώσουν 
ενα σύγχρονο κράτος όπως 1) την 
θρησκευτική ελευθερία 2) την προσω
πική ελευθερία 3) την ελευθερία του 
Τύπου 4) την απονομή της δικαιοσύνης 
από ορκωτά δικαστήρια 5) το δικαίωμα 
νομοθεσίας και φορολογίας από τους 
αντιπροσώπους του λαού. Στο ίδιο αυτό 
γράμμα ο αρχιτέκτων της Διακηρύξεως 
της Φιλαδέλφειας οραματίζεται μια νέα 
Ελληνική Πολιτεία, για την οργάνωση 
της οποίας προτείνει ιδέες και θε
σμούς εφαρμοσμένους τότε στην νεό
τευκτη Αμερικανική δημοκρατία. Περι
γράφει στον Κοραή τη διάκριση των 
εξουσιών, το σύστημα διακυβερνήσεως 
και αποκεντρώσεως κ.λ.π. Την εκλε
γμένη εκτελεστική εξουσία την θέλει 
αρκετά ισχυρή, ενώ την συνδυάζει 
παράλληλα με την αυτονομία των τοπι
κών ή πολιτειακών αρχών. Αν και 
απέκλειε την ομοσπονδιακή οργάνωση 
του Ελληνικού Κράτους έβλεπε με 
αρκετή εθνική υπερηφάνεια, ότι τούτο 
θα μπορούσε να ωφεληθεί και να 
αποτυπώσει πολλά από το πρότυπο της 
Αμερικανικής Συμπολιτείας. Με τα μέ
τρα αυτά του Τζέφερσον η εκλογή του 
Καποδίστρια, σαν μη κληρονομικού άρ
χοντα, ίσως να ήταν ο πρώτος απόηχος 
μιας τζεφερσόνειας δημοκρατίας, που 
για ποικίλους λόγους δεν υλοποιήθηκε 
ποτέ. Προκατειλημμένος γενικά με το 
αμερικανικό σύστημα και σαν αρχιτέ- 
κτσνάς του, ήθελε να το δει να 
εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, που 
γέννησε την Δημοκρατία.

ΚΛ. Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

Ή ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΕΑΑΗΝ
Του αρχιφύλακα 
κ. Πάρι Σεκέρογλου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ψ υχή σ φ ύζε ι απ ό 
δύναμη και ζωή. Α υτό  άλλω στε 

απ οδεικνύει το  ό τ ι κα τά  τη  μακρα ί
ωνη ιστορ ία  τη ς  κα τόρθω σ ε να 
επ ιβ ιώ σει και να  μεγαλουργήσ ει. Το 
γ εγο νό ς  ό τι επ ά λα ιψ ε  με χιλιάδες 
βαρβάρους υπ έρ  τη ς  ελευθερ ία ς  
μαρτυρεί τη ν  α κα τά β λη τη  ρώμη 
της. Α υ τό  όμως π ου καθ ισ τά  τη ν  
όλη υπ όθεσ η  «Θαύμα» ε ίνα ι ό τ ι η 
Ελλάς α π οδεικνύετα ι ν ικήτρ ια .

Και κα τά  τη ν  ή ττα  της.
Η νικήτρ ια  Ρώμη ν ικήθηκε από 

το ν  Ελληνικό π ολιτισμό π ου απ ό τα  
σπ λάχνα της Ρωμαϊκής α υ το κ ρ α 
τορ ίας ξεπ ήδησ ε ζώσα και σ φ ύ- 
ζουσα  η Βυζαντινή α υτοκρα τορ ία  
π ου μ εγα λού ρ γησ ε με μόνη τη  
δύναμη το υ  Ελληνικού πολιτισμού 
χωρίς τη  μεσολάβηση όπλων και 
ε π α ν ά σ τ α σ η ς . Ω σ π ο υ  ή λ θ ε  η 
σ κοτεινή  ημέρα  τη ς  Αλώσεως. Η 
Πόλις έπ εσ ε  και το  γένο ς  των 
Ελλήνων υπ οδουλώ θηκε σ τους Ο 
θωμανούς.

Η Ελλάς «νικηθείσα» ε ίχ ε  τη  δύ να 
μη να νικήσει με το ν  π ολιτισμό της 
α λλ ' ο νέος κ α τα κ τη τή ς  δεν ή τα ν  
σε θέση να συγκινηθεί απ ό  τέχνες , 
γρά μματα  και πολιτισμό.

Την Ελλάδα τη ν  το υ  πολιτισμού 
που έσ τε ιλ ε  τις  α κτίνες  τη ς  σ ' όλα 
τα  μέρη της γης  επ λάκω σ ε η σ κλα 
βιά. Ενώ οι λαο ί τη ςΔ ύ σ εω ς α νέβ α ι
ναν τ ις  βαθμίδες τη ς  προόδου η 
Ελλάς βυθ ιζό ταν  σ το  σκοτάδι της 
αμαθείας.

Η μαρτυρική θυσ ία  το υ  τ ε λ ε υ τ α ί
ου Α υτοκρ ά τορ α  το υ  Βυζαντίου 
Κ ω νσ τα ντίνο υ  Π α λα ιο λό γο υ  το υ  
«μαρμαρωμένου Βασιλιά» σ υ ν ε τέ -  
λεσε στη δ ιατήρηση σ' εγρ η γό ρ ο - 
ση το υ  εθνικού α ισθήματος και 
γέμ ισ ε τ ις  καρδιές τω ν ανδρών το υ  
1821 όπω ς και τω ν π ροηγουμένω ν 
γεν ιώ ν τω ν Ελλήνων με εθνική υ π ε 
ρηφ άνεια . Η α π όφ α σ η  για  το ν  ξ ε 
σ ηκω μ ό  π ρ έ π ε ι να  α ν α ζ η τ η θ ε ί 
στην απ όγνω ση π ου  τη  δημ ιούρ

γησ ε η φ οβερή  και χωρίς μέτρο 
κα τα π ίεσ η  η κακοδιοίκηση και η 
απ άνθρω π η τυρανν ία  που α σ κο ύ 
σε ο τύραννος κυρίαρχος προς τον 
υπ όδουλο ’ Ελληνα το  ραγιά . Α υτή  η 
απ όγνω ση δεν ά φ η νε  άλλη εκλογή  
π αρά  τη ν  ελευθ ερ ία  ή το  θάνατο , 
π ου  έγ ιν ε  και το  τρομερό  σύνθημα 
το υ  αγώ να. Δ ε χ ρ ε ια ζό τα ν  λο ιπ όν 
εκτίμηση τη ς  Σ τρα τιω τικής  κ α τα - 
σ τάσεω ς γ ια  να α π οφ ασ ισ τε ί αν 
π ρ έπ ει ή δεν έπ ρ επ ε  να γ ίνει 
επ α νά σ τα σ η  γ ια τ ί μπ ροστά  σε μια 
ζωή π ου  δεν ή τα ν  καν ζωή γ ια  τον  
άνθρω π ο κα λύτερος  ή τα ν  ο θ ά ν α 
το ς  κι α φ ο ύ  έτσ ι ή τα ν  τα  π ρ ά γμ α τα  
έγ ιν ε  ο ξεσηκω μός π ου έφ ερ νε  τη  
λ ευ τερ ιά  ή το  θάνατο .

Η ταν τρ α γ ική  α π όφ ασ η  π ου 
κρ ά τη σ ε μέχρι το υ  τέλ ο υ ς  το υ  
α γώ να  όπω ς π ολύ  ζω ντανά  μας 
π ερ ιγρ ά φ ει ο εθνικός μας π ο ιη τής  
γ ια  το υ ς  ελεύ θ ερ ο υ ς  π ολιορκημέ- 
νους το υ  Μ εσ ολογγ ίου  ό τα ν  α π ο 
φάσ ισαν τη ν  έξοδον.

« Είν’ έτο ιμο ι σ την άσπονδη 
πλημμύρα τω ν αρμάτω ν 
δρόμο να σχίσουν τα  
σπ αθ ιά  κι ελεύθερ ο ι 
να μείνουν. Εκείθε με 
το υ ς  αδελφ ούς εδώ θε 
με το  χάρο».
Οσοι έκα τσ α ν  να σ κεφ το ύ ν  και 

να  υπ ολογ ίσουν τις  υλικές δυνάμεις 
το υ  Εθνους σε σύγκριση με α υ τές  
τω ν Τούρκων όχι μόνο δεν τό λ μ η 
σαν να  σκεφ θούν και π ολύ  π ερ ισ 
σ ότερο  να συμβουλεύσουν το υ ς  
άλλους γ ια  τη ν  επ α νά σ τα σ η , αλλά 
π αραδ ίνονταν σ τη  μοίρα το υ ς  ή 
π ν ίγοντα ν  μέσα σε χ ίμα ιρες ξένω ν 
λευτερ ιώ ν. Α υ τό  το  π ά θα ιναν  σ υ 
νήθως οι μορφω μένοι άνθρωποι 
π ου ε ίχα ν  μάθει να σ κέπ το ντα ι και 
δεν ά φ ηνα ν τ '  α υ τ ιά  το υ  ν ' α κ ο ύ 
σουν τη  φω νή τη ς  καρδιάς το υ ς  
α υ τή  τη  φω νή π ου  ά κουσ αν οι 
άνθρωποι τη ς  υπ αίθρου οι α τ ίθ α 
σοι π ου  π ροτιμούσαν να ζουν  λ εύ -
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τερο ι σ τα  6ουνά π αρά  στις πόλεις 
νοικοκυραίοι. Το Έ θνος μας εν ω μ έ 
νο και με τη ν  ελπ ίδα το υ  λυτρω μού 
που τη  θ ερ ίευ ε  η π ίσ τη  προς το  I 
Θ εό π ρ α γμ α το π ο ίη σ ε μια π ο λύ μ ο 
χθη και π ολυα ίμα κτη  π ορεία  και \ 
α νέκτησ ε τη ν  π ολυ π όθητη  ελ ευ - ί 
θεριά το υ .

Ετσι η Ελλάδα έδ ε ιξ ε  για  μια | 
ακόμη φορά σ τους λα ούς τη ς  γης , 
ότι η ελευ θ ερ ία  κ α τα κ τά τα ι μόνο με ; 
αγώ νες κα ι θυσ ίες και ακόμα ότι οι ϊ 
ηθικές α ξίες  είνα ι υ π έρ τερ ες  της 
υλικής υπ εροχής και τη ς  ωμής 6ίας.

Ο Σ τα υ ρ ό ς  π ο υ  κ α τ ε π α τ ε ίτ ο  
κτυπ ά  τη ν  ημισέληνο βα σανισ μέ
νος λαός που φ α ινομεν ικά  ησ ύχα ζε ! 
ορμά θυελλώ δης απ οφ ασ ισμένος | 
να ελευθερω θεί.

Η μικρή Ελλάς έγ ιν ε  με τη ν  ψ υχική 
δύναμη τω ν παιδ ιών της τ ο  κέντρο  
του  θαυμασμού τω ν Ευρωπαίων * 
που αρχίζουν να π α ρ ακολουθούν ! 
με ενδ ιαφ έρον και υλική συμπ αρά- ■ 
στάση το ν  αγώ να  ενα ντίον  του  
οθω μανικού Εολιάθ. Οι μάχες για 
την  α νεξα ρ τη σ ία  είνα ι ολά νο ιχ το  \ 
βιβλίο μέσα σ το  οπ ο ίο  μ ελετά  κα - j 
νείς και θα υ μ ά ζε ι τη ν  καρδιά το υ  i 

Ελληνα π ου μένει π ά ντα  ίδια α νό - \ 
θ ευ τη  απ ό τα  π α νά ρχα ια  χρόνια. ; 
Βλέπει τη ν  ιστορία να επ α να λα μ - ϊ 
βάνετα ι. Το π α ρελθόν να  ενώ νετα ι 
σε μια κα τα π λη κτική  αρμονία  με το  
παρόν κι αδελφ ω μένα  να ε το ιμ ά 
ζουν το  λαμπρό μέλλον τη ς  κ α ι
νούργιας α θά να της  ΕΛΛΑΔΑΣ.

Μνημείο του ήρωα της Αλαμάνας Αθα- I 
ναοίου Διάκου κοντά το ιστορικό γεφύ- 
ρι. Ψηφιδωτό της Έλλης Βοΐλα. Τοπο
θετήθηκε το 1963 από την Ένωση j 
Δήμων και Κοινοτήτων Φθιώτιδος.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΑΙ Η
ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Του D E N IS  D E  R O U G E M O N T

Η Ευρώπη, είναι πολύ λίγα πράγματα συν 
ένας πολιτισμός. Τέσσερα τοις εκατό από τις 
χώρες του πλανήτου πολλαπλασιασμένα επί 
έναν πολιτισμό που έφ τια ξε  τον Κόσμο και που 
οφείλει σήμερα, περισσότερο από π οτέ άλλο
τε, να φ τιάξει ανθρώπους.

Ο ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟΣ πολιτισμός είναι 
η βάση επί της οποίας μπορεί 

ακόμη να οικοδομηθεί η ένωση της 
Ευρώπης, και οφείλει να το κάνει. 
Διεμορφώθη δια μέσου των αιώνων από 
θρησκευτικές αξίες -ελληνικές, ινδι
κές, ρωμαϊκές και χριστιανικές- από 
την επεξεργασία του δικαίου, από ιερά 
μνημεία και έργα τέχνης, αργότερα από 
επιστήμες και φιλοσοφικές σχολές που 
ενεφανίσθησαν διαδοχικά σε εστίες 
πολύ διεσπαρμένες, από όπου διεδό- 
θησαν σε όλα τα έθνη της υφηλίου 
ρυθμοί και τρόποι του αισθάνεσαι και 
του ενεργείν, η εξαιρετική ποικιλία των 
οποίων μπορεί να εμφανισθεί, παραδό- 
ξως, σαν ο αληθινός διακριτικός χαρα
κτήρας έναντι των μεγάλων πολιτι- 
τσμών της Ασίας.

Τα μοναστήρια των βενεδικτινών 
υπήρξαν οι τόποι όπου συνεχιζόταν η 
κοινή παιδεία, η οποία θα ανθήσει στις 
εμπορικές πόλεις του 12ου και 13ου 
αιώνος όταν τα κολλέγια των συντεχνι
ών και τα σχολεία των επισκοπών, 
οργανώθηκαν ως Πανεπιστήμια, στη 
Μπολώνια από το 1100, στο Παρίσι από 
το 1200, στη Βαλέντσια (1209), στην 
Πάδουα (1288), στο Καΐμβρα (1229), 
έπειτα στην Οξφόρδη, Σαλαμάνκα, Κοί- 
μωρα, Πράγα, Κρακοβία, Τύμπινγκεν...

Τα Πανεπιστήμια που δημιουργούν- 
ται είναι κοινότητες.

Τι είναι μια κοινότης το 12ο αιώνα; 
Είναι το σώμα, ή μιας κοιλάδας, το οποίο 
έχει δεχθεί από αυτοκρατορική ή βασι
λική εντολή (τη χάρτα) το δικαίωμα της 
αυτοδιοικήσεως, σε ορισμένο έδαφος. 
Κατ' αναλογίαν ο όρος θα εφαρμοσθεί 
σε κάθε κοινότητα λαϊκή ή θρησκευτική 
αυτοδιοικουμένη.

Αυτό συνέβη με τα κολλέγια που 
εμφανίζονται στη Μπολώνια, την Οξ
φόρδη και το Παρίσι' σχηματίζουν στο 
μέσον αυτών των πόλεων ενότητες 
κατά κάποιον τρόπο ξεχωριστές, απο
λαμβάνουν δικαστικής ασυλίας, έχουν 
τη δική τους αστυνομία και δεν εξαρ- 
τώνται ούτε από τις αρχές της πόλεως 
ούτε από αυτές τους επισκόπου ούτε 
ακόμη του βασιλέως, αλλά μόνον από 
τον Πάπα, ο οποίος εγγυάται για την 
αυτονομία τους. Καθεμία από αυτές τις 
ενότητες συγκεντρώνει σε μια και μόνη 
κοινότητα διδάσκοντας και διδασκομέ- 
νους των τριών βαθμιδών, φοιτητάς, 
διδασκάλους, διδάκτορας, είναι το uni- 
versitas magistrorum atque scholari- 
um. Τα πανεπιστήμια αυτά είναιεπίσης 
σωματεία της γνώσεως: univesitates

studii et scientarum, τα οποία συγκεν
τρώνουν το σύνολον των μελετών και 
των επιστημών.

Οσον για τις πολιτικές ή οικονομι
κές κοινότητες, εξαρτώνται από τον 
αυτοκράτορα (κάποτε από το βασιλέα), 
ο οποίος εγγυάται για τις ελευθερίες 
τους έναντι όλων των ευγενών της 
περιοχής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το 13ο 
αιώνα οι κοινότητες ή τα σωματεία της 
γνώσεως γίνονται το Πανεπιστήμιο 
(universitas) κατ' εξοχήν. Σε μια πράξη 
του 1229 οι αντιπρόσωποι του συνόλου 
των κολλεγίων των Παρισίων «Θεωρούν 
ότι μπορούν ήδη ν' αρκούνται στην 
απλή λέξη universitas για να τα ονομά
ζουν».

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσωμε ότι 
αυτά τα κατ' εξοχήν σωματεία, αυτές οι 
αυτοδιοικούμενες κοινότητες της γνώ
σεως δεν έχουν τίποτε το εθνικό με τη 
σημερινή έννοια. Η Σορβόνη, που 
υπήρξε η πιο διάσημη σχολή του 
Πανεπιστημίου των Παρισίων έχει μετα
ξύ των διδασκάλων της, από το 1245- 
1303, τον Αλβέρτο το Μέγα, κατ' 
αρχήν, ο οποίος φθάνει από το Σβάμπεν 
συνοδέυόμενος από τον αγαπημένο 
του μαθητή Θωμά τον Ακινάτο, έναν 
νεαρό πρίγκηπα, ένα ναπολιτάνο μικρα-

νεψιό του αυτοκράτορα Φρειδερίκου 
του Βαρβαρόσσα, τον Μποναβεντούρε 
που έρχεται από την Πίζα, τον Siger de 
Brabant, που έρχεταιαπότο Βέλγιο, και 
τέλος τον Duns Scot, Σκωτσέζο. Μετα
ξύ των σημαντικών αυτών δασκάλων, 
συμβαίνει και αυτό βέβαια κατά τύχην, 
να μην είναι, κατά τη διάρκεια αυτού

Κάτω: Το πανεπιστημικό κέντρο της 
Οξφόρδης. Στην απέναντι σελίδα: Μά
θημα στο New College του Πανεπιστη
μίου της Οξφόρδης (μικρογραφία του 
15ου αιώνα).
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του ημίσεως του αιώνος, ούτε ένας 
Γάλλος. Το Πανεπιστήμιο είναι η Ευρώ
πη.

Οι δάσκαλοι συγκεντρώνουν γύρω 
τους φοιτητάς, οι οποίοι μαθαίνουν να 
εφαρμόζουν την επιστημονική αμφι
σβήτηση, δηλαδή το sic και non, τη 
διαλεκτική των σχολαστικών. Συγκεν
τρώνονται σε μικρές αίθουσες, μετακο
μίζουν από μια συνοικία σε άλλη ή 
ακόμη σε άλλη πόλη της περιφέρειας 
των Παρισίων, όταν οι σχέσεις τους με 
τους άρχοντες αρχίζουν να γίνονται 
δύσκολες. Οι φοιτηταί διαχωρίζονται 
κατά «έθνη» (nationes), δηλαδή σε 
ομάδες που προσδιορίζονται από την 
καταγωγή τους και από τη γλώσσα τους 
-νορμανδική, γερμανική, φλαμανδική, 
αγγλική, λατινική κλπ.

Η διάρκεια των σπουδών ποικίλλει 
μεταξύ των τεσσάρων ετών για το 
βαθμό του πτυχιούχου, οκτώ ετών για 
το βαθμό του maitre και δώδεκα έως 
δεκατριών ετών για το βαθμό του 
διδάκτορος (και παραπονιούνται σήμε
ρα για τη μακρά διάρκεια των σπουδών!)

Οι κανονισμοί, τα ήθη και έθιμα 
ποικίλλουν πάρα πολύ από τη μια 
«κοινότητα γνώσεως» ως την άλλη. 
' Ετσι οι καθηγηταί της Μπολώνιας 
εκλέγονται από τους φοιτητάς και

ανακαλούνται από αυτούς και μόνον. 
Αυτοί οι φοιτηταί άλλωστε διαφέρουν 
πολύ κατά την ηλικία, από 16 έως 75 
ετών, όλοι ανακατεμένοι. Η «ακαδημαϊ
κή ελευθερία» -όπως θα την ειπούν 
αργότερα, όταν πια θα είναι μόνον μια 
ανάμνηση- είναι αυτή τη στιγμή πλήρης 
και ολοκληρωμένη. Η Ευρώπη -ακόμη 
έτσι ονομάζεται μόνο η Χριστιανική 
Ευρώπη- δεν υπήρξε ποτέ περισσότε
ρο ευρωπαϊκή.

Από την αυτονομία στην 
κρατικοποίηση

Με τα επτά arts liberaux, όπως 
ελέγοντο, Totrivium (γραμματική, ρητο
ρική και διαλεκτική) και το quadrivium 
(αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, α
στρονομία)- που ενώνουν αντί να χωρί
ζουν τις θεωρητικές και τις πρακτικές 
επιστήμες -και με τις ανώτερες λεγά
μενες σχολές του, τη Θεολογία, το 
δίκαιο και την ιατρική, το μεσαιωνικό 
Πανεπιστήμιο «ανταποκρίνεται, κατά 
την ιδίαν του απαίτηση, στην ιδέα ενός 
studium generale, της συγκεντρώσεως 
των γνώσεων οι οποίες τελικά καταλή
γουν στη γνώση του συνόλου». Επί 
πλέον: «Η σχολαστική, σαν το είδος της 
γνώσεως που αρμόζει στο Πανεπιστή
μιο, δέχεται το πρωτείο της ερεύνης με 
την ελεύθερη συζήτηση. Η μεσαιωνική 
περίοδος είναι η κατ’ εξοχήν εποχή 
των αντιθέσεων και των αντιρρήσεων, 
του sic και non, όμως εννοείται ότι 
αυτές οι αντιθέσεις παραμένουν εντός 
του Πανεπιστημίου και δεν παύουν να 
ανανεώνονται ούτε όταν μια εσωτερική 
ή εξωτερική αρχή καλείται να λύσει τη 
συζήτηση... Η μεγάλη εποχή του Με- 
σαίωνος δεν χαρακτηρίζεται καθόλου 
από το πνεύμα της πολιτικοοικονομικής 
ορθοδοξίας που παραμένει το όχι και 
τόσο αξιοζήλευτο προνόμιο του 20ού 
αιώνος. Μια τέτοια τρομοκρατία, η 
οποία παραλύει το πνεύμα της ελευθέ- 
ρας ερεύνης, είναι η άρνηση αυτού του 
Πανεπιστημίου, που ο Μεσαίων ανεκά- 
λυψε».

Από το θαυμάσιο μικρό βιβλίο του 
Georges Gusdorf, καθηγητού στο 
Στρασβούργο, με τίτλο «L’Univbersite 
eh question», συμπεραίνω ότι το μεσαι
ωνικό Πανεπιστήμιο παραμένειτο ιδεώ
δες για ό,τι η εποχή μας πιστεύει ότι 
έχει εφεύρει, κάτω από την ονομασία 
Ενότητες Διδασκαλίας και Ερεύνης 
(Unites d’Enseignement et de Recher
che), ενώαυτή η ίδια καταστρέφει με τη 
συστηματική μανία του γραφειοκράτου,

εν ονόματι της ουδετερότητος της 
καθαράς γνώσεως και της αντικειμενι
κότητας της Επιστήμης, τους ίδιους 
τους σκοπούς του θεσμού.

Πράγματι, η ιστορία του Πανεπιστημί
ου, μετά το τέλος του Μεσαίωνος, θα 
είναι μια μακρά πτώση, η οποία ονομά
ζεται επίσης, εθνικοποίηση της παιδεί
ας.

Ο G. Gusdorf περιγράφει τα στάδια 
αυτής της πτώσεως, από την εμπειρική 
ομοσπονδιοποίηση που εφηρμόζετο 
στη Δεύτερη Αυτοκρατορία του Καρλο- 
μάγνου έως τον βραδύνου ολοκληρωτι
σμό που επεβλήθη από το Ναπολέοντα. 
Το κίνητρο αυτής της εξελίξεωςείναιη 
ανάγκη των πανεπιστημιακών να παρεμ
βαίνουν στις πολιτικές διαμάχες και να 
προσελκύουν την εύνοια του Πρίγκη- 
πος, όποιος κι αν είναι, που επωφελεί
ται αμέσως από κάθε είδος αυθεντικής 
ερεύνης, η οποία μπορεί να είναι θετική 
ή αρνητική για τις κατεστημένες δυνά
μεις, ή συνένοχός των εις βάρος του 
ιδρύματος. Σ' αυτό το παιχνίδι, το 
Πανεπιστήμιο θα χάσει, αναλόγως με τη 
χώρα στην οποία ευρίσκεται, την παπική 
ή την αυτοκρατορική εξάρτηση, θα 
χάσει τα προνόμιά του, θα χάσει τη 
διεθνή του υπόσταση και θα διαμορφώ
νει όλο και περισσότερο μαγίστρους, 
αλλά όχι πανεπιστημιακούς.

Από το Πανεπιστήμιο στις 
«Σχολές»

Ολα αυτά οδηγούν στη δημιουργία 
των ναπολεοντίων Σχολών, δηλαδή 
στην κατάργηση των Πανεπιστημίων 
μεσαιωνικού τύπου, τη συγκέντρωση 
από το Κράτος των τριών βαθμιδών της 
επισήμου παιδείας και τον περιορισμό 
αυτής της παιδείας σε ό,τι μπορεί να 
εξυπηρετεί την επιστράτευση του 
πνεύματος από τους διδασκάλους της 
πρωτευούσης. Το Πανεπιστήμιο υπο
βαθμίζεται στο έργο ενός κρατικού 
μονοπωλείου.

Στις 21 Μαρτίου 1810, ο Αυτοκράτωρ 
απευθυνόμενος προς το Συμβούλιο 
του Κράτους, λέει:

«Εάν οι ελπίδες μου πραγματοποιη
θούν, θα εύρω σ’ αυτό το σώμα μια 
εγγύηση κατά των ολέθριων και ανα
τρεπτικών θεωριών της κοινωνικής τά
ξε ως προς τη μια ή προς την άλλη 
κατεύθυνση. Στα καλώς οργανωμένα 
κράτη υπήρξε πάντοτε ένα σώμα προο
ρισμένο να ρυθμίζει τις αρχές της 
ηθικής και της πολιτικής. Τέτοιο ήταν 
το Πανεπιστήμιο των Παρισίων και εν
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συνεχεία η Σορβόνη- τέτοια ήταν στην 
Ιταλία, τα Πανεπιστήμια της Παβίας, 
της Πίζας και της Πάδουας' στη Γε ρμα- 
νία, του Γκέτινγκεν και της Ιένας· στην 
Ισπανία της Σαλαμάνκας· στην Αγγλία 
της Οξφόρδης· και στους Τούρκους, το 
σώματωνΟυλεμάδων. Αυτά τα σώματα, 
καθώς είναι οι πρώτοι υπερασπισταί των 
ηθικών αρχών και των αρχών του 
Κράτους, θα επαγρυπνούν και θα είναι 
πάντοτε έτοιμα για να ανθίστανται στις 
επικίνδυνες θεωρίες των ανθρώπων 
που θέλουν να διακρίνονται και που, 
από καιρού εις καιρόν, ανανεώνουν 
αυτές τις μάταιες συζητήσεις οι οποί
ες, σε όλους τους λαούς, έχουν τόσο 
συχνά αναστατώσει την κοινή γνώμη».

Σχόλια του G. Gusdorf: «Ο Ναπολέων 
οργανώνει μια αστυνομία διανοουμέ
νων, της οποίας ο μέγας Δάσκαλος 
είναι ο αρχιστράτηγος και όπου οι 
πρυτάνεις είναι ανώτεροι αξιωματικοί».

Και ο τίτλος ακόμη Πανεπιστήμιο με 
την κλασσική έννοια θα εξαφανισθεί 
στη Γαλλία κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του 19ου αιώνος και θα αντικατασταθεί 
με τον τίτλο «Σχολαί», ο οποίος υπονοεί 
την εγκατάλειψη κάθε προθέσεως συγ
κεντρωτικής φοιτήσεως, δηλαδή πανε
πιστημιακής μορφώσεως με την αρχική 
έννοια του όρου. Διαχωρισμένες έτσιοι 
«Σχολές» δεν είναι πλέον παρά επαγ
γελματικά σχολεία στην υπηρεσία του 
Κράτους-έθνους και μερικών βιομηχα
νιών. Προετοιμάζουν τους νέους για να 
κερδίζουν τη ζωή τους, όχιπλέονγια να 
αντιλαμβάνονται το σκοπό της.

Επιστροφή στις μικρές 
μονάδες

Την επαύριο της εξεγέρσεως των 
φοιτητών, το Μάιο του 1968, ένα είδος 
νόμου-πλαισίου επεξεργασμένου από 
τον Edgar Faure, έδωσε για λίγον καιρό 
την εντύπωση ανοίγματος προς την 
αυτονομία των Πανεπιστημίων, μιας 
προθέσεως για απελευθέρωση, αν όχι 
μιας πραγματικής επιστροφής στη με
γάλη ελευθερία του Μεσαίωνος.

Αλλά όποια κι αν ήταν η σημασία της 
ανανεωτικής προθέσεως του Edgar 
Faure, ένα γεγονός παραμένει: δεν 
οδήγησε παρά στην οριστική διάσπαση 
σε σχολές ειδικοτήτων του Πανεπιστη
μίου των Παρισίων που είχε φθάσει σε 
γιγαντισμό - αριθμούσε εκείνη την 
εποχή 180.000 φοιτητάς.

Η παλαιά Σορβόνη διαιρέθηκε σε 
δεκατρία διαφορετικά ιδρύματα, τα 
οποία εντελώς καταχρηστικά ονομά-

Μερική άποψη της ΜποΛονια, που 
αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα 
πνευματικά κέντρα της Ευρώπης. Στην 
απέναντι σελίδα: Το κλίμα και το περι
βάλλον επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό 
την πνευματική άνοδο της Ευρώπης.

ζονται Πανεπιστήμια, ενώ δεν πρόκει
ται παρά για Σχολές υπό την έννοια που 
έχει διατηρήσει ο όρος στην υπόλοιπη 
Ευρώπη.

Από τότε καθεμία απ' αυτές τις 
Σχολές, χωρισμένη από τις άλλες, 
νόμω και έργω, αριθμεί τους ίδιους ή 
περισσότερους φοιτητάς από τα περισ
σότερα πλήρη πανεπιστήμια των άλλων 
χωρών της Ευρώπης. Ο γιγαντισμός 
επομένως αντί να περιορισθεί μετατο
πίσθηκε από το όλο στα μέρη και το 
προσόν της συγκεντρωτικής γνώσης 
που πρέπει να επιτυγχάνει ένα uni versi- 
tas studii χάθηκε οριστικά.

Εν τούτοις στην επιστροφή στις 
μικρές ομάδες διαβλέπομε, εδώ, όπως 
και στους οικονομικούς, κοινωνικούς 
και πολιτικούς οργανισμούς τη μόνη 
δυνατή ευτυχή διέξοδο της κρίσεως. 
Αυτόνομες μικρές μονάδες ερεύνης 
και αμφισβητήσεως παρόμοιες με τα 
κολλέγια του μεσαιωνικού Παρισιού 
που επιτρέπουν και ευνοούν την ανταλ
λαγή μεταξύ των κλάδων της επιστή
μης, η οποία στην πραγματικότητα είναι 
ανταλλαγή απόψεων. Και δε λέω ότι θα 
ήταν εύκολο να φαντασθεί κανείς τους 
τρόπους και τα μέσα μιας τέτοιας 
«επιστροφής», λέω μόνον ότι η επιβίω
ση του ευρωπαϊκού πολιτισμού θα

εξαρτηθεί από τη δική μας ικανότητα να 
βελτιώσουμε στο έπακρον τις διαστά
σεις των δημιουργημάτων μας, των 
δραστηριοτήτων μας και των πλαισίων 
των. Οι όροι της ανανεώσεως των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων είναι λοι
πόν οι ίδιοι με αυτούς από τους οποίους 
εξαρτάται η διάσωση του περιβάλλον
τος μας και της οικονομίας μας, η 
αποκατάσταση της έννοιας του πολί
του, η ίδια η ειρήνη.

Ο πύργος της αντι-Βαβέλ
Οταν το 1964 προσεκλήθην να 

εκφωνήσω τον «επίσημο» λόγο στα 
εγκαίνια της 3ης Συνόδου του Διαρ
κούς Συνεδρίου των Πρυτάνεων και 
των Κοσμητόρων της Ευρώπης στο 
Γκέτινγκεν, τελείωνα την περιγραφή 
μου του Πύργου της Βαβέλ που έγινε 
το Πανεπιστήμιο με την παράταξη 
ειδικών από τους οποίους κανείς δεν 
αντιλαμβάνεται πλέον τη γλώσσα του 
άλλου, με μια ουτοπία που μερικοί 
θέλησαν να θεωρήσουν πολύ ειδυλλια
κή και τόσο ψευδάισθησιακή όσο και οι 
οραματισμοί του Ρουσσώ.

Ήταν τέσσερα χρόνια πριν από τα 
«γεγονότα» του Μα'ίου του ’ 68. Σ ’ αυτό 
οφείλεται το ενδιαφέρον να ξαναδιαβά
σουμε αυτά τα ονειροπολήματα και να 
τα συγκρίνουμε ίσως με αυτό που έγινε 
εν συνεχεία στη Φλωρεντία, κάτω από 
το όνομα «Πανεπιστήμιο της Ευρώ
πης».

«Μέσα σ' ένα μεγάλο πάρκο, κοντά 
στη θάλασσα, ή σε μια λίμνη, ή σ' ένα 
μεγάλο ποτάμι, στην εξοχή, αλλά όχι και 
πολύ μακριά από μια πόλη μέσου 
μεγέθους με ζωηρή πνευματική και 
κοινωνική κίνηση, εκατό, διακόσια σπί
τια, διασκορπισμένα, και ένα κέντρο 
χωριάτικου τύπου· ξενοδοχεία, εστια
τόρια, αγορά, καταστήματα, εκκλησίες, 
χωρίς να λείπουν και πολλές καφετερί
ες με τα τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο. 
Στο κέντρο επίσης ένα συγκρότημα 
κτιρίων που περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη 
αυτό είναι ιδιαίτερα κοσμοπολίτικο· 
είναι ένα είδος ομοσπονδιακού κέν
τρου της πνευματικής Ευρώπης. Εκεί 
ζουν «οι άνθρωποι της συνθέσεως»· 
καθηγητές όλων των ηλικιών και των 
ειδικοτήτων και μέλλοντες καθηγηταί, 
πτυχιούχοι ήδη, από το ένα μέρος· 
υπεύθυνοι διαφόρων τομέων της δημο
σίας, οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
από το άλλο. Γενικά, για να γίνει κανείς 
δεκτός πρέπει να έχει αποδείξει την 
υπεροχή του τουλάχιστον σ' ένα κλάδο 
της γνώσεως ή της επαγγελματικής
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ζωής και να αποδεικνύει με πειστικό 
τρόπο την επιτακτική του επιθυμία να 
εντάξει την πείρα που έχει αποκτήσει 
σ' ένα πιο κατανοητό σύνολο.

Οι πνευματικές δραστηριότητες αυ
τής της κοινότητος μπορούν να προσδι
οριστούν σε γενικές γραμμές ως εξής:.

Ως προς τη μορφή: ολίγα ή καθόλου 
μαθήματα, αλλά κυρίως συζητήσεις 
περιορισμένες σε κύκλο είκοσι το πολύ 
προσώπων, δώδεκα το καλύτερο. Αν 
κάποιος επιθυμεί να δώσει διάλεξη το 
βράδυ, οφείλει ν ’ αναλάβει την ευθύνη 
γι' αυτήν κάθε δημοσία ανακοίνωση 
υποχρεωτικώς ακολουθείται από συν
τονισμένη συζήτηση. Εδώ δεν επιβάλ
λουν μια εικόνα του κόσμου· την 
αναζητούν αδιάκοπα απο κοινού. Στις 
συζητήσεις βασιλεύει ελευθερία, αυ
τόματα πειθαρχημένη από την αλληλο- 
κριτική. Μετέχουν δυο συντονισταί της 
συζητήσεως, οι οποίοι όμως δε θα 
πρέπει ν ' ανήκουν στην ίδια ειδικότητα.

Ως προς το περιεχόμενο: τα μόνα 
θέματα που περιλαμβάνονται στο πρό
γραμμα, στην ουσία ανήκουν σε περισ
σότερους από έναν επιστημονικό κλά
δο. Εννοώ μ' αυτό τα θέματα τα οποία 
θα είναι δύσκολο να τα διαπραγματευ- 
θεί κανείς στο πλαίσιο μιας από τις

κλασσικές σχολές μας. Ιδού μερικά απ 
αυτά τα οποία θα ήμουν ευτυχής να 
μπορούσα να μελετήσω και να συζητή
σω εάν μετείχα στις δραστηριότητες 
της Κοινότητος:

1. Βασικοί επίλογοί των μεγάλων 
πολιτισμών, ιδιαιτέρως του ευρωπαϊ
κού πολιτισμού και η λογική ή αντιθέ
σεις της εξελίξεώς των στην κοινωνική 
και ιδιωτική ζωή. Το πρόβλημα των 
πιθανών συμπτώσεων μεταξύ Ανατο
λής και Δύσεως, μεταξύ ωρισμένης 
στοχαστικής και ωρισμένης δημιουργι
κής ικανότητος, θα αποτελούσε ένα 
ιδιαίτερο κέντρο προσοχής.

2. Ο δημιουργικός ρόλος της αλλη- 
λεπιδράσεως των επιστημονικών 
κλάδων στην αρχαία και την πρόσφατη 
ιστορία της Ευρώπης. Κατά πόσον και 
υπό ποιας συνθήκας ενεφανίσθησαν οι 
εφευρέσεις και οι ανακαλύψεις των 
θεωρητικών και πρακτικών επιστημών; 
Ο ρόλος της εφέσεως, της ανάγκης, 
του ωφελιμιτισμού, της φαντασίας, της 
πίστεως, της αμφιβολίας, της μεθοδεύ- 
σεως και των συμπτώσεων στην πρόοδο 
της γνώσεως στη Δύση.

3. Πέρα απότηνΤεχνολογία. Πώς 
θα περάσουμε από την εποχή της 
τεχνολογίας στην εποχή της ισορροπί

ας του ανθρώπου: Με άλλα λόγια: πώς 
θα επωφεληθούμε για την ευτυχία του 
ατόμου (ψυχική υγεία, ομορφιά του 
περιβάλλοντος και ειρήνη) από τις 
σκληρές συνθήκες που επιβάλλουν 
στην πλειονότητα των συγχρόνων μας 
οι επιταγές για την αύξηση της παραγω
γής και για τη βοήθεια στους «υπανά
πτυκτους»;

4. Δυνατότης μιας διεθνούς γλώσ- 
σης, βασισμένης στην κυβερνητική και 
τη σημειολογία. Γενική αναζήτηση των 
διαδικασιών μεταφράσεως των μεθό
δων, ειδικές μελέτες και συμπεράσμα
τα των διαφόρων κλάδων της γνώσεως.
Ορια αυτής της γλώσσης και τρόποι 

αναπληρώσεώς της από τις τέχνες.
5. Ευρωπαιολογία. Στα περισσότε

ρα από τα Πανεπιστήμιά μας υπάρχουν 
έδρες για τη μελέτη του ινδικού πολιτι
σμού, κινεζικού, ισλαμικού, των τροπι
κών, αφρικανικών, ιδνοαμερικανικών 
πολιτισμών κλπ, Δεν υπάρχουν όμως, 
ούτε έξω από την Ευρώπη ούτε μέσα 
στην Ευρώπη, έδρες ευρωπαϊκού πολι
τισμού. Βέβαια, παντού μελετούν λίγο 
για την Κοινή Αγορά, το μηχανισμό των 
ευρωπαϊκών Οργανισμών, την πρόσφα
τη ιστορία τους, το νομικό τους πλαίσιο, 
την ενοποίηση των κοινωνικών μέτρων
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

0 ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΠΙΓΚΟΥΪΝΟΣ

Του ΝΤΕΗΒ ΜΠΡΑΝΤΟΝ

Μια άκακη γριούλα χωρίς καμιά περιουσία, δολοφονη
μένη μ ένα χτύπημα στο κεφάλι... Και δεν βλέπω κανένα 
κίνητρο. Κι αυτό κάνει την υπόθεση προβληματική. 
Ζούσε μ ένα μικρό εισόδημα, είχε διακόσια δολάρια στην 
τράπεζα κι ένα παλιό σπιτάκι υποθηκευμένο κι αυτό ως 
τα κεραμίδια... Ποιό μπορεί να είναι το κίνητρο του φόνου; 
Αν τη σκότωσε κανένας αλήτης για κάποιο κομπόδεμα, 
θα αναστάτωνε ολόκληρο το σπίτι ψάχνοντας να το 
βρει... Ομως το σπίτι βρέθηκε ανέπαφο και χωρίς 
κανένα αποτύπωμα.

και το συντονισμό της οικονομικής των 
πολιτικής. Αυτό που ακόμη μας λείπει, 
είναι η εθνογραφική μελέτη των ειδι
κών χαρακτηριστικών του πολιτισμού 
μας, τη στιγμή που αυτός εξαπλώνεται 
με τρόπον αναρχικό σε όλες τις ηπεί
ρους του πλανήτου, που το ένα τρίτον 
του κόσμου ερωτά με ανησυχία ανάμι
κτη με αλαζονεία, ενώ αυτός ο ίδιος 
διερωτάται περισσότερο από ποτέ στην 
ιστορία του.

' Οοον αφορά τις σχέσεις μεταξύ 
ενός τέτοιου κέντρου συνθέσεως και 
των Πανεπιστημίων που υπάρχουν, 
μπορεί κανείς να τις φαντασθή χωρίς 
κόπο. Η καθιέρωση, η τόσο επιθυμητή 
στα πανεπιστημιακά μας ήθη, ενός 
ελευθέρου έτους, αμερικανικού τύ
που, θα επέτρεπε ν ’ αποστέλλονται 
πολλοί καθηγηταί σ’ αυτό το ίδρυμα 
ανακυκλώσεως, και γενικής επανατο- 
ποθετήσεως και είναι αυτό επίσης που 
όλοι περιμένουμε να κάνουμε κατά τις 
διακοπές μας. Μετά από ένα χρόνο οι 
αποσπασμένοι καθηγηταί θα επανέρ
χονται στα διδακτικά τους καθήκοντα, 
κομισταί ενός είδους ραδιενέργειας 
-άλλοι περισσότερο ώριμοι, άλλοι ανα
νεωμένοι...

Πώς να βαφτίσωμε αυτό το εγχείρη
μα; Θα μπορούσαμε να αναζητήσωμε 
πολλά διάσημα ονόματα ανθρώπων που 
είχαν οραματισθή την Ευρωπαϊκή Ακα
δημία, όπως ο Tommaso Campanella 
και ο Comenius, ή ανθρώπων που 
εσκέπτοντο την ανάγκη μιας κοινής 
γλώσσης για τις θετικές επιστήμες, για 
τις θεωρητικές για τη Θεολογία, όπως ο 
Καρτέσιος από το 1625, κατόπιν ο 
Λάιμπνιτς και το έργο του Arts Combi- 
natoria. Αλλά αυτό το ίδρυμα της 
συνθέσεως δεν θα ήταν, κατά τρόπον 
ιδανικό, αυτό για το οποίο μιλούν 
παντού, το Πανεπιστήμιο της Ευ
ρώπης;

Αληθινό Πανεπιστήμιο, αφού θα εν- 
διαφέρετο για το όλον, αποβλέποντας 
στο να διαοώση ή να σχη ματίση μια ε ι
κόνα του Παντός. Αληθινά ευρωπαϊκό, 
αφού θα είχε σκοπό να δημιουργήση 
την ενότητα μέσα στις διρφορές, που 
είναι ο τύπος του μεγάλου παρελθόν
τος μας και του ομοσπονδιακού μας 
μέλλοντος του μόνου δυνατού.

Η Ευρώπη, είναι πολύ λίγα πράγματα 
συν ένας πολιτισμός. Τέσσερα τοις 
εκατό από τις χώρες του πλανήτου 
πολλαπλασιασμένα επί έναν πολιτισμό 
που έφτιαξε τον Κόσμο και που οφείλει 
σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, 
να φτιάξει ανθρώπους.

Μετάφραση: ΕΦΗΣ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ

-  Παράξενη υπόθεση, μουρμούρισα, 
ανάμεσα στα δόντια μου, στο βοηθό 
μου Χάρμαν. Μια άκακη γριούλα χωρίς 
καμιά περιουσία, δολοφονημένη μ’ ενα 
χτύπημα στο κεφάλι... Και δεν βλέπω 
κανένα κίνητρο. Κι αυτό κάνει την 
υπόθεση προβληματική. Ζούσε μ' ενα 
μικρό εισόδημα, είχε διακόσια δολλάρια 
στην τράπεζα και ενα παλιό σπιτάκι 
υποθηκευμένο κι αυτό ως τα κεραμί
δια... Ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο 
του φόνου; Αν τη σκότωσε κανένας 
αλήτης για κάποιο κομπόδεμα, θα ανα
στάτωνε ολόκληρο το σπίτι ψάχνοντας 
να το βρει... Ομως το σπίτι βρέθηκε 
ανέπαφο και χωρίς κανένα αποτύπωμα. 
Και υπάρχει τόση σκόνη εκεί μέσα, που 
θα φαινόταν αμέσως. Τι μάθατε γι' 
αυτήν; Εχει κανένα συγγενή; Πώς 
ζούσε;

-  Λεγόταν Βάλερυ ' Αντονυ και ήρθε 
από το Νιού ’ Ηνγκλαντ. Αγόρασε το 
σπίτι μ’ ενα δάνειο που ποτέ δεν 
μπόρεσε να ξοφλήσει. ’ Ηταν άκακη και 
την αγαπούσαν όλοι. ’ Εχει εναν ανιψιό 
στο Ριτζ Σίντφιλντ, μοναδικό κληρονό
μο της. Από το σπίτι δεν παίρνει τίποτα 
και αμφιβάλλω αν θα μείνει τίποτα κι 
από τα διακόσια δολλάρια, ύστερα από 
τα έξοδα της κηδείας.

Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε

στο σπίτι που έγινε ο φόνος. Βρήκαμε 
τον ανιψιό της, τον Τζέρυ, ενα αδύνατο 
κοντόσωμο ανθρωπάκι, καμιά τριαντα
ριά χρονών. Από την πρώτη ματιά, 
απέκλεισα κάθε πιθανότητα να έχει 
αυτός κάποια σχέση με το έγκλημα. 
Ωοτόσο, έπρεπε ν' αρχίσουμε την 
ανάκριση απ' αυτόν.

-  Υπάρχει τίποτα εδώ μέσα που θα 
μπορούσε ν' αξίζει;

-  Τίποτα απολύτως από ό,τι ξέρω. 
Μονάχα εκείνα τα μπιχλιμπίδια μπορεί 
ν' αξίζουν καμιά τριακοσαριά δολλάρια, 
το πολύ-πολύ, είπε δείχνοντας με το 
χέρι του μερικά μπιμπελό σε μια βιτρίνα. 
Είναι από ελεφαντόδοντσκι από δόντια 
καρχαρία, σκαλισμένα με το χέρι.Ενας 
πρόγονος της θείας μου ήταν φαλαινο
θήρας. Αυτός άφησε όλα αυτά τα 
μικροπράγματα που υπάρχουν εδώ μέ
σα.

Περπάτησα, λίγο, μέσα στο μεγάλο 
σαλόνι, ψάχνοντας ανάμεσα στα διάφο
ρα εκείνα μικροπράγματα, που γέμιζαν 
τραπεζάκια, εταζιέρες καιβιτρίνες, να 
βρω κάτι με κάποια αξία, ώστε να 
ανακαλύψω το κίνητρο του φόνου. Και, 
τότε, πάνω σ' ενα τραπεζάκι κοντά 
στον τοίχο, πήρε το μάτι μου ενα 
στρογγυλό σημάδιπου ξεχώριζε ολοκά
θαρα πάνω στη σκόνη του τραπεζομάν
τιλου.

-  Τι λείπει αποδώ; ρώτησα απότομα, 
τον ανιψιό της.

272



-  Δεν μπορώ να θυμηθώ, απάντησε 
με απόλυτη φυσικότητα.

-  Τι σκέφτεσαι, Χάρμαν; ρώτησα το 
βοηθό μου.

-  Τι να σκέφτομαι, απάντησε εκεί
νος. Η βάση είναι στρογγυλή. Μπορεί 
να ήταν κάποιο βάζο ή οτιδήποτε άλλο.

Σκεφτικός, κάθισα κι άρχισα, πάλι, να 
κάνω ερωτήσεις στον ανιψιό.

-  Η θεία Βάλερυ δεν δεχόταν και 
πολύν κόσμο, απάντησε ο Τζέρυ. Εκτός 
από μένα έχει και δυο ανιψιές παντρε
μένες: την Γκρέυς Γουάινμπεργκ και 
την Γιούνις Μάιλς. ' Ερχονταν και την 
έβλεπαν κάθε τρεις μήνες. Η μια μένει 
στο Πόρτλαντ και η άλλη στην ' Ελτον.
Οσο για φίλους, δεν είχε παρά τον 

κύριο Γουίτ και τον Φράνσις Ρέημον.
-  Τι είναι αυτοί;
-  Ο Γουίτ μένει εδώ πιο πέρα. Είναι 

καμιά εξηνταριά χρόνων, καλός άνθρω
πος και τη βοηθούσε, πάντα, στις 
καθημερινές μικροδουλειές της. Παίρ
ναμε μαζί το τσάι μας, δυο-τρείς φορές 
την εβδομάδα. Ενας τέλειος τζέντλε
μαν. Νομίζω πως είχε κάποια αδυναμία 
για τη θεία μου. Ο Ρέημον είναι ένας 
εκκεντρικός τύπος που έχει μανία με 
την πτηνολογία.

-  Δηλαδή τίποτα, είπα βαριεστημέ- 
να. Πάμε Χάρμαν. Θα χρειαστεί να 
επαληθέψουμε τις πληροφορίες του 
νεαρού, να εκτιμήσουμε την αξία των 
πραγμάτων του θύματος και μετά...

*  *  *

Βρήκαμε τον Ρέημον στο σπίτι του.
Ηταν ένας γίγαντας με κάτασπρα 

μαλλιά και κόκκινο πρόσωπο. Το σπίτι 
του έμοιαζε με μουσείο βαλσαμωμένων 
πουλιών.

-  Αναστατώθηκα, μου είπε. Απίστευ
το να τη σκοτώσουν. ’ Ηταν τόσο καλή 
και ήουχη...

