Σύμφωνα jjo τα πατροπαράδοτα έθιμα γιορτάστηκε και εφέτος το Πάσχα σε όλες τις υπηρεσίες της Αστυνομίας
Πόλεων, ζεχωριστή λαμπρότητα πήρε ο εορτασμός στις Αστυνομικές Σχολές. Στις φωτογραφίες μας σχετικά
στιγμιότυπα. Επάνω: Ο Πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρεου κατά την προσέλευσή του στη σχολή συνοδευόμενος
απο τον Υπουργό Δημ. Τάξεως κ. Σκουλαρίκη, το Γεν. Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου κ. Αναγνωστόπουλο και
τον Αρχηγό Α.Π. κ. Νίτσο, Κάτω φουστανελλοφόροι αστυφύλακες σύρουν Ελληνικούς χορούς.

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ
Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες από την τραγική επέτειο της 29ης Μαίου όταν,
ύστερα από μια άνιση πάλη με τη δύναμη του ασιατικού επεκτατισμού η χιλιόχρονη
βασιλεύουσα, το καμάρι και η ελπίδα του γένους, έπ εφ τε, καθημαγμένη στα χέρια του
Πορθητή.
Η άλωση της πόλης αποτελεί, όχι μόνο μια πράξη πρωτάκουστου βαρβαρισμού των
ορδών του Μωάμεθ, αλλά και την απαρχή τρομερών δεινών για τους ' Ελληνες, αφού με το
πέσιμό της καταλύθηκε η άλλοτε κραταιή βυζαντινή αυτοκρατορία και επακολούθησαν
τέσσερις ολόκληροι αιώνες σκλαβιάς, διωγμών και καταισχύνης.
' Ομως, την ίδια στιγμή της συμφοράς και του ολέθρου, μέσα από τους καπνούς και τα
ερείπια, του γένους η φωνή ήρθε σαν βάλσαμο, σαν παρηγοριά και σαν αίτημα δικαιοσύνης:
- Πάλε με χρόνια με καιρούς, πάλε δικά μας θα' ναι...
Ηταν η ελπίδα που θέρμαινε τις καρδιές και χαλύβδωνε τη θέληση, και ατσάλωνε τα
μπράτσα και ακόνιζε τα σπαθιά για τη μεγάλη άνοιξη για τη μεγάλη ώρα του λυτρωμού.
' Ητανε η φωνή που ώρθωσε το νάνο γίγαντα απέναντι στο Γολιάθ. Ηταν το μήνυμα που
ράγισε τις καρδιές και φλόγισε τα στήθια και έκανε παιάνα νικητήριο το κλάμα, τα δάκρυα
και τη συμφορά.
— Πάλε με χρόνια με καιρούς πάλε δικά μας θα' ναι...
Σύμβολο του θρήνου, μα και σύμβολο της ανάστασης έγινε ο τελευταίος μαχητής της
Πόλης, ο ηρωικός αυτοκράτορας, ο Κων/νος ο Παλαιολόγος πρώην Δεσπότης του Μυστρά,
που ποτισμένος με τις ιδέες του Γεμιστού καιγαλουχημένοςαπότο μεγαλείο της Σπάρτης,
έπ εσ ε πρώτος μεταξύ των πρώτων, γενναίος μεταξύ των γενναίων μάρτυρας της πίστης
και της πατρίδας.
Τώρα, ύστερα από 530 χρόνια το πάρσιμο της Πόλης, πέρα από μια μνήμη και ενα
μνημόσυνο, πρέπει χωρίς άλλο να προβληματίζει συνεχώς τον Ελληνισμό, πως ίσως τίποτε
από τότε δεν άλλαξε στις διαθέσεις των πέρα απότο Αιγαίο γειτόνων μας. Μετά την άλωση
και τη μαύρη δουλεία ήλθε το ' 22 έπειτα η Κύπρος και τελευταία το Αιγαίο. Μια αλυσίδα
αδικιών και εγκλημάτων σε βάρος της Ελλάδας που δεν αποβλέπουν, παρά στη συρρίκνωση
του εθνικού μας χώρου. Αυτή η τραγική πραγματικότητα και η μνήμη των υπερασπιστών
της Πόλης, πρέπει να γίνωνται, κάθε τέτοια εποχή, κάθε στιγμή, κάθε ώρα, αφορμή για
αναβάπτισμα εθνικό, θέληση και πίστη για θυσία, κραυγή για ομοψυχία και δύναμη για
αγώνα. «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Για να δικαιωθούν οι ελπίδες, και να
μπορέσει επιτέλους τούτος ο άμοιρος λαός να ζήσει ειρηνικά, χωρίς άλλες συμφορές, χωρίς
άλλες θυσίες.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Αστυνόμος Α'
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ΤΑΝ λευτερώ θηκε η Ελλάδα κι
η Αθήνα γίνηκε π ρ ω τεύ ο υ σ α
το 1834, ο πρώ τος δρόμος π ο υ
επισ κευάσ τηκε ήτανε η οδός Πει
ραιώς. Α π ό τότε, μάλιστα, διατηρεί
και το σημερινό της όνομα. Την
επ ισ κευή του δρόμου την κάνανε
οπλίτες του Μ ηχανικού α π ό το
βαβαρικό στρατό, π ο υ είχε έρθει
στον τ ό π ο μας μαζί με τον ' Οθωνα.
Την επίβλεψ η τω ν «έργων» την είχε
ο μηχανικός Ράσελ, π ο υ δεν ενδιαφερότανε και τόσο να κάνει καλή
δουλειά. Ό λ ο το υλικό του ήτανε
σκάρτο κι έτσι, έπ ειτα α π ό δυο
χρόνια π ερ ίπ ο υ , ο δρόμος είχε π ά λ ι
τα κακά του χάλια. Ξαναφτιάχτηκε,
για δεύτερη φορά, το 1837, με
περισσότερη π ρ οσ οχή και με άλλο
μηχανικό, π ο υ ήτανε άνθρ ω πος
ευσυνείδητος, τον Ραίητς. Μ ε την
επ ισ κευή του, όχι μονάχα διευ κο 
λύνθηκε η επικοινω νία με το σ χη ματιζόμενο τότε επίνειο της Α θ ή 
νας, αλλά χτιστήκανε κιόλας στην
αρχή της οδού Πειραιώς, μεταξύ
π λατείας Ομονοίας και Ο ρ φ α νο 
τροφείου Χατζηκώστα, π ο λ λ ά α ξ ι
όλογα αρχοντικά. Τα σπίτια αυτά
γινήκανε α π ό βαθύπλουτους Έ λ 
ληνες του εξωτερικού κι α π ό Φ αναριώτες, π ο υ είχανε έρθει για να
εγκατασταθούνε στην καινούργια
π ρ ω τεύο υ σ α. Τα ωραιότερα α π ’
αυτά ήτανε του αντιβασιλιά Αρμανσμπεργκ, του α ιγυπτιώ τη Κ ω ν
σταντίνου Βουρλέκη, του Διαγόρα,
του Σαραγάση, του Αντωνιάδη και
π ο λλώ ν άλλων ακόμα, π ο υ είχανε
μεγάλο μεράκι για τον τό π ο τους
και θέλανε να τον δούνε ε υ π ρ ε π ι
σμένο.
Ο Αουκιανός Πετράρχης, μ άλι
στα, ήτανε ο πρώ τος π ο υ έφερε
τριανταφυλλιές στην Αθήνα. Το π ε 
ρίφημο αρχοντικό του, με τον τερά στιο κή π ο του ήταν αληθινός ροδώ νας. Κάθε άνοιξη και φ θινόπω ρο,
ολόκληρη η περιο χή μοσ χοβολού
σε α π ό τα θαυμάσια τρια ντά φ υ λ
λα, π ο υ ανθίζανε εκεί μέσα κι
είχα νε όλα τα χρώ ματα: Κόκκινα,
άσπρα, κίτρινα, ροζ, ανοιχτά γ α λ ά 
ζια και π ο λ λ ά άλλα. Ητανε τέτοια η
φήμη π ο υ είχε α π ο χ τή σ ει ο κήπος
αυτός, ώ στε κι η βασίλισσα Αμαλία
τον επ ισ κεφ τό τανε συχνά, για να
το δει και να τον θαυμάσει. Το ίδιο
γινότανε κι αργότερα με την Ολγα,

Ο
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''ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΟΔΟΣ Π ΕΙΡΑΙΩ Σ
01 ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ
Του κ. Γ ιάννη Ιω α ν ν ίδ η ,

Υττήρχε μια ε π ο χ ή π ο υ οι Α θηναίοι έχτιζα ν στην οδό
Π ειραιώ ς τις βίλες τους κι έκα να ν βόλτες για να πάρουν...
κα θ α ρ ό αέρ α.
Ο σο για τους κανταδόρους, αυτοί
εμ φ α νίσ τη κα ν στα τέλη του π ε ρ α σ μ έ ν ο υ α ιώ να . Α π ό
τότε οι Α θηναίοι ά ρ χ ισ α ν να α γ α π ο ύ ν τη μελω δική
καντάδα.
το Γεώργιο τον Α ’ και τους π ρ ίγ κ ι
πες. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η οδός
Πειραιώς, μ ’ όλη την επισ κευή της,
δε θα ήτανε και π ο λ ύ σπουδαία,
αφ ού οι κοσμικέςκυρίεςτης Αθήνας
π η γ α ίνα νε στους χορούς του αντιβασιλιά «επί π ώ λ ο υ όνου ο χο ύ μ εναι», κατά την έκφραση του Ραγκαβή, για νά α π ο φ ύ γ ο υ ν ε τις φοβερές
λάσπες του χειμώνα.
Για κά μ π ο σ α χρόνια, η οδός Πει
ραιώς απο τελο ύσ ε τη μοναδική
αρτηρία π ο υ ένω νε την π ρ ω τ ε ύ 
ουσα με το λιμάνι. Η συγκοινωνία,
εκτός α π ό τα υποζύγια, γινότανε
και με λεω φ ορεία, π ο υ τότε τα
λέγανε «παμφορεία». Ή τ α ν ε κάτι
μεγάλα αμάξια με άλογα, π ο υ τα
χρησ ιμοποιούσα νε «δια την μ ε τ α 
φ οράν επ ιβ α τώ ν και ε μ π ο ρ ε υ μ ά 
τω ν παντός είδους». ’ Ητανε, να
πούμε, μια ε π ο χ ή π ο υ θύμιζε τα
«γουέστερν», π ο υ μας δίνει ο αμερ ι
κά νικο ς κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς . Έ τσι,
τουλάχιστον, π ρ έ π ε ι να τη φ α ν τ α 
στούμε. Μ ε τον καιρό, όμως α ρ χί
σανε να μ πα ίνου νε τα π ά ν τ α στη
θέση τους. Ό τ α ν , μάλιστα, το 1869
άρχισε να λειτουργεί ο σιδηρόδρο
μος π ο υ π ή γ α ιν ε α π ό το θ η σ ε ίο
στον Πειραιά και το αντίθετο, ο
δρόμος αυτός π ή ρ ε ακόμα π ιο
σημαντική αξία. Χτίστηκε το Ωδείον

Επάνω: Γραφικοί κανταδόροι της παληάς εποχής. Στην απέναντι σελίδα: Ο
Κεραμεικός μια από τις πιο γνωστές
«γωνιές» της οδού Πειραιώς.

Αθηνών, το π ερ ίφ ημ ο Γκάζι, το
υπαίθριο θέατρο του Βούρου και
π ο λ λ ά άλλα.Ο ι Αθηναίοι, π ο υ α ρ χ ί
σανε να διαβλέπουνε τις μέλλουσες
δόξες της οδού Πειραιώς, υψ ώ νανε
κατά μήκος της όμορφα σπίτια,
μικρές βιοτεχνίες, πανδοχεία και
καφενεία, καλοκαιρινά και χειμω νι
άτικα. Το πράσινο, βέβαια, βασί
λευε ακόμα κι όταν π ε ρ π α τ ο ύ σ ε
κανένας προς τα εκεί, ήτανε σα να
π ερ νο ύ σ ε μια ήρεμη ζούγκλα α π ό

ελιές, συκιές, πορτοκαλιές, λεμονι
ές, αμυγδαλιές, καστανιές, καρυδιές
και άλλα. Και σήμερα, βέβαια, είναι
και π άλι ένας α π ό τους κυριότερους δρόμους της Αθήνας. Και όσοι
κατοικούνε προς τα εκεί χαίρονται
τώρα, επειδή ετοιμάζονται έργα,
π ολλά έργα: Πάρκα, παιδικοί σ τ α 
θμοί, λούνα παρ κ, ζωολογικός κ ή 
πος και π ο λ λ ά άλλα. Κι όλα αυτά θα
υψ ω θούνε στη θέση π ο υ βρίσκεται
σήμερα το Γκάζι.

Α π ο υ ξανάρχεται η μόδα της
καντάδας. Τον τελευταίο α υ 
τόν καιρό, γίνονται ένα σω ρό δ ια 
γωνισμοί με διάφορες χορωδίες και
με π α λ ιά αθηναίικα τραγούδια. Το
«ρετρό» αυτό πλημμυρίζει με α λ η 
θινή χαρά, όλους εκείνους π ο υ ,
πριν α π ό κ ά μ π ο σ α χρόνια, ζο ύ σ α νε με «τ' όνειρο της αγάπης» μέσα
ατη ρομαντική ψυχή τους. Ισαμε
το 1890 π ερ ίπ ο υ , η Αθήνα δε γ νώ ρι
ζε τ ίπ ο τ ’ άλλο, εκτός α π ό μερικά
ασήμαντα τραγουδάκια και κ ά μ π ο 
σους αμανέδες, π ο υ θυμίζανε έ ν 
τονα τη «λαγγεμένη» Ανατολή. Μ α
ξαφνικά, μια καινούργια μουσική
άναψε τα αίματα κι έσβησε όλα τ ’
άλλα. Η επ ανά σ τα σ η αυτή είχε

Ν

τρεις αρχηγούς: Το Δημήτρη Ρόδιο,
το Νικόλαο Κόκκινο και το Ν α π ο λέοντα Λαμπελέτ. Αυτοί ήτανε οι
π ρώ τοι π ο υ φ έρανε την π ολιτισ μ έ
νη μουσική της τετράφω νης χ ο ρ ω 
δίας. «Κι οι τρεις αυτοί μουσικοί
π ρ ω τοπ ό ρ οι, γράφει ο π α λιό ς χ ρ ο 
νικογράφος Κώστας Δημητριάδης
με τις αθάνατες δημιουργίες τους
πλημμύρισαν την Ελλάδα με μ ε λ ω 
δίες, π ο υ είχαν μέσα τους κάτι α π ό
το γαλάζιο χρώμα του αττικού
ουρανού, κάτι α π ό το λα μπ ρ ό φως
του αθηναϊκού ήλιου και το άρω μα
του θυμαριού α π ’ τον Υμηττό».
Π ρέπει να σημειώσουμε, ότι η
μουσική αυτή σ υ νά ρ π ασ ε με μιας
τους Αθηναίους π ο υ γ ο η τευ τή κα 
νε κυριολεκτικά, α π ό την ομορφιά
της. ’ Ο πω ς ήτανε επόμενο, α π ό τη
στιγμή εκείνη αρχίσανε όλες οι
γειτονιές να έχουνε τους δικούς
τους κανταδόρουξ, τα δικά τους
μαντολίνα και τις κιθάρες. Αυτές,
όμως, π ο υ σ τα θ ή κ α ν ε αληθινές
πηγές, ήτανε η γειτονιά της Ν ε ά 
πολης, της Πλάκας, του Ψυρή και
του Μ εταξουργείου. Κάθε βράδυ,
χειμώ να καλοκαίρι, οι υ πό γειες τ α 
βέρνες πλημμυρίζανε με κ α τ α π λ η 
κτικές φωνές. Π ρίμοι,σιγόντοι,μπά
σοι. Ανάμεσα σ ’ αυτούς ο Χρήστος
Στρουμπούλης, ο Στέλιος Μίνως, ο

Θοδωρής Μαυρίδης, ο Γιακουμής
Αινάρδος, ο " Αγγελος Στιβάρης κι
άμετρητοι άλλοι. Ο Στρουμπούλης,
εχτός α π ό την ω ραία φ ω νή του,
ήταν δάσκαλος της καντάδας και
συνθέτης. Α π ό τα π ιο όμορφα
τραγούδια του ήτανε το «Για σένα
γέρνει α π α λ ά τ ’ ολόγερο φ ε γ γ ά 
ρι», « Ό τ α ν μου λες π ω ς μ ’ α γ α 
πάς», «' Ενας βράχος στο βουνό» και
κά μ π ο σ α άλλα, π ο υ τραγουδιούν
ται ακόμα και σήμερα, α π ό τις
διάφορες αθηναίικες μαντολινάτες.
Ο Μίνως τραγουδούσε στο Εθνικό
μελόδραμα, έψελνε στην τετρα φ ω via του ’ Αη -Γιώργη του Καρύτση κι
έγρ α φ ε ωραιότατες καντάδες.
Ο Μαυρίδης, ο Αινάρδος ο Στιβάρης, ήτανε μ ονάχα τραγουδιστές.
Κάποτε, ένας Ιταλιάνος ιμπρεσά ρι
ος, περαστικός α π ό την Αθήνα,
έτυχε ν ’ ακούσει τον τελευταίο
α π ’ τους τρεις, σε μια ταβέρνα της
Πλάκας. Τόσο π ο λ ύ γοητεύτηκε
α π ό τη μ π ά σ α φ ω νή του, ώ σ τε του
πρ ότεινε να τον π ά ρ ει μαζί του στη
Ρώμη. Ο Στιβάρης ήτανε ένας α 
πλός τσαγκάρης και δεν είχε τε λ ε ι
ώσει, σχεδόν, ούτε το δημοτικό.
Φοβότανε, λοιπόν να βγει π ιο έξω
α π ’ τη Αθήνα. Οι φίλοι του όμως,
επ ιμ ένα νε και στο τέλος τον π ε ίσ α ν ε ν ’ ακολουθήσει τον Ιταλό. Μ έσα
σε τρία χρόνια, το πολύ, το π α λικά ρι γίνηκε π ρ αγματική φίρμα κι ή τ α 
νε α π ό τους π ρ ώ του ς β α θ ύ φ ω 
νους στη Σ κάλα του Μιλάνου. Φ υ 
σικά, είχε ιταλοποιήσει, κάπω ς, τ ’
όνομά του και γίνηκε Ά ν τ ζ ε λ ο
Στιβάρι. Α λλ’ ενώ βρισκότανε π ά ν ω
στις μεγάλες δόξες, τα π α ρ ά τ η σ ε
όλα ξαφ νικά και ξαναγύρισε στην
Αθήνα, α π ό νοσταλγία και μόνο.
Ευτυχώς, είχε φέρει κ ά μ π ο σ α λ ε 
φτά μαζί του, έχτισε μια ω ραία
βιλίτσα στο Νέο Φάληρο κι έζησε
χωρίς πολλές σκοτούρες την υ π ό 
λ ο ιπ η ζω ή το υ, τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς
π ά ν τ α με την π α ρ έ α του στις
ταβέρνες της Πλάκας.
Τούτα όλα κρατήσανε π ά ν ω α π ό
μισό αιώνα. Ύ σ τερ α η καντάδα
άλλαξε και στη θέση της μπή κε το
μοντέρνο τραγούδι. Να, όμως π ο υ
ξαναγυρίζει και πάλι. Κι είναι σ ίγ ο υ 
ρο π ω ς θ ’ α γ α π η θ ε ί και α π ό τους
νέους, ό π ω ς μια φορά κι έναν καιρό.
Γ.Β.Ε
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Είκοσι χρόνια μετά το θ άνατό της,
ένας ιδιω τικός ντετέκτιβ κα ι ο
τελευταίος μάνατζερ της σταρ
ζη το ύ ν δ ικ α σ τ ικ ή ε π α ν ε ξ έ τ α σ η
της υ π ό θ εσ η ς, β ά σ ει σ το ιχ είω ν
ρ ο π ο ιο ύ ν - ό π ω ς διατείνονται την εκδοχή της δ ολοφ ονίας, με
κίνητρο το ότι «ήξερε πολλά»...

«Η Μαίριλυν Μονρόε δολοφονήθηκε
δηλώνει ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Μίλο
Σπερίλιο. «Το απέδειξα. Απεκάλυψα
στον εισαγγελέα του Λος Αντζελες,
ποιος τη σκότωσε, για ποιο λόγο και
ποιος έχει τη μαγνητοταινία που αποδεικνύει το θάνατό της».
Ο Σπερίλιο ερευνούσε τα αίτια του
θανάτου της Μονρόε επί δέκα χρόνια.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας,
τα δημοσίευσε στο βιβλίο του «Μαίρι
λυν Μονρόε: Μια δολοφονία που σκε
πάστηκε». Ο 45χρονος εγκληματολόγος διευθύνει το γραφείο «Ντετέκτιβ
Νικ Χάρρις» που ιδρύθηκε το 1906.
Αποκάλυψε τα στοιχεία που βρήκε σε
συνέντευξη Τύπου που έδωσε μαζί με
τον Ρόμπερτ Σλάτσερ, συγγραφέα και
παραγωγό, επίσης, του κινηματογρά
φου. Ο Σλάτσερ, στα 55 του σήμερα,
ήταν κάποτε μάνατζερ της Μονρόε και
στενός φίλος της.
Οι δυο άνδρες αποφάσισαν να δώ
σουν συνέντευξη Τύπου επειδή ο
εισαγγελέας του Λος Αντζελες, μετά
από έρευνα τρισήμισι μηνών, δήλωσε
ότι «οι έρευνές μας και η εξέταση των
ντοκουμέντων δεν αποκάλυψαν αξιόπι324

Επάνω: Ο Μπόμπ Σλάτσερ, πρώην
μάνατζερ και φίλος της Μονρόε και ο
Μίλο Σπερίλο, ιδιωτικός ντεντέκτιβ
μετά από έρευνες δέκα χρόνων υπο
στηρίζουν, ότι έχουν τα ονόματα των
δολοφόνων της Αμερικανίδας σταρ.
Δεξιά: «Πιθανή αυτοκτονία» αναφέρει
το πιστοποιητικό στη θέση για τα αίτια
του θανάτου της Μονρόε.

στες αποδείξεις που να υποστηρίξουν
την εκδοχή της δολοφονίας».
« Οταν δημοσίευσα ένα άρθρο σε
περιοδικό, ο εισαγγελέας αναγκάστηκε
να προχωρήσει τις έρευνες για το
θάνατο της Μονρόε» είπε ο Σπερίλιο.
«Παραδώσαμε στον εισαγγελέα όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία, τα ονόματα των
δολοφόνων, την ιδιότητά τους, το πού
βρίσκονται σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο
ήθελε ο άνθρωπος».
Επειδή ο Σλάτσερ και ο Σπερίλιο
σχεδιάζουν να ζητήσουν να γίνουν
ανακρίσεις και δικαστική έρευνα, είπαν
ότι δε θα αποκαλύψουν ακόμα τα
ονόματα αυτά. «Δεν πρέπει να γίνει κάτι
τέτοιο, προτού συλληφθούν και παρου
σιαστούν στο δικαστήριο. Αν ανέφερα

τώρα το όνομα εκείνης που έχει τη
μαγνητοταινία, σίγουρα θα έχανε τη
ζωή της» είπε ο Σπερίλιο.

Πρόκειται για μικρο-μαγνητοταινία
που γράφτηκε σε μαγνητόφωνο το
οποίο ενεργοποιείται με τη φωνή.
Υπάρχουν εκατό τέτοιες ταινίες, αλλά

η συγκεκριμένη έχειτουςήχουςαπότη
βραδιά του θανάτου της Μαίριλυν, την
1η προς 5η Αυγούστου 1962 στην
περιοχή Μπρέντγουντ του Λος ' Αντζε
λες.
' Οπως είπε ο Σπερίλιο, ο συνδικαλι
στής ηγέτης Τζίμμυ Χόφφα είχε βάλει
κάποιον Μπέρναρντ Σπίντελ να παρα
κολουθεί όλα τα μέρη στα οποία σύχνα
ζε ο Μπόμπυ Κέννεντυ. Ενα απ’ αυτά
ήταν ο αριθμός 12.305 της Φιφθ Ελάνα
Στρητ. Κατά τους δυο τελευταίους
μήνες της ζωής της, το σπίτι της
Μαίριλυν παρακολουθείτο στενά και το
τηλέφωνό της ήταν μπλοκαριομένο.
Λέγεται ότι η ηθοποιός είχε πολλές
σχέσεις με πολιτικές προσωπικότητες,
όπως με τον τότε Πρόεδρο Τζων
Κέννεντυ και τον τότε γενικό εισαγγε
λέα Ρόμπερτ Κέννεντυ.
Ο Σπίντελ αργότερα συνελήφθη και
κατασχέθηκαν όλες οι ταινίες που είχε
στην κατοχή του από τον εισαγγελέα
της Ν. Υόρκης. Ζήτησε να του επιστραφούν λέγοντας ότι μια από τις μαγνητο
ταινίες αποκάλυπτε πως η Μαίριλυν
είχε δολοφονηθεί. Αργότερα ο Σπερί
λιο έμαθε το περιεχόμενο της ταινίας-,
την οποία και αντέγραψε. ' Εδωσε ένα
αντίγραφο στον εισαγγελέα, ενώ τα
άλλα δύο τα εμπιστεύτηκε σε άλλο
πρόσωπο, πουαρνείται να κατονομάσει.
Η ταινία αποκαλύπτει τους δυο δολοφό
νους -σύμφωνα, πάντα, με το Σπερίλιο:
ο ένας είναι γνωστός πολιτικός και c
άλλος διακεκριμένος ηθοποιός. Οι πα
ραπέρα έρευνες του Σπερίλιο έδειξαν
ότι την ώρα του εγκλήματος ήταν
παρών και ένας γιατρός.
Οι άνδρες που ακούγονται στην
ταινία βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο της
Μαίριλυν ή σε κάποιο άλλο μέρος του
σπιτιού, εξήγησε ο Σπερίλιο. Οι ήχοι
που ακούγονται, δείχνουν ότι στη Μαί
ριλυν ασκούνταν κάποια μορφή βίας.
Κατόπιν ακούγεται ότι πέφτει κάτω,
ενώ μια φωνή λέει: «Πώς θα τοποθετή
σουμε το σώμα;»
Ο ενωμοτάρχης Τζακ Κλέμμονς, τα
χαράματα της 5ης Αυγούστου του 1962
ήταν ο πρώτος αξιωματικός της αστυ
νομίας nou έφθασε στο σπίτι της
Μαίριλυν και είπε ότι κάτι δεν του
άρεσε στην υπόθεση. Επέκρινε την
ανάκριση που διεξήγαγε η αστυνομία,
επειδή ξεκαθάρισε τις αντιφάσεις που
προέρχονταν από την κατάθεση της
οικονόμου της Μαίριλυν, Γιουνίς Μάρραιϋ. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη του είπε
πως βρήκε το πτώμα γύρω στα μεσάνυ
χτα και ότι οι γιατροί έφθασαν μετά μισή
ώρα. Η οικονόμος, σύμφωνα με την

επίσημη κατάθεσή της, είχε κοιτάξει
για πρώτη φορά μέσα από το παράθυρο
του υπνοδωματίου της Μαίριλυν «κά
ποια στιγμή, στα μέσα της νύχτας». Ο
δρ. Ραλφ Γκρήνοον, ο ψυχίατρος της
Μαίριλυν και ο δρ Χάυμαν ' Ενγκλμπεργκ, ο γιατρός της, έφθασαν με διαφορά
δέκα λεπτών ο ένας από τον άλλον, στις
3.40' π.χ. και οτις 3.50' π.μ. αντίστοιχα.
Ο Κλέμμονς, μόλις βρέθηκε στο
χώρο, κατάλαβε ότι επρόκειτο για
δολοφονία. Η στάση του σώματός της
δεν ήταν φυσική και φαινόταν ότι ήταν
τοποθετημένο έτσι από κάποιον άλλο.
Πέρασαν μερικές ώρες ώσπου να
ειδοποιηθεί η αστυνομία ότι η Μονρόε
ήταν νεκρή. Αντίθετα από ό,τι συμβαί
νει οτα άτομα που πεθαίνουν από
υπερβολική δόση φαρμάκων -τα οποία
πριν πεθάνουν κάνουν εμετό- η Μαίρι
λυν ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα στο
κρεβάτι, γυμνή, κρατώντας το τηλέφω
νο στο δεξί χέρι της και έχοντας δίπλα
της ένα άδειο μπουκαλάκιαπόχάπια και
ένα ποτήρι νερό.
Ο Σπερίλιο τόνισε στους δημοσιο
γράφους: «Το φάρμακο βρέθηκε οτο
αίμα της, αλλά δε βρέθηκε στο στομάχι

της. Δε βρέθηκε ποτήρι με νερό.
Αργότερα φάνηκε σε μια «φωτογρα
φία». Εξάλλου, δεν είχε βρεθεί ούτε
άδειο μπουκαλάκι από χάπια. Εμφανί
στηκε αργότερα!»
Ο Σλάτσερ ζήτησε τρεις φορές από
τον εισαγγελέα να γίνουν ανακρίσεις.
Οι δυο συνεργάτες κατάφεραν την FBI
να τους δώσει σελίδες ντοκουμέντων
από το φάκελο της Μονρόε (τα 3/4 της
κάθε σελίδας είχαν λογοκριθεί) ο οποί
ος έμεινε ανοιχτός ως το 1974, δώδεκα
χρόνια μετά το θάνατό της.

Η έκθεση του εισαγγελέα πάνω στις
καταγγελίες των Σπερίλιο - Σλάτσερ,
που συντάχθηκε από τον βοηθό εισαγ
γελέα Ρόναλντ Κάρρολ και τον ανακρι
τή Αλαν Τόμιτς, αποτελεί ψυχρολου
σία για τους υποστηρικτές διαφόρων
θεωριών, που θέλουν δολοφονημένη
τη Νόρμα Τζην Μόρτενσεν, η οποία
πέρααε στην αθανασία με το καλλιτε
χνικό όνομα Μαίριλυν Μονρόε.
Οι δύο δικαστικοί συμπεραίνουν ότι ο
δικαστικός, που εξέταοε τότε τον αιφ
νίδιο θάνατο της Τόμας Νογκούτσι
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δεν ήταν σε θέση να βρει υπολείμματα
βαρβιτουρικών στο στομάχι της, για το
λόγο ότι όταν έκανε τη νεκροψία το
φάρμακο είχε διοχετευτεί σε διάφορα
μέρη του σώματός της, οτο αίμα και το
συκώτι. ' Ετσι καταρρίπτεται η θεωρία
ότι της έκαναν ένεση με ισχυρή δόση,
γιατί, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα
υπήρχε στο αίμα της μεγαλύτερη περι
εκτικότητα βαρβιτουρικών όταν έγιναν
οι εξετάσεις, μικρότερη ποσότητα στο
συκώτι και ο θάνατος θα είχε επέλθει
συντομότερα.
Επίσης, συνεχίζουν, είναι σπάνιο για
το θύμα να κάνει εμετό από υπερβολική
δόση βαρβιτουρικών σαν το «Nem
butal», που υποτίθεται ότι πήρε η
Μαίριλυν. Αντίθετα, πέφτει σε έναν
ήρεμο και βαθύ ύπνο που οδηγεί σε
ανακοπή τής καρδιάς. Στο επιχείρημα
του Σπερίλιο, ότι αν πραγματικά είχε
καταπιεί 47 χάπια η κίτρινη μπογιά θα
είχε αφήσει υπολείμματα στο λαιμό και
το στομάχι της (πράγμα που υποστήρι
ξαν και γιατροί και οι κατασκευαστές
του υπνωτικού), η έκθεση αντιτάσσει
ότι:
«Τα ίχνη από κίτρινη μπογιά μπορεί να
μπερδευτούν με εκείνα από κόκκινη
μπογιά που προέρχεται από υπερβολική
δόση σεκονάλ, ενός άλλου βαρβιτουρικού το οποίο έχει συχνά προκαλέσει
αυτοκτονίες και συμπτωματικούς θανά
τους από ισχυρή δόση».
Η έκθεση των δυο δικαστικών απο
κλείει τη θεωρία ότι ο θάνατος της
Μαίριλυν προήλθε από ένεση. Για τους
μώλωπες, που είπε ότι είδε στο σώμα
της ένας άλλος δικαστικός, κατά τη
νεκροψία, και τους απέδωσε σε ένεση,
η έκθεση απαντά: «Οι μικρές μελανιές
που παρατηρήθηκαν στο σώμα της
παρατηρούνται συχνά σε γυναίκες α
σθενείς ή σε νεκρούς. Η έκθεση
αναφέρει ότι ο εντεταλμένος για την
έρευνα δικαστής Νογκούτσι εξέτασε
με μεγεθυντικό φακό, προσέχοντας
ιδιαίτερα τα μέρη που ίσως να είχαν
τρυπηθεί από βελόνα. Δε βρήκε ούτε
ίχνος. Οι εξετάσεις που έκανε παρακολουθούνταν από μάρτυρες.
Το 1973 ο Σλάτσερ είχε ζητήσει από
τον παθολόγο Σίτνεϋ Γουάινμπεργκ να
εξετάσει τα στοιχεία. «Αν είχα αναλάβει εγώ την υπόθεση» είπε ο γιατρός
«θα χαρακτήριζα ακαθόριστη την αιτία
του θανάτου της και θα ζητούσα να
διεξαχθούν ανακρίσεις». Σχετικά με το
συμπέρασμα της εισαγγελικής έκθε
σης, ότι ο θάνατος οφείλεται «μάλλον
σε αυτοκτονία», ο δρ Γουάινμπεργκ
παρατηρεί ότι σπανίως οι γυναίκες
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το γραφείο του, σαν γενικός εισαγγελέ
ας, ο Κέννεντυ κατά τους δύο τελευ
ταίους μήνες πριν από το θάνατό της.
Το τελευταίο τηλεφώνημα πραγματο
ποιήθηκε έξη μέρες πριν από το βράδυ
του θανάτου της.

Ο Μπομπ Σλάτσερ την εποχή που ήταν
μάνατζερ της Μαίριλυν Μονρόε.
αυτοκτονούν γυμνές. Πολλές φορές
μάλιστα, ντύνονται ωραία, χτενίζονται
και βάφονται.

Ο Σπερίλιο και ο Σλάτσερ, που
θεωρούν ότι η Μαίριλυν δολοφονήθη
κε, ισχυρίζονται ότι ο λόγος για τον
οποίο η Μαίριλυν έπρεπε να «βγει απ'
τη μέση ήταν το γεγονός ότι είχε
«φιλίες» με το Τζων και τον Ρόμπερτ
Κέννεντυ και ίσως να ήξερε διάφορα
κυβερνητικά μυστικά, που αφορούσαν
επίσης τη CIA καθώς και το καθεστώς
του Φιντέλ Κάστρο.
Οπως λέει ο Σλάτσερ, ο Μπόμπυ
Κέννεντυ προσπαθούσε να εντυπωσιά
σει τη Μαίριλυν, αποκαλύπτοντάς της
κρατικά απόρρητα, ενώ ο Τζων Κέννεν
τυ μιλούσε περισσότερο για τέχνη,
ταινίες, βιβλία και άλλα πιο ελαφρά
θέματα. Οταν η Μαίριλυν κατάλαβε ότι
ο δεσμός της με το Ρόμπερτ είχε
τελειώσει λέει ο Σλάτσερ, προσπάθησε
να επικοινωνήσει μαζί του για να μάθει
για ποιό λόγο δενήθελε να τη ν ξαναδεί.
Είχε τηλεφωνήσει στο Σλάτσερ το
προηγούμενο από το θάνατό της βρά
δυ, για να μάθει πώς θα μπορούσε να
βρει τον «Μπόμπυ», μια που το τηλέφω
νο του γραφείου του δε λειτουργούσε.
Η εισαγγελική έκθεση αναφέρει ότι η
Μαίριλυν είχε τηλεφωνήσει οκτώ φο
ρές στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου είχε

«Αν δεν έρθω σε επαφή με το
Ρόμπερτ Κέννεντυ», είχε πει στο Σλά
τσερ, «θα τα ξεσκεπάσω όλα». (Εννο
ούσε τα ειδύλλιά της με τους Κέννεν
τυ, λέει ο Σλάτσερ). Πέθανε το Σαββα
τοκύριακο, ενώ τη Δευτέρα επρόκειτο
να δώσει συνέντευξη Τύπου, για να
αποκαλύψει τα οχέδιά της για το
μέλλον, αλλά και μερικά πράγματα από
το παρελθόν της.
Στην εισαγγελική έκθεση αναφέρεται ότι από τα άρθρα των εφημερίδων
αποδεικνύεται πως ο Ρόμπερτ Κέννεν
τυ βρισκόταν στο Σαν Φραντζίσκο
εκείνο το Σαββατοκύριακο. Οι φήμες
ότι τον είχαν δει στο σπίτι της ήταν
τελείως αβάσιμες.
Ο Σλάτσερ είπε ότι η Μαίριλυν είχε
ένα κόκκινο ημερολόγιο και το είχε δει
ο ίδιος. Το ημερολόγιο είδε και ο
δικαστικός υπάλληλος Γκράντισον ανά
μεσα στα πράγματα της Μαίριλυν όταν
μεταφέρθηκαν στην αστυνομία μετά το
θάνατό της. Το είχε ξεφυλλίσει και
πρόσθεσε ότι περιείχε «εκρηκτικές
πληροφορίες». Δυο μέρες αργότερα το
ημερολόγιο είχε εξαφανιστεί. Στην
εισαγγελική έκθεση αναφέρεται ότι δε
μεταφέρθηκε κανένα αντικείμενο στην
αστυνομία. Επίσης, ότι η κατάθεση του
Γκράντισον είναι ύποπτη. (Εξάλλου, ο
ίδιος συνελήφθη έξη μήνες αργότερα,
επειδή είχε κλέψει μια πιστωτική κάρτα
από το νεκροτομείο). Η έκθεση παρα
τηρεί. επίσης, ότι όποιοι είχαν σχεδιά
σει τη δολοφονία της Μαίριλυν, δεν
ήταν ηλίθιοι για να αφήσουν εκτεθειμέ
νο ένα ημερολόγιο με παρόμοιο περιε
χόμενο.
Ο Σπερίλιο πιστεύει ότι το ημερολό
γιο υπάρχει και πρόσφερε αμοιβή δέκα
χιλιάδων δολαρίων σε όποιον το βρει.
Ενας έμπορος έργων τέχνης του
Μπέβερλυ Χιλς πρόοφερε 150 χιλιά
δες δολλάρια, αλλά το ημερολόγιο δε
βρέθηκε ποτέ.
Ο Σλάτσερ. αντίθετα από πολλούς
φίλους της Μαίριλυν, που προτιμούν να
την αφήσουν να «αναπαυθεί εν ειρή
νη». προσπαθεί ακούραστα να βρει το
νήμα που θα τον οδηγήσει στην αλή
θεια. για να αποκατασταθεί το όνομά
της
«Η Μαίριλυν» λέει ο Σπερίλιο «από
μικρή ήταν πολύ περίεργη και πιστεύω
ότι πέθανε επειδή ήξερε πολλά»

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

βια:
ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΑ της αρχαίας ελ
Η ληνικής
φιλοσοφίας βρίσκεται
οτους Επτά Σοφούς, οι οποίοι έζησαν πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ.,
δηλαδή πριν από την εμφάνιση του
Θαλή του Μιληοίου, που πρώτος
ανέπτυξε ολοκληρωμένο σύστημα
για το φυσικό κόσμο. Οι Επτά Σοφοί
ανέπτυξαν προ πάντων κοινωνική
και πολιτική σκέψη. Η σοφία τους
ήταν αποτέλεσμα έμφυτης εξυπνά
δας και πείρας, με στοχαοτική παρα
τήρηση των πραγμάτων και των
γεγονότων.
' Ενας από τους Επτά Σοφούς
ήταν και ο Βίας, που γεννήθηκε
περίπου το 570 π.Χ. στην Πριήνη,
βορείως της Μιλήτου, στη Μικρά
Ασία. Αν κρίνουμε από το σχέδιό της
και από την αρχιτεκτονική της, η
πόλις αυτή ήταν πολύ πλούσια. Ο
Βίας ήταν γιός του Τευτάμου ή
Τευτάμιδος. ' Αλλοι έλεγαν ότι ήταν
γιός πλούσιας οικογένειας και άλλοι
ότι δούλευε απλώς σε ένα πλουσιόσπιτο. ' Ετσι ή αλλιώς, μπόρεσε και
αγόρασε δυο νέες σκλάβες, που
κατάγονταν από τη Μεσσηνία. Τις
μεγάλωσε, τις προίκισε καιτις έστει
λε στους γονείς τους.
Μετά από λίγο καιρό βρέθηκε από
Αθηναίους ψαράδες ένας χάλκινος
τρίποδας, που προκάλεσε ξαφνικά
ένα πρόβλημα: Είχε την επιγραφή
«τω αοφώ», δηλαδή να δοθεί στον
πιο σοφό. Αλλά ποιος ήταν ο σοφώτερος; Με τη σειρά δόθηκε σε
όλους όσους ή κοινή γνώμη θεω
ρούσε σοφούς. Μα κανένας δεν το
δέχθηκε. Οταν το έμαθαν οι κοπέλλες που είχε ευεργετήσει ο
Βίας, παρουσιάσθηκαν στην εκκλη
σία του δήμου και διηγήθηκαν πώς
τους είχε φερθεί εκείνος. Επειτα
από αυτό, αποφασίσθηκε να σταλεί
ο τρίπους στο Βίαντα. Αλλά και
εκείνος όπως και οι προηγούμενοι
δεν τον κράτησε. Αλλοι λένε πως
τον έστειλε στον Απόλλωνα, στους
Δελφούς, και άλλοι ότι τον έστειλε
στον Ηρακλή, στας Θήβας, επειδή
ήταν απόγονος Θηβαίων αποίκων.

ο πριηνευ:
Από συγγραφείς αρχαίους ξέρου
με ότι ο Βίας έκανε τη σοφία του
γνωστή με σύντομες προτάσεις.
Αναφέρουμε μερικές: «Το να γεν
νηθεί κανείς γεροδεμένος οφείλε
ται όχι στον ίδιο, μα στη φύση». «Το
να μπορεί να λέει αυτό που συμφέ
ρει στην πατρίδα του είναι λογικό και
προϋποθέτει ψυχικό μεγαλείο».
«Κάθε άνθρωπος πρέπει να υποφέ
ρει καρτερικά τη δυστυχία». «Κα
νείς δεν πρέπει να αδιαφορεί για τη
δυστυχία του άλλου». «Το δύσκολο
είναι να μπορέσει κανείς να υποφέ
ρει με αξιοπρέπει κάθε μεταβολή
της τύχης στο χειρότερο». «Το
γλυκύτερο πράγμα στη ζωή είναι η
ελ»ίιδα». «Αυτό που ηδονίζει περισ
σότερο τον άνθρωπο είναι να μαζεύ
ει χρήματα και όχι να σκέφτεται να
κανονίσει τη ζωή του έτσι, σαν να
πρόκειται να ζήσει λίγα χρόνια, αλλά
και πολλά». «Δεν είναι σοφό να
θαυμάζει κανείς εκείνους που έ
χουν πολλά χρήματα. Το καλύτερο
από τα αποκτήματα του ανθρώπου
είναι η ευσέβεια και η δικαιοσύνη».
Καταλαβαίνουμε ότι το απόστα
γμα των σκέψεων αυτών του Βίαντος και άλλων είναι αποτέλεσμα
κοινωνικών αναστατώσεων. Πρα
γματικά: το ανέβασμα, οικονομικώς,
κοινωνικώς καιπολιτικώς,καινούργι
ων τάξεων στις ιωνικές πόλεις
δημιούργησε οξύτητα που έδωσε σε
πολλούς πείρα, οι οποίοι άρχισαν
πλέον να προτείνουν λύσεις. ' Ετσι
οι Επτά Σοφοί, καθώς ξέρουμε και
από το Σάλωνα, λίγο ή πολύ πρότειναν λύσεις που, σε μικρές πόλεις,
μπόρεσαν και βόλεψαν τα πράγμα
τα. Σιγά-σιγά όμως η όξυνσις κορυφώθηκε. Και τότε αναζητήθηκαν
λύσεις αποτελεσματικές. Ετσι γεν
νήθηκε η ελληνική φιλοσοφία.
Φαίνεται πως οι κοινωνικές ανω
μαλίες στην Πριήνη δημιούργησαν
θύματα και πολλοί σύρθηκαν άδικα
στα δικαστήρια. Ο Βίας τότε έγινε
συνήγορος, αλλά μόνο σε κατηγο
ρουμένους που είχαν δίκιο. ' Εγινε
πάντως σπουδαίος συνήγορος. Κά

ποιος σύγχρονός του, ο Δημόνικος
ο Λέριος, έγραψε σε κάποιον: « Ο
ταν σου τύχει να εκδικάσεις μιαν
υπόθεση, η συνηγορία σου να γίνει,
όπως στην Πριήνη». Ο Εφέσιος
ποιητής Ιππώναξ, που έγραψε πολ
λά εναντίον των τυράννων και εναν
τίον της πολυτελείας και της δια
φθοράς των ευπορών τάξεων της
Ιωνίας, γράφει για το Βίαντα: «Συνη
γορία ναι, αλλά ισχυρότερη από του
Βίαντος του Πριηνέως».
Μπορούμε να πούμε, κυριολεκτικώς, ότι ο Βίας έπεσε στη διάρκεια
ενός τέτοιου σφοδρού δικανικού
αγώνος. Ηταν πολύ γέρος πια, μα
υποστήριζε κάποιο φίλο του στο
δικαστήριο. Μετά την αγόρευσή του
έκλινε το κεφάλι του στην αγκαλιά
του εγγόνου του, που τον κρατούσε.
' Οταν απηγγέλθη η απόφασις, αθω
ωτική για τον κατηγορούμενο, άρχι
σε να λύεται η συνεδρίασις. Τότε
όλοι αντελήφθησαν ότι ο Βίας είχε
ξεψυχήσει.
Το μόνο που έγραψε ο Βίας ήταν
2.000 στίχοι, που αποτελούσαν σύν
τομα ποιήματα. Με αυτά εξέφρασε
πολλές από τις ηθικές, τις πολιτι
κές, τις κοινωνικές και τις πατριωτι
κές σκέψεις του. Αυτό εδώ, που
ήταν στον καιρό του πολύ δημοφι
λές, στάθηκε αληθινά για το Βίαντα
προφητικό. Ελεγε: «Να αγαπάς
τους συμπολίτες σου και να τους
σέβεσαι, όπου κι αν είσαι. Ετσι
κερδίζεις την ευγνωμοσύνη τους.
Αντίθετα, η ισχυρογνωμοσύνη είναι
αφορμή πολλών κακών...».
Μετά το θάνατό του οι συμπολί
τες του, ευγνωμονούντες, έγραψαν
στον τάφο του:
«Στα δοξασμένα χώματα της Πριήνης αυτή η πέτρα σκεπάζει το
Βίαντα, το μεγάλο στολίδι της Ιωνί
ας».
Οι αγώνες του για την πόλη του
και για τους συμπολίτες του είχαν
αναγνωρισθεί.
Γ. Α. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
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0 ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΑΖΥΓΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΑΑΰΑ
Του κ. Γεωργ. Αμάραντου, Πρωτοδίκου Αθηνών
Στή Σπάρτη υπήρχαν ρητοί νόμοι κατά της αγαμίας.
0 άγαμος ο οποίος υπερέβη την ορισμένη ηλικία γάμου, χωρίς να νυμφευθεί
υποβαλόταν στη «γραφή αγαμίου»
αυτή δε είχε σαν συνέπεια την «ατιμία» στον υπαίτιο
άγαμο στις εορτές των γυμνοπαιδιών
Συνέχεια από το προηγούμενο και τέλος
I ΑΘΗΝΑΙΟΙ χρησιμοποιούσαν
δυο όρους για το διαζύγιο «απέπεμψε ή αποπομπή» και «απάλειψη».
Αποπομπή όταν ο σύζυγος έδιωχνε
τη γυναίκα και απάλειψη όταν η γυναίκα
εγκατέλειπε τον άνδρα.
Η αποπομπή δεν υποβαλλόταν σε
καμμία διατύπωση. Οάνδρας μπορούσε
να διώξη αν ήθελε την γυναίκα, συνή
θως όμως, αν και δεν ήταν υποχρεωμέ
νος, το έκανε παρουσία μαρτύρων. Γία
τη γυναίκα όμως ήταν διαφορετικά. Εδώ
βλέπουμε μεροληπτική επιείκεια για
τον άνδρα και αυστηρότητα για τη
γυναίκα. Η νομοθεσία των αρχαίων
προγόνων μας ελάχιστα ή μάλλον καθό
λου δεν ήταν ευνοϊκή προς το ωραίο
φύλο. Για να διαζευχθή η σύζυγος τον
άνδρα της, έπρεπε να απευθύνη στον
επώνυμο άρχοντα έγγραφη αίτηση, και
να του την δώσει αυτοπροσώπως. Αυ
τός δε κατά την κρίση του δεχόταν ή
απέριπτε την αίτηση, εφ' όσον στους
νόμους δεν υπήρχαν γραμμένες περι
πτώσεις, κατά τις οποίες επιτρεπόταν
το διαζύγιο μονομερώς στη γυναίκα.
' Ισως φανεί ότι η υποχρέωση της
γυναίκας να εγχειρίσει την αίτηση
διαζυγίου στον άρχοντα, δεν ήταν
δύσκολη, και όμως στη πράξη πολλές
φορές ήταν πολύ δύσκολο. Και τούτο
λόγω της εξάρτησης της γυναίκας από
τον άνδρα της και της κατακραυγής της
κοινής γνώμης για το αιτούμενο διαζύ
γιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναί
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κας, η οποία δεν μπόρεσε εξ αιτίας των
συνθηκών που επικρατούσαν, να εγχειρίση αυτοπροσώπως την αίτησιν διαζυ
γίου στον επώνυμο άρχοντα, είναι
εκείνο της Ιππαρέτης. Η Ιππαρέτη ήταν
σύζυγος του Αλκιβιάδη, ο οποίος απρο
κάλυπτα διατηρούσε δυο ερωμένες.
' Ολα όμως τα επέμενε η δυστυχισμένη
Ιππαρέτη, επειδή τον αγαπούσε. ' Οταν
όμως ο Αλκιβιάδης είχε το θράσος να
οδηγήση στη συζυγική κατοικία τους
μια από τις χειρότερες εταίρες η
Ιππαρέτη αγανάκτησε και τον εγκατέλειψε, αφού κατέφυγε στην οικία του
αδελφού της Καλλία, από όπου και
έστειλε στον επώνυμο άρχοντα αίτηση
διαζυγίου, την οποία, όπως είπαμε,
έπρεπε να εγχειρίση αυτοπροσώπως. Ο
Στις φωτογραφίες και των δυο σελίδων
παραστάσεις από τη ζωή των γυναικών
στην αρχαία Ελλάδα.

Αλκιβιάδης το εγνώριζε αυτό, γι' αυτό
μόλις η Ιππαρέτη ξεκίνησε για το
δικαστήριο όπου είχε την έδρα του ο
άρχοντας την άρπαξε «και απήλθε δΓ
αγοράς οίκαδε κομίζων» όπως λέγει ο
Πλούταρχος. Η βία αυτή του Αλκιβιάδη
δεν εφάνη οε κανένα παράνομη, ούτε
κανείς τον κατέκρινε για την πράξη του
αυτή.
Οταν η γυναίκα διωχνόταν από το
σύζυγο μπορούσε να εγείρη κατ' αυ
τού τη «δίκη αποπομπής», της οποίας
δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο, και
μάλλον θα πρόκειται για αγωγή, οτην
οποία η διωχθείοα σύζυγος θα ζητούσε
το κανονισμό των χρηματικών συμφε
ρόντων τους, αφού δεν μπορούσε,
χωρίς τη θέληση του άνδρα, να ζητήση
την ανασύσταση του γάμου. Και ο
σύζυγος, τον οποίο εγκατέλιπε η γυναί
κα του, μπορούσε να εγείρη «δίκη
απολείψεως» με την οποία να ζητήση
την ανασύσταση του γάμου. Το διαζύ
γιο, κατά περίεργη διάταξη του Αττικού
δικαίου, μπορούσε να ζητήσει και ο
πατέρας της νύφης, είτε για να τη
παραλάβει πάλι στην οικία του είτε για
να τη παντρέψει με άλλον. Μετά το
θάνατο του πατέρα το ανωτέρω δικαίω
μα είχαν σε μερικές περιπτώσεις οι
νόμιμοι κληρονόμοι του. Αλλά και ο
σύζυγος μπορούσε να δώση σε γάμο τη
γυναίκα του και χωρίς τη θέλησή της
μάλιστα. Αυτό συμπεραίνεται από τα
παραδείγματα τα οποία αναφέρει ο

Δημοσθένης στο λόγο υπέρ του Φορμί
ωνα. ' Ετσι λ.χ. ο Σωκράτης ο τραπεζί
της επάντρεψε τη γυναίκα του με τον
ανελεύθερον Σάτυρον, το ίδιο έκανε
και κάποιος Σωκλής και άλλοι πολλοί. Ο
Πλούταρχος αναφέρει ότι και ο Περι
κλής για να πβντρευπή την Ασπασία,
επάντρεψε τη γυναίκα του Ιππονίκη με
άλλον, αλλά όχι χωρίς τη θέλησή της. Ο
Πλάτων στους νόμους του προτείνει
τροποποιήσεις για τους θεσμούς αυ
τούς. Έτσι αν οι σύζυγοι δεν ζούν
αρμονικά και θέλουν να χωρίσουν, τότε
διαλύουν το γάμο τους, ενώ φροντί
ζουν συγχρόνως να εύρουν άλλους
συζύγους, οι οποίοι να είναι σύμφωνοι
με το χαρακτήρα τους.
Η λύση του γάμου με οποιονδήποτε
από τους τρόπους που αναφέραμε είχε
σαν συνέπεια την απόδοσιν στην γυναί
κα της προίκας της, εντόκως πρός 9
οβολούς κατά μήνα και για την περίπτω
ση αυτή ο άνδρας έδινε ασφάλεια επί
της περιουσίας τού, η οποία ονομαζό
ταν «αποτίμημα», ίσης αξίας πρός την
προίκα, την οποία είχε λάβει. Στην
περίπτωση κατά την οποία λυνόταν ο
γάμος εξ αιτίας της απιστίας της
γυναίκας, ο άνδρας είχε δικαίωμα να
κρατήση την προίκα και πολύ πιθανό και
τα παιδιά τους.
Ο νομοθέτης των Θούριων Χαρώνδας, είχε επιτρέψει το μονομερές
διαζύγιο και στους δυο συζύγους χωρίς
περιορισμό. Επειδή όμως συνέβαιναν
πολλές καταχρήσεις, ψηφίσθηκε νέος

νόμος κατά τον οποίο ο διαζευγμένος
άνδρας ή η διαζευγμένη γυναίκα μπο
ρούσαν μεν να κάνουν νέο γάμο, αλλά η
νέα σύζυγος ή ο νέος σύζυγος δεν
έπρεπε να είναι νεώτερος από τον
εγκαταλειφθέντα.
Στη Σπάρτη η στείρωση της γυναίκας
όχι μόνο δεν επιτρεπόταν, αλλά αποτε
λούσε και λόγο απομακρύνσεώς της
από τη συζυγική στέγη. Η γυναίκα του
Βασιλιά της Σπάρτης Αναξανδρίδη ήταν
στείρα, και οι έφοροι του επέβαλαν να
τη διώξη, αλλ' αυτός την αγαπούσε και
δεν την έδιωχνε. Τότε οι έφοροι τον
εξανάγκασαν να πάρη και δεύτερη
γυναίκα και να έχη δυο συγχρόνως.
Αυτό αποτελεί μοναδικό παράδειγμα
επίσημης διγαμίας. Και άλλος βασιλιάς
της Σπάρτης ο Αρίστων έδιωξε διαδοχι
κά δυο γυναίκες, επειδή ήσαν στείρες,
και παντρεύτηκε τρίτη.
Στη Γόρτυνα της Κρήτης επιτρεπό
ταν το διαζύγιο, εφ' όσον συμφωνού
σαν και οι δύο σύζυγοι, όπως επίσης
επιτρεπόταν και το μονομερές διαζύ
γιο.
Και σαν κατακλείδα των διατάξεων
περί διαζυγίου θα μνημονεύσω τη πιο
περίεργη από όσες μέχριτώρα εμνημόνευσα. Είναι η διάταξη κάποιου Κρητι
κού νόμου, την οποία μνημονεύει ο
Αρίσταρχος, και κατά την οποία ο
άνδρας μπορούσε να διώξει τη γυναίκα
του και εξ αιτίας της πολυτεκνίας.
Απ' όσα ανέφερα διάχυτη νομίζω
πως είναι η εντύπωση της ελαφρότητας

με την οποία οι αρχαίοι ' Ελληνες
αντιμετώπιζαν τον θεσμό του γάμου και
του διαζυγίου. Η εντύπωση αυτή δικαιο
λογείται αν λάβουμε υπ' όψη ότι οι
αρχαίοι πρόγονοί μας δεν θεωρούσαν
το γάμο θεμελιώδη κοινωνικό θεσμό,
γι' αυτό και με μεγάλη ευκολία τον
διέλυαν.
Οταν όμως πρόκειται να κρίνουμε
θεσμούς άλλης, μακρινής εποχής, τε
λείως διαφορετικής από τη δική μας,
είναι ανάγκη να τους κρίνουμε σύμφω
να με τις ιδέες και τις θεωρίες εκείνης
της εποχής που ίσχυσαν, αλλιώς η
κρίση μας θα είναι άδικη.
Αναμφισβήτητα υπήρχε ανισότης με
ταξύ των ανδρών και των γυναικών, οι
οποίες περιορίζονταν στο γυναικωνίτη,
αλλά η ατμόσφαιρα του πολιτισμού και
της ελευθερίας στη πόλη της Αθήνας,
ήταν δυνατό να μη φθάση μέχρι το
γυνακωνίτη; εγνώριζαν οι αρχαίες ελληνίδες τι είναι ελευθερία, αφού ζούσαν σε ελεύθερη πολιτεία- εγνώριζαντι
είναι αρετή, τι είναι ανδρεία από τα
τραγούδια, τα οποία υμνούσαν τις
αρετές αυτές- είχαν ακούσει ότι ο
Αριστείδης ωνομαζόταν δίκαιος και
μάθαιναν την έννοια της λέξεως δικαιο
σύνη- αρκούσαν αυτά τότε για να
εξευγενίσουν το φρόνημά τους και
αυτές με τη σειρά τους να το μεταγγί
σουν στα παιδιά τους, τα οποία η
Πολιτεία αργότερα θα διαπλάσσει σε
Θεμιστοκλείς και Περικλείς, Πλάτωνες
και Φωκίωνες.
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Ο Ελ Γκαζί Ελ Μαχί, βαθμούχος της
Αστυνομίας του Μαρόκου, απεσταλμέ
νος στη Γαλλία, θα βρεθεί καί αυτός
«κατά τύχην», στο Ορλύ.
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Στις 29 Ο κτω βρ ίου 1965, οτην κα ρδιά του π α ρ ισ ιο ύ , ο Μ εχντί Μ π ε ν
Μ π α ρ κ ά , ηγέτης της μαρ οκινής α ν τ ιπ ο λ ιτ ε ύ σ ε ω ς και μια α π ό τις
σ η μ αντικώ τερ ες π ο λ ιτ ικ έ ς π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ ε ς του Τρίτου Κόσμου, α π ή χθη υ π ό μ ησ τηριώ δεις συνθήκες. Η υ π ό θ ε σ ις π ο υ συ νεκλό νισ ε τότε
την Γαλλία μ ένει ακόμη, ύ σ τερ α α π ό τό σ α χρ όνια , σκοτεινή. Δ ιά φ ο ρ ες
εικα σ ίες δ ια τ υ π ώ θ η κ α ν για τις συνθήκες της α π α γ ω γ ή ς κα ι της
δολοφ ονίας. Πως και α π ό π ο ιό ν δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ ε ο Μ π ε ν Μ π α ρ κ ά ; Μ ια
δ ια φ ω τισ τ ικ ή π ε ρ ιγ ρ α φ ή δίνει το π ά ρ α κά τω άρθρο π ο υ α ν α δ η μ ο σ ι
εύ εται α π ό το π ε ρ ιο δ ικ ό «Ιστορία»
ΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 Οκτωβρίου
1965, λίγο πριν από τις δωδεκάμιση
το μεσημέρι, ένας άνδρας κοντός, λίγο
παχουλός, με βλέμμα ζωηρό, μαλλιά
κατσαρά, τριγύριζε στο Σαιν Ζερμαίν
ντε Πρε Σταμάτησε μπροστά σε ένα
βιβλιοπωλείο, ξεφύλλισε μερικά βιβλία,
και μετά κατευθύνθηκε προς το ντράγκστορ. Ο Ελ Μεχντί Μπεν Μπαρκά, κατά
βάθος, ήταν ενθουσιασμένος που βρι
σκόταν στο Παρίσι. Ολα αυτά τον
κάνουν να ξαναγυρίζει μερικά χρόνια
πίσω. Του θυμίζουν την εποχή που ήταν
φοιτητής, γεμάτος πάθος για το προ
βλήματα της χώρας του, του Μαρόκου,
και μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στη
σπουδή των μαθηματικών και τη μαχητι
κή δράση του στους κολπους του
κόμματος Ιστικλάλ.
Η γαλλική κυβέρνηση είχε διαπράξει
μέχα σφάλμα να εκτοπίσει, τον Αύγου
στο 1953, το σουλτάνο του Μαρόκου,
Σίντι Μοχάμμεντ Μπεν Γιουσέφ. Η
πολιτική κρίσις που επακολούθησε οδή
γησε, το Νοέμβριο 1955, στη θριαμβευ
τική επάνοδό του.
Είχε φύγει ένας σουλτάνος. Εκείνος
που ξαναγέμισε ήταν ένας βασιλεύς, ο
βασιλεύς Μοχάμμεντ Ε . Τα μαχητικά
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στελέχη του Ιστικλάλ, πολλά από τα
οποία συμμερίσθηκαν τη δοκιμασία του,
υπό διάφορες συνθήκες, αναλαμβά
νουν μαζί του να οικοδομήσουν το
ανεξάρτητο Μαρόκο. Για το καινούργιο
μοναρχικό κράτος, ο Μεχντί Μπεν
Μπαρκά αποτελεί μια σίγουρη αξία. Σε
λίγο εκλέγεται πρόεδρος της πρώτης
Εθνοσυνελεύσεως και υποδέχεται επισήμως το βασιλέα στα ανάκτορα της
Μαμούνια, έδρα της Βουλής.
Από τους πρώτους, όμως, μήνες της
ανεξαρτησίας, δημιουργείται μια τραγι
κή παρεξήγηση Πίστευαν, ότι το Ιστικλάλ ήταν κόμμα. Στην πραγματικότη
τα, ήταν μια κίνηση που, όπως οι
οργανώσεις της γαλλικής Αντιστάσε
ως, περιελάμβανε στους κόλπους της
εμπαθείς αντιδραστικούς εθνικιστάς,
όπως ο Αλλάλ ελ Φάσσι, μεγαλοαστούς
του Φεζ, όπως ο Αχμέντ Μπαλαφρέζ,
και επαναστάτες διανοούμενους, όπως
ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά. Για τον πρώτο,
ανεξαρτησία είναι η ανάσταση ενός
εθνικού παρελθόντος Για τονδεύτερο,
η διατήρηση μιας κοινωνικής και οικονο
μικής δομής. Για τον τρίτο, η εξέλιξη
ενός λαού.
Το σχίσμα σύντομα απαλείφεται. Από

τους κόλπους του Ιστικλάλ προέρχεται
ένα κόμμα της αριστερός, η Εθνική
Ένωση των Λαϊκών Δυνάμεων. Γενικός
Γραμματέας του είναι ο Μεχντί Μπεν
Μπαρκά. Το κόμμα δημιουργείται στην
Καζαμπλάνκα, τη Μαροκινή μητρόπολη
με το πιο σημαντικό προλεταριάτο.
Μεταξύ των δυο αντίπαλων σχηματιΟ Φιλίπ Μπερνιέ με τον οποίο ο Μπεν
Μπερνά είχε ραντεβού στο ζυθοπωλείο
Λίππ, στο Σαιν Ζερμαίν Ντε Πρε την
ημέρα της απαγωγής του.

σμών, το χάσμα μεγαλώνει, ο αγώνας
γίνεται άκληρός. Το I960, μετά το
θάνατο του Μοχάμμεντ Ε', δήμιου ηγεί
ται επιπλέον ρήξη μεταξύ ανακτόρων
και αριστερός. Το 1961, ο Μεχντί Μπεν
Μπαρκά τραυματίζεται σοβαρά σε οδι
κό δυστύχημα, μεταξύ Ραμπάτ και
Καζαμπλάνκας. Μόλις διέφυγε το θά
νατο και αργότερα ήταν υποχρεωμένος
να φορά ένα ορθοπεδικό μηχάνημα που
συγκροτούσε την κορυφή της σπονδυ
λικής του στήλης. Αν και η εθνική οδός
No 1 είναι η πιο επικίνδυνη του Μαρό
κου, οι φίλοι του Μεχντί και ο ίδιος,
ισχυρίζονται ότι δεν ήταν ατύχημα.
Η σύντομη αυτή ανακεφαλαίωση της
ζωής του Μεχντί Μπεν Μπαρκά είναι
αναγκαία για να καταλάβουμε και να
κρίνουμε όλες τις υποθέσεις που διετυπώθησαν μετά την εξαφάνισή του.
Γιατί, μετά το δυστύχημα αυτό, η
προσωπικότητα του καθηγητού απέκτη
σε μια καινούργια διάσταση. Παίρνει το
δρόμο της εξορίας και εγκαθίσταται στη
Γενεύη, όπου σύντομα εμφανίζεται ως
ηγετική φυσιογνωμία μέσα στην τερά
στια και ανησυχητική αυτή δύναμη που
ψάχνει να βρει τον εαυτό της, στα
χρόνια αυτά που ο μεταπολεμικός
κόσμος προσπαθεί απελπισμένα να
επιτύχει μια καινούργια ισορροπία: τον
Τρίτο Κόσμο. Μετά το Αφροασιατικό
συνέδριο του Μπαντούνγκ, διαγράφε
ται μια διεθνής επαναστατική κίνηση. Ο
Μεχντί Μπεν Μπαρκά συμμετέχει ε 
νεργά. Το 1965, είναι πολύ απασχολη
μένος με την προετοιμασία ενός συνε
δρίου του Τρίτου Κόσμου στην Αβάνα.
Στο Μαρόκο, τον θεωρούν ολοένα και
περισσότερο επικίνδυνο, καθώς ανέρ
χεται διεθνώς.
Εκείνη την Παρασκευή, 29 Οκτωβρί
ου 1965, ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά
έφθασε στο Παρίσι το ίδιο πρωί από τη
Γενεύη. Πήγε στα Ηλύσια Πεδία, όπου
είχε ραντεβού με ένα συμπατριώτη
του, νεώτερο από εκείνον, φοιτητή της
Ιστορίας, τον Αζεμμουρί, που θα του
χρησίμευε για σύμβουλος κατά τις
συνομιλίες που επρόκειτο να διεξαγάγει στο Παρίσι. Το φθινόπωρο είχε
ντύσει την πρωτεύουσα στο καστανό
χρώμα. Ο καιρός ήταν υγρός και γλυ
κός. Ένας χλωμός ήλιος τρυπούσε
πότε-πότε τα σύννεφα. Ο Μεχντί Μπεν
Μπαρκά ξαναβρήκε την πρωτεύουσα
στη στιγμή που η ζωή της ξανάρχιζε. Οι
διακοπές είναι τώρα πια απλή ανάμνη
ση. Το Παρίσι ξαναρχίζει τη δουλειά και
τις διασκεδάσεις του. Ο Μεχντί Μπεν
Μπαρκά και ο Αζεμμουρί πήραν ένα ταξί
από τα Ηλύσια Πεδία, για να πάνε στο

Μια χαρακτηριστική φωτογραφία του Μπεν Μπαρκά κατά τη διάρκεια ενός
συνεδρίου στο Μαροκινό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε. Είχαν ραντεβού
για πρόγευμα στο ζυθοπωλείο Λιππ,
στις 12.30. Επειδή έφθασαν λίγο νωρίς,
ο Μαροκινός ηγέτης περιδιαβάζει
μπροστά από ένα βιβλιοπωλείο.
Τη στιγμή εκείνη δυο άνδρες πλησιά
ζουν το Μπεν Μπαρκά. Φορούν αδιά
βροχα και καπέλλα. «Αστυνομία», λέει
ο ένας από αυτούς. «Παρακαλώ ακο
λουθήστε με». Και, με μια χειρονομία ο
άλλος απομακρύνει το φοιτητή της
Ιστορίας. Στη ζωή του εξόριστου πολιτι
κού, του διεθνούς αγωνιστού, οι έλεγ
χοι της αστυνομίας δεν είναι κάτι
άγνωστο. Πολύ ήρεμα απαντά στους
δύο άνδρες: «Δείξτε μου τις ταυτότη
τάς σας».
Οι αστυνομικοί επιθεωρηταί Λουί
Σουσόν και Ροζέ Βουατό, της Αστυνο
μίας Ηθών, κατευθύνονται τότε προς
την είσοδο του γειτονικού κτιρίου όπου
του δείχνουν τα δελτία ταυτότητάς
τους. Ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά αναγκά
ζεται να υπακούσει. Τους ακολουθεί με
ένα Πεζώ 403 σταματημένο δίπλα στο
πεζοδρόμιο, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνη
το της Διευθύνσεως Αστυνομίας. Αλ
λος ένας άνδρας είναι καθισμένος στο
πίσω κάθισμα. Ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά

κάθεται ανάμεσα σ ’ αυτόν και στο
Σουσόν, που τον ακολουθεί. Ο Βουατό
κάθεται στο βολάν. Ο Μαροκινός δεν
ξέρει ότι ο γείτονάς του είναι ένας
κακοποιός γνωστός με το ψευδώνυμο
Ζυλιέν Λε Νυ.
Το Πεζώ χώνεται μέσα στο ρεύμα της
κυκλοφορίας. Η «υπόθεση Μπεν Μπαρ
κά» αρχίζει. Το αυτοκίνητο κυλά προς
την Πορτ Ν τ’ Ορλεάν και τον αυτοκινη
τόδρομο του Νότου. Ο Μαροκινός
ηγέτης σκέπτεται, ρωτά πού τον πηγαί
νουν. Δεν έχει κανένα λόγο να αμφι
βάλλει για την αστυνομική ιδιότητα των
ανθρώπων που τον έχουν συλλάβει.
Οταν το Πεζώ μπαίνει στον αυτοκινη
τόδρομο, σκέπτεται ότι τον πηγαίνουν
στο Ορλύ, βγάζει το συμπέρασμα πως
πρόκειται να τον απελάσουν, να τον
βάλουν σε ένα αεροπλάνο. Διαμαρτύ
ρεται: «Δεν έχω κάνει τίποτε εναντίον
της Γαλλίας». Αλλά οι φύλακες-άγγελοί
του δεν απαντούν και προσπερνούν την
πρόσβαση του αεροδρομίου. Ο Μεχντί
Μπεν Μπαρκά ανησυχεί, υποβάλλει
ερωτήσεις. «Θέλει να σας δει ο αρχη
γός», του λέει τελικά ο Σουσόν.
Ο Μαροκινός παραξενεύεται, αλλά
τελικά συμπεραίνει πως ο αρχηγός της
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υπηρεσίας θέλει να τον συναντήσει σε
κάποιο μυστικό μέρος. Αν λάβουμε υ π ’
όψη τη διεθνή επαναστατική δραστηριότητά του, πρόκειται για μια υπόθεση
που μπορεί να γίνει πιστευτή. Μένει
ήσυχος, ως τη στιγμή που το αυτοκίνη
το σταματά μπροστά σε ένα χαριτωμένο
σπίτι, στο κέντρο ενός περιποιημένου
κήπου, σε μια μικρή κοινότητα του
Εσσόν. Εκεί κατεβάζουν το Μαροκινό
ηγέτη. Ο Σουσόν και ο Λε Νυ τον
οδηγούν σε ένα δωμάτιο του πρώτου
ορόφου που τους υποδεικνύει ο ιδιο
κτήτης του σπιτιού. Εκεί, του λένε,
πρόκειται να έλθει ο «αρχηγός», που
δεν έχει φθάσει ακόμη.
Λίγο αργότερα, οι δυο αστυνομικοί
αποσύρονται. Ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά
είναι φιλοξενούμενος ενός κακοποιού,
του Τζό Μπουσαές, ιδιοκτήτη της βίλλας και μερικών Παρισινών ξενοδοχεί
ων, όπου οι πελάτες δε μένουν ποτέ
πολλή ώρα και που, παρ' όλα αυτά,
αποδίδουν εξαιρετικά κέρδη. Στο ση
μείο αυτό σταματούν όσα γνωρίζουμε
με βεβαιότητα για την τύχη του Μεχντί
Μπεν Μπαρκά. Τα υπόλοιπα αποτελούν
απλώς υποθέσεις, μαρτυρίες αλληλοσυγκρουόμενες και ύποπτες, κακόβου
λες φήμες και σκευωρίες. Η αλήθεια
είναι ότι ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά δεν
ξαναβρέθηκε ποτέ.
Η «υπόθεση» όμως, τώρα, θα ξεσπά
σει. Για να δούμε με ποιόν τρόπο, θα
πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο Μπουλβάρ Σαιν Ζερμαίν όπου έγινε η σύλλη
ψη του Μαροκινού ηγέτη, τόσο διακριτι
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κά, ώστε δεν τράβηξε την προσοχή
κανενός περαστικού. Παρ’ όλα αυτά
υπήρχαν δυο μάρτυρες. Ο ένας είναι ο
φοιτητής της Ιστορίας, Αζεμμουρί, που
τον απεμάκρυνε ο Βουατό τη στιγμή
που ο Σουσόν πλεύριζε το Μπεν
Μπαρκά. Ο Αζεμμουρί βλέπει το συμ
πατριώτη του να μπαίνει στο Πεζώ 403
της Αστυνομίας. Δεν έχει κανένα λόγο
να σκεφθεί όπ πρόκειται για απαγωγή.
Ξέρει ότι ο Μεχντί είναι εντάξει, αλλά
και ότι η δραστηριότητά του ενδιαφέρει
την αστυνομία. Δεν του μένει παρά να
γυρίσει σπίτι του και να περιμένει ένα
νέο σήμα του πολιτικού ηγέτη, όταν θα
τελείωνε την υπόθεσή του με την
αστυνομία. Κατευθύνεται, λοιπόν, προς
την πλησιέστερη στάση λεωφορείου για
να γυρίσει στο σπίτι του.
Ο δεύτερος μάρτυς είναι ένας άνδρας, κάπου σαράντα ετών, με αθλητι
κή εμφάνιση, μαύρα γυαλιά, μασκαρεμένος με ένα ψεύτικο μουστάκι και
φορά ενα καπέλλο με κατεβασμένο
μπορ. Ο τύπος αυτός είναι ακριβώς
αυτό που δείχνει: « Ενας μυστικός
πράκτορας, ο Αντουάν Λοπέζ, προϊστά
μενος του σταθμού της Αιρ Φρανς στο
Ορλύ, αλλά συγχρόνως και ένας από
τους βασικούς συνδέσμους της S.D.E.C.E. (Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληρο
φοριών και Αντικατασκοπίας). Αφού
παρακολούθησε την αναχώρηση του
Πεζώ 403, μπαίνει στο δικό του αυτοκί
νητο και παίρνει και αυτός, την κατεύ
θυνση από την Πορτ ντ' Ορλεάν προς
τον αυτοκινητόδρομο του Νότου.

Στου Λιππ, τρία πρόσωπα περιμένουν
το Μεχντί Μπεν Μπαρκά για το πρόγευ
μα. Το ένα απο αυτά είναι εκείνος, στον
οποίο οφείλεται η υπόθεση που τους
συνδέει Ονομάζεται Φιλίπ Μπερνιέ και
συχνάζει στους δημοσιογραφικούς κύ
κλους. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις
υποθέσεις του Μαγκρέμπ. Γνωρίζει το
Μεχντί Μπεν Μπαρκά. Πριν από λίγες
εβδομάδες, του είχε προτείνει να
γυρίσει ένα φιλμ με θέμα την υπόθεση
για την οποία αγωνίζεται ο Μαροκινός
ηγέτης, ένα φιλμ σχετικό, με την
κατάργηση της αποικιοκρατίας.
Οπως είναι γνωστό, για το γύρισμα
ενός φιλμ χρειάζεται χρηματοδότης και
σκηνοθέτης. Ο Φιλίπ Μπερνιέ, που δεν
είναι πολύ «εκλεκτικός» σχετικά με
ορισμένες γνωριμίες του, βρίσκει το
χρηματοδότη στο πρόσωπο του Ζωρζ
Φιγκόν. Είναι ένας παράξενος άνθρω
πος, γόνος καλής οικογένειας που
κατάντησε κακοποιός, που γνώρισε τη
φυλακή, αλλά και το ψυχιατρείο. ' Υστε
ρα από διάφορες περιπέτειες, έγινε
εκδότης... φωτορομάντζων. Εκείνος θα
διαθέσει τα κεφάλαια. Είχε διαβεβαιώοει γι' αυτό τον Μπερνιέ στο «Καφέ
ντε Ντε Μαγκό», όπου πήραν μαζί το
ορεκτικό τους, πριν πάνε στο Λιππ.
Εξάλλου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο
Μπερνιέ και ο Φιγκόν είχαν πάει μαζί
στο Κάιρο όπου βρισκόταν ο Μεχντί
Μπεν Μπαρκά, για να καθορίσουν μαζί
με τον πολιτικό τις κύριες γραμμές της
συνεργασίας του. Το πρόγευμα εκείνο

Ο Μπεν Μπαρκά με τον βασιλέα του
Μαρόκου, Μοχάμμεντ Ε '. Πίσω τους ο
πρίγκιψ διάδοχος Μουλάυ Χασάν, που
διεδέχθη τον πατέρα του στον θρόνο.
Αριστερά: δυο από τους κυριώτερους
πρωταγωνιστάς της υποθέαεως Μπεν
Μπαρκά: ο στρατηγός Ουφκίρ και ο
βοηθός του και προσωπικός φίλος του
ταγματάρχης Ντλιμί, στα ανάκτορα.

της 29ης Οκτωβρίου θα ήταν μια
επαγγελματική συνάντηση. Αυτός ήταν
ο λόγος για τον οποίο ο Μπερνιέ και ο
Φιγκόν είχαν καλέαει από τη δική τους
πλευρά το μέλλοντα σκηνοθέτη -αυτή
τη φορά επρόκειτο για πραγματικό
κινηματογραφιστή- το Ζωρζ Φρανζύ
ενώ ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά είχε
αποφασίσει να φέρει μαζί του σαν
τεχνικό του σύμβουλο το Μαροκινό
ιστορικό Αζεμμουρι. Οι τρεις Γάλλοι
περίμεναν μάταια τους συντρόφους
τους και τελικά, προγευμάτισαν μόνοι
τους. Ο Μπεν Μπαρκά δεν ήλθε στο
ραντεβού του.
Δεν ήλθε ούτε το ίδιο βράδυ στο
ραντεβού με τον αδελφό του Αμπντελκαντέρ Μπεν Μπαρκά, που επρόκειτο
να συναντήσει την ώρα του γεύματος
στο σπίτι ενός συμπατριώτη του, αξιωματούχου του Αλγερινού κράτους, του
Μ. Ταχρί. Αδικα τον περίμεναν οι δυο
άνδρες. Ο Αμπντελκαντέρ πέρασε τη
νύχτα γεμάτος ανησυχία. Την επομένη,
Σάββατο 30 Οκτωβρίου, προαισθανό
μενος κάποιο δράμα, βάζει σε συναγερ
μό τους φίλους του δημοσιογράφους.
Είχε μάθει, εν τω μεταξύ, από ένα
τηλεφώνημα του Αζεμμουρι πως τον
αδελφό του τον είχαν αυλλάβει οι
αστυνομικοί.
Και έτσι, γύρω στις 11.45' το πρωί,
ένας συντάκτης της «Μοντ» τηλεφω
νεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας για να
ρωτήσει εάν είναι σωστό ότι ο Μπεν
Μπαρκά συνελήφθη μπροστά από το
ντράγκατορ των Ηλυσίων Πεδίων. Μιαή
ώρα αργότερα, ένας δημοσιογράφος
της «Φρανς-Σουάρ» κάνει την ίδια
ερώτηση στην Εθνική Ασφάλεια. Αν
έχει γίνει λάθος για τό ντράγκατορ,
είναι γιατί ο Αζεμμουρι ανέφερε το
κατάστημα αυτό στον Αμπντελκαντέρ
Μπεν Μπαρκά και εκείνος, ξέροντας
πως ο αδελφός του και οι φοιτητής
επρόκειτο να συναντηθούν στα Ηλύσια
Πεδία έκανε αυτή τη σύγχυση. Οι δυο
δημοσιογράφοι παίρνουν, φυσικά, αρ
νητικές απαντήσεις. Αλλά, γύρω στις 5
μ.μ., ύστερα από πολλές άλλες τηλε

φωνικές κλήσεις, ο κ. Έντγκαρ Φωρ
καλεί α π ’ ευθείας τον υπουργό Εσωτε
ρικών. Τη φορά αυτή, ο συναγερμός
έχει εξαπολυθεί για τα καλά. Η αστυνο
μία, την οποία κανείς δεν είχε ειδοποιή
σει για την εξαφάνιση του Μεχντί Μπεν
Μπαρκά, αρχίζει την αναζήτησή του, με
καθυστέρηση μεγαλύτερη από 24 ώρες
και, επιπλέον, με βάση μια πληροφορία
εσφαλμένη.
Η πρώτη φροντίδα της αστυνομίας
είναι, φυσικά, να ρωτήσει τις διάφορες
υπηρεσίες, για να μάθει μήπως κάποια
από αυτές είχε ενεργήσει σαν «ελεύ
θερος σκοπευτής» σε κάποια υπόθεση,
στην οποία θα είχε ίσως αναμιχθεί ο
Μαροκινός ηγέτης. Φθάνουν ακόμη
στο σημείο να θέσουν την ερώτηση στη
S.D.E.C.E. Εκεί, όπως και παντού
αλλού, η απάντηση είναι αρνητική. Για
τη γαλλική αστυνομία όπως και για τις
υπηρεσίες αντικατασκοπίας, ο Μεχντί
Μπεν Μάρκά είναι μια ξένη πολιτική
προσωπικότητα, όπως αρκετές άλλες
εκατοντάδες. Οι αφίξεις τους στη
Γαλλία και αναχωρήσεις τους από αυτήν
είναι γνωστές από τα δελτία της αστυ
νομίας των συνόρων, αλλά οι ίδιοι δεν
επιβλέπονται ειδικά. Επί ένα διάστημα η
αστυνομία είχε προστατεύσει τον Μπέν
Μπαρκά στις διάφορες επισκέψεις του
στη Γαλλία. Η προστασία αυτή είχε
παύαει, κατόπιν αιτήαεώς του, από το
1962.
Οι αστυνόμοι Αλκάϊντ και Μαρσάν,
ανέλαβαν να ανακαλύψουν τα ίχνη του
εξαφανιοθέντος. Οι μόνες πηγές πλη

ροφοριών που διαθέτουν είναι ο Αμ
πντελκαντέρ Μπεν Μπαρκά, ο άλλος
συμπατριώτης του, Ταχρί, στο σπίτι του
οποίου επρόκειτο να γευματίσει ο
Μεχντί και τέλος ο Αζεμμουρι, ο
φοιτητής της Ιστορίας. Ο τελευταίος
έχει εξαφανισθεί, αλλά οι δυο πρώτοι
κινούνται δραστήρια και ο Ταχρί λέει
στην αστυνομία ότι ο Μεχντί Μπεν
Μπαρκά συνελήφθη όχι εμπρός στο
ντράγκατορ των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά
του Μπουλβάρ ΣαινΖερμαίν. Κάνει κάτι
ακόμη καλύτερο. Την Κυριακή 31 Οκτω
βρίου, το βράδυ, τηλεφωνεί στην αστυ
νομία πως κατόρθωσε να θυμηθεί το
όνομα του κινηματογραφιστού με τον
οποίο είχε ραντεβού ο εξαφανιαθείς
για να προγευματίσουν: Μ. Φρανζύ. Ο
τελευταίος απουσιάζει από το σπίτι του.
Του αφήνουν μια πρόσκληση.
Εν τω μεταξύ, η είδηση της εξαφανί
σε ως του Μαροκινού ηγέτη έχει διαρρεύσει. Αναμιγνύεται ο τύπος. Τίθενται
ερωτήματα. Οι υποθέσεις πολλαπλασιάζονται. Περιμένοντας να μάθουν ποι
ος τον απήγαγε, οι εφημερίδες περι
γράφουν στις στήλες τους με κάθε
λεπτομέρεια το πορτραίτο του Μεχντί
Μπεν Μπαρκά. Οπως και οι άλλες
αστυνομικές υπηρεσίες και ίσως ακόμη
περισσότερο εξαιτίας της τάσεώς τους
για την απόκτηση πολιτικών πληροφορι
ών, βρίσκονται εν δράσει οι Γενικές
Πληροφορίες. Τη Δευτέρα 1η Νοεμβρί
ου το πρωί, ο αστυνόμος Κάιγ των
Γενικών Πληροφοριών, για τον οποίο θα
γίνει πολύς λόγος στη συνέχεια της
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υποθέσεως, μαθαίνει από ένα πληρο
φοριοδότη του ότι κάποιος Φιγκόν
καυχιέται στα μπαρ του Σαιν Ζερμαίν
ντε Πρε πως γνωρίζει την ιστορία αυτή
του Μπεν Μπαρκά για την οποία μιλούν
οι εφημερίδες και το ραδιόφωνο.
Την ίδια σχεδόν ώρα, ο Φρανζύ, που
βρήκε την πρόσκληση μπαίνοντας στο
σπίτι του, παρουσιάζεται στην Εγκληματολογική Υπηρεσία και δε δυσκολεύε
ται καθόλου να εξηγήσει πώς γνώρισε
το Φιγκόν μέσω της αυγγραφέως Μαρκερίτ Ντυρά και μετά πώς ήλθε σε
επαφή με τον Μπερνιέ, πράγμα που τον
έκανε να σκεφθεί να εργασθεί στο φιλμ
που πρότειναν στον Μπεν Μπαρκά.
Έτσι, σχηματίζουμε μια καθαρή εικόνα
του τι θα έπρεπε να είχε συμβεί
κανονικά την Παρασκευή 29 Οκτωβρί
ου, την ώρα του προγεύματος, αυτό
όμως δε μας λέγει και τι έγινε ο
Μαροκινός ηγέτης. Ο αστυνόμος Κάιγ
είναι και πάλι εκείνος που μαθαίνει την
επομένη, 2 Νοεμβρίου το πρωί, ότι
κάποιος Λοπέζ, πράκτωρ της S.D.E.C.E., δεν πρέπει να είναι άσχετος
προς την απαγωγή.
Αρχίζει έτσι να διαφαίνεται ένα νέο
στοιχείο. Φαίνεται ότι για την μαροκινή
κυβέρνηση, ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά
είναι ακόμη πιο ενοχλητικός όταν βρί
σκεται στην εξορία, παρά στο Μαρόκο.
Γίνονται ορισμένες προσπάθειες και
διαβήματα για να τον κάνουν να επι
στρέφει, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στι
γμής Ο Μπεν Μπαρκά στο Μαρόκο
έχει εις βάρος του μια διπλή καταδίκη
ερήμην εις θάνατον. Έχει ορισμένους
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λόγους να δυσπιστεί. Επί πλέον θεωρεί,
ίσως, τη δράση του στην υπηρεσία του
Τρίτου Κόσμου πιο σημαντική από την
πολιτική καρριέρα στο Μαρόκο.
Ο αστυνόμος Κάιγ εξακολουθεί να
εργάζεται δραστήρια. Κατορθώνει να
πλησιάσει το Φιγκόν μέσω του δικηγό
ρου του, μαιτρ Πιέρ Λεμαρσάν. Έτσι ο
αστυνομικός των Γενικών Πληροφορι
ών μαθαίνει, από τις εκμυστηρεύσεις
του πρώην κακοποιού προς το δικηγόρο
του, ότι ο Μεχντί μπεν Μπαρκά απήχθη
από μια ομάδα «κομμαντος» διευθυνόμενη από ένα πράκτορα της S.D.E.C.E., τον Αντουάν Λοπέζ, και ότι ήταν
πιθανόν να είχε οδηγηθεί σε μια βίλλα
των παρισινών προαστείων. Επιπλέον, ο
Λοπέζ είχε δεχθεί την επίσκεψη του
Μαροκινού υπουργού Εσωτερικών,
στρατηγού Ουφκίρ. Η υπόθεση παίρνει
τεράστιες διαστάσεις. Ο αστυνόμος
Κάιγ κάνει αναφορές στο διευθυντή
της αστυνομίας που μεταβιβάζει κάθε
είδηση στον υπουργό Εσωτερικών. Ο
υπουργός Ροζέ Φρε καλεί προσωπικά
το στρατηγό Ζακιέ, διευθυντή της
S.D.E.C.E. Εκείνος ορκίζεται σε θεούς
και δαίμονες ότι δεν έχει ιδέα για τη
συμμετοχή του υφισταμένου του σε
παρόμοια επιχείρηση.
Αλλά ο Φιγκόν τηλεφωνεί πάλι στο
μαιτρ Λεμαρσάν, του κάνει νέες εξομο
λογήσεις, τις οποίες ο δικηγόρος μετα
δίδει στον αστυνόμο Κάιγ. Δίνει νέες
λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των
Μαροκινών στη συνωμοσία και δηλώνει
πως είναι πεπεισμένος ότιη S.D.E.C. Ε.
συγκαλύπτει την υπόθεση. Εξοργίζεται
μάλιστα τρομερά όταν ο μαιτρ Λεμαρ
σάν τονδιαβεβαιώνει πως δε συμβαίνει
κάτι τέτοιο. «Πρέπει να πω πως τη
στιγμή αυτή η έκπληξη, για να μην πω η
κατάπληξη είναι ολοκληρωτική», θα
δηλώσει αργότερα ο Ροζέ Φρε στην
Εθνοσυνέλευση.
Πρέπει όμως να περιμένουμε την
Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου, για να γίνει
γνωστή η αλήθεια ή μάλλον η αρχή της.
Η ημέρα αυτή χαρακτηρίζεται από τρία
γεγονότα. Πρώτα από όλα, βγαίνει στην
επιφάνεια ο Αζεμμουρί. Από τις 29
Οκτωβρίου ήταν κρυμμένος γιατί φοβό
ταν. Τώρα μιλά σαν αυτόπτης μάρτυς
της συλλήψεως του συμπατριώτη του.
Και έπειτα, μέσα στο πλαίσιο των
ερευνών για την ανεύρεση του Λοπέζ,

που είχε εξαφανισθεικαιδενπαρουσιάσθηκε στο πόστο του στο Ορλύ, μετά το
ουήκ-εντ των Αγίων Πάντων, ο αστυνό
μος Σεμπιλ, άλλοτε αρχηγός της Υπη
ρεσίας Ηθών, καλεί το Σουσόν. Ο
Αντουάν Λοπέζ, που παίζει σίγουρα
πολλούς ρόλους, είναι ένας από τους
πληροφοριοδότες της υπηρεσίας και
εκείνος που έρχεται σε επαφή μαζί του
είναι ο Σουσόν. Μπροστά στον ανώτερο
του ο Σουσόν τα χάνει και ομολογεί:
«Ναι, ανακατεύθηκα στην υπόθεση...».
Κατάπληκτος, ο αστυνομικός διευ
θυντής Σεμπιλ, οδηγεί αμέσως τον
αστυνομικό στο Βερνέ, Διευθυντή της
Δικαστικής Αστυνομίας. Εκεί, ο Σουσόν
επαναλαμβάνει την ομολογία του, αλλά
βεβαιώνει, ότι δεν ξέρει τίποτε από όσα
συνέβησαν στον Μπεν Μπαρκά αφότου
την συνοδέυσε ως το Φοντεναί Λε
Βικόντ. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρό
τητα της υποθέσεως ο Βερνέ αναθέτει
στο Σουσόν να του φέρει το Λοπέζ το
συντομώτερο δυνατό. «Εάν χάρις σε
σένα», λέγει, «βρούμε τον Μπέν Μπαρ
κά, αυτό θα είναι το μόνο ελαφρυντικό
σου».
Ο Λουί Σουσόν πρέπει να ξέρει πού
μπορεί να βρει τον πληροφοριοδότη
του. Το απόγευμα γυρίζει στο Και ντεζ
Ορφέβρ με τον Αντουάν Λοπέζ. Εκεί
νος κρύβει την ανησυχία του κάτω από
μια φαινομενική αταραξία. Τον ρωτά,
«εάν ήλθε σε επαφή με τους προϊστα
μένους του» και, από το σημείο αυτό,
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δημιουργεί μία φρόνιμη ιστορία, ανακα
τεύοντας την αλήθεια με το ψέμα, το
φως με τη σκιά. Βγαίνει έτσι το
συμπέρασμα, ότι έμαθε από το Φιγκόν
πως οι Μαροκινοί σχέδιαζαν μια επιχεί
ρηση εις βάρος του Μεχντί Μπεν
Μπαρκά και ότι την παρακολούθησε
από μακριά. Αλλά, από το ένα μέρος
αρνείται κάθε συμμετοχή στην υπόθε
ση και από το άλλο, βεβαιώνει ότι είχε
ειδοποιήσει από τις 29 Οκτωβρίου τον
προϊστάμενό του της S.D.E.C.E. Λερουά, που είχε το ψευδώνυμο Φενβίλ
γιατί, φυσικά, θα ήταν κάτι ασυνήθιστο
για ένα βαθμοφόρο της υπηρεσίας
αυτής να δ,ατηρεί το πραγματικό του
επώνυμο.
Ο Λερουά θα αρνηθεί ως το τέλος
την εκδοχή αυτή του Λοπέζ για το
τηλεφώνημα της 29ης Οκτωβρίου. Ε
ξάλλου, στις 3 Νοεμβρίου, ενώ προγευ
μάτιζε με τον αστυνόμο Κάιγ, τον
διαβεβαίωσε, ότι δε γνώριζε τις συνθή
κες της εξαφανίαεως του Μπεν Μπαρ
κά. Μετά τις αποκαλύψεις του Σουαόν,
τις μισο-ομολογίες του Λοπέζ και τη
σοβαρή έρευνα που αναλαμβάνουν οι
αρμόδιοι της αστυνομίας και τις ανα
ρίθμητες εν εξελίξει ιδιωτικές έρευ
νες, το θέμα προχωρεί. Εκατό δημοσιο
γράφοι με εξαιρετικές ικανότητες ψά
χνουν παντού για την ανακάλυψη της
μυστικής «συνταγής» που θα τους
επιτρέψει να «ξετρυπώσουν» την αλή
θεια για την απαγωγή του Μεχντί Μπεν
Μπαρκά. Η «υπόθεση» γεμίζει τις
στήλες των εφημερίδων, κάνει τα
ραδιοφωνικά κύματα να δονούνται. Κα

τάπληκτη η κοινή γνώμη και σκανδαλι
σμένη ανακαλύπτει τα κυριότερα επει
σόδια:
Οι δυο αστυνομικοί που αυνέλαβαν
το Μαροκινό ηγέτη, στις 2.9 Οκτωβρίου
μπροστά στο ντράγκστορ του Σαιν
Ζερμαίν ντε Πρε, τον παρέδωσαν σε
μια απίθανη συμμορία κακοποιών. Εκτός
από το Ζωρζ Μπουσαές, ιδιοκτήτη της
βίλλας του Φοντεναί λε Βικόντ, βρί
σκουμε ένα γραφικό δειγματολόγιο
αποτελούμενο από τους ΖυλιένΛε Νυ,
τον άνθρωπο που πήρε μέρος στην
επιχείρηση, το Ζαν Παλίς, τον Πιέρ
Ντυμπάιγ, όλους πρόσωπα γνωστά
στους αστυνομικούς κύκλους, με φα
κέλους ογκώδεις και δακτυλικά αποτυ
πώματα ταξινομημένα καταλλήλως. Ο
Φιγκόν, ο ένας από τους συνδαιτυμό
νας του Λιππ, πήγε και εκείνος στο
Φοντεναί λε Βικόντ και ο Λοπέζ, αφού
βεβαιώθηκε ότι ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά
ήταν καλοκλειδωμένος στον πρώτο
όροφο του σπιτιού, ξαναγύρισε στο
Ορλύ.
Ειρωνεία: Κυνισμός; Ο Μπουσσές
δέχθηκε το «φιλοξενούμενο» του, βε
βαιώνοντας τον ότι βρισκόταν εκεί «για
την προσωπική του ασφάλεια». Στις 4
το απόγευμα, από το γραφείο του στο
Ορλύ, ο Αντουάν Λοπέζ τηλεφώνησε
στο Ραμπάτ, στο υπουργείο Εσωτερι
κών και στη Διεύθυνση Εθνικής Ασφα
λείας. Το τηλεφώνημα έγινε για να
ειδοποιήσει ότι «το δέμα είναι καλά
συσκευασμένο».
Υπουργός Εσωτερικών του Μαρόκου
είναι ο στρατηγός Ουφκίρ. Φροντίζει να

τακτοποιήσει αμέσως τις υποθέσεις
του ώστε να πάει στο Παρίσι. Αλλά,
εξαιτίας διαφόρων καθυστερήσεων, έφθασε στο Ορλύ το Σάββατο 30 Οκτω
βρίου, στις πέντε το απόγευμα. Είχε
προηγηθεί από αυτόν, κατά τρεις ώρες,
ο διευθυντής της Εθνικής Ασφαλείας,
ταγματάρχης Ντλιμί, τον οποίο το μήνυ
μα του Αντουάν Λοπέζ βρήκε στο
Αλγέρι. Φθάνει στις 2 μ.μ. χάρις στις
πρόθυμες υπηρεσίες του πολυμήχανου
αρχηγού της Αιρ Φρανς, που του βρήκε
δυο θέσεις σε μια υπερφορτωμένη
γραμμή (ο ταγματάρχης Ντλιμί συνο
δεύεται από κάποιο συνεργάτη του, τον
αστυνομικό Ελ Χουσσαίνί).
Για την υποδοχή του Μαροκινού
υπουργού έχει αχηματιαθεί μια πραγμα
τική μικρή επιτροπή υποδοχής. Εκτός
από τον Ντλιμί και τον Ελ Χουσσαίνί,
παρευρίσκονται, φυσικά, ο Λοπέζ, ο
Μπουσσές, ο Παλίς, ο Ντυμπάιγ και
άλλος ένας Μαροκινός,ο Ελ Γκαλί Ελ
Μαχλί. Το νέο αυτό πρόσωπο είναι ο εξ
αγχιστείας ανεψιός του Ουφκίρ. Είναι
αστυνομικός διευθυντής, αλλά απο
σπασμένος στη Γαλλία για να παρακο
λουθήσει μαθήματα σε μια ειδική σχο
λή. Ο Ελ Μαχλί θα επιμείνει μέχρι
τέλους, ότι βρισκόταν στο Ορλύ τυχαία,
επειδή είχε πάει να περιμένει τη
γυναίκα του, που, στην πραγματικότη
τα, θα έφθανε δυο μέρες αργότερα.
' Οπως και αν είναι, σ ’ αυτόν εμπι
στεύεται ο υπουργός τη βαλίτσα του και
αναθέτει τη φροντίδα να του κρατήσει
δωμάτιο σε ένα παρισινό ξενοδοχείο.
Μετά, συνόδευόμενοζ από τον Ντλιμί
335

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝ ΜΠΑΡΚΑ
και τους Γάλλους φίλους του, ακολου
θεί μαζί με τον Αντουάν Λοπέζ τη
διεύθυνση του Φοντεναί λε Βικόντ.
Εκεί, ο Λοπέζ αφήνει το στρατηγό,
αφού του παραδώσει τα κλειδιά της
προσωπικής βιλλας του ατο Ορμουά,
λίγα μόνο χιλιόμετρα από το Φοντεναί
λε Βικόντ. Άλλωστε, οι οικογένειες
Λοπέζ και Μπουοοές διατηρούν εξαι
ρετικές σχέσεις. Ο Αντουάν Λοπέζ
μπαίνει μετά στο αυτοκίνητό του. Πρό
κειται να περάσει το ουήκ-εντ των
Αγίων Πάντων στην Μπελλγκάρντ, στην
περιοχή Λοναρέτ, όπου βρίσκονται ήδη
η γυναίκα και τα παιδιά του, στην
οικογένεια των πεθερικών του. Εν
τούτοις, έχει οργανώσει ολόκληρη επι
χείρηση για να παραδώσει, στο σπίτι
ενός διααήμου κακοποιού, το Μεχντί
Μπεν Μπαρκά στα χέρια του χειρότε
ρου εχθρού του. Για τα υπόλοιπα, νίπτει
τας χείρα'ς του.
Να τι αποκαλύπτει η έρευνα την
επομένη εβδομάδα. Να τι ανακαλύπτει
με έκπληξη ο μέσος Γάλλος, ανοίγοντας την εφημερίδα του ή γυρνώντας το
κουμπί του ραδιοφώνου του. Το 7965,
σε μια Γαλλία που θέλει να είναι σκληρή
και αγνή, απηλλαγμένη από τα δηλητη
ριώδη μιάσματα και τους κινδύνους της
4ης Δημοκρατίας, σε μια Γαλλία που
δίνει πρόθυμα μαθήματα ηθικής και
αρετής σε όλο τον κόσμο γενικά και
ειδικά στους Γάλλους, είναι δυνατόν να
απαχθεί μια ξένη προσωπικότητα μέσα
στο κέντρο του Παρισιού και μέρα μεσημέρι, από δυο πραγματικούς αστυ
νομικούς, υπό την επίβλεψη ενός
πραγματικού πράκτορος των υπηρεσι
ών κατασκοπίας, και να παραδοθεί σε
ένα μέλος ξένης κυβερνήσεως που
δρα με τρόπο κυνικό μέσα στο γαλλικό
έδαφος με τη βοήθεια μιας συμμορίας
κακοποιών;
Πρόκειται για ένα είδος τρομακτικού
και σκοτεινού «αντικόσμου» που ανοί
γεται κάτω από τα πόδια του μέσου
Γάλλου! Ενώ η αστυνομία πολλαπλασιά
ζει τις καθόδους της στον υπόκοσμο και
τις έρευνές της και φθάνει στο σημείο
να ψάχνει με βυθοκόρους τα τέλματα
και τα έλη της περιοχής του Φοντεναί
λε Βικόντ και του Ορμουά, ο απλός
άνθρωπος φθάνει να βλέπει με καχυπο
ψία ακόμη και τον υπάλληλο του Ορλύ
που εκδίδει το αεροπορικό εισιτήριό
του. Ας αφήσωμε όμως τις γενικεύσεις
και ας δούμε καλύτερα πώς φθάσαμε
ως εκεί, πώς γεννήθηκαν οι σχέσεις
μεταξύ των προσώπων της πρωτοφα
νούς υποθέσεως Μπεν Μπαρκά.
Ο Λοπέζ και ο Ουφκίρ είναι παλιοί
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Ο Ζώρζ Φιγκόν που βεβαίωσε κατά τη
διάρκεια μιας αυνεντεύξεως: «είδα να
σκοτώνουν τον Μπεν Μπαρκά...»
φίλοι. Ο Λοπέζ, πριν από δεκαπέντε
χρόνια, ήταν προϊστάμενος σταθμού
της εταιρίας Αιρ Μαρόκ, στην Ταγγέρη.
Έκανε πρόθυμα συντροφιά με τον
Ουφκίρ που ήταν τότε λοχαγός του
γαλλικού στρατού και με ένα κοινό φίλο
τους, τον λοχαγό Λερουά. Τους ένωνε
ένα τουλάχιστον κοινό σημείο: Δούλευ
αν και οι τρεις για τις γαλλικές υπηρεσί
ες πληροφοριών, υπό διαφορετικές
ιδιότητες. Οι δυο αξιωματικοί, μέσα στα
πλαίσια του στρατού, ο Λοπέζ ως
σύνδεσμος σε μια θέση-κλειδί, όπως
ήταν το αεροδρόμιο της διεθνούς
πόλεως του Στενού του Γιβραλτάρ.
Ακολούθησαν τα «γεγονότα του Μα
ρόκου», όπως ονομάσθηκαν, και, μετά,
τα γεγονότα της Αλγερίας. Οι τρεις
άνδρες αναγκάσθηκαν να ακολουθή
σουν εντελώς διαφορετικούς δρόμους.
Ο Ουφκίρ βρίσκεται στο στρατιωτικό
γραφείο του Στρατηγού Διοικητού, ό
ταν καταλαβαίνουν επιτέλους, ότι η
εξορία του σουλτάνου Σίντι Μοχάμμεντ
Μπεν Γιουσέφ ήταν σφάλμα. ' Ερχεται η
στιγμή που πρέπει να απομακρύνουν
τον «αχυρένιο άνθρωπο» του Γκλάουι,
το σουλτάνο Μουλάυ Αραφά, που έχει
εγκατασταθεί ατο θρόνο των Αλαοαϊ
τών. Είναι φθινόπωρο του 7955. Ο
άνθρωπος που εκτελεί την επιχείρηση
αυτή με λεπτότητα είναι ο ταγματάρχης
Ουφκίρ. Σπρώχνει τον Μουλάυ Αραφά
προς το αεροπλάνο της εξορίας, ενώ ο
Στρατηγός - Διοικητής Βουαγέ ντε λα
Τουρ και ο Γάλλος υπουργός ντε
Παναφιέ τον βλέπουν καθώς φεύγει
ένα πρωί του Οκτωβρίου από τη στρατι

ωτική βάση του Σαλέ. Σε ανταμοιβή για
τις υπηρεσίες του, ο βασιλεύς Μοχάμ
μεντ Ε ' , ένα μήνα αργότερα, συνδέεται
στενά με το δραστήριο αξιωματικό και
ξέρουμε σε ποιό σημείο ο τελευταίος
θα γίνει απαραίτητος για το θρόνο.
Ο Λερουά, που δεν έχει γίνει ακόμη
Φενβίλ, ανεβαίνει ιεραρχικώς στις υπη
ρεσίες πληροφοριών. Ο πόλεμος της
Αλγερίας του δίνει ευκαιρίες να διαπρέψει. Βεβαιώνουν, ότι έπαιξε σοβα
ρό ρόλο στη σύλληψη του Μοχάμμεντ
μπεν Μπελλά και των συντρόφων του.
Λένε τόσα. Λένε όμως επίσης, πως, την
εποχή της υποθέσεως Μπεν Μπαρκά,
απέκτησε το βαθμό του στρατηγού.
Ο Αντουάν Λοπέζ γνώρισε μια προα
γωγή πιο περιορισμένη, αλλά όχι αμελη
τέα. Από το σταθμό της Αιρ Μαρόκ στην
Ταγγέρη πέρασε στο σταθμό της Αιρ
Φρανς στο Ορλύ. Συμπληρώνει το
μισθό του συνεχίζοντας να εργάζεται
για την S.D.E.C.E., αλλά δεν αρκείται
σ' αυτό: Είναι επίσης καταδότης της
αστυνομίας, πληροφοριοδότης της «Υ
πηρεσίας Ηθών». Και, επιπλέον, όπως
είναι φυσικό, δεν μπορεί να αρνηθεί
τίποτε στο φίλο του Ουφκίρ που έγινε
αρχηγός του στρατιωτικού οίκου του
βασιλέως, διευθυντής της Εθνικής Α
σφαλείας και, τέλος, υπουργός Εσωτε
ρικών.
Καθώς οι Μαροκινοί είναι πολύ φιλό
ξενοι, πηγαίνει κάθε τόσο να περάσει
τις διακοπές του στην απέναντι πλευρά
της Μεσογείου, συνοδευόμενος από
τη γυναίκα του. Δεν ξεφεύγει από τη
νοσταλγία που νοιώθουν όσοι έζησαν
στη θαυμάσια αυτή χώρα. Η φλογερώτερη επιθυμία του είναι να ξαναγυρίσει
εκεί. Εποφθαλμιά τη θέση του διευθυντού της Ρουαγιάλ Αιρ Μαρόκ. Έτσι,
όταν ο συνεργάτης του Χτουκί πληρο
φορεί το στρατηγό Ουφκίρ ότι ο Μεχντί
Μπε Μπαρκά θα έλθει στο Παρίσι για να
συζητήσει με το Φιλίπ Μπερνιέ και το
χρηματοδότη και το σκηνοθέτη της
ταινίας με θέμα την κατάργηση της
αποικιοκρατίας, ο Ουφκίρ απευθύνεται
στο Λοπέζ για να οργανώσει την επιχεί
ρηση που θα του επιτρέψει να έχει μια
συνάντηση με τον εξόριστο πολιτικό
ηγέτη. Σαν καλός και δραστήριος πράκτωρ, ο Λοπέζ κινητοποιεί όλα τα
στοιχεία του μηχανισμού του. Βασίζεται
στο φίλο του Μπουοοές και στους
ανθρώπους του, πασίγνωστους στις
υψηλές Μαροκινές προσωπικότητες,
για λογαριασμό των οποίων οργανώ
νουν διάφορες «κοσμικές εσπερίδες»
με προσκεκλημένες γεμάτες κατανόη
ση, φερμένες από το Παρίσι. Αλλά, για
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να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο θύμα,
για να το παρασύρει με τρόπο στο δίχτυ
που του έχει στήσει, χρειάζεται τη
βοήθεια δυο πραγματικών αστυνομι
κών. Γ! ’ αυτό, συνεννοείται με το Λουί
Σουσόν, που είναι ο σύνδεσμός του με
την αστυνομία, ηθών. Ο Σουσόν κινητο
ποιεί το συνάδελφό του Ροζέ Βουατό.
Αυτός είναι ο μηχανισμός της υποθέσεως ΜπενΜπαρκά. ΟΑντουάνΛοπέζ,
ύστερα από μια ολονύκτια ανάκριση που
διεξάγεται από τον αστυνόμο Μπουβιέ,
καταλήγει στις 4 Νοεμβρίου το πρωί να
ομολογήσει τη συμμετοχή του στην
απαγωγή. Είναι η ώρα που ο ταγματάρ
χης Ντλιμί παραδίδει στον Παλίς την
αμοιβή της ομάδος των ανθρώπων του.
Οι κακοποιοί εξαφανίζονται. Δεν πρό
κειται να τους ξαναβρούν ποτέ. Ο
Λοπέζ τους καταδίδει όλους, συμπερι
λαμβανομένου και του Ελ Μαχί, που
αυλλαμβάνεται την επομένη, 5 Νοεμ
βρίου.
Οταν ο διευθυντής της αστυνομίας
κάνει την αναφορά του για την υπόθεση
στον υπουργό Εσωτερικών, εκείνος
ενημερώνει τον πρωθυπουργό, κ. Ζωρζ
Πομπιντού, που δεν πιστεύει στα αυτιά
του και βρίσκεται εμπρός σε ένα
ακανθώδες κυβερνητικό πρόβλημα. Η
ουσία της υποθέσεως βασίζεται στις
δηλώσεις ενός παλιού καταδίκου, του
Ζωρζ Φιγκόν, προς το δικηγόρο του
μαιτρ Λεμαρσάν και ενός καταδότου
της S.D.E.C.E., δυό προσώπων που η
αξιοπιστία τους είναι τουλάχιστον...
συζητήσιμη. Αλλά οι δηλώσεις αυτές
στρέφονται απ' ευθείας εναντίον ενός
από τα κυριότερα μέλη της κυβερνήαεως μιας χώρας με την οποία η Γαλλία
διατηρεί τις καλλίτερες σχέσεις.
Ο Ροζέ Φρε, άλλωστε, θα λογοδοτή
σει απέναντι της Εθνοσυνελεύσεως το
Μάιο 1966 και θα εκθέσει, γιατί δε
συνέλαβαν το στρατηγό Ουφκίρ: Πρώ
τα από όλα, γιατί στις 5 Νοεμβρίου, τη
στιγμή της συλλήψεως του Ελ Μαχί, ο
Μαροκινός υπουργός είχε ήδη φύγει.
«.Αλλά, υπάρχει και κάτι άλλο», παραδέ
χεται ο Ροζέ Φρε. «Η γαλλική κυβέρνη
ση αντιμετωπίζει μια υπόθεση εντελώς
ασυνήθιστη, χωρίς κανένα ιστορικό
προηγούμενο. ' Ενας πρώην κατάδικος
και ένας καταδότης της αστυνομίας
κατηγορούν ένα ξένο υπουργό, ότι
διέπραξε επί του εδάφους μας ένα
αποτρόπαιο έγκλημα. Είναι αλήθεια;
Είναι ψέμα; Είναι κατά το ήμισυ αλήθεια
και κατά το ήμισυ ψέμα; Ποιος ξέρει; Οι
σχέσεις μας με το Μαρόκο είναι θαυμά
σιες. Τι αντίκτυπο θα είχε στο Μαρόκο η
προσβολή κατά του Μαροκινού υπουρ

γού, εναντίον των 100.000 Γάλλων που
ζουν εκεί, καθώς και σε όλη τη Βόρειο
Αφρική και σε ολόκληρο τον Τρίτο
Κόσμο αν οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι ακριβείς; Και τι σκάνδαλο θα
προεκαλείτο;» Και ο Ροζέ Φρε υπενθυ
μίζει τη σύλληψη, υπό άλλη κυβέρνηση,
του Μπεν Μπελλά και το κύμα της
Γαλλοφοβίας που προεκάλεσε στο
Μαγκρέμπ.
Αποτρόπαιο έγκλημα... ο χαρακτηρι
σμός διατυπώθηκε Γιατο Μεννπ Μπεν
Μπαρκά εξακολουθεί να μη βρίσκεται
και είναι σχεδόν βέβαιο πως έχει
δολοφονηθεί. Από τις 5 ως τις 25
Νοεμβρίου η αστυνομία πολλαπλασιά
ζει τις έρευνες και τις αναζητήσεις,
τόσο για να ανακαλύψει τα υλικά ίχνη
της δολοφονίας του Μαροκινού ηγέτη,
όσο και για να συλλάβει τους φυγάδες,
δηλαδή το Μπουσσές, τους κακοποι
ούς και τον Φιγκόν. Στις 25 Νοεμβρίου
οι έρευνες της αστυνομίας κλείνουν, ο
φάκελος διαβιβάζεται στο δικαστή Ζολλενζέ, που θα αναλάβει το φοβερό
έργο της προετοιμασίας της δίκης.
Στις 10 Ιανουάριου 1966, μεγάλη
αίσθηση του κοινού. Η εβδομαδιαία
εφημερίς «Λ ’ Εξπρές» δημοσιεύει μια
δήλωση του Φιγκόν με τον τίτλο: «Είδα
να σκοτώνουν τον Μπεν Μπαρκά», που
μπορούμε να τη συνοψίσουμε έτσι:
Κατά την άφιξή του στο Φοντεναί λε
Βικόντ, ο Μαροκινός, που πιστεύει ότι
θα βρεθεί μπροστά σε ένα από τους
«αρχηγούς» των Γαλλικών υπηρεσιών,
κλείνεται σε ένα δωμάτιο. Τον μεταχει
ρίζονται καλά ως το βράδυ του ΣαββάΕνας από τους «κακοποιούς» της υποθέσεως Μπεν Μπαρκά. Ο Ντυμπάϊγ.