Σταμάτησα για λίγο και κοιτάζοντας 
κατάματα τον ασπρομάλλη άντρα, πρό- 
σθεσα, ξαφνικά:

-  Εξαφανίστηκε κάποιο αντικείμενο. 
Μήπως το θυμόσαστε;

-  Πού βρισκόταν;
-  Πάνω στο τραπεζάκι του τοίχου.
Σκέφτηκε λίγο πριν απαντήσει.

-  Είχε τόσα μπιχλιμπίδια που είναι 
αδύνατο να τα θυμάται κανείς όλα. Κι 
εγώ δεν είμαι αρκετά παρατηρητικός.

Είχαμε αποφασίσει να βάλουμε την 
υπόθεση στο αρχείο, όταν σκέφτηκα να

κάνω μια τελευταία έρευνα στο σπίτι 
που έγινε το έγκλημα.

Ανέβηκα, μόνος, στο πάνω πάτωμα. 
Ο απογευματινός ήλιος φώτιζε το 
δωμάτιο λαμπρά.' Ολα τα μικροπράγμα
τα πάνω στο τραπεζάκι, με το κενό 
στρογγυλό σημείο, φωτιζόταν, άπλετα, 
από τον ήλιο. Και τότε παρατήρησα 
κάτι, για πρώτη φορά. Το φως του ήλιου 
είχε αφήσει τις σκιαγραφίες των αντι
κειμένων πάνω στο ξεθωριασμένο χαρ
τί ταπετσαρίας του τοίχου. Και το 
αντικείμενο που έλειπε, έμοιαζε με 
κάποιο αγαλματάκι. Πλησίασα κι άρχισα 
να παρατηρώ πιο προσεκτικά, ώσπου 
κατάλαβα ότι έμοιαζε με κάποιο παρά
ξενο πουλί. Κι αμέσως το μυαλό μου 
πήγε στον μίστερ Ρέημον και στα 
βαλσαμωμένα πουλιά του...

Ζωγράφισα σ' ενα χαρτί το σκιαγρα- 
φημένο αντικείμενο και πήγα στο Μου
σείο του Λος Αντζελες. Συμβουλεύ
τηκα εναν καθηγητή, πεπειραμένο πτη
νολόγο, που μου είπε ότι το αντικείμενο 
ήταν ενα είδος πιγκουΐνου που ζούσε 
πριν εκατόν πενήντα χρόνια.

-  Και φυσικά, θα έχει μεγάλη αξία...
-  Φυσικά. Το είδος αυτό δεν υπάρ

χει σε κανένα μουσείο.
Ζήτησα ενα ένταλμα έρευνας από 

τον εισαγγελέα και πήγα στο σπίτι του 
Ρέημον.

Δεν άργησα να ανακαλύψω τον βαλ
σαμωμένο πιγκουΐνο. Τον πήρα μαζί 
μου, όπως και τον Ρέημον, που άρχισε 
να διαμαρτύρεται, ώσπου στα εργαστή
ρια της αστυνομίας ανακάλυψαν στη 
βάση του βαλσαμωμένου πτηνού τα 
δαχτυλικά αποτυπώματα της νεκρής 
γριούλας... και ο Ρέημον ομολόγησε.

ΝΤΕΗΒ ΜΠΡΑΝΤΟΝ

•  Ο Γιάννης αναγγέλλει στο φίλο του 
τον Πέτρο ότι παντρεύτηκε προ τριών 
μηνών.
-  Ελπίζω, λέει ο Πέτρος, ότι θα έχω σε 
λίγο την ευχαρίστηση να γνωρίσω τη 
γυναίκα σου.
-  Καημένε μου! Και ποιος σου λέει πως 
θα είναι ευχαρίστηση!

•  Μια βασίλισσα αφρικανικού κρατιδίου 
γίνεται δεκτή στο Μέγαρο των Ηλυσί- 
ων. ’ Ενας πρεσβευτής υποκλίνεται και 
της λέει:
-  Μεγαλειοτάτη, μπορώ να σας προ
σφέρω το βραχίονά μου;

Και εκείνη απαντάει απλά-
-  ’ Οχι, ευχαριστώ. Μόλις γευμάτισα.

-  Δεν μπορώ να θυμηθώ κύριε επιθεωρητή. Έχει toco πολλά μικροπράγματα εδώ 
μέσα.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Λ  TZflPTZflNEffi
Του Ακαδημαϊκού κ. Πέτρου Χάρη

Ο Τζάρτζανος ήταν ο «νεοδημοτικιστής» ο αρνητής της γλωσσικής 
ομοιομορφίας, που φυσικά, θεω ρήθηκε αιρετικός από τους ορθόδοξους 
δημοτικιστές, αλλά επρόσφερε υπηρεσίες με τον έλεγχο  των ακροτήτων. 
Πολύ αποστρεφόταν τους γλωσσικούς βιασμούς και ο έν από τα  βασικά 
του μελετήματα, - «Δημοτική και νεοδημοτική», - με πολλά παραδείγματα  
εξηγεί τις πεποιθήσεις του.

Π ΟΛΛΑ του οφείλουν οι εκπαιδευ
τικοί μας. Περισσότερα οι λογοτέ

χνες μας. Άρχισε ο Αχιλλεύς Α. 
Τζάρτζανος την επιστημονική του στα
διοδρομία το 1909 με το μελέτημά του 
“ Συμβολή εις την κλίσιν του ονόματος 
εν τη νέα ελληνική» -γεννήθηκε το 
1873 στον Τύρναβο της Θεσσαλίας, 
τελείωσε την υπηρεσία του στην Εκπαί
δευση με το βαθμό του Εκπαιδευτικού 
Συμβούλου, πέθανε στην Αθήνα το 
1946- έδωσε σημαντικές μεταφράσεις 
κειμένων, με εισαγωγικά σχόλια (των 
«Νεκρικών διαλόγων» του Λουκιανού, 
τριών Ολυνθιακών του Δημοσθένη, του 
«Κρίτωνα» και της «Απολογίας του 
Σωκράτη» του Πλάτωνα) και επρόσφε
ρε πολλά άλλα στην πνευματική μας 
ζωή, προπάντων τη «Νεοελληνική Σύν
ταξη» (της κοινής δημοτικής), εργασία 
ανεκτίμητη που στέκεται πλάι στη 
«Νεοελληνική Γραμματική της δημοτι
κής») -εργάστηκε κι αυτός για τη 
σύνταξή της- και γίνεται μαζί της βάση 
και δικαίωση του δημοτικισμού.

Δε θα ήταν υπερβολή, αν έλεγα ότι 
ένας κόσμος ολόκληρος, που πολύ 
αγωνίστηκε κι από πολλές δοκιμασίες 
πέρασε, ένας κόσμος παρεξηγημένος 
και πολυβασανισμένος, βρήκε επιτέ
λους το δίκιο του στο Συντακτικό της 
νέας Ελληνικής, που το τύπωσε ο 
Τζάρτζανος με τον τίτλο «Νεοελληνική 
Σύνταξη» (της κοινής δημοτικής). ' Ο
λοι όσοι πίστεψαν στην αξία και στη

δύναμη της γλώσσας του λαού, λογοτέ
χνες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και 
προοδευτικοί πολίτες έγραφαν λογοτε
χνικές ή μαχητικές σελίδες, εφώναζαν, 
εξηγούσαν, ελεεινολογούσαν, απει
λούσαν ακόμα, μα δεν είχαν στα χέρια 
τους το μεγάλο, το ακαταμάχητο επι
χείρημα που κλείνει όλα τα στόματα. 
Επρόβαλλαν μια γλώσσα με όλες τις 
χάρες της και με όλες τις ικανότητάς 
της, δεν μπορούσαν όμως να πείσουν 
με τον τρόπο εκείνο που δεν αφήνει 
περιθώρια για συζητήσεις. ' Ελειπε το 
Συντακτικό της Δημοτικής, δηλ. το 
βιβλίο που θα έδειχνε ότι η γλώσσα του 
λαού δεν είναι μόνο μια ορμή και μια 
ομορφιά, αλλά και μια κατασταλαγμένη 
πια κατάσταση που παρουσιάζει και 
ωριμότητα ζωής και συγκρότηση κοινω
νίας. Κι αυτό το βιβλίο, αυτό το 
ανεκτίμητο επιχείρημα, το έδωσε επι
τέλους ο Τζάρτζανος με τη «Νεοελλη
νική Σύνταξη», που τη θεωρώ πνευματι
κό γεγονός από τα σημαντικότερα.

Ολες οι γνήσια ελληνικές φωνές 
στις σελίδες του βιβλίου αυτού, όλοι οι 
τόνοι τους και όλα τους τα χρώματα, 
όλα τα παιχνιδίσματά τους, και όλες οι 
ιδιοτροπίες τους, και πάνω απ' όλα ο 
επιστημονικός κανόνας που βγαίνει 
από τη ζωή μα κι από την εξονυχιστική 
σύγκριση κειμένων, που επαληθεύεται 
με πλήθος παραδείγματα και γίνεται 
αναλλοίωτος νόμος, που είναι μαζί ο 
προφορικός και γραπτός λόγος σε μια

στερεότατη σύνθεση, υποδειγματική 
για όσους θέλουν να γράφουν σωστά 
και ζωντανά και εύγλωτη για όσους 
διατηρούν ακόμη κάποιες τελευταίες 
αμφιβολίες. Ο Τζάρτζανος ούτε σε μια
κατηγορία συγγραφέων στάθηκε για ν' 
ανασύρει από τα κείμενά τους τους 
κανόνες της νεοελληνικής σύνταξης 
(στους ηθογράφους, λ.χ. ή στους ρεα
λιστές), ούτε περιορίστηκε σε λογοτέ
χνες μιας μόνο εποχής (λ.χ. στους 
ορθόδοξους δημοτικιστές της πρώτης 
ψυχαρικής περιόδου ή στους πεζογρά- 
φους του μεσοπολέμου). ' Εψαξε παν
τού, έσκυψε από τις ανόμοιες εργασίες 
και σε γενεές πνευματικών ανθρώπων 
με διαφορετικές αισθητικές προτιμή
σεις, με μεγάλη επιμονή ερεύνησε και 
έφτασε σε αποτέλεσμα που είναι αληθι
νή προσφορά στο έθνος του: ' Εδωσε 
το πρώτο Συντακτικό της νέας Ελληνι
κής γλώσσας. Κι ακόμα, έδωσε μια 
μεγάλη χαρά στους λογοτέχνες μας, 
που μπορούν τώρα με θετικά επιχειρή
ματα να διεκδικούν το δίκιο τους: 
Γράφουμε σε γλώσσα που έχει νόμους 
δικούς της και πειθαρχεί σ' αυτούς 
όπως κάθε οργανωμένη και ώριμη 
γλώσσα. Εξηγεί ο Τζάρτζανος στον 
«Πρόλογο της δεύτερης εκδόσεως της 
«Νεοελληνικής Συντάξεως (της κοινής 
δημοτικής)»: «Η σκέψις να γράψω το 
Συντακτικό της Ελληνικής γλώσσας 
μου ήρθε αρκετά χρόνια, πριν καταπια
στώ με το γράψιμό του. Και ενισχύθηκε
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Το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Η έπαλξη που ετίμησε όσο κανείς άλλος ο Α. Τζάρτζανος.

μέσα μου η σκέψις αυτή κατά τα τρία 
χρόνια, που ήμουν γενικός επιθεωρη
τής των σχολείων της A ' εκπαιδευτικής 
περιφέρειας (1914-1917), σαν έβλεπα 
στις επιθεωρήσεις που έκανα, πως 
πολλοί απ’ τους λειτουργούς της μέ
σης παιδείας, ιδίως οι παλαιότεροι, σε 
πολύ λίγη υπόληψι το είχαν το μάθημα 
των νέων Ελληνικών, επειδή, κοντά στα 
άλλα, είχαν την προκατάληψη πως στα 
νεοελληνικά κείμενα εν γένει βασιλεύ
ε ι γλωσσική αναρχία, και πως, όσον 
αφορά ιδιαιτέρως τη σύνταξη της νέας 
μας γλώσσας, αυτή είναι εντελώς 
ανώμαλη και ακαθόριστη, γενικώς τέ
τοια ώστε να μην μπορή να υπαχθή σε 
κανόνες». Αυτά γράφει ο Αχιλλ. Α. 
Τζάρτζανος κι αυτή την «προκατάλη
ψη» ήρθε με το Συντακτικό του ν' 
αποδείξει αβάσιμη και άδικη. ' Εφερε 
την Επιστήμη πολύ κοντά στη Λογοτε
χνία, την ' υποχρέωσε να σκύψει από 
πάνω της και να δει, με προσοχή και με 
αγάπη, κι έπειτα να διαλαλήοει-τι άλλο 
είναι, σε τελευταία ανάλυση, το Συντα
κτικό ενός λαού;- πως η ελληνική ζωή 
και η νέα ελληνική λογοτεχνία, δηλαδή 
μια από τις κυριότερες εκδηλώσεις 
της, πέρασαν από τη ρευστότητα των 
προκαταρκτικών σταδίων και προχώρη
σαν πια σε κατασταλαγμένες μορφές.

Ο Τζάρτζανος ήταν ο «νεοδημοτικι- 
στής» ο αρνητής της γλωσσικής ομοιο
μορφίας, που φυσικά, θεωρήθηκε αιρε
τικός από τους ορθόδοξους δημοτικι

στές, αλλά επρόσφερε υπηρεσίες με 
τον έλεγχο των ακροτήτων. Πολύ απο
στρεφόταν τους γλωσσικούς βιασμούς 
και σ’ έ ν ’ από τα βασικά του μελετήμα- 
τα -«Δημοτική και νεοδημοτική»- με 
πολλά παραδείγματα εξηγεί τις πεποι
θήσεις του. «Προκειμένου για φθογγι
κά συμπλέγματα, γράφει, δε θα μετα
βάλλουμε π.χ. το κτ σε χτ σε όλες τις 
λέξεις για να υπάρχει τάχα φθογγική 
ομοιομορφία και για να εφαρμόζονται 
φθογγικοί νόμοι, που σήμερα κανένας 
άξιος του ονόματος γλωσσολόγος δεν 
τους παραδέχεται. Θα γράψουμε βέ
βαια κι εμείς π.χ. χταπόδι και όχι 
κταπόδι, οχτώ και όχι οκτώ, γιατί έτσι 
προφέρονται στην κοινή ομιλουμένη. 
Αλλά δε θα κάνουμε και το κτηματίες - 
χτηματίες ή το έκτος - έχτος, ή το 
εκτός -εχτός κλπ. αφού όλοι στην κοινή 
ομιλουμένη λένε κτηματίες, έκτος, 
εκτός κλπ. Θα γράψωμε κι εμείς π.χ. θα 
μαγερεύση θα κλαδεύση θα χωνεύση 
κλπ. αλλά δε θα γράψωμε χάριν τάχα 
της ομοιομορφίας και: θα εκπαιδέψει 
(= θα εκπαιδεύσει τα παιδιά του στην 
Ευρώπη) -  θα τον διαψέψει (= θα τον 
διαψεύσει), ή η συνέλεψη, η εκπαίδε- 
ψη και τα όμοια, πράγματα ανύπαρκτα 
στην κοινήν ομιλουμένη». Ο Τζάρτζα
νος υποστήριζε ότι, αφού είναι «διττή η 
προέλευσις της κοινής ομιλουμένης, η 
προφορική δηλαδή παράδοσις απ' τόνα 
μέρος και η λόγια παράδοσις απ’ 
τάλλο», δεν μπορούν να λείψουν και«οι

διττές εμφανίσεις των λεκτικών στοι
χείων στη μορφολογία των λέξεων, στο 
τυπικό τους, στο φθογγικό τους».

Αλλά για να έχουμε καθαρές και 
πλήρεις τις γλωσσικές πεποιθήσεις του 
Τζάρτζανου, πρέπει να διαβάσουμε 
αυτήν εδώ τη σελίδα από το ίδιο 
μελέτημάτου: «Εμείς, σύμφωνα με την 
ιστορία των άλλων ευρωπαϊκών γλωσ
σών, έχουμε σχηματίσει την πεποίθηση 
πως η μόνη δυνατή και πραγματοποιήσι
μη λύση του (γλωσσικού προβλήματος) 
είναι αυτή που υποστηρίζομε, δηλαδή 
με βάση την κοινή ομιλουμένη, την 
αστική γλώσσα, την Αθηναϊκή, τη φυσι
κή και την απροσποίητη γλώσσα των 
οπωσδήποτε μορφωμένων ανθρώπων 
την οποίαν με μια λέξη τη λέμε 
«νεοδημοτική», για να θυμίζει στον 
καθένα μας πρώτα πως δεν εγκρίνομε 
για κοινή γραφομένη μας γλώσσα την 
καθαρεύουσα, αλλά να μας θυμίζει 
προσέτι με κείνο το νέο που έχει στην 
αρχή της, πως διαφέρει απ’ των παλαι- 
οδημοτικιστών τη «δημοτική», και πως 
δεν πρέπει να την ταυτίζομε την κοινή 
γραφομένη με τη γλώσσα μας τη 
μητρική, με το γλωσσικό ιδίωμα της 
ιδιαίτερής μας πατρίδας, με τη διάλε
κτό μας ή με τη γλώσσα τη λαϊκή των 
εντελώς αμορφώτων και αγραμμάτων 
ανθρώπων, όπως κάνουν οι παλαιοδη- 
μοτικισταί με τον όρο «δημοτική», κι

Συνέχεια στη σελ. 310

275



ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ P A U L  T O U R N IE R

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
«Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗ
ΣΟΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΟΙΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΑΜΕ».

Χαρά της επιτυχίας! Σκεφθείτε τη χαρά που μπορεί κανείς να 
δοκιμάση με την επιτυχία ενός δύσκολου ή έστω όχι τόσο 
δύσκολου διαγωνίσματος! Τι είναι ένα διαγώνισμα, ακόμη και μια 
διατριβή, «υπό το πρίσμα της αιωνιότητος»; Κι όμως φαίνεται 
πως το γεγονός της επιτυχίας σβύνει όλα τα υπόλοιπα. Για μια 
στιγμή ο κόσμος, η ζωή κι όλα τ' άλλα προβλήματα, σκοτεινιά
ζουν η χαρά μένει μόνο στην σκηνή. Αυτός, αντίθετα, που δεν 
μπορεί ν απολαύση μια επιτυχία, είναι ένας άρρωστος.

Ο άνθρωπος φοβάται τον κίνδυνο, αλλά 
συγχρόνως τον αγαπά.

Γία τον άνθρωπο η χαρά της περιπέτει
ας είναι μια προπληρωμή της χαράς της 
επιτυχίας.

Ε ΝΑ χαρακτηριστικό ττου προσιδι
ά ζε ι σ την π ερ ιπ έτε ια  είνα ι ο 

κίνδυνος π ου  κά θ ε  π ε ρ ιπ έ τε ια  π ε 
ρικλείει.

Θ α μας απ ασ χολήσ ει π ερ ισ σ ό 
τερ ο  επ ειδή  θ έ τ ε ι σ τη  σ κέψ η μας 
ένα  πρόβλημα π ολύ σ ύ νθ ετο  και 
π ολύ  συγκλονιστικό : το  πρόβλημα 
τη ς  επ ιτυ χ ία ς  και της α π οτυχ ία ς. 
Δ εν  μπ ορούμε βέβα ια  να  π ερ ιπ λα - 
κούμε σε καμμιά π ερ ιπ έτε ια , χωρίς 
να δ ιατρέξω με το ν  κίνδυνο τη ς  
α π οτυχ ία ς , α λ λ α ’ α υ τό  ακριβώς 
είνα ι π ου το υ  προσδίδει τη  γεύ σ η  
του . Γιατί η έλξη  το υ  κινδύνου 
σ υν ίσ τα τα ι σ ’ α υ τή  τη  διπλή λεπ τή  
το υ  ιδ ιότητα : ο άνθρω π ος το ν  φ ο 
βάτα ι, αλλά συγχρόνω ς το ν  αγαπ ά . 
Ό τ α ν  τον  α γα π ά  πολύ, α π ο μ α - 
κρύνει το  φ όβο το υ  σ το  υ π ο σ υ νε ί
δητο κα ι η εντύπ ω σ η π ου  έχ ε ι ό τι 
ε ίνα ι α π αλλα γμ ένος  α π ’ το ν  φόβο, 
ότι έ χ ε ι ν ικήσει το ν  φόβο, το ν  
ενθουσ ιάζει. Αλλά αν φ ο β ά τα ι π ο 
λύ, α υ τό ς  ο φ όβος μπ ορεί να  το υ  
γαλβανίσει τις  δυνάμεις, σε μια 
αναπήδηση π ε ισ μα τικής θελήσεω ς

γ ια  επ ιτυ χ ία . Βλέπει κανείς τον  
κίνδυνο τη ς  α π οτυ χ ία ς  π ου  δίνει 
σ την π ερ ιπ έτε ια  - όπω ς και στη 
μ ελέτη  το υ  π ροβλήματος τη ς π ε ρ ι-  
π έ τε ια ς  - τη  γ ο η τευ τ ικ ή  τη ς  έλξη.

Η χαρ ά  τη ς  π ερ ιπ έτε ια ς  είνα ι μια 
προπληρω μή τη ς  χαρ άς της επ ιτυ  - 
χίας. Δ εν  κυνηγά  κανείς τη ν  π ε ρ ι
π έ τε ια  με χαρά  κα ι α π ο τελ εσ μ α τ ι- 
κό τη τα , π αρά  όσο καιρό π ρ ο ε ξο 
φ λεί α π ' α υ τή  τη ν  επ ιτυ χ ία , όσο 
ελπ ίζε ι α υ τή  τη ν  επ ιτυ χ ία , ή τ ο υ 
λά χ ισ τον  όσο δεν έχε ι ο λό τελα  
χά σ ε ι α υ τή  τη ν  ελπίδα. Ο  σ τρ α τ ιω 
τικο ί η γ έ τα ι το  γνω ρίζουν α υ τό  
καλά, α υ το ί π ου  π ρ έπ ει σ υ νέχε ια  
να σ υγκρα τούν υψ ηλά  το  ηθικό 
φρόνημα το υ  σ τρ α τού  και κυρίως 
τη ς  χώρας, με νέα  π ου  να δ ιαβεβαι - 
ώνουν, σ την ανάγκη  και ψ εύτικα . 
Α λλ ’ α υ το ί οι α ρχηγο ί ε ξα π α το ύ ν - 
τα ι π ερ ισ σ ότερο  ο ι ίδιοι π α ρ ά  ε ξ α 
π α το ύ ν  το  λαό και τό σ ο  είνα ι 
αληθ ινό  π ου ο ι άνθρω ποι ο ι βα θειά  
μπ λεγμένο ι σε μια π ερ ιπ έτε ια  ε π ι
μένουν σ ’ α υ τή  - ή μάλλον κ α τ έ -  
χοντα ι απ ό  τη ν  π ε ρ ιπ έτε ια  - σε

τέ το ιο  σ ημείο  ώ σ τε να χάνουν την  
ευθυκρ ισ ία  και να π ισ τεύ ο υν  ακόμη 
στην επ ιτυ χ ία  της π ερ ιπ έτε ια ς , ό 
τα ν  π ια  α υ τή  δεν είνα ι δυνατή . Οι 
γ ια τρ ο ί επ ίσης το  γνω ρίζουν ό τα ν  
π ροσ π αθούν να  σ τηρ ίξουν το  η θ ι
κό το υ  αρρώ στου τους.

Πολύ λίγοι χιονοδρόμοι ευ χ α ρ ι
σ τούντα ι σ το  να κάνουν σκι γ ια  
μόνη τη  χαρά  το υ  π ερ ιπ ά του , χ ω 
ρίς ν ’ α να ζη το ύ ν  επ ίσης τη  χαρά  
το υ  α π ο τε λ έ σ μ α το ς  το υ  α γ ω ν ί
σματος. Αν κάπ οιος δεν α γα π ά  τα  
ομαδικά παιχνίδ ια, ε ίνα ι επ ειδή  φ ο 
β ά τα ι πως θα χά σ ε ι' κ ι’ αν ένας 
π α ίκτη ς  υπ ομένε ι, παρά τις  π ο λ υ 
άρ ιθμες α π οτυ χ ίες , ένα ν  αντίπ αλο  
δυνατό τερο , ε ίνα ι επ ειδή  ελπ ίζει μ ’ 
α υ τή  τη  μ α θητε ία  να  π ροοδεύσει 
και μια μέρα να π ά ρει την  εκδίκησή 
του .

Χαρά τη ς  επ ιτυ χ ία ς ! Σ κ εφ θ ε ίτε  
τη  χαρ ά  π ο υ  μπορεί κανείς να 
δοκιμάσει με τη  επ ιτυ χ ία  ενός δ ύ 
σκολου ή έσ τω  όχ ι τόσ ου  δύσκολου 
δ ιαγω νίσματος! Τι ε ίνα ι ένα  δ ια γώ 
νισμα, ακόμη και μια διατριβή, «υπό
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Κάθε ένας καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα τρομερό παιχνίδι στη ζωή ότι δεν ζούμε 
παρά μια φορά, ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται καλά σε κάθε λεπτό της υπάρξεώς μας 
που είναι πάντα ένα λεπτό ανεπανάληπτο.

το  πρίσμα της α ιω νιότητος»; Κι 
όμως φ α ίν ετα ι πω ς το  γ εγο νό ς  της 
επ ιτυ χ ία ς  σβύνει όλα τα  υπ όλο ιπ α. 
Για μια σ τιγμή  ο κόσμος η ζωή κι όλα 
τ ’ άλλα  π ρ ο β λή μ α τα  σ κ ο τ ε ιν ιά 
ζο υ ν ' η χαρά  μένει μόνο στην 
σκηνή. Αυτός, α ν τ ίθ ετα , π ου  δεν 
μπορεί ν ’ απ ολαύσ ει μια επ ιτυ χ ία , 
είνα ι ένας άρρωστος. Τον βλέπω 
π ολύ συχνά: ένας σπ ουδαστής δ ο 
κιμάζει τρόμο  ν ’ α π ο τύ χ ε ι σ ’ ένα  
διαγώ νισμα γ ια  το  οπ ο ίο  εν  τούτο ις  
είνα ι καλά  π ροετο ιμασμένος. Α ν τ ι
λα μβάνετα ι καλά ό τι α υ τό ς  ο π α ν ι
κός είνα ι αρρωστιάρικος. Αλλά, π ε 
ρ ισσότερο ακόμη, τη ν  επ ομένη της 
επ ιτυ χ ία ς  του , βλέπ ω  την  υ π ο γ ρ α 
φ ή της αρρώ στιας το υ  σ την  α ν ικα 
νό τη τά  το υ  ν ’ α π ολαύσ ει τη ν  ε π ι
τυ χ ία  το υ . Και γ ι ’ α υ τή  το υ  την  
α ν ικα νό τη τα  έ χ ε ι λ ιγώ τερη  σ υ ν ε ί
δηση: η επ ιτυ χ ία  το υ  το υ  φ α ίν ετα ι 
σαν ένα  άδικο χ τύ π η μ α  τη ς  μοίρας 
π ου  δεν το ν  δ ιασφ αλίζε ι καθόλου 
γ ια  την  προσω πική το υ  αξία ! Σ τ ’ 
α λήθεια , χα ίρομα ι γ ια  τη ν  επ ιτυ χ ία  
του , π ερ ισ σ ότερο  α π ’ ότι χ α ίρ ετα ι 
ο ίδιος!

Σ κεφ θ ε ίτε  ακόμη τη ν  εξα ίρ ετη  
χαρ ά  π ου  μπ ορούμε να  δοκιμά
σουμε σχη μ ικρότερη φ ιλοφρόνηση 
π ου μας κάνει μια ενδ ιαφ έρουσα 
π ροσω π ικότης ή ένα  αγαπ ημ ένο  
πρόσωπο. Π ολλές α π ’ τις  σ τάσεις 
μας, ακόμη και οι δ ιαμαρτυρ ίες μας 
γ ια  τη  φ ιλοφ ρόνηση και η π ροσ π ο ί
ησή μας γ ια  τα π είνω σ η  σκοπ εύουν 
στο να επ α ιτο ύ ν  κΓ άλλα, μ ’ ένα  
τρόπ ο  κεκαλυμμένο. Μ ια γυνα ίκα  
α να σ τενά ζε ι φ α νερ ά  π λένο ντα ς  τα  
π ιά τα  τη ς ' δεν είνα ι επ ειδή  επ ιθ υ 
μεί να  έρθε ι ο άντρας της να  τη  
βοηθήσει, αλλά θα  ή θ ελε να τη  
σ υγχαρεί γ ια  την  αφοσ ίω σή της. 
Και σ κ εφ θ ε ίτε  τις  μ ικρές χα ρ ές  τω ν 
κοσμικών επ ιτυχ ιώ ν, κ ι’ όλες τις 
π ροσ π άθειες  και τα  έξοδα  π ου 
ά ντρες  και γυ να ίκες  μπ ορούν να 
υπ οβληθούν για  να τις επ ιτύχουν, 
όλες τις  σ ο φ ές  π α νουργ ίες  π ου 
μπορούν να α να π τύξουν . Ενα ω 
ρα ίο  φ όρεμα  ένα  νέο  χ τέν ισ μα  της 
μόδας, είνα ι μια ολόκληρη π ε ρ ιπ έ 
τε ια  γ ια  μια γυνα ίκα  κα ι γ ια  το ν  
ά ντρα  της, αν τη ν  κα ταλα βα ίνε ι. Και 
οι επ ιτυ χ ίες  στις υπ οθέσ εις ! Για ένα  
καλόν έμπορο, κά θε υπ όθεσ η  είναι 
μια π ερ ιπ έτε ια , και ό τα ν  κλείσει 
ευ νο ϊκά , ε ίνα ι ευ τυ χ ή ς  σαν ένα  
μικρό παιδί. Και οι επ ιτυ χ ίες  στην 
π ολιτική, σ τον  πόλεμο, σ το θέατρο , 
στο Π ανεπ ιστήμ ιο ! Αν δεν υ π ήρχε ο 
φόβος της α π οτυχ ία ς , δεν θα  υ 

π ήρ χε ο ύ τ ε  η χαρά  τη ς  επ ιτυχ ίας!

* * *
Α υτή  η χαρά  είνα ι νόμιμη. Ο ίδιος 

ο Ιησούς ανταπ οδίδε ι σθεναρά  τη ν  
ύβρι σ τους Φ αρισα ίους π ου ήθελα ν 
ν ’ ανακόψ ουν το ν  ενθουσ ιασμό 
το υ  π λήθους τη ν  ημέρα  τω ν Βαίων 
(Αουκ. ιθ ’ 39-40). Η Βίβλος προχω ρεί 
π ιο μακρυά" επ α ινε ί τη ν  επ ιτυ χ ία . 
«Το να ε ίσα ι σώφρων, σ το  βιβλικό 
λεξιλόγιο , δεν είνα ι τόσ ο  να  γνω ρ ί
ζεις το  τε λ ε υ τα ίο  μυστήριο της 
υπ άρξεώ ς, όσο το  να  κ α τευ θ ύ ν ε - 
σαι σω στά  σ τη  ζωή: ο σώφρων είναι 
ένα ς άνθρω π ος π ου  επ ιτυ γχ ά νε ι 
«και ην Δαυίδ εν  πάσαις τα ις  οδοίς 
αυτού» (Α ’ Βασ.ιη ’ 14). Μ όλις έλαβα  
ένα  θαυμάσ ιο  δώρο: ένα  π αληό 
περσ ικό δίσκο μεγάλης δ ιαμέτρου. 
Ο λόγυρα  σ τα  χε ίλη  υπ άρχε ι ένα  
γνω μικό με αραβικούς χαρ α κτήρες  
που σημαίνει: «Στο όνομα το υ  φ ι- 
λεύσ π λα γχνου  Θ εού: δεν μπορώ 
να επ ιτύ χω  χωρίς τη  βοήθειά  το υ ' 
καμμιά επ ιτυ χ ία  δεν είνα ι δυνατή  
χωρίς τη  βοήθειά  το υ ' καμμιά νίκη

χωρίς τη  βοήθεια  το υ  Θεού».
Ναι, α υ τή  η ιδέα τη ς  π λήρους 

εξα ρ τή σ εώ ς μας απ ό τη ν  εξουσ ία  
το υ  Θ εού  είνα ι κοινή σ ε όλους. Η 
Βίβλος π α ρουσ ιά ζε ι σ τα θερ ά  τη ν  
επ ιτυ χ ία  και τη ν  ευ τυ χ ία  σαν ένα  
σημάδι της ευ λο γ ία ς  το υ  Θ εού. 
Α υ τό  συμβολίζει η Γη τη ς  επ α γ γ ελ ί - 
ας «εις γην  ρέουσ αν γά λα  και μέλι» 
(Εξ. γ ' 8), α υ τή  είνα ι η έννο ια  το υ  
μυθικού π λο ύ το υ  το υ  Σολομώ ντος.

Α λλ ’ εκε ίνο  το  οπ ο ίο  μας ε κ 
πλήσσει π ερ ισσότερο , είνα ι ο ι π ο 
λεμ ικές α φ ηγήσ εις , όπ ου  οι ε π ιτυ 
χ ίες θεω ρού ντα ι π ά ντα  σαν α π ο 
δείξε ις  της ευ λο γ ία ς  το υ  Θ εού.

Μ έσα  στην π ροοπ τική  τη ς  π ί- 
στεω ς, κά θε νίκη απ οδ ίδετα ι σ τη  
θ ε ία  επ έμβαση, ιδίως μια ανέλπ ισ τη  
νίκη «και έσω σε Κύριος το ν  Δ αυ ίδ  εν 
πάσιν, οϊς επ ο ρ εύ ετο »  (Βασ. Β’ 8, 
14). Η ή ττα  είνα ι το  σημείο  μιας 
απ αγορεύσ εω ς, π ου  σ τερ ε ί το  λαό 
απ ό  τη ν  εύ νο ια  το υ  Θ εού  το υ  
(Ω σηέ ζ ’ 13). Καλεί σ ε μετάνο ια  
όπω ς α υτή  η εθνική π ροσευχή 
μ ετά  τη ν  ή ττα : «Ο Θεός, απώ σω
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Ο Μέγας Ναπολέων σε έργο του 
Σαμπίρ. Κάθε νίκη θυμίζει το λόγο της 
μητέρας του Βοναπάρτη: «Αρκεί αυτό 
να διαρκέσει»!

ημάς και καθήλες ημάς, ωργίσθης 
και ο ικτε ίρησας ημάς» (Ψαλμ. ξ ' 3). 
Ό τ α ν  οι εχθροί επ έβ α λλα ν  μιαν 
ή τ τα  σ τους Ισραηλίτες, το  λαό  το υ  
Θ εού, α υτο ί οι εχθρο ί εθεω ρούντο , 
σαν τα  ό ργανα  τη ς  θεί ας θελήσεω ς: 
«και α νασ τρέψ ουσ ιν  α υ το ί οι Χαλ- 
δαίοι και π ολεμήσουσ ιν επ ί τη ν  
πάλιν τα ύ τη ν  και σ υλλήψ οντα ι α υ 
τή ν  και καύσουσ ιν α υ τή ν  εν πυρί» 
(Ιερ. μδ 8), «ούτως ε ίπ ε  Κύριος' ιδού 
εγώ  α π οσ τέλλω  και όξω  Ν αβουχο- 
δονόσορ Βασιλέα Βαβυλώνος, και 
θήσει α υ το ύ  το ν  θρόνον επ άνω  
τω ν λίθων τούτω ν» (Ιερ. ν' 10).

Αλλά η χαρ ά  τω ν νικών και τω ν 
επ ιτυχ ιώ ν δεν διαρκεί π ο τέ  πολύ. 
Μ εσ ’ τη  ζέσ ι τη ς  μάχης, η νίκη π ου 
ήλπ ιζαν φ α ινό τα ν  σαν μια α π ο φ α 
σιστική λήξι προθεσμίας, π έρ α  α π ’ 
τη ν  οπ ο ία  όλο το  μέλλον έμ εν ε  στο  
μ ισ ο σ κ ό τα δ ο . Ε ίτε π ρ ό κ ε ιτ α ι να  
κερδίσω με ένα  πόλεμο, ε ίτ ε  να 
π ερ ά σ ουμ ε ένα  απ λό διαγωνισμό, 
α υ τό ς  ο σκοπός γ ο η τε ύ ε ι τόσο  
δυνατά  το  π νεύμ α  μας ώ σ τε ε ίμ α 
σ τε  ανίκανοι να εξετά σ ω μ ε  σοβαρά 
τα  γ εγ ο ν ό τα  π ου  θα μπ ορούσαν 
να συμβούν μ ετά  και να  μας α π ο 
γ ο η τε ύ σ ο υ ν  τό σ ο  π ερ ισ σ ό τερ ο , 
όσο κα λύτερ α  θα έχω μ ε γευ θ ή  την  
επ ιτυ χ ία  μας.

Αλλά υπ άρχε ι μια α ιτ ία  π ολύ π ιο 
βαθειά  σ ' α υ τό  το  τό σ ο  γρήγορο  
και αμείλ ικτο  σβήσιμο τη ς  χαράς 
τη ς  επ ιτυχ ίας. Π ροέρχετα ι α π ’ α υ 
τή  τη ν  ίδια τη ν  ανθρώ π ινη φύσ ι μας, 
π ά ν τα  δ ιχασμένη α νάμεσα  στην 
αν ικα νοπ ο ίη τη  α νάγκη  τη ς  γ ια  το  
α π ό λυτο  και την  α ν ικα νό τη τά  της 
να το  φ θ ά σ ε ι π ο τέ . Κ άθε επ ιτυ χ ία  
μας κάνει να  νο ιώ θουμε π ερ ισ σ ό 
τερ ο  και π ιο σκληρά, εκε ίνο  π ου 
λε ίπ ε ι ακόμη στην π λη ρ ό τη τά  μας.
' Ετσι γ ια  κά θε βιβλίο π ου  διαβάζω, 
υπ άρχουν άλλα είκοσ ι π ου λ υ π ά 
μαι γ ια τ ί δεν διάβασα, και γ ια τ ί δεν 
μπορώ να  διαβάσω. Εια κά θε βιβλίο 
π ου  γράφω , σ κέπ τομα ι με λύπη 
π ολλά  άλλα π ου  θ ά θελα  να γράψ ω  
και π ου  δεν θα γράψ ω  π ο τέ. Εια 
κά θε άρρω στο π ου γ ια τρ εύω , υ 
π οφ έρω  π ου δεν είμαι ικανός να 
γ ια τρ έψ ω  κ ι’ άλλους. Σ ε κά θε φ ιλία, 
σε κά θε γόνιμη εμ π ειρ ία  ανθρώ π ι

νης επ α φ ής, α ναμετρώ  π ιο  σκληρά 
α υ τό  π ου π ά ντα  θα λ ε ίπ ε ι ακόμη 
στην πλήρη επ ικο ινω νία  προς τη ν  
οπ ο ία  όλοι τε ίνομε.

Κάθε νίκη θυμ ίζει το  λόγο τη ς  
μητέρας το υ  Ν α π ολέοντος Βονα
π ά ρτη : «Αρκεί α υ τό  να διαρκέση»! 
«ΕΗ α π ο τυ χ ία  π ου  δεν μπ ορούμε να 
υπερπ ηδήσω με, γ ρ ά φ ε ι ο Βαριγιόν, 
ε ίνα ι στην άκρη το υ  δρόμου που 
μας σ το ίχ ισαν οι α π ο τυ χ ίες  π ου 
υπερπηδήσαμε». Το ζώον ε π ιτ υ γ 
χά νε ι α να γκα σ τικά  τη  ζωή του . 
Τρώει, π ίνει, κο ιμάτα ι, ζ εσ τα ίν ετα ι 
στον ή λ ιο ,π ο νε ίή  χ α ίρ ε τα ι,τρ έμ ε ι ή 
ε υ χ α ρ ισ τ ιέ τα ι,  κ α τα β ρ ο χ θ ίζε ι τη  
λε ία  το υ  ή ν ικ ιέτα ι απ ό το ν  πιο 
δυνατό : ο λ ’ α υ τά  δ ιαδέχοντα ι το  
ένα  τ ’ άλλο χωρίς κα νένα  άλλο 
σκοπό π αρά  τη ν  εκπ λήρω ση τω ν 
νόμων και τω ν ιδ ιοτήτω ν της φ ύ σ ε- 
ως. Ενώ ο άνθρω π ος μπορεί να  
κα τα σ τρ έψ ε ι τη  ζω ή το υ . «Κ ατέ
σ τρεψ α  τη  ζωή μου!» Πόσες φ ορές 
άκουσα  α υ τή  τη  φράση π ου με 
α να σ τά τω σ ε μέσα σ την ο ικ ε ιό τη τα  
το υ  ια τρ ε ίο υ  μου! Εν το ύ το ις  η ζωή 
α υτώ ν τω ν ανθρώπω ν δεν έχε ι 
τελε ιώ σ ει. Μ π ορεί, συχνά, σ τα  μ ά 
τ ια  όλων, να φ α ίν ετα ι σα μια λα μ 
πρή επ ιτυ χ ία ' μερ ικές φ ορές  μάλ ι
σ τα  έχο υ ν  π ε τύ χ ε ι τη ν  π ιο ζη λευ τή  
δημοσ ιότητα . Είναι οι άνθρωποι οι 
π ιο φω τισμένο ι, οι π ιο ευ α ίσ θητο ι 
στο μεγάλο  ανθρώπινο πρόβλημα: 
έχο υ ν  συνείδηση ό τι δεν θα  μ π ο ρ έ
σουν π ο τέ  να ξεφ ύγο υ ν , ό,τι κι αν 
κάνουν, α π ’ τις σ υ νέπ ε ιες  τω ν 
π αληώ ν σφαλμάτω ν, τω ν  ευ κα ιρ ι

ών π ο υ  έχασαν, ο ύ τε  να  σβύσουν 
α υ τό  το  α ίσθημα της ολικής α π ο τυ 
χ ίας π ου  δεν μπορεί να α ντα μ ε ίψ ε ι 
καμμιά μερική επ ιτυ χ ία . Νοιώθουν 
ό τι θα  μπ ορέσουν μάλλον να έχουν 
π ολλές ν ίκες τα κτ ική ς  χωρίς να 
μπ ορέσουν να επ ιτύ χο υ ν  εν  το ύ -  
το ις  τη  σ τρα τηγ ική  νίκη' ό τι ένας 
απ ολογισμός τω ν επ ιτυχ ιώ ν και 
α π οτυ χ ιώ ν  δεν θα  μπ ορέσει π ο τέ , 
ακόμη κ ι’ ό τα ν  α φ ήνε ι ένα  χ ρ εω 
στικό υπόλοιπ ο, να ικανοπ οιήσει τη  
βαθειά  το υ ς  επ ιθυμ ία  να επ ιτύ χο υ ν  
στη ζωή.

Κάθε ένας κα ταλα βα ίνε ι, ό τι υ 
π ά ρ χε ι ένα  τρομερό  παιγνίδ ι στη 
ζωή, ό τ ι δεν ζο ύμ ε π α ρ ά  μια φορά, 
ό τι α υ τό  το  παιγνίδι π α ίζ ε τα ι καλά 
σε κά θε λεπ τό  της υ π άρξεώ ς μας - 
π ου  είνα ι π ά ντα  ένα  λ επ τό  α ν επ α - 
νά λε ιπ το  - σε κάθε μία απ ό τις 
α π ο φ ά σ εις  μας και τις  εκλο γές  μας, 
ότι το υ ς  α π ο φ έρ ε ι τη  σημασία και 
τη  γ εό σ ιτο υ ς , κα ι όμως τις  ξεπ ερ νά  
απ ερ ιόρ ισ τα . Μ ια κάπ ο ια  αγω νία  
ότι κ α τα σ τρ έφ ο υ ν  τη  ζωή τους, 
ενοχλε ί όλες  τις  ανθρώ π ινες ψυχές. 
Εκείνοι π ου  δεν τη  νοιώθουν, την  
έχο υ ν  α π ο θ έσ ε ι σ το  υπ οσ υνε ίδη 
το. Σ κ εφ θ ε ίτ ε  τα  όνειρα  τη ς  α π ο 
τυ χ ία ς  που τόσο  συχνά  βλέπομε, 
ό π ο υ  χ ά ν ο μ ε  έν α  τρ α ίν ο , έν α  
πλοίο, όπ ου ένας α π οφ ασ ισ τικός 
λόγος χ ά ν ε τα ι τη  στιγμή π ου  π η 
γα ίνα μ ε  να το ν  φ θάσ ουμ ε, εκεί 
όπ ου  τρομερά  τ έ ρ α τα  φ ράζουν το  
δρόμο.

Ολοι οι γονε ίς  ενδ ιαφ έροντα ι γ ια  
το  μέλλον το υ  πα ιδ ιού τους. Το 
π ερ ιπ ο ιούντα ι, το  δυναμώνουν, το  
μορφώ νουν, το υ  μαθαίνουν το υ ς  
καλούς τρόπ ους, τη ν  ευ γ έν ε ια , τη ν  
α υτοκυρ ια ρχ ία , τη ν  α να γκα ία  δ υ 
ν α τό τη τα : ό λ ’ α υ τά  γ ια  να είναι 
κα λύ τερ α  οπλισμένος γ ια  τη  ζωή. 
Αν το  υπ οχρεώ νουν να π α ρ α κο 
λουθήσ ει σ π ουδές π ου  α υ τό  α π ε - 
χθά νετα ι, αν σ τενοχω ρ ού ντα ι π ου 
π ρ έπ ει να  π εράσ ει σ τον εμπορικό 
κλάδο γ ια τ ί δεν έχ ε ι ικα νο π ο ιη τ ι
κούς βαθμούς σ τα  ελληνικά  ή τα  
μαθηματικά , δεν είνα ι τό σ ο  επ ειδή  
ανησυχούν γ ια  τη ν  π νευμ α τική  το υ  
εξ έλ ιξη ' ε ίνα ι επ ειδή  τα  δ ιπ λώ ματα 
είνα ι α το ύ  γ ια  να επ ιτύ χ ε ι κ α λ ύ τε 
ρα στη ζωή. Έ νας π ολύ γνω στός 
πα ιδαγω γός, μου δ ιηγήθηκε πως 
μια ν έα  μη τέρ α  ε ίχ ε  έρθε ι να το υ  
ζη τή σ ε ι μια γρήγορη  μέθοδο γ ια  να 
διδάξει ανάγνω ση σ το  παιδί της:

-  Πόσο χρονώ ν είνα ι το  παιδί, 
ρώ τησε.

— Τεσσάρων.
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— Τ ό τε έχ ε ι όλο  τον  κα ιρό να 
μάθει να  διαβάζει.

Σ κεφ θ ε ίτε , λοιπόν! αν θ έλε ι να 
επ ιτύ χ ε ι σ τη  ζωή, δεν π ρέπ ει να 
χά νε ι το ν  κα ιρό το υ ! Ολη η σχολική 
διαδρομή θα ε ίνα ι ένα  αληθινό ά 
θλημα ενα ντίον  το υ  ρολογιού! Και 
όλη η αγω γή, οι καλοί τρόπ οι, το  
φορμάρισμα το υ  χαρακτήρα , πριν 
α π ’ όλα  ικανοπ ο ιούν α υ τή  την  
ανησυχία . Γονείς άπ ιστο ι σ τέλνουν 
το  παιδ ί το υ ς  στο κα τηχητικό , λ έ 
γοντα ς : α υ τό  μπορεί π ά ντα  να το υ  
χρησ ιμεύσει σ τη  ζωή.

Ναι, η ζωή π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι σαν 
παιχνίδι, και ο λ ’ α υ τά  π ου  κ α τ έ χ ο 
με, γνω ρίζομε και κάνομε, π αρουσ ι - 
ά ζο ντα ι κ ι’ α υ τά  σαν π ιόνια  που 
κινούμε γ ια  να  π ροσ π αθήσ ουμε να 
κερδίσουμε α υ τό  το  γ ιγά ν τ ιο  π α ι
χνίδι. Και δεν υπ άρχουν π ο τέ  α ρ κ ε 
τά  π ιόνια. Κάθε ένας δ ιαλέγε ι τα  
π ιόνια  το υ  ή μάλλον χρησ ιμοπ οιε ί 
α υ τά  π ου  μπορεί να  έχ ε ι: το  σώμα 
το υ  ή τη ν  ψ υχή του , τη ν  υ γε ία  το υ  ή 
τη ν  αρρώ στια  το υ , τη ν  ο ικογένε ιά  
του , το υ ς  τ ίτλο υ ς  του , τη  φήμη το υ  
και τα  π λού τη  του . Ετσι υπ άρχε ι 
μια δ ιεύρυνση το υ  εγώ  π ου  ενσ ω 
ματώ νει όλα  τα  π ιόν ια  το υ  γ ια  ν ’ 
α υξήσ ε ι τις π ιθ α νό τη τές  του.

Μ ου συμβαίνει ν ’ α νατρ ιχ ιά ζω  
π α ρατηρώ ντας  α υ τή  τη ν  π α γ κ ό 
σμια κωμωδία: όλοι α υτο ί οι α να ρ ί
θμητο ι άνθρωποι, σ ’ όλες τις  χώ ρες 
κι όλα τ α  π ερ ιβάλλοντα , σε κομψά 
σαλόνια  ή ύ π ο π τα  κέντρα , σ τα  
π α ν επ ισ τή μ ια , τ ις  ευ σ εβ ε ίς  σ υ γ 
κεντρώ σεις ή τ α  νυκτερ ινά  κέντρ α ' 
όλοι βρίσκονται σ ε διαρκή κίνηση

γ ια  να διακριθούν. Είναι όλοι και 
π ά ν τα  άγρυπνοι, ανήσυχο ι π ου  
είναι δυνατόν ν ’ α π οκαλυφ θούν οι 
αδυναμ ίες τους, τα  ελα ττώ μ α τά  
τους, οι έγνο ιές  τους, οι μ α ν ίεςτο υ ς  
ή η α δ εξ ιό τη τά  τους, με τη ν  έγνο ια  
π ά ν τα  να  διακριθούν, να  το υ ς  ξ ε 
χωρίσουν, να π ροκαλέσουν θ α υ 
μασμό ή συμπ όνοια . Οι μεν ε ν ε ρ 
γο ύ ν  φ ανερά , α π λο ϊκά  και το υ ς  
θ ε ω ρ ο ύ μ ε  μ α τα ιό δ ο ξ ο υ ς ' ά λλο ι 
κρύβουν κα λύ τερ α  το  παιχνίδι τους, 
αλλά  δεν είνα ι λ ιγώ τερο  γ ι ’ α υ τό  
ματα ιόδοξο ι: Ολοι είνα ι ικανοί γ ια  
α ν α ν δ ρ ία , γ ια  δ ιπ ρ ο σ ω π ία , γ ια  
σ κληρότητα , ό τα ν  το  παιχνίδι είνα ι 
μεγάλο. ΚΓ όμως ό λ ’ α υ τά  έχου ν  
ένα  νόημα, ένα  ευ γεν ικό  νόημα ' 
όλη α υ τή  η τερ ά σ τια  π ροσπ άθεια  
όλων, η δαπ ανηρή και μόνιμη, γ ια  να 
βάλουν ένα  μικρό βαθμό π άνω  στη 
μεγάλη  σκακέρα  της ζωής, π η γά ζε ι 
α π ’ το  σημείο  το  π ιο ανθρώπινο 
το υ  ανθρώ π ου, α π ’ το  ένσ τικτο  
τη ς  δημιουργικής π ερ ιπ έτε ια ς .