του 30 Οκτωβρίου. Οταν φθάνουν ο
Ντλιμί και ο Ουφκίρ, οι τέσσερις κακο
ποιοί αρπάζουν το Μεχντί Μπεν Μπαρκά
που χτυπιέται προσπαθώντας να ξεφύγει, τον τσακίζουν στο ξύλο και τον
δένουν γερά. Οταν ο δυστυχισμένος
βλέπει να έρχεται ο Ουφκίρ, καταλαμ
βάνεται από απελπισία. Αρχίζει να
χτυπιέται πάλι.
«Ο Ουφκίρ τον πλησιάζει», διηγείται
ο Φιγκόν. «Ξέρω πολύ καλά τον τρόπο
για να τον κάνω να ησυχάσει», λέει. Και
αρχίζει να του ξεσκίζει το λαιμό και το
στήθος με την αιχμή ενός εγχειριδίου.
Φαίνεται σαν να δοκιμάζει τη χαρά ενός
χειρουργού την ώρα που εξηγεί μια
εγχείριση στους βοηθούς του: «Κοιτάξ
τε τώρα, όλα πάνε καλά». ' Υστερα από
αυτό, ο Μεχντί Μπεν Μπαρκά φορτώνε
ται, μισοπεθαμένος, σε ένα αυτοκίνητο
για το Ορμουά, όπου δένεται επάνω στο
λέβητα της κεντρικής θερμάνσεως. Ο
Φιγκόν επιστρέφει τότε στο Παρίσι,
συνοδευόμενος από το Ντυμπάϊγ, τον
Παλίς και τοΛε Νυ, αφήνοντας το Μπεν
Μπαρκά μόνο με τους εχθρούς του.
Η «Λ’ Εξπρές» δεν εγγυάται για την
αυθεντικότητα της διηγήσεως του Φιγκόν. Πρόκειται, άλλωστε, για μια ακόμη
εντυπωσιακή μαρτυρία ανάμεσα σε
τόσες άλλες. Από ένα σωρό μαγνητο
ταινίες αληθινές, ψεύτικες, αμφίβολες
και «παρασκευασμένες», που δεν έπαψαν ποτέ να ακούγονται. Γιατί ο δικα
στής Ζολλενζέ εξακολουθεί να προε
τοιμάζει τη δίκη. Το κάνει ευσυνείδητα,
με σχολαστικότητα και πλήρη συνείδη
ση ότι αποτελεί τον ευνοούμενο στόχο
όλων των επικρίσεων, ενώ η αστυνομία
εξακολουθεί πάντα να αναζητεί τους
φυγάδες. Και στις 17 Ιανουάριου, πα
ρουσιάζεται άλλη μια αλλαγή σκηνοθε
σίας. Μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευ
ση του άρθρου της «Λ' Εξπρές» ο
αστυνομικός διευθυντής Παπόν ανα
κοινώνει τηλεφωνικώς το νέο στο υ
πουργείο Εσωτερικών: Ο Φιγκόν εντο
πίσθηκε. Κατοικεί σε ένα ισόγειο, στον
αριθμό 14 της οδού ντε Ρενώντ, στο
17ο διαμέρισμα. Οργανώνεται αμέσως
μια αστυνομική επιχείρηση. Αλλά, κα
θώς οι αστυνομικοί πλημμυρίζουν το
διαμέρισμα, ακούγεται από μέσα ένας
πυροβολισμός. Φαίνεται ότι ο Φιγκόν
είχε φυτέψει μια σφαίρα στο κεφάλι
του. Βρίσκουν το πτώμα του στο λου
τρό.
Την επομένη σε όλο τον τύπο ξεσπούνκραυγές αγανακτήσεως. Η αστυ-
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Πριν α π ό εκατό ν π έ ν τ ε χρόνια και χω ρίς να γνω ρ ίζει α π ο λύ τω ς τίπ ο τα ο κυ π ρ ια κό ς λαός
οι Τούρκοι «μεταβίβασαν» την Κ ύπ ρ ο στους Α γγλους με... δόσεις 92.800 λιρ ώ ν το χρόνο.

είκοσι περίπου χρόνια με
Ε ΚΑΤΟΝ
τά την Αλωση, το 1571, ύστερα
από τα αλλεπάλληλα κύματα εισβολέων
και κατακτητών, που πάτησαν τα χώμα
τα της Κύπρου, οι Τούρκοι κατέλαβαν
το νησί της Αφροδίτης. Η τουρκική
κυριαρχία διατηρήθηκε επάνω από
τρεις αιώνες.
Πώς όμως η Τουρκία, ύστερα από
τόσους αιώνες κατοχής του νησιού,
αποφάσισε να μεταβιβάσει την Κύπρο
στην Αγγλία; Μετά το ρωσοτουρκικό
πόλεμο του 1877, οι Ρώσοι επέβαλαν
στην Τουρκία τη Συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου της 3ης Μαρτίου 1878, που
περιλάμβανε πολύ σκληρούς όρους:
Μεγάλη πολεμική αποζημίωση και, σε
περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ση
μαντικά εδαφικά ανταλλάγματα. Σπου
δαίες παραχωρήσεις εδαφών στην Ασία
και στην Ευρώπη. Δημιουργία μεγάλης
ανεξάρτητης Σερβίας και Ρουμανίας
και μιας πελώριας Βουλγαρίας, που
περιλάμβανε την Ανατολική Ρωμυλία,
τη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία
εκτός από τη Χαλκιδική και την περιοχή
Θεσσαλονίκης. Πριν απάτην υπογραφή
της συνθήκης αυτής ο τότε πρωθυ
πουργός της Αγγλίας, Ντισραέλι, είχε
διατάξει μοίρα του αγγλικού στόλου να
περάσει τον Ελλήσποντο και να αγκυρο
βολήσει στα Πριγκιπόννησα. Απείλησε
μάλιστα ότι θα διέτασσε απόβαση αν οι
Ρώσοι έμπαιναν στην Κωνσταντινούπο
λη. Εκείνοι αρκέσθηκαν να στρατοπε338

δεύσουν στα προάστια. ' Οταν έγιναν
γνωστοί οι όροι της Συνθήκης, η Αγγλία
δήλωσε επισήμως, την 1η Απριλίου
1878, ότι ήταν εντελώς ασυμβίβαστοι
προς τα βρετανικά συμφέροντα γιατί
σύμφωνα με αυτούς ο Εύξεινος Πόν
τος γινόταν ρωσική λίμνη και η ανεξαρ
τησία της Τουρκίας θεωρητική. Ήταν
λοιπόν επιβεβλημένο να αναθεωρη
θούν από ένα Συνέδριο στο οποίο θα
συμμετείχαν όλες οι μεγάλες ΔυνάΚάτω: Η μονή Μαχαιρά από τα μεγαλύ
τερα και αρχαιότερα μοναστήρια της
Κύπρου. Στην απέναντι σελίδα: Το
Αβαείο Πελαπαϊς κοντά στην Κυρήνεια,
από τα σημαντικώτερα μεσαιωνικά μνη
μεία της Κύπρου.

μεις. Ο Ντισραέλι ενήργησε αποφασι
στικά γιατί κατά την περίοδο αυτή
υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας
ήταν ο αγγλικής καταγωγής Βάντινγκτον και μπορούσε να βασισθεί απόλυ
τα στη βοήθειά του. Η Ρωσία πολύ
εξασθενημένη από τον πόλεμο, υπέκυ
ψε στις αγγλικές αξιώσεις. Στις 30
Μάΐου 1878 υπογράφηκε στο Λονδίνο
πρωτόκολλο με τις βασικές παραχωρή
σεις, που δέχθηκε να κάνει ο τσάρος.
' Ετσι στο Συνέδριο του Βερολίνου δεν
υπήρξαν δυσκολίες. Η συνθήκη του
Βερολίνου της 13ης Ιουλίου 1878
περιέλαβε: κυρίως τους όρους του
Πρωοκόλλου του Λονδίνου. Η έκταση
της Σερβίας, της Ρουμανίας και ιδίως
της Βουλγαρίας περιορίσθηκε κατά
πολύ. Η Θράκη και η Μακεδονία παρέμειναν τουρκικές επαρχίες. Επιπλέον η
Ρωσία παραιτήθηκε από πολλές αξιώ
σεις της στη Βορειοανατολική Μικρά
Ασία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Τουρκία,
στο Συνέδριο του Βερολίνου, αντιπροσωπεύθηκε από τον ' Ελληνα το γένος
Καραθεοδωρή και τον πρωσικής κατα
γωγής Μεχμέτ Αλή. Φαίνεται ότι ο
σουλτάνος δεν ήθελε να επιβάλει σε
καθαρόαιμους Τούρκους την ταπείνω
ση της υπογραφής συνθήκης με την
οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία υφίστατο σοβαρό πλήγμα.
Η Αγγλία δεν απαίτησε περισσότε
ρες παραχωρήσεις, για να μη συναντή
σει αντίδραση εκ μέρους της Ρωσίας

όσον αφορά τις βλέψεις της επί της
Κύπρου. Η Κύπρος πραγματικά παραχωρήθηκε στην Αγγλία σανανταπόδοση
της ανεκτίμητης βοήθειας την οποία
πρόσφερε στην Τουρκία για την αναθε
ώρηση των βαρύτατων όρων της Συνθή
κης του Αγίου Στεφάνου. ' Ετσι στις 4
Ιουνίου 1878 υπογράφηκε στην Κων
σταντινούπολη αγγλοτουρκική συνθήκη
«αμυντικής συμμαχίας» με την οποία η
Τουρκία μεταβίβασε στην Αγγλία τη
διοίκηση της Κύπρου, «όπως από της
επικαίρου αυτής θέσεως παρακολουθεί
τα εν τη Εγγύς Ανατολή συμβαίνοντα
και έχει τη δυνατότητα να υπερασπίζε
ται τας εν Ασία τουρκικός κτήσεις κατά
πάσης επιβουλής». Η Κύπρος, τυπικά,
εξακολουθούσε να αποτελεί τμήμα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Συνθή
κη αυτή και τα επακολουθήσαντα πα
ραρτήματα ερρύθμισαν διάφορα ζητή
ματα θρησκευτικής, εκπαιδευτικής και
περιουσιακής φύσεως. Η Αγγλίαανελαβε την υποχρέωση να πληρώνει στην
Πύλη το πλεόνασμα κάθε οικονομικής
χρήσεως, το οποίο υπολογίσθηκε στο
μέσο όρο των τελευταίων πέντε χρό
νων δηλαδή σε 92.800 λίρες στερλίνες
το χρόνο. Η διάταξη αυτή, έδωσε
αφορμή να χαρακτηρισθεί η μεταβίβα
ση σαν αγοραπωλησία, που έγινε με
τρόπο ανάλογο προς τις πωλήσεις του
νησιού αυτού από το Ριχάρδο το Λεον
τόκαρδο.
Οι Ελληνες της Κύπρου, το 1878,

περνούσαν τις πικρές ημέρες της
μακροχρόνιας τουρκικής τυραννίας με
καρτερία και κάποια σχετική απάθεια
γιατί η κατάστασή τους παρουσιαζόταν
σαν χρόνια και αθεράπευτη. Ο κυπρια
κός ορίζοντας ήταν σκεπασμένος με το
βαρύ τούρκικο σύννεφο, που τότε
σκίαζε ένα μεγάλο μέρος τριών ηπεί
ρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Η
ψυχή των Ελλήνων της Κύπρου ήταν
τρομαγμένη από θρησκευτική και πολι
τική καταπίεση τριών αιώνων. Τέτοια
λοιπόν ήταν η κατάσταση του Κυπριώτι
κου Ελληνισμού, όταν, στις 29 Ιουνίου
1878 στους δρόμους της Λευκωσίας
ακούσθηκαν φωνές:
«'Ηρταν Εγγλέζοι. ' Ηρταν Εγγλέ
ζοι».
Γιατί «ήρταν» δεν γνώριζε βέβαια
κανείς. Ούτε καν ο Αρχιεπίσκοπος
Σωφρόνιος. Είναι αλήθεια ότι πριν από
10-15 ημέρες είχε κυκλοφορήσει μια
φήμη περί μεταβιβάσεως του νησιού
στην Αγγλία, αλλά δεν είχε δοθεί
μεγάλη σημασία. Η φήμη αυτή είχε
διαδοθεί από απεσταλμένους του βα
θύπλουτου ομογενούς της Κωνσταντι
νουπόλεως Ζαρίφη, είχε ασφαλείς πλη
ροφορίες σχετικά με τις μυστικές
αγγλοτουρκικές διαπραγματεύσεις κι
έστειλε στην Κύπρο ανθρώπους του να
αγοράσουν κτήματα γιατί προέβλεπε
μεγάλη ανατίμηση της γης.
’ Ετσι όλως διόλου απρόοπτα ακού
σθηκαν οι φωνές «ήρταν Εγγλέζοι». Ο

κόσμος νόμισε ότι επρόκειτο για συνη
θισμένη επίσκεψη αξιωματικών από
αγγλικά πολεμικά. Μόνο μερικοί νέοι
είπαν:
«Πάμε βρε να δούμε».
Σε διάφορα χάνια βρέθηκαν λίγοι
Εγγλέζοι και τέλος στο Καζίνο και
Ξενοδοχέίο του Γεωργκάτζη Σιεκκερτζή ο Αγγλος ναύαρχος Χαίυ με το
Σαμή Πασά, που τον συνόδευε. Μαζί
τους ήταν τρεις ' Αγγλοι αξιωματικοί και
μερικοί εξέχοντες Κύπριοι, όπως ο I.
Περιστιάνης, ο Μιχ. Σιακαλλής και ο Αχ.
Λιασίδης. Ο τελευταίος είχε ήδη πετάξει το φέσι που φορούσε ως τότε κι
έφερε εγγλέζικη κάσκα. Εν τούτοις οι
Αγγλοι αυτοί για τους πολλούς περ
νούσαν μάλλον σαν κοινοί πελάτες του
ξενοδοχείου. Στην αρχή τουλάχιστον,
γιατί γρήγορα μαθεύτηκε η μεγάλη
αλλαγή.
Εν τω μεταξύ η είδηση της παρουσί
ας σημαινόντων ' Αγγλων στη Λευκωσία
με την προσθήκη ότι την επομένη θα
ερχόταν και στρατός, προκάλεσε μεγά
λη δυσφορία στους Τούρκους. Ο χριστι
ανικός πληθυσμός της πόλεως πέρασε
τη νύχτα της 29ης προς την 30η Ιουνίου
με μεγάλη αγωνία, γιατί είχε επικρατή
σει κάποιος φόβος μήπως οι εξαγριω
μένοι «Τούρτζιοι σηκωθούν τζιαί μας
σκοτώσουν». Ο φόβος αυτός συγκρό
τησε την ελληνική ψυχή από κάθε
έντονη εκδήλωση της φυσικής χαράς
της. Οπωσδήποτε ξημέρωσε η 30ή
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Το Συνέδριο του Βερολίνου (1878). Ενα από τα έμμεσα αποτελέοματά του ήταν και
η υπογραφή της αγγλοτουρκικής συνθήκης «αμυντικής συμμαχίας» με την οποία η
Τουρκία μεταβίβασε στην Αγγλία την διοίκηση της Κύπρου. Στο κέντρο διακρίνεται
ο Μπίσμαρκ και στο άκρο δεξιά οι δυο αντιπρόσωποι της Τουρκίας Καραθεοδωρή
Πασάς και Μεχμέ Αλή Πασάς.
Ιουνίου οπότε, καθώς ήταν γνωστό, θα
ερχόταν στη Λευκωσία αγγλικός στρα
τός. Οι ραγιάδες, φοβισμένοι ακόμη,
δεν οργάνωσαν καμμιά παλλαϊκή υπο
δοχή όπως, πολύ πιθανόν, περίμενανοι
Αγγλοι. Μερικοί νεαροί μόνο είπαν
μεταξύ τους:
«Ξαπολούμεν βρε τη δουλειάν να
πάμεν να δούμεν;»
Αμέσως παράτησαν τη δουλειά τους,
πέρασαν παρέες-παρέες την Πόρτα
της Αμμοχώστου και έφθασαν στην
Αγλαντζιάν. Εκεί κοντά στάθηκαν και
περίμεναν. Οι ώρες όμως περνούσαν
και οι ' Αγγλοι δε φαίνονταν. «Εν
θάρτουν, εν θάρτουν», λέγανε τα παι
διά μεταξύ τους με κάποια απογοήτευ
ση. Επιτέλους, κατά τις 3 το απόγευμα,
ακούσθηκαν φωνές χαράς: «Να τους
έρκουνται οι κοτσινοφόροι». Πραγματι
κά, 56 συνολικά Αγγλοι στρατιώτες,
εμφανίσθηκαν πάνω σε μερικές βοϊδά
μαξες. Φορούσαν μάλλινες στολές και
υπέφεραν τρομερά από τη ζέστη.
' Ενας στρατιώτης ζαλίσθηκε καιχρειάσθηκε να του ρίξουν νερό στο κεφάλι
για να συνέλθει. Ο Αγγλος έδωσε σ’
αυτόν, που έφερε το νερό, ένα καινού
ριο γυαλιστερό διπλοσέλλινο. Κάποιος
παριστάμενος θαύμασε τη γενναιοδω340

ρία του και είπε: «Βρε τούτοι πετάσσουν τους παράδες».
Οι Αγγλοι στάθηκαν μπροστά στα
τείχη της Λευκωσίας, δροσίσθηκαν με
διάφορα φρούτα που τους πρόσφεραν,
τακτοποίησαν τις στολές τους και όταν
το λιοπύρι λιγόστεψε κάπως, μπήκαν σε
τετράδες, έβαλαν τα όπλα «επ’ ώμου»
και άρχισαν με βήμα ρυθμικό να προχω
ρούν προς την πόλη. Τότε μερικοί
Κύπριοι πήραν θάρρος απο τις λαμπε
ρές εγγλέζικες μπαγιονέττες και φώ
ναξαν τα πρώτα «ζήτω». Σιγά-σιγά τους
λίγους αυτούς ’ Αγγλους άρχισαν να
ακολουθούν πολλοί ’ Ελληνες. Καθώς
περνούσαν από το Εξω Μετόχι μερικοί
ντόπιοι κυνηγοί ζύγωσαν, για να δουν τι
συμβαίνει. ’ Οταν αντίκρυσαν το Αγγλι
κό στρατιωτικό απόσπασμα, οι κυνηγοί
αυτοί, σαν πραγματικοί γενναίοι Ξωμετοχιανοί, από το ξακουσμένο για τα
παλληκάρια του χωριό, που το φοβόνταν και οι Τούρκοιακόμη, ενθουσιάσθηκαν, ένιωσαν το ελληνικό τους αίμα να
κοχλάζει κι άρχισαν να ρίχνουν σμπάρα
οτοναέρα. Η εκδήλωση αυτή της χαράς
συγκίνησε φαίνεται τον επικεφαλής
του αποσπάσματος αξιωματικό που
τους παρακολουθούσε με μειδίαμα και
συμπάθεια τόσο καταφανή, ώστε οι

καλοί κυνηγοί πήραν θάρρος να βάλουν
κι αυτοί τα τουφέκια τους «επ’ ώμου»
και να μπουν στη γραμμή μαζί με τους
' Αγγλους. Ολόκληρη η συνοδεία πέρα
σε απ’ την Πόρτα της Αμμοχώστου.
Τους Αγγλους ακολουθούσαν ήδη
γύρω στους 15.000 Κύπριοι. Κατευθύνθηκαν προς την «Πόρτα της Πάφου»
κοντά στην οποία βρισκόταν ο στρατώ
νας όπου επρόκειτο να στρατωνισθούν.
Την επόμενη, 1η Ιουλίου, οι εκπροσωπούντες το Αγγλικό Στέμμα λίγοι
αξιωματικοί πήγαν εν σώματι στο Σεράγι, όπου θα γινόταν η τελετή της
μεταβιβάσεως της εξουσίας. Η τελετή
αυτή συνίστατο κυρίως στην ανάγνωση
του σουλτανικού φιρμανιού με το οποίο
«η σκιά του Θεού επί της Γης, ο
κραταιότατος Πατισάχ» παραχωρούσε
τη διοίκηση της Κύπρου στη Μεγάλη
Βρεταννία. Το φιρμάνι αυτό είχε μετα
φερθεί μέσα σε πολυτελές κάλυμμα
από κόκκινο ατλάζι. Ο Σαμή Πασάς το
έβγαλε με αργές κινήσεις και ενώ
βασίλευε νεκρική σιγή το διάβασε στην
πλατεία μπροστά από το Σεράγι.
Παραθέτουμε τα κυριώτερα σημεία
του φιρμανιού, λόγω του ενδιαφέρον
τος, που παρουσιάζει και από απόψεως
ουσιαστικού περιεχομένου και από αποψεως διατυπώσεως.
«Προς το βοηθόν μου Βεζύρην Σαδίκ
Πασάν, Βαλήν του Βιλαετιού του Αρχι
πελάγους, κάτοχον του παρασήμου
Μετζηδιέ και Οσμανιέ πρώτης τάξεως,
ένα των επιφανεστέρων Υπουργών της
υψηλοτάτης κυβερνήσεώς μου, τετιμημένον, ευκλεή και πολυσέβαστον Μουσίρην, βάσιν της τάξεως του Κόσμου,
διαχειριστήν των υποθέσεων του έ
θνους μετά σκέψεως οξυδερκούς διεκπεραιωτήν σπουδαιοτάτων ζητημά
των του ανθρωπίνου γένους μετά βαθείας προβλεπτικότητας, στυλοβάτην
του οικοδομήματος του Κράτους και
της ευτυχίας ενισχυτήν της ενδομυνίας, και του μεγαλείου και δικαιούχον
της εύνοιας του Υψίστου Θεού - είθε ο
Θεός, ου το όνομα είναι υπερευλογημένον, να διαιωνίζη το μεγαλείον αυ
τού.
»Προς τον Αχμέτ Πασάν, ένα εκ των
τετιμημένων μου Μιρ-ι-Μιράν, Μουτασαρίφην της Νήσου Κύπρου, κάτοχον
του παρασήμου Μετζηδιέ, το αγλάισμα
αξιοσεβάστωναρχηγών, κεκοσμημένον
με αξιοπρέπειαν και τιμήν, περιβεβλημένον με δύναμιν και μεγαλοπρέπειαν,
ειδικώς ευνοηθέντα υπό της μεγαλοδώρου εύνοιας του Κυρίου και Θεού είθε η ευδαιμονία αυτού να είναι
διαρκής.

»Προς τον Ναΐμπ και τον Μουφτήν
της Κύπρου, πρότυπα σοφών δικαστών
-είθε η σοφία αυτών να αυξάνει- και
«Προς τα μέλη του Συμβουλίου και
τους Προεστούς του λαού, το καύχημα
των επιφανών και των τετιμημένων είθε η τιμή αυτών να αυξάνη.
« Εστω εις γνώσιν σας ότι κατόπιν
αιτήσεως της ενδόξου Βρεταννικής
Κυβερνήσεως περί παραχωρήοεως
προς αυτήν υπό μορφήν προσωρινότητος της Νήσου Κύπρου, συνεπεία
γνωστών αιτίων, το Ανώτατον Συμβούλιον των επιφανών Υπουργών, λαβόν
υπ’ όψιν ότι η αναφερθείσα Κυβέρνησις έχει δώσει έως τώρα, κατά τας
απαιτήσεις της φιλίας και ειλικρίνειας,
πολλάς αποδείξεις των καλοκαγάθων
σχεδίων και σκοπών της προς την
Κυβέρνησίν μας, έκρινε σκόπιμονόπως
η προσωρινή διοίκησις της αναφερθείσης νήσου μεταβιβασθεί προς την
ανωτέρω Κυβέρνησίν υπό τον όρον ότι
θα υφίσταται εις την νήσον Ιεροδικείον,
το οποίον θα εξακολουθήση να διεξάγη
τας θρησκευτικός υποθέσεις της Μου
σουλμανικής Κοινότητος' ότι κυβερνη
τικός υπάλληλος θα διορισθή υπό του
Αυτοκρατορικού Υπουργείου ίνα διαχειρίζηται, από κοινού με υπάλληλον
διορισθησόμενον από την ρηθείσαν
Κυβέρνησίν, τα ιερά Τζαμία και τας
ιδιοκτησίας και γαίας που ανήκουν εις
τα μουσουλμανικά κοιμητήρια, σχολεία
και άλλα θρησκευτικά ιδρύματα της
νήσου. Το πλεόνασμα, μετά την αφαίρεσιν των τοπικών δαπανών από το
σύνολον των, αυτοκρατορικών φόρων,
των καταβαλλομένων σήμερον υπό της
ανωτέρω νήσου προς την Υψηλήν
Κυβέρνησίν μας θα καταβάλληται ετησίως προς ημάς.
«Της αποφάσεως ταύτης υποβληθείΟ Τούρκος σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ
Β '. Υπέγραψε το φιρμάνί με το οποίο η
Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρού
σε την Κύπρο στην Αγγλία.
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Η «ανατολική αγκινάρα». Γελοιογραφία της εποχής του Χαριλάου Τρικουπη με
θέμα την εξωτερική πολιτική κατάσταση. Στο μέσον παριστάνεται η Οθωμανική
αυτοκρατορία της οποίας το κοτσάνι είναι η Κωνσταντινούπολη και τα φύλλα οι
διάφορες περιφέρειες. Στο άκρο δεξιά ένας Αγγλος κραδαίνει θριαμβευτικά την
Κύπρο και το Σουέζ. (Από την εφημερίδα «Νέος Αριστοφάνης»).
σης προς κύρωσιν εις την Ημετέραν
Ευγενή Μεγαλειότητα και επισυναπτομένης της Υψηλής Αυτοκρατορικής
εγκρίσεώς μας προς εκτέλεσιν της
ανωτέρω αποφάσεως. Υμείς οι ως άνω
αναφερόμενοι Βαλής, Μουτασαρίφ,
Νάίμπ, Μουφτής καιάλλοιδιατάσσεοθε
να προβήτε εις την μεταβίβασιν προς
τους υπαλλήλους της αναφερθείσης
Κυβερνήσεως της προσωρινής διακυβερνήσεως της ανωτέρω νήσου και
καταβάλητε φροντίδα, ώστε ουδεμία
πράξις η ενέργεια γίνει αντίθετος προς
την Αυτοκρατορική έγκρισίν μας.
»Εγράφη την 1ην Ιουλίου 1878».
Εκτός από τους Αγγλους και Τούρ
κους αξιωματούχους στην τελετή πα
ρέστησαν και μερικοί Τούρκοι γραμμα
τικοί. Μετά το τέλος της, έσπασαν
επιδεικτικά τις πέννες και τα καλαμάρια
τους, για να εκδηλώσουν κατά κάποιο
τρόπο την δυσφορία τους. Οι Τούρκοι
επίσημοι, που παρέστησαν στην τελετή
αυτή, που εσήμαινε το τέλος της
Τουρκικής δεσποτείας, με μεγάλη κα
τήφεια παρακολούθησαν την ανάγνωστη του φιρμανιου. ' Οταν τέλειωσε,
ένας από αυτούς είπε με ειρωνική
πικρία: «Σιήντι Ιγγιλίζ ολτούκ», δηλαδή

«Τώρα γίναμε Εγγλέζοι». Οι Τούρκοι,
γενικά παρακολούθησαν την αλλαγή με
απάθεια και ανατολίτικη μοιρολατρία.
Ο με τόσα κολακευτικά λόγια αναφερόμενος στο φιρμάνι Διοικητής της
Κύπρου, Αχμέτ Πασάς, είχε λόγω σοβα
ρών καταχρήσεων παυθεί λίγες μέρες
πριν από την αλλαγή, από ειδικώς
απεσταλμένο αξιωματούχο της Πύλης,
που είχε διορίσει αντικαταστάτη του το
Πεσήμ Πασά. Ο τελευταίος παρέδωσε
το νησί στους ' Αγγλους με σχετική
προθυμία, γιατί στο Δημόσιο Ταμείο δε
βρισκόταν ούτε ένα γρόσι.
Την ανάγνωση του φιρμανιου ακο
λούθησε η έπαρση της αγγλικής σημαί
ας στον τόπο όπου οι ' Αγγλοι είχαν
στρατοπεδεύσει. Ο ναύαρχος Χαίυ,
πριν από τη μετάβασή του έδωσε
εντολή να υποσταλεί η τουρκική ση
μαία. Για λόγους αβρότητας προς τους
Τούρκους δεν ήθελε να γίνει η υποστο
λή της σημαίας τους μπροστά του και
θίγει μ' αυτόν τον τρόπο η εθνική
φιλοτιμία τους.
Τέλος στο χώρο επάρσεως της ση
μαίας εμφανίσθηκε ο ' Αγγλος ναύαρ
χος καβάλα σ' ένα θαυμάσιο μεγαλό
σωμο άλογο. Με την ολόλευκη στολή
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του και το υψηλό παράστημα φάνταξε
στους έκπληκτους ραγιάδες σαν ον
υπερφυσικό. Σε λίγο υψώθηκε στον
ιστό όπου προ ολίγου κυμάτιζε η σημαία
της Ημισελήνου, η αγγλική σημαία, η
σημαία του Σταυρού, ενώ το αγγλικό
άγημα απέδιδε τιμές.
Στη θέα του Σταυρού, που υπερήφα
να κυμάτιζε, οι παριστάμενοι ραγιάδες
που τους έπνιγαν αιώνες καταπιέσεως,
ένιωσαν να ξαναγεννιούνται. Το πλή
θος χειροκτότησε ζωηρά και φώναξε
πολλές φορές «Ζήτω η Αγγλία. Ζήτω η
Βιχτώρια». Οι ' Ελληνες ήλπιζαν ότι το
νέο καθεστώς θα ήταν τελείως διαφο
ρετικό από το προηγούμενο και θα
έφερνε στο νησί τα αγαθά ενός ελεύ
θερου πολιτεύματος. ' Ετσι άνδρες,
γυναίκες και παιδιά συγκινημέΦοι από
τη θέα της σημαίας, αγκαλιάζονταν και
έκλαιγαν από χαρά.
Ο Αγγλος ναύαρχος, μετά την
έπαρση της σημαίας, ανέβηκε σ' ένα
πεζούλι και μίλησε προς το πλήθος.
Ανήγγειλε επισήμως τη δυνάμει της
συνθήκης της 4ης Ιουνίου κατοχή του
νησιού και υποσχέθηκε δικαιοσύνη και
ισότητα. Τέλος έδωσε το σύνθημα
νέων ζητοκραυγών υπέρτης«κραταιάς
Ανάσσης» Βικτωρίας. Τον διαδέχθηκε
στο αυτοσχέδιο βήμα ο δικηγόρος
Γεώργιος Κηπιάδης. Εξέφρασετηχαρά
των Ελλήνων για την αλλαγή και την
πεποίθησή τους ότι υπό το νέο καθε
στώς θα έβρισκαν την ευημερία και θα
προετοιμάζονταν για πλήρη πολιτική
ελευθερία. Λόγω της φανερής και
έντονης δυσαρέσκειας μικρής μερίδας
του τουρκικού όχλου, θεωρήθηκε απα
ραίτητο να μην παραμείνουν ο ι ' Αγγλοι
αξιωματικοί στο ξενοδοχείο. Ο Μιχ.
Σιακαλλής πρότεινε να τους φιλοξενή
σει στο σπίτι του. Ο ' Αγγλος ναύαρχος
δέχθηκε ευχαρίστως αυτή την πρότα
ση Αργά το βράδυ όλοι πήγαν στο αρχοντι
κό του Σιακαλλή όπου διανυκτέρευσαν.
Στις 9 Ιουλίου 1878 αποβιβάσθηκε
στην Κύπρο ο πρώτος Αγγλος Αρμο
στής Γκάρνετ Γούλσλυ. Τον προσφώνη
σε ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, που
τόνισε το θερμό πόθο των Ελλήνων της
Κύπρου για την Ένωση με τη μητέρα
Ελλάδα. Ατυχώς οι ελπίδες και οι πόθοι
αυτοί δεν επρόκειτο να πραγματοποιη
θούν.
Η αγγλική κατοχή του νησιού, συνεχίσθηκε ως την υπογραφή των συμφωνι
ών της Ζυρίχης - Λονδίνου του 1959,
με τις οποίες συστήθηκε η Κυπριακή
Δημοκρατία.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ
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ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
τ Ετΐ€ΐτα α π ό μ ια δ ΐ€ ρ γ α σ ϊα
€ κ α τ ο μ μ υ ρ ιω ν €τών
δ ια τ η ρ ε ίτ α ι α κ ό μ η σ τ η γη
Επειδή το α λη θ ινό κ ε χ ρ ιμ π ά ρ ι βρ ίσ κετα ι σ υ νή θ ω ς στις ακτές, το
μ π έ ρ δ ε υ α ν σ υχνά στο π α ρ ε λ θ ό ν με το άμβα ρι, π ο υ ε π ίσ η ς το ξεβ ρ ά ζ ει
η θ α λ α σ σ α . Παρ ολο όμ ω ς π ο υ κ α ι οι δυο αυτές ου σ ίες ε ίν α ι μεγάλης
αξίας κα ι δεν είνα ι δυνατή η τεχνητη π α ρ α γ ω γ ή τους - γίνονται
μ α λισ τα ολο κ α ι π ιο σ π ά ν ιε ς - η π ρ ο έ λ ε υ σ ις κα ι η ε μ φ α νισ ις τους είν α ι
εντελώ ς δια φ ο ρετικές . Το κ ε χ ρ ιμ π ά ρ ι ε ίν α ι α π ο λ ιθ ω μ έ ν ο ρετσίνι, ε ν ώ
το αμβαρι είνα ι εντερ ικο έκκρ ιμ α τ ω ν φ υ σ η τή ρ ω ν.

Ο ΩΡΑΙΟ κεχριμπάρι έχει γίνει
πάλι στις μέρες μας περιζήτητο. Η
μόδα για τα κομπολόγια, τα μακρυά
κολιέ και τα παλιά κοσμήμρτα, η
τεράστια αύξησις του ενδιαφέροντος
για τα «αντικείμενα τέχνης» και η
αυξανόμενη ανάγκη της μονώσεως με
κεχριμπάρι στον τομέα των ηλεκτρονι
κών, έχουν δώσει νέα μεγάλη αξία σ '
αυτή την παράξενη, μυστηριώδη ου
σία.
Εκείνοι που αγοράζουν αντικείμενα
από γνήσιο κεχριμπάρι, είναι σαν να
αγοράζουν μια σπάνια αντίκα, και το
κεχριμπάρι είναι η πιο εκπληκτική από
όλες τις αντίκες. Είναι ενα πραγματικό
απολίθωμα, απομεινάρι πανάρχαιο της
κολλώδους ρητίνης που έρρεε από τον
κορμό και τα κλαδιά ενός είδους
πεύκων που δεν υπάρχει πια και που
αφθονούσε κατά την ολιγόκαινο υποπερίοδο της Τριτογενούς Περιόδου.
Αυτή τοποθετείται πριν από τριάντα
πέντε με είκοσι εκατομμύρια χρόνια κι
έτσι το αληθινό κεχριμπάρι είναι το
αρχαιότερο πράγμα που ο κοινός άν
θρωπος μπορεί να κατέχη και να
αποθησαυρίζη.
Ο Πλίνιος γνώριζε την προέλευση
του κεχριμπαριού, όχι όμως και την
ηλικία του. Η απολίθωσις είχε γίνει
πολύ πριν από την εποχή του. «Το

ήλεκτρον», γράφει, «παράγεται από μια
ουσία που ρέει από δένδρα του γένους
των κωνοφόρων όπως το ρετσίνι από
τα συνηθισμένα πεύκα. Είναι ρευστό

Στην απέναντι σελίδα: <<Αιχμάλωτη» σε
ενα δυνατό άρωμα από άμβαρι. Γοητεύ
εται όμως και από το κεχριμπάρι.

στην αρχή και βγαίνει σε σημαντικές
ποσότητες, και βαθμιαία στερεοποιεί
ται από την ζέστη ή το κρύο ή την
επίδραση της θάλασσας... Ό ταν τα
κύματα το ξεβράζουν στις ακτές, έχει
μορφή τόσο ανάλαφρη και λεία ώστε
φαίνεται στα ρηχά σαν να αιωρήται στο
νερό».
Μετά από 1 900 χρόνια, η αναφορά
αυτή στην ιστορία του κεχριμπαριού
εξακολουθεί να ισχύη. Θαμμένο φυσι
κό ρετσίνι, υπέστη στην πορεία του
χρόνου χημικές και μηχανικές επιδρά
σεις. Σκλήρυνε, άλλαξε σύνθεση και
έγινε το κεχριμπάρι, όπως το γνωρίζομε
σήμερα. Οι πρώτοι που εκτίμησαν
σοβαρά το κεχριμπάρι ήσαν πιθανώς οι
φοίνικες, αλλά οι αρχαίοι ' Ελληνες του
έδωσαν εντελώς ιδιαίτερη αξία. Διαπί
στωσαν πως όταν το θέρμαινε κανείς
τρίβοντάςτο με ένα ύφασμα, αποκτού
σε την ιδιότητα να έλκη μικρά κομμάτια
άχυρο, ξερά φύλλα και λέπια, «όπως
ακριβώς ο μαγνήτης έλκει το σίδερο»,
παρατηρεί ο Πλίνιος. Έτσι το ονόμα
σαν «ήλεκτρον» από όπου προέρχεται
και η λέξις «ηλεκτρισμός». Ο αρνητικός
ηλεκτρισμός που γεννιέται στο κομμάτι
του κεχριμπαριού έλκει αμέσως μικρά,
ελαφρά σωματίδια, και η ιδιότης του
αυτή το έκανε να ξεχωρίζη.
Αυτή επίσης η ιδιότης το καθιστά
αξιόλογη μονωτική ύλη, που η μεγάλη
αξία της μόνο πρόσφατα ανακαλύφθη
κε. Σε πολλές σύγχρονες ηλεκτρονικές
συσκευές χρησιμοποιούνται εξαιρετικά
υψηλά βολτάζ που απαιτούν σίγου
ρους μονωτάς. Το κεχριμπάρι χρησιμο
ποιείται σήμερα πολύ γι' αυτό τον
σκοπό.
Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το κεχριμπά
ρι διέθετε μαγική δύναμι, εφόσον καμμιά άλλη κοινή ουσία δεν είχε τις
ηλεκτρικές του ιδιότητες. Το θεωρού
σαν θεραπευτικό για πολλές αρρώστι
ες. Το έκαναν σκόνη και το κατάπιναν ή
το φορούσαν στον λαιμό σαν φυλαχτό.
Στον δωδέκατο αιώνα ο κόσμος πί
στευε τόσο πολύ στην δύναμι του
κεχριμπαριού να διώχνη τις επιδημίες,
ώστε η Εκκλησία απαγόρευσε την
χρήσι του σαν «πανάκειας», γιατί την
θεωρούσε παγανιστική. Αλλά ακόμη
και σήμερα στην Γαλλία μπορεί να δη
κανείς παιδάκια να φορούν μικρά κε
χριμπαρένια κολιέ για προστασία από
τις αρρώστιες. Η χρησιμότης του σε
άλλους τομείς έχει ανακαλυφθή επίσης
από παλιά. Ο ι ' Ελληνες είχαν δώσει στο
κίτρινο κεχριμπάρι το όνομα της ξανθής
βασίλισσας Βερενίκης — και η λέξις
έγινε αργότερα στα λατινικά «μπέρνιξ».

από όπου προέρχεται η σημερινή λέξις
«βερνίκι». Το κεχριμπάρι όταν ζεσταθή
δίνει ένα κολλώδες στίλβωμα γνωστό
σαν κολοφώνιο, το οποίο χρησιμοποιεί
ται πολύ στα βιολιά.
Το κεχριμπάρι, χημικώς μια πολύ
πλοκη ένωσις άνθρακος, υδρογόνου
και οξυγόνου, με συνήθη πρόσμιξη το
θειάφι, είναι η μόνη φυσική ρητίνη στον
κόσμο που εκτιμήθηκε και θεωρήθηκε
σαν ημιπολύτιμη πέτρα για την κατα
σκευή κοσμημάτων, κυρίως εξ αιτίας
του χρώματός του.
Το πραγματικό κεχριμπάρι έχει συνή
θως κίτρινο χρώμα, που ποικίλλει από
το πολύ ανοικτό κίτρινο ως το βαθύ
καστανόξανθο. Υπάρχουν όμως και
κεχριμπάρια σε κόκκινο και γκρίζο
χρώμα, ενώ μερικά από τα καλύτερα
καστανόχρωμα έχουν ενα ωραίο μπλέ
φωσφορισμό, και σπανιώτερα ακόμη
μια πρασινωπή ανταύγεια. Το μπλέ
κεχριμπάρι είναι πολύ σπάνιο, αλλά
παρ' όλο που βασίζεται στο καφέ
χρώμα, ο πολύτιμος φωσφορισμός του
δίνει αποχρώσεις ακόμη και στο γαλά
ζιο ή το μπλέ του ατσαλιού. Κάθε
κεχριμπάρι μπορεί να αλλάξη λίγο
χρωματιμό με την πάροδο του χρόνου,
συνήθως κατά μήκος κάποιας ρωγμής
που παρουσιάζει.
Ενώ ποικίλλει από το απόλυτα διαυ-

Επάνω: Προϊστορικό περιδέραιο από το
Οντορν της Ολλανδίας. Αποτελειται
από κεχριμπαρένιες χάνδρες της Βαλ
τικής και από μετάλινες της Αγγλίας.
Έχει ακόμη χάνδρες από Φαγεντιανή
της Αιγύπτου. Κάτω από αυτό Τουρκικά
κομπολόγια με πολύχρωμες κεχριμπα
ρένιες χάνδρες.

γές ως το εντελώς θολό, το κεχριμπάρι
εκτιμάται ιδιαίτερα όταν διαθέτει κά
ποιο βαθμό καθαριότητος. Η συσσώρευσις μικροσκοπικών φυσαλλίδων αέρος συχνά το θολώνει. ' Οταν χρειασθή, μπορεί κανείς να καθαρίση ενα
θαμπό κομμάτι ζεσταίνοντάς το σιγάσιγά σ' ενα σιδερένιο σκεύος με
σπορέλαιο. Ό ταν το λάδι βράση, το
κεχριμπάρι αρχίζει να καθαρίζη στην
επιφάνεια και ο καθαρισμός προχωρεί
σιγά-σιγά σε βάθος. Η διαδικασία είναι
πολύ δύσκολη και λεπτή, γιατί το
κεχριμπάρι μπορεί να ραγίση ή να
λειώση.
Επειδή είναι πολύ κακός αγωγός του
ηλεκτρισμού, το κεχριμπάρι είναι πάν
τα ζεστό στην αφή — άλλη μια
φαινομενικά «μαγική» ιδιότηςτου. Ανά
λογα με το μέγεθος του, φαίνεται πολύ
ελαφρό. Αυτό οφείλεται στην αναπό
φευκτη ύπαρξη φυσαλλίδων αέρος.
Με ειδικό βάρος μόλις 1,07, θεωρείται
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Κεχριμπαρένια περιδέραια του 2.500
π.Χ. (Εθνικό Μουσείο Κοπεγχάγης).
Δεξιά: Σε ενα φαρμακείο του Μεσαίωνα
ένας πελάτης δίνει μια συνταγή για
άμβαρι. Πίστευαν τότε πως αυτό είχε
θεραπευτικές ιδιότητες. Κάτω: σύγ
χρονοι ηλεκτρονικοί μονωταί από κε
χριμπάρι.

και τα έπιπλα είναι στολισμένα παντού
με σκαλιστό κεχριμπάρι που λέγεται ότι
αξίζει επάνω από 100.000 λίρες και η
αίθουσα είναι γεμάτη από κεχριμπαρέ
νιους θησαυρούς.

από τις ελαφρότερες ημιπολύτιμες πέ
τρες — το κοράλλι, που επίσης θεωρεί
ται πολύ ελαφρό, έχει ειδικό βάρος
2,65.
' Ενα άλλο παράξενο χαρακτηριστικό
του κεχριμπαριού είναι ο μυστηριώδης
τρόπος με τον οποίο μερικά κομμάτια
του έχουν παγιδεύσει μικρά έντομα. Τα
ζωύφια αυτά είχαν κολλήσει στο ρευ
στό ρετσίνι και θάφτηκαν μέσα του
καθώς αυτό απολιθώθηκε. Διατηρήθη
καν έτσι τέλεια επί είκοσι-τριάντα εκα
τομμύρια χρόνια. Έχουν βρεθή σκου
λήκια και μύγες, αράχνες, σκώροι,
κουνούπια, μικροσκοπικά φίδια και
σκαθάρια. Καθώς όλα αυτά ανήκουν σε
είδη που έχουνεκλείψει, η συμβολή του
κεχριμπαριού στην γνώσι της παλαιότερης πανίδος της γής είναι σημαντικώτατη. Επί πλέον, πέταλα, φύλλα, βελό
νες πεύκων, κομμάτια φλοιού και ξύ
λου δένδρων, σιδηροπυρίτες ακόμη και
σταγόνες νερού (βροχή ή δροσοσταλίδες) έχουν παγιδευθή και διατηρηθή με
αυτό τον τρόπο.
Σκληρότερο από τις άλλες ρητίνες,
αλλά μαλακώτερο από τις περισσότε
ρες πολύτιμες πέτρες, έτσι ώστε ενα
πολύ σκληρό νύχι να μπορεί να το
χαράξει ελαφρά, γίνεται σχετικά εύπλαστο όταν ζεσταθεί, μπορεί να σκαλισθεί με το χέρι, να τορνευθεί και να
τρυπηθεί χωρίς κίνδυνο να σπάσει ή να
ραγίσει. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα κατάλ
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ληλο για την κατασκευή χανδρών και
από πολλούς αιώνες το κατεργάζονται
και του δίνουν αυτή τη μορφή.
Υπάρχουν 1000 τουλάχιστον διαφο
ρετικά είδη από κεχριμπαρένιες χάν
δρες στα μουσεία του κόσμου. Μεταξύ
αυτών, κομπολόγια προσευχής των
Καθολικών και κομπολόγια που αγόρα
ζαν οι Μωαμεθανοί προσκυνηταί που
πήγαιναν στην Μέκκα. Εξ άλλου τα
κοσμήματα από κεχριμπάρι, κολιέ,
βραχιόλια, πόρπες, καρφίτσες και άλ
λα, ήσαν πάντα αγαπητά.
Ωστόσο, ενα μόνο κατάστημα στον
κόσμο πουλά αποκλειστικά κεχριμπάρι.
Βρίσκεται στην Ό ο υ λ ν τ Μπράντι
Στρήτ του Λονδίνου και εκεί ο εξπέρ
του είδους Ά ρθουρ Τσάραταν πουλά
ωραίο κεχριμπαρένιο εδώ και μισό
αιώνα περίπου. Ανάμεσα στα πολλά
εκλεκτά κομμάτια και τα φίνα δείγματα
της τέχνης της κατεργασίας του κεχριμ
παριού, που έχουν περάσει από τα
χέρια του, θυμάται ιδιαίτερα δυο. Ένα
όμορφο κεχριμπαρένιο περιδέραιο που
βρέθηκε στον τάφο μιας Αιγύπτιας
πριγκίπισσας στο Λούξορ και ενα σκα
λισμένο κεχριμπαρένιο κουτί φτιαγμέ
νο στην φλωρεντία το 1 536, που ανήκε
κάποτε στην Ά ν ν α Μπόλεϋν. Η μεγα
λύτερη συλλογή κεχριμπαριού στον
κόσμο υπάρχει στην ειδική Αίθουσα
Κεχριμπαριού του Μεγάρου Πούσκιν,
κοντά στο Λένινγκραντ. Εκεί ot τοίχοι

Πολλές καλές απομιμήσεις του γνή
σιου κεχριμπαριού έχουν παραχθή από
κίτρινο γυαλί, πλαστικό σελλυλόιντ και
συνθετικές ρητίνες, όπως ο βακελίτης.
Ενώ μπορεί να παραπλανήσουν τον
αγοραστή, ποτέ δεν ξεγελούν τον ειδι
κό, γιατί όλα τα ρητινώδη ή πλαστικά
υποκατάστατα μπορούν να κοπούν με
ενα κατάλληλο μαχαίρι, ενώ το κεχριμ
πάρι πάντα ραγίζει σ ' αυτή την περί
πτωση. Επίσης, μόνο κομμάτια κεχριμ
παριού αναδίδουν την χαρακτηριστική,
όχι δυσάρεστη, οσμή όταν καούν.
Όμως, συμβουλεύει ο Τσάραταν, ο
ερασιτέχνης μπορεί να διακρίνη με
αρκετή σιγουριά τις φθηνές απομιμή
σεις: δεν είναι πολύ ελαφρές ανάλογα
με το μέγεθος τους, όπως το πραγματι
κό κεχριμπάρι.
Το κεχριμπάρι το βρίσκομε σε βώ
λους που το μέγεθος τους αρχίζει από
το μέγεθος μπιζελιού και φθάνει μέχρι
σφαίρες βάρους αρκετών λιμπρών. Η
μεγαλύτερη ποσότης εκβράζεται στις
ακτές, ανασύρεται από τον βυθό της
Βαλτικής και η βιομηχανία κεχριμπαρι
ού έχει σαν κέντρο το Καίνιξμπεργκ της
Ανατολικής Πρωσσίας, σήμερα Καλίνινγκραντ. Έχει όμως εκβρασθή κατά
καιρούς κεχριμπάρι στις ακτές της
Αδριατικής, της Σικελίας, της Ολλανδί
ας, της Δανίας, της φινλανδίας, της
Σουηδίας, της Γροιλλανδίας, της Αγγλί-
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ας, της Αυστραλίας και της Βιρμανίας.
Σήμερα μικρές μόνο ποσότητες φθά
νουν στην αγορά και κατά πάσα πιθα
νότητα τα καλύτερα κομμάτια έχουν
πια ανακαλυφθή.
' Ετσι φαίνεται μάλλον σίγουρα ότι η
αξία αυτής της όμορφης μαγευτικής
ύλης θα εξακολουθήση να ανέρχεται
και η απόκτησίς της με την μια ή την
άλλη μορφή, θα γίνεται όλο και πιο
επιθυμητή.
Το άμβαρι είναι ο πιο παράξενος
θησαυρός της θάλασσας. Χρυσάφι του
αφρού, πολύτιμο περίττωμα - όπως και
αν το ονομάσωμε, παραμένει μια από
τις πιο μυστηριώδεις και θρυλικές ύλες
στον κόσμο. Σε όλη τη διάρκεια της
μακρυάς ιστορίας του, το άμβαρι υπήρξεπεριζήτητο και πολύτιμο. Και σήμερα
ακόμη η τιμή του είναι πολύ υψηλή και
οι προσεκτικοί καπετάνιοι, οι φαλαινο
θήρες και οι ανιχνευτές των ακτών
θεωρούν μεγάλη τύχη να βρούν ενα
κομμάτι από την ύλη αυτή.
Ό λο ι ξέρουν σήμερα ότι το άμβαρι
είναι παθολογική έκκρισις του άρρω
στου φυσητήρος, ενα είδος χολής, αν
θέλετε, αλλά αυτό άργησε να γϊνη
γνωστό. Οι άνθρωποι ήξεραν την αξία
του πολύ πριν καταλάβουν την πρα
γματική προέλευσή του. 'Εψαχναν να
το βρούν για πολλούς και διαφόρους
λόγους, μερικοί από τους οποίους
φαίνονται σήμερα πολύ περίεργοι.

Παλαιότερα οι φυσητήρες ήσαν πο
λυάριθμοι. Οι τροπικές θάλασσες έβρι
θαν από αυτούς — εξ άλλου οι φάλαι
νες όλων των ειδών αφθονούσαν στους
ωκεανούς, πριν ο άνθρωπος ασχοληθή
σοβαρά με το κυνήγι τους. Έτσι και η
παραγωγή της ουσίας αυτής από το
εντερικό σύστημα των φυσητήτων θα
ήταν τότε πολλαπλάσια από ό,τι είναι
σήμερα, που το είδος κινδυνεύει να
εξοντωθή. Οι βαρυστομαχιασμένες
από το πολύ φαί φάλαινες έβγαζαν από
το στόμα τους μεγάλες ποσότητες από
άμβαρι, που επέπλεε στα πελάγη και
συχνά τα κύματα το έβγαζαν στις ακτές
της Ινδίας και της Μπαρμπαριάς. Ό 
ταν, στα πανάρχαια χρόνια, το πρωτοανακάλυψε ο άνθρωπος, θατονπαραξένεψε πολύ αυτή η γκρίζα, κηροειδής
ουσία με την βαρειά μυρωδιά. Και,
πρωτόγονος καθώς ήταν, ίσως το πρώ
το που δοκίμασε θα ήταν να το
χρησιμοποιήση για τροφή.
Στο πέρασμα του χρόνου το άμβαρι
έχει χρησιμοποιηθή για τους πιο διαφο
ρετικούς σκοπούς: σαν φάρμακο, σαν
ερωτικό φίλτρο, στην μαγειρική, σαν
συστατικό κρασιού και σαν σταθερο
ποιητής αρωμάτων. Αλλά πόσος καιρός
θα χρειάσθηκε ώσπου ναπρωτοανακαλύψουν οι άνθρωποι τις διάφορες
χρήσεις του; Πόσος καιρός χρειάσθηκε,
λόγου χάριν, για να διαπιστωθή ότι
μικρά κομμάτια από το αρωματικό αυτό

κερί μπορούσαν να βελτιώσουν την
γεύση ορισμένων ειδών κρασιού, αν
χρησιμοποιηθούν με τον σωστό τρόπο
και στην σωστή ποσότητα;
Γνωρίζουμε ότι από τις αρχές του
11 ου αιώνος και για 600 περίπου
χρόνια οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν
ορυκτό, ενα είδος ρητινώδους ασφάλ
του. Οι παλιοί αλχημισταί έφθαναν να
λένε ότι έβγαινε από ηφαιστειώδεις
πηγές στους βυθούς των ωεκανών.
Αργότερα πίστεψαν, ότι ήταν ενα είδος
κεχριμπαριού, γι' αυτό και το ονόμα
σαν άμπερ-γκρί (γκρίζο κεχριμπάρι) για
να το ξεχωρίζουν από το αληθινό
κεχριμπάρι. Έτσι στην αρχή θεωρήθη
κε ορυκτό προϊόν, αργότερα φυτικό,
αλλά ποτέ ζωικό. Δεν γνωρίζομε πότε
ακριβώς αποκαλύφθηκε η πραγματική
του προέλευση, πάντως όμως στις
αρχές του 17ου αιώνος ήταν γνωστό
ότι προερχόταν από τις φάλαινες.
Ωστόσο, λεπτομέρειεςγιατηνακριβή
σύστασή του έγιναν γνωστές σχετικά
πρόσφατα. Ξέρομε τώρα ότι μόνο οι
φυσητήρες δίνουν αυτό το πολύτιμο
προϊόν. Οι φυσυτήρες είναι οι τίγρεις
των ωεκανών και παρ' όλο που έχουν
αποδεκατισθή από τους φαλαινοθή
ρες, εξακολουθούν να συχνάζουν στον
Ινδικό. Είναι οι μεγαλύτεροι εκπρόσω
ποι των οδοντοφόρων φαλαινών. Το
Συνέχεια στη σελ. 382
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«Κοινωνική Πολιτική»
Λ ΕΓΟΝΤΑΣ
εννοούμε την επιδιωκομένη πο
ρεία δράσεως του συγχρόνου Κοινωνι
κού Κράτους, που αποβλέπει στη βελτί
ωση των συνθηκών διαβιώσεως των
ατόμων ή των ομάδων και ιδιαίτερα των
οικονομικά ασθενέστερων και την επι
βολή της κοινωνικής δικαιοσύνης1 που
περιλαμβάνει τους τομείς της εκπαιδεύσεως, της εργασίας, της στεγάσεως, της κοινωνικής ασφαλίσεως, της
υγείας και της πρόνοιας και που υλοποι
είται με τη λήψη διαφόρων κοινωνικοοι
κονομικών μέτρων από μέρους του.
Δείγματα ασκήσεως Κοινωνικής Πο
λιτικής, με τη σημερινή περίπου μορφή
και αντίληψη, συναντάμε και στην Αρ
χαία Ελλάδα, με βασικό όμως κίνητρο
όχι την επιβολή της κοινωνικής δικαιο-

μείωτο στην προκειμένη περίπτωση
είναι ότι η ισότητα α υτή εφαρμόζετο και
στη θέση και τις σχέσεις των δύο
φύλων. Οι Σπαρτιάτισσες ελάμβαναν
την ίδια σκληρή αγωγή, όπως οι Σπαρτι
άτες, για να γίνουν δυνατές και γερές,
με σκοπό να έχουν εύκολη και τέλεια
μητρότητα, είχαν την ίδια ελευθερία
στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις
όπως τ' αγόρια6 μπορούσαν να κληρο
νομήσουν και να κληροδοτήσουν περι
ουσία ώστε με την πάροδο του χρόνου ο
μισός σχεδόν ακίνητος πλούτος της
Σπάρτης ευρίσκετο στα χέρια των και
γενικά η θέση των ήταν καλύτερη από
κάθε άλλη ελληνική κοινότητα7.
β. Πραγματοποιήθηκε η διανομή της
γης σε ίσους, αδιαιρέτους καιαναπαλλοτριώτους κλήρους (αναδασμός), που

οποία μετείχαν υποχρεωτικά όλοι οι
πολίτες, ανεξάρτητα κοινωνικής θέσεως και οικονομικής καταστάσεως και
έτσι καθιερώθηκε και πρακτικά η ισότη
τα των τάξεων". Για το σκοπό αυτό
κάθε Σπαρτιάτης ήταν υποχρεωμένος
να προσφέρει κάθε μήνα ορισμένη
ποσότητα προϊόντων12,
στ. Στον τομέα της υγείας, θεσπισθή
κανε σκληρά ευγονικά μέτρα, για την

Στις φωτογραφίες και των δυο σελίδων
παραστάσεις σε αγγεία από την ιδιωτική
ζωή στην αρχαία Ελλάδα.

Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η ΠΟΛΙΊ
σύνης μεταξύ των πολιτών, αλλά την
κοινωνική σκοπιμότητα, που είχε σαν
βάση προελεύσεως προηγούμενες κοι
νωνικές αναταραχές, παρά την κοινωνι
κή υποχρέωση των Πολιτειών2.
Ειδικότερα, στην κλασσική περίοδο,
στα δυο κύρια καθοδηγητικά κέντρα
του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου, τη
Σπάρτη και την Αθήνα, η άσκηση
Κοινωνικής Πολιτικής παρουσιάζει την
εξής εικόνα:

1. Σπάρτη
Στην Πολιτεία της Σπάρτης, με το
ιδιότυπο πολιτικοστρατιωτικό πολίτευ
μά της, δημοκρατικής μορφής ως προς
τους πολίτες της και ολιγαρχικής μορ
φής ως προς τα εξαρτημένα σ' αυτή
άτομα (είλωτες-περίοικοι)3, εκτός της
παντοδυναμίας του νόμου και της ίσης
εφαρμογής του προς όλους τους Σπαρ
τιάτες4, είχαν ληφθεί, με τις μεταρρυ
θμίσεις του Λυκούργου, σειρά μέτρων
κοινωνικού περιεχομένου, με σκοπό
την άρση της κοινωνικής ανισότητας και
συγκεκριμένα:
α. Καθιερώθηκε η ισότητα των πολι
τών, με την κατάργηση κάθε κοινωνικής
προσωπικής διακρίσεως, μέτρο ριζο
σπαστικό για την εποχή του5. Αξιοση346

Υπό Ιωάννου Πατταγεωργίου
Δ/ρος Νομικής
Καθηγ. Σχολής Κοινωνικής Εργασίας Διακονίσσων
διεμοιράσθησαν σε όλους τους πολίτες
και καλλιεργούντο από τους είλωτες8.
γ. Με σκοπό τον περιορισμό να
πλουτίζουν μερικοί ελεύθεροι πολίτες
σε βάρος των άλλων, καταργήθηκε το
νομισματικό σύστημα που ίσχυε, με
αντικατάσταση των χρυσών και αργυ
ρών νομισμάτων με άλλα ογκώδη σιδε
ρένια και συνεπώς βαριά νομίσματα,
ώστε να είναι δύσκολη η μεταφορά
τους και η αποθήκευσή τους, με
παρεπόμενα αποτελέσματα την εξαφά
νιση των κλοπών, των ληστειών και της
δωροδοκίας9.
δ. Απαγορεύθηκε η παραγωγή ειδών
πολυτελείας και μιας σειράς αντικειμέ
νων που ήταν περιττά στη ζωή και
γενικά η ασχολία με το εμπόριο και τη
βιομηχανία που τροφοδοτούν τον αντα
γωνισμό των τάξεων10.
ε. Εφαρμόσθηκε ειδικό σύστημα
κρατικής διατροφής (ομαδική) με την
καθιέρωση των κοινών συσσιτίων, στα

;H ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
απαλλαγή της Πολιτείας από τα σωματικά μειονεκτούντα άτομα, που μέσα στο
πολιτικοοικονομικό πλαίσιο της Σπάρ
της ήταν παθητικές μονάδες και ιδιαί
τερα στην άμυνα της χώρας και ειδικό
τερα τα μη αρτιμελή και ασθενικά
βρέφη ερρίπτοντο στο βάραθρο του
Ταϋγέτου, τους «αποθέτας»13, ενώ στη
συνέχεια εξεταζόταν σχολαστικά η
υγεία των μελλονύμφων μέχρι σημείου
να προτρέπονται οι σύζυγοι να δανεί
ζουν τις συζύγους τφν σε εξαιρετικούς
άνδρες, για να πολλαπλασιάζονται τα
γερά παιδιά14, και
ζ. Από πλευράς παιδείας, στα μεν
αγόρια διδασκότανε ανάγνωση και γρα
φή, αλλά μόνο στοιχειώδεις γνώσεις,
ώστε να μην είναι αγράμματοι, ενώ στα
κορίτσια δεν παρείχετο καμιά πνευματι
κή μόρφωση15. Κύριο βάρος στην ανα
τροφή των νεαρών Σπαρτιατών, αγοριών και κοριτσιών16 που γινότανε με την
ευθύνη και τη μέριμνα τόσο της Πολι
τείας, όσο κάι των ιδιωτών, διαδραμάτι
ζε τόσο η σωματική αγωγή, που ήταν
σκληρή και συνεχής, ώστε να δύνανται
ν ’ αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες
της ζωής και του πολέμου, όσο και η
ηθική αγωγή17, με μοναδικό σκοπό τη
δημιουργία γενναίων πολεμιστών και

καλών μητέρων που θα φέρουν στον
κόσμο γερά παιδιά18.
Στο πολιτικοοικονομικό σύστημα της
Σπάρτης παρατηρείται ανυπαρξία κοινωνικοασφαλιστικής και εργασιακής καλύψεως, αφού οι είλωτες εθεωρούντο
ιδιοκτησία της Κοινότητας, η δε συμπε
ριφορά των Σπαρτιατών απέναντι τους
ήταν σκληρή και απάνθρωπη (π.χ. κρυπτεία). Κάπως καλύτερη ήταν η θέση
και η μεταχείρηση των περίοικων19.

2. Αθήνα
Σε αντίθεση με τη Σπάρτη, το πολί
τευμα της Αθήνας αποτελεί πρότυπο
δημοκρατικής διακυβερνήσεως όπου
το Κράτος και οι Πολίτες ήταν υποχρε
ωμένοι να κινούνται εντός των πλαισίων
των νόμων και την οποία πολύ επιτυχώς
προσδιορίζει ο Περικλής στον «Επιτά
φιο», λέγοντας:
«Ζώμεν τωόντι υπό πολίτευμα, το
οποίον δεν επιζητεί ν' αντιγράφη τους
νόμους των άλλων, αλλ’ είμεθα ημείς
μάλλον υπόδειγμα εις τους άλλους
παρά μιμητοί αυτών. Και καλείται μεν το
πολίτευμά μας δημοκρατία, λόγω του
ότι η Κυβέρνησις του Κράτους ευρίσκεται όχι εις χείρας των ολίγων, αλλά
των πολλών. Αλλά δια μεν των νόμων

ασφαλίζεται εις όλους ισότης δικαιοσύ
νης δια τα ιδιωτικά των συμφέροντα,
ενώ υπό την έποψιν της κοινής εκτιμήσεως, έκαστος πολίτης προτιμάται εις
τα δημόσια αξιώματα, όχι διότι ανήκει
εις ωρισμένην κοινωνικήν τάξιν, αλλά
δια την προσωπικήν του αξίαν, εφόσον
διακρίνεται εις κάποιον κλάδον. Ούτε
εξ άλλου, εκείνος που είναι πτωχός,
ημπορεί όμως να προσφέρη υπηρεσίας
εις την πόλιν, ευρίσκει εμπόδιον εις
τούτο, ένεκα της κοινωνικής του αφανείας»20.
και φυσικά ανάλογη ήταν και η μορφή
και η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής
της.
Συγκεκριμένα:
α. Στον τομέα των πολιτιστικών εκ
δηλώσεων παρατηρείται ότι υπήρχε
πλήρης δημόσια διοικητική οργάνωση
για τη σωματική και πνευματική αγωγή
των πολιτών, με τη δημιουργία και
λειτουργία γυμναστηρίων, σταδίων και
θεάτρων, καθώς επίσης και με την
ενίσχυση πολλών αθλητικών, πνευματι
κών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και
εορτών21, διαπίστωση που ιδιαίτερα
επισημαίνει ο Περικλής στον «Επιτά
φιο» λέγοντας:
«Αλλ' επί πλέον επρονοήσαμεν και
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
πολλούς τρόπους καιδιατηνανάπαυοιν
Στην απέναντι
του πνεύματος από τους κόπους. Διότι
σελίδα ερείπια από
έχομεν και αγώνας και ιερός πανηγύαρχαίο
ρεις καθιερωμένος καθ' όλον το έτος
και κατοικίας ευπρεπείς22.
Ελληνικό
Αντίθετα, παρά την αναγνώριση της
ναό
αξίας της Παιδείας από την Αθηναϊκή
Πολιτείας, δε λειτουργούν δημόσια
σχολεία ή κρατικά ανώτερα πνευματικά
ιδρύματα, αλλά αυτή παραμένει στα
χέρια ιδιωτών23. Επισημαίνεται όμως ότι
αν και οι Αθηναίοι γονείς ουδεμιά είχαν
δέσμευση από το νόμο να στέλνουν τα
παιδιά τους στο σχολείο, αλλά είχαν
φορολογίας, με επίκεντρο τους πλούσι
απόλυτη ελευθερία στον τομέα γενικά
ους και την απαλλαγή των ακτημόνων
της ανατροφής των, παρά ταύτα από
και των απόρων30.
εθιμικό κανόνα τηρούσαν την υποχρέω
ση αυτή24. Φυσικά οι δαπάνες της
Ειδικότερα δε με το σύστημα των
εκπαιδεύσεως βάρυναν τους γονείς
«λειτουργιών» οι οικονομικά ισχυροί
των, με εξαίρεση «τα ορφανά του
Αθηναίοι ήσαν υποχρεωμένοι να καλύ
' Εθνους», δηλαδή τα αγόρια των πολι
πτουν ορισμένες βασικές ανάγκες του
τών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο για
Κράτους, προσφέροντας τα αναγκαιτην Πατρίδα, που τις δαπάνες εκπαιούντα χρήματα. Οι πλέον αξιόλογες
δεύσεώς των, σε ιδιωτικούς δασκά
λειτουργίες ήσαν: (α). - «Η Τριηραρ
λους, κατέβαλε το Κράτος25.
χία», δηλαδή ο εξοπλισμός μιας τριήΤέλος για την διασφάλιση των νεα
ρους. Η υποχρέωση αυτή ήταν δυνατόν
ρών μαθητών από διαφόρους κινδύ
να επιβληθεί μόνο μια φορά στα δυο
νους, κυρίως ηθικής φύσεως, με νό
χρόνια, (β). - «Η χορηγία» για την
μους του Σάλωνα, οι γονείς υποχρεκάλυψη των εξόδων ορισμένων δραμα
ούντοαφ' ενός μεν να μη στέλνουν τα
τικών παραστάσεων, (γ). - «Η Γυμανασιπαιδιά των στο σχολείο πριν από την
αρχία» για την κάλυψη των εξόδων
ανατολή του ήλιου και αφ' ετέρου να τα
ορισμένων δημοσίων αγώνων, (δ). - «Η
παίρνουν πριν την δύση του. Επίσης
Εστίαση» με την οποία καλύπτοντο τα
απαγορεύετο η είσοδος στα σχολεία,
έξοδα της οργανώσεως του δημοσίου
κατά την διάρκεια των μαθημάτων, σε
γεύματος των μελών μιας φυλής, (ε). άλλους νέους μη μαθητές και σε
«Η Αρχιθεωρία» η καταβολή των εξό
ξένους26.
δων για την αποστολή αντιπροσώπων σε
β. - Η Κοινωνική Πρόνοια, δηλαδή «η
μεγάλες πανελλήνιες εορτές (π.χ. Δή
οργανωμένη μέριμνα του ανθρώπου για
λος) ή ενα μαντείο. Οιαναλαμβάνοντες
τον άνθρωπο»27 υπήρξε ανέκαθεν βασι
τις λειτουργίες υποδεικνύοντο από τον
κό μέλημα τόσο των αριστοκρατικών
«Επώνυμο Άρχοντα» και κατά κανόνα,
ηγετών της Αθήνας, όσο και των
με ευχαρίστηση αποδέχοντο την τιμητι
ηγετών της κλασσικής περιόδου της
κή αυτή οικονομική επιβάρυνση, πολ
Δημοκρατίας, γιατί πολύ ορθά, έγινε
λές φορές δε γινότανε και συναγωνι
αντιληπτό, ότι για την επιβίωση και την
σμός, για το ποιος ή ποια Φυλή θα
ανάπτυξη της Αθηναϊκής Πολιτείας δεν
αναλάμβανε την συγκεκριμένη λει
ήταν αρκετή μόνο η εξασφάλιση της
τουργία. Αν όμως εκείνος που υποδειπροστασίας των πολιτών από τους
κνύετο νόμιζε, ότι υπήρχε άλλος πολί
εξωτερικούς εχθρούς, των ατομικών της πιο πλούσιος απ' αυτόν, έστελνε
ελευθεριών και της ισότητας, αλλά
σ αυτόν την πρόσκληση και σε περί
επιβάλλετο και η κάλυψη των στοιχειω πτωση αρνήσεώς του μπορούσε να
δών καθημερινών αναγκών τούτων28.
ζητήσει να ανταλλάξουν τις περιουσίες
Η για τις ασθενέστερες οικονομικά
των, η ανταλλαγή δε αυτή ονομάζετο
τάξεις της Αθηναϊκής Πολιτείας κοινω «αντίδοση», η ακόμη ο θεωρούμενος
νική μέριμνα, με την ευθύνη ειδικών σαν αδικούμενος ήταν δυνατόν να
διοικητικών υπηρεσιών και υπαλλήλων προκαλέσει σε δίκη τον προσκληθέντα,
περιελάμβανε:
προκειμένου ν' αποδειχθεί ποιος ήταν
(1)
. - Τον αναδασμό της αγροτικήςο περισσότερο πλούσιος και κατά συνέ
ιδιοκτησίας και την απαλλαγή από τα πεια και υποχρεωμένος ν' αναλάβει
χρέη, ιδιωτικά και δημόσια (Σεισά- την δαπάνη της λειτουργίας31.
χθια)29.
(3). - Την συγκρότηση «Ενώσεων»,
(2) . - Την θέσπιση προοδευτικής των καλουμένων «Εράνων» που αρχικά
348

είχαν σαν σκοπό την πραγματοποίηση
λιτών φιλικών συμποσίων, με κοινή
συνεισφορά των συνεστιαζομένων,
ενώ στη συνέχεια παίρνουν την μορφή
αγαθοεργού ή αλληλοβοθητικού σωμα
τείου, που παρέχει βοηθήματα στα
μέλη του με την μορφή άτοκου δανεί
ου, με ελαστικούς όρους επιστροφής,
σε περιπτώσεις ανεργίας ή καταστάσε
ων ανάγκης (ασθένεια - απολύτρωση
αιχμαλώτου - αποκατάσταση πτωχής
κόρης κλπ.)32.
(4)
. - Την διανομή των λαφύρων τω
πολέμων στους ασθενέστερους οικο
νομικά Αθηναίους πολίτες33.
(5)
. - Τις «κληρουχίες», δηλαδή τη
διανομή γαιών των κατακτωμένων χω
ρών σε ακτήμονες Αθηναίους πολί
τες34.
(6)
. - Την εκτέλεση μεγάλων έργω
κοινής ωφέλειας στα οποία απασχο
λούντο πολλά άτομα35.
(7)
. - Την συντήρηση από το Κράτος
των γονέων, των παιδιών και των
ανηλίκων αδελφών, των υπέρ της Πα
τρίδας φονευθέντων. Ειδικά τα ορφανά
του πολέμου ετύγχαναν προνομιακής
μεταχειρίσεως με την κηδεμονία των
από ειδικό άρχοντα, τον «Πολέμαρχο»36
και την εξασφάλιση μέχρις ότου ενηλικιωθούν, των βιοτικών των αναγκών και
της εκπαιδεύσεώς των37.
(8)
. - Την μέριμνα υπέρ των αναπή
ρων πολέμου των ανέργων, των ανικά
νων για εργασία («Αδυνάτων») των
πτωχών, με την χορήγηση ειδικού επι
δόματος, ανάλογα με την αναπηρία,
αρμοδίως διαπιστευμένη και την οικο
νομική των κατάσταση (το εισόδημα του
βοηθουμένου έπρεπε να ήταν μικρότε
ρο από τρεις «μνάς»)38. Σ' αυτούς
κατεβάλλετο και το «Θεωρικό» επίδομα
που σκοπός του ήταν να καθιστά
δυνατή την συμμετοχή των στις δημόσι
ες εορτές39.
(9)
. - Την καθιέρωση του θεσμού της
«μισθοφορίας», ως π.χ. επίδομα σε
πτωχούς πολίτες για να καθίσταται
δυνατή η συμμετοχή των στις Συνελεύ
σεις της Εκκλησίας του Δήμου, τη
Βουλή, τα Δικαστήρια κ.λ.π.40.
(10)
. -Τηνχορήγηση επιδομάτων κα
την εξασφάλιση του επισιτισμού (διανο
μή σίτου και κριθής) στους κατοίκους
σ' έκτακτες περιπτώσεις (πόλεμοι
κ.λ.π.) και περιόδου σιτοδείας41.
(11)
. - Την ισόβιο διατροφή από το
Πρυτανείο, των νικηφόρων στρατηγών,
βουλευτών ή άλλων διαπρεπών προσώ
πων42.
γ. - Η παροχή ιατρικής περιθάλψεως
στους ασθενείς εγίνετο άλλοτε μεν
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από ιδιώτες ιατρούς και άλλοτε στα
Ασκληπνεία,43 με την καταβοή της
σχετικής αμοιβής. Τον 6ον αιώνα π.Χ.
από την πόλη-Κράτος δημιουργείται ο
κοινωνικός θεσμός του «δημοσιεύοντος ιατρού» με σκοπό την διαφύλαξη
και αποκατάσταση της υγείας των
πολιτών της. Ο δημοσιεύων ιατρός,
κατόπιν προκηρύξεως της πόλεως,
εκλέγεται από τους πολίτες, στην
Αθήνα από την Εκκλησία του Δήμου44,
με βάση τα προσόντα και την συμπερι
φορά των υποψηφίων και προσλαμβά
νεται απ' αυτή για ορισμένο χρονικό
διάστημα με πάγια αντιμισθία που εκαλύπτετο από ειδικό μικρό τέλος, κατα
βαλλόμενο απ' αυτούς. Ο δημοσιεύων
ιατρός είχε καθήκον να φροντίζει με
την παροχή ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, χωρίς αμοιβή, τους αρρώ
στους πολίτες της περιοχής για την
οποία είχε ορισθεί, ανεξάρτητα αν
αυτοί ήσαν πλούσιοι ή φτωχοί, αρκεί να
είχαν καταβάλλει το από την πόλη
οριζόμενο ειδικό τέλος, το «ιατρικό».
Τους μη έχοντας καταβάλλει το ειδικό
τέλος φρόντιζε το βοηθητικό ιατρικό
προσωπικό, αποτελούμενο κατά κανό
να από δούλους. Ο δημοσιεύων ιατρός
δεχότανε τους περιπατικούς ασθενείς
σε κατάλληλους χώρους, δημόσια ια

τρεία, παραχωρημένους από την πόλη
και σε περίπτωση ελλείψεως στο ιδιωτι
κό του ιατρείο, ενώ τους κατάκοιτους
επισκεπτότανε στα σπίτια τους. Οι
δημοσιεύοντες ιατροί εκτός των προαναφερθέντων καθηκόντων προσέφεραν υπηρεσίες στους αθλουμένους
στα γυμναστήρια, ασκούσαν εποπτεία
στους ιδιώτες ιατρούς της περιοχής για
την απ' αυτούς άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος σύμφωνα με τον όρκο
του Ιπποκράτη και ενεργούσαν αστυϊατρικές ή ιατροδικαστικές εργασίες45.
δ. - Προγράμματα στεγαστικής μέρι
μνας του πληθυσμού δεν απαντώνται
στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά το θέμα της
διασφαλίσεως κατοικίας ανήκει απο
κλειστικά στους πολίτες και στις οικο
νομικές δυνατότητές των. Αντίθετα
στο θέμα της ανεγέρσεως δημοσίων
κτιρίων, η σχετική δραστηριότητα είναι
ιδιαίτερα αξιόλογη και θαυμαστή46. Σημειούται ότι η δημόσια δραστηριότητα
στον στεγαστικό τομέα χρησιμεύει όχι
μόνο για να πλουτίσει την πόλη με
αξιόλογα δημόσια οικοδομήματα, αλλά
και για την καταπολέμηση της ανεργί
ας, αφού για την ανέγερσή των χρησι
μοποιούντο πλήθος ανέργων και ακτημόνων πολιτών47.
ε. - Δεν απαντώνται ειδικοί θεσμοί

προορισμένοι για την προστασία των
εργαζομένων πολιτών σε περιπτώσεις
πρόσκαιρης ή μόνιμης ασθένειας, ή
ατυχήματος, καθώς επίσης και προστα
τευτικών μέτρων, για τους όρους, το
χρόνο και την αμοιβή εργασίας, εκτός
από μεμονωμένες εξαιρέσεις, κυρίως
μετά τους Ελληνιστικούς χρόνους48.
Αντίθετα ο κύριος του δούλου σε
περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήματος
οφείλει να τον φροντίζει, παρέχοντας
σ' αυτόν ιατροφαρμακευτική περίθαλ
ψη, όπως επίσης και τ' απαραίτητα
μέσα για τη συντήρηση του κατά την
διάρκειά των, πλήν όμως η υποχρέωση
αυτή μοναδικό σκοπό είχε την προστα
σία, αποκλειστικά, των συμφερόντων
του κυρίου, αφού αποκαθισταμένης της
υγείας του, θα καθίστατο και πάλιν
οικονομικά αποδοτικός49.
Σήμερα τα θέματα της Κοινωνικής
Πολιτικής αποτελούν την πρωταρχική
μέριμνα των συγχρόνων κρατών και
έχουν συνταγματικά κατοχυρωθεί σαν
Κοινωνικά Δικαιώματα των πολιτών (π.χ.
άρθρα 21 και 22 Συντάγματος 1975) η
αφετηρία των όμως απαντάται, όπως
και όλων των προοδευτικών θεσμών,
στο αθάνατο Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα.
1.
-Π . Κυριακουλάκου, Κοινωνική Πολιτι
κή, Αθήναι 1970, σελ. 40, 55. -I. Αγγέλη,
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Εισαγωγή εις την Κοινωνικήν Πολιτικήν,
περιοδικό «Διοικητική Δικαιοσύνη», τομ. Θ'
σελ. 353. - Αθαν. Κανάρα, Ιστορία και
Διοίκησις Κοινωνικής Προνοίας, έκδ. Υπουρ
γείου Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων
(ΚΑΤΕΕ) 1974, σελ. 10.
2. I. Αγγέλη, Κοινωνική πρόνοια, Αθήναι
1977, σελ. 4. - Αθαν. Κανάρα, ένθα αν. σελ.
17.
3. Δημήτρη Δάουλα, Ιστορία του Σοσιαλι
σμού και των κοινωνικών αγώνων τόμ. 1ος,
έκδ. Αφών Πανουργία, χ, χ. σελ. 149.
4. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του
Βασιλιά της Σπάρτης Δημάρατου στον Βασι
λιά των Περσών Ξέρξη: «Αν και οι Λακεδαι
μόνιοι είναι ελεύθεροι εν τούτοις δεν είναι
ελεύθεροι εν παντί. Διότι υπεράνω αυτών
κύριος είναι ο νόμος, τον οποίον φοβούνται,
περισσότερον, απ' ότι ο λαός φοβείται εσέ»
(WILL DURANT: Παγκόσμιος ιστορία του
Πολιτισμού, τομ. Β ', Αθήνα 1965,'σελ. 103.
5. -I. Αγγέλη Κοινωνική Πρόνοια, Αθήνα
1977, σελ 11.
6. -ROBERT FLACELIERE, Ο Δημόσιος
και Ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων,
μετ. Γερ. Βανδώρου, έκδ. Β' Αθήναι 1974,
σελ. 109.
7. WILL DURANT, ένθα αν., τόμ. Β ', σελ.

100. -Δ. Δάουλα, ένθα αν., τόμ. Α ' σελ. 148.
-R. FLACELIERE, ένθά αν. σελ. 110.-.
18. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, έκδ.
Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Β ', 1971 σελ. 462 19. -Δημ. Δάουλα, ένθα αν., τόμ. Α ', σελ.
151, 152.20. -Θουκιδίδου, Ιστορίαι, ΒιβλίονΒ', κατά
μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου, έκδ.
Ελληνικού Εκδοτικού Οργανισμού, Αθήνα
σελ. 272. -Π. Δημοπούλου, Ο Δημόσιος και
Ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα
1933, σελ. 15 επ.21. -WILL DURANT, ένθα αν., τόμ. Β ',
σελ. 301. - Γκόουν Ρεϊνάκ, ένθα αν. σελ. 117.
- Π. Δημοπούλου, ένθα αν. σελ. 231 επ.,292
επ., 307 επ.22. -Θουκιδίδου, Ιστορίαι, ΒιβλίονΒ',παρ.
38, έκδ. Ελληνικού Εκδοτικού Οργανισμού,

100 , 101 .

8. -Δημ. Δάουλα, ένθα αν., τόμ. Α' σελ.
147. -WILL DURANT, ένθα αν., τόμ. Β' σελ.
96. -Αθαν. Κανάρα, ένθα αν. σελ. 18. -Π .
Κυριακουλάκου, ένθα αν. σελ. 12.
9. -Δ . Δάουλα, ένθα αν., Α ' σελ. 147.
-WILL DURANT, ένθα αν. τόμ. Β' σελ. 96.
-Αθαν. Κανάρα, ένθα αν. σελ. 19. -ΓκόουΡε'ίνάκ, Αθήνα έκδ. Ελευθερουδάκη, 1930,
σελ. 189. -Π . Κυριακουλάκου, ένθα αν. σελ.
12-

10. -Δ. Δάουλα, ένθα αν., τόμ. Α' σελ.
148. WILL DURANT, ένθα αν., τόμ. Β' σελ.
96.
11. -Αθαν. Κανάρα, ένθα αν. σελ. 19. -Π.
Κυριακουλάκου, ένθα αν. σελ. 12.
12. -Δ. Δάουλα, ένθα αν. τόμ. Α ', σελ.
148. -Γκόου-Ρείνάκ, ένθα αν. σελ. 188
13. -«είδε αγεννές καιάμορφοναπέπεμπον εις τας λεγομένας Αποθέτας παρά
Ταύγετον βαραθρώδη τόπον» (Πλουτάρχου
Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος, XVI, 21, Βιβλι
οθήκη των Ελλήνων, έκδ. Ελληνικού Εκδοτι
κού Οργανισμού, τόμ. 20).
14. WILL DURANT, ένθα αν. τόμ. Β ', σελ.
98.
15. -W ILL DURANT, ένθα αν., τόμ. Β
σελ. 99, 100. -R. FLACELIERE, ένθα αν.
σελ. 111.
16. Η συμμετοχή των κοριτσιών στις
σωματικές ασκήσεις (δρόμος - πάλη δισκοβολία - ακόντιο κ.λ.π.) προκαλεί τα
ειρωνικά σχόλια του Ευριπίδη (Ανδρομάχη
στιχ. 597-598) που αναφέρει ότι: «Παρατάνε
εκείνες τα σπίτια τους και με ξέσκεπα τα
μηριά τους και με τα πέπλα ανεμίζοντας
γυμνάζονται στα στάδια και στις παλαίστρες
μαζί με τα αγόρια» (R. FLACELIERE, ένθα
αν. σελ. 76).
17. -WILLDURANT,0v0aav.T0p, Β ', σελ.
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Στην
απέναντι σελίδα
η περίφημη
παριζιάνα (τμήμα
τοιχογραφίας
από το
ανάκτορο
της Κνωσσού)

σελ. 273.
23 -WILL DURANT, ένθα αν.. τόμ. Β σελ.
301. -R. FLACELIERE,ένθα αν.σελ. 119, -Πί
Δημοπούλου, ένθα αν. σελ. 168 24. -R. FLACELIERE, ένθα αν. σελ. 119. Ευθ., Θωμοπούλου, Η ιστορία της κοινωνι
κής προστασίας από των αρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι σήμερα, Αθήνα έκδ. Παπαζήση,
1977, σελ. 49 25. -R. FLACELIERE ένθα αν., σελ. 119 26. -R. FLACELIERE, ένθα αν. σελ. 118. Π. Δημοπούλου, ένθα άν. σελ. 166.
27. -G. WILSON-G. RYLAND, Κοινωνική
Εργασία με ομάδες, μετάφραση Καλλιόπης
Μουστάκα, έκδ. ΜΕΕΚΕ, σελ. 21 .28. -Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, έκδ.
Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Γ ', Αθήναι 1972, σελ.
97»

29. -Π. Κυριακουλάκου, ένθα αν., σελ. 12.
- Αθαν. Κανάρα, ένθα αν. σελ. 20 Δημ.
Δάουλα, ένθα αν., τομ. Α ', σελ. 177. - I.
Αγγέλη, ένθα αν. σελ. 8 Γκόου Ρεϊνάκ, ένθα
αν. σελ. 129. - Κασσιανής Πανουτσοπούλου,
Κοινωνική Πρόνοια, Αθήνα 1977, σελ. 27.
30. -I. Αγγέλη, ένθα αν. σελ. 8 - Γκόου
Ρεϊνάκ, ένθα αν. σελ. 181.3 1 -WILL DURANT, ένθα αν., τόμ. Β ,
σελ. 279. - Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους,
τόμ. Γ , σελ. 997, 98 - Γκόου Ρεϊνάκ, ένθα
αν., σελ. 151, 182. Π. Δημοπούλου, ένθα αν.,
σελ. 85 επ.32. -Ξεν. Θωμαϊδη, Διερεύνησις των θε
σμών Κοινωνικής Προστασίας από της Αρ
χαιότητας μέχρι και της Επαναστάσεως του
Εικοσιένα εις τον Ελληνικόν Χώρον, Αθήναι
1973, σελ. 74 επ. - 1. Αγγέλη, ένθα αν., σελ.
10. - Κασ. Πανουτσοπούλου·, ένθα αν., σελ.
27.33. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, έκδ.
Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Τ ', Αθήναι 1972, σελ.
97.34 - Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Γ ', Αθή«3ΐ 1972, σελ. 97. - Γκόου - Ρεϊνάκ,
ένθα αν., σελ. 192 35. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Γ1, Αθήναι 1972, σελ. 97. - 1. Αγγέλη, ένθα
αν. σελ. 9. - Κασ. Πανουτσοπούλου, ένθα
αν., σελ. 29 36. -Γκόου - Ρεϊνάκ, ένθα αν. σελ. 155.37. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Γ1 σελ. 97. - 1. Αγγέλη, ένθα αν. σελ. 10. - Ξ.
Θωμαϊδη, ένθα αν., σελ. 85.38. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Γ1, σελ. 97. -Κυριάκου Κοσμά, Λυσίου Λόγοι,
Αθήναι έκδ. ΟΕΔΒ, 1968, σελ. 21. -I. Αγγέλη,
ένθα αν. σελ. 9. -Κασ. Πανουτσοπούλου,
ένθα αν. σελ. 27, 29. -Ξ. Θωμαϊδη, ένθα αν.
σελ. §4.39. -Γκόου - Ρεϊνάκ, ένθα αν. σελ. 178,
403. - Ξ. Θωμαϊδη, ένθα αν. σελ. 96 40. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Γ1, σελ. 97. -I. Αγγέλη, ένθα αν. σελ. 10 41. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Γ1 σελ. 97. -I. Αγγέλη, ένθα αν. σελ. 9.
-Γκόου-Ρείνάκ, ένθα αν. σελ. 179 -Ξεν.
Θωμαϊδη, ένθα αν. σελ. 104.42. -I. Αγγέλη, ένθα αν. σελ. 9. -Κ.
Πανουτσοπούλου, ένθα αν. σελ. 29. -Ευθ.
Θωμοπούλου, ένθα αν. σελ. 42.
43. -Βλέπε Α. Αραβαντινού, Ασκληπιός
και Ασκληπιεία, έκδ. Λέων.44. -Πλάτωνος, Γοργίας 455 Β 45. -Ξ. Θωμαϊδη, ένθα αν. σελ. 32 επ.,
192. -Ευθ. Θωμοπούλου, ένθα αν. σελ. 347.
-R. FLACE LIERE, ένθα αν. σελ. 178. - Π
Δημοπούλου ένθα αν σελ. 344. -Ιστορία του
Ελληνικού ' Εθνους, τόμ. Β' σελ. 469.46. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Γ2 σελ. 279 47. -Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους, τόμ.
Β' σελ. 469 - R. FLACELIERE ένθα αν. σελ.
2648. -Ξ. Θωμαϊδη, ένθα αν., σελ. 68 ε π 49. -Ξ. Θωμαϊδη, ένθα αν., σελ. 65 επ.
-WILL DURANT, ένθα αν., τόμ. Β ', σελ.
293.-
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Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δεμένοι
με ενα παρελθόν που φοβούνται που
βασανίζονται από τύψεις. Αντίθετα
άνθρωποι που έχουν καλές αναμνήσεις
που έζηοαν τη χαρά της ζωής, γίνονται
ικανοί να την προσφέρουν και στους
άλλους.

του α π ό το γερμανικό στρατόπεδο
συγκεντρώσεως: Στις δύσκολες ώ 
ρες σκεπτόμαστε οι περισσότεροι
τις στιγμές π ο υ είχαμε π ερ ά σ ει με
την οικογένειά μας και αυτή η
ανάμνηση μας κρατούσε.
Αν για το παρελθόν, η φροντίδα

Ενας ά ν θ ρ ω π ο ς π ο υ έχει κλ€ίσ€ΐ τον ο ρ ίζο ντα της ψ υχής τι
του χρόνου συνδέε
Η ταιΕΝΝΟΙΑ
με την κίνηση π ο υ είναι
χαρακτηριστικό του ψυχικού, ό π ω ς
είναι χαρακτηριστικό και του σώμα τικού οργανισμού. Το άτομο, καθώς
προχω ρεί, συναντά το χρόνο και
στις τρεις διαστάσεις του.
Το παρελθόν. Είναι η ρίζα, η
ιστορία, όσα ως τώ ρα έζησε το
ά τ ο μ ο , ό σ α σ υ ν ε κ έ ν τ ρ ω σ ε στη
μνήμη του, όσα αισθάνθηκε, όσα
έμαθε.
Το παρόν. Είναι η στιγμή π ο υ
τώ ρα ζούμε. Είναι η ευκαιρία π ο υ
μας προσ φ έρεται για να την αξιοπ οιήσ ω μ ε. Συγχρόνως, το π αρ ό ν
είναι η βάση για να κτίσωμε το
μέλλον.
Το μέλλον όμως είναι η ευκαιρία
τω ν ευκαιριών. Είναι ο χώρος ό π ο υ
το άτομο το πο θετεί τα σχέδιά του,
τα όνειρα και τις προσδοκίες του.
Αν με ρωτήσετε, α π ό τις τρεις
διαστάσεις π ο ια έχει μεγαλύτερη
αξία, λέγει ο Jung, θα σας ειπ ώ ότι
δεν υπο τιμ ώ ούτε το παρελθόν,
διότι αποτελεί μια α π ο θ ή κη πείρας,
ούτε το παρόν, διότι είναι το σημείο
εκκινήσεως π ο υ επ ιτρ έπ ει στο ά 
τομο να ανοιχθεί, αλλά δεν θα
μπορούσα να φ αντασ θώ την α ν 
θρώ πινη εξέλιξη χωρίς την έννοια
του μέλλοντος.
Τα παιδικά χρόνια χαράσσονται
ανεξίτηλα και επιδαράσσονται α 
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νεξίτηλα και επιδρούν στο π α ρ ό ν
και στο μέλλον. Α π ’ εκεί ξεκινούν
κάποιες σημερινές αναστολές. Α λ 
λά και οι π όλο ι έλξεως, τα στοιχεία
δηλαδή συμπά θεια ς με τα ο π ο ία το
άτομο θα α γ α π ή σ η τη ζωή, τη
δουλειά, τους ανθρώ πους. Παιδί
π ο υ π έρ α σ ε α π ό εντυπώ σεις ε 
ποικοδομητικές, π ο υ ένοιω σε τη
χαρά της ζωής, την ομορφιά της
ζωής, α π ό χίλιες δυο όψεις, π ο υ
θυμάται ευχάριστες και σπουδαίες
ώρες της οικογενειακής ζωής, π ο υ
έμαθε να π ρ οσ έχη τον κ ό π ο της
μητέρας και του π α τ έ ρ α π ο υ είδε
τη μητέρα του να π ερ νά δυσκολίες
χωρίς να καταστρέψ η την αρμονία
τη δική της και της οικογένειας της,
έρχεται με φτερά στην ενήλικο
ζωή.
Στην αντίθετη π ε ρ ίπ τ ω σ η θα έχη
κενά. ' Οχι ότι δεν γεμίζουν. Αλλά
πολλοί γάμοι χα λούν α π ό άσχημα
παιδικά χρόνια, πολλο ί άνθρ ω πο ι
υ πο φ έρ ο υν σ ’ όλη τους τη ζωή
α π ’ αυτά.
Υ π άρχου ν ά νθρ ω πο ι π ο υ είναι
δεμένοι μ’ ένα π α ρ ελθ ό ν π ο υ φ ο 
βούνται, π ο υ βασανίζονται α π ό
τύψεις. Αντίθετα, ά νθρ ω ποι π ο υ
έχουν καλές αναμνήσεις, π ο υ έζησαν τη χα ρ ά της ζωής, γίνονται
ικα νο ί να τη ν π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν και
στους άλλους. Λέει ο Frankl στο
βιβλίο ό π ο υ διηγείται τις εμπειρίες

μας π ρ έ π ε ι να κατευθύνεται στο ν ’
α π α λλα γ ο ύ μ ε α π ό όσα το β α ρ ύ 
νουν, για το μέλλον π ρ έ π ε ι να
φροντίζωμε, ώ στε η επίδρασή του
να είναι λυτρωτική.
Ο Stocker αναφέρει ένα όνειρο
π ο υ , με διάφορες παραλλαγές, ή 
ταν συνηθισμένο στους σ υ μ πα τρ ι
ώτες του κατά τη διάρκεια του
π ολέμου. Σαν να βρίσκονταν σε μια
θάλασσα και έκαναν π ρ ο σ π ά θ ε ια
να φ θά σουν κολυμπώ ντας σ ’ ένα
νησί, ωραίο, παραδεισένιο, αλλά,
έλεγαν, μόλις φ θ ά να με στο νησί,
έβγαιναν κάτι άνθρ ω πο ι π ο υ μας
π ολεμ ού σ α ν και μας α π ω θ ο ύ σ α ν
και κ α θ ώ ς π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α μ ε να
βγούμε στην ξηρά άλλοι α π ό μας
βούλιαζαν άλλοι κατώ ρθω ναν να
φ θάσουν και άλλοι επέστρεφαν.
Δείχνει αυτό το όνειρο την ψυχική
ανάγκη του α νθρ ώ πο υ να το π ο θ ε τήση τον ευατόν του σ ’ ένα μέλλον
π ο υ να είναι ο π ω σ δ ή π ο τ ε κ α λύ τε
ρο α π ό το παρόν.
Αλλοίμονο στον ά νθρ ω πο π ο υ θα
ξυ πνήσ η μία ημέρα και θα σκεφθή,
ότι δεν έχει τίπ ο τε π λ έ ο ν να κάνη
στη ζωή του. Αλλοίμονο στο νέο
π ο υ δεν κάνει όνειρα. Το όνειρο
είναι μία σύλληψη του μέλλοντος,
σαν να κάνουμε μία κατάσχεση, μία
πρ οσ ημείω ση στο χώρο του μ έλ
λοντος.
Ενας άνθρ ω πος π ο υ έχει κλείσει

ΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
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Α λ λ ο ίμ ο ν ο σ τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο π ο υ
θ α ξ υ π ν ή σ ε ι μ ια ή μ ε ρ α κ α ι θ α σ κ ε φ θ ε ί ό τ ι δ ε ν
έ χ ε ι τ ίπ ο τ ε π λ έ ο ν ν α κ ά ν ε ι

για το μ έλλο ν, τον έχει κλε ίσ ε ι και για τους ά λλο υ ς
Η έλλειψη ονείρου, η έλλειψη
π ροο πτική ς χαρακτηρίζει άτομο με
ατελή ψυχική συγκρότηση. Για το
φυσιολογικό άτομο η κίνηση π ρ έ 
π ε ι να είναι προς μία προοδευτική
μελλοντική εξέλιξη.
Μ έσα στο χρόνο, το π ρ ό σ ω π ο
π ρ έ π ε ι να γίνη, συνειδητά, ελ ε ύ θ ε 
ρα και εκούσια, αυτό π ο υ είναι.
Ελεύθερος καθώς είναι, αλλά μέσα
σε όρια π ο υ π ρ έ π ε ι να σέβεται, ο
άνθρω πος μπορεί να βρη τον ε α υ 
τό του ή να τον χάση, να επιτύχη ή
να καταστρέψ η το σκο π ό του.
2. Η συνάντηση με τον άλλο.