Αλλά δεν αρκεί να  έχ ε ι κανείς 
π ιόνια, π ρέπ ει και να ξέρει να  τα  
χρησ ιμοπ οιεί: κι όσο π ερ ισ σ ότερα  
έχ ε ι κανείς, τό σ ο  πιο δύσκολο είνα ι' 
επ ίσης τόσ ο  π ερ ισ σ ότερο  θα  ήταν 
ντροπ ή  ν ’ α π ο τύ χ ε ι με τόσα  γερ ά  
χα ρ τιά  σ το  παιχνίδι το υ ! Πολλοί 
άνθρω ποι α ρνούντα ι τα  τα λ έν τα  
τους, γ ια  να ξ εφ ύ γο υ ν  απ ό  την 
υ π ευ θ υ ν ό τη τα  π ου  εκε ίνα  επ ιβ ά λ 
λουν, και γ ια  ν ’ αθω ω θούν εκ τω ν 
π ροτέρω ν απ ό  μια π ιθανή α π ο τυ 
χία. Κι αν οι άνθρωποι χα ίρω ντα ι 
τόσ ο  να  μηρυκάζουν και να  δ ιη 
γο ύ ν τα ι τις  π α λ ιές  το υ ς  δυστυχίες, 
και τ ις  αδικίες τω ν οπ οίω ν υπ ήρξαν 
θύμ ατα , είνα ι επ ίσης γ ια  να δ ικα ιο 
λογηθούν επ ειδή  δεν κέρδισαν κ ά 
θ ε κίνηση όπως θα  το  ήθελα ν και 
γ ια  να  δείξουν πως μια αναπ ηρ ία  
βάρυνε πάνω  τους. Α υτό  φ θάνε ι 
έω ς τη ν  α υτοσυμπ όνο ια .

Και σήμερα όλη η μ α γε ία  της 
επ ιστήμης, τη ς  τεχν ικής  κα ι της 
ψ υ χολογ ία ς έχ ε ι τις ρ ίζες της στις 
υπ οσ χέσ εις  επ ιτυ χ ία ς  π ου σ υνα - 
π οκομ ίζουν. Υ π οσχέσεις  ομαδικής 
επ ιτυ χ ία ς  τη ς  ανθρω π ότητος, η 
οπ ο ία  α π ό  ανακά λυψ η  σε α ν α κ ά 
λυψη, κυ νηγά  ένα  όνειρο  αόρ ιστης 
προόδου, πολύ κα τά λληλο  να την 
π α ρηγορήσ ει γ ια  τα  επ ίμονα  κακά 
π ου  την  κα τατρώ γουν. Τι επ ιτυ χ ία , 
αν μπ ορέσει να  φ θάσ ει σ την σ ε λ ή 
νη και να  τη ν  π ροσαρτήσει, να 
νικήσει α σ θένε ιες  α ν ία τες  έω ς τ ό 
τε , να  νικήσει την  π ε ίνα  και την

α θλ ιό τη τα , τη ν  τυρανν ία  και τον  
π όλεμο, ν ’ α υξήσ ε ι τη ν  ευζω ία ! 
Υ π οσχέσεις επ ίσης ατομ ικώ ν ε π ι
τυχ ιώ ν: η επ ισ τήμη , η τεχ ν ική  επ ι- 
δεξ ιότης, η α υτοκυρ ιαρχ ία , η γνώσι 
τη ς  ανθρώπ ινης ψ υχής κα ι της δικής 
το υ  κράσεως, εμ φ α ν ίζο ντα ι σ τον 
κα θένα  σαν ένα  μέσο ν ’ α υξήσε ι τις 
π ιθ α νό τη τες  επ ιτυ χ ία ς  του .

Από κει π ρ οέρ χοντα ι οι επ ιτυ χ ίες  
τω ν μαθημάτω ν και τω ν βιβλίων 
π ο υ  διδάσκουν τη ν  τέχ ν η  τη ς  ε π ι
τυχ ία ς. Ά λ λ ω σ τε  ε ίνα ι συχνά  ό λ ’ 
α υ τά  εξα ίρ ε τα , γ εμ ά τα  δ ιορατικές 
π α ρα τηρήσ ε ις  και κα τά λληλες  α 
λήθειες. Οπως π.χ. ό τα ν  η κυρία 
Κ άρνετζι δίδει γνω σ τικές  σ υμβου 
λές  στις γυ να ίκες  γ ια  να  εξη γή σ ε ι 
σε κ ά θ ε  μια «πως να  βοηθήσει τον  
άνδρα τη ς  να επ ιτύχει» .

Εν τού το ις , π ρ έπ ει να  σημειω θεί 
ό τ ι τέ το ιω ν  βιβλίων κα ι μαθημάτω ν 
επ ω φ ελο ύ ντα ι κυρίως εκε ίνο ι π ου  
έχου ν  μέσα το υ ς  ένα  ισχυρό έν σ τ ι
κ το  π ερ ιπ έτε ια ς . Αντιθέτω ς, εκε ίνο ι 
π ο υ  σ τα θερ ά  α π έτυ χ α ν , τις  α κ ο 
λουθούν ή τις δ ιαβάζουν με το  
οδυνηρό συνα ίσθημα  ότι έχου ν  α - 
π ο τύ χ ε ι ακόμη μια φ ορά  κα ι ό τ ι οι 
συμβουλές π ου φ έρνουν α π ο τέ λ ε 
σμα σ τους άλλους, δεν το υ ς  χρησ ι
μεύουν σε τ ίπ ο τε .

Π ρέπει να  θέλε ις  και να ζη τά ς  να 
διδαχθείς απ ό τη ν  επ ιτυ χ ία  και την 
α π οτυ χ ία . Α λλο ιώ τικα  δεν π α ίρνεις 
κα νένα  μάθημα.

Μ ετάφ ρ .: ΕΙΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ
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01 ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΠΟΛ
ΝΟΜΙΜΑ
Υπό ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Υποστρατήγου ε.α .

Εφ όσον ο Ο.Η.Ε. δεν έχει τη δυνα
τότητα να προλαμβάνει τους ττολέ- 
μους, που αυτός είναι ο κύριος προο
ρισμός του, αλλά ούτε και μπορεί να 
καθιστά εκτελεσ τές τις οποιεσδήποτε 
αποφάσεις του, διερωτώμεθα, μήπως 
θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος 
τρόπος για τη λειτουργία του;

Σ ΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ στην Ιερά  Βίβλο, σ ’ 
αρχα ία  ιστορ ικά κε ίμ ενα  και σε 

μ ε τα γ εν έσ τερ α , α να φ έρ ο ντα ι φ ρ ι
κ α λ εό τη τες  πολέμου.

Α έγο ν τες  φ ρ ικα λεό τη τες  π ο λ έ 
μου, νοούμε κά θε π ράξη  ωμής βίας, 
π ου  δ ια π ρ ά ττετα ι απ ό το υ ς  εμ π ό 
λεμους ε ίτ ε  κα τά  τη  δ ιάρκεια  το υ  
π ολέμου, ε ίτ ε  κα τά  το  τέλο ς  του , 
π ου εμ π νέε ι στους ανθρώ π ους 
τρόμο, φόβο, φρίκη, α π οτροπ ιασμό 
κ.λ.π. π.χ. απ αγχονισμοί, σ φ α γές  
άμαχου πληθυσμού, φ όνο ι α ιχ μ ά 
λωτων και εκτέλεσ η  τρ α υμ α τιώ ν  
π ολέμου, εμπρησμοί κ.λ.π.

Βεβαίως ο πόλεμος, ε ίνα ι μια βίαιη 
ενέρ γε ια , π ου  οι α ντίπ αλο ι επ ιδ ιώ 
κουν να υ π ο τά ξο υ ν  ο ένας τον  
άλλον, γ ια  να  επ ιβάλλουν σ ’ α υ τό ν  
τις  θελήσ εις  τους. Γι’ α υ τό , απ ό 
π ρώ τη  άποψ η, δ ικα ιολογείτα ι η 
χρησ ιμοπ οίηση βίας σαν μέσο ε π ι
βολής, όμως, η βία να μην ξεπ ερ νά ε ι 
τα  όρια π ου κα θορ ίζοντα ι α π ό  τις  
α νάγκες το υ  π ολέμου, γ ια τ ί τ ό τ ε  
θ εω ρ ε ίτα ι α ν τ ίθ ε τη  προς την  ηθική 
αντίληψ η και κα τα δ ικά ζετα ι απ ό  
τη ν  ανθρώπ ινη συνείδηση π.χ. ε 
κτέλεσ η  τρα υμα τιώ ν και α ιχμα λώ 
τω ν π ολέμου, σ φ αγή  ά μαχου  π λ η 
θυσμού κ.λ.π.

Τ ις  φ ρ ικ α λ ε ό τ η τ ε ς  π ο λ έ μ ο υ , 
π ά ν το τε  η α νθρ ω π ότητα  τις  κ α τ α 
δίκασε. Μ ε κα νένα  τρόπ ο  δεν δ ικα ι
ολογούσ ε τις  σ φ α γές  το υ  άμαχου 
π ληθυσμού κα ι τις κα τα σ τρ ο φ ές  
τω ν π όλεω ν και τω ν χωριών.

Μ ε την  πάροδο το υ  χρόνου, οι

α ντίπ αλο ι λαοί, ήρθαν σ ε μια σ ιω 
πηρή συμφωνία, π ου  α φ ορούσ ε τις  
σχέσεις  το υ ς  στη δ ιάρκεια  το υ  μ ε 
τα ξύ  το υ ς  πολέμου. Η σ ιωπηρή 
α υτή  συμφω νία, α ρ γό τερ α  δ ιαμορ
φ ώ θηκε σε κανόνες συμπ ερ ιφοράς 
τω ν εμπολέμω ν, π ου π ερ ιβλήθηκε 
με ισχύν εθίμων και καθορ ίσ τηκαν 
υπ οχρεώ σ εις  και δ ικα ιώ ματα  τω ν 
εμπολέμω ν. Το σύνολο τω ν κα νό 
νων αυτώ ν, α π ο τέλ εσ ε  το  δίκαιο 
το υ  π ολέμου. Το δίκαιο α υ τό  α ν α 
γνω ρ ίσ τηκε απ ό  τ α  π ολ ιτισμένα  
κράτη  και α π ο τέλ εσ ε  το  Δ ιε θ ν έ ς  
Δ ίκ α ιο ν  Π ο λ έμ ο υ .

Ω στόσο  οι λαοί δεν αρκέσ τηκαν 
σ ’ εκε ίνα  π ου ρυθμ ίζονταν με το  
Δ ιεθνές Δ ίκα ιον Πολέμου. Υ στερα  
απ ό  κά θε πόλεμο, καθώ ς α ντ ίκρ υ - 
ζαν  τα  ερε ίπ ια  και τις κα τα σ τρ ο φ ές  
π ου  ε π έφ ερ ε  ο π όλεμος π ου  όσο 
κι αν εφ α ρ μ όσ τηκα ν  τα  όσα ρύθμ ι
ζ ε  το  δ ιεθνές δίκαιο, δεν τ ις  π ρ ό λα 
βε, εξέφ ρ α ζα ν  τη ν  ευχή, πως ο 
π όλεμος εκε ίνος θα  έπ ρ επ ε  να 
είνα ι ο τε λ ευ τα ίο ς  και πως οι α ν ά 
μεσα  το υ ς  δ ιαφ ορές θ ά π ρ επ ε να 
επ ιλύ οντα ι με δ ια ιτησ ία  κι όχι με 
πόλεμο.

Δ υ σ τυ χ ώ ς  οι δ ιά φ ορ ο ι ο ρ γ α ν ι
σμοί π ου κα τά  κα ιρούς ιδρύθηκαν 
γ ι ’ α υ τό  το  σκοπό, π αρά  τις  π ρ ο - 
σ π ά θε ιές  τους, δεν κατόρθω σαν να  
π ρολάβουν το υ ς  π ολέμους.

Οι α ντίπ αλο ι το υ ς  κανόνες το υ  
Δ ιεθνούς Δ ικα ίου  Π ολέμου, το υ ς  
σ έβονταν κα τά  τη  δική το υ ς  κρίση. 
Π ροκειμένου να  π ε τύ χ ο υ ν  το  σκο-

π ο  το υ ς , μ ε τ α χ ε ιρ ίζ ο ν τ α ν  κ ά θ ε  
σ τρ α τή γη μ α  και χρησ ιμοπ οιούσαν 
κά θε τρόπ ο  γ ια  να  υ φ α ρ π ά σ ο υ ντη  
νίκη. Η επ ιτυ χ ία  το υ  σκοπ ού κ α θ α 
γ ιά ζε ι τ α  μέσα.

Ο Χίτλερ, έχο ντα ς  υπ όψ η το υ  
το υ ς  κανόνες το υ  Δ ιεθνούς Δ ικα ίου 
Π ολέμου α να π τύσ σ οντα ς  τις α π ό 
ψεις το υ  γ ια  τις π ρά ξεις  βίας απ ό 
μέρος το υ  Γερμανικού σ τρ α το ύ ,μ ε 
τα ξύ  τω ν άλλων είπ ε:

«Ορθόν π ρ έπ ει να  θεω ρε ίτα ι ότι 
οδηγεί σ την  επ ιτυ χ ία . ' Ο ταν  ένας 
κάνει κάτι, π ου δεν είνα ι σύμφω νο 
με ένα ν  κανονισμό, αλλά  π ροκαλεί 
δΓ α υ το ύ  το υ  τρόπ ου  μιαν α π ό λ υ 
το ν  επ ιτυχ ίαν , ή ό τα ν  κάπ οιος ε υ -  
ρ ίσκετα ι ε ις  μια κα τά σ τα σ ιν  α ν ά γ 
κης, τη ν  οπ ο ίαν ημπ ορεί να  α ν τ ιμ ε 
τω π ίσει μόνον με τρ α χ ε ία  μέσα, 
τ ό τ ε  κά θε μέτρον το  οπ ο ίον οδηγεί 
ε ις τη ν  επ ιτυ χ ία ν  είνα ι ορθόν...».

Α λλω στε ό τα ν  ενός κρά τους 
κ ινδυνεύει η α νεξα ρ τη σ ία  του , δ ια - 
κ υ β εύ ετα ι η ύπ αρξή  του , τ ό τ ε  το  
κράτος εκείνο , θα χρησ ιμοπ οιήσει 
κά θε τρόπ ο  γ ια  ν ’ α π ο φ ύ γε ι το ν  
κίνδυνο π ου  δ ια τρ έχε ι,π ο λύ  π ερ ισ 
σ ότερο  π ου γ ια  τ ις  εγκλημ α τικές  
το υ  π ρά ξεις  —δυστυχώ ς— δεν υ 
π ά ρχει τρόπ ος να λογοδοτήσει.

Κι αν γ ια  μερ ικές εγκλημ ατικές  
π ρά ξεις  π.χ. θανάτω σ η ά μαχου  
π ληθυσμού, κα τα σ τρ ο φ ή  πόλεω ν 
κ.λ.π. που οι α ντίπ αλο ι δεν μπορούν 
να τις  α π οφ ύγουν , γ ια τ ί τα  όπ λα  
που χρησ ιμοποίησαν, ήσαν μαζικής 
κα τασ τροφ ής, η ανθρώπινη σ υνε ί-
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δηση κα τά  κάπ ο ιο  τρόπ ο, μπορεί 
να  τις  συγχω ρήσει. Ό μ ω ς , ό τα ν  
δ ια π ρ ά ττο ντα ι όχι με όπ λα  μαζικής 
κα τα σ τρ ο φ ή ς  και χωρίς να το  ε π ι
βάλλουν οι α νά γκες  το υ  π ολέμου, 
αλλά  μόνον και μόνον, γ ια  να ικανό - 
π ο ιήσουν τα  κα κού ργα  ένσ τικ τά  
τους, τό τε , με κανέναν τρόπ ο  δεν 
τις  α ν έχ ε τα ι και δεν τ ις  σ υγχω ρεί η 
υγ ιής ανθρώπ ινη συνείδηση.

Τ έ το ιε ς  ε γ κ λ η μ α τ ικ ές  π ρ ά ξε ις , 
δεν θα  α να φ έρ ο υ μ ε απ ό το  μακρι
νό και το  εγ γ ύ ς  παρελθόν, όχι γ ια τ ί 
δεν υπ άρχουν, αλλά  κείνες τις  επ ο  - 
χ ές  δεν υπ ήρχαν κανόνες π ου  να 
ρύθμιζαν τις  σχέσεις  τω ν εμ π ο λ έ 
μων κα τά  τη  δ ιάρκεια  το υ  π ολέμου. 
Α ρ γό τερ α  π ου  δ ιαμορφώ θηκαν κ α 
νόνες κι ιδρύθηκαν οργανισμοί γ ια  
τη ν  ειρηνική  επ ίλυση τω ν διαφορώ ν 
μ ετα ξύ  τω ν λαών, δεν ε ίχ α ν  τις  
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  να  π ρ ο λ α μ β ά ν ο υ ν  
το υ ς  π ολέμους. Αλλά και η ανθρ ώ 
π ινη συνείδηση, δεν ή τα ν  τ ό τ ε  κ α λ 
λ ιεργημένη  τόσο, όσο σήμερα.

Στην απέναντι σελίδα: Το συμβούλιο 
ασφαλείας του ΟΗΕ σε συνεδρίαση. 
Ατυχώς ο διεθνής οργανισμός σε πολ
λές περιτπώσεις δεν διέσωσε την 
ειρήνη. Κάτω: Ένα «μνημείο» της 
φρίκης του πολέμου. Το μνημείο για τα 
παιδιά που σκοτώθηκαν από την πρώτη 
ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Δεξιά: Ο 
Χίτλερ, που θεωρούσε ορθό ό,τι κατά 
τη γνώμη του οδηγούσε στην επιτυχία. 
Με αυτό δικαιολόγησε τις πράξεις βίας 
από μέρους του γερμανικού στρατού.

»

Στις μέρες τις δικές μας, υ π ά ρ 
χουν  και λε ιτο υ ρ γο ύ ν  το  Δ ιεθνές 
Δ ίκα ιον Π ολέμου κα ι Δ ιεθνής οργα  - 
νισμός, επ ικα λούμενος  Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), π ου τον  
α π ο τελο ύ ν  154 κράτη. Οι λαοί σ ’ 
α υ τό ν  το ν  οργανισμό α π έβλεψ αν 
στην επ ίλυση τω ν τυ χ ό ν  διαφορών 
α νά μ εσ α  σ τα  κράτη , μέλη το υ  ο ρ 
γανισμού. Και όμως και π όλεμοι 
σ η μ ε ιώ θ η σ α ν  κα ι ε γ κ λ η μ α τ ικ έ ς  
π ρ ά ξ ε ις , ιδ ια ίτερ ρ ι ε γ κ λ η μ α τ ικ έ ς  
π ράξεις , π ου δεν έχ ο υ ν  καμιά  σ χ έ 
ση με τις  α νά γκες  το υ  πολέμου, 
ση με τις  α νά γκες  το υ  πολέμου.

Α να φ έρ ο υ μ ε α υ τέ ς  που σ ημ ειώ 
θηκαν σ το  π ρ ό σ φ α το  π αρελθόν, 
στις δικές μας ημέρες.

— Τ ο ν  Ιο ύ λ ιο  1974 τ ο υ ρ κ ικ ά  
σ τρ α τεύ μ α τα  π ου ε ισ έβαλα ν σ την 
Κύπρο, έσ φ α ξα ν  και εξα φ ά ν ισ α ν  
εκα το ν τά δ ες  απ ό το ν  άμαχο  π λ η 
θυσμό τη ς  Κύπρου.

— Το Σ επ τέμβρ ιο  το υ  1982 Ισρα- 
ηλινός σ τρατός, σ τη  Βυρητό, έ σ φ α 
ξ ε  εκα το ν τά δ ες  απ ό  το ν  άμαχο 
πληθυσμό τω ν Παλαιστινίων.

Ο Ο.Η.Ε. π ου δεν κατόρθω σε να  
π ρολάβει το υ ς  π ολέμους α υτούς, 
αλλά ο ύ τ ε  και μέχρι σήμερα να  
τα κτο π ο ιή σ ε ι και να σ τα μ α τή σ ε ι 
τη ν  π ολεμ ική  κα τά σ τα σ η  π ου  α κ ό 
μα υ φ ίσ τα τα ι στις π ερ ιο χές  α υτές , 
α ρκέσ τηκε μόνο με α π οφ ά σ εις  π ου  
π ήρ ε να κα ταδ ικάσ ει τ ις  π ράξεις  
α υ τές  σαν εγκλή μ α τα  π ολέμου, 
π ο υ  δ ια π ρ ά χ τ η κ α ν  α π ό  τ ο υ ς  
Τούρκους και το υ ς  Ισραηλνινούς, 
όμως χωρίς κα νένα  θ ετ ικό  α π ο τ έ 
λεσμα.

Και το  π ιο  σπουδαίο γ ια  τη ν  
επ ο χή  μας, τα  δυο α υ τά  κράτη, π ου 
βαρύνοντα ι γ ια  τα  εγκλήμ α τα  α υ 
τά , δεν έλαβαν καθόλου υπόψ η 
τους  τις κα ταδ ικασ τικές  α π οφ ά σ εις  
του  Ο.Η.Ε. α ς μ α ς ε π ιτρ α π ε ίη λ α ϊκ ή  
έκφ ραση «τις έγρ α ψ α ν  στα  π αλιά  
τους  παπούτσ ια».

Δεν δ ια φ εύ γε ι τη ν  π ροσοχή μας, 
πω ς κα ταδ ικάσ τηκα ν οι Γερμανοί 
κείνο ι π ου  χα ρ ακτηρ ίσ τηκαν γ ια  
εγκλη μ α τίες  το υ  δ εύ τερ ο υ  π α γ κ ό 
σμιου π ολέμου. ' Ομως, ή τα ν  μια 
καταδ ίκη  απ ό μέρους τω ν νικητώ ν 
σε βάρος τω ν νικημένω ν κι όχ ι απ ό 
οργανισμό π ου να βρ ίσκετα ι μακριά

απ ό εθνικά  σ υμ φ έροντα  και π ιο 
μακριά α π ό  μίση και π άθη  εχθρικά.

Για το υ ς  εγκλη μ α τίες  τη ς  Κύπρου 
και τη ς  Βυρητού δε λε ιτού ρ γησ α ν  
δ ικαστήρια, ασφαλώ ς γ ια τ ί δεν υ 
π ά ρ χε ι τ έ το ια  δ υ να τό τη τα  από 
μέρος το υ  Ο.Η.Ε.

Εφόσον ο Ο.Η.Ε. δεν έχ ε ι τη  
δ υ να τό τη τα  να π ρολαμβάνει τους  
π ολέμους, π ου α υ τό ς  ε ίνα ι ο κύριος 
προορισμός του , αλλά ο ύ τε  και 
μπορεί να κα θ ισ τά  εκ τελ εσ τές  τις  
ο π ο ιεσ δ ή π ο τε απ οφ ά σ εις  του , δ ιε- 
ρω τώ μεθα, μήπως θα  π ρ έπ ει να  
βρεθεί κάπ οιος άλλος τρόπ ος γ ια  
τη  λ ε ιτο υ ρ γ ία  το υ ;

Οι λαο ί απ ό το  υσ τέρημ ά  το υ ς  
κα ταβά λλουν δ ισεκατομμύρ ια  δολ- 
λάρια  γ ια  τη  λε ιτο υ ρ γ ία  το υ  Ο.Η.Ε. 
με σκοπ ό να επ ιλύ ε ι τις δ ιάφ ορες 
π ου  θα  π α ρουσ ιάζοντα ι ανάμεσα  
σ τα  κράτη  μέλη το υ  Ο.Η.Ε. γ ια  να  
προλαμβάνει το υ ς  π ολέμους κι όχι 
ν α ρκείτα ι σε συμβούλια, δ ιαβού- 
λια, συσκέψ εις  κα ι τα ξ ίδ ια  εκ π ρ ο 
σώπων το υ  — τα ξ ίδ ια  αναψ υχής.

Α ναγνω ρ ίζουμε τις  π ροσ π άθειές  
το υ  προς α υ τή  τη ν  κα τεύθυνσ η , μα 
όλες σχεδόν χωρίς θετ ικό  α π ο τ έ 
λεσμα.

Τ ελε ιώ νοντα ς  εκφ ρ ά ζο υ μ ε τη ν  
ευχή , πως μια π ου ο Ο.Η.Ε., δεν έχ ε ι 
πς δ υ ν α τό τη τες  γ ια  τη ν  επ ιτυ χ ία  
το υ  σκοπού π ου ιδρύθηκε, τα  χ ρ ή 
μ α τα  π ου  δ ια τ ίθ εν τα ι γ ια  τη  λ ε ι
το υ ρ γ ία  του , να δ ια τεθ ο ύν  γ ια  ά λ 
λους κο ινω φ ελείς  σκοπούς, π ου 
τόσο ι πολλοί υπάρχουν.
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Από ολόκληρο τον κόσμο

Χτύπησε πάλι ο δράκος...
Ο φόβος πλανιέται και πάλι πάνω από 

το πολύ παθο Γυόρκσάιρ. ' Ενα μόλις 
χρόνο μετά τη σύλληψη του Πήτερ 
Σάτκλιφ, του παρανοϊκού βιαστή και 
δολοφόνου δεκατριών γυναικών η σκιά 
ενός νέου «αντεροβγάλτη» έρχεται να 
βυθίσει και πάλι στην απόγνωση τον 
τρομοκρατημένο πληθυσμό της περιο
χής·

Οι αστυνομικές αρχές του Γ υόρκσάιρ 
δεν κρύβουν Την έντονη ανησυχία 
τους. Σ' ένα διάστημα δύο μηνών, ο 
νέος δράκος έθεσε σε εφαρμογή τη 
θρασύτατη «μέθοδό» του με απόλυτη 
επιτυχία δυο φορές: Πλησίασε τα θύμα
τά του την ώρα που αυτά πήγαιναν να 
ανοίξουν το αυτοκίνητό τους, τα φίμω
σε κα τους κάλυψε το κεφάλι με μια 
σακούλα, τα πέταξε στο πίσω κάθισμα 
και μετά τα οδήγησε σε μια ερημική 
τοποθεσία. Εκεί τα βίασε και τα κακο
ποίησε με τον πιο βάναυσο τρόπο...

Η «μέθοδος» του νέου «αντεροβγάλ
τη» είναι ομολογουμένως ευφυής. Τα 
θύματά του δεν προλαβαίνουν καλά-κα- 
λά να τον δουν κι έτσι δεν μπορούν να 
δώσουν στην αστυνομία τη λεπτομερή 
περιγραφή του. Συμφωνούν, όμως, ότι 
πρόκειται για έναν άντρα τριάντα περί
που χρόνων, μέτριου ύψους, πολύ 
δυνατού, που μιλά με μια έντονη 
σκωτσέζικη προφορά.

«Είμαστε σίγουροι ότι ο δράκος θα 
ξαναχτυπήσει», ομολογεί ο διευθυντής 
της αστυνομίας του Γυόρκσάιρ. «Και 
δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα για να προλάβουμε το κακό. Οι 
ψυχίατροι της εγκληματολογικής υπη
ρεσίας πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν 
ψυχοπαθή, που μιμείται το Σάτκλιφ και 
που θα θελήσει, σαν καλός μαθητής, να 
ξεπεράσει το δάσκαλό του...».

Απογοητευμένες από την παθητικό- 
τητα των αρχών, οι γυναίκες που έχουν 
την ατυχία να κατοικούν σε μια πόλη 
που γεννά τον ένα δράκο μετά τον 
άλλο, προσπαθούν να βρουν έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετω
πίσουν το νέο «αντεροβγάλτη» που 
κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρό

μους της πόλης τους.
«Είμαι αποφασισμένη να αμυνθώ», 

εξηγεί η Τζην Ρόμπερτς, μια νεαρή 
νοσοκόμα που εργάζεται στην περιοχή 
όπου σημειώθηκαν οι δυο πρόσφατες 
επιθέσεις. «Έχω πάντα μαζί μου ένα 
καλοακονισμένο μαχαίρι και δεν πρό
κειται ούτε στιγμή να διστάσω να το 
χρησιμοποιήσω...».

Ομαδικές σφαγές σε 12 χωριά 
της Ινδίας

Πάνω από 450 χωρικοί σφαγιάσθηκαν 
στο Ασσάμ (Βόρειο - ανατολική Ινδία) 
από μετανάστες του Νεπάλ και μέλη 
τοπικών φυλών σύμφωνα με πληροφο
ρίες και μαρτυρίες που έγιναν γνωστές 
στο Γκαουχάτι, πρωτεύουσα της περιο
χής αυτής.

Η σφαγή όπως δήλωσαν αυτόπτες 
μάρτυρες πραγματοποιήθηκε σε 12 
χωριά που κατοικούνται από αυτόχθο
νος της περιοχής του Νταράνγκ. Οι 
σφαγείς χρησιμοποίησαν μαχαίρια, κον
τάρια από καλάμια «Μπαμπού» δόρατα 
και τόξα.

Εξάλλου υποψήφιος που ανήκε στο 
κυβερνητικό κόμμα της Πρωθυπουρ
γού κ. Γκάντι σκοτώθηκε όταν όχλος 
επιτέθηκε εναντίον του μετέδωσε το 
πρακτορείο ειδήσεων.

Το κόμμα του Κογκρέσσου αντιτίθε- 
ται στη Συμμαχία Αριστερών και Κεν
τρώων κομμάτων, ενώ τα κυριότερα 
κόμματα της Αντιπολιτεύσεως μποϋκο
τάρουν τις εκλογές και επικρατεί σε 
όλη τη χώρα έκρυθμη κατάσταση.

Τέλος οι φοιτητές του Κρατιδίου τού 
Ασσάμ στα βορειανατολικά της Ινδίας 
φαίνεται ότι κέρδισαν τον πρώτο γύρο

στη διαφορά που τους φέρνει αντιμέ
τωπους με την κυβέρνηση της ' Ιντιρα 
Γ κάντι.

Οι φοιτητικοί κύκλοι του κρατιδίου 
αυτού είχαν καλέσει τον πληθυσμό να 
μποϋκοτάρει τις βουλευτικές εκλογές 
με αποτέλεσμα 95% των πολιτών να μην 
προσέλθουν στις κάλπες.

Οι φοιτητές θεώρησαν πως οι εκλο
γές αυτές είναι νόθες διότι μέσα στους 
εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμ- 
βάνονται και 2,5 εκατομμύρια μετανά
στες, που προέρχονται από το γειτονι
κό Μπαγκλαντές.

Σκότωσαν 7 νήπια με 
«Ντιγκοξίν» στον Καναδά

Ιατρικές έρευνες δίνουν ισχυρές 
ενδείξεις ότι επτά νήπια σκοτώθηκαν 
εκ προθέσεως με υπερβολική δόση του 
καρδιολογικού φαρμάκου «Ντιγκοξίν» 
στο νοσοκομείο Παίδων του Τορόντο 
ενώ άλλοι 21 θάνατοι νηπίων ενδέχεται 
να προκλήθηκαν από υπερβολική παρο
χή του «Ντιγκοξίν» δήλωσε ο γενικός 
Εισαγγελέας της Πολιτείας Οντάριο.

Ο κ. Ρόυ Μανκέρτρι δήλωσε στην 
τοπική συνέλευση ότι οι ανακρίσεις που 
διεξάγει το κέντρο για έλεγχο των 
ασθενειών στην Αταλάντα της Γεωργί
ας δείχνουν ότι οι θάνατοι των 28 
νηπίων «δεν αποκλείεται να οφείλονται 
σε υπερβολική δόση «Ντιγκοξίν».

Συνεχίζοντας είπε ότι «σε επτά από 
τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν ση
μαντικές επιστημονικές ενδείξεις ότι ο 
θάνατος οφείλεται σε εκ προθέσεως 
παροχή υπερβολικής δόσης «Ντιγκο- 
ξίν».

Ο Πήτερ Σάτκλιφ, ο περίφημος Αντε
ροβγάλτης.

Ισόβια σε 32 τρομοκράτες για 
τη δολοφονία του ' Αλντο Μόρο

Σε ισόβια δεσμό καταδικάσθηκαν 
χθες 32 μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχιών 
για την απαγωγή και την εκτέλεση του
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Χριστιανοδημοκράτη πρώην Πρωθυ
πουργού Αλντο Μόρο, για το φόνο 
πέντε συνοδών του και για άλλες 
τρομοκρατικές ενέργειες, που διέπρα- 
ξαν στην Ιταλία από το 1978 μέχρι το 
1981.

Οι κατηγορούμενοι που συνεργάστη
καν με την Αστυνομία καταδικάστηκαν 
οε κάθειρξη από 6 έως 16 χρόνια ενώ οι 
υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικά
στηκαν σε ποινές από 2 έως 6 χρόνια 
και σε υψηλά πρόστιμα.

Συνελήφθη ο αρχηγός της 
«Πρώτης Γραμμής»

Η Ιταλική Αστυνομία συνέλαβε τον 
Σέρτζιο Σέτζιο, ο οποίος θεωρείται 
ένας από τους σημαντικότερους ηγέ
τες των ακροαριστερών τρομοκρατικών 
οργανώσεων και κατηγορείται για τη 
δολοφονία 14 ατόμων τις οποίες διέ- 
πραξε τα τελευταία 4 χρόνια.

Ο Σέρτζο Σέτζιο.

Ο 27χρονος Σέτζιο παραδόθηκε 
στους αστυνομικούς και δήλωσε ότι 
είναι «πολιτικός κρατούμενος» όταν οι 
αστυνομικοί τον περικύκλωσαν σε ένα 
προάστιο του Μιλάνου που βρισκόταν 
μαζί με την 21χρονη φοιτήτρια Ντανιέ- 
λα Φιτζίνι η οποία επίσης συνελήφθη.

Ο Σέτζιο είχε καταδικασθεί ερήμην 
σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία 2 
αστυνομικών κοντά οτο Βιτέρμο στο 
βόρειο τμήμα της Ρώμης το 1980 και 
κατηγορείται ακόμα για τη δολοφονία ή 
την απόπειρα δολοφονίας 12 ακόμα 
ατόμων. Μεταξύ των θυμάτων του 
υπάρχουν δικαστές, αστυνομικοί και 
ένα στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχα
νίας Φίατ.

Ο Σέτζιο ήταν αρχηγός της τρομο
κρατικής οργανώσεως «Πρίμα Λίνεα» 
«Πρώτη Γραμμή» οτο Μιλάνο και είχε 
ιδρύσει μια άλλη τρομοκρατική οργάνω
ση τους «Κομμουνιστικούς Πυρήνες».

Χωρίς δίκη εκτελέσθηκαν 
2.000.000 άτομα!

Τουλάχιστον δυο εκατομμύρια άτομα 
έχουν εκτελεσθεί χωρίς κανονική δίκη 
σε 39 χώρες τα τελευταία 15 χρόνια, 
αναφέρει έκθεση της Επιτροπής Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που 
δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση προστίθεται ότι ο αρι
θμός αυτός είναι μάλλον μικρός σε 
σύγκριση με την πραγματικότητα, γιατί 
οι εκτελέσεις, που έχουν κυρίως πολιτι
κό χαρακτήρα σε πολλές περιπτώσεις 
παραμένουν μυστικές.

Η Περσία, η Νότια Αφρική, η Γουατε
μάλα, η Κολομβία και η Αργεντινή είναι 
μεταξύ των χωρών που κατηγορούνται 
στην έκθεση ότι έχουν προβεί σε 
εκτελέσεις χωρίς δίκες που να διασφα
λίζουν τα δικαιώματα των κατηγορου
μένων.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνον
ται γυναίκες και παιδιά. Οι πληροφορίες 
της εκθέσεως στηρίζονται σε σχετική 
εργασία που έκαναν τοπικές και διε
θνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιω
μάτων.

Ταξιδεύει ελεύθερα με... χασίς
λόγω «Ειδικής Αποστολής»!
Ο ΣαντέγκΤαμπαταμπάι, πρώηνπρω- 

θυπουργός της Περσίας και συγγενής 
του Αγιατολλάχ Χομεϊνί, που συνελή
φθη στο αεροδρόμιο του Ντύσσελ- 
ντορφ, γιατί είχε στην κατοχή του 1,6 
κιλά οπίου, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα 
από απόφαση του δικαστηρίου του 
Ντύσσελντορφ!

Το εφετείο αναγνώρισε στον Ταμπα- 
ταμπάι τη διπλωματική ιδιότητα αποδε
χόμενο επιστολή του Πέρση υπουργού 
Εξωτερικών προς το Δυτικογερμανό 
συνάδελφο του Χανς Ντήτριχ Γκένσερ, 
με την οποία τον διαβεβαίωνε ότι ο 
Ταμπαταμπάι είχε αναλάβει «ειδικές 
αποστολές σε πολλές χώρες».

Εκτρώσεις και με... μαντζούνια 
στην Κίνα

Νέα μέθοδος εκτρώσεως ανακαλύ
φθηκε στην Κίνα με τη χρησιμοποίηση 
ενός μίγματος από διάφορα φυτά που

δίδεται στην εγκυμονούσα η οποία 
αποβάλλει το έμβρυο μέσα σε τέσσερις 
με πέντε ημέρες σύμφωνα με δημοσί
ευμα της αγγλόφωνης εφημερίδας του 
Πεκίνου «Τσάινα Νταίηλυ».

Μέχρι τώρα έχουν γίνει πειράματα με 
1.000 γυναίκες με 92% επιτυχία. Αξίζει

να σημειωθεί ότι ο κινέζικος τύπος ό 
οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα τον τε 
λευταίο καιρό με την ανακάλυψη αυτή 
υπογραμμίζει ότι σ' αυτή την περίπτω
ση η έκτρωση πρέπει να γίνει σε 
γυναίκες που βρίσκονται μέχρι τον 
τρίτο μήνα της κυήσεώς τους.

Εξάλλου η «Τσάινα Νταίηλυ» αποκα
λύπτει ότι τα φυτά αυτά χρησιμοποιούν
ται από την παραδοσιακή κινέζικη ιατρι
κή για να κατευνάσουν τα φαινόμενα 
της δίψας στους διαβητικούς και για να 
προκαλέσουν τοκετό στις έγκυους γυ
ναίκες. Τέλος η ίδια εφημερίδα προ
σθέτει πως οι δυνατότητες του φαρμά
κου μελετιόνται εδώ και 10 χρόνια και 
πως τελευταία αποτέλεσαν θέμα συζη- 
τήσεως σε συνεδρίαση των ειδικών της 
Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Σενι- 
άνγκ, της βορειοανατολικής Κίνας.

Αυτός είναι ο ένας από τους τρεις 
' Ελληνες που οργάνωσαν τη μεγαλύτε
ρη ληστεία στη Ν. Υόρκη που τους 
απέφερε προσωρινά 11 εκατομμύρια 
δολλάρια Πρόκειται για τον Δημ. Πα- 
ταντάτο, 35 ετών που συνελήφθη στο 
Μαϊάμι και μετεφέρθη συνοδεία στη Ν. 
Υόρκη για ναανακριθή από τον εισαγγε
λέα.
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Οι άνθρωποι που βρήκαν και ακολου
θούν την προοδευτική πορεία στη ζωή 
δημιουργούν πολιτισμό. Μια μορφή από 
την Ελληνική Μυθολογία, ο Ηρακλής, 
που εικονίζεται κάτω σε αμφορέα κα
τόρθωσε να ακολουθήσει το δρόμο 
προς τα εμπρός και να επιτελέσει τον 
πραγματικά Ηράκλειον Άθλον που 
γνωρίζουμε.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΟΡΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η πορεία του ανθρώπου 

ξεκινά από μια απρόσωπη ζωή
Είναι σπουδαία η στιγμή κατά την οποία το ανθρώπινο ον λαμβάνει 

συνείδηση του εγώ, του υποκειμένου. Τότε το παιδί αρχίζει να ομιλή 
στο α' πρόσωπο. Εξαίρετοι από την υπόλοιπη πραγματικότητα, την 
απρόσωπη, και λέει «εγώ». Απ' αυτή τη στιγμή αρχίζει δουλειά για το 
υποκείμενο. Το παιδί που σκαλίζει το συρτάρι.δείχνει προσπάθεια να 
σταθή μόνο σε μια ατομική πράξη.

Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ της ζωής είναιη 
κίνηση. Αν αυτό ισχύει για το 

βιολογικό οργανισμό, πολύ περισσότε
ρο αφορά τον πνευματικό οργανισμό.

Δεν μπορούμε ν' αντιμετωπίζουμε 
τον άνθρωπο στατικώς, αλλά σε μια 
πορεία, εξελικτική πορεία, από την 
απρόσωπη φύση στο πρόσωπο, από το 
ον στο δέον.

' Εχομε υπ' όψη ένα σχήμα: υπερα
τομικός κανών βιώσεως (Kultur) το 
πρόσωπον

α) ο ιστορικός χρόνος 
β) ο άλλος άνθρωπος 
γ) οι αξίες
ατομικός κανών βιώσεως (Natur)' 

το εγώ (ego) 
αυτοματισμοί
η φύση, ο απρόσωπος κόσμος 

το αυτό (id)

Η πορεία του ανθρώπου ξεκινά από 
μία απρόσωπη ζωή. Ονομάζομε αυτή τη 
γραμμή «αυτό».

Αλλ' εδώ αρχίζει το δράμα του 
ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος έχει κάτι 
να κάνει στη ζωή του. Ξεκινά από το id 
για να προχωρήσει στο εγώ και απ' εκεί 
στο πρόσωπο.
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πορεία έχει να κάνει ο άνθρωπος με έξοδα και με κόπους. Το ζώο δεν έχει να κάνει 
τίποτε για να σχηματίσει ατομική ζωή.

Στην πρώτη γραμμή το άτομο δεν 
έχει υποκειμενική αντίληψη. Ταυτίζε
ται με τη ζωική του ύπαρξη, έχει ένα 
συγκρητισμό. Μπαίνει στη ζωή χωρίς να 
μπορεί να ορθώσει τον ευατό του 
απέναντι στα αντικείμενα, απέναντι στα 
ζώα, απέναντι στους άλλους.

Αρχίζει λοιπόν η προσπάθεια για ν' 
αποσπασθή το άτομο από τη φύση και 
να προχωρήσει στον πολιτισμό. Για να 
γίνει από αντικείμενο υποκείμενο.

Το μικρό παιδί μέχρι της ηλικίας των 
τριών ετών περίπου ομιλεί στο γ ’ 
πρόσωπο. Είναι σπουδαία η στιγμή κατά 
την οποία το ανθρώπινον ον λαμβάνει 
συνείδηση του εγώ, του υποκειμένου. 
Τότε το παιδί αρχίζει να ομιλεί στο α' 
πρόσωπο. Εξαίρετοι από την υπόλοιπη 
πραγματικότητα, την απρόσωπη, και 
λέει «εγώ». Απ' αυτή τη στιγμή αρχίζει 
δουλειά για το υποκείμενο. Το παιδί που 
σκαλίζει το συρτάρι δείχνει προσπάθεια 
να σταθεί μόνο σε μια ατομική πράξη.

Πορεία έχει να κάνει ο άνθρωπος με 
έξοδα και με κόπους. Το ζώο δεν έχει 
να κάνει τίποτε για να σχηματίσει 
ατομική ζωή.

Το διάστημα από το id στο ego είναι 
γεμάτο αυτοματισμός. Οι αυτοματισμοί 
ελαττώνονται όσο προχωρεί το άτομο 
και δίνουν θέση σ' έναν κόσμο που 
κατακτά το άτομο εν επιγνώσει.

Η πορεία συνεχίζεται από το εγώ στο

πρόσωπο. Το διάστημα από τη 2η στην 
3η γραμμή είναι μία συνειδητή πορεία, 
που απαιτεί ελευθερία και επίγνωση. 
Προηγουμένως ήταν η μοίρα, το δεδο
μένο. Τώρα ο άνθρωπος γράφει ιστορία 
-  τη δική του ιστορία. Εισέρχεται στο 
χώρο του πολιτισμού, δημιουργεί ο 
ίδιος πολιτισμό.

Αν το προηγούμενο διάστημα εκαλύ- 
πτετο με αυτό που ονομάζουμε φύση 
(Natur), το διάστημα τώρα καλύπτεται 
με αυτό που ονομάζουμε πολιτισμό 
(Kultur).

Το υπερεγώ δεν είναι κάτι που 
επιβάλλεται, όπως το θέλει η φροϋδική 
αντίληψη, αλλά η εξέλιξη της ανθρώπι
νης προσωπικότητος, όσο και εφ ' όσον 
το θέλει το άτομο. Η προσωπικότης 
είναι δημιούργημα ελευθέρας βουλή- 
σεως.

Τώρα το άτομο έχει να κάνεισημαντι
κές κατακτήσεις. Θ' αντιμετωπίσει την 
έννοια του χρόνου. Θα συναντήσει τον 
άλλο. Θα συναντήσει τον κόσμο των 
αξιών.

Εκ των κάτω προς τα άνω κατευθύνε- 
ται η ανθρώπινη πορεία. Η φροϋδική 
αντίληψη βλέπει τον άνθρωπο να οδη
γείται διαρκώς προς τα κάτω, να γίνεται 
ένα με τον αντικειμενικό χώρο, μέχρις 
ότου βυθισθεί στη νέκρωση και την 
ανυπαρξία, που είναι το τελευταίο 
σκαλοπάτι της ηδονής.

Ο άνθρωπος προχωρεί προς τα άνω, 
από τον απρόσωπο κόσμο προς τον 
αληθινό ευατό του, από το αντικείμενο 
προς το υποκείμενο, από τη γη προς 
τον ουρανό.

Η εργασία της υποκειμενοποιήσεως 
μοιάζει μ' αυτήν που κάνει ο γλύπτης. 
Με τα υλικά που έχει θα δημιουργήσει 
το έργο του, που κυρίως όμως είναι 
δημιούργημα της εμπνεύσεως.

Η πορεία εκ των κάτω προς τα άνω 
είναι πορεία προόδου και πολιτισμού. 
Σ ’ αυτό το σημείο, για να ξεκαθαρίσω- 
με την έννοια της προόδου, παραπέμ
πω στα έργα του αειμνήστου Καθηγη- 
τού Αλεξάνδρου Ν. Τσιριντάνη, όπου 
αναφέρεται στο θέμα της προόδου.

Πρόοδος δεν είναι καθετί το και
νούργιο, αλλά όταν το καινούργιο συμ
πίπτει με το ανώτερο. Η πρόοδος έχει 
στοιχεία τα οποία έγγίζουν και συγκλο
νίζουν το βάθος της ανθρώπινης ζωής.

Υπάρχει όμως και η αντίστροφη 
πορεία. Πλήθος ανθρώπων μέχρι τέ 
λους της ζωής των δεν βρίσκουν την 
πλήρη των άνθηση και ακμή.

Δεν μπορούμε να μένω με σε στασι
μότητα. ' Η προοδευτική πορεία θα 
κάνωμε ή υποστροφή πορεία. Η δεύτε
ρη είναι καταστροφική. Η μόνη υγιής 
είναι η προοδευτική. Η υποστροφή 
πορεία οδηγεί σ' ένα φαινόμενο που το 
γνωρίζει καλά η εποχή μας, στην 
αποξένωση ή αλλοτρίωση. Ο άνθρωπος 
υπονομεύει πρώτα την ίδια την έσωτε- 
ρικότητά του, χάνει το κέντρο του, το 
κουράγιο του, τη χαρά και το ενδιαφέ
ρον του για τη ζωή. ' Οταν κάποιος λέει 
«δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα, παραι
τούμαι» ή «για ποιο λόγο»; είναι βαθειά 
η κρισιμότης. Και όταν αποξενώνεται 
από τον ευατό του, αποξενώνεται και 
από τους άλλους.

Η αλλοτρίωση δεν αναφέρεται μόνον 
στις σχέσεις του ατόμου με τον ευατό 
του, αλλά και στις σχέσεις του με τον 
άλλο.

Η προοδευτική πορεία οδηγεί στο 
αντίθετο της αποξενώσεως. Στο να βρη 
το άτομο τον εαυτό του και να συναντή
σει τον άλλο. Τότε έχει μεγάλη δύναμη 
για την πρόοδό του στον πολιτισμό. Η 
συνάντηση με τον άλλο αποτελεί ουσια
στικό στοιχείο της προοδευτικής πορεί
ας και το μεγαλείο της ανθρώπινης 
ζωής.

Κάθε φορά που κάνομε μία προσπά
θεια επανορθώσεως, κάνομε και ένα 
μεγάλο βήμα προς τα εμπρός.

' Ενας σύζυγος έχει εγκαταλείψει το 
σπίτι του για μία άλλη γυναίκα. Κάποια 
στιγμή αντιλαμβάνεται τι έκανε και
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
«ελθών εις ευατόν» επιστρέφει στην 
οικογένεια του προσπαθώντας να επα
νορθώσει το κακό που είχε κάνει. Δεν 
ημπορεί να κατηγορηθεί κανείς ότι 
κάνει συνηθισμένη, κατά συνθήκην, 
ηθικολογία, αν επιστήσει την προσοχή 
στις συνέπειες μιας τέτοιας κινήσεως 
της ψυχής.

Σκεφθείτε παραδείγματα προοδευτι
κής πορείας από τη ζωή σας και από τη 
ζωή των ανθρώπων που συναντάτε. 
Αυτοί που βρήκαν και ακολουθούν την 
προοδευτική πορεία στη ζωή δημιουρ
γούν πολιτισμό.

Δύο μορφές από την ελληνική μυθο
λογία. Ο Ηρακλής κατόρθωσε ν’ ακο
λουθήσει το δρόμο προς τα εμπρός και 
να επιτελέσει τον πραγματικά ηράκλει
ον άθλον που γνωρίζομε. Ο Προμηθεύς 
έκλεψε το φως για τη γνώση με την 
ελπίδα, που έγινε ψευδαίσθηση, να 
φωτίσει πέρα για πέρα τον άνθρωπο και 
να τον ελευθερώσει από το σκοτάδι της 
αγνοίας. Και να που αυτό το κλεμμένο 
φως έπαψε να είναι φως για να οδηγεί 
τα βήματα του ανθρώπου. Αυτό το 
κλεμμένο φως αγκάλιασε και ο αθεϊ
σμός και όλες οι άλλες αρνητικές 
προπαγάνδες.

Δεν θυμίζει αυτή η μορφή το σημερι
νό άνθρωπο που κατόρθωσε να φθάσει 
στο φεγγάρι, ενώ τόσα προβλήματα 
μένουν άλυτα στη γη;

Μια ακόμα μορφή της Ελληνικής Μυθο
λογίας που ακολούθησε την προοδευτι
κή πορεία στη ζωή. Ο Προμηθέας που 
έκλεψε το φως για τη γνώση. Στην 
παράσταση κάτω η τιμωρία του (από 
αγγείο).