τον ορίζοντα της ψυχής του για το
μέλλον, τον έχει κλείσει και για τους
άλλους. Αντίθετα, εκείνος π ο υ έχει
ανοικτό τον ορίζοντα της ψυχής
του, βοηθεί και τους άλλους. Ο
εκπαιδευτικός αποδίδει στο έργο
του όταν ανοίγη δρόμους στα π α ι
διά. Ο οικογενειάρχης π ο υ έχει
κλείσει τα μάτια του στο μέλλον δεν
Βοηθεί κα θ ό λο υ την ο ικο γ ένειά
του. Ό σ ο ι, μεγάλοι άνθρ ω πο ι έ κ α 
ναν κάτι στη ζωή τους διατηρούσαν
ανοικτό τον ορίζοντα της ψυχής
στο μέλλον.

Πού είναι ο αδελφός σου; Η
ιστορία του Κάϊν και του ' Αβελ και
το ερώτημα του Θ εού στον Κάϊν,
έπ ειτα α π ό το φόνο του αδελφού
του, έρχεται στην ψυχή κάθε α ν 
θ ρ ώ π ο υ όσο π ροχω ρ εί στη ζωή.
«Τι με αφ ο ρά εμένα ο άλλος;
Μ ή π ω ς εγ ώ είμαι φύλακας του
αδελφού μου,·» ' Ηταν το θέμα ενός
ω ραίου συνεδρίου της ιατρικής της
προσ ω πικό τητο ς πριν α π ό λίγα
χρόνια στις Βρυξέλλες.
Ο άλλος μου μοιάζει. Δεν είναι
αντικείμενο, δένδρο, λιθάρι, σπίτι'
δεν είναι ζώο. Ο άλλος είναι κάποιος
π ο υ σκέπτεται ό π ω ς εγώ, α ισ θ ά 
νεται ό π ω ς εγώ, βλέπει προς τα
άνω, π ρος τα κάτω, προσδοκά
βοήθεια, ελπίζει, ονειρεύεται, ό π ω ς

εγώ.
Ποιά θα είναι η σχέση μου με τον
άλλο; ' Ενας δημόσιος υπάλληλος
δεν βλέπει το όνομά του στον
π ίνα κα τω ν π ρ οα γ ω γ ώ ν. Γιατί; Ο
συνάδελφος του τον είχε διαβάλει
στον π ρ οϊσ τά μενο ότι δεν είναι
ά ξιο ς .' Ετσι π ρ ο ά γ ε τ α ι ο ένας, μένει
ο άλλος. Η πικρία, ο ψυχικός πόνος
π ο υ δοκιμάζει, δεν είναι άραγε
δηλητήριο;
Σ τ η σ τ ά σ η τ ο υ λ ε ω φ ο ρ ε ίο υ
μπαίνει κάποιος και κλέβει τη σειρά
μας. Στο γκισέ μιας τραπέζης μπαί νει ο άλλος α π ό το π λ ά ι - «μία
π ληρ ο φ ο ρ ία μόνον θέλω» - και
εκτοπίζει όλους τους άλλους.
Μία μαθήτρια όλα της τα χρόνια
στο σχολείο εθαύμαζε και ζήλευε
τη συμμμαθήτριά της, την «πρώτη»
στην τάξη. «' Ηθελα τόσο π ο λ ύ να
με πρ οσ έξη και να μ' έχει φίλη». Αν
ήξερε η άλλη π ό σ ο σημαντική θα
ήταν μία τόση δα κίνηση δική της για
ν' άναδυθή μία ανθρ ώ πινη ζωή!
Αυτή δεν συνήντησε την άλλη!
Δεν συνήντησα τον άλλο! Αλλά
για τη συνάντηση με τον άλλο
α π α ιτ ο ύ ν τ α ι ω ρισμένες π ρ ο ϋ π ο 
θέσεις:
Να κά νω τ ό π ο στον άλλο. ’ Οχι
υλικό τόπο, αλλά ψυχικό. ’ Ο ταν με
συναντά ο άλλος, να ξέρη ότι του
κάνω τό πο . Τον τιμώ και τον εκτιμώ,
περ ιμ ένω κάτι α π ' αυτόν, π ε ρ ιμ έ 
νω ν α προκόψ η, και σε μένα ταιριά 353
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Εάν ο άνδρας και η γυναίκα οτο γάμο
συναντηθούν αληθινά, αυτό είναι κάτι
το θαυμαστό. Οταν οι άνθρωποι συ
ναντιόνται με εναν κοινό σκοπό και
προχωρούν μαζί σε μια δημιουργία τότε
η ομάδα από μηχανική ενότης, γίνεται
κοινό της, κοινωνική ομάδα.

ζει να π ρ ο σ φ έρ ω κάτι π ο λύ μικρό
για ν ’ ανέβη αυτός ο άνθρ ω πος και
να προχω ρήσει σε κατάσταση ψ υ 
χικής ευφορίας. Είναι σπουδάίος ο
άλλος και σπ ο υδ αίο να τον σ υ να ν
τήσω. Σπουδαίο γιατί βοηθούμε και
τη δική μας ανθρω πιά.
Συναντώ τον άλλο όσο έχ ω α φ ή σει χώρο γ ι’ αυτόν στον εσωτερικό
μου κόσμο. Ποιών ανθ ρ ώ π ω ν τη
συντροφιά επιζητούμε συνήθως;
Ασφαλώ ς εκείνων π ο υ μας κάνουν
να αισθανόμαστε, ότι κάτι αξίζομε,
π ο υ π ρ ο σ π α θ ο ύ ν να μας β οη θή 
σουν ν ανέβωμε. Οι μαθητές δια
κρίνουν τον καθηγητή π ο υ π ε ρ ιμ έ 
νει κάτι α π ’ αυτούς. Α π ’ αυτόν
δέχονται ο πο ια δ ή π ο τε συμβουλή
και επ ίπ ληξη. Είναι η συμπεριφορά
των α νθρ ώ πω ν π ο υ λένε: Τι έκανες
σήμερα; Προχώρησες λίγο;
Ο άρρωστος νομίζει ότι έχει χάσει
μία ευκαιρία στη ζωή και είναι
εξα ιρετικά ευ άλω τος. Προσδοκά
ότι θα τον αντιμετω πίσουν σαν
άνθρω πο. Δεν γίνεται π ά ντο τε αυ τό. Συνήθως τον αντιμετω πίζουν
σαν ένα νούμερο σ ’ ένα θάλαμο.
ΕΗταν ένας χειρούργος ικα νότα 
τος, αλλά π ο λ ύ σκληρός και στους
αρρώστους και στις αδελφές. Κ ά 
π ο τ ε αρρώστησε ο ίδιος α π ό βαρειά αρρώστεια. Και έμεινε τρεις
μήνες στο κρεβάτι. Ο ίδιος διηγείται
π ω ς βγήκε άλλος άνθρ ω πος α π ό
την αρρώστιά τ ο υ .' Εμαθε να βλέπη
τους συνανθρώ πους του με τα
προβλήματά τους και τους α ρ ρ ώ 
στους με διαφορετικό τρόπο.
Εάν ο άνδρας και η γυναίκα στο
γάμο συναντηθούν αληθινά, αυτό
είναι κάτι το θαυμαστό. Εάν ο
δάσκαλος έχη αληθινή συνάντηση
με το μαθητή εάν ο γιατρός συναντάται π ρα γμ α τικά με τον άρρωστο,
εάν δύο άνθρ ω πο ι ουναντώνται
αληθινά για να κάνουν καινούργιες
ανακαλύψεις, ν ’ ανοίξουν καινούρ
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γιους δρόμους, να κάνουν μαζί κ α ι
νούργια βήματα στη ζωή, εάν τα
μέλη μιας ομάδος, μιας κοινότητος
ουναντώ νται αληθινά... η ζωή είναι
κάτι το θαυμαοτό.
Κάθε πρόοδος στον πολιτισμό
έγινε α π ό α νθρ ώ πο υς π ο υ έ π α ψαν να είναι μονάδες και π ρ ο χ ώ ρ η σαν μαζί σε μία δημιουργία. Κοινότης σημαίνει ομάς α νθ ρ ώ π ω ν π ο υ
συ νερ γ ά ζο ντα ι και σ υ μ μ ετέχ ο υ ν
στα αγα θά του πολιτισμού. Κάθε
ανθρώ πινη ομάς δεν είναι και κ ο ι
νωνική ομάς.
Οταν οι άνθρ ω πο ι ουναντώνται
μ έναν κοινό σκο π ό και π ρ ο χ ω 
ρούν μαζί σε μια δημιουργία, τότε η
ομάς, α π ό μηχανική ενότης, γίνεται
κοινότης, κοινωνική ομάς.
Ενα α π λ ό μηχανικό άθροισμα
είναι δυνατόν ν ’ α π ο τελο ύ ν οι
συγκάτοικοι μιας πολυκατοικίας, οι
επιβάτες ενός λεω φ ορείου, οι μ α 
θητές ακόμη μιας τάξεως. Εια να
π ά ψ η να είναι τυχαίο μηχανικό
άθροισμα το σύνολο αυτώ ν των
α ν θ ρ ώ π ω ν , α π α ιτ ο ύ ν τ α ι (ορισμέ
νες προϋποθέσεις:
α) Οταν έχουν να επιτελέσ ουν
έναν κοινό και άξιο σκο π ό και κάθε
ημέρα ζυμώνωνται μ αυτόν τον
σκοπό.
β) Οταν υ π ά ρ χ η ψυχικός και
π ν ε υ μ α τ ικ ό ς σ ύ ν δ ε σ μ ο ς μ ε τ α ξ ύ
τω ν και συνειδητοποιούν ότι δεν
είναι ανταγωνιστές αλλά σ υ νερ γ ά 
τες.
γ) Οταν υ π ά ρ χ η η κατάλληλη
και ικανή ηγεσία. Οχι άνθρ ω ποι

π ο υ θ έ λ ο υ ν ν α ε π ιβ ά λ λ ω ν τ α ι
στους άλλους, αλλά π ρ ό σ ω π α π ο υ
α ισ θ ά ν ο ν τ α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο α π ό
τους άλλους την ευθύνη και θέτουν
τις δυνάμεις και τα προσ όντα των
στην υ πη ρ εσ ία των άλλων και στην
επ ιτυ χία του κοινού σκοπού.
Στην τάξη, με το να σχηματισθή
ένας ζωντανός κύκλος παιδιώ ν π ο υ
ενδιαφέρονται για ένα κοινό θέμα,
η ομάς μεταβάλλεται α π ό μηχανικό
άθροισμα σε κοινότητα. Το «σχο
λείο εργασίας» ήταν πρόοδος στην
παιδαγω γική.
Νέα καθηγήτρια διορίστηκε σε
επ α ρ χια κό Ευμνάσιο. Οι μαθητές
ξεσηκωμένοι, δεν ήθελαν να κ ά 
νουν μάθημα' ο Γυμνασιάρχης της
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ανέθεσε «να τα βγάλη πέρα». Δεν
δείλιασε, μπή κε στην τάξη, τα π α ι
διά επετέθησαν, αυτή ήρεμα τους
είπε: « ' Ηλθα εδώ για να κάνωμε
Αρχαία Ελληνικά, να ιδούμε π ώ ς
εσκέπτοντο οι πρόγονοί μας και αν
αυτά έχουν κά π ο ια εφ αρμογή σ ή 
μερα στη ζωή μ α ς .' Οσοι θέλουν να
μείνουν, ας μείνουν, όσοι δεν θ έ 
λουν, είναι ελεύθεροι να φύγουν,
εγώ δεν θα βάλω απουσία». Η
πρόκλησή ήταν μεγάλη, οι μαθητές
‘έμειναν στην τάξη και το μάθημα
άρχισε. Ας το παρακο λο υθ ήσ ου με
κι εμείς για λίγο. Διάβασαν α π ό τον
Αρριανό, το κεφ άλαιο ό π ο υ ο Μ.
Αλέξανδρος, αφ ού ενίκησε κατά
κράτος το Δαρείο, κατέλαβε την
αυτοκρατορική σκηνή π ο υ ο Δαρεί ος είχε εγκαταλείψει. Μ έσα ήταν η
βασίλισσα και τα παιδιά της. Μ π α ί
νει ο Αλέξανδρος μαζί με τον Η φ α ι
στίωνα π ο υ του έμοιαζε και ήταν
ντυμένος ό π ω ς αυτός. Η βασίλισσα
σηκώνεται και π έ φ τ ε ι να π ρ ο σ κ υ 
νήσει το νικητή βασιληά. Στην τ α 
ραχή της π έφ τ ε ι στα πόδια του
Ηφαιστίωνα. Της υπέδειξαν ότι δεν
είναι αυτός ο βασιλιάς. Και ο Α λέ
ξανδρος, με την μ εγα λο π ρ έπ εια
του ελληνικού π νεύματος και με τη
μόρφωση π ο υ είχε π άρ ει κοντά
στον Αριστοτέλη, έκανε τη θ α υ μ ά 
σια χειρονομία. Σήκω σε τη βασίλισ
σα λέγοντας. «Και αυτός Α λέξαν
δρος είναι». Πόσα π ρ ά γμ α τα είχαν
να θαυμάσουν τα παιδιά.Τ η βασιλι
κή στάση του Αλέξανδρου α π έ ν α ν 
τι στο φίλο του, την απο νο μή τιμής
σ’ αυτόν, τη μ εγ α λο π ρ επ ή χ ειρο 

νομία, την απο νο μή τιμής σε μια
γυναίκα στο βυθό της θλίψεώςτης.
Οι μαθητές έπ ειτα α π ’ αυτό π ε ρ ίμεναν με καινούργιο ενδιαφέρον το
μάθημα τω ν Αρχαίων Ελληνικών'
απ ο τελο ύ ν ομάδα πλέον.
' Οταν συναντώνται π έ ν τ ε φίλοι
και συμφ ω νούν να δημιουργήσουν
μία πνευματική κίνηση ή μία ομάδα
για να μελετήσουν κά πο ιο πρόβλη μα ή να π ά ν ε στα σύνορα για να
συναντήσουν τους ακρίτες ή όταν
μία ομάς Εερμανών φοιτητών π η 
γαίνει στην Κύπρο για να συναντή σει τους πρόσφυγες, αυτό είναι μία
πνευμ ατική ομάς π ο υ π ρ ο ϋ π ο θ έ 
τει συνάντηση αληθινή και ηγέτη
ικανό π ο υ δίνει έμπνευση.
Ο άνθρω πος είναι μοναχικός, ζη
υ πεύ θυ να την εσωτερική του ζωή,
αλλά δεν π ρ έ π ε ι να είναι α π ο μ ο 
νωμένος.
Ο ά νθρ ω πο ς είναι βασικά μ ονα χι
κός, με μία μοναδικότητα π ο υ του
μένει άγνω στη και π ο υ τον τ ο π ο 
θετεί κατά μέρος ακόμη και όταν
π λησ ιά ζη τους άλλους, Τ ίποτε α π ό
όσα εκδηλώνει δεν εκφράζει π λ ή 
ρως αυτό π ο υ είναι' τίπο τε δεν
αφήνει να προβλεφ θή τι θα μ π ο 
ρούσε να γίνη. Κλεισμένος στο
μυστήριό του, ό π ο υ κοιμάται ακόμη
η πραγματική του αξία. Μία α π ό 
σταση αξεπ έρ α σ τη τον χωρίζει
α π ό τους π ιο κοντινούς του και
α π ό τον ευατό του.
Εν τούτοις, δεν π ρ έ π ε ι να είναι
απομονω μένος. Ο άνθρ ω πος κλει
σμένος στον εαυτό του, χωρίς ε π ι
κοινωνία με τους ομοίους του, δεν
μπορεί να προχω ρ ή ση προς τον
ανθρω πισμό του. Αφημένος στις
εντυπώ σεις και στις σκέψεις του,
χωρίς ε π α φ ή με την π ρ α γ μ α τ ικ ό 
τητα, ευρίσκεται στο έλεος μιας
φαντασίας και μιας λογικής π ο υ του
φέρνουν λανθασμένες αντιλήψεις ή
τουλάχιστον αμφισβητούμενες.
Εια να α να π τυ χ θ ή π έ ρ α α π ό τον
ορίζοντα π ο υ σε κάθε στάδιο π ε ρ ι
ορίζει την ατομική ζωή, είναι α ν ά γ 
κη ν ’ ανακαλύψ η άλλες α ν θ ρ ώ π ι
νες ιστορίες. Εια να μην είναι το
θύμα διανοητικών και συ να ισθ ημ α 
τικών ντετερμινισμών, για να μη
μένη η εικόνα του περιβάλλοντος
του και το π ρ οϊό ν της φυλής του,
για να γίνη ο εαυτός του π έ ρ α α π ’
αυτό π ο υ μπορεί μόνος να σ κ έ π τ ε 
ται και να θέλη, του χρειάζονται
παρ ουσίες άλλες, οι οποίες, χωρίς
να βιάζουν τη μόνωσή του, την

γεμίζουν, και χωρίς να τον α π ο μ α 
κρύνουν α π ό τον εαυτό του, του
δίνουν την ευκαιρία ν ’ ακούη την
π ρόσκληση του εαυτού του.
Η επικοινω νία με τους άλλους
μπορεί να περιορίζεται στην κο ιν ω 
νική ε π α φ ή . Κάτω α π ό την π ίεσ ή
της πολλοί δεν κατορθώνουν να
βρουν την π ρ ο σ ω π ικ ή τους α ν α 
π ν ο ή . Η ύ π α ρ ξή τους είναι χωρίς
συνοχή και δεν την συ νειδη τοπ ο ι
ούν. Το βάθος του εαυτού των, με
όλες τις δυνατότητες και τις κρυφές
αντένες π ρος το ξεπέρασμα, τους
είναι άγνωστο. Η εξάρτησή τους
α πένα ντι σε καθετί π ο υ δεν είναι ο
εαυτός των τους εμποδίζει να δ ια 
κρίνουν τα κομμάτια του όντος π ο υ
ευρίσκεται σε υ π ό σ χ ε σ η μέσα τους
και ν ’ α νταποκριθούν σ ’ αυτό.
Υ πάρχει όμως μία άλλη ε π ικ ο ι
νω νία μεταξύ των ανθρ ώ πω ν: η
ανθρ ώ πινη επικοινωνία. Αντίθετα
α π ό την προηγουμένη, αυτή π ρ ο 
έρχεται α π ό την πνευματική ζ ω ν 
τάνια ωρισμένων όντων, αντί να
πρ οέρ χετα ι α π ό γεγονότα βασικά
α π ρ ό σ ω π α , ακόμη και όταν οι ά ν 
θ ρ ω πο ι π α ίζο υ ν κά π ο ιο ρόλο σ ’
αυτά. Επιτρέπει σε μερικά άτομα
να γίνωνται εσωτερικά π ε ρ ισ σ ό τ ε 
ρο ζω ντανά. Περισσότερο α νθ ρ ώ 
πινη, αυτή η επικοινω νία δεν ε π ι
βάλλεται με βία ό π ω ς η κοσμική
επικοινωνία. Δεν την προτείνουν
και δεν την δέχονται π α ρ ά μόνον
ελεύθερα. Κάθε επιβολή ο π ο ιο σ 
δ ήπ οτε μορφής, την κάνει να ξε φ εύ γ η α π ό τη φύση της, ακόμη και
αν φαίνεται ότι την ευνοεί. Είναι
στην ευρεία της έννοια μια π ν ε υ 
ματική συνεργασία μεταξύ τω ν α ν 
θρ ώ πω ν.
Αλλά π ώ ς να κατορθώση κανείς
ένα άνοιγμα π ρ ος τον άλλο π ε ρ ισ 
σότερο αληθινό α π ό μια α π λ ή σ υ 
νάντηση, όταν τίπ ο τ ε δεν το κάνει
εύκολο, όταν όλα μοιάζουν ν’ αντί τίθενται: ο θόρυβος της ζωής, το
π λήθ ος των επ ιφ α ν ε ια κ ώ ν σ υ ν α ν 
τήσεων, το γενικό κλίμα μιας κ ο ιν ω 
νίας εξαιρετικά εξωτερικευμένης;
Ο μόνος τρόπος είναι και π ά λ ι η
περισυλλογή, τα λίγα έστω λ ε π τ ά
κάθε ημέρα π ο υ μας κάνουν να
συγκεντρώ νω με όλες μας τις δ υ νά 
μεις στο π ρ αγματικό μας είναι.
Φ α ίν ε τ α ι α ν τ ιφ α τ ικ ό , α λ λ ά έτσι
συμβαίνει' η συγκέντρωση στον
εαυτό μας βοηθεί την καλύτερη
α ν ά π τ υ ξή μας προς τους άλλους.
Α.Α.Α.
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Γράφει ο M arsha S teborg
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
S elerione Dal Keaders G igest
Μετάφραση από τον Αστυν. Α' κ. Ηλ. Κοτταρίδη
ΣΥΧΝΕΣ απαγωγές ατόμων που
Ο Ιπαρατηρούνται
και που έχουν
χαρακτηριοθεί σαν Μεσογειακόδιαμάντι, κινδυνεύουν να μεταβληθούνσε ένα
αστραφτερό και εντυπωσιακό κόομημα.
’ Ηταν μια βροχερή νύκτα του Δεκέμ
βρη του 1979 όταν τρεις Crabinieri
οπλισμένοι οαν αστακοί πλησίασαν την
καλύβα ενός βοσκού στα έρημα βουνά
της Σαρδηνίας για να κάνουν έλεγχο.
Ξαφνικά είδαν δυο φιγούρες που άρχι
σαν να τρέχουν και οι Carabinieri τους
φώναξαν να σταματήσουν. Σαν απάντη
ση στο alt οι αστυνομικοί δέχτηκαν
ριπές όπλων. Ο επικεφαλής των Cara
binieri πυροβόλησε και σκότωσε και
τους δυο που όπως αποκαλύφθηκε
ήταν καταζητούμενοι για ανθρωποκτο
νία. Ταυτόχρονα συνέλαβαν τα άλλα
οκτώ άτομα που είχαν μείνει στην
καλύβα. Από αυτούς τέσσεροι είχαν
ανακατευθεί σε απαγωγές που είχαν
γίνει στο νησί.
Η απαγωγή ατόμων, από αρκετό
χρόνο, θεωρείται σαν κάτι το σπουδαίο
και χαρακτηριστικό στον υπόκοσμο της
Σαρδηνίας. Υπολογίζεται ότι στα τε
λευταία χρόνια το νησί στο οποίο ζει
μόλις το 3% του όλου πληθυσμού της
Ιταλίας, έχει καταγραφεί ότι στη Σαρδη
νία γίνεται το 1/5 των απαγωγών που
γίνονται σ' όλη την Ιταλία.
Τα τελευταία 15 χρόνια περισσότερα
από 100 άτομα έχουν απαχθεί στη
Σαρδηνία. Από αυτά καμιά εικοσαριά
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έχουν εξασφανισθεί. Ο ισολογισμός
της συμμορίας «Anonima Sequestri»
δηλαδή της χωρίς όνομα συμμορίας
απαγωγής ατόμων είναι ίδιος με εκείνο
μιας Βιομηχανίας που ευρίσκεται σε
ανθηρή οικονομική κατάσταση. Αυτό
αποδεικνύεται και από τα λύτρα που
εισέπραξαν το 1979 και που έφθασαν
στα 7.000.000.000 Ιταλικές λίρες, δη
λαδή 350.000.000 Ελληνικές δραχμές.
Εκείνο όμως που θεωρείται το χειρότε
ρο είναι το ότι, η απαγωγή σε «Stile
Sardegna» έχει εξαχθεί και πέρα από
το νησί.
Κατά το παρελθόν τα υποψήφια
θύματα ήταν εύποροι από τη Σαρδηνία.
Δυστυχώς όμως τελευταία οι απαγωγείς ενεργούν και σε βάρος ξένων που
ήλθαν για καλοκαιρινές διακοπές ή και
σε βάρος Ιταλών που κάνουν επίσης
διακοπές. Αλλά υπάρχει και χειρότερο.
Γυναίκες και μικρά παιδιά που κάποτε
κατά ενα μυστικό λόγο τιμής του
υποκόσμου της Σαρδηνίας δενεπειράζοντο, σήμερα είναι και αυτά τα άτομα
θύματα απαγωγών.
Πριν από δέκα χρόνια η φυλάκιση
(κράτηση και απόκρυψη) του απαχθέντος μέχρι της απελευθερώσεώς του
εκυμαίνετο μέχρι ενα μήνα περίπου.
Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι
κακοποιοί κρατούν τα θύματα πολύ
περισσότερο χρόνο και πολλές φορές
για αρκετούς μήνες μέχρις ότου οι
οικείοι μαζέψουν τα χρήματα για την

πληρωμή.
Το έγκλημα, παλαιά πληγή στη Σαρ
δηνία, είναι συνδεδεμένο με την Ιστο
ρία του νησιού.
Το νησί εκτείνεται από Βορρά έως το
Νότο και σε μια απόσταση 271 χιλιόμε
τρα και απέχει από τις ακτές της Ιταλίας
τόσο όσο και από αυτές της Αφρικής. Η
Σαρδηνία δέχτηκε τους κατακτητές
όλων σχεδόν των μεγάλων δυνάμεων
της Μεσογείου κατά το χρόνο της
Ιστορίας της.
Οι κατ' επανάληψη κατακτήσεις του
νησιού έκαναν τους κατοίκους να αι
σθάνονται σαν μια κλειστή κοινωνία,
σιδερένια και ανεξάρτητη μέχρι σημεί
ου που το κράτος να θεωρείται παρείσακτο.
Αυτό φαίνεται καθαρά περισσότερο
μέσα στο ορεινό κέντρο του νησιού και
που φέρει το παλαιό όνομα Barbagia. Η
Barbagia είναι ενα μέρος με πολλές
σπηλιές και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε
από τους αρχαίους Ρωμαίους σαν χώ
ρος εξορίας και απομόνωσης κάθε
κατηγορίας φυλακισμένου. Με τον και
ρό το μέρος αυτό έγινε κάστρο απόρθητο για την ασφάλεια των κακοποιών.
Σήμερα, σχεδόν όλες οι απαγωγές
προσώπου που γίνονται στο νησί εντοπί
ζονται στην περιοχή Nuoro, κέντρο
νευραλγικό της Barbagia.
Κύρια απασχόληση των κατοίκων του
νησιού ήταν πάντα η βοσκή των ζώων.
Αλλο γνώρισμα του νησιού είναι η

Vendetta, που από ανέκαθεν εθεωρείτο ααν υποχρέωση και ακόμη οτο να
βοηθήσουν ενα άτομο να διαφύγει την
αστυνομία.
Βασικό στοιχείο της κατασκευασμέ
νης μηχανής των κακοποιών για την
απαγωγή προσώπων στη Σαρδηνία είναι
ο φυγόδικος εκείνος που με την
θέλησή του επιδιώκει να βγει σε βάρος
του ενα ένταλμα συλλήψεως. Στα
βουνά της Σαρδηνίας, οι φυγόδικοι
συγκεντρώνονται και κρατάνε αιχμαλώ
τους τους απαχθέντες διότι έτσι η
μακρυνή απουσία τους από το σπίτι
τους περνάει απαρατήρητη, όπως ακρι
βώς συμβαίνει και με εκείνους των
βοσκών.
Η πιο κατάλληλη εποχή για τις
απαγωγές είναι ή άνοιξη. Στις 21
Αυγούστου 1979 μια ομάδα κακοποιών
εισέβαλε σε ενα πάρκιγκ της περιοχής
Schild κοντά στη Costa Smeralda και
απήγαγε όλους τους ιδιοκτήτες.
Για να γίνει μια απαγωγή στη Σαρδη
νία χρειάζονται 15 άτομα περίπου να
απασχοληθούν. Τέσσερα ή πέντε άτο
μα (ανάλογα με την αξία σε λύτρα του
μέλλοντος να απαχθεί) χρησιμοποιούν
ται για την απαγωγή και για το κλείσιμο
του θύματος στο πόρτ-μπακάζ του
αυτοκινήτου.
Εκτός από τους φύλακες που ασχο
λούνται με τη φρούρηση και τις μετακι
νήσεις των ομήρων είναι ακόμη οι
τροφοδότες και οι πληροφοριοδότες
και οι οποίοι είναι συνήθως βοσκοί
κοπαδιών και όχι διωκόμενοι. Δυο ή τρία
άτομα είναι οι λεγόμενοι «διαπραγμα
τευτές» οι οποίοι έρχονται σε επαφή με
τους οικείους του θύματος και κανονί
ζουν τα λύτρα.
Εκτός από αυτούς είναι και οεπιφορτησμένος με την κυκλοφορία των χρη
μάτων που προέρχονται από τα λύτρα
και που είναι και αυτός μέλος της
συμμορίας.
Συχνά το άτομο που έχει απαχθεί το
μεταχειρίζονται σαν ζώο. Ο Mario
Mereu, ιδιοκτήτης μεγάλων εκτάσεων
γης στην επαρχία Nuoro υποχρεώθηκε
να μείνει κλεισμένος για 29 ημέρες σε
μια υπόγεια θέση στην οποία ούτε να
καθήσει δεν μπορούσε. ' Οταν αφέθηκε ελεύθερος, το σώμα του ήταν

γεμάτο πτυχές.
Οι διαπραγματεύσεις είναι εκνευριστικές και διαρκούν αρκετό χρόνο
πολλάκις. Συχνά οι απαγωγείς σαν
πρώτη αρχή έχουν την παραπλάνηση
του μεσάζοντος και απεσταλμένου της
οικογένειας. Του δίνουν οδηγίες να
ακολουθήσει ενα τεράστιο δρομολόγιο
με διάφορες στάσεις, να περάσει από
ερημικά μέρη για να καταλήξει τελικά
κάπου χωρίς αποτέλεσμα. ’ Ολα αυτά
γίνονται για λόγους προληπτικούς.
Η επιλογή του μεσάζοντος από πλευ
ράς της οικογένειας του απαχθέντος
είναι πολύ δύσκολη.
Σε μια περίπτωση απαγωγής, ο μεσά
ζων βρέθηκε κυριολεκτικά κακοποιημέ
νος και αυτό γιατί ανέλαβε να κάνει τις
διαπραγματεύσεις και πήγε με χέρια
αδειανά.
Σήμερα τα πρόσωπα που κάνουν το
μεσάζοντα είναι ειδικευμένα και αυτό
είναι το επάγγελμά τους. Είναι άτομα
που κατοικούν στην Barbagia με ποινι
κό μητρώο βεβαρυμένο και που ανα
λαμβάνουν να εργασθούν αντί της
αμοιβής των 50.000 ή 100.000 δραχμών
για κάθε επαφή. Εκτός της αμοιβής
αυτής συμφωνείται και ενα πρόσθετο
ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι και
1.000.000 δραχμές σε περίπτωση που
το θύμα,γυρίσει στο σπίτι του.
Στις αρχές του 1980 σε μια αστυνομι
κή επιχείρηση που έγινε νύκτα, 500
αστυνομικοί επιβιβασμένοι σε 60 αυτο

κίνητα πολιόρκησαν 64 κατοικίες σε 16
διαφορετικές περιοχές της Σαρδηνίας.
Αποτέλεσμα της επιχείρησης αυτής
ήταν να εκδοθούν39 εντάλματα συλλή
ψεως για πέντε απαγωγές, δυο δολο
φονίες και δυο απόπειρες άπαγωγής.
Την επιχείρηση αυτή διαδέχτηκαν και
άλλες οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα
να συλληφθούν περισσότερα από 80
άτομα, κατηγορούμενα για 11 περιπτώ
σεις απαγωγής ατόμων, αριθμό δηλαδή
ικανό για να απασχοληθούν τα δικαστή
ρια για πολλούς μήνες.
«Για να ληθεί το πρόβλημα αυτό
χρειάζονται πολλά χρόνια» λέγει ο
Emilio Pazzi προϊστάμενος της εγκληματολογικής υπηρεσίας της Σαρδηνί
ας, ο υπ' αριθμόν ένα εχθρός του
υπόκοσμου και ο άνθρωπος κλειδί στη
μάχη κατά των απαγωγών. «Το πρώτο
πράγμα που πρέπει να αλλάξει είναι η
νοοτροπία του κόσμου». Τα πρώτα
ευχάριστα σημεία έχουν φανεί ήδη:
' Οταν το 1968 συνελήφθει ο γνωστός
ληστής Graziano Mesina ο κόσμος της
Nuoro από όπου τον περνούσαν τον
χειροκροτούσε στους δρόμους.
' Εντεκα χρόνια μετά, όταν ο Pasqualba Rosas γύρισε στην οικογένειά
του στη Nuoro, ο κόσμος ξέσπασε και
πάλι σε μεγάλα χειροκροτήματα.
Αυτή τη φορά τα χειροκροτήματα
ήταν μονάχα για την Αστυνομία.
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«Μ ΕΤΕΒΛΗ Θ Η ΕΝΤΟΣ Μ Ο Υ Ο
ΡΥΘ Μ Ο Σ ΤΟ Υ ΚΟΣΜ ΟΥ»
« Ηλθαν τα νέφη του Βοριά
τ αλόγατα καβάλαΣκίταο του Βιζυηνού από το Μ'ινω
Αργυράκη.

όλα τα προσόντα να καταλάβη
Ε ΙΧΕ
μια έδρα στο πανεπιστήμιο. Αναγ
κάσθηκε όμως να γίνη καθηγητής γυ
μνασίου. Η απογοήτευσις τον πλημμύ
ρισε. Η πραγματικότης τον πλήγωσε.
Ποιητής καθώς ήταν, βρήκε καταφύγιο
στον κόομο της φαντασίας. Στο θόλωμα
του νού του έβρισκε φωτεινά διαλείμ
ματα και έγραφε «Ο ποιητής», είχε
γράψει σε μια συλλογή του, «και εν
αυτή ακόμη τη επιθανατίω κλίνη θα
κινήση σπασμωδικώς τα χείλη του,
τονίζων αυτά προς ωδήν, όπως τα μέλη
του νενεκρωμένου σώματος ουσπώνται
υπό το ρεύμα του μυστηριώδους ηλε
κτρισμού».
Ο Γεώργιος Βιζυηνός είδε το φως
στις 8 Μαρτίου 1849 στην Βιζώ ή Βίζα
(αρχαία Βιζύη) της Θράκης, μιαπόλι με
πλούσια ιστορική παράδοοη, σπουδαία
λαογραφία και θαυμάσιο φυσικό τοπίο.
Από την πόλη αυτή, που επέδρασε στην
κατόπιν πνευματική του ανέλιξη, πήρε
το όνομά του ο Βιζυηνός. Τον πατέρα
του τον έλεγαν Μιχαήλ Σύρμα και ο
ίδιος γραφόταν οτα σχολικά του χρόνια
Μιχαηλίδης. «Ο κυριώτερος λόγος»,
γράφει ο Γ. Βαλέτας «που έκανε το
Βιζυηνό ν' αφήση το επώνυμο του
Σύρμας ή Μιχαηλίδης και να πάρη ως
συγγραφέας το όνομα της πατρίδος
του, ήταν εθνικός. Φιλοδοξούσε να
κυριαρχήση στην Ελλάδα σαν εθνικός
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κ εξεπεζέψανε βαριά στα
όρη τα μεγάλα»...
βάρδος της Θράκης, οτο μεγαλείο της
οποίας στις δηώσεις και καταστροφές
της, απ' τους Τουρκοβουλγάρους,
στην ελληνικότητά της και στον πόθο
του λυτρωμού της, είναι αφιερωμένο
όλο το έργο του, πεζό και έμμετρο».
Ο πατέρας του Μιχαήλος Σύρμας
δούλευε μαζί με τον πατέρα του στα
καμίνια του ασβέστη. Αργότερα έγινε
πραματευτής, μα τον χτύπηοε ο τύφος
και πέθανε στα 1854 αφήνοντας ορφα
νό τον ποιητή σε ηλικία πέντε χρόνων.
Είχε νυμφευθή την θετή κόρη του
πραματευτή της Βίζας Παπαγιωργάκη,
τον οποίο είχε αποθανατήσει ο Βιζυη
νός στο διήγημά του «Το μόνον της
ζωής μου ταξίδιον». Την θετή αυτή
κόρη, που λεγόταν Δέσποινα, την είχε
βρη ο Παπαγιωργάκης, όταν γύριζε
πραματευτής στα χωριά, ορφανή τεσ
σάρων χρόνων από τον διωγμό του
Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828. Την
υιοθέτησε και την πάντρεψε αργότερα
με τον Μιχαήλο Σύρμα.
Από τον γάμο αυτό, εκτός από τον
Βιζυηνό, γεννήθηκαν τέσσερα ακόμη
παιδιά, ο Μιχαήλος, που πέθανε τρία
χρόνια πριν τον ποιητή, ο Χρηστάκης, ο
αδικοσκοτωμένος ταχυδρόμος, για τον
οποίο μας μιλά ο Βιζυηνός στο διήγημά
του «Ποιος ήταν ο φονεύς του αδελ
φού μου», και δυο κορίτσια, η Αννα,

που πέθανε με τις συνθήκες που
περιγράφει στο δραματικό διήγημά του
«Το αμάρτημα της μητρός μου» και η
Αννιώ που πήρε το όνομα της αδελφής
της, αλλά πέθανε κι αυτή πολύ μικρή.
Στο ίδιο αυτό διήγημα αναφέρεται ο
Βιζυηνός και στην μάνα του, την
Δέσποινα, που την αποκαλούσαν Μιχαλιέσσα. Ο συγγραφεύς, που ήταν υπε
ρήφανος για την μητέρα του (σε ένα
του στίχο λέει: «κ' είμαι γιός της
Μιχαλιέσσας») γράφει γΓ αυτήν στο
διήγημά του:
«Το φοβερόν εκείνο δυστύχημα επη
ρέασε τόσον πολύ τον βίον της όλον,
όσον μάλλον απλή και ενάρετος και
θεοφοβουμένη ήτον η μήτηρ μου. Η
συναίσθησις του αμαρτήμτος, η ηθι
κή ανάγκη της εξαγνίσεως και το
αδύνατον της εξαγνίσεως αυτού - τι
φρικτή και αμείλικτος Κόλασις! Επί
εικοσιοκτώ τώρα έτη βασανιζόταν η
τάλαινα γυνή -χωρίς να δυνηθή να
κοιμήση τον έλεγχον της συνειδήσεώς
της, ούτε εν ταίς δυστυχίαις, ούτε εν
ταις ευτυχίαις της! Αφ' ης στιγμής
έμαθον την θλιβερόν της ιστορίαν,
συνεκέντρωσα όλην μου την προσοχήν
εις το πώς ν' ανακουφίσω την καρδίαν
της, προσπαθών να παραστήσω εις
αυτήν αφ' ενός μεν το απρομελέτητον
και αβούλητον του αμαρτήματος, αφ'

ετέρου δε την άκραν του Θεού ευοπλαγχνίαν, την δικαιοσύνην αυτού,
ήτις δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσων, αλλά
κρίνει κατά τους λογισμούς και τας
προθέσεις μας».
Σε ηλικία 11-12 χρόνων, ο Βιζυηνός
αναγκάσθηκε να πάη στην Πόλη, «νεο
σύλλεκτος του εσναφίου των ραπτών»,
για να βοηθήση την μητέρα του.' Επεσε
όμως στα χέρια κακού αφεντικού. Ο
ίδιος τον αποκαλεί «σκληρόν και απάνθρωπον», «καχεκτικόν και μικρόσωμον
γερόντιον». Το μαρτύριό του κοντά
στον τυραννικό γέροντα κράτησε δυο
με τρία χρόνια, ώσπου ησύχασε με τον
θάνατο του αφεντικού του. Βρέθηκε
όμως στον δρόμο. Ευτυχώς τον περιμά
ζεψε ο Κύπριος μεγαλέμπορος της
Πόλης Τσελεμπής Γιάγκος Χατζηγιωργάκης, που τον προστάτεψε με στοργή
και τον προόριζε για το ιερατικό στάδιο.
Γυρνώντας στην Κύπρο, πήρε μαζί του
και τον Βιζυηνό και τον έβαλε στην
Ανώτερη Σχολή Λευκωσίας. Τον τοπο
θέτησε κοντά στον αρχιεπίσκοπο και
τον έκανε αναγνώστη. Μα ο Βιζυηνός
είχε το νού του αλλού. ' Εγραφε ποιή
ματα ερωτικά και σατιρικά και τα μοίρα
ζε στις κυρίες. Στην Κύπρο έμεινε
τέσσερα με πέντε χρόνια και ερωτεύθηκε την Ελένη Στεφάνή, για την οποία
έγραψε φλογερά ποιήματα. Συνοδεύ
οντας τον δεσπότη του στην Πόλη,
γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης, χωρίς την υποχρέωση να ιερωθή. Τον βοήθησαν ο Ηλίας Τανταλίδης
και ο Γ. Χασιώτης. Σε ενα του γράμμα
προς τον φίλο του αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο (Οκτ. 1872), που δημοσίευσε ο Γ.
Βαλέτας, γράφει:
«Αι ευχαί εισηκούσθησαν, οι πόθοι
εξεπληρώθησαν. Εν μόνον φοβούμαι,
μήπως με υποχρεώσουν να γίνω καλό
γερος, αλλά δεν το πιστεύω. Προ της
ενάρξεως των μαθημάτων μετέβην και
προς συνάντησιν της μητρός μου. Σας
αφήνω να φαντασθήτε την χαράν ήν
ησθάνθη όταν με είδεν...
Υ.Γ. Σήμερον ο προστάτης μου Γ.
Χασιώτης απεφάσισε να πληρώνη 15
λίρας κατί έτος, όπως μη επιβάλωσιν
ημίν την ιερωσύνην».
Η μητέρα του, που είχε χρόνια να τον
δή, πήγε να τον συναντήση μαζί με τον
μικρότερο αδελφό του Χρηστάκη. Τότε
ουνέβησαν όσα ο Βιζυηνός διηγείται
στο «Αμάρτημα της μητρός μου»:
«Εξενιζόμην τότε εν τω περιφανεστέρω της Πόλεως οίκω εν ω έσχον
αφορμήν να γνωρισθώ με τον Πατριάρ
χην Ιωακείμ τον δεύτερον. Ενώ μιαν
ημέραν συνεβαδίζομεν μόνοι υπό τας

Ενα ακόμα σκίτσο του Βιζυηνού από τον Μίνω Αργυράκη.
αμφιλαφείς του κήπου σκιάς, τω εξέθηκα την ιστορίαν (της μητρός μου) κ
επεκαλέσθην την επικουρίαν του. Το
ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον
κύρος μεθ' ου περιβάλλεται πάσα
θρησκευτική του ρήτρα, έμελλεν αναμφιβόλως να εμπνεύση εις την μητέρα
μου την πεποίθησιν της αφέσεως του
κρίματός της. Ο αείμνηστος εκείνος
γέρων, επαινέσας τον περί τα θρησκευ
τικά ζήλον μου μοι υπεσχέθη την
πρόθυμον σύμπραξίν του.
Ούτω λοιπόν ωδήγησα μετ' ολίγον
την μητέραν μου εις το Πατριαρχείον
δια να εξομολογηθή εις την Παναγιότητά του.
Η εξομολόγησις διήρκεοε πολλήν
ώραν, και εκ των νευμάτων και των
ρημάτων του Πατριάρχου εννόησα, ότι
εχρειάσθη ναδιαθέσηόληντηνδύναμιν
της απλής και ευλήπτου ρητορικής του,
όπως επιφέρη το ποθητόν αποτέλεσμα.
Η χαρά μου ήτον απερίγραπτος. Η
μήτηρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν
Πατριάρχην μετ' ειλικρινούς ευγνωμο
σύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων
τόσον ευχαριστημένη, τόσον ελαφρά,
ως εάν ήρθη από της καρδίας αυτής μια
μεγάλη μυλόπετρα».
Στην Χάλκη ο Βυζυηνός έμεινε από το
1872 ως το 1873 καιεγνώρισε εκεί τον
Ηλία Τανταλίδη, καθηγητή της σχολής

και γνωστό ποιητή. Τότε εξέδωσε
«δαπάνη φιλοκάλου τινός ομογενούς»
τα «Ποιητικά πρωτόλειά» του. Με ενί
σχυση του Γ. Ζαρίφη φθάνει στην
Αθήνα τον Οκτώβριο 1873, τελειώνει
το γυμνάσιο και εγγράφεται στην Φιλο
σοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθη
νών το 1874. Το επικό του ποίημα
«Κόδρος» βραβεύεται τον ίδιο χρόνο
στον Βουτσιναίο διαγωνισμό. Το ποίημα
άρχιζε με επίκληση στην μούσα:
«Μικρόν αφείσα τον Ελικώνα,
ω Μούσα, κόρη του ουρανού,
μυσταγωγός μου προς τον αιώνα
των ισοθέων παραγενού.
Προ του νοός μου κρατούσα φάρον
μακρών αιώνων τον πέπλον άρον.
Επί Πηγάσου ανάγαγέ με
παρά τας όχθας του Κηφισού
και μ' εναν κλάδον στεφάνωσέ με
του καλλιδάφνιδος Παρνασσού.
Τ ' αθάνατό σου δάκτυλα βάλε
εις της βαρβίτου μου την χορδήν
με την φωνή μου, παρθένε, ψάλε
φιλοπατρίας μικράν ωδήν...».
Είναι ακόμη 25 χρονών, γεμάτος
όνειρα, γεμάτος αγάπη για την πατρίδα.
Θέλοντας να ευρύνη τους ορίζοντές
του πηγαίνει στην Γερμανία τον Οκτώ
βριο 1875. Παντού διακρίνεται για την
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Αριστερά: Ο γνωστός ποιητής Ηλίας Τανταλίδης καθηγητής της θεολογικής
σχολής της Χάλκης, περιέλαβε με αγάπη το Βιζυηνό, όταν ο τελευταίος φοιτούσε
στη σχολή αυτή κατά το 1872-1873. Κάτω: Η μητέρα του Βιζυηνού Μιχαλιέσσα και
ο αδελφός του Μιχαήλος (σχεδίασμα του Μίνου Αργυράκη). Δεξιά: Ενα ακόμα
σκίτσο του Βιζυηνού.

ευγένεια και το ήθος του. Στο «Βιβλίον
Πρακτικών» του Β' Γυμνασίου Αρμέ
νων Αθηνών, όπως ανεκοίνωσε ο Θρ.
Σταύρου, υπάρχει για τον Βιζυηνό η
εξής μαρτυρία:
«Σήμερον τη 18η Ιουνίου 1874 έτους
μετά το πέρας των ενιαυσίων εξετάσε
ων συνελθόντες οι καθηγηταί κατά
πρόσκλησιν του Γυμνασιαρχούντος Κ.
Πορψυροπούλου, ίνα συσκεφθώσι περί
του αποτελέσματος παμψηφεί απεφάσισαν και προήγαγον... Εκ δε των
προσελθόντων εις απολυτήριον εξέτασιν απέλυσαν με τον βαθμόν κάλλιστα
τους X. Αγγελίδην, Γεώργιον Βιζυηνόν.
Ο Γυμνασιάρχης
Κ. ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οι καθηγηταί
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΒΑΦΑΣ
ΒΑΡΒΑΤΗΣ».
«Βιβλίον Πιστοποιητικών. Γεώργιος
Βιζυηνός, Βιζύη, ηλικία 24, επάγγελμα
πατρός (κενό), απολυτήριον, τάξις Δ ',
χρονολογία 18 Ιαν. 1874, πρόοδος
καλλίστη. Διαγωγή κοσμιωτάτη».
Στη Γερμανία ο Βιζηνός γνώρισε την
ευρωπαϊκή παιδεία. Επισκέφθηκε μου
σεία, παρακολούθησε συναυλίες, είδε
θέατρο και άκουσε φημισμένους καθηγητάς. Αφού δημοσίευσε στην Λειψία
την διδακτορική του διατριβή για το
παιγνίδι από ψυχολογική και παιδαγωγι
κή άποψι (Das Kinderspiel in bezugauf
Psychologie und Padagogik, 1881),
ξαναγύρισε στην Αθήνα. Δεν πήγε από
την Λειψία στο Παρίσι, όπως γράφουν ο
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Βαλέτας, ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, ο
Πολυδ. Παπαχριστοδούλου, ο Κ. Θρακιώτης κ.ά. ' Οπως γράφουν οι εφημερί
δες της εποχής, τον Ιανουάριο 1882
απαγγέλλει ποιήματά του στον «Παρ
νασσό» και εκλέγεται τακτικό μέλος
του. Για το εξωτερικό ξεκινά τον Μάιο
1882. Τον Ιούνιο απαγγέλλει, σύμφωνα
με δημοσίευμα του «Δελτίου» της
Εστίας, ποιήματα σε μια διάλεξη του Γ.
Χασιώτη, που έγινε στις 10/22 Ιουνίου
στον «Διεθνή Σύλλογο των Καθηγη
τών» στο Παρίσι. Οπως μας πληροφο
ρεί ο Γ. Χασιώτης στο βιβλίο του
«Βυζαντινοί σελίδες» (1910):
«Αντί να μοι ομιλή, ως άλλοτε, περί
των έργων και των δαφνών αυτού,
έστρεφε διαρκώς τον λόγον περί με
ταλλευτικής επιχειρήσεως, εξ ης ήλπιζεν ικανά κέρδη. Εζήτει να εύρη
κεφάλαια δΓ εκμετάλλευσιν μεταλλεί
ου. Είχε καταλάβει αυτόν η ιδέα και η
μανία του πλούτου».
' Ομως οι πληροφορίες που μας δίνει
για τις συναντήσεις του με τον Βιζυηνό
είναι συγκεχυμένες. Ενώ μας λέγει ότι

μετά τον θάνατο του προστάτη του Γ.
Ζαρίφη τον Μάρτιο 1884 και αφού
διορίσθηκε υφηγητής στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών το 1885, «αναχωρεί εκ
δευτέρου και έρχεται εις Παρισίους»,
σημειώνει πως «έφ.υγεν εκ Παρισίων μη
ευρών κεφάλαια και σχεδόν απελπισθείς περί της επιτυχίας. Μετέβη δε
εις Λονδίνον, όπου και εξέδωκε...
συλλογήν ποιημάτων...». Μάλλον όμως
ο Βιζυηνός δεν ξαναπήγε στο Παρίσι,
παρά μόνο το καλοκαίρι του 1890, για να
κατόλήξη στα λουτρά του Bad Gastein
της Αυστρίας. Ο Μαρίνος Ξηρέας
δημοσίευσε μια επιστολή, που έστειλε
από εκεί στον αδελφό του Μιχαήλο,
όπου του έγραφε: «Έφθασα εδώ εκ
Παρισίων, δΓ Ελβετίας, εις τας 17
Αυγούστου καθ' ημάς...». Η επιστολή
είχε σταλή γύρω στις 20 με 24 Σεπτεμ
βρίου 1890.
Ο Βιζυηνός είχε δείξει ενδιαφέρον
για το μεταλλείο πολύ πριν πεθάνη ο
προστάτης του Ζαρίφης, τον Μάιο
1881, οπότε πήγε για πρώτη φορά στο

Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

Σαμμάκοβο. Κατά τον -ηρέα:
«Την υπόθεση του μεταλλείου την
ήξερε αρχικά ο Νικολάκης Διαμαντόπουλος από την Πόλη, γραμματέας του
Ζαρίφη, κι αυτός τους ξεσήκωοε να το
πάρουν από την κυβέρνηση και να το
δουλέψουν».
Ο Βασίλειος Ααημομύτης, εξ άλλου,
μας πληροφορεί:
«Πότε πήγε οτο Σαμμάκοβο; Το πιο
σωστό είναι ότι Πρωτοπήγε το 1881,
εκάθησε ολόκληρο το καλοκαίρι και
μόλις έφθασε ο χειμώνας έφυγε...
Αυτή η υπόθεση κράτησε τέσσερα
χρόνια όπου κατέφθανε μαζί με τους
άλλους τις ημέρες του Πάσχα κάθε
χρόνο κι έφευγε με τα πρώτα κρύα του
φθινοπώρου».
Από το Λονδίνο, ο Βιζυηνός έστειλε
στον Δ. Βικέλα, με τον οποίο συνδεόταν
φιλικά, την παρακάτω επιστολή, που
δημοσίευσε ο καθηγητής Απόστολος
Σαχίνης:
«24-3-83
Λονδίνον, 4 Park Terrace
Stoke Newington Common
Φίλτατε Κύριε Βικέλα,
Ευγνωμωνώ τόοον πρός υμάς όοον
και προς τον Κύριον Μαρκήσιον δια τας
οποίας πάλιν θα λάβητε ενοχλήσεις
πρός διόρθωσιν των τυπογραφικών
φύλλων, και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως
δια την περί τούτου είδησιν. ' Ημην
πολύ ανήσυχος απέναντι της «Εστίας».
Τώρα δύναμαι νομίζω να τη στείλω το
χειρόγραφον, το οποίον δεν πιστεύω
ότι θα προφθάση να τυπώση προ του
γαλλικού και όταν ακόμη το τελευταίον
δεν δημοσιευθή προ των μέσων του
Απριλίου. Δεν είναι έτσι;

Τω όντι θα ήτο πολύ χρήσιμον να έχω
τινά αντίτυπα χωριστά προς διανομήν,
και σας ευχαριστώ και δια ταύτην την
πρόβλεψιν.
Θα είσθε βεβαίως περίεργος να
ξεύρετε τι κάμνω εδώ. Εργάζομαι. Από
τίνος όμως αφήκα την ποίησιν κατά
μέρος (ή μάλλον μ αφήκε) και καταγί
νομαι πρός σύνταξιν μιας φιλοσοφικής
διατριβής επί υφηγεσία, αφού προη
γουμένως εμελέτησα επί τούτω εντοις
εδώ μουσείοις. Υποθέτω ότι και υμείς
εργάζεσθε πολύ περισσότερον εμού
εν τη δίκαια υμών ευτυχία ην εξ όλης
καρδίας σας εύχομαι απαραμείωτον.
Τα σεβάσματά του εις τον κύριον
Μαρκήσιον.
' Ολως υμέτερος
Γ.Μ. Βιζυηνός».
Το κείμενο για το οποίο κάνει λόγο ο
Βιζυηνός είναι το περίφημο διήγημά
του «Το αμάρτημα της μητρός μου».
Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου άλλαξε
σπίτι και εγκαταστάθηκε, σύμφωνα με
μια πληροφορία του «Δελτίου» της
Εστίας στην Διεύθυνση: 5 Sydner Road
Stoke Newington, στην ίδια δηλαδή
περιοχή. Η διατριβή του «επί υφηγε
σία», για την οποία κάνει λόγο στο
γράμμα του έχει τον τίτλο «Η φιλοσοφία
του καλού παρά Πλωτίνω» και εξεδόθη
το 1884 στην Αθήνα. Ο Μαρκήσιος που
αναφέρει είναι ο γνωστός ελληνιστής
και στενός φίλος του Βικέλα de Queux
de Saint-Hilaire.
To 1883 ο Βιζυηνός τυπώνει στο
Λονδίνο την ποιητική συλλογή «Ατθίδες
αύραι», με την εικόνα της επαί’τιδος της
Βιζύης. Αξίζει να αναφερθή ότι τον ίδιο
χρόνο βγήκαν δυο ακόμη εκδόσεις της
συλλογής πανομοιότυπες με την πρώ
τη, χωρίς όμι^ς την εικόνα της επαίτιδος. Η «Καταιγίδα» είναι ενα ποίημα
της συλλογής;
«’ Ηλθαν τα νέφη του Βοριά
τ' αλόγατα καβάλλα.
κ' εξεπεζέψανε βαριά
στα όρη τα μεγάλα.
Καθένα σε κορφή κοντά
οχυρωμέν' αχνίζει'
καθέν' αστράφτει και βροντά
και πόλεμον αρχίζει.
Ρίπτουν για σκάγια την βροχή
για βόλια το χαλάζι,
και πλημμυρά στην εξοχή
και τα σπαρμέν' αρπάζει...».
Η συλλογή αυτή χαρακτηρίζεται, όχι
υπερβολικά, σταθμός στην νεοελληνι
κή ποίηση. Εχει λυρισμό, πηγαία έμ

πνευση, ελληνικότητα και ζωντανή δη
μοτική γλώσσα. Κυρίως εκφράζει τους
πόθους του αλυτρώτου Ελληνισμού.
Στον Βουτσιναίο του 1875 είχε ήδη
βραβευθεί η συλλογή του «Βοσπορίδες
αύραι ή άραις, μάραις, κουκουνάραις».
’ Οπως σωστά σημειώνει ο Βαλέτας:
«Ο Βιζυηνός με το προβάδισμά του,
με το ζωντανό του στίχο ανέβασε το
αισθητικό επίπεδο της εποχής του,
προετοίμασε τα πνεύματα για την ποιη
τική αλλαγή, που σημειώθηκε με την
ανανέωση του νεοελληνικού λυρισμού,
αμέσως ύστερ' απ' το θάνατό του.
Είναι ο εισηγητής της μπαλλάντας στην
Ελλάδα».
Η μεγαλύτερη όμως συμβολή του
Βιζυηνού έγινε στο διήγημα. Δίκαια
μαζί με τον Βικέλα θεωρούνται οι
θεμελιωταί της νεώτερης πεζογραφίας
μας. «Το αμάρτημα της μητρός μου»,
«Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού
μου», «Το μόνον της ζωής μου ταξίδιον», «Ο Μοσκώβ Σελήμ» είναι αληθινά
διαμάντια της λογοτεχνίας μας. Ψυχογράφος και ανατόμος της ανθρώπινης
ζωής, ο Βιζυηνός, ξεπερνά το ηθογρα
φικό οτάδιο. Αλλά το έργο του δεν
περιορίζεται μόνο ε δ ώ .' Εγραψε ακόμη
αξιόλογα φιλοσοφικά αισθητικά και τεχνοκριτικά δοκίμια, ψυχολογικές μελέ
τες, έγραψε παιδικά βιβλία, έκανε
μεταφράοεις. ' Ηταν με δυο λόγια ένας
δημιουργός ευρωπαϊκού επιπέδου.
Τον δημιουργό αυτό τον καταδίκασε
σε μαρασμό η σύγχρονή του κοινωνία,
τον κατασπάραξαν οι αντίπαλοί του, τον
αδίκησε η κριτική του καιρού του.
' Οπως γράφει ο Σαχίνης:
«Η κριτική της εποχής του δεν
μπόρεσε να εκτιμήση την ποιότητα, την
πρωτοτυπία και την αξία του αφηγηματι
κού έργου του Βιζυηνού ή να κατανοήση την πρωτοποριακή συμβολή του
στην εξέλιξη του νεοελληνικού διηγή
ματος, κι έτσι αγνόησε ολότελα την
διηγηματική παραγωγή του ως την
ημέρα που εκδηλώθηκε η παραφροσύ
νη του».
Αντίθετα τον υποτιμούν. Τον θεω
ρούν εκπρόσωπο της «ανούσιας, μικροχαρούς και κερατσίτσας βυζαντινής
σχολής», ενα «παρείσακτο Ανατολίτη».
Αποτυγχάνει στον τελευταίο Βουτσιναίο του 1877 και στον πρώτο Φιλαδέλφειο του 1889. Αν εξαιρέση κανείς την
«Νέα Εφημερίδα» ο Τύπος τον αγνοεί.
Ο Παλαμάς έγραψε αργότερα:
«Αλλ' ο Βιζυηνός εδώ, καθ’ ην
εποχήν ετυπώνοντο εις την «Εστίαν» τα
διηγήματά του, μολονότι έφερεν ήδη
και το εφόδιον όχι ευκαταφρονήτου
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ποιητικής παραγωγής, τρόφιμος των
γερμανικών πανεπιστημίων, εγκύπτων
εις τα φιλοσοφικά ως και εις τα
φιλολογικά, με γνώσιν και με έρωτα,
ούτε ήρθη επί των πτερύγων της
φήμης, αλλ' ούτε εξετιμήθη καν, ως
ήρμοζεν, υπό εκείνων οίτινες θα ήσαν
μάλλον αρμόδιοι να τον εκτιμήσουν.
Δεν γνωρίζω αν επροξένηοαν εντύπωοιν, και ποιαν τάχα, εις τους πολλούς
και τους απλουστέρους, τα διηγήματα
εκείνα. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι,
καθόσον ενθυμούμαι, ο κύκλος των
νέων των κατά την εποχήν εκείνην
αντιποιουμένων τα σκήπτρα της ορθαισθησίας τα είχεν υποδεχθή με ψυχρό
τητα και με δυσμένειαν εκπλήττουσαν.
Αν δε καλώς ενθυμούμαι, το περιοδικόν
που τα εδημοσίευσε, υπέστη εγγρά
φους τε και προφορικός διαμαρτυρή
σεις ότι ετόλμησε και να δημοσιεύση
τοιαύτας αηδίας!»
Στερώντας του την πανεπιστημιακή
έδρα, του δημιούργησαν μεγάλες οικο
νομικές δυσχέρειες και ψυχική κατά
πτωση. Η κατάστασις αυτή επιδεινώθη
κε από το επάρατο αφροδίσιο νόσημα
που εδώ και χρόνια τον είχε προσβάλει.
' Ηταν αναγκασμένος να κάνη τον
γυμνασιακό καθηγητή για να ζήση και να
διδάσκη δραματολογία στο Ωδείο. Σε
όλα αυτά ήλθε να προστεθή η άτυχη
αισθηματική του περιπέτεια με την
μαθήτριά του στο Ωδείο Αθηνών Μπεττίνα Φραβασίλη. Πάνω στο ερωτικό του
παραλήρημα σαλεύει ο νούς του. Φαν
τάζεται πλούτη, παλάτια, την χαμένη
του ευτυχία. Στις ποιητικές του φαντα
σιώσεις κυριαρχεί η ιδανική μορφή της
μικρής Μπεττίνας:
«Κι από τότε που θρηνώ
το ξανθό, το γαλανό,
το ουράνιο φως μου
μετεβλήθη εντός μου
ο ρυθμός του κόσμου».
Η φρενοβλάβεια τον οδηγεί στο
δημόσιο ψυχιατρείο, όπου τον κλείνουν
στις 14 Απριλίου 1892. Ζεί τέσσερα
ακόμη χρόνια και πεθαίνει μόλις 46
χρόνων για να τον θάψουν σε μια
ταπεινή γωνιά του Α' Νεκροταφείου
Αθηνών.
Η μ* νη περίπτωση αναγνωρίσεως
του Βι^τηνού, όσο ζούσε, είναι ενα
κριτικό άρθρο που με το ψευδώνυμο
«Αντίλαλος» έγραψε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στην «Εστία» (33,1892, σελ.
264-267). Στο άρθροαυτό, που είχε τον
τίτλο «Αθηναϊκή Ηχώ» ο Ξενόπουλος
παρατηρούσε:
«Ο Βιζυηνός δεν είναι θύμα του
ευπροσβλήτου οργανισμού του- είναι
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και θύμα της κοινωνίας εις την οποίαν ο
οργανισμός αυτός εξειλίχθη, αντέδρασεν, επάλαισεν, έως ού καμφθείς υπό
τας αντίξοους περιστάσεις εξερρυθμίσθη και εχαλαρώθη, ίνα καταντήση
τέλος άχρηστος, χωρίς ελπίδα, εις το
νεκροταφείοντων ζώντων... Ηγαπώμεν
ιδιαιτέρως και ετιμώμεν ως καλλιτέχνην
και ως λόγιον τον Γεώργιον Βιζυηνόν.
Καθ' ημάς κατείχε μιαν των πρώτων
θέσεων».
Πραγματικά ο Ξενόπουλος αγαπούσε
το έργο του Βιζυηνού και το υπερασπι
ζόταν στους φιλολογικούς κύκλους
πολύ πριν παραφρονήση ο άτυχος
λογοτέχνης. Αλλά την σωστότερη ερ
μηνεία γύρω από το δράμα του Βιζυη
νού την έκαμε, νομίζομε, ο Γιάννης
Χατζίνης: «Το δράμα του Βιζυηνού»,
γράφει «άμα το εξετάσουμε σε βάθος
δεν είναι τόσο η πρόωρη ορφάνια και η
φτώχεια που τον βασάνισε και που τον
ταπείνωσε ίσως. Ξέρουμε, ότι κι όταν
πήγε στην Πόλη, δέκαχρονώνπαιδί, σ'
ένα ραφτάδικο για να μάθη την ταπεινή
τέχνη του ράφτη, είταν πάλι ικανός για
μεγάλες ονειροπολήσεις. Κι ύστερα
πάλι στην Κύπρο, όταν έβαλε παιδί
δεκάξι χρονώ τα ράσα για να σπουδάσει
θεολογία και να ιερωθεί, δεν έχασε
τίποτε από τον οργασμό μιας υπερφορ
τωμένης φαντασίας. Σ ' αυτή τηνηλικία
είταν που τον έπιασαν ν' ανεβαίνει με
σκάλα, από το παράθυρο, στο δωμάτιο
της κόρης των ονείρων του. Υπέμεινε
τις συνέπειες, δεναντέδρασε, όπως θα
συνέβαινε σε κάθε νεαρό με ανυπότα
κτη καρδιά, ακριβώς γιατί υπάκουε στην
επιταγή μιας ονειροπόλας φύσης. Υ
στερα, πάλι, όταν πήγε στην Γερμανία
με τη βοήθεια του Ζαρίφη, δεν έχασε
διόλου το καιρό του βρήκε πραγματικά
τον εαυτό του μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα
υψηλής πνευματικότητας, σπούδασε
στα Πανεπιστήμια, πήρε διδακτορικό
δίπλωμα, γύρισε στην Ελλάδα θριαμ
βευτής. Το αληθινό του δράμα είναι η
ψυχρότητα με την οποία τον υποδέχτη
κε η ελληνική κοινωνία, τόσο σαν
επιστήμονα όσο και σαν λογοτέχνη».
Πραγματικά, η γενική αδιαφορία τον
είχε καταδικάσει σε μαρασμό και σε
άδοξο τέλος. Η μοίρα είναι συχνά
σκληρή στα ωραία μεγάλα και ευγενικά
πνεύματα. Αφησε όμως ο Βιζυηνός
ενα σημαντικώτατο έργο και συνέβαλε
αποφασιστικά στην εξέλιξη της Λογο
τεχνίας μας. ' Ετσι ο χρόνος τον δικαίω
σε και η θέσις του στα Γ ράμματα
καταξιώθηκε.
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ΟΥ φαίνεται ότι τίποτα άλλο
δεν είναι τόοο ανησυχητικό
στους καιρούς μας όσο η αύξηση του
αριθμού και η συνεχώς μεγαλύτερη
επικράτηση των ανθρωποειδών.
Κάθε άνθρωπος και κυρίως οι ανε
ξάρτητοι κι οι δημιουργικοί έχουν συ
ναντήσει στο διάβα της ζωής τους αυτά
τα τραγικά όντα: τα ανθρωποειδή. Η
επίθεση που ο κάθε άνθρωπος δέχεται
από τα αδίσταχτα ανθρωποειδή είναι
ανάλογη με το βαθμό που η συμμετοχή
του στο δημόσιο βιο ενοχλεί τα όντα
αυτά. Εκείνοι που έχουν μεγάλη, πλού
σια, ευρεία συμμετοχή και πολύπλευρη
δραστηριότητα δέχονται αντίστοιχα με
γάλη επίθεση. Οι άλλοι μικρότερη. Οι
όποιοι ικανοί όμως στον τομέα τους
(στα μεγάλα ή στα μικρά, αδιάφορα)
δέχονται πάντα επίθεση. «Τά ψηλά τα
δέντρα αυτά πετροβολούνται», λέει
θυμοσοφικά ο λαός.
Τα ανθρωποειδή είναι εκείνα τα
ανίκανα και κομπλεξικά όντα, τα ακα
τάλληλα για κάθε δουλειά στο έντιμο
φως της ημέρας, που μεταχειρίζονται

τη λάσπη, τη διαβολή, τα ταπεινότερα
ένστιχτα για να χτυπήσουν από κάτω,
στο σκοτάδι, στην ανωνυμία, ύπουλα και
πισώπλατα. Ο «Πορφύριος» στα «Νέα»
(7-12-1982) γράφει για μια από τις
κατηγορίες αυτών των όντων «. .. ανώ
νυμοι, συκοφάντες, λασπολόγοι, κομ
πλεξικοί, οτιμμένες λεμονόκουπες με
τα ανορθόγραφα και ασύντακτα χαρτά
κια τους παχαίνουν τον Μινώταυρο της
πνευματικής μιζέριας και της παράνοι
ας».
Τα όντα αυτά φθονούν τον καθένα
που προοδεύει στον όποιο τομέα.
Εναντιώνονται στο ανέβαομα του άλ
λου. Μισούν την προκοπή του γείτονα.
Λυπούνται κατάκαρδα για την πρόοδο
του τρίτου.
' Ολες αυτές οι κατεδαφιστικές τά
σεις των ανθρωποειδών προέρχονται
όχι μόνο από μια βαθειά αρρωστημένη
ζήλεια αλλά κι από την αυτογνωσία
τους: γνωρίζουν ότι δεν είναι ικανοί για
τίποτα, βλέπουν ότι οτο καθαρό φως
της κοινής ζωής κανένας δεν τους
δίνει σημασία και γι' αυτό θέλουν, με
πλαίσιο το σκοτάδι και με υλικό τη
λάσπη, να καταστρέφουν τον ικανό.
Σαν άλλοι Νέρωνες έχουν κάνει την
καταστροφή αυτοσκοπό, αποστολή της
αποτυχημένης ζωής τους, έργο για να
τους αποζημιώσει από τη δική τους
ποικιλότροπη στειρότητα.
' Οταν οι άλλοι (οιάνθρωποι) προσπα
θούν και δουλεύουν, κάνοντας τα
εκούσια κι ακούσια ανθρώπινα λάθη,
παραλείψεις κι αδιακρισίες που προξε
νεί πάντα η δραστηριότητα, τα ανθρω
ποειδή, επειδή είναι ανίκανα για θετική
δημιουργία, κάθονται στη γωνία και
μαζεύουν, καταγράφουν, σημειώνουν
τα λάθη και τις παραλείψεις. ' Ετσι οτη
οτιγμή που θέλουν να χτυπήσουν έχουν
«όπλα» Τα «όπλα» αυτά τα χρησιμοποι
ούν ανώνυμα, χωρίς να φαίνονται δημό
σια, προσφέροντας «υπηρεσίες» σε
κάποιους τρίτους (ισχυρούς) και πάντα
κάτω από τον μανδύα της δήθεν «εξυπηρετήοεως» καταστάοεων, ιδανικών,
ιδεωδών, αρχών»... Πονηροί άνθρωποι
και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον
πλανώντες και πλανώμενοι». (Β , Τιμ
Υ -13).
Το παράδοξο και το επικίνδυνο για
την κοινωνία μας δεν είναι το ότι αυτά
τα όντα υπάρχουν. Το δραματικό είναι
ότι η προηγουμένη, η ενημερωμένη, η

ανοιχτή κοινωνία μας τα ανέχεται και
τους επιτρέπει να ευδοκιμούν.
' Ολοι μας, ποιος λίγο ποιος πολύ,
έχουμε ευθύνη για το ότι επιτρέπεται
να συμμετέχουν στην κοινωνική διαβίω
ση τέτοια ανήθικα όντα. Με τον τρόπο,
με την ανοχή, με την αδιαφορία - ή
κάποτε και με την ενθάρρυνσή μας - τα
όντα αυτά όχι μόνο δεν καταδικάζονται
μέχρις ολοκληρωτικής εξαφανίσεως
αλλά και «υποθάλπεται» η ύπαρξή τους.
Μεγαλύτερη ευθύνη γι' αυτό το θλιβε
ρό γεγονός φέρουν οι κρατούντες
όλων των εποχών. Η «ηγεσία» στο
ευρύτατο περιεχόμενο του όρου.
Η ευθύνη της «ηγεοίας» έγκειται στο
ότι - έμμεσα ή άμεσα - τους ανέχεται
καί τους δίνει προσοχή.
Η ευθύνη η δική μας, των κοινών
ανθρώπων, είναι ότι δεν αντιδρούμε με
τη δύναμη και την αποφασιστικότητα
που χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνουμε
ότι «το δεν βαριέσαι άσε τους, καημέ

νε» είναι μια κατάσταση που ωφελεί
τους αδίσταχτους και ταλαιπωρεί εξα
κολουθητικά τους έντιμους. Είναι το
κλίμα που επιτρέπει στα ανθρωποειδή
να θερμαίνονται στους κόρφους μας
και να αναπτύσσονται.
Η σιωπή της αδιαφορίας, το προσπέ
ρασμα με αηδία ή η αδυναμία του κατά
πρόσωπο φτυσίματος κι άλλες παρόμοι
ες στάσεις της κοινωνίας απέναντι στα
κατώτερα αυτά όντα δεν είναι ικανά
μέσα για να τα αναχαιτίσουν. Το αντίθε
το μάλιστα συμβαίνει: με τον τρόπο
αυτό τα ανθρωποειδή υποβοηθιούνται
για να συνεχίσουν το ύπουλα εξοντωτι
κό έργο τους.
Ενας δρόμος υπάρχει για να αντιμε
τωπιστούν τα άνθρωποειδή: η δημόσια
καταγγελία τους! Ο δρόμος αυτός δεν
είναι όμως εύκολος. Χρειάζεται κόπος,
μεγάλες προσπάθειες, χάσιμο χρόνου
και ψυχικής ηρεμίας. Χρειάζεται πολ
λές φορές να κατέβει κανείς στο ίδιο
χαμηλό επίπεδο για να εντοπίσει τα
όντα αυτά που κινούνται στο σκότος και
στη λάσπη. ' Ολα αυτά οι δημιουργικοί
άνθρωποι τα αποφεύγουν. Με το δικαιολογητικό ότι έχουν «άλλα καλύτερα
πράγματα να ασχοληθούν» δεν αντεπιτίθενται στα ανθρωποειδή.
Με τη δική μας, λοιπόν, πασίγνωστη
αδιαφορία των κοινών ανθρώπων, με τη
δική μας έμφυτη αδυναμία να ανακατευθούμε με τη λάσπη, με τη δική μας
πολλές φορές αδικαιολόγητη μεγαλοκαρδία ανεχόμαστε κι εκτρέφουμε από
το αίμα της δικής μας ψυχής τα
ανθρωποειδή. Γινόμαστε δηλαδή οι
άνθρωποι και πάλι θύματα και θύτες του
ευατού μας, δημιουργοί μιας κοινωνίας
που επιτρέπει την ανάπτυξη των αν
θρωποειδών.
Αυτό μας το λάθος το πληρώνουμε
όλοι. Ά μεσα κι έμμεσα. «Σε πρώτη
ζήτηση» ή «υπό προθεσμία». Αδιαφο
ρώντας για τις αναιτιολόγητες επιθέ
σεις που σήμερα υφίσταται ο διπλανός
μας, προετοιμάζουμε το έδαφος για
την βρώμικη επίθεση που θα υποστούμε εμείς οι ίδιοι αύριο, τη στιγμή που με
κάποια μας ενέργεια ή λόγο θα γίνουμε
στόχος των ανθρωποειδών. ΓΓ αυτό η
ευθύνη για την ύπαρξη καιτηνάνδρωση
των βρώμικων αυτών όντων είναι δική
μας. Μόνο δική μας!
Διον. Κ. Μαγκλιβέρας
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π ροανακρίσεω ς το θύμα είχε και
στο π α ρ ελθ ό ν καταληφ θεί α π ό
τους οικείους του να επιδίδεται
στην π ρ ά ξη αυτή π ο υ έμελλε τελι
κά ν ’ α π ο β εί θανατηφόρα.

ΔΟΞΑΣΙΑ του «ηδέος» θ α ν ά 
Η του
κατά τον απαγχο νισ μό
οδήγησε πολλούς, κατά καιρούς,
κυνηγούς της ηδυπάθειας να α π ο ζητήσουν και μια τέτοια ερωτική
εμπειρία, στην αγχόνη, σε πολλές
δε περιπτώ σ εις μια τέτοια π ρ ο 
σ π ά θ εια είχε άδοξο τέλος αφ ού
κατέληξε σε θ άνατο α π ό ξαφνική
και α πρόσμενη α π ώ λεια του ε λ έ γ 
χου κατά τη διαδικασία της α π α ιώ ρησης.
Στην ιστορία της Ιατροδικαστικής
βρίσκονται αρκετά τέτοια π ερισ τα τικά, αναφέρονται δε, περισσότερο
χαρακτηριστικά, μεταξύ των δρα
στηριοτήτων των καλογήρων π ο υ
επιχειρούσ αν —π α λιό τερ α — να ε 
ξαντλήσουν ο π ο ια δ ή π ο τε ε μ π ε ι
ρία αυτοερωτισμού.
Π ρόσφατα είχαμε την ευκαιρία

*

*

*

Ο α πα γχονισ μός με κίνητρο την
π ρ ο σ π ά θ ε ια αυτοερωτισμού π α ρστηρείται κυρίως σε άτομα ηλικίας
12-20 ετώ ν μολονότι έχουν α να φερθεί και περιστατικά π ο υ α φ ο 
ρούσαν σε άτομα μέχρι και 40 ετών.
Το μεγαλύτερο π οσ οσ τό αφ ορά
άνδρες ενώ στις γυναίκες είναι
εξαιρετικά ασυνήθης (Spitz, 1980).
Φαίνεται π ά ντω ς ότι ο αριθμός των
θανα τη φ ό ρ ω ν περιστατικώ ν π ο υ
είναι σχετικά μικρός, δεν α ν τ α π ο κρίνεται με τον πρ α γμα τικό αριθμό

ΤΥΧΑΙΟΣ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟ
να σημειώ σουμε κι εμείς ένα π α ρ ό 
μοιο περιστατικό αξίζει δε ν ’ α ν α 
κοινωθεί για να καταδειχτεί π ό σ ο
αστείρευτη μπορεί να είναι η φ α ν 
τασία ενός ψ υ χοανώ μαλου στην
αναζήτηση της ηδονής.
Π ερ ιγρ α φ ή π ε ρ ίπ τ ω σ η ς : Επρόκειτο π ερί ανδρός ηλικίας 32 ετών,
παντρεμένου, π ο υ βρέθηκε α π α γ χονισμένος στην ημιτελή εξοχική
του κατοικία. Α π ό την αυτοψ ία
διαπιστώ θηκε ότι το θύμα ήταν
σχεδόν γυμνό (φορούσε μόνο κ ά λ 
τσες, π α π ο ύ τ σ ια και ρολόι στο
χέρι), σε μικρή α π ό σ τα σ η δε α π ό το
π τ ώ μ α είχαν διασκορπισθεί τα υ 
π ό λ ο ιπ α ρούχα και σε α π ό σ τα σ η
1,5 μ. π ε ρ ίπ ο υ υ π ή ρ χ ε αυτοσχέδιος
καθρέπτης. Το π τ ώ μ α είχε α π α ιω ρηθεί α π ό την οροφή με κοινό
σχοινί, το κάτω άκρο του ο π ο ίο υ
σχημάτιζε π α ρ ά ξ ενο και α υ τ ο σ χ έ 
διο βρόχο. Ο βρόχος αυτός π ε ρ ιε λάμβανε δυο αγκύλες, μια κατά την
κοιλιακή χώ ρα, α π ό σχοινί και μια
στην περιοχή του λαιμού α π ό αλυ σίδα. Οι αγκύλες αυτές περιβροχίζοντας κοιλιά και λαιμό, συνδέονταν
στο π ίσ ω μέρος του σώματος με το
σχοινί π ο υ έφ τανε μέχρι την ο ρ ο 
φή. Μ ε την τοποθέτηση αυτή του
βρόχου η κεφ αλή έγερνε προς τα
εμπρός ενώ τα χέρια ήταν ελε ύ θ ε 
ρα, στα π λά γ ια του κορμού. ' Εγινε
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αμέσως φανερό ότι το άτομο αυτό
π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς να επ ιτύ χει ατελή
α πα γ χο νισ μό για ερωτική διέγερ
ση, έχα σ ε τον έλεγχο κατά τη
διαδικασία π ρ α γμ α τοπ οίη σ ή ς του,
με α πο τέλεσ μ α να βρει το θάνατο.
Α π ό τη νεκροψία και τη νεκρ οτο
μή δεν α π ο κα λύ φ θ η κε τίπ ο τε το
ιδιαίτερο εκτός τω ν τυ π ικώ ν ε υ ρ η 
μάτων του κοινού απαγχονισμοσύ.
Σύμφ ω να δε με πληροφορίες της

τών ατόμων π ο υ δοκιμάζει ή χρ ησ ι
μ οποιεί το βρόχο σαν τρ ό πο π ρ ο κλήσεως γενετήσιας υ π ερ δ ιέγερ 
σης, αριθμός π ο υ π ρ έ π ε ι να είναι
π ο λ ύ μεγαλύτερος.
Πρόκειται για ιδιόμορφη εκδ ήλω 
ση σεξουαλικής ανωριμότητας με
στοιχεία διαταραγμένης ψυχικής
ισορροπίας. Υποστηρίζεται ότι η
ιδέα και το κίνητρο για ένα τέτοιο
«πειραματισμό» πρ οκα λο ύν ένα α ίΕικ. 3
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σθημα υπερδιέγερσης του γ ενετή 
σιου με την πρόκληση πρόσκαιρης
εγκεφαλικής υποξίας (Enos και Bay
er, 1980).
Βρόχοι α π ό σχοινί, αλυσίδες κ α 
λώδια, ζώνες, π ετσέτες κλπ., τ ο π ο 
θετημένοι γύρω α π ό το λαιμό, τα
γεννητικά όργανα, τα άκρα τον
κορμό α νάλογα με την π ερίπ τω σ η,
συνθέτουν μια π αρ άξενη ή και

X. Σταμοϋλη
Μ. Μιχαλοδημητράκη
Α. Κουτσελίνη
Του εργαστηρίου Ιατροδικαστικής
και Τοξικολογίας Πανεπ. Αθηνών
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ΑΘΕΪΑ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
π ο λ ύ π λ ο κ η εικόνα α π ό την ο π ο ία
δε λ ε ίπ ο υ ν τα ιατροδικαστικά π ρ ο 
βλήματα. Σχεδόν κατά κανόνα τα
θύματα βρίσκονται γυμνά, με πόδια
εγγίζοντα στο έδαφος και με ε λ ε ύ 
θερα τα χέρια να φ τάνουν μέχρι τα
ε κ τ ε θ ε ιμ έ ν α γ ε ν ν η τ ικ ά ό ρ γ α ν α .
Π εριπτω σιακά ακόμα το θύμα βρί
σκεται να φ ορά ρούχα του α ντίθε
του φύλου, εύρημα π ο υ καλύπτει
το τρίτο π ε ρ ίπ ο υ των περιστατικώ ν
του Watsh (1977). Η όλη εικόνα
ολοκληρώνεται με ευρήματα α π ό
αυνανισμό π ο υ π ρ ο φ α νώ ς π ρ α 
γματοποιείται κατά την ώ ρα της
συμπίεσης του λαιμού α π ό το βρό χο για την ολοκλήρωση της α π ό 
λαυσης. Ο χώρος π ο υ επιλέγεται
για τέτοιες ερωτισμικές ε κ δ η λ ώ σ ε ι
α φ ορά σε υ πό γεια , αποθήκες, α 
π οχω ρ η τήρ ια κλπ. συχνά δε δ ια κο 
σμείται με ερωτικά σύμβολα, π ο ρ 
νογραφικές εικόνες και περιοδικά.
Αλλες φορές ακόμη στους χώρους
αυτούς βρίσκονται διάφ οροι κ α θρέπτες π ο υ π ρ ο φ α νώ ς χρησιμεύ ουν για την «οπτική π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η 
ση» της πράξεω ς, προσφέροντας
έτσι μια ε π ί π λέο ν διέγερση.
Η ε π έ λευ σ η του θανάτου σε μια
τέτοια π ε ρ ίπ τω σ η οφείλεται, ό π ω ς
είναι φυσικό, σε κά π ο ιο ατυχές ή
και α πρ όσ μενο συμβάν κατά την
εξέλιξη της ερωτικής αυτής «πανδεσίας». Είναι φανερό ότι κατά τη

σει α π ό τους οικείους (όχι π ά ντο τε
σω στές α φ ο ύ οι τελευταίοι δεν
επ ιθ υμ ο ύν κοινολόγηση π ερ ισ τα τι
κών αυτού του τύπου), τα νεκροψι α κά και νεκροτομικά ευρήματα και
κυρίως τα στοιχεία π ο υ θα συλλέξει
και θα αξιολογήσει α π ό την α υ τ ο 
ψία του χώρου, ιδιαίτερης και κ α θ ο 
ριστικής εδώ σημασίας, άνετα και
σίγουρα μπορεί να τον π ρ ο σ α ν α 
τολίσουν. Η π ρ ο σ ο χ ή όμως του
Ιατροδικαστή, η γνώ ση και η ε μ π ε ι
ρία του, είναι εδώ α πα ρ α ίτη τη για
να α π ο φ ύ γ ει, αντίθετα, μια «υπερεκτίμηση» τω ν στοιχείω ν π ο υ έχει
και π ο υ θ α μπορούσαν να τον
οδηγήσουν λαθεμένα, στο χ α ρ α 
κτηρισμό ενός α πα γχο νισ μο ύ σαν
«ατύχημα ερωτικής προέλευσης»,
ενώ στην πραγματικότητα π ρ ό κ ε ι
ται για άλλη δραστηριότητα.
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Μ . Μ Ο Ν Τ Ε Σ Ο Ρ Ι: Η Μ Ε ΓΑ Λ Υ Τ Ε Ρ Η Π
Ε ξο ρ γ ισ μ έ ν η α π ό το ν
Μ ο υ σ ο λ ίν ι γ ύ ρ ισ β ό λ η τη γη
κα ι σ π ο ύ δ α σ ε με
φ α ν α τ ισ μ ό τη ν ε π ισ τ ή μ η της.
' Ιδ ρ υ σ ε το ν π ρ ώ τ ο π α ιδ ικ ό
σταθμό στον κόσμο.

τα τέλη του 19ου αιώνα, οτη
Κ ΑΤΑ
Ρώμη, μια όμορφη καστανή κοπέ
λα γύρω ατα είκοαι, κατόρθωσε να γίνει
δεκτή από τον παγκοσμίου φήμης
χειρούργο, δόκτορα Μπατσέλι, που
ήταν και πρόεδρος του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου. Η Μαρία είχε ήδη ξεσηκώ
σει αναταραχή στους εκπαιδευτικούς
κύκλους, γιατί ήθελε να πάρει δίπλωμα
μηχανικού από τη Βασιλική τεχνική
Σχολή «Μικελάντζελο Μπουαναρότι»,
στην οποία από παράδοση φοιτούσαν
μόνο άνδρες. Μια μέρα όμως, βλέπον
τας στο δρόμο ενα μικρό αγόρι να
σέρνει - με την ικανοποίηση ζωγραφι
σμένη στο προσωπάκι του - μια μακριά
ολοκόκκινη χάρτινη λωρίδα, πήρε την
απόφαση: η πραγματική της κλίση ήταν
η Ιατρική που θα της έδινε τη δυνατότη
τα να μελετήσει την παιδική ψυχολογία.
Ο πατέρας της, που δύσκολα είχε
«χωνέψει» την απόφασή της να φοιτή
σει στην Τεχνική Σχολή, είχε ζωηρές
αντιρρήσεις για την «καινούργια τρέλλα» της κόρης του.
Από την άλλη μεριά ο καθηγητής
Μπατσέλι, της είπε καθαρά, ότι δεν
ήταν δυνατόν να γραφτεί στην Ιατρική,
αλλά έπειτα, γοητευμένος από την
ισχυρή προσωπικότητα του κοριτσιού,
δέχτηκε να συζητήσει μαζί της. Στο
τέλος αυτής της σημαντικής συνομιλί
ας, η Μαρία με απόλυτη ηρεμία, διευ
κρίνισε «Εγώ πάντως, θα σπουδάσω
Ιατρική».
Πραγματικά, λίγα χρόνια αργότερα,
το 1896, η Μαρία Μοντεσόρι, πήρε το
πτυχίο της Ιατρικής από το Πανεπιστή
μιο της Ρώμης. ' Ηταν 26 χρόνων. Και
από αυτό το σημείο αρχίζει το μεγάλο
της αγώνα. Σκοπός της: πρώτον, να
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βγάλει από το περιθώριο τα καθυστερη
μένα παιδιά και δεύτερο να απαλλάξει
όλα τα παιδιά από το καταπιεστικό
εκπαιδευτικό σύστημα, που από ψυχο
λογική άποψη ήταν «ευνουχιστικό».
Δεν έκανε διάκριση ανάμεσα σε κορί
τσια και αγόρια. Πίστευε ότι και τα δυο
ήταν το ίδιο εξαρτημένα από τους
κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς κανό
νες. Δεν ήταν λοιπόν μόνο φεμινίστρια
αλλά και φεμινίστρια. Ορισμένες από
ψεις της για δευτερεύοντα θέματα
σχετικά με την σύλληψη και την εφαρ
μογής της περίφημης ομώνυμης παιδα
γωγικής μεθόδου, στην οποία αφιέρω
σε ολόκληρη τη ζωή της, έχουν τη
γεύση της πιο σκληρής μάχης για την
απελευθέρωση της νυναίκαο
Το Κονιγκίνεβεχ είναι ενα στενό
δρομάκι στο κέντρο του Αμστερνταμ.
Εδώ, σ' ένα γκρίζο κτίριο με τη
χαρακτηριστική μυτερή στέγη των ολ
λανδικών σπιτιών, στον αριθμό 161,
βρίσκονται τα γραφεία της Διεθνούς
Μοντεσοριανής Εταιρίας. Η Εταιρία, δια
μέσου διαφόρων παραρτημάτων κατα
νεμημένων σε 20 περίπου χώρες, στις
πέντε ηπείρους, εξακολουθεί να μετα
δίδει στον κόσμο, σαν μια «πολυεθνική»
της παιδαγωγικής, τις ιδέες και τις
μεθόδους της Μαρίας Μοντεσόρι.
Επειδή ήταν η πρώτη γυναίκα στην
Ιταλία που σπούδασε Ιατρική, την προσκάλεσαν στο Διεθνές Συνέδριο για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας που έγινε στο
Βερολίνο το 1896. Ο σοσιαλισμός
βρισκόταν στο «φόρτε» του. ' Ολες οι
συζητήσεις στρέφονταν γύρω από τα
προβλήματα που αφορούσαν την εργα
ζόμενη γυναίκα η οποία ήταν αντικείμε

νο εκμεταλλεύσεως, και την προστασία
της.
Η Μοντεσόρι, στην ομιλία της, δήλω
σε ότι θα αγωνιζόταν «με όλες τις
δυνάμεις της, έως ότου θεσπισθεί η
μισθολογική ισότητα για ίση εργασία,
ίση αμοιβή», και ζήτησε από το Συνέ
δριο να ψηφίσει την πρότασή της. Σε
κάθε χώρα, θα έπρεπε να γίνει κάθε
δυνατή προσπάθεια, για την εξομοίωση
των μισθών των εργατών - ανδρών και
γυναικών.
Αλλά στη συνέχεια, έχοντας επίγνω
ση ότι οι αδικίες εις βάρος των γυναι
κών, δεν διαπράττονταν μόνο στο πεδίο
της εργασίας και διακινδυνεύοντας, εν
πλήρει συνειδήσει να γίνει αντιπαθής,
αντιμετώπισε το όλο πρόβλημα πιο
πλατιά. «Χθές έφερα τον χαιρετισμό
του ιταλικού προλεταριάτου, στη Σοσια
λιστική Εταιρία», είπε στην επόμενη
ομιλία της. «Σήμερα σας μιλώ για τους
καπιταλιστές, γιατί με κινεί η αδικία εις
βάρος των γυναικών και όχι ένα πολιτικό
κόμμα».
Το «χαϊδεμένο παιδί» του Συνεδρίου
έγινε έτσι ξαφνικά, το «τρομερό παιδί»
όπως είπε η ίδια χωρίς να σκεφθεί τι θα
έλεγαν οι δικοί της. Ά λλα πράγματα
την απασχολούσαν. «Βλέπω ότι πολλές
εφημερίδες μιλούν για μένα. Θα κάνω
ό,τι είναι δυνατόν για να με ξεχάσουν.
Το πρόσωπο μου δεν θα εμφανισθεί πια
στις εφημερίδες, και κανείς πια δεν θα
τολμήσει να εκθειάσειτην υποτιθέμενη
ομορφιά μου. Θα εργαστώ σοβαρά».
Το 1913 η Μαρία Μοντεσόρι πήγε
στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μόλις
είχε ιδρυθείη Μοντεσοριανή Εκπαιδευ
τική Εταιρία με πρόεδρο τον Αλεξάντερ

1Α ΓΩ Γ0 Σ Τ Ο Υ Α ΙΩ Ν Α Μ Α Σ
Γκράχαμ Μπελ. ' Ηταν φιλοξενούμενη
του ’ Εντισον. ’ Εγινε δεκτή από τον
πρόεδρο Γούντροου Ουίλσον. Στις δέ
κα πόλεις που επισκέφθηκε έγινε
θριαμβευτικά δεκτή. Παντού έδινε δια
λέξεις. Ο κυβερνήτης του Ρόουντ
' Αιλαντ της ανακοίνωσε ότι η μέθοδός
της θα εφαρμοζόταν οε όλα τα σχολεία
του κράτους. Ηταν, όπως συνήθως,
πολύ απασχολημένη με την διάδοση
των ιδεών της. ' Ηθελε να θέσει τις
βάσεις για την μετεκπαίδευση των
δασκάλων. Ωστόοο δεν απέφυγε μια
μικρή εκστρατεία στο στύλ του σύγχρο
νου φεμινισμού. Παρότρυνε τις εξτρεμίοτριες του Κινήματος να κόψουν
κοντά τα μαλλιά τους και να κάψουν
τους στηθόδεομούς τους. Τον Δεκέμ
βριο του 1913 το «Νιού Γιόρκ Χέραλντ»
έγραφε ότι παρόλο που η Μαρία Μοντεοόρι δεν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτεί
ες, με ακοπό την διάδοση της «μόδας»
των μακριών μαλλιών για τους άνδρες,
αναριωτιόταν: «Γιατί οι άνδρες μπορούν
να έχουν κοντά μαλλιά και να μπορούν
να θαυμάζουν τα ωραία μακριά μαλλιά
των γυναικών, ενώ οι γυναίκες είναι
αναγκασμένες να τα διατηρούν μακριά,
μόνο και μόνο γιατί οι άνδρες δοκιμά
ζουν ευχαρίστηση να τις κοιτάζουν;»
Στην απέναντι σελίδα επάνω: Η Μοντεαόρι μιλά στα εγκαίνια της πρώτης
σχολής που ίδρυσε στο Μαντράς της
Ινδίας.
Κάτω: Ενα Ινδικό ινστιτούτο μουσικής
που φέρει το όνομα της μεγάλης
παιδαγωγού.

Φυσικά η Μαρία, που άρχιοε να
εξανίοταται για το ρόλο στον οποίο είχε
περιορισθεί η γυναίκα από ηλικίας
δεκατεσσάρων ετών, έρριξε στο διά
στημα της ζωής της, και πολλά άλλα
ταμπού. Ηξερε όμως να ενεργεί με
τόση ηρεμία και αποφασιστικότητα,
ώστε οι ιδέες της να βρίσκουν απήχηση
όχι μόνο στους κύκλους των διανοου
μένων - εκτός από τον ' Εντιοτον και
τον Γκράχαμ Μπελ, θαυμαστές και
υποστηρικτές της ήταν ο Μπέρτραντ
Ράοελ, Ο Γκάντι, ο Ποιητής Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ - αλλά και στις πιο υψηλές
βαθμίδες του «κατεστημένου»; από τον
Γούντροου Ουίλσον ως τους βασιλείς
της Αγγλίας, που την κάλεσαν το 1927
οτην Αυλή τους, και τους αρχηγούς
Κρατών οε πολλές άλλες χώρες του
κόσμου.
Ακόμη και ο πάπας Βενέδικτος ΙΕ'
έδωοε, το 1918, την ευλογία του στο
«εκλεκτό τέκνο» της Ιταλίας. Αλλοι
καινοτόμοι που έδρασαν σε πεδία παρό
μοια με εκείνο στο οποίο, είχε δράσει η
Μοντεοόρι, συνάντησαν την δυσπιστία
ακόμη και την εχθρότητα των συγχρό
νων τους.
Η ομόφωνη επιδοκιμασία των παιδα
γωγικών μεθόδων της Μοντεοόρι στα
μάτησε μόνο με την εμφάνιση του
φασισμού. Το 1934 η μέθοδος Μοντεσόρι μαζί με την εμπνεύοτριά της,
διώχθηκε από τιην Ιταλία. Η Μαρία δυο
χρόνια αργότερα αναγκάσθηκε να φύ
γει από τη Βαρκελώνη λόγω του εμφυ
λίου πολέμου. Κατέληξε στο Λάρεντης
Ολλανδίας και τρία χρόνια αργότερα
πήγε οτην Ινδία, προοκαλεσμένη από
την Θεοσοφική Εταιρία του Μαντράς. Ο
πόλεμος όμως είχε επιπτώσεις στις
τύχες του άλλοτε «τρομερού παιδιού».
Με την είσοδο της Ιταλίας στον
πόλεμο, οι Αγγλοι την περιόρισαν το
1940 οτην Θεοσοφική Εταιρία. Ο γιός
της, που την συνόδευε, κλείοθηκε σε
ενα στρατόπεδο πολιτικών κρατουμέ
νων στο Αμεντναγκάρ. Πολύ γρήγορα
όμως έφθαοε η επανόρθωση. Οταν η
Μοντεοόρι συμπλήρωσε τα εβδομήντα
της χρόνια, ο Αντιβασιλεύς της Ινδίας
της έοτειλε ενα τηλεγράφημα. «Σκεφθήκαμε πολύ τι δώρο θα πρέπει να σας
κάνουμε για τα γεννέθλιά σας. Και
νομίζουμε ότι το καλύτερο δώρο είναι
να οας αποδώσουμε το γιό σας».
Στην Ινδία η Μαρία έμεινε ως το

1949. Ίδρυε συνεχώς Μοντεσοριανές
σχολές ακόμη και οτην Κεϋλάνη, ή στο
νεοσύστατο κράτος του Πακιστάν.
Σ' αυτό το διάστημα ήλθε στην
Ευρώπη μόνο δυο φορές. Το 1946 την
κάλεσαν στη Σκωτία γιατί το Πανεπιστή
μιο του Εδιμβούργου ήθελε να την
ανακηρύξει επίτιμη διδάκτορα. Το 1947
επέστρεψε στην Ιταλία. Την είχε προσκαλέσει η Ιταλική Βουλή, που για την
περίπτωση της επιφύλαξε εξαιρετική
υποδοχή, στη συνεδρίαση της Συντα
κτικής Συνελεύσεως, της 3 Μαίου
1947.
Στα ογδόντα της χρόνια, αυτή η
εκπρόσωπος του δεύτερου ή του ασθε
νούς φύλου, όπως λεγόταν την εποχή
που άρχισε την καριέρα της, ήταν
μέλος της Ιταλικής αντιπροσωπείας στη
Γενική Συνέλευση της Ουνέσκο. Μετά
από ενα κύκλο διαλέξεων στις Σκανδι
ναβικές Χώρες, πήρε μέρος στα 81 της
χρόνια στο Διεθνές Μοντεσοριανό Συ
νέδριο που έγινε στο Λονδίνο.
Αυτή ήταν και η τελευταία της
επίσημη εκπροσώπηση. Πέθανε τον
επόμενο χρόνο, στις 6 Μαίου 1952, στο
Νόορντβικ Αμ Ζέε της Ολλανδίας. Στον
τάφο της, στο Καθολικό νεκροταφείο
του Νόορντβικ - ενα απλό γρανίτινο
τοιχάκο, γύρω από ενα παρτέρι όπου
φυτρώνουν λουλούδια όλων των ειδών είναι γραμμένα τα λόγια: «Παρακαλώτα
αγαπημένα μου μικρά που μπορούν τα
πάντα, να ενωθούν μαζί μου, για να
φέρουμε την Ειρήνη στους ανθρώπους
και στον κόσμο».
LAURA SCHRADER
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ΨΩΜΙ το ευλογημένο το άγιο, η
Τ Οβαοική
τροφή του ανθρώπου στην
εποχή μας.,., κακοποιείται!
Στα παλιότερα χρόνια, από τα πρώτα
πράγματα που μάθαινε το παιδί από
τους γονείς του, ήτανε να σέβεται
αυτούς, να τιμάει τους μεγαλύτερους
του, να ευλαβιέται και να προσκυνάει το
ψωμί, κΓ ότι το ψωμί αυτό τόδινε ο
Θεός για να τρέφονται οι άνθρωποι, γι'
αυτό είναι κι ιερό.
Τότε, το παιδί, αλλά κι' οι μεγάλοι,
όταν έβρισκαν στο δρόμο κανένα κομ
μάτι ψωμί, το σήκωναν από χάμω, το
φιλούσαν, τόβαζαν στα μέτωιιο, και το
προφύλαγαν σε μια απλησίαστη κΓ
απόμερη γωνιά, για να μη μπορεί να το
πατήσει κανείς, γιατί θάταν κΓ αμαρτία
κΓ ασέβεια.
Αυτό, το θέαμα, δεν το βλέπει κανείς
σήμερα αλλοιώς μεγαλώνει το παιδί κι*
άλλες αντιλήψεις έχει για το ψωμί και
για τ' άλλα αγαθά της ζωής. Απομάκρυ
νε την ιερότητα από μερικά πράγματα,
αποχρωμάτισε το αίσθημα...
Προ καιρού, σ' ένα δρόμο, κοντά στα
Εξάρχεια, μια σκηνή ασυνήθιστη στην
εποχή μας, συνηθέστατη όμως άλλοτε,
που σε μερικά πράγματα δίνονταν
μεγαλύτερη σημασία και προσοχή. Η
σκηνή παρουσιάζει μια νέα γυναίκα προφανώς από επαρχιακή πόλη ή και
χωριό - με καλοφροντισμένο ντύσιμο,
φορτωμένη με διάφορα πακέτα, ανάμε
σα στα οποία κι' ένα καρβέλι ψωμί που
είχε πάρει, πιθανόν, πριν λίγη ώρα από
το φούρνο. Σε μια στιγμή, το καρβέλι
ξέφυγε απ’ τα χέρια της κΓ έπεσε στο
δρόμο.
Η νέα γυναίκα, στάθηκε, έσκυψε,
σήκωσε το καρβέλι, το φίλησε τ’
ακούμπησε στο κούτελό της, το κράτη
σε μαζί με τ’ άλλα της ψώνια, και
συνέχισε το δρόμο για το σπίτι της.
Αυτή η γυναίκα για την οποία μιλάμε,
αποτελεί σήμερα εξαίρεση αναχρονι
στική. Πόση όμως αγιότητα, πόση βαθειά συγκίνηση και συναίσθηση της
αξίας μερικών παλαιών συμβόλων δε
ζωγραφίζει η σκηνή αυτή του δρόμου,
και πόσες σκέψεις δε γεννάει;
' Αλλοτε κανείς δεν άφηνε ούτε το
μικρότερο κομμάτι ψωμιού πεσμένο και
πεταμένο. Το θεωρούσαμε ιεροσυλία
σωστή, όχι μόνο εμείς οι Χριστιανοί,
αλλά κΓ οι αλλόθρησκοι. Ό λω ς ξέχω
ρα, οι Τούρκοι, περισσότερο σέβονται
το ψωμί από μας!..
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Από την αρχαιότητα το ψωμί και η εληά
απετέλεοαν βαοική τροφή για το λαό
μας. Στη φωτογραφία αριστερά συλλο
γή ελαιώνκατά την αρχαιότητα. (Παρά
σταση σε αγγείο).