Ο άνθρωπος προχωρεί προς τα άνω, από τον απρόσωπο κόσμο προς τον αληθινό 
εαυτό του, από το αντικείμενο προς το υποκείμενο, από τη γη προς τον ουρανό.

Από της πλευράς της γενετικής και 
της εξελικτικής ψυχολογίας παρακο
λουθούμε μερικά χαρακτηριστικά στοι
χεία στην εξέλιξη του ανθρώπου που 
αποτελούν ιδιαίτερα γνωρίσματα της 
ανθρώπινης ζωής.

α) Ορθια στάση. Πρώτος σταθμός 
του μικρού παιδιού καθώς βγαίνει από 
τη νεογνική ηλικία, είναι η καθιστική 
στάση, το κάθισμα, προετοιμασία για 
την όρθια στάση που έρχεται λίγο 
αργότερα. Με την όρθια στάση, και στη 
συνέχεια με το βάδισμα, αρχίζει η 
κατάκτηση του χώρου και του χρόνου- 
είναι η αρχή ενός προσανατολισμού.

Απο τη στιγμή που το μικρό παιδί 
στέκεται όρθιο και βαδίζει μπορεί να 
κυττάζει τους άλλους στο πρόσωπο με 
το κεφάλι ψηλά' αρχίζει η απ’ ευθείας 
επικοινωνία με τους άλλους. Είναι 
θριαμβικό το αίσθημα του μικρού παιδι
ού όταν, κάνοντας τα πρώτα βήματα, 
κατορθώνει, να προχωρήσει μόνο από 
το ένα σημείο στο άλλο. Ετοιμάζεται να 
κάνει ανακαλύψεις στη ζωή. Η όρθια 
στάση υπόσχεται στον άνθρωπο να 
προχωρεί και να κατακτά έδαφος.

β) Το χέρι. Είναι εξαιρετικά λεπτό 
όργανο με τεράστια αποστολή. Θεωρεί
ται ότι αποτελεί προέκταση του εγκε
φάλου.

Με το χέρι η κατάκτηση της ζωής 
συνεχίζεται. Αποτελεί το κύριο όργανο 
που θα κατασκευάσει και θα χρησιμο
ποιήσει το εργαλείο. Από το πιο απλό,

τις δύο πέτρες που βγάζουν φωτιά ή τις 
δύο κόψεις που κόβουν, μέχρι τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο άνθρωπος 
εδημιούργησε σειρά εργαλείων, που 
είναι προεκτάσεις της διανοίας του.

Από τη στιγμή που άρχισε να κατα
σκευάζει εργαλεία άρχισε και η εξέλιξη 
στον τεχνικό πολιτισμό και η επίδρασή 
της στην κοινωνική ζωή.

Το χέρι σαν ξέχωρο από τονάνθρωπο 
δεν λέει τίποτε, σαν ζωντανό όργανο 
της διανοίας λέει πολλά.

γ) Ο λόγος. Το παιδί πρώτα ψελλίζει, 
μαθαίνει αργότερα λίγες λέξεις, αρχί
ζει να χρησιμοποιεί το ρήμα, και να η 
ιδέα.

Εδώ βλέπομε κάτι το νέο- ένα και
νούργιο είδος που εμφανίζει η φύση. 
Εδώ υπάρχει ένα ζωντανό ον που 
διαφέρει ριζικά από τα άλλα όντα της 
ζωικής κλίμακος. Ο άνθρωπος οδηγεί 
τη ζωή - το ζώον την φέρει. ' Οσο και αν 
είσθε οπαδός της εξελικτικής θεωρίας, 
δεν μπορείτε να μη σταματήσετε στο 
φαινόμενο του λόγου. Δεν πρόκειται 
για ένα σημείο, αλλά για ψυχικές 
διαθέσεις με τις οποίες το παιδί θα 
ζήσει.

Δεν σταματά στη λέξη «μαμά» το 
παιδί' σε λίγο θα ειπή: «Θέλω τη μαμά 
μου»- με το ρήμα παρακολουθούμε μία 
κίνηση προς τα εμπρός- είναι μία ιδέα 
που εκφράζει το παιδί. Είναι εργασία 
του ψυχικού του κόσμου. «Γιατί είσαι 
κακός»;
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Θα μπορεί να ειπεί αε λίγο, εκφράζον
τας έτσι δυσαρέσκεια, αποδοκιμασία.

Ο λόγος συνδέεται κατ’ ευθείαν με 
την κίνηση της ψυχής. Τα σήματα που 
εγγράφονται οτον εγκέφαλο δεν είναι 
ξένα προς τα νοήματα και τις ιδέες. 
Αργότερα το παιδί θ ’ ασκηθεί να 
συνδέει οργανικά τις ιδέες του, ώστε 
τα λόγια του ν ’ αντιπροσωπεύουν κάτι 
και να υποτάσση το ουσιώδες στο 
επουσιώδες.

Ο όρος ιδεοκίνηση στην ψυχολογία 
είναι συγκεκριμένος και πολύ σαφής. 
Σημαίνει το όργανο με το οποίο ο 
άνθρωπος βοηθείται να προσανατολι- 
σθεί, να καταλάβει τι έχει να κάνει, να 
ξεκαθαρίσει ποιο είναι ουσιώδες, τι έχει 
αξία, απαξία.

Δεν θα ήταν δυνατή η ανθρώπινη 
πρόοδος χωρίς την εμφάνιση του λό
γου, που σημαίνει επικοινωνία με τους 
ανθρώπους και εκφράζει τον άνθρωπο. 
Παρακλάδια του λόγου, το γέλιο και το 
κλάμμα αντιπροσωπεύουν κινήσεις της 
ψυχής.

Εάν πούμε ότι με το κάθισμα, την 
όρθια στάση, το βάδισμα, εμφανίζεται η 
προοδευτική πορεία του ανθρώπου, με 
το λόγο εμφανίζεται η βασιλική οδός 
του ανθρώπου προς τα εμπρός.

Ποιο είναι εκείνο που αποτελεί τη 
δόξα, το θρίαμβο, το μεγαλείο του 
ανθρώπου;

Η υπεροχή του ανθρώπου απέναντι 
στον άλλο κόσμο συνίσταται στο ότι 
ήμπορεί να σκέπτεται ενσυνειδήτως, 
ν’ αντιπαραθέτει τον εαυτό του απέ
ναντι των άλλων προσώπων και πραγμά
των, ν ' αξιοποιεί τα δεδομένα του έξω 
κόσμου, ν ’ αποκτά πείρα, να παίρνει μία 
στάση απέναντι στη ζωή και στον 
κόσμο. Και αυτά όχι παθητικώς αλλά με 
τη δική του ενσυνείδητη στάση.

Πριν από χρόνια, στο Πανεπιστήμιο 
της Grenoble εδόθη σαν θέμα εξετά
σεων στο μάθημα της Ψυχολογίας το 
ερώτημα: «Με ποιον τρόπο οι αισθήσεις 
αποτελούν το παράθυρο της ψυχής»; 
Ωραίο θέμα. ’ Ο,τι βλέπω, ό,τι ακούω, 
ό,τι αντιλαμβάνομαι, το παίρνει ο ψυχι
κός κόσμος και το κάνει δικό του, υλικό 
για νέα δημιουργία.

Ο ψυχικός βίος είναι εκείνος που 
ισχυροποιεί τον άνθρωπο και τον διαφο
ροποιεί. Ο ψυχικός βίος δεν εργάζεται 
σαν φωτογραφική μηχανή αποτυπώνον- 
τας μόνον τα εξωτερικά στοιχεία αλλά 
τα επεξεργάζεται για μία ζωή προόδου.

Αφαίρεση. Το στοιχείο που αποτελεί 
τη βάση της ανθρώπινης σκέψεως και 
λογισμού είναι η αφαιρετική ικανότης 
(abstractio).

Η αφαίρεση είναι βασική ειδοποιός 
διαφορά για τον άνθρωπο, χαρακτηρι
στικό γνώρισμα που για πρώτη φορά

εμφανίζεται στη ζωική κλίμακα και που 
είναι ανάγκη να υπολογίσουμε.

Παρακολουθώντας τη γένεση και 
λειτουργία του διανοητικού οργάνου 
του ανθρώπου, θα συναντήσουμε το 
καταπληκτικό αυτό φαινόμενο. Η αν
θρώπινη διάνοια λειτουργεί αφαιρετικά 
(ab abstracto) είναι δηλαδή ικανή να 
αναπαράγει την εικόνα ενός αντικειμέ
νου χωρίς αυτό το αντικείμενο να 
υποπίπτει στις αισθήσεις.

Με τη βοήθεια της αφαιρέσεως η 
διάνοια σχηματίζει έννοιας, συγκεν
τρώνει δηλαδή σε μία εικόνα ομοειδή 
πράγματα, συσχετίζει, κάνει αντιθέ
σεις, κάνει κρίσεις, προχωρεί σε σύμ
πλεγμα κρίσεων, σε συλλογισμό, ανα
λύει συνθέτει, απομνημονεύει δημι
ουργώντας την πείρα. Μία τεράστια 
λειτουργία που δεν είναι καθόλου 
παθητική.

Το μικρό παιδί σιγά-σιγά αποκτά την 
έννοια του αριθμού χωρίς τα χρωματι
στά χαρτάκια που του έδιναν προηγου
μένως, την αντίληψη του πλήθους. 
Αργότερα θα προχωρήσει ίσως στην 
έννοια «του μηδέν», του θετικού και 
του αρνητικού αριθμού, στη λύση αλγε
βρικών εξισώσεων και, στη συνέχεια, 
στη μαθηματική αντίληψη του κόσμου.

Με την αφαιρετική ικανότητα του νου 
ο άνθρωπος φθάνει να αντιληφθεί την 
ύπαρξη ενός υπερυλικού αντικειμένου.

Με την αφαιρετική ικανότητα, η μία 
έννοια συντίθεται με τις άλλες, για να 
φθάσει, από το νερό που ζητεί το μικρό 
παιδί, στη συμβολική έννοια για τη δίψα 
της δικαιοσύνης, από την εικόνα, στην 
καλλιτεχνική δημιουργία, στα σύμβολα.

Η φύση δίνει πάντοτε το υλικό για να 
προχωρεί ο άνθρωπος στην υπερυλική 
αντίληψη.

Η αφαιρετική ικανότης έχει μεγάλη 
σημασία για τον ανθρώπινο βίο. Απαλ
λάσσεται το άτομο από τη δουλεία του 
αντικειμένου, από το συγκεκριμένο, 
από την εξωτερική πραγματικότητα.

Ο Pradines, από τους νεώτερους 
μεγάλους ψυχολόγους, απαντά στο 
ερώτημα: «Πότε μπορούμε να ειπούμε 
χειροπιαστά ότι να, εδώ είναι το πνεύ
μα»; Με τη φράση: abstra'ire c ’ est isoler 
Γ esprit (με την αφαίρεση απομονώνου
με το πνεύμα).

Με σκαλοπάτια προχωρεί η ζωή. Από 
τη φύση στη ζωντανή ύλη, από το ζωικό 
οργανισμό στον άνθρωπο. Η όρθια 
στάση, ένα σκαλοπάτι, το χέρι άλλο 
σκαλοπάτι, η διανοητική ενέργεια ένα 
ακόμη σκαλοπάτι.

Γιατί άραγε οπλίζεται έτσι ο άνθρω
πος; Διότι έχει να κάνει ένα σπουδαίο 
έργο στη ζωή του.

Α.Α.Α.

Τ  "1

ΑΜΕΣΟΣ
ΔΡΑΣΙΣ

ΕΙΣ
ΔΡΑΣΙΝ

L .  JL
Την 09.15' ώρα της 3-1-83 στην Πλατ. 

Μητροπόλεως συνελήφθη μετά από κα
ταδίωξη από πλήρωμα περιπολικού ο 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Θωμά, 
ετών 36, κάτοικος Ολυμπίας 17 Μαρούσι, 
ηλεκτροσυγκολλητής, γιατί σε έλεγχο 
που του έκανε σχετικά με την με αριθμό 
κυκλοφορίας Ε.Ε. 903 VESPA που οδη
γούσε, εξύβρισε το πλήρωμα χυδαία και 
τράπηκε σε φυγή.

Την 00.25 ώρα της 6-1-83 στην οδό 
Κεφαλληνίας 93-95 συνελήφθηκαν από 
πληρώματα περιπολικών αυτοκινήτων οι: 
1) ΧΟΥΤΟΣ Γεώργιος του Λάμπρου και 
της Ευανθίας, γεν. το 1953 στο Καλαμάκι, 
κάτοικος Κοτυαίου 6 (ΙΔ ’ Α/Τ) καταστη
ματάρχης, 2) ΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης του 
Νικολάου και της Αναστασίας, γεν. το 
1944, στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοι
κος Αγ. Μελετίου 165 και 3) ΠΑΤΣΙΟΣ 
Θεόδωρος του Νικολάου και της Αναστα
σίας, γεν. το 1955 ατο Ναύπλιο, επιχειρη
ματίας, κάτοικος Αγ. Μελετίου 165 γιατί 
την 23η ώρα, πήγαν στο επί της οδού 
Κεφαλληνίας 93-95 (Η’ Α/Τ) απίτι του 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Πα- 
ρασκευά και της Μαρίας, γεν. το 1941, 
στην Αθήνα έμπορου, και με την απειλή 
περιστρόφου του πήραν το χρηματικό 
ποσό των 50.000 δρχ. Στη συνέχεια πήγαν 
στη χαρτοπαιχτική Λέσχη της οδού Ελπί- 
δος 3 (Η’ Α/Τ) της οποίας είναι ιδιοκτή
τες.

Την 00.47 ώρα της 8-1-83 στην οδό 
Καστοριάς - Κασάνδρας, συνελήφθηκαν
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μετά από καταδίωξη οι: 1) Γ. Θ. του 
Αναστασίου και της Φρυγινίας, ετών 15, 
άνεργος, και 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Στέλιος 
του Παναγιώτη και της Μαρίας, ετών 20, 
κάτοικος οδού Σωκράτους 36 Μοσχάτο, 
γιατί πριν λίγο είχαν κλέψει το με αριθμό 
κυκλοφορίας Υ.Υ. 7453 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Την 03.00’ ώρα της 11-1-83 στην οδό 
Τερψιχόρης - Καραολή, συνελήφθη μετά 
από καταδίωξη ο ΣΠΑΘΑΡΑΣ Δημήτριος 
του Θωμά και της Αποστολίας, γεν. το 
1963 οτο Ξυρονέρι Καρδίτσας, άεργος 
κάτοικος Ιβήρων 6 (ΛΒ' Α/Τ), γιατί πριν 
λίγο από τη σύλληψή του μαζί με άλλα 3 
άτομα που διέφυγαν τη σύλληψη, είχαν 
κλέψει το με αριθμό κυκλοφορίας Β.Ρ. 
2599 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της ΒΛΑΣΤΟΥ 
Χρυσούλας, συζύγου του Σάββα, από την 
οδό Κερασούντος 48 (ΚΡ Α/Τ) που το 
είχε σταθμεύσει.

Την 17.10’ ώρα της 14-1-83 στην οδό 
Αθηνάς - Σοφοκλέους, συνελήφθηκαν 
μετά από καταδίωξη οι: 1) ΔΗΜΑΣ Κων- 
/νος του Αθανασίου, ετών 20, κάτοικος 
διαφόρων ξενοδοχείων και 2) ΓΚΙΑΝΤΖΟ- 
ΓΛΟΥ Βασίλειος του Γεωργίου, γεν. το 
1961, στη Ν. Ιωνία κομμωτής, κάτοικος Κ. 
Παλαμά 9 (ΚΣΤ Α/Τ) γιατί πριν λίγο είχαν 
αρπάξει την τσάντα της ΣΑΒΒΑ Μάρτεν 
συζ. του Αντωνίου, ετών 65, κατοίκου 
Δρακούλη 25 (IP Α/Τ) που περιείχε το 
χρηματικό ποσό των 70.000 δρχ.

Την, 05.15’ ώρα της 15-1-83 συνελή
φθη ο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 
του Αλεξίου, ετών 20, πλασιέ κάτοικος 
Πατρών οδού Υψηλάντου 47 (Α/Α/Τ) γιατί 
με άλλο συνομήλικό του που δε συνελή
φθη, διέρρηξαν δυο περίπτερα και ένα 
κατάστημα τουριστικών ειδών στην οδό 
Ανδριανού - Υφαίσου, απόπου αφαίρεσαν 
μια αριθμομηχανή ταμείου, 7 υποκάμισα 
και 2 πουλόβερ.

Την 09.25 ώρα της 15-1-83 στην οδό 
Κύπρου - Κορυτσάς, συνελήφθη ο ΛΥ- 
ΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα, ετών 
30, άεργος, κάτοικος Κύπρου - Κορυτσάς 
(ΙΖ ’ Α/Τ) γιατί επετέθη με μαχαίρι εναντί
ον της ΚΙΜΠΕΖΗ Αικατερίνης συζ. του 
Μιλτιάδη, ετών 44 νυκοκυράς, κατοίκου 
οδού Μυτιλήνης 7 (ΙΖ’ Α/Τ) και της κόρης 
της ΚΙΜΠΕΖΗ Μαρίας του Μιλτιάδη, ετών 
23, ιδ. υπαλλήλου, κατοίκου ομοίως, την 
οποία τραυμάτισε στα δάχτυλα του δεξιού 
χεριού.

Την 23.25’ ώρα της 18-1-83 στην οδό 
Ευδόξου 44 (ΙΓ Α/Τ) από πλήρωμα 
περιπολικού συνελήφθηκαν οι: 1) Π. Α. 
του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεν. το 
1966 ιδ. υπάλληλος, και 2) Ν. Δ. του 
Κων/νου και της Ευγενίας, γεν. το 1968 
στην Αθήνα, άεργος, τη στιγμή που 
προσπαθούσαν να διαρρήξουν και να 
κλέψουν το με αριθμό κυκλοφορίας Α.Α. 
4813 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Την 02.00’ ώρα της 18-1-83 στην οδό 
Αχιλλέως Καβάλας (ΣΤ’ Α/Τ) από πλήρω
μα περιπολικού συνελήφθηκαν οι: 1) 
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ Γεώργιος του Θωμά και 
της Φωτεινής γεν. το 1955, στο Βαλτινό 
Τρικάλων, κάτοικος οδού Θερμοπυλών 58 
Πειραιά, σιδηρουργός, και 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σαράντος του Γεωργίου καιτης 
Δηλεμένης γεν. το 1965, κάτοικος τέρμα 
Γαργυτού, σιδηρουργός, γιατί οδηγούσαν 
την με αριθμό κυκλοφορίας Ε.Α. 867 
μοτ/τα η οποία ήταν κλεμμένη.

Την 04.00’ ώρα της 20-1-83 στην Πλ. 
Ομόνοιας - Αθηνάς από πλήρωμα περιπο
λικού αυτοκινήτου συνελήφθη ο ΤΣΕΠΗΣ 
Παναγιώτης του Σπυρίδωνα και της Βασι
λικής, γεν. το 1955 στην Αγ. Κυριακή 
Σουλίου, άεργος κάτοικος διαφόρων ξε
νοδοχείων γιατί χωρίς λόγο απείλησε με 
μαχαίρι τον ΑΛΗΟΓΛΟΥ Μεχμέτ γεν. το 
1957 στην Αλεξανδρούπολη κάτοικο Τια- 
γρέων 28 Βοτανικός.

Την 10.15' ώρα της 24-1-83 στην οδό 
Κουσίδου - Ηρώων Πολυτεχνείου, από 
πλήρωμα περιπολικού συνελήφθηκαν οι: 
1) Λ. Η. του Φίλιππο καιτης Βιργινίας, γεν. 
το 1967 στην Αθήνα, και 2) Σ. Γ. του 
Κων/νου και της ’ Ολγας, γεν. το 1967 στο 
Αγρίδι, Αμφιλοχίας, υδραυλικός, γιατί λίγο 
ενωρίτερα επιβαίνοντες του υπ’ αριθ. 
Β.Β. 916 δίκυκλου μοτ/του άρπαξαν την 
τσάντα της ΚΑΓΙΑΦΗ Σοφίας, συζ. του 
Νικολάου, νοικοκυράς, κατοίκου Πλαστή- 
ρα 7 (ΛΑ’ Α/Τ) που περιείχε το χρηματικό 
ποσό των 1.700 δρχ. και διάφορα προσω
πικά της αντικείμενα.

Την 01.10’ ώρα της 26-1-83 στην οδό 
Πειραιώς - Κολωνού συνελήφθη ο ΒΑΣΙ- 
ΑΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Ανδρέα 
και της Τασίας, γεν. το 1957, στη Δάφνη 
Καλαβρύτων, άεργος, κάτοικος Εξικίου 
9-11 (Η’ Α/Τ) γιατί οδηγούσε μοτ/το 
χωρίς άδεια κυκλοφορίας και το οποίο 
είχε κλέψει.

Την 03.13’ ώρα της 26-1-83 στην οδό 
Ανάφης - Αγ. Ζώνης συνελήφθη ο Σ. Π.

του Σπυρίδωνα και της Κων/νας, γεν. το 
1966 στην Αθήνα, γιατί μαζί με άλλο 
άτομο που διέφυγε τη σύλληψη, επιβαί- 
νοντες δίκυκλου μοτ/του αποπειράθηκαν 
να διαρρήξουν το εκεί ευρισκόμενο πρα
τήριο καυσίμων γενόμενοι αντιληπτοί από 
το φύλακα του πρατηρίου.

Την 15.45’ ώρα της 29-1-83 στην οδό 
Πίσσα 29 (ΙΓ’ Α/Τ) συνελήφθη από 
πλήρωμα περιπολικού αυτοκινήτου μετά 
από καταδίωξη ο Γ.Ν. μαθητής, γιατί μαζί 
με άλλους 3 συνομηλίκους του οι οποίοι 
δε συνελήφθηκαν διέρρηξαν κατάστημα 
ψιλικών.

Την 23.15 ώρα της 30-1-83 στην οδό 
Λυσίου 6, συνελήφθη ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
Στυλιανός του Δη μητριού και της Ειρή
νης, γεν. το 1956, στην Αθήνα, κάτοικος 
Ευμολοιδών 19 (ΚΕ’ Α/Τ) ξυλουργός, 
γιατί σε έλεγχο στη Ντισκοτέκ «ΑΡΗΣ»

Λυσίου 6, αρνήθηκε τον έλεγχο και 
εξύβρισε τον αστυφύλακα συνοδό του 
περιπο/κκού αυτοκινήτου.

Την 23.52’ ώρα της 30-1-83 στην οδό 
Πειραιώς Κολοκυνθούς, συνελήφθη από 
πλήρωμα περιπολικού ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λου
κάς του Δημητρίου και της Ελένης, γεν. 
το 1947 στη Θήβα, κάτοικος Γιατράκου 2 
(ΣΤ ’ Α/Τ) άεργος, γιατί οδηγούσε το με 
αριθμό κυκλοφορίας Β.Ο. 1241 Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο που είχε κλέψει από την οδό 
Κολοκυνθούς 16.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1983

α) Κλήθηκε για παροχή βοήθειας στο 
τηλέφωνο «100» σε 14.065 περιπτώ
σεις.

β) Μετάφερε σε Νοσοκομεία και Στα
θμούς Πρώτων Βοηθειών 215 ακρνι- 
δ’ιως ασθενήσαντα άτομα και έδωσε 
βοήθεια σε 834 παθόντες σε τρο
χαία ατυχήματα.

γ) ’ Εδωσε βοήθεια σε 120 άτομα δια- 
τελούντα σε μέθη.

δ) ’ Εκανε έλεγχο σε 96 Κέντρα Τεχνι
κών Παιχνιδιών για την προστασία 
ανηλίκων.

ε) Έδωσε λύση σε 1476 επεισόδια 
μεταξύ ιδιωτών.

στ) Επιλήφθηκε σε 1740 συγκρούσεις 
με υλικές ζημιές.

ζ) Βρήκε και παρέδωσε στους κατό
χους τους 56 κλεμμένα οχήματα.

η) Για την εξασφάλιση της καθαριότη
τας και για την προστασία των 
πολιτών από τους θορύβους έκανε 
926 συστάσεις και βρέθηκε στη 
δυσάρεστη θέση να επιδώσει 129 
κλήσεις σε ισάριθμους παραβάτες.

θ) Προσήγαγε σε διάφορα Αστυνομικά 
Τμήματα 1532 άτομα.
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Η ΊΎΧΛΝΛΑΥΧΗ TUNmmmsi
Του Δ/ρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΟΥΔΑ 
Αρχιάτρου Νευρολόγου -  Ψυχιάτρου

Ασχέτως του ποιου και της φό- 
σεως του περιεχομένου του ονεί
ρου και της συγκροτήσεώς του 
από παλαιό ή πρόσφατα συνει
δητά ή και ασυνείδητα βιώματα, 
το όνειρον ωσάν ψ υχολογική  
δραστηριότης, εξυπ ηρ ετεί μίαν 
συγκεκριμένην σκοπιμότητα, α 
κόμη και εις τας περιπτώσεις 
εκείνος κατά τας οποίας εκλυτική 
αφορμή της εκδηλώσεώς του υ- 
πήρξεν ένας καθαρώς σωματικός 
ερεθισμός.

Γ ΕΝΙΚΩΣ, η ψυχολογική διερεύνη- 
οις οιουδήποτε θέματος είναι 

δυσχερής, ομολογώ όμως ότι η δυσχέ
ρεια αυτή επιτείνεται κατά πολύ όταν το 
υπό εξέτασιν θέμα είναι το όνειρον, 
περί του οποίου πολλαί και ποικίλοι 
γνώμα ι ανά.χους α ιώνας εξεφράσθησαν 
υπό στοχαστών, ερευνητών και φιλοσό
φων. Δι' ό και αποτολμών την μεταφο
ράν εις τα πλαίσια μια διαλέξεως, των 
βασικωτέρων στοιχείων, μιας ψυχανα
λυτικής ερμηνείας του ονείρου, ζητώ 
εκ των προτέρων τηνεπιείκειάν σας εις 
τας κρίσεις αας, αν παρά την καλήν 
μου θέλησιν και διάθεσιν δεν καταστώ 
απολύτως σαφής εις την ανάλυσίν των.

Προς καλυτέραν κατανόησιν, θα διαι
ρέσω το όλον θέμα, εις επί μέρους 
τμήματα και θα παραθέσω εις το τέλος 
της διαλέξεως μερικά παραδείγματα 
εμρηνείας ονείρων. Λυπούμαι διότι η 
αναγκαστική χρησιμοποίησις, ωρισμέ- 
νων δυσχρήστων προσδιοριστικών όρων 
θα αφαιρέση από την ομιλίαν μου 
φιλολογικήν αισθητικότητα.

Δηλώ ευθύς εξ αρχής ότι τα περισσό
τερα στοιχεία της διαλέξεώς μου ηρύ- 
σθην εκ της «Ερμηνευτικής των Ονεί
ρων» του Φρόϋντ, όστις θεωρούμενος

Επάνω: αναπαράσταση του Ασκληπιείου 
της Κω. Ο Ασκληπιός καί οι διάδοχοί του 
χρησιμοποιούσαν τα όνειρα για διαγνω
στικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 
Δεξιά: Ο Φρόϋντ μελέτησε τη συμμε
τοχή της ψυχής στη διαμόρφωση του 
ονείρου.

πατήρ της ψυχαναλύσεως, έθεσε πρώ
τος και τας βάσεις της ψυχοδυναμικής 
διερευνήσεως τουασυνειδήτουδιατης 
ερμηνείας των ονείρων.

Ιστορική τρόπον τινά ανασκόπησις.

Δεν είναι δυνατός, ούτε κάν νοητός 
ο χρονικός διαχωρισμός υπάρξεως αν
θρώπου και ονείρου. Τα όνειρα αείποτε 
επέσυραν και επισύρουν την προσοχήν 
των ανθρώπων. Η ιστορική έρευνα 
όμως αποδεικνύει ότι η στάσις και η 
θέσις έναντι αυτών είναι διάφορος εις 
τας εκάστοτε χρονικός περιόδους, 
εξελιχθείσα προϊόντως από την καθα
ρώς δυσειδαιμονικήν του πρωτογόνου 
ανθρώπου των σπηλαίων, εις την φιλο- 
σοφοερευνητικήν αρχικώς τοιαύτην 
της κλασσικής αρχαιότητος και ακολού

θως εις την άκρως επιστημονικήν ψυ- 
χοβιολογικήν, της μετά τον Φρόϋντ και 
συγχρόνου εποχής.

Θα αρκεσθώ μόνον εις την περιληπτι
κήν περιγραφήν των σπουδαιοτέρων εκ 
των υποστηριχθεισών αντιλήψεων περί 
της φύσεως του ονείρου. Εις τους 
πρωτογόνους λαούς η καλλειδοσκοπι-
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κή φαντασία και η παραδοξότης του 
περιχομένου των ονειρικών εικόνων, 
συνετέλεσαν εις την πρόσθετον καλλι
έργειαν των Θεοφοβικών και δυσειδαι- 
μονικών αντιλήψεών των περί του 
κόσμου γενικώτερον.

Οι λαοί της κλασσικής αρχαιότητος, 
χωρίς βεβαίως να αφαιρέσουν όλα τα 
δυσειδαιμονικά στοιχεία (πολλά των 
οποίων εξακολουθούν και σήμερον να 
υφίστανται), ανέπτυξαν προοδευτικω- 
τέρας δοξασίας περί των ονείρων 
αποδίδοντες εις αυτά όλως εξαιρετι
κήν σημασίαν. Βασικώς, επίστευαν ότι 
τα όνειρα ήσαν αποκαλύψεις Θεών και 
Δαιμόνων και τους έφεραν εις επαφήν 
με τον κόσμον των υπερανθρώπων 
όντων. ’ Ησαν πεπεισμένοι πως τα 
όνειρα σαν θεόπεμπτα, είχαν κάποιο 
βαθύτερον νόημα δια τον ονειρευόμε- 
νον.

Ο Ασκληπιός και οι διάδοχοί του, 
ενστερνιζόμενοι το θεόπεμπτον αυ
τών, τα χρησιμοποιούν δια διαγνωστι
κούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Ο Ιπποκράτης παραδεχόμενος την 
βιοφυσιολογικήν των προέλευσιν χρη
σιμοποιεί μόνον ωρισμένα εξ αυτών, δια 
την ανακάλυψιν λανθανούσης μεταβο
λής της υγιεινής καταστάσεως του 
σώματος.

Ο Αριστοτέλης αποκρούων την θεϊ
κήν προέλευσιν, θεωρεί το όνειρον σαν 
αντικείμενον ψυχολογικής ερεύνης, 
αφού δεν είναι τίποτε άλλο, παρά «η 
συνέχεια της δραστηριότητος της ψυ
χής του κοιμισμένου ανθρώπου». Δεν 
υπάρχει εις το όνειρον υπερφυσική 
θεϊκή δύναμις, απλώς είναι μια εκδήλω- 
σις καθ' όλα σύμφωνος προς τους 
νόμους του ανθρωπίνου πνεύματος, το 
οποίον όμως συγγενεύει προς το Θει
ον.

Αν και η παρατηρουμένη ανομοιογέ
νεια των αντιλήψεων δεν επιτρέπει την 
διατύπωσιν συγκεκριμένης θεωρίας, 
είναι δυνατή, με βάσιν τας επικρατε- 
στέρας απόψεις, η διάκρισις των ονεί
ρων εις δύο κατηγορίας, ήτοι:

α. Εις όνειρα αληθινά καιπολυσήμαν- 
τα, αποστελλόμενα εις τον άνθρωπον 
καθ' ύπνον σαν συμβουλαί, σανπροφη- 
τείαι ή σαν μηνύματα.

β. Εις όνειρα απατηλά και μηδαμινά, 
σκοπός των οποίων είναι να παρασύ
ρουν το άτομον εις την καταστροφήν 
και τόν όλεθρον.

Πολύ χαρακτηριστική και διδακτική 
είναι επί του προκειμένου και η υπό των 
Αρτεμιδώρου και Μακροβίου παραδο
χή, επίσης δύο τάξεων ονείρου εκ των 
οποίων:

α. Η μια θεωρείται ότι έχει την

προέλευσιν της, εις το παρελθόν και το 
παρόν, ουδέν αποκαλύπτουσα δια το 
μέλλον, περιλαμβάνει δε:

1. «Τα ενύπνια» αποδεικνύοντα αμέ
σως μιαν παράστασιν ή το αντίθετόν 
της, ως π.χ. την πείναν ή τον κατευναν- 
σμόν της.

2. «Τα φαντάσματα» τα οποία διευρύ
νουν κατά φαντασιωτικόν τρόπον την 
δεδομένην παράστασιν, όπως είναι π.χ. 
ο εφιάλτης.

β. Αντιθέτως, η άλλη τάξις ονείρων, 
θεωρείται ως προσδιορίζουσα το μέλ
λον και περιλαμβάνει:

1. «Την άμεσον προφητείαν ή χρη
σμοδοσίαν», την οποίαν το άτομον 
δέχεται καθ' ύπνον.

2. «Το όραμα ή την πρόρρησιν» ενός 
γεγονότος το οποίον πρόκειται να 
συμβή.

3. «Το συμβολικόν όνειρον», «όναρ ή 
όνειρος», το οποίον χρειάζεται μιαν 
εξήγησιν.

Εις την ιστορίαν των διαφόρων εθνών 
συχνότατα συναντώμεν τα «Προφητικά 
όνειρα» και ιδίως εις τα θρησκευτικός 
των δοξασίας, σαν θεόπεμπτα μηνύμα
τα, είτε προς απλοϊκούς εναρέτους 
ανθρώπους, είτε προς τους ηγεμόνας

και βασιλείς των. Εις την Παλαιόν και 
Καινήν διαθήκην αναφέρονται αρκετά 
παρόμοια, όπως το όνειρον του Φαραώ, 
το όνειρον του Ιωσήφ κ.ά.

Η μετά την κλασσικήν αρχαιότητα και 
επί σειράν αιώνων, μέχρι και της περιό
δου της Αναγεννήσεως παρατηρηθεί- 
σα αναστολή (ή και παλινδρόμησις) της 
πολιτιστικής και πνευματικής εξελίξε- 
ως της ανθρωπότητες, είχε τας δυσμε
νείς επιπτώσεις της, και επί της ερεύ
νης των ονείρων, ώστε επί μακρόν να 
επικρατήσουν αι ανωτέρω αντιλήψεις. 
Από της Αναγεννήσεως όμως κι εντεύ
θεν, παρουσιάζεται στρατιά ολόκληρος 
ερευνητών, εποικοδομήσασα ανεκτίμη
τα στοιχεία εις την όλην μελέτην τον 
ονείρων, μεταξύ των οποίων ορθώνεται 
σαν φάρος ο Freud, όστις αναπτύξας 
την ρηξικέλευθον ψυχαναλυτικήν θεω
ρίαν του, κατέδειξε την σπουδαιότητα 
και σκοπιμότητα του ονείρου ως ψυχο
λογικής λειτουργίας.

Θεωρώ σκόπιμον όπως κλείσω την 
ιστορικήν ανασκόπησιν αναφέρων και 
την ύπαρξιν «Μεταφυσικών απόψεων» 
περί των ονείρων, αίτινες υποστηρίζον
ται υπό Θεοσοφιστών, Ινδοϊστών,οπα
δών της μετενσαρκώσεως και γενικώ-
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τερον υπό ορισμένων ανατολικών θρη
σκευτικών δοξασιών. Η βασική μεταφυ
σική άποψις είναι ότι κατά την διάρκειαν 
του ονείρου: «Το αστρικόν σώμα του 
ανθρώπου, αποχωρίζεται του παχυλού 
φυσικού σώματος, καθιστάμενον τρό
πον τινά ελεύθερον εκ της σωματικής 
φυλακής και της τρίτης διαστάσεως, 
περιπλανάται δια της παντοδυναμίας 
της ψυχής, εις τον ιδικόν μας ή και εις 
άλλους κόσμους, επανέρχεται δε κατά 
την εγρήγορσιν εις το παχυλόν σώμα, 
δια του χρυσού νήματος της ζωής μέσω 
του οποίου κατά την περιπλάνησίν του 
συνδέεται προς το κοιμώμενον σώμα».

Σχέσεις ονείρου και εγρηγόρσεώς.

Κοινή συνείδησις όλων των ανθρώ
πων είναι «ότι το όνειρον διαφέρει από 
την εν εγρηγόρσει ζωήν μας, σαν να 
αποτελή κάτι το ξέχωροναπ’ αυτήν». Η 
απλοϊκή κρίσις του ξύπνιου παραδέχε
ται, ότι κΓ αν ακόμη το όνειρον δεν 
προέρχεται από εναν άλλον κόσμον, 
μεταφέρει τον ονειρευόμενον εις ένα 
διαφορετικόν εξωπραγματικόν και φαν
ταστικόν κόσμον όπου κινείται ανέτως 
μεταξύ ζώντων και νεκρών, συνομιλεί 
με φυτά, δένδρα και ζώα, κι’ όλα αυτά 
συμβαίνουν χωρίς να τον εντυπωσιά
σουν, χωρίς να προκαλέσουν την έκ- 
πληξίν του ή έστω την αντίδρασίν του.

Αι διατυπωθείσαι υπό των ερευνητών 
γνώμαι επί του θέματος των σχέσεων 
ονείρου και εγρηγόρσεώς συνοψίζον
ται τελικώς εις δυο αντιθέτους από
ψεις και μιαν τρίτην ενδιάμεσον.

Η πρώτη υποστηρίζει ότι ουδεμία 
σχέσεις υπάρχει μεταξύ του ονειρικού 
κόσμου και της εν εγρηγόρσει συνειδη
τής πραγματικότητας, ενώ η δευτέρα 
παραδέχεται ότι εν πολλοίς το όνειρον 
αποτελεί συνέχειαν της εν εγρηγόρσει 
ζωής.

Η τρίτη θέσις είναι τοιαύτη συνδιαλ
λαγής και συνθέσεως των προηγουμέ
νων, πρέπει δε να την θεωρήσωμεν ως 
την ορθοτέραν, παρά την διαπιστουμέ- 
νην δυσχέρειαν τοποθετήσεως συνδε
τικών κρίκων εις τας εκατέρωθεν αντι
λήψεις.

Ο χρονικός περιορισμός της διαλέ- 
ξεως, δεν επιτρέπει την παράθεσιν 
αντιστοίχων περικοπών, δΓ ο καιαρκού- 
μαι εις την διατύπωσιν των προσωπικών 
απόψεων του Φρόϋντ όστις υποστηρί
ζει ότι:

«Τα στοιχεία, τα συνθέτοντα το 
ονειρικόν περιεχόμενον, προέρχονται 
κατά κάποιον τρόπον από την ζωήν μας, 
αναπαραγόμενα και υπενθυμίζομε να 
απλώς υπό του ονείρου. Δεν πρέπει

Οί αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τα 
όνειρα ήταν αποκαλύψεις Θεών και 
δαιμόνων και τους έφερναν σε επαφή 
με τον κόσμο των υπερανθρώπων όν- 
των.

όμως να πιστεύωμεν ότι ο σύνδεσμος 
ονείρου και εγρηγόρσεώς είναι ενα 
οφθαλμοφανές γεγονός, μόλις αποκα- 
τασταθή η σχετική σύγκρισις. Αντιθέ- 
τως, πρέπει να αναζητηθή μετά μεγά
λης προσοχής και επιμονής, πολλάκις 
δε επί μακράν, διότι τόσον η μνήμη 
όσον καιαιάλλαιδιεργασίαιτου ονείρου 
παρουσιάζουν ωρισμένας ιδιομορφί
ας».

Ο Φρόϋντ συγκεντρώσας και ερευ- 
νήσας όλας τας υπαρχούσας περί της 
ψυχικής συμμετοχής εις το όνειρον 
εργασίας, διέκρινε και κατέταξεν αυ- 
τάς εις τρεις ομάδας θεωριών ως 
ακολούθως.

1η Ομάς: Θεωρίαι υποθέτουσαι και 
υποστηρίζουσαι ότι όλαι αι ψυχικοί 
δραστηριότητες της εγρηγόρσεώς α
νευρίσκονται εις το όνειρον.

2α Ομάς: Θεωρίαι υιοθετούσαι ότι εις 
τον ονειρευόμενον παρατηρείται μια 
πτώσις (ή έλλειψις) ψυχικής δραστηρι- 
ότητος, μια χαλάρωσις συνειρμών και 
γενικώς μια πτώχευσις του κεφαλαίου 
των χρησιμοποιουμένων στοιχείων.

3η Ομάς: Θεωρίαι αποδίδουσαι εις 
την ψυχήν κατά την διάρκειαν του 
ύπνου, ιδιαιτέρας ψυχικός δραστηριό
τητας μη υπαρχούσας η ατελώς εκδη- 
λουμένας κατά την εγρήγορσιν.

Η τελευταία άποψ ις φαίνεται να είναι 
η πλέον ορθή και χρήσιμος δια την 
ερμηνείαν της ονειρικής λειτουργίας,

ίσως δε εις αυτήν να οφείλεται η 
εκτίμησις πολλών παλαιών ψυχολόγων 
εις τα όνειρα.

Ενα πρόβλημα το οποίον απασχολεί 
όλους, ιδιαιτέρως όμως τους ψυχιά
τρους είναι αι σχέσεις μεταξύ ονείρου 
και νοητικών ή ψυχικών ασθενειών. 
Επειδή όμως διαφεύγει των ορίων της 
παρούσης διαλέξεως θα τονίσω απλώς 
μερικά σημεία επαφής όπου και πρέπει 
να αναζητηθούν αι συνδέσεις, ήτοι:

1. Τας κλινικός και αιτιολογικάς 
σχέσεις εις τας περιπτώσεις καθ' ας το 
όνειρον αντικαθιστά μιαν νοητικήν δια
ταραχήν ή προηγείται ή ακολουθεί μιας 
τοιαύτης.

2. Τας τροποποιήσεις ας υφίσταται 
το όνειρον εις τας διαφόρους μορφάς 
της παραφροσύνης.

3. Τας βαθείας σχέσεις ονείρου και 
ψυχώσεως, καθ' όσον αι ονειρικοί 
εικόνες τείνουν να δείξουν δια της 
αναλογίας των, φυσικήν συγγένειαν 
προς την παραδοξότητα των ψυχοπα
θολογιών παραληρητικών βιωμάτων 
των ψυχωσικών.

Ερεθίσματα και πηγαί του ονείρου.

Ολοι οι ερευνηταί δίδουν ευρυτά- 
την θέσιν εις τας προκαλούσας τα 
όνειρα αιτίας, παραδεχόμενοι την ύ- 
παρξιν ερεθισμάτων και πηγών. Οπι
σθεν των εννοιών αυτών διαφαίνεται 
μια θεωρία, η οποία εννοεί την ονειρι
κήν λειτουργίαν ως συνέπειαν μιας 
οχλήσεως κατά την διάρκειαν του 
ύπνου. Δεν ονειρευόμεθα τίποτε αν 
τίποτε δεν διαταράξη τον ύπνον μας, 
ήτοι το όνειρον έρχεται σαν αντίδρασις 
εις την διαταραχήν.

Οι ερευνητές δέχονται την ονειρική 
λειτουργεία ως συνέπεια μιας οχλήσε
ως κατά τη διάρκεια του ονείρου.
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Υπάρχουν άτομα που θυμούνται παλαιά 
τους όνειρα, τα οποία φθάνουν μέχρι 
και της πρώτης παιδικής τους ηλικίας.

Οσοι επίστευαν το όνειρον «οαν 
βίωμα θεόπεμητον», ουδέποτε ανεζή- 
τησαν άλλην πηγήν. Σήμερον όμως η 
έρευνα ανήκει εις την επιστήμην και το 
πρόβλημα μελετάται από βιολόγους, 
φυσιολόγους, ψυχολόγους, ψυχιά
τρους και άλλους ειδικούς, οι περισσό
τεροι των οποίων κατέληξαν εις την 
παραδοχήν των διαταραχών του ύπνου, 
ως προκλητικών ή έστω εκλυτικών 
αφορμών, ονειρικής λειτουργίας. Ολοι 
συμφωνούν εις την ύπαρξιν πολλαπλών 
εξωγενών και ενδογενών διαταραχών, 
σωματικών ή πνευματοψυχικών, άρα και 
εις την ύπαρξιν ποικιλίας ερεθισμάτων 
και πηγών. Το σημείον εις το οποίον 
διαφωνούν είναι η αξιολογική προτίμη- 
σις της σημασίας των πηγών αυτών.

Αποφεύγων την κεχωρισμένην λε
πτομερή περιγραφήν των, προβαίνω εις 
μιαν απλήν απαρίθμηση/ των σπουδαιο- 
τέρων ερεθισμών.

1. Εξωτερικοί ερεθισμοί των αισθή
σεων (αντικειμενικοί).

2. Εσωτερικοί ερεθισμοί των αισθή
σεων (υποκειμενικοί).

3. Εσωτερικοί ερεθισμοί των οργά
νων (οργανικοί).

4. Καθαρώς ψυχικοί ερεθισμοί (εξω
γενείς και ενδογενείς).

Η μνήμη και η λήθη του ονείρου.

Την κυριαρχούσαν εις ολόκληρον το
όνειρον ασυναρτησίαν και παραδοξολο

γίαν, ακολουθεί και η λειτουργία της 
μνήμης του ονείρου, ώστε να είναι 
αδύνατος η καθιέρωσις ωρισμένου κα- 
νόνος. Από την ψυχαναλυτικήν ερμη
νείαν σωρείας ονείρων διεπιστώθη ότι 
«εις την ονειρικήν σκέψιν αναβιούν 
παλαιά και πρόσφατα γεγονότα και 
βιώματα», η σύνδεσις των οποίων προς 
την προγενεστέραν ή παρούσαν συνει
δητήν εμπειρίαν της ζωής δεν είναι 
απλή, αλλά πολύπλοκος και σύνθετος, 
διότι η μνήμη παρουσιάζει εις το 
όνειρον μιαν σειράν ιδιομορφιών κατά 
την ανασύνθεσιν και ανάκλησιν των 
μνημονικών εικόνων, προς αναπαρά
σταση/ των. Είναι δυνατόν να ονειρευ- 
θώμεν φύρδην-μίγδην, παραστάσεις α- 
πωθημένας εις την βαθυτέραν περιο
χήν της μνήμης από της βρεφικής και 
πρώτης παιδικής ηλικίας, μετά παρα
στάσεων προσφάτων ως και της προη- 
γουμένης ημέρας και κυρίως ταύτας. 
Συχνάκις συμβαίνει να υπενθυμίζωνται 
εις το όνειρον όχι τα πλέον σημαντικά 
βιώματά μας, αλλά όλως δεύτε ρεύοντα 
ή και αδιάφορα μη συνειδητοποιηθέντα 
και μη επεξεργασθέντα επαρκώςκατά 
την εγρήγορση/ ή απωθηθέντα, ώστε 
τελικώς μένομεν με την εντύπωσιν «ότι 
το όνειρον μας είναι εμπειρία ξένη και 
άσχετος προς την ζωήν μας». Αν όμως 
είχαμεν την υπομονήν δια μιαν πλήρη 
ανάλυσιν κΓ ερμηνείαν των ονείρων, 
τότε θα ανεγνωρίζαμεν σχεδόν όλα τα 
στοιχεία της συγκρατήσεώς των, σαν 
εμπειρίας πραγματικών γεγονότων της 
ζωής ή οαν καθαρώς ψυχολογικά βιώ
ματα, απωθηθέντα προσφάτως ή από 
μακρού χρόνου εις την υποσυνείδητον 
ψυχικήν σφαίραν του Εγώ.

Είναι παρατηρημένον ότι, αν το όνει- 
ρον δεν διαλυθή το πρωί μετά την 
αφύπνιση/, ως συνηθέστερα συμβαίνει, 
οπωσδήποτε αι εξ αυτού εντυπώσεις 
εξασθενούν με την πάροδον της ημέ
ρας και από έντονοι αρχικώς, καθίσταν
ται ασήμαντοι κατά τας βραδυνάς ώρας 
και ακολούθως αποδράμουν και λησμο- 
νούνται. Αυτό είναι το φαινόμενον της 
Λήθης του ονείρου, η εξήγησις του 
οποίου δεν είναι τόσον απλή όσον ίσως 
εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται, δυ- 
σχεραινομένη έτι περισσότερον εκ των 
ακολούθων διαπιστώσεων και παρατη
ρήσεων:

α. Υπάρχουν όνειρα ή και μεμονωμέ
νοι ονειρικοί εικόνες αι οποίαι παραμέ
νουν ανεξίτηλοι εις την μνήμην μας επί 
δεκαετίας ή και εφ ’ όρου ζωής, 
χωρίς αύται να είναι πάντοτε αι πλέον 
εντυπωσιακοί η αι πρωτεύουσαι, τινές 
μάλιστα ίσως ουδόλως είχον αξιολογη- 
θή μετά την αφύπνισίν μας.

β. Υπάρχουν άτομα ενθυμούμενα 
παλαιά των όνειρα, εξικνούμενα μέχρι 
και της πρώτης παιδικής ηλικίας των.

γ. Έχειδιαπιστωθή ότι η επανάληψις 
της διηγήσεως ενός ονείρου, αφαιρείή 
και προσθέτει ονειρικά στοιχεία, ώστε η 
τελική του παρουσίαοις να είναι όλως 
διάφορος της αρχικής.

Οι ερευνηταί παραδέχονται ότι η 
τοιαύτη συμπεριφορά της μνήμης και 
της λήθης του ονείρου οφείλεται εις 
ωρισμένα ψυχοβιολογικά αίτια, των ο
ποίων η ανάλυσις διαφεύγει του σκοπού 
της παρούσης διαλέξεως.

Η ηθική του ονείρου.

Το ερώτημα το οποίον τίθεται ως 
προς την ηθικήν του ονείρου είναι, αν 
τα ηθικά συναισθήματα της ενεγρηγόρ- 
σει συνειδήσεως εισχωρούν εις την 
ονειρικήν διεργασίαν. Αι εκφρασθείσαι 
μέχρι σήμερον απόψεις, συνθέτουν 
μιαν άλυσον αντιθέσεων και αντιφάσε
ων, ως προς το πρόβλημα αυτό. ' Αλλοι 
υποστηρίζουν μετά ζήλου ότι «το όνει- 
ρον αγνοεί τας απαιτήσεις της ηθικότη- 
τος», ενώ αντιθέτως άλλοι εγγυώνται 
μετά βεβαιότητος και οαφηνείας, «περί 
της εμμονής των ηθικών αρχών κατά 
την διάρκειαν του ονείρου». Ακολού
θως, παραθέτω σχετικός περικοπάς 
των εκατέρωθεν υποστηριχθεισώναπό
ψεων, εις την κρίσιν σας άνευ σχολίων:

«Δεν είμεθα καλύτεροι και πιο ενά
ρετοι κατά την διάρκειαν του ύπνου. 
Φαίνεται μάλλον πως η συνείδησίς μας 
σωπαίνει εις το όνειρον, ούτως ώστε 
δεν νοιώθουμε κανένα οίκτον και δια- 
πράττομεν συχνά με πλήρη αδιαφορίαν 
και χωρίς μετάνοιαν και τα πιο φρικτά 
εγκλήματα».