Ψ8ΜΙ
ΤΪΡΙ ΚΓ ΕΠΗ
Του κ. θεολ. θεολογίδη
Θάχετε παρατηρήσει και σεις ασφα
λώς, με πόση περιφρόνηση, με πόση
προχειρότητα στα εστιατόρια, στις τα
βέρνες, τα μαγειρεία, και στα σπίτια
μας ακόμη πετιούνται κομμάτια ψωμι
ού. Σάκκοι ολόκληροι γεμάτοι από
περισσεύματα χορτάτων ανθρώπων, δι
οχετεύονται στα χοιροστάσια κΓ ορνι
θοτροφεία, και το χειρότερο - πολλές
φορές - στους σκουπιδοτενεκέδες
μαζί με τα σκουπίδια και τις άλλες
βρωμιές μας, όχι μόνο κομμάτια ψωμιού
αλλά κι ολόκληρα ψωμιά πεταμένα,
γιατί έμειναν από χθες και δε καταδε
χόμαστε να φάμε μπαγιάτικο ψωμί,
τώρα που έχουμε όλες τις ανέσεις, τα
ψυγεία, τα πλυντήρια, τις ηλεκτρικές
σκούπες, τις τηλεοράσεις (έγχρωμες κι
ασπρόμαυρες), όλες τις ποικιλίες των
ψωμιών (χωριάτικο, σταρένιο, μαύρο,
χάσικο, διατίμησης, εφτάζυμο κ.λ.π.).
Μας είναι δύσκολο να τα μαζέψουμε,
να τα βάλουμε σε μια καθαρή πλαστική
σακκούλα, και να τα δώσουμε σ' ένα
πάμφτωχο που όμως να βρούμε το
φτωχό που δεν έχει το ψωμί του;
Καθήσαμε σε πολυκατοικίες, στα
ψηλά, στα ρετιρέ, και την καλύβα, τις
χαμοκέλες δε τις βλέπουμε, που πιθα

νόν, εκεί να στεγάζεται κανένας ενδε
ής, κανένα παιδάκι, που νάχει ανάγκη
του ψωμιού μας...
Ξεχάσαμε τη φτώχεια μας, ξεχάσαμε
τις προσφυγιές, ξεχάσαμε τη ξενική
κατοχή, ξεχάσαμε τα 30 δράμια του
σκουπάλευρου ψωμιού, την ημερήσια
μερίδα που μας έδιναν στην Αθήνα,
ξεχάσαμε τα σκελετωμένα παιδιά που

γύριζαν μέρα - νύχτα ατούς δρόμους
σκαλίζοντας τα σκουπίδια για να βρουν
κάτι να φάνε, και στο μισοσκόταδο,
μισοπεθαμένα, σερνάμενα στους δρό
μους φωνάζοντας με τη λιγοστή δύνα
μη των άρρωστων πνευμονιών τους
«Πεινάω, πεινάω!».
Τότε που κΓ οι «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν» και στερήθηκαν τον
επιούοιο.
Κι' άθελα μούρχεται στο νου, ο
ήρωας των ΑΘΛΙΩΝ του Β. Ουγκώ, ο
Γιάννης Αγιάννης, ένας υπέροχος,
ένας πάμπλουτος σ ' ευγενικά αισθήματα άνθρωπος, που έκλεψε ένα ψωμί για
να ζήσει. και καταδικάστηκε!..
Το ψωμί, είναι δώρο θεϊκό ακόμη και
σήμερα θεωρείτηι από πολλούς ανθρώ
πους σαν κάτι το ιερό. Είναι το ίδιο, το
σώμα του Χριστού, και δεν πρέπει να
βρίσκεται κυλισμένο ή πεταμένο στο
δρόμο και τις λάσπες. Οι καθολικοί, που
πιστεύουν στη παρουσία του Χριστού
μέσα στο ψωμί, λέγονται και Αρτολάτραι.
Στον 2ο μ.Χ. αιώνα, υπήρχαν αιρετι
κοί στην εκκλησία που έκαναν χρήση όχι
μόνον άρτου και οίνου, κατά την θείαν

Ευχαριστίαν, αλλά και τυρού. ΚΓ αυτοί,
λέγονταν Αρτοτυρίται.
Οσο ζούμε, έχουμε ανάγκη υλικής
συντήρησης· και το ψωμί είναι η βασική
μας τροφή. Η φραντζόλα, είναι η άγια
προστάτρια της κάθε οικογένειας. Το
θεμέλιο της διατροφής.
Ο Ροβεσπιέρος (1758-1794) ο σπου
δαιότερος των αρχηγών της Γαλλικής
Επανάστασης είχε πει:
«Δώστε φτηνό ψωμί στο λαό’ είναι το
καλύτερο υπνωτικό του».
Γνωστό είναι επίσης, πως κΓ ο
Ρωμαϊκός όχλος ζητούσε από τους
άρχοντές του «άρτον και θεάματα»
(ΡΑΝΕΜ ΕΤ CIRCENCES).
Στην αρχαιότητα οι ' Ελληνες, πρόσφεραν Άρτον στους θεούς των, τον
οποίον ονόμαζαν θειαγόνον. Στο ναό
της Δήμητρας στην Ελευσίνα, στη
γιορτή των θεσμοφορίων, πρόσφεραν
μεγάλους ' Αρτους, γι' αυτό, και Μεγαλάρτια λέγονταν οι γιορτές αυτές.
Η Αγία Γραφή, λέει: «Εν αρχή ην το
φως». Ο λαός, λέει: «Εν αρχή ην το
ψωμί, ο Άρτος».
Το ψωμί αποτελείται από τρία στοι
χεία που δηλώνουν την Τριαδική θεότη
τα. Δηλ. από αλεύρι μαζί με το ζυμάρι

που συμβολίζουν την ψυχή, από νερό,
που συμβολίζει το βάπτισμα, κΓ από
αλάτι που υπονοεί τον νουν και τη
διδασκαλία του Χριστού όταν είπε
στους μαθητές του:
«Υμείς εστέ το άλας της ζωής».
Ανάμεσα στα ιερά σκεύη της θείας
Ευχαριστίας, σε κάθε εκκλησία· υπάρ
χει κι ο Αγιος Δίσκος ή το λεγόμενο
Δισκάριο, που χρησιμοποιείται για την
εναπόθεση του Αγίου Άρτου. Ο ιερέ
ας, εκφωνεί κατά την ώρα της θείας
Ευχαριστίας, τους υπό του Σωτήρος κατά το Μυστικόν Δείπνον - απαγγελθέντας λόγους:
«Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το
σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις
άφεσιν αμαρτιών». Κείνη τη στιγμή η
μετουσίωσις του ' Αρτου εις Σώμα, του
δε Οίνου εις Αίμα του Χριστού έχει
γίνει με τον αγιασμό και με την επίκλη
ση του Αγίου πνεύματος. Είναι η πιο
φρικτή στιγμή, κΓ η πιο υψηλή της
λειτουργίας, κΓ ο καθένας μας οφείλει
με κάθε ευλάβεια και κατάνυξη, με
τρόμο και φόβο, να παρίσταται και να
παρακαλεί, και να ευχαριστεί τον θεό.
Κι όταν ο θεός οργίστηκε για την
ανυπακοή των πρωτόπλαστων, που παρέβησαν την εντολή του (να μη γευθούν τους καρπούς του Δένδρου της
Γνώσεως) τους έδιωξε από τον Παρά
δεισο, και τους καταράστηκε. Την μεν
Εύα (τη προμάμμη μας) «να τίκτη μετά
πόνων» τον δε Αδάμ (τον προπάππο
μας) «εν ιδρώτι του προσώπου σου
φαγεί τον άρτον σου». (Π.Δ. Γεν. 3.19).
Περνάμε μπροστά από εκκλησίες,
κάνουμε το Σταυρό μας, ανάβουμε το
κεράκι μας στις εικόνες των Αγίων, και
νομίζουμε ότι είμαστε οι εκλεκτοί του
Θεού, κΓ ότι εξασφαλίσαμε την Βασι
λεία των Ουρανών ή τον Παράδεισο! ΚΓ
όμως, δεν τιμούμε αυτόν τον ίδιο τον
Χριστό, και πετάμε στους δρόμους
«τον άρτον ημών τον επιούσιον» (Κ.Δ.
Ματθ. ΣΤ' 11) που είναι ολόσωμος ο
Χριστός μας.
Μήπως όμως κΓ αυτά, πρέπει να μας
διδάξουν από τον άμβωνα οι ιεροκήρυ
κες;
Ο σεβασμός στο ψωμί πρέπει για μας
τουλάχιστον, τους ορθόδοξους ' Ελλη
νες να είναι παράδοση ιερή. Στοσπίτιοι
γονιοί, και στο σχολείο οι δάσκαλοι,
πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας το
σεβασμό και την ευλάβεια προς το
ψωμί.
369

ΨΩΜΙ

ΤΥΡΙ ΚΙ ΕΛΙΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
Πριν από αμνημόνευτα χρόνια, ο
άνθρωπος χρησιμοποιούσε τους δημητριακούς καρπούς σαν τροφή. Δεν
άργησε όμως να μάθει για να τους
μεταβάλλει οε ψωμί.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η
ιστορία του ψωμιού αρχίζει με την
ιστορία της ανθρωπότητας. Από τα
αρχαιολογικά ευρήματα και τις ιστορι
κές πληροφορίες των διαφόρων επο
χών, με βεβαιότητα βγάζουμε τ’ ακό
λουθα συμπεράσματα.
Οι άνθρωποι, στα πρώτα βήματα της
εξέλιξης των, τρώγανε τους σπόρους
των δημητριακών καρπών ωμούς, όπως
τους τρώνε τα ζώα. Αργότερα, έμαθαν
να τους καβουρντίζουν, που τους
έκανε πιο νόστιμους τους σπόρους και
διευκόλυνε πολύ τοξεφλούδισματους,
και το επόμενο βήμα ήτανε η αλευρο
ποίησή τους. Το πρώτο αλεύρι δεν είχε,
βέβαια, καμμιά ομοιότητα με το σημερι
νό. Απλούσταστα, ήτανε οι καβουρντισμένοι ή οι ξεραμένοι σπόροι που είχαν
τριφτεί ή κοπανιστεί ανάμεσα σε δύο
λείες μεγάλες πέτρες. Πέρασαν μερι
κοί αιώνες για να μάθουν οι άνθρωποι να
ανακατεύουν αυτό το πρωτόγονο αλεύ
ρι με νερό και να παρασκευάζουν το
πρώτο χυλό, που είναι κι ο πραγματικός
πρόγονος του σημερινού ψωμιού. Ο
ταν ο χυλός ήτανε αραιός, τον τρώγανε
σαν σούπα. Σιγά - σιγά, έμαθαν να τον
φτιάχνουν πιο’ πηχτό χυλό τον οποίο
έψηναν απ' ευθείας πάνω στη φωτιά, ή
τον άπλωναν μέσα σε μεγάλα λίθινα ή
πήλινα ταψιά για να τον ψήσουν κάτω
απ' τον ήλιο! Λόγου χάρη, η σημερινή
λαγανα της Καθαρας Δευτέρας είναι
μια μακρινή... απόγονος της πρώτης
μορφής του ψημένου ψωμιού. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν
ακόμη πολλοί λαοί που καταναλίσκουν
μεγάλες ποσότητες δημητριακών υπό
μορφήν χυλού, όπως μαρτυρούν το
Ελληνικό κουρκούτι, οι τραχανάδες, το
πληγούρι, κ.ά. η Ρουμανική Μαμαλίγκα,
η Ιταλική Πολέντα κ.ά.
Στην Αίγυπτο, όπως αναφέρει ο
Ηρόδοτος, από πολύ νωρίς παρασκευά
ζονταν ψωμί από στάρι που το ζύμωναν
με τα πόδια! Και σε πολλές πόλεις της
Ελλάδας, γίνονταν αυτό το ζύμωμα
μέχρι πριν από κάμποσο χρόνια. Σε
πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως π.χ.
στη Σκωτία, ως τα σήμερα, ζημώνουν
με τα πόδια, όχι από οπισθοδρομικότητα, αλλά από πεποίθηση ότι με τον
τρόπο αυτό γίνονταν πολύ πιο νόστιμο
το ψωμί και σε καλλίτερη ποιότητα
Σήμερα το ψωμί παρασκευάζεται με
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τη -χρησιμοποίηση ποικιλίας αλεύρων
σταριού, κριθαριού, σίκαλης, βρώμης,
καλαμποκιού, και το μίγμα ζυμώνεται
είτε με τα χέρια, είτε σε μηχανοκίνητα
ζυμωτήρια.
Από τα μέσα του 17ου αιώνα, είχε
καθιερωθεί κΓ ένας νέος τύπος ψωμι
ού.
Το Σάντουιτς. Πρόκειται για ένα
πρόχειρο πρόγευμα, που παρασκευά
ζεται από δύο φέτες ψωμιού, χωρίς
κόρα συνήθως, κι' ανάμεσα σ’ αυτές
προσθέτουμε τυρί, ζαμπόν, κρέας ψη
τό, αυγά, ρέγγα κ.ά. Τόνομα Σάντουιτς,
το πήρε από ένα ' Αγγλο λόρδο, πολιτι
κό - υπουργό (1718-1792) μανιώδη
χαρτοπαίκτη, που έτρωγε πάντα τέτοια
πρόχειρα, για να μη διακόπτει το
παιχνίδι του! Το σημερινό ΤΟΣΤ, είναι...
απόγονος του πρόχειρου κείνου προ
γεύματος. Ανάλογα, υπήρχαν στην Ι
σπανία και Γαλλία, στις Αυλές των
βασιλιάδων.
Το Παντεσπάνι (PAIN D ESPAGNE=
Ισπανικός άρτος), αρτοσκεύασμα μ'
αυγά, ζάχαρη, βούτυρο, κι είναι γνωστό
το επεισόδιο, όταν σε μια εκρηκτική
διαδήλωση του λαού στο Παρίσι, επί
Λουδοβίκου ΙΣΤ’ φώναξαν ότι πεινού
σαν και ζήτησαν ψωμί μπροστά στ'
ανάκτορα, κάποια ευνοούμενη του βα
σιλιά βγήκε στο μπαλκόνι και ρώτησε
έναν αυλικό τι ζητούσε αυτός ο όχλος!
-Ζητάνε ψωμί!
-Και γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι;
απάντησε θρασύτατα εκείνη. Υπήρξε
τόσο αντιδημοτική λόγω της επιπολαιότητάς της και της σατανικής επέμβα
σης της στο κοινό ώστε συνελήφθη,
φυλακίστηκε και καρατομήθηκε από
τους επαναστάτες μαζί με τη βασίλισσα
και τον άντρα της τον Λουδοβίκο 16ο.
Κι' αφού είπαμε για τη σπατάλη του
ψωμιού που πετάμε στους δρόμους,
υπάρχουν λαοί που πεινάνε και δεν
έχουν το ευλογημένο αυτό ψωμί. Το
1888 δηλ. πριν 95 χρόνια ο μεγάλος
Νορβηγός συγγραφέας Κνουτ Χάμσουν, σε μια εποχή που δεν υπήρχε
αφθονία αγαθών ούτε κΓ επάρκεια
ούτε τα συγχρονισμένα μέσα παραγω
γής, έγραψε το πολυδιαβασμένο μυθι
στόρημα του «Η ΠΕΙΝΑ» που αντικατο
πτρίζει τις δύσκολες στιγμές που πέρα
σε στα νεανικά του χρόνια τρώγοντας
ροκανίδια, και που στάθηκε τυχερός και
δε πέθανε από τη πείνα!
Το γεγονός ότι και σήμερα στο
κατώφλι του 21ου αιώνα ακούγονται
από τα πιο επίσημα χείλη (Ο.Η.Ε.) ο
αποδεκατισμός από τη πείνα εκατομμυ
ρίων ανθρώπων, ουδέποτε συγκίνησε

τις «αναπτυγμένες πλούσιες και μεγά
λες χώρες». Αυτές, τις ενδιαφέρει η
μεγάλη παραγωγή κΓ η συγκρφτηση
των τιμών! Οι συναισθηματισμοί γι αυ
τές είναι άγνωστοι, κΓ η Χριστιανική
ρήση «Ο έχων δυο χιτώνας...» είναι γι'
αυτές πολύ αστεία. Αντίθετα, κΓ απάν
θρωπα! ΚΓ αυτές οι αναπτυγμένες
χώρες φέρουν, δυστυχώς, τον βαρύ
γδουπο τίτλο «ηγέτιδες δυνάμεις του
κόσμου» ενώ στην πραγματικότητα,
θάπρεπε να λέγονται οι μεγαλύτεροι
εγκληματίες της ανθρωπότητας, τίτλος
που θα τους πήγαινε θαυμάσια!...
ΤΟ ΨΩΜΟΤΥΡΙ - ΠΡΟΣΦΑΓΙ
ΜΑΣ.
Το πιο πρόχειρο, το άμεσο κατευναστκό της πείνας του λαού μας, η
διέξοδος στην αμηχανία της στιγμής
κείνης, το κολατσιό της, εργατιάς και
της αγροτιάς των παιδιών, ιδίως των
ορεινών περιοχών - ας πούμε - σε κάθε
περίπτωση είναι το ψωμοτύρι ή το ψωμί
με ελιά και κρεμμύδι!...
Αναφέρεται πως στην Κωνσταντινού
πολη υπήρχε ΑΡΤΟΤΥΡΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΣ
που πουλούσε μόνο ψωμί και τυρί!
Αλλά, τώρα κΓ αυτά τα απλά αγαθά
νοθεύονται. Σε καθημερινό άμεσο κίν
δυνο βρίσκεται η ζωή μας με τα
διάφορα νοθευμένα τρόφιμα που κυ
κλοφορούν στην αγορά.
Τυριά ανώριμα με την αυξημένη
υγρασία που περιέχουν πριν ψηθούν,
για να κερδίσουν από το βάρος του οι
έμποροι.
Συγκεκριμένα βάσει του κώδικα τρο-

ΨΩΜΙ

Κατά την αρχαιότητα το σιτάρι και τα
άλλα δημητριακά συνδέθηκαν με τη
μεγάλη θεά της Ελευσίνας. Στη φωτο
γραφία της απέναντι σελίδας ανάγλυφο
με παράσταση της Δήμητρας και της
Κόρης από την Ελευσίνα.

φίμων κι αγορανομικών διατάξεων, τα
τυριά πρέπει να γίνονται από παστεριω
μένο γάλα ή να παστεριώνονται μετά,
και να φτάνουν στην αγορά τουλάχιστον
ύστερα από τρεις μήνες για τα μαλακά
τυριά και δύο μήνες για τα σκληρά από
την ημερομηνία της πήξης τους.
Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές φτά
νουν στην αγορά ανώριμα τυριά οε
μεγάλες ποσότητες, τις οποίες ανακα
λύπτουν οι αρμόδιες αρχές κι' έρχεται
στη δημοσιότητα. ' Ολ' αυτά τα τυριά
προκαλούν επικίνδυνες αρρώστιες,

π.χ. μελιταίο πυρετό, φυματίωση, ο
στρακιά, διφθερίτιδα, χολέρα, σηπτική
αμυγδαλίτιδα, τύφο μηνιγγοεγκαφαλίτιδα, πολυομυελίτιδα, ίσως και λύσαϋ
Πρωτοφανής ποικιλία τυριών στην
αγορά μας, που προκαλεί εντύπωση και
στους ξένους ακόμη. Εβδομήντα οκτώ
(78) ειδών έχουμε τυριών τα περισσό
τερα, φυσικά, ξενικά από τις βόρειες
Σκανδιναυικές ως τις νότιες Μεσογεια
κές χώρες, κι’ απ' αυτές ακόμη τις
γειτονικές Βαλκανικές χώρες καλύ
πτουν τις...ανάγκες μας!
Η βουλιμία κΓ η απληστία μας η
ξενομανία που μας δέρνει, ξοδεύουμε
πολύτιμο συνάλλαγμα για την εισαγωγή
των άνοστων αυτών τυριών, ενώ περιφρονούμε τη ξακουστή, τη περίφημη
φέτα μας, και τα πεντανόστιμα και
πικάντικα σκληρά τυριά των διάφορων
περιοχών της χώρας μας, τα οποία είναι
κι' ασυναγώνιστα και φτηνότερα.
' Ενα, μόνο, μικρό δειγματολόγιο από
τα τυριά που έχουμε στην αγορά μας.
Γραβιέρες: Δωδώνης, Λαμίας, Κρή
της, Σερρών, Λαρίσσης κ.ά.
Κεφαλοτύρια και Κασέρια, Ελληνικά
και ξένα.
Φέτα: Παρνασσού, Θράκης, Βουλγα
ρίας, Δανίας, Σερβίας, Γερμανίας, Εμεντάλ, Ολλανδίας, Γερμανίας, ' Ενταμ, φραντζόλα και μπάλλα Ολλανδίας,
Ροκφόρ Ολλανδίας, Γερμανίας. Λαδοτύρι, Μυτιλήνης, Πεκορίνο Ιταλίας, Κε
φαλοπαρμεζάνα Κορφού, Μετσοβόνε,
Βίτσερις, Μυτζήθρες φρέσκες και ξε
ρές, και πολλές άλλες ποικιλίες ων ουκ
εστίν αριθμός!..
Να πούμε και δύο λόγια για την ελιά,
το δεύτερο σκέλος, του προσιτού και
πρόχειρου προσφαγιού της εργατοαγροτικής τάξης.
Κάποιο σχολικό μου ποίημα, θυμήθη
κα τώρα. Πιτσιρικάς, στις πρώτες τά
ξεις του Δημοτικού, η δασκάλα μου μ ’
είχε προετοιμάσει να το πω σε κάποια
σχολική γιορτή ή δε θυμάμαι στις
εξετάσεις του καλοκαιριού, κΓ η Μάνα
μου μ’ είχε καθαροντύσει και με
καινούργιο παντελονάκι τύπου «Βερ
μούδες» κάτω απ' το γόνατο, τέτοια
φόραγαν τότε το παιδιά - Ελληνόπουλα
και Τουρκάκια.
Κουρεμένος σαν νεοσύλλεκτος φαν
τάρος, ανέβηκα σ' ένα παλκοσένικο
της μεγάλης αίθουσας του σχολείου,
και κάτω από την ήρεμη μορφή του
Δεσπότη, την επιβλητική παρουσία των
Δημογερόντων και το αυστηρό βλέμμα
του Δ/ντή του σχολείου, τάχα κάπως
χαμένα, ένα ελαφρό σοκ μ' είχε
καταλάβει, γιατί δεν ήμουν βέβαιος αν

ΤΥΡΙ ΚΙ ΕΛΙΑ

θα τάβγαζα πέρα.
ΚΓ άρχισα μ' ελαφρό γλωσσοδέτη το
ποίημά μου:
«Ξέρεις τη χώρα που ανθεί
η φαιδρά πορτοκαλέα
κοκκινίζει η σταφυλή, και θάλει η ελαία:
ω, δεν την αγνοεί κανείς
είναι η Γη η Ελληνίς,
Γη, Μήτηρ παλαιών θεών και νέων
ημιθέων)
και αναμνήσεων τινών και γη ελπίδας
νέων δεν την αγνοεί κανείς
είναι η Γη η Ελληνίς!..».
Αναφορικά με τη θάλλουσα ελαία,
λέμε, ότι προσβάλλεται κΓ αυτή από
σοβαρές αρρώστιες, κι αν δεν τύχη
φροντίδας, κι αν δεν προσεχθούν και
συντηρηθούν μ' επιμέλεια οι καρποί
της, σαπίζουν και σκουλικιάζουν. Προ
μηθευτές και νοθευτές, εύκολα βρί
σκονται, ασυνείδητοι για να προωθή
σουν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και
το στρατό τις ακατάλληλες για φάγωμα
ελιές, μ' αποτέλεσμα τη δημιουργία
νοσηρών καταστάσεων για - τους κατα
ναλωτές.
Είναι γνωστό, πως στη Μικρασιατική
εκστρατεία, στη τελευταία φάση του
πολέμου, ο στρατός μας - μακριά από
την επιμελητεία του, στην Αλμυρά
' Ερημο - τρέφονταν με σάπιες ελιές
και σάπιες ρέγγες!
Λοιπόν, αγαπητέ μου αναγνώστη,
ξέρεις τη χώρα που ανθεί η φαιδρά
πορτοκαλέα, θάλλει η λεμονέα κΓ η
ελαία;
Βέβαια, δεν την αγνοεί κανείς
είναι η Γη η Ελληνίς!..
Τελειώνουμε, με την επιστροφή μας
στο αρχικό ψωμί, με τις λαϊκές παροιμί
ες που υπάρχουν γι’ αυτό:
«Δεν έχει ψωμί να φάει» λένε, για τον
φτωχό.
«Με βάσανα βγάζει το ψωμί των
παιδιών του» λένε, για κείνον που
δύσκολα τα φέρνει βόλτα.
«Αυτή η δουλειά έχει πολύ ψωμί»
λένε, για μια επικερδή επιχείρηση.
«Δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί»
λένε, γι' αυτόν που αμοίβεται φτηνά.
« Έχασε το ψωμί του» λένε, γι'
αυτόν που χάνει τη δουλειά του.
«Λίγα είναι τα ψωμιά του» λένε, για
τον βαρειά άρρωστο, τον ετοιμοθάνα
το.
«Φάγαμε μαζί ψωμί κΓ αλάτι» λένε
για στενά συνδεμένα πρόσωπα.
«Ψωμί δεν έχουνε να φάνε, ραπανά
κια για την όρεξη ζητάνε» λένε, γΓ
αυτούς που ζητάνε το περιττό ενώ
στερούνται των απολύτως αναγκαίων!
' Αρα, το ψωμί η ζωή μας.
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ΛΑΝΔΡΥ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
Την εποχή π ο υ ε π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε ίτ ο η Δ ιά σ κ ε ψ ις της Ειρήνης, μετά τον Πρώτο
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α νθ ρ ώ π ω ν της Γης και ε ισ ή λ θ ε , μ π ο ρ ο ύ μ ε να π ο ύ μ ε , στην ιστορία.

ΟΥΣ τελευταίους μήνες του Πρώ
του Παγκοσμίου Πολέμου, ο δή
μαρχος της μικρής πόλεως Γκαμπαί,
στο νομό Σηκουάνα και Ουάζ, δέχθηκε
δυο επιστολές που του προκάλεσαν
μεγάλη έκπληξη. Του εζητούντο πλη
ροφορίες για δυο άτομα που κατοικού
σαν στην περιοχή του.
Η μια επιστολή προερχόταν από την
οικογένεια Κολλόμπ, η οποία ζητούσε
να μάθει νέα μιας κυρίας με το ίδιο
όνομα. ' Ηταν χήρα, σαράντα δύο ετών,
και εργαζόταν ως δακτυλογράφος σε
μια ασφαλιστική εταιρία. Εγκατεστημέ
νη πριν από λίγο καιρό στο Γκαμπαί, η
’ Αννα Κολλόμπ συζούσε με κάποιον
Ντυπόν και είχε πάψει να δίνει νέα της.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν είχε
ποτέ ακούσει να γίνεται λόγος για την
κυρία Κολλόμπ.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο δή
μαρχος έλαβε νέα επιστολή. Κάποια
δεσποινίς Λακόστ απορούσε γιατί δε
λάβαινε πια γράμματα από την αδελφή
της, Σελεστίν Μπουϊσσόν, που είχε
αναχωρήσει μαζί με τον αρραβωνιαστι
κό της για το Γκαμπαί. ' Εχοντας στείλει
πολλά γράμματα χωρίς να έχει λάβει
απάντηση, η δεσποινίς Λακόστ έβγαζε
το συμπέρασμα ότι έκανε λάθος στη
διεύθυνση. «Θα είχατε την καλωσύνη»,
κατέληγε η επιστολή, «να μου στείλετε
τη σωστή διεύθυνση; Το 1917 συνοδέυ
σα την αδελφή μου και τον μέλλοντα
σύζυγό της κύριο Φρεμυέ στο Γκαμπαί.

Τ
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Μπορώ να σας υποδείξω το σπίτι χωρίς
λάθος».
Ακολουθούσε μια περιγραφή του
σπιτιού, που βρισκόταν μακριά από το
κέντρο, στην άκρη ενός δρόμου.
Ο δήμαρχος αναγνώρισε το σπίτι.
Επρόκειτο για την έπαυλη Τρικ, που
ήταν ακατοίκητη και λεγόταν έτσι από
το όνομα του ιδιοκτήτου της. ' Οσο για
τα ονόματα Φρεμυέ και Μπουϊσσόν,
αυτά του ήταν εντελώς άγνωστα.
Καθώς η διπλή αυτή υπόθεση του
φαινόταν παράξενη ο δήμαρχος σκέφθηκε να θέσει τη δεσποινίδα Λακόστ
σε επαφή με την οικογένεια Κολλόμπ.
Το αποτέλεσμα δεν άργησε. Λίγες
εβδομάδες αργότερα οι δυο οικογένει
ες υπέβαλαν στην εισαγγελία του
Σηκουάνα μήνυση κατ’ αγνώστου για
την εξαφάνιση της κόρης και της
αδερφής τους.
Οι κάτοικοι του Γκαμπαί είδαν μετά
από λίγο να φθάνουν στη μικρή πόλη
τους έφιπποι χωροφύλακες, οι οποίοι
ζήτησαν πληροφορίες για το σπίτι όπου
είχε κατοικήσει η Σελεστίν Μπουϊσσόν.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, κύριος Τρικ,
εξήγησε ότι είχε νοικιάσει το σπίτι του,
με την παρέμβαση μεσιτικού γραφείου,
σε κάποιον κύριο Ντυπόν (και όχι
Φρεμυέ) από τη Ρουέν, του οποίου
έδωσε και τη διεύθυνση, στην οδό
Νταρνετάλ. Ο ενοικιαστής όμως δεν
είχε εμφανισθεί εδώ και πολλούς μή
νες.

Οι γείτονες που εκλήθησαν να δώ
σουν τα φώτα τους, περιέγραψαν ως
εξής τον αινιγματικό αυτό κύριο Ντυ
πόν. ' Ηταν ένας πενηντάρης, με ζωη
ρό βλέμμα, μεγάλη φαλάκρα, και μια
εντυπωσιακή μαύρη γενειάδα, ©α πρέ
πει να είχε μεγάλη επιτυχία στις γυναί
κες, γιατί κάθε φορά τον έβλεπαν και
με νέα συνοδό.
Η φαλάκρα, το γένι, αντιστοιχούσαν
στην περιγραφή που η δεσποινίς Λακό
στ είχε κάνει για τον αρραβωνιαστικό
της αδελφής της Σελεστίν. Υπήρχαν
λοιπόν δυο γενειοφόροι στο ίδιο σπίτι;
' Η μήπως το ίδιο άτομο κρυβόταν κάτω
από δυο διαφορετικά ονόματα;

Το μυστήριο μεγάλωνε. Εγιναν έ
ρευνες στη Ρουέν. Στη διεύθυνση που
είχε υποδειχθεί, δε βρέθηκε ούτε
Φρεμυέ ούτε Ντυπόν. Στο Παρίοι, η
αστυνομία έψαξε τα αρχεία της, χωρίς
όμως επιτυχία.
Εκτοτε πέραοαν πολλές εβδομά
δες. Τέλος, τον Απρίλιο του 1919
σημειώθηκε ένα εκπληκτικό γεγονός.
Μια φίλη της κυρίας Μπουϊσσόν ειδο
ποίησε την αστυνομία ότι είχε συναντή
σει τυχαία, μέσα σε ένα κατάστημα
ειδών πορσελάνης, τον περιβόητο
Φρεμυέ. Δε δυσκολεύθηκε να τον
αναγνωρίσει, καθώς τον είχε δει πολ
λές φορές να συνοδεύει την Σελεστίν.
Πρόσθεσε ότι είχε παραγγείλει ένα
σερβίτσιο φαγητού, το οποίο θα του
παρέδιδε το κατάστημα πολύ σύντομα.

Η αστυνομία κινήθηκε αμέσως. Πήρε
από το κατάστημα τη διεύθυνση του
πελάτου. Η παραγγελία είχε γίνει στο
όνομα του κυρίου Λουσιέν Γκυγιέ,
μηχανικού, που κατοικούσε στον αρι
θμό 76 της οδού Ροσεσουάρ. Οι αστυ
νομικοί ζήτησαν πληροφορίες από τη
θυρωρό του ακινήτου. Ναι, βέβαια
υπήρχε ένας ένοικος με αυτό το όνομα,
αλλά τώρα έλειπε σε ταξίδι. ' Οταν της
ζήτησαν μια περιγραφή του, η θυρωρός
είπε ότι ο κύριος Γκυγέ ήταν φαλακρός
και είχε μια ωραία μαύρη γενειάδα.
Ντυπόν, Φρεμυέ, Γκυγέ, η τριάς αυτή
δεν ήταν ακόμη αρκετή για τους

αστυνομικούς. Έψαξαν και πάλι τις
καρτέλλες με τα ανθρωπομετρικά στοι
χεία και ανακάλυψαν ότι το αληθινό
όνομα αυτού του Γκυγέ ήταν Ανρύ
Ντεζιρέ Λανδρύ, που κατεζητείτο για
απάτη από την εισαγγελία του Σηκουά
να.
Την επομένη εβδομάδα ο ΓκυγέΛανδρύ επέστρεψε στο Παρίσι. Ειδο
ποιημένοι αμέσως, δυο αστυνομικοί
κατέφθασαν στην οδό Ροσεσουάρ. Είχε
όμως νυχτώσει και δεν ήταν δυνατόν να
γίνει σύλληψη σε μια τόσο προχωρημέ
νη ώρα. Αναγκασμένοι να περιμένουν,
οι δυο αστυνομικοί πέρασαν τη νύχτα
ξαπλωμένοι στο χαλί της εισόδου. Την
άλλη μέρα, μόλις έφεξε, χτύπησαν το
κουδούνι το διαμερίσματος. ' Υστερα
από αρκετή ώρα ακούσθηκαν βήματα,
τραβήχτηκε ένας σύρτης. Από τη μισά
νοιχτη πόρτα οι αστυνομικοί διέκριναν
ένα μακρύ μαύρο γένι και δυο μάτια με
διαπεραστικό, ερευνητικό βλέμμα.
Προχώρησαν μέσα από τη μισάνοιχτη
πόρτα.
- Είσθε ο κύριος Ανρύ Ντεζιρέ
Λανδρύ; ρώτησαν το γενειοφόρο.
- Ονομάζομαι Λουσιέν Γκυγιέ, διαμαρτυρήθηκε εκείνος.
- Καλά, μη δημιουργείτε φασαρίες
και ακολουθείστε μας ως τα γραφεία
της αστυνομίας. Θέλουν να σας μιλή
σουν.
Υψώνοντας αδιάφορα τους ώμους
του ο Γκυγέ-Λανδρύ ζήτησε να του
δώσουν καιρό να ντυθεί. Την ώρα που

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Μαρί
Τερέζ. Ζητούσε αποκατάσταση. Κάτω:
Αυτά τα μάτια αντίκρυζαν οι γυναίκες
όταν εκείνος τις θανάτωνε. Επάνω:
Τέσσερα φωτογραφικά στιγμιότυπα του
Λανδρύ στο κακουργιοδικείο που τον
κατεδίκασε στην ποινή του θανάτου.

γύριζε την πλάτη του στους αστυνομι
κούς, ακούσθηκε μια φωνή από το
διπλανό δωμάτιο. Οι αστυνομικοί είδαν
τότε να παρουσιάζεται μπροστά τους
μια νέα γυναίκα, εξαιρετικά αναστατω
μένη και ανήσυχη για την τύχη του
συντρόφου της. Στην ερώτηση των
αστυνομικών, απάντησε ότι ονομαζό
ταν Φερνάντ Σεγκρέ και ότι ήταν
καλλιτέχνις του άσματος. Έλαβε και
εκείνη τη διαταγή να ετοιμασθεί και να
τους ακολουθήσει.
Λίγα λεπτά αργότερα το ζεύγος
επιβιβαζόταν σε μια άμαξα. Πριν εγκαταλείψει την κατοικία του, ο γενειοφόρος έρριξε μια ματιά στα έπιπλα που
άφηνε πίσω του και σιγοψιθύρισε ένα
γνωστό τραγουδάκι της εποχής: «Αντίο
μικρό τραπεζάκι μας...».
' Ετσι ξεκίνησε η υπόθεση Λανδρύ.
Δε θ' αργούσε να γεμίσει τις στήλες
των εφημερίδων. Για πολλές εβδομά
δες, όμως οι επιθεωρηταί προχωρού
σαν ψηλαφητά. Πάντοτε γεμάτος αυτο
πεποίθηση, ο Λανδρύ παραδέχθηκε ότι
είχε κάνει μερικές μικροκλοπές, αρνήθηκε όμως κάθε ανάμιξη στηνεξαφάνι373
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ση της κυρίας Κολλόμπ και της κυρίας
Μπουϊσσόν. Είχε ζήαει με την κάθε μια
από τις κυρίες αυτές λίγες εβδομάδες,
αλλά είχε διακόψει από καιρό τις
σχέσεις μαζί τους. Πώς ήταν δυνατόν
να θεωρηθεί υπεύθυνος;
- Το ξέρω, είπε στους αστυνομι
κούς, ότι έχω μερικές απάτες σε βάρος
μου. Αξιζε όμως τον κόπο να με
σηκώσετε από το κρεβάτι; Θα είχα
παρουσιασθεί και με απλή κλήση.
Μήπως η αστυνομία έπρεπε να αφή
σει ελεύθερο αυτό το άτομο; Η ανακά
λυψη ενός μικρού σημειωματάριου με
μαύρο κάλυμμα σε μια από τις τσέπες
του επανωφοριού του, προκάλεσε σκέ
ψεις στους αστυνομικούς. Σε ένα από
τα φύλλα του σημειωματάριου βρήκαν
έναν κατάλογο με τα ακόλουθα ονόμα
τα: Κυσέ, Βραζιλία, Κροζατιέ, Χάβρη,
Κολλόμπ, Μπαμπελαί, Μπουϊσσόν, Ζωμ,
Πασκάλ, Μαρσαντιέ. Τι σήμαινε άραγε
αυτός ο κατάλογος που περιελάμβανε
τα ονόματα των δυο αναζητουμένων
γυναικών; Μήπως ήταν θύματα του
υποδίκου;
Το παρελθόν του ήταν μελανό. Γεν
νημένος στο Παρίσι το 1869, είχε
παντρευτεί σε ηλικία δέκα εννέα ετών
κάποια Κατερίν Ρεμύ, από την οποία
είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Για να
συντηρήσει την πολυμελή οικογένειά
του, κατέφευγε πάντοτε σε απάτες.
Καταδικασμένος κατ' επανάλειψη για
παράνομες τραπεζιτικές συναλλαγές
και κατάχρησι εμπιστοσύνης, είχε παράσει πολλούς μήνες στη φυλακή.
Το 1909 του ήρθε μια καινούργια
έμπνευση: να παριστάνει το γαμπρό και
να μαδά τις υποψήφιες νύφες. ’ Αρχισε
να δημοσιεύει στις εφημερίδες μικρές
αγγελίες γάμου. Με αυτό τον τρόπο
πιάστηκε η Σελεστίν Μπουϊσσόν στην
παγίδα της γοητείας της μαύρης γενει
άδας. Η αστυνομία πληροφορήθηκε τις
λεπτομέρειες της υποθέσεως από την
αδελφή της.
Την 1η Μαΐου του 1915, η άτυχη
Σελεστίν, χήρα από το 1912 διάβασε
στην εφημερίδα «Ζουρνάλ» την ακό
λουθη αγγελία: «Κύριος 45 ετών χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις, μηνιαίο
εισόδημα 4.000 φράγκων, επιθυμεί να
γνωρισθεί, με σκοπό το γάμο, με κυρία
αναλόγου ηλικίας και οικονομικής καταστάσεως».
Πρόθυμη να ξαναφτιάξει τη ζωή της,
η Σελεστίν έγραψε αμέσως στην ταχυ
δρομική θυρίδα που υποδείκνυε η
αγγελία. Σε λίγο έκανε τη γνωριμία
ενός κυρίου εξαιρετικά ευγενικού, που
δήλωσε ότι ονομάζεται Φρεμυέ, κατά374
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γεται από το Βορρά, όπου έχει δικά του
εργοστάσια, αλλά αναγκάσθηκε να φύ
γει εξαιτίας της γερμανικής εισβολής.
Από την πλευρά της η χήρα διευκρίνισε
ότι έχει ένα μικρό κομπόδεμα 13.000
φράγκων, και ότι είναι μόνη στον κόσμο,
με ένα γιο που πολεμά στο μέτωπο.
Οι αρραβώνες ακολούθησαν σύντο
μα, αλλά για λόγους ανεξήγητους ο
γάμος αργούσε. Χωρίς αμφιβολία ο
Φρεμυέ-Λανδρύ κυνηγούσε και άλλα
θύματα. Το 1917 η κυρία Μπουϊσσόν
εγκαταστάθηκε τελικά στο Γκαμπαί μ'
εκείνον που πίστευε ότι θα γίνει σύζυ
γός της. Πριν αναχωρήσει από το
Παρίσι είχε αποσύρει τις μετοχές της
από το Κρεντί Λυοναί και τις είχε
πουλήσει. ' Εκτοτε κανείς δεν είχε
ακούσει να γίνεται λόγος γι' αυτήν.
Η ιστορία, σε συνέχεια της κυρίας
Κολλόμπ έμοιαζε πολύ μ' εκείνη της
κυρίας Μπουϊσσόν. Χήρα επίσης, η
' Αννα Κολλόμπ έπεσε στην παγίδα της
μικρής αγγελίας. Ο απατεών της όρισε
ένα σύντομο ραντεβού στην έξοδο του
γραφείου της, της εξήγησε ότι είναι
ιδιοκτήτης εργοστασίου σε ένα από τα
διαμερίσματα που έχουν καταληφθεί
από τους Γερμανούς, και ότι διαθέτει
μια έπαυλη στο Γκαμπαί. ’ Οπως και η
Μπουϊσσόν, είχε και η ' Αννα ένα μικρό
κομπόδεμα 2.000 φράγκων, το οποίο
απέσυρε από την τράπεζα στις 24
Δεκεμβρίου. Κατόπιν ανήγγειλε στη
μητέρα της τον προσεχή γάμο της και
την εγκατάστασή της στο Γκαμπαί. Η
αγαθή γυναίκα χάρηκε με την ευτυχία
της κόρης της. Δεν φαντάσθηκε τότε
ότι δεν επρόκειτο πια να την ξαναδεί.
Πολλές γυναίκες, με αυτό τον τρόπο,
είχαν πέσει στα δίχτυα του απατεώνος
υποψήφιου γαμπρού. Ψάχνοντας στο
διαμέρισμα της οδού Ροσεσουάρ, οι
επιθεωρπταί της αστυνομίας ανακάλυ

ψαν τη διεύθυνση ενός γκαράζ που ο
Λανδρύ είχε νοικιάσει σε κάποιο δρόμο
του Κλισύ. Εκεί ανακάλυψαν το αντί
γραφο των επιστολών που χρησίμευαν
για δόλωμα στις υποψήφιες αρραβωνια
στικός του. Ηταν επιστολές γεμάτες
από εκφράσεις στοργής και συγκινητι
κής αφοσιώσεως: «Επιθυμώ έναν πρα
γματικό έρωτα, αισθήματα που να εξα
σφαλίζουν μια διαρκή ευτυχία», έγραφε
ο απατεών πριν από την πρώτη συνάν
τηση. Κι αργότερα, αφού είχε κάνει τη
γνωριμία της κυρίας έγραφε: «Παντού
όπου θα έχω την τιμή να σας συναντώ,
θα αναγνωρίζω ανάμεσα σε χίλιες την
κομψή σιλουέτα σας, τη χάρη σας...».
Και σε λίγο, όταν έπρεπε να συγκινήσει
τη μέλλουσα «σύζυγο», δε δίσταζε να
της εξομολογηθεί: «Τα λόγια σας μου
προκάλεσαν σύγχυση... Σας ανοίγω την
έρημη, δυστυχισμένη καρδιά μου... μη
με κοροϊδέψετε».,
Κάθε φορά όμως που μια από τις
αρραβωνιαστικός του του ζητούσε μια
φωτογραφία, ο απατεώνας πρόβαλε
κατηγορηματική απάντηση: «Είναι και
ρός τώρα που δεν είχα την ευκαιρία να
σταθώ μπροστά στο φακό».
Φυσικά μια τέτοια αλληλογραφία α
παιτεί προσεκτική ταξινόμηση. Οι επιθεωρηταί ανεκάλυψαν μέσα στο γκα
ράζ μια σειρά από καρτέλες με τις
ακόλουθες επιγραφές: «Απάντησις
πορτ-ρεστάντ», «Εκκρεμεί απάντησις»,
« Αμεσος απάντησις», «Χωρίς περιου
σία» κλπ. Ανακάλυψαν όμως και κάτι
χειρότερο. Στα σημειωματάρια όπου
τηρούσε με μεγάλη τάξη τους λογαρια
σμούς του, οι αστυνομικοί διάβασαν
ορισμένες εγγραφές, οι οποίες τους
ανησύχησαν. Επρόκειτο για τα ποσά
των εισιτηρίων των σιδηροδρομικών
διαδρομών ανάμεσα στο Παρίσι και στο
Γκαμπαί. Σε πολλές περιπτώσεις είδαν
την ακόλουθη εγγραφή:
' Ενα εισιτήριο μετ' επιστροφής στο
Γκαμπαί: φρ. 4,95.
' Ενα εισιτήριο άνευ επιστροφής φρ.
3,10.
Τι σήμαινε αυτό το εισιτήριο χωρίς
επιστροφή; Μήπως φεύγοντας για το
Γκαμπαί, ο Λανδρύ ήταν βέβαιος ότι θα
επέστρεφε χωρίς τη συνοδό του;
Οι έρευνες συνεχίσθηκαν. ' Επρεπε
να βρεθούν οι γυναίκες που το όνομά
τους ήταν γραμμένο στο μοιραίο σημει
ωματάριο. Οι εφημερίδες, στο μεταξύ,
το αποκαλούσαν «σημειωματάριο των
νεκρών γυναικών». Πρώτο στη σειρά
ήταν το όνομα της κυρίας Κυσέ, της
οποίας τα ίχνη δεν άργησαν να βρε
θούν. Η Ζαν Κυσέ, μοδίστρα, χήρα
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εμπορικού αντιπροσώπου και μητέρα
ενός αγοριού δέκα επτά ετών, συνάντηοε το 1914 οτον κήπο του Λουξεμ
βούργου έναν ωραίο γενειοφόρο, που
της συοτήθηκε ως Ραιημόν Ντιάρ. Είχε,
της είπε, αποκτήσει περιουσία οτην
Καμπότζη και επιθυμούσε να παντρευ
τεί. Η Ζαν δέχθηκε. ' Ελαβε μάλιοτα ως
δώρο και ένα δαχτυλίδι αρραβώνων. Σε
αντάλλαγμα εμπιστεύθηκε στον Ντιάρ
τις οικονομίες της, που εκείνος κατέ
θεσε επ' ονόματί του στην τράπεζα.
Στο μεταξύ όμως εξερράγη ο πόλεμος
και ο γενειοφόρος εξαφανίστηκε. Η
Ζαν, απελπιομένη, εκμυοτηρεύθηκε
τους φόβους της στο γαμπρό της,
Φρήντμαν, έναν από τους επιθεωρητάς
της Συρετέ. Ο Λανδρύ είχε αρχίσει τη
σταδιοδρομία του καρδιοκατακτητού με
μια ατυχία! Ο γαμπρός της Ζαν άρχιοε
αμέαως τις έρευνες. Ανακάλυψε ότι ο
ψευτοαρραβωνιαστικός ονομαζόταν,
οτην πραγματικότητα, Ανρύ Ντεζιρέ
Λανδρύ, ότι δεν είχε πάει ποτέ οτην
Καμπότζη, και με λίγα λόγια, ότι είχε
εξαπατήσει την κυρία Κυσέ.
Μήπως αυτό έσωσε τη Ζαν; Δυστυ
χώς όχι. Λίγους μήνες αργότερα ο
Νιτάρ-Λανδρύ ξαναεμφανίσθηκε. Εξή
γησε στην κυρία ότι της είχε πει ψέματα
μόνο και μόνο επειδή φοβόταν μην την

χάσει αν της απεκάλυπτε ότι το διαζύ
γιό του εκκρεμούσε στο Βέλγιο. Δεν
αγαπούσε όμως και δεν είχε αγαπήσει
άλλη γυναίκα από αυτήν.
Η δύστυχη Ζαν όχι μόνο πίστεψε
αυτά τα ψέματα, αλλά ήρθε και σε ρήξη
με το γαμπρό της, ο οποίος μάταια
προσπάθησε να την προφυλάξει από
τον απατεώνα. Λίγες ημέρες αργότερα
η Ζαν και ο γιός της αναχώρησαν μαζί
με το Λανδρύ για το εξοχικό σπίτι του
τελευταίου. Την εποχή εκείνη ο γενειο
φόρος καρδιοκατακτητής δεν είχε ακό
μη νοικιάσει την έπαυλη στο Γκαμπαί.
Κατοικούσε στο Βερνουγέ, σε μια
έπαυλη με την αγγλική ονομασία «Λοτζ». Η τριάς έζησε ειρηνικά για λίγο
καιρό. Κατόπιν η μητέρα και ο γιος
έπαυσαν να εμφανίζονται στην περιο
χή. Στις ερωτήσεις των διαφόρων προ
μηθευτών, ο Λανδρύ απάντησε ότι η
γυναίκα του πήγε στην Αγγλία για
λογαριασμό ενός οίκου ραπτικής, και
ότι ο γιός της κατετάγη στο βρεταννικό
στρατό.
Φυσικά, κανείς δε σκέφθηκε να μην
τον πιστέψει, αλλά και κανείς δεν
επρόκειτο να ξαναδεί τους Κυοέ.
Έμοιαζε σαν απίστευτο να έχει
εξαφανίσει ο Λανδρύ τη μητέρα και το
γιό. Και όμως, πέρα από τα σημειωματά

ρια, υπήρχαν διάφορες ανησυχητικές
ενδείξεις. Μέοα στο περίφημο γκαράζ
οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα παρά
ξενο συνοθύλευμα από γυναικεία φο
ρέματα, περούκες, σίδερα για το κατσάρωμα των μαλλιών, προσευχητάριο,
δελτία τροφίμων και άλλα διάφορα
χαρτιά.
Ο Λανδρύ παραδέχθηκε πρόθυμα ότι
τα κειμήλια αυτά ανήκαν στις πολυάρι
θμες «αρραβωνιαστικός» του. Και, επί
σης, ότι είχε εξαπατήσει τα άτυχα αυτά
πλάσματα. Αρνήθηκε όμως με αγανά
κτηση την κατηγορία του φόνου. Παρ'
όλα αυτά, υπήρχε και μια γυναίκα που
συνηγορούσε θερμά υπέρ αυτού. Ή 
ταν η Φερνάντ Σεγκρέ, η σύντροφός
του που συνελήφθη μαζί του στην οδό
Ροσεσουάρ και που ο ανακριτής άφησε
ελεύθερη την ίδια κιόλας ημέρα. Ανακρινόμενη ομολόγησε τη στοργή της
για εκείνον που εξακολουθούσε να
αποκαλεί Λουσιές Γκυγιέ. Τον περιέγραψε σαν άνθρωπο εξαιρετικά ήπιο,
καλό και ευγενικό, με τον οποίο σύντο
μα επρόκειτο να παντρευτεί. ' Ηταν
αληθινός ποιητής, εξήγησε στους α
στυνομικούς. Ή ξερε απ’ έξω ολόκλη
ρα ποιήματα του Μυσσέ. Αγαπούσε
επίσης με πάθος τη μουσική και ιδιαίτε
ρα τις όπερες Φάουστ και Μανόν. Πώς
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αυτός ο τόσο καλλιεργημένος και
ευγενικός άνδρας ήταν δυνατόν να
είναι δολοφόνος;
Επί δυο εβδομάδες η αστυνομία
έκανε έρευνες οτο Γκαμπαί. Στην
έπαυλη, που ο Λανδρύ είχε νοικιάσει
εκεί, ανακάλυψε φουρκέτες, μπανέλλες από κορσέδες, καλτσοδέτες, δόν
τια, τεμάχια από οστά. Στο υπόγειο
βρήκαν μια πλάκα από τσιμέντο λεκια
σμένη με αίμα. ' Ηταν ανθρώπινο το
αίμα; Οι εμπειρογνώμονες δεν μπορού
σαν να αποφανθούν με βεβαιότητα.
Εξίοου δύσκολο να λυθεί, ήταν το
πρόβλημα της κουζίνας. Ήταν μια
σκουριασμένη παλαιά κουζίνα. Μέσα
από το οτενό άνοιγμα του φούρνου της
οι αστυνομικοί διέκριναν υπολείμματα
από κόκκαλα. Ο Λανδρύ την είχε
αγοράσει από ένα κατάστημα κιγκαλε
ρίας του Ουντάν. Ταυτόχρονα είχε
παραγγείλει να του στείλουν στην
έπαυλή του 300 κιλά κάρβουνο. Μόλις
το παρέλαβε, η καμινάδα άρχισε να
καπνίζει. Οι γείτονες ενοχλήθηκαν από
μια παράξενη μυρωδιά κομμένου κρέα
τος που τους έφερνε ο άνεμος. Την
ίδια μυρωδιά περιέγραψαν και οι γείτο
νες της επαύλεως «Λοτζ» στο Βερνουγέ.
Οι αστυνομικοί ανεκάλυψαν επίσης
στον κήπο της επαύλεως του Γκαμπαί,
κάτω από τα πεσμένα φύλλα των
δένδρων, τα πτώματα τριών μικρών
σκύλων. Η ιδιοκτήτρια των σκύλων δεν
ήταν άγνωστη. Επτόκειτο για τη Μαρί
Τερέζ Μαρσαντιέ, πασίγνωστη στις
στρατιωτικές φρουρές με το παρα
τσούκλι «η Ωραία του Στρατώνος». Η
Μαρί Τερέζ είχε ένα γερό κομπόδεμα.
' Οταν ο Λανδρύ τη ζήτησε σε γάμο
πούλησε τα έπιπλά της και ακολούθησε
τον αρραβωνιαστικό της στο Γκαμπαί.
Οι υπάλληλοι του σταθμού την είχαν δει
να κατεβαίνει από το τραίνο μαζί με τα
τρία σκυλάκια της. Φυσικά κανείς δεν
την είχε ξαναδεί έκτοτε. Ο Λανδρύ
δήλωσε ότι αγνοούσε τις τύχες της.
' Οσο για τα σκυλάκια, παραδέχθηκε ότι
τα σκότωσε ο ίδιος κατά παράκληση της
κυρίας τους, η οποία έβρισκε ότι ήταν
πολύ δαπανηρή η συντήρησή τους.
- Τα έπνιξα με τα χέρια μου, εξήγη
σε ευγενικά ο γενειοφόρος στους
αστυνομικούς. Πρόσεξα όμως και δεν
τα έκανα να πονέσουν.
Σε λίγο η αστυνομία συγκέντρωσε
όλα τα στοιχεία του γρίφου. Τα ονόματα
του μοιραίου καταλόνου εξιχνιάσθηκαν.
Η Αννέτ Πασκάλ ήταν παραγγελιοδό
χος ενός εργαστηρίου ετοίμων ενδυ
μάτων. Ο «μνηστήρας» εμφανίστηκε
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ΑΝΝΑ ΚΟΛΛΟΜΠ
Εντελώς απονήρευτη

χρησιμοποιώντας ένα ηχηρό όνομα:
Λουί ντε Μπαρμπεζιέ. Πήρε μαζί του
την Αννέτ στο Γκαμπαί. Εκεί, η νεαρή
γυναίκα έγραψε μερικά γράμματα, προ
παντός σε μια ανιψιά της στην Τουλόν,
αλλά οι ημερομηνίες είχαν παραχαραχθει και οι παραλήπτες έλαβαν τις ε
πιστολές όταν πια η πτωχή Αννέτ είχε
παύσει να ζει από πολλούς μήνες.
' Οταν ο Λανδρύ γνώρισε την κυρία
Ζωμ, η δύστυχη γυναίκα περίμενε να
εκδοθεί η απόφαση του διαζυγίου της.
' Οπως και οι άλλες, πίστεψε στο γάμο
που της πρότεινε ο γενειοφόρος καρδιοκατακτητής και τον ακολούθησε στο
Γκαμπαί. Δυο μοδίστρες, φίλες αυτής
της κυρίας, θέλησαν μετά από λίγο να
μάθουν νέα της. Ο Λανδρύ τις πληρο
φόρησε ευγενικά ότι ο γάμος τους είχε
αναβληθεί επειδή η κυρία Ζωμ είχε
δεχθεί για λίγους μήνες μια θέση
οικοδιδασκαλίσσης στη Βοστώνη. Αντί
αποχαιρετισμού εκ μέρους της, πρό
σφορε στις δυο μοδίστρες ένα θαυμά
σιο κουτί με σοκολάτες συνοδευόμενο
από το επισκεπτήριο της κυρίας Ζωμ.
Η Αντζελίκ Γκυγέν δεν ήταν γραμμέ
νη στον κατάλογο με το όνομά της,
αλλά με το όνομα του δρόμου της.
Κατοικούσε στην οδό Κροζατιέ. ' Ηταν
μια παχειά, ματαιόδοξη γυναίκα που
θαμπώθηκε από το διεστραμμένο γενειοφόρο. Της είπε ότι είχε διορισθεί
στο γαλλικό προξενείο της Μελβούρ
νης και της πρόσφερε τη χείρα του.
Χωρίς να καθυστερεί, η Αντζελίκ πού
λησε τα έπιπλα και τα κοσμήματά της
και ξεκίνησε μαζί του για το Βερνουγέ.
Κανείς δεν άκουσε πια να γίνεται λόγος
γι' αυτήν.
Κάτω από το όνομα Χάβρη κρυβόταν
η Μπερτ Εόν, που είχε γεννηθεί σε
αυτή την πόλη. Ο Λανδρύ της διηγήθηκε ότι επρόκειτο να αναχωρήσει για τη

Νότιο Αμερική. Η Μπερτ δε δίστασε να
πάρει την απόφασή της: θα τον ακολου
θούσε οτην αμερικανική ήπειρο! Στο
μεταξύ όμως πήγε να ζήσει μαζί του
στο Γκαμπαί, απ’ όπου δεν ξαναφάνηκε
ποτέ.
Είχε τελειώσει άραγε ο φρικτός
κατάλογος; ' Οχι ακόμη. Η αστυνομία
ανεκάλυψε τα ίχνη μιας μικρής υπηρέ
τριας, της Αντρέ Μπαμπελαί, που ο
καρδιοκατακτητής παρουσίαζε στους
γείτονες σαν ανηψιά του, καθώς και
μιας άλλης χήρας, της κυρίας Λιν
Λαμπόρν, που ο αποστρατευμένος γιός
της αναζητούσε μάταια στην παλιά
διεύθυνσή της στην οδό Παταί. Εκεί, ο
νεαρός πληροφορήθηκε, έκπληκτος,
από τους γείτονες ότι η μητέρα του
είχε παντρευτεί έναν εργοστασιάρχη
και είχε μετακομίσει. Παρ’ όλες τις
έρευνες, εστάθη αδύνατο να βρεθεί η
κυρία Λιν Λαμπόρν. Αργότερα έγινε
γνωστό ότι η κυρία αυτή είχε γεννηθεί
κοντά στο Μπουένος Ά ιρες. Αυτός
είναι ο λόγος που ο Λανδρύ την
ανέφερε στον κατάλογό του με το
όνομα Βραζιλία. Φυσικά το Μπουένος
' Αιρες δε βρίσκεται στη Βραζιλία, αλλά
ένας δολοφόνος δε χρειάζεται να
ξέρει καλή γεωγραφία.
' Ηταν λοιπόν βέβαιο ότι επρόκειτο
περί δολοφόνου; Ο ίδιος ο Λανδρύ δεν
έπαψε ούτε στιγμή να το αρνείται
κατηγορηματικά. Οι γυναίκες στις οποί
ες είχε υποσχεθεί γάμο εξαφανίσθη
καν ίσως μύστη ριωδώς, αλλά κανείς
δεν μπορούσε να τις εμποδίσει να
φύγουν από κοντά του. Δεν ήταν
αναγκασμένος να τις κρατήσει δια της
βίας. Παραδέχθηκε πρόθυμα, ότι οι

ΑΝΤΡΕ ΜΠΑΜΠΕΛΑΊΑπλοϊκή και άσκεφτη

ΛΑΝΔΡΥ
αρραβωνιαστικός του του εμπιστεύθηκαν με απόλυτη γενναιοδωρία τις οικο
νομίες τους. Εκείνος διαπραγματεύθηκε την πώληση των μετοχών τους,
εκείνος ανέλαβε να ρευστοποιήσει τα
έπιπλά τους. Στις επιχειρήσεις αυτές
τον βοηθούσε ο μεγάλος του γιος
Μωρίς, τον οποίο παρουσίαζε ως βοηθό
του. Αυτό το έκανε γιατί δεν μπορούσε
να αποκαλύψει ότι διέθετε ήδη πολυμε
λή οικογένεια.
Οι ανακριταί συνέχισαν να μελετούν
το μικρό μαύρο σημειωματάριο. Απάτην
άλλη πλευρά είχαν κατορθώσει να
προσδιορίσουν κατά προσέγγιση την
ημερομηνία της εξαφανίσεως της κάθε
μιας από τις συντρόφους του Λανδρύ.
Στην ημερομηνία της κάθε εξαφανίσεως ένας αριθμός ήταν γραμμένος στο
σημειωματάριο, αριθμός ώρας. Π.χ.:
10.15 ή 4 μ.μ.
Τι οήμαινε αυτό το ωράριο; Δεν
ανριστοιχούσε σε κανένα δρομολόγιο
τραίνου. Μήπως ήταν η ώρα του θανά
του του θύματος; Ο λεπτολόγος γενειοφόρος ήταν ικανός να σημειώνει και
αυτή τη λεπτομέρεια. Φυσικά ο ίδιος
περιορίοθηκε να σηκώσει τους ώμους
του όταν οι αστυνομικοί διατύπωναν
αυτή την κατηγορία.
Στις 25 Απριλίου του 1919 ο Λανδρύ,
που ως τότε εκρατείτο στη Μάντ,
μεταφέρθηκε στη Σαντέ, στο Παρίσι.
Ενώ ο κύριος Μπονέν συνέχιζε τις
ανακρίσεις, ο υπόδικος διάλεξε ως
συνήγορός του το διάσημο δικηγόρο
Μορό Τζαφερί.
Στο μεταξύ ολόκληρη η Γαλλία παρα
κολουθούσε με πάθος την υπόθεση. Οι
δημοσιογράφοι αγωνίζονταν να εξα
σφαλίσουν ακόμη και την πιο μικρή και
ασήμαντη πληροφορία. Πολιορκούσαν
τους φύλακες της φυλακής και πληρο
φορούσαν με αγαλλίαση το κοινό ότι ο
Λανδρύ ζήτησε να πιει κακάο ή να κάνει
μια βόλτα στην αυλή.
Κάθε μέρα ο κρατούμενος λάβαινε
μια ογκώδη αλληλογραφία. Πολλά από
τα γράμματα εκείνα ήταν γραμμένα από
γυναίκες με χιουμοριστική διάθεση.
Μια απ' αυτές έγραψε ένα περιπαθές
ερωτικό γράμμα στο Λανδρύ, το οποίο
τελείωνε με τη μακάβρια περιπαικτική
έκφραση: «Δική σου ακόμα και μέσα στο
φούρνο!»
Στο Παρίσι όλοι μιλούσαν για το
«Γενάτο». Σεβαστοί πολίτες γίνονταν
αντικείμενο εμπαιγμού στο δρόμο επει
δή είχαν και αυτοί μια πλούσια, κατάμαυρη γενειάδα. Στις εκλογές του
1919 πολλά ψηφοδέλτια βρέθηκαν μέ
σα στις κάλπες με γραμμένο επάνω

ΦΕΡΝΑΝΤ ΣΕΓΚΡΕ
Πιστή μέχρι τέλους

τους το όνομα Λανδρύ. Το Γκαμπαί είχε
μεταβληθεί σε τουριστικό τόπο. Σπά
ζοντας τις σφραγίδες, οι επισκέπτες
εισχώρησαν στην έπαυλη του εγκλήμα
τος συναποκομίζοντας διάφορα ανα
μνηστικά. ' Εφθασαν στο σημείο να
ξηλώνουν σανίδες από το πάτωμα και
να αφαιρέσουν χερούλια από τις πόρ
τες! Ο ιδιοκτήτης της επαύλεως, κύρι
ος Τρικ, τραβ' υσε τα μαλλιά του.
Στο μεταξύ η δικογραφία συμπληρω
νόταν. Αφού ανέοκαψαν τους κήπους
των δύο επαύλεων στο Γκαμπαί και στο
Βερνουγιέ, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν
τελικά μεγάλη ποσότητα τεμαχισμένων
ανθρώπινων οστών. Τα οστά αυτά ταξι
νομήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορί
ες: 103 τεμάχια κρανίου, 4 αποφύσεις,
6 σιαγονικοί κόνδυλοι, 7 μετατάρσιοι,
48 φάλαγγες κ.ο.κ. Το σύνολο των
οστών ζύγιζε ένα κιλό. Τι είχαν γίνει τα
υπόλοιπα;
Ο Λανδρύ παρέμεινε κατά τη συνή
θειά του απαθής στις ερωτήσεις των
αστυνομικών. Πώς μπορούσε να γνωρί
ζει την καταγωγή των μακάβριων εκεί
νων ευρημάτων, ενώ είχε ζήσει τόσο
λίγο στις νοικιασμένες αυτές παύλεις;
' Αλλαξε όμως ύφος όταν ο ανακριτής
του έδειξε ένα κατάστιχο που είχε
βρεθεί μέσα στο γκαράζ. Σε αυτό
αναγράφονταν μια σειρά από αγορές,
πραγματοποιημένες ανάμεσα στο 1916
και στο 1919: 4 λάμες πριονιού προς
0,50 (2 φράγκα), 12 μεταλλικά πριόνια
(6,60), 1 πριόνι για ξύλα (4,25), 1
περιστροφικό πριόνι (3,15), 3 λάμες
πριονιού προς 0,40 (1,20), 6 δωδεκά
δες μεταλλικά πριόνια (25).
Ο Λανδρύ παρέμεινε σιωπηλός. Θα
πρέπει να είχε πικρά μετανοιώσει μέσα
του για τις λεπτομερείς σημειώσεις
που κρατούσε με τόση μανία. Η τάξη
του του στοίχισε τη ζωή.

Στο μεταξύ η κυρία Λανδρύ και οι γιοι
της συνελήφθησαν με την κατηγορία
της συνεργίας. Οι γιοι βοηθούσαν τον
πατέρα να μεταφέρει τα έπιπλα τωνθυμάτων, η μητέρα τους βοηθούσε στην
πλαστογράφηση τραπεζικών επιταγών.
Ο κύριος Μπονέν υπελόγισε τα ποσά
που είχαν υπεξαιρεθεί. Ανέρχονταν σε
35.600 φράγκα, δηλαδή κατά μέσον
όρο 3.500 φράγκα είχαν αφαιρεθεί από
κάθε αρραβωνιαστικιά. Η οικογένεια
Λανδρύ έζησε με αυτούς τους παράνο
μους πόρους επί τέσσερα χρόνια. Η
κυρία Λανδρύ δεναρνείταιτη συνενοχή
της στις απάτες του συζύγου της. Ούτε
όμως εκείνη ούτε οι γιοι της δέχθηκαν
να ακούσουν την κατηγορία του φόνου.
' Ηταν άραγε ειλικρινής όταν έκανε
αίτηση διαζυγίου; Και όμως έπρεπε να
είναι βέβαιη, ότι σε λίγο θα έμενε
χήρα...
Η δίκη άρχισε στις Βερσαλλίες στις 7
Νοεμβρίου του 1921. Πολλές ώρες
πριν την έναρξη ένα πυκνό πλήθος είχε
συγκεντρωθεί μπροστά στην είσοδο
του κακοργιοδικείου. Ανάμεσα σ' αυτό
οι δημοσιογράφοι αναγνώρισαν πολλές
διασημότητες της εποχής: τον Ανρύ
Μπερώ, την Κολέτ, τον Σεμ, την
δεσποινίδα Πολαίρ, την Μιστεγκέτ,
μεγάλο αριθμό από πρίγκιπες και πριγκίπισσες, βουλευτάς και ξένους πρέ
σβεις. ' Ολοι είχαν καρφώσει τα βλέμ
ματά τους με μια ασυγκράτηση περιέρ
γεια στον κατηγορούμενο που, ντυμέ
νος με ένα σπορ κοστούμι, ήταν καθι
σμένος ανάμεσα σε δυο χωροφύλακες.
Χωρίς να χάσει την αυτοπεποίθησή
του, ο Λανδρύ δεν έμενε στιγμή
ήσυχος στο εδώλιό του. Το ακροατήριο
παρατηρούσε το γένι του να κινείται
καθώς σήκωνε το κεφάλι του για να δει
τον πρόεδρο Ζιλμπέρ μέσα από τα
ματογυάλια του, ή κατέβαζε το πηγούνι
του για να συμβουλευθεί τις σημειώ
σεις του. Η ψυχραιμία του ήταν εκπλη
κτική. Οι απαντήσεις του, πάντοτε
αναπάντεχες. Οταν η αδελφή της
κυρίας Κυσέ, που εμφανίσθηκε ως
μάρτυρας, τον χαρακτήρισε ως δολο
φόνο, ο Λανδρύ απάντησε με ηρεμία:
- Δείξτε μου λοιπόν το πτώμα αγα
πητή κυρία.
Και όταν ο εισαγγελεύς Γκοντεφρουά εδήλωσε:
- Υπολογίζονται σε διακόσιες ο
γδόντα τρεις οι διαδοχικές μνηστές του
Λανδρύ.
Ο κατηγορούμενος φώναξε:
- Και δε σκότωσα, παρά μόνο δέκα!
Τι επιεικείς που είσθε μαζί μου!
377

ΣΕΛΕΣΤΙΝ ΜΠΟΥ ΙΣΣΟΝ
Σφοδρά ερωτευμένη
κακούργιοδικείου είχαν συγκεντρωθεί
τα τεκμήρια των εγκλημάτων. Ήταν
ένα απίθανο συνονθύλευμα αντικειμέ
νων που άλλαζε ανάλογα με την πορεία
της δικής. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η περίφημη κουζίνα μέσα στην
οποία καίγονταν τα πτώματα, αφού
προηγουμένως τεμαχίζονταν με τα
πριόνια. Επίσης παρουαιάσθηκαν τα
έπιπλα, τα φορέματα, και διάφορα
ατομικά είδη των θυμάτων.
Ο Λανδρύ τα παρατηρούσε όλα με
απόλυτη ηρεμία. ' Οταν επεδείχθη στο
δικαστήριο μια μισοκαμμένη γνάθος, το
πρόσωπό του πήρε μια έκφραση αηδί
ας.
- Τα δόντια αυτά ήταν χαλασμένα,
παρατήρησε.
Και αναφορικά με τα προσωπικά
αντικείμενα της κυρίας Λιν Λαμπόρν:
- Αν είχα σκοτώσει αυτή την κυρία,
πιστεύετε ότι θα κρατούσα ολόκληρη
αυτή τη συλλογή;
Πίστευε ότι τα επιχειρήματά του ήταν
ακλόνητα: Αν είχε διαπράξει όλα αυτά
τα εγκλήματα, θα είχε λάβει ορισμένες
στοιχειώδεις προφυλάξεις. Δεν θα είχε
κρατήσει τα ρούχα των θυμάτων του,
ούτε θα πηγαινοερχόταν στο Γκαμπαί
με το τραίνο μαζί με τις αρραβωνιαστι
κός του με κίνδυνο να αναγνωρισθεί
από τους υπαλλήλους του σταθμού. Ο
δικηγόρος του εξ άλλου, ο Μορό
Τζαφερί, επέμενε κυρίως στην έλλειψη
αποδείξεων. Δεν αναβρέθηκαν τα πτώ
ματα. Το εμπόριο λευκής σαρκός συνε
χίζεται. Μήπως οι κυρίες αυτές δεν
ταξίδεψαν στο εξωτερικό;
Με ορμή και πάθος επέσυρε την
προσοχή των ενόρκων στη σοβαρότητα
μιας δικαστικής πλάνης. Αλλά η ευ
γλωττία του δεν έπεισε κανένα. ' Οταν
μετά από δίωρη συνεδρίαση, οι ένορκοι
επανήλθαν στις θέσεις τους, ο Λανδρύ
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άκουσε ατάραχος την απόφασή τους:
Θάνατος!
Μια μεγάλη ταραχή παρατηρήθηκε
τότε στο ακροατήριο. Το πλήθος άρχισε
να κινείται, να μιλά, πολλοί ανέβηκαν
επάνω στις έδρες τους για να παρατη
ρήσουν καλύτερα τον κατηγορούμενο.
Ο εισαγγελεύς οργισμένος άρχισε
να φωνάζει:
- Άθλιοι, δεν έχετε λοιπόν καρδιά;
Δε βλέπετε ότι υπάρχει εδώ κάποιος
που πρόκειται να πεθάνει;
Στο μεταξύ ο Λανδρύ είχε στραφεί
προς το μέρος του συνηγόρου του και
του έσφιγγε το χέρι.
- Σας ευχαριστώ. Κάνατε ό,τι μπο
ρούσατε για να με σώσετε. Σε όλες τις
μάχες υπάρχουν νεκροί...
Για μια φορά κοίταξε το πλήθος και
φώναξε:
- Δε σκότωσα κανένα!
Η αίτηση χάριτος απερρίφθη. Ο
δικηγόρος Μορό Τζαφερί έκανε όλα τα
δυνατά διαβήματα. ' Εμεινε επάνω από
μια ώρα μέσα στο γραφείο του προέ
δρου της Δημοκρατίας, αλλά ο κ.
Μιλλεράν υπήρξε ανένδοτος.
Ο Λανδρύ δεν είχε πια καμμιά ελπίδα,
αλλά δεν έπαυσε να διατηρεί την
ψυχραιμία του. Μάλιστα έλεγε και
αστεία στους φρουρούς του. Οι γιοι του
πήγαν να τον επισκεφθούν. Σαν καλός
οικογενειάρχης τους εξόρκισε να κά
νουν ζωή φρόνιμη και έντιμη. Αυτός
πήρε το ύφος του θύματος μιας δικα
στικής πλάνης. Ούτε κάν διανοείται να
ομολογήσει τα εγκλήματά του.
Για τελευταία φορά ο συνήγορός του
προσπαθεί να τον κάνει να μιλήσει:
- Πέστε μου την αλήθεια, Λανδρύ.
Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία!
Αλλά ο κατηγορούμενος το ρίχνει
στο αστείο:
- Θα σας πω όλη την αλήθεια μαιτρ.
Εκαψα δέκα γυναίκες με ένα σπίρτο.
ΚΥΡΙΑ ΖΩΜ
Πίστη ατράνταχτη

Πραγματικός θρίαμβος για το μονοπώ
λιο, δε βρίσκετε;
Έστειλε στον εισαγγελέα μια μεγά
λη επιστολή, προσπαθώντας για τελευ
ταία φορά, να αποδείξει την «κακή
πίστη» των κατηγόρων του « Έκπλη
κτος από τη σαφήνεια των απαντήοεών
μου, είχε σχηματιστεί στη σκέψη σας
μια αμφιβολία. Διέκρινα αυτή την αμφι
βολία να γεννιέται μέσα σας... Δεν είναι
αλήθεια ότι φοβηθήκατε όταν αντικρύσατε τη μικρή κουζίνα μου μέσα στην
υποβλητική σας αίθουσα; Ήθελα να
ζητήσω να δείξουν την εσωτερική της
εστία που δενξεπερνούσε σε μέγεθος
την καραβάνα ενός φαντάρου. Και
όμως εκεί μέσα πιστεύατε ότι έκαψα
τόσα θύματα. Όλος ο κόσμος θα
γελούσε... Την επομένη όμως η κουζίνα
είχε μεταφερθεί από το δικαστήριο!»
Για μια ακόμα φορά διακηρύσσει την
αθωότητά του. Δεν έχει άλλωστε και
πολύ καιρό μπροστά του. Η εκτέλεση
ωρίαθηκε για το πρωί της επομένης, 25
Φεβρουάριου.
Στις πεντέμιση ο αντεισαγγελεύς
ξύπνησε τον κατάδικο με τις λέξεις:
- Λανδρύ, φανήτε θαρραλέος.
- Κύριε, απάντησε ο κατάδικος, δεν
έχω την τιμή να σας γνωρίζω.
Ο δικαστικός συστήθηκε. Τότε ο
Λανδρύ ξεσπάθωσε:
- Δε συνιστούν θάρρος, σε έναν
άνδρα σαν και μένα!
Ντύθηκε προσεκτικά, και αρνήθηκε
να πιει το ρούρι που του προσέφεραν.
- Μήπως επιθυμείτε να προβείτε σε
καμμιά δήλωση; τον ρώτησαν.
Για άλλη μια φορά διαμαρτυρήθηκε:
- Θεωρώ την ερώτηση προσβλητική.
Τι δήλωση μπορεί να κάνει ένας αθώος;
Κατόπιν στράφηκε στο δικηγόρο του:
- Σας ευγνωμονώ, μαιτρ, είπε, που
πιστέψατε μέχρι τέλους στην αθωότη
τά μου.
Και του έσφιξε με εγκαρδιότητα το
χέρι.
Με τη σειρά του προχώρησε τώρα ο
ιερευς των φυλακών και τον ρώτησε
μήπως επιθυμεί να παρακολουθήσει τη
λειτουργία. Ο κατάδικος όμως αρνήθη
κε ευγενικά.
- Εκείνο που προέχει, είπε, είναι να
μην καθυστερήσουμε. Δε θέλω να
περιμένουν οι κύριοι.
Οι κύριοι περίμεναν πράγματι στην
πύλη των φυλακών, μπροστά στην
τρομερή μηχανή. Λίγα λεπτά αργότερα
το κεφάλι του Λανδρύ κυλούσε μέσα
στο καλάθι της λαιμητόμου.

BERNARD DENUELLE

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με τις διάφορες
Τ Οκαλλιτεχνικές
εκδηλώσεις του
EOT, βρίσκεται στην επικαιρότητα το
θέατρο του Ηρώδη του Αττικού. Πρό
κειται δηλαδή για το Ωδείον του Αττι
κού Ηρώδη που χτίστηκε το 161 μ.Χ.
από τον Τιβέριο - Κλαύδιο Ηρώδη
Αττικό. Αυτός ήταν ένας επιφανής
σοφιστής από τον Μαραθώνα της Αττι
κής (101-178 μ.Χ.) πήρε αξιώματα στην
Αθήνα και διέθεσε τη μεγάλη περιουσία
του σε δημόσια οικοδομήματα στην
Αττική (Παναθηναϊκό στάδιο, εξέδρες
Ωδείο) και σε άλλα μέρη της Ελλάδας
Το Ωδείον ο σοφός αυτός ευγενής το
έχτισε εις μνήμην της πεθαμένης
γυναίκας του Ασπασίας Αννίας Ρηγίλλης. ευγενούς Ρωμαίας.
• Με το όνομα Ασπασία, όμως, είναι
γνωστή και η περίφημη εταίρα της
αρχαιότητας από τη Μίλητο, που ήρθε
στην Αθήνα κι έγινε δεύτερη γυναίκα
του Περικλή. Αυτή που με την ομορφιά
και την εξυπνάδα της άσκησε ευεργετι
κή επίδραση πάνω του.
Ο Περικλής υπήρξε ο σημαντικότε
ρος πολιτικός άντρας των Αρχαίων
Αθηνών (490-429 π.Χ.). ' Ηταν γιος του
Ξανθίππου και της Αγαρίστης. Σαν
αρχηγός της δημοκρατικής μερίδας,
κυβέρνησε από το 443 ως το θάνατό
του εκλεγόμενος συνεχώς στρατηγός.
Στερέωσε με διάφορες πολεμικές επι
χειρήσεις το κράτος των Αθηνών, αλλά
με την πολιτική του επιτάχυνε την
έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέ
μου, στις αρχές του οποίου πέθανε από
θανατηφόρο μολυσματική αρρώστια.
Μεταρρύθμισε το πολίτευμα των Αθη
νών για να το κάνει πιο δημοκρατικό.
Καλλώπισε την Αθήνα και κυρίως την
Ακρόπολη με καινούργια κτίρια, όπως
τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια κ.ά.
• Μακρά τείχη ονομάζοντο τα τείχη
που προάσπιζαν στην αρχαιότητα το
τμήμα μεταξύ Αθήνας - Πειραιά και
Φαλήρου. Κτίστηκαν το 461-456 π.Χ.
και συμπληρώθηκαν (445) από τον
Περικλή, όπως αναφέραμε πάρα πάνω
και κατεδαφίστηκαν το 404 από τον
Λύσανδρο.
• Το κώνειο είναι ένα γένος φυτού της
οικογένειας των σκιαδανθών. Λέγεται
κοινώς βρωμόχορτο, μοιάζει με το
πετροσέλινο και από το σπέρμα του οι
αρχαίοι παρασκεύαζαν δηλητήριο που
τόδιναν στους καταδίκους. Στη φαρμα
κευτική χρησιμεύει σαν αντισπασμωδι
κό.
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Το θέατρο του Ηρώδη
του Αττικού
0 Περικλής και η Ασπασία
Φυλή. Ενα αρχαίο φρούριο

• Κριτίας ήταν ο πιο επιφανής αλλά και
ωμότερος από τους Τριάκοντα Τυράν
νους της αρχαίας Αθήνας (450-403
π.Χ.). Πολιτικός ικανός φιλόσοφος και
συγγραφέας αξιόλογος. Σκοτώθηκε
κατά τη μάχη με το Θρασύβουλο στη
Μουνυχία.
• Θρασύβουλος λεγότανε ο Αθηναίος
στρατηγός που διακρίθηκε σε πολλές
μάχες του Πελοποννησιακού Πολέμου
κι όταν εξορίστηκε από τους Τριάκοντα
κατέφυγε στη Θήβα. Εκεί οργάνωσε
στρατό από φυγάδες συμπολίτες του,
κατέλαβε το φρούριο Φυλή της Αττικής
κι από εκεί τον Πειραιά και τη Μουνυχία.
Μετά, όπως αναφέραμε εισέβαλε στην
Προτομή του Περίκλέους. Αντίγραφο
χαμένου έργου του Κρηοίλα.

Αθήνα και αποκατέστηκε τη δημοκρα
τία.
• Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι
Φυλή λεγότανε ένα αρχαίο οχυρό πάνω
στην Πάρνηθα, που δέσποζε στην
ορεινή οδό Αθήνας - Θήβας και του
οποίου σώζονται σημαντικά ερείπια.
• Κάτω από το Φρούριο στα κράσπεδα
της Πάρνηθας κοντά στην είσοδο ενός
φαραγγιού υπάρχει το χωριό Φυλή, που
άλλοτε είχε το όνομα Χασιά. Είναι μια
όμορφη τοποθεσία πνιγμένη στο πράσι
νο και προπαντός πνιγμένη... στις χασα
ποταβέρνες, που βρίσκει κανείς αρκε
τούς και νόστιμους μεζέδες και καλό
κρασί!
• Παρασυρθήκαμε, όμως, από τους
μεζέδες και το κρασί και ξεχάσαμε να
πούμε δύο λόγια για τη Μουνυχία.
Μουνυχία, λοιπόν, λέγεται το ψηλό
τερο μέρος της Πειραϊκής χερσονήσου
(υψόμετρο 86,59), που βρίσκεται πάνω
από το ομώνυμο λιμάνι προς τα Α και
του λιμανιού της Ζέας προς τα Δ.
Εξαιτίας της στρατηγικής της θέσεως
καταλήφθηκε επανειλημμένα για να
γίνουν πολεμικές επιχειρήσεις, όπως
από το Θρασύβουλο, από τους Μακεδόνες, από τους οποίους κατεχόταν
100 περίπου χρόνια (322-229 π.Χ.).
Σήμερα ονομάζεται Καστέλλα ή Προ
φήτης Ηλίας και κατοικείται σε όλη την
έκτασή του.
• «Απ' της Ζέας το λιμάνι κάτω στο
Πασαλιμάνι...» Λέει ένα πολύ γνωστό
λαϊκό τραγούδι. Ποιος δεν ξέρει λοιπόν
τη Ζέα, που είναι το μεσαίο από τα τρία
φυσικά λιμάνια του Πειραιά. Το σημερι
νό Πασαλιμάνι, ο κύριος πολεμικός
λιμένας των αρχαίων Αθηνών.
• Ομως κοντά στο Πασαλιμάνι βρί
σκεται μια άλλη ακόμα γραφική τοποθε
σία του Πειραιά. Η Φρεατίδα. Φρεατύς
επίσης είναι μια θέση στον Πειραιά
όπου στην αρχαιότητα είχε την έδρα
του δικαστήριο που δίκαζε όποιον
ακούσια σκότωνε κάποιον και έφευγε
και αν κατά το χρόνο της φυγής του
έκανε και άλλο φόνο. Απολογούνταν δε
αυτός μέσα σε μια βάρκα και αν
κρινόταν ένοχος καταδικαζόταν σε
παντοτεινή φυγή (αειφυγία) έξω απότα
όρια της πολιτείας. Η θέση αυτή πρέπει
να ήταν στη Ν. άκρη της βραχώδους
ακτής, έξω από το τείχος που θεωρείται
ότι ανήκε στο Σηράγγειο. Σήμερα λέγε
ται η προέκταση της ακτής του αρχαίου
λιμένα της Μουνυχίας προς την Πειραϊκή χερσόνησο.
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Οι γνωστές εκπαιδευτικές βολές με
πυροβόλα όπλα, που αποσκοπούν στην
εξοικείωση και στην αμυντική χρήση
του υπηρεσιακού περιστρόφου, δεν
έχουν πρακτική εφαρμογή, τέτοια που
να προετοιμάζουν τους υπαλλήλους
για πραγματικές συνθήκες συμπλοκής
με τον εγκληματία.
Μέχρι σήμερα, οι διάφοροι υπηρεσια
κοί φορείς βασίζουν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ σκοποβο
λής, στη σκοποβολή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, χρησι
μοποιώντας πάντα το ΕΝΑ ΧΕΡΙ. Το
αντικείμενο μιας τέτοιας σκοπευτικής
αγωγής, είναι η βολή ακρίβειας επί
ενός προκαθορισμένου σημείου προσπτώσεως το κέντρο του στόχου. Αυτό
όμως το είδος της εκπαιδεύσεως πρέ
πει να θεωρείται ξεπερασμένο, διότι
ελάχιστες πιθανότητες επιβιώσεως
προσφέρει, στους υπαλλήλους, κατά
την ανταλλαγή πυρών σε μια πραγματι-

Β. Χρειάζονται βελτίωση οι σκοπευτι
κές μου επιδόσεις.
Τέτοιου είδους διαπιστώσεις είναι
οπωσδήποτε ευνόητες και ειδικά σε
άτομα άπειρα σε ένοπλες συμπλοκές.
Οι αρνητικές επιδράσεις μιας τέτοιας
εκπαιδεύσεως αρχίζουν όταν, ενα άτο
μο που έχει καταλήξει στο συμπέρασμα
Α, δηλαδή ότι η απόδοσή του στο
σκοπευτήριο σταθερού στόχου είναι
αρκετά καλή, του δημιουργείται η λαν
θασμένη πεποίθηση ότι μπορεί να τα
καταφέρει εξ ίσου καλά και σε μια
ένοπλη συμπλοκή μάχης.
Παράλληλα ο εκπαιδευόμενος που
υπάγεται στην Β' συμπερασματική κα
τηγορία, προτίθεται να βελτιώσει τις
σκοπευτικές του επιδόσεις με την ίδια
μέθοδο, έως ότου φθάσει σε επίπεδο
τέτοιο που να πιστέψει στις ικανότητές
του και να οδηγηθεί τελικά και αυτός
στην κατηγορία Α ’

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
κή συμπλοκή μάχης.
Η παραδοσιακή ΜΕΘΟΔΟΣ σκοπο
βολής ακρίβειας, όπου χρησιμοποιείται
μόνο το ένα χέρι στο κράτημα του
περιστρόφου ή πιστολιού, έχειτις ρίζες
της στις μέρες που γινόντουσαν οι
γνωστές μονομαχίες, με αυστηρούς
εθιμοτυπικούς κανόνες, για λόγους
τιμής. Τότε τα πιστόλια είχαν την
δυνατότητα μιας μόνο βολής, ήταν
εμπροσθογεμή.
Επειδή λοιπόν, οι εκάστοτε αντίπαλοι
είχαν μια μόνο βολή, έπρεπε αυτή,
πάση θυσία ναβρεί το στόχο. Επομέ
νως, η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
της μιας και μοναδικής βολής, ήταν
απαραίτητη προϋπόθεση, αφού επρόκειτογια την επιβίωση. Επιπλέον ο κάθε
αντίπαλος για να μειώσει στο ελάχιστο
την εκτεθειμένη του επιφάνεια και να
προστατεύσει κατά κάποιο τρόπο την
περιοχή της καρδιάς του, γυρνούσε
προς το πλάι και χρηοιμοποιούο το
εκτεθειμένο του χέρι, για να πυροβολή
σει. Το να χρησιμοποιούσε και το
δεύτερο χέρι για την καλύτερη στήριξη
του όπλου, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο
αφού έτσι θα έδινε μεγαλύτερο στόχο
στον αντίπαλο.
Για τους ανωτέρω λόγους, η θέση
βάλλοντος που αναφέρθηκε έγινε πα
ραδεκτή, τελειοποιήθηκε, καθιερώθη
κε και παραμένει έκτοτε η βάση για την
κατοπινή εξέλιξη της στάσεως στην
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κλασσική σκοποβολή ακρίβειας, όπως
τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και κατά
την οποία χρησιμοποιείται πάντα το ένα
χέρι για το κράτημα του όπλου.
Τα μέχρι σήμερα προγράμματα εκπαιδεύσεως στην αμυντική χρήση του
υπηρεσιακού περιστρόφου, που εφαρ
μόζονται από touc διάφορους υπηρεσι
ακούς φορείς των Σωμάτων Ασφαλεί
ας, βασίζονται στα πρότυπα σκοποβο
λής σταθερού στόχου που έχουν καθιε
ρωθεί από την Διεθνή Σκοπευτική
Ομοσπονδία (U.I.T.). Πράγμα που ση
μαίνει ότι και οι βολές γίνονται σε
συμβατικούς στόχους με κέντρο μαύρη
κυκλική επιφάνεια. Οι εκπαιδευόμενοι
σε ασκήσεις αυτού του είδους, οδη
γούνται μοιραία σε μια από τις δυο
ακόλουθες διαπιστώσεις:
Α. Σκοπεύω τόσο καλά, ώστε να έχω
μεγάλες πιθανότητες να επιζήσω σε
μια ένοπλη συμπλοκή.

Άρα: ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΛΕΣ ΙΣΟΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ.
Το άτομο που επιτυγχάνει καλές
σκοπευτικές επιδόσεις σε συμβατικούς
στόχους και με την τεχνική που έχει
αποκτήσει είναι οπωσδήποτε καλά προ
ετοιμασμένο, να αποδώσει μόνο κάτω
από τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή:
1. Στόχοι τοποθετημένοι εμπρός
του.
2. Στόχοι σε προκαθωρισμένη από
σταση.
3. Μέγεθος και σχήμα στόχου, επί
σης εκ των προτέρων γνωστά.
4. Στόχοι χωρίς κινητικότητα.
5. Χρονικοί περιορισμοί κατά συνθή
κη.
6. Ασήμαντες επιπτώσεις, σε περί
πτωση κακής λειτουργίας οπλισμού.
7. Πυρομαχικά υποβαθμισμένα, ειδι
κά για την αγωνιστική σκοποβολή.
8. Σειρές βολών στερεότυπες, ως
προς τον τρόπο ενάρξεως και λήξεως.
9. Ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού
κ.λ.π.
Με βάση τα ανωτέρω οι υπάλληλοι
εκπαιδεύονται σε περιβάλλον εκ των
προτέρων καθορισμένο και ελεγχόμε
νο.
Οπωσδήποτε όμως οι συνθήκες μά
χης, σπάνια αν όχι ποτέ, προσφέρουν
παρόμοια πλεονεκτήματα. Ετσι ο εκ
παιδευόμενος που επιτυγχάνει καλές
επιδόσεις με τα τυπικά δεδομένα,

σκεπτόμενος ρεαλιστικά δεν θα πρέπει
να θεωρεί τον εαυτό του άξιον να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας πρα
γματικής συμπλοκής, αλλά μόνο σε
τυπικούς αθλητικούς σκοπευτικούς α
γώνες.
Και αυτό γιατί σε μια πραγματική
συμπλοκή μάχης συμβαίνουν τα κάτωθι:
1. Οι στόχοι ανευρίσκωνται παντού
στο πεδίο, εμπρός, πίσω, στα πλάγια,
ακόμη και προς τα άνω ή προς τα κάτω.
2. Ταυτόχρονη εμφάνιση των στόχων
σε διάφορα σημεία.
3. Συχνή τυχαία παρεμβολή αθώων
περαστικών.
4. Στην περίπτωση που υπάρχουν
όμηροι χρησιμοποιούνται για «ασπίδα».
5. Ο αντίπαλος μπορεί να κάνει
χρήση καμουφλάζ (προπέτασμα).
6. Διαφέρει κατά πολύ ο αντίπαλος
από τους στόχους σκοποβολής.
7. Ο φωτισμός δεν είναι πάντα
ιδεώδης, τουναντίον τα περισσότερα
βίαια επεισόδια που επιβάλλουν την
χρήση των όπλων, συμβαίνουν τις νυ
κτερινές ώρες.
8. Ποτέ δεν υπάρχει η ίδια απόσταση
βολής.
9. Τα πυρομαχικά διαφέρουν από
αυτά που χρησιμοποιούνται σε αγώνες
σκοποβολής, δηλαδή η διαφορά τους
έγκειτα στο «λάκτισμα» λόγω διαφοράς
ταχυτήτων και τον θόρυβο της εκπυρσοκροτήοεως.
Από τα αναφερθέντα αποδεικνύεται,
γιατί οι αστυνομικοί που έχουν εκπαι
δευτεί ούμφωνα με τις τυπικές μεθό
δους της κλασσικής Σκοποβολής ακρί
βειας, δεν είναι κατάλληλα προετοιμα
σμένοι να εμπλακούν σε μάχη και να
έχουν σοβαρές πιθανότητες να την
κερδίσουν.
Οι εκπαιδευμένοι πάνω σ' αυτά τα
πρότυπα, διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο
σε κρίσιμες καταστάσεις, είτε διότι
υστερούν από τεχνικής πλευράς, είτε
διότι σφάλλουν γενικά, λόγω ελλειπούς
εκπαιδεύσεως, στις εκτιμήσεις τους.
Γενικά οι άνθρωποι, σε κρίσιμες
στιγμές κινδύνου αντιδρούν με ανακλα
στικά διαμορφωμένα από προηγούμε
νες εμπειρίες.
Στην προκειμένη περίπτωση τα ερε
θίσματα μπορεί να είναι οπτικά, ακου
στικά ή και να επιδρούν στις υπόλοιπες
αισθήσεις. Επομένως πλην της τεχνι
κής καταρτίσεως, η οποία αποκτάται
χωρίς μεγάλη δυσκολία, είναι απαραίτη
το για τον αοτυνομικό να αποκτήσει
δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να
προστατεύει το άτομό του και την
κοινωνία αποτελεσματικά με το όπλο

του, σε ποικιλόμορφες καταστάσεις
πραγματικής μάχης.
Η επιτυχία αυτού εξασφαλίζεται μό
νον όταν ο υπάλληλος εκπαιδευτεί
κατάλληλα, στους διάφορους τομείς
της μαχητικής σκοποβολής (COM
BAT).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, να κατανοηθεί
η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της
κλασσικής Σκοποβολής και της Σκοπο
βολής ΜΑΧΗΣ η οποία απαιτεί δυναμι
κή χρήοη του όπλου.
Η ορθότητα της εκπαιδεύσεως αυ
τής ξεκινά από την καταλληλότητα της
θήκης του όπλου (περιστρόφου-πιστολιού). Διότι το σωστό τράβηγμα του
όπλου από τη θήκη του, είναι αναπό
σπαστο μέρος κάθε φάσεως της Σκο
ποβολής μάχης. Στη συνέχεια η σύν
τμηση του χρόνου σε σχέση με την
σωοτή λαβή, όπου χρησιμοποιούνται και
τα δυο χέρια για το αποτελεσματικότε
ρο κράτημα του όπλου και η σκόπευση,
απαιτούν πλήρη συντονισμό κινήσεων.
Η διαφορά μεταξύ των δυο μεθόδων
έγκειται στην κινητικότητα, που χαρα
κτηρίζει τη βολή μάχης σε αντίθεση με
την αγωνιστική σκοποβολή, όπου η
ακινησία του εκπαιδευομένου είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυ
χία. Μια εκπαίδευση για να θεωρηθεί ως
σκοποβολή μάχης, θα πρέπει να χαρα
κτηρίζεται, από γρήγορο και αποτελε
σματικό φράγμα αμυντικού πυρός με
περίστροφο, σε αντίθεση με την αγωνι
στική σκοποβολή που το αντικείμενό
της περιορίζεται στη ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΒΟ
ΛΗ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΘΥ ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ.
Η εκπαίδευση στη Σκοποβολή μάχης
αποσκοπεί στην ΡΙΨΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ' Η ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Η σκοποβολή μάχης συνδυάζει φά
σμα βλητικών μορφών, που αρχίζουν
από βολές μακράς αποστάσεως, σε
αργό ρυθμό μέχρι και βολές κοντινών
αποστάσεων σε ταχύ ρυθμό σ' ενα ή
περισσότερους στόχους.
Το αντικείμενο μιας τέτοιας εκπαιδεύσεως αναλύεται σε τρεις φάσεις:
1) Εκπαίδευση οτο να μάθουν οι
υπάλληλοι να τραβούν το υπηρεσιακό
περίστροφο από την θήκη, με σιγουριά,
γρηγοράδα, ασφάλεια και να απαντούν
στον αντίπαλο με εύστοχες και πυκνές
βολές, από διάφορες θέσεις βάλλοντος.
2) Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις
ικανότητές τους, ώστε να δύνανται να
ανταπεξέλθουν στον δύσκολο κοινωνι
κό τομέα της αστυνομεύσεως που
έχουν αναλάβει.
3) Να αναπτυχθεί σ' αυτούς ο ζήλος
της πολεμικής αυτής τέχνης και η
ευσυνειδησία της ευθύνης που έχουν
για την περιφρούρηση της εννόμου
τάξεως, η οποία εξαρτάται από την
ορθή χρησιμοποίηση του υπηρεσιακού
τους περιστρόφου, όταν παραστεί α
νάγκη. Θα πρέπει επίσης να κατανοή
σουν ότι, ο τραυματισμός ανύποπτου
πολίτου ή φθορά άλλου εννόμου αγα
θού, τους βαρύνει καθ' ολοκληρίαν.
Τέλος για να μπορέσει κάποιος να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Σκο
ποβολής μάχης θα πρέπει να διαθέτει
ψυχραιμία και φυσική κατάσταση που θα
του επιτρέπουν συντονισμένες κινή
σεις, ενστικτώδη ανακλαστικά και γνώ
ση των βασικών αρχών της τέχνης
αυτής.
Οι ιδιότητες αυτές αποκτώνται με μια
σύγχρονη και σωστή εκπαίδευση.
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ΤΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ
Συνέχεια από τη σελ. 345
μήκος τους μπορεί να φθάσει στα
είκοσι μέτρα και το βάρος τους τους
εξήντα τόννους. Οποιος έχει διαβάσει
τον «Μπόμπυ Ντίκ» θα ξέρει ότι η
πονηριά, η αγριότης και η επιθετικότης
αυτών των πελωρίων κητών δεν είναι
μξιθος. Με τα τεράστια κεφάλια τους,
γεμάτα ρευστό λίπος, τα φοβερά σαγό
νια τους με τις δυο πυκνές σειρές
μυτερά δόντια, και την φήμη τους, είναι
το πιο τροματικό συναπάντημα των
θαλασσών. Ό ταν δεν ενοχλούνται
από τον άνθρωπο, η ζωή τους είναι
αρκετά περιπετειώδης, γιατί τα καθημε
ρινά τους γεύματα εξασφαλίζονται
συνήθως με σκληρό αγώνα με τα
πελώρια καλαμάρια και τιςσουπιέςπου
αποτελούν την τροφή τους. Βουτώντας
σε τεράστια βάθη, ξεφυτρώνουν τα
αλλόκοτα αυτά κεφαλόποδα από τους
βράχους. Τα καλαμάρια όμως παλεύ
ουν σκληρά για την ζωή τους καισυχνά
η φάλαινα αποκτά αρκετές βαθειές
γρατζουνιές πριν κλείση μέσα στα
τρομερά σαγόνια της το θύμα της. Λίγο
μετά το γεύμα παράγεται το άμβαρι. Τα
μυτερά, σκληρά αγκάθια των καλαμα
ριών και των σουπιών ερεθίζουν το
εντερικό σύστημα της φάλαινας και
προκαλούν το κηρώδες έκκριμα που
τόσο εκτιμάται από το ανθρώπινο
γένος. Βγαίνει από το στόμα και όταν
έλθη σε επαφή με τον αέρα μεταβάλλε
ται σε μια μαλακή ουσία, σαν τυρί, που
επιπλέει στην θάλασσα. Μπορεί να
βρεθή σε ποσότητες που το βάρος τους
ποικίλλει από λίγα λίτρα μέχρι εκατό και
παραπάνω - και πάντα μέσα στην μάζα
του υπάρχουν πολλά σκληρά αγκάθια
καλαμαριών που μοιάζουν με ράμφη
πελωρίων παπαγάλων.
Δεν παράγουν όλοι οι φυσητήρες
άμβαρι, όταν όμως κάποιος εκκρίνη μια
φορά, θα το κάνη πάντα. Καμμιά φορά
οι φαλαινοθήρες όταν Τεμαχίζουν μια
φάλαινα την βρίσκουν γεμάτη άμβαρι.
Άλλοτε πάλι η έκκρισις γίνεται καθώς
η φάλαινα πεθαίνει από το καμάκι του
φαλαινοθήρα. Είναι δύσκολο να περι
γράφει κανείς το άμβαρι. Ποικίλλει σε
χρώμα από το ασπριδερό γκρι ως το
μαύρο, είναι ελαφρό και αρκετά μαλα
κό και έχει μια περίεργη, όχι εντελώς
δυσάρεστη οσμή. Σήμερα, βέβαια, ζη
τείται κατά κύριο λόγο για την αξία του
στην σταθεροποίηση των καλών αρω
μάτων. Οι βιομήχανοι αρωμάτων πλη
ρώνουν τρείς-τέσσερις λίρες για μια
ουγ.γιά άμβαρι.
Οι Τούρκοι φαίνεται ότι άρχισαν να
το χρησιμοποιούν παλιότερα σαν ερω

τικό φίλτρο. Στον 1 6ο και 1 7ο αιώνα το
θεωρούσαν πραγματική πανάκεια. Επι
ληψία, λύσσα, καρδιακές και εγκεφαλι
κές παθήσεις, ρευματισμοί - σε όλα
έκανε καλό. Ένας συγγραφεύς του
1691 παρατηρεί ότι «αναζωογονεί και
δίνει κέφι». Ο Μίλτων και πολλοί άλλοι
συγγραφείς το αναφέρουν σε διάφο
ρες περιπτώσεις και, το 1 646, ο σερ
Τόμας Μπράουνη αναφέρεται στην
οσμή του που αναδίδεται από το πτώμα
της σκοτωμένης φάλαινας. Άραβες,
Μαυριτανοί, Ινδοί, Πορτογάλοι, Ισπα
νοί, όλοι το εμπορεύθηκαν σε διαφορε
τικές εποχές. Η Ζανζιβάρη, η Μαδαγα
σκάρη και η Κεϋλάνη υπήρξαν για πολύ
καιρό κέντρα εμπορίου του προϊόντος
αυτού. Λένε ακόμη ότι οι Μαυριτανοί
εξασκούσαν τις καμήλες τους να το
ανακαλύπτουν από την οσμή του στις
ακτές της Μπαρμπαριάς. Ακόμη και οι
Κινέζοι και οι Μαλαισιανοί το γνώριζαν
και το χρησιμοποιούσαν.
Εν τω μεταξύ τα αποθέματα σε
άμβαρι μειώνονται σταθερά ενώ η τιμή
του ανεβαίνει, έτσι ώστε η ανακάλυψις
μια καλής ποσότητος μπορεί να αποφέρει στον τυχερό ολόκληρη περιουσία,
5.000 ως 30.000 λίρες. Ένα κομμάτι,
που πουλήθηκε στο Παρίσι στα τέλη
του περασμένου αιώνος, απέφερε
18.360 λίρες, ενώ ένας βώλος που
βρέθηκε από αμερικάνικο αλιευτικό
απέφερε 30.000 λίρες.
Η ετήσια παγκόσμια προσφορά άμβαρι είναι πολύ μικρή πράγματι. Πολ
λές χρονιές ανακαλύπτονται μόνο λίγα
λύτρα. Ευτυχώς όμως, μια καλή ποσότης αρκεί για πολλές χρήσεις, γιατί
φθάνουν ελάχιστες δόσεις για να στα
θεροποιηθούν οι μυρωδιέςτων αρωμά
των. Η πραγματική χημική σύνθεσις
της ουσίας δεν μπορεί ακριβώς να
προσδιορισθή, αλλά έχει την παράξενη
δύναμη να συγκρατή κάθε οσμή προϊ
όντος μετο οποίο αναμιγνύεται. Εννοεί
ται ότι διάφορα υποκατάστατα και
ουσίες από τεχνητό κόμμι εμφανίζονται
σαν γνήσιο άμβαρι, αλλά ενα απλό
αλκοολικό τέστ αποκαλύπτει αμέσως
την ταυτότητά του. Οι ειδικοί στο
άμβαρι εργάζονται σαν τους δοκιμαστάς κρασιών,, κατατάσσοντας όλα τα
δείγματα που περνούν από τα χέρια
τους. Ό σ ο θα υπάρχουν φυσητήρες
στις επτά θάλασσες, φαίνεται ότι οι
άνθρωποι θα μαζεύουν πάντα αυτήν
την παράξενη ουσία. Αν και, όπως
έχουν τα πράγματα, υπάρχει η τραγική
πιθανότης να εξαφανισθούν οι φυση
τήρες πριν από την γυναικεία ματαιοδοξία που κάνει το μοναδικό τους
έκκριμα τόσο πολύτιμο σήμερα!
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τους έξι άντρες, ο θάνατος
Κ ΑΙήτανγια πολύ
κοντά, αλλά κανένας
τους δεν μιλούσε. ' Ηταν παγιδευμένοι
στον πυθμένα της θάλασσας σε 172
μέτρα βάθος και ήξεραν πως ήταν πολύ
δύσκολο να σωθούν. Ακόμα κι αν
ξέφευγαν απ' το υποβρύχιο επιστημο
νικό εργαστήριο, που ζύγιζε περίπου
200 τόννους, οι πιθανότητες ήταν
πενήντα τα εκατό να πεθάνουν οι τρεις
τους από φριχτό θάνατο και οι υπόλοι
ποι να μείνουν ανάπηροι για όλη τους τη
ζωή ή να μεταβληθούν σε φυτά.
Τέσσερις μέρες πριν, την 1 Ιουνίου
του 1970 είχαν επιβιβαστεί σ' αυτό το
μηχανικό τέρας, το βαθύσκαφος ' Ητζιρ, για ν ' αποδείξουν ότι οι άνθρωποι
μπορούν να ζουν και να εργάζονται για
απεριόριστο χρονικό διάστημα μέσα
στον πυθμένα των θαλασσών και των
ωκεανών.
Το Ήτζιρ έμοιαζε πολύ μ’ ένα
διαστημόπλοιο. Μόνο που, αντί να
εξερευνά το διάστημα, αναζητούσε τα
μυστικά των υγρών αβύσσων.
Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο
Μπιλ Μπέρυμαν, βετεράνος τόυ πολέ
μου της Κορέας με πολλά παράσημα
και ρέκορντμαν στις καθόδους με
αλεξίπτωτο. Οι υπόλοιποι ήταν εξαιρε
τικά έμπειροι δύτες, που ήξεραν πολύ
καλά τους κινδύνους αυτών των επιχει
ρήσεων. Ήταν ο μηχανοδηγός Ντικ
Ελις, ο φωτογράφος βυθών Τσεκ
Πήτερσον, ο Χαβανέζος μηχανολόγος

Ντανυ Κάλι, ο τεχνικός Μαίκ Σπερκα κι
ο Κεν Κέντα, ερευνητής της ιατρικής,
αποσπασμένος απ' το Πολεμικό Ναυτι
κό των Η.Π.Α.
Ο Κόντα είχε στο ενεργητικό του
πολλές καταδύσεις με το ' Ητζιρ, τη μια
απ' αυτές σε 70 μέτρα βάθος. Και όλα
είχαν λειτουργήσει τέλεια.
' Ενα μόνο πράγμα ανησυχούσε τον
Μπιλ Μπέρυμαν. Κάποιος ειδικός των
γραφείων είχε αποφανθεί ότι θα χρεια
ζόταν να «αποκατασταθεί η λειτουρ
γία», όπως είπε, των δυο θαλαμίσκων
που ήταν προσαρτημένοι από τη μια και
την άλλη πλευρά του βαθυσκάφους και
θα χρησίμευαν σαν εφεδρικά σωστικά
μέσα σε περίπτωση ανάγκης.
Κανονικά, ο καθένας απ’ τους θαλα
μίσκους αυτούς θα μπορούσε ν ’ απο
σπαστεί για να μεταφέρει στην επιφά
νεια τέσσερα άτομα. Τη μέρα όμως που
έγινε η μεγάλη κατάδυση, τον ένα
θαλαμίσκο τον είχαν γεμίσει με μια
επικίνδυνη χημική ουσία, που θα την
χρησιμοποιούσαν σ ’ ένα πείραμα αφα
λάτωσης του θαλασσινού νερού και
μπορούσε η επίδραση αυτής της ουσί
ας να έχει μοιραίες συνέπειες για τη
ζωή των δυτών.
Ο άλλος θαλαμίσκος ήταν γεμάτος
με ατμοσφαιρικό αέρα. Για έναν δύτη,
που βρίσκεται κάτω από τεράστια πίεση
στο βυθό, το ν ’ αναπνεύσει αυτόν τον
αέρα θα ήταν επίσης πολύ επικίνδυνο.
Οι πρώτες δύο μέρες της μεγάλης
κατάδυσης, στα ανοιχτά του Σαν Κλεμέντε της Καλιφόρνιας, πήγαν καλά.
Το πρώτο σημάδι ανησυχίας παρουσι
άστηκε την τρίτη μέρα. Ο ’ Ελις κι ο
Μπέρυμαν ήταν έξω απ’ το βαθυσκά
φος και προετοίμαζαν κάποιο πείραμα.
Ξαφνικά, τα φώτα μέσα στο σκάφος
άρχισαν να τρεμοπαίζουν και ύστερα
έσβησαν. Αμέσως μετά, το θερμαντικό
σύστημα έπαψε να λειτουργεί. Το
πλήρωμα ωστόσο αποφάσισε να συνεχί
σει τα πειράματα, με εφεδρικό, πρόχει
ρο φωτισμό.
Το πρωί της Παρασκευής, 5 Ιουνίου,
το πλήρωμα ετοιμάστηκε για την προ
γραμματισμένη ανάδυση που ήταν υπό
θεση εφτά λεπτών μόνο. ’ Οταν όμως
δοκίμασαν ν’ αδειάσουν τις δεξαμενές
πεπιεσμένου αέρα που χρησίμευε σαν
έρμα, για να ελαφρύνει το σκάφος, το
Ητζιρ αρνήθηκε να ξεκολλήσει απ’
τον πυθμένα.
Ο ' Ελλις θα αφηγηθεί σχετικά, αργό
τερα:
«Ακούσαμε τον πεπιεσμένο αέρα να
φεύγει και νιώσαμε την πλώρη ν ’ ανυ
ψώνεται. Ύστερα, τίποτα. Το σκάφος

εμεινε ακίνητο εκεί, σε γωνία ανύψω
σης 30 μοίρες περίπου.
Ο πεπιεσμένος αέρας έφευγε κά
νοντας έναν θόρυβο σαν μουγκρητό,
αλλά ήταν φανερό πως εμείς δεν
φεύγαμε.
«Ύστερα, οι δεξαμενές άδειασαν
εντελώς απ’ το έρμα. Και, φυσικά, οι
δυό εφεδρικοί θαλαμίσκοι διαφυγής
ήταν γεμάτοι με δηλητηριώδες υγρό ο
ένας και δηλητηριώδη αέρα ο άλλος».
Στην επιφάνεια, γινόταν τώρα σύσκε
ψη ανωτάτου επιπέδου, στο πλοίο
συνοδείας Χόλοκαϊ. Αποφασίστηκε να
κληθεί πλοίο του πολεμικού ναυτικού,
για να ανασύρει το ’ Ητζιρ με βίντσια.
Η επιχείρηση αυτή όμως είχε αποτυ
χία. Και ο καιρός χειροτέρευε γρήγορα.
Κι έξαφνα, το τελευταίο απ’ τα χοντρά
συρματόσχοινα, που συγκρατούσαν το
βαθυσκάφος συνδέοντάς το με την
επιφάνεια, έσπασε, παρασύρθηκε απ’
τα τεράστια κύματα και βυθίστηκε.
Απ' το ίντερκομ του Χόλοκαϊ ακού
στηκε η φωνή του Σουηδού μηχανικού ναυπηγού Γκόστα Φάλμαν, να λέει
στους δύτες ότι βρίσκονταν τώρα απο
μονωμένοι σε 86 φάθομ (172 μέτρα)
βάθος.
Στο παγιδευμένο βαθυσκάφος κανέ
νας δεν πανικοβλήθηκε αν και όλοι
ήξεραν τι σήμαινε αυτό το μήνυμα: και
οι πέντε απ’ αυτούς ήταν παντρεμένοι.
Η σκέψη τους ήταν τώρα στις γυναίκες
τους και στα παιδιά τους.
Το Χόλοκαϊ αγωνίστηκε να σώσει το
’ Ητζιρ όλη τη νύχτα, ψάχνοντας τον
βυθό με μηχανική αρπάγη...
Την Κυριακή το πρωί, στις 7 Ιουνίου

ώρα 9.47, η αρπάγη έπιασε επιτέλους
το βαθυσκάφος. Η πρώτη δουλειά ήταν
να ποντίσουν σωλήνες και να διοχετεύ
σουν αέρα και οξυγόνο στους παγιδευμένους.
Στο Χόλοκαϊ είχε ξενυχτίσει κι ο
δόκτωρ Τζων Πεγκ, αρχίατρος, προ
σπαθώντας να υπολογίσει τις πιθανότη
τες σωτηρίας των δυτών, αν αναγκά
ζονταν τελικά να επιχειρήσουν να
βγουν στην επιφάνεια κολυμπώντας...
Και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
οι τρεις μπορούσαν να επιζήσουν, αλλά
θα έμεναν ανάπηροι, ή θα μετατρέπον
ταν σε ανθρώπινα φυτά.
Ο διοικητής της επιχείρησης διάσω
σης Χανκ Χόρντ, απ’ την πλευρά του,
προσπαθούσε να υπολογίσει τις πιθανό
τητες ν ' αντέξουν οι δεξαμενές πεπιε
σμένου αέρα στην πρόσθετη πίεση,
στην πε ρίπτωση που θα τις ξαναγέ μιζαν
απ’ την επιφάνεια. Και το συμπέρασμά
τους ήταν: 50-50.
Κάτω, στο βυθό, οι έξι άντρες αντιμε
τώπιζαν το τρομερό δίλημμα. Αποφάσι
σαν τελικά να προτιμήσουν τις δεξαμε
νές πεπιεσμένου αέρα. Θα έδιναν σήμα
να τις ξαναγεμίσουν, για να δοκιμάσουν
άλλη μια φορά... Το παραμικρό λάθος
υπολογισμού, θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη των δεξαμενών.
Η δοκιμή άρχισε. Κι ενώ οι δύτες
κρατούσαν την αναπνοή τους από
αγωνία, το υποβρύχιο εργαστήριο άρχι
σε σιγά - σιγά να. ανεβαίνει.
Δεκαεφτά λεπτά αργότερα, το ’ Ητζιρ αναδυόταν στην επιφάνεια.
Οι έξι άντρες έσφιξαν τα χέρια των
σωτήρων τους σιωπηλά...
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οποίο χαρακτηρίζεται από μια πρωινή
πυώδη σταγόνα με ένα ελαφρό κνησμό
ή νυγμό κατά μήκος της ουρήθρας.
Στη γυναίκα σε ένα ποσοστό 90%
είναι χωρίς συμπτώματα με συνέπεια να
είναι εστία μολύνσεως.
Η γονόρροια εάν μείνει χωρίς θερα
πεία έχει σοβαρές επιπλοκές ιδίως για
τη γυναίκα στην οποία μπορεί μεταξύ
άλλων να κάνει μητρίτιδα, σαλπιγγίτιδα
μέχρι και περιτονίτιδα.
Γι’ αυτό όταν κάποιος ή κάποια
αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά ή
υποψιάζεται ότι έχει μολυνθεί καλό
είναι να συμβουλευθεί έναν ειδικό
Αφροδισιολόγο και να μην πάρει αντιβι
οτικό τρέχοντας στο πλησιέστερο φαρ
μακείο, διότι μερικές φορές και άσκοπα
είναι και επιβλαβή. Διότι είναι δυνατόν
να «κρύψει» μια ενδεχομένη προσβολή
από σύφιλη.
Π ροφ ύλαξη

χ V W W W W W W W V W V V *
ΦΡΟΔΙΣΙΑ: Είναι τα νοσήματα των
γεννητικών οργάνων και τα οποία
μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική
επαφή.
Η εκστρατεία εναντίον των αφροδισί
ων ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια σε
όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, ειδικά
στα Σκανδιναβικά κράτη και την Αμερι
κή, οι οποίες κατευθύνονται προς την
αντριαφροδισιακή νομοθεσία όπως οι
υποχρεωτικές εξετάσεις πριν από το
γάμο και τον τοκετό. Σε άλλες χώρες
όπως η Αγγλία και η Ολλανδία, προφα
νώς εξ ίσου καλά αποτελέσματα έδω
σαν τα ολιγώτερο θεαματικά μέτρα,
όπως η ενημέρωση του κοινού.
Αυτό θα ήταν ασφαλώς και για τη
χώρα μας το καλύτερο μέτρο και σ'
αυτό αποσκοπεί η παρούσα δημοσίευση
του άρθρου.
Εν τούτοις σ' όλο τον πολιτισμένο
κόσμο, το μυστήριο το οποίο εκάλυπτε
τα αφροδίσια νοσήματα και οι συγκεκαλυμμένοι τρόποι με τους οποίους τα
ανέφεραν τείνουν να καταργηθούν
κατά μέγα μέρος, ώστε να μπορούν να
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα χωρίς
σεμνοτυφία, όπως και τα υπόλοιπα
ιατρικά προβλήματα.
Τα αφροδίσια νοσήματα είναι η σύφι
λη, η γονόρροια ή βλεννόρροια, το
μαλακόν έλκος, το αφροδίσιο ή βουβω
νικό κοκκίωμα και η νόσο του NICOLASPAVRE.
Επίσης με σεξουαλική επαφή μπο
ρούν να μεταδοθούν και τα εξής
νοσήματα: Μη γονοκοκκική ουρηθρίτις

Α
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(Κ. Λευκόρροια) οξυτενή κονδυλώμα
τα, τριχομονάδες, απλούς έρπης, ψώ
ρα.
Από όλα τα ανωτέρω θα αναφερθού
με χωρίς ιατρικούς όρους στα δυο
κυριώτερα και πιο συχνότερα τη γονόρροια και σύφιλη.
Γονόρροια ή Β λεννό ρ ρ ο ια . Η γονόρροια είναι η συχνοτέρα αφροδισία
νόσος και οφείλεται σε ένα μικρόβιο
που λέγεται γονόκοκκος. Μια στατιστι
κή στην Αμερική αναφέρει ότι κάθε
χρόνο στις ΗΠΑ προσβάλλονται
3.000.000 περίπου Αμερικανών. Η με
γαλύτερη συχνότητα είναι μεταξύ 2024 ετών. Μεταξύ 1964 και 1976 υπήρξε
αύξηση κατά 10% ετησίως. Το 1977 και
1978 υπήρξε μικρή μόνο αύξηση. Εις τη
Σουηδία και την Μεγάλη Βρεττανία
υπήρχαν πολύ μικρότερα κρούσματα
λόγω πιθανόν των δημοσίων προγραμ
μάτων ελέγχου και υποχρεωτικών δη
λώσεων.
Συμπτώματα

Στον άνδρα 3-10 ημέρες μετά την
επαφή παράγεται κνησμός στο άκρο
της ουρήθρας και μετά εμφανίζεται
ένα υγρό διαυγές και ρευστό στην
αρχή, πυκνότερο μετά, κιτρινωπό και
μετά πράσινο.
Κατά τη στιγμή της ουρήσεως αισθά
νεται ένα δυνατό κάψιμο που μεταδίδε
ται κατά μήκος της ουρήθρας. Οι πόνοι
είναι δυνατοί κατά την αρχή και το
τέλος της ουρήσεως. Εάν μείνει χωρίς
θεραπεία τα συμπτώματα υποχωρούν
και μεταπίπτει στο χρόνιο στάδιο το

Το ιδανικό θα ήταν, βέβαια η παρθε
νία πριν το γάμο και συζυγική πίστη αλλά
αυτό είναι αδύνατο, λόγω των κοινωνι
κών συνθηκών που επικρατούν σήμερα
και της καταρρίψεως των παλαιοτέρων
ηθικών αρχών. Πιο πρακτικά προφυλακτικά μέτρα θα αναφερθούν κατωτέρω.
Σύφ ιλη

Υπάρχουν συγγραφείς που υποστη
ρίζουν ότι η σύφιλη είναι τόσον παλαιά
όσο και η ανθρωπότητα. Δεν υπάρχουν
βέβαια αποδείξεις, αλλά και εάν υπήρ
χε σύφιλη κατά την αρχαιότητα γινόταν
σύγχυση με άλλες δερματοπάθειες
Η ελευθεριότητα στις σχέσεις μεταξύ
των δυο φύλων έχει οαν αποτέλεσμα
και την αύξηση των κρουσμάτων από
αφροδίσια νοσήματα.