Γ ιένσεν.

«Ο καθένας μας ξέρει ότι η συνείδη
σίς μας, εις το όνειρον είναι ιδιαίτερα 
ακόλαστη. Ο ονειρευόμενος συμπερι- 
φέρεται χωρίς καμμία απολύτως ντρο
πή, χωρίς συναίσθημα και ηθικήν κρίσιν, 
βλέπει δε και τους άλλους, ακόμη και τα 
πιο σεβαστά του πρόσωπα να ενεργούν 
κατά τρόπον, που δεν είναι δυνατόν 
ούτε να φανταοθή κατά τηνεγρήγορσίν 
του».

Φόλκελτ

«... Εις το όνειρον δεν παρεμβαίνουν 
ο στοχασμός, η λογική και η αισθητική 
καλαισθησία· η δε ηθική κρίσις, είναι 
τόσον αδύνατη ώστε να κυριαρχή εις 
αυτό, μια απόλυτος ηθική αδιαφορία».

Ράντεστοκ

Να και μια σειρά από αντιθέτους
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Στην απέναντι σελίδα κάτω: Ο Σοπεν- 
χάουερ σε πορτραίτο ζωγράφου της 
εποχής του. Υποστήριζε, ότι «ο άνθρω
πος ενεργεί και ομιλεί εις το όνειρο σε 
πλήρη συμφωνία προς τον χαρακτήρα 
του».

διαβεβαιώσεις:
«Ο άνθρώπος ενεργεί και ομιλεί εις 

το όνειρον εις πλήρη συμφωνίαν προς 
τον χαρακτήρα του».

Σοπενχάουερ

«Εκτός μερικών σπανίων εξαιρέσε
ων, ένας ενάρετος άνθρωπος είναι 
όμοιος και εις το όνειρόν του, αντιστε- 
κόμενος εις όλα τα ελαττώματα του 
όπως εν εγρηγόρσει. Αντιθέτως, ο 
αμαρτωλός θα ξαναβρή εις το όνειρον, 
όλας τας εικόνας αι οποίαι του είναι 
αρεστοί όταν είναι ξύπνιος».

Χάφνερ

«... Η αλήθεια τελικώς εμφανίζεται 
εις το όνειρον, παρ’ όλας τας μεταμφι
έσεις μας... Ο τίμιος άνθρωπος δεν θα 
διαπράξη ούτε εις το όνειρον του 
ατιμωτικόν έγκλημα, αν δε συμβή και 
διαπράξη, θα τρομάξη σαν να πρόκειται 
δια κάτι ξένον προς την φύσιν του».

Σόλτς.

«Οι καλύτεροι των ανθρώπων μόνον 
εις το όνειρον γνωρίζουν, αυτά που οι 
άλλοι κάνουν όταν είναι ξύπνιοι».

Πλάτων.

Ο Χίλνεμπραντ, ο οποίος παρέχει με 
το έργον του την πλέον πλούσιαν και 
ολοκληρωμένην συμβολήν εις το όνει- 
ρον, αντιμετωπίζει ορθολογιστικώτερα 
το θέμα της ηθικότητος του ονείρου, 
παραδεχόμενος ότι παρά την φαινομε
νικήν παραδοξότητα και ηθικήν αναρχί
αν του ονείρου εξακολουθεί να υφίστα- 
ται η ηθική φύσις του ατόμου με 
συνέπειαν:

«Ενώ παραδεχόμεθα εις το όνειρον 
την πλέον χονδροειδή επιστημονικήν 
απάτην ή τον πλέον αναγχρονισμόν, 
διακρίνομεν συγχρόνως τον καλόν από 
τον κακόν, την αρετήν από την αμαρτί
αν. Οσον κι' αν χάνωμεν την γνώσιν 
της συνειδητής πραγματικότητος, πα
ραμένει εντός μας η κατηγορική ηθική 
προστακτική, και αυτό συμβαίνει διότι η 
ηθικότης είναι τόσο στενά συνδεδεμέ- 
νη με την ανθρωπίνην φύσιν ώστε 
τελικώς να μη εξοστρακίζεται ούτε από 
τον καλλειδοσκοπικόν χορόν του ονεί
ρου, εις τον οποίον παρασύρονται η 
μνήμη, η φαντασία, η διανόησις και αι

άλλαι ψυχικοί λετιουργίαι».
Θα ολοκλήρωσω το πρόβλημα της 

ηθικότητος του ονείρου αναφέρωντας 
απόψεις του Φρόϋντ εν περιλήψει:

1. Οσοι πιστεύουν ότι η ηθική 
προσωπικότης κατακρημνίζεται εις το 
όνειρον, θα πρέπει να πάψουν να 
ενδιαφέρωνται δια «τα ανήθικα όνει
ρα», αφού ο ονειρευόμενος «είναι 
άμοιρος πάσης ευθύνης», ούτε και να 
συμπεραίνουν δια την ηθικήν διαστρο
φήν της φύσεώς του, εκ της διαστρο
φής των ονείρων του, όπως δεν συμπε
ραίνουν από τον παραλογισμόν του 
ονείρου, δια την διανοητικήν μηδαμη- 
νότητα του ονειρευομένου.

1. ' Οσοι πάλιν θεωρούν ότι η ηθική 
κατηγορική προστακτική επεκτείνεται 
και εις το όνειρον, θα πρέπει να 
παραδεχθούν την «απόλυτον ευθύνη» 
του ονειρευομένου δια τα «ανήθικα 
όνειρά του», επομένως και δια την 
διεστραμμένην ηθικήν του.

' Εχει όμως παρατηρηθή ότι οι υπο- 
στηρικταί της απόψεως αυτής, παρά 
την εμμονήν των εις την αρχήν της 
ηθικότητος του ονείρου, αρνούνται ή 
αποφεύγουν να παραδεχθούν την ευ
θύνην των ιδικών των ονείρων, δι' ό και 
δεν μας μένει παρά να τους ευχηθώμεν 
«να βλέπουν πάντοτε μόνον ενάρετα 
όνειρα, ώστε κανείς να μην μπορή, να 
αμφιβάλλη δια την αρετήν των, εκ του 
περιεχομένου των ονείρων των».

3. Η πραγματική όμως αλήθεια έγκει
ται εις το ότι: «κανείς μας δεν μπορεί να 
ξέρη μέχρι ποιου σημείου είναι καλός ή

κακός, η αδυναμία μας δε αυτή επε- 
κτείνεται και κατά την διάρκειαν του 
ονείρου». Ωστε είναι φρόνιμον, να 
αναγνωρίσωμεν ότι, «ίσως υπάρχουν 
και ωρισμένα ανήθικα όνειρα, τα οποία 
όμως πρέπει να αναλύσωμεν προς 
αναζήτησιν της προελεύσεώς των».

Μετά την παραδοχήν αυτήν γεννάται 
το ερώτημα μιας νέας αντιθέσεως: «Η 
ανηθικότης του ονείρου προέρχεται 
από τας ψυχικάς λειτουργίας της καθη
μερινής ζωής ή είναι καθαρώς σωματι
κής αρχής;»

Υποστηρίζονται αμφότεραι αι από
ψεις, με άμεσον συνέπειαν να αναγκα- 
σθούν εις την αναγνώρισιν καιαναζήτη- 
σιν μιας ιδιαιτέρας ψυχικής ή μη πηγής, 
της ανηθικότητας του ονείρου, τόσον οι 
συνήγοροι του ανευθύνουΤ όσον και οι 
κατήγοροι του υπευθύνου αυτής.

Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι, ο 
Φρόϋντ παραδεχόμενος ότι το όνειρον 
είναι μια βασική ψυχική λειτουργία, 
επιτελούσα ρόλον δικλείδος ασφαλεί
ας, όχι μόνον εις το θέμα της ηθικής, 
αλλά γενικώς εις το σύνολον της 
ψυχοδυναμικής εμπειρίας των συνει
δητών και υποσυνειδήτων βιωμάτων 
του ανθρώπου, ανεκάλυψεν την χρυ
σήν τομήν του προβλήματος της ηθικό
τητος του ονείρου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ - 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ 

ΟΝΕΙΡΟΥ

Αι ακολουθούσαι σκέψεις ανταποκρί-
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Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΝ ΟΝΕΪΡΩΝ

νονται εις τας βασικωτέρας των αντιλή
ψεων του Φρόϋντ επί των ουοιωδών 
σημείων του περιεχομένου, της σκοπι- 
μότητος και των ψ υχολογικών διεργασι
ών του ονείρου.

Περιεχόμενον του ονείρου.

Ό σον καλλειδοοκοπικόν, παράλο
γον, ασυνάρτητον και παράδοξον και αν 
παρουσιάζεται το όνειρον, αφού κατά 
την διάρκειάν του καταστρατηγούνται 
όλα τα καθιερωμένα ως πραγματικότης 
και αλήθεια, ώστε να συζητώμεν με 
λουλούδια, δένδρα και ζώα και να 
συνδιαλεγώμεθα με προσφιλείς μας και 
ξένους νεκρούς, δεν παύει να έχη ενα 
κάποιο περιεχόμενον, το οποίον, αν 
ταξινομηθή και αναλυθή, ίσως βοηθήση 
όχι μόνον εις την κατανόηοιν της 
ονειρικής παραδοξολογίας, αλλά και 
πολλών ψυχολογικών προβλημάτων του 
ονειρευομένου.

Το αλλόκοτον εκ πρώτης όψεως 
περιεχόμενον του ονείρου έχει μιαν 
κάποιαν συνέχειαν κΓ ενα ιδιόρρυθμον 
έστω ειρμόν, εις την εκτύλιξιν των 
ονειρικών παραστάσεων και διακρίνεται 
εις:

1. ' Εκδηλον περιεχόμενον και
2. Λανθάνον ή διαφανόμενον περιε

χόμενον.
Ως έκδηλον χαρακτηρίζεται η σαφής 

ονειρική σκέψις, η προβαλλομένη ως 
εικόνα, ως γραφή, ως μονόλογος, ως 
διάλογος, ως ακοή κλπ.

Ενώ το λανθάνον απαρτίζεται από τα 
ασαφή στοιχεία του ονείρου, άτινα 
καλύπτονται, υπονοούνται ή συμβολί
ζονται υπό της ονειρικής εικόνος, ή 
γεννώνται ως δευτερεύουσαι σκέψεις

κατά την διάρκειαν, την διήγησιν ή 
ανάμνησιν του ονείρου.

Η όλη συγκρότησις και φύοις του 
ονειρικού περιεχομένου, συνίσταται 
από άθροισμα παραστάσεων αίτινες 
είναι:

α. Συνειδητοί αρχικώς εμπειρίαι, κυ
ρίως επιθυμίαι, απωθηθείσαι εκ των 
υστέρων και χρονολογούμενοι από της 
βρεφικής ηλικίας μέχρι και της νυκτός 
του ονείρου.

β. Εν ενεργείς παλαιοί και πρόσφατοι

συνειδητοί εμπειρίαι (πάλιν κυρίως μη 
πραγματοποιηθείσαι επιθυμίαι ή και 
προβλήματα τρέχοντα και μη μετά των 
οποίων κατατρυχόμεθα εν τη καθημερι
νή πράξει).

γ. Ολως προσυνειδητά, υποσυνεί
δητα ή και ασυνείδητα βιώματα, ουδέ
ποτε διελθόντα το κατώφλιον του συ
νειδητού, εν εγρηγόρσει. (Ταύτα ενίο
τε υποκρύπτουν ακατανομάστους δια
θέσεις και τάοεις).

δ. Συγκεκροτημέναιήδη και (οργανω
μένοι εκ των προτέρων φαντασιώσεις, 
ονειροπολήσεις, οράματα. (Ωραιοτάτη 
απεικόνισις αυτών προβάλλεται συχνά- 
κις σαν τρυκ εις πολλά κινηματογραφι
κά έογα...).

ε. Κυρίως δε παραστάσεις των προ
σφάτων προ του ονείρου ημερών, ιδίως 
της προηγουμένης, αι οποίαι ατελώς 
επεξειργάσθησαν υπό της συνειδήσε- 
ως κατά την διάρκειαν της εγρηγόρσε- 
ως, η δεν έτυχον της δεούσης προσο
χής ή τέλος απωθήθησαν.

Σκοπιμότης του ονείρου.

Ασχέτως όμως του ποιού και της 
φύσεως του περιεχομένου του ονείρου 
και της συγκροτήσεως του από παλαιά ή 
πρόσφατα συνειδητά ή και ασυνείδητα 
βιώματα, το όνειρον ωσάν ψυχολογική 
δραοτηριότης, εξυπηρετεί μιαν συγκε- 
κριμένην σκοπιμότητα, ακόμη και εις 
τας περιπτώσεις εκείνος κατά τας 
οποίας εκλυτική αφορμή της εκδηλώ- 
σεώς του υπήρξεν ένας καθαρώς 
σωματικός ερεθισμός.

Ως απέδειξεν η αναλυτική ερμηνεία 
σωρείας ονείρων, η σκοπιμότης αυτή 
έγκειται πάντοτε εις την ικανοποίησιν, 
εκπλήρωσιν ή πραγματοποίησιν των 
επιθυμιών μας. ' Οσον κΓ αν σας 
φαίνεται παράξενον, αυτή είναι η πρα- 
γματικότης, διότι η ψαχανάλυσις και 
των πλέον εφιαλτικών και καταθλιπτι- 
κών ονείρων, καταδεικνύει την ύπαρξιν 
εις το βάθος κάποιας απωθημένης 
επιθυμίας. Η ικανοποίησις της επιθυμί
ας εις το όνειρον, δύναταιναπροσλάβη 
θετικόν ή αρνητικόν χαρακτήρα, εξυπη
ρετούσα ή παρεμποδίζουσα την εκδή- 
λωσιν γεγονότος τινός.

Ψυχολογικοί διεργασίαι του ονεί
ρου.

Εις την ανωτέρω σκοπιμότητα, οφεί
λεται η εξέλιξις του ονείρου εις μιαν 
όλως ιδιόμορφον λειτουργίαν, εμπλου- 
τισθείσαν από σειράν ολόκληρον, ψυ
χολογικών διεργασιών, αι οποίαι κατευ
θύνουν την προβολήν της αρχικής 
προσυνειδητής ονειρικής σκέψεως, 
εις την συνειδητήν μορφοποίησιν και 
εκτύλιξιν του ονείρου.

Η σημασία των διεργασιών αυτών 
αποκτά ιδιαιτέραν σπουδαιότητα καθ' 
όσον υπ' αυτών καταβάλλεται πρόσθε
τος προσπάθεια όπως:

α. Πραγματοποιηθή η επιθυμία του 
ονειρευομένου.

β. Διαφυλαχθή βασικώς η ψυχολογι
κή και ηθική ακεραιότης της προσωπι
κότητάς του, παρά τας παρουσιαζομέ- 
νας ονειρικός αντιφάσεις και παραλλα- 
γάς της, και

γ. Εξασφαλισθή η συνέχισις της 
φυσιολογικής λειτουργίας του ύπνου 
(ήτις δεν επιτυγχάνεται πάντοτε).

Θ αναφέρω τας βασικωτέρας των 
ψυχολογικών διεργασιών του ονείρου 
χωρίς να τας αναλύσω όμως. Ως 
τοιαύται δε δύνανται να χαρακτηρι- 
σθούν αι ακόλουθοι:

α. Η απώθησις, η μετάθεσις και η 
συμπύκνωσις των ονειρικών στοιχείων, 
ώστε τελικώς το ονειρικόν περιεχόμε
νον να παρουσιάζεται κατά πολύ διαφο-
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ροποιημένον και παρηλλαγμένον εν 
σχέαει προς την προσυνειδητήν και 
συνειδητήν ονειρικήν σκέψιν.

β. Η μορφοποίησις, η απεικόνισις και 
ο συμβολισμός, δια των οποίων επιτυγ
χάνεται η ονειρική παράστασις, οιασδή- 
ποτε ψυχοδυναμικής βιωματικής εμπει
ρίας, προσδιδομένης εντέχνως της 
αναλογούσης εις την εκάστοτε περί- 
στασιν ονειρικής σκηνοθεσίας.

γ. Η λογοκρισία του ονείρου, η οποία 
εξυπηρετουμένη υπό των προηγουμέ
νων, ως και πασών τωνδευτερευουσών 
διεργασιών, παραλλάσσει το σύνολον 
του ονειρικού περιεχομένου, μεταμφι- 
έζουσα αυτό, δια της αφαιρέσεως 
αντικαταστάσεως, καλύψεως και υπο- 
καταστάσεως των επωδύνων, ασέμνων, 
ανατρεπτικών, ανήθικων, μη επιτρεπο- 
μένων να εκφρασθούν ως έχουν στοι
χείων της ονειρικής σκέψεως, επιτυγ
χάνει τελικώς την αθωωτέραν και ανώ- 
δυνον προβολήν των, ώστε και η 
σκοπιμότης του ονείρου, δηλαδή η 
πραγματοποίησις των επιθυμιών μας να 
εκπληρούται, αλλά και η ηθική ακεραιό- 
της της προσωπικότητος να διαφυλάσ- 
σεται.
Διάρκεια του ονείρου.

Αποφεύγων την επέκτασιν εις μιαν 
ατέρμονα συζήτησιν επί της διάρκειας 
των ονείρων, ως και των αντιστοίχων 
σταδίων του ύπνου, τονίζω απλώς ότι:

1. Ονειρευόμεθα συνήθως κατά τα 
αρχικά στάδια του ύπνου ως και ολίγον 
προ της αφυπνίσεώς μας.

2. Σπανίως ονειρευόμεθα κατά τα 
στάδια του βαθέος ύπνου, καθ' α όμως 
είναι δυνατή η συνέχισις ενός ονείρου.

3. Συχνάκις είναι δυνατή η επανάλη- 
ψις της συνεχείας, ενός ονείρου, 
ασχέτως της αιτίας και του τρόπου 
διακοπής του.

4. Οπωσδήποτε τα όνειρα δεν είναι 
νοητόν να διαρκούν όσον και αι εκτυλισ
σόμενοι κατ' αυτά παραστάσεις.

5. Η διάρκεια των ονείρων είναι πάρα 
πολύ μικρά και ενίοτε απειροελάχιστη, 
εν συγκρίσει προς την πλουοιότητα του 
ονειρικού περιεχομένου.

6. Ο πλούτος του ονειρικού περιεχο
μένου οφείλεται κυρίως εις την ταχύτη
τα ροής της ονειρικής οκέψεως και της 
εναλλαγής των ονειρικών εικόνων, αλ
λά και εις την δυνατότητα παρεμβολής, 
ενοωματώσεως και προβολής εντός 
του ονείρου, ήδη συγκεκροτημένων 
ψυχολογικών βιωμάτων και ιδία φαντα
σιώσεων, ονειροπολήσεων και οραματι- 
σμών, ως προείπον.

Μέθοδοι ερμηνείας των ονείρων.

Ερμηνεύω ενα όνειρον σημαίνει ότι

0 άνθρωπος κατά 
την πορεία της 
πολιτιστικοπνευματικής 
του εξελίξεως, 
προσπάθησε να 
ερμηνεύσει 
τα όνειρά του.

αποκαλύπτω το νόημά του, ότι το 
αντικαθιστώ με άλλας παραστάσεις και 
δεδομένα, ικανάς να εισαχθούν «σαν 
όμοιος και ισάξιος κρίκος εις την 
αλληλουχίαν των ψυχικών εμπειριών».

Ο κοινός νους, εις το θέμα της 
ερμηνείας των ονείρων, υπήρξεν ανέ
καθεν προοδευτικώτερος, αρκετών ε 
πιστημονικών θεωριών, αίτινες θεω- 
ρούσαι το όνειρον ως φαινόμενον 
οργανικόν και όχι ψυχικόν, ουδέν περι- 
θώριον ή πρόβλημα ερμηνείας παραδέ
χονται.

' Εχων κάθε δικαίωμα ο κοινός νους 
να μη είναι συνεπής, ομολογεί μεν ότι 
το όνειρον είναι ακατανόητον και παρά
λογον, δεν τολμά όμως να αρνηθή την 
ύπαρξιν κάποιας σημασίας εις αυτό. 
Οδηγούμενος ίσως από κάποιο σκοτει
νόν προαίσθημα, ξέρει ότι το όνειρον 
υποκρύπτει ενα νόημα και υποκαθιστά 
μιαν άλλην διεργασίαν της σκέψεως, 
την αντίληψ ιν των οποίων θα αποκτήσω- 
μεν αν προηγουμένως εύρωμεν ’«πώς 
έγινεν η υποκατάστασις αυτή;»

Ο άνθρωπος κατά την πορείαν της 
πολιτιστικοπνευματικής του ανελίξεως, 
προσεπάθησε να ερμηνεύση τα όνειρά 
του, σοφισθείς ποικιλίαν μεθόδων μετά 
σωρείας παραλλαγών, αίτινες όμως 
γενικώς δύνανται να διακριθούν από 
απόψεως τεχνικής εις δυο βασικός 
τοιαύτας, ήτοι την Συμβολικήν και την 
Αποκρυπτογραφικήν μέθοδον ερμηνεί
ας των ονείρων.

1. Η συμβολική μέθοδος θεωρούσα 
το ονειρικόν περιεχόμενον «σαν ενα 
όλον», προσπαθεί να το αντικαταστήση 
με ενα ανάλογον, αλλά απόλυτα νοητόν 
περιεχόμενον. Κλασσικόν παράδειγμα 
της μεθόδου ταύτης θεωρείται η ερμη
νεία του Ονείρου του Φαραώ υπό του 
Ιωσήφ. Ο Φαραώ ονειρεύεται «ότι επτά 
(7) παχείαι αγελάδες καταβροχθίζον
ται, υπό των εν συνεχεία απερχομένων 
επτά (7) ισχνών». Κατά την ερμηνείαν 
του Ιωσήφ, το όνειρον συμβολίζει σαν 
προμήνυμα «τον επτάχρονον λιμόν της 
Αιγύπτου κατά την διάρκειαν του οποί
ου θα εξαντληθούν όλα τα αποθέματα 
της επταετούς αφθονίας». Συχνάκις 
την ιδίαν συμβολικήν μέθοδον ερμηνεί
ας αυναντώμεν και εις τα τεχνητά

όνειρα, των λογοτεχνικών έργων, ποιη
τών και πεζογράφων.

Δεν υφίσταται τεχνική διδασκαλίας 
της συμβολικής μεθόδου, ούτε είναι 
εύκολος ο τρόπος αποκαλύψεως του 
συμβολικού νοήματος των ονείρων, 
ούτως η επιτυχία εξαρτάται από την 
ευφυΐαν και την ισχυρόν διαίσθησινή μη 
του ερμηνευτού και μόνον. Η συμβολι
κή μέθοδος ερμηνείας, αν και μειονε- 
κτούσα της αποκρυπτογραφικής, εις 
την εξήγησιν των συγκεχυμένων και 
ασαφών ονείρων, κατόρθωσε να ανυ- 
ψωθή εις επίπεδα υψηλής τέχνης, 
απαιτούσης ιδιαίτερα χαρίσματα από 
τους θεράποντάς της.

2. Η Αποκρυπτογραφική μέθοδος 
ερμηνείας των ονείρων είναι κάπως πιο 
λαϊκή και δεν έχει την φιλοδοξίαν 
ανελίξεώς της, εις υψηλήν τέχνην. Η 
μέθοδος αύτη θεωρεί το όνειρον «σαν 
ενα κρυπτογραφικόν κείμενον» το ο
ποίον πρέπει να μεταφρασθή σημείον 
προς σημείον, με βάσιν μιαν οταθεράν 
κλείδα Ονειροκρίτου, π.χ. ονειρεύομαι 
μιαν επιστολήν, ακολούθως ενα αερο- 
πλάνον και εν συνεχεία βρίσκομαι εις 
μιαν κηδείαν, κ.ο.κ. Ανοίγω τον ονειρο
κρίτην και βλέπω, ότι η επιστολή σημαί
νει πείσμα, το αεροπλάνον είδησιν και η 
κηδεία αρραβώνα.

Ο Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός όστις 
υπήρξεν ο διασημότερος ερμηνευτής 
ονείρων της αρχαιότητος, χρησιμοποιεί 
μιαν ενδιαφέρουσαν παραλλαγήν της 
αποκτυπτογραφικής μεθόδου, λαμβά- 
νων υπ' όψιν εκτός των ονειρικών 
στοιχείων και υποκειμενικά τοιαύτα του 
ονειρευομένου, αφορώντα εις την ου- 
νόλην προσωπικότητα αυτού, ως είναι 
λ.χ. η ηλικία, το φύλον, η μόρφωσις, η 
οικογενειακή κατάστασις, το επάγγελ
μα κ.ά.

Το βασικόν χαρακτηριστικόν της απο- 
κρυπτογραφικής μεθόδου είναι το ότι η 
ερμηνεία δεν αναφέρεται εις το σύνο
λον του ονείρου, αλλά εις τα επί 
μέρους τμήματά του, «σαν να είναι το 
όνειρον συνοθύλευμα στοιχείων», έκα
στον των οποίων πρέπει να προσδιορι- 
σθή και να αποκρυπτογραφηθή ξεχωρι
στά.

Είναι βέβαιον πως αφορμή της ιδέας 
αποκρυπτογραφήσεως του ονείρου, α- 
πετέλεσαν τα συγκεχυμένα και άλως 
αλλοπρόσαλλα όνειρα.

Αι αναφερθείοαι μέθοδοι ερμηνείας 
των ονείρων είναι ακατάλληλοι δια την 
χρησιμοποίησιν εις τα πλαίσια μιας 
επιστημονικής ερεύνης, διότι η μεν 
εφαρμογή της συμβολικής είναι περιο
ρισμένη, χωρίς συστηματικήν κατευ
θυντήριον γραμμήν, της δε κρυπτογρα
φικής εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την
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«κλείδα του ονειροκρίτου», δια την 
ορθότητα της οποίας ουδεμία εγγύησις 
υπάρχει. Επομένως διαφαίνεται κίνδυ
νος παραδοχής της γνώμης πολλών 
ερευνητών ότι η ερμηνεία των ονείρων 
δεν είναι σοβαρόν πρόβλημα, αλλά 
ψευδοπρόβλημα άνευ σπουδαιότητος 
και αξίας.

Η ψυχαναλυτική εργασία όμως και η 
κριτική ικανότης του Φρόϋντ μας απήλ- 
λαξαν εξ  αυτού του κινδύνου. Ο 
Φρόϋντ και μαζί του και άλλοι ψυχολό- 
γοι και ερευνηταί, διεπίστωσαν ότι και 
εις αυτήν την περίπτωσιν όπως άλλω
στε συχνά συμβαίνη, η λαϊκή δοξασία 
επλησίαζε περισσότερον την αλήθειαν 
απ' όλας τας θεωρίας, παραδεχόμενη 
ότι: «Το όνειρον έχει κάποια κρυφήν 
σημασίαν η οποία πρέπει να ερμηνευ- 
θή».

Με την πάροδον των ετών και την 
πρόοδον των ερευνών του, ο Φρόϋντ 
ωλοκλήρωσε τας απόψεις του, συγγρά- 
ψας την περίφημον «Ερμηνευτικήν των 
Ονείρων» δια της οποίας και καθιέρωσε 
την ψυχαναλυτικήν ερμηνείαν των ο
νείρων.

Η σπουδαιότης της ψυχαναλυτικής 
μεθόδου έγκειται εις το γεγονός της 
εκμεταλλεύσεως όλων των δυνατών 
προϋποθέσεων, μιας πλήρους αναλύ- 
σεως και ερμηνείας του ονείρου, δια 
της ενεργού συμμετοχής του ίδιου 
ονειρευομένου, όστις είναι και ο καταλ
ληλότερος παντός άλλου ερμηνευτής.

Ούτω, παρατηρούνται, αναλύονται 
και ερμηνεύονται όλα τα στοιχεία των 
ονείρων ως και αι συναφείς συναισθη
ματικοί και λοιπαί επιπτώσεις της αφη- 
γήσεως και επαναλήψεως αυτής, δια 
της προσεκτικής μελέτης και ερεύνης 
των κάτωθι δεδομένων και προϋποθέ
σεων.

1. Της ονειρικής σκέψεως και των 
πιθανών γενεσιουργών αιτίων αυτής.

2. Του εκδήλου και του λανθάνοντος 
ονειρικού περιεχομένου.

3. Του τρόπου αφηγήσεως του ονεί
ρου και ιδία των τροποποιήσεων και 
παραλλαγών κατά την επανάληψιν ταύ- 
της.

4. Του επακολούθου της διηγήσεως 
ελευθέρου συνειρμού και ιδία ως προς 
την συναισθηματικήν φόρτισιν και αξιο- 
λόγησιν των επί μέρους ονειρικών 
στοιχείων.

5. Του πιθανωτέρου συμβολισμού 
των ονειρικών εικόνων.

Η ψυχαναλυτική μέθοδος ως προς 
τον τρόπον και το σύστημα εργασίας 
προσομοιάζει περισσότερον προς την 
αποκρυπτογραφικήν, είναι δε λεπτομε
ρειακή και όχι μαζική, διαιρούσα το 
όνειρον εις τμήματα και μεμονωμένος

ενίοτε εικόνας. Είναι βεβαίως πλέον 
ευέλικτος και ελαστικωτέρα προσαρμο- 
ζομένη εκάστοτε προς τους βασικούς 
χαρακτήρας της προσωπικότητος και 
τους προβληματισμούς του ονειρευο- 
μένου, αλλά ως εκ τούτου είναι συνάμα 
και άκρως δυσχερεστέρα της αποκρυ- 
πτογραφικής.

Συνήθως μένει αναπάντητος η προς 
μη εξησκημένον άτομον ερώτησις: «Τι 
σκέψεις σας γεννά το όνειρον αυτό;» 
Αντιθέτως, αν η ερώτησις περιορισθή 
προς διαχωρισθείσαν ονειρικήν εικόνα, 
τότε εις την συνείδησιν του ερωτωμέ- 
νου ονειρευθέντος, έρχεται σειρά ολό
κληρος ιδεών, αι λεγόμενοι «οπισθο- 
βουλίαι».

Δια των οπισθοβουλιών οδηγούμεθα 
εις την περαιτέρω διερεύνησιν του 
λανθάνοντος περιεχομένου του ονεί
ρου και αποκαλύπτομεν τας προϋπαρ- 
χούσας εν σπέρματι ή απωθήσει προ- 
συνειδητάς σκέψεις, επιθυμίας και 
λοιπάς ψυχικός εμπειρίας.

Παρά τον αποκρυπτογραφικόν της 
χαρακτήρα, η ψυχαναλυτική ερμηνεία 
χρησιμοποιεί ευρέως την συμβολικήν 
του ονείρου και ιδίως εις τας σεξουαλι
κής φορτίσεως και χροιάς όνειρα, υπό 
την έννοιαν όμως της παραδοχής και 
μεταφοράς προς εξήγησιν ή αντικατά
στασή των ονειρικών εικόνων, δι' 
ωρισμένων συμβόλων καθιερωθέντων 
παγκοσμίως, ή τοπικώς κατά περιοχάς 
αναγνωριζομένων και παραδεκτών, υπό 
των διαφόρων λαών, εις τα ήθη και 
έθιμά των.

Δια την επιτυχή εφαρμογήν της 
ψυχαναλυτικής μεθόδου απαιτούνται 
μακροχρόνιος ειδική εκπαίδευσις, ως 
και σχετική ικανότης του ερμηνευτού 
όστις απαραιτήτως πρέπει να είναι 
ψυχίατρος ή ψυχολόγος, αλλά και μια 
κάποια προπαιδεία του αναλυομένου 
ατόμου, όπως ακριβώς και εις την

ορθόδοξον ψυχανάλυσιν.
Ο ονειρευόμενος προς επίτευξιν της 

κατά το δυνατόν πιστωτέρας και ορθο- 
τέρας ερμηνείας του ονείρου πρέπει 
να συνεργασθή αρμονικώς μετά του 
ερμηνευτού και να ακολουθήση τουλά
χιστον τας κατωτέρω υποδείξεις:

α. Να αναστείλη κατά την διήγησιν 
του ονείρου πάσαν κριτικήν δραστηριό
τητα, αποφεύγων την λογοκρισίαν ως 
προς το τι μπορεί, πρέπει ή συμφέρει 
να πή και τι όχι.

β. Να αποφύγη την απώθησιν των 
κατά νουν ερχομένων σκέψεων, μη 
επιτρεπομένης της αυθαιρέτου αξιολο- 
γήσεως της σημασίας αυτών, υπό του 
ίδιου.

γ. Να επιτρέψη την ελευθέραν και 
ακώλυτον ροήν των συνειρμών του, 
ώστε να αποφευχθή η τροποποίησις 
της ψυχοσυνθέσεώς του.

δ. Να συμμορφούται προς τας εκά
στοτε οδηγίας του ερμηνευτού διασα
φηνίζουν, επαναλαμβάνων κλπ. (ορισμέ
να απαραίτητα σημεία.

Σημειούται ότι είναι αδύνατος η 
ερμηνεία οιουδήποτε ονείρου, αν ο 
ονειρευόμενος, ακουσίως ή εκουσίως, 
δεν βοηθήση εις την αποκάλυψιν των 
όπισθεν του ονειρικού περιεχομένου 
καλυπτομένων, προσυνειδητών και συ
νειδητών βιωμάτων και εμπειριών.

Η εν τη πράξει εφαρμογή της ψυχα
ναλυτικής μεθόδου ερμηνείας, (οδήγη
σε τον Φρόϋντ, όπως και πολλούς 
άλλους ερευνητάς, εις την αποδοχήν 
της ήδη αναφερθείσης απόψεως περί 
της σκοπιμότητος του ονείρου, ως 
ψυχολογικής λειτουργίας ήτις «βασι- 
κώς συνεπάγεται, ασχέτως του ονειρι
κού περιεχομένου την εκπλήρωσιν κά
ποιας επιθυμίας». Τούτ' αυτό ισχύει και 
δια τα αγχώδη, καταθλιπτικά, δυσάρε
στα και εφιαλτικά όνειρα ως προείπον, 
εις τα οποία έχει επέλθη τρόπον τινά, 
μια διάσπασις, της αλύσεως των μηχανι
σμών και διεργασιών της λογοκρισίας, 
εις την προσπάθειαν της καλύψεως 
μιας πιθανώς επωδύνου ή ανομολογή- 
του ενίοτε επιθυμίας, δι ό και παρατη- 
ρείται η έκλυσις υπερβολικού βαθμού 
άγχους.

Οίκοθεν νοείται ότι η ονειρική εκπλή- 
ρωσις ή πραγματοποίησις των επιθυμι
ών μας, έχει την έννοιαν της εμμέσου, 
μεταφορικής και ψυχολογικής τοιαύτης 
και είναι σαφώς εξωπραγματική, δρώσα 
ως υποκατάστατον πραγματικής εκπλη- 
ρώσεως, δια λόγους καθαρός συναι
σθηματικής αμβλύνσεως των συγκινη
σιακών μας βιωμάτων και ψυχικών 
συμπλεγμάτων.

Η συνέχεια στο επόμενο
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Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ
Του Αρχιμανδρίτου ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Η ΖΩΗ του ανθρώπου είναι μια 
περιπέτεια. Από τα κλάματα του 

νηπίου με τα οποία χαιρετά τον κόσμο 
μέχρι το καταθλιπτικό βάρος των γερα
τειών και το θάνατο που διαλύει την 
ζωή, ο άνθρωπος ζει καθημερινά τις 
εναλλαοσόμενες φάσεις της χαράς και 
της λύπης, της ελπίδας και της απογοή
τευσης, του ονείρου που σπάνια πραγ
ματοποιείται και της πίκρας για τη 
φθορά του χρόνου. Αναπτύσσεται μέσα 
σε μια βιολογική εντελέχεια με νόμους 
και στάδια προκαθορισμένα απ' όπου 
δεν μπορεί να βγει, όσο κι αν πασχίζει 
όσο κι αν μοχθεί. Και η Ιστορία από την 
αυγή του κόσμου μέχρι σήμερα, είναι 
μια μεγένθυση της ατομικής περιπέτει
ας. Πόλεμοι και γιορτές, φόβοι και 
αγωνίες, κατακτήσεις και καταστροφές 
συνθέτουν τον καμβά του ιστορικού 
«γίγνεσθαι».

Ωστόσο εκείνο που δικαιώνει τη ζωή 
και δίνει νόημα στο μυστήριό της είναι η 
ασταμάτητη προσπάθεια. Ο αιώνιος 
μόχθος του ανθρώπου να οργανώσει με 
το μυαλό και την καρδιά το χάος που τον 
περιβάλλει και ν' ανέβει πάνω από το 
κατάστρωμα των ενστίκτων, να δημι
ουργήσει πνεύμα, ιστορία.

Ομως και σ' αυτή την δημιουργική 
αναζήτηση, η ιστορία παίρνει τη μορφή 
της αδιάκοπης περιπέτειας. Ελκύει τον 
διψασμένο οδοιπόρο μια νέα ιδεολογία, 
τον κυριεύει για χρόνια πολλά, αιώνες 
ίσως, για να τον παρατήσει κάποτε 
κουρασμένο, ν' αρπαχτεί από ένα νέο 
σχήμα, για το οποίο μπορεί να δώσει και 
την ψυχή του. "Ετσι γεννιούνται και 
σβήνουν οι μορφές του πολιτισμού.

Κύριο χαρακτηριστικό της περιπέτει
ας του ανθρώπου είναι το άγχος. Το 
άγχος αυτό που κατατρώει σαν άλλο 
όρνιο τα σωθικά του σύγχρονου ανθρώ
που που δέθηκε μόνος του με τις 
αλυσίδες των ανέσεων και των απολαύ
σεων του τεχνολογικού πολιτισμού.

Σήμερα μάλιστα ο άνθρωπος έφτασε 
σε σημείο που ενώ τα έχει όλα, να μην 
αισθάνεται τον ευατό του ευτυχισμένο. 
Και τούτο γιατί θέλησε να ρίξει το 
βάρος κατά κανόνα στην ύλη και 
κατάντησε ένα τέρας με ένα πελώριο 
κεφάλι γεμάτο από γνώσεις και μια 
καρδιά άδεια από αισθήματα, από ιδανι
κά, από αγάπη και ανθρωπιά. Θέλησε να

περιφρονήσει τον Θεάνθρωπο για να 
γίνει υπεράνθρωπος και κατάντησε 
υπάνθρωπος. Χρησιμοποίησε όλα τα 
μέσα του ευδαιμονισμού με τα ναρκωτι
κά και ό,τι άλλο του πρόσφερε ο 
υλισμός. Κατέφαγε τις σάρκες του 
μόνος του σκάβοντας τον τάφο του με 
τα πηρούνια και τα κουτάλια, όπως 
αναφέρει ένας συγγραφέας. Κατέληξε 
στα πιό απίθανα συστήματα που πίστε
ψε ότι θα τον απαλλάξουν από το άγχος 
και την αγωνία.

Αλλά τίποτε! Ο άνθρωπος σήμερα 
είναι δυνατός στους εξοπλισμούς, στον 
τεχνολογικό πολιτισμό, στην γονιμοποί
ηση της λογοτεχνίας και των άλλων 
επιστημών και τεχνών, αλλά δεν υπολό
γισε όσο έπρεπε την «ξύμφορο» φιλο
σοφία του χριστιανισμού, όπως αναφέ
ρει ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστί
νος. Και παιδιδευγμένος από τις κατα
πληκτικές εφευρέσεις του βρίσκεται 
σε απόγνωση. Σιδερένιος αλλά άδειος!

Εδώ αξίζει ν' αναφέρουμε κάτι που 
παρουσιάζει ανάγλυφα το θέμα μας. 
«Σε μια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα είναι 
στημένο ένα έργο του μεγάλου Ροντέν, 
δουλεμένο με σιδεροχαλκό. Παριστά
νει έναν άνθρωπο -τον σύγχρονο άν
θρωπο- με τα χέρια υψωμένα σε στάση 
αναζήτησης και αγωνίας μαζί, με τη 
μορφή του σκληρή καιπονεμένη, άγρια 
και κουρασμένη, κατάκοπη, νευρωτική,

Κύριο χαρακτηριστικό της περιπέτειας 
του ανθρώπου είναι το άγχος, αποτέλε
σμα των απολαύσεων του τεχνολογικού 
πολιτισμού.

Σε άλλες εποχές, οι άνθρωποι οεν 
είχαν τις ανέσεις του σύγχρονου πολιτι
σμού, αλλά δεν είχαν και το σημερινό 
μαρτύριο του άγχους.

με μια σύσπαση αγωνίας και φόβου. Το 
στήθος του είναι ανοιχτό και χαίνει 
τραγικά καθώς τοαντικρύζεις άδειο και 
σκοτεινό. Αυτός είναι ο σύγχρονος 
άνθρωπος, ο άνθρωπος του μηχανικού 
μας πολιτισμού. Αυτός ο «καταδικασμέ
νος να είναι ελεύθερος» για να θυμη
θούμε τον Σάρτρ. ' Ενας άνθρωπος 
σκλήρός και πονεμένος μαζί, με άδειο 
το στήθος, χωρίς σπλάχνα, χωρίς οίκτο 
και συμπάθεια».

Πρέπει να σημαδέψουμε ιδιαίτερα 
αυτή τη μορφή της περιπέτειας. Γιατί 
δεν είναι μια αναζήτηση για την καλλι- 
τέρεψη της ζωής του ανθρώπου. ' Ολοι 
διαπιστώνουν ότι άλλες εποχές δεν 
είχαν οι άνθρωποι τόσα φάρμακα και 
τόσα μέσα, όσα σήμερα. Παρ’ όλα 
αυτά, ο άνθρωπος του εικοστού αιώνα 
είναι γεμάτος από αρρώστιες, καρδια
κές παθήσεις, νευρώσεις και ψυχοπά
θειες.

Ποιος λοιπόν θα δώσει τη λύση στο 
δράμα του σύγχρονου ανθρώπου; Το 
αρχαίο ελληνικό πνεύμα, με την πρωτο
πόρε ιακή σκέψη κατορθώνει ν ' απαλ
λάξει τον άνθρωπο από τον ανατολικό 
μύθο και να θέσει σε πρώτη μοίρα την 
προσπάθεια του «καλού κάγαθού», που 
στόχο έχει το «αθανατίζει» του Αριστο
τέλη. ' Ετσι η ελληνική φιλοσοφία προ
σπαθεί να δώσει νόημα στη ζωή με το 
σπερματικό λόγο.

Η Αλήθεια όμως όχι σαν σπέρμα αλλά 
ολόκληρη, καθαρή και ανόθευτη προ- 
σφέρεται με το στόμα του ίδιου του 
Θεού που ευδόκησε να μπει μέσα στην 
ανθρώπινη περιπέτεια, για ν' απλώσει 
τα όνειρα πέρα από το φράγμα του 
θανάτου και να λυτρώσει τον άνθρωπο 
από το άγχος της φοθράς.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Του Αστυν. Α κ. Ματθ. Φελώνη

Ολοι αγωνιζόμαστε απ’ το πρωί ως 
το βράδυ για να επιβιώσουμε, για να 
εξοικονομήσουμε τα απαραίτητα στη 
ζωή, για την ίδια τη ζωή μας.

Ολοι ξημεροβραδιάζουμε στη δου
λειά για να κάνουμε τη ζωή μας πιο 
άνετη, πιο ανθρώπινη, πιο καλή.

Ό λοι μας ιδροκοπάμε και μοχθούμε 
απ' τα χαράματα μέχρι το βαθύ σκοτάδι 
στα γρανάζια της δουλειάς.

Ό λοι μας παλεύουμε ασταμάτητα 
για κάποια καλλιτέρεψη της ζωής μας, 
για κάποια πρόοδο, για κάποια προκοπή. 
Αυτό βέβαια είναι και λογικό και ανθρώ
πινο και φυσικό, άλλωστε πώς θα 
μπορέσουμε να ζήσουμε αν δεν εργα
στούμε. Ανικανοποίητοι όμως, καθώς 
είμαστε ζητάμε περισσότερα απ' όσα 
έχουμε ανάγκη απ' τη ζωή, ζητάμε 
περισσότερα απ' τον εαυτό μας και για 
να ικανοποιήσουμε τη λαιμαργία μας, 
την απληστία μας, την αχορταγία μας, 
έχουμε ξεφύγει από κάθε τι το ανθρώ
πινο, από κάθε τι το καλό και το αγαθό. 
Ο αγώνας μας είναι ένας και μόνο, πώς 
θα μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε ο 
ένας του άλλου, οποιοσδήποτε και αν 
είναι αυτός, δεν κάνουμε διάκριση, ας 
είναι και αδελφός μας ακόμη. Δεν 
υπάρχει ηθικός φραγμός για τίποτε και 
σε τίποτε, όλα για την κατάκτηση του 
αντιπάλου μας, όλα για την κατάκτηση 
του πλανήτη μας, όλα για την κατάκτη
ση του σύμπαντος. Αχόρταγοι -  Λαί
μαργοι -  Ανικανοποίητοι -  Αχάριστοι -  
' Απληστοι- θεριά ανήμερα και ενώ 
κάνουμε όλα αυτά, δεν σκεφτήκαμε για 
μια στιγμή, τι θα μπορούσε να συμβεί αν 
μια φορά το μήνα πηγαίναμε σ' ένα 
νεκροταφείο, σ' ένα νοσοκομείο σε μια 
εκκλησία. Εκεί στο νεκροταφείο θα 
βλέπαμε για λίγο την ματαιότητα των 
ανθρώπων -ποιοι ήτανε χθές και ποιοι 
είναι σήμερα- ποιές δόξες και ποιά 
μεγαλεία είχαν χθές και τι έχουν 
σήμερα. «Του Κυρίου η γη και το 
πλήρωμα αυτής», κατά το γράμμα της 
εκκλησίας μας. Εκεί στο νοσοκομείο θα 
βλέπαμε τι έχουν χάσει εκείνοι που 
ξαπλωμένοι στο κρεββάτι του πόνου 
βογγούν, σπαράζουν και στενάζουν 
κάτω απ' το βάρος μιάς αρρώστιας και 
απελπισμένοι καθώς είναι, θέλουν να 
πεθάνουν για να μη βασανίζονται άλλο.

Χάσανε βλέπετε εκείνο που έχουμε 
εμείς σήμερα, την υγεία τους, τη 
ζωντάνια τους, την ύπαρξή τους. Δεν 
ξέρουμε αν κι εμείς θα πάρουμε τη 
θέση τους γρήγορα ή αργά ή και τώρα. 
Ποιος ξέρει, τι μπορεί να συμβεί απ' τη 
μια στιγμή στην άλλη. Ό λα είναι 
αβέβαια, όλα είναι ρευστά. Το ποιό 
αβέβαιο πράγμα στη ζωή μας είναι, 
αυτή η ίδια η ζωή μας. Δεν γνωρίζουμε 
πότε τη χάνουμε, πότε πεθαίνουμε, 
πότε χανόμαστε, την αναζητούμε παν
τού, μα δεν τη βρίσκουμε, έφυγε, 
φεύγει, θα φύγει και δεν ξαναγυρίζει. 
Εκεί στην εκκλησία θα ακούγαμε τις 
μελωδίες, τις προσευχές και τους 
ύμνους που απευθύνονται στο Δημι
ουργό και Θεό μας, εκεί θα μπορούσα
με να εξαϋλωθούμε για λίγο, εκεί θα 
μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για 
λίγο με τα υπερκόσμια, με το υπερπέ
ραν, με τον ίδιο το Θεό και πατέρα μας, 
εκεί θα μπορούσαμε να εξαγνιστούμε, 
εκεί θα μπορούοαμε να προβληματι
στούμε και να πούμε, πόσο λάθος 
κάναμε και κάνουμε στη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός μας αυτός θα μας

Ο σημερινός άνθρωπος ζητώντας πε
ρισσότερα από όσα έχει ανάγκη, ξέφυ- 
γε απο τις αληθινές ομορφιές της
ζωής.

οδηγούσε στη λογική, στη σωφροσύνη, 
στην ανθρωπιά. Θα μπορούσαμε ακόμη 
να βρεθούμε για λίγο μόνοι, με τον 
ευατό μας, θα μπορούσαμε να κρίνου
με το εγώ μας, θα μπορούσαμε να 
χαλιναγωγούσαμε λίγο τα πάθη, τις 
ορμές και τις ροπές μας, προς το 
άτακτο και το πονηρό και θα ανανήπτα- 
με.

Οι τρεις αυτές επισκέψεις, στο 
νεκροταφείο, στο νοσοκομείο, στην 
εκκλησία θα μας προβλημάτιζαν τόσο 
πολύ, ώστε ήταν αδύνατο να μη κάναμε 
στροφή 180 μοιρών προς το καλό και το 
τίμιο, προς το ωραίο και το ηθικό, προς 
την ανθρωπιά και τη συμπόνια, προς την 
αγάπη και τη στοργή. Ο προβληματι
σμός αυτός θα μπορούσε να μας σώσει, 
θα μπορούσε να μας γαληνέψει, θα 
μπορούσε να μας λυτρώσει από τον 
κατήφορο που πήραμε στη ζωή μας, 
χωρίς σταμάτημα, χωρίς ανάπαυλα, 
χωρίς τελειωμό, χωρίς, χωρίς. ..

Πόσο όμορφα θα ζούσαμε όλοι σ' 
αυτή τη γη, πόσο όμορφες θα ήταν οι 
κοινωνίες των ανθρώπων και των λαών, 
πόσο όμορφα θα βλέπαμε τη ζωή να 
περνά και να χάνεται από μπροστά μας, 
ήσυχα και αθόρυβα, καθώς είναι φυσικό 
αλλά και βέβαιο.

Αυτές τις επισκέψεις αγαπητοί μας 
αναγνώστες είναι ανάγκη να τις κάνου
με, είναι ανάγκη να τις πραγματοποιή
σουμε, γιατί έτσι θα νοιώθουμε για μια 
στιγμή, ή έστω για λίγες στιγμές ότι, 
είμαστε άνθρωποι και υποκείμεθα στη 
φθορά του πανδαμάτορα χρόνου, που 
τα πάντα παρασύρει στο διάβα του. 
Είναι ένα ρεύμα που κυλά αδιάκοπα και 
παρασύρει τα πλούτη, τη νιότη, τα 
μεγαλεία, τις δόξες και τα αξιώματα. 
Εκείνο που δεν μπορεί να παρασύρει ο 
χρόνος, αγαπητοί μας αναγνώστες, 
είναι η ομορφιά και η αγνότητα της 
ψυχής, καθώς και τις καλές πράξεις 
μας. Αυτά είναι άτρωτα, αναλοίωτα, 
άφθαρτα, αιώνια, παντοτεινά.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν κάτι να 
κάνουμε στο σημείο αυτό.

Αυτό θα οφελήσει και τη ζωή μας και 
την ψυχή μας σε τούτη, αλλά και στην 
άλλη ζωή που μας περιμένει.