κλπ.).
όπως λέπρα, φυματίωση, ψωρίαση.
2. Η ελευθερία στις σχέσεις τωνδυο
Την ονομασία σύφιλη η νόσος έλαβε
από το GIROLAMO FRACASTORO, ο φύλων, ανεξαρτησία εργαζομένης γυ
οποίος το 1530 αφιέρωσε ένα από τα ναίκας, οικονομική άνεση.
3. Εις την αύξηση της ομοφυλοφιλί
ποιήματα του σε ένα βοσκό ονομαζόμε
ας.
νο Σύφιλο, τον οποίον ο θεός Απόλλων
4. Εις την ευρεία χρησιμοποίηση
ετιμώρησε με τη «Γαλλική αρρώστεια»,
αντισυλληπτικών φαρμάκων, την ελάτ
επειδή ασέβησε προς αυτόν. Πάντως
τωση του φόβου έναντι των αφροδισί
ένα είναι γεγονός ότι η πρώτη εμφάνιση
ων, λόγω της θεραπείας της. Αιτία της
της σύφιλης στην Ευρώπη έγινε το
σύφιλης είναι ένα μικρόβιο που λέγεται
1493 μετά την επιστροφή του Χριστό
σπειροχαίτη. Μεταδίδεται δε δια της
φορου Κολόμβου από την Αμερική.
συνουσίας σε ποσοστό 90% περίπου.
Η κοινωνική σημασία της σύφιλης
Είναι δύσκολο στο παρόν άρθρο να
είναι μεγάλη εάν δε διαγνωσθεί και δεν
περιγραφούν όλα τα συμπτώματα με τα
θεραπευθεί έγκαιρα, μπορεί να προκαοποία μπορεί να εμφανιστεί μια σύφιλη,
λέσει σοβαρές βλάβες του δέρματος,
δικαιολογημένα κάποιος την ονόμασε
των οστών, των σπλάχνων, των αγγείων
«Μεγάλη θεατρίνα».
και του νευρικού συστήματος, οι οποίες
Η σύφιλη αφημένη χωρίς θεραπεία
μπορούν να οδηγήσουν στον αιφνίδιο
εξελίσσεται σε τρεις περιόδους και εκ
θάνατο ή σε χρόνιες παθήσεις.
τούτου ονομάζεται πρωτόγονος, δευΚατά το Β παγκόσμιο πόλεμο η
τερόγονος, τριτόγονος. Η πρωτόγονος
σύφιλη ήταν πολύ διαδεδομένη όπου
Σύφιλη αρχίζει με τη μόλυνση και
στη Γερμανία υπήρχαν 500.000 περί
διαρκεί 2 μήνες. Η δευτερόγονος
που συφιλιδικοί. Μετά το Β' παγκόσμιο
αρχίζει δυο περίπου μήνες μετά τη
πόλεμο έχουμε σημαντική μείωση της
μόλυνση και διαρκεί δυο χρόνια. Η
συχνότητας της σύφιλης.
τριτόγονος αρχίζει 2-3 χρόνια μετά τη
Κατά το 1956-57 έχουμε νέα αύξηση
μόλυνση και διαρκεί εφ' όρου ζωής.
της νόσου ιδιαιτέρως σε νέα άτομα
Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύφιλη είναι
ηλικίας 15-20 ετών. Από το 1964 έως
μεταδοτική στο α' και β' στάδιο ενώ
1968 έχουμε πάλι πτώση της συχνότη
στο γ ’ στάδιο δε μεταδίδεται.
τας και από το 1968 έχουμε σταθερώς
' Ενα πράγμα που πρέπει να προσέ
χαμηλό δείκτη της νόσου. Η παρατηξουμε είναι όταν πρωτοεμφανισθεί η
ρουμένη κατά τα τελευταία χρόνια
σύφιλη με το χαρακτηριστικό έλκος. Τι
αύξηση σε παγκόσμια κλίμακα αποδίδε
είναι αυτό; Είναι μια πληγή η οποία
ται:
1.
Στη μεγάλη μετακίνηση των πλη εντοπίζεται στα γεννητικά όργανα, εί
ναι στρογγυλή με επιφάνεια λεία και
θυσμών (τουρισμός, μετανάστευση

χρώμα κόκκινο και δεν πονάει. Συνήθως
διαρκεί 20 ημέρες και μετά υποχωρεί.
Μετά 4-5 ημέρες από τη στιγμή που θα
εμφανισθεί η πληγή θα έχουμε ένα
πρήξιμο στους βουβωνικούς αδένες
(κοιν. Βαλανίδα).
Αυτό πρέπει να προσέξουμε και να
πάμε στον ειδικό γιατρό διότι εάν δεν
πάρουμε τη σωστή αντιβίωση η νόσος
μεταπίπτει στο δεύτερο στάδιο οπότε
το πράγματα δυσκολεύουν.
Τώρα πώς θα προφυλαχτούμε. Τα
μέτρα αυτά ισχύουν και για τη γονόρροια. Είναι ιατρικά και κοινωνικά μέτρα,
τα εξής:
1. Η άμεση θεραπεία κάθε νέου
αρρώστου αμέσως μετά τη διάγνωση.
2. Η δήλωση, όχιονομαστικώς. κάθε
νέας περίπτωσης στις υγειονομικές
αρχές.
3. Η παρακολούθηση των αρρώστων
για ένα αρκετό χρονικό διάστημα για να
προλάβουμε μια υποτροπή.
4. Η διαφώτιση του κοινού, όσον
αφορά τον κίνδυνο από τα αφροδίσια
νοσήματα και τη σεξουαλική διαπαιδα
γώγηση των νέων.
5. Ο πλήρης υγειονομικός έλεγχος
των εκδιδομένων γυναικών.
6. Η ανεύρεση της πηγής μολύνσεως και η παρακολούθηση όλων των
ατόμων τα οποία ήλθαν σε επαφή με
αυτή.
7. Ο περιοδικός εργαστηριακός έ
λεγχος σε ωρισμένες κοινωνικές ομά
δες με αυξημένη σεξουαλική δραστη
ριότητα (στρατιώτες, ναυτικοί κλπ.).
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Γράφει ο κ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΜΨΑΣ
Μ έ σ α στο
Ν αυτικό Γ ρα φ είο
ξαναζεί η
να υτική μας
ισ τορία

«Μαρίνα» της Ζέας, σε μια
Σ ΤΗΝ
ημικύκλια οικοδομή, που αγκαλιά
ζει τη μικρή πλατεία με το γκαζόν,
στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο της
Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1949 κ' εφέτος
συμπληρώνει τα 34 χρόνια της ζωής
του.
Χίλια πεντακόσια εκθέματα είναι τα
κτοποιημένα με επιστημοσύνη και γνώ
ση μέσα σε βιτρίνες, στους τοίχους ή
σε βάθρα, στις αίθουσες του, με μια
λογική συνέπεια και τάξη που γοηεύει
και καλεί τη φαντασία σε ιστορικές
αναπολήσεις. Είναι τόσο εύκολο να
πάει κανείς στο Ναυτικό Μουσείο,
ξεκινώντας από τον ηλεκτρικό σταθμό
του Πειραιά ή από οποιοσδήποτε άλλο
σημείο και παίρνοντας το λεωφορείο
της Πειραϊκής. Τον βεβαιώνω ότι θ'
αμειφθεί με το πάρα πάνω για τον κόπο
που κάθε άλλο παρά μεγάλος θα είναι.
Μέσα στο Ναυτικό Μουσείο, εκεί στη
Ζέα, ξαναζεί η ναυτική μας ιστορία.
Ομοιώματα (ρέμπλικες) πλοίων, ναυτι
λιακά όργανα, όπλα επιφάνειας και
υποβρύχια, εξαρτίες καραβιών, ιστορι
κά πρόσωπα της θάλασσας σε εικόνες ή
μπούστους, ακρόπρωρα, φωτογραφίες
ναυτικών επεισοδίων, οτολές και παρά
σημα, τιμόνια, θυρεοί, καμπάνες, σερ
βίτσια ιστορικών πλοίων όπως ο «Γ.
Αβέρωφ», χάρτες γεωγραφικοί, πορσε
λάνες, σπάνια βιβλία ναυτικής τέχνης
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και τόσα άλλα που καθώς γράφω
βιαστικά δεν μούρχονται τη στιγμή αυτή
στη μνήμη. Στην ειδική αίθουσα διαλέ
ξεων μπορεί ακόμη ο επισκέπτης να
παρακολουθήσει σε θαυμαστή προβολή
τον εκτιθέμενο θησαυρό, με κατάλληλη
ιστορική σχολίαση. Πέρα απ' αυτά
υπάρχει μεγάλος αριθμός από θαλασ
σογραφίες γκραβούρες, χάρτες, πολύ
τιμα έγγραφα - δοκουμέντα και χιλιάδες
βιβλίων, τα περισσότερα από τα οποία
είναι καθαρώς ναυτικά ή το λιγότερο
ναυτικού ενδιαφέροντος.
Το θαυμαστό αυτό ίδρυμα ανδρώθηκε και σταδιοδρομεί με την αγάπη των
μελών του και τη συμπάθεια του θαλασ
σινού λαού μας. Καθημερινώς κατα
φθάνουν προσφορές από ναυτικούς και
μη, τόσα ενθύμια που φέρνουν σε
δύσκολη θέση το Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο δεν ξεύρει που να τα βολέψει.
Εν τω μεταξύ ασταμάτητη και εργώ
δης καταβάλλεται προσπάθεια για τη
βελτίωση του Μουσείου και την καλύτε
ρη αντιμετώπιση των προβλημάτων του.
Στο διάστημα των 33 χρόνων της
ζωής του αντιμετώπισε συχνά αντίξοες
περιστάσεις και μόλα αυτά αναπτύχθη
κε και ανδρώθηκε και πήρε τη σημερινή
του μορφή και έκταση. Έγινε ήδη
ευρύτερα γνωστό τόσο στην Ελλάδα
όσον και στο εξωτερικό, όπου λογαριά-

ζεται πολύ η φωνή του. Την ανάπτυξή
του μαρτυρεί το γεγονός ότι χιλιάδες
επισκέπτες περνούν από τις αίθουσες
του κάθε χρόνο, γύρω στις 9 χιλιάδες το
1982 και είναι παρήγορο να βλέπει
κανείς πως στην πλειονότητα τους οι
επισκέπτες αυτοί είναι νέοι. Η οντότητά του φαίνεται ακόμη από τη συμμετο
χή του σε διεθνή συνέδρια, επιτροπές
κλπ. καθώς και από τον αριθμό των
επιστολών που παίρνει από ' Ελληνες
και ξένους κυρίως, οι οποίοι ζητούν
πληροφορίες γύρω από ελληνικά ναυτι
κά θέματα. Μπορούμε συνεπώς να
Στις φωτογραφίες και των δυο σελίδων
«μνημεία» της ναυτικής μας ιστορίας.
Επάνω αριατέρα: Δικάταρτο ελληνικό
φορτηγό του 19ου αιώνα. Κάτω: Κειμή
λια από το ένδοξο αντιτορπιλλικό «Β.
Ολγα». Στην απέναντι σελίδα: Ελληνι
κό ακτοπλοϊκό φορτηγό της εποχής του
Μ. Αλεξάνδρου.

HI THIS |]Μ ΛΑΟ>:
πούμε ότι το Ν. Μουσείο δικαίωσε τις
προσδοκίες των ιδρυτών του και ανταποκρίνεται σε μεγάλο - μα όχι εν τελή βαθμό στις απαιτήσεις μιας ναυτικής
χώρας, όπως η πατρίδα μας.
Είπαμε «σε μεγάλο μα όχι εν τελή
βαθμό»: τούτο οφείλεται στο κτιριακό
θέμα, για το οποίο έγινε λόγος παραπά
νω και κυρίως στους πολύ περιορισμέ
νους πόρους του. Παρά τη στοργική
συνδρομή του ΓΕΝ, του Υπουργείου
Πολιτισμού, του YEN και του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου, προκειμένου το
Μουοείο να μην περιπέσει σε μαρασμό
και να προχωρήσει στο δρόμο του έχει
ανάγκη από την εισφορά των μελών του
και από τη συνδρομή του κάθε έλληνα
που βλέπει τη θάλασσα ως τον υγρό
θώρακα της φυλής μας και την ναυτική
παράδοση ως ένα από τα συστατικά στα
οποία οφείλει την επιβίωσή του.
Κάθε πόρος, οι πόροι γενικά είναι
επιθυμητοί και παράκλητοι. Αυτό το
καταλαβαίνει κανείς αν σκεφθεί ότι
κάθε κίνηση μεταφράζεται σε έξοδα.
' Εξοδα σημαντικά χρειάστηκαν το χρό
νο που πέρασε για τη συ ντήρη ση και τον
καθαρισμό των ζωγραφικών πινάκων, οι
οποίοι κινδύνευαν να καταστραφούν
από την υγρασία, από την οποία οι χώροι
του Μουσείου δεν είναι απαλλαγμένοι
εξ αιτίας της θέσεως όπου έχειοικοδομηθεί το κτίριο του. Εξοδα χρειάστη
καν για την ταξινόμηση και καταγραφή
σε δελτία κατά επιστημονικό τρόπο των
χιλιάδων βιβλίων της Βιβλιοθήκης από
ειδική βιβλιοθηκονόμο, σπουδασμένη
στην Ευρώπη. Το ίδιο για την καταγρα
φή όλων των εκθεμάτων, σε τρόπο
ώστε το καθένα να έχει την καρτέλα
του στην οποία θα υπάρχει η φωτογρα
φία του αντικειμένου, σύντομη περι
γραφή του, λιγόλογο ιστορικό σημείωμα
και υπεύθυνη τεκμηρίωση για την προέ
λευση και την. αξία του.
' Εζησε και έδρασε στις τρίτη και
τέταρτη δεκαετίες του αιώνα μας ένας
θαυμαστός ' Ελληνας, σωστός απόγο
νος του .Οδυσσέα και των μεγάλων
Ελλήνων εξερευνητών της αρχαιότητος: ο Ε. Δήμας. Ο Δήμας έλαβε μέρος
στην εξερευνητική αποστολή στο Νότιο
Πόλο του Αμερικανού ναυάρχου Μπέρντ και στα δυό του ταξίδια, το 19281930 και 1933-35. Μετέσχε επίσης ως
πλήρωμα εδάφους του αεροπλάνου

του ίδιου εξερευνητή, όταν εκείνος
πέταξε το 1929 πάνω από το Βόρειο
Πόλο. Ενθύμια από τα ταξίδια αυτά,
φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινί
ες, έγγραφα και σημειώσεις του Δήμα
συνθέτουν μια περιπέτεια που σαγη
νεύει τη φαντασία μας και αιχμαλωτίζει
το θαυμασμό μας. Και αποτελεί έργο
δικαιοσύνης να μνημονεύσω ότι το
μικρό αυτό θησαυρό τον είχε η Ιστορική
και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος και
χάρη στην ευγενική της παραχώρηση
περιήλθαν τώρα στοΝ. Μουσείο. Μολο
νότι δεν τελείωσε η επεξεργασία των
ενθυμίων του Δήμα, μπορείτε κατεβαί
νοντας στο Μουσείο να δείτε μερικά
απ' αυτά σε μια βιτρίνα.
Το Διεθνές Συμβούλιο των Ναυτικών
Μουσείων του κόσμου, στο οποίο είναι
τακτικό μέλος το Ναυτικό Μουσείο της
Ελλάδος, μέσα στις πολλαπλές απο
στολές του είναι και η προστασία και
διάοωση των ιστορικών πλοίων που
υπάρχουν στον πλανήτη μας. Συγκεκρι
μένα στον τομέα αυτό περέχει πληρο
φορίες, τεχνικές συμβουλές και κάπο
τε οικονομική συνδρομή για την αποκα
τάσταση των ιστορικών πλοίων και τη
συντήρησή τους, έχει δε εκδώσει έναν
πρωτότυπο τόμο με τα ανά τον κόσμο
γνωστά ιστορικά πλοία, που αποτελεί
κάτι σαν ειδική απογραφή τους. (Για

σκεφθείτε πόσα θα είχαν να μας
διηγηθούν όλα αυτά τα πλοία για τα
ταξίδια τους!) Στην προσπάθεια του
Διεθνούς Συμβουλίου μετέχει το Μου
σείο μας, στον χρόνο δε που πέρασε το
αντιπροσώπευσε ο Γενικός Γραμματεύς.
Μέσα στο 1982 ξεκίνησαν δυο εργα
σίες «Εφαρμοσμένης Ναυτικής Αρχαι
ολογίας». Συνηθίζεται να ονομάζεται
έτσι η κατασκευή αντιγράφων (εκείνα
που οι ξένοι αποκαλούν ρέπλικες) για
τη μελέτη σ' αυτά των ιδιοτήτων του
πλοίου, τη διαγωγή του στο νερό και
γενικότερα τη χρήση του.
Ενα καράβι για να παραφράσω τη
ρήση του ναυάρχου Α. Κάννινγκαμ το
χτίζει κανείς σε τρεις μήνες ή σε τρία
χρόνια, ενώ μια ναυτική παράδοση
χρειάζεται τριακόσια χρόνια. Τι να
πούμε όταν αυτή η ναυτική παράδοση
είναι τρεις χιλιάδες - και παρά πάνω χρόνια; Κι είναι παράδοση ελληνική;
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια κι’ όχι
μόνο από το Ναυτικό Μουσείο του
Πειραιά αλλά και από τα άλλα ναυτικά
μουσεία της χώρας. Εμπρός, λοιπόν, με
πίστη στη φυλή μας, ν' αντιμετωπίσου
με την όμορφη πρόκληση! ' Οχι οι λίγοι,
αλλά οι πολλοί - όσο γίνεται περισσότε
ροι...
ΜΑΡΙΟΣ Γ. ΣΙΜΨΑΣ
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A. ΧΙΤΣΚΟΚ

MIA ΛΗΣΤΕΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΣΑΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ
Από τις ωραιότερες αστυνομικές ιστο
ρίες του μεγάλου συγγραφέα που
ενέπνευσαν τις ταινίες του
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αρχή μόυ φάνηκε πως ήταν
Σ ΤΗΝ
καθαρή τρέλλα. Οσο όμως προ

χωρούσε ο Μπέννυ οτην ανάπτυξη του
σχεδίου του, προσθέτοντας και την
σάλτσα που ήμουν ο μόνος ικανός να
καταφέρει τη δουλειά, άρχισα να λυγί
ζω. Φυσικά, έπαιξε μεγάλο ρόλο και το
ποσό που ανέφερε ο Μπέννυ - εφτά
χιλιάδες δολλάρια...
Εδώ πρέπει να εξηγήσω πως με τον
Μπέννυ δεν έχω καμμιά ιδιαίτερη φιλία.
Απλώς, είμαστε και οι δυο από τους
τακτικούς του μικρού μπαρ της γειτονι
άς, όπου αργοπίνουμε τα λεφτά του
επιδόματος ανεργίας, που καταφέρ
νουμε να εισπράττουμε συνεχώς, γιατί
σε κάθε καινούργια δουλειά που θα μας
βάλει το γραφείο ευρέσεως εργασίας,
καταφέρνουμε να τα θαλασσώνουμε
απ την πρώτη μέρα ώστε να μας
διώξουν.
Το σχέδιό του το σοφίστηκε ο Μπέν
νυ τον καιρό που πρίστηκε το πόδι του
από κάποια μόλυνση και αναγκάστηκε
να μένει κλεισμένος στο δωμάτιό του.
Μια μέρα με φώναξε, με ρώτησε αν θα
μου άρεοε να μοιραστούμε εφτά με
οκτώ χιλιάδες δολλάρια και έπειτα μου
είπε να ξαναπάω την Παρασκευή, οτις
τρεις το απόγευμα ακριβώς, έχοντας
μαζί μου και ενα ζευγάρι δυνατά
κυάλια.
Οταν πήγα την Παρασκευή, άρπαξε
τα κυάλια, στήθηκε στο παράθυρο και
άρχισε να κοιτάζει το απέναντι πεζο
δρόμιο. Απόρησα γιατί δεν περνούσε
κανένας εκείνη την ώρα. Ξαφνικά ο
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Μπέννυ μούγκρισε ευχαριστημένος.
Κοίταξα κι εγώ αλλά δεν είδα παρά
εναν μεσόκοπο άνδρα, ντυμένο μέτρια,
που περπατούσε κρατώντας γερά κάτω
από τη μασχάλη του μια χοντρή χαρτοσακκούλα, σαν εκείνες στις οποίες
βάζουν πολλοί εργαζόμενοι το μεσημε
ριανό τους κολατσιό. Ο άνθρωπος πήγε
και μπήκε στο αντικρυνό μαγαζί, που
είχε την επιγραφή «Κατάστημα - Φορέ
ματα για εύσωμες γυναίκες».
Εκείνη τη στιγμή ο Μπέννυ κατέβασε
τα κυάλια.
-Λ ο ιπ ό ν Άρτση, είπε, πώς σου
φαίνεται:
- Ποιό: Το απέναντι μαγαζί: Βλέπω
να έχει φτώχειες μεγάλες...
- Λάθος κάνεις. Αυτό που βλέπεις
καθαρίζει κάπου 100.000 δολλάρια το
χρόνο. Το έχει ο άνθρωπος που είδες
να μπαίνει τώρα δα - τον λένε Σίλλερ και είναι πολύ τακτικός σε όλα του.
- Μα αυτός κουβαλάει απ' το σπίτι
του το φωμοτύρι του...
- Πάλι λάθος. Σε ξεγέλασε η χαρτο
σακούλα. Ο Σίλλερ δουλεύει πάντα με
μετρητά. Κάθε Παρασκευή απόγευμα
τρεις με τρισήμιση, πηγαίνει με τα
πόδια στην Μετοχική Τράπεζα στο
παραπάνω τετράγωνο και τραβάει τα
λεφτά που χρειάζεται για να πληρώσει
το βδομαδιάτικο του προσωπικού. Ξαναγυρίζει με τα λεφτά στη χαρτοσακκούλα, τραβιέται στο ιδιαίτερο γραφείο του
και ετοιμάζει τα φακελλάκια με τα
βδομαδιάτικα. Αυτό κάνει και τούτη τη

στιγμή...
Πού τα ξέρεις όλα αυτά εσύ;
- Απ' τη οπιτονοικορυρά μου. Μου
είπε τυχαία μια μέρα πως η ανεψιά της
δουλεύει απέναντι και πληρώνεται με
μετρητά και για τα υπόλοιπα την ψάρε
ψα χωρίς να το καταλάβει. Σκέψου,
εφτά με οκτώ χιλιάδες δολλάρια περι
μένουν ν' απλώσουμε μονάχα τα χέρια
και να τα πάρουμε...
- Ναι αλλά για να τα πάρουμε πρέπει
να βγάλουμε απ' τη μέση τονΣίλλερ και
εγώ δεν είμαι για βίαια πράγματα, το
ξέρεις αυτό.
- Μα δεν χρειάζεται βία... Τα έχω
σκεφτεί όλα. Μόνο ενα χτυπηματάκι
στο κεφάλι, για να λιποθυμήσει και να
προλάβεις να φύγεις. Είναι πολύ απλό:
Θα μασκαρευτείς αστυφύλακας...
- Ε σίγουρα σου έχει στρίψει εσένα!
είπα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα...
Γειά σου εγώ φεύγω.
- Στάσου ντε! Περίμενε να σου
εξηγήσω...
Κοντοστάθηκα και τον άκουσα. Δεν
ήταν άσχημο το σχέδιο του Μπέννυ.
- Αν τον σταματήσεις στο δρόμο,
τον χτυπήσεις και του αρπάξεις τα
λεφτά, σίγουρα θα σε πιάσουν πριν
προλάβης να κάνεις δυο βήματα, εξή
γησε. Ετσι που στα λέω είναι πολύ πιο
εύκολα. Θα ντυθείς αστυφύλακας. Θα
τον πλησιάσεις την άλλη Παρασκευή,
την ώρα που θα πηγαίνει να τραβήξει τα
λεφτά και θα του κολλήσεις από δίπλα.
Θα του πεις πως σε έστειλαν από το
Αρχηγείο για σωματοφύλακα, γιατί ανη
συχούν μήπως τον ληστέψει κανείς. Θα
τον συνοδέψεις πίσω και εκεί, στην
ησυχία του γραφείου του, θα τον
«κοιμήσεις» λίγο και θα φύγεις χώνον
τας τη σακκούλα με τα λεφτά κάτω απ'
το χιτώνιό σου. Είναι τόσο απλό...
- Για σένα ναι. Το ξέρεις πως έπειτα
από τις τελευταίες συχνές ληστείες ο
αρχηγός της αστυνομίας γυρίζει ο ίδιος
στις γειτονιές για να παρακολουθεί αν
κάνουν σωστά τη δουλειά του οι υφιστα-

μένοι του; Κι αν έρθει κατά δω εκείνη
την ώρα; ' Η αν με καταλάβει κανένας
αληθινός αστυφύλακας;
- Ωχ, καημένε, φέρνεις τον κατα
κλυσμό. Θα νοικιάσεις τη στολή από το
κατάστημα «Ακμε» που έχει κάθε
είδους ρούχα για μαοκαρέματα.
- Κι απ' τα άλλα τι γίνεται; Πού θα
βρώ αληθινό σήμα αστυνομικού και
πιστόλι:
- Αυτά τα αναλαμβάνω εγώ...
- ' Ασε με να το οκεφθώ και θα σου
απαντήσω.
Αλλά μέσα μου ήξερα πως με είχε
«ψήσει» κιόλας. Την Δευ+ερα πήγα και
νοίκιασα τη στολή του αστυφύλακα
λέγοντας πως είναι για κάποια «φιλαν
θρωπική» παράσταση. Υστερα την
δοκίμασα στο δωμάτιο του Μπέννυ και
μου ήρθε κουτί. Καρφίτσ«σα και το
σήμα οτο στήθος μου, έβαλα το πιστόλι
στη θήκη του και καμάρωνα τον εαυτό
μου στον καθρέφτη.
Ύστερα ήρθε και η Παρασκευή. Ο
Μπέννυ που θα έμενε στο δωμάτιό του,
λόγω του ποδιού του, μου έκανε τις
τελευταίες συστάσεις:
- Κοίταξε να μιλήσεις στον Σίλλερ
με φυσικότητα. Μην είσαι πιεστικός.
Και μόλις τελειώσεις έλα εδώ να
παρακολουθήσουμε το γλέντι απ' το
παράθυρο καθώς θα ψάχνουν να σε
βρούν.
Τα πράγματα πήγαν μια χαρά. Στάθη
κα λίγο πιο πέρα από την πόρτα του
Σίλλερ και τον περίμενα να βγει παριστάνοντας τον αστυνομικό εν υπηρε
σία.
- Αστυφύλαξ Χάρις, συστήθηκα αγ
γίζοντας το γείσο του πηλικίου μου. Με
έστειλαν απ' το Αρχηγείο...
Και του είπα το παραμύθι. Στην αρχή
έκανε πως δεν χρειαζόταν προστασία
και κάτι τέτοια, αλλά μπρος στην
επιμονή μου - «μπορεί να έχετε δίκιο
του είπα, αλλά τι να κάνω κι εγώ αφού
με διέταξαν» - και ανασήκωσε τους
ώμους και συμφώνησε να τον συνοδέ
ψω.
Στην τράπεζα πήγα πολύ καλά. Μάλι
στα έγνεψα συναδελφικά και στον
πρόοθετο αστυφύλακα που φρουρούσε
την πόρτα. ' Επειτα γυρίσαμε στο μαγα
ζί- Ο κ. υπαστυνόμος μου είπε να
συννενοηθώ μαζί σας για να έρχομαι
κάθε εβδομάδα... του είπα και τον
ακολούθησα μέχρι το ιδιαίτερο γραφείο
του πριν προλάβει να αρνηθεί.
' Οταν βρεθήκαμε μέσα, τον χτύπησα
με το λαστιχένιο κλομπ που μου είχε
δώσει ο Μπέννυ, έσφιξα την σακκούλα
με τα λεφτά κάτω απ' την αριστερή
μασχάλη μου, μέσα από το χιτώνιο και
βγήκα.

- ... αστείο πράγμα. Το καθήκον μας
κάνουμε... είπα φωναχτά για να με
ακούσουν οι υπάλληλοι την ώρα που
έκλεινα την πόρτα και προχώρησα για
το δρόμο σαν να μην συνέβαινε τίποτα.
' Ημουν πολύ ευχαριστημένος από
τον εαυτό μου καιαπό την συνέχεια που
θα είχε αυτή η ιστορία για μένα - γιατί
φυσικά, δεν είχα σκοπό να μοιραστώ τα
λεφτά του κόπου μου με το Μπέννυ.
Οκτώ χιλιάρικα είναι δυο φορές καλύτε
ρα από τα τέσσερα. Κι εξ άλλου, όπως
είπα και στην αρχή δεν είχα καμμιά
ιδιαίτερη φιλία με τον Μπέννυ. Θα με
κοίταζε βέβαια τούτη τη στιγμή από
απέναντι. Κοντοστάθηκα λοιπόν για να
με δει καλά, του έγνεψα ελαφρά και
ενα «γειά σου» και τράβηξα για τη γωνία
όπου είχα παρκάρει από νωρίς το
νοικιασμένο αυτοκίνητο που θα με
βοηθούσε να φύγω γρηγορώτερα απ'
την πόλη. Μέσα μου χαμογελούσα στη
σκέψη πως ο Μπέννυ θα χοροπηδούσε
απ' το κακό του μέσα σχοδωμάτιο με το
πρησμένο πόδι του, αφρίζοντας από
ανίσχυρη λύσσα.
Είχα φτάσει πια κοντά στο αυτοκίνητο
όταν είδα να στρίβει απ' την άλλη γωνία
και να τρέχει προς το μέρος μου ένας
νεαρός αλήτης με λιγδωμένο μπλουτζην και πέτσινο μπουφάν, ένας από
αυτούς τους «ψιλικατζήδες» που έ
χουν γίνει πληγή στις γειτονιές. Την
ίδια στιγμή πρόβαλε απ' τη γωνία και μια
γριά, που στρίγγλιζε απελπισμένα:

- Κλέφτης! Πιάστετον!... Μουάρπαξε τη τσάντα!
Τώρα μάλιστα: Ο αλητήριος είχε
αρπάξει την τσάντα της γριάς και ο
«αστυφύλαξ Χάρρις» βρισκόταν τώρα
απ' τη μια στιγμή στην άλλη, στο
προσκήνιο αυτού του μικρού δράματος.
Οι διαβάτες είχαν σταθεί και κοίτα
ζαν ο νεαρός έτρεχε ακόμη προς το
μέρος μου κι' εγώ είχα κοκκαλώσει.
Προσπάθησα να σκεφτώ τι έπρεπε να
κάνω. Αν επιχειρούσα να σταματήσω
τον νεαρό κλέφτη, όπως έπρεπε αφού
παρίστανα τον αστυνομικό, έμπλεκα
άσχημα. Από την άλλη πάλι, αν τον
άφηνα να φύγει θα ήταν πιο άσχημα. Οι
διαβάτες μπορούσαν να τα βάλουν μαζί
μου και άντε να τους εξηγήσεις μετά.
Ξαφνικά το αποφάσισα. ' Επρεπε να
προσποιηθώ τουλάχιστον πως προσπά
θησα να πιάσω τον κλέφτη και μου
ξέφυγε.
Ο νεαρός που είχε φτάσει πια κοντά
μου, είχε δει τώρα τη στολή μου. πήγε
να σταματήσει, ν αλλάξει κατεύθυνση,
αλλά τα πόδια του μπερδεύτηκαν το
ένα με το άλλο και ο βλάκας σκόνταψε,
βρέθηκε φαρδύς πλατύς στο δρόμο,
μπροστά στα πόδια μου. Και σαν να μη
έφτανε αυτό, με το πέσιμο χτύπησε το
κεφάλι του και έμεινε αναίσθητος...
- Δεν θα του βάλεις χειροπέδες
κύριε αστυνόμε;
Αυτός που μίλησε ήτανε ένας πιτσιρί
κος που είχε πλησιάσει μαζί με πολλούς
άλλους διαβάτες. Αλλά δεν τον πρόσε389

χα. Τα είχα χαμένα από την εξέλιξη
αυτή και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς
να ξεφύγω. Αν μπορούσα να διαλύσω
τους περιέργους και μετά να φύγω και
εγώ χωρίς να τραβήξω την προσοχή...
Εκείνη τη στιγμή φρενάρησε πλάι
μας μια γυαλιστερή μαύρη κούρσα.
Κοίταξα οαν υπνωτισμένος καθώς είδα
να βγαίνει από μέσα ένας επιβλητικός
άνδρας με καλοραμμένο κοστούμι και
γκρίζους κροτάφους. Τον είδα να μου
χαμογελά φιλικά και μάντεψα, καθώς
μάλιστα πρόσεξα καιτοναρχιφύλακα με
στολή που του έκανε τον σωφέρ:
Σίγουρα ήταν ο Αρχηγός της Αστυνομί
ας, που έκανε πάλι τις βόλτες του. Το
σάλιο στέγνωσε στο λαιμό μου.
- Συγχαρητήρια αστυφύλαξ, μου εί
πε εκείνος, ενθουσιασμένος. Τα είδα
όλα με τα μάτια μου. ' Ετσι θέλω να
ενεργούν οι άνδρες μου...
Για μια στιγμή με έπιασε πανικός.
’ Επειτα όμως το σκέφθηκα καλύτερα.
Το βλέμμα του έδειχνε μόνο συμπάθεια
και ήταν φανερό πως δεν υποπτευόταν
την αλήθεια για μένα.
- Μάλιστα κ. Αρχηγέ. Ευχαριστώ...
Το πρόσωπό του άστραφτε ακόμη
από ικανοποίηση.
- Πώς λέγεσαι αστυφύλαξ; ρώτησε.
Το στομάχι μου σφίχτηκε πάλι. Δεν
σηκωνόταν να φύγει να πάω κΓ εγώ στη
δουλειά μου;
- Χάρρις κ. Αρχηγέ είπα. Αριθμός
1417. Του δευτέρου τμήματος.
Εκείνος στράφηκε στον αρχιφύλακα.
- Μείνε εσύ εδώ για τα περαιτέρω,
είπε. Ο Χάρρις θα έρθει μαζί μου. Θα
οδηγήσει εκείνος. Θα τον πάω στην
σύσκεψη που θα γίνει στο Δημαρχείο.
Θέλω να τον παρουσιάσω σαν παράδει
γμα ζήλου των ανδρών μου. Πάμε
Χάρρις.
Και στράφηκε προς το αυτοκίνητο.
Εγώ είχα χάσει τη φωνή μου. Ο
Αρχηγός βλέποντας πως αργώ ξαναγύρισε προς το μέρος μου.
- ’ Ελα λοιπόν! είπε ανυπόμονα και
με τράβηξε απ' το μπράτσο δυνατά.
«Κάνε όπως σου λέει» σκέφτηκα.
Υπάρχει ακόμα ελπίδα να του ξεφύγεις
χωρίς να σε καταλάβει...». Έκανα
λοιπόν το πρώτο βήμα προς το αυτοκί
νητο - αλλά πάγωσα. Το ίδιο ξάφνιασμα
έδειξε και ο Αρχηγός της Αστυνομίας,
ενώ ο αρχιφύλακας γούρλωσε τα μάτια:
Με το τράβηγμα του μανικιού μου, η
χαρτοσακκούλα με τα λεφτά του Σίλλερ
είχε γλιστρήσει απ' τη μασχάλη μου,
είχε σχισθεί με το πέσιμο και τώρα,
γύρω στα πόδια μας, το πεζοδρόμιο
ήταν γεμάτο χαρτονομίσματα...
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ΕΚΛΕΚΤΟ· ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΟΥΒΡΗΣ
Ο Δούβρης είναι ένας εξαίρετος τοπιογράφος. Τους πίνακες του
χαρακτηρίζει αυθορμητισμός, τόλμη στο σχέδιο και αρμονία στο
χρώμα.
ΕΤΑ τους αστυφύλακες ζ ω 
γ ρ ά φ ο υ ς τα « Α σ τυ νομ ικά
χρονικά» παρ ου σ ιά ζο υν ένα φ θ α σμένο ζω γράφ ο συνεργάτη τους.
Πρόκειται για τον κ. Θ ω μά Δούβρη,
ο οποίος έχει έπανειλημμένα σ υ νεργασθεί με το περιοδικό μας σε
ενδιαφέροντα επιστημονικά θ έ μ α 
τα. Ο κ. Δούβρης π ο υ είναι κ α θ η γ η 
τής φυσικομαθηματικής διδάχθηκε
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ό π ο υ φ οιτούσε το ελεύθερο σ χ έ 
διο α π ό τον δ ια π ρ ε π ή ζω γράφ ο
Πολύκλειτο Ρέγκο, π ο υ σημειω τέον
ήταν α π ό τους παλαιότερους μ α 
θητές του Νικηφόρου Λύτρα και

Μ

του Δημήτρη Γαλάνη. Μ ε π ο λ ύ
ευγνω μοσύνη και α γ ά π η μιλάει ο κ.
Δούβρης για το δάσκαλό του.
Ο πω ς π ρ ο α να φ έρ α μ ε ο σ υ νερ 
γάτης μας είναι εκπαιδευτικός και
ασχολείται ερασιτεχνικά με τη ζ ω 
γραφική. Αυτό όμως δεν τον ε μ π ό 
δισε να παρ ουσιάσει μια αξιόλογη
εργασία, π ο υ χαρακτηρίζεται α π ό
την εντελώς δική του τεχνοτροπία.
Στους πίνακές τού κ. Δούβρη βλέ
π ε ι κανείς να α π ο τ υ π ώ ν ο ν τ α ι με
πραγματικά εντυ πω σ ια κό τρόπο,
π ο υ τολμάμε να π ού μ ε, ότι θυμίζει
αρκετά Θεόφιλο, τα βιώματα του
ζω γ ρ ά φ ου α π ό την παιδική του

κυρίως ηλικία.Ο Δούβρης, είναι ένας
εξαίρετος τοπιογράφ ος. Τους π ί 
νακες του χαρακτηρίζει α υθ ο ρ μη 
τισμός, τόλμη στο σχέδιο και α ρ μ ο 
νία στο χρώμα. Σέβεται την π α ρ ά 
δοση και πισ τεύει ότι μόνο με τη
συνεχή και ε π ίπ ο ν η π ρ ο σ π ά θ ε ια
εξελίσσεται ο καλλιτέχνης και υ π η 
ρετεί την τέχνη αληθινά.
Πολλά α π ό τα έργα του Δούβρη
π ρ οκά λεσ αν τα π ιο ευμενή σχόλια
των Ελλήνων τεχνοκριτικών. Π ρό
σφ ατα π ή ρ ε μέρος στη μεγάλη
ομαδική έκθεση ζωγραφικής Ν εο 
ελλήνων, ζω γράφ ω ν ηλικίας μέχρι
40 χρόνων π ο υ έγινε στο Εθνικό
Ωδείο Αθηνών με τη φροντίδα του
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας, μετά α π ό επ ιλο γή έργων
π ο υ α π ό κριτική επ ιτρ ο π ή π ο υ την
α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν διακεκριμμένοι ζ ω 
γράφοι, γλύπτες και χαράκτες ό 
π ω ς οι κ.κ. Βλαχόπουλος Εραμματόπουλος Δαγκλής, Δ ια μ α ντό π ο υ λος Μ αλάμος κ.ά.
Τα «Αστυνομικά Χρονικά» ε ύ χ ο ν 
ται προς τον εκλεκτό συνεργάτη
τους π ά ν τ α επιτυχίες στον κα λλι
τεχνικό στίβο.

''V
ϊψ

Στις φωτογραφίες μας μερικά χαρακτηριστικά εργάτου Θ. Δούβρη. Στην απέναντι σελίδα: «Πελοπονησιακή παραλία». Σ' αυπι
τη οελίδα επάνω: «τρύγος» και «Σπάρτη». Στην πρώτη φωτογραφία αριστερά: «προσευχή στο Μυστρά». Στο μέσον:
«στοχασμός». Δεξιά: «Ελληνική πανίδα».

Σ Υ Ρ Ο Σ : ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗ Σ

Του Ανδρέα
Καραντώνη

Αριστερά: Το Δημαρχείο της Ερμουπόλεως.
Επάνω: Η χιλιοτραγουδισμένη Ντέλλα
Γκράτοια. Δεξιά: Γενική άποψη της
Σύρου.

ΑΝ Θ ΡΩ Π ΙΑ Σ Κ Α Ι ΤΗ Σ ΓΑΛΗ Ν Η Σ
ΕΛΛΑΔΑ είναι μια χώρα που
μπορεί κανείς ακόμα να ταξειδεύει μέσα στον καιρό, και μάλιστα να
διαλέγει τους καιρούς που, για λίγο ή
για πολύ ταιριάζουν σε μια δοσμένη
ψυχολογία του.
Η ομοιομορφία του επιβάλλει η επο
χή μας στο ρυθμό και στην οπτική ζωή
μας, δεν την ισοπέδωσε ακόμα. ' Εχου
με πολύ καιρό για να πεθάνουμε ή να
μεταβληθούμε σε κάτι άλλο, ζώντας
όλοι πια σε πανομοιότυπους χώρους με
τους ίδιους τρόπους και με τον ίδιο
υψηλό πυρετό της δράσης και της
απρόσωπης ανίας, αυτού του παράξε
νου «τραστ των αντιφάσεων» που τυρρανάει και μαστιγώνει σαν άλογο που
πρέπει να τρέχει σένα άβγαλτο τούνελ
τον σύγχρονο άνθρωπο. ' Ενας τέτοιος
τρόπος «άλλου καιρού» η Σύρα η
ξακουσμένη μια φορά κι έναν καιρό, η
σημερινή πρωτεύουσα των αιωνίων Κυ
κλάδων.
Διψώντας γι αυτόν τον «άλλον καιρό»
που εικόνες και αισθήσεις του τριγυρί
ζουν ευδαιμονικά στις παιδικές μου
μνήμες και θέλοντας να λυτρωθώ απ'
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το Μυκονιάτικο κοσμοπολίτικο στρόβι
λο, κάποια μέσανυχτα γιομάτα αστρο
φεγγιά πήρα ένα περαστικό πλοίο της
γραμμής για να ξανάβρω τη Σύρα. Είχα
δεκατρία χρόνια να πατήσω στο μώλο
του καλού λιμανιού της, το στρωμένο
μ’ εκείνες τις μικρές ορθογώνιες
πλάκες που για την εποχή τους ήταν μία
εξέλιξη του καλντεριμιού μα για τα δικά
μας χρόνια ένας γαλήνιος δρόμος που
σε πάει σε ολοζώντανα περασμένα.
' Οχι σε μουσεία ζωής, μα σε ζωή που
ζη μ' εκείνον τον ωραίο ρυθμό της
γαλήνης που ή άργητα δεν ήταν νωθρότητα μα τρόπος για να παραμένει
κανείς άνθρωπος και να μιλεί κανείς
ωραία και ήσυχα με το διπλανό του από
πόρτα σε πόρτα μαγαζιού, από παράθυ
ρο σε παράθυρο στα καφενεία στα
κουρεία και στη παληά αγορά με τα
σφιγμένα μικρομάγαζα των φρούτων
των κρεάτων και των ανθρώπων. Νοικο
κυρές σεμνά ντυμένες στέκονται εκεί,
σ' αυτά τα μικρομάγαζα και ψωνίζουν
με περίσκεψη και χωρίς πάθος και
βιασύνη, ότι τους χρειάζεται για να

ετοιμάσουν ένα καλοκαιρινό νησιώτικο
λιτό φαγάκι, να το σερβίρουν στις
παληές αρχοντικές απλές τους τραπε
ζαρίες, το μεσημέρι, όταν θα γυρίσουν
οι δικοί τους, ήρεμοι και γαλήνιοι από
τον όποιο κάματο της ημέρας. Αυτή
ήταν η πρώτη ωραία εικόνα που μου
αναφτέρωσε τη ψυχή και την όραση
όταν πρωί-πρωί βγήκα από το ξενοδο
χείο «Ερμής» και τράβηξα προς την
κεντρική πλατεία της Σύρας περνών
τας απ' το παληό λιμάνι με τη στενή
λωρίδα της παραλίας. Το λιμάνι αυτό
άλλοτε μέγα ναυτιλιακό, εμπορικό και
δρομολογιακό κέντρο, τώρα ήταν σχε
δόν άδειο, σαν ζωγραφιά πλασμένη
μόνο από φως και φωτερή λιμναία
θάλασσα. Αριστερά στο βάθος, πέρα
από τη καινούργια φαρδιά προβλήτα,
μια μεγάλη πλωτή δεξαμενή κρατούσε
στο χώρο της δύο σκάφη για καθάρισμα
και στο κέντρο του λιμανιού δύο ρυ
μουλκά είχαν αράξει τον ύπνο τους
απέναντι από τα εστιατόρια τα μαγαζιά
και τα άλλα καταστήματα της παραλίας,
όπου βέβαια την πρωτοκαθεδρία έχουν
πάντα τα καταστήματα των συριανών

λουκουμιών. ' Οοο κι αν έχει μειωθεί η
γενική τους κατανάλωση - βλέπετε
είναι κΓ αυτά γλυκά που αντιπροσωπεύ
ουν παλιές «ξεπερασμένες εποχές»
κι’ επί πλέον έχουν πάρα πολύ ζάχαρη
ς θέα τους είναι πολύ ελκυστική, για να
μην πω συγκινητική. Γιατί είναι μια
«κατασκευή» των περασμένων καιρών,
που δεν μπορεί παρά να συγκινεί κάθε
(ανόθευτη) νεοελληνική ευαισθησία.
Σε πολύ παληά χρόνια ας πούμε τα
τελευταία προπολεμικά ή και τα αμέ
σως μεταπολεμικά - τα μαγαζιά του
λιμανιού αλλά και πολλά των μέοα
δρομάκων είχαν μια εγκατάλειψη που
έκανε τις προσόψεις τους να συγγε
νεύουν με τη μιζέρια. Τώρα είναι όλα
ευπρεπισμένα νοικοκυρεμένα χωρίς να
έχουν «εκμοντερνιστεί». ΚΓ αυτό το
μέτρο αυτή η ισορροπία είναι ολοζών
τανη εικόνα ενός ρυθμού και μιας
αντίληψης συνειδητά αρχοντικής. Γιατί
είναι άρχοντας δηλ. κύριος του εαυτού
του όποιος δεν θέλει να χάσει την όποια
του προσωπικότητα και να κόψει τους
δεσμούς του με μια παληά ζωή που
κάποτε είχε μεγάλη πολιτιστική ακμή
νειότη και φτάσιμο. ' Ετσι συλλογιζό

μουν καθώς περνούσα από τη παραλία
εκείνο το φωτεινό, ήρεμο άφωνο πρωι
νό. Δεν άκουγα ξένες γλώσσες, μήτε
κραυγές, και παρδαλοσύνες. Στα πεζο
δρόμια των καφενείων κάθονταν ντόπι
οι και κουβέντιαζαν τόσο ήσυχα και
γαλήνια για τα ζητήματά τους.
Σαν έφτασα στην κεντρική πλατεία αυτό το στολίδι το πολεοδομικό που
όμοιο του δεν έχουμε πολλά στην
Ελλάδα - μου φάνηκε πως βρέθηκα ο'
ένα χώρο όπου «Τα περασμένα μεγα
λεία» του νησιού είχαν πυκνώσει εκεί,
πάνω στη μαρμάρινη εξέδρα της μουσι
κής, σαν αγαθοποιό και χαμογελαστά
φαντάσματα για να παίξουν ένα τραγού
δι νοσταλγίας που το άκουγα κΓ όλας
γιατί κανείς δεν με μπόδισε να το
ακούσω. Μήτε πλήθη τουριστικά να
πλημμυρίσουν τα πεζοδρόμια με τις
παλιές καλοφτιαγμένες «αρκάντ» μήτε
να περνάει κόσμος βιαστικός κυνηγών
τας πυρετικά τη λύση πρακτικών ή
άλλων προβλημάτων. ' Ηταν η ώρα δέκα
και τίποτα δεν τάραζε τη γαλήνη της
πλατείαο. Το Δικαστικό μέγαρο απέναν
τι στο βάθος με τη σεμνά μεγαλόπρεπη
σκάλα της εισόδου πρότεινε στον ήλιο

τη νεοκλασσική του πρόσοψη σαν για να
χαϊδευτεί στο φως σοφίας και δικαιοσύ
νης. Στα κέντρα κάτω απ' της «αρκάντ»
κάθονταν λιγοστές συντροφιές από
ντόπιους ή ' Ελληνες παραθεριστές -οι
περισσότεροι είναι συγενεις των ντόπι
ων έτσι ξανασυνδέονται ευχάριστα οι
δεσμοί ανάμεσα στις φαμίλιες και τα
σόγια - και μιλούσαν χαρούμενα και
ήρεμα πειράζοντας ο ένας τον άλλον.
Ολος αυτός ο κόσμος έχει ύφος
αστικό, πολιτισμένο, αλλά όχι «μπουρζουάδικο» ή σνομπιστικό. Με τις χειρο
νομίες του, με τη στάση του, με τον
τρόπο που κοιτάζει που κουβεντιάζει
και συμπεριφέρεται θαρρείς πως ξο
δεύει ακόμα ανθρωπιά από μεγάλη
παρακαταθήκη παληάς ευγένειας που
ποτέ δεν είχε μεταβληθεί σε υπεροψία
και μέθη. Τα γκαρσόνια, οιπουλητάδες
των μαγαζιών, οι οδηγοί των ταξί, το
προσωπικό των ξενοδοχείων μιλάν στο
ξένο με ευπρέπεια πολιτισμό και στορ
γή, σαν να τον ήξεραν από καιρό όντας
πάντα πρόθυμοι να τον εξυπηρετήσουν
σε οτιδήποτε χωρίς ευτέλεια.
Αλλά μέσα στις αλλαγές που μοιραία
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Αριατερά: Συνηθισμένη σκηνή στα Αιγαιοπελαγιτικα νησιά. Κάτω: Μια γωνιά
από ενα αρχοντικό της Σύρου. Πρόκει
ται για την οικία Βελιαααροπούλου.
Στην απέναντι σελίδα: Μερική άποψη
της Σύρου.

επέρχονται σε μια πόλη - και προ
πάντων όταν αυτή η πόλη είναι ανεπτυ
γμένα αστική εμπορική και διοικητική - η
Σύρα η «Ερμούπολη του Εμμ. Ροίδη
αυτή που μόνο οι πολύ γέροι σήμερα
την θυμούνται και την ιστορούν τα
κατάφερε να ζη την εποχή μας με το
ρυθμό των ωραίων της και τόσο ανθρώ
πινων περασμένων.
Τριγυρίζοντας πάλι ανάμεσα στα
βουναλάκια των φρούτων και των κη
πευτικών της αγοράς - η ενδοχώρα του
νησιού χωρίς να είναι φυσιολογικά
εύφορη αναφέρεται για τις θαυμάσιες
πρώιμες καλλιέργειές της - βλέπω οε
μια επιγραφή «καφενείον η ' Ανδρος»
Τόνομα της πατρίδος με συγκινεί και
μπαίνω στο άδειο αχεδόν καφενείο.
Γύρω στους παλιούς τοίχους στενές
λουρίδες καθρεπτών οι ξύλινοι καναπέ
δες ανακαλούν πλήθη νησιωτών που
δεν υπάρχουν πια το κάθισμα των
καρεκλών είναι τριπυτό ξύλινο. Ο κατα
στηματάρχης ένας γκριζομάλης με
βλέπει μα από ευγένεια δεν έρχεται να
πάρει παραγγελία. Παραγγέλλω ένα
ούζο και βγάζω ν’ αποτελειώσω το
άρθρο ενός Αμερικάνου καθηγητή του
' Ορσιν Κλάππ που μιλάει για τα προβλή
ματα υπόστασης στη σύγχρονη εποχή.
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Α ’ τι ωραία που μπορεί κανείς να
συγκεντρωθεί και να διαβάσει σένα
σύνολο «κομματάκια» προβλημάτων
που όλο πάμε να συλλάβουμε και όλο
σπάζουν σαν καθρέπτες στη ζωή της
Αθήνας ή άλλων πολυτάραχων τόπων.
Σπουδαίο είναι το άρθρο αυτό του
' Ορσιν Κλάππ. Μιλάει με τόση διαύγεια
για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι
μεγάλες κοινωνίες των εξελιγμένων
μεγάλων βιομηχανικών χωρών από την
ομοιομορφία και την μαζοποίηση που
είναι αποτέλεσμα της απίστευτης τε
χνικής προόδου. Και σημαίνει τον κίν
δυνο για τον εξαφανισμό του Εθνικού
χαρακτήρα των χωρών αυτών πράγμα
που θα τις κάνει ανίκανες ν' αντισταθούν στις εξωτερικές πιέσεις ή σε από
μέσα διαλυτικές ανταρτικές εξορμή
σεις. Μα έξαφνα ενθουσιάζομαι όταν
προχωρώντας διαβάζω πως ο Αμερικάνος καθηγητής αναφέρει την Ελλάδα και κάποιες άλλες μικρές χώρες - σαν
εξαίρεση εξ αιτίας της υπάρξεως ισχυ
ρού Εθνικού Χαρακτήρα, με εσωτερική
ενότητα διαμορφωμένου από τις ιστορι
κές περιπέτειες και τις πολυαίωνες
δοκιμασίες του Γένους. Αυτός ο χαρα
κτήρας διατηρεί το άτομο στα αληθινά
του μέτρα του ατόμου που έχει συνεί-

δηση της ανθρωπιάς του εαυτού του
της διαφοράς του απ’ τους άλλους και
που μπορεί να «διαλλέγεται» ακόμα με
τους διπλανούς του σαν αρχαίος ’ Ελ
ληνας ήρεμα και μετρημένα. Εκείνη τη
στιγμή μέσα στο «Καφενείον η Αν
δρος» της Σύρας ο Εθνικός μας χαρα
κτήρας παίρνει στα μάτια μου μια
θαυμαστή καθαριότητα. Καιπαραγγέλω
άλλο ένα ούζο. Δεν υπάρχει αμφιβολία
πως η οικονομική ευημερία ενός τόπου
- ή και μιας μικρής περιοχής όπως είναι
η Σύρα - είναι η βάση του πολιτισμού,
του ξανθρωπισμού.
Η Σύρα γέννημα του 21 των πληθυ
σμών που πρόσφευγαν σ’ αυτήν κατα
διωγμένοι από άλλα νησιά του αναστα
τωμένου Αιγαίου στον περασμένο αιώ
να προχώρησε γοργά προς αυτή την
ευημερία. Το λιμάνι της ο πλούτος του
νησιού του δώσαν ένα προβάδισμα σ’
αυτή την οικονομική κίνηση. Άγγλοι
μεγαλέμποροι που είχαν οικονομικές
σχέσεις με την Ανατολή, πρόσεξαν τη
Σύρα κι' έτσι πολλοί Έλληνες που
είχαν συναλλαγές μ ’ αυτούς ίδρυσαν
στο νησί εμπορικούς οίκους. Στη Σύρα
το 1855 συστήνεται η πρώτη ατμοπλοική εταιρεία και αναπτύσεται το εμπόριο
της «μανιφατούρας». Παράλληλα γνω
ρίζει μεγάλη ακμή και η παιδεία και
παρά πολλά συγγράμματα τυπώνονται

στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Από
το ξακουσμένο της γυμνάσιο θα απο
φοιτήσει και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Μα σε λίγο διάφοροι νέοι παράγον
τες της ιστορίας και ιδίως της Μεσογει
ακής ζώνης καθώς και ο πρώτος
παγκόσμιος πόλεμος επενεργούν έτσι
ώστε την ακμή να τη διαδέχεται ο
μαρασμός. Δεκάδες χρόνια ταλαιπώρη
σε το ευγενικό αυτό νησί ο μαρασμός
μα επί τέλους ήρθε και η ώρα να
ξημερώσει επάνω απ' τα ξανθά βράχια
της «μια κάποια άλλη ευημερία». Δεν
είναι βέβαια η παληά μα έχει συμβάλλει
στο ζωήρεμα της εργασίας της παρα
γωγικότητας και σε μια σχετικά καλή
ανύψωση του βιοτικού επιπέδου τόση
μάλιστα ώστε καθώς μου έλεγε ένας
ιδιοκτήτης εξοχικού κέντρου λίγο πιο
πέρα από τη συνοικία «βαπόρια» «τώρα
και να θέλεις εργάτη δεν βρίσκεις».
Δουλεύουν όλοι. Στα τελευταία δέκα
χρόνια ξανάγιναν ή ιδρύθηκαν καινούρ
για ναυπηγικά «επισκευαστικά συγκρο
τήματα». Τεχνικές ναυτικές σχολές
προσφέρουν εργατικό δυναμικό στις
αντίστοιχες βιομηχανίες καταρτίζονται
πληρώματα από ντόπιους για την επάν
δρωση πλοίων ελληνικής ιδιοκτησίας
και με δύο λόγια η Σύρα αρχίζει πάλι να

γίνεται ναυτιλιακό κέντρο και να προχω
ρεί, έστω και δύσκολα για τη συγκρότη
ση μιας υψηλότερης γενικής βιομηχα
νίας .Για υτό όταν ρώτησα τον ιδιοκτήτη
του εξοχικού κέντρου « γιατί δεν έχει
τουρισμό το νησί» μου απάντησε ε ύστοχα και επιγραμματικά. «Τουρισμός και
ματσακώνι δεν ταιριάζουν κύριε».
' Εβλεπα τα γύρω βράχινα υψώματα κάτι σαν τα Τουρκοβούνια - σκεπασμέ
να από νέα χαριτωμένα νησιώτικα σπι
τάκια που όλο πληθύνονται. Κάτω απ'
το γκρεμό η θάλασσα του Αιγαίου,
βαθειά μενεξελιά, βούιζε απόμακρα, ο
ήλιος άρχιζε να γέρνει και ολόκληρο το
νησί ν' αργοβυθίζεται οργανικά στη
μεθυστική γαλήνη του αποχρυσωμένου
θαλλασσινού σούρουπου. Κατεβαίνον
τας προς τη πλατεία στεκόμουν και
εθαύμαζα ένα-ένα τα σπίτια των βαποριών αυτά τα δίπατα και τρίπατα αρχον
τικά με τις λευκές γρίλιες, τα μπαλκό
νια με τις θαυμάσιες σιδεριές, τις σαν
ισπανικά ή ιταλικά λεπτοδουλεμένες
τις σεβάσμιες δρύινες πόρτες τις
καλογυαλισμένες με τα επίχρυσα χε
ρούλια που λες και γυρεύουν το δικό
σου για να σου το σφίξουν. Πολλές απ'
τις προσόψεις των σπιτιών μοιάζουν με
μετώπες. Αλλά μια ήρεμη θλίψη ανα-

βλύζει απ' όλη αυτή τη καλοδιατηρημέ
νη μα σαν ακατοίκητη αρχοντιά. Η θλίψη
της μεταβολής.
Τώρα στα περισσότερα απ' αυτά τα
σπίτια δεν κατοικούν εφοπλιστές, καραβοκύριδες ή τρανοί εργοστασιάρχες
και άρχοντες του παλιού καλού καιρού,
μα δικηγόροι φιλόλογοι γιατροί. Το
φωνάζουν οι χάλκινες ταμπέλες με τις
επιγραφές. Μα γιατί όχι. Αυτή είναι
σήμερα η μέση αστική μας τάξη, μια από
τις πιο δυνατές κολώνες του νεοελλη
νικού κόσμου που δεν θέλει να παραδώσει τις αξίες του στα στόματα των
κροκοδείλων της μαζικής μοντέρνας
κοινωνίας.
Μπορεί να έχει η Σύρα καθώς μου
είπαν 250 ιδιωτικά αυτοκίνητα, οκτακό
σια δίκυκλα ή τρίκυκλα και λεωφορεία
που μόνο στην Ευρώπη είδα, μα τα
δείγματα αυτά της ευημερίας, εκτός
που είναι οργανικά ριζωμένα στη ντόπια
ζωή δεν της έχουν αλλάξει τη φυσιο
γνωμία ούτε στη επιφάνεια ούτε ελπί
ζω, στο βάθος. ΓΓ αυτό μπορώ ακόμα
να ξανακαθήσω στην πλατεία και να
ψιθυρίσω τους στίχους του ποιητή.
«Πάμε στο νησί απ' το κόσμο σα
χωρισμένα δεν αλλάζουν οι ώρες - μια
ίδια ώρα εκεί γλυκοχαραμένη - τίποτα
μαύρο - Πάμε στο νησί».
395

Η γυ να ίκυ έ χ ει ξεχω ρ ισ τή θέση στη Σ π α ρ τια τική Κ οινω νία: Σε αντίθεση με τα υ π ό λ ο ιπ α Κράτη
της Α ρχαίας Ελλάδας, στη Σ π άρ τη τα κορίτσια δεν είνα ι κλεισ μ ένα σε γυνα ικω νίτες. Αντίθετα,
μέχρι το γάμο, είνα ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν α να ζούν και να γυμνάζονται ό π ω ς τ ' αγόρια. Η γυμναστική
α π α ρ α ίτη τη π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η της καλής υγείας, θα συ ντελέσ ει στο να γεννήσουν αργότερα γερά
π α ιδ ιά .

ΤΙΣ μορφές των δυο περισσότερο
εκτιμώμενων κατά την αρχαιότητα
νομοθετών, του Σάλωνα των Αθηνών
και του Λυκούργου της Σπάρτης, θα
αναφερθούμε σ ’ αυτό το άρθρο, στο
νομοθετικό τους έργο και στο ρόλο που
αυτό έπαιξε στη διαμόρφωση και την
παραπέρα ανάπτυξη των δύο σημαντικοτέρων Κρατών της Αρχαίας Ελλάδας.
Ο Σάλωνας, τον οποίο οι Αρχαίοι
συγκαταλέγουν μεταξύ των επτά σο
φών, έζησε στην Αθήνα, σε μια εποχή
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών
ανακατατάξεων. Είναι η περίοδος κατά
την οποία η οικονομία έχει ξεφύγει από
τα στενά πλαίσια της ανταλλάγής των
αγαθών, έχει καθιερωθεί το χρήμα σαν
ανταλλακτικό μέσον, αναπτύσσεται το
εμπόριο και η ναυτιλία.

νεάσει την πολιτεία.
Ο Σάλωνας, γόνος αριστοκρατικής
όχι όμως πολύ πλούσιας οικογένειας,
έμπορος πολυταξιδευμένος, έχει με
λετήσει τα πολιτικά συστήματα, τους
νόμους, τα ήθη και τα έθιμα των χωρών
που έχει επισκεφθεί. Ο λαός τον
περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Το όνομά
του γίνεται ένδοξο όταν γίνεται εκείνος
η αφορμή να ξανακερδίσουν οι Αθηναίοι
τη Σαλαμίνα.
Ο Σάλωνας θέτει νόμους που ανταποκρίνονται στις καινούργιες συνθή
κες, έχοντας στόχο τη συμφιλίωση των
αντιμαχομένων μερίδων και την ανα
κούφιση των πενεστέρων τάξεων.
Τα κυριώτερα σημεία της νομοθεσίας
είναι τα εξής:
Κατατάσσει τους Αθηναίους σε τέσ-

οργάνωση εορτών κλπ.
Το σημαντικότερο όμως μέρος της
νομοθεσίας του Σάλωνα είναι η λεγάμε
νη «σεισάχθεια»: Στο εξής απαγορεύε
ται να πωλούνται οι οφειλέτες ως
δούλοι για τα χρέη τους, ή να κατάσχον
ται τα κτήματά τους. Διατάσαει την
παραγραφή των χρεών (σεισάχθεια εκ
του σείω - άχθος - κινώ, διώχνω το
βάρος, το χρέος). Οσοι έχουν πωληθεί
ως δούλοι για χρέη αποκτούν την
ελευθερία τους και τα κατααχεμένα
κτήματά τους.
Για να ανακούφιση ακόμα περισσότε
ρο τις φτωχότερες τάξεις θεσπίζει ένα
ακόμα σημαντικότατο νόμο: Υποτιμά τη
δραχμή κατά 27% και ελαττώνει τον
μέδιμνο από 73 σε 52 λίτρες. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των

ΑΡΧΑΙΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ: Σ(
Οι Αθηναίοι γεωργοί δεν μπορούν να
ανταγωνιστούν τους εμπόρους που
φέρνουν από τις ξένες αγορές προϊόν
τα και τα πωλούν σε χαμηλές τιμές.
Αναγκάζονται να δανείζονται χρήματα
από τους ευγενείς με σκληρούς όρους
και όταν δεν καταφέρνουν να επιστρέ
φουν τα χρέη τους χάνουν τα κτήματά
τους, φυλακίζονται και τέλος πωλουνται ως δούλοι.
Οι τεχνίτες, οι ναυτικοί και οι έμποροι
από την άλλη μεριά, οι οποίοι προοδεύ
ουν συνεχώς, αρχίζουν να φέρουν
βαρέως τα προνόμια που έχουν οι
ευγενείς στη διοίκηση της πολιτείας. Η
γενική δυσαρέσκεια φέρνει ταραχές
και εμφυλίους πολέμους.
Οι ευγενείς αναγκάζονται να αναθέ
σουν σε νομοθέτη, το Δράκοντα, να
γράψει τους μέχρι τότε έγγραφους
εθιμικούς κανόνες δικαίου. Στους Αθη
ναίους όμως δεν αρκούν οι εγγυήσεις
της σκληρής Δρακόντειας νομοθεσίας.
Ζητούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις
που να ανταποκρίνονται στις καινούργι
ες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.
Το 594 π.Χ. οι αντιμαχόμενες μερί
δες εκλέγουν το Σάλωνα άρχοντα με
απεριόριστη εξουσία, με εντολή να
διευθετήσει τις διαφορές και να ειρη396

σερις τάξεις, ανάλογα με την περιουσι
ακή τους κατάσταση, με βάση την
ποσότητα μεδίμνων γεωργικών προϊόν
των που έχει κάθε Αθηναίος ετησίως. Η
καταγωγή παύει να έχει σημασία και οι
καινούργιες τάξεις που δημιουργούνται
είναι οι εξής: Οι πεντακοσιομέδιμνοι, οι
τριακοσιομέδιμνοι (ιππείς), οι διακοαιομέδιμνοι (ζευγίτες) και οι θήτες.
’ Ολοι οι πολίτες συμμετέχουν τώρα
στην Εκκλησία του Δήμου και εκλέγουν
τους άρχοντες. Οι θήτες (όσοι δηλ.
έχουν ετήσια συγκομιδή κατώτερη των
200 μεδίμνων αγροτικών προϊόντων
ετησίως) είναι οι μόνοι που δεν έχουν
το δικαίωμα να εκλέγονται, συγχρόνως
όμως έχουν λιγώτερες υποχρεώσεις
(στη φορολογία, στο στρατό, κλπ.).
Οι δημόσιοι λειτουργοί εκλέγονται
από τις τρεις ανώτερες τάξεις, εκτός
από τους άρχοντες που εκλέγονται
μόνο από την τάξη των πεντακοσιομεδίμνων.
Καθιερώνει σύστημα αναλογικής φο
ρολογίας για πρώτη φορά.
Αναθέτει με νόμο στις πλουσιώτερες
τάξεις, σαν τιμητικό αξίωμα, μερικές
δαπανηρές δημόσιες υπηρεσίες που
ονομάζονται «λειτουργίες» π.χ. συντή
ρηση ενός πλοίου σε καιρό πολέμου,

χρεών κατά 27% και τη γενική άνοδο
των πολιτών στις κοινωνικές τάξεις.
Διότι ενώ πρώτα για να καταταγεί
κάποιος στην τάξη π.χ. τωνπεντακοσιομεδίμνων χρειάζονταν 36.500 λίτρες
εισόδημα τώρα αρκούν μόνο 26.000
λίτρες:
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα
παραπάνω νομοθετικά μέτρα, που τα
διακρίνει πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύ
νης, αλλά και μετριοπάθειας, εξομαλύ
νοντας τις οξυμμένες κοινωνικές αντι
θέσεις, έθεσαν τα θεμέλια για να
σχηματισθεί στην Αθήνα η καλύτερη
κοινωνία της αρχαιότητας.
Στο Λυκούργο αποδόθηκε η οργάνω
ση της Σπαρτιατικής κοινωνίας. Οι
πληροφορίες όμως που έχουμε γι ’
αυτόν, κυρίως από τον Πλούταρχο και
τον Ξενοφώντα, δεν είναι θετικές.
Αμφισβητείται σοβαρά η ιστορικότητα
του προσώπου του Λυκούργου. Πιστεύ
εται πως ότι λέγεται γι ’ αυτόν είναι μια
προσπάθεια να ερμηνευθεί ο ιδιόρρυ
θμος Σπαρτιατικός βίος και να αποδο
θούν σε σοφό νομοθέτη, περιβεβλημένομε θρύλους και θρησκευτικές ιδιότη
τες, οι βασικές αρχές της συγκροτήσεως της Σπαρτιατικής πολιτείας: η διοί
κηση του Κράτους, η ανατροφή των

Οι 5 Εφοροι, εκλεγόμενοι από την
Απέλλα, αποκτούν σιγά-σιγά τεράστια
πολιτική δύναμη. Αυτοί κυβερνούν την
Πολιτεία σαν εκτελεστικό όργανο της
Γερουσίας, έχοντας συγχρόνως δικα
στική και αστυνομική εξουσία.
Η Απέλλα, στην οποία ανήκουν όλοι
οι άνδρες άνω των 30 ετών, συνέρχεται
κάθε μήνα για να εγκρίνει ή να απορρίψει δια βοής, χωρίς προηγούμενη
συζήτηση, τις προτάσεις ή αποφάσεις
της Γερουσίας και των Εφόρων και να
εκλέξει τους παραπάνω άρχοντες. Με
τον καιρό χάνει τη δύναμή της και το
πολίτευμα γίνεται καθαρά ολιγαρχικό.
Η κοινωνική οργάνωση των Σπαρτια
τών, που και αυτή αποδίδεται στη
νομοθεσία του Λυκούργου, είναι αυτή
που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδια
φέρον και κάνει τη Σπάρτη να ξεχωρίζει
από τα υπόλοιπα Κράτη της Αρχαίας
Ελλάδας.
Οι αρχές που τηνδιέπουν στοχεύουν
στη δημιουργία ενός ισχυρότατου Κρά
τους, με στρατό αήττητο, με άτρωτους
πολίτες, έτοιμους να θυσιάσουν τα

ΩΝ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
νέων, η πειθαρχία και η ζωή των
πολιτών, θεσμοί που στην πραγματικό
τητα διαμορφώθηκαν με το πέρασμα
του χρόνου κάτω από την πίεση των
πραγμάτων.
Σύμφωνα με τις υπάρχουαες πληρο
φορίες, ο Λυκούργος έζησε περί το
800 π.Χ. Λέγεται ότι ήταν νεώτερος
γιός του βασιλιά της Σπάρτης Εύνομου.
' Οταν πέθανε ο μεγαλύτερος αδελφός
του, ο Πολυδεύκης, αφήνοντας τη
γυναίκα του έγκυο, ανέλαβε ο Λυκούρ
γος τη βασιλεία μέχρι τη γέννηση του
παιδιού, και εξακολούθησε να κυβερνά
τη Σπάρτη, ως επίτροπος του ανήλικου
βασιλιά Χαρίλαου. ' Οταν ενηλικιώθηκε
ο Χαρίλαος, ο Λυκούργος ταξίδεψε σε
πολλές χώρες και μελετώντας τους
λαούς και τους νόμους τους, απέκτησε
πείρα και σοφία. Οι Σπαρτιάτες τον
κάλεσαν να γυρίσει πίσω και να θέσει τις
γνώσεις και τη σοφία του στην υπηρεσία
της πατρίδας όταν αυτή κινδύνεψε να
καταστραφεί από εμφύλιο σπαραγμό.
Επιστρέφοντας ο Λυκούργος, έθεσε
προφορικούς νόμους (ρήτρες) και εξα
σφάλισε την παντοτινή τήρησή τους με
το να ορκίσει τους Σπαρτιάτες ότι δε θα
τους μεταβάλλουν μέχρι την επιστρο
φή του από ταξίδι, από το οποίο όμως

δεν ξαναγέμισε.
Πέρα από την αμφισβητούμενη ιστο
ρικότητα του προσώπου του Λυκούρ
γου, εκείνο που ενδιαφέρει είναι ο
χαρακτήρας του νομοθετικού έργου
που αποδίδεται σ ’ αυτόν και η συμβολή
του έργου αυτού στη διαμόρφωση του
πανίσχυρου Σπαρτιατικού Κράτους.
Η διοικητική οργάνωση των Λακεδαι
μονίων δεν παρουσιάζει ούτε μεγαλύ
τερο ούτε μικρότερο ενδιαφέρον από
εκείνη άλλων Πολιτειών της αρχαιότη
τας. Το πολίτευμα, μετά από ένα
διάστημα βασιλείας, με δυο βασιλείς
συγχρόνως στην εξουσία, διαμορφώνε
ται σε ολιγαρχία με αρκετά στοιχεία
δημοκρατικότητας, τα οποία όμως εξα
σθενούν με την πάροδο του χρόνου.
Φορείς εξουσίας είναι: Οι δυο βασι
λείς, η Γερουσία, οι Εφοροι και η
Γενική Συνέλευση του Λαού (Απέλλα).
Η 28μελής Γερουσία, η οποία αποτελείται από ευγενεις άνω των 60 ετών
και εκλέγεται ιαοβίως από την Απέλλα,
παραγκωνίζει τους 2 αρχικά παντοδύ
ναμους βασιλείς, στους οποίους απο
μένουν μόνο τιμητικά αξιώματα και μαζί
με τους πέντε Εφόρους αναλαμβάνει
την άσκηση της εξουσίας.

Στην επάνω φωτογραφία ο Σόλων σε
αρχαία προτομή. Σ ' αυτή τη φωτογρα
φία ο άλλος μεγάλος νομοθέτης ο
Λυκούργος.
πάντα για το συμφέρον της πατρίδας. Η
Πολιτεία ελέγχει την ιδιωτική ζωή των
Σπαρτιατών, οι οποίοι περνούν το μεγα
λύτερο μέρος της ζωής τους σαν
στρατιώτες με πενιχρές απαιτήσεις για
υλικά και πνευματικά αγαθά.
Λόγοι τόσο υποκειμενικοί, όσο και
αντικειμενικοί υπαγορεύουν τα παρα
πάνω: Από τη μια μεριά η τραχειά και
πολεμοχαρής φύση της Δωρικής φυ
λής, της οποίας οι Σπαρτιάτες αποτε-

Συνέχεια στη σελ. 426
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
«Το σ ό μ π α ν είνα ι κοίλο κα ι π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο »
«Το φ ω ς έ χ ε ι βάρος»
«Η συντομώ τερη γραμμή μεταξύ δοο σ η μ ε ίω ν δεν είναι η ευθεία ,
αλλά η κα μπύλη».
«Ο χώ ρος έ χ ε ι τέσσ ερ ις διαστάσεις».
Τα σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α του Αϊνστάιν φ α ίνο ντα ν ανόητα εκ π ρ ώ τη ς
ό ψ εω ς. Αλλά με τον καιρό η α κρ ίβειά τους α π ο δ ε ίχ θ η κ ε με τον π ιο
π α ν η γ υ ρ ικ ό τρόπο.
π ρ ω ί του Ιουνίου 1905, ένας
Ε ΝΑ
νεαρός με άτακτα μαλλιά π α ρουσιάσθηκε στον διευθυντή του
περιοδικού «Αννάλεν ντερ Φυζίκ»
κρατώντας καμμιά τριανταριά χ ε ι
ρόγραφ α με τον τίτλο: «Ηλεκτροδυ ναμική των κινουμένων σωμάτων».
— Αν έχετε την υπομονή, να τα
διαβάσετε, είπε, μπορεί να τα βρήτε π ο λ ύ ενδιαφέροντα.
— Ο διευθυντής του περιοδικού
βρήκε πράγματι ενδιαφ έρουσα την
π ρ α γμ α τεία και την δημοσίευσε ό π ω ς είχε κάνει ήδη και με άλλες
τέσσερις μελέτες του νεαρού. Α μ έ
σως όμως οι μεγαλύτεροι σοφοί της
εποχής, ο Γάλλος Ανρί Πουανκαρέ,
ο Ολλανδός Χέντρικ Λόρεντς, ο
Γερμανός Μ άξ Πλάνκ, έγραψ αν στο
περιοδικό ζητώντας πληροφορίες
για τον συγγραφέα.
«Είναι ένας άγνωστος», α π ά ντη σ ε
ο αρχισυντάκτης.»' Ενας Γερμανοεβραίος 26 ετών, π ο υ εργάζεται στο
Γραφείο Ευρεσιτεχνίας της Βέρνης».
Στις λίγες εκείνες σελίδες ο μ ελε
τητής Ά λ μ π ε ρ τ Αϊνστάιν είχε π ε 
ριγράφει την «Θεωρία τη ςσ χετικότητος», μια α π ο κά λυ ψ η π ο υ ε π ρ ό κειτο να άνοιξη τελείως νέους δρό
μους για την επιστήμη.
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Τον Νοέμβριο του 1919έγινεστην
Βασιλική Εταιρία του Λονδίνου μια
συγκέντρωσις για να συζητηθούν
τα συμπεράσματα δυο αστρονομι
κών μελετών, π ο υ επιβεβαίω ναν
την υ π ό θ ε σ η του Αϊνστάιν, «Περί
της επιδράσεω ς της βαρύτητος
στην διαδρομή του φωτός».
- Ομολογώ, ε ίπ ε ο πρόεδρος της
Ακαδημίας, ότι κανείς δεν μπόρεσε
ακόμη να εξηγήση με α π λ ό τρόπο
τι ακριβώς λέει η θεω ρία του Α ϊν 
στάιν.
Ιδού π ω ς την εξήγησ ε ο ίδιος ο
Αϊνστάιν το 1921, όταν π ή γ ε για
π ρ ώ τη φορά στις Ηνωμένες Πολι
τείες, σε ενα δημοσιογράφο π ο υ
του ζήτησε να του π ε ι δυο λόγια
για τους αναγνώστες του.
«Είναι απλούστατο. Παλαιότερα
π ισ τεύ α μ ε ότι ακόμη και αν εξα φ α νίζονταν όλα τα σώ μα τα α π ό το
Σύμπαν, ο χώρος και ο χρόνος θα
ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν να υ π ά ρ χ ο υ ν .
Εγώ απέδειξα ότι, σε μια τέτοια
π ερ ίπ τω σ η , δεν θα υ πά ρ χει π λέο ν
ούτε χώρος ούτε χρόνος».
Ξεκινώντας α π ό αυτή την θ ε ω 
ρία, η διάνοια του Αϊνστάιν έφ θ α σε
σε διάφορα πορίσματα, όπω ς:
«Το Σ ύ μπ α ν είναι κοίλο κ α ιπ ε π ε -

ρασμένο».
«Το φω ς έχει βάρος».
«Η συντομώτερη γραμμή μεταξύ
δυο σημείω ν δεν είναι η ευθεία,
αλλά η καμπύλη».
«Ο χώρος έχει τέσσερις δ ια σ τά 
σεις».
Τα συμπερ ά σ μα τα του Αϊνστάιν
φαίνονταν ανόητα εκ πρώ της ό ψ ε 
ως. Αλλά με τον καιρό η ακρίβεια
τους αποδείχθηκε με τον π ιο π α 
νηγυρικό τρόπο. Η μεγαλύτερη ό 
μως α π ο κ ά λ υ ψ ις , π ο υ π ρ ο ή λ θ ε
α π ό την σχετικότητα, εκείνη π ο υ
π ρ ο κά λεσ ε την μεγαλύτερη αίσθη ση και είχε τις π ιο εκπληκτικές
εφαρμογές στην μοντέρνα επιστή μη ήταν η π ερ ίφ ημη εξίσωσις Ε =
me2 στην ο π ο ία το Ε σημαίνει ενέρ 
γεια το m μάζα και το c την
τα χύτητα του (ρωτάς. Ο τύπος
αυτός αποδεικνύει ότι το βασικό
χαρακτηριστικό της ύλης, δηλαδή
της μάζας, είναι ότι ουσιαστικά
α πο τελεί συμπυκνω μένη ενέργεια.
Μ ε άλλα λόγια ενέργεια και ύλη
δεν είναι π α ρ ά δυο καταστάσεις
προσωρινές και εναλλασσόμενες.
’ Οταν η ύλη κινείται με την τ α χ ύ 
τητα του φωτός, γίνεται ακτινοβο
λία, δηλαδή ενέργεια. Δ ια τυπ ώ νο ν-

Στιην απέναντι σελίδα, ο Αϊνστάιν σε προχωρημένη ηλικία. Στις φωτογραφίες αυτής
της σελίδος το «μεγαλείο» του κόσμου που μελέτησε ο μεγάλος σοφός. Επάνω:
Μια φωτογραφία του κόλπου του Ά ντεν από διαστημόπλοιο. Κάτω: Εξοδος
αστροναυτών στο διάστημα.

τας αυτούς τους νόμους ο Αϊνστάιν,
έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης
πυρηνικής φυσικής και των ερ γα σι
ών π ο υ οδήγησαν στην διάσπαση
του ατόμου.
Θ αυμαστής του Αϊνστάιν, π ο υ
χ ά ρ ισ ε σ τ η ν α ν θ ρ ω π ό τ η τ α το
«κλειδί του νέου κόσμου», ο Μ π έ ρ ναρντ Σω τον α π ο κα λο ύ σ ε «όγδοο
δημιουργό του κόσμου» — τ ο π ο θ ε 
τώντας τον στην ίδια σειρά μαζί με
τον Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη, τον
Πτολεμ αίο, τον Κοπέρνικο, τον Γαλ λιλαίο, τον Κέπλερ και τον Ν εύτω να.
Ο Αϊνστάιν όμως δεν γεννήθηκε
με φ ω τοσ τέφ α νο της μεγα λοφ υίας. Μικρός φαινόταν μάλλον σαν
ενα καθυστερημένο π α ιδ ί.' Αργησε
π ο λ ύ να μιλήση.
«Είναι π ο λ ύ στενοκέφαλος» έλεγε
ο π α τέρ α ς του Χέρμαν. «Δεν θα
κάνη τίπ ο τε στη ζω ή του».
Σε ηλικία 10 ετώ ν όμως ο Αϊνστάιν
άρχισε να δείχνη εξαιρετικό ενδια
φέρον για τα μαθηματικά. Στα 14
του ήταν ο πρ ώ τος μεταξύ των
συμμαθητών του αλλά μόνο σε
αυτό το μάθημα. Το 1894 η οικογένειά του μεταφ έρθηκε στην Ιταλία,
αλλά αργότερα ο Αϊνστάιν π ή γ ε να
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ΑΪΝΣΤΑΙΝ
συνέχιση τις σπουδές τους στο
Ααράου της Ελβετίας και τον Οκτώ βριο του 1896 μ πή κε στο π ερίφ ημο
Π ολυτεχνείο της Ζυρίχης, ό π ο υ
δ ια κ ρ ίθ η κ ε σ τα μ α θ η μ α τ ικ ά και
στην φυσική.
Πάντοτε όμως ήταν αφηρημένος
και ονειροπόλος, ανίκανος να α ντι
μετώ πιση π ρακτικά προβλήματα
της καθημερινής ζωής. Χαρακτηρι
στικά: δεν κατάφ ερε να επ ιτυ χ ή μια
θέση καθηγητού σε γυμνάσιο. Χ ά
ρις σε ένα φίλο του διορίσθηκε στο
Γραφείο Ευρεσιτεχνίας της Βέρνης.
Και μέσα στο γραφ είο εκείνο, τις
ώρες π ο υ δεν είχε δουλειά, ο Α ϊν
στάιν επ εξερ γ ά σ θ η κε την Θ εωρία
της Σχετικότητος, για ν α τ η ν δ ια τ υ π ώ σ η το 1905.
Το 1909, πασ ίγνω στος στην Ευ
ρ ώ π η για τις μελέτες του, διορίσθη
κε καθηγητής του Π ανεπιστημίου
της Ζυρίχης. Τον επ ό μ ενο χρόνο
δίδαξε στο Π ανεπιστήμιο της Π ρά
γας και το 1912 γύρισε στην Ζυρίχη
σαν καθηγητής Πολυτεχνείου.
Πριν εκραγεί ο μεγάλος πόλεμος,
π ή γ ε στο Βερολίνο, ό π ο υ διηύθυνε
το Κάιζερ Βίλελμ Ινστιτούτ και έγινε
μέλος της Ακαδημίας της Πράγας.
Ό λ α αυτά τα χρόνια μελετούσε
και εργαζόταν α κα τά π α υ σ τα . Ό 
ταν ο ναζισμός ανέλαβε την ε ξ ο υ 
σία στην Γερμανία και άρχισαν οι
διώξεις των Εβραίων, ο Αϊνστάιν
μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολι
τείες και άρχισε να εργάζεται στο
Ιν σ τιτο ύ το Α ν ω τ έ ρ ω ν Σ π ο υ δ ώ ν
του Πρίνστον.
Κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο ο
Αϊνστάιν αναγκάσθηκε να π ά ρ η μια
α π ό φ α σ η , π ο υ αναστάτω σε την
ζωή του. Ο Ερρίκος Φέρμι και ο Λέων
Σίλαρντ — μετανάστες κι αυτοί στην
Αμερική - τον πληρο φ ό ρησ αν ότι
ήταν π λέο ν τεχνικώς δυνατή η
διάσπασις του ουρανίου. Μ ε την
εφαρμογή της θεωρίας του Α ϊν 
στάιν, οι επιστήμονες μπορούσαν
τώ ρα να μετατρέπουν την ύλη σε
ενέργεια. Αλλά και δυο Γερμανοί
φυσικοί, ο ' Οττο Χαν και η Λίζε
Μ άιτνερ μπορούσαν και αυτοί να
δια σ πάσ ουν το ουράνιο. Αν η α να κάλυψίς τους εχρησιμοποιείτο α π ό
τους ναζί, η Γερμανία θα α π ο κ τ ο ύ 
σε το «απόλυτο όπλο» πριν α π ό
την Αμερική.
Υ πό την π ίεσ η του Σίλαρντ και
του Φέρμι, ο Αϊνστάιν υ π έγ ρ α ψ ε
τελικά μια επ ισ τολή π ρ ό ς τ ο ν Ρούσβελτ, με την ο π ο ία ζητούσε να
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Ο Αϊνστάιν οραματιατής της τελειότη
τας είπε κάποτε: «πρέπει να κάνουμε
μια παγκόσμια κυβέρνηση»
επιταχυνθή η κατασκευή ατομικής
β όμ β ας.' Ετσι γεννήθηκε το «Σχέδιο
Μανχάτταν», π ο υ α π έ λ η ξε στην
έκρηξη της αμερικανικής βόμβας
στην Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου
1945. Και έτσι α π λ ώ θ η κ ε σε όλο τον
κόσμο ο θρύλος του Αϊνστάιν ως
«πατρός της ατομικής βόμβας», π ο υ
αναστάτω σε τον ειρηνιστή μ α θ η 
ματικό.
«Εγώ ήμουν ουσιαστικά ο τ α χ υ 
δρόμος», λέει αναφερόμενος στο
μοιραίο γράμμα. «Μου το έφ εραν
γραμμένο και το υ π έ γ ρ α ψ α για να
σταλή στον Ρούσβελτ».
Λίγο πριν πεθά νει, στο Πρίνστον,
δήλωσε σε μια στιγμή α π ο γ ο η τ ε ύ σεως: «Αν ήμουν νέος και άρχιζα τη
ζωή μου α π ό την αρχή θα διάλεγα
ένα άλλο επ ά γ γ ε λ μ α θα γινόμουν
ίσως υδραυλικός». Η αναμφισβήτη τη ανθρ ω πιά του Αϊνστάιν, για την
ο π ο ία μιλούν όσοι τον γνώρισαν,
δεν τον α π ή λ α ξε α π ό τον ατυχή
τίτλο του πατρ ός της βόμβας Α, τον
κατέταξε όμως σαν μια α π ό τις
μεγαλύτερες ηθικές φυσιογνωμίες
της επ οχής μας.
Αν και γνώριζα τον Αϊνστάιν επι
δυο η τρεις δεκαετίες, μόνο κατά
την τελευταία δεκαετία του βίου
του ήμαστε στενοί συνεργάτες και
φίλοι. Ο π ω σ δή πο τε, νομίζω ότι ε ί
ναι τώρα καιρός να διαλυθούν τα
νέφη του μύθου, για να δούμε

κα θα ρ ά την βουνοκορφή. Ό π ω ς
πάντο τε, ο μύθος έχει γοητεία,
αλλά η αλήθεια είναι π ο λ ύ ω ρ α ιό 
τερη. Στα τελευταία χρόνια του,
αγανακτησμένος για τα νέα ό π λ α
και τους πολέμους, ο Αϊνστάιν έ λ ε 
γε ότι, αν επρόκειτο να ξαναζήση,
θα προτιμούσε να γίνη απλοϊκός
υδραυλικός.
Ηταν ο μεγαλύτερος φυσικός
και φιλόσοφος του καιρού μας. Τα
όσα γνωρίζομε γι' αυτόν α π ο τ ε 
λούν μέρος μόνο της εξαιρετικής
του πρω τοτυπία ς. Η ανακάλυψις
των «κβάντα» θα γινόταν ο π ω σ δ ή 
π οτε, αλλά αυτός τα ανακάλυψ ε.
Και η κατανόησις της σημασίας της
ταχύτητος του φ ω τός — το ότι
κανένα σήμα ή σώμα δεν μπορεί να
κινηθή ταχύτερα - θα ερχόταν
κά πο τε. Αλλά ίσως θα ερχόταν
α ρ γά η συγκεχυμένη, αν δεν μας
την έδινε αυτός τόσο α πλά . Και την
γενική θεωρία της σχετικότητος
δεν θα μ πορ ούσε να την δ ια τ υ π ώ ση κανείς άλλος.
Εκτός α π ό την π ρ ω τοτυ π ία , δ ιέ
θετε και ορισμένα στοιχεία επιστη μονικής παραδόσεω ς. Χωρίς αυτά
δεν θα έφ θα νε στις ανακαλύψεις
του. Θα α να φ έρ ω τρία μόνο.
Πρώτο ήταν η στατιστική π α ρ ά δοσις, δηλαδή η εξήγησις τω ν ν ό 
μων της θερμοδυναμικής με τους
όρους της μηχανικής τω ν μεγάλω ν
αριθμών. Ετσι, α π ό την ανακάλυψ ι
του Πλάνκ για την ακτινοβολία των
σκοτεινών π ερ ιο χώ ν του φ α σ μ α τοσκοπίου, ο Αϊνστάιν σ υ μ πέρ α νε
ότι το φω ς δεν είναι μόνο κύματα,
αλλά και σωματίδια, με ενέργεια
ανάλογη πρ ος την συχνότητα. Η
ίδια στατιστική παράδοσις τον ο δ ή 
γησε στους νόμους της ε κπ ομ πή ς
και α πο ρ ρ ο φ ή σ εω ς φω τός υ π ό
των ατομικών συστημάτων.
Δεύτερο στοιχείο, βαθύτατα ρι
ζω μένο μέσα του, ήταν ο έρωτας
προς την ιδέα του πεδίου. Ετσι
άρχισε το π ρ ώ τ ο μέγα ερευνητικό
δράμα του, η π ρ ο σ π ά θ ε ια για την
ε π α λή θ ευ σ η τω ν εξισώ σεω ν του
Μ άξουελ. Και ο έρωτας αυτός τον
οδήγησε στην πίστι, ότι έ π ρ ε π ε
ο π ω σ δ ή π ο τ ε να υ π ά ρ χ η μια θ ε ω 
ρία π εδίου έλξεως, π ο λ ύ πριν α να καλύψ η στοιχεία και αποδείξεις της
θεωρίας αυτής.
Το τρίτο παρ αδοσιακό στοιχείο
του ήταν η φιλοσοφία, η αρχή του
α ποχρ ώ ντος λόγου. Επέμενε ότι τα
συμβατικά στοιχεία δεν μπορούσαν

Α ΪΝ Σ Τ Α ΙΝ
να έχουν θέση στην αληθινή π ρ ό 
γνωση της φυσικής. Η φιλοσοφία
του π ή γ α ζε α π ό τον Ρίμαν — π ο υ
π ρώ τος είδε π ό σ ο περιορισμένη
ήταν η ελληνική γεωμετρία — α π ό
τον Καρτέσιο και α π ό τον Πήρς.
Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια
του βίου του, η επιστημονική του
παράδοσις δεν τον βοηθούσε π λ έ 
ον. ' Ησαν τα χρόνια της κα θ η γ εσ ί
ας του στο Πρίνστον. Πέρασε τα
χρόνια αυτά π ρ ώ τα π ρ ο σ π α θ ώ ν 
τας να απόδειξη ότι η θεω ρία των
κβάντα έχει κάποιες ασυνέπειες.
Α να κά λυπτε απροσδόκητα και ε υ 
φ υέστατα π αρ αδ είγματα γι' αυτό.
Αλλά π ά ντο τε απεδεικνύετο ότι
α σ υνέπειες δεν υπήρχαν. Και όταν
οι π ο λ λ α π λ έ ς του π ρ ο σ π ά θ ειες για
την ανακάλυψ η α σ υ νεπ ειώ ν α π έ τυχαν, ο Αϊνστάιν περιορίσθηκε να
λέη απλώ ς, ότι η κβαντική θεωρία
δεν του άρεσε. Δεν του άρεσαν τα
στοιχεία της απροσδιοριστίας. Δεν
του άρεσε η εγκατάλειψις της αιτιότητος και της συνεχείας. Είχε μ ε 
γαλώ σει με τις ιδέες αυτές, τις είχε
ο ίδιος επεκτείνει π ο λ ύ και τώρα
του ήταν δύσκολο να δη τον χαμό

τους, έστω και αν ο ίδιος με το έργο
του είχε βάλει το στιλέττο στα
χέρια του φονιά τους. Αγωνιζόταν
με μανία και με ευγένεια κατά του
Νίλς Μ πόρ. Αγωνιζόταν επίσης κ α 
τά της θεωρίας π ο υ ο ίδιος την
γέννησε, αλλά τώρα την μισούσε.
Εργαζόταν για ενα π ο λ ύ φιλόδο
ξο πρόγραμμα: να συνδυάση την
κατανόηση του ηλεκτρισμού και
της βαρύτητος με τρ ό πο π ο υ θα
εξηγούσε την αντίληψη — την ψ ε υ δαίσθηση -τηςδ ιακρ ιτικό τητο ςτω ν
σωματιδίων στην φύση. Νομίζω ότι
ήταν ήδη σαφ ές ότι τα στοιχεία της
θεωρίας του αυτής ήσαν π ο λ ύ
φ τω χά. Ηταν μια π ρ ο σ π ά θ ε ια χ ω 
ρίς ελπίδα, διότι η επιστήμη είχε ήδη
προχω ρή σ ει π ιο πέρ α . Ο Αϊνστάιν
είχε τον σεβασμό και την α γ ά π η
όλων μας εκεί στο Πρίνστον, αλλά η
εμμονή του στην έρευνα αυτή τον
έκανε να χάση τις περισσότερες
ε π α φ έ ς του με τους άλλους φ υ σ ι
κούς. Είναι λυπηρό, αλλά δεν π ρ έ 
π ε ι να το κρύψω, ότι η ηλικία του
δεν του ε π έ τ ρ ε π ε να ενδιαφερθή
γ ια τις νεώ τερες επ ισ τη μ ο νικές
γνώσεις.