Μην αργούμε, γιατί θα χάσουμε μια 
ευκαιρία που μας δίνεται, θα χάσουμε 
το τραίνο που περιμένει για να μας 
μεταφέρει στο λιμάνι της γαλήνης, της 
χαράς και της σωτηρίας.

Μην αργοπορούμε λοιπόν, γιατί δεν 
θα ξαναβρούμε εκείνο που θα μπορού
σε να μας λυτρώσει. Πιο ύστερα, θα 
είναι αργά, μα πάρα πολύ αργά. Δεν 
συμφωνείτε;
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Η ΕΓΚΑΙΡΗ και πλήρης πληροφόρηση 
είναι ένας από τους βασικότε

ρους παράγοντες για την έγκαιρη και 
σωστή λήψη αποφάσεων στη σύγχρονη 
διοίκηση.

Η σημερινή διοίκηση καθημερινά 
βομβαρδίζεται κυριολεκτικά με ένα 
μεγάλο όγκο πληροφοριών οι οποίες 
έρχονται με διάφορους τρόπους και σε 
διάφορους τύπους (έγγραφα, βιβλία, 
πληροφοριακά δελτάρια, περιοδικά, ε 
φημερίδες, αναφορές, κ.λ.π. προσχεδι- 
ασμένα ή μη έντυπα). Από το σύνολο 
των πληροφοριών που φθάνουν οε μια 
διεύθυνση μερικές είναι άσχετες με τα 
έργα της, άλλες σχετικές και άμεσης 
χρησιμοποιήσεως και άλλες σχετικές 
μεν αλλά πρόκειται να χρησιμοποιη
θούν στο μέλλον.

Ολες οι πιο πάνω πληροφορίες 
ακόμη και οι άσχετες πρέπει να αποθη
κεύονται και να είναι πρόχειρες όταν 
τις χρειασθούμε στο μέλλον.

Ενας τρόπος που επιτυγχάνει την 
οργάνωση των πάσης φύσεως πληρο
φοριών είναι η μικροφωτογράφηση. Η 
τεχνολογία των MICROFILMS αντιμε
τωπίζει σήμερα με μεγάλη αποτελε- 
σματικότητα, κυρίως τις μη τυποποιη
μένες πληροφορίες, όπως βέβαια κα
ταφαίνεται από τη μεγάλη και ραγδαία 
εξάπλωση της μικροφωτογραφήσεως 
σε όλους τους τομείς των δραστηριο
τήτων, όπου οι πληροφορίες παίζουν 
κάποιο ρόλο.

Τα συστήματα της μικροφωτογραφή- 
σεως είναι ένας οικονομικός τρόπος 
αρχειοθετήσεως μεγάλου όγκου πλη
ροφοριών με γρήγορη προσπέλαση 
σ’ αυτές, καταλαμβάνοντας μικρό χώ
ρο, χρόνο και κόστος. Ακόμη συνδυά

ζοντας αυτά τα συστήματα με Η/Υ 
μπορούμε να επιτύχουμε πολύ μεγαλύ
τερο βαθμό αποδόσεως εκμεταλλευό
μενοι τις δυνατότητες και των δυο 
μορφών συστημάτων (Η/Υ και MICRO
FORMS).

Πιο είναι το πρόβλημα
Το πρόβλημά μας στην περίπτωση αυτή 

περιλαμβάνει το χειρισμό των πληροφορι
ών (συλλογή, αρχειοθέτηση και αναζήτη
ση). Τα μέσα που χρησιμοποιούνται μέχρι 
και σήμερα για την αρχειοθέτηση, εκτός 
της περιπτώσεως που χρησιμοποιείται 
Η/Υ είναι το χαρτί και ο φάκελλος. Αυτή η 
μέθοδος αρχειοθετήοεως έχει τα εξής 
μειονεκτήματα:

α. Το χαρτί φθείρεται με την πάροδο 
του χρόνου.

β. Η προσπέλαση στις αρχειοθετημέ
νες πληροφορίες είναι δύοκολη και χρο- 
νοβόρα λόγω του όγκου.

γ. Απώλεια του χαρτιού λόγω διακινή- 
σεως.

δ. Υψηλό κόστος λειτουργίας (προσω
πικό, χώροι, ντουλάπια, ράφια, φωτοαντί
γραφα κ.λ.π.).

ε. Αδύνατη η ταυτόχρονη προσπέλαση 
πληροφοριών ενός φακέλλου.

Η εισαγωγή των Η/Υ στην αρχειοθέτη
ση των πληροφοριών έλυσε πάρα πολλά 
από τα πιο πάνω προβλήματα, αλλά όμως 
το πρόβλημα για τις μη τυποποιημένες 
πληροφορίες (UNFORMATED INFOR
MATION) παραμένει και γίνεται ολοένα 
και πιο οξύτερο στους συγχρόνους οργα
νισμούς και επιχειρήσεις.

Και γι' αυτό επιβάλλεται η αντιμετώπιση 
του προβλήματος έτσι που να εξασφαλι
στεί κατά τον καλλίτερο τρόπο η αρχειο

θέτηση και η αναζήτηση των πληροφορι
ών με μικρό σχετικά κόστος. Αυτό μπο
ρούμε να το επιτύχουμε με τη μικροφωτο- 
γράφηση.

Τι είναι μικροφωτογράφηση
Μικροφωτογράφηση είναι η αποτύπωση 

πληροφοριών σε FILM. Οι πληροφορίες 
μπορεί να έχουν τη μορφή σχεδίων, 
εγγράφων κ.λ.π. Οι εικόνες μπορεί να 
είναι είτε έγχρωμες είτε ασπρόμαυρες. 
Οι πληροφορίες στα FILMS σε αντίθεση 
με τα μαγνητικά μέσα μπορούν μόνο να 
σμικρυνθούν και τίποτα άλλο, δηλαδή 
διατηρούν την αναλογική τους μορφή.

Με τον τρόπο αυτό αρχειοθετήσεως 
των πληροφοριών μπορεί κανείς να βρει 
οποιαδήποτε πληροφορία ανάμεσα σε 
εκατομμύρια άλλες σε λίγα δευτερόλε
πτα και με χαμηλό κόστος.

Τι είναι μικροφίλμ 
(MICROFILM)

MICROFILM είναι η μεταφορά πληρο
φοριών σε FILM σε σμίκρυνση. Η σμίκρυν
ση μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες μας (1:24, 1:44, 1:150 κ.λ.π.) η 
δε απεικόνιση μπορεί να είναι ασπρόμαυ
ρη ή έγχρωμη.

Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν τη 
μορφή αριθμών, λέξεων, εικόνων (δια
γράμματα, φωτογραφίες χάρτες κ.λ.π.). Η 
εικόνα στα FILMS μπορεί να είναι θετικής 
ή αρνητικής πολικότητας, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των χρηστών και το είδος της 
εφαρμογής.

Η θετική εικόνα χρησιμοποιείται αναγ
καία για έγγραφα νομικής μορφής. Σε 
αρνητικό FILM απεικονίζονται τα συνηθι
σμένα έγγραφα των γραφείων που είναι 
οικονομικότερο και ευκολότερο στη χρή
ση του γιατί δεν κουράζει τον αναγνώστη.

■ — ------------------------------------------------------:--------------
ί
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Μορφές μικροφωτογραφιών
Υπάρχουν πέντε (5) τύποι μικροφωτο- 

γραφίας που χρησιμοποιούνται ανάλογα 
με τις απαιτήσεις των χρηστών, 

α. Ρόλλος MICROFILM, 
β. Ειδικές θήκες (CARTRIDGES-CAS- 

SETES) διευκολύνουν την ανάκληση, 
γ. Μικροφάκελλος (JACKET), 
δ. Μικροφωτοδελτίο (MICROFICHE), 
ε. Θυριδωτό μικροφωτοδελτίο (APER- 

TUR CARD).

Α. Ρολλός Microfilm
Είναι η φθηνότερη μορφή δημιουργίας 

και'αναπαραγωγής MICROFILMS. Οι βασι
κοί τύποι των ROLLFILMS είναι:

-  35 MM ROLLS: Για περιοδικά, εφη
μερίδες, οχέδια κ.λ.π.

-  16 MM ROLLS: Για τα πάσης μορφής 
έγγραφα που είναι αρχειοθετημένα σε 
ογκώδεις φακέλλους και χρησιμοποιούν
ται πολύ σπάνια και ακόμα για διάφορα 
διακινούμενα έγγραφα.

Τα ROLL FILMS μπορούν να τυποποιη
θούν σε καρούλια CARTRIDGE ή σε 
CASSETES.

Τα ROLLFILMS είναι ο μικρότερος και 
ευκολώτερος τρόπος δημιουργίας μικρο- 
φωτογραφημένου αρχείου και αναπαρα
γωγής αντιγράφων.

Η φωτογράφηση γίνεται σειριακά με 
προκαθορισμένη σειρά στα έγγραφα που 
θα φωτογραφηθούν.
Μειονεκτήματα της 
χρησιμοποιήσεως των ROLLFILMS.

α. Δεν μπορούμε να ενημερώσουμε 
κάποια καταχώρηση.

β. Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσι
μες αμέσως εκτός αν χρησιμοποιήσουμε 
ειδικές αυτόματες μηχανές.

Η μορφή αυτής της αρχειοθετήσεως 
ενδείκνυται για τήρηση στατιστικών αρ
χείων (ιστορικών) που δεν απαιτούν ενη
μέρωση και έχουν μικρή χρήση. 
Πλεονεκτήματα της 
χρησιμοποιήσεως των ROLLFILMS. 

α. Χαμηλό κόστος, 
β. Ευκολία χειρισμού, 
γ. Ταχύτητα δημιουργίας, 
δ. Μικρό κόστος αναπαραγωγής, 
ε. Μικρό κόστος αρχειοθετήσεως. 
ζ. Γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών.

Β. Συστήματα JACKET 
(ΤΖΑΚΕΤ)

Η καλύτερη μέθοδος που αντιμετωπί
ζει τις αδυναμίες των'φακέλλων και που 
έχουν διεθνώς υιοθετηθεί είναι το MIC
RO JACKET SYSTEM.

To MICRO JACKET αντικαθιστά το φά- 
κελλο και κάθε JACKET περιλαμβάνει 
όλες τις σχετικές με κάποιο θέμα πληρο
φορίες. ' Οταν λέμε JACKET εννοούμε 
έναν πλαστικό οδηγό με οριζόντιες απλές 
ή πολλαπλές διαφανείς θήκες διαστάσε
ων 3X5, 4 X 6 ή 5 X 8, που χρησιμοποιούν 
για να συγκρατούν και προστατεύουν τις 
λωρίδες ή τεμάχια του FILM. Το συνηθι
σμένο μέγεθος που χρησιμοποιείται είναι 
4 X 6 .

Το πάνω μέρος του JACKET έχει ειδικό

χώρο για να αναγράφονται οι κωδικοί 
αριθμοί και το όνομα της μερίδας που 
αναφέρεται. Η δημιουργία των JACKET 
έχει ως εξής:

Μετά τη μικροφωτογράφηση τοποθε
τούμε τα MICROFILMS στις θήκες του 
JACKET με ένα ειδικό μηχάνημα το 
JACKET READER FILLER. Αφού τοποθε
τηθούν στο JACKET τα MICROFILMS 
μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατά 
βούληση. Σε ένα JACKET 105 X 148 ΜΜ 
συνήθως τοποθετούνται 98 σελίδες, μπο
ρεί όμως να χωρέσουν και περισσότερες 
με ανάλογη σμίκρυνση.

Η αρχειοθέτηση των JACKETS γίνεται 
σε ειδικές θήκες. Για να περιορίσουμε τα 
λάθη κατά την αρχειοθέτηση και επαναρ- 
χειοθέτηση και να εξασφαλίσουμε κάποια 
ταχύτητα κατά την αναζήτηση μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε είτε JACKET με μια 
χρωματιστή λωρίδα στο πάνω μέρος του 
είτε να αναγράφουμε τους κωδικούς και 
τα ονόματα των μερίδων με χρωματιστά 
γράμματα. Το σύστημα των MICROJAC
KET μας δίνουν μια οικονομική μέθοδο 
αρχειοθετήσεως και εκμεταλλεύσεως 
πληροφοριών. Ακόμη με την ικανότητα 
που δίνουν για συνεχή ενημέρωση μπο
ρούμε άνετα να χρησιμοποιήσουμε για 
χειρισμό αρχείου με κάποιο βαθμό δυνα
μικότητας (μεταβλητότητας).

Αν ένα JACKET δεν είναι αρκετό να 
χωρέσει τις πληροφορίες μιας μερίδας 
τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
δεύτερο κ.ο.κ.

G. Microfiche (Μικροετικέττα)
Οι μικροετικέττες είναι κομμάτια FILMS 

με συνήθεις διαστάσεις 105 MM X 148 
ΜΜ που περιέχει έναν αριθμό φωτογρα-

Στην απέναντι σελίδα κάτω: camera 
που μπορεί να περνάει σε φίσες (98 
σελίδες σε κάθε φίσα) έγγραφα.

Επάνω: Συσκευή αναπαραγωγής (παρα
γωγής αντιγράφου) φίσας από αφίσα 
του βασικού αρχείου.

φικών εικόνων σε σμίκρυνση. Οι μικροετι- 
κέττες δημιουργούνται είτε από ειδικές 
κάμερες είτε από το σύστημα C.O.M. 
(COMPUTER OUTPUT ON MICROFIL
MS).

Οι εικόνες των μικροετικέττων λέγον
ται FRAMES. Πρόσφατα αναπτύχθηκε 
μέθοδος ενημερώσεως των μικροετικέτ- 
των. Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η 
πρόσθεση σειριακά στην αμέσως επομέ
νη εικόνα της μικροετικέττας, νέας με 
οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε. Για 
την ενημέρωση αυτή χρησιμοποιείται συ
σκευή που χρησιμοποιεί την ηλεκτροστα
τική μέθοδο εμφανίσεως.

Η πιο πάνω συσκευή ενημερώσεως των 
μικροετικεττών μας δίδει τη δυνατότητα 
να αρχειοθετήσουμε δυναμικά αρχεία, 
της μορφής βέβαια προσθέσεως πληρο
φοριών, στις μικροετικέττες. Ακόμη μπο
ρούμε να κάνουμε τροποποίηση ή αλλαγή 
σε ήδη υπάρχουσες εικόνες μέχρι πέντε 
φορές. Η μηχανή κοστίζει ακριβά γΓ αυτό 
και οι εφαρμογές της είναι ελάχιστες.

Οι μικροετικέττες όπως και κάθε μορ
φής MICROFILMS πρέπει να αποθηκεύ
ονται σε χώρους που πληρούν κατάλλη
λες συνθήκες θερμοκρασίας, πιέσεως, 
υγρασίας, μολύνσεως περιβάλλοντος για 
να εξασφαλίζεται η συντήρησή τους και η 
μακριά διάρκεια της ζωής τους.
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Τα κύρια αρχεία των FICHE χρησιμοποι
ούνται για την απ'ευθείας ενημέρωση 
των αποθηκευμένων πληροφοριών και για 
την αναπαραγωγή αντιγράφων. Η μόνιμη 
αρχειοθέτηση δε εξασφαλίζει ότι τα κύρια 
αρχεία των FICHES θα ζήσουν για πάντα. 
Πρέπει να ελέγχονται για τυχούσες αλ
λοιώσεις των εικόνων (μέση περίοδος 
ελέγχου είναι η 5ετία). Οι έλεγχοι, 
γίνονται με διαφόρους τρόπους (χημι
κούς, κλπ.), που μπορούμε να κάνουμε 
στα FILMS για να μετρήσουμε και διαπι
στώσουμε την αντοχή τους. Με τους 
ελέγχους αυτούς πιθανολογούμε τα όρια 
αντοχής των FILMS και τις πιθανές 
ημερομηνίες καταατροφής των για την 
έγκαιρη αντικατάστασή τους. Από διάφο
ρες στατιστικές μετρήσεις διαπιστώθηκε 
ότι η διάρκεια ζωής των FILMS κυμαίνεται 
από 60 μέχρι 70 χρόνια. Για την αρχειοθέ
τηση των μικροετικεττών υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία μέσων.

Συγκρίνοντες τους τύπους FICHE, 
JACKET, ROLLFILM μπορούμε να κάνου
με τις εξής διαπιστώσεις υπέρ των FICHE.

α. Η προσπέλαση σε συγκεκριμένη 
πληροφορία του αρχείου είναι γρήγορη 
και δεν απαιτεί έρευνα καθ' όσο ο δείκτης 
μας δείχνει την εικόνα που θέλουμε.

β. Οι αναγνώστες των FICHES είναι 
φθηνότεροι από εκείνους των άλλων 
μέσων.

γ. Οι συσκευές αναπαραγωγής είναι 
γρήγορες και οικονομικές.

δ. Δεν έχουν υψηλά λειτουργικά κό
στη, όπως γέμισμα JACKET κ.λ.π.

ε. Τα FICHE δε μας περιορίζουν ως 
προς την πυκνότητα των εικόνων (όπως 
τα JACKET).

ζ. Μεγάλα αρχεία ενός οργανισμού 
μπορούν να οργανωθούν κατά τμήματα.

η. Το περιεχόμενο ενός ROLLFILM 
(3.000 εικόνες), μπορεί να χωρέσει σε 15 
μικροετικέττες που σημαίνει λιγότερο 
κόστος δημιουργίας, απώλειας και πιο 
γρήγορη προσπέλαση (ταχεία εκμετάλ
λευση).

Δ. Κάρτες με άνοιγμα 
(Aperture cards)

An'όλα τα διαθέσιμα μέσα μικροφωτο- 
γραφήσεως οι κάρτες με άνοιγμα έχουν 
την απλούστερη είσοδο, είναι εύκολες 
στην ενημέρωση και μπορούμε να τις 
αναπαράγουμε και να τις χρησιμοποιή
σουμε με μεγαλύτερη ευελιξία.

Η κάρτα με άνοιγμα είναι μια κάρτα 
όπως αυτές του Η/Υ με 80 στήλες στην 
οποία έχει δημιουργηθεί ένα άνοιγμα στο 
οποίο προσαρμόζεται μια εικόνα των 35 
ΜΜ ή των 16 ΜΜ.

Οι δείκτες γράφονται ή τυπώνονται στο 
πάνω μέρος της κάρτας ή ακόμη και 
διατρήονται πάνω στην κάρτα για μια πιο 
καλή αρχειοθέτηση. Οι κάρτες με άνοιγμα 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία 
κλίμακα όπως αρχειοθέτηση φακέλλων 
ασθενών, τεχνικές προδιαγραφές, δια
γράμματα, σχέδια κ.λ.π. Η αρχειοθέτηση 
αυτής της μορφής ενδείκνυται όταν

λυσκευή για τη μεταφορά σε φιαες 
εγράφων μεγάλου μεγέθους όπως ισο
λογισμοί, συνεχείς εκτυπώσεις Η/Υ, 
κ.λ.π.

γίνεται μεγάλη χρησιμοποίηση αποθηκευ
μένων πληροφοριών.

Μετά απ' όλα αυτά μπορούμε να επιση- 
μάνουμε τα εξής πλεονεκτήματα της 
χρησιμοποιήσεως των MICROFORMS.

α. Μείωση του χώρου του αρχείου 
μέχρι και 90%.

β. Αποφεύγονται τα σφάλματα κατά το 
χειρισμό του αρχείου, 

γ. Ομοιομορφία αρχείου, 
δ. Χαμηλό λειτουργικό κόστος, 
ε. Ταυτόχρονη εκμετάλλευση των 

πληροφοριών από πολλούς χρήστες με τη 
μέθοδο του αντιγράφου.

ζ. Μεγαλύτερη προστασία των πληρο
φοριών.

η. Ταχύτατη και εύκολη αναζήτηση των 
πληροφοριών.

Συστήματα μικροφωτογραφήσε- 
ως

Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα τε
χνολογικά μέσα διακρίνουμε τη μικροφω- 
τογράφηση σε κλασική και πληροφοριακή, 

α. Κλασική μικροφωτογράφηση. 
Χρησιμοποιούνται κλασικά μέσα και για 

την αποτύπωση των εγγράφων στα FILMS 
και για την ανάκτηση των πληροφοριών 
από το αρχείο.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με 
δύο τρόπους.

-  Ανεξάρτητο χειροκίνητο.
-  Με υποστήριξη από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.
Υπάρχει μεγάλη σειρά μηχανημάτων 

και για τις δυο μορφές, 
β. Πληροφοριακή μικροφωτογράφηση. 
Η βάση των συστημάτων είναι ο Η/Υ σε 

συνδυασμό με τα συστήματα COM (COM
PUTER OUTPUT ON MICROFICHE).

To COM είναι μια τεχνική που επιτυγχά
νουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα

της επεξεργασίας του Η/Υ σε MICROFI
CHES.

Μηχανικός εξοπλισμός κ.λ.π.
Υπάρχουν ποικιλία συσκευών των δια

φόρων συστημάτων MICROFORMS.
Τα μηχανήματα που απαιτούνται για να 

υποστηρίξουν μια εφαρμογή σε MICRO
FORMS εξαρτώνται: 

α. Από τη μορφή του συστήματος που 
επιλέγεται να εφαρμοσθεί. 

β. Από τις απαιτήσεις των χρηστών. 
Μια εγκατάσταση συστήματος MICRO

FORMS υποχρεωτικά θα πρέπει να υπο- 
στηριχθεί τουλάχιστον από μια από τις 
ακόλουθες συσκευές.

α. Συσκευή μικροφωτογραφήσεως 
(MICROFILMING CAMERA).

β. Συσκευή εμφανίσεως των FILMS 
(PROCCESSOR).

γ. Συσκευή δημιουργίας JACKET 
(JACKET LOANDER) ή FICHE ή APER
TURE CARDS, ανάλογα με τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται.

δ. Συσκευή αναγνώσεως (MICROFILM 
READER).

ε. Συσκευή αναγνώσεως και εκτυπώ- 
σεως (MICROFILM READER PRINTER).

ζ. Συσκευή αναπαραγωγής FILM (FILM 
DUPLICATOR).

Computer output on microfilm 
(C.O.M.)

C.O.M. είναι η τεχνική της μεταφοράς 
του OUTPUT του Η/Υ σε MICROFILM.

Η ανάγκη των COM συστημάτων γεννή
θηκε για τους εξής λόγους:

α. Να καλύψει ταχύτατη έξοδο από τον 
Η/Υ.

β. Να ελαττώσει τον όγκο του διακινου- 
μένου χαρτιού.

γ. Γ ια όλους τους άλλους λόγους της 
μικροφωτογραφήσεως.

Τα COM είναι MICROFILMS που παρά- 
γονται από ένα καταχωρητή (MICROFIL- 
MER) ο οποίος δέχεται αριθμητικά ψηφία 
τα μετατρέπει σε αναλογικά και τα αποτυ- 
πώνει σε MICROFILMS.

' Ενα COM σύστημα μπορεί είτε να 
συνδεθεί απ'ευθείας (ON-LINE) με τον 
Η/Υ και να δέχεται το OUTPUT αυτού 
είτε να μη συνδεθεί απ'ευθείας (OFF-LI
NE) π.χ. να συνδεθεί με μια μαγνητική 
ταινία η εγγραφή της οποίας έγινε προη
γουμένως με ειδικά προγράμματα. Και 
στις δυο περιπτώσεις η ταχύτητα καταχω- 
ρήσεως των OUTPUT του Η/Υ σε MICRb- 
FILMS είναι πολύ μεγάλη. Περίπου 10-50 
φορές μεγαλύτερη από τους ταχύτερους 
γνωστούς εκτυπωτές LINE-PRINTER.

Η COM επεξεργασία περιλαμβάνει τρία 
βασικά βήματα που είναι:

α. Αποτύπωση στο FILM.
β. Εμφάνιση.
γ. Αναπαραγωγή αντιτύπων αν χρειά

ζονται κ.λ.π.
Διακρίνουμε τρεις τύπους COM κατα- 

χωρητές (RECORDER).
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α. Αλφαριθμητικής εκτυπώσεως (AL- 
FANUMERIC PRINTER).

β. Αλφαριθμητικής - γραφικής εκτυπώ
σεως (ALFANUMERIC-GRAFIC PRIN
TER).

γ. Φωτοσυνθέσεως.
Ο πρώτος τύπος εγγράφει αλφαριθμη

τικές πληροφορίες και αντιπροσωπεύει το 
μεγαλύτερο αριθμό των ήδη εγκατεστη
μένων συστημάτων COM. Ο δεύτερος 
έχει τις δυνατότητες του πρώτου και 
ακόμη τη δυνατότητα απεικονίσεως δια
γραμμάτων σχεδίων κ.λ.π. Χρησιμοποιεί
ται στις επιστημονικές εφαρμογές. Ο 
τρίτος τύπος είναι και ο πιο εξελιγμένος, 
χρησιμοποιείται οτις τηλεπικοινωνίες για 
έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων κ.λ.π.

Πως εργάζονται τα συστήματα 
C.O.M.

Υπάρχουν τρεις τρόποι συνδέσεως 
ενός καταχωρητή COM με τον Η/Υ.

α. ON-LINE.
Η μονάδα COM συνδέεται με τον Η/Υ 

με κατάλληλο INTERFACE και χρησιμο
ποιεί ειδικό SOFTWARE για τον έλεγχο 
της φυσικής ροής και για μετατροπή 
αριθμητικών σημάτων σε αναλογικά. 
Πλεονεκτήματα

Τα δεδομένα μεταφέρονται απ'ευθεί
ας από τον Η/Υ στον COM καταχωρητή 
και έτσι αποφεύγεται ενδιάμεση χρήση 
της μονάδας μαγνητικής ταινίας και ως εκ 
τούτου η απώλεια χρόνου. 
Μειονεκτήματα

Κατά την είσοδο των στοιχείων ίσως 
εμποδίζωνται άλλες εργασίες. Ανωμαλί
ες κατά τη μεταφορά των στοιχείων δεν 
μπορούν να αντιμετωπισθούν, η διαγραφή 
των λανθασμένων στο MICROFILM πλη
ροφοριών δεν είναι δυνατή, και πολλές 
φορές θα χρειαστεί να επαναλάβουμε το 
πρόγραμμα, 
β. OFF - LINE

Η OFF-LINE επεξεργασία είναι παρό
μοια με την OF-LINE επεξεργασία εκτυ
πώσεως. Ο Η/Υ με το COM SOFTWARE 
προετοιμάζει τα στοιχεία εξόδου σε 
μαγνητική ταινία η οποία στη συνέχεια 
τοποθετείται στη μονάδα COM για την 
εγγραφή τους σε FILMS. 
Πλεονεκτήματα

-  Ξεχωριστή επεξεργασία χωρίς εξάρ
τηση από τον κύριο Η/Υ.

-  Τό πρόγραμμα δέχεται διάφορες 
μορφές εισόδου και μπορεί να επεξεργα- 
σθεί πληροφορίες που έχουν πβοέλθει 
από διαφορετικούς τύπους Η/Υ.

-  Στην περίπτωση γραφικών παραστά
σεων το OFF-LINE σύστημα εργάζεται 
σαν PLOTTER και απαλλάσσει τον κύριο 
Η/Υ από την εργασία αυτή.

-  Ο χρόνος που απαιτείται για το 
γράψιμο των πληροφοριών σε μαγνητική 
ταινία είναι μικρότερος από τον αντίστοι
χο της ON LINE COM επεξεργασίας.

-  Τα δεδομένα υπάρχουν στην ταινία 
και μετά την καταχώρησή τους στα FILMS. 
Μειονεκτήματα

-  Στις περισσότερες περιπτώσεις α
παιτείται ένα ΜΙΝΙ-Η/Υ ή μια μονάδα 
μαγνητικής ταινίας το λιγότερο.

-  Υπάρχει καθυστέρηση κατά τη μετα
φορά και τοποθέτηση της ταινίας.

-  Απαιτεί περισσότερο φυσικό χρόνο, 
γ. Τον έλεγχο έχει ένας ΜΙΝΙ-Η/Υ.

To COM μπορεί να υποστηρίζεται από 
ένα MINI Η/Υ και να λειτουργεί σαν 
ανεξάρτητο σύστημα. Στην περίπτωση 
αυτή η εγγραφή των στοιχείων γίνεται από 
τον κύριο Η/Υ μετατρέπει τα ψηφιακά 
στοιχεία σε αναλογικά και τα διοχετεύει 
για τη μικροφωτογράφηση. 
Πλεονεκτήματα

-  Επιτρέπεται στο χρήστη η παραγωγή 
διαγραμμάτων.

-  Επεξεργάζονται ειδικές εφαρμογές. 
Μειονεκτήματα

-  Το πάγιο κόστος αγοράς του ΜΙΝΙ- 
Η/Υ και της εκπαιδεύσεως των χειριστών.

-  Το λειτουργικό κόστος και το κόστος 
συντηρήσεως.

Βασικά στοιχεία ενός C.O.M. 
συστήματος

Ενα αλφαριθμητικό COM σύστημα 
περιλαμβάνει τον εξής βασικό εξοπλισμό:

-  Κυρίως Η/Υ.
-  Μονάδα μαγνητικής ταινίας σαν IN

PUT σε OF-LINE διαδικασία.
-  ON-LINE INTERFACE για ON-LINE 

σύνδεση με τον κυρίως Η/Υ.
-  Κώδικα ερμηνείας και λογικά κυκλώ

ματα.
-  Κυκλώματα αναλογικής μετατροπής.
-  Καθοδική λυχνία.
-  CAMERA.
- CONTROLLER. Μετατρέπει και γρά

φει τα ψηφιακά σήματα της ταινίας σε 
αναλογικά (χαρακτήρες αναγνώσιμους 
από τον άνθρωπο).

Συσκευή για τη δημιουργία των ευρετη
ρίων στις φίσες.

-  Οι χαρακτήρες αυτοί προβάλλονται 
σε μια καθοδική λυχνία C.R.T.

-  Η φωτογράφηση γίνεται από CAME
RA 16, 35, 105 ΜΜ.

■ -  Η εμφάνιση του FILM γίνεται σε 
ειδικά εμφανιστήρια σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

-  Πολλές φορές όμως το εμφανιστή
ριο είναι ενσωματωμένο στον CONTROL
LER.

-  Η ανάκτηση των πληροφοριών γίνε
ται αυτόματα με τη βοήθεια READER, 
READER-PRINTERS και του δείκτη.

Επιλογή του FILM
Η επιλογή της μορφής του FILM γίνεται 

με βάση:
-  Τη φύση και το είδος των δεδομέ

νων.
-  Κόστος του συστήματος.
-  Συχνότητα, ταχύτητα και ευκολία 

προσπελάσεως των εγγραφών.
-  Διαθεσιμότητα των πληροφοριών ε 

κτός των εγκαταστάσεων.
-  Δυνατοτήτων και κόστος αναπαρα

γωγής.
-  Συχνότητα ενημερώσεως.
Το ούοτημα COM δημιουργεί MICRO

FILMS πλάτους 16, 35, 105 ΜΜ και 
κόβεται οε FICHE των 105 X 148 ΜΜ.

Για εύκολη χρήση το FILM τοποθετείται 
στα εξής μέσα.

-  CARTIDGES
- ΚΑΣΣΕΤΕΣ
-  ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ
-  JACKET.
Το πιο συνηθισμένο μέσο για COM 

εγγραφή είναι FISCHES διαστάσεων συ
νήθως 105 X 148 ΜΜ

' Ολα τα μεγέθη FILMS είναι διαθέσιμα 
σε θετικό ή αρνητικό, η εμφάνιση εξαρτά- 
ται από το σύστημα και την εφαρμογή.

Πλεονεκτήματα των 
συστημάτων C.O.M.

Η εκτύπωση σε FICHES είναι πλεονε
κτικότερη της εκτυπώσεως σε συνήθεις 
εκτυπωτές διότι:

-  Επιτυγχάνεται 10-50 φορές μεγαλύ
τερη ταχύτητα και έτσι γίνεται καλλίτερη 
εκμετάλλευση των Η/Υ.

-  Τα αποτελέσματα μπορούν να τα 
χρησιμοποιούν πολλοί χρήστες καθ' όσο η 
αναπαραγωγή των FICHES είναι γρήγορη 
και εύκολη.

-  Οικονομία χαρτιού.
-  Ελάχιστος αποθηκευτικός χώρος.
-  Καλύτερη ασφάλεια των πληροφορι

ών.
-  Εύκολη και ασφαλή προσπέλαση στις 

πληροφορίες.
-  Μείωση κόστους μεταφοράς.
-  Μικρός χρόνος αρχειοθετήσεως.
-  Αποφεύγεται η χρήση αντιγράφων με 

CARBON με όλα τα μειονεκτήματά της.
Μείωση του HARDWARE του κυρίως 

Η/Υ (λιγότεροι εκτυπωτές).
-  Ο χρόνος ανακτήσεως είναι ελάχι

στος.
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Εφαρμογές COM συστημάτων
Τα COM συστήματα μπορούν να χρησι

μοποιηθούν στις εξής εφαρμογές:
-  Κατάλογοι ανταλλακτικών.
-  Λίστες πελατών, εργαζομένων, εμ

πόρων κ.λ.π.
-  Ενημέρωση κινήσεων λογαριασμών.
-  Στατιστική και ανάλυση πωλήσεων.
-  Αποθέματα.
-  Επιγραφές - χάρτες.
-  Διαγράμματα - σχέδια.
-  Σύνθεση φωτογραφιών και εικόνων.
-  Ηλεκτρονικά διαγράμματα.
-  Γραφικές παραστάσεις.
-  Τεχνικά εγχειρίδια.
-  Οποιαδήποτε εφαρμογή με μεγάλα 

OUPTUT.nou μεταφέρονται μακρυά και 
χρησιμοποιούμενα από πολλούς χρήστες 
συγχρόνως.

Software των COM 
συστημάτων

Τα πακέτα τωνΟ ΟΜ SOFTWARE που 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των 
COM λειτουργιών όπως διάταξη, δεικτο- 
θέτηση, επεξεργασία, έλεγχος κ.λ.π. δια
τίθενται οε προγράμματα υπορουτίνες και 
τύπους μικροπρογραμμάτων για εύκολη 
αλλαγή και υλοποίηση και για υποστήριξη 
όλων των διατάξεων των MICROFILMS με 
τις διάφορες τεχνικές δεικτών για το 
καθένα.

Κατά την επιλογή του COM καταχωρη- 
τή πρέπει να προσεχθεί ώστε να είναι 
τελείως προσαρμόσιμος με το ύπαρχον 
σύστημα επεξεργασίας δεδομένων για 
την εξασφάλιση ON-LINE λειτουργία.

Οι χαρακτήρες εκτυπώσεως είναι 
STANDARD. Μερικές εταιρείες εκτός 
των STANDARD προσφέρουν και μερι
κούς ειδικούς χαρακτήρες. Η ταχύτητα 
μεταφοράς από τη μαγνητική ταινία είναι 
συνήθως από 30.000 - 120.000 χαρακτή
ρες το δευτερόλεπτο.

Κριτήρια επιλογής αρχείου για 
μικροφωτογράφηση

Για να αποφασίσουμε αν ένα αρχείο 
εγγράφων πρέπει να μικροφωτογραφηθεί 
ή όχι είναι απαραίτητο να μελετήσουμε 
ορισμένους παράγοντες (κριτήρια) από 
την ανάλυση των οποίων θα συμπεράνου- 
με το σκόπιμο της μικροφωτογραφήσεως 
του αρχείου. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

α. Ο όγκος του αρχείου, 
β. Τα χαρακτηριστικά των πρωτογενών 

υλικών.
γ. Η μορφή του αρχείου, 
δ. Η οργάνωση Του υλικού, 
ε. Τρόπο που επιθυμούμε να τηρήσου

με το αρχείο.
ζ. Ο χειρισμός του αρχείου, 
η. Αοφάλεια και συντήρηση, 
θ. Κόστος
ι. Χρόνος ανταποκρίσεως.

Παράγοντες αποδοτικότητος
Η οργάνωση των αρχείων πρέπει να

Φοριαμός διαστάσεων 60 εκ. πλάτους, 
30 εκ. βάθους και 1 μ. 10 εκ. ύψους που 
περιέχει 50.000 τζάκετ-φακέλλους.

είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η 
μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Την 
αποδοτικότητα του συστήματος επηρεά
ζουν οι πιο κάτω παράγοντες:

α. Η γρήγορη αναζήτηση.
β. Η ακρίβεια.
γ. Ευελιξία του συστήματος.
δ. ' Ελεγχος επαναρχειοθετήσεως.
ε. Βαθμός ασφαλείας.
ζ. Κόστος.

Δημιουργία ευρετηρίων 
(INDEXES)

Η ανάκτηση των πληροφοριών επηρεά
ζεται από την ποιότητα των ευρετηρίων 
(τα ευρετήρια κατευθύνουν τον ερευνη
τή στη συγκεκριμένη πληροφορία στο 
αρχείο).

Με την εξέλιξη των MICROFORMS 
αναπτύχθηκε παράλληλα μια σειρά τεχνι
κών δεικτοθετήσεων. Η εφαρμογή των 
τεχνικών αυτών δίδει μεγάλη ευελιξία στο 
σχεδίασμά των συστημάτων.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
επιλογή της τεχνικής ευρετηριάσεως και 
την οργανωτική δομή του αρχείου είναι οι 
εξής:

-  Χαρακτηριστικά του πρωτογενούς 
υλικού (όγκος ποιότητα κ.λ.π.).

-  Τρόπος που επιθυμούμε να τηρή
σουμε το αρχείο.

-  Η ακρίβεια στην ανάπτυξη των πλη
ροφοριών.

-  Κόστος.
-  Χρόνος ανταποκρίσεως του συστή

ματος

Ανάκτηση πληροφοριών
Η τεχνική ανάπτυξη των πληροφοριών 

που θα επιλεγεί για μια συγκεκριμένη 
εφαρμογή πρέπει να είναι ακριβής ταχεία 
να έχει μικρό κόστος, να έχει φάσμα όλες 
τις πληροφορίες του αρχείου και να 
ανταποκρίνεται οε οποιαδήποτε λογική 
ερώτηση. Πολλές φορές η πιο πάνω

ευελιξία εξαρτάται από τη μηχανογραφι
κή υποστήριξη του ευρετηρίου.

Οι τύποι των συστημάτων ανακτήσεως 
πληροφοριών είναι.

-  Χειροκίνητοι.
-  Ημιαυτόματοι.
-  Αυτόματοι.

Α. Χειροκίνητα συστήματα 
ανακτήσεως πληροφοριών
Χώρος εφαρμογής:

-  ΣΤΑ ROLLFILMS
- ΣΤΑ MICROFICHES
-  ΣΤΑ JACKETS
-  ΣΤΙΣ APERTURE CARDS

1. ROLLFILMS
1.1. “  Κωδικογράφηοη φωτεινού στό

χου:
Το προς φωτογράφηση υλικό χωρίζε
ται σε ομάδες π.χ. ανά 100 έγγραφα 
πριναπ' τη φωτογράφηση. Πριναπ' τη 
μικροφωτογράφηση κάθε ομάδος φω
τογραφίζεται μια κάρτα που φέρει 
μεγάλα γράμματα ή αριθμούς. Η κάρτα 
αυτή προσδιορίζει την ομάδα. Η εντό- 
πιση κάποιας πληροφορίας γίνεται ως 
εξής:

Προσδιορίζουμε την ομάδα και κα
τόπιν ψάχνουμε σειριακά να βρούμε 
την αντίστοιχη εικόνα (FRAME).

1.2. -  Αναγνώριση χαρακτήρων με γυ
μνό μάτι:

Κατά τη μέθοδο αυτή τοποθετούνται 
στο FILM χαρακτήρες που μπορούν να 
διαβασθούν με γυμνό μάτι χωρίς να 
χρειάζεται μεγέθυνση.
Οι χαρακτήρες αυτοί είτε δημιουρ- 
γούνται οτο FILM με τη μέθοδο COM 
είτε δημιουργούνται με το χέρι και 
φωτογραφίζονται και στις δυο περι
πτώσεις αναφέρονται στο περιεχόμε
νο συγκεκριμένης εικόνας (FRAME) 
και εντοπίζουν τη θέση του.

1.3. -  Δείκτης -  Μετρητής:
Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει ένα 
μετρητή βάσει του οποίου καταγρά
φονται και αναζητούνται οι εικόνες. 
Κατά τη μέθοδο αυτή απαιτείται τόσο 
η CAMERA όοο και ο READER να 
έχουν ένα απλό μετρητή. Κατά την 
τεχνική αυτή απαιτείται ένας δείκτης 
που καταρτίζεται κατά τη φωτογράφη
ση και με τον οποίο αναζητούνται τα 
FRAME.

1.4. -  Γραμμική κωδικογράφηοη: 
Μεταξύ των FRAMES κάθε FILM 
καταχωρούνται δυο-τρεις γραμμές με 
μεταβλητές ή προκαθορισμένες θέ
σεις. Οι γραμμές δημιουργούνται είτε 
με το COM είτε με ειδική περιστροφι
κή CAMERA. Τα έγγραφα που θα 
φωτογραφηθούν ταξινομούνται σειρι
ακά και ομαδοποιούνται ανά 10ή 100. 
Για την ανάγνωση χρησιμοποιούνται 
ειδικοί RECORDERS που έχουν τη 
δυνατότητα να εντοπίζουν την ομάδα 
στην οποία ο χειριστής αναζητά το 
FRAME.

1.5. -  Διαδοχική αρίθμηση:
Η αρίθμηση των προς φωτογράφηση 
εντύπων είτε γίνεται με το χέρι είτε 
πριν τη φωτογράφηση ή αυτόματα με
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περιστρεφόμενη ή COM CAMERA.
Γία τα αρχεία που αποτελούνται από 
πολλούς ρόλλους FILMS ένα μέρος 
του αριθμού μπορεί να καθορίζει το 
ρόλλο και το υπόλοιπο την εικόνα οτο 
ρολλό.
2 MICROFICHE - APERTURE CARDS.

2.1.- Τίτλος δείκτης:
Στο πάνω μέρος του FICHE, JACKET 
ή APERTURE CARD τοποθετείται 
ένας τίτλος είτε χειρονακτικά είτε 
κατά τη φωτογράφηση.
Ο τίτλος περιέχει συνήθως το όνομα 
της μερίδας που αναφέρεται (όνομα 
ατόμου, θέματος) τον αριθμό του 
FICHE ή JACKET και την ημερομηνία. 
Σε κάθε FICHE μια εικόνα στην αρχή ή 
στο τέλος περιέχει ένα ευρετήριο των 
εικόνων της FICHE.

-  Πλεονεκτήματα:
Οι χρησιμοποιούμενοι RECORDERS 
είναι χαμηλού κόστους.
Δεν είναι απαραίτητη η χρήση ευρετη
ρίου.
Ο τίτλος και ο δείκτης μπορούν να 
γραφούν αυτόματα από το COM.

-  Μειονεκτήματα:
Απαιτούνται δύο προσπελάσεις, μια 
για την εντόπιση του FICHE και για την 
εικόνα. Η έρευνα γίνεται με το χέρι. 

2.2 -  Κωδικοποίηση στηλών:
Στην κορυφή του FICHE τοποθετείται 
χαρακτηριστικό που φανερώνει το 
περιεχόμενο κάθε οτήλης (αρχικά 
ονόματος, αριθμός ταυτότητας, 
κ.λ.π.). Η εντόπιση της εικόνας γίνεται 
ψάχνοντας από στήλη σε στήλη και 
όταν επισημάνουμε τη στήλη που 
θέλουμε ψάχνουμε σειριακά τη οτήλη 
για να εντοπίσουμε την εικόνα που 
θέλουμε (στην αρχή κάθε στήλης 
μπορεί να υπάρχει ευρετήριο των 
εικόνων της στήλης).
Η τοποθέτηση των χαρακτήρων και

του δείκτη γίνεται με COM σύστημα. 
Πλεονεκτήματα.

-  Απαιτείται μια προσπέλαση.
Είναι εύκολη στην εκμάθηση και τη 
χρήση.

-  Μειονεκτήματα:
Απαιτείται ειδικό SOFTWARE για τη 
δημιουργία των χαρακτήρων. Δεν εν- 
δείκνυται για μεγάλης κινήσεως αρ
χεία.

2.3 -  Ταξινόμηση με βάση τα χρώματα:
Για να χωρίσουμε τις διάφορες μερί
δες μεταξύ των μπορούμε να χρωματί
σουμε το πάνω μέρος των FICHES 
έτσι που κάθε χρώμα να εκπροσωπεί 
μια ομάδα.

-  Πλεονεκτήματα.
•  Μπορεί να μη χρειάζεται δείκτης.
•  Εντοπίζουμε εύκολα τμήμα του 
αρχείου.
•  Δεν καταλαμβάνει χώρο στο MIC
ROFORM.
•  Αιγώτερα λάθη κατά την επανατο
ποθέτηση.

-  Μειονεκτήματα:
•  Πρόσθετη εργασία.
•  Κατά την αναπαραγωγή δεν εμφανί
ζονται τα χρώματα.

Β. Ημιαυτόματα συστήματα

Τα ημιαυτόματα συστήματα προσπελά- 
σεως σε ένα μικρογραφημένο αρχείο 
εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις 
μέσων εκτός των ROLLFILMS.

1. Σύστημα Αρχειοθετήσεως με δεί
κτες ή εγκοπέζ.

Κατά τη μέθοδο αυτή είτε δημιουρ- 
γούνται εγκοπές στο πάνω ή κάτω χείλος 
του MICROFORM είτε τοποθετούνται 
δείκτες (γλωσσίδια).

Οι εγκοπές γίνονται μετά τη δημιουργία 
του MICROFORM και προσδιορίζουν ομά
δες πληροφοριών στα FICHE ή JACKET, η

εγκοπή αντιστοιχεί οε κάποιο θέμα, όνομα 
ή διάστημα αριθμών.

Οι δείκτες τοποθετούνται στο περιθώ
ριο στο πάνω μέρος του MICROFORM και 
αντιστοιχούν σε κωδικοποιημένες πληρο
φορίες.

Τα MICROFORMS που φέρουν εγκο
πές ή δείκτες τοποθετούνται σε μιά θήκη 
(CARTRIDGE).

Κατά την εκμετάλλευση του αρχείου 
ειδική μηχανή που φέρει πληκτρολόγιο με 
τη βοήθεια κωδικών επιλέγει το αιτούμε- 
νο MICROFORM το οποίο λαμβάνεται με 
το χέρι και το χρησιμοποιούμε όπως 
θέλουμε.

-Πλεονεκτήματα.

Είναι γρήγορη στην ανάκτηση πληροφο
ριών και οικονομική για μικρά αρχεία. Είναι 
δυνατή η τυχαία προσπέλαση. Εχει τη 
δυνατότητα συνδέσεως με MINI Η/Υ για 
το χειρισμό του ευρετηρίου.

Μειονεκτήματα.
Απαιτεί επί πλέον εργασίες για τη 

δημιουργία των εγκοπών ή την τοποθέτη
ση των δεικτών.

Απαιτεί ευρετήριο.
Υπάρχει περιορισμός οτο πλήθος των 

περιορισμένων κωδίκων.
2. Αρχειοθέτηση με δείκτες μαγνητι
σμένα στοιχεία

To FICHE τοποθετείται σε ειδική πλα
στική θήκη που φέρει εγκοπές και μαγνη- 
τικά στοιχεία.

Οι πλαστικές θήκες τοποθετούνται σε 
ειδικές θήκες (CARTRIDGES). Η επιλογή 
γίνεται με πληκτρολόγιο η FICHE λαμβά- 
νεται με το χέρι από το αρχείο. Τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα είναι 
τα ίδια με την προηγούμενη μέθοδο.

Γ. Αυτόματα συστήματα 
εκμεταλλεύσεως

Τα αυτόματα συστήματα είτε λειτουρ
γούν ανεξάρτητα είτε συνδυάζονται με 
Η/Υ (με ΟΝ - LINE ή OFF - LINE σύνδεση).

Ο Η/Υ χειρίζεται το ευρετήριο με 
μεγάλη ταχύτητα και δίνει τα απαραίτητα 
στοιχεία για την εντόπιση της αιτουμένης 
πληροφορίας.

Σε ορισμένα συστήματα η ανάκτηση 
πληροφοριών γίνεται τελείως αυτόματα 
και τούτο γιατί τα μέσα καταχωρήοεως 
των πληροφοριών (CARTRIDGES, κασσέ- 
τες κ.λ.π.) είναι εναωματωμένα στο σύ
στημα και με κατάλληλη πληκτρολόγηση 
εμφανίζεται οτη οθόνη του Η/Υ ή εκτυπώ
νεται η αιτουμένη εικόνα (FRAME).

Σε άλλες περιπτώσεις τα μέσα καταχω- 
ρήσεως, των πληροφοριών δεν είναι 
ενσωματωμένα στο σύστημα και χρειάζε
ται να τοποθετηθούν πριν γίνει η προσπέ
λαση. Το πιο μέσο που περιέχει τη 
ζητούμενη πληροφορία μας δίνεται με 
κατάλληλη πληκτρολόγηση στην οθόνη 
του Η/Υ.

Τα αυτόματα συστήματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οε όλα τα είδη των

Ελεγχος ακτινογραφιών προ της μικροφωτογραφήοεως
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MICROFORMS.

3. ROLLFILM.
1. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (IMAGE CO

UNT) (BLIP)
Κατά τη φωτογράφηση κάτω από κάθε 

FRAME τοποθετείται ένα τετραγωνίδιο 
με ειδικές CAMERAS. Κατά την εκμετάλ
λευση ειδικές συσκευές με πληκτρολόγιο 
και ειδικό ηλεκτρικό κύκλωμα μετρούν τα 
BLIPS καθώς διέρχονται μπροστά από ένα 
φωτοκύτταρο (ταχύτης 700 FRAMES στο 
δευτερόλεπτο), και έτσι επισημαίνεται το 
αιτούμενο το οποίο και προβάλλεται στην 
οθόνη του READER.

Για την υποβοήθηση της εκμεταλλεύ- 
σεως (χειρισμό των ευρετηρίων) μερικά 
MICROFORM συστήματα συνδυάζουν τις 
συοκευές τους (FILM RETRIEVAL DEVI
CES) με Η/Υ ή τερματικά Η/Υ. Τα 
ευρετήρια τοποθετούνται στον Η/Υ με τη 
βοήθεια του οποίου τα χειριζόμαστε.

Το ψάξιμο του ευρετηρίου μπορεί να 
γίνει απ' ευθείας ή κατόπιν συνομιλίας με 
τον Η/Υ. Στη δεύτερη περίπτωση επιλέ
γεται η ομάδα στην οποία υπάρχει το 
αιτούμενο FRAME και τοποθετείται στο 
READER το αντίστοιχο (CARTRIDGE που 
περιέχει το FRAME (η τοποθέτηση γίνεται 
είτε με το χέρι είτε με τη μηχανή). Αφού 
εντοπισθεί η ομάδα πάλι με τον έλεγχο 
του Η/Υ εντοπίζεται το FRAME. 
-Πλεονεκτήματα

-Γρήγορη εντόπιση του FRAME.
-Δυνατός ο συνδυασμός με Η/Υ για την 

υποστήριξη του ευρετηρίου.
-Δε έχουμε απώλεια χώρου στο FILM.
-Η φωτογράφηση εγγράφων μπορεί να 

γίνει τυχαία.
-Μειονεκτήματα

-Οι οθόνες είναι δαπανηρές.
-Ο χρήστης εξαρτάται από το ευρετή

ριο.
-Απαιτείται Η/Υ για τη δημιουργία του.