Ο Αϊνστάιν ήταν π ο λ ύ α ξια γ ά π η τος άνθρωπος, αισθηματικός και
αγαθώ τατος. Εν τούτοις, τ α β α θ ύ 
τερα α νθρ ώ πινα συναισθήματα δεν
είχαν κεντρικό ρόλο στην ζω ή του.
Είχε π ά μ π ο λλο υ ς οπαδούς, α να ρ ί
θμητους α νθρ ώ πο υς π ο υ κα τενόησαν την φυσική και την φιλοσοφία
α π ό τα βιβλία του και α π ό την
π α ν ε π ισ τ η μ ια κ ή διδα σκα λία του,
αλλά δεν είχε αυτό π ο υ λέμε «σχο
λή». Δεν είχε αφοσιωμένους μαθητάς και συνεργάτες, ούτε αυτός
φρόντισε να δημιουργήση κύκλο
συ νερ γ α τώ ν. Εργαζόταν, μάλλον
μόνος, αντίθετα πρός τις ομάδες
εργασίας π ο υ έχομε σήμερα. Κατά
τα τελευταία χρόνια του είχε μερι
κούς συνεργάτες π ο υ τυπικώ ς ο 
νομάζονταν βοηθοί και π ερ νού σ α ν
θαυμάσια, διότι ο Αϊνστάιν είχε
π ά ν τ ο τ ε χιούμορ και μεγαλείο. Α 
κόμη και η Υραμματεύς του ζούσε
θαυμάσια.
Η μουσική ήταν γ ι' αυτόν εξα ίρ ε
τη απόλαυσις, αν και δεν έπ α ιζε
βιολί τόσο καλά, όσο διαδίδεται.
Α γ α π ο ύ σ ε την θάλασσα και τα

Ο Αϊνστάιν με τον Οππενχάϊμερ: Δυο μεγάλοι ουζητούν.
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ταξίδια. Ηταν βαθιά άνθρωπος,
γεμάτος καλοσύνη και απλότητα.
Α ντιπαθούσε την εξουσία, την δύ
ναμη και δεν είχε σχέσεις με πολιτι κούς και άλλους ισχυρούς α νθ ρ ώ 
πους. Ηταν π ά ντο τε ειρηνιστής,
αλλά δεν κινήθηκε π οτέ. Μ όνο όταν
ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία
στην Γερμανία, άρχισε ο Αϊνστάιν
να καταλαβαίνη, ότι ο άνθρω πος
έχει κ ά π ο τε ενα καθήκον να δράση.
Τον κατηγόρησαν συχνά - ή τον
θαύμασαν - για τις άθλιες εκείνες
ατομικές βόμβες. Κατά την γνώμη
μου, η κατηγορία είναι άδικη. Η
ειδική θεωρία της σχετικότητος ί
σως δεν θα ήταν ωραία, χωρίς τον
Αϊνστάιν. Αλλά ήταν ήδη κτήμα της
φυσικής. Και α π ό το 1932 υ πή ρχαν
πειραματικές αποδείξεις της μετατρεψιμότητος της ύλης σε ενέρ
γεια, σύμφω να με την πρόβλεψ η
του Αϊνστάιν. Και μόνο το 1939,
σχεδόν τυχαίως, α πεκα λύ φ θ η ότι
αυτό θα ήταν εφικτό σε τόσο
μεγάλη κλίμακα. Αλλά και αυτό δεν
ήταν έργο του Αϊνστάιν. Ο ρόλος
του ήταν η δημιουργία μιας δ ιανοη
τικής επ ανασ τάσεω ς, η ανακάλυψις τω ν σφ αλμάτω ν τω ν π α λ α ιο τ έ ρων επιστημόνω ν. Εγραψε, π ρ ά 
γματι, μια επιστολή στον Φρ. Ρούσβελτ για την ατομική ενέργεια.
Αλλά οφ είλω να ανα φ έρ ω ότι η
επιστολή εκείνη είχε π ο λ ύ μικρή
επίδραση και ότι ο Αϊνστάιν δεν
είναι καθόλου ένοχος για τα όσα
έγιναν αργότερα.
Ηταν μια δυνατή κραυγή κατά
της βίας και της βαναυσότητος.
Μ ιλούσε με π ά θ ο ς κατά των π υρ η νικών όπλω ν. Κ ά π οτε ε ίπ ε με μ ε 
γάλη απλοϊκότητα: «Τώρα π ρ έ π ε ι
να κάνω με μια π αγ κό σ μ ια κυ β έρ 
νηση». Βέβαια, αυτό ήταν « αφ έ
λεια», κατά την γνώμη των ρ εα λι
στών, αλλά όλοι π ρ έ π ε ι να α ν α 
γνωρίσουμε ότι ο Αϊνστάιν είχε
δίκιο. Κατά τα τελευταία χρόνια του
βίου του συνεργάσθηκε με τον
Μ πέρτραντ Ράσσελ στην δ ια τύ πω ση της π ροτάσ εω ς για μια διεθνή
συνεργασία τω ν επιστημόνω ν, με
σ κο π ό το σταμάτημα του α ν τ α γ ω 
νισμού τω ν εξοπλισμώ ν. Επαιξε
κ ά π ο ιο ρόλο στην Συνθήκη της
Μ όσχας για την αναστολή των
πυρηνικώ ν δοκιμών. Στα τελευταία
του, ήταν ένας Εκκλησιαστής του
εικοστού αιώνος, π ο υ έλεγε διαρ
κώς: «Ματαιότης ματαιοτήτω ν τα
π ά ν τ α ματαιότης».

ΓΥΡΩ Α Π Ο ΤΙΣ Ε Ξ ΑΦ ΑΝ ΙΣΕ ΙΣ Χ ΙΛ ΙΑ Δ Ω Ν

ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ή
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ;
Μ ια ε ξ ή γ η σ η τ ω ν π ιθ α ν ώ ν α ιτ ίω ν τ ω ν ε ξ α φ α 
ν ίσ ε ω ν , π έ ρ α ν το υ Τ ρ ιγ ώ ν ο υ τ ω ν Β ε ρ μ ο ύ δ ω ν
κ α ι τη ς α ν α β ιώ σ ε ω ς της π ε ιρ α τ ε ία ς σ τ η σ ύ γ 
χ ρ ο ν η τ ρ ο μ α κ τ ικ ή της μ ο ρ φ ή .
με τα επίσημα στοιχεία,
Σ ΥΜΦΩΝΑ
κατά τα τελευταία χρόνια έχουν
εξαφανισθεί, στη θαλάσσια περιοχή
που χαρακτηρίζεται σαν «παράδεισος
των ιστιοπλόων», χιλιάδες θαλαμηγοί
μαζί με τα πληρώματά τους. Κανένα
ίχνος ούτε από τα πληρώματα ούτε από
τους επιβαίνοντες ούτε από τα πλοία
ανευρίσκεται συνήθως. Και το μυστήριο
των εξαφανίσεων αυτών επιτείνει το
ήδη μεγάλο ερωτηματικό που πλανιέται
γύρω από το περίφημο εκείνο Τρίγωνο
των Βερμούδων. Ισως να μην απέχει
πλέον πολύ η εξήγηση. Και το παρόν
άρθρο μας πιθανόν να δώσει μία εξήγη
ση - έστω και μερική - γύρω από τις
εξαφανίσεις θαλαμηγών. Θα είναι μία
απαρχή να φωτισθεί όλο το μυστήριο
που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες ναυτι
κούς και εκατομμύρια ανθρώπους.
Ενα ναυάγιο ή μάλλον μία μυστηριώ
δης εξαφάνιση της θαλαμηγού με
δυτικογερμανική σημαία που έγινε στα
μέσα Μαρτίου του 1977, υπήρξε η
αφορμή να φωτισθεί ίσως το μυστήριο
που καλύπτει ένα απίστευτο πλήθος
παρομοίων εξαφανίσεων στην μεγάλη
θαλάσσια περιοχή της Καραίβικής Θα
λάσσης.
Πρόκειται περί της θαλαμηγού «Νόρντστερν IV», μήκους 17 μέτρων. Το

σκάφος επρόκειτο να αποπλεύσει από
το νησί της Καραίβικής Αντίγκουα και
αφού θα διέσχιζε τον Ατλαντικό προς
Ανατολάς, θα κατέπλεε το αργότερο
περί τα μέοα Απριλίου στην Λισσαβώνα.

Μ ΗΓΩ Ν ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ Ι ΒΙΚΗ

Στην απέναντι σελίδα κάτω: Η αντίθετη προς το προκαθορισμένο δρομολόγιο της
διαδρομή που ακολούθησε η θαλαμηγός «Νόρντστερν IV» μέχρι της εξαφανίσεως
της. Επάνω η μηστηριωδώς εξαφανισθείσα θαλαμηγός «Νόρντστερν IV»
Ενώ όμως απέπλευσε κανονικά δεν
έφθασε πότε στον προορισμό της!
Του σκάφους επέβαιναν κατ’ εξοχή
ευηπόληπτα πρόσωπα και μάλιστα δια
κεκριμένοι επιστήμονες στον τομέα
του έκαστος: ο ειδικός χειρουργός
αιμοφόρων αγγείων δόκτωρ Χέλμουτ
Κούουν από το Κάσσελ της Δυτικής
Γερμανίας ηλικίας 34 ετών, ο αρχιτέκτων Χούγκο Ρέοσελ από το Φύρθ, ο
δικαστής και εργατοδίκης Γιούργκεν
Γκρός, η χημικός δόκτωρ Ουλρίκε
Μύλλερ από την Αυστρία και η τελειό
φοιτος της ιατρικής Ουλρίκε Μύλλερ
από το Σάαρ.
Παρά τις εντατικές έρευνες των
αρμοδίων κυβερνήσεων, των λιμενικών
αρχών, της Ιντερπόλ αλλά και της
Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, καθώς και
ιδιωτικών ντετέκτιβ τους οποίους οι
οικογένειες των εξαφανισθέντων επεφόρτιοαν με την διαλεύκανση του
μυστηρίου, προκειμένου να γίνει μία επί
τόπου έρευνα δηλαδή εκτεινομένη εφ'
όλων των γειτονικών νήσων της Καραϊβικής! Αλλά το αποτέλεσμα των ερευ
νών αυτών εμφανίζει ένα μεγάλης
εκτάσεως μυστήριο που δεν εντοπίζε
ται ούτε στην Καραϊβική αποκλειστικά
ούτε και ταυτίζεται με εκείνο του
περίφημου Τριγώνου των Βερμούδων.

Η ιστιοφόρος θαλαμηγός, εξ ολοκλή
ρου από χαλύβδινα ελάσματα ναυπηγη
μένη, απέπλευσε απ' το Νέλσων Ντοκ
του Ηγκλις Χάρμπουρ της Αντίγκουα
περί το λυκόφως - μία «άκρως ασυνήθι
στη ώρα της ημέρας δια την έναρξη
ενός διάπλου του Ατλαντικού», όπως
εδήλωσε ο μοναδικός μάρτυς και συμ
πατριώτης των εξαφανισθέντων ειδι
κευμένος ιστιοπλόος Ρούντολφ Βάγκνερ - δια να ξανοιχθεί στο απέραντο
πέλαγος.
Ακόμη περισσότερο ανεξήγητη εν
τούτοις είναι η πορεία την οποία φέρε
ται ότι ηκολούθησε το σκάφος «Νόρντσερν IV» «εάν γίνουν πιστευτοί αι
ελάχιστοι πληροφορίαι περί ταύτης από
τα άλλα πλοία που αντελήφθησαν την
εν λόγω θαλαμηγό». Σύμφωνα προς
αυτές τις πληροφορίες, το ιστιοφόρον
θαλαμηγόν «Νόρντσερν IV», εγένετο
αντιληπτό την 23/3/77 στην Μαρτινίκα
και μετά 9 ημερόνυκτα οτο Σαίν Βίνσεντ. Δηλαδή με πορεία προς Νότον
από την Αντίγκουα ενώ ο συνεπιβαίνων
και ιδιοκτήτης του σκάφους Μάνφρεντ
Λένεν, από το Ντύσσελντορφ είχε
δηλώσει ότι εσχεδίαζε να διασχίσει τον
Ατλαντικό Βορείως της Αντίγκουα και
επί της πορείας που ακολουθούν τα
πλοία τα πλέοντα από των Βερμούδων

προς τις Αζόρες.
Το ανεξήγητο της τόσο σημαντικής
αυτής μεταβολής της πορείας, αντί
προς Ανατολάς και Βορείως της Αντίγ
κουα προς Νότον, ωδήγησε τον παγκο
σμίου κύρους περιοδικού ιστιοπλοΐας
«Γυότ» εις την διατύπωση του ερωτή
ματος «μήπως το πλήρωμα και οι
επιβαίνοντες ετέλουν υπό ξένη επιρ
ροή, ετέλουν υπό το κράτος απειλής ή
και είχαν δολοφονηθεί;»
Το ενδεχόμενο της πειρατείας θεω
ρεί ως την πιθανοτέρα εξήγηση και ο
γνώστης της Καραϊβικής από το Αμ
βούργο, Ντήτερ Τίμμ, για να εξηγήσει
την εξαφάνιση των συμπατριωτών του.
«Εις την Καραϊβική συμβαίνουν τον
τελευταίο καιρό πολύ περίεργα πρά
γματα. Οπως συνέβη με την εξαφάνι
ση της θαλαμηγού «Αφφαίρ Ντε Κερ»
(υπόθεση καρδίας) διαρκούντος του
χειμώνος του 1976-1977 που εξηφανίσθη χωρίς ν' αφήσει ίχνη. Και στον
όρμο Κάμπρελαντ Μπέϋ του Σαίντ
Βίνσεντ εφονεύθη δια μαχαίρας επί του
ιδιοκτήτου σκάφους του «Ζίγκ-Ζάγκ»
ενώ ένα άλλο εξαφανισθέν σκάφος
ανευρέθη μετά οκτάμηνο στις Μπαχάμες, αλλά από το πλήρωμα του δεν
ανευρέθη ουδείς, ούτε ζωγ ούτε νε
κρός». Και ο Τιμμ συμπεραίνει ότι αφού
για τελευταία φορά ενεφανίσθη το
«Νόρντστερν IV», στην 6/4/77 προ της
Γκρενάδα «ασφαλώς υπήρξε θύμα ρε
οάλτου από πειρατές ναρκωτικών».
Κατά τον Τίμμ ολόκληρο το νησιωτικό
σύμπλεγμα των Γκρεναντίν έχει κατα
στεί ως το επίκεντρο και η αγορά των
λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Συγχρόνως
δε εφιστά την προσοχή εις το γεγονός
ότι το «Νόρντστερν IV» δεν διέθετε
ούτε έστω και ασύρματο δια περίπτωση
ανάγκης ή έστω και στοιχειώδες ραδιο
τηλέφωνο, «δηλαδή» ήτο τρόπον τινά
από την Μοίρα προωρισμένο να καταλη
φθεί από τυχόν πειρατές που ασφαλώς
θα το επέλεγαν μεταξύ πολλών άλλων
έτσι απροστάτευτο». Και η υποψία αυτή
δεν είναι διόλου τυχαία εν προκειμένω.
Βάσει των επισήμων στοιχείων τα
οποία έχουν συγκεντρώσει όλες οι
υπηρεσίες διώξεως ναρκωτικών του
κόσμου, συγκλίνουν όλα επί του ότιαπό
τετραετίας ήδη έχει μεταβληθεί η
περιοχή της Καραϊβικής οε έναν παρά
δεισο των λαθρεμπόρων ναρκωτικών.
' Οπως γράφει η μεγάλου κύρους βρεταννική εφημερίς «Σάνταιη Τάϊμς» η
403

θαλασοία περιοχή μεταξύ της χερσονή
σου της Κολομβίας Γκουαγίρα και της
χερσονήσου της Φλώριδας έχει μετα
βληθεί στον «υπεραυτοκινητόδρομο
των λαθρεμπόρων ναρκωτικών». Το
20% τουλάχιστον της μαριχουάνας των
30.000. 000 καπνιστών της και των
8.000. 000 καταναλωτών της κοκαΐνης
εντός των Ηνωμένων Πολιτειών κατα
φθάνει κατά τα στοιχεία που έχει η
«Υπηρεσία Καταπολεμήσεως Ναρκωτι
κών (DRUG ENFORCEMENT ADMINI
STRATION) δια του «υπεραυτοκινητοδρόμου», αυτού στις ακτές της Φλώρι
δας. Και μάλιστα συνήθως επί πλοίων τα
οποία έχουν καταληφθεί υπό των λα
θρεμπόρων στην ανοικτή θάλασσα. «Τα
υψηλά κέρδη και ο ελάχιστος κίνδυνος
Στην απέναντι σελίδα ενα άλλο θύμα
ανακαλύψεως τραβούν με μαγνητική
των πειρατών: Η θαλαμηγός «Καμάλδύναμη όλους εις το ν ’ αποδοθούν στο
λιν»
τόσο επικερδές λαθρεμπόριο ναρκωτι
κών» τονίζει χαρακτηριστικώς ένας
περισσότεροι των συλλαμβανομένων
ανώτερος βαθμοφόρος των Αμερικανι
λαθρεμπόρων συλλαμβάνονται απο
κών Τελωνείων.
κλειστικούς και μόνο λόγω της ελλείψεΠράγματι, 500 γραμμάρια 96% αγνής
ως πείρας και της βλακείας των ως
κοκαΐνης - τιμή αγοράς 17.000 δολλάαρχάριοι».
ρια ΗΠΑ, στα μυστικά εργαστήρια επε
Είναι αυτονόητο ότι η τόσον επικερ
ξεργασίας των πόλεων Μεντελλίν και
δής αυτή «εργασία», με το υπερδεκαΜπογκοτά της Κολομβίας - αποφέρουν
πενταπλάσιο κέρδος μεταφοράς προ
στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών
σελκύει ακόμη και εκείνους που δεν
250.000 δολλάρια, δηλαδή τοδεκαπενδιαθέτουν ένα ικανό ν ’ ανοιχθεί στην
ταπλάσιο της αγοραίας αξίας της κοκαΐ
ανοικτή θάλασσα πλοίο, με αποτέλεσμα
νης στον τόπο παραγωγής της. Και η
να δημιουργείται πλέον μία νέα κατηγο
εισαγωγή του θανατηφόρου αυτού ναρ
ρία πειρατείας, το «γυότζακιγκ», δηλα
κωτικού στην αμερικανική επικράτεια
δή η πειρατεία θαλαμηγών σκαφών, με
γίνεται από την περιοχή της Φλώριδας
σκοπό να εξασφαλισθεί το μέσο μετα
διότι η εκτεινόμενη επί 1.350 μίλλια
φοράς του λαθρεμπορίου.
ελώδης ακτή Μάγκροβ είναι «πρακτιΤο αποτέλεσμα είναι να εξαφανίζον
κώς αδύνατο να ελεγχθεί» όπως βεβαι
ται, κατά τις επίσημες δηλώσεις του
ώνει ο αρμόδιος αξιωματικός ασφαλεί
μέλους του Κογκρέσου των Ηνωμένων
ας του λιμένος Πορτ Εβεργκλέιντς,
Πολιτειών και προϊσταμένου της Επι
πλοίαρχος Φρανκ Πρίσυεϋ. «Τα ναρκω
τροπής Εμπορικής Ναυτιλίας και Αλιεί
τικά καταφθάνουν νυχθημερόν, όπως
ας, Τζών Μάρφυ, ενώπιον της Επιτρο
διαπιστώνουμε παντού ανά τα έλη από
πής αυτής «εκατοντάδες πολλές πλοί
τα ίχνη που αναβρίσκουμε εκ της
ων μαζί με τα πληρώματά τους και τους
διελεύσεως των λαθρεμπόρων». Και
επιβαίνοντας σ’ αυτά στη περιοχή του
πολλοί είναι οι λαθρέμποροι που πέ
Νοτιοανατολικού Ατλαντικού, στον
φτουν στα δίκτυα των Τελωνείων και
Κόλπο του Μεξικού καθώς και στην
της Ακτοφυλακής. «Δεν αποτελεί υ
διαδρομή μεταξύ Χαβάης και της αμε
περβολή ούτε κάτι το ασύνηθες η
ρικανικής δυτικής ακτής, των παραλίων
κατάσχεση ποσοτήτων μαριχουάνας
του Ειρηνικού». Αι ανακοινώσεις αυταί
από τις αμερικανικές υπηρεσίες που
του Αμερικανού επισήμου βασίζονται
φθάνουν τα 25.000 κιλά σε διάστημα
επί λεπτομερεστάτων στοιχείων τα ο
ενός μόλις τριμήνου. Και οι υπηρεσίες
ποία συγκέντρωσαν οι ειδικοί υπάλληλοι
των Αμερικανικών Τελωνείων συνέλα
ερευνών Τσάρλς Πέριαν και ο πλωτάρ
βαν 60 πλοία μόλις ένα μικρό μέρος της
χης Πάρσαλλ Φίλλιπς βάσει των στοι
εκφορτωθείσης ποσότητος ναρκωτι
χείων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ τα
κών, «ούτε το 1% των αποβιβασθέντων
οποία συνελέγησαν προσεκτικά επί μία
ποσοτήτων ναρκωτικών μπορέσαμε να
σχεδόν τετραετία.
ανεύρουμε και να κατασχέσουμε» υπο
λογίζει ο Τζιμ Ντίγκφελντ των τελωνει
Ο αριθμός των πλοίων τα οποία
ακών υπηρεσιών του Μαϊάμι «αφού» οι
αγνοούνται και τα οποία απωλέσθησαν
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από άγνωστα αίτια πλησίον των Αμερι
κανικών ακτών ανέρχεται περίπου κατά
την τετραετία 1971-1974 σε αριθμό
μεγαλύτερο των 200.000! Συνήθως
πρόκειται βεβαίως περί ατυχημάτων ή
και κλοπών. Αλλά τουλάχιστον 1.000 εξ
αυτών με πληρώματα και επιβαίνοντες
περισσοτέρους των3.000 ατόμων, απο
τελούν θύματα πειρατείας στην ανοι
χτή θάλασσα. «Πρόκειται περί του
τελείου εγκλήματος» όπως εδήλωσε
σε επίσημο συνεδρίαση του Αμερικανι
κού Κογκρέσου ο Κάρλ Πέριαν, το
οποίον διαδραματίζεται βάσει μίας στα
θερός πρακτικής και θα έλεγε κανείς
σταθερών... κανονισμών: Μεταξύ του
πληρώματος ή των επιβατών που έχουν
μισθώσει το σκάφος υπάρχουν δύο
τουλάχιστον γκάγκστερς οπλισμένοι
που στα ανοικτά δολοφονούν πλήρωμα
και επιβαίνοντες και ρίπτουν τα πτώμα
τά τους στην θάλασσα γινόμενοι κατ'
αυτόν τον τρόπο κύριοι της θαλαμηγού.
Κατόπιν μεταβάλλει πορείαν το πλοίο,
φορτώνει σε ένα όριο του Παναμά ή της
Κολομβίας ναρκωτικά τα οποία μετά
από εβδομάδες παραλαμβάνονται στις
ακτές της Φλώριδας «του παραδείσου
των λαθρεμπόρων ναρκωτικών» όπως
γράφει το γνωστό αμερικανικό περιοδι
κό «Τάϊμ» από ταχυκινήτους ακάτους
που αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλυτέρα των 50 μιλιών. Χαρακτηριστικό είναι
ότι τα σκάφη των Αμερικανικών καταδι
ωκτικών αρχών αναπτύσσουν ταχύτητα
28 έως 30 το πολύ μιλλίων. Οι θαλαμη
γοί πλέον βυθίζονται δια του ανοίγμα
τος των κρουνών κατακλύσεως και οι
πειρατές επιβιβάζονται επίσης των
ταχυκινήτων ακάτων και εξαφανίζονται
μαζί με το εμπόρευμά τους. Τοιουτο
τρόπως εξαφανίζεται πλέον κάθε ίχνος
του εγκλήματος.
Το πρώτο αποδεδειγμένο περιστατι
κό «γυότζεκιγκ», δηλαδή πειρατικής
καταλήψεως μίας θαλαμηγού στην α
νοιχτή θάλασσα επέτυχαν οι αμερικανι
κές αρχές τον Αύγουστο του 1971 όταν
το μήκους 22 μέτρων σκάφος «Καμάλλι» (KAMALLI), ιδιοκτησίας του Αμερι
κανού κροίσου των πετρελαίων Ντόχενυ, κατελήφθη υπό τωνανδρώνκατάτο
πλουν του από τη Χαβάη στην Νότιο
Καλκρόρνια. Οπλισμένοι με περίστροφα
των 38 και μεγάλες αμφίστομες μάχαιρες, από εκείνες που χρησιμοποιούν οι
ιθαγενείς του Ειρηνικού εις την ζούγ
κλα, οι πειρατές κατέλαβαν το σκάφος
μόλις είχε απομακρυνθεί από την προ
κυμαία. Τρεις ημέρες αργότερα οι
πειρατές απεβίβασαν το πλήρωμα επά
νω σε μία λέμβον εξ ελαστικού εις την

λαμηγών και των άλλων μικρών πλοίων
ανοικτήν θάλασσαν. Μόνο εις σύμπτω
παραμένει εκ των πραγμάτων άγνω
ση εγένετο αντιληπτή η μικρά λέμβος
στος και τούτο συντελεί εις την παροχή
με τους τρεις επιβαίνοντάς της από το
σημαντικής υποστηρίξεως οτους πειειδικόν δια την μεταφοράν μπανάνας
ρατάς, καθ’ όσον δυσχεραίνεται ση
πλοίον «Μπεναντίρ» το οποίο και έμαντικότατα η δίωξίς των. Διότι τόσο οι
σπευσε να σημάνει συναγερμό εις την
πλοιοκτήται όσο και οι συγγενείς των,
Αμερικανική Ακτοφυλακή με τόοη τα
όχι μόνο αποφεύγουν να προβούν εις
χύτητα ώστε οι πειρατές να συλλητην προκήρυξη αμοιβής και ευρέτρων
φθούν ενώ ακόμη ευρίσκοντο εντός
αλλά και αποκρύπτουν επιμελώς το
των αμερικανικών χωρικών υδάτων της
γεγονός της πειρατείας, όσο απίστευτο
Χονολουλού. Οι ουλληφθέντες δύο
και αν εκ πρώτης όψεως ήθελε τούτο
βετεράνοι του Βιετνάμ και ένας πρώην
φανεί. Ο λόγος είναι ότι τα πλοία - εν
εκ των ανδρών της... Ακτοφυλακής,
αντιθέσει προς τα αυτοκίνητα - δεν
εσκόπευαν να μεταφέρουν με το καταασφαλίζονται συνήθως εναντίον κλο
ληφθέν από αυτούς πλοίο ναρκωτικά
πής και οι ασφάλειες πλοίων περιέχουν
από την Ταϊλάνδη στις Ηνωμένες Πολι
εις τα σχετικά συμβόλαια την ρήτρα
τείες.
«ελεύθερα από κατάσχεση ή πειρα
Το σφάλμα των τελευταίων αυτών, να
τεία», δηλαδή ότι δεν ισχύει ή ασφάλιση
αφήσουν πίσω τους ζώντας μάρτυρες
- συνεπώς δεν καταβάλλεται αποζημίω
της επιδρομής τους δεν το επανέλαση υπό του ασφαλιστού - δια την
βανοι διάδοχοί τους εις την επιχείρηση
περίπτωση κατασχέσεως, κλοπής και
των πειρατικών θαλαμηγών προκειμένα σπεύδουν να εξαφανίσουν κάθε
νου περί 44 περιπτώσεων είναι βέβαιο
αποδεικτικό στοιχείο της πειρατείας.
ότι οι επιβαίνοντες 202 τον αριθμό
Με άλλους λόγους οι παθόντες και οι
εξετελέσθηοαν εν ψυχρώ: « Ολαι αι
οικείοι τους να μεταβάλλονται ακόμη
αποδείξεις εξαφανίζονται κατά τρόπο
σε συνεργούς των πειρατών δια να
ακίνδυνο δια τους εγκληματίες αυ
ωφεληθούν την αποζημίωση από την
τούς» λέγει ο πλοίαρχος Ρότζερ Πέασφάλειαν.
τερσον, ο οποίος από ετών ήδη ενοικιά
ζει θαλαμηγούς με έδρα του τον λιμένα
Κατ' αυτό τον τρόπο ο πολυεκατομ
του Παναμά Κολόν. Και εξηγεί μάλιστα
μυριούχος Σλάτερ βρέθηκε κατά την
ότι «τα πτώματα των ατυχών θυμάτων
αναζήτηση του πλοίου του προ περι
κατασπαράσσουν οι άφθονοι εις τα
πτώσεων άλλων ομοιοπαθών του που
νερά εκείνα καρχαρίαι ενώ τα σκάφη
είχαν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι είχαν
ευρίσκονται ασφαλώς εις κάποιο ση
πέσει τα πλοία των θύματα πειρατείας
μείο του βυθού μεταξύ Κούβας και
αλλά ισχυρίζοντο εν τούτοις ότι είχαν
Φλώριδας». Ο πλωτάρχης Φίλιππς δη
εξαφανισθεί δήθεν εξ άλλων λόγων
λώνει ότι οι αποδείξεις είναι κάτι το
προκειμένου να λάβουν την ασφαλιστι
εξόχώς προβληματικό αν όχι αδύνατο
κή αποζημίωση.
εφ' όσον η πειρατεία εκτελεσθεί κατά
Βάσει των ερευνών που διεξήγαγαν,
τρόπο όχι ερασιτεχνικό και δη επαγγελ
ματικό, ως συνήθως συμβαίνει».
Το ρεκόρ εξαφανίσεως θαλαμηγών
, κρατεί ο περίφημος λιμήν της Φλώρι
δας δια το ε μπόριον των μηδιών και των
άλλων γευστικοτάτων οστρακοειδών, ο
λιμήν αλιείας Απαλατσίκολα. Εδώ εξηφανίσθηκαν χωρίς ν' αφήσουν ίχνη
προσφάτως ακόμη τέσσαρες θαλαμη
γοί, το «Κάκυ Τζην», το «Κουήκ αντ
Ηζυ», το «Φλάιγκ Ντότσμαν» και το
«Παίρετς Λαίντυ». Ο πλοιοκτήτης του
τελευταίου, ο πολυεκατομμυριούχος
επιχειρηματίας πετρελαίου Τσάρλς
Σλάτερ από το Νιου Ορλήνς, διέθεσε
το ποοό'των 25.000 δολλαρίων δια τον
ευρέτην ως εύρετρα. Συνολικώς 28
πτήσεις που εκάλυψαν περιοχή 50.000
τετραγωνικών μιλλίων εξετελέσθηοαν
δίχως επιτυχία και η θαλαμηγός μαζί με
το εκ δύο ανδρών πλήρωμα παρέμειναν
άφαντοι.

τέλος, οι ανωτέρω Φίλιππς και Πήριαν
συνεκέντρωσαν τα χαρακτηριστικά των
πλοίων εκείνων τα οποία παρουσιάζουν
δια τους πειρατές λαθρέμπορους ιδιαί
τερο ενδιαφέρον και τα καθιστούν
ελκυστικά προς κατάληψη και εκμετάλ
λευση δια τους σκοπούς των ήτοι:
-Τ ο σκάφος να προσφέρει σχετικώς
μεγάλο αποθηκευτικό χώρο εις τρόπο
που να επιτρέπει μεταφορά μεγαλυτέρων φορτίων εις σχετικώς μακρυνάς
αποστάσεις:
-Τ ο σκάφος να μεταφέρει συχνά
μεγάλα χρηματικά ποσά λόγω της ιδιότητος των επιβαινόντων και των πλοιο
κτητών.
-Τ ο σκάφος να έχει προσφάτως
ανακαινίσει τις μηχανές του και να έχει
συμπληρώσει τα αποθέματά του σε
καύσιμα, είδη διατροφής.
-Τ ο ναέχειαποπλεύσειαιφνιδίωςκαι
χωρίς να υπάρχουν μάρτυρες του
απόπλου του.
Τουλάχιστον τρία εκ των ανωτέρων
σημείων υφίστανται εις τας μυστηριώ
δεις εξαφανίσεις, μεταξύ των οποίων
και του ανωτέρω ιστιοφόρου «Νόρντστερν IV» ενώ διαρκώς καθίσταται
περισσότερο απίθανο το ότι τυχόν
έπλευσε παρ' όλα αυτά προς Βορρά και
εξηφανίσθη συνεπεία των μυστηριω
δών εξαφανίσεων του Τριγώνου των
Βερμούδων ή ότι εβυθίσθη μέσα εις μία
αιφνίδια κακοκαιρία καθ' όσο οι επισταμένοι έλεγχοι των καιρικών συνθηκών
κατά το κρίσιμο διάστημα απέδειξαν ότι
παντού οι καιρικές συνθήκες υπήρξαν
άριστοι και δεν δικαιολογούν ένα εκ
καιρικών συνθηκών ατύχημα, πράγμα
που συνηγορεί δια το έγκλημα.

Ο αριθμός των εξαφανιζομένων θα
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Ν ΑΦΗΣΩΜΕ κατά μέρος τον
σιδηρόδρομο, π ο υ έχει μόλις
ενάμιση αιώ να ζωής, αν αφ ή σ ω μ ε
το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο,
π ο υ δεν φθάνουν αντίστοιχα τον
ένα και τον μισό αιώνα, βλέπομε ότι
μεγάλο μέρος της πορείας της
ανθρω πότητος έχει π ρ α γ μ α το π ο ι ηθεί με μέσα αρκετά α π λά και
στοιχειώδη. Ωστόσο, π ά ντο τε υ 
π ή ρ χ α ν ταξίδια και ταξιδιώτες, και
οι π ιο μακρινές και επικίνδυνες
διαδρομές π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κα ν με
ε ν τ υ π ω σ ια κ ή ε π ιδ ε ξ ιό τ η τ α . Ας
δούμε πώς.
Στην χαραυγή της ιστορίας, πριν
α π ό π έντε χιλιάδες π ε ρ ίπ ο υ χ ρ ό 
νια, η αρχαία Αίγυπτος δείχνει με
τις παραστάσεις στους τάφους της
μακρινά ταξίδια π ο υ γίνουνται α 
π λώ ς π εζή με ντύσιμο ελαφρό για
να μη κουράζη, με ένα ραβδί και με
ενα ζευγάρι σανδάλια. Είναι η ίδια
ε π ο χ ή με αυτή του αγαλματιδίου,
π ο υ ανακαλύφ θηκε πρόσ φ ατα
στις όχθες του Ιορδάνη. Αλλά οι
κίνδυνοι α π ό τους ληστές ήσαν
στην ημερησία διάταξη, ιδιαίτερα
όταν η κρατική εξουσία δεν κα τόρ 
θωνε να ελέγχη τους δρόμους.
Στους περίφ ημους θρήνους του ο
σοφός Ίπ ο υ -Ω υ λέει: «Αλλοίμονο!
Οι δρόμοι δεν φυλάσσονται. Οι λ η 
στές κρύβονται στα δάση, ώ σ π ο υ
να φθάση ο οδοιπόρος, για να του
π ά ρ ου ν το φορτίο του και να του
α ρ π άξο υ ν ό,τι έχει μαζί του. Τον
χ τυπ ού ν άγρια με τα ραβδιά και τον
σκοτώνουν...».
Ό π ω ς π άντοτε, οι πλούσιοι ε ί
χαν προνόμια. Τους μετέφεραν με
φορείο. Αλλά το σύστημα ε ξ α κ ο 
λουθούσε να είναι αργό και κ ο π ια 
στικό. Ε3 πραγματική ώ θηση στα
ταξίδια δόθηκε, όταν άρχισε να
χρησιμοποιήται η άμαξα με δυο
τροχούς και δυο άλογα.
Η άμαξα γίνεται τότε σημείο
κοινωνικής διακρίσεως και προνομί ων. Γι' αυτό την διακοσμούσαν με
ανάγλυφ ες παραστάσεις, χρησιμο
π ο ιο ύ σ α ν χαλινάρια και ιπ π ο σ κευ ή
δερμάτινη, κομψά δουλεμένη και
στολισμένη ακόμη (έτσι αναφέρει
ενα κείμενο) και με ψ ήγματα χ ρ υ 
σού.
Πού π ρω τοεμφ ανίσ θηκε η ά μ α 
ξα; Εφευρέτες της, και μαζί ε φ ε υ 
ρέτες του τροχού, φαίνεται να
υ πή ρ ξα ν οι Σουμέριοι στην Μ ε σ ο 
ποταμία. Η, τουλάχιστον, σε α υ 
τούς βρίσκομε τις π ρώ τες μαρτυρί
ες αυτού του πολύτιμου μεταφορι -

Α
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Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΖΩΗ
ΣΤΗΝ Α ΡΧΑ ΙΟ Τ Η Τ Α

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
κού μέσου. Στην το π ο θ εσ ία Τελ
Αγκράμπ, κοντά στην Βαγδάτη, α 
νακαλύφ θηκε ενα μικρό χάλκινο
τέθ ριπ π ο, με δυο τροχούς σ υ μ π α 
γείς (δηλαδή χωρίς ακτίνες) και ενα
κάθισμα για τον οδηγό. Το ύψος του
είναι εβδομήντα π ε ρ ίπ ο υ ε κ α τ ο 
στά. Είναι λο ιπ όν μια μικρογραφία,
προορισμένη π ιθ α νόν για α φ ιέ ρ ω 
μα σε κά π ο ιο ναό. Το τ έ θ ρ ιπ π ο
ανάγεται στην 3η χιλιετηρίδα. π.Χ.
Ό π ω ς η άμαξα, το ίδιο και το
άλογο ήταν ένας νεωτερισμός για
την επ ο χ ή . Ας π αρ ακο λο υθ ήσ ου με
την ιστορία του. Δεν υ πά ρ χει α μ φ ι
βολία ότι τα αρχαιότερα οχήματα
τα έσυραν γαϊδούρια. Μ όνο στις
αρχές της 2ας π.Χ. χιλιετηρίδος οι
Ινδ ο ευ ρ ω π α ίο ι κατακτητές, π ο υ
προέρχονταν α π ό τα ιρανικά όρη,
έφεραν στην Α ίγυπτο και στην
Μ εσ ο πο τα μία εξημερωμένα ά λ ο 
γα. Το γεγονός αυτό υ πή ρ ξε μια
αλλαγή όχι μόνο στα μεταφορικά,
αλλά και στα π ολεμ ικά κυρίως μ έ 
σα. Ωστόσο, ακόμη και όταν τα
άλογα αντικατέστησαν τα γ α ϊδ ο ύ 
ρια και οι ακτινωτοί τροχοί τους
συμπαγείς, τα ταξίδια δια ξηράς
εξακολούθησαν να είναι αρκετά
κουραστικά. Εξακολουθούσε π ρ ά 
γματι να υ π ά ρ χ ει έλλειψις δρόμων.
Και αυτοί π ο υ υ πή ρ χα ν δεν π α 
ρουσίαζαν καμμιά ασφ ά λεια και
συχνά ήταν αδιάβατοι και α π ο μ ο 
νωμένοι. Μ όνο οι Πέρσες, λίγους
αιώνες π ρ ο Χριστού, μπόρεσα ν να
δημιουργήσουν ενα οργανω μένο
οδικό σύστημα. Δεν είναι εκπ λη κτι
κό, επομένως, ότι τα ταξίδια στους
π οταμ ού ς και στην θάλασσα π α 
ρουσίαζαν ευρύτάτη α ν ά π τυ ξη και

μάλιστα ουσιαστική υ πέρ ο χη . Ιδιαί
τερα στην Α ίγυπτο και στην Μ ε σ ο 
π ο τα μ ία το εμπόριο διεξαγόταν
κατά μέγα μέρος α π ό τα π ο τά μ ια
με φορτηγίδες εφοδιασμένες με
κ ο υ π ιά και π α νιά . Κ ά ποτε επίσης
χρησιμοποιούσαν και μέσα π ιο α 
π λ ά και εφευρετικά. Οι ασσυριακές
παραστάσεις, παραδείγματος χάρι,
μας δίνουν την εικόνα α νθρ ώ πω ν
π ο υ διασχίζουν τους ποτα μ ού ς ε 
π ά ν ω σε δερμάτινα ασκιά, φ ο υ 
σκω μένα έτσι, ώ στε να κρατιούνται
στην επ ιφ ά νεια των κυμάτων. Τα
κ ο υ π ιά και τα π α ν ιά α πο τελο ύσ α ν
επίσης την βάση της θαλάσσιας
ναυσιπλοΐας, στην ο π ο ία οι Α ιγ ύ 
πτιο ι έχουν τα ιστορικά πρω τεία.
Για την μετάβαση στην γειτονική
στεριά της Ασίας, ο θαλασσινός
δρόμος ήταν γενικά π ιο εύκολος
α π ό τον δρόμο της στεριάς. ΓΓ
αυτό τον σ κ ο π ό εχρησ ιμοποιούντο, ό π ω ς δείχνουν πολυάριθμες
παραστάσεις, π λ ο ία με μήκος π ο υ

έφ θα νε τα π ενήντα μέτρα και π λ ά τος λίγο μ ικρότερο α π ό είκοσι, εφ ο διασμένα με τετράγω νο π α ν ί μ ε γ α 
λύτερο α π ό το σκάφος και διεσθσνόμενα, ελλείψει πηδαλίου, με δυο
κ ο υ π ιά στερεω μένα στην πρύμνα.
' Οταν δεν υ π ή ρ χε άνεμος, οι ν α ύ 
τες χρησιμοποιούσαν κουπιά.
Οι μεγαλύτεροι, όμως, θ α λ α σ σ ο 
π όρ ο ι της αρχαιότητος υ πήρξαν οι
Φοίνικες, π ο υ διέθεταντρείςδιαφ ορετικούς τύπους πλοίω ν. Ο πρώ τος
τύπος, καθαρά πολεμικός, είχε την
πρ ύμ να π ο λ ύ κυρτή και το έμβολο
της πλώ ρης παρ άλλη λο με την
ε π ιφ ά ν ε ια του νερού. Οι ναύτες
ήταν τοποθετημένοι σε δυο ε π ά λ 
ληλες σειρές. Α π ό την κάτω σειρά
εξείχαν τα κο υ π ιά και α π ό την
ε π ά ν ω οι ασπίδες. Το π λοίο είχε
τετράγωνο πανί.
Ο δεύτερος τύπος πλοίου, π ιθ α 
νόν εμπορικός, αλλά και με στρατι
ώτες για την άμυνά του, είχε και τα
δυό άκρα του υπερυψ ω μένα. Οι
ναύτες ήταν τοποθετημένοι, ό π ω ς
και στον προηγούμενο τύ π ο π λ ο ί
ου. Πανί δεν υ πή ρχε. Ο τρίτος
τύπος, μικρότερο πλοίο, ε π ιβ α τ η 
γό, είχε τα δυο άκρα υ περ υ ψ ω μ ένα
(το ένα α π ό αυτά με μορφή κ ε φ α 
λιού αλόγου). Είχε μόνο μια σειρά
κω πηλάτες, χωρίς ό πλα . ’ Επρεπε
συνεπώ ς να χρησιμεύει για καθαρά
εμπορικούς σκοπούς και για ταξίδια
περιορισμένης σημασίας.
Χ ρ η σ ιμ οπ οιώ ντας δε α υ τά τα
πλοία , οι Φοίνικες π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη 
σαν, στους π ρ ο Χριστού αιώνες,
αξιόλογα ταξίδια. Διέσχισαν ο λ ό 
κληρη την Μ εσόγειο, π ε ρ ιέ π λ ε υ 
σαν την Αφρική, εξερεύνησαν τις
Ατλαντικές ακτές π έρ α ν των Η ρα
κλείων Στηλών είτε προς Νότον
στην Αφρική είτε προς Βορράν ως
τα Βρεταννικά νησιά. Και αν ακόμη
είναι καρπός της φαντασίας οι
πρόσ φ α τες υποθέσεις, ότι έ φ θ α σαν στην Αμερική, είναι π άντω ς
βέβαιο, ότι οι ναυτικές ικανότητες
τω ν Φοινίκων ήταν εντυπωσιακές.
Και ότι αυτές οι ικανότητες είχαν
χρησ ψ ο πο ιηθ ή για την εξερεύνηση
π ερ ιο χ ώ ν π ο υ π ο τ έ π ρ ο η γ ο υ μ έ 
νως δεν είχαν γίνει γνωστές, το
αποδεικνύει ιδιαίτερα η αφήγησις
για το ταξίδι, π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη 
σε ο ' Αννών το 425 π.Χ. π ε ρ ίπ ο υ
κατά μήκος τω ν Ατλαντικών ακτών
της Αφρικής. Να ένα χωρίο: «Επλεύ -

Στην απέναντι σελίδα κάτω: Λατινικό
ιστιοφόρο. Ανάγλυφο από μια σαρκοφά
γο που φυλάσσεται στο μουσείο Ρωμαϊ
κού πολιτισμού της Κοπεγχάγης. Επά
νω: Ρωμαϊκό τέθριππο, τα ταξίδια δια
των ποταμών και της θαλάσσης ήταν
πολύ διαδεδομένα κατά την αρχαιότη
τα.

σαμε α π ό εκεί προς Νότον ε π ί
δώδεκα ημέρες, δίπλα στην ακτή,
π ο υ την κατείχαν ολόκληρη οι Αιθίοπες. Αυτοί, μόλις μας αντίκρυζαν,
έφ ευγαν. Η γλώ σσα τους ήταν
α κατάληπτη. Την τελευταία ημέρα
ρίξαμε άγκυρα κοντά σε κ ά π ο ια
ψ η λ ά β ο υ νά , σ κ ε π α σ μ έ ν α α π ό
δένδρα με ξύλο αρωματικό και π ο 
λύ χρω μο . Επειτα, α φ ο ύ π α ρ α 
π λεύ σ α μ ε αυτά τα βουνά ε π ί δυο
ημέρες, φ θάσαμε σε ένα απέρ αντο
κόλπο. Α π ό την άλλη π λευρά α 
π λω νό τα ν μια πεδιάδα, ό π ο υ την
νύχτα β λέπα μ ε μικρές και μεγάλες
φω τιές να λάμπουν κατά διαστή
ματα παντού».
Το σύστημα των ταξιδιών δια
ξηρός ακμάζει ξανά στην αρχαία
Ρώμη, επειδή υ π ή ρ χε ενα ευρύ και
εξυπηρετικό οδικό δίκτυο π ο υ α π ετέλεσ ε ένα α π ό τα μεγαλύτερα
κ α υ χ ή μ α τ α της Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ία ς .
Στην πραγματικότητα, η μ ε γ α λ ύ 
τερη δυσκολία των ταξιδιών στον
ρωμαϊκό κόσμο δεν ήταν οι δρόμοι,
αλλά το πρόβλημα των σταθμών: οι
«αλυσίδες» τω ν μεγάλω ν ξενοδο
χείω ν δεν είχαν ακόμη επινοηθή και
τα π ανδ ο χεία είχαν την χειρότερη
φήμη, γιατί σε αυτά σύχναζε ο
υπόκοσμος. Επιγραφές π ο υ σ ώ θ η 
καν στους τοίχους τους είναι μια
εύγλωττη μαρτυρία για το π οιόν

αυτώ ν των α ν θ ρ ώ π ω ν .« -ενοδόχος
δούλιος», «Ξενοδόχος αισχρός», οι
εκφράσεις αυτές του Ορατιου α 
π ο τ ε λ ο ύ ν προδρόμους της δικής
μας «Ξενοδόχος της συμφοράς». Ως
πρ ος τα μεταφορικά μέσα, π α ρ α 
μένουν ουσιαστικά τα ίδια αν και
τελειοποιημένα: η δίτροχη και η
τετρά τρο χη ά μ α ξα , συρόμενες
α π ό άλογα.
Του τ ύ π ο υ της δίτροχης άμαξας
μας έχει α φ ήσει μια περ ιγρ α φ ή ο
Μαρτιάλις, π ο υ δείχνει την ε υ χα ρ ί
στηση α π ό την ταξιδιωτική ε μ π ε ι
ρία.
Θα χρειασθούν αιώνες, μετά τον
αρχαίο κόσμο, π ρ οτο ύ η άμαξα με
τα π ο λ λ ά άλογα αντικαταστήση
την δίτροχη άμαξα, για να αντικατασταθή αργότερα και αυτή α π ό
το τραίνο και το αυτοκίνητο.
Στην πραγματικότητα, τα μ ετα 
φορικά μέσα είναι ενα α π ό τα π ιο
τυ πικά παρ αδ είγμα τα της τεχνικής
προόδου της σύγχρονης εποχής,
π ο υ π ρ ο κά λεσ ε στις τελευταίες
δεκαετίες αλλαγές αρκετά σημαντικώτερες α π ό εκείνες π ο υ συνέβησαν στις προηγούμενες χιλιετη
ρίδες. Αλλά η ευχαρίστησις (και η
ανάγκη) του ταξιδιού, ό π ω ς είδαμε,
είναι αιώ νια και, α π ό αυτή την
ά π ο ψ η , κλείνομε το άρθρο με το
επίγραμμα α π ό τον τά φ ο ενός
Ρωμαίου ταξιδώτη: «Αν δεν σε σ τ ε 
νόχωρη, ω διαβάτη, στάσου και
διάβασε. Επάνω σε π λ ο ία με κ ο υπ ιά
και με π α ν ιά διέσχισα συ χνά τον
μέγα π όντο . Πάτησα πόδι σε π ο λ 
λές στεριές, και αυτός είναι ο τ ε 
λευταίος σταθμός π ο υ μου π ρ ο φ ή τευσαν οι Μοίρες, όταν γεννή θ η 
κα».
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Του Δ/ρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΟΥΔΑ
Αρχιάτρου Νευρολόγου - Ψυχιάτρου
Α σ χέτω ς του π ο ιο υ και της «ρύ
σεω ς του π ε ρ ιε χ ο μ έ ν ο υ του ο ν ε ί
ρου κα ι της συγκροτήσε«ϋς του
α π ό π α λ α ιό ή π ρ ό σ φ α τ α σ υ ν ε ι
δητά ή και α σ υ νείδη τα βκόματα,
το ό ν ε ιρ ο ν ω σ ά ν ψ υ χ ο λ ο γ ικ ή
δ ρ α σ τη ρ ιό τη ς , ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί μ ία ν
σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ν σ κ ο π ιμ ό τ η τ α , α 
κόμη και εις τας π ε ρ ιπ τ ά ισ ε ις
εκείνας κατά τας ο π ο ία ς εκλυτική
α φ ορμή της εκδηλ«ί)σε(ός του υ π ή ρ ξ ε ν ένας καθαρούς σω ματικός
ερεθισμός.

Συνέχεια από το προηγούμενο
και τέλος
Διάκρισις των ονείρων.
Η πρακτική εμπειρία απέδειξεν, ότι
δυνάμεθα να κατατάξωμεν πολλά των
ονείρων εις ομάδάς ή κατηγορίας,
παρουσιαζούσας ομοιότητας ή αναλο
γίας, της αυγκροτήσεως, φύσεως και
πλοκής των ονειρικών των στοιχείων.
Θα αναφέρω ενδεικτικώς τας σπουδαι
ότερος εξ αυτών:
«Τα τυπικά όνειρα», είναι μια κατηγο
ρία ονείρων τα οποία οι περισσότεροι
των ανθρώπων έχουν ονειρευθή μιαν ή
πλείονας φοράς.
Αξίζουν μιαν ιδιατέραν προσοχήν
διότι ίσως αι πηγαί των είναι κοιναί εις
όλους τους ανθρώπους και μια ανάλυσίς των θα προσέθετεν αρκετάς εποικοδομικάς ενδείξεις περί αυτών. Δυ
στυχώς όμως η εφαρμογή της τεχνικής
του Φρόϋντ χωλαίνει κατά πολύ εις την
ερμηνείαν των τυπικών ονείρων, διότι
τας περισσοτέρας φοράς οι ονειρευόμενοι αδυνατούν να ενθυμηθούν τον
ειρμόν των ιδεών σχηματισμού του
ονείρου.
Τα συνηθέστερα των τυπικών ονεί
ρων είναι:
α. Τα όνειρα συγχύσεως συνεπείς
της γυμνότητος ή της ακαταλλήλου δια
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Ο «μεγάλος της ψυχής» ο Φρόϋντ.
Ενοιωσε μεγάλη κατάπληξη όταν ενα
παιδί δέκα ετών πολύ έξυπνο του είπε
μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα
του: «καταλαβαίνω βέβαια πως πέθανε
ο πατέρας μου, μα δεν μπορώ να
καταλάβω γιατί δεν έρχεται πια για
φαγητό στο σπίτι»

την περίστασιν ενδύσεώς μας. Αυτά
είναι ενδεικτικά μιας λανθανούσης τάσεως εκθεσιασμού και επιδειξιομανίας,
ίσως δε υποκρύπτουν μιαναπωθημένην
επιθυμίαν επανόδου εις τον παραδεισένιον παιδικόν κόσμον.
β. Τα όνειρα της αγχώδους αναμονής
εξετάσεων δια πτυχία, διπλώματα κλπ.
άτινα από ετών έχομεν ήδη αποκτήσει,
ή παρόμοια άλλης μορφής.
γ. Τα όνειρα θανάτου προσφιλών
προσώπων, εφ' όσον όμως συνοδεύον
ται υπό αναλόγου άγχους, αγωνίας,
ανησυχίας και καταθλίψεως, διότι άνευ
των στοιχείων αυτών δεν υπάγονται εις
την τάξιν των τυπικών ονείρων.
Μια μεγάλη ποικιλία ονείρων από
πλευράς μορφής και ονειρικού συμβο
λισμού, απαρτίζει την κατηγορίαν των

«Σεξουαλικών ονείρων» αν και κατατην
γνώμην μερικών ερευνητών και το
πλέον αθώον όνειρον δεν είναιάμοιρον
σεξουαλικής φορτίσεως.
’ Ολως ιδιαιτέραν κατηγορίαν αποτε
λούν τα λεγάμενα «όνειρα αυτοτιμωρίας», των οποίων γενεσιουργός αιτία
είναι «η κράτούοα ή και απωθημένη

ιδέα ενοχής δια πράξιν τινά», η δε
σκοπιμότης των «η επιβολή ποινής, δια
την εξιλέωσιν της ενοχής», ώοτε τελικώς δια του ονείρου πραγματοποιείται η
εκπλήρωσις της επιθυμίας εξιλεώσεώς, δια τηςαυτοτιμωρίας τουονειρευομένου.
Παραδείγματα ψυχαναλυτικής ερ 
μηνείας ονείρων.
Θα ολοκληρώσω την ανάπτυξιν του
θέματός μου, δια της παραθέσεως
ωρισμένων παραδειγμάτων ψυχαναλυ
τικής ερμηνείας ονείρων. Λόγω του
χρονικού περιορισμού θα προσπαθήσω
να αποδώσω την κυριαρχούσαν κεντρι
κήν ιδέαν εις τα υπό ανάλυσιν όνειρα
και θα αποφύγω την λεπτομερειακήν
ερμηνείαν, με αναπόφευκτον συνέπει
αν την δημιουργίαν κενών και ερωτημά
των, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνη
άλλως πως.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ον
Ενα σεξουαλικόν όνειρον: (σελίς 120
της ερμηνευτικής των ονείρων του S.
Freud).
α. Προκαταρκτική Εισαγωγή.
Το όνειρον ανακοινωθέν υπό της
H.V. Hung-Hellmuth το 1915, αναγρά
φεται υπό του Φρόϋντ εις τας σημειώ
σεις της «Ερμηνευτικής των Ονείρων»
χωρίς όμως να αναλύεται υπ αυτού.
Σας εφιστώ την προσοχήν επί του
στοιχείου της μεταθέσεως της ονειρι
κής σκέψεως και της όλης διεργασίας
της λογοκρισίας, η οποία «οβύνειπολλά
επώδυνα και ανεπίτρεπτα σημεία του
ονείρου και τα υποκαθιστά μ' ενα
ακαθόριστον ψίθυρον ή με κάποιον
συμβολισμόν».
Η ονειρευομένη ήτο ηλικίας 50 ετών,
χήρα ανωτέρου Αξκού αποθανόντος
προς 12/ετίας, καλοανατεθραμμένη,
ανήκουσα εις την καλήν κοινωνίαν της
Βιέννης, μητέρα μεγάλων τέκνων, ενα
των οποίων υπηρέτει τότε εις το
μέτωπο ν.
β. Το όνειρον
«Ονειρεύεται ερωτικήν υπηρεσίαν
και πηγαίνει εις τον Νοσοκομείον No 1
και λέγει εις τον Φρουρόν, ότι θέλει να
μιλήση εις τον Αρχίατρον (... προφέρει
ενα όνομα αγνώστου...)... διότι πρέπει
να αναλάβη υπηρεσίαν εις το Νοσοκο
μείον... προφέρει όμως την λέξιν υπη
ρεσίαν με τέτοιον τρόπον ώστε ο
Φρουρός καταλαβαίνει αμέσως, ότι
πρόκειται δΓ ερωτικήν υπηρεσίαν... και
καθώς είναι ηλικιωμένη γυναίκα την

αφήνει να περάση ύστερα από μικρόν
δισταγμόν... αντί όμως να φθάση εις τον
Αρχίατρον, φθάνει εις ενα μεγάλον
σκοτεινό δωμάτιο, όπου είναι πολλοί
Αξκοί και Στρατιωτικοί ιατροί, όρθιοι ή
καθιστοί... Παρουσιάζει την αίτησίν της
εις ενα Ταγματάρχην ιατρόν, ο οποίος
την καταλαβαίνει αμέσως από τα πρώτα
λόγια, ακούει δε τον εαυτόν της να
λέγη: «Εγώ τ<αι άλλαι πολλαί, γυναίκες
και κορίτσια, της Βιέννης, είμεθα έτοι
μοι δια τους στρατιώτας, υπαξ/κούς
αξ/κούς αδιακρίτως... (ακούγεται εδώ
ένας έντονος ψίθυρος)... « Ομως η
ειρωνική η στενοχωρημένη έκφρασις
των Αξ/κων είναι ενδεικτική πως έχουν
καταλάβει.
Η ίδια εξακολουθεί: «Ξέρω ότι η
απόφασίς μας θα σας φανή ίσως
περίεργη, αλλά είναι πολύ σοβαρή. Δεν
ρωτά κανείς τον Στρατιώτη εις την
μάχην, αν θέλη να πεθάνη ή όχι...
(ακολουθεί μια παγερή και στενάχωρη
σιωπή)... Ο Τχης περνά το χέρι του από
την μέση της και της λέγει «Φαντασθήτε αγαπητή κυρία πως πρέπει να...
(ψίθυρος κΓ εδώ)...» Ξεφεύγει από το
αγκάλιασμά του και σκέπτεται «είναι
σαν τους άλλους» και απαντα: «Θεε
μου είμαι μια γριά γυναίκα και ίοως δεν
θα ήμουν εις θέσιν... άλλωστε θα

έπρεπε να τεθή ένας όρος, ώστε μια
ηλικιωμένη γυναίκα κΓ ενα νεαρό
παιδί... (πάλιν ψίθυρος)... θα ήτο τρομα
κτικόν...» Ο Τχης απαντά ότι καταλαβαί
νει πολύ καλά. Μερικοί Αξκοί όμως
μεταξύ των οποίων και κάποιος που την
είχε ζητήσει κάποτε εις γάμον ξεσπούν
εις τα γέλια. Ζητά να την οδηγήσουν
αμέοως εις τον Αρχίατρον δια να
τακτοποίηση το θέμα, οπότε διαπιστώ
νει με απόγνωσιν ότι αγνοεί το όνομά
του. Ωστόσο, ο Τχης με πολλήν ευγέ
νειαν και σεβασμόν της υποδεικνύει
μιαν γυριστήν σκάλαν η οποία οδηγεί
εις το επάνω πάτωμα. Καθώς ανεβαίνει
ακούει ενα Αξκόν να λέγη... «Είναι
τρομερή απόφασίς!! Νέα ή γριά αξίζει
όλον τον σεβασμό μας»... Ανεβαίνει
όλη τη σκάλα με το συναίσθημα ότ
κάνει το καθήκον της.
Το ίδιον όνειρον επανελήφθη κατά
σειράν επί τρεις (3) φοράς με ασημάντους παραλλαγάς.
γ. Περιληπτική ανάλυσις και ερμη
νεία.
Διαφαίνεται σαφώς η οεξουαλική
χροιά του ονείρου, ενδεικτική της
υπάρξεως επιθυμιών ουνευρέσεως, αίτινες είναι και όλως δικαιολογημένοι
άλλωστε, εκ της καταστάσεως της
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Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Ενα α π ό τα ο υ νη θ έσ τερ α ό νειρα
είναι τα όνειρα θανάτο υ π ρ ο σ φ ι
λ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν , ε φ όσον όμως
συνοδεύονται υ π ό α να λό γ ο υ ά γ 
χους, α γ ω νία ς κα ι κα τα θ λίψ εω ς.

ονειρευομένης. Ο μηχανισμός των ψ υ 
χολογικών διεργασιών και η λογοκρισία
του ονείρου ελειτούργηοαν κατά θαυμάσιον τρόπον ώστε να αφαιρεθούν ή
να παραλλαγούν ανεπίτρεπτοι εικόνες
και φράσεις, ώστε τελικώς πραγματο
ποιείται η επιθυμία χωρίς να κατακρημνισθή η προοωπικότης και η ηθική της
ονειρευομένης.
Αναλυτικώτερον τα επιτεύγματα του
ονείρου έχουν ως ακολούθως:
1. Η σεξουαλική επιθυμία, δια της
μεταθέσεως, μεταβαπτίζεται εις «προ
σφοράν ερωτικής υπηρεσίας», επιστρατευομένης προς τούτο της σκηνο
θεσίας του Νοσοκομείου, όπερ ανέκα
θεν νοείται ως χώρος συνώνυμος από
απόψεως ιερότητος, προς εκκλησίαν
ώστε να αφαιρεθούν τα αισθήματα
αιδούς.
2. Μειούται το αίσθημα της ενοχής,
δια της μεταθέσεως του εις πλήθος
γυναικών και κοριτσιών της Βιέννης.
’ Αρα δεν είναι η μόνη με σεξουαλικάς
επιθυμίας.
3. Καλύπτονται υπό του ψιθύρου
άσεμνοι και ανεπίτρεπτοι σκέψεις και
φράσεις.
4. Εξιδανεικεύεται η σεξουαλική διάθεσις, μετατρεπομένη εις προσφοράν
θυσίας δια την ψυχαγωγίαν ηρώων.
(Κανείς δεν ρωτά τον στρατιώτη αν
θέλη να πεθάνη ή όχι εις την μάχην).
5. Διατηρείται προφανώς το απόρρη
τον της επιθυμίας συγκεκριμένου προ
σώπου δια της αμνηστίας του ονόματος
του Αρχιάτρου.
6. Παρουσιάζεται έστω και δειλά-δει
λά, η βουλησιακη σύγκρουσις καιδιαμάχη δια των εκφραζομένων επιφυλάξε
ων περί ηλικίας.
7. Επαναφέρεται ο κλονισθείς από
τον χλευασμόν δια τας σεξουαλικάς
της επιθυμίας αυτοσεβασμός, υπό της
φράσεως του Αξκού «Νέα ή γριά αξίζει
όλον τον σεβασμόν μας...».
8. Συμβολίζονται η «σεξουαλική συ
νομιλία» και η βαθμιαία έξαρσις της
ηδονής δια της βραδείας ανόδου της
γυριστής κλίμακος. Παρόμοιοι συμβολι
σμοί προβάλλονται εις σωρείαν κινημα
τογραφικών έργων, αναλόγως βεβαίως
της ευφυΐας και της φαντασίας του
σκηνοθέτου.
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9. Προβάλλεται αύτη, ως επιτέλεσις
πατριωτικού καθήκοντος, εξαλειφομένου ούτω παντός ίχνους ενοχής και
αιδούς, εκ της πραγματοποιήσεως της
ερωτικής επιθυμίας της ονειρευομένης.
10. ' Ισως διαφαίνεται ποια τις λανθάνουσα αναστροφή του Οιδιπόδειου
συμπλέγματος, αλλά είναι προτιμότερον, όμως, «να μην αναταράξω βαθιά
και σκοτεινά νερά».
Η δοθείσα ερμηνεία υπό του υποφαι
νομένου είναι προσωπική και άκρως
υποκειμενική, διότι στηρίζεται εις την
ανάλυσιν ενός ξηρού και λακωνικού
κειμένου, στερουμένη του σπουδαιοτέρου στοιχείου, ήτοι της ενεργού
συμμετοχής του ονειρευμένου ατό
μου, δια να προσλάβη το αντικειμενικόν
κύρος της αυταναλύσεως κι' αυτερμηνείας της ονειρικής σκέψεως.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ον
Ενα όνειρον ανυπομονησίας (σελίς
129 ερμηνευτικής των ονείρων του S.
Freud).
α. Προκαταρκτική εισαγωγή.
Είναι ενα όνειρον το οποίον φαινομενικώς αντιστρατεύεται την θεωρίαν της
εκπληρώσεως των επιθυμιών, αναφέρεται υπό του Φρόϋντ υπό του οποίου
και αναλύεται. Ανήκει εις μιαν νέαν ήτις
εγνώριζε τας αντιλήψεις του περί
ονείρων, καθ' όσον και άλλα όνειρά της
είχον ερμηνευθή υπ' αυτού. Θα μετα
φέρω το όνειρον και την ανάλυσιν ως
αναγράφονται εις την Ερμηνευτικήν
των ονείρων.

Η ονειρευθείσα, ορφανή από μικρός
ηλικίας, ανετράφη εις την οικίαν της
αδελφής της, μεταξύ των γνωστών της
οποίας συνήντησε και τον «άνδρα των
ονείρων της» ενα λογοτέχνην καθηγη
τήν. Αρχικώς εφάνη ότι η κλίσις και η
συμπάθεια αύτη θα κατέληγεν εις
γάμον, πλήν όμως η μεγάλη αδελφή
της, δΓ αγνώστους λόγους, προέβαλλεν εμπόδια, με συνέπειαν ο καθηγη
τής να αποφεύγη τας επισκέψεις εις
την οικίαν των, προς μεγάλην λύπην της
νέας. Εστράφη τότε προς τα μικρά
παιδιά της αδελφής της, τον ' Οττο και
τον Κάρολον, προς τον πρώτον των
οποίων απέθεσεν όλην την τρυφερότη
τα και στοργήν της. Ο Οττο όμως
ασθενήσας απεβίωσε, γεγονός, το ποοίον την συνεκίνησε βαθύτατα. Με την
πάροδον του χρόνου κατέστη ανεξάρ
τητος από την αδελφικήν κηδεμονίαν,
δεν κατώρθωσεν όμως να σβύση την
αγάπην της προς τον λογοτέχνην, δΓ ο
και μετέβαινεν εις πάσαν δημοσίαν
εκδήλωσίν του (διαλέξεις κλπ.) ίνα τον
συναντήση και τον ιδή και εκ του
μακρόθεν έστω. Υπό το κράτος της ως
άνω ψυχοσυνθέσεως ωνειρεύθη το
ακόλουθον όνειρον, δΓ ο επεκαλέσθη
την ερμηνείαν του Φρόϋντ.
β. Το όνειρον.
«Ξέρετε γιατρέ ότι η αδελφή μου
έχει τώρα μόνον ενα παιδί τον Κάρολον,
τον Οττο τον έχασε όταν έμενα ακόμη
εις το σπίτι της. Ο Οττο ήτο ο
αγαπημένος μου, διότι εγώ τον είχα
αναθρέψει: αγαπώ βεβαίως τον μικρό
τερο ν αλλά όχι σαν τον ' Οττο που

Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
και έξαροις αυτών».

απέθανε. Απόψε ωνειρεύθηκα πως
έβλεπα τον Κάρολον εμπρός μου νε
κρόν. ’ Ητο ξαπλωμένος εις το μικρόν
του φέρετρον, με τα χέρια σταυρωμένα
κΓ ολόγυρά τουήοαν κεριά, όπως έγινε
ακριβώς τότε με τον θάνατον του
' Οττο.
Θυμάστε πόσο είχα συγκινηθή από
εκείνο το γεγονός. Τι να σημαίνει
άραγε αυτό;
Οπως με ξέρετε δεν είμαι τόσον
κακή, ώστε να εύχωμαι να χάση η
αδελφή μου το μοναδικόν της παιδί. Να
σημαίνη άραγε το όνειρον, πως προτι
μούσα τον θάνατον του Καρόλου αντί
του ' Οττο, τον οποίον αγαπούσα τόσον
πολύ;

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ον
Ενα όνειρο παιδικής επιθυμίας (αναφέρεται υπό του Φρόϋντ).
Ο μικρός Χέρμαν, ηλικίας 4 ετών,
είχε πυρετό και η μητέρα του δεν του
επέτρεψε να φάη κεράσια κατά τον
δείπνον παρά την ρητήν επιθυμίαν του.
Την πρωίαν της επομένης ο μικρός
ξυπνά χαρούμενος και φωνάζει την
μητέρα του: «Μαμά ο Χέρμαν έφαγε
όλα τα κεράσια!»
Η πραγματοποίηοις της παιδικής επι
θυμίας, είναι άμεσος και σαφής χωρίς
να απαιτή πρόσθετον ερμηνείαν.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4<3ν
' Ενα προσωπικόν μου όνειρον.
α. Προκαταρκτική εισαγωγή.

γ. Ερμηνεία του Ονείρου.
Παραθέτω ως έχει την δοθείσαν υπό
του Φρόϋντ εξήγησιν του ονείρου.
«Την διαβεβαίωσα ότι η τελευταία
ερμηνεία της ήτο ανακριβής. Ύστερα
από ολίγην σκέψιν της εξήγησα την
πραγματικήν σημασίαν του ονείρου της,
την οποίαν επεβεβαίωσε και η ιδία.
Διευκολύνθην εις τούτο, διότι εγνώριζα
σχεδόν όλην την ζωήν της ονειρευομένης. Μου είχεν ειπή ήδη την προηγουμένην ημέραν, ότι επρόκειτο να πάη εις
μιαν συναυλίαν, εις ην θαπαρευρίοκετο
και ο καθηγητής της, με την ελπίδα να
τον ιδή και μιαν ακόμη φοράν. Το
όνειρον το είδε την παραμονήν της
συναυλίας και μου το εδιηγήθη την
ημέραν που επρόκειτο να δοθή αύτη.
Ερμήνευσα με σχετικήν ευκολίαν το
όνειρον της, όταν την ερώτησα αν

θυμάται κανένα άλλο γεγονός, το οποί
ον συνέβη κατά τον θάνατον του ' Οττο
καιμουαπήντησεναμέοως: «Βεβαίως ο
καθηγητής που είχα να τον δω πολύν
καιρόν ξαναήλθε και τον είδα κοντά εις
το φέρετρον του μικρού ' Οττο». Ακρι
βώς αυτήν την απάντησινεπερίμενα κι'
εγώ, οπότε της εξήγηοα το όνειρον ως
εξής: «Αν απέθνηοκε κΓ ο Κάρολος θα
ουνέβαινε πάλιν το ίδιον. Δηλαδή εσείς
θα είχατε μείνει εις την αδελφήν σας,
όπου θα ήρχετο ο καθηγητής δια να
εκφράση τα συλληπητήριά του και θα
τον ξαναβλέπατε υπό τας ιδίας συνθήκας όπως και τότε που απέθανε ο
Οττο.
Το όνειρον φανερώνει απλώς την
επιθυμίαν οας να τον ξαναδήτε, παρά
το ότι μέσα σας παλεύετε δΤ αυτήν σας
την διάθεσιν. Γνωρίζω ότι εις την
τσάντα σας έχετε το εισιτήριον δια την
αποψινήν συναυλίαν, όπου και θα συ
ναντήσετε τον καθηγητήν," το δε όνειρόν οας είναι εκδήλωσις της ανυπομο
νησίας σας, να τον ιδήτε, δΓ ο και
πραγματοποιεί το επικείμενον γεγο
νός, μερικάς ώρας ενωρίτερον».
Είναι φανερόν ότι είχε διαλέξει εις το
όνειρον, δια να προβάλη την επιθυμίαν
της, μιαν κατάσταοιν εις την οποίαν
συνήθως απωθούνται παρόμοιοι επιθυμίαι, επισκιαζόμενοι υπό της θλίψεως
του πένθους. Ωστόοο όμως, ουχνά
συμβαίνει και εις πραγματικός καταστά
σεις, σαν την αντιγραφείοαν τόοον
πιοτώς υπό του ονείρου, να μη δυνηθή
κανείς να απωθήση τα συναισθήματα
τρυφερότητος κΓ αγάπης, ενίοτε δε
παρουσιάζεται και μια αναζωπύρωσις

Προ 6/μηνου περίπου είχομεν αρχί
σει μεθ' ενός συναδέφλου σειράν
ψυχαναλυτικών συζητήσεων, πλην ό
μως παρουσιάζετο μεγάλη δυσχέρεια
ως προς την τακτικήν πραγματοποίησή
των συνεδριών λόγω πολλαπλών υπο
χρεώσεων αμφοτέρων, ιδία δε του
υποφαινομένου όστις και κατ' επανάληψιν εφάνη ασυνεπής αναβάλλων
ακουσίως τας συναντήσεις.
Τόπος συνεδριών είχε καθορισθή το
γραφείον Ιατρών του Γενικού Νοσοκο
μείου Σερρών εις ο υπηρετεί ο συνά
δελφος, ο δε χρόνος καθωρίζετο περιστασιακώς. Ημέραν τινά ανέλαβον την
υποχρέωσιν όπως πραγματοποιήσω κα
τά την επομένη ν εβδομάδα, δυο τουλά
χιστον επισκέψεις δεδομένου ότι ο
ίδιος ως εφημερεύων θα παρέμενον
αναγκαστικώς τρεις ημέρας κατ' αυτήν
εντός του Νοσ/μείου και συγκεκριμένως τηνΤρίτην, ΠέμπτηνκαιΣάββατον.
Την επομένην Τρίτην ήτις ωρίσθη και
ως ημέρα πιθανής συνεδρίας, ολιγώρη
σα και πάλιν.
β. Το όνειρον.
Την νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτην
ωνειρεύθην μεταξύ άλλων ασχέτων
ίσως δια την περίπτωσιν στοιχείων τα
εξής: «Ευρίσκομαι εις το Νοσοκομείον
συζητών μετά του συναδέφλου εις το
γραφείον Ιατρών και διαθέτω ελεύθε
ρον χρόνον ώστε η συζήτησις παρατείνεται επί μακράν. Μετά το πέρας της
συνεδρίας τονίζω με κάποιαν ικανοποίησιν προς τον συνάδελφον: «Είδατε ότ;
κρατώ την υπόσχεσίν μου, είναι ακόμη
Πέμπτη και ήλθα ήδη δυο φοράς!».
γ. Περιληπτική ερμηνεία του ονεί
ρου.
Από ενωρίς προ της κατακλίσεώς
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μου, μέμφομαι εαυτόν δια την μέχρι
τούδε επιδειχθείοαν αμέλειαν και ασυ
νέπειαν και μάλιστα προς εξαιρετικόν
συνάδελφον και συνεργάτην. Βασική
μου επιθυμία είναι να φανώ συνεπής και
να πραγματοποιήσω τας δυο συνεδρί
ας, ώστε να φανώ χρήσιμος και εις τον
συνάδελφον. Διακατέχομαι όμως υπό
φοβίας πιθανών εμποδίων δια την πρα
γματοποίησή των επισκέψ εω ν της
Πέμπτης και του Σαββάτου, οπότε ίσως
φανώ ανεπανόρθωτα ασυνεπής και
παρασυρθείς υπ' αυτών των σκέψεων
κατακλίνομαι, οπότε το όνειρόν μου,
παρουσιάζεται ως από μηχανής Θεός
και επιλύει το πρόβλημά μου, διασκεδά
ζει τας ανησυχίας μου και πραγματοποι
εί μιαν προς μιαν τας επιθυμίας μου,
ήτοι:
1. Εκπληροί την επιθυμίαν να φανώ
συνεπής και χρήσιμος εις τον συνάδελ
φόν μου.
2. Πραγματοποιεί τας υποσχεθείσας
δυο συνεντεύξεις και επομένως με
απαλλάσσει της υποχρεώσεώς μου να
μεταβώ εις το Νοσ/μεον, διότι ήδη
εξεπλήρωσα τηναποστολήν μου τουλά
χιστον δι' αυτήν την εβδομάδα.
3. Παρατείνει την χρονικήν διάρκειαν
της συνεδρίας, εν αντιθέσει προς την
στενότητα χρόνου, προς ικανοποίησιν
σχετικής μου επιθυμίας.

ερμηνευτικής των ονείρων του S. Fre
ud).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ον
«Ενα όνειρον φοροδιαφυγής» (σελίς
131).
Αναγράφεται και αναλύεται υπό του
Φρόϋντ, δΓ ο και το παραθέτω ως έχει:
«Ενας νεαρός ιατρός μετά την ακρόασιν σχετικού μαθήματος μου, περί
ερμηνείας των ονείρων, έσπευσε να
ονειρευθή κΓ εκείνος μεταθέσας ό
μως την ονειρικήν σκέψιν του εις άλλο
θέμα. Προ ολίγων ημερών είχε καταθέ
σει την φορολογικήν του δήλωσιν, η
οποία ήτο καθ όλα απολύτως ακριβής,
διότι ούτος δεν είχε να δηλώση πολλά
πράγματα. Ωνειρεύθη, λοιπόν, ότι ένας
φίλος του, υπάλληλος της εφορίας,
ήλθε και του ανεκοίνωσε, πως κατά την
συνεδρίασιν της επιτροπής φόρων,
είχον γίνει δεκταί όλαι αι δηλώσεις,
πλήν της ιδικής του, ήτις προεκάλεσε
την γενικήν δυσπιστίαν, δι ο και
πρόκειται να του επιβληθή σημαντικόν
πρόστιμον».
Η ανάλυσις του ονείρου του έδειξε
την εκπλήρωσιν μιας λανθανούσης και
μόλις καλυπτομένης επιθυμίας του, η
οποία ήτο να θεωρηθή σαν ιατρός
κερδίζων πολλά χρήματα.

β. Το όνειρον.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6ον
Ενα αθώον όνειρον (σελίς 201 της
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α. Προκαταρκτική Εισαγωγή.
Αναφέρεται και αναλύεται υπό του
Φρόϋντ, ανήκει δε εις μιαν γνωστήν του
κυρίαν ήτις το ανέφερε κατά την
διάρκειαν μιας συζητήσεως, περί της
υπαρχούσης διαμάχης και έχθρας, με
ταξύ αδελφών ή τέκνων και γονέων,
ιδία κατά τα πρώτα παιδικά έτη, ότε
είναι δυνατή και η εμφάνισις επιθυμιών
θανάτου των αδελφών, γονέων, κλπ. με
συνέπειαν την δημιουργίαν, απωθημένων συμπλεγμάτων, άτινα πολλάκις
εμφανίζονται υπενθυμιζόμενα, εις τα
τυπικά όνειρα θανάτου προσφιλών προ
σώπων. Η κυρία αύτη είχε τας αντιρρή
σεις της και ετόνιζεν ότι ουδέποτε
ωνειρεύθη παρόμοιον όνειρον, πλήν
όμως ενεθυμήθη το κατωτέρω αναλυόμενον, το οποίον είδε το πρώτον εις
ηλικίαν 4 ετών έκτοτε όμως το έβλεπε
συχνά, χωρίς να υποπτεύεται το νόημά
του. Σημειούται ότι Kata τα πρώτα
παιδικά της χρόνια, είχε μεγαλώσει με
όλα τα παιδιά της μεγάλης πατριαρχι
κής οικογένειας των, εις μιαν αδελφι
κήν κοινότητα, ότε και απεβιωσεν ενα
εξ αυτών, χρόνον τινά προ του ονείρου
της.

«Πολλά παιδιά μαζί, οιαδελφοι της, αι
αδελφοί της, οι εξάδελφοι και αι
εξαδέλφαι της, παίζουν εις ενα λιβάδι.
Ξαφνικά όμως όλοι εκτός από την ιδίαν
αποκτούν φτερά, πετούν ψηλά εις τον
ουρανόν και εξαφανίζονται».
γ. Περιληπτική ερμηνεία του ονεί
ρου.
Διαφαίνεται εύκολα η σημασία του
ονειρικού περιεχομένου, το οποίον
προβάλλεται με την αρχικήν και μόλις
επηρεαζομένην από την λογοκρισίαν
μορφήν, ήτις δεν δύναται να καλύψη
την λανθάνουσαν επιθυμίαν θανάτου
αδελφών της ονειρευομένης. Ωστε το
φαινομενικώς αθώον όνειρον, είναι
όνειρον θανάτου αδελφών.
Ως προείπον κάποιο από τα πολλά
παιδιά της πατριαρχικής οικογένειας
είχε πεθάνει και προφανώς η μικρή μας
τότε ονειρευομένη να ερώτησε: «Τι
έγινε το παιδί που απέθανεν ή που
επήγεν;». Είναι γνωστή εις όλους μας
και κλασσική σχεδόν, η διδομένη εις
παρόμοιας περιπτώσεις απάντησις: «Επέταξεν εις τον ουρανόν, η επήρε
φτερά κΓ έγινεν αγγελούδι» . Μετά από

την εξήγησιν αυτήν, η μικρή ονειρευομένη δίδει φτερά εις όλα τα αδέλφια
της και εξαδέλφια της, τα οποία πετούν
ψηλά κι' εξαφανίζονται κΓ αυτό είναι
το ουσιώδες σημείον του ονείρου, διότι
η μικρή μας αγγελοποιός, μένει μόνη
απ’ όλην την Ομάδα και γίνεται αυτομά
τως «Μοναχοπαίδι». ' Εχω την εντύπωσιν πως όλοι μας, γνωρίζομεν καλώς
τον υπερβολικόν εγωισμόν και την
φιλαυτίαν των μικρών παιδιών, ως και
την έκδηλον έχθραν και αντιζηλίαν, δια
κάθε επερχόμενον ανέπιθύμητον και
παρείσακτον διεκδικητήν της γονεϊκής
αγάπης και στοργής ως και των λοιπών
οικογενειακών και φιλικών επιδαψιλεύ
σεων, ώστε συχνάκις να συμβαίνη, εις
την δήλωσιν των γονέων «ότι ο πελαρ
γός έφερε ενα αδελφάκι», η παιδική
αντίδρασις είναι: «Να το πάρη πίσω!».
Βεβαίως θα αντιτείνη κανείς, ότι ναι
μεν υπάρχουν αι εχθρικοί αδελφικοί
παρορμήσεις, δεν δυνάμεθα όμως εξ
αυτού να φαντασθωμεν τόσον μέγεθος
κακίας, ώστε να επιθυμούν τον θάνατον
του συντρόφου των παιχνιδιών των. Η
απάντησις είναι κάπως απλή. Δεν πρέ
πει να διαφεύγη της προσοχής μας το
γεγονός ότι η έννοια του θανάτου, εις
την παιδικήν ψυχοσύνθεσιν, ουδεμίαν
έχει σχέσιν με την παγερότητα και
φρίκην του σκοτεινού τάφου και του
απεράντου χάους της απώλειας, ημών
των ενηλίκων, αλλά απλώς σημαίνει
τρόπον τινά, «μιαν φυγήν από το οικείον
περιβάλλον». Ο φόβος του θανάτου
είναι άγνωστος εις τα μικρά παιδιά,
ώστε να κατατρομάζουν τας μητέρας
των, παίζοντας με την λέξιν αυτήν, δια
φράσεων ως η ακόλουθος: «Αν το
ξανακάνης αυτό θα πεθάνης και συ
όπως ο Φραγκίσκος». Είναι δυνατόν
ακόμη κΓ ενα παιδί οκτώ ετών, ναπη εις
την μητέρα του μετά από μιαν επίσκεψιν εις το Ζωολογικόν Μουσείον: «Μα
μά σ' αγαπώ τόσον πολύ που αν
πεθάνης, θα σε βαλσαμώσω και θα σε
βάλω στο δωμάτιό μου να σε βλέπω
πάντα».
Ο ίδιος ο Φρόϋντ έννοιωσε μεγάλην
κατάπληξιν όταν ενα παιδί δέκα ετών
πολύ έξυπνον, του είπε μετά τον
αιφνίδιον θάνατον του πατέρα του:
«Καταλαβαίνω βέβαια πως πέθανε ο
πατέρας μου, μα δεν μπορώ να καταλά
βω γιατί δεν έρχεται πια για φαγητόν
στο σπίτι».
Βλέπετε λοιπόν πόσον διαφορετικά
αντιλαμβάνεται το παιδί τον θάνατον,
ώστε να δικαιολογήται η απωθηθείσα
επιθυμία της ονειρικής του εκπληρώσεως.

ΤΟ Κ Α Π Ε Λ Ο
Μόλις ο Στέφεν Γουίλιαμς πήρε
την πρώτη αύξηση έτρεξε στο εστι
ατόριο όπου συνήθιζε να γευματίζει
ο διευθυντής του. Εκεί τον υποδέ
χτηκε η ωραιότατη Τζούλη, το κορί
τσι της γκαρνταρόμπας.
Ο Στέφεν έμεινε έκθαμβος από
την ομορφιά της. Μα δεν είχε τίποτα
ν' αφήσει στην γκαρνταρόμπα της:
ούτε καπέλο, ούτε αδιάβροχο, ούτε
ομπρέλα.
«Πρέπει να βρώ ενα καπέλο»,
συλλογίστηκε. Κι αμέσως ανέκρουσε πρύμνα και μπήκε στο πρώτο
καπελάδικο του Σίτυ να διαλέξει ένα
«σκληρό». Μόλις πληροφορήθηκε
την τιμή του το άφησε στη θέση του.
’ Ετσι γύριοε στα γραφεία της εται
ρείας και διάλεξε ενα καπέλο από
την κοινή κρεμάστρα της εισόδου,
όπου όλοι άφηναν τα καπέλα τους.
«Σε μια ώρα θα έχω επιστρέφει,
σκέφτηκε, κι έτσι δεν θα καταλάβει
κανείς τίποτε».
- Το καπέλο σας κύριε, του
φώναξε η Τζούλη, που τον είδε να
προσπερνά την γκαρνταρόμπα της
χωρίς να την κοιτάξει.
Τέλος ο ερωτόπληκτος Στέφεν
ακούμπησε στον πάγκο της, της
παρέδωσε το ξένο καπέλο και άρχι
σε την ψιλοκουβέντα.
’ Ο μαιτρ ντ' οτέλ όμως τον απέ
σπασε από τα πύρινα βλέμματα της
Τζούλυ. Τονέμπαοε στο ρεστωράν,
τον κάθισε οτο τραπέζι και του
σύστησε τον αστακό μαγιονέζα.
Ο Στέφεν γευμάτισε βιαστικά κι
έτρεξε στην γκαρνταρόμπα.
- Νάμαι πάλι! είπε χαζογελώντας. Το καπέλο μου, παρακαλώ!
- Τον αριθμό σας.
- Δεν τον έχω. Τον έχασα μαζί με
το μυαλό μου. Μα ήταν ενα σκληρό
καπέλο.
- Εσείς που το γνωρίζετε μήπως
το βλέπετε; τον ρώτησε η Τζούλη
ύστερα από μια άκαρπη έρευνά της
ανάμεσα στ' άλλα καπέλα.
Πώς να το ξέρω; μουρμούρισε
ο Στέφεν. Δικό μου ήταν; Δεν
βαριέστε όμως. Δώστε μου ενα
οποιοδήποτε καπέλο. Αλλά όχι,
όχι... Αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
Θα μπλέξω χειρότερα.
- Δεν είναι σωστό να περιμένετε

ως τις τρεις που θα κλείσει το
ρεστωράν. Καλύτερα να επιστρέφε
τε το βράδυ στις έξι που θα ξανανθί
ζουμε... Θα το έχω βάλει στην άκρη
να σας το δώσω...
- Ό πως θέλετε, δεσποινίς, Το
βράδυ, τι ώρα κλείνετε;
- Τι ώρα ανοίγουμε θέλετε να
πείτε;
- Ό χι. Τι ώρα κλείνετε.
- Στις δέκα
- Τότε θα έρθω αυτή την ώρα να
πάρω το καπέλο μου... κι εσάς... να
πάμε κάπου... μακριά από την πεζό
τητα της ζωής.

ΞΕΝΟ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
Ο Στέφεν επέστρεψε οτα γρα
φεία στη μιάμιοη και στις τρεις παρά
τέταρτο γύριοε ο διευθυντής του.
Αυτή τη φορά όμως δεν φορούσε
καπέλο.
- Περίεργο! παραπονέθηκε στο
Στέφεν. Σήμερα που μου χρειαζό
ταν το καπέλο μου δεν το βρήκα στη
θέση του.
Ο Στέφεν ξεροκατάπιε.
- Περίεργο, αλήθεια, έκαμε με
συμπόνια, πώς χάνονται τα καπέλα
από τις κρεμάστρες!... Να δείτε,
κύριε διευθυντά, ότι αύριο το πρωί
θα το βρείτε στην κρεμάστρα!
Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το
τηλέφωνο και ο κ. διευθυντής σήκω
σε το ακουστικό.
Ακούσε και... κοκκίνισε.
- Ψέματα χρυσή μου, είπε ύστε
ρα καταϊδρωμένος. Δεν είναι δυνα
τόν να με είδε η κυρία Τζόουνς οτο
«Πρεσβευτικό» να γευματίζω με μια
ξανθιά. Για τον απλούστατο λόγο ότι
γευμάτιζα στο «Λούξ» στη γωνιά του
δρόμου, όπως πάντα.
«Ού...ού... ού» ούρλιαζε το τηλέ
φωνο.
- Ναι... Δεν μπορώ να το αποδεί
ξω, αλλά...
Εδώ ο Στέφεν αναπήδησε σαν
κουνέλι.
- Κύριε Διευθυντά! Σκεπάστε το
ακουστικό!
Ο διευθυντής του το σκέπασε και
ο Στέφεν συνέχισε:
- Πέστε ότι μπορείτε να το απο
δείξετε, γιατί έτυχε να ξεχάσετε

εκεί το καπέλο σας. Να τηλεφωνή
σει εκεί η γυναίκα σας να βεβαιωθεί.
Ο διευθυντής του πάνω στην
ταραχή του, ξεβούλωσε το ακουστι
κό κι επανέλαβε ό,τι του υπαγόρευ
σε ο Στέφεν. Μετά όμως και καθώς
ο Στέφεν χαμογελούσε, του έβαλε
τις φωνές:
- Βλάκα! Τι μ' έβαλες να πω της
γυναίκας μου; Πού θα βρώ τώρα το
καπέλο μου να το στείλω με κανένα
στην γκαρνταρόμπα του «Λούξ»;
- Ησυχάστε, κύριε διευθυντά,
τον παρηγόρησε ο Στέφεν. Το
καπέλο σας βρίσκεται εκεί και περι
μένει.
- Είσαι τρελλός φαίνεται.
- Δεν είμαι τρελλός κύριε, αλλά
λίγο ψεύτης. Είδα το καπέλο σας
στην κρεμάστρα αφού φύγατε από
το γραφείο. Δεν θα το πήρατε, ή δεν
θα το είδατε από τη βιαούνη οας. Το
αρπάζω, λοιπόν και τρέχω και το
παραδίνω οτη κοπέλα της γκαρντα
ρόμπας, στο «Λούξ» με την εντολή
να σας το παραδώσει στην έξοδό
σας.
- Τι λες παιδί μου! ξεφώνισε
χαρούμενος ο κ. διευθυντής. Μ'
έσωσες! Πήρες αύξηση:
- Πήρα.
- Θα ξαναπάρεις! Ό χ ι μια, αλλά
τρεις!
' Ετσι με τις τρεις απανωτές
αυξήοεις ο Στέφεν μπόρεσε το ίδιο
βράδυ οτις δέκα να ουναντήσει το
ίνδαλμά του και να της προτείνει
γάμο.
- Μου προτείνεις γάμο; έκανε η
Τζούλη μ' ενα κοροϊδευτικό χαμό
γελο. Και τι θα πει η... γυναίκα σου;
- Ποιά γυναίκα μου;
- Εκείνη η νευρική κυρία που
ήρθε και ζήτησε το καπέλο σου!
- Αυτή είναι η γυναίκα του καπέ
λου. Δηλαδή η γυναίκα του ανθρώ
που που έχει αυτό το καπέλο.
Και της εξήγησε όλη τη διαοκεδαστική ιστορία. Και για τις τρεις
απανωτές αυξήσεις που πήρε...
- Θα διασκεδάσουμε, λοιπόν, α
πόψε; τη ρώτησε τέλος.
Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα γιατί
αριβάρισε ο... άντρας της Τζούλη.
' Αντονυ Πούλ
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Τ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚ Α
ΚΑΤΑΡΑ
ΕΘΕΩΡΕΙΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Η ΑΤΕΚΝΙΑ

Ο γάμος στην α ρ χ α ία Ελλάδα ήταν
στενά σ υ νδεδεμένος με τη γ έ ν ν η 
ση νέω ν α ν θ ρ ώ π ω ν , δηλαδή με
τη ν τεκνο γο νία. Θ ρη σκευ τικοί λ ό 
γγοι ε π έ β α λ α ν την τεκνο γ ο νία για
να δ ια ιω νισ θ εί το γένος κα ι η
οικο γ ένεια .