1.2. Κωδικογράφηση και 
φωτογράφηση οπτικών σημείων στα 
Frames.

Κατά τη μέθοδο αυτή μεταξύ ή πάνω σε 
κάθε FRAME δημιουργείται είτε με κάμε
ρα συνδεδεμένη με πληκτρολόγιο είτε με 
φωτογράφηση, προκωδικοποιημένος δεί
κτης. Η τοποθέτηση του δείκτη γίνεται 
είτε συγχρόνως με τη φωτογράφιση του 
εντύπου είτε με το σύστημα COM.

Η έρευνα γίνεται με πληκτρολόγηση 
του κωδικού της συγκεκριμένης εικόνας 
και τότε αυτόματα οι κώδικες που βρί
σκονται στα FILMS αναγνωρίζονται από τη 
συσκευή και έτσι επισημαίνεται το αιτού- 
μενο FRAME.
-Πλεονεκτήματα.

-Αυτόματη ακριβής και άμεση προσπέ
λαση.

-Μόνιμος δείκτης στο FILM (δεν υπάρ
χει φόβος απώλειας η καταστροφής του 
δείκτη, όπως όταν βρίσκεται στον Η/Υ.

-Το προς φωτογράφηση υλικό μπορεί 
να φωτογραφηθεί τυχαία.
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-Μπορεί να συνδυασθεί με Η/Υ. 
-Μειονεκτήματα
-Υψηλό κόστος συσκευών (CAMERA, 
RETRIEVAL DEVICES).

-Απώλεια χώρου στο FILM.
-Η δημιουργία του FILM με PLANETA

RY CAMERA είναι δαπανηρή και χρονο- 
βόρα.

-Σε μεγάλα αρχεία η έρευνα είναι 
δυσκολότερη και χρονοβόρα.
2. MICROFICHES, JACKET, APERTURE 
CARDS.
2.1. ΕΓΚΟΠΩΝ. ΔΕΙΚΤΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙ- 
ΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

Οι μέθοδοι που έχουν περιγράφει στην 
ημιαυτόματη εκμετάλλευση μπορούν να 
λάβουν χώρα είτε μεμονωμένα είτε συν- 
δυαζόμενες. Οι πληροφορίες αναγνωρί- 
οεως κωδικοποιούνται με μορφή εγκοπής 
δείκτου ή μαγνητικού κώδικα, είτε πάνω 
στα ίδια τα MICROFORMS είτε στις 
πλαστικές θήκες που τοποθετούνται.

Η επεξεργασία των κωδικοποιημένων 
δεικτών γίνεται αυτόματα με πληκτρολό
γιο αφού επισημανθεί το MICROFORM 
τοποθετείται στο READER όπου διαβάζε
ται το αυτόματο FRAME. Η διαδικασία 
γίνεται είτε με μια πληκτρολόγηση είτε με 
δύο (επισημαίνεται το MICROFORM και 
κατόπιν το FRAME στο MICROFORM). Ο 
Η/Υ χρησιμοποιείται για το χειρισμό του 
ευρετηρίου και σε μερικές περιπτώσεις 
για τον έλεγχο ότι έχει επιλεγεί το σωστό 
FRAME.
-Πλεονεκτήματα

-Αυτόματη προσπέλαση στα FRAMES 
σε δευτ/πτα.

-Με κατάλληλη οργάνωση και χρήση 
COM επιτυγχάνεται τυχαία προσπέλαση 
πληροφοριών.

-Δεν έχουμε απώλεια χώρου στο FILM. 
-Μειονεκτήματα

Στην περίπτωση των CATREDGES είναι 
δυνατή η ομαδοποίηση και έτσι θα έχουμε 
τυχαία προσπέλαση στην ομάδα και όχι 
στο αιτούμενο FRAME.

-Για πολύ μεγάλα αρχεία η αναζήτηση 
είναι χρονοβόρα.

-Υψηλό κόστος μηχανών.
-Τα κωδικοποιημένα MICROFORMS 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
άλλες μηχανές.
2.2. ΙΔΕΩΔΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ.

Κατά τη μέθοδο αυτή δημιουργούνται 
ορισμένα στατικά στοιχεία στο MICRO
FORM και ορισμένα δυναμικά στον Η/Υ.

Κατά την εκμετάλλευση το MICRO
FORM τοποθετείται οτη μηχανή εκμεταλ- 
λεύσεως και τότε με κατάλληλη πληκτρο
λόγηση εμφανίζονται στην οθόνη και η 
εικόνα του MICROFORM και όποια άλλα 
στοιχεία υπάρχουν για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση αποθηκευμένα στον Η/Υ.

Βέβαια οι εικόνες στα MICROFORMS 
δεν αλλάσσουν αλλά τα στοιχεία στους 
Η/Υ ενημερώνονται και έτσι έχουμε 
πάντοτε τις τελευταίες πληροφορίες για 
τη συγκεκριμένη μερίδα.

' Ενα παράδειγμα της μεθόδου αυτής 
είναι: Η τήρηση ενός μικροφωτογραφικού 
αρχείου φωτογραφιών δακτυλικών αποτυ
πωμάτων και λοιπών καταζητουμένων 
ατόμων και ακόμη η τήρηση ενός αρχείου 
πληροφοριών σε Η/Υ με ταυτόχρονη 
εκμετάλλευση.
Πλεονεκτήματα.

-Γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών. 
-Είναι δυναμικό.
-Το κόστος εναποθηκεύσεως των MIC

ROFORMS είναι το 1/3 του κόστους 
αποθηκεύσεως των αντιστοίχων πληρο
φοριών σε δίσκους του Η/Υ. 
Μειονεκτήματα.

-Για εμφάνιση τρέχουσας φύσεως πλη
ροφοριών απαιτείται υποστήριξη Η/Υ.

-Τα αρχεία είναι τοποθετημένα πάντο
τε σε συσκευές αναγνώσεως κάι γιαυτό 
το μέγεθος των αρχείων πρέπει να είναι 
περιορισμένο.

Η επιλογή του καταλληλοτέρου συστή
ματος μικροφωτογραφήσεως πρέπει να 
γίνεται τηρουμένων των κανόνων και 
τεχνικών της αναλύσεως συστημάτων.

Οι παράγοντες που τελικά θα παίξουν 
το βασικό ρόλο για την επιλογή μας είναι: 

α. Οι ανάγκες του συστήματος (σημερι
νές και μελλοντικές βλέποντες πάντοτε 
έναν ορίζοντα μιας 10ετίας). 

β. Το κόστος.
γ. Η αποτελεσματική λειτουργία, 
δ. Η μορφή και το μέγεθος του αρχείου 

(μικρό - μεγάλο,, στατικό - δυναμικό), 
ε. Χώρος διανομής των χρηστών, 
ζ. Πυκνότητα αναζητήσεων, 
η. Χρόνος ανταποκρίσεως. 
θ. Κόστος διαβιβάσεως των πληροφορι

ών (ταχυδρομικά τέλη κ.λ.π.).
ι. Ανάγκη υπάρξεως εφεδρικών αρχεί

ων (BACK-UP).

ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι χώροι που μπορούν αποτελεσματικά 
να χρησιμοποιηθούν τα MICROFORMS 
είναι πάρα πολλοί. Ενδεικτικά παρέχονται 
μερικοί τομείς επιχειρηματικής δραστηρι
ότητας που ήδη χρησιμοποιούνται με 
επιτυχία στα συστήματα των MICROFOR
MS σε όλες τις δυνατές μορφές (ROL- 
LFILMS, JACKET FICHE, APERTURE 
CART, κ.λ.π.). 

α Τράπεζες (BANKING), 
β. Επεξεργασία στοιχείων (DATA PRO

CESSING)
γ. Μηχανική (ENGINEERING)
δ. Νόμοι, Αποφάσεις.
ε. Ασφάλειες.
ζ. Βιβλιοθήκες.
η. Εκδόσεις.
θ. Ιατρική.
ι. Προσωπικό.
ια Μεταφορές.
ιβ. Τηλεπικοινωνίες.
ιγ. Πωλήσεις.
ιδ. Η/Υ με μεγάλα OUTRUT, OUTRUT 

που μοιράζονται σε πολλούς χρήστες ή 
OUTRUT που στέλνονται μακρυά με το 
ταχυδρομείο.



Τον Αρχηγό της Αστυν. 
Πόλεων κ. I. Νίτσοεπισκέ- 
φθηκε στο γραφείο του ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας 
της Κύπρου κ. Αντωνίου 
Σάββας.
Στον Κύπριο συνάδελφο ο 
κ. Αρχηγός επέδωσε πα
ρουσία και του Υπαρχηγού 
Α.Π. κ. Ραφτοπούλου ανα
μνηστική πλακέττα. Στη 
φωτογραφία αριστερά στι
γμιότυπο.

Μια εκδήλωση ανθρωπι
στικής προσφοράς της Α
στυνομίας Πόλεων. Δόκι
μοι αστυφύλακες προ
σφέρουν εθελοντικά αίμα.

Σε ειδική γιορτή που ορ
γάνωσαν οι αστυφύλακες 
ποδοσφαιριστές σε αθη
ναϊκό κέντρο τιμήθηκε ο 
αποχωρήσας από το Σώμα 
προπονητής της αστυνο
μικής ποδοσφαιρικής ομά
δας, Αρχιφύλακας κ. Κ. 
Βουρλιωτάκης. Το περιο
δικό μας εύχεται στον 
εκλεκτό αστυνομικό και 
αθλητή κάθε ευτυχία και 
στη νέα του ζωή.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ 
ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
Του κ. Αναστ. Ε. Ευθυμίου

ΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ επισήμως 
αντικατάστασις του άρθρ. 

134 του Ποιν. Κώδ., αφορώντος το 
έγκλημα της «εσχάτης προδοσίας», 
καθιστά επίκαιρον την, απαθή και απρο- 
κατάληπτον, συζήτησινδια το θέμα της 
αυθαιρέτου καταλήψεως και ασκήσεως 
της κρατικής εξουσίας, παρά οιουδήπο- 
τε ατόμου ή οργανωμένης ομάδος.

2) Οταν το δόγμα της ελέω Θεού 
βασιλείας ήτο κυρίαρχον εις την πρά- 
ξιν, η νομικοπολιτική θωριά των δημο
κρατικών τάσεων επρόβαλε το δόγμα 
καθ' ο «πάσα Επανάστασις επικρατήσα- 
σα δημιουργεί δίκαιον», δηλ. νέαν 
πολιτειακήν κατάστασιν νόμιμον. Το 
ανωτέρω δόγμα διετυπώθη δια ναδικαι- 
ώση τάς επαναστάσεις των λαών κατά 
των «τυράννων» -  και όχι δια να 
νομιμοποιήση την υποδούλωσιν των 
λαών υπό των τυράννων.

3) Εις την εποχήν μας επικρατεί το 
δόγμα της λαϊκής κυριαρχίας καθ' ο 
«πάσα εξουσία πηγάζει από τον Λαό, 
και ασκείται παρ' αυτού και υπέρ 
αυτού». Ως Λαός δε νοείται το σύνολον 
των πολιτών -  και όχι ποτέ ωρισμένη 
κοινωνική τάξις, έστω επίλεκτος.

4) Αφού λοιπόν ολόκληρος ο Λαός 
είναι ο κυρίαρχος -  ο κύριος των 
κρατικών υποθέσεων -  έπεται ότι μόνοι 
νόμιμοι κυβερνήται του Κράτους είναι 
οι εκάστοτε ρητώς εντεταλμένοι προς 
τούτο υπό του κυριάρχου Λαού, οι 
κυβερνώντες σύμφωνα με τηνδεδηλω- 
μένην βούλησιν του κυρίου των κρατι
κών υποθέσεων Λαού.

5) Συμβαίνει όμως ενίοτε να κατα
λαμβάνουν την Εξουσίαν αυθαιρέτως -  
δηλ. χωρίς προηγούμενην λαϊκήν εντο
λήν -  άτομα ή οργανώσεις, και να την 
ενασκούν κατά την ιδίαν αυτών κρίσιν 
αλλά κατά την εικαζομένην βούλησιν 
του Λαού, η οποία δεν είναι δυνατόν ή 
πρέπον να εκδηλωθή νομοτύπως, λόγω 
των κρατουσών συνθηκών.

6) Το στοιχείον που προσδίδει νομι
μότητα εις την αυθαιρέτως αρξαμένην 
και συνεχιζομένην άσκησιν της κρατι

κής εξουσίας, δεν νοείται να τοαποτε- 
λή η επικράτησις της βίας κατά την 
κατάληψιν της Αρχής -  αλλά στοιχείον 
νομιμοποιήσεως αποτελεί η εκ των 
πραγμάτων συναγομένη σιωπηρά συγ- 
κατάθεσις του Λαού.

7) Απόδειξιν ότι και εις την συνείδη- 
σιν των αυθαιρέτως κυβερνόντων η 
έστω σιωπηρά συγκατάθεσις του Λαού 
θεωρείται υπ' αυτών στοιχείον νομιμο- 
ποιήσεως της αυθαιρέτου διακυβερνή- 
σεως, αποτελεί απόδειξιν τούτου το 
γεγονός ότι οι αυθαιρέτως καταλαμβά
νοντας και διατηρούντες την Εξουσίαν 
αισθάνονται την ανάγκη να διενεργούν 
δημοψιφίσματα, αμφιβόλου πάντως 
γνησιότητος, δια να πείσουν και να 
πεισθούν ότι κυβερνούν σύμφωνα με 
την θέλησιν του Λαού.

8) Τούτων ούτως εχόντων, η αυθαί
ρετος κατάληψις καιάσκησις της κρατι
κής εξουσίας συνιστά βαρύτατον πλή
γμα κατά της κυριαρχίας και αξιοπρέ
πειας του Λαού, δηλ. αδίκημα που 
αρμόζει να συνεπάγεται βαρυτάτας 
ποινάς (θάνατον, είτε ισόβιον στέρησιν 
της ελευθερίας).

9) Αφού όμως το βαρύτατον αυτό 
αδίκημα στρέφεται κατά του Λαού, 
μόνον ο Λαός είναι αρμόδιος νααποφα- 
σίζη εκάστοτε αν η αυθαίρετος κατάλη- 
ψις και άσκησις της Εξουσίας εγένετο 
σύμφωνα με την μηεκδηλωθείσαναλλά 
διαμορφωμένην, ενδόμυχον, βούλησιν 
του -  ή αντιθέτως.

10) Τοέγκληματης«εσχάτηςπροδο- 
σίας», δηλ. της προσβολής και καταλύ- 
σεως της λαϊκής κυριαρχίας, διαρκεί 
εφόσον χρόνον διατηρείται η κατάστα- 
σις της αυθαιρέτου διακυβερνήσεως, 
πρέπει δε να διώκεται μόνον κατ' 
έγκλησιν του αδικηθέντος, δηλ. του 
Λαού -  ήτοι κατόπιν αποφάσεως της 
λαϊκής αντιπροσωπείας (Βουλής), ή 
κατόπιν ειδικού λαοψηφίσματος, ελευ
θέριος και αβιάστως διενεργουμένου.

(Βοηθήματα: Ν. Ν. Σαριπόλου, Συν
ταγματικόν Δίκαιον, τόμ. Α. έκδ. 1915 —

Χρ. Σγουρίτσα, Επανάστασις και Δίκαι
ον, έκδ. 1925 -  L. Duguit, Droit 
Constitutionel, 1ος τόμ. έκδ. 1921 -  Ν. 
I. Σαριπόλου, Συνταγματικόν Δικ., έκδ. 
1874 -  Μ. Bluntschli Droit Public, έκδ. 
1881).

ΞΕΝΟ
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
Του Αντονυ Πουλ

Η ξαδέρφη μου η Τζίλιαν ήρθε μια 
μέρα και ζήτησε τη βοήθειά μου.

-  Πρέπει να με βοηθήσεις ' Αντονυ, 
μου είπε. Ο μπαμπάς αντιπαθεί τον 
Κόλιν. Θ' αναλάβεις, λοιπόν, να μετα- 
βάλεις αυτή την αντιπάθεια σε συμπά
θεια.

-  Μη με ανακατώνεις με τις ερωτο
δουλειές οου, γιατί μπορεί να με 
αντιπαθήσει και μένα ο θείος.

-  Μα ο μπαμπάς δεν τον ξέρει τον 
Κόλιν, μου εξήγησε η Τζίλιαν. Ούτε καν 
τον έχει δει μάλιστα.

-  Τότε; Πώς προκλήθηκε αυτή η 
αντιπάθεια;

-  Από το γέλιο του. Αυτή είναι η 
αιτία. Ο Κόλιν γελάειάσχημα, περίεργα, 
εκνευριστικά.

Η Τζίλιαν με κάθισε στην καρέκλα και 
συνέχισε:

-  ... Χθές το βράδυ ο Κόλιν με 
συνοδέυσε για πρώτη φορά από τον 
κινηματογράφο στο σπίτι. Κι επειδή 
ήταν σκοτεινά, σταθήκαμε στην εξώ
πορτα και λέγαμε τα δικά μας. Φυσικά 
σ' εύθυμο τόνο έτσι που ο Κόλιν 
ξεσπούσε σε ακράτητα γέλια που τάρα
ζαν τον ύπνο του πατέρα μου. ' Ανοιξε 
το παράθυρο από πάνω μας και άρχισε 
να γκρινιάζει. Του εξήγησα τότε ότι 
ήταν ένας συμφοιτητής μου που γελού
σε έτσι γιατί εμιμείτο το γέλιο του 
καθηγητή μας. Καταλαβαίνεις τώρα;

-  Μου τα λες μπερδεμένα, Τζίλιαν. 
Πρώτα πρώτα ο Κόλιν δεν είναι συμφοι
τητής σου. ' Υστερα είναι φίλος σου και 
θέλεις να τον μπάοεις στο πατρικό και 
ν' αρραβωνιαστείς μαζί του.

Το γέλιο

Ο Κόλιν Μουρ είναι συμπαίκτης μου 
κι όταν παίζαμε μαζί κερδίζαμε πάντα 
τα σετ. Υστερα έμαθα την αμοιβαία
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τους συμπάθεια και η ευχή μου ήταν να 
σμίξουν μια μέρα.

-  Ακου Κόλιν, του είπα στο διάλειμ
μα του τρίτου οετ. Γελάς απαίσια για 
όποιον οε ακούει και δε οε ξέρει...

Ο Κόλιν ξαφνιάστηκε με την παρατή
ρηση αυτή. Και φυσικά, πέραοε στην 
αντεπίθεση.

-  Πρώτη φορά μου μιλάνε έτσι για το 
γέλιο μου, είπε με πικρία, μαι μάλιστα 
φίλος μου. Ποιος είναι ο λόγος; Σου 
μίλησε η Τζούλιαν γΓ αυτό;

-  Ακριβώς.
Και του εξήγησα τι μου είχε εμπι

στευτεί.
-  Λοιπόν Κόλιν. Αυτές τις μέρες 

πρόκειται να γιορτάσουμε τους αρρα
βώνες σου με την Τζούλιαν.

-  Τους αρραβώνες μου;
-  Ακριβώς. Τα κανονίσαμε με την 

εξαδέρφη μου. Υπό έναν όρον όμως.
' Ολη την ώρα που θα βρισκόμαστε στο 
σπίτι της μέλλουσας συζύγου σου δε θα 
γελάς. Μόνο θα χαμογελάς. Ιδίως, όταν 
σε ξεμοναχιάσει ο πατέρας της που 
είναι τρομερός ανεκδοτολόγος, και 
αρχίσει τ ' αστεία του. Εσύ σφίγγε τα 
χείλη σου. Και αν σου ' ρθει γέλιο, πνίξε 
το. Σύμφωνοι;

Ο Κόλιν υπάκουσε στη σύστασή μου 
και μου υποσχέθηκε να την τηρήσει.

Πράγματι όταν έφτασε η κρίσιμη ώρα, 
ο Κόλιν, έπειτα από τις απαραίτητες κι 
εγκάρδιες συστάσεις, αποτραβήχτηκε 
με την Τζούλιαν σε μια απόμερη 
πολυθρόνα, αφήνοντάς με στα νύχια 
του θείου μου.

-  Ποια είναι η εντύπωσή σου θείε; 
τον ρώτησα.

-  ' Ακου ' Αντονυ. Πολλές φορές τα 
φαινόμενα απατούν. Για την ώρα ωστό
σο είμαι ενθουσιασμένος με την εμφά
νισή του. Πρέπει όμως να τον πλησιά
σω, να τον κουβεντιάσω και να τον 
ξεψαχνίσω. ΓΓ αυτό απασχόλησε εσύ 
την Τζίλιαν κι εγώ αναλαμβάνω τον 
κύριο.

-  Ξέρω, ξέρω, θείε. Θα τον παλαβώ
σεις με τ ' αστεία σου!

-  Ακριβώς, θέλω να δω ποιες είναιοι 
αντιδράσεις του.

Μετά το φροντιστήριο λοιπόν, του 
θείου στον υποψήφιο γαμπρό, ακολού
θησε το τυπικό δείπνο.

-  Ο φίλος σου δεν μου αρέσει 
καθόλου.

-  Γιατί θείε; Με ξαφνιάζεις με την 
κρίση σου. Ο Κόλιν είναι λαμπρό παιδί.

-  Μπορεί για σένα. Για μένα είναι 
ένας τύπος κατεψυγμένος.

-  Κατεψυγμένος.;
-  Μάλιστα. Του είπα τα καλύτερα

αστεία μου και δεν έσκασε το χείλι του. 
Δεν μου χρειάζεται τέτοιος γαμπρός 
και να μην ξαναπατήσει εδώ!

Αντονυ Πούλ

Γράφει ο Αλ. Βασιλείου

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ: «Εκ βαθέων». 
Ποιήματα (Αθήνα, 1981, σελ. 110).

Δε γνωρίζω εάν ο ποιητής γιατρός 
Κ.Π.Μ. έχει να δείξει κι άλλα σημάδια 
αυτής της ένστερνης, της έξοχης ποιητι
κής του γραφής, που είναι γεμάτη από 
δονήσεις. Είναι γεγονός, ότι ο βαθύς 
πόνος τον κάνει τον άνθρωπο ποιητή, μα 
έχει τύχει πολλές φορές αυτού του 
είδους η εκτόξευση να παραμένει σε 
επίπεδα τελείως προσωπικά καιναδέρνε- 
ται σ' έναν υποκειμενισμό βαθύ ή ρηχό 
αδιάφορο, που με κανένα απολύτως 
τρόπο δεν μπορείς να τον πεις ποίηση. 
Στην περίπτωση όμως ετούτη, το πράγμα 
διαφέρει τελείως. ' Εχουμε ίσα-ίσα μια 
υπερπλήρωση, μια υπερκάλυψη στο αντι
κείμενο ΜΑΝΑ, που αγκαλιάζει όλες τις 
μανάδες του κόσμου, όλες τις σχέσεις 
μάνας και παιδιού, γιατί δε στέκεται μόνο 
στο θρήνο για το χαμό της μάνας, αλλά 
τραγουδάει τον ισχυρότερο δεσμό της 
ζωής με αυθεντικά ποιητικό τρόπο. Τα 
αισθητικά του στοιχεία είναι ο λυρισμός 
και η φιλοσοφική παρατήρηση. Κυρίαρχο 
στοιχείο όμως είναι ο λυρισμός του, που 
διακλαδίζεται σε μύριες όσες δέσμες, 
που τον εντυπωσιάζουν σαν ποιητή. Είναι 
αυτός ο αδιάκοπος ακκισμός, που κατα- 
πλημμυρίζει το είναι του και ωθεί τη φωνή 
του.
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΒΟΥΡΛΕΚΗ: 
«Στη μοναξιά υπάρχω». Ποιήματα (Αθήνα, 
«Μαυρίδης» 1982, σελ. 60).

Μετά από έναν κατακλυσμό ποιητικό, 
νιώθουμε από την τελευταία συλλογή «Το 
τελευταίο ποτάμι», σοβαρή την απουσία 
της αραχνοΰφαντης φωνής της Κας 
Αντιγόνης Γαλανάκη - Βουρλέκη. Αλλά με 
την καινούργια προσφορά της, μας κατα
ξίωσε σε μια αποσταγματική πια λυρικότη- 
τα με τη μεστή τεχνική της και την 
ακούραστη έμπνευση, που ξεκινάει απ' 
την ίδια, απ' τις ώρες, απ' τα πράγματα, 
απ' τη φύση, απ' τα γεγονότα. Καμιά 
φορά, πλανιέται σε διαλογισμούς και 
χάνεται ορφανή μέσα στις ιδέες της, τις 
σκέψεις. Οι δονήσεις της έχουν τη 
ημεράδα και τη γλύκα της γυναίκας 
προσέγγισης, που αγιάζει ότι αγγίζει. 
Παντού όμως, υποφώσκει μια διάπυρη 
λατρεία για τη ζωή.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΑΡΙΔΑΚΗ: «Τραγούδια 
της γης μου» Ποιήματα (Αθήνα, 1980, 
οελ. 29).

Η εμφάνιση αυτή στον ποιητικό στίβο 
του κ. Σαριδάκη, πρέπει να είναι η πρώτη. 
Η επιμονή του να προτιμά την παραδοσια
κή ποιητική τεχνοτροπία, στα 19 τραγού
δια της συλλογής του, δεναδικεί, τουναν
τίον διατρανώνει μια προσπάθεια φρεσκα- 
ρίσματος στο στίχο και στην κατάκτηση 
της ίδιας της θεματογραφίας του.

Θα μπορούσε, βέβαια, να έχει κυριαρ
χήσει περισσότερο στο υλικό που διαθέτει 
και να προσέξει πιο πολύ την πυκνότητα 
του στίχου, αλλά ευτυχώς δε σταματά η 
ροή των ποιημάτων, μα ίσα-ίσα ο ποιητής 
στέκει μακρυά από κάθε αυτοματισμό και 
προσβλέπει στην προσέγγιση του δέκτη 
του, αναγνώστη.

Θα πρέπει να περιμένουμε τα καινούρ
για του τραγουδίσματα για την εμπέδωση 
των ποιητικών του αναζητήσεων.

ΔΗΜ. ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: «Οι 
αποκαλύψεις του Αισχύλου για την Ατλαν- 
τίδα». (Ο αληθινός Προμηθέας), θεατρι
κή και ιστορική μελέτη. (Εκδόσεις «Νέα 
θέσις», Αθήνα, 1981, σελ. 76).

Μια νέα θεώρηση των μέχρι τα τώρα 
παραδεδειγμένων πάνω στα κρύφια και 
στα μυστικά του ελληνικού ιερατείου 
όσον αφορά τους πολλαπλούς ανερμή- 
νευτους ισχυρισμούς στο αισχύλειο έργο, 
επιχειρεί ο κ. Δ.Λ.Ε. με το νέο βιβλίο.

Από μια τελείως απρόοπτη σύμπτωση, 
που είχε με τον αείμνηστο Λίνο Καρζή, 
ξεκίνησε ο συλλογισμός του, που σαν 
αστραπή τον φώτισε και άρχισε την 
εμβάθυνση μέσα στα κείμενα με συγκριτι
κές σκέψεις πλαισιωμένες και από παρα
στατικό υλικό, έτσι ώστε να δημιουργούν- 
ται νέες θέσεις γύρω από τον θρύλο της 
Ατλαντίδας μέσα απ’ το αισχύλειο έργο - 
κάτι που ομολογουμένως μαγνητίζει το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Τα χωρία 
αυτά παρατίθενται, συγκρίνονται και σχο
λιάζονται ερευνητικά με αναγωγές στα 
υπάρχοντα αρχαιολογικά ευρήματα και με 
συγκριτικά ιστορικά και μυθολογικά στοι
χεία. Με βάση αυτό το κύκλωμα των 
σκέψεων και της έρευνας, ο συγγραφέας 
καταλήγει στην εκδοχή, πως το αρχαίο 
ελληνικό ιερατείο, είχε κατά τρόπο απο
κλειστικό στα χέρια του τεκμήρια για την 
Ατλαντίδα στα οποία ο Αισχύλος με τα 
έργα του, προσπάθησε να τα κάνει κοινά 
τοις πάσι, με αποτέλεσμα, το τόλμημά του 
κατά το προημιθεϊκό πρώτυπο, να στοιχί
σει τη ζωή του. Δεν υιοθετούμε, βέβαια, 
αυτές τις θέσεις, τις οποίες με την 
δημιουργική του φαντασία προβάλλει στο 
βιβλίο του ο συγγραφέας. Αυτά είναι 
μέλημα ειδικών επιστημόνων. Εμείς από 
την καθαρή φιλολογική πλευρά, βρίσκου
με, πώς το βιβλίο αυτό, με τον τρόπο της 
αφηγήσεως και την κατάταξη της ύλης 
του, έξω από το επιστημονικό, παρουσιά
ζει κι ένα άμεσο λογοτεχνικό ενδιαφέρον.

Αλέκος Βασιλείου
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έτοι συνειδητά ή χωρίς να το καταλα
βαίνουν εισάγουν οτη γραφόμενη τους 
γλώσσα στοιχεία διαλεκτικά και ιδιωμα
τικά, ή την παραμορφώνουν τη γλώσσα 
εν ονόματι της λαϊκής, μεταβάλλονται 
τα κτ διαφόρων λέξεων σε χτ και τα πτ 
οε φτ και χρησιμοποιώντας φτειαστές 
λέξεις σαν το επανωσιά (= επιφάνεια), 
πολύμαθος και νομόμαθος (= πολυμα
θής και νομομαθής) κλπ.».

Υπάρχει αδιάσειστη λογική σε πολλά 
από κείνα που υποστήριζε ο Τζάρτζα- 
νος, αρκετοί ήταν και αδικαιολόγητοι 
δισταγμοί του. Ωστόσο, οι δισταγμοί 
αυτοί, με τα χρόνια, σιγά σιγά υποχω
ρούσαν. Κι έχει δίκιο ο γιός του, ο 
Νόσος Α. Τζάρτζανος, όταν γράφει ότι 
«κι εκείνοι που έζησαν κοντά του, 
μπορούν να βεβαιώσουν πως αν η 
πορεία της ζωής του ήταν μακρύτερη, 
σε κάποιο σημείο θα συνέπιπτε στις 
γλωσσικές πεποιθήσεις με τους άλ
λους επιστή μονές οπαδούς της δη μοτι- 
κής, ακόμα ίσως και σε διαφορές όπως 
τα τριτόκλιτα - πρωτόκλιτα, αφού και η 
άλλη πλευρά, όπως δείχνουν τα κείμε
να, φαίνεται να δέχθηκε -από την 
ανάγκη των πραγμάτων- πολλά από 
εκείνα που υποστήριζε ο Τζάρτζανος, 
ώστε σήμερα να υπάρχει κάποια σχετι
κή γλωσσική ομοιομορφία, τουλάχιστον 
στους δόκιμους συγγραφείς».

Δέκα χρόνια έπειτ' από το θάνατό 
του, ο Νάσος Α. Τζάρτζανος του έκανε 
ένα ουσιαστικό μνημόσυνο: Με πολλή 
φροντίδα διάλεξε και τύπωσε τα « Ά ρ 
θρα και μελετήματά» του. «Συγκέντρω
σα στο βιβλίο αυτό, γράφει στον πρόλο
γό του, σαράντα άρθρα και μελετήματα 
του πατέρα μου, που τα θεώρησα πιο 
αντιπροσωπευτικά του κύκλου αυτού 
των μικρών δημοσιευμάτων του». Κι 
αλήθεια, στον τόμο αυτόν έχουμε 
κείμενα, που καθορίζουν τη θέση του 
Τζάρτζανου στο γλωσσικό μας ζήτημα 
-κείμενα διεξοδικά και σύντομα, που 
δείχνουν από πόσους σταθμούς πέρα
σε η σκέψη του- κι άλλα ακόμη κείμενα 
έχουμε στον τόμο αυτό, που προβάλ
λουν τις ευρύτερες πνευματικές του 
ανησυχίες.

Κέρδος έχουμε όταν διαβάζουμε τα 
βιβλία του Τζάρτζανου. Ακόμη κι όταν 
διαφωνούμε. Στις σελίδες τους επικοι
νωνούμε μ' έναν επιστήμονα, που δεν 
ήταν μόνο σοφός, αλλά και τίμιος.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

«... Ολοι όσοι συμβάλ
λετε εις την αξιόλογον 
αυτήν προσπάθειαν, να 
είσ τε υπερήφανοι ότι 
προσφέρετε μίαν εξό- 
χως θετικήν υπηρεσίαν, 
όχι μόνον εις το Αστυνο
μικόν Σώμα αλλά και γε- 
νικώτερον εις το κοινωνι
κόν σύνολον».
' Ενα απαράμιλλο στο είδος του 

περιοδικό «ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙ
ΚΑ» που είχε την καλοσύνη η Δ/νση να 
μου ταχυδρομήσει, με υποχρεώνει να 
γράψω τούτα τα λόγια: Το διάβασανκαι 
ξανά το διαβάζω... Πρόκειται για μια 
δίμηνη -πολύ επιμελημένη- έκδοση 
του Αρχηγείου της Αστυνομίας Πόλε
ων.

Στις 152 πλούσιες σε θεματογραφία 
σελίδες του, παρελαύνουν κείμενα 
ποικίλου ενδιαφέροντος με διακεκρι
μένους συνεργάτες. Ολα είναι διαλε
χτά και αξιόλογα. Βρίσκεις μια ανεξάν
τλητη πηγή. ' Ολα έχουν μια λογοτεχνι
κή και επιστημονική διάρθρωση με 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Νομίζω 
πως είναι ένα σπάνιο περιοδικό που

αγκαλιάζει πολύπλευρα θέματα και 
ενημερώνει οποιονδήποτε αναγνώστη., 
το διακρίνει η σοβαρότητα, η ορθότητα 
και η ευχάριστη αναγνωστικότητα, τρα
βάει. Δεν απωθεί...

Συγχαίρω εγκάρδια το Δ/ντή σύντα
ξης φίλο Σαράντο Αντωνάκο, καθώς και 
το εκλεκτό συντακτικό επιτελείο που 
έχει επωμιστεί μια τόση σοβαρή δου
λεία, που φανερώνει κύρος και συγκρό
τηση. Εύχομαι ολόψυχα συνέχιση της 
σταθερής και γόνιμης πορείας για το 
καλό κάθε αναγνωστικού κοινού.

Παν. Κουμουντσίδης

Αγαπητοί Κύριοι,
Είμαι πολύ ευτυχής που επί πολλά 

ήδη έτη λαμβάνω «τιμής ένεκεν» το 
θαυμάσιον περιοδικόν σας. Δικαιούσθε, 
όλοι όσοι συμβάλλετε εις την αξιόλο- 
γον αυτήν προσπάθειαν, να είσθε υπε
ρήφανοι ότι προσφέρετε μιαν εξόχως 
θετικήν υπηρεσίαν όχι μόνο εις το 
τόσον αγαπητόν Σώμα της Αστυνομίας 
Πόλεων, αλλά και, γενικότερον, εις το 
κοινωνικόν σύνολον και εις την πνευμα
τικήν ζωήν του τόπου, δεδομένου ότι το 
περιεχόμενον των «Αστυνομικών Χρο
νικών» ανταποκρίνεται εις υψηλά επί
πεδα μιας, ασύγκριτου εις ποικιλίαν και 
πλούτον θεμάτων, δημοσιογραφικής 
εργασίας.

Ως παλαιός δημοσιογράφος αισθάνο
μαι το καθήκον να σας συγχαρώ θερμό
τατα με όλη μου την καρδιά και να 
ευχηθώ όπως η περίλαμπρος αυτή 
έκδοσις πραγματοποιεί αδιάκοπα βήμα
τα ανοδικής πορείας -διότι υπηρετείτε 
με απροσμάχητον σθένος και ιερόν 
ζήλον και το Σώμα της Αστυνομίας 
Πόλεων και την κοινωνίαν και το ' Εθνος 
γενικότερον.

Μετ' εξόχου τιμής 
ΤΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημοσιογράφος - Συγγραφεύς - 
’ Εφεδρος αξιωματικός 

(τακτικό μέλος της Ενώσεως 
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδα^ 

Αθηνών)
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ται στο Υπουργείο δεν προκύπτει ουσια
στική αύξηση της εγκληματικότητας. Δη- 
μιουργείται όμως η εντύπωση της αύξη
σης αφ' ενός από τη διάπραξη νέας 
μορφής εγκλημάτων και αφ' ετέρου από 
τη χρησιμοποίηση νέων εγκληματικών 
μεθόδων, αγνώστων μέχρι τώρα στη Χώρα 
μας. Δυστυχώς σ' αυτό συντελεί πολύ και 
η εντυπωσιακή προβολή τους από μερίδα 
του Τύπου, με αποτέλεσμα να ξεχνιέται η 
εντύπωση που είχε προκαλέσει η εγκλη
ματικότητα σε προηγούμενα χρόνια.

Σχετική αύξηση παρουσιάστηκε μόνο 
στα αδικήματα κατά της περιουσίας και 
στα αδικήματα γύρω από τα ναρκωτικά.

Συγκρινόμενη η εγκληματικότητα στη 
Χώρα μας, σε σχέση με τις περισσότερες 
Χώρες του κόσμου, είναι χαμηλή.

Η Αθήνα ιδιαίτερα, σαν μεγαλούπολη 
θεωρείται από όλους τους ξένους που 
ζουν ή επισκέπτονται τη Χώρα μας, ήσυχη 
πόλη, αναφέρεται δε σαν «όαση» στις 
περιοδικές εκδόσεις των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σε σχέση με την εγκληματι
κότητα των άλλων μεγαλουπόλεων.

Το κύριο χαρακτηριστικό της εγκλημα
τικότητας στην Ελλάδα είναι ότι οι σοβα
ρότερες μορφές της (ναρκωτικά, ληστεί
ες, βία κλπ.) εισάγονται από τις μητροπό- 
λεις του καπιταλισμού. Η εισαγωγή αυτή 
σε μικρές, περιφερειακές χώρες, όπως η 
Ελλάδα, πραγματοποιείται με δυο κυρίως 
τρόπους: Είτε με την άμεση διάπραξη των 
εγκλημάτων από αλλοδαπούς κακοποι
ούς, που έρχονται στη Χώρα μας σαν 
τουρίστες, είτε με τη μίμηση του ξένου 
τρόπου ζωής:' Αμετρος καταναλωτισμός, 
σεξουαλική αποχαλίνωση, χρήση ναρκωτι
κών, αλκοόλ και άλλα.

Αυτός ο τρόπος ζωής είναι η σημαντι
κότερη αιτία της εγκληματικότητας. ' Οσο 
περισσότερο εγκαταλείπουμε τα παραδο
σιακά μας στοιχεία, τηνελληνικότητά μας, 
και υιοθετούμε τον τρόπο ζωής των 
καπιταλιστικών μεγαλουπόλεων, τόσο αυ
ξάνεται η εγκληματικότητα.

Υπάρχουν βέβαια και άλλες αιτίες, 
όπως η αύξηση των κοινωνικών προβλη
μάτων λόγω της οικονομικής κρίσης και η 
απάνθρωπη ζωή σε μια μεγαλούπολη 
όπως η Αθήνα.

Θα πρέπει να προστεθεί ότι οι εγκλημα
τίες διευκολύνονται από τον εκσυγχρονι
σμό των μέσων, που αυξάνουν τις δυνατό
τητάς τους.

Γενικά κατά το 1982, η εγκληματικότη
τα στη Χώρα μας παρουσίασε την εξής 
εικόνα: Διαπράχθηκαν 170 ανθρωποκτονί
ες και απόπειρες ανθρωποκτονίας, 14 
από τις οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής 
ανεξιχνίαστες, 135 ληστείες και 22.000 
διακεκριμένες και κοινές κλοπές, από τις 
οποίες οι μισές περίπου μένουν ακόμα 
ανεξιχνίαστες, 319 εγκλήματα κατά των 
ηθών από τα οποία εξιχνιάστηκαν 305. 57 
αρχαιοκαπηλίες από τις οποίες εξιχνιά
στηκαν 42. Τέλος σημειώθηκαν 25 βομβι
στικές ενέργειες από τις οποίες εξιχνιά

στηκαν 9.
Τ όσο στον τομέα της πρόληψης όσο και 

στον τομέα της καταστολής, της διακίνη
σης και χρήσης ναρκωτικών οι ειδικές 
υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας επέ- 
δειξαν ιδιαίτερο ζήλο και μεθοδικότητα 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συνελή- 
φθησαν για διακίνηση, εμπορία και χρήση 
ναρκωτικών περισσότερα άτομα και κατα
σχέθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες συγ
κριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Συγ
κεκριμένα βεβαιώθηκαν 552 παραβάσεις, 
συνελήφθησαν 871 άτομα, κατασχέθηκαν 
7.220 κιλά χασίς, 25 κιλά όπιο 52 κιλά 
ηρωίνης και διάφορες άλλες μικροποσό- 
τητες ναρκωτικών, εκριζώθηκαν και κατα
στράφηκαν από τη Χωροφυλακή 270.165 
αυτοφυή δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
και από την Αγροφυλακή 1.130.000.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί η 
επιτυχία της Χωροφυλακής στην επιχεί
ρηση που έμεινε γνωστή σαν «Επιχείρηση 
της Κέρκυρας». Στην επιχείρηση εκείνη 
που κράτησε μήνες κατασχέθηκαν 22 
τόνοι χασίς και 28.327 γραμμάρια ηρωίνης 
και συνελήφθησαν ξένοι κακοποιοί με 
διεθνείς διασυνδέσεις.

Η επιτυχία αναγνωρίστηκε διεθνώς και 
πολλές ξένες Χώρες θέλησαν να μάθουν 
με λεπτομέρειες τις ενέργειες και τη 
μέθοδο δράσης των ελλήνων αστυνομι
κών. ' Ετσι στο τέλος Μαρτίου διοργανώ- 
νεται στην Αθήνα Διεθνής Συνάντηση με 
συμμετοχή πολλών Χωρών και με θέμα 
«Δίωξη Ναρκωτικών -  Η Επιχείρηση της 
Κέρκυρας».

Οι επιτυχίες βέβαια δεν πρέπει να μας 
καθησυχάζουν. Η Ελλάδα είναι πέρασμα 
στη διακίνηση ναρκωτικών. Τα εκτεταμέ
να θαλάσσια σύνορά μας καθιστούν ιδιαί
τερα προβληματική την αποτελεσματική 
αστυνόμευση. Δυσμενής παράγοντας εί
ναι επίσης και ο μεγάλος αριθμός τουρι
στών. Το πρόβλημα όμως της διακίνησης 
ναρκωτικών παραμένει. Και εκτός από τη 
συνεχή δίωξη θα πρέπει να βρούμε και 
νέες σύγχρονες μεθόδους δράσης ιδίως 
με την ανάπτυξη της διεθνούς αστυνομι
κής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έκταση έχουν πάρει στην 
εποχή μας τα οικονομικά εγκλήματα και 
μάλιστα μια κατηγορία τους, που χαρακτη
ρίζεται διεθνώς σαν «εγκλήματα του 
λευκού περιλαίμιου».

Πρόκειται για εγκλήματα, όπου ο δρά
στης δεν κρατάει όπλο ούτε λερώνει τα 
χέρια του, και το περιεχόμενό τους είναι 
οικονομικό. Τέτοιο έγκλημα είναι η φορο
διαφυγή οι διάφορες οικονομικές απάτες 
και κυρίως η λαθραία διακίνηση συναλλά
γματος. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι 
στον κρίσιμο αυτό τομέα, που σημαίνει 
αιμορραγία δύναμης για την εθνική μας 
οικονομία, η απόδοση της Αστυνομίας 
είναι περιορισμένη.

Βέβαια κατασχέθηκαν 108 εκατομμύ
ρια δραχμές 2.290 χρυσές λίρες και 9.300 
γραμμάρια χρυσού. Συνελήφθησαν 915 
άτομα και βεβαιώθηκαν 665 αδικήματα 
Τέλος έγινε έλεγχος σε 8.500 επιχειρή
σεις. Αλλά απέχουμε πολύ από το να 
ελέγχουμε την εγκληματικότητα αυτού 
του είδους σε ικανοποιητικό βαθμό, όπως

συμβαίνει με άλλες κατηγορίες εγκλημά
των.

Πρέπει όμως να επισημάνουμε τις 
αντικειμενικά περιορισμένες δυνατότη
τες ελέγχου της Αστυνομίας, που οφεί
λονται στη δομή του οικονομικού και 
εμπορικού συστήματος της Χώρας...».

Στη συνέχεια ο κ. Γενικός Γραμματέας 
αναφέρθηκε στη δραστηριότητα του Πυ
ροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλα
κής και κατάληξε:

«Προσπαθήσαμε να εκθέσουμε τη δρα
στηριότητα των Σωμάτων Ασφαλείας κατά 
το 1982 σύντομα και απλά και προπαντός 
αντικειμενικά. Δεν ωραιοποιήσαμε τίποτε, 
δεν κρύψαμε τίποτα. Αναφερθήκαμε και 
στις επιτυχίες, και στα προβλήματα και 
στις αδυναμίες.

Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης το 1982 δεν ήταν μόνο 
μια χρονιά διαχείρισης των αρμοδιοτήτων 
μας. Εμβαθύναμε στα προβλήματα και τις 
ανάγκες και έχουμε ολοκληρώσει σε 
γενικές γραμμές τα σχέδια των διαρθρω
τικών και λειτουργικών αλλαγών, που 
απαιτούνται για να γίνει η Αστυνομία πιο 
αποτελεσματική».

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Υπουργός 
Δημοσ. Τάξεως κ. Σκουλαρίκης έδωσε 
δεξίωση σε ξενοδοχείο των Αθηνών. Τη 
δεξίωση τίμησε με την παρουσία του ο 
Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Α. Πα- 
πανδρέου. Παρέστησαν επίσης και οι 
εξής:

Εκπρόσωπος του Αρχιεπίσκοπου Αθη
νών, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Αλευράς, 
οι υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης 
κ. Κουτσόγιωργας, Εξωτερικών κ. Χαρα- 
λαμπόπουλος, Εθνικής Οικονομίας κ. Αρ- 
σένης, Εσωτερικών κ. Γεννηματάς, Δημο
σίων ' Εργων κ. Τσοχατζόπουλος, ' Ερευ
νας και Τεχνολογίας κ. Λιάνης, Εμπορίου 
κ. Μωράϊτης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Βερυβάκης, Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κα- 
τσιφάρας, οι υφυπουργοί Προεδρίας Κυ
βέρνησης κ. Μαρούδας, Εξωτερικών κ. 
Καψής, Εθνικής Αμυνας κ. Δροσογιάν- 
νης, Εθνικής Οικονομίας κ. Δημοσθενό- 
πουλος, Εθνικής Παιδείας και θρησκευ
μάτων κ.κ. Παπαθεμελής και Μώραλης, 
Υγείας και Πρόνοιας κ. Κυπριωτάκη-Περ- 
ράκη, ο γενικός γραμματέας του Κ.Κ.Ε. κ. 
X. Φλωράκης, ο Πρόεδρος της Ε.ΔΗ.Κ. κ. 
Γ. Ζίγδης, ο Πρόεδρος της ΕΔΑ κ. Η. 
Ηλιού, ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. εσ. κ. 
Δρακόπουλος, ο βουλευτής επικράτειας 
κ. Γιώργος Μαύρος, ο Νομάρχης Αττικής 
κ. Κατριβάνος, πολλοί βουλευτές, οι 
αρχηγοί, Γ.Ε.Ε.Θ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., 
ο διοικητής της Α.Σ.Δ.Ε.Ν. ο προϊστάμε
νος του Συντονιστικού Επιτελείου του 
Υ.Δ.Τ. αρχηγός της Κ.Υ.Π. ο διευθυντής 
της Π.Σ.Ε.Α. του Υ.Δ.Τ. ο αρχηγός της 
ΥΠ.Ε.Α. οι Αρχηγοί των Σωμ. Ασφαλείας 
Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Σωμάτων 
Ασφαλείας, διοικητές και διευθυντές 
οργανισμών, διευθυντές εφημερίδων, αν
τιπροσωπείες όλων των βαθμιδών αξιωμα
τικών και οπλιτών των Σωμάτων Ασφαλεί
ας, δημοσιογράφοι κ.ά.



Εντυπωσιακή υπήρξε και 
εφέτος η συμμετοχή της 
Αστυνομίας Πόλεων στον 
εορτασμό της εθνικής ε 
πετείου της 25ης Μαρτί
ου. Στη φωτογραφία αρι
στερά: δόκιμοι αρχιφύλα- 
κες παρελαύνουν προ του 
Προέδρου της Δημοκρα- 
τίαο.

Εντυπωσιακές είναι εκτός 
των άλλων οι επιδόσεις 
των αστυνομικών και στον 
αθλητικό στίβο. Στη φωτο
γραφία δεξιά: Ο Πανελλη
νιονίκης του τζούντο κατά 
τα έτη 1980-81-82 αστυ
φύλακας της Αμέσου  
Δράσεως Δεράτσας Κυρι
άκος σε μια φάση από τη 
συμμετοχή του από πρό
σφατους αγώνες.

Η ομάδα βόλλεϋ των σχο
λών της Αστυνομίας Πό
λεων η οποία στους πρό
σφατους αγώνες μεταξύ 
των παραγωγικών σχολών 
των Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σ.Α. κατάκτησε ένα 
κύπελλο.
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ΛΟΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ

Επειδή υπήρχε μεγάλη ανισότητα... ο 
πλούτος δε όλος συσσωρευόταν σε 
ολίγους ανθρώπους, ο Λυκούργος 
απόβλεπε να διώξει την αλαζονεία, το 
φθόνο, την κακουργία, τον πολυτελή 
τρόπο ζωής, ακόμη δε και τα 
σοβαρώτερα από αυτά και μεγαλύτερα 
νοσήματα της πολιτείας που είναι ο 
πλούτος και η πενία. Δια τούτο 
κατώρθωσε να πείαει από κοινού όλους 
τους πολίτες, αφού αποξενωθούν από 
κάθε ιδιοκτησία, να κάμουν από την 
αρχή νέα διανομή της γής και να 
συζούν στο μέλλον όλοι ίοοι μεταξύ των 
έχοντες ίσιο μερίδιο της γής και να 
προσπαθούν να πρωτεύουν μόνο κατά 
την αρετή...
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (Βίοι Παράλληλοι, VIII, 

Λυκούργος)

Να δυσπιστείς προς τους κακούς, όπως 
ακριβώς πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη 
στους ενάρετους.

ΙΣΟΚΡΑΤΗ (Προς Δημόνικο 22)

Το κακό με το καλό δε σμίγει.
ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Ιων. 1017)

Με ενα τρόπο κάνει κανείς το καλό, 
ενώ το κακό με πολλούς καιδιάφορους. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Ηθικά-Νικομάχεια Β, VI,

39)

Οι κακοί όταν χορτάσουν χρήμα ή 
πάρουν τιμές και τίτλους στην πόλη, 
ξεσπούν ακράτητοι...