Υπό ΜΙΛ ΤΙΑΔΟ Υ Δ. ΠΑΛΛΗ
Νομικού - Πολιτολόγου

απ' τους πιο σημαντικούς
Ε ΝΑΣ
νομικούς θεομούς και κοινωνικό
φαινόμενο ταυτόχρονα είναι ο γάμος.
Νομικός θεσμός και κοινωνικό φαινόμε
νο απ' τα πιο σημαντικά και ενδιαφέ
ροντα, πολύ περισσότερο αν εξετάσει
κανείς τον γάμο στον αρχαίο Ελληνικό
χώρο, πώς διαμορφώθηκε και ποιά η
εξέλιξή του στην αρχαία εποχή . Προλο
γίζοντας, θα μπορούσαμε να δώσουμε
σαν ορισμό του γάμου τη σύζευξη
εκείνη του άνδρα με τη γυναίκα που
έχει σα σκοπό τη δημιουργία οικογένει
ας και απογόνων, για να διατηρηθεί έτσι
και διαιωνισθεί η ζωή. Ο γάμος δηλαδή
αποτελεί παράγοντα για την ύπαρξη
ζωής. Αν παρατηρήσουμε στην Παλαιά
Διαθήκη, θα δούμε ότι η θέση του
γάμου βρίσκεται στην αρχή της ζωής
του ανθρώπου με τη σύζευξη του Αδάμ
καιτηςΕύας. Η σύζευξη καιη διαιώνιση
του ανθρώπου δεν γίνεται τυχαία και
από ένστικτο. Ο άνθρωπος απ' την
παλιά εποχή έχει κατανοήσει τη μεγάλη
σημασία του γάμου και έχει αναγνωρί
σει την ιερότητα του θεσμού αυτού.
Του έχει ακόμα δώοει τη θέση που του
ανήκει σα θεσμού, γιατί ο γάμος έχει
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σαν προορισμό τη στήριξη της οικογέ
νειας και τη γέννηση νέων ανθρώπων.
Σα χαρακτηριστικό του γάμου είναι ότι
στηρίζεται στην αμοιβαία αγάπη του
άνδρα και της γυναίκας μεταξύ τους.
Η κοινωνική δομή του θεσμού του
γάμου στον αρχαίο κόσμο εξαρτάται
από την κοινωνική διάρθρωση κάθε
τόπου, στον οποίο αναφέρεται κανείς.
' Ετσι, εξετάζοντας τον γάμο στον
αρχαίο Ελληνικό χώρο, παρατηρούμε
ότι, σχετικά με την ηλικία που θα
έπρεπε κανείς να παντρευτεί, ο Αρι
στοτέλης πίστευε ότι η πιο κατάλληλη
ηλικία, για να παντρευτεί κανείς, ήταν
για τους άνδρες το 37ο έτος και για τις
γυναίκες το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Βέβαια αυτό δεν ήταν απόλυτο, μπο
ρούσε δηλαδή κανείς να παντρευτεί και
σε ηλικία διαφορετική από τις αναφερθείσες. Η θέση της γυναίκας στην
αρχαία Αθήνα ήταν στον γυναικωνίτη.
Τον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα οι αρχαίες
Αθηναίες κλεινόντουσαν μέσα στον
γυναικωνίτη και δεν είχαν επαφές με
άνδρες, παρά μόνο με τους αδελφούς
τους. Σ' αντίθεση με την αρχαία
Αθηναία, η γυναίκα της αρχαίας Σπάρ
της, η «λάκαινα», ήταν σχεδόν ισότιμη
με τον άνδρα. Οι γυναίκες της αρχαίας
Σπάρτης ήταν χειραφετημένες και όχι
όπως στην αρχαία Αθήνα που οι γυναί
κες έπρεπε να μένουν στο σπίτι. Επίσης
«χειράφετοι» ήταν και οι γυναίκες της
αρχαίας Μυτιλήνης στη Λέσβο, καθώς
και σ ’ όλες τις Αιολικές περιοχές. Η
«πόλις» της αρχαίας Αθήνας είχε το
ιωνικό στοιχείο μέσα της, γιατί η αρχαία
Αθήνα ήταν εκπρόσωπος των Ιώνων.
Στην αρχαία Ελλάδα δεν παρουσιάζεται
γάμος που να έγινε από έρωτα. Αν
τυχόν και συνέβαινε καμμιά φορά κάτι
τέτοιο, αυτό κατέληγε σε μύθο, όπως ο
γάμος του Φιλήμονα και της Βαυκίδας,
που κατάγονταν σύμφωνα με τη μυθο
λογία από τη Φρυγία. Σχετικά με το
φαινόμενο της απαγόρευσης της επι
γαμίας έχουμε να παρατηρήσουμε και
μερικές εξαιρέσεις. Οπως είπαμε και
αλλού, οι μελλόνυμφοι έπρεπε να είναι
κάτοικοι της ίδιας «πόλεως», υπήρχαν
όμως και εξαιρέσεις. Σαν εξαίρεση στο
φαινόμενο της απαγόρευσης της επι
γαμίας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε
τη σχετική με τον γάμο του Αλκμεωνίδη
Μεγακλή με την κόρη του τυράννου
Σικυώνας Κλεισθένη την Αγαρίστη.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο γάμος αυτός

ήταν δίκαιος και σύμφωνα με το δίκαιο
της Σικυώνας και σύμφωνα με το δίκαιο
της αρχαίας Αθήνας. Ο απόγονος από
τον γάμο του Αλκμεωνίδη Μεγακλή και
της Αγαρίστης ο Κλεισθένης έγινε
κατόπιν ο εγκαθιδρυτής της δημοκρατί
ας στην αρχαία Αθήνα. Βέβαια η εξαί
ρεση που αναφέραμε ήταν εξαίρεση
και μάλιστα πολύ σπάνια. Το ότι ήταν
σπάνια εξαίρεση το συμπεραίνουμε
από το ότι απ' τη μεριά της νύφης,
δηλαδή της Αγαρίστης, υπήρχε μια
τυραννία και έτσι η πραγματική κατά
σταση θα μπορούσε να σκεπάζει τους
κανόνες δικαίου. Αλλά και απ' τη μεριά
του γαμπρού, δηλαδή του Αλκμεωνίδη
Μεγακλή, υπήρχε ένα γένος και μια
οικογένεια απ’ τα πιο ονομαστά και
σπουδαία, ήταν το γένος και η οικογέ
νεια των Αλκμεωνιδών. Το φαινόμενο
της απαγόρευσης της επιγαμίας θα
μπορούσε να το χρονολογήσει κανείς
πολύ παλιά και συγκεκριμένα γύρω στο
800 π.Χ.
Αλλ' ας δούμε σχετικά με τον γάμο
στην αρχαία Ελληνική κοινωνία. Η αρ
χαία Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε «πό
λεις», δηλαδή κράτη. Για να γίνει ένας
γάμος στην αρχαία Ελλάδα, θα έπρεπε
οι μέλλοντες να παντρευτούν να ανή
κουν στην ίδια «πόλιν», να είναι πολίτες
της ίδιας «πόλεως», δηλαδή του ίδιου
κράτους. Η σύζευξη αυτή των δύο
φύλων, δηλαδή του άνδρα με τη γυναί
κα, στην αρχαία Αθήνα στηριζόταν στη
γαμήλια συμφωνία, που λεγόταν «εγγύη». Συγκεκριμένα, στην αρχαία Αθή
να ο κύριος της γυναίκας συμφωνούσε
με τον υποψήφιο γαμπρό, συνάπτοντας
έτσι συμφωνία, που όπως είπαμε λεγό
ταν «εγγύη». Αλλά τι περιείχε η συμφω
νία αυτή; Στην «εγγύην» ο υποψήφιος
γαμπρός απ' τη μια μεριά αναλάμβανε
την υποχρέωση να γίνει σύζυγος της
γυναίκας και ο πρώην κύριος της
γυναίκαςαπ' τηνάλλη μεριά θα έπρεπε
να «στέρξη» σ' αυτό. Η «εγγύη» ήταν
μια συμφωνία με προσωπικό χαρακτή
ρα, δεν περιείχε καθόλου το περιουσια
κό στοιχείο μέσα της. Η συμφωνία αυτή
σημαίνει εγγύηση, δηλαδή ο κύριος
«εγγυά» τη γυναίκα και ο γαμπρός την
«εγγυάται». Σα δεύτερο στάδιο, για να
υπάρξει ο γάμος στην αρχαία Αθήνα
ήταν η «έκδοσις». Για να πάρει σάρκα
και οστά λοιπόν γάμος στην αρχαία
Αθήνα, θα έπρεπε να επακολουθήσει
την «εγγύην» η «έκδοσις». Η τελευταία
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Στην αρχαία Αθήνα ο γάμος μεταξύ ανδρός και γυναικός στηριζόταν στη γαμήλια συμφωνία, που λεγόταν «εγγύη». Η εγγύη
ήταν μια συμφωνία κατά την οποία ο υποψήφιος γαμπρός από τη μια μεριά αναλάμβανε την υποχρέωση να γίνει σύζυγος της
γυναίκας και ο πρώην κύριός της να συμφωνήσει σ' αυτό.
σήμαινε την παράδοση της γυναίκας
απ' τον κύριό της στον σύζυγο. Αν
παρατηρήσει κανείς σε βάθος τον
θεσμό του γάμου στην αρχαία Αθήνα,
θα δει ότι η σχέση «εγγύης» -«εκδόσεως» έμοιαζε πάρα πολύ με τη σημερινή
ενοχική συμφωνία, με την επακολου
θούσα «παράδοσιν». Παραλληλίζοντας
την «εγγύην» και την «έκδοσιν» με την
ενοχική και εκποιητική συμφωνία αντί
στοιχα, βλέπουμε ότι παρουσιάζουν
ομοιότητες. Θα έπρεπε με την «έκδοσιν» ο μέλλοντας σύζυγος να γίνει ο
κύριος της γυναίκας, να αποκτήσει μ'
άλλα λόγια ο σύζυγος την «κυριείαν»,
αφού θα είχε λάβει χώρα πριν απ’ την
«έκδοσιν» η «εγγύη». Για να παντρευτεί
μια γυναίκα, την απόφαση για τον γάμο
θα έπρεπε να την πάρει ο κύριός της. Η
συναίνεση της γυναίκας εξυπακουόταν. Οι συναλλαγές γίνονταν πάντοτε
με τον κύριό της. Η συναλλακτική
ικανότητα των αρχαίων Αθηναίων δικαιοπρακτική ικανότητα θα τη λέγαμε
σήμερα - που γινόταν με τον κύριο της
γυναίκας, ήταν αποτέλεσμα της «κυριείας».
Στη συνέχεια ας δούμε σχετικά με τα
συστήματα του γάμου στην παλιά επο
χή. Τα συστήματα αυτά ήταν: Το μητρι
αρχικό. το πατριαρχικό και το σύστημα

της ισότητας. Αλλά τι συνέβαινε με το
καθένα ξεχωριστά: Για το μητριαρχικό
σύστημα έχουμε να παρατηρήσουμε ότι
αυτό ήταν εντελώς άγνωστο στην
ινδοευρωπαϊκή φυλή και γενικά στους
ινδοευρωπαϊκούς λαούς. Στο σύστημα
αυτό προεξέχουσα μορφή είναι η γυναί
κα. Σαν ακραία εκδήλωση του μητριαρ
χικού συστήματος είναι η πολυανδρία.
Το μητριαρχικό σύστημα βρίσκεται
στους αντίποδες του πατριαρχικού συ
στήματος, όπου κύριο χαρακτηριστικό

του τελευταίου είναι η πολυγαμία. Στον
Ελληνικό χώρο το μητριαρχικό σύστημα

δεν φαίνεται να διαδραμάτισε κανένα
ρόλο. Το μητριαρχικό σύστημα ήταν ένα
σύστημα που χαρακτήριζε τους ανατο
λικούς λαούς. Θα μπορούσε να πει
κανείς ότι η μητριαρχία αποτέλεσε την
αρχή που οδήγησε στην πατριαρχία.
Από μερικούς υποστηρίχθηκε ότι στον
Ελληνικό χώρο παρουσιάστηκε το μη
τριαρχικό σύστημα και συγκεκριμένα
στο νησί Κω. Αυτό το συμπέρασμα
στηρίχτηκε από μερικούς στο ότι στην
Κω μερικές φορές, κατά την κλασσική,
αλλά και κατά την ελληνιστική περίοδο,
η ανθρωπωνυμία ακολουθεί το μητρωνύμιο και όχι το πατρωνύμιο. Γενικά το
μητριαρχικό σύστημα δεν έκανε την
εμφάνισή του στον Ελληνικό χώρο.
Περιπτώσεις μεμονωμένες και λιγο
στές δεν μπορούν ή καλύτερα δεν είναι
αρκετές να στηρίξουν θεωρία για ύπαρ
ξη μητριαρχίας στην Ελλάδα. Εξετά
ζοντας στη συνέχεια το πατριαρχικό
σύστημα παρατηρούμε, όπως και σ’
άλλο σημείο αναφέραμε, ότι το σύστη
μα αυτό στηρίζεται στην πολυγαμία. Η
πολυγαμία μ’ άλλα λόγια αποτελεί την
πιο έντονη εκδήλωση του πατριαρχικού
συστήματος. Θα μπορούσε να πει
κανείς ότι στον αρχαίο Ελλήνικό χώρο
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έχουμε έναν γάμο πατριαρχικό, η θέοη
όμως της γυναίκας δεν ήταν καθόλου
ζηλευτή, απεναντίας ήταν καταθλιπτική. ’ Ηταν καταθλιπτική από νομική
άποψη για το ότι και «αι ύπανδροι»
γυναίκες και «αι ελεύθεροι», με την
έννοια δηλαδή ότι οι τελευταίες δεν
είχαν παντρευτεί, κατά τον ίδιο τρόπο
όλες βρίσκονταν κάτω από εξουσία.
Την εξουσία ασκούσαν είτε ο σύζυγος,
είτε ο πατέρας, είτε ο πιο κοντινός
συγγενής της γυναίκας, ήταν δηλαδή η
«κυριεία» που αναφέραμε και σ' άλλο
σημείο. Μετά την «κυριείαν» ακολου
θούσε η «έκδοοις», δηλαδή η παράδο
ση της γυναίκας απ' τον κύριό της στον
σύζυγο, και τελικά επερχόταν η «συνοίκησις», δηλαδή η σαρκική σχέση μετα
ξύ των συζύγων κατά τρόπο ολοκληρω
μένο. Βέβαια, σχετικά με την ηλικία που
θα έπρεπε να έχει κανείς για να
παντρευτεί, αναφέραμε ο ’ άλλο σημείο
τη γνώμη του Αριστοτέλη, που για τους
άνδρες ήταν το 37ο έτος και για τις
γυναίκες το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Στην αρχαία όμως Αθήνα, η νόμιμη
ηλικία για να παντρευτεί κανείς, ήταν
για τους άντρες το 18ο έτος και για τις
γυναίκες το 15ο ή το 14ο ή το 12ο έτος
της ηλικίας τους, χωρίς να είναι εξακρι
βωμένο απόλυτα το έτος ηλικίας γάμου
για τις γυναίκες. Σύμφωνα με το τρίτο
σύστημα, το σύστημα της ισότητας,
έχουμε να παρατηρήσουμε ότι τα μέλη
που προέβαιναν στον γάμο ήταν ίσα
μεταξύ τους. Το σύστημα της ισότητας
σα σύστημα του γάμου δεν υπήρχε στον
αρχαίο Ελληνικό χώρο.
Θα είναι παράλειψη, αν δεν αναφέ
ρουμε μερικά στοιχεία που αφορούν
τον θεσμό του γάμου στην αρχαία
Ελλάδα και που αποτελούν στοιχεία του
οικογενειακού δικαίου γενικότερα. Σαν
τέτοια στοιχεία, που αποτελούν ταυτό
χρονα διατάξεις της Χαρώνδειας νομο
θεσίας, είναι το «νυμφεύεσθαι εκ νέ
ου», η διάταξη για την κληρονομιά, η
διάταξη για την «επίκληρον κόρην» και
η διάταξη με τη διάλυση του γάμου.
Ακόμα σπουδαία διάταξη ήταν και η
σχετική με την υιοθεσία. Για κάθε μια
απ' τις διατάξεις αυτές θα μιλήσουμε
στη συνέχεια ξεχωριστά, γιατί, όπως
είπαμε, αποτελούν στοιχεία του γάμου
στην αρχαία Ελλάδα και γενικότερα
στοιχεία του οικογενειακού δικαίου.
Για τη διάταξη εκείνη του «νυμφεύε
σθαι εκ νέου» έχουμε να παρατηρήσου
με τα ακόλουθα: Εκείνος ο οποίος
νυμφευόταν «εκ νέου», χαρακτηριζό
ταν από τους αρχαίους ότι διέπραττε
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ατιμία που είχε σαν επακόλουθο τη
μερική στέρηση των πολιτικών δικαιω
μάτων του. Είχε επικρατήσει στους
αρχαίους η αντίληψη ότι το «νυμφεύε
σθαι εκ νέου» είχε άσχημα αποτελέ
σματα για τα παιδιά από τον πρώτο
γάμο. Τα αποτελέσματα ήταν άσχημα
σύμφωνα με τους αρχαίους, γιατί η
μητριά συμβόλιζε την κακία και δεν
αγαπούσε τα παιδιά από τον πρώτο
γάμο του πατέρα τους. Στη συνέχεια,
σχετικά με τη διάταξη για την κληρονο
μιά έχουμε να παρατηρήσουμε τα
ακόλουθα: Στον αρχαίο Ελληνικό χώρο
το δικαίωμα για κληρονομιά, το κληρο
νομικό μ' άλλα λόγια δικαίωμα, το είχαν
οι γυιοί της οικογένειας. Οι κόρες
εξαιρετικά μόνο κληρονομούσαν, όταν
ήταν «επίκληροι». Εκτός απ' τους
γιούς της οικογένειας κληρονομούσαν
και οι συγγενείς απ' τον πατέρα άρρενες. Τι γινόταν όμως, όταν έμενε ο
γυιός της οικογένειας ορφανός και
ήταν ανήλικος; Τότε τη φροντίδα του
ανήλικου ορφανού αναλάμβανε επίτρο
πος . Το πρόσωπο του επιτρόπου λαμβανόταν πάντα από τους κοντινότερους
από τον πατέρα του ανήλικου ορφανού
άρρενες συγγενείς. ' Ετσι, επίτροποι
γινόντουσαν ή ο πάππος ή ο θείος ή ο
πρωτοεξάδελφος, πάντα όμως απ' τη
μεριά της συγγένειας του πατέρα.
Αργότερα εμφανίστηκε θεσμός επιτρο
πείας με δύο πρόσωπα, και αυτό στη
Χαρώνδεια νομοθεσία. ' Ετσι, βλέπου
με τους ανήλικους ορφανούς να επι
τροπεύονται και να φροντίζονται από
δύο πρόσωπα, το ένα από τη μεριά της
συγγένειας του πατέρα και το άλλο από
τη μεριά της συγγένειας της μητέρας.
Το πρόσωπο της επιτροπείας, που
επιλεγόταν από τη συγγένεια του πατέ
ρα, είχε σαν αποστολή τη διαχείρηση
της περιουσίας του ανήλικου ορφανού.
Το άλλο πρόσωπο της επιτροπείας, που
επιλεγόταν από τη συγγένεια της μητέ
ρας, είχε σαν αποστολή τη φροντίδα και
ανατροφή του ανήλικου ορφανού. Την
επιτροπεία με δύο πρόσωπα τη δικαιο
λογούσαν οι αρχαίοι για τον λόγο ότι
έτσι θα ήταν δύσκολο στους εξ αδιαθέ
του κληρονόμους του ανήλικου ορφα
νού να καρπωθούν την περιουσία του
τελευταίου με την επιβολή της ζωής
του και να την κάνουν δίκιά τους ή να
την εξανεμίσουν κατασπαταλώντας
την. Το ότι τη φροντίδα και την ανατρο
φή του ανήλικου ορφανού την ανάθεταν σε συγγενή από τη μεριά της
συγγένειας της μητέρας και ότι μόνο τη
διαχείριση της περιουσίας ανάθεταν σε

συγγενή από τη μεριά της συγγένειας
του πατέρα, σημαίνει ότι ο ανήλικος
ορφανός έβρισκε περισσότερη ζεστα
σιά και αγάπη στους συγγενείς της
μητέρας του για τη φροντίδα, την
επιμέλεια και την ανατροφή του, παρά
στους συγγενείς του πατέρα του που
τους ανάθεταν τη διαχείριση της περι
ουσίας του ανήλικου ορφανού. Σχετικά
με τη διάταξη για την « επ ίκλη ρ ον
κόρην» έχουμε να παρατηρήσουμε τα
ακόλουθα: «Επίκληροι κόραι» υπήρχαν
σ ’ ένα συζυγικό ζευγάρι, όταν το
τελευταίο δεν είχε κατορθώσει να
αποκτήσει αγόρια. Το γένος και γενικά
η οικογένεια συνεχιζόντουσαν πάντοτε
με τα αγόρια. Ακόμα και η κληρονομιά,
είτε με διαθήκη είτε χωρίς διαθήκη,
ήταν πάντα συνδεδεμένη με τους
άρρενες του γένους. Σύμφωνα με τις
αρχαίες απόψεις ήταν μεγάλο δυστύ
χημα για το συζυγικό εκείνο ζευγάρι
που δεν είχε αγόρια, παρά μόνο κορί
τσια. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσου
με ότι και για τις «επικλήρους κόρας»
λήφθηκε πρόνοια. Συγκεκριμένα, στο
συζυγικό εκείνο ζευγάρι που δεν υπήρ
χαν αγόρια, παρά μόνο «επίκληροι
κόραι», τότε θα έπρεπε η «επίκληρος
κόρη» να πάρει σαν σύζυγο τον πλησιέστερο από τον πατέρα της συγγενή που
λεγόταν «αγχιστεύς». Μ' αυτόν τον
τρόπο θα διατηρότπν η οικογένεια. Ο
πλησιεστερος από τον πατέρα συγγε
νής της «επικλήρου κόρης», που θα
έπαιρνε την τελευταία σαν σύζυγο,
μπορούσε να είναι ή ο θείος της ή ο
πρωτοεξάδελφος της. Αν οι συγγενείς
από τον πατέρα της «επικλήρου κόρης»
άρρενες ήταν παντρεμμένοι, για να
παντρευτούν την «επίκληρον κόρην»,
θα έπρεπε να διαζευχθούν την πρώτη
τους σύζυγο. Βέβαια, ο θεσμός αυτός
της «επικλήρου κόρης» σιγά σιγά άρχι
σε να αχρηστεύεται.
Γίνον
ταν ακόμα και δικαστικοί αγώνες για το
ποιος θα πάρει σύζυγο την «επίκληρον
κόρην». Εξετάζοντας στη συνέχεια τη
διάταξη τη σχετική με τη δ ιά λυ ση του
γάμου έχουμε να παρατηρήσουμε τα
ακόλουθα: Ο γάμος δια λυόταν ή με
δια ζύγιο ή με θάνατο Σχετικά με τη
διάλυση του γάμου με δια ζύγιο θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι το τελευ
ταίο μπορούσε να λάβει χώρα ελεύθε
ρα και εύκολα, με έναν όμως περιορι
σμό. Ο περιορισμός αυτός υπήρχε στο
ότι ο διαζευγμένος σύζυγος απαγορευ
όταν να πάρει γυναίκα πιο νέας ηλικίας
από την ηλικία εκείνης που τη διαζεύχθηκε. Ο περιορισμός της διάταξης

αυτής του διαζυγίου δεν υπήρχε μόνο
για τον διαζευγμένο ούζυγο, αλλά και
για τη διαζευγμένη σύζυγο. Βλέπουμε
έτσι ότι η διαζευγμένη ούζυγος απαγο
ρευόταν να πάρει άνδρα νεώτερης
ηλικίας από την ηλικία εκείνου που τον
διαζεύχθηκε. Βέβαια, η διάταξη αυτή
για το διαζύγιο έχει το ηθικό στοιχείο
μέοα της. Στην περίπτωση που η
διαζευγμένη σύζυγος δεν ξαναπαν
τρευόταν, τότε αυτή επανερχόταν στην
«κυριείαν» του πατέρα της, αν αυτός
ζούσε, διαφορετικά υπαγόταν οτην
«κυριείαν» του κοντινότερου από αγχι
στεία συγγενή της. Αν όμως λάβαινε
χώρα η άλλη περίπτωση διάλυσης του
γάμου, δηλαδή η σχετική με το θάνατο,
τότε τι γινόταν; Οταν ο σύζυγος
πέθαινε και άφηνε στη ζωή τη σύζυγό
του με τα παιδιά τους, τότε θα έπρεπε
να διακρίνει κανείς δυο περιπτώσεις:
Σύμφωνα με τηνπρώ τη π ερίπτω σ η, αν
η χήρα σύζυγος αποφάσιζε να μείνει
στο συζυγικό της σπίτι, τότε την «κυρι
είαν» πάνω της την είχε ο μεγαλύτερος
σε ηλικία ενήλικος γιός της. Σύμφωνα
με τη δ εύ τερ η περίπτω σ η, αν η χήρα
σύζυγος αποφάσιζε να πάει να μείνει
μαζί με τα παιδιά της στο πατρικό της
σπίτι, τότε την «κυριείαν» πάνω της -την
είχε ο πατέρα της. Αν όμως είχε
πεθάνει ο πατέρας της, τότε την
«κυριείαν» πάνω στη χήρα σύζυγο την
είχε ο κοντινότερος συγγενής της λ.χ.
ο αδελφός της, άσχετα αν τα παιδιά της
χήρας συζύγου ήταν ενήλικα. Όταν η
χήρα σύζυγος αποφάσιζε να πάει μαζί
με τα παιδιά της να μείνει στο πατρικό
της σπίτι, τα παιδιά της όμως ήταν
ανήλικα, τότε τα ανήλικα αυτά παιδιά τα
ανάθεταν σε επ ιτρ ο π εία , επίτροποι
δηλαδή φρόντιζαν γι' αυτά. Η πατρική
περιουσία διαμοιραζόταν από τους γνή
σιους αδελφούς με κλήρο και εξίσου.
Τα νόθα παιδιά λάμβαναν μικρότερη
περιουσία, αλλά η τιμή που γινόταν σ'
αυτά ήταν ίση μ' εκείνη που γινόταν οτα
γνήσια παιδιά. Για τη διάταξη των
αρχαίων για την υ ιο θ εσ ία έχουμε να
παρατηρήσουμε τα εξής: Ο γάμος
στην αρχαία Ελλάδα ήταν στενά
σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο ς με τη γέννη σ η νέ ω ν
ανθρώ πω ν, δηλαδή με την τε κ ν ο γ ο 
νία. Θ ρ ησ κευτικοί λόγοι ε π έ β α λ λ α ν
την τεκνογονία, για να δ ια ιω ν ισ θ ε ί
το γέ νο ς και η ο ικ ο γ έ ν ε ια Πίστευαν

οι αρχαίοι ότι οι νεκροί προστατεύονται
με τη λατρεία των απογόνων τους που
βρίσκονται στη ζωή. Αλλά τι γινόταν
στην περίπτωση που ένα συζυγικό
ζευγάρι δεν κατόρθωνε να αποκτήσει
παιδιά: Σ' αυτή την περίπτωση το

άτεκνον συζυγικό ζευγάρι υιοθετούσε
παιδιά και τα έκανε δικά του με την
πεποίθηση ότι έτσι θα συνεχιζόταν
τεχνητά η εφέστεια λατρεία της οικο
γένειας και του γένους. Την ατεκνία
στην αρχαία Ελλάδα τη θεωρούσαν
κατάρα. Βέβαια, όλα αυτά βασίζονταν
σε θρησκευτικές αντιλήψεις των αρχαί
ων και όχι σε νομικούς λόγους.
Ως προς τον όρο «σύζυγος» θα
πρέπει να σημειώσει κανείς τα εξής:
Κατά τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα, στα
κλασσικά Ελληνικά δίκαια, όπως το
Αττικό δίκαιο, κυριαρχεί η λέξη «δάμαρ» (γεν. «δάμαρτος»), που ήταν
γνωστή απ' την Ομηρική εποχή. Η λέξη
«δάμαρ» (από το ρήμα «δάμνυμι»,
δηλαδή δαμάζω) σήμαινε τη σύζυγο. Η
ορολογία «σύζυγος» είναι κατοπινή,
γιατί και στα Ελληνιστικά ακόμα χρόνια η
έννοια του ή της «συζύγου» αποδινόταν με τους όρους «ανήρ» και «γυνή»
αντίστοιχα. Οι παρθένες γυναίκες έ 
φερναν το όνομα «αδάμαστοι». Η ζωή
της γυναίκας στην αρχαία εποχή, όπως
και σ' άλλο σημείο αναφέραμε, δεν
ήταν καθόλου ζηλευτή από άνεση. Οι
γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να εξέρ
χονται από το σπίτι τους πάντα με τη
συνοδεία των υπηρετριών και τωναμφιπόλων τους. Η αγάπη της γυναίκας
προς το σύζυγό της πάντα ήταν μεγά
λη. Πρωταρχική θέση κατέχει η Πηνε
λόπη, η σύζυγος του βασιλιά της
αρχαίας Ιθάκης Οδυσσέα, που περίμενε το σύζυγό της ύστερα από μεγάλη
απουσία εξαιτίας του Τρωικού πολέ
μου. Βέβαια, υπάρχει και το παράδοξο
της Ελένης, της συζύνου του βασιλιά
της αρχαίας Σπάρτης Μενέλαου, που
εγκατέλειψε το συζυγικό της σπίτι
ακολουθώντας τον Πάρη στην Τροία με
την ιστορία της αρπαγής της και έγινε
έτσι πρόξενος του Τρωικού πολέμου,
όπου μετά το τέλος του Τρωικού
πολέμου επέστρεψε μαζί με το σύζυγό
της στο συζυγικό σπίτι. Το παράδοξο
αυτό της ωραίας Ελένης με την εγκατά
λειψη του συζύγου της ήταν ένα κάποιο
ατόπημα στην αρχική κατάσταση της
αρχαίας Ελληνικής κοινωνίας, αλλά δε
θα πρέπει να λησμονήσει κανείς ότι
σημαντικές γυναίκες αναδείχτηκαν
στον αρχαίο Ελληνικό χώρο σημαντικές
για την πίστη και αγάπη για τους
συζύγους τους, όπως λ.χ. η Πηνελόπη
η σύζυγος του Οδυσσέα και η Αρήτη η
σύζυγος του Αλκίνοου. Θα πρέπει να
σημειώσει κανείς ακόμα ότι ατοπήματα
συμβαίνουν σε πολλούς τόπους και σε
διάφορες εποχές. Στη συνέχεια θα
πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες, που

κατάγονταν από ονομαστές οικογένει
ες, μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν
στη ζωή πλάι στους συζύγους τους και
να επιτηρήσουν τη διαχείριση του σπιτι
ού τους στις απουσίες των συζύγων
τους. Το έθιμο αυτό αναπτύχθηκε στη
μικρασιατική Ελλάδα σύμφωνα με το
Σιμωνίδη και άλλους συγγραφείς. Στα
άλλα μέρη της αρχαίας Ελλάδας ανα
πτύχθηκαν τοπικά έθιμα που, όπως
είπαμε, τη θέση της γυναίκας την
ήθελαν στο σπίτι, στο νυναικωνίτη.
' Ενα άλλο πράγμα, που θα πρέπει να
σημειώσει κανείς, είναι το σχετικό με
την προίκα. Ό ταν επρόκειτο να γίνει
ένας γάμος, η υποψήφια νύφη πήγαινε
στον υποψήφιο γαμπρό προίκα. Η προί
κα ήταν κάτι που συνηθιζόταν απ’ την
παλιά εποχή και που συνεχίστηκε και
αργότερα. Την προίκα την έδινε στη
νύφη ο πατέρας της και αυτή με τη
σειρά της την πήγαινε στον γαμπρό.
Την προίκα στον αρχαίο Ελληνικό χώρο
τη θεωρούσαν σαν κάτι το πολύ σπου
δαίο και σημαντικό. Επίσης με τη σειρά
του και ο γαμπρός πήγαινε στον πεθερό
του δώρα που λεγόντουσαν «έδνα».
Σύμφωνα με τους αρχαίους, για να
δώσει κανείς την κόρη του σαν σύζυγο
σε υποψήφιο γαμπρό, θα έπρεπε ο
υποψήφιος γαμπρός να στολίζεται με
πλούτο και περιουσία, με θέσεις και
αξιώματα στην κοινωνία και με επιφανή
καταγωγή - να έχει θα λέγαμε σήμερα
υψηλή κοινωνική θέση. Εκτός απ' αυτά
βέβαια που αναφέραμε και που θα
έπρεπε να στολίζεται ο υποψήφιος
γαμπρός, ο τελευταίος θα έπρεπε να
περιβάλλεται ακόμα και με άλλα χαρί
σματα, όπως λ.χ. με σωματική δύναμη.
Συνεχίζοντας τα σχετικά με την προίκα,
έχουμε να παρατηρήσουμε ότι κύριος
της προίκας γινόταν ο σύζυγος της
γυναίκας. Ο σύζυγός της είχε πάνω
στην προίκα απόλυτη εξουσία, μπορού
σε δηλαδή να διαθέσει την προίκα,
όπως εκείνος ήθελε. Το δικαίωμα αυτό
της διάθεσης της προίκας από το
σύζυγό της συνδεόταν με το δικαίωμα
της «κυριείας» που είχε ο σύζυγος
πάνω στη σύζυγό του. Η προίκα μπο
ρούσε να είναι χρηματική ή όχι χρηματι
κή. Αν ο γάμος διαλυόταν με διαζύγιο,
τότε ο σύζυγος ήταν υποχρεωμένος να
επιστρέφει την προίκα που είχε λάβει
από τη σύζυγό του. Όπως είπαμε, αν η
προίκα ήταν χρηματική, τότε την επέ
στρεφε σε χρήμα. Αν όμως η προίκα
δενήταν χρηματική, τότε αυτή επίατρε φόταν αποτιμημένη σε χρήμα. Την
προίκα την έδιναν μετά τη διάλυση του
γάμου σ' αυτόν, που γινόταν κύριος της
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γυναίκας. Αν η γυναίκα πέθαινε, τότε
την προίκα την είχε ο σύζυγός της και
την κληρονομούσαν τα παιδιά τους.
Στην περίπτωση εκείνη που ο γάμος σ'
ένα συζυγικό ζευγάρι διαλυόταν με
διαζύγιο, αν ο σύζυγος δεν επέστρεφε
την προίκα στη σύζυγό του, τότε
αναλαμβάνονταν απ’ την πλευρά της
διαζευγμένης συζύγου δικαστικοί αγώ
νες που απόβλεπαν στην απόδοση οτη
διαζευγμένη σύζυγό της προίκας της.
Η δίκη αυτή για την απόδοση της
προίκας λεγόταν «δίκη σίτου» και ήταν
-θα λέγαμε- το ένδικο με ευρεία
έννοια μέσο της αγωγής για την απόδο
ση της προίκας. Λεγόταν «δίκη σίτου»,
γιατί στην προκειμένη περίπτωση η
λέξη «σίτος» σήμαινε τη διατροφή. Αν
την προίκα της συζύγου την αποτελού
σαν ακίνητα πράγματα, αυτά τα σημείω
ναν με πέτρινες στήλες που λεγόντου
σαν «όροι». Την προίκα της γυναίκας,
που δινόταν στο γαμπρό, ότάν παντρεύ
ονταν, την αποτελούσαν περιουσιακά
στοιχεία, είχε δηλαδή η προίκα περιε
χόμενο περιουσιακό. Θα πρέπει ατη
ουνέχεια να σημειώσουμε ότι η γυναίκα
είχε και ατομική κατά κάποιο τρόπο
περιουσία. Την ατομική αυτή περιουσία
της γυναίκας την αποτελούσαν τα
κοσμήματά της, ο ρουχισμός της, όπως
ακόμα και οι προσωπικοί δούλοι και
δούλες της. Η ατομική περιουσία δινό
ταν στη γυναίκα «εσθήτος χάριν»,
όπως έλεγαν. Μ ε το π έρ α σ μ α του
χρόνου οι π ρ ο ίκ ε ς άρ χισ αν να π ε ρ ι
ορίζοντα ι και να έ λ θ ε ι έτσ ι στην
πρώ τη θέσ η στο γά μ ο το η θ ικ ό
σ τοιχείο. Το ηθικό στοιχείο εκτιμήθη-

κε από το Σάλωνα, όπως αναφέρει ο
Πλούταρχος: «Ου γαρ εβούλετο μισθο
φόρον ουδ’ ώνιον είναι τον γάμον.... »
(Πλούταρχου: Σάλωνας, 20).
Οι νομοθέτες στην αρχαία Ελλάδα
πρόβλεψαν με διατάξεις στις νομοθε
σίες τους σχετικά με το γάμο και γενικά
με το οικογενειακό δίκαιο. Οπως
αναφέραμε και σ' άλλο σημείο, εκτός
από το θεσμό του γά μου και τη διάταξη
για την προίκα, στην αρχαία Ελλάδα η
Χαρώνδέια νομοθεοία προέβλεπε και
άλλες διητάξεις μορφής οικογενειακού
δικαίου. Τέτοιες διατάξεις ήταν το
«νυ μ φ εύ εσ θ α ι εκ νέου», η διάταξη
για την κληρονομιά , η διάταξη για την
« επίκληρ ον κόρην», η διάταξη η σχε
τική με τη διά λυση του γάμου και η
διάταξη η σχετική με την υ ιο θ εσ ία , που
αναπτύχθηκαν σ' άλλη ενότητα. Σχετι
κά με τη διάταξη για την κλη ρο νο μ ιά ,
θα πρέπει να κάνει κανείς μια συμπλη
ρωματική παρένθεση αναφέροντας
πως διαμορφώθηκε η διάταξη αυτή στη
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νομοθεσία του Σάλωνα Ο Σάλωνας
υ π ή ρ ξε ο ε μ π ν ε υ σ τ ή ς , αλλά ταυτό
χρονα και ε κ ε ίν ο ς π ο υ π ρα γμάτω σ ε
στη ν ο μ ο θ ε σ ία του τη δια δ ο χή με
δια θ ή κη σαν κ α θ ο λ ικ ή δ ια δ ο χή Βλέ

πουμε λοιπον ότι, σύμφωνα με το
Σόλωνα, εκείνος που δεν είχε παιδιά
γνήσια, μπορούσε να κάνει κληρονόμο
του όποιον εκείνος ήθελε. Φαίνεται
έτσι ότι η κληρονομική διαδοχή πραγμα
τικά είχε γίνει χειράφετη από την
οικογένεια και το γένος στον αρχαίο
Ελληνικό χώρο. Π ροτού π ρ ο β λ έ ψ ε ι ο
Σάλωνας για την κ λ η ρ ο ν ο μ ικ ή δ ια 
δοχή σαν χ ειρ ά φ ετη από την ο ικ ο 
γ έ ν ε ια και το γέ ν ο ς στη ν ο μ ο θ ε σ ία
του, υ π ή ρ ξε η δ ια δοχή ε ξ α δ ια θ έ 
του. Η διάταξη αυτή για την κληρονομιά

βρίσκεται μέσα στα πλαίσια απ' τη μιά
του οικογενειακού και απ' την άλλη του
κληρονομικού δικαίου. Σαν συμπέρα
σμα από τα όσα αναφέραμε για το
οικογενειακό δίκαιο στην αρχαία Ελλά
δα είναι τα πιο κάτω: Ο γά μος α π ο τέλ ε σ ε σ ’ όλο το π έρα σ μ α του χ ρόνου
έ ν α ν π ραγματικό νο μ ικ ό θ ε σ μ ό και
κο ινω νικό φ α ιν ό μ ε ν ο μαζί, που α π ό 
β λ ε π ε και α π ο β λ έ π ε ι στη δ η μ ιο υ ρ 
γία ο ικ ο γ έ ν ε ια ς Ο γάμος δεν είναι

μόνο ο θεμελιωτής και το στήριγμα της
οικογένειας, αλλά ο ίδιος είναι ο
ιδρυτής της. Κατά συνέπεια, ο γάμος
σαν ιδρ υτικό σ το ιχ είο της ο ικ ο γ έ 
νειας, α κό μ α σαν σ το ιχ ε ίο θ ε μ ε λ ίω σης και σ τήριξης της ο ικ ο γ έ ν ε ια ς ,
α π ο β α ίν ε ι π ρα γματικά πο λύ σ η μ α ν 
τικός ν ο μ ικ ό ς θ εσ μ ό ς και κ ο ινω νικό
φ α ιν ό μ ε ν ο α πό τα π ιο σπουδαία
Βλέπουμε έτσι ότι ο γά μ ο ς στην
αρχαία Ελλάδα α π ο τ έ λ ε σ ε τη σ υ ν ύ 
πα ρ ξη ε κ ε ίν η του άνδ ρ α με τη
γυ να ίκα έχοντας σαν σκο π ό τη γ έ ν 
νηση νέ ω ν α νθ ρ ώ π ω ν και τη δ ια τή 
ρηση, αλλά και δ ια ιώ νισ η της ο ικ ο 
γ έ ν ε ια ς και του γ έ ν ο υ ς Ακόμα θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι ο γάμος
στην αρχαία Ελλάδα α π ο τ ε λ ο ύ σ ε
συνάρτηση της ο ικ ο γ έ ν ε ια ς με π α 
τριαρχική μορφή, είχαμε δηλαδή πα

τριαρχικό γάμο, που στην πιο έντονη
εκδήλωσή του κατέληγε στην πολυγα
μία. Ο πατριαρχικός γάμος είχε εμφανι
στεί στους ινδοευρωπαϊκούς λαούς,
στους οποίους ανήκουν και ο ι' Ελληνες
και οι Ρωμαίοι. Εκτός όμως α πό το
χαρακτήρα του γάμου σαν νο μ ικο ύ
θ ε σ μ ο ύ και κο ινω νικο ύ φ α ιν ο μ έ ν ο υ
στην αρχαία Ελλάδα, τ έ θ η κ α ν και
α ρ κ ε τ έ ς άλλες ν ο μ ικ έ ς δια τά ξεις
μ ορφ ής ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ο ύ δ ικα ίο υ , που
α π ο τ έ λ ε σ α ν και α π ο τ ε λ ο ύ ν τις β ά 
σ εις και τα θ ε μ έ λ ια για τ ις ν ε ώ τ ε ρ ε ς
και σ ύ γχρ ο νες ν ο μ ο θ ε σ ίε ς

Στο ρυθμό του χιούμορ

Ο ΚΥΡΙΟ
Του Σττυρ. Δεμέναγα

Ο ά γ νω σ το ς λω π ο δ ύ τη ς «μπούκαρε»
ενα βρ άδυ στο σ π ίτ ι της κυρ ία ς Ζ α μπ έ τ α ς νομίζοντας ότι δεν υ π ή ρ χ ε κ α 
νείς μέσ α . Αλλά...

πράγματα μπο
Τ ΑρούνΠΙΟναπαράδοξα
συμβούν στη ζωή. Η
παρακάτω όμως ιστορία ξεπερνάει κά
θε όριο και μπορεί να διεκδικήση και το
όσκαρ της παραδοξότητας.
Βασικός ήρωας του απίθανου αυτού
σενάριου είναι ένας λωποδύτης της
καριέρας και μια κυρία από αυτές που
διαθέτουν τετραγωνικό μυαλό και απί
θανη ετοιμότητα.
Ο άγνωστος λοιπόν αυτός λωποδύ
της είχε «μπουκάρει» ένα βράδυ στο
σπίτι της κυρίας Ζαμπέτας νομίζοντας,
πως δεν ήτανε κανένας μέσα, για να
σουφρώσει ό,τι ήτο δυνατόν και να
φύγει ανενόχλητος.
Είχε κάνει όμως λάθος στους υπολο
γισμούς του. Η κυρία Ζαμπέτα χουζούρευε στο κρεβάτι με σβυστό το φως,
όταν ξαφνικά βλέπει ν ’ ανοίγει η πόρτα
και να μπαίνει με προφυλάξεις ένας
απίθανος τύπος, κακοντυμένος, αξύρι
στος με τραγιάσκα και φυσιογνωμία
κακοποιού.
-Κλέφτης! εψέλλισε έντρομη και
πετάχτηκε απ' το κρεββάτι.
-Μ η φωνάζεις γιατί χάθηκες! της
είπε αγριεμένος^ λωποδύτης.
-Τ ι... Τι ζητάτε εδώ; ρώτησεξεψυχισμένη η κυρία Ζαμπέτα.
-Δώσε μου ότι λεφτά έχεις! πρόστα
ζε εκείνος με ύφος απειλητικό.
Η πρώτη σκέψη της κυρίας Ζαμπέτας
ήτανε να τρέξει να φέρει τα ογδόντα
χιλιάρικα που είχε στη ντουλάπα από
οικονομίες και να τα δώσε ιστό λωποδύ
τη να φύγει να μην τον βλέπει. Αλλά
αμέσως άλλαξε γνώμη, ©α έκανε μια
προσπάθεια να περισώσει αυτά τα

ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ
χρήματα, που ήταν οικονομίες πέντε
χρόνων. Αλλως τε τα λεφτά ήταν καλά
κρυμμένα. Κι' όοο και νάψαχνε ο
κλέφτης, δεν θα τα εύρισκε. Τάχε στη
φόδρα ενός παλαιού κουστουμιού.
- Ακόυσες τι είπα; ξανάπε πιο απει
λητικά ο κακοποιός. Κατέβαινε ότι
λεφτά έχεις!
-Καλέ τι λεφτά; απάντησε τρέμοντας η κυρία Ζαμπέτα. Πού να τα βρω τα
λεφτά η φτώχειά;
Αλλά ο λωποδύτης ήτανε ανένδοτος.
-Δ ε με ξεγελάς εμένα! Δώοε μου τα
λεφτά... Τ' ακούς; βροντοφώνησεέτοι
μος να ορμή σε ι κατά πάνω της.
Κρύος ιδρώτας έλουσε την κυρία
Ζαμπέτα και ετοιμάστηκε να βγάλει τα
λεφτά από τη φόδρα και να του δώσει.
Αλλά και πάλι δεν το αποφάσισε. Τα
λεφτά αυτά ήταν οι κόποι και ο ιδρώτας
πέντε χρόνων του συζύγου της του κ.
Μιχάλη και ήτανε κρίμα να τα σουφρώ
σει ο πρώτος τυχόν λωποδύτης.
-Αφού σας είπα, ότι δεν έχω χρήματα
η κακομοίρα! του είπε άοπρη σαν
κιμωλία. Ψάξτε αν δε με πιστεύετε....
Ο λωποδύτης δεν έχασε καιρό. ' Αρ
χισε τις έρευνες. Άνοιξε μπαούλα,
ντουλάπες, σερβάν. Έψαξε σε συρτά
ρια, σε στρώματα. Άδικος κόπος.
-Δεν έχω άνθρωπέ μου! Άδικα
ψάχνεις. Μακάρι να είχα!
-Τότε δώσε μου τα χρυσαφικά οου!
-Χρυσαφικά εγώ; Πού να τα βρω ή
έρημη....
-Ούτε χρυσαφικό δεν έχεις; εξεμάνη ο λωποδύτης. Τι έχεις τότε χριστιανή μου;
-Να! Έ να... πενηντάρι έχω μόνο που
μου άφησε ο άντρας μου για φαί!
' Αστραψε και βρόντησε ο κλέφτης.
- ’ Ενα πενηντάρι; Με κοροϊδεύεις; Τι
θα φάτε με ένα πενηντάρι; Σπίνοι
είσαστε;'
Πήρε τότε μισοκακόμοιρο ύφος και
άρχιοε να αραδιάζει ότι ψέμμα της
κατέβαινε, μήπως συγκινήσει τον κακο
ποιό.
- Ά χ ! κύριε λωποδύτη μου πού να
σας τα λέω... Είμαι να με κλαίτε τη

δύστυχη... Καλέ, ούτε να φάω δεν έχω
ή κακομοίρα...
-Ποιανού τα πουλάς αυτά κυρά μου;
ξεσπάθωσε ο κλέφτης. Κοτζάμου μαγαζάρα έχει ο άντρας σου και μου λες
ότι δεν έχεις να φας;
Ηλθε σε δύσκολη θέση η κυρία
Ζαμπέτα. Ο λωποδύτης ήξερε πρόσω
πα και πράγματα. Ωστόσο προσπάθησε
να δικαιολογηθεί.
-Τ ι το όφελος αν έχει μαγαζί ο
άντρας μου; ' Αλλη του τα τρώει τα
λεφτά. ' Εχει μπλέξει με μια ζωντοχήρα
ο άθλιος και ξενυχτάει μαζί της και
μένα μου δίνει ένα πενηντάρι κάθε
πρωί. Τι να μου κάνει ένα πενηντάρι σας
παρακαλώ; Να μαγειρέψω; Να ντυθώ;
Αφού σκεφθείτε, λέω να πουλήσω το
σερβάν για να πληρώσω το φως και τα
σκουπίδια του Δήμου.
- Ωστε έτσι ε; έκανε μαλακωμένος
τώρα ο λωποδύτης.
-Και μόνον αυτό; συνέχισε η κυρία
Ζαμπέτα βλέποντας να πιάνουν τόπο τα
ψέμματα που αράδιαζε. Δε λέτε που
χρωστάμε και τρία νοίκια κι ο προκομέ
νος ο άντρας μου εννιά έχει ο μήνας.
«Μιχαλάκη, του λέω, να πληρώσουμε τα
νοίκια γιατί θα μας πετάξουν τα πρά-

Κ υ ρ ιε ττόλισμαν μ ή π ω ς ε ίδ α τ ε μια
κ υ ρ ία χ ω ρ ίς ε μ έ ν α ;

γματα στο δρόμο». Και τι μου απαντάει;
Δεν πάει να τα πετάξουνε! Σκορδοκαίλα μου!»
-Βρε το μασκαρά! έκανε αγανακτισμένος ο λωποδύτης, ενώ η κυρία
Ζαμπέτα έπαιρνε τραγικότερο ύφος.
-Και δε φτάνει που μ' αφήνει θεονήστικη, με δέρνει από πάνω οαναθεματισμένος. Βλέπεις δεν έχω αδέλφια και
συγγενείς να του τρίξουν τα δόντια και
μπορεί να αλωνίζει όπως θέλει... Προ
χτές μάλιστα γύρισε τα ξημερώματα
μεθυσμένος και μούσπασε τον καθρέ
φτη της τρίφυλλης ντουλάπας ο κα
κούργος. Να! κυττάξτε για να πιστέψε
τε....
Και τούδειξε τον σπασμένο καθρέ
φτη, που τον είχε σπάσει η ίδια από
απροσεξία πριν λίγες μέρες.
-Βρε, τον κανάγια! γρύλιοε ο λωπο
δύτης έξω φρενών κατά του βαναύσου
συζύγου, ενώ η κυρία Ζαμπέτα συνέχι
ζε τις... παρλαπίπες της.
-Καλέ έχω να φάω κρέας από το
Δεκαπενταύγουστο η κακομοίρα, το
πιστεύετε; Τι να μου κάνει ένα πενην
τάρι που μου αφήνει ο ξεμυαλισμένος;
' Εχω πήξει στο ραδίκι και στις φακές. ..
Και βγάζοντας από την τσάντα της
ένα πενηντάρι το προσέφερε στο λω
ποδύτη με θεαματική χειρονομία:
-Ορίστε! Πάρτε το! Αυτό έχω όλο κι'
όλο!
-Κράτησε κυρά μου το πενηντάρι
σου... έκανε με ουμπόνοια ο κλέφτης.
' Αλλως τε εσύ είσαι πιο φουκαρού από
μένα! Γειά χαρά! Και κίνησε να φύγει.
Πριν βγει όμως από την πόρτα της
υπηρεσίας, κοντοστάθηκε για λίγο σκε
φτικός. Υστερα έβγαλε από την τσέπη
του δύο κατοστάρικα και κουνώντας το
κεφάλι του μελαγχολικά, προσέθεσε:
-Πάρτε το κυρά μου... Δεν έχω
δυστυχώς άλλα λεφτά! Πάρε το διακο
σάρι ν' αγοράσεις λίγο κρέας να φας
κΓ εσύ φουκαριάρα....
Κι' αφήνοντας τα λεφτά στο χέρι της
ανεχώρησε, ενώ η κυρία Ζαμπέτα είχε
μείνει εμβρόντητη από το πρωτοφανές
αυτό γεγονός. Και με το δίκιο της.
Ξέρεις τι είναι νάρχεται ένας λωποδύ
της να την κλέψει και αντί να της πάρει
τα χρήματά της να του πάρει αυτή τα
δικά του; Αυτό δεν έχει ματαγίνει. Και
αποδεικνύει, πως αυτός ο λωποδύτης
είναι εκτός εποχής και πραγματικότη
τας και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει
προκοπή οτο επάγγελμα! Ψέμματα;
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Παλλικάρια του 1821 χορεύουν υπό τους ήχους μπουζουκιού. ( Εργο του Γάλλου λοχαγού Πεϋτιέ)

ΤΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
Ο ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ α π ό μια μεγάλη
μερίδα Ελλήνων θεωρείται σ ή 
μερα τουρκικής π ρ οελεό σ εω ς και
συνώνυμο τω ν καταγω γίω ν και της
π ιο εξαχρειωμένης «ψυχαγωγίας»,
ενώ α π ό μερικούς άλλους σ υ γ κ α 
ταλέγεται στα γνήσια λαϊκά μας
όργανα. Είναι ίσως το μόνο π ο υ
κατάγεται α π ’ ευθείας α π ό ένα
γ νω σ τό τα το α ρ χ α ιο ελλη νικό ό ρ 
γανο, την πανδ ο ύρα ή πανδουρίδα.
Το μπουζούκι με π ρ ω τα γ ω νισ τι
κό ρόλο στη λαϊκή ορχήστρα, με το
ίδιο σχήμα π ο υ έχει και σήμερα, τις
ίδιες π ε ρ ίπ ο υ διαστάσεις, και την
ίδια διάταξη χορδών, παρ ουσιάζει
μια αδιάλειπτη ιστορία χιλιάδων
ετών στον ίδιο αυτό τό πο . Πέρασε
α π ό τα χέρια τω ν αρχαίω ν Ελλήνων
στους Βυζαντινούς, επ έζη σ ε της
400χρονης Τουρκοκρατίας και γ ν ώ 
ρισε στις μέρες μας μια νέα π α γ κ ό 
σμια «δόξα» στις Κάννες και στο

Τ
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Μ πρόντγουαιη. Η «άνθηση» αυτή
το π ιθ α νώ τερ ο είναι ότι συ μ πίπτει
χρονικά με τη β ιομηχανοποίηση
του ίδιου του οργάνου, αλλά και της
μουσικής, π ο υ τείνει να εκφράζει τα
τελευταία ιδίως χρόνια στην Ελλά
δα.
Βέβαια, είναι αυτονότητο π ω ς τα
όργανα δεν ταυτίζονται με τη μ ο υ 
σική και π ω ς κακά όργανα δεν
υ π ά ρ χ ο υ ν , ενώ α ντίθ ετα υ π ά ρ 
χουν κακές μουσικές. Το μόνο π ο υ
συμβαίνει με τα όργανα είναι το ότι
εμφανίζουν περιόδους ακμής και
παρακμής, καθώς συνδέονται με
μουσικά ρεύματα της μιάς ή της
άλλης εποχής. Και κυρίως το ότι η
«ακμή» και «παρακμή» τους εξαρτάται αποκλειστικά α π ό τα χέρια
τω ν εκτελεστών τους. Φ αίνεται ό 
μως π ω ς το μπουζούκι, αυτό π ο υ
εμείς όλοι σήμερα ονομάζομε έτσι,
είναι το π ιο «τυχερό», α π ό αυτή την

ά π ο ψ η , όργανο, επομένω ς και το
π ιο μακρόβιο.
Τα τελευταία χρόνια διαθέτομε
κ ά π ο ια βιβλιογραφία για την ε λλη 
νική παρ αδοσιακή μουσική. Χάρη ο
αυτή γνωρίζουμε ορισμένα στοι
χεία για την κατα γω γή και, σε
χονδρές γραμμές, την ιστορία του
μπουζουκιού. Το ελληνικό αυτό
όργανο στους αιώνες της ζωής του
είχε τα ονόματα π ανδ ο ύρ α ή π α ν 
δ ου ρ ίδα , τ ρ ίχ ο ρ ο ν , τ α μ π ο υ ρ ά ς ,
θαμποόρα , ταμπούριν, ψαλτήριον
μπουζούκι και π ο λ λ ά άλλα ακόμη,
με τα ο π ο ία ονόμαζαν άλλα μικρό
τερα ή μεγαλύτερα όργανα της
ίδιας οικογένειας, τω ν τα μ π ο υ ρ ά δων. Στην πραγματικότητα ήταν
α π λ ώ ς μ ικ ρ ο τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις και
π αρ αλλα γ ές του ίδιου βασικού ο ρ 
γάνου, του τα μπ ο υρ ά . Είναι χ α ρ α 
κτηριστικό και π ρ έ π ε ι να σημειωθεί
εδώ ότι η ονομασία μπουζούκι π ο υ

fc/πΊκράτησε τελικά δεν είναι κα ι
νούρια. Χρησιμοποιείται μαζί με την
ονομασία ταμπουράς α π ό το Μ ε 
σαίωνα.
Ας πάρ ουμε, όμως, τα π ρ ά γ μ α τα
α π ό την αρχή με μια σύντομη
μορφολογική π εριγρα φ ή του ο ρ 
γάνου. Το μπουζούκι, ο τ α μ π ο ύ ράς, η πανδ ο ύρα είναι έγχορδα
όργανα, π ο υ π αίζονται με ένα
μικρό πλήκτρο (πέννα). Χωρίζονται
σε δυο μέρη: Στο ηχείο, ένα ημισφαιρικό σκάφος, π ο υ χρησιμεύει
γ ια τ η ν α ν τ ή χ η σ η κ α ισ ' ένα δ ιπ λ ά 
σιου μήκους ξύλο (μπράτσο) π ά ν ω
στο ο π ο ίο τεντώνονται τρεις μονές
ή έξη διπλές χορδές (γι’ αυτό
λέγεται τρίχορδον ή και εξάχο ρδον). Το συνολικό μήκος του ο ρ γ ά 
νου είναι κάτι λιγότερο α π ό ένα
μέτρο.
Οργανα, π ο υ μοιάζουν με το
μπουζούκι, είναι το λαγούτο και το
ούτι (πο υ έχουν όμως π ο λ ύ μ ε γ α 
λύτερο ηχείο και π ο λύ π ιο κοντό
μπράτσο), το μαντολίνο (που έχει
μικρότερο επίσης ηχείο και π ολύ
π ιο μικρότερο μπράτσο) και η κιθ ά 
ρα, π ο υ διαφέρει ριζικά και στο
σχήμα και στη διάταξη των χορδών.
Μ όνο άλλα ανατολίτικα όργανα
(σαζ της Τουρκίας, ταμπούρ των
Αράβων καθώς και μερικά ακόμη
της Α π ω Ανατολής), μοιάζουν με
το μπουζούκι. Είναι μάλιστα π ο λύ
πιθανό, ό π ω ς αναφ έρουν οι ε ρ ε υ 
νητές, η α πώ τερ η καταγω γή της
πανδούρας να είναι α π ό την Α ν α 
τολή, λίκνο παλιότερω ν, αλλά μ ε 
γάλων πολιτισμών. Ο π ω ς όμως
συνέβη και με το σύνολο των π ο λ ι
τιστικών στοιχείων π ο υ κληρονό
μησε ο αρχαίος ελληνικός π ο λ ιτ ι
σμός, έτσι και στην π ε ρ ίπ τ ω σ η της
μουσικής και των οργάνων, τους
έδωσε τέτοιες διαστάσεις, π ο υ κ α 
ταύγαζαν για αιώνες την π ν ε υ μ α 
τική ζωή όλου του κόσμου. Πάνω σ ’
αυτές βασίσθηκε η δυτική α να γ έν
νηση, μήτρα όλου του νεώτερου
δυτικού πολιτισμού.
Στην αρχαία Ελλάδα, π ο υ η λέξη
«μουσική» ήταν συνώνυμη με τη
δική μας λέξη «πολιτισμός» ή κ α λ ύ 
τερα «καλλιέργεια» υ π ή ρ χα ν π ο λ 
λά όργάνα, έγχορδα, π νευ σ τά και
κρουστά. Τα κυριώτερα έγχορδα
όργανα ήταν η κιθάρα, η λύρα, η
φόρμιγξ, η βάρβιτος, η ά ρ π α και η
πανδούρα. Α π ό α υ τά στις μέρες
μας επιβιώ νουν μερικά ονόματα, τα
ο π ο ία όμως αντιστοιχούν π ια σε
άλλα ό ρ γ α ν α .' Ο π ω ς λόγου χάρη η
κιθάρα, π ο υ στη σημερινή της μορ

φ ή δεν έχει καμιά α πο λύ τω ς σχέση,
μορφολογικά τουλάχιστον, με την
αρχαία ελληνική. Το μόνο όργανο
α π ό τα έγχορδα, π ο υ επιβιώνει,
είναι η πανδούρα.
Α πεικόνιση της αρχαίας π α ν δ ο ύ 
ρας σώ ζεται σ ’ ένα α νάγλυφ ο π ο υ
φυλάσσεται στο Εθνικό Α ρ χα ιολο
γικό Μ ουσείο. Παριστάνει μια μ ο ύ 
σα π ο υ κρατά στα χέρια της ένα
τέτοιο όργανο. Ο μουσικολόγος
καθηγητής Θρασύβουλος Γεωργιάδης στη μελέτη του για την α ρ 
χ αία ελληνική μουσική γράφει για
το όργανο αυτό ότι είναι η πανδού ρα ή τρίχορδον ίσως των φ ιλο λογι
κών πηγώ ν, π ο υ «εισήχθη φαίνεται
α π ό την Ανατολή και α πέκτη σ ε
μεγάλη δημοτικότητα γιατί π α ρ ε ί
χε τη δυνατότητα π α ρ α γ ω γή ς μ ε 
γάλου π λούτου ήχω ν με μικρό
αριθμό χορδών».
Ο Μ ουσικολόγος και κριτικός Φοί βος Ανωγειανάκης στη μνημειώδη
εργασία του για τα ελληνικά ό ρ γ α 
να αναφέρει π ω ς όργανα του τ ύ 
π ο υ του τα μ π ο υ ρ ά ανιχνεύονται
στον ελληνικό χώ ρο ήδη α π ό τους
αρχαιοελληνικούς χρόνους, με την
ονομασία πανδ ο ύρ α ή τρίχορδον
και αναφ έρει συγκεκριμένα α ρ χ α ι
ολογικά ευρήματα στα ο π ο ία εικονίζονται. Ο ίδιος συγγραφ έας π ε ρ ι
γράφει την π ο ρ ε ία του τα μπ ο υρ ά
ως τι μέρες μας και επισημαίνει ότι η
ονομασία του π ρ οέρχετα ι α π ό το
α ρ χ α ιο ελλη νικό π α ν δ ο ύ ρ α : φ α ν δούρα, θαμ π ού ρα , θ αμπούρ ιν,τα μπούριν, ταμπούραν, ταμπουράς.
Την πληροφ ορία ότι είδος π α ν Ανάγλυφο του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσίου. Η Μούσα κρατάει το πανάρχαιο όργανο πανδούρα ή τρίχορδον από
το οποίον προέρχεται το μπουζούκι.

δούρας υ π ή ρ χε στη μινωική ε π ο χ ή
(δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ.) δίνει ο
μ ο υ σ ικ ο λ ό γ ο ς κ α ι λ α ο γ ρ ά φ ο ς
Σταύρος Κ αρακάσηςστο βιβλίο του
για τα ελληνικά μουσικά όργανα. Ο
ίδιος αναφέρει ότι η αρχαία π α ν 
δούρα ήταν σκαλισμένη σε μ ονο 
κόμματο ξύλο ό π ω ς ακριβώς δ η λα 
δή ήταν οι ταμπουράδες και τα
μπουζούκια ως τις αρχές του αιώ να
μας.
Εια τη βυζαντινή ε π ο χ ή οι π ηγές
είναι άφθονες, δεδομένου ότι η
πανδ ο ύρ α (όπ ω ς και το κανονάκι)
ήταν τα βασικότερα όργανα για τη
διδασκαλία της βυζαντινής εκκλησι αστικής μουσικής. Μ άλιστα, ο α ρ χ ι
επ ίσ κο π ο ς Χρύσανθος στο π ε ρ ί
φ ημο βιβλίο του για τη βυζαντινή
μουσική, καθώς και ο σύγχρονός
μας μουσικολόγος Σιμών Καράς σα φώς τονίζουν ότι η πανδούρα ή
τα μπουρ ά ς ήταν ενδεδειγμένο ό ρ 
γανο για να διδαχθεί κανείς τη
βυζαντινή μουσική.
Οι απεικονίσεις ταμπ ο υρ ά δ ω ν σε
τοιχογραφίες της βυζαντινής και
μεταβυζαντινής εποχής είναι π ά μ πολλες και οι αναφορές στο ό ρ γ α 
νο αυτό στη δημοτική μας π οίησ η
α π ό το Ακριτικό ' Επος ως τις μέρες
μας αμέτρητες.
Α π ό τους πολλούς στίχους, π ο υ
έχουν σταχυολογήσει οι μελετητές
αντιγράφομε τον παρ α κά τω :
Και επ ήρ εν το θαμπούριν του και
α πο κα τέσ τη σ έ το,
όφιω ν δερμάτια έσχισεν και π ο ίη σ έ
του κόρδας
και τα δόντια των πανέμ νο στα
τρ υπά ρ ια
γιατί μας λέει π ω ς φ τιάχνονταν οι
χορδές (α π ό δέρμα φιδιού και πιο
συχνά α π ό έντερα άλλων ζώων).
Δυο ακόμη χαρακτηριστικοί σ τ ί
χοι α π ό δημοτικά τραγούδια:
’ Επαρε συ τη λύρα σου κι εγώ τον
τα μ π ο υ ρ ά μου
ή
Λάλα καημένο τά μπ ο υρ ο π ες το
και συ μπουζούκι.
Στο Βυζάντιο έχουμε και τις τρεις
β α σ ικ έ ς ο ν ο μ α σ ίε ς : π α ν δ ο ύ ρ α ,
ταμπουράς, μπουζούκι, ενώ στους
νεώτερους χρόνους επικρατεί η
ονομασία τα μ π ο υ ρ ά ς κα ι στις μέρες
μας μπουζούκι. Είναι επίσης π ά μ π ο λ λ α τα δημοτικά τραγούδια της
ε π ο χ ή ς της Τουρκοκρατίας π ο υ
α ναφ έρουν τον τα μ π ο υ ρ ά και σ α 
φείς οι άλλες φιλολογικές π λ η ρ ο 
φορίες για το όργανο αυτό, π ο υ
ήταν το ιδιαίτερα α γ α π η μ ένο ό ρ 
γανο τω ν κλεφτών.
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Ο Τοιτσάνης προπολεμικά κρατά ενα μπουζούκι τυπικό της εποχής της ακμής του
ρεμπέτικου (1930-1950)
για να κρύψ ω τον π ό ν ο μου. Αυτά
Ο Κατσαντώνης έπ αιζε τ α μ π ο ύ έχει ο παλιόκοσμος. Ποιος παίζει
ρά, αλλά κι ο Ρήγας Φεραίος τα μκαλύτερο μπουζούκι;
π ο υ ρ ά παίζει στην πασ ίγνω στη
- Να το βαρέσουμε, μου ε ίπ ε ο
ζω γραφ ιά του Φον Ες.' Οσο για τον
Σ πανός με το λόγο κάμνων και
τα μ π ο υ ρ ά του στρατηγού Μ ακρύ κίνημα κατεβατό του χεριού του
γιάννη σώζεται στο Ιστορικό και
και χαμόγελών.
Εθνολογικό Μ ουσείο της Αθήνας.
- Αμ' τι θα σκάσουμε; είπεν ο
«Το μπουζούκι», γράφει ο Ανω γεια άλλος.
νάκης «είναι ένα δημοτικό (ή υ π ο 
Εστειλε κι εφ ώ ναξεν έναν α π έ 
γράμμιση δική του) μουσικό όργανο
ξω π ω ς τον ήθελεν ο μ π ά ρ μ π α
για την ελληνική μουσική π α ρ ά δ ο 
Βαγγέλης. Ηλθε' ήτο ψηλός Λιδωση». ’ Ενα α π ό τα π ιο π α λ ιά μουσικά
ρικιώτης, πριν λοχίας των Ευζώνων.
της όργανα».
Αμα του ε ίπ ε ο μ π ά ρ μ π α Βαγγέ
Α πό το τέλος, όμως, του π έρ α λης ε π ή ρ ε α π ό μέσα το μπουζούκι
σμένου αιώ να το μπουζούκι άρχισε
του κι ήλθε κι εκάθισε εις το π εζούλι
να εξαφ ανίζεται σ ιγ ά -σ ιγ ά α π ό τη
της θύρας και άρχισε να το κουρδί δημοτική μας μουσική. Φ αίνεται
ζει.
π ω ς διατηρήθηκε όσο καιρό σ υ ν ό 
- Να ειπείς ένα της φυλακής'
δευε μόνο του τους π αλιο ύ ς β ά ρ 
του είπα .
δους, χωρίς άλλο όργανο. Οταν
- Θα π ω τον κατάδικο' μου α 
σχηματίσθηκαν τα δυο βασικά ο ρ 
π ά ντη σ ε με χαμόγελο.
χηστικά σχήματα, η κο μπ α νία στη
Και άρχισε σύνω ρα να πα ίζει το
στεριανή Ελλάδα (κλαρίνο, βιολί λ α 
μπουζούκι και να τραγουδεί:
γούτο, σαντούρι) και η ζυγιά στα
' Ο ποιος με βλέπει και γελώ λέει
νησιά (βιολί λαγούτο, ή βιολί λύρα)
πίκρα δεν έχω
το μπουζούκι έμεινε α π ' έξω.
Μ α γ ω 'χ ω π ίκ ρ α ’ ς την καρδιά και
Εδώ ακριβώς βρίσκονται οι ρίζες
πικροί μ εσ ’ ς τα χείλη.
της καινούργιας του ακμής. Εγινε
Ολοι ή σ α νμ εκα τεβ α σ μ ένα μ ο ύ 
όργανο των μοναχικών τραγουδι
τρα όταν ετελείωσε. Ποιά καρδιά να
στών και όχι τω ν επαγγελματιώ ν.
τ ’ ακούσει και να μη ραγίσει αυτό
Των α πό κλη ρω ν του Π απαδ ιαμάντο παρ άπονο;»
τη και του Κ α ρ κα β ίτσ α ,τω νρ εμ π έΣτο δεύτερο μισό του π ε ρ α σ μ έ 
τηδων, ό π ω ς τους ονόμασαν αργό νου αιώ να ανιχνεύονται οι ρίζες του
τέρα.
ρεμπέτικου τραγουδιού,το ο πο ίο
Σ' ένα διήγημά του ο Καρκαβίαποδίδεται τότε με τη συνοδεία
τσας π εριγράφ ει μια σκηνή μ ’ έναν
μπουζουκιού, αλλά όχι α π ο κλεισ τι
κατάδικο μπουζουξή:
κά, ό π ω ς έγινε αργότερα. Εχουμε
— «Ε, ω ρέ παιδιά, αφ ίστε τ ’ αυτά
και στις αρχές ακόμη του αιώνα,
μοιρολόγια. Οι γυναίκες μονάχα
όταν π ρ ω τ ο τ υ π ώ θ η κ α ν ελληνικοί
μοιρολογάνε' τους έκοψ α έξαφ να
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δίσκοι, τραγούδια με βιολί, λαγούτο,
σαντούρι και άλλα όργανα του
δημοτικού και ιδίως του σμυρνέικου
τραγουδιού. Το μπουζούκι έρχεται
στην ε π ιφ ά ν ε ια και παίρνει τον
π ρ ώ τ ο ρόλο, ας πούμε, συμβατικά,
στη δεκαετία του 1920, ε π ο χ ή π ο υ
υ π ά ρ χ ο υ ν πολλοί μπουζουξήδες,
αλλά δεν έχουν σχηματισθεί ακόμη
οι ρεμπέτικες κομπανίες. Ο Μάρκος
Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία
του αναφέρει το δάσκαλό του το
Νίκο τον Αϊβαλιώτη, το Σκούρτη, το
Σκριβάνο και άλλους παλιότερούς
του μπουζουξήδες, π ο υ έπ αιζα ν
ρεμπέτικα τραγούδια. Ονομαστοί
επίσης μπουζουξήδες της πριν α π ό
το Μ άρκο γενιάς ήταν ο Νίκος
Σκριβάνος και ο Γιοβάν Τσαούς
(Γιάννης Ειτζιρίδης), π ο υ αργότερα
έφ τιαξε και δικό του συγκρότημα.
Τα μπουζούκια την ε π ο χ ή αυτή
ήταν ακόμη στην πραγματικότητα
ταμπουράδες, είχαν σκαφτό ηχείο
τα περισσότερα και κινούμενους
δεσμούς (τάστα) α π ό έντερο ή
π ε τ ο ν ιά ώστε να μπορούν να μ ε 
τακινούνται α νάλογα με την κλίμα
κα στην ο π ο ία έ π ρ ε π ε να π αίξου ν
το κάθε τραγούδι. Καθώς το ρ εμ 
π έτικο διαμορφωνόταν σε ένα κ α ι
νούργιο είδος και έπαιρ νε τη γ ν ω 
στή του φόρμα, διαμορφώθηκε και
το μπουζούκι και π ή ρ ε τη μορφή με
την ο π ο ία το ξέρουμε μέχρι σ ή μ ε 
ρα. Δηλαδή το ηχείο του π ια άρχισε
να γίνεται α π ό λεπτές φέτες ξύλο
τη μια π λά ι στην άλλη (δούγιες) και
οι δεσμοί του μετάλλινα τάστα,
τοπο θετη μένα π ια στις α π ο σ τ ά 
σεις π ο υ ε π έ β α λ ε η συγκερασμένη
κλίμακα της δυτικής μουσικής η
ο π ο ία είχε κιόλας επιβληθεί σ ’ όλο
το ελληνικό μονοφωνικό τραγούδι.
Το σχήμα του, όμως, και η διάταξη
τω ν χορδών του καθόλου δεν αλλαξαν.
Στα 1935 σχηματίσθηκε και η
π ρ ώ τ η ρεμπέτικη κο μπ α νία με τρία
μπουζούκια κι ένα μ πα γ λα μά (στην
π ρ αγματικότητα ο μπαγλαμάς ε ί
ναι μια μικρογραφία του μ π ο υ ζ ο υ 
κιού, κουρδισμένος μια οκτάβα ψ η 
λότερα). Στην κο μπ α νία συμμετεί
χαν ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Ανέσιος Δ ελιά ς (μ π ο υ ζ ο ύ κ ι) κα ι ο Γ ιώ ργος
Μ πά της (μπαγλαμάς).
Την κατοπινή π ο ρ εία του ρ ε μ π έ 
τικου την ξέρουμε. Γνωρίζουμε επ ί σης π ώ ς το είδος αυτό του τ ρ α γ ο υ 
διού ταυτίσθηκε με το όργανο, έτσι
ώ στε ακόμη και σήμερα ακούμε τη

ΤΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
φράση «πάμε στα μπουζούκια»,
π ο υ σημαίνει π ά μ ε σε κά π ο ιο κέν
τρο με λαϊκά ελληνικά τραγούδια.
Στη διάρκεια της σύντομης π ε ρ ι
όδου, π ο υ άκμασε το ρεμπέτικο, το
μπουζούκι τελειοποιήθηκε σαν ό ρ 
γανο και α ξιοποιήθηκε στα χέρια
μεγάλω ν εκτελεστώ ν ανάμεσα
στους οποίους ήταν και οι Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Π απαϊω άννου ,
Χιώτης, Μ ητσάκης, Λ αύκας, Κ α πλάνης, Χατζηχρήστος Μ πέμπης,
Αθανασίου, Μακρυδάκης και π ο λ 
λοί άλλοι. Ακόμη και στις μέρες μας,
π ο υ το λαϊκό τραγούδι βιομηχανοπ ο ιή θ η κ ε υ π ά ρ χ ο υ ν α ν ά μ ε σ α
στους χιλιάδες «δεξιοτέχνες» και
μερικοί σημαντικοί εκτελεστές του
οργάνου αυτού, ό π ω ς είναι ο Νικολόπουλος, ο Παλαιολόγου, ο Π απαδ ό πο υλο ς, ο Ζαφειριού.
Ωστόσο, τώ ρα π ια οι π ερ ισ σ ό τε
ροι π αίζου ν το λεγόμενο τετρ ά 
χορδο μπουζούκι, μια μετατροπή

του μπουζουκιού π ο υ πρώ τος έ 
καμε ο Χιώτης αλλάζοντας τη δ ιά 
ταξη των χορδών του, για να μ οιά 
ζει μ’ αυτή της κιθάρας.
Για να κλείσουμε όμως αυτή την
π ο λ ύ σ ύ ν τ ο μ η κα ι σε χονδρές
γραμμές αναδρομή μας στην ιστο
ρία του παλιότερ ου ίσως στη ζωή
έ γ χ ο ρ δ ο υ ε λ λ η ν ικ ο ύ ο ρ γ ά ν ο υ
(στην ο π ο ία μας βοήθησαν οι έργα σίες των ειδικών ερευνητών π ο υ
έχουν γίνει τ α τελευταία χρόνια,
έστω κι αν εδώ δεν αναφέρονται
όλες) π ρ έ π ε ι να κάνουμε και μια
σύντομη α ν α φ ο ρ ά στους κ α τ α 
σκευαστές, τους οργανοποιούς. Ο
παλιότερος α π ’ όλους είναι ο Κυρι
άκος Ααζαρίδης, ε π ά ν ω α π ό 70
χρονών, π ο υ δουλεύει στη Νέα
Ιωνία ο ονομαστός Ζοζέφ Τερζιβασιάν στον Πειραιά, ο Τσακιριάν στην
π λα τεία Βάθης και ο νεώτερος α π ’
όλους ο Θοδωρής ο Μουντάκης,
στην οδό Κεραμεικού, π ο υ μ π ο 

ρούν και φτιάχνουν ακόμη μ π ο υ 
ζούκια στο π α λ ιό στυλ.
Αλλά το όργανο αυτό, π ο υ κ α τ α 
σκευάζεται π ια κατά χιλιάδες κομ
μάτια το χρόνο και εξάγεται μάλι
στα - κ ι όχι μόνο για τους μ ε τ α ν ά 
στες, αλλά και για τους ξένους
ρέκτες της μουσικής μ α ς - σε π ο λ 
λές χώρες του εξωτερικού, δεν
ξέρομε τι μας επ ιφ υλά σ σ ει στο
μέλλον. Ισως κάτι καλύτερο α π ό
το να συνοδεύει — ό π ω ς τ ώ ρ α — με
τις κ ά π ο τ ε άλλοτε «γλυκειές του
πεννιές» κ ά π ο ια γλυκανάλατα ε 
λαφ ρότατα τραγουδάκια π ο υ στη
χώ ρ α μας τα τελευταία χρόνια
έγιναν μόδα μεταφ ρασμένα στα
ελληνικά για να καλύψ ουν τις ανάγ -j
κες της βιομηχανοποιημένης ελα φρολαϊκής π α ρ α γ ω γή ς των εταιρι
ών δίσκων.
Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΙΟ ΥΜ Ο Ρ
• Ενας στρατιώτης παραπονιέται στον
- Βέβαια, απαντάει ο ηθοποιός με
συνταγματάρχη του για την τροφή του ετοιμότητα. Ελάτε στη σκηνή αμέσως...
στρατού:
- Τα φαγητά μας είναι γεμάτα άμμο, • Συζητούν ένας Ρώσος και ένας Αμε
συνταγματάρχα μου...
ρικανός:
- Να λείπη η κριτική, απαντά εκεί
- Εσείς, λέει ο Αμερικανός δεν
νος. Μην ξεχνάς πως βρισκόμαστε εδώ μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά
για να προστατεύσουμε το χώμα της μόνο ό,τι θέλει το κόμμα.
πατρίδος μας...
- Εσείς, ρωτά, ο Ρώσος κάνετε ό,τι
- Να το προστατεύσουμε βέβαια, θέλετε;
αλλά όχι και να το φάμε...
- Και, βέβαια, στην Αμερική έχουμε
Δημοκρατία και είμαστε ελεύθεροι να
• Ο μπαμπάς ρωτάει τα δυό του αγόρια: κάνουμε ό,τι θέλει η γυναίκα μας!
- Και τώρα πέστε μου, ποιος από
όλους ήταν ο φρονιμώτερος κι ο πιο • Μέσα στο λεωφορείο ο γηραιός κύρι
υπάκουος στη μαμά τον περασμένο ος τρώει κυριολεκτικά με τα μάτια την
μήνα.
χαριτωμένη ύπαρξη, που κάθεται ακρι
- Εσύ μπαμπά, απαντάει αμέσως ο βώς απέναντι του. Σε μια στιγμή μη
μικρότερος γιός του.
αντέχοντας άλλο σκύβει πρός το μέρος
της και της λέει εμπιστευτικά:
• Στο θέατρο της γαλλικής επαρχιακής
- Δεσποινίς, το γόνατό σας είναι
πόλεως ανεβάζεται το έργο «Ριχάρδος χάρμα. Θα έχετε 100 φράγκα, αν
ο 3ος» και φτάνει η σκηνή της μάχης σηκώσετε λίγο πιο ψηλά την φούστα
όπου ο πρωταγωνιστής λέει την περί σας.
φημη φράση «Ενα άλογο. Το βασίλειό
- Ακούστε, λέει η μικρή, με 200
μου για ενα άλογο».
φράγκα μπορώ να σας δείξω το μέρος
Τότε από τη γαλαρία ακούγεται μια που έκανα εγχείρησι σκωληκοειδίτιδος!
- Μη μου πείτε; τα χάνει ο κύριος.
φωνή:
- Ενας γάιδαρος δεν σας κάνει!
Πάρτε τα, ορίστε!... Περιμένω!

- Κοιτάξτε αριστερά!... Βλέπετε ε
κείνο το λευκό κτίριο με τον σταυρό; Ε,
εκεί είναι!
• Μπορείς Θρασύβουλε, να μου δώσης
τον ακριβή ορισμό της λέξεως «τζέντελμαν»;
- Τζέντελμαν, Τερψιθέα, είναι ο
άντρας που ποτέ δεν θα διανοηθή να
κτυπήση μια γυναίκα, χωρίς να βγάλη το
καπέλο του!
• Γειά σου Κώστα. Πάμε να σε κεράσω
ενα καφέ...
- Ευχαριστώ. Πηγαίνω στο γρα
φείο...
- Μα έχεις καιρό να πιής ενα καφέ...
- Το ξέρω πως έχω καιρό, αλλά ο
καφές με εμποδίζει να κοιμηθώ...
• Δυό φίλες συναντώνται έπειτα από
χρόνια, μιλούν για τη ζωή τους και η
πρώτη λέει στην άλλη ότι έχει έναν γιο
16 χρονών.
- Θεέ μου! κάνει η άλλη. Μα πώς τα
κατάφερες να αποκτήσεις τόσο μεγάλο
γιό;
- Σέ διαβεβαιώ χρυσή μου, ότι όταν
τον απέκτησα ήταν μωρό!
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f l. Α Ν Δ ΡΕΆ Δ Η Σ
Ο Α ν δ ρ ε ά δ η ς π ε ρ ιο σ ό τ ε ρ ο α π ό φ ίλ ο ς κ α ι σ χ ο λ ια σ τ ή ς τ ω ν ν ε ο ε λ λ η ν ικ ώ ν
λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ώ ν κ ε ιμ έ ν ω ν κ ι
α π ό κ ρ ιτ ικ ό ς , ή τ α ν έ ν α ς π ρ ο π α γ α ν δ ισ τ ή ς , ε ν α
δ ια λ α λ η τ ή ς , έ ν α ς θ ε ρ μ ό ς υ π ο σ τ η ρ ικ τ ή ς , π ο υ μ ε τ α ά ρ θ ρ α τ ο υ , μ ε τις δ ια λ έ ξ ε ις το υ ,
μ ε τ α τ α ξ ίδ ια τ ο υ , μ ε τις γ ν ω ρ ιμ ίε ς τ ο υ μ ε το κ ύ ρ ο ς τ ο υ , α κ ό μ α κ α ι μ ε τις
π α ρ α ξ ε ν ιέ ς τ ο υ , π ο υ δ ε ν ε γ ν ώ ρ ιζ α ν α ν τ ίσ τ α σ η κ ' ε ν ν ο ο ύ σ α ν ν α γ ίν ο υ ν α ν ε κ τ έ ς
α π ' ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο , π ρ ο σ π α θ ο ύ σ ε ν α φ έ ρ ε ι ο τ η ν π ρ ώ τ η γ ρ α μ μ ή τ α ζ η τ ή μ α τ α της
λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς κ α ι γ ε ν ικ ώ τ ε ρ α της τ έ χ ν η ς κ α ι ν α π ρ ο κ α λ έ σ ε ι τ ο ε υ ρ ύ τ ε ρ ο κ α ι
ζ ω η ρ ό τ ε ρ ο ε κ ε ίν ο ε ν δ ια φ έ ρ ο ν π ο υ π ρ ο ε τ ο ιμ ά ζ ε ι τ η ν π ν ε υ μ α τ ικ ή ζ ω ή .

νεκρούς που μας φέρ
Ε ΧΟΥΜΕ
νουν σε δύσκολη θέση περισσότε
ρο από τον ζωηρότερο, τον δραστηριώτερο και τον μαχητικώτερο ζωντανό.
Και πολλές φορές, ώσπου να τελειώσω
μια νεκρολογία, βασανίστηκα από τις
περιεργότερες αμφιβολίες κι- έμεινα
ώρες σκυφτός κΓ αναποφάσιστος απά
νω από το χαρτί. Πάνω όμως από τον
ανοιχτό τάφο του Ανδρεάδη (γεννήθη
κε στην Κέρκυρα το 1876 και πέθανε
στην Αθήνα το 1935), θυμάμαι ότι
μπόρεσα τότε να είμαι απόλυτα κατηγο
ρηματικός.
Ο Ανδρεάδης, περισσότερο από φί
λος και σχολιαστής των νεοελληνικών
λογοτεχνικών κειμένων κι' από κριτι
κός, ήταν ένας προπαγανδιστής, ένας
διαλαλητής, ένας θερμός υποστηρικτής που με τα άρθρα του, με τις
διαλέξεις του, με τα ταξίδια του, με τις
γνωριμίες του με το κύρος του, ακόμα
και με τις παραξενιές του, που δεν
εγνώριζαν αντίσταση κι εννοούσαν να
γίνουν ανεκτές απ' όλο τον κόσμο,
προσπαθούσε να φέρει στην πρώτη
γραμμή τα ζητήματα της λογοτεχνίας
και γενικώτερα της τέχνης και να
προκαλέσει το ευρύτερο και ζωηρότε
ρο εκείνο ενδιαφέρον που προετοιμά
ζει την πνευματική ζωή. Πόσοι συγγρα
φείς, μας έγραψαν έργα με τέτοιαν
απήχηση, από τον Σολωμό ως τις
ημέρες μας: Δύο, τρεις πέντε: Ασφα
λώς λιγότεροι. Οι άλλοι ζητούσαν και
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ζητούν ακόμα την επιείκια των αναγνω
στών και δεν τους προσφέρουν την
απόλαυση, την ικανοποίηση, που δημι
ουργεί σιγά - σιγά τον βιβλιόφιλο ή τον
θεατρόφιλο. Ο Ανδρεάδης δεν έδωσε,
βέβαια, λογοτεχνική εργασία αξιολογώτερη, αγωνίστηκε όμως για να έχει καλή
υποδοχή η παραγωγή των λογοτεχνών
μας. Η αποστολή του δεν ήταν μικρή.
Κι έφτανε να τον δεις στην πρεμιέρα,
λ.χ. ελληνικού έργου, για να εκτιμήσεις
καλύτερα τον αγώνα του. Μόλις το
έργο άρχισε να στέκεται οπωσδήποτε
και να παρουσιάζει αξιοσημείωτες αρε
τές, σηκωνόταν, γύριζε όλη την πλα
τεία του θεάτρου, δυο λόγια εδώ, δυο
λόγια εκεί ύψωνε παντού το ανάστημά
το», - ένα ανάστημα που ήταν ικανό να
συντρίψει κάθε αντίρρηση, - κι' έκανε
την πιο εύγλωττη, την πιο πειστική
προφορική κριτική. ' Ηταν ακούραστος
και τον συναντούσες παντού: σε θεα
τρικές πρώτες και σ' επαναλήψεις, σε
παραστάσεις τακτικών θιάσων και σ'
επιδείξεις ερασιτεχνών, στο δράμα,
στην κωμωδία, το μελόδραμα, στις
συναυλίες, στις διαλέξεις, στα βερνισάζ, στις φιλολογικές συγκεντρώσεις,
όπου τέλος πάντων θα μπορούσε να
γίνει κάτι που νάχει σχέση, έστω και
μικρή, με την τέχνη. Θαυμαστή όμως
ήταν η δραστηριότητά του κάθε φορά
που ερχόταν στην Αθήνα ξένος θίασος.
Εξασφάλιζε θέση για όλες τις παραστά
σεις του, - και θέση καλοπληρωμένη, -

έφτανε στο θέατρο αρκετή ώρα πριν
από την παράσταση και υποδεχόταν ένα
πλήθος ανθρώπους, που ήταν βέβαιοι
ότι θα τον βρουν να τους περιμένει και
να τους δώσει στα πεταχτά μερικές
πληροφορίες για το έργο και ηθοποιούς
που θα βλεπαν. ' Επειτα στο διάλειμ
μα, επήγαινε να χαιρετήσει τους αργοπορημένους, χρησιμοποιούσε τέσσε
ρις γλώσσες για να εκφράσει στους
ξένους τον ενθουσιασμό του για το
θίασο και να ζητήσει την επιείκειά τους
για τις ατέλειες των ελληνικών θεά
τρων, - πόσες φορές δεν είχε φωνάξει
για τη θέρμανση και για τα καθίσματα! ανέβαινε ως το υπερώο, όπου είχε δει
κάποιον γνωστό, και κατέβαινε για να
συνεχίσει τη μάχη, στο καπνιστήριο, με
τους ντόπιους και προπάντων με τους
κριτικούς, που ήθελε να τους διαφωτί
σει, να τους κατατοπίσει, να τους
προφυλάξει από κάθε είδους κακοτοπι
ές. Προς τι όμως όλο αυτό το ενδιαφέ
ρον; Αρεσε, αλήθεια, στον Ανδρεάδη
η κοσμική ζωή κ' η δραστηριότητά του,
μέσα σ' ένα ακροατήριο όπου ήταν
αρκετοί οι ξένοι κι οι εκλεχτοί, δεν
μπορούσε παρά να είναι μεγαλύτερη.
Αλλά το ενδιαφέρον αυτό είχε κι' ένα
βαθύτερο λόγο: ο Ανδρεάδης πίστευε
ότι η θεατρική διαπαιδαγώγηση του
κοινού μας θα γινόταν με το καλό ξένο
θέατρο. Και δεν είχε άδικο, - ως ένα
σημείο. Μερικοί από τους ξένους θιά
σους που πέρασαν τα τελευταία χρόνια
από την Αθήνα, μολονότι δεν είχαν να

Το πανεπιστήμιο Αθηνών οτο οποίο το πέρασμα του Α. Ανδρεάδη του σοφού καθηγητή της Δημοσίας Οικονομίας άφησε
βαθειά τα ίχνη του.
παρουσιάσουν άρτια σύνολα - σπανιώτατα ένας θίασος που περιοδεύει στο
εξωτερικό, και ιδίως στην Ελλάδα, έχει
άρτιο σύνολο, - έκαμαν απαιτητικώτερους τους θεατροφίλους μας και τους
έδωσαν μερικά μέτρα για να συγκρί
νουν με ασφάλεια και να βλέπουν
ευκολώτερα τα ελαττώματα των ηθο
ποιών μας. Απ' όλα αυτά, όπως καταλα
βαίνει ο καθένας το κέρδος δεν ήταν
μικρό. Κι’ έπειτα από την Σερζίν ή την
Πιερρά, ήταν δύσκολο να είναι ανεκτοί
μερικοί δικοί μας, που συλλάβιζαν τις
φράσεις τους ή κατέφευγαν στους
χειρότερους θεατρινισμούς, όταν δεν
είχαν την δύναμη να χρωματίσουν όπως
ζητούσε ο ρόλος τους. Το ενδιαφέρον,
λοιπόν του Ανδρεάδη για τους ξένους
θιάσους είχε τους λόγους του και η
απελπισία του, από την εποχή που η
συναλλαγματική διαφορά εμπόδιζε κά
θε τουρνέ, ήταν μεγάλη.
' Ολα αυτά όμως είναι δράση. Δράση,
όπως σημείωσα, με σημαντική απόδο
ση, αλλά πάντα δράση. Και θα είχαμε
παρεξηγήσει τον Ανδρεάδη που τον
θρήνησαν με ειλικρίνεια οι άνθρωποι
των γραμμάτων, αν περιοριζόμαστε σ'
αυτήν. Ο σοφός καθηγητής της Δημο
σίας Οικονομίας το Πανεπιστήμιο Αθη
νών, που έδινε αρκετές από τις εργάσι
μες ώρες του στην τέχνη, έγραψε και
πολλά άσχετα με την επιστήμη του.
Ιστορικές μελέτες, γενικές επισκοπή
σεις τής λογοτεχνικής και της θεατρι

κής μας παραγωγής, προορισμένες να
διαβαστούν από τους ξένους, και ταξι
διωτικές σελίδες.
ΚΓ απ' τις ταξιδιωτικές του σελίδες
αξίζει να μνημονεύσουμε εκείνες που
έδωσε έπειτα από το ταξίδι του στην
Ιαπωνία το 1930.
Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάμε ότι ο
Ανδρεάδης είναι ο ευσυνείδητος εκδό
της, μαζί με τον Πετροκόκκινο, των
«Απάντων» του Ροίδη. Πάθος του όμως
ωραίο και ακατάλυτο, ήταν η θεατρική
κριτική. Περισσότερο από τριάντα χρό
νια, πότε με τ ’ όνομα του και πότε με το
γνωστό ψευδώνυμο του Αλκ., στάθηκε
τακτικός, ήρεμος και αμερόληπτος
εκτιμητής της θεατρικής μας ζωής.
' Ηξερε καλά τα θεατρικά μας πράγμα
τα, κι' όπως ήταν οπλισμένος με γερή
θεατρική μόρφωση, είχε δικαίωμα να
δίνει συμβουλές οε συγγραφείς και σε
ηθοποιούς, σε νέους και σε ηλικιωμέ
νους. ' Εγραφε πάντα στην καθαρεύου
σα, ενώ ήταν φίλος της δημοτικής, δεν
παρασκοτιζόταν για να σκαρώσει φρά
σεις περίτεχνες κι’ έριχνε στο χαρτί
γρήγορα, και κάποτε ακατάστατα, ό,τι
είχε να πει, σκέψεις, υποδείξεις, πλη
ροφορίες.
Παρακολουθούσα πάντα μ' ενδιαφέ
ρον τη θεατρική του κριτική και συχνά
συζητούσα μαζί του τις απόψεις του
πριν ή έπειτ’ από την παράσταση. Κ'
ενώ εγώ προσπαθούσα να καθορίσω την
αξία του έργου, εκείνος θυμόταν ημε

ρομηνίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, του
αλέτες, αριθμό παραστάσεων. Οταν
μάλιστα, το έργο ήταν ξένο, δεν συζη
τούσε σχεδόν καθόλου την αξία του.
Τον είχαν κατατάξει άλλοι. Αυτό του
έφτανε. Και πέρναγε στους ηθοποιούς
και στην σκηνοθεσία, για να καταλήξει
στις πληροφορίες, που τις είχε πάντα
άφθονες, εξακριβωμένες, απροσδόκη
τες. Εκανε βέβαια παρατηρήσεις που
έδειχναν ότι ήξερε καλά το θέατρο. Και
δεν δυσκολευόσουν καθόλου να κατα
λάβεις ότι είχε να πει περισσότερα απ'
όσα έγραφε. Ωστόσο, λίγες φορές
διάβασα άρθρο ή σημείωμά του, που να
ήταν υπομονετική ανάλυση ενός έρ
γου, που να εξέταζε γενικώτερα θεα
τρικά ή αισθητικά ζητήματα που έχουν
άμεση σχέση με το θέατρο, ή να
εξηγούσε ένα δράμα, λ.χ. με τρόπο
δικό του. Στο κεφάλαιο αυτό ήταν
κάπως επιφυλακτικός, χωρίς να είναι
αναρμόδιος. Ακολουθούσε την «πεπατημένη» και δεν στεκόταν στις «ερμη
νείες», που έδιναν διάφοροι κριτικοί σε
παλαιότερα ή και σε νεώτερα έργα.
Εβλεπε ό,τι είχαν δει οι περισσότεροι,
και ίσα-ίσα στην τακτική αυτή στηριζό
ταν η απόλυτη αντικειμενικότητά του.
Ηταν φανερό ότι προσπαθούσε να
παραμερίζει τις προτιμήσεις του και
δεν ήθελε ν ’ απομακρύνεται από την
κοινή γνώμη. Απεναντίας, έκανε ό,τι
μπορούσε για να εξακριβώσει ποιά ήταν
αυτή η κοινή γνώμη, είτε σε μια πλατεία
θεάτρου, είτε σε μια αίθουσα διαλέξε425

ων, είτε σε μια σάλα μουσικών εκτελέ
σεων, και δεν την αγνοούσε ποτέ. Απο
την «αντικειμενικότητα» αυτή πήγαζε
και μια άλλη αρετή του: δεχόταν όλα τα
θεατρικά είδη, για να περιορισθώ στο
θέατρο, και δεν περιφρονούσε κανένα.
Δεν δεχόταν καθόλου τις αποκλειστικό
τητες μερικών κριτικών, που ασχολούν
ται μόνο με το δράμα ή με τη ν κωμωδία,
με το λεγόμενο «σοβαρό θέατρο», και
καθώς ήξερε ότι ο Μολιέρος είχε
χαρακτηρίσει «φάρσες» μερικά έργα
του, παρακολουθούσε κάθε παράσταση
από τις πιο ενδιαφέρουσες ως τις πιο
ασήμαντες από τις πιο «φιλολογικές»
ως τις απλά «θεατρικές», δηλαδή εκεί
νες που δεν έχουν κανένα πνευματικό
περιεχόμενο και παρουσιάζουν μόνο
θεατρική κίνηση. Δεν έλειπε ούτε από
την οπερέτα. Και δικαιολογούσε με τον
επαρκέστερο τρόποτο ενδιαφέρον του
αυτό: στην επιθεώρηση και στην οπερέ
τα, που παρακολουθούνται από τον
περισσότερο κόσμο, διαμορφώνεται το
γούστο του μεγάλου κοινού. Δεν είχε
άδικο. Κι αν θέλουμε να δημιουργήσου
με απαιτητικώτερον κοινόν, από κει
πρέπει ν' αρχίσουμε, από κει μπορεί να
μορφωθεί το μεγάλο πλήθος, ο άνθρω
πος του λαού, με το πλατύ γέλιο, τα
ασυγκράτητα χειροκροτήματα και τα
διαπεραστικά σφυρίγματα.
Ωστόσο, οΑνδρεάδηςδενήτανπαρά
ένας ερασιτέχνης στα Γράμματα κΓ
όλη αυτή η εργασία κι η δράση δεν τον
εμπόδιζαν στις κύριες ασχολίες του:
' Εμειναν οτο περιθώριο της επιστημο
νικής του σταδιοδρομίας, που ήταν
μεγάλη και δεν περιοριζόταν στους
τέσσερις τοίχους ενός σπουδαστηρίου.
Μερικοί θ' απορήσουν ίσως με το
χαρακτηρισμό αυτό. Αλλά δεν το βρί
σκω καθόλου άδικο: ο Ανδρεάδης δεν
ήταν παρά ένας ερασιτέχνης πολύτι
μος, αλλά πάντα ερασιτέχνης κριτικός
του θεάτρου. Και οι πληροφορίες, που
μάζευε με τόση προσοχή, με τόσο
πάθος θα ' λεγα, και που τις είχε τόσο
πρόχειρες. Με αυτές ακριβώς οι «πλη
ροφορίες» του δείχνουν τον ερασιτέ
χνη. Περιοριζόταν, πολλές φορές, σε
χρονολογίες και δεν πήγαινε βαθύτε
ρα, στην ουσία του έργου, στην ατμόσφαιρά του, εκεί που ο πραγματικός
κριτικός μένει, ζει, ονειρεύεται και
δημιουργεί μαζί με τον συγγραφέα τα
πρόσωπά του, τις μεγάλες χαρές και τις
φοβερές δοκιμασίες τους. Αλλ' ας μη
ζητούμε από τον Ανδρεάδη εκείνο που
δεν ήταν, αφού μπορούμε να σταθούμε
οε τόσες άλλες ικανότητάς του. Θυμη
θείτε πώς τον χαρακτήρισα στην αρχή:

προπαγανδιστή, διαλαλητή, θερμό υποστηρικτή της λογοτεχνίας και του θεά
τρου μας. Αυτός ήταν ο Ανδρεάδης.
Και για να μη δώσω επιχειρήματα σε
όσους θα θελήσουν να δουν υποτιμητι
κή διάθεση στον χαρακτηρισμό αυτόν,
προσθέτω ότι οι υπηρεσίες του ήταν
ανεκτίμητες. ' Ηταν υπηρεσίες που
λίγοι κριτικοί μπορούν να προσφέρουν.

01 ΑΡΧΑΙΟΙ
Ν0Μ0ΘΕΤΕΣ
λούν το πιο ισχυρό κομμάτι. Από την
άλλη η ανάγκη επεκτάσεως σε γειτονι
κές περιοχές και ο διαρκής φόβος για
μια τυχόν εξέγερση των κατακτημένω ν
Αχαιών, (των ειλώτων δηλ., τους οποί
ους έχουν για δούλους, και των περίοι
κων).
Τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της
Σπαρτιατικής νομοθεσίας σχετικά με
την κοινωνική οργάνωση, είναι εν συν
τομία τα εξής:
Τα νεογέννητα των Σπαρτιατών εξε
τάζονται από επιτροπή γερόντων, η
οποία ελέγχει την αρτιμέλεια και την
καλή υγεία τους. Οσα από αυτά έχουν
κάποιο σωματικό ελάττωμα ή είναι
ασθενικά τα πετούν σε μια απότομη
χαράδρα, τον Καιάδα.
Η ανατροφή των παιδιών έχει στρατι
ωτικό χαρακτήρα. Από την ηλικία των 7
ετών τα παίρνει η Πολιτεία και αναθέτει
τη μόρφωσή τους στους παιδονόμους.
Τα παιδιά ζουν σε ομάδες, μαθαίνουν
να είναι λιτοδίαιτα, να αντέχουν σε
κάθε είδους κακουχία, να σέβονται
τους γέροντες και να αγαπούν την
πατρίδα. Ολη μέρα γυμνάζονται στο

δρόμο, στο πήδημα, στην πάλη και στο
ακόντιο.
Από το 20% έτος της ηλικίας τους, οι
νέοι έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος
στα εσπερινά κοινά συσσίτια (φειδίτια)
των ανδρών.
Στην ηλικία των 30 ετών γίνονται
στρατιώτες και μέχρι τα 60 τους χρόνια
οι Σπαρτιάτες υπηρετούν συνεχώς την
πατρίδα. Οσοι δεν παντρεύονται, μετά
την ηλικία των 30 ετών που επιτρέπεται
να παντρευτούν, θεωρούνται άτιμοι και
άχρηστοι. Ομως και όταν δεν έχουν
πόλεμο, οι Σπαρτιάτες δεν τρώνε ούτε
κοιμούνται στα σπίτια τους, αλλά στο
στρατόπεδο Ολη τη μέρα γυμνάζον
ται ή ασχολούνται με το κυνήγι και
θεωρούν προσβολή το να εργάζονται. Η
νομοθεσία τους στη θέση των αργυρών
και χρυσών νομισμάτων έχει καθιερώ
σει σιδερένια, τα οποία είναι βαριά και
δύσχρηστα για να τους αποτρέψει από
τη φιλαργυρία και να τους αφήσει
απερίσπαστους στα στρατιωτικά τους
καθήκοντα.
Η γυναίκα έχει ξεχωριστή θέση στη
Σπαρτατική Κοινωνία: Σε αντίθεση με
τα υπόλοιπα Κράτη της Αρχαίας Ελλά
δας, στη Σπάρτη τα κορίτσια δεν είναι
κλεισμένα σε γυναικωνίτες. Αντίθετα,
μέχρι το γάμο, είναι υποχρεωμένα να
ζουν και να γυμνάζονται όπως τ ’
αγόρια. Η γυμναστική απαραίτητη προϋ
πόθεση της καλής υγείας, θα συντελέσει στο να γεννήσουν αργότερα γερά
παιδιά.
Με τη διαρκή άσκηση, τα καθημερινά
στρατιωτικά γυμνάσια και τον τρόπο της
ζωής τους, οι Σπαρτιάτες δημιούργη
σαν τον καλύτερο στρατό της Ελλάδας
και έκαναν την πατρίδα τους το ισχυρό
τερο ελληνικό κράτος του 7ου και του
6ου αιώνα.

Σπαρτιάτες πολεμιστές. Παράσταση σε αγγείο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ηβτορια
του
μαυτηΛιου
ΔΕΝ είναι ίαως απαραίτητο να εξηγήσωμε με ποιο τρόπο οι μακρινοί μας
πρόγονοι καθάριζαν την μύτη τους,
πριν από την χρήση του μαντηλιού.
Αλλωστε το σύστημα αυτό κράτησε
πολύ καιρό, ακόμη και μετά την πλατειά
διάδοση του «ρινομάκτρου». Φαίνεται
όμως ότι η ανάλογη κίνηση δεν άρεοε
καθόλου στον Πέροη βασιλιά Κύρο, που
εξέδωσε αμέσως έδικτο για την απαγό
ρευσή της. ’ Ετσι, η Περσία έγινε τυχαία
η πατρίδα του μαντηλιού ή μάλλον του
προγόνου του. Επρόκειτο για ενα κομ
μάτι μεταξωτού υφάσματος, στις υπη
ρεσίες του οποίου προσέτρεχαν οι
καλοί υπήκοοι, για να μη δυσαρεστήσουν τον μονάρχη και συγχρόνως να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της μύ
της τους που ήσαν μάλλον αρκετά
περιορισμένες.
Φαίνεται πράγματι, ότι σε όλους τους
λαούς της περιοχής της Μεσογείου, το
ξηρό κλίμα, τα συχνά λουτρά και η
σχετική εφίδρωση μειώνουν στο ελάχι
στο τις ρινικές εκκρίσεις. Γι' αυτό στην
Ρώμη χρησιμοποιούσαν δυο είδη μαντη
λιού, το ενα για το στόμα (orarium) και
το άλλο για να σκουπίζουν τον ιδρώτα
(sudarium). Για τη μύτη δεν γινόταν
λόγος. Αλλωστε, πολλοί μεταχειρίζον
ταν μια άκρη από την τήβεννό τους για
την μια ή την άλλη περίπτωση. Αντίθε
τα, οι κομψευόμενοι είχαν πάντα μαζί
τους δυο μαντήλια: για το στόμα στην
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ζώνη και για τον ιδρώτα στο χέρι.
Η συνήθεια αυτή προερχόταν από
τους ' Ελληνες, που κι αυτοί με τη σειρά
τους την είχαν πάρει από τους Πέρσες.
Την είχαν μάλιστα τελειοποιήσει, υιο
θετώντας ενα είδος μαντηλιού από
μεγάλα τετράγωνα κομμάτια υφάσμα
τος, συχνά διακοσμημένα με γεωμετρι
κά σχέδια. Ίσως ενα τέτοιο μεγάλο
μαντήλι ήταν το πανί που, σύμφωνα με
την θρησκευτική παράδοση, χρησιμο
ποίησε η Βερενίκη, για να σκουπίσει το
πρόσωπο του ταλαιπωρημένου Χρι
στού. Το ότι η χρήση του μαντηλιού
ήταν πολύ διαδεδομένη εκείνη την
εποχή, αποδε ικνεύεται από το γεγονός
ότι οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να το φέρουν
ριγμένο στο μπράτσο, όπως κάνουν
σήμερα οι σερβιτόροι με την πετσέτα.
Τα μαντήλια ήσαν φτιαγμένα από ακρι
βό ύφασμα και σχεδόν πάντα αρωματι
σμένα. Εννοείται ότι χρησιμοποιούνταν
κυρίως από τις τάξεις των πλουσίων.
Τον Μεσαίωνα τα μαντήλια ήσαν
φτιαγμένα από πολύτιμο ύφασμα, κεν
τημένα με χρυσάφι κι ασήμι και στολι
σμένα με δαντέλλες. Οι άνδρες τα
είχαν περασμένα στην ζώνη τους κι οι
γυναίκες τα έβαζαν στο τσαντάκι τους.
Κατά την Αναγέννηση τα μαντήλια

αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος από
τα προικιά της νύφης, και πολύ συχνά
ξεπερνούσαν τα εκατό. Ο Μιχαήλ
Αγγελος άφησε μια πραγματική συλ
λογή από μαντήλια, που οι κληρονόμοι
του είχαν εκτιμήσει σε οκτώ χιλιάδες
δουκάτα της εποχής. Τα μαντήλιαείχαν
απαραίτητο συμπλήρωμα κρόσσια, φι
όγκους, κεντήματα, δαντέλλες, αρα
βουργήματα. Οσοι μπορούσαν, δεν
δίσταζαν να τα στολίσουν με μικρά
μαργαριτάρια και τυρκουάζ. Εμφανί
σθηκαν τα καλλιγραφικά αρχικά, κι
ακόμη, χαριτωμένα γνωμικά και αστείες
φράσεις. Φυσικά οι τιμές ανέβηκαν. Το
μετάξι, το λινό και το βαμβάκι υποσκέλι
σαν τα πιο βαριά υφάσματα, όπως το
βελούδο.
Η διάδοση της συνήθειας της εισπνο
ής του καπνού έφερε πραγματική
επανάσταση στην χρήση του μαντηλιού.
Παράλληλα με τα πολύτιμα μαντήλια,
από μεγάλα κομμάτια χρωματιστού βαμ
βακερού, που πουλιόνταν σε χαμηλές
τιμές. Κι επί τέλους, να το πραγματικό
μαντήλι, προορισμένο ειδικά για την
μύτη, και μάλιστα μια μύτη γερή και με
ιδιαίτερες αξιώσεις ύστερα από τα
σχετικά φταρνίσματα, που προκαλούσε
η «πρέζα» του καπνού. Τα υπόλοιπα
είδη μαντηλιών χρησιμοποιούταν σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις. Μπορού
σαν να προκαλέσουν δράματα ζηλοτυ
πίας, όπως το μαντήλι που χάρισε ο
Οθέλλος στην Δυσδεμόνα. Ο Λουδοβί
κος ΙΕ' το χρησιμοποιούσε για τις
ερωτικές του περιπέτειες. Στις διάφο
ρες γιορτές το άφηνε να πέσει στα
πόδια της εκλεκτής του.
Οπωσδήποτε τα μαντήλια κυκλοφο
ρούσαν πολύ. Στα χέρια των δανδήδων
«μιλούσαν» μια ψεύτικη γλώσσα, όπως
τα λουλούδια κι οι βεντάλιες. Η κόμησσα του Καστιλιόνε ταίριαζε, ύστερα από
αλλεπάλληλες βαφές, τα μαντήλια της
με το χρώμα της καλτσοδέτας της.
Προτιμούσε τις λιλά αποχρώσεις τις
ώρες της μελαγχολίας και τις πράσινες
τις μέρες που ένιωθε κεφάτη.
Ας πούμε τέλος, δυο λόγια και για
τους διάφορους τύπους μαντηλιών,
λιγώτερο ή περισσότερο διαφανών.
Χρησίμευαν σε διάφορες εποχές για να
ξεσκεπάζουν μάλλον παρά να καλύ
πτουν την γύμνια που επέβαλε η μόδα,
παίζοντας εκλεπτυσμένα παιχνίδια κο
κεταρίας, αιδημοσύνης και υποκρισίας.
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Υποστρατήγου ε.α .
ΣΩΠΑΙΝ. Παρατσούκλι πούδωσαν οι
Τ
εύζωνες στο λοχία τους τον Τάσο
Σφερδούκλαν, γιατί χρησιμοποιούσε την
περίεργη και πρωτάκουστη λέξη τσωπαίν.
Καταγόταν από κάποιο ορεινό χωριό της
Ρούμελης. Αν και μεγάλωνε μέοα οε
αγροτική οικογένεια, ωστόσο σπάνια κα
ταπιανόταν με γεωργικές εργασίες, παρά
τις συστάσεις και τις παρατηρήσεις του
πατέρα του. Τις εργασίες αυτές τις
θεωρούσε σκληρές και πολύ κουραστι
κές. Καμιά τέχνη δεν ήξερε και επιθυμού
σε ν' ασχοληθεί μ' εκείνη, που πίστευε
πως η δουλειά της θα ήταν ξεκούραστη.
Πολύ επιθυμούσε να γινόταν δημόσιος
υπάλληλος, έστω ένας χωροφύλακας, μα
δεν είχε τα προσόντα, ούτε και πολλά
γράμματα ήξερε κι ακόμα δεν είχε τον
άνθρωπο που θα ενδιαφερόταν και θα
φρόντιζε γΓ αυτή τη δουλειά. Τον πολιτευτή της περιφέρειάς του, δεν τον
γνώριζε, αλλά κι εκείνος όπως έλεγαν οτο
χωριό, ήταν αδιάφορος, μονάχα για προε
κλογικές υποσχέσεις ήταν.
ΓΓ αυτό, ο Σφερδούκλας είχε πάρει
την απόφασή του να ταξίδευε σε μια ξένη
χώρα. Καθώς άκουγε εκεί θα μπορούσε
νάβρισκε δουλειά πιο ξεκούραστη από
κάθε γεωργική δουλειά του χωριού και
μάλιστα με πολύ καλό μεροκάματο Δεν
είχε καμιά γΓ αυτό αμφιβολία. Τόσα
παιδιά από το χωριό του είχαν ξενιτευθεί
άλλα στην Αμερική και άλλα, τα πιο πολλά
στην Αυστραλία. Κι όλα κείνα, κάθε τόσο
έστελναν χρήματα στους δικούς τους στο
χωριό.
Λογάριαζε να ξενιτεύονταν στην Αυ
στραλία, που εκεί βρίσκονταν πολλοί
συγγενείς του και θα τον βοηθούσαν
νάβρισκε στα σίγουρα δουλειά. Ομως,
δεν μπορούσε να ταξιδέψει, γιατί δεν είχε
ακόμα εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις. ΓΓ αυτό μπορούμε να
πούμε, πως μ' αγωνία περίμενε ναφθάσει
στη νόμιμη ηλικία, που θα τον καλούσαν
οτο στρατό να ξεμπέρδευε απ' αυτή την
υποχρέωση.
Επιτέλους έφτασε η μέρα που την
περίμενε κι έκανε τους λογαριασμούς
του.
Ηταν Απρίλης στα 19.. που ο Πρόε
δρος του χωριού του κόλλησε στην πόρτα
του γραφείου της Κοινότητας διαταγή του
Υπουργείου Στρατιωτικών που καλούσε
τους στρατεύσιμους (κληρωτούς) εκεί
νης της χρονιάς να παρουσιασθούν, για
κατάταξή τους στη στρατιωτική μονάδα
της περιοχής τους από 22-24 του Μάη
19:: Μέσα σ’ αυτούς τους στρατεύσιμους
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βρισκόταν και ο Σφερδούκλας. Μαζί μ'
αυτόν και άλλα τέσσερα παιδ;ά από το
χωριό του, όλα είχαν γεννηθεί την ίδια
χρονιά.
Και τα πέντε αυτά παιδιά πρώτη φορά
θ' απομακρύνονταν από το χωριό και για
τόσο μακριά. ΓΓ αυτό και συμφώνησαν να
ξεκινούσαν όλο μαζί. Ο Αλέξης Σκαπετορράχης. που το σπίτι του βρισκόταν
κοντά στην εκκλησία του χωριού, την
Αι-Τριάδα, ανάλαβε να χτυπήσει την
καμπάνα της εκκλησιάς λίγο προτού
ξημερώσει σαν ειδοποίηση πως έπρεπε
να συγκεντρώνονταν στο προαύλιο του
οχολείου που βρισκόταν σχεδόν στο
κέντρο του χωριού και από κει θα ξεκινού
σαν όλα μαζί. Ετσι κι έγινε.
Ενα πρωινό στις 22 του Μάη ο
Σφερδούκλας με την παρέα του ξεκίνη
σαν από το χωριό τους για το Μεσολόγγι,
που βρισκόταν η έδρα του 239 συντάγμα
τος Ευζώνων. Σ' αυτή τη στρατιωτική
μονάδα έπρεπε να παρουσιαστούν Υ
στερα από δεκάξη ώρες πορεία, τις
πρώτες βραδινές ώρες της ίδιας μέρας,
έφτασαν στην πόλη. Την εποχή εκείνη
δεν υπήρχαν τα σημερινά συγκοινωνιακά
μέοα. δρόμοι αμαξωτοί κι ιδιαίτερα αυτο
κίνητα Γία κείνες τις περιοχές η πεζοπορεία ήταν γνωστή
Το λοχία τους τον Τάσο Σφερδούκλα οι
εύζωνες του δωσαν το παρατσούκλι
Τ σωπαίν.