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (Ηθικά 337 F)

Οι φύσει πονηροί κι αν τιμωρηθούν 
ακόμα, τον χαρακτήρα δεν αλλάζουν.

ΑΙΣΩΠΟΥ (Μύθοι 240)

Δεν είναι εύκολο να κρύβεται για πάντα 
κάποιος που είναι κακός.

. ΠΛΑΤΩΝΑ (Πολιτεία 365 C)

Οι φαύλοι άνθρωποι και όταν ακόμα 
πάρουν ανώτατα αξιώματα, δεν αλλά
ζουν το χαρακτήρα τους.

ΑΙΣΩΠΟΥ (Μύθοι 119)

Απαράβατο χρέος μας είναι, το να μην 
υποχωρούμε στους κακούς, αλλά ν' 
αντιδρούμε.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ (Ανθ. Στοβ. ΜΔ, 3)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Η κακοποιός επιρροή του εις την 

Ρωσικήν Αυλήν και τους πολιτι
κούς κύκλους υπήρξεν μοιραία δια 
την δυναστείαν των Ρωμανώφ και 
δια την Ρωσσίαν.

2. Οριστική ή διασταλτική αντωνυμία 
εις την αιτιατικήν πληθυντικού 
(ουδέτ.) -  Αντιστρόφως, χαιρετά 
α-λά Ιταλικά.

3. Μεταφορικώς, μικρός αριθμός -  
Αρχαία ονομασία του ποταμού 
' Εβρου.

4. Θεραπεύουσα θεότης, λατρευό- 
μενη εις Αθήνας, Επίδαυρον και 
Ωροπόν -  Διετέλεσε διοικητής 
των Τουρκικών δυνάμεων εις ’ Η
πειρον κατά τον Α' Βαλκανικόν 
Πόλεμον (ανστρφ.)

5. Το «κράτημά» των απαιτεί στιβα- 
ράς χείρας (γεν. πληθ ).

6. Γάλλος στρατάρχης, διορισθείς το 
1918 γενικός αρχιστράτηγος των 
συμμάχων στρατών όλων των με
τώπων (επών.) -  Το φαγητόν κά
πως αλλοιώς (ανστρφ.)

7. Δωρικόν επίρρημα που σημαίνει 
«σε ποιό μέρος» (ανστρφ.) -  Ερω
τώ αγγλιστί και αυτό αντιστρόφως 
-  Ξενική άρνησις.

8. Εθαύμαζεν τον εαυτόν του ο 
ωραιοπαθείς αυτός νέος της Μυ
θολογίας κυτταζόμενος εντός του 
ύδατος (γεν.)

9. Αποφυγή, αποχή λόγω φόβου, 
αρχαιοπρεπώς.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Ανήκουν εις τα μέσα μαζικής 

ενημερώσεως.
2. Κατά τους δαιμονογράφους του 

Μεσαίωνος ονομασία απαίσιου α
νέμου, κομίζοντος δαιμόνια και 
επικατάρατα πνεύματα -  Αρχικά... 
προγνωστικά.

3. Σημαίνει και διακοπή λειτουργίας

(γενική, δημοτική) -  Εβασάνισε 
τον Δημοσθένην.

4. Ζεύγος νήσων του Ιονίου Πελά- 
γους (γεν.) -  Η Υ.Γ.Α.... τρεις 
φορές.

5. Η θεραπεία εις την καθαρεύουσαν 
(αιτ.)

6. Εις την γενικήν όργανον αισθήσε- 
ως (ανστρφ.) -  ... Γωνιά, χωρίον 
της επαρχίας Αποκορώνου του Ν. 
Χανιών του οποίου το όνομα ση
μαίνει «Γωνία επαναστατών».

7. Οροφή δωματίου οικίας -  ' Ομοια 
Χιτλερικά.

8. ' Εχει ιδίας διαστάσεις με άλλην 
(γεν.) -  Πρωτεύουσα κράτους της 
Ινδοκίνας.

9. Συνταρακτική υπόθεσις της Γαλλί
ας που ενθυμίζει Ντρέϋφους.

(Ι.Κο)

Η λύση στο επόμενο 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1A Κ Ε 4 έ y_ θ /_ A
2 / 4 Ε Ρ r /_ £_ «V
3 / Ρ a Ή 4 4 Ρ A
4 9 y ΞΒ /_ L 4 Τ_
5 y η Ρ & 4 ο ο_
6 Α4 4 Β A 4 4 /Η
7Ζ ί 4 4_ r /_
8 7 / 0 Ο λΖ ο r /_ A
9 4 d .Ε [Ρ / A t 0_ ξ

ΔΩΡΕΑ
Τον Γενικό Αστόν. Διευθ. Αθηνών κ. 

Σηφάκη εττισκέφτηκε στο γραφείο 
του ο τ. Αστυνόμος κ. Χειλάς Νικόλα - 
ος μετά της συζύγου και του εττέδω - 
σαν Ζ000 δρχ. για ενίσχυση της 
οικογένειας του δολοφονηθέντοςα
στυφύλακα Καραχάλιου.

Από τον τακτικό συνεργάτη του 
περιοδικού μας κ. I. Μ. Χατζηφώτη 
λάβαμε επιστολή που αναφέρεται 
σε άρθρο του σχετικά με το Νίκο 
Καζαντζάκη που δημοσιεύσαμε σε 
προηγούμενο τεύχος μας. Την επι
στολή του κ. Χατζηφώτη θα δημοσι
εύσουμε στο προσεχές τεύχος.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

π»>: λεν ιά υ τ ι ιχ λ ν
"ΙΧΙΑΧΠΙΑΑ.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Χασίς από τη Βομβάη ο Τεκές στο Ψυχικό ο Σπείρα αρχαιοκαπή- 
λων ο Με ελικόπτερο στην Κάρπαθο για την ανακάλυψη 
ναρκωτικών ο «Προστασία» από δύο αδέλφια σε διάφορα 
κέντρα ο Εφτά κιλά ηρωίνη σε εσώρουχα ο Μπαρμπουτιέρα στο 
Παλαιό Φάληρο ο Πλαστά δολλάρια στην Αθήνα ο «Ηλεκτρονι
κή» συμμορία με τέσσερα εκατομμύρια τζίρο.

Σε βαλίτσες με διπλά τοιχώματα 
έφερνε από τη Βομβάη χασίς και 

ηρωίνη
Δραπέτης των φυλακών και πασίγνω

στος έμπορος «σκληρών» ναρκωτικών 
συνελήφθη από τη Γενική Ασφάλεια 
Αθηνών και στην κατοχή του βρέθηκαν 
5 κιλά χασίς, σε πλάκες, 220 γραμμάρια 
ηρωίνης, 100 γραμμάρια όπιο, 4 γραμ
μάρια κοκκαίνης, ένα πιστόλι «Μπερέ- 
τα», ένα στιλέτο και 3 ζυγαριές ακρίβει
ας.

Ο λαθρέμπορος, που είναιταυτόχρο- 
να και τοξικομανής είναι ο Αντώνιος Π. 
Νικολόπουλος, ετών 30, άεργος, που 
αποζεί και πλουτίζει από τα ναρκωτικά.

Την 27η Νοεμβρίου 1981, ο Νικολό- 
πουλος είχε συλληφθεί και πάλι από τη 
Γενική Ασφάλεια Αθηνών και αρρώστη- 
σε ξαφνικά. Οι αστυνομικοί τον διακόμι
σαν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο, από όπου 
και κατάφερε να αποδράσει.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα 
συλλήψεως για εισαγωγή και εμπόριο 
ναρκωτικών και είχαν κατασχεθεί στα 
χέρια του 4.000 δολλάρια και ένα 
αυτοκίνητο που αγόρασε πουλώντας 
ναρκωτικά στους Αγίους Αναργύρους, 
τα Λιόσια, το Παγκράτι, την Ηλιούπολη 
και την Καισαριανή.

Μετά την απόδρασή του κατάφερε 
να βρει ένα κλεμμένο διαβατήριο να

τοποθετήσει σ' αυτό τη φωτογραφία 
του και σαν Αντώνιος Τσοτσώνης να 
φύγει για την Ινδία.

Στη Βομβάη αγόρασε βαλίτσες με 
διπλά τοιχώματα και στα μεσοδιαστήμα
τα έκρυψε 3 κιλά χασίς, 10 γραμμάρια 
ηρωίνη, 20 γραμμάρια όπιο και τα έφερε 
στην Ελλάδα.

Αρχισε να τα πουλά, αλλάζοντας 
κάθε δυο μήνες σπίτι για να μην 
εντοπίζεται από τους άνδρες Διώξεως 
Ναρκωτικών που τον αναζητούσαν.

Στις 27 Οκτωβρίου έκανε και δεύτε
ρο ταξίδι στην Ινδία και έφερε 6 κιλά 
χασίς με τον ίδιο τρόπο, 250 γραμμάρια 
ηρωίνη, 150 γραμμάρια όπιο και 28 
γραμμάρια κοκκαΐνη.

Τα ναρκωτικά αυτά προώθησε στην 
«πιάτοα» μέσω των συνεργατών του 
Μιχαήλ Α. Νταλιάνη, ετών 36 και 
Διομήδη Ν. Αντωνακόπουλο, ετών 28.

Κατά τη σύλληψή του από άνδρες 
της Διώξεως Ναρκωτικών της Γενικής 
Ασφάλειας Αθηνών εκτός από τις 
ποσότητες ναρκωτικών που γράφουμε 
στην αρχή, το πιστόλι και το στιλέτο, 
κατασχέθηκαν 40.000 δραχμές 547 
δολλάρια ΗΠΑ, ένα αυτοκίνητο «Όπελ 
Καντέτ», που αγόρασε 800.000 δρα
χμές στο όνομα της μητέρας του, όλα 
προερχόμενα από το εμπόριο των 
ναρκωτικών.

ΑΠΟ ΤΗΝ

Επίσης από την ίδια υπηρεσία της 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών συνελή- 
φθησαν οι Γεώργιος Κ. Ναύτης, ετών 
29 άεργος, Χρήστος Η. Θάνος, ετών 
30, ιδιωτικός υπάλληλος και Νικόλαος 
Β. Κουτσίκης, ετών 27 άεργος για 
κατοχή και εμπόριο ηρωίνης.

Σύχναζαν στην καφετέρια «Τζίτζι
κας» στην Ανω Ηλιούπολη και πουλού
σαν ηρωίνη προς 12.000 δραχμές το 
γραμμάριο.

« Ο,τι τράβαγε η ψυχή τους» 
έβρισκαν στον τεκέ  του Ψυχικού

«Τεκές» όπου γινόταν χρήση ηρωί
νης και χασισελαίου εξαρθρώθηκε από 
όργανα της Γ ενικής Ασφαλείας Πειραι
ώς μαζί με τη σπείρα που δρούσε στις 
περιοχές Ψυχικού, Φιλοθέης και Χο- 
λαργού σκορπώντας τον αργό θάνατο.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οιΣτέ- 
φαν Χέντιτζερ 25 ετών Ελβετός, Σοφ. 
Κυριάκού 26 ετών φοιτητής Ιατρικής, 
Ιω. Μανιάτης 26 ετών ιδιωτικός υπάλλη
λος, Αθαν. Ρούσσος 25 ετών φοιτητής 
Αμερικανικού Κολλεγίου, Γεώρ. ' Εξαρ- 
χος 24 ετών άεργος. Επίσης καταζητεί
ται ο Σπυρ. Παπαδήμας 18 ετών, που 
κατόρθωσε να αποδράσει.

Στην ίδια υπόθεση ενέχονται και η 
Αγγελική Τρούλλου 19 ετών φωτομον
τέλο και Δη μ. Βλάχος 23 ετών, που
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Αριστερά: Νικολόπουλος Αντώνιος. Λαθρέμπορος ναρκωτικών και τοξικομανής. Επάνω: Οπλα, τηλεοράσεις, φωτογραφικές 
μηχανές κ.α. «Συλλογή κλαπέντων» από τη σπείρα Υφαντιδη Σωτηρίου που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από την Ασφάλεια 
Πειραιώς. Κάτω: Μαχαίρας Αριστείδης, ετών 31 ελαιοχρωματιστής, επικίνδυνος διαρρήκτης.

αφέθησαν ελεύθεροι λόγω παρελεύσε- 
ως του αυτοφώρου.

Στα χέρια των συλληφθέντων βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 50 γραμμάρια 
ηρωίνης, μικρή ποσότητα χαοισελαίου, 
7.920 δολλάρια ΗΠΑ και 345.000 δρα
χμές, που προερχόντουσαν από τις 
πωλήσεις ναρκωτικών, ένα αυτοκίνητο 
ΣΙΜΚΑ με το οποίο μετέφεραν τα 
ναρκωτικά από την Τουρκία και διάφορα 
σύνεργα (ζυγαριά ακρίβειας, σύριγγες 
κλπ.).

Το σπίτι του Κυριάκού στο Ψυχικό (Γ.

Μπάκου 17) είχε μετατραπεί σε τεκέ, 
όπου πολλοί τοξικομανείς και λιανοπω
λητές ναρκωτικών εύρισκαν ό,τι ήθε
λαν.

' Υοτερα από παρακολούθηση διαπι
στώθηκε ότι πολλά ύποπτα άτομα μπαι- 
νόβγαιναν στο σπίτι αυτό. Ετσι αποφα- 
σίσθηκε η αστυνομική έφοδος.

Πρώτος στην ενέδρα της αστυνομίας 
έπεσε ο Παπαδήμας. Τη στιγμή που 
έβγαινε από τον τεκέ είχε μικρή ποσό
τητα χαοισελαίου, που είχε μόλις αγο
ράσει για να διαθέσει σε πελάτες του.

Επακολούθησε αιφνιδιαστική εισβο
λή στον τεκέ, όπου βρέθηκαν και 
συνελήφθησαν οι Κυριάκού, Μανιάτης, 
Ρούσσος και Τρούλλου, ενώ αργότερα 
συνελήφθη ο Εξαρχος, που πήγε εκεί 
για να αγοράσει ηρωίνη. Την ώρα εκείνη 
κατόρθωσε να αποδράσει ο Παπαδή
μας. Τελευταίος συνελήφθη ο αρχηγός 
της σπείρας Στέφαν Χέντιτζερ.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 
Ελβετός λαθρέμπορος πήγαινε τακτικά 
στην Κωνσταντινούπολη από όπου αγό
ραζε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και 
χαοισελαίου, που μετέφερε με το 
αυτοκίνητό του άλλοτε σε χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης και άλλοτε στην 
Ελλάδα, όπου μέσω του Κυριάκού, 
διοχέτευε ναρκωτικά στην κατανάλω

ση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελβετός 

έχει συλληφθεί και άλλοτε στη χώρα 
του για εμπορία ναρκωτικών.

Πιάστηκε διαρρήκτης
Συνελήφθη από το Τμήμα Διώξεως 

διαρρηκτών της Γενικής Ασφαλείας 
Αθηνών, ο Αριστείδης Μαχαίρας, ετών 
31, ελαιοχρωματιστής γιατί διέπραξε 
από τον Απρίλιο του 1982 συνολικά 15 
κλοπές καταστημάτων στην περιοχή 
Νέων Λιοσίων και συναποκόμισε διάφο
ρα είδη αξίας 350.000 δραχμών.

«Ξηλώθηκε» η σπείρα του 
αρχαιοκάπηλου πρώην 

αρχιμανδρίτη
Η σπείρα του αποσχηματισμένου 

αρχιμανδρίτη πασίγνωστου αρχαιοκά
πηλου Δημητρίου Γ. Βανδώρου, ετών 
49 «χτυπήθηκε» από τη Γενική Ασφά
λεια Αθηνών. Δυο από τα μέλη της 
συνελήφθησαν ενώ ο Βανδώρος διέφυ
γε και καταζητείται. Στην κατοχή τους 
βρέθηκαν βυζαντινές εικόνες, κομμά
τια από ξυλογλυπτικό όπλο, βιβλία του 
Αγίου ’ Ορους και άλλα καλλιτεχνήματα 
ανυπολόγιστης αξίας.

Κατά την έφοδο που έκαναν οι 
άνδρες της Γενικής Ασφάλειας Αθη
νών στο διαμέρισμα, μετά την αποκάλυ-

L
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ψη της σπείρας βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν 12 εικόνες, που οι περισσότερες 
έχουν κλαπεί από τη μονή Εσταυρωμέ
νου της Κεφαλληνίας και είναι του 17ου 
και 18ου αιώνα, κομμάτια από ξυλόγλυ
πτο τέμπλο 50 παλιά βιβλία που πολλά 
έχουν κλαπεί από μονές του Αγίου 
Ορους και άλλα καλλιτεχνήματα αρ

χαιολογικής αξίας.
Οι πέντε από τις εικόνες αυτές ήταν 

ήδη συσκευασμένες για να φυγαδευ- 
θούν στο εξωτερικό, όταν επενέβη η 
αστυνομία.

Τα μέλη της σπείρας του Βανδώρου, 
ανακρινόμενα στη Γενική Ασφάλεια 
Αθηνών ομολόγησαν ότι έκαναν και 5 
διαρρήξεις σε καταστήματα των περιο
χών Ψυχικού και Αγίας Παρασκευής 
από τις οποίες συναποκόμισαν διάφορα

Βανδώρος Δημήτριος, πρώην αρχιμαν
δρίτης. Αρχηγός σπείρας αρχαιοκαπή- 
λων.

είδη δώρων και άλλα αντικείμενα τα 
οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους 
ιδιοκτήτες τους.

Οι εικόνες θα παραδοθούν στο Βυ
ζαντινό Μουσείο ενώ οι συλληφθέντες 
θα παραπεμφθούν στην Εισαγγελία.

Χρυσοφόρα ταξίδια
Από όργανα της Γενικής Ασφάλειας 

Πειραιώς συνελήφθη ένα ζευγάρι εμ
πόρων ναρκωτικών που δρούσε από 
καιρό στην Αθήνα, διοχετεύοντας ηρωί
νη σε άλλους λιανοπωλητές.

Πρόκειται για τον Π. Κωνσταντή, 26 
ετών, άεργο και τη Βασιλική Γιακουμά- 
του, 29 ετών, πρώην ιερόδουλο. Στην 
ίδια υπόθεση ενέχονται και άλλα άτομα 
που ήταν «βαποράκια» του Κωνσταντή 
και καταζητούνται.

Στο σπίτι τους, στην οδό Ελευθερίας

36 του Ταύρου βρέθηκε μικρή ποσότη
τα ηρωίνης και χασίς.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση 
προέκυψε ότι το ζεύγος πήγαινε τακτι
κά στη Θεσσαλονίκη, από όπου προμη
θευόταν σκληρά ναρκωτικά, που στη 
συνέχεια έφερνε στην Αθήνα και διέ
θετε χονδρικά στους λιανοπωλητές.

Πούλησε έναν τόννο 
χαλασμένες πατάτες

Συνελήφθη από την Αγορανομία Α
θηνών ο Αθανάσιος Π. Ράμος γιατί στη 
λαϊκή αγορά Νέας Σμύρνης πουλούσε 
έναν τόννο πατάτες χαλασμένες και 
επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Επίσης συνελήφθη από την Αγορανο
μία Αθηνών ο Θεόδωρος Σ. Εξαδάκτυ- 
λος, οδηγός βυτιοφόρου, γιατί κατά τη 
διανομή πετρελαίου κατακράτησε από 
διάφορους πελάτες μισό τόνο πετρέ
λαιο.

Διαμέρισμα και καταθέσεις
απέκτησε από τις.... διαρρήξεις

Ένας πολυώνυμος και «σκληρός» 
διαρρήκτης συνελήφθη από τη Γενική 
Ασφάλεια Αθηνών για σωρεία κλοπών, 
ενώ σε βάρος τριών άλλων διαρρηκτών, 
που έκλεψαν από διαμέρισμα πίνακες 
ζ ω γ ρ α φ ικ ή ς  και τ ι μ α λφ ή  α ξ ίας  
4.300.000 δραχμών σχηματίσθηκε δικο
γραφία.

Παράλληλα, όμως, αναφέρθηκαν 
στην Αστυνομία και τη Χωροφυλακή 
πολλές κλοπές που οι δράστες τους 
συναποκόμισαν κοσμήματα πολλών ε 
κατομμυρίων δραχμών.

Συγκεκριμένα, από άνδρες της Γενι
κής Ασφάλειας Αθηνών συνελήφθη ο 
Αντώνιος Α. Κεφάλας ή Κεφαλάκης ή 
Κεφαλίδης, ετών 49, από το Αργοστόλι 
που η Αστυνομία τον καταζητούσε για 
σωρεία κλοπών και διαρρήξεων.

Ο Κεφάλας ανακρινόμενος ομολόγη
σε ότι από τις κλοπές και τις διαρρήξε ις 
αυτές συναποκόμισε σημαντικά ποσά 
από τα οποία αγόρασε ένα διαμέρισμα 
στο όνομα γυναίκας με την οποία συζεί 
από 9ετίας και με την οποία έχει 
αποκτήσει ένα παιδί ηλικίας σήμερα 3 
ετών. Επίσης αποκάλυψε στους αστυ
νομικούς ότι έκανε και καταθέσεις και 
σήμερα έχει στην Τράπεζα 200.000 
δραχμές περίπου.

Ο Κεφάλας εμφανιζόταν πότε σαν 
μεταφορέας, πότε σαν ελαιοχρωματι
στής, πότε σαν ρακοσυλλέκτης, εντόπι
ζε τους «στόχους» του και στη συνέ
χεια έκανε τις κλοπές και τις διαρρή
ξεις.

Συνολικά ο Κεφάλας ομολόγησε 23

κλοπές από τις οποίες συναποκόμισε 
διάφορα είδη αξίας 7.000.000 δραχμών 
περίπου τα οποία πούλησε κυρίως σε 
κλεπταποδόχους, σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία.

«Μαχαιριές» για τη σπείρα οι 
βουτιές ελικοπτέρου στις 

σπηλιές της Καρπάθου
Μέσα σε σπηλιές της Καρπάθου 

βρέθηκαν πενήντα κιλά χασίς από 
αστυνομικούς του Πειραιά που πέταξαν 
πάνω από το νησί με «σιδερένιο πουλί» 
της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η αναζήτηση του «θησαυρού» άρχισε 
με το ξήλωμα μιας ΙΟμελούς σπείρας, 
που είχε διχτυωθεί σε όλα τα «στέκια» 
των τοξικομανών του Πειραιά, ακόμη 
και σε λύκειο θηλέων, της Δραπετσώ
νας.

Για την ανακάλυψη του χασίς χρησι
μοποιήθηκε ελικόπτερο του Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας με πιλότους 
τον αντισμήναρχο Παν. Τσιριγώτη καιτο 
σμηναγό Μαν. Καπετανάκη.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο Αστυνό
μος Α' κ. Δημ. Βασιλείου και ο υπαστυ- 
νόμος κ. Π. Σταματογιάννης.

Εκτελώντας ριψοκίνδυνη κατάβαση 
σε μια απότομη πλαγιά και μέσα σε 
θυελλώδη καιρό, το ελικόπτερο κάθησε 
στη δυτική ακτή του νησιού. Οι αστυνο
μικοί καθώς και οι δυο πιλότοι, σκαρφά
λωσαν στους βράχους και ερευνώντας 
μέσα στις σχισμές βρήκαν ένα σάκκο με 
10 κιλά χασίς.

Κατόπιν πετώντας στο χωριό Μενε- 
τές, κατέβηκαν σε μια χαράδρα. Εκεί 
μέσα σε μια σπηλιά βρέθηκαν άλλα 30 
κιλά χασίς, μέσα σ' ένα σάκο.

Η επικίνδυνη έρευνα του ελικόπτε
ρου και των αστυνομικών, γινόταν πολύ 
κοντά στα τουρκικά πολεμικά πλοία, 
που έκαναν ασκήσεις και υπήρχε κίνδυ
νος να ρίξουν το πολεμικό ελικόπτερο.

Η σύλληψη των μελών της σπείρας 
άρχισε όταν ανακαλύφθηκε ότι στο 
δισκάδικο του Συμεών Χατζόπουλου 24 
ετών, στην οδό Κουντουριώτου 138, 
δεν πουλιόντουσαν μονάχα δίσκοι και 
κασέτες: πουλιόταν και χασίς.

Γύρω από το δισκάδικο σχηματίστηκε 
αμέσως ένα αδιόρατο δίχτυ αστυνομι
κών. Και γρήγορα επισημάνθηκαν οι 
συχνές επισκέψεις των αδελφών Διο- 
νύση και Χρήστου Κατσιέρη, 23 και 20 
ετών, Μανώλη Μαστρομηνά, 20 ετών, 
Δημήτρη Μπριλάκη, 25 ετών και Λευτέ- 
ρη Πούλου, 20 ετών.

Ο Πούλος ήταν παλιότερα ανακατε
μένος στην υπόθεση ναρκωτικών που 
είχε ξεσπάσει στο Θ' Λύκειο Θηλέων
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Κεφάλας ή Κεφαλάκης ή Κεφαλίδης 
Αντώνιος. Από διαρρήξεις σε διαμερί
σματα των Αθηνών απεκόμισε τιμαλφή 
αξίας 4.300.000 δρχ.

Πειραιά.
Ολοι οι ανωτέρω ουνελήφθηοαν 

εκτός του Πούλου, για τον οποίο δεν 
ίσχυε η αυτόφωρη διαδικασία.

Επίσης, πιάστηκαν, οι αδελφοί Μιχά- 
λης και Γιώργος Οικονομίδης, 25 και 28 
ετών και ο εξάδελφός τους Μιχάλης, 
22 ετών και οι τρεις από την Κάρπαθο.

Ακόμη πιάστηκε και ο Ζαχαρίας 
Τοουράκης, 24 ετών, από το Αιγάλεω.

Εκτός από τα 40 κιλά χασίς που 
βρέθηκαν οτις σπηλιές Καρπάθου, άλ
λα 10 κιλά βρέθηκαν στα χέρια των δυο 
αδελφών και του Μαστρομηνά.

Κρυπωτός Δημήτριος, ετών 21. Μαζί με 
άλλους νεαρούς έκλεψε εμπορεύματα 
αξίας 4.000.000 δρχ.

Ο Διονύσης Κατσιέρης, ότανοιαστυ- 
νομικοί έκαναν το «ντου» στο σπίτι του, 
στα «Μανιάτικα» αντιστάθηκε. Ο αδελ
φός του Χρηστός έλειπε στην Καλαμά
τα, όπου διέθετε χασίς.

Στο πλυσταριό του Μαστρομηνά βρέ
θηκαν 20 πλάκες χασίς, ενώ ο Μπριλά- 
κης και ο Τοουράκης πιάστηκαν την 
ώρα που έστριβαν τσιγαριλίκια, μέσα 
στα σπίτια τους.

Ο Βεντούρης που είναι φαντάρος 
«συναντήθηκε» με τους αστυνομικούς, 
καθώς πήγαινε στο σπίτι των Κατσιέρη- 
δων, για ν' αγοράσει χασίς.

Δυο αδέλφια πουλούσαν 
«προστασία» σε κέντρα

Από όργανα του ΙΕ' Παραρτήματος 
Ασφαλείας, ουνελήφθηοαν στον Κολω- 
νό, δυο αδέλφια που επί αρκετό καιρό 
τρομοκρατούσαν τους ιδιοκτήτες των 
κέντρων της περιοχής, πουλώντας 
προστασία.

Πρόκειται για τον Αναστάσιο Αρβανί
τη, 26 χρονών, και τον αδελφό του 
Παύλο, 22 χρονών, που έκαναν λίγο 
πριν συλληφθούν «γυαλιά-καρφιά» ένα 
καφενείο που βρίσκεται στην οδό Πέ
τρας 134, επειδή ο ιδιοκτήτης του, 
αρνήθηκε να τους δώσει το... 20% των 
εισπράξεών του.

Ανακρινόμενοι από τον αστυνόμο κ. 
Μπορότη ομολόγησαν ότι εδώ και καιρό 
αποζούσαν από την προστασία των 
κέντρων και των καταστημάτων της 
περιοχής.

Είχαν στα εσώρουχά τους 7 κιλά 
ηρωίνης 100 εκ. δρχ.

Επτά κιλά ηρωίνης αξίας 100 εκατ. 
δραχμών μετέφερε ο Ιταλός Αντόνιο 
Ρομπέρτο Φάλκι, 24 χρονών και η φίλη 
του Κλαούντια Πανζάνι 25 χρονών 
κάτοικοι Ρώμης οι οποίοι συνελήφθη- 
σαν στην Πάτρα, λίγο πριν επιβιβαστούν 
στο φέρρυ μπωτ για το Μπρίντεζι.

Οι συλληφθέντες όπως υποστηρίζει 
η Ασφάλεια Πατρών είναι σεσημασμέ
νοι έμποροι ναρκωτικών και τοξικομα
νείς. Την ηρωίνη την οποία είχαν 
μεταφέρει από το Μπανγκόγκ, όπου 
ταξίδευαν συχνά είχαν κρύψει σε εννιά 
πλαστικές σακκούλες μέσα στα εσώ
ρουχά τους.

Το πάθος για τα άλογα την 
έσπρωξε στις κομπίνες

Το πάθος της για τον Ιππόδρομο 
έκανε τη Βελγίδα Όλγα - Οκταβία 
Ράκεν, ετών 44 να εγκαταλείψει τη 
δουλειά της και να γίνει απατεών. Και το 
πάθος αυτό πρέπει να είχε και η μητέρα

της Μάργκαρετ, ετών 76, που την 
«έβγαλε στο κλαρί».

Η Ράκεν ήλθε στην Ελλάδα το 1961 
και μέχρι το 1970 εργαζόταν σε διάφο
ρα ταξιδιωτικά γραφεία. Το μισθό της 
τον σπαταλούσε όλο στον Ιππόδρομο, 
με αποτέλεσμα να μένει χωρίς χρήμα
τα.

Κατόπιν αυτού άρχισε να περιφέρε
ται με τη μητέρα της σε διάφορα 
ιδρύματα και να αποσπά χρηματικά 
ποσά, δήθεν για να κάνει στη μητέρα 
της κάποια σοβαρή εγχείρηση.

Στη συνέχεια και όταν τα ιδρύματα 
την έμαθαν και δεντης έδιναν χρήματα, 
άρχισε να εμφανίζεται σαν ταξιδιωτική 
πράκτωρ και να αποσπά σημαντικά ποσά 
από αφελείς με το πρόσχημα ότι θα 
τους εξασφάλιζε αεροπορικά εισιτήρια 
εξωτερικού σε τιμές ευκαιρίας.

Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να 
εξαπατήσει πολλούς, τόσο στην Αθήνα, 
όσο και στην επαρχία (Ναύπλιο, Σύρο, 
Νάξο και αλλού).

Τα θύματά της της έκαναν μηνύσεις 
και έχει σε βάρος της σωρεία καταδικα- 
στικών αποφάσεων ερήμην.

Η Ράκεν συνελήφθη από τη Γενική 
Ασφάλεια Αθηνών και παραπέμφθηκε 
στην Εισαγγελία.

Συνελήφθη για εκβιασμό 
οφθαλμιάτρου

Για εκβιασμό οφθαλμιάτρου - διευ
θυντή του Γενικού Κρατικού Νοσοκο
μείου συνελήφθη από τη Γ ενική Ασφά
λεια Αθηνών η Ελένη σύζυγος Χρήστου 
Γύφτου, ετών 57, κάτοικος Χώρας 
Μεσσηνίας.

Η Γύφτου ζητούσε από το γιατρό
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Σπυρίδωνα Πολάλη ποσό 500.000 δρχ. 
για να μην τον καταγγείλει στον πρόε
δρο του διοικητικού συμβουλίου ότι 
είχε πάρει αμοιβή -όπως ισχυριζόταν η 
ίδια- για να κάνει εγχείρηση αποκολλή- 
σεως αμφιβληστροειδούς στο σύζυγό 
της προ τριμήνου.

Ο γιατρός ενημέρωσε σχετικά τη 
Γενική Ασφάλεια, η οποία συνέλαβε τη 
Γύφτου, με τα 500 χιλιόδραχμα, που οι 
αριθμοί τους είχαν κρατηθεί προηγου
μένως.

Έκανε μπάνιο και κοιμόταν σαν 
νοικοκύρης ο... διαρρήκτης

Αδίστακτος διαρρήκτης, ο οποίος 
έφτανε να κάνει... μπάνιο και να... 
κοιμάται στα σπίτια που «χτυπούσε», 
σαν σπιτονοικοκύρης, συνελήφθη από 
άνδρες του ΣΤ' Παραρτήματος Ασφα
λείας Αθηνών επ' αυτοφώρω.

Είναι ο Αθανάσιος Γ. Κυριακόπουλος, 
ετών 22 από τη Χριστιανούπολη Τρκρυ- 
λίας που συνελήφθη, ενώ είχε διαρρή- 
ξει το σπίτι της Δήμητρας Μπίκου, στην 
οδό Αντιλόχου 11-13.

Ο Κυριακόπουλος, ανακρινόμενος 
ομολόγησε ότι από τον Ιανουάριο του 
1982 μέχρι τη σύλληψή του έκανε 50 
κλοπές στις περιοχές Μεταξουργείου, 
Πλατείας Βάθης, Ομονοίας, Κυψέλης, 
Κολωνακίου, Ερυθρού Σταυρού σε δια
μερίσματα, διάφορα γραφεία, βιοτεχνί
ες και έκλεβε κατά προτίμηση χρήματα 
και κοσμήματα.

Από τις διαρρήξεις και κλοπές αυτές 
συναποκόμισε 2.700.000 δραχμές, 
χρυσά κοσμήματα αξίας 2.000.000 δρα
χμών, 96 χρυσές λίρες, 2.132 δολλά- 
ρια, 300 μάρκα, καθώς και 12 χάρτινες 
λίρες.

Ο Κυριακόπουλος διέρρηξε 15 δια
μερίσματα, 4 γραφεία δικηγόρων, ένα 
δημοσιογραφικό γραφείο τρεις φορές, 
2 ασφαλιστικά γραφεία, 5 τεχνικά γρα
φεία, το ΙΕ' Δημόσιο Ταμείο Αθηνών, 4 
βιοτεχνίες και 10 γραφεία διαφόρων 
συλλόγων και σωματείων.

Κατά τις διαρρήξεις των διαμερισμά
των, ο Κυριακόπουλος καθόταν σ' 
αυτά, έτρωγε, έπινε, έκανε μπάνιο και 
κάποτε κοιμόταν σ' αυτά.

' Εφτασε μάλιστα στο σημείο να 
ανοίξει όταν χτύπησε το κουδούνι 
διαμερίσματος, το οποίο είχε διαρρήξει 
και να πει σε φίλο του ιδιοκτήτη ότι ο 
τελευταίος απούσιαζε και τον είχε 
αφήσει για... φύλακα.

Σε δέκα από τις διαρήξεις είχε για 
συνένοχο τον επίσης σεσημασμένο 
κακοποιό Βασίλειο Ν. Αντωνόπουλο, 
ετών 31, που καταζητείται.

Μυστική μπαρμπουτιερα στο Π.
Φάληρο

Μυστική μπαρμπουτιέρα αποκαλύ
φθηκε από την Υπηρεσία Ηθών και 
Λεσχών στο Παλαιό Φάληρο και μετά 
από έφοδο των αστυνομικών συνελή- 
φθησαν 24 άτομα γιατί έπαιζαν ζάρια 
και κατασχέθηκαν 1.126.400 δραχμές.

Η μπαρμπουτιέρα λειτουργούσε σε 
β'ιλλα στην οδό Αμφριτρίτης 51 και 
ιδιοκτήτες της εμφανίζονται ο Μιχαήλ 
Δ, Γιγουρτάκης, ετών 57, αδελφός του 
ιδιοκτήτη του κέντρου «Καν-Καν», κα
θώς και ο Χαράλαμπος Ν. Σπανός, ετών 
60.

Στη βίλλα υπήρχαν δυο «τσιλιαδόροι» 
-ο ι Δημήτριος Α. Τσέσκας, ετών 64 και 
Εμμανουήλ Γ. Τσουρής, ετών 54- που 
έξουδετερώθηκαν από τους αστυνομι
κούς πριν προλάβουν να ειδοποιήσουν 
τους παίκτες.

Οι συλληφθέντες είναι μεγαλέμπο- 
ροι και επιχειρηματίες.

Αδυναμία τους ήταν τα μετρητά
Συνελήφθησαν από τη Γενική Ασφά

λεια Αθηνών οι Δημήτριος Ε. Καραγγέ- 
λης, 19 χρόνων, Γεώργιος Ζ. Σταυρί- 
δης, 20 χρόνων και Ακριβός Α. Μιχαλό- 
πουλος, 18 χρόνων γιατί διέπραξαν 
στην Αθήνα 13 διαρρήξεις από τις ο
ποίες συναποκόμισαν μικροποσά, με τα 
οποία ζούσαν.

Οι τρεις διαρρήκτες είχαν φύγει από 
το Βόλο που ήταν η μόνιμη κατοικία 
τους γιατί, με κάποιο άλλο, που δεν συ
νελήφθη, είχαν κάνει και εκεί πολλές 
κλοπές.

Οι τρεις νεαροί, σε μια νύχτα μόνο, 
στην περιοχή της οδού Ερμού, έκαναν 
7 διαρρήξεις καταστημάτων. Αλλά από 
κανένα από τα καταστήματα που «χτυ
πούσαν» δεν έπαιρναν αντικείμενα 
παρ' ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρ
χαν τέτοια αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Θα γέμιζαν την Αθήνα με 
πλαστά δολλάρια

«Κομπιναδόροι» ήσαν έτοιμοι να pl· 
ξουν στην αγορά 50.000 πλαστά δολλά
ρια, αλλά τους έφραξε το δρόμο η 
Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Δυο από 
τους «κομπιναδόρους» συνελήφθησαν 
και τα δολλάρια κατασχέθηκαν.

Να πως έχει η υπόθεση. Ο Αλέξαν
δρος Γ. Καρατζάς, 68 ετών, συνταξιού
χος έστειλε τη σύζυγό του να εξαργυ
ρώσει λίγα δολλάρια σε κεντρική Τρά
πεζα. Ο ταμίας αντελήφθη ότι τα 
δολλάρια ήταν πλαστά και ειδοποίησε 
την Αστυνομία.

Έρευνα που επακολούθησε αποκά

λυψε ότι ο Καρατζάς, είχε αγοράσει 
50.000 δολλάρια αντί 4.350.000 δρχ. 
από το δικηγόρο Στέφανο X. Πατσό, 
ετών 52, που έχει γραφείο στην οδό 
Αριστοτέλους 8.

Ο Καρατζάς, είπε στην Αστυνομία ότι 
κατά τις πληροφορίες του, ο δικηγόρος 
είχε πάρει δολλάρια πουλώντας ένα 
δακτυλίδι αξίας 2.700.000 δραχμών 
στις ΗΠΑ.

Το δακτυλίδι αυτό είχε αγοράσει από 
τον κοσμηματοπώλη Δημ. Νησιώτη, 
στην οδό Λέκκα 23, στον οποίο είχε 
δώσει επιταγή, χωρίς αναγραφή ποσού 
και άλλων στοιχείων, ο λογιστής Βασί
λειος Δ. Παλαιολόγος, ετών 56.

Ο Παλαιολόγος ήταν και το πρόσωπο, 
που μεσολάβησε ανάμεσα στον Καρα- 
τζά και στον Πατσό νια την αγορά των 
δολλαρίων, που αποδείχτηκαν πλαστά.

Ο Πατσός, όταν συνελήφθη από τη 
Γενική Ασφάλεια Αθηνών ισχυρίσθηκε 
ότι εισέπραξε τα δολλάρια πουλώντας 
ένα ακριβό δακτυλίδι, που είχε στη 
διάθεσή του, από πολλά χρόνια. Αλλά, η 
προανάκριση, απέδειξε ότι, το δακτυλί
δι, απόκτησε πρόσφατα, με τον τρόπο 
που περιγράψαμε.

Πήγε να καταπιεί την ηρωίνη 
όταν τον κύκλωσαν...

Δυόμιση γραμμάρια ηρωίνης επεχεί- 
ρησε να καταπιεί, σεσημασμένος κακο
ποιός και παλαιός έμπορος ναρκωτι
κών, όταν αντελήφθη ότι τον είχαν 
κυκλώσει άνδρες του Τμήματος Διώξε- 
ως Ναρκωτικών της Γ ενικής Ασφαλείας 
Αθηνών.

Πρόκειται για το 46χρονοΔημήτρη Α. 
Βικόπουλο, έμπορο αυτοκινήτων, κά
τοικο Καλαμακίου (οδός Κανάρη 4), ο 
οποίος «σταδιοδρομούσε» πουλώντας 
ηρωίνη στις περιοχές Καλαμακίου, Γλυ
φάδας, Ομονοίας, Πλατεία Καραϊσκάκη 
και Πλατεία Κουμουνδούρου.

Η... ηλεκτρονική συμμορία είχε 4 
εκατομ. τζίρο!

Επταμελής σπείρα, νεαρών «ρήμα
ξε» κυριολεκτικά αποθήκη τηλεοράσε
ων και «βίντεο» κλέβοντας εμπορεύμα
τα 4.000.000 δραχμών περίπου.

Τη σπείρα αποτελούσαν οι Δημήτρι- 
ος Α. Κρυπωτός, ετών 21, από τη Νότιο 
Αφρική, Ιωάννης Α. Καψάσκης, ετών 
18, από την Καλλιθέα Ευάγγελος Γ. 
Τζώνης, ετών 20, από την Κωνσταντι
νούπολη, Κωνσταντίνος Α. Μουταφί- 
δης, ετών 20, απάτη Ρωσία, Ηρακλής Γ. 
Σαμακλής, ετών 22 από την ' Ιμβρο, 
Νικόλαος Π. Ανεστίδης, ετών 25, από 
την Καλλιθέα και Αντώνιος Λ. Μιχαηλί-

378



δης, ετών 22 από την Καλλιθέα.
Οι τρεις πρώτοι εργαζόντουοαν σαν 

υπάλληλοι στην εταιρία «Τηλεοπτική» 
των αδελφών Σαραβέλου στην οδό 
Θησέως 8-10 της Καλλιθέας.

Τα βράδυα, όταν τέλειωναν τη δου
λειά τους, άφηναν ξεκλείδωτη την 
πόρτα της αποθήκης ώστε να μπορέ
σουν να επιστρέφουν και να κλέψουν 
διάφορα εμπορεύματα, σε συνεργασία 
με τους υπόλοιπους της σπείρας.

Οι τρεις υπάλληλοι της εταιρίας 
συναντούσαν τους υπόλοιπους είτε

ορισμένους από αυτούς οε καφετερίες 
και οργάνωναν τις «επιθέσεις» εναντί
ον της αποθήκης.

Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να 
κλέψουν στερεοφωνικά συγκροτήμα
τα, έγχρωμες τηλεοράσεις, «βίντεο» 
και άλλα ηλεκτρονικά μηχανήματα, αξί
ας 4.000.000 δραχμών περίπου.

Τα κλοπιμαία διέθεταν οι ίδιοι στην 
Καλλιθέα, χωρίς τη μεσολάβηση εμπό
ρων, για να μην δημιουργήσουν υπόνοι
ες ότι ήταν κλοπιμαία.

Γία να πετύχουν, όμως, την προτίμη

ση των αγοραστών, έκαναν τις πωλή- 
σεις των κλοπιμαίων σε πολύ χαμηλές 
τιμές. Και το γεγονός αυτό τους 
«έκαψε».

Σχετικές πληροφορίες δόθηκαν στη 
Γενική Ασφάλεια Αθηνών, άνδρες της 
οποίας άρχισαν μια συστηματική παρα
κολούθηση της ηλεκτραγοράς της Καλ
λιθέας.

Έτσι εντοπίσθηκαν και συνελήφθη- 
σαν.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Κ. ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Π.Δ.
Στο 97 ΦΕΚ Τ Α της 20-8-1982 

δημοαιεύθηκε ο Ν 1272/1982 «Για 
την τροποποίηση ορισμένων διατά
ξεων του Ποινικού Κώδικα και του 
Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας» 

Μέ τόν νόμο αυτό αντικαθίστανται 
τα ακόλουθα άρθρα του Ποινικού 
Κώδικα:

1 Με το άρθρο 1 αυτού, το άρθρο 
266 του Ποινικού Κώδικα ως εξής:

«Αρθρο 266 εμπρησμός από 
αμέλεια 1 Εάν η πράξη του άρθρου 
264 τελέστηκε από αμέλεια επιβάλ
λεται φυλάκιση

2 Εάν η πράξη του άρθρου 265 
παράγραφος 1 τελέστηκε από αμέ
λεια επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχι
στον ένα χρόνο και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δρα
χμών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται 
βαρύτερα με άλλη διάταξη Μετα
τροπή της ποινής που επιβλήθηκε 
δεν επιτρέπεται»

2 Με το άρθρο 2, το άρθρο 324 του 
Ποινικού Κώδικα, ως εξής:

« Άρθρο 324 Αρπαγή ανηλίκων 
1 Οποιος αφαιρεί ανήλικο από 
τους γονείς, τους επιτρόπους ή από 
οποιονδηποτε που δικαιούται να 
μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή 
όποιος υποστηρίζει την εκούσια 
διαφυγή του ανηλίκου από την εξου
σία των παραπάνω προσώπων, τιμω
ρείται με φυλάκιση Εάν ο ανήλικος 
από τη στέρηση της επιμέλειας 
διέτρεξε σπουδαίο κίνδυνο ζωής ή 
βαρειάς βλάβής της υγείας του, ο 
δράστης τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον ένα χρόνο

2 Εάν ο ανήλικος δεν έχει 
συμπληρώσει τα δεκατέσσερα χρό
νια, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 
χρόνια, εκτός εάν η πράξη τελέστη
κε από ανιόντα, οπότε εφαρμόζεται

η προηγούμενη παράγραφος Σε 
κάθε περίπτωση που ο υπαίτιος 
τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία 
ή με το σκοπό να μεταχειριστεί τον 
ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να 
επιτύχει τη μεταβολή της οικογενει
ακής τάξης του ανηλίκου τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια

3 Εάν ο υπαίτιος των πράξεων 
των προηγουμένων παραγράφων ε ί
χε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να 
εξαναγκάσει σε πράξη ή παράλειψη, 
επιβάλλεται κάθειρξη Στην περί
πτωση που ο δράστης με τη θέλησή 
του και πριν να εκπληρωθεί οποιοσ
δήποτε όρος ή αξίωσή του απελευ
θέρωσε και απέδωσε υγιή και σώο 
τον ανήλικο, επιβάλλεται φυλάκι
ση»

3 Με το άρθρο 3 το άρθρο 327 του 
Ποινικού Κώδικα, ως εξής:

« Άρθρο 327 Ακούσια απαγωγή 
1 ' Οποιος, με σκοπό το γάμο ή την 
ακολασία, απάγει ή κατακρατεί πα
ράνομα (άρθρο 325) θήλυ χωρίς τη 
θέλησή του ή θήλυ που έχει διατα- 
ραγμένη νόηση ή είναι ανίκανο να 
αντισταθεί λόγω απώλειας της συ- 
νειδήσεως ή διανοητικής ατέλειας ή 
για άλλο λόγο τιμωρείται, αν μεν 
τέλεσε την πράξη αυτή με σκοπό το 
γάμο, με φυλάκιση τουλάχιστον ένα 
χρόνο, αν δε τη διέπραξε με σκοπό 
την ακολασία, με κάθειρξη μέχρι 
δέκα χρόνια

2 Για την ποινική δίωξη χρειάζε
ται έγκληση»

4 Με το άρθρο 4 το άρθρο 333 του 
Ποινικού Κώδικα, ως εξής:

« Άρθρο 333 1 Οποιος προκα- 
λεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία, 
απειλώντας τον με βία ή άλλη 
παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμω

ρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο 
ή με χρηματική ποινή

2 Για την ποινική δίωξη χρειάζε
ται έγκληση»

5 Με το άρθρο 5 το άρθρο 339 του 
Ποινικού Κώδικα ως εξής:

« Άρθρο 339 Αποπλάνηση παι
διών 1 Οποιος ενεργεί ασελγή 
πράξη με πρόσωπο νεώτερο των 15 
ετών ή το παραπλανά με αποτέλε
σμα να ενεργήσει ή να υποστεί 
τέτοια πράξη, τιμωρείται ως εξής:

α) Εάν ο παθών δεν συμπλήρω
σε τα δέκα χρόνια, με κάθειρξη 
τουλάχιστον 10 χρόνια β) Εάν ο 
παθών συμπλήρωσε τα δέκα χρόνια, 
αλλ' όχι και τα 13 με κάθειρξη μέχρι 
10 χρόνια και γ) εάν αυτός συμπλή
ρωσε τα 13 χρόνια με φυλάκιση

2 Εάν στην περίπτωση του στοι
χείου γ ' της προηγούμενης παρα
γράφου ο υπαίτιος όταν τέλεσε την 
πράξη δεν είχε συμπληρώσει τα 17 
χρόνια, το δικαστήριο μπορεί να του 
επιβάλλει μόνο αναμορφωτικά ή 
θεραπευτικά μέτρα

3 Εάν μεταξύ του υπαίτιου και 
παθόντος τελέστηκε γάμος, δεν 
γίνεται ποινική δίωξη, η δε τυχόν 
γενομένη δεν συνεχίζεται, αλλά 
κηρύσσεται απαράδεκτη Η ποινική 
δίωξη χωρεί ή συνεχίζεται μετά την 
ακύρωση του γάμου»

6 Με το άρθρο 6 καταργείται το 
άρθρο 357 του Ποινικού Κώδικα, για 
τη μοιχεία

Επίσης με τα άρθρα 7 και 8 του 
ίδιου νόμου καθορίζονται επί νέας 
βάσεως η αρμοδιότητα του δικαστη
ρίου Εφετών και η τύχη των εκκρε
μών υποθέσεων ενώπιον των δικα
στηρίων
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Τις πρωινές ώρες της 18.2.83 έγινε στη Σχολή Αστυφυλάκων η ορκωμοσία 347 νέων αστυφυλάκων. Στην τελετή 
παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. Αναγνωστόπουλος, ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Αστυν. 
Πόλεων, ο Διοικητής των Αστυνομικών Σχολών και οι αξιωματικοί της Σχολής. Στη φωτογραφία επάνω οι νέοι 
αστυνομικοί με υψωμένη τη δεξιά δίνουν το νενομισμένο όρκο. Κάτω: Με μέριμνα του Τμήματος Δημοσ. 
Σχέσεων της Αστυνί Δ/νσεως Πειραιώς διενεμήθηκαν διάφορα δώρα σε υπερήλικες της περιοχής. (Για την 
εκδήλωση αυτή, όπως και για πολλές άλλες δραστηριότητες της Δ/νσης Πειραιώς στον τομέα των δημοσίων 
σχέσεων θα γράψουμε εκτενέσετερα στο επόμενο τεύχος μας).