Σαν έφτασαν στην πόλη, τράβηξαν
κατευθείαν για το Σύνταγμα. Βρήκαν κι
άλλους εκεί που περίμεναν για τον ίδιο
σκοπό. "Ενας βαθμοφόρος τους έβαζε
τον έναν πίσω από τον άλλον, για να
παρουσιασθούν με τη σειρά τους, όπως
τους έλεγε.
Ενας δεκανέας τους παρουσίασε οτην
«επιτροπή Κατατάξεως». Εκεί τους έβα
λαν να γδυθούν για να τους εξετάσσει ο
γιατρός. Τι μεγάλη ντροπή που δοκίμα
ζαν. Να γυμνωθούν μπροστά σε τόσους
ξένους ανθρώπους: Με δισταγμό το
δέχτηκαν. Δεν μπορούσε να γίνει και
διαφορετικά. ΓΓ αυτό και άρχισαν δειλάδειλά να γδύνονται, προσπαθώντας να
κρύψουν ό,τι μπορούσαν να σκεπάσουν
με τα δυο τους χέρια που τα έφερναν
μπρος τους.
Και οι πέντε κρίθηκαν ικανοί για στρά
τευση και στάλθηκαν για κατάταξη.
Ο Σφερδούκλας απ’ τις πρώτες κιόλας
μέρες φαινόταν προσεχτικός στις ασκή
σεις. πολύ καλός στα γυμνάσια, πάντα
πρόθυμος, πειθαρχικός, που για όλα αυτά
ξεχώριζε απ' τους άλλους εύζωνες. Για
τα εξαιρετικά του αυτά προσόντα, ο
λοχαγός του, τον πρότεινε για βαθμοφό
ρο, που σε λίγους μήνες ονομάστηκε
δεκανέας.
Πολλά γράμματα δεν ήξερε. Με πολύ
κόπο τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο
χωριό του. Η έλλειψη αυτή, για το βαθμό
του δεκανέα, δεν είχε σημασία. Τη
συμπλήρωναν τα τόσα άλλα προσόντα
του.
Η ονομασία του Σφερδούκλα σε δεκα
νέα, πολύ γρήγορα μαθεύτηκε στο χωριό
του, τόσο από δικό του γράμμα, όσο και
από γράμματα των συγχωριανών του, που
υπηρετούσαν στον ίδιο λόχο. Στο χωριό
του, που μαθεύτηκε το μεγάλο αυτό
γεγονός πολλές συζητήσεις γίνονταν
γύρω από το θέμα αυτό. Δεν ήταν και
μικρό πράγμα, για κείνη τηνεποχή να γίνει
βαθμοφόρος ο Τάσος της Σφερδούκλαινας.
- ΚυράΘοδώρα, να σου ζήσειο Τάσος,
να τον χαίρεσαι η μια γειτόνισσα, καπιτάνιος μαθές ο γιός σου Θοδώρα μου η άλλη,
να σου ζήσει - να σου ζήσει. Κοντά σε
σένα κυρά Θοδώρα μου, χαιρόμαστε κι
εμείς της έλεγαν άλλοι.
Αυτά κι άλλα πολλά έλεγαν στη μάνα
του Σφερδούκλα οι περισσότεροι απ'
τους συγχωριανούς της, άλλοι από πρα
γματική χαρά, που δοκίμαζαν για την
προαγωγή του γιού της, άλλοι από τυπική
υποχρέωση, οι πιο πολλοί για κοροϊδία
χωρίς ωστόσο να λείπει και ο σχετικός
φθόνος.
Ο Σφερδούκλας δεκανέας πια. Στα νέα
του καθήκοντα ανταποκρινόταν πολύ κα
λά. Είχε διοικητική ικανότητα που σ’ αυτή
υστερούσαν οι άλλοι συγκριτικά μ' αυτόν
κι ας ήξεραν πιο πολλά απ' αυτόν
γράμματα. Αναλάμβανε κι έφερνε σε
πέρας δύσκολες υπηρεσίες.

Με την προθυμία που εδειχνε και μόλα
εκείνα τα προσόντα που παρουοίαζε,
απόχτησε την αγάπη και κέρδισε την
εμπιστοσύνη των ανωτέρων του. Ολοι
τους, για τις βαριές και δύσκολες υπηρε
σίες, το Σφερδούκλα φώναζαν να τις
αναθέσουν Σφερδούκλας εδώ, Σφερδούκλας εκεί και πάντα παρών, καμιά
φορά δεν απουαίαοε, από τέτοιου είδους
προσκλητήρια.
Κι εκείνος, όχι μόνο δε διαμαρτύρον
ταν, αλλά ούτε καν δυοανασχετούσε.
' Ετσι δημιουργήθηκε όχι απλά η φήμη του
καλού βαθμοφόρου, αλλά εδραιώθηκε η
πεποίθηοη.
Σε λίγο καιρό, ο διοικητής του λόχου
του, τον πρότεινε για λοχία. Συμφώνησε
με τη γνώμη του και ο διοικητής του
Τάγματος κι ύστε ρα από φοίτησή του στον
ουλαμό λοχιών, προβιβάστηκε στο βαθμό
του λοχία. Ο λοχαγός του, του δώρησε
ένα ζευγάρι γαλόνια λοχία. Ηταν τα
πρώτα γαλόνια που φόρεσε στο βαθμό
του λοχία. Καθώς τα φόρεσε για πρώτη
φορά τα κοίταξε και τάβλεπε ολοκίτρινα
σαν χρυσάφι και καμάρωνε, το μυαλό του
πέταξε στο χωριό του. Διαλογιζόταν πως
το Πάσχα που θα πήγαινε με άδεια στο
χωριό του, όλοι θα τον φώναζαν καπιτάνιο.
Για κείνον δεν ήταν μικρό πράγμα, που
όχι μόνο ποτέ του δεν το είχε σκεφθεί.
αλλά ούτε στ' όνειρό του, δεντοείχεδει.
Με το δίκιο του καμάρωνε.
Οι μήνες περνούσαν και πλησίαζε ο
καιρός, που ο Σφερδούκλας θα συμπλή
ρωνε τη στρατιωτική του υποχρέωση, τη
θητεία του και θα γυρνούσε στο χωριό
του.
Στο μυαλό του πάντοτε είχε την Αυ
στραλία. Είχε τα σχέδιά του και πολλά
λογάριαζε να κάμει σαν με το καλό θα
ξεμπέρδευε από το στρατό. Ομως τα
πράγματα πήραν άλλη τροπή, που ποτέ
δεν την είχε σκεφθεί. ' Αλλα αυτός
λογάριαζε κι άλλα ο λοχαγός του του
συνιστούσε να κάνει. Λίγες μέρες πριν
απολυθεί από το στρατό, τον κάλεσε c
διοικητής του λόχου του και του είπε.
- Σφερδούκλα. σε λίγες μέρες εκπλη
ρώνεις τις στρατιωτικές σου υποχρεώ
σεις και θα πάρεις το φύλλο πορείας, το
απολυτήριό σου, όπως το παίρνουν όλοι
όσοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Δε σου το κρύβω πως λυπάμαι που θα
φύγεις από το στρατό. Είσαι πολύ καλός
βαθμοφόρος. Τέτοιοι βαθμοφόροι δεν
πρέπει να φεύγουν από το στρατό. Πολύ
θα ήθελα να παραμείνεις, με τον καιρό θα
πάρεις κι άλλους βαθμούς. Μη σεφοβίζει
που ·δεν ξέρεις πολλά γράμματα. Τα
προσόντα πομ έχεις, θα καλύψουν
την έλλειψη αυτή. Σου συνιστώ κιεπιμένω
να δηλώσεις για μόνιμος υπαξιωματικός.
Μη μου απαντήσεις αμέσως
Εχεις
μερικές ακόμα μέρες στη διάθεσή σου
Σκέψου με την ησυχία σου κι αποφάσισε
- Θα το σκεφτώ κυρ λοχαγέ κι θα ο-'
αναφέρου οχετικώς.

Αυτή ήταν η απάντησή του.
Μ' αυτά που του είπε ο λοχαγός του
καινούργιες σκέψεις βασάνιζαν το μυαλό
του. Αιφνιδιάστηκε. Ποτέ δεν περίμενε
τέτοια πρόταση. Σαν έφυγε από το
λοχαγό του, πήγε κατευθείαν στο γρα
φείο του επιλοχία του λόχου, που ίσως να
ήθελε να τον συμβουλευθεί, μα δεν τον
βρήκε εκεί. Παρά τις σκέψεις που του
βασάνιζαν το μυαλό, καθώς έτυχε να
βρεθεί μπρος από τον καθρέφτη που
κρεμόταν στον τοίχο, άθελά του. μπορεί
από συνήθεια, έστριψε το τοιγγελωτό
μουστάκι του, προσόν κι αυτό για κείνη
την εποχή, φόρεσε λίγο στραβά το
κόκκινο φέσι του με τη μαύρη μεταξωτή
φούντα, έρριξε μια ματιά στα κίτρινα
φαρδιά γαλόνια, έστριψε άλλη μια φορά
το μουστάκι, φούσκωσε σαν παραγεμι
σμένος διάνος κι είπε μέσα του.
- Καπιτάνιους μι τα ούλα' τ.
Και κει που θαύμαζε και καμάρωνε τον
εαυτό του, χωρίς να προλάβει να σκεφθεί,
τι θάπρεπε ν' απαντήσει στο λοχαγό του,
σαν αστραπή πέρασαν από τη σκέψη του.
μέσα σ' ένα δευτερόλεπτο, σαν κύματα
που το ένα κυνηγούσε το άλλο, με
δαιμονισμένη ταχύτητα, μερικές ασύλλη
πτες εικόνες.
- Του μπάρμπα Κώστα ξάδελφου του
πατέρα του, με τις χρυσές αλυσίδες στο
γελέκο, που μ' αυτές είχε δεμένο τ'
ωρολόγι του και που του είχε υποσχεθεί,
πως θα τον βοηθούσε για μια καλή
δουλειά στην Αυστραλία.
- Του Χρίστου του Διχαλεύρη, με τα
καινούργια κουστούμια, που φορούσε τη
χρονιά που ήρθε στο χωριό απ' την
Αμερική.
- Τα χρήματα που οι ξενιτεμένοι έ
στελναν στους δικούς τους στο χωριό.
Τα όνειρα τα δικά του πως θα ταξίδευε
στην Αυστραλία, τα σχέδιά του για κει,
πόσα και πόσα λογάριαζε Μέσα σ' αυτές
τις σκέψεις που βρισκόταν, άκουσε κατακάθαρα να τον φωνάζουν «Καπιτάνιο,
Καπιτάνιο». Τώρα βλέπει ξεκάθαρα στη
μια μεριά του εαυτού του Καπιτάνιο με
σπαθί μπρος από ένα στρατιωτικό τμήμα

που το οδηγούσε και, στην άλλη μέρια με
καινούρια φορεσιά, πούδειχνε άνθρωπο
με χρήματα, με πλούτη. Το είναι του
επαναστάτησε.
Από το ένα μέρος-η δόξα και από τ'
άλλο τα πλούτη. Αλληλοσυγκρούονταν τα
αισθήματα που εκείνη τη στιγμή δοκίμαζε.
Το ένα χτυπούσε τ’ άλλο. Βρισκόταν
μέσα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Τότε θυμήθηκε κείνο που μάθαιναν στο
σχολείο τους τόλεγε ο δάσκαλός τους.
«Τα πλούτη όλοι τα εμίσησαν, τη δόξα
κανείς». Θυμήθηκε ακόμα τα λόγια της
γιαγιάς του, που κι η μάνα του, πολλές
φορές τάλεγε κι εκείνη.
«Τα ξένα παίνευέ τα και μην -τα
περπατάς».
Απ’ όλα αυτά κλονίστηκε κι άρχισε ν'
αναρωτιέται.
- Τι γυρεύεις Τάσο στα ξένα; Κάλλιο
εδώ καπιτάνιος παρά ατα ξένα κι υποταχτικός.
' Εστριψ' άλλη μια φορά το μουστάκι,
σαν απ' αυτό νάπαιρνε δύναμη και θάρ
ρος και πήρε την απόφασή του Παρουσιά
στηκε στο διοικητή του λόχου του κι
ανάφερε, πως αποφάσισε να μείνει στο
στρατό για μόνιμος
Ο Λοχαγός του τον συγχάρηκε γι'
αυτό, του έδωσε θάρρος και φρόντισε για
τη μονιμοποίησή του, που δεν άργησε να
εγκριθεί από την υπηρεσία.
Μόνιμος λοχίας τώρα ο Σφερδούκλας.
Πραγματικός καπιτάνιος. Το πράγμα το
πήρε στα σοβαρά. Προσπάθειες άρχισε
μεγαλύτερες για να μπορέσει ν' ανταποκριθεί στα καθήκοντά του μόνιμου λοχία.
Δεν ήθελε, δεν καταδεχόταν να υστερεί
από τους παλιότερους ομοιοβάθμους
του. Φρόντιζε να συμπληρώνει τις γραμ
ματικές του γνώσεις και προσπαθούσε να
διορθώνει την τραχιά Ρουμελιώτικη προ
φορά του, που δυο χρόνια τώρα στο
στρατό, καθόλου δεν την είχε αλλάξει.
Στην προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει
λέξεις απ' την καθαρεύουσα γλώσσα, τα
έκανε θάλασσα και προκαλούσε τα γέλια
σ' εκείνους που τον άκουγαν.
ΤΣΩΤ-ΤΣΩΠΑΙΝ, ήταν οι δυο αγαπημέ
νες λέξεις που τις χρησιμοποιούσε, σαν
ήθελε να επιβάλει τη σιωπή στους υφιστάμενούς του.
Και οι δυο αυτές λέξεις δεν αναφέρονται σε κανένα Ελληνικό λεξικό. Τις
έπλασε ο ίδιος κι αντιστοιχούσαν στις
λέξεις σουτ και σκασμούς. Τις δυο αυτές
Ελληνικές λέξεις τις έβρισκε σαν υβριστι
κές και πιο πολύ εκείνη «σκασμός».
Από την επιθυμία του να μετριάσει την
κακή εντύπωση, που θα δημιουργούσε
σαν θα χρησιμοποιούσε τις Ελληνικές
αυτές λέξεις σαν επιφωνήματα έπλασε
τις δικές του λέξεις που τις θεωρούσε
κάπως ελαφρότερες σαν παρατήρηση.
Ετσι σαν ήθελε να συστήσει σε
κάποιον από τους υποδεέστε ρούς του, να
πάψει να μιλάει, αντί να χρησιμοποιήσει τη
Συνέχεια στη σελ. 440
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Ι ΑΡΧΑΙΟΙ Αθηναίοι μπορούσαννα
αφιερώνουν μεγάλο μέρος του
χρόνου τους οτις πολιτικές υποθέσεις
της πόλεώς τους. Αυτό γινόταν, γιατί
ήταν απαλλαγμένοι από κάθε οικονομι
κή δραστηριότητα χάρις στις δυο άλλες
τάξεις που υπήρχαν στην κοινωνία της
εποχής: στους μετοίκους και στους
δούλους.
Η αρχαία πόλις έχει ολοκληρωτική
διοίκηση: απέναντι στα μέλη της των
οποίων περιορίζει πολύ την ατομική
ελευθερία, και περισσότερο, απέναντι
στους ξένους, τους οποίους θεωρεί εκ
των προτέρων ως εχθρούς. Ο ξένος
που ζει σε μια ελληνική πόλη είναι, τις
περισσότερες φορές, αιχμάλωτος πο
λέμου ή δούλος.
Στην Σπάρτη γίνονταν περιοδικές
αποπομπές των ξένων. Η Αθήνα, πιο
φιλελεύθερη, επέτρεπε σε πολυάριμους μη Αθηναίους Έλληνες, να δια
μένουν στο έδαφος της και να απολαμ
βάνουν τα αξιοσημείωτα προνόμια που
η πόλη παρείχε στους κατοίκους της.
Οι ξένοι αυτοί κάτοικοι ονομάζονταν
μέτοικοι. Δεν είναι παράξενο ότι η λέξη
αυτή, το ίδιο όπως και η λέξη «βάρβα
ρος» που χαρακτήριζε τους μη Έλλη
νες, διατηρήθηκε πολλούς αιώνες με
μια υποτιμητική έννοια, χαρακτηριστική
της εθνικής υπερηφάνειας της κάθε
πόλεως.
Οι περισσότεροι Αθηναίοι μέτοικοι
ήταν Έλληνες. Υπήρχαν όμως ανάμεσά τους και Φοίνικες, Φρύγες, Αιγύπτι
οι, ακόμη και Αραβες. Ο Ξενοφών
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συμβούλευε τους Αθηναίους να παρέ
χουν μεγαλύτερες ευκολίες στους
μετοίκους. Έτσι εμφανίζεται κάπως
σαν πρόδρομος του κοσμοπολιτισμού
που κυριαρχούσε στην Αλεξανδρινή
εποχή.
Ο μέτοικος που έπαυε να καταβάλει
το «μετοίκιον» (εναν ειδικό φόρο) ή
που προσπαθούσε να σφετερισθείαστι
κά δικαιώματα μετεβάλλετο σε δούλο.
Η τιμωρία αυτή είναι χαρακτηριστική για
τη στάση των ελληνικών πόλεων απέ
ναντι στους ξένους. Οι μέτοικοι όμως
δεν μπορούσαν να αναλάβουν όλες τις
εργασίες. Πολλοί από αυτούς ήσαν
επιχειρηματίες, «αφεντικά», που είχαν
στην υπηρεσία τους εργάτες. Οι τελευ
ταίοι αυτοί ήσαν κυρίως δούλοι.
Οι μεγάλοι φιλόσοφοι του Δ ' αιώνος
δέχονταν την δουλεία σαν αναπότρε
πτο γεγονός και δεν διαμαρτύρονταν
για τον θεσμό. Ο Πλάτων, στους
«Νόμους», αυνιστά να μην υποδουλώ
νονται Έλληνες και να γίνεται καλή
μεταχείριση των δούλων, θα δούμε πιο
κάτω, ότι τις συστάσεις αυτές τις
εμπνεύσθηκε από την ανθρώπινη συμ
περιφορά που είχαν οι συμπατριώτες
του απέναντι στους υπηρέτες τους Ο
Αριστοτέλης όμως, στα «Πολιτικά» του
(κεφάλαια 1 και 2 του πρώτου βιβλίου),
εκφράζεται με μεγαλύτερη σκληρότη
τα. Αναφέρει εκείνους που ισχυρίζον
ται ότι «μόνο ο νόμος προσδιορίζει την
διαφορά ανάμεσα σ' εναν ελεύθερο
άνθρωπο και σ' ενα δούλο, και ότι η
φύση δεν παίζει κανένα ρόλο». Προ

σθέτει ακόμη, ότι «η διαφορά αυτή είναι
άδικη, εφ ' όσον την δημιούργησε η βία
(προπαντός η πολεμική βία)». Αλλά
πολύ απέχει από του να συμμερίζεται
αυτή την γνώμη, που πρωτοεμφανίαθηκε επί των ημερών του: «Υπάρχουν στο
ανθρώπινο γένος», γράφει, «άτομα εξ
ίσου κατώτερα από άλλα, όσο και το
σώμα είναι κατώτερο της ψυχής ή το
ζώο από τον άνθρωπο. Είναι οι άνθρωποι
που προσφέρουν μόνο τις σωματικές
τους δυνάμεις. Τα άτομα αυτά είναι
προορισμένα από την ίδια τη φύση για
την δουλεία, γιατί δεν μπορούν να
κάνουν τίποτε καλύτερο από το να
υπακούουν».
Γράφει ακόμη: «Ο πόλεμος αποτελεί
ενα νόμιμο μέσο για την απόκτηση
δούλων ε φ ' όσον συνεπάγεται το
κυνήγι εκείνο που κάνει κανείς στα
άγρια θηρία και στους ανθρώπους, οι
οποίοι γεννημένοι για την υπακοή,
αρνούνται να υποταγούν».
Το κυνήγι των δούλων γινόταν πρα
γματικά στην Λακωνία με την ονομασία
«κρυπτεία». Αλλά ο Αριστοτέλης αντι
λαμβάνεται καλά, ότι η μόνη δικαιολογία
της δουλείας είναι η ανάγκη, ε φ ' όσον
ολόκληρη η οικονομική ζωή των ελληνι
κών πόλεων βασίζεται στην εργασία των
δούλων: «Αν κάθε όργανο^μπορούσε,
κατά διαταγήν, να εργασθεί μόνο του,
αν η σαΐτα του αργαλειού μπορούσε να
υφάνει μόνη της, αν το δοξάρι μπορού
σε να κινήσει μόνο επάνω στην λύρα, οι
επιχειρηματίες δεν θα είχαν ανάγκη
από εργάτες ούτε οι αφέντες από

Αριστερά: Ο ιπποκόμος που εικονίζεταιστον αρχαίο αυτόν αμφορέα δεν είχε περισσότερα δικαιώματα από τα άλογα τα οποία
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δούλους».
Οπως και στην εποχή του Ομήρου,
πρώτη πηγή του δούλων εξακολουθού
σε να είναι και τώρα ο πόλεμος. Ενας
νικημένος πολεμιστής, στον οποίο χα
ριζόταν η ζωή, γινόταν δούλος του
νικητού του και παρέμενε στην υπηρε
σία του, αν οι συγγενείς του δεν είχαν
να πληρώσουν τα ανάλογα λύτρα για να
τον ελευθερώσουν. Οταν μια πόλη
κυριευόταν, όσοι κάτοικοι παρέμεναν
ζωντανοί, μεταβάλλονταν σε δούλους.
Αυτή ήταν η τύχη της Εκάβης, της
Ανδρομάχης,της Κασσάνδρας.
Και η πειρατεία επίσης, προμήθευε
πολλούς δούλους. Ο Εύμαιος αφηγείται, στην «Οδύσσεια», με τι τρόπο
Φοίνικες πειρατές, έμποροι και ταυτό
χρονα ληστές μικρών παιδιών, τον
έκλεψαν μικρόν από το ανάκτορο του
πατέρα του. Στον 5ο όμως αιώνα, παρ'
όλο που η θαλασαοκρατορία των Αθη
νών είχε στην ουσία εξουδετερώσει την
πειρατεία, οι πόλεμοι εξακολουθούσαν
να γίνωνται. Ο Θουκυδίδης, π.χ., αφού
μας αναφέρει τον τραγικό διάλογο
ανάμεσα στους Αθηναίους και στους
κατοίκους της μικράς νήσου Μήλου,
που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι
επιθυμούσαν να παραμείνουν ουδέτε
ροι, μας διηγείται με λίγα λόγια την
κατάληψη της Μήλου από μια μοίρα του
αθηναϊκού στόλου και καταλήγει: «Οι
Αθηναίοι σκότωσαν όλους τους Μηλίους που ήσαν σε ηλικία να φέρουν
οπλισμό και μετέβαλαν σε δούλες όλες
τις γυναίκες και τα παιδιά».

Και όμως, οι Μήλιοι ήταν και αυτοί
Έλληνες.
Ακόμη και σε καιρό ειρήνης δεν
έλειπαν οι πηγές απ' όπου μπορούσε
κανείς να προμηθευτεί δούλους. Στους
βαρβάρους, και ακόμη και στην ίδια την
Ελλάδα (εκτός από την Αττική από την
εποχή του Σόλωνος και έπειτα), ο
αρχηγός της οικογένειας είχε το δικαί
ωμα να πουλά τα παιδιά του. Οι έμποροι
των «ανθρωπίνων υποζυγίων» προμη
θεύονταν το εμπόρευμά τους, κυρίως,
από την Θράκη, την Καρια και την
Φρυγία, όπως εξάγεται από τον μεγάλο
αριθμό των δούλων που κατάγονταν
από τις τρεις αυτές περιοχές.
Στην ίδια την Αθήνα, ο πατέρας, που
λόγω πενίας ή εγωισμού δεν επιθυμού
σε να αναθρέψει ενα παιδί, είχε το
δικαίωμα να το «εκθέσει» μόλις γεννιό
ταν, δηλαδή να το αποθέσει επάνω σε
ενα σωρό σκουπίδια. Το νεογέννητο,
όταν δεν πέθαινε, περισυνελέγετο από
κάποιον όπως συνέβη στην περίπτωση
του Οιδίποδος και πολλών άλλων ηρώ
ων της αρχαίας Ελλάδος και μετεβάλλετο σε δούλο.
Ένας φτωχός και άνεργος, που
υπέφερε από πείνα, είχε επίσης το
δικαίωμα να πουλήσει τον εαυτό του
σαν δούλο σ ' εναν αφέντη που θ'
αναλάμβανε να τον θρέψει. Λέγεται
μάλιστα ότι κάποιος γιατρός, ο Με νε
κρά της από τις Συρακούσες, δεν δεχό
ταν να περιποιηθεί ορισμένους αρρώ
στους που η κατάστασή τους ήταν
απελπιστική παρά μόνο υπό τον όρο ότι

θα δέχονταν, αν γίνονταν καλά, να
γίνουν δούλοι του. Κάθε άνθρωπος που
χρωστούσε χρήματα και δεν είχε να τα
πληρώσει, πουλιόταν ως δούλος, και το
αντίτιμο της πωλήσεως παρεδίδετο
στον δανειστή του. Το μέτρο αυτό είχε
παύσει να ισχύει στην Αθήνα από την
εποχή του Σόλωνος.
Ο Πλάτων είχε το 388 π.Χ. μια
δυσάρεστη περιπέτεια: Είχε πάει στην
Σικελία να επισκεφθεί τον Διονύσιο των
Συρακουσών. Επειδή όμως δεν άρεσε
στον τύραννο, τον επεβίβαααν δια της
βίας σε ενα πλοίο της Σπάρτης, του
οποίου ο πλοίαρχος τον μετέφερε στην
Αίγινα όπου τον πούλησε ως δούλο.
Ευτυχώς κάποιος Κυρηναίος τον εξα
γόρασε και έτσι μπόρεσε να επανέλθει
στους φίλους του και στην φιλοσοφία.
Πολλές φορές μάλιστα αυνέβαινε
στην Αττική, στις πόλεις ή και στην
ύπαιθρο, να αρπάζωνται παιδιά και
έφηβοι από τους «ανδραποδιστάς»
(ληστές ελευθέρων ατόμων). Στην Α
θήνα όμως υπήρχε νόμος που τιμωρού
σε αυτή την πράξη.
Οι κυριώτερες αγορές δούλων υπήρ
χαν στην Δήλο, στην Χίο, στην Σάμο,
στο Βυζάντιο και στην Κύπρο. Στην
Αττική υπήρχαν δυο τέτοια σκλαβοπά
ζαρα: το ένα ήταν στο Σούνιο, και
τροφοδοτούσε με εργατικά χέρια τα
γειτονικά μεταλλεία του Λαυρίου, και το
άλλο στην αγορά των Αθηνών, κάθε
μήνα με το νέο φεγγάρι. Οι πωλήσεις
γίνονταν με πλειοτηριασμό.
Η τιμή των δούλων άλλαζε ανάλογα
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Δούλος ηνίοχος στην αρχαία Ελλάδα
οδηγεί άρμα του κυρίου του. (Ανάγλυ
φη παράσταση)

με την εποχή. Εξηρτάτο, επίσης, από
τις ικανότητες και τα προσόντα του
κάθε δούλου. Κάθε αιχμάλωτος πολέ
μου, τον 5ο αιώνα, ετιμάτο περίπου, με
δυο μνας, δηλαδή με διακόσιες δρα
χμές. Έφθασε σε πέντε μνας πρός τα
τέλη του 4ου αιώνος. Ενας χειρώναξ
πουλιόταν συνήθως δυομνάς. Οι γυναί
κες, κατά κανόνα λίγο ακριβώτερα,
αλλά ένας ειδικευμένος εργάτης μπο
ρούσε να στοιχίζει από τρεις ως έξη
μνάς.
Οι δούλοι διακρίνονταν σ ' εκείνους
που γεννήθηκαν μέσα στο σπίτι του
αφέντη τους και σ ' εκείνους που
αγοράσθηκαν. Οι αφέντες δεν ευνοού
σαν τους δεσμούς ανάμεσα στους
δούλους - που δεν εθεωρούντο πρα
γματικοί γάμοι - για να εξασφαλίσουν
φθηνούς απογόνους δούλους, γιατί
ήταν αναγκασμένοι να συντηρούν τα
παιδιά για πολλά χρόνια πριν και αυτά με
τη σειρά τους γίνουν παραγωγικά. Μόνο
για να ευχαριστήσει ενα καλό δούλο
του, του επέτρεπε ο αφέντης του να
ιδρύσει οικογένεια. Στον «Οικονομικό»
του Ξενοφωντος, ο Ισχομάχος λέει:
«Έδειξα στη νεαρή γυναίκα μου το
διαμέρισμα των γυναικών, που μια
κλειδωμένη πόρτα χώριζε από εκείνο
των ανδρών, έτσι, ώστε να μην απο
κτούν παιδιά χωρίς την άδειά μας. Γιατί,
στ αλήθεια, οι καλοί δούλοι, όταν
αποκτούν παιδιά, γίνονται ακόμα πιο
αφοσιωμένοι, ενώ οι κακοί, μόλις απο
κτήσουν οικογένεια, ευκολώτερα μπο
ρούν να κάνουν το κακό».
Στην ύπαιθρο, εκτός από τα μεταλ
λεία του Λαυρίου, δεν υπήρχαν αλλού
πολλοί δούλοι, γιατί οι μικροκτηματίες
δεν ήταν αρκετά πλούσιοι για να τρέ
φουν πολλά στόματα. Οι πλούσιοι όμως
κτηματίες, όπως ο Ισχομάχος, είχαν
πολλούς δούλους, τους οποίους επόπτευε ένας επιστάτης, που ήταν επίσης
δούλος Οι μικροκτηματίες, εξ άλλου,
μπορούσαν να νοικιάσουν δούλους για
τις εποχιακές εργασίες τους, γιατί
υπήρχαν πολίτες και πλούσιοι μέτοικοι
που επένδυαν τα χρήματά τους στην
αγορά και στην συντήρηση δούλων,
τους οποίους νοίκιαζαν για ορισμένο
χρονικό διάστημα.
Τον μεγαλύτερο αριθμό δούλων χρη
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σιμοποιούσε η βιομηχανία της εποχής.
Ενα τέτοιο συγκρότημα ήταν τα μεταλ
λεία του Λαυρίου, που παρήγαν αργυροφόρο μόλυβδο. Εκεί εργάζονταν ε
πάνω από δέκα χιλιάδες δούλοι. Πολ
λές φορές ο αριθμός τους έφτανε τις
είκοσι χιλιάδες.
Η στοιχειώδης τεχνική της εποχής
τους ανάγκαζε να εργάζωνται με πρω
τόγονα εργαλεία, μέσα σε στενές
στοές που φωτίζονταν από λυχνίες που
κάπνιζαν. Ζούπαν στιβαγμένοι μέσα σε
άθλια καταλύματα, χωρίς γυναίκες, για
να μην κάνουν παιδιά και επιβαρύνουν
την επιχείρηση με συμπληρωματικά
έξοδα διατροφής. Επρόκειτο όμως για
μια μοναδική στο είδος της συγκέντρω
ση εργατικών χειρών. Κανένα άλλο
εργαστήριο της εποχής δεν χρησιμο
ποιούσε περισσότερους από εκατόν
είκοσι δούλους (όπως το οπλοστάσιο
του μετοίκου Κεφάλου, πατέρα του
Λυσίου).
Το Αθηναϊκό εμπόριο, με την τόσο
ζωηρή κίνηση, απαιτούσε επίσης πολλά
εργατικά χέρια, ιδιαίτερα στον Πειραιά
για την φόρτωση και εκφόρτωση πλοί
ων. Οι φορτοεκφορτωτές αυτοί ήσαν
οπωσδήποτε στην πλειοψηφία τους
δούλοι. Όσο για τις τράπεζες γνωρί
ζουμε από τους δικανικούς λόγους του
Δημοσθένη την περίπτωση δύο δού
λων, που τοποθετήθηκαν από τους
κυρίους τους σε εμπιστευτικές θέσεις
και σταδιοδρόμησαν με επιτυχία. Ο
ένας από αυτούς, κάποιος Πααίων,
εργαζόταν σε μια τράπεζα και διακρίθηκε για την εργατικότητά του και το
επιχειρηματικό πνεύμα του τόσο πολύ,
ώστε ο κύριός του τον ελευθέρωσε.
Αργότερα, όταν ο Πασίων προσέφερε

υπηρεσίες στο κράτος, χάρις στα κεφά
λαια που διέθετε, μπόρεσε να αποκτή
σει και το δικαίωμα του πολίτου, γεγο
νός σπάνιο για πρώην δούλο. Οταν
πέθανε, το 370, άφησε πίσω του μια
χήρα και δυο γιούς, είκοσι τεσσάρων και
δέκα ετών. Επειδή δεν είχε εμπιστοσύ
νη στις επιχειρηματικές ικανότητες του
μεγάλου, που τον ήξερε για σπάταλο
και επιπόλαιο, όρισε στην διαθήκη του
διαχειριστής στην τράπεζά του και σε
ενα επίσης δικό του εργοστάσιο κατα
σκευής ασπίδων τον πιστό του υπάλλη
λο Φορμίωνα, επίσης απελεύθερο. Ο
ρισε επίσης ότι ο Φορμίων έπρεπε να
παντρευθεί την χήρα του και να κηδεμονεύη τον μικρότερο γιό του. Φυσικά
ο μεγάλος γιός του Πασίωνος προσέβα
λε την διαθήκη αυτή στο δικαστήριο. Η
περίπτωση αυτή δείχνει χαρακτηριστικά
πως μερικοί δούλοι με προσόντα μπο
ρούσαν να κατακτήσουν μια αξιοζήλευ
τη θέση στην κοινωνία της εποχής
τους.
Στις πόλεις τις οικιακές εργασίες
εκτελούσαν οι δούλοι. Ενας πολίτης
εξαιρετικά πλούσιος, ο πολιτικός Νικί
ας, διέθετε επάνω από χίλιους δού
λους, τους οποίους όμως νοίκιαζε, γιατί
δεν μπορούσε να τους έχει όλους στο
σπίτι του. Σύμφωνα με τα λεγάμενα του
Πλάτωνος, ένας εύπορος Αθηναίος
είχε συνήθως πενήντα δούλους. Ο
μέσος Αθηναίος είχε περίπου δέκα:
ενα θυρωρό, ενα μάγειρα, ενα «παιδα
γωγό», που συνόδευε τα παιδιά στο
σχολείο και τα φρόντιζε, και τέλος
υπηρέτριες που καθάριζαν το σπίτι,
έβγαζαν νερό από το πηγάδι, άλεθαν το
σιτάρι, έγνεθαν και ύφαιναν κάτω από

Παράσταση σε αγγείο που δείχνει ότι οι
δούλοι είχαν πολλές φορές ανεκτές
συνθήκες ζωής.
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την επίβλεψη της κυρίας τους.
Υπήρχαν όμως καί πολλοί φτωχοί
Αθηναίοι που δεν είχαν κανένα δούλο.
Τέτοια ήταν η περίπτωση του «Αναπή
ρου» του Αυσίου, που ήταν κουρέας ή
υποδηματοποιός (δεν είναι απολύτως
εξακριβωμένο) και που δήλωσε: «' Εχω
ενα επάγγελμα που δεν μου αποφέρει
όμως μεγάλα κέρδη. Κοπιάζω ήδη να το
ασκώ ολομόναχος και δεν κατόρθωσα
να αγοράσω ενα δούλο για να με
αντικαθιστά».
Τέλος το ίδιο το κράτος διέθετε
δικούς του δούλους, όπως και οι ναοί,
που είχαν τις ιερόδουλες. Ως δημοσί
ους δούλους γνωρίζομε τους κλητήρες
ή υπαλλήλους της «εκκλησίας» (συνελεύσεως), της «βουλής» (συμβουλίου),
των δικαστηρίων και των διαφόρων
δικαστικών υπηρεσιών. Ήταν οι απα
ραίτητοι τροχοί στον μηχανισμό του
κράτους. Αυτοί εκτελούσαν την εργα
σία της αθηναϊκής δημοσίας διοικήσεως.
Υπήρχαν επίσης οι δήμιοι (όπως π.χ. ο
υπηρέτης των Ένδεκα που ετοίμασε
το κώνειο και το προσέφερε στον
Σωκράτη), οι οδοκαθαριστές, οι εργά
τες του νομισματοκοπείου και, τέλος,
οι αστυνομικοί, δηλαδή οι Σκύθες τοξό
τες. Το αστυνομικό αυτό σώμα, που
δημιουργήθηκε το 476, ξεχώριζε από
τον βοηθητικό στρατό των Αθηναίων,
που ήταν επίσης οπλισμένος με τόξα.
Οι Σκύθες αυτοί, που τους είχε αγορά
σει το κράτος, τηρούσαν την τάξη
στους δρόμους και στην αγορα, στην
συνέλευση και στα δικαστήρια. Ήταν
περίπου χίλιοι και στρατοπέδευσαν
στον ' Αρειο Πάγο, από όπου παρακο
λουθούσαν, χωρίς δυσκολία την κίνηση
της αγοράς και ολόκληρης της πόλεως.
Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί δούλοι δεν
είχαν, θεωρητικά, κανένα δικαίωμα.
Εθεωρούντο νομίμως σαν κινητά πρά
γματα, που μπορούσαν να πουληθούν,
να νοικιασθούν ή να προσφερθούν ως
ενέχυρο. Δεν είχαν καμμιά νομική
υπόσταση και δεν μπορούσαν να παρουσιασθούν ως μάρτυρες στο δικα
στήριο. ' Ομως, αν ο κύριός τους ήταν
αναμεμιγμένος σε κάποια δικαστική
υπόθεση, μπορούσε, και συχνά το
έκανε, να προτείνει να βασανισθούν οι
δούλοι του, για να επιβεβαιώσουν, κάτω
από την δοκιμασία αυτή, την ακρίβεια
των δικών του ισχυρισμών. Οι ενώσεις
μεταξύ δούλων δεν είχαν κανένα νομι
κό χαρακτήρα και μπορούσαν να γίνουν
μόνο με την συγκατάθεση του κυρίου
τους, στον οποίο και ανήκαν τα παιδιά
που προέρχονταν από τις ενώσεις

Ανάμεσα στις άλλες εργασίες τους οι
δούλοι στην αρχαία Ελλάδα μετέφεραν
και νερό στο σπίτι.

αυτές. Κάθε δούλος που δραπέτευε
ετιμωρείτο σκληρά και σημαδευόταν με
καυτό σίδερο. Ο δούλος που δραπέ
τευε από εναν απάνθρωπο κύριο, μπο
ρούσε να καταφύγει σε ενα ναό, του
Θησέως ή των Εριννύων. Εκεί προστα
τευόταν από το δικαίωμα του ασύλου
και ο κύριός του ήταν αναγκασμένος να
τον μεταπωλήσει.
Και κάτι άλλο ακόμη: ο νόμος προστά
τευε τον δούλο, το ίδιο όπως και τον
ελεύθερο άνθρωπο, εναντίον των βιαι
οπραγιών. Παραχωρούσε μάλιστα στον
δούλο και ενα «συνήγορο» για κάθε
αμφισβήτησι σχετικά με την απελευθέ
ρωσή του.
Οι χρηματικές οικονομίες ενός δού
λου ανήκαν στον κύριό του, αλλά
εκείνος, πολύ συχνά, του επέτρεπε να
τις διαθέτει όπως ήθελε.
Οι νεαροί δούλοι, εκείνοι που είχαν
γεννηθεί μέσα στο σπίτι του κυρίου, δεν
λάβαιναν συνήθως καμμιά εκπαίδευση.
Δεν μπορούσαν να συχνάζουν στα
γυμναστήρια, γιατί αυτά προορίζονταν
αποκλειστικά για τους ελεύθερους
πολίτες και για τα παιδιά τους.
Οι αγορασμένοι όμως δούλοι γίνον
ταν δεκτοί στην Αθήνα με μια θρησκευ
τική τελετή, που τους ενσωμάτωνε
στην οικογένεια εκείνου που τους είχε
αγοράσει. Τους έβαζαν να καθήσουν
μπροστά στην φωτιά, και η κυρία του
σπιτιού άπλωνε στο κεφάλι τους σύκα,
καρύδια και άλλες λιχουδιές. Ταυτό
χρονα τους έδιναν και ενα όνομα. Η
τελετή αυτή είχε κάποια αναλογία με
εκείνη του γάμου και της υιοθεσίας.
Σήμαινε χωρίς αμφιβολία ότι ο νεοφερμένος, ξένος ως την παραμονή της

αφίξεώς του, θα αποτελούσε πια μέλος
της οικογένειας και θα συμμεριζόταν
την θρησκεία της. Έτσι ο δούλος
συμμετείχε στις προσευχές και στις
θρησκευτικές εορτές... Αυτός ήταν και
ο λόγος που οι δούλοι εθάπτοντο στον
οικογενειακό τάφο. Οι δούλοι ελληνι
κής καταγωγής μπορούσαν να μυηθούν
στα ελευσίνια μυστήρια. Ο απελεύθε
ρος δούλος δεν απαλλασσόταν από
κάθε υποχρέωση απέναντι στην οικογέ
νεια του πρώην κυρίου του, γιατί οι
θρησκευτικοί δεσμοί, που τους έδεναν
με αυτή, εξακολουθούσαν να υφίστανται.
Το θέατρο, και κυρίως η κωμωδία,
αντανακλούν τον ρόλο που έπαιζαν οι
δούλοι στις υποθέσεις της καθημερι
νής ζωής. Ο Ξανθίας, στους «Βατρά
χους» του Αριστοφάνη, μας εμφανίζε
ται προικισμένος με όλα τα χαρίσματα
και, συγκεκριμένα, με επιδεξιότητα και
θάρρος που στερείται ο κύριός του, ο
θεός Διόνυσος. Στον «Πλούτο» ο
δούλος Καρίωνεμφανίζεται οανπρωταγωνιστής, και είναι γνωστό πόσο ο
ρόλος του πονηρού και αυθάδη δού
λου, που συχνά ονομάζεται Δάος,
μεγάλωσε στην νεώτερη κωμωδία του
Μενάνδρου.
Οι δούλοι όμως δυο χωριστών κατη
γοριών ζούσαν σε μεγάλη δυστυχία.
Ήταν εκείνοι που χρησιμοποιούνταν
στους μύλους, για να κινούν τις μυλό
πετρες και να αλέθουν το σιτάρι, και
εκείνοι που εργάζονταν στα μεταλλεία
του Λαυρίου. Ένας κύριος, όταν ήθελε
να τιμωρήσει έναν κακοκέφαλο ή ανέν
τιμο δούλο, τον έστελνε στα μεταλλεία
ή στους μύλους. (Στην διάρκεια του
Πελοποννησιακού πολέμου, οι επιδρο
μές των Λακεδαιμονίων στην Αττική
έδωσαν στους δούλους του Λαυρίου
την δυνατότητα να δραπετεύσουν ομα
δικά. Ξεχύθηκαν τότε στην ύπαιθρο και
την τρομοκράτησαν).
Η Αθήνα τον 5ο αιώνα αριθμούσε
περίπου 40.000 πολίτες και 20.000
μετοίκους. Αν προσθέσουμε τις γυναί
κες και τα παιδιά των μεν και των δε, ο
ελεύθερος πληθυσμός της πόλεως
πρέπει να ανερχόταν σε 200.000 άτο
μα. Οι δούλοι ήταν εξίσου πολυάριθμοι,
παρ' όλο που είναι αδύνατο να υπολογι433

σθή ακριβώς ο αριθμός τους. Ίσως
ήταν 300 χιλιάδες, ίσως και περισσότε
ροι. Διαπιστώνομε πάντως έτσι ότι, σε
ενα σύνολο πληθυσμού μισού εκατομ
μυρίου, που ζούσε στην Αττική, μόνο τα
δυο πέμπτα ήσανελεύθεροι. Οιάνδρες
που είχαν πολιτικά δικαιώματα και συμ
μετείχαν στην διακυβέρνησή της πόλεως, αποτελούσαν μια μικρή μειονότητα.
Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε
ότι οι Έλληνες της κλασικής εποχής
είχαν κληρονομήσει από τους προγό
νους τους την περιφρόνηση της εργα
σίας εκείνης που καθιστά τον εργαζό
μενο εξάρτημα ενός άλλου ανθρώπου,
σε σχέση με την αμοιβή του και την
τροφή του. Κυρίως περιφρονούσαν το
εμπόριο, γ ι' αυτό άλλωστε το εγκατέλειπαν τόσο πρόθυμα στουςμετοίκους.
Είναι γνωστό ότι στην Σπάρτη οι
ελεύθεροι πολίτες, δηλαδή οι Σπαρτιά
τες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα,
ζούσαν από τα αναφαίρετα κτήματά
τους, που τα καλλιεργούσαν οι είλωτες.
Στην Αθήνα, είναι αλήθεια, υπήρχε από
την εποχή του Σόλωνος ένας νόμος
που απαγόρευε την αργία στους πολί
τες. Ο Πλούταρχος αφηγείται το ακό
λουθο ανέκδοτο: Ένας Σπαρτιάτης,
που βρισκόταν στην Αθήνα μια ημέρα
που λειτουργούσαν τα δικαστήρια, έμα
θε ότι είχε καταδικασθεί λόγω αργίας
ένας πολίτης, ο οποίος επέστρεψε
περίλυπος στο σπίτι του, συνοδευόμενος από τους φίλους του, που ήταν
επίσης περίλυποι και συμμερίζονταν
την θλίψη του. Ο Σπαρτιάτης παρακάλεσε τότε να του δείξουν τον άνθρωπο
αυτό, που είχε καταδικασθεί επειδή
ζούσε σαν ελεύθερος άνδρας. Τόσο
πεπεισμένοι ήσαν οι πολίτες της Σπάρ
της ότι μόνο στους δούλους αρμόζει η
άσκηση ενός κερδοφόρου επαγγέλμα
τος και η κερδοφόρος εργασία.
Οι Σπαρτιάτες δεν ήταν οι μόνοι που
εοκέπτοντο κατ' αυτό τον τρόπο. Την
αντίληψη αυτή συμμερίζονταν πολλοί
άνθρωποι στην Αθήνα, παρά τον νόμο
τσυ Σόλωνος. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες
θεωρούσαν την χειρωνακτική εργασία
ταπεινωτική και ανάξια ενός ελευθέρου
πολίτου.
Μια δημοκρατία όμως που τρέφει
προκαταλήψεις απέναντι στην εμπορι
κή και χειρωνακτική εργασία, μια δημο
κρατία που δεν αναγνωρίζει πολιτικά
δικαιώματα παρά μόνο σε μια μικρή
μειοψηφία του πληθυσμού της, μια
τέτοια δημοκρατία μοιάζει κατά περίερ
γο τρόπο με αριστοκρατία.

ROBERT FLACELIERE
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ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Του κ. Δημ. Κούτρα
Επικ. Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών
Ο σημερινός ά ν θ ρ ω π ο ς π ισ τ ε ύ ε ι ότι η ευ τυχ ία του ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε 
ται στη σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η υ λικώ ν α γ α θ ώ ν , σαν αυτά π ο υ μας
ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι η σύγχρ ονη τεχνική ή το χρήμα. Ποτέ όμω ς τα υλικά
α γ α θ α ή το χρήμα δεν ε ξα σ φ α λ ίζο υ ν την ευτυχία.
τα έμβια όντα ο άνθρωπος
Α Π'κατ'ΟΛΑ
αποκλειστικότητα, εγείρει το
αίτημα για ευτυχία. Θέτει σαν σκοπό
ένα ιδανικό τρόπο ζωής διαρκή, ευχάρι
στο και ευδαιμονιαμένο. Απαίτηση για
πρακτική ευτυχία δεν έχει το ζώο, γιατί
δεν μπορεί να εξέλθει από το φυσικό
τρόπο ζωής ούτε επίοης ο θεός, ο
οποίος σαν κάτι τέλειο και ανενδεές
βρίσκεται συνεχώς σε μια κατάσταση
μακαριότητας, σύμφωνα εξ άλλου με
την αρχαία ελληνική ειδωλολατρική
αντίληψη και το Χριστιανισμό. Ο άνθρω
πος με το πνεύμα του και την ηθική του
ελευθερία προσπαθεί να ξεφύγει από
την κατάσταση τη φυοική και να ζήσει
σε μια κατάσταση ηθική προσπαθεί
δηλαδή να οργανώσει λογικά ηθικά τη
ζωή του έτσι, ώστε και να ζει κατά τον
επιθυμητό, δηλαδή ιδανικό, κατ' αυτόν,
τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η
ευτυχία είναι για τον άνθρωπο κάτι το
ζητούμενο, επομένως κάτι το οποίο
επιδιώκει συνειδητά, επειδή έτσι το
οραματίζεται. Επομένως, η ευτυχία του
είναι κάτι που αυτός δημιουργεί και
κατορθώνει, οτα μέτρα βέβαια του
εφικτού.
Αντίθετα με τις παραπάνω διαπιστώ
σεις, είναι βέβαιο ότι το όνειρο της
ευτυχίας του ανθρώπου είτε δεν πρα
γματοποιείται πλήρως, όπως το σχεδιά
ζει αυτός είτε ακολουθεί άλλη πορεία
εξ αφορμής άλλων εξωτερικών όρων,
όπως είναι η δυσμένεια ή ευμένεια των
εξωτερικών παραγόντων, οι συγκυρίες
και η τύχη. Την πραγματικότητα αυτή
εκφράζει η Νεοελληνική γλώοοα, που
θεωρεί την ευτυχία προϊόν της καλής

Συνήθως οι άνθρωποι νομίζουν ότι η
ευτυχία βρίσκεται οτα υλικά αγαθά, και
γι' αυτό επιδίδονται ακατάπαυστα στη
Θήρα των αγαθών αυτών.
τύχης ή η αρχαία_Ελληνική, που αποδί
δει την ευτυχία του ανθρώπου «ευδαι
μονία» στην παρουσία ενός καλού
δαίμονος εκ μέρους του θεού. Παρά
την υπογράμμιση των εξωτερικών πα
ραγόντων εκ μέρους της Ελληνικής
γλώσσας ατην επίτευξη της προσωπι
κής ευτυχίας του ανθρώπου φαίνεται
ότι κατά βάθος στη δημιουργία της τον
κύριο μόλο τον παίζει η αποφασιστικό
τητα και η τόλμη του ανθρώπου να
πραγματοποιήσει στο μέλλον έναν τρό
πο ζωής, που γι' αυτόν είναι ιδεώδης. Η
επιτυχία των σκοπών που θέτει ο

άνθρωπος για την επίτευξη της ευτυχί
ας, του προκαλούν απερίγραπτη χαρά,
με έντονο το αίσθημα της ικανοποιήσεως, έτοι ώστε να τη νιώθει οαν ένα
προσωπικό απόκτημα που στηρίζεται
στην ανεξάρτητη, ελεύθερη και ενερ
γητική φύση του, που τον καθιστά κύριο
ρυθμιοτή του τρόπου που διαλέγει να
ζήοει. Ο συνειδητά και ενεργητικά
ευτυχισμένος αισθάνεται ανάλογη ικα
νοποίηση με τον αυτοδημιούργητο επι
τυχή μένο άνθρωπο που διακρίνεταιαπό
έντονη αυτοπεποίθηση, γιατί αυτός
κυρίως γνωρίζει ότι ό,τι επέτυχε είναι
προσωπικό του κατόρθωμα. Η ευτυχία
ως άθλος της ελεύθερης και δυναμικής
στάσης του ανθρώπου απέναντι της
ζωής δικαιώνει την ανθρώπινη φύση.
Είναι αληθές ότι η ευτυχία είναι
πολλές φορές κάτι το υποκειμενικό.
' Ολοι οι άνθρωποι δε θεωρούν ότι
άριστο αγαθό του βίου για την ευτυχία
τους είναι εν και το αυτό πράγμα ούτε ο
αυτός άνθρωπος οτις διάφορες φάσεις
της ζωής του πιατεύει στην αξία του
αυτού αγαθού, γιατί κάθε φορά του
αρέσουν άλλα πράγματα' έτσι, ενώ
πολλές φορές είναι ένα το πραγματικό
αγαθό για την ευτυχία τους, αυτοί
πάντοτε αγαπούν εκείνο που τους
φαντάζει ως αγαθό, έστω κι αν είναι
βλαβερό στην πραγματικότητα έτσι,
λόγου χάρη, ο υδρωπικός θεωρεί ως
σωτήριο την πώση του νερού ή αυτός
που πάσχει από οφθαλμία πιστεύει ότι
βλέπει τα γύρω του, όπως ο υγιής
άνθρωπος. Η εσφαλμένη όμως εκτίμη
ση των αγαθών που οδηγούν οτην

ευτυχία εξαθλιώνουν τον άνθρωπο και
τον καθιστούν δυοτυχή. Ενα άλλο
στοιχείο που καταστρέφει την ευτυχία
του ανθρώπου είναι η έλλειψη εσωτερι
κού μέτρου, ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος
αλλάζει περιβάλλον, οπότε αλλάζουν οι
ορίζοντες της ευτυχίας και πελαγοδρο
μεί σε νέους τρόπους ζωής των άλλων
ελάχιστα σ' αυτόν οικείους, πουπροκαλούν ζάλη και κλονίζουν το μέχρι τώρα
στέρεο έδαφος της βιουμένης ευτυχί
ας. Οταν στον άνθρωπο ανοίγονται
νέοι ορίζοντες της ζωής, νέες εμπειρί
ες, και νέοι τρόποι του ζην, χάνει το
εσωτερικό μέτρο που κρίνει την ευτυ
χία. Οι νέες επιδιώξεις, οι νέες επιθυμί
ες, προκαλούν ένα λαχάνιασμα της
ζωής στον αφιλοσόφητο, που δεν γνω
ρίζει ότι οι ανάγκες της ζωής είναι
ορισμένες, ενώ οι επιθυμίες, άπειρες·
δε γνωρίζει ότι η ευτυχία είναι ο τελικός
σκοπός, το τελειωτικό τέρμα, δηλαδή
το σταμάτημα από κάθε άλλη επιδίωξη,
επομένως πρέπει να μάθει να είναι
αυτάρκης, εάν όχι ολιγαρκής.
Κάθε όνειρο και σχέδιο του ανθρώ
που για την προσωπική του ευτυχία
πρέπει να στηρίζεται σε λογικές και
ηθικές βάσεις, για να είναι εφικτό και
ηθικά παραδεκτό, ώστε να συντελεί
πραγματικά στην ευτυχία του. Ποτέ
κανείς δεν μπορεί να δει την ευτυχία
του να πραγματοποιείται, όταν επιδιώ
κει το ανθρωπίνως αδύνατο, το λογικά
αβάσιμο ήθικά απαράδεκτο. Η ευτυχία,
η ευδαιμονία του ανθρώπου, ή δεν
πραγματοποιείται υπ' αυτούς τους ό
ρους ή υπάρχουσα φθείρεται. Η πείρα
της ζωής έχει αποδείξει ότι, παρ' όλο
που ο άνθρωπος μερικές φορές τοπο
θετεί την ευτυχία του οτην απόλαυση
υλικών ή άλλων αγαθών, οπωσδήποτε
εξωηθικών, η ευτυχία είναι κατά βάθος
ηθική και στηρίζεται σε ηθικά κριτήρια
αποτελεί κατ' ουσίαν απάντηση στο
παλιό ηθικό ερώτημα του Σωκράτη:
«πώς βιωτέον»;
Συνήθως οι άνθρωποι νομίζουν ότι η
ευτυχία βρίσκεται οτα υλικά αγαθά, τον
πλούτο, τη δόξα κλπ, γι' αυτό επιδίδον
ται ακατάπαυστα στη Θήρα ενός από
αυτά τα αγαθά ή πολλών μαζί. Το ότι η
ευτυχία δε στηρίζεται στην εξασφάλιση
ενός μόνον αγαθού είναι αληθές. Το
λάθος όμως πολλών ανθρώπων έγκε ιται
στο ότι ταυτίζουν την ευτυχία με τα
οποιαδήποτε αγαθά. Από τις γραμμές
που θα ακολουθήσουν θα αποδειχθεί
ότι, επειδή η ανθρώπινη φύση είναι
σύνθετη (σώμα και ψυχή), οιπροϋποθέσεις της ευτυχίας, έστω και ιεραρχημέ
νες, είναι ποικίλες και ότι η ευτυχία οε

εσχάτη ανάλυση είναι ένα εσωτερικό
ηθικό συνειδησιακό φαινόμενο που
σφραγίζει τον ηθικό και πνευματικό
χαρακτήρα του ανθρώπου.
Ο σημερινός άνθρωπος πιστεύει ότι
η ευτυχία του ολοκληρώνεται στη συσ
σώρευση υλικών αγαθών, σαν αυτά που
μας εξασφαλίζει η σύγχρονη τεχνική, ή
ακόμη οτο χρήμα. Ποτέ όμως τα υλικά
αγαθά ή το χρήμα δεν εξασφαλίζουν
την ευτυχία. Αυτό το γνωρίζουν καλύ
τερα αυτοί που ήδη τα κατέχουν. Το
χρήμα επίσης από μόνο του δεν καθιστά
τον άνθρωπο ευτυχισμένο, απλώς απο
τελεί το μέσο νια την κάλυψη των
υλικών αναγκών της ζωής. Πολλοί όμως
θεωρούν το χρήμα οαν αυτοσκοπώ, ο
ακατάσχετος όμως χρηματιομός, πολ
λές φορές αντί να οδηγεί οτην ευτυχία
αναγκάζει τον άνθρωπο να ουμπεριφέρεται στυγνά προς το συνάνθρωπό του
και του φέ ρνει στην ατομική εξαθλίωση.
Από τη φύση του ο άνθρωπος έλκεται
προς την ηδονή, προς κάθε μορφή
ευχαρίστησης υλικής ή ψυχικής. Βεβαί
ως για την ψυχική ευχαρίστηση δε
γίνεται εδώ λόγος, γιατί ο άνθρωπος
κυρίως ενδιαφέρεται για τις υλικές
ευχαριστήσεις, που έχουν σχέση με τις
αισθήσεις της γεύσεως και της αφής.
Πολλοί, άνθρωποι και φιλοσοφικά
συστήματα, ισχυρίσθηκαν ότι η ηδονή
αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση της
ανθρώπινης ευτυχίας. Η πείρα όμως
της ζωής απέδειξε ότι η ηδονή δεν
μπορεί να υψωθεί και να γενικευθεί ως
ιδανικό, γιατί από τη φύση της είναι
περιορισμένη. Τα όρια της ηδονής είναι
ανελαστικά, επομένως η υπερβολική
Θήρα της οδηγεί στο στόχο και τη λύπη.
' Ηδη η αρχαία σχολή του Ηδονισμού,
ενώ στην αρχή εθεωρούσε την ηδονή
ως το ύψιστο αγαθό, με το οποίο
πραγματοποιείται η ευτυχία, φθάνει στη
διαπίστωση με τον εκπρόσωπό της
Ηγησία τονεισιθάνατο ότι η ηδονή είναι
πρόξενος λύπης και δυστυχίας για τον
άνθρωπο.
' Οπως τα υλικά αγαθά, ο πλούτος και
η ηδονή, έτσι και η δόξα, ενώ μεθά τον
άνθρωπο, δεν τον καθιστά ευτυχισμέ
νο. Η δόξα δε χαρίζει στον άνθρωπο την
ευτυχία, γιατί: α) είναι εφήμερη, β)
πολλές φορές, είναι μάταιη γιατί συντε
λεί στη δημοσιότητα και την προβολή
του ανθρώπου με ψεύτικα τεχνάσματα
και χωρίς αξία του τιμώμενου προσώ
που κάτι γ) η στάχτη, που αφήνει μετά
την πτώση του, το άστρο της δόξας,
προκαλεί οδύνη και δυστυχία σ' αυτόν
που εδοκίμασε στο παρελθόν έντονα τη
λάμψη της.
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Οι αρχαίοι' Ελληνες φιλόοοφοι είχαν
χωρίσει στα αγαθά σε εξωτερικά, σωμα
τικά και ψυχικά (Αριστ. Ηθικ. Νικ. Α' 8,
1098β 12-14), απ' αυτά τα πιο σπουδαία
ήταν τα ψυχικά, ακολουθούσαν τα
σωματικά και τελευταία στη σειρά ήταν
τα εξωτερικά αγαθά. ' Ετσι, ο πλούτος
και η πολιτική δύναμη ήταν πιο ασήμαν
τα μπροστά στη υγεία και το κάλλος,
ενώ τα αγαθά της ψυχής, όπως οι
αρετές, κατείχαν την πρώτη θέση. Για
τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τη
Στοά προϋποθέσει της Ευρώπης ευτυ
χίας είναι η αρετή. Η αρετή αποτελεί
στην προϋπόθεση της ευδαιμονίας,
γιατί εξασφαλίζει την ψυχική γαλήνη,
μέσα στην οποία φωλιάζει η ευδαιμονία
ως «ψυχεία ενέργεια κοντ- αρετήν»
(Αριστ. Ηθικ. Νικ. Α », 1099β 26.
Η ψυχή του φαύλου και μοχθηρού
ανθρώπου δε δοκιμάζει ποτέ την ευτυ
χία, γιατί συνεχώς βρίσκεται σε αντιδι
κία προς το κοινωνικό περιβάλλον και
τον ίδιο του τον εαυτό. Οι πράξεις του
πάντοτε δε συμφωνούν προς το ηθικώς
δέον, έτοι η ηθική του συνείδηση είναι
ταραγμένη. Αντίθετα η συνείδηση του
ηθικού ανθρώπου ζει σε μια κατάσταση
πραγματικού ευτυχίας, γιατί δεν ελέγ
χεται για τις πράξεις του. Ο ηθικός
άνθρωπος είναι αληθινά ευτυχής, γιατί
διάκεινται φιλικώς προς το περιβάλλον
του, προς το οποίο συμμορφώνεται
ηθικά σεβόμενος την ηθική της κοινωνί
ας, συγχρόνως δε μέσα του βρίσκεται
σε μια γαληνεμένη ηρεμία, επειδή
τίποτε δεν αντιφάσκει. Με την άσκηση
της αρετής έχει υποτάξει τα πάθη του

Κάθε όνειρο και σχέδιο του ανθρώπου
για την προσωπική του ευτυχία πρέπει
να στηρίζεται σε λογικές και ηθικές
βάσεις.
στους ηθικούς κανόνες της ζωής και τη
λογική. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι,
σύμφωνα με αυτά, η ευτυχία, σαν ηθική
τελείωση του ανθρώπου, αποτελεί μια
εσωτερική, συνειδησιακή κατάσταση
της ψυχής, που συνοδεύεται από το
αυτοαναίσθημα της ικανοποιήσεως,
της ηδονής ένεκα της πραγματοποιήσεως όλων των σκοπών της ζωής, κατά
τρόπο επιτυχή, αλλά και κοινωνικά και
ηθικά αποδεκτό. Το συναίσθημα της
εσωτερικής χαράς από την ευτυχία
αποτελεί την αποκορύφωση της ικανοποιήσεως της ψυχής στο θετικό απολο
γισμό και τη λογοδοσία που πραγματο
ποιεί αυτή ενώπιον της ηθικής συνειδήσεως για το «καλώς έχειν» της πορείας
του, μέοα στη ζωή.

Και τώρα τίθεται το ερώτημα, εάν ο
σημερινός άνθρωπος γενική πραγματο
ποιεί την ευτυχία του. Το ερώτημα είναι
καίριο και η απάντηση δύσκολη. Βεβαί
ως ο σημερινός άνθρωπος, αδιάφορο
εάν ως θρησκευόμενος πιστεύει ή όχι
σε μια μετά θάνατο δικαίωση, σύμφωνα
με τη διδασκαλία του Χριστιανισμού,
εγείρει επιτακτικά το αίτημα για μια
εγκόσμια ευτυχία. Η αντίληψη όμως
του σύγχρονου ανθρώπου για την ευτυ
χία του είναι περισσότερο ρηχή και
υλιστική. Η ευτυχία του δεν είναι προϊόν
προσωπικών επιλογών ούτε ο ίδιος,
επιδεικνύσει αξιόλογο ηθικό και πνευ
ματικό προβληματισμό. Ο άνθρωπος
σήμερα κυριαρχημένος από το πνεύμα
της καταναλωτικής κοινωνίας, την ανά
πτυξη της τεχνικής και τα κηρύγματα
διαφόρων ιδεολογικών και τάσεων, ό
πως ο Μαρξισμός και ο Θετικισμός,
τοποθετεί την ευτυχία του στην υλική
ευημερία. Ε
στην τεχνολογία να
του επιβάλλει μηχανικούς όρους για
την επίτευξη της ευτυχίας. Σήμερα οι
έμποροι των τεχνικών εφευρέσεων για
την εξυπηρέτηση του ανθρώπου σχεδι
άζουν την ευτυχία του. Έτσι, όλοι
αδιακρίτως νομίζουν ότι η ευτυχία
βρίσκεται στα ομοιόμορφα μέσα, ώστε
κάνουν το ίδιο και ο ένας κάνει ό,τι
κάνουν όλοι. Ο άνθρωπος αποξενωμέ
νος από τον εαυτό του με την υπεραπα
σχόληση στο κυνήγι του υλικού και
περιττού δε χαίρεται την εσωτερική του
ευτυχία, αλλά ζει σκληρά στη μοναξιά
του λόγω έλλειψης επικοινωνίας και
ανθρώπινης επαφής.
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ασχολείται με ένα α π ό τους νεώτερους κλάδους της Κοινωνιολογίας, τη Βιομηχανική.
Παρ όλο ότι η σύγχρονη (αλλά και η αυριανή) βιομηχανική κοινωνία είναι α πο τέλεσ μ α της βιομηχανικής
επ ανάσ τασ η ς του τέλους του 19ου και κυρίως του 20ου αιώνα, η Βιομηχανική Κοινωνιολογία δεν έχει
μελετηθεί στην έκταση π ο υ της ανήκει. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
Οι Εισηγήσεις στη Βιομηχανική Κοινωνιολογία — Η νέα κοινωνία, είναι η φυσική συνέχεια της σειράς των
βιβλίων του κ. Μ αγκλιβέρα για τις Ανθρώπινες και Δημόσιες Σχέσεις, οι οποίες άλλωστε εντάσσονται στην
ύλη της Βιομηχανικής Κοινωνιολογίας.
Το βιβλίο αυτό, ντοκουμενταρισμένο μέχρι το τέλος του 1982, έχει το π ροσόν ότι μπορεί να διαβαστεί
αυτόνομα δηλαδή και α π ό άτομα π ο υ δεν έχουν ειδικές γνώσεις της Γενικής Κοινωνιολογίας. Αφ ορά όλους
όσους με ο π ο ια δ ή π ο τ ε ιδιότητα ασχολούνται με τα θέματα της εργασίας (εργαζόμενους, εργοδότες,
συνδικαλιστές, στελέχη επιχειρήσεω ν, δημοσίους υπαλλήλους, ειδικούς μελετητές, νομικούς, δημοσιολόγους κλπ.).
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Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Ν Ο Μ ΙΚ Α ΚΑΙ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ ΚΑ Ι
Π Α ΙΔΕΙΑ
Του Δικηγόρου κ. Γ. Κατσίκα
ΠΑΙΔΕΙΑ, η εκπαίδευση δηλαδή
Η των
πολιτών κατά βαθμίδες, συν
τελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη
μείωση της εγκληματικότητας. Με τη
διάδοση της εκπαιδεύσεως βελτιώνε
ται το ήθος των ανθρώπων. Βέβαια,
αυτοί που έχουν ροπή προς το έγκλημα
ή οι ήδη εγκληματίες, με την παιδεία
που τυχόν τους παρέχεται τελειοποι
ούνται προς το κακό και αποκτούν νέα
πνευματικά εφόδια για να υποτροπιά
σουν. Το κύριο χαρακτηριστικό των
εγκληματιών είναι όχι η ανάπτυξη της
διανοίας, αλλά η ανωμαλία των παθών
και των ορμεμφύτων. Από τις στατιστι
κές έχει αποδειχθεί πως οι αναλφάβη
τοι ρέπουν περισσότερο προς τα εγ
κλήματα βίας, κατά των ηθών, τους
εμπρησμούς και κλοπές, δηλ. προς το
αίμα και τη βαναυσότητα.
Ταάτομα με ανώτερη παιδεία συμμε
τέχουν περισσότερο στην τέλεση εγ
κλημάτων τα οποία απαιτούν περισσό
τερός γνώσεις, λεπτότητα σκέψης,
πανουργία και δόλο.
Δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρη
μα το ότι ενώ μειώνεται η απαιδευσία
αυξάνεται η εγκληματικότητα, διότι η
επίδραση της παιδείας μπορεί να εξου
δετερωθεί από άλλους παράγοντες. Οι
απαίδευτοι έχουν πιο λίγες ευκαιρίες
για την ανεύρεση εργασίας και οδη
γούνται στο έγκλημα και από λόγους
βιοπορισμού. «Πενίαν και ατιμίαν αφαιρείται παιδεία» (Σολομών, Παροιμ. ιγ'
18).
Οι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών εγ
κληματούν οπανιώτερα και τούτο οφεί
λεται αφ' ενός στο ότι ανήκουν στις πιο
εύρωστες οικονομικά τάξεις και αφ'
ετέρου στο ότι η ανώτατη παιδεία
καθιστά ευχερέστερο τον αγώνα για
την επιβίωση. Ο απαίδευτος είναι γεγο
νός ότι κυριαρχείται από τις στιγμιαίες
του παρορμήσεις και από τα πάθη του
Η εκπαίδευση δεν παρέχει μόνο
γνώσεις, αλλά ασκεί και ηθική επίδρα
ση, διότι η ψυχή του παιδιού είναι

εύπλαστη και η συνήθεια να βλέπει και
να ακούει χρηστά διδάγματα δημιουρ
γεί τις πρώτες και μόνιμες εντυπώσεις.
Η τάξη, η πειθαρχία, η αποστροφή για
το ψεύδος και την αδικία, οδηγούν τους
νέους στην επίγνωση και χαρά για τα
καλά και τα δίκαια και στην αποδοκιμα
σία για τα απρεπή και άδικα. Με τη
φοίτηση οτο σχολεία το παιδί απομα
κρύνεται από τους δρόμους με το
θέαμα των κακών λόγων και πράξεων
χωρίς εκπαίδευση θα έμοιαζε με ακυ
βέρνητο πλοίο. Βέβαια, παρά κάθε καλή
αγωγή, μερικοί παραμένουν κακοί «διό
τι εις την παντελή δικαιοπραγιαν τρία
δει συνδρομείν, φύσιν και λόγον και
έθος καλώ δε λόγον την μάθησιν, έθος
δε την άοκησιν η μεν γαρ φύοις άνευ
μαθήσεως τυφλόν, η δε μάθηοις δίχα
φύσεως ελλιπές, η δε άοκησις χωρίς
αμφοίν ατελές» (Πλούταρχος, παιδ.
αγωγή 2-4).
Η ζωή και η πειθαρχία οτο σχολείο
παρέχει αγωγή ανώτερη σε κοινωνική
αγωγή από αυτήν που παρέχει η οικογέ
νεια. Στο σχολείο το παιδί αντιμετωπίζει
περιοσότερα και μάλλον αντιτιθέμενα
συμφέροντα και μαθαίνει να τηρεί
μάλλον κοινωνική στάση ενώ στο οπίτι
του φέρεται πιο εγωιστικά. Στο σχολείο
αναπτύσσεται η άμιλλα, η οποία είναι
δημιουργός της προόδου, συνηθίζει ο
νέος στην εργασία και κατανοεί τους
φυσικούς νόμους και την ίδια του τη
φύση. Η γνώση της Ιστορίας που
αποκτάται στο σχολείο συντελεί στη
διάπλαση ηθικούχαρακτήρα, διότικαταδεικνύει την ύπαρξη ηθικών νόμων οι
οποίοι διέπουν την ανθρωπότητα και με
τη μελέτη ιστορικών γεγονότων του
παρελθόντος διδάσκει για το μέλλον. Η
σωματική αγωγή, εξ άλλου, ιδίως δε ο
κλασσικός αθλητισμός, αποτρέπειτους
νέους από τη ζωή των υπόπτων κέν
τρων και των σφαιριστηρίων. Η παιδεία
ημερώνει τους χαρακτήρες, μετριάζει
τη βιαιότητα των παθών, διδάσκει στον
άνθρωπο το καθήκον και καταπνίγει ή

αμβλύνει τα ελαττώματα.
Η ελληνική παιδεία είναι το μόνο
φάρμακο κατά του υλιστικού εκφυλι
σμού, που οδηγεί στη σημερινή ανηθικότητα και έλλειψη αξιών. Με την
υπεροχή της πνευματικής εργασίας
απέναντι στη χειρωνακτική οδηγούμεθα οε ανώτερες μορφές πολιτισμού
ισχυρό θεμέλιο της πνευματικής ανά
πτυξης και της ψυχικής καλλιέργειας
είναι η γνώση των αθάνατων αριστουρ
γημάτων των αρχαίων κλασσικών. Με
αυτή ξαναζεί το κάλλος, η λατρεία του
μέτρου της αλήθειας και της καλλιτε
χνικής τελειότητας, των ιδιοτήτων δη
λαδή που αποτελούν τον αντισταθμιστι
κό παράγοντα κατά της βαρβαρότητας,
του υλισμού και της βαναυσότητας,
αφού με αυτές συστέλλονται οι εγωι
στικές ορμές, η μανία του κέρδους, η
αναρχική ερμηνεία της ελευθερίας και
ανυψώνεται ο θεσμός του γάμου και
της οικογένειας.
Η σπουδή των κλαοσικών γραμμάτων,
η τέχνη και η φιλοσοφία είναι ανώτατη
και αναγκαία λειτουργία του κοινωνικού
οργανισμού, διότι αποζητεί το ωραίο και
το αληθινό και έτσι δημιουργείται ανώ
τερη ηθική ώστε όταν το ατομικό
συμφέρον συνκρουσθεί με το γενικό το
άτομο μπορεί να θυσιάσει τοπρώτοαπό
αγάπη προς το ωραίο και από πεποίθηση
ότι εξωράί'ζεταιεσωτερικά, είτε η θυσία
του γίνει γνωστή και επαινεθεί είτε
παραμένει άγνωστη.
Η ευδαιμονία των ανθρώπων, το
υπέρτατο τέρμα προς το οποίο κατατεί
νουν, δεν έγκειται απλώς στην υλική
ευζωία. ' Ολη η πρόοδος των φυσικών
επιστημών οι μεγάλες ανακαλύψεις και
η εφαρμογή τους στις τέχνες και στην
ιστορία του πολιτισμού είναι μηδαμινές
μπροστά στις ωφέλειες που παρέχουν
η ελληνική φιλοσοφία και ο χριστιανι
σμός με τις υψηλές ηθικές αρχές περί
του ανθρωπίνου βίου και η ελληνική
φιλοσοφία και χριστιανική ηθική μόνο
μια σωστή ελληνική παιδεία διδάσκει.
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ΕΤΣΙ ΜΑΣ «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΣ

«Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥ
ΚΡΑΤΑΕΙ
ΠΙΣΤΟΑΙ...»
Της Αλίκης Ξ ένου-Β ενάρδου
Δ ημ ο σ ιεύ θ ηκε στο Π εριοδικό «Πάνθεον»

»Του άρεσε το σώμα, το αγαπούσε, δινόταν στη δουλειά του. Δεν μπορώ να πω - κι εμένα
μου άρεσε που ήμουν σύζυγος αστυνομικού. Ήταν ωραίος άνθρωπος, ένας λεβέντης
μέχρι εκεί πάνω, κι όταν φορούσε τη στολή του εγώ τον καμάρωνα...
» Ετρεμα όμως. Η δουλειά του ήταν συχνά επικίνδυνη και όχι μια φορά είχε γλιτώσει παρά
τρίχα. Κάποτε μπήκαν στο τμήμα να τον σκοτώσουν από τη μια πόρτα κι εκείνος βγήκε από
την άλλη! Ερχόταν τζιπ μέσα στη μαύρη νύχτα για να τον πάρει, να κάνει επιθεώρηση.

Ι ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ αστυνομικών
α π ό κακοποιούς, π ρ ώ τ α στην
Κηφισιά, στη διάρκεια μιας ληστείας
και η π ιο πρόσ φ ατη, του 24χρονου
αστυφ ύλακα Καραχάλιου, έφεραν
στο προσκήνιο τα προβλήματα χ ι
λιάδων οικογενειών, π ο υ αν και
ζουν ανάμεσά μας, οι ιδιαίτερες
συνθήκες της ζωής τους περνούν
απαρατήρητες — ίσως γιατί κ α λ ύ 
π τονται α π ό τη βιτρίνα μιαςστολής,
α π ό το μανδύα της εξουσίας. Ο ικο
γένειες π ο υ οι ακατάστατες δ ου 
λειές του π α τέρ α σημαδεύουν την
ύ π α ρ ξή τους. Κυρίως τη ζωή της
γυναίκας του α σ τυ νομ ικού π ο υ
καρδιοχτυπά, ταλαιπω ρείται, δεν
έχει συχνά — εκ τω ν π ρ α γ μ ά τω ν—
προσβάσεις στην κοινω νική,πολιτι
στική ζωή.
Οι γυναίκες π ο υ μαζί τους μιλή
σαμε — α νώ νυ μα — ήταν π α ρ ’ ό λ ’
αυτά «κουμπωμένες» όσον αφ ορά
τα «πολιτικά». Μας μίλησαν όμως
π ρ όθ υμ α για τις συνθήκες τηςζω ής
τους. Μιας ζωής π ο υ για την π λειο ψ ηφ ία α π ' αυτές δεν είναι καθόλου
άνετη. Ζουν οι περισσότερες σε
μικρά διαμερίσματα καθηλωμένες

Ο
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α π ό τη φροντίδα των παιδιών, αντί μετωπίζοντας ώρες μοναξιάς και
αναμονής. Ας ακούσουμε κάποιες
α π ’ αυτές...

Τον έ β λ ε π α με τη στολή και
καμάρω να...
Η κυρία π ο υ μας μιλά είναι ε ρ γ α 
ζόμενη, χήρα εδώ και π ο λ λ ά χρόνια
αξιωματικού της αστυνομίας. Τον
θυμάται με νοσταλγία: «Πέθανε ν έ 
ος, πριν συμπληρώ σει τα χρόνια για
τη σύνταξη. Παντρευτήκαμε α π ό
έρωτα. Πήρα βέβαια προίκα γιατί
έτσι συνηθίζονταν στο σ ώ μα - ζ η 
τούσαν προίκα α π ό τη γυναίκα του
αστυφύλακα. Τότε οι μισθοί δεν
ήταν μεγάλοι. Και η εγγονή μου,
όταν παντρ εύτη κε πριν α π ό δύο
χρόνια π ε ρ ίπ ο υ αστυφύλακα, μου
έλεγε ότι στην αρχή έπ αιρ νε 18.000
δραχμές. Τώρα βέβαια αυξήθηκαν
οι αποδοχές. Αλλά τότε, άντε να
ζήσεις οικογένεια μ’ ένα μικρό
μισθό.
»0 άντρας μου έγινε α σ τ υ φ ύ λ α 
κας, αρχιφύλακας, αστυνόμος Α ',
ανέλαβε προϊστάμενος Ασφαλείας
Δημοσίων π ρ ο σ ώ π ω ν .

»Του άρεσε το σώμα, το α γ α π ο ύ σε, δινόταν στη δουλειά του. Δεν
μπορώ να π ω — κι εμένα μου άρεσε
π ο υ ήμουν σύζυγος αστυνομικού.
Ηταν ωραίος άνθρωπος, ένας λ ε 
βέντης μέχρι εκεί π ά ν ω , κι όταν
φορούσε τη στολή του εγώ τον
καμάρωνα...
»' Ετρεμα όμως. Η δουλειά του
ήταν συχνά επικίνδυνη και όχι μια
φ ορά είχε γλιτώσει π α ρ ά τρίχα.
Κάποτε μπήκαν στο τμήμα να τον
σκοτώσουν α π ό τη μια πόρτα κι
εκείνος βγήκε α π ό την άλλη! Ερχό
ταν τζιπ μέσα στη μαύρη νύχτα για
να τον π άρ ει, να κάνει επιθεώ ρηση.
«Τέσσερις η ώρα το π ρ ω ί! Αγωνία
δε λες τίποτα ! Και το ό π λ ο π ό σ ο το
φοβόμουνα! Ό τ α ν αρρώστησε κι
έμεινε στο σπίτι τον π είρ α ξε π ολύ .
Εκανε κ ά π ο ια κουβέντα για α υ τ ο 
κτονία κι εγώ π ή ρ α κρυφά το
πιστόλι και το έκρυψα στο υπόγειο.
Υστερα, όταν με ρώτησε αν το
είδα, του π α : «Δεν έχ ω ιδέα!». Σε
π ρ ώ τ η ευκαιρία το π έ τ α ξ α στα
σκουπίδια.
»' Οσο ήταν καλά, είχαμε τις δ ια 
σκεδάσεις μας. Βέβαια επειδή είχε

υ πεύ θυ νο πόσ το, έκανε υ π ε ρ ω ρ ί
ες, αλλά βρίσκαμε χρόνο να π ά μ ε
μαζί έξω: Στον κινηματογράφο στο
θέατρο, σε επέτειους σε φιλικές
οικογένειες.
» Ή τα ν ανοιχτόκαρδος ά ν θ ρ ω 
πος, γαλαντόμος. Επαιρνε το μι
σθό του, και μου τον έριχνε ολόκλη ρο στο κρεβάτι. Μ ορφ ώ σαμε τα
παιδιά μας — και το γιο και την κόρη.
Οσο ήταν στην υπηρεσία, π ολύς
κόσμος έφ α γ ε ψωμί α π ’ αυτόν.
' Εβρισκε δουλειές σε ανθρώπους,
τους βοηθούσε. Στην κατοχή είχε
οργανώ σει στη συνοικία μας τα
συσσίτια. ’ Ετσι έζησαν διακόσιες
π ενήντα οικογένειες.
»' Ηταν έντιμος, και αγαπητός.
Βέβαια όσοι δεν μας ήξεραν μπορεί
και νά 'τ α ν κουμπω μένοι, να φ ο 
βόντουσαν — επειδή είχε αυτό το
αξίωμα. Αλλά π ά λ ι δεν το δείχνανε,
δεν εκδηλωνόντουσαν. ' Οσοι όμως
τον γνώριζαν α π ό κοντά, τον α γ α 
π ο ύ σ α ν . Τότε, π ο υ κα τα δίω κα ν
τους κομμουνιστές, ένα νέο παιδί
π ο υ είχε «χρωματιστεί» το σ τ ε φ ά 
νω σε ο ίδιος. Του ε ίπ ε «Να π ρ ο σ έ 
χεις, να μην ανακατεύεσαι π ο υ θ ε 
νά». Και το φάκελό του μου φ α ίν ε 
ται π ω ς τον εξαφ άνισε. ' Εβγαζε
δικά του λεφτά κι έδινε σ ’ όσους
είχαν ανάγκη.
«Κάποτε π ο υ έγινε μια διαδοχή
εξουσίας δεν ανανεώ σ ανε τη σ ύ μ 
βασή του, στο π ό σ το π ο υ είχε
— π α ρ ’ όλο π ο υ π ά ντα έκανε με
ευσυνειδησία, αυτοθυσία και ά μ εμ 
π τ α τα καθήκον του (είχε μάλιστα
π ά ρ ει και έγγραφους επαίνους γ ι’
αυτό). Του κόστισε πολύ. Α π ό τότε
αρρώστησε. Και τι δεν έ π α θ ε - νέος
ά ν θ ρ ω π ο ς ! Δ ιαβήτη, π ροσ τάτη...
Πέθανε ξαφνικά, α π ό καρδιά, αφ ού
ο οργανισμός του είχε εξασθενήσει
α π ό τις ταλαιπω ρίες και μια π ρ ό 
σφ ατη εγχείρηση.
»Σ’ όλο το διάστημα π ο υ έμενε
στο σπίτι του έδιναν ένα επίδομα.
Το ζάχαρο είναι μια πολυέξοδη
αρρώστια, ήμασταν τέσσερα σ τ ό 
ματα, δεν μας έφ θ α να ν τα χρήματα
του επιδόματος. Α π ο φ ά σ ισ α ότι
έ π ρ ε π ε να δουλέψω. Α να γκά σ τη 
κα όμως να του π ω ψέματα, γιατί
δεν θα μ ’ άφηνε, το θεω ρούσε
μεγάλη προσβολή να εργαστώ. Επί

ένα χρόνο τού 'λ ε γ α ότι π ή γ α ινα
τα π ρ ω ινά στον οδοντογιατρό. Στο
τέλος του το ομολόγησα. Το π ή ρ ε
π ο λ ύ κατάκαρδα, ύστερα ήθελε να
είμαι συνεχώς κοντά του, για να τον
περιποιούμαι. Ό μ ω ς δε γινόταν
αλλιώς...».

Α γω νία
Το λόγο έχει τώρα μια νέα ζ ω ν 
τανή κοπέλα, σύζυγος α ξιω μα τι
κού της Αστυνομίας Πόλεων.
Τη συναντήσαμε στο χώρο της
δουλειάς της. Μας μίλησε με άνεση,
και ζωηρότητα για τις δυσκολίες,τα
προβλήματα, αλλά και τις χαρές
π ο υ γνώρισε α π ό τότε π ο υ α π ο 
φάσισε να ενώσει τη ζωή της με τη
ζωή ενός νεαρού αστυφύλακα:
»' Ηταν πριν α π ό οκτώ χρόνια —
το 1975. Εκείνος ήταν τότε 24 χ ρ ό 
νων. Περίμενα παιδί κι έτσι α π ο φ α 
σίσαμε να παντρευτούμε, χωρίς
την άδεια της υπηρεσίας. (Τώρα
τελευταία η α πα γ ό ρ ευσ η καταργήθηκε, αλλά τότε έ π ρ ε π ε να είχε
συμπληρώ σει τα 26 και νά χει

υπηρετήσει δυο χρόνια στο σώμα
για να παντρευτεί).
»Την ε π ο χ ή εκείνη έπαιρ νε μισθό
6.000 δραχμές! Τον τιμωρήσανε με
δύο μήνες αργία καί για δυο χρόνια
δεν είχε δικαίωμα να δώσει ε ξ ε τ ά 
σεις, ευτυχώς δούλευα εγ ώ — ε ρ 
γαζόμουν ήδη ένα χρόνο πριν α π ό
το γάμο μας.
»Δεν ήταν λίγοι αυτοί π ο υ π α ν 
τρεύονταν, ό π ω ς εμείς χωρίς την
άδεια της υπηρεσίας. Ευτυχώς π ο υ
τώρα καταργήθηκαν αυτά. Παλιά
τους τιμωρούσαν αυστηρότερα —
μέχρι π ο υ έφταναν να τους δ ιώ 
ξουν α π ό το σώμα...
«Παντρευτήκαμε, φυσικά, α π ό έ 
ρωτα. Βέβαια, έγινε έλεγχος για τα
κοινωνικά μου φρονήματα — π ά ν τ α
γινόταν. Ρωτάνε, μαθαίνουν... Δεν
π ή ρ α προίκα, αλλά δωρεά α π ό τη
μητέρα μου το μερίδιο του σπιτιού
π ο υ είχε αφήσει ο π ατέρ ας μου
όταν πέθα νε.
»Πώς π ή γ ε ο άντρας μου στην
Α σ τ υ ν ο μ ία ; Μ όλις τ ε λ ε ίω σ ε το
στρατό δεν είχε δουλειά! Μ άλωνε
με τον π α τ έ ρ α του και για να μην
τον νομίζει τεμ πέλη δεν είχε π ο υ
αλλού να πά ει, π ή γ ε στη σχολή
αστυφυλάκων.
»Εγώ π ιο μικρή, ούτε π ο υ το
φανταζόμουν ότι θα π α ντρ ευτώ
αστυνομικό, ούτε π ο υ το ήθελα. Κι
αυτό γιατί ο μ π α μ π ά ς μου ήταν στη
Χωροφυλακή. Ζ ούσαμε σαν Τσιγ
γάνοι, διαρκώς μετακομίσεις. Δεν
π ερ νού σ α μ ε στερημένα, γιατί είχε
και η μητέρα μου, αλλά ο μισθός
ήταν μικρός. Επειδή δεν μ π ο ρ ο ύ σ α 
με να στεριώ σουμε π ο υ θ ε ν ά έ λ ε 
γα: «Δεν υ π ά ρ χ ε ι π ερ ίπ τω σ η να
π α ντρ ευ τώ εγ ώ π ο τ έ αστυνομικό».
»Τώρα, τα π ρ ά γμ α τα έχουν α λ 
λάξει. Ο βασικός μισθός έγινε 30.000
δραχμές.
»Αλλά ο άντρας μου, επειδή ά ρ χι
σε με μικρό μισθό, τόσα χρόνια (μαζί
με το στρατό) π αίρνει 38.000.
»Τώρα φοιτά στη σχολή υ π α σ τυ νόμων και έχει καθορισμένο ω ρ ά 
ριο. Δεν ήταν όμως και πριν έτσι.
' Εχουν τα τετράω ρα λ.χ. π ρ έ π ε ι να
βρίσκονται στην υ πηρ εσία 8-12π.μ.
»Χώρια οι επιφ υλα κές λ.χ. όταν
π ρ έ π ε ι να π ά ν ε στο γήπεδο. Πριν
δεν υ π ή ρ χα ν οι υπερω ρίες — ερ γα -
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ζόντουσαν π έρα α π ό τις καθορι
σμένες ώρες χωρίς να π λ η ρ ώ ν ο ν 
ται. Ούτε Σαββατοκύριακα υ π ή ρ 
χαν. Τώρα υ π ά ρ χ ει ευτυχώς το
ρ ε π ό αν εργαστεί Σ αββατοκύρια
κο, ξεκουράζεται άλλες μέρες, στη
διάρκεια της εβδομάδας - ισχύει το
πενθήμερο. Αλλά γιορτές δεν ισ χ ύ 
ουν έχει τύχει να εργαστεί ο ά ν 
τρας μου και Παραμονή Χριστου
γέννων, και Μ εγάλο Σάββατο. Αυτό
κανονίζεται ανάλογα με τις α ν ά γ 
κες της υπηρεσίας.
«Βέβαια η αγω νία υπάρχει. Και
μόνο το ό π λ ο π ο υ το β λέπ ω μέσα
στο σπίτι, το φοβάμαι. Ευτυχώς το
κρύβει, για το παιδί. Παλιά π α ρ α μ ο 
νές εκλογών, απεργίες, φοβόμουνα
μη τον βρει καμιά πέτρα. Αλλά και
τώρα, όταν φ εύγει στις 6 1/2 το
π ρ ω ί για να π ά ε ι στη σχολή εγώ
φοβάμαι, επειδή δεν οπλοφορεί.
«Πριν έλειπ ε π ολλές ώρες α π ό το
σπίτι, αλλά καθώς έλειπ α και εγώ
(δουλεύω π ρ ω ί-α π ό γ ε υ μ α ) δεν έ 
νιωθα μοναξιά. Μ ε το παιδί μας
βοηθάει η μητέρα μου.
» Αλλες μένουν π ο λύ κλεισμένες
στο σπίτι, εγώ όχι. Αλλά και ο
άντρας μου δεν είναι κλειστός τ ύ 
πος: Βγαίνουμε, διασκεδάζουμε ό π ο τ ε βρεθεί ευκαιρία. Σινεμά, θ έ α 
τρο, ακούμε μουσική, έχουμε τους
φίλους μας, τις π αρέες μας, π η γ α ί
νουμε μαζί σε ταβέρνες, συζητάμε,
βλέπουμε αρκετά τηλεόραση. Ο
άντρας μου διαβάζει ιστορία, ε φ η 
μερίδες δεν παίρνει τα τελευταία
χρόνια. Ναι, έχου με τις ίδιες π ο λιτι
κές πεποιθήσεις. Δε μιλάω, όμως,
γι’ αυτές, π α ρ α έξω , ούτε και ο
άντρας μου ασχολείται ιδιαίτερα με
τα πολιτικά.
»Κι εγώ και ο άντρας μου α γ α π ά 
με τη δουλειά μας. Μ ένοντας μέσα
στο σώμα, το αγαπάς... Η κόρη μας
πηγαίνει στη Β Δημοτικού, «Θέλω
π α τ έ ρ α μου, να γίνεις διοικητής»
του λέει. Θέλει κι εκείνος για το
παιδί.
«Δεν θα με π είραζε αν π α ν τ ρ ε υ 
όταν κι εκείνη αστυνόμο. Κι ο ά ν 
τρας μου δεν θα είχε αντίρρηση
γιατί θα ήξερε, ό π ω ς λέει, ότι δεν θα
«έπεφτε σε αλήτη».
» Εχει τύχει να με ρωτήσει ο
άντρας μου. «Δεν με καμαρώνεις
όταν με βλέπεις με τη στολή,». Κι
εγώ του α πάντη σα: « Ό τ α ν σε
παντρεύτηκα, δεν σε π ή ρ α για τα
γαλόνια, ο άνθρ ω πος μετράει».
»Ναι, οι απαιτήσεις της ζωής είναι
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σήμερα πολλές. Αλλά αναρωτιέμαι
— με το συνδικαλισμό αν γινόταν
α π ό αστυνομικούς απεργίες, τι θα
συνέβαινε στο κράτος! Είναι το
είδος της δουλειάς τέτοιο...
»' Υστερα α π ό τις τελευταίες δ ο 
λοφονίες αστυνομικών α π ό κ α κ ο 
ποιού ς είναι φυσικό να αγω νιοόμε
περισσότερο. Θ α ’ π ρ ε π ε να έχουν
το δικαίωμα τα όργανα της τάξεω ς
να αμύνονται α πένα ντι σε ε π ιθ έ 
σεις — ας τραυματιστεί και λίγο (αν
δε γίνεται αλλιώς) ο επιτιθέμενος.
Πιστεύω ότι για τους δολοφόνους
οι ποινές θά π ρ ε π ε να γίνουν π ιο
αυστηρές. Σκότωσες; να π λ η ρ ώ 
σεις».
Μ ια άλλη, νέα σύζυγος αστυνομι κού, θα μας π ει: «Είναι αλήθεια ότι ο
μισθός π α λ ιά ήταν π ο λ ύ μικρός.
Αργότερα βελτιώθηκε, αλλά καθώς
δεν υ π ή ρ χε συνδικαλισμός στα Σ ώ 
ματα Ασφαλείας παρ έμεινε σ τά σ ι
μος. Τώρα έχουμε κ ά π ο ια β ελτίω 
ση. Καθιερώθηκε και το πενθήμερο,
π ο υ είναι κάτι π ο λ ύ σημαντικό για
τον ίδιο τον εργαζόμενο και την
οικογένειά του. Προς το π α ρ ό ν
όμως επειδή δεν υ π ά ρ χ ει αρκετό
π ρ ο σ ω π ικό εξακολουθούν να ε ρ 
γάζονται και πληρώ νονται υ π ε ρ ω ριακά.

Αντρα έχουμε, άντρα δεν
β λέπ ου μ ε!
Η τελευταία συνομιλήτριά μας
είναι διαφορετική «περίπτωση».
«Τι τα θέλετε, εμείς οι γυναίκες
των αστυνομικών άντρα έχουμε
άντρα δεν βλέπουμε. Τι βάρδιες, τι
νυχτέρια, τι γιορτές, τι Κυριακές...
»Εγώ βέβαια το ήξερα α π ό την
αρχή, πριν παντρ ευτούμε το ε ίχ α 
με συζητήσει και το είχα α π ο δ ε 
χτεί.
»Θ άντρας μου έχει σήμερα υ 
π εύ θ υ νη θέση και δεν π αίρνει ούτε
ρεπό. Κυριακές, ακόμα και γιορτές
εργάζεται. Ούτε το Σάββατο βράδυ
δεν έχει συγκεκριμένη ώρα π ο υ
γυρίζει. Μ πορεί να επισ τρέφ ει δ έ 
κα, μπορεί και δώδεκα τα μ εσ ά νυ 
χτα.
«Ψυχαγωγία; Οι ώρες π ο υ μ π ο 
ρούμε να διαθέσουμε είναι σπάνιες.
Ό τ α ν γυρίζει κουρασμένος στο
σπίτι, μετά τις 10 ή 11η ώ ρα - τότε
βγαίνουμε, αν βγούμε — τ α π ε ρ ιθ ώ ρια είναι λίγα. Δεν είναι εύκολο να
π ά μ ε κάπου.
»Συνήθως π η γ α ίν ο υ μ ε ο ικ ο γ ε 
νειακούς σε φ υλικά ή συγγενικά

σπίτια, σε μια ταβέρνα, σε κά ποιο
κέντρο, τις π ιο πολλές φορές μ έ 
νουμε μέσα και παρ ακολουθούμε
τηλεόραση εγώ, ο άντρας μου και
τα δυο παιδιά μας. Τις π ερ ισ σ ό τε
ρες ώρες βρίσκομαι κλεισμένη στο
σπίτι. Ό λ ο και κά πο ια γειτόνισσα,
φίλη ή συγγενής θά ’ ρθει να μου
κάνει παρέα...
«Ναι, μιλάμε μεταξύ μας, για τη
δουλειά του. Παλιότερα υ π η ρ ε τ ο ύ 
σε στην Τροχαία και συνέβαινε να
ξυ π νάει μέσα στην άγρια νύχτα για
να τρέξει σε κ ά π ο ιο δυστύχημα.
Εχουν δει τα μάτια του... Φυσικά
αυτό τον επηρ εά ζει ψυχολογικά...
«Πάντως εγώ, δεν ξέρω πω ς, έχ ω
συνηθίσει και δε φοβάμαι π ια , δεν
τρομάζω... Ά λ λ ε ς ζουν π α ρ έ α με
την αγωνία...».
Α.Ξ.Β.

0 ΛΟΧΙΑΣ ΤΣΩΠΑΙΝ
Συνέχεια από τη σελ. 429
λέξη ocut. χρησιμοποιούοε π ι λέξη τσωτ.
Αν εκείνος εξακολουθούοε να μιλάει,
τότε οε ύψος αυστηρό χρησιμοποιούσε
τη λέξη τσωπαίν.
' Ισως η λέξη αυτή τσωπαίν να ήταν
παραφθορά της λέξης σωπαινε. Πάντως,
ο Σφερδούκλας, μια που έπλασε τις
λέξεις αυτές, τις είχε και οτην αποκλει
στική του χρήση.
Τσωτ-τσωπαίν νεόπλαστες λέξεις του
Σφερδούκλα.
Οι εύζωνες, δεν άργησαν να του
δώσουν σαν παρατσούκλι τη λέξη Τσω
παίν. που ήταν τόοο ταιριασμένο και που
δεν άργησε καθόλου σιγά-σιγά, από στόμα
σε στόμα και από λόχο σε λόχο, να
διαδοθεί και να μαθευτεί απ' όλους μέσα
στο στρατόπεδο.
Το τόσο ταιριασμένο παρατσούκλι κόλ
λησε πια. έγινε επώνυμο. ’ Ολοι το λοχία
με το μουστάκι το στριμμένο, ιδιαίτερα οι
νέοι στρατιώτες, τον ήξεραν για Τσωπαίν.
Και σχεδόν, όλοι σαν μιλούσαν για κείνον
Τσωπαίν τον αποκαλούσαν. Μονάχα στα
επίσημα βιβλία του Συντάγματος αναφέ
ρονταν Σφερδούκλας Τάσος.
Πολλοί από τους εύζωνες, άλλοι σκόπι
μα κι άλλοι πως τάχα έτσι τον ήξεραν κι
άλλοι γιατί πίστευαν πως αυτό ήταν το
πραγματικό του επώνυμο τον προσαγό
ρευαν.
- Κυρ λοχία Τσωπαίν.
Κι εκείνος καθόλου δε διαμαρτύρον
ταν. μάλιστα το δεχόταν μ' ευχαρίστηση
ίσως ως γιατί ήταν ταιριασμένο με τη λέξη
που ο ίδιος είχε πλάσει.
Από τότε, όχι μόνο στο στρατώνα
έμεινε στο Σφερδούκλα το παρατσούκλι,
αλλά και στο χωριό του, που έπειτα από
χρόνια γύρισε συνταξιούχος επιλοχίας, κι
εκεί τον φώναζαν «Καπιτάν Τσωπαίν».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Του κ. Σταύρου Δημακάκου
ΙΣΤΟΡΙΑ ενός λαού με τα
διάφορα στάδια της διαδρομής
του σε όλους του τομείς της ανελίξεως που διαμορφώνουν τη φυσιο
γνωμία της Εθνότητος, παρουσιάζε
ται και με τη σφραγίδα των αρχαιο
λογικών Μνημείων της πολιτιστικής
πορείας. Μάρτυρες αψευδείς οι
αρχαιότητες παρουσιάζουν χειροπι
αστά τους μόχθους τον ιδρώτα του
λαού υπότηνεμπνευσμένη καθοδή
γηση μεγάλων ανδρών της τέχνης

και της σοφίας, που παραμένουν
αθάνατοι στον καταλυτικό χρόνο. Τα
αρχαιολογικά Μνημεία, παραμένουν
όρθια, για να δηλώνουν την παρου
σία των διαφόρων σταδίων του πολι
τισμού, που μόνο αυτός δικαιώνει
την ύπαρξη του ανθρώπου στο γύρο
της ζωής.
Στην εκλεκτή περιοχή της Μεσο
γείου, όπου ευρίσκεται η Ελλάς, ως
ανέσπερον αστέρι πολιτιστικών ε
ξορμήσεων παγκοσμίου ακτινοβολί
ας, εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια
παίζει ρόλον πρωταγωνιστού στο
προσκήνιο των ανθρωπίνων ιδεω
δών. Με το άπλετο Μεσογειακό
φως, έχει στήσει στις υψηλότερες
κορυφές τις μεγάλες ιδέες της
ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιο
πρέπειας της τέχνης και της διανοήσεως, για να πέμπουν με τη θερμή
ακτινοβολία τους τα μεγάλα μηνύ
ματα προς όλον τον κόσμο.
Με τέτοια μηνύματα είναι κατάσπερτη η χώρα μας, που καθημερινά
παρουσιάζονται στην επιφάνεια από
την αρχαιολογική σκαπάνη. Γιατί ο
τόπος αυτός είναι πνεύμα και φως.
Η κληρονομιά αυτή των προγόνων
μας, δημιουργεί ιστορικές υποχρε
ώσεις στη χώρα μας και στο διεθνή
χώρο. Γιατί οι αρχαιολογικοί θησαυ
ροί μας ανήκουν και σε όλες τις
εθνότητες, σε όλες τις φυλές. Είναι
τα αριστουργήματα αυτά θεμελιω
μένες αξίες, που προκαλούν το
θαυμασμό και την έκσταση. Προσο
χή, λοιπόν, μεγάλη προσοχή στη
συντήρηση και διαφύλαξη των αρ
χαιοτήτων μας όλων των εποχών.
Είναι απράδεκτο να παραμένουν οι
αρχαιότητες στη διάθεση της βουλι
μίας των αρχαιοκαπήλων.
Νόμίζομεν, ότι το Υπουργείο Πο
λιτισμού στο οποίον ανήκει η αρχαιο
λογική υπηρεσία, οφείλει να δρα
στηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση
δΓ ειδικών αποτελεσματικών μέ

τρων δια να καταπολεμηθή η μάστι
γα αυτή της αποψιλώσεως των
πολυτίμων αρχαιολογικών θησαυ
ρών, ώστε να παριστάμεθα βουβοί
μάρτυρες καθημερινής κλοπής ει
κόνων, αγαλμάτων κλπ.
' Εχομεν χρέος ηθικόν και ιστορι
κόν για την διαφύλαξη και συντήρη
ση των αρχαιοτήτων.
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ΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ
ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΝ Θ ΡΩ Π Ο Υ
Δ ια σ κευ ή α π ό τον Υ π α ρ χη γ ό Α.Π.
κ. I. Σταθαρά

Εμπρόσθια τμήμα.ποδηλάτου του 1865.
ΡΟΣ το τέλος του περασμένου
αιώνα με την ανακάλυψη του
ποδηλάτου, οι άνθρωποι ξαφνιάστηκαν
και τους κατέλαβε ένα σφοδρό πάθος,
που πολύ λίγο καιρό ή χρήματα τους
άφηνε στη διάθεσή τους για οποιαδή
ποτε άλλη απασχόληση. Πολλά θέατρα
έκλεισαν η κατανάλωση των σιγαρέττων έπεσε στην αναλογία κατά ένα
εκατομμύριο την ημέρα η εμπορική
κίνηση στα πιάνα μειώθηκε κατά 50%. Τι
ήταν εκείνο που δημιούργησε τη μεγά
λη καινούργια καταστροφή. Σ' αυτό το
απροσδόκητο φαινόμενο για απάντηση
οι έμποροι έπρεπε απλώς να κοιτάζανε
έξω από το παράθυρο και θα βλέπανε
τους πρώην πελάτες τους να περνούν
δίπλα από τα καταστήματα σφυρίζον
τας. Οι άνθρωποι είχαν ανακαλύψει το
ποδήλατο και ο καθένας τους εκέρδιζε
το μεγαλύτερο μέρος της ελευθερίας
της καινούργιας, που μόλις αγόρασε.
Για πρώτη φορά τώρα στην ιστορία ήταν
δυνατό για ένα άτομο να πάει όπου
ήθελε, όταν ήταν ανάγκη, με ταχύτητα
πολύ πιο μεγαλύτερη από εκείνη που
θα μπορούσε να πάει με τα πόδια και
χωρίς να έχει ανάγκη από ένα άλογο ή
άλλο μέσο συγκοινωνίας δημοσίας χρήσεως.
Τ ο ποδήλατο άρχισε σαν παιχνίδι του
πλουσίου. Η αριστοκρατία και οι εξοχό
τητες χρησιμοποιούσαν για τις μετακι
νήσεις τροχούς. Το πρώτο βραβείο

Π
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Οι ποδηλατιστές του 1900 αποτελούσαν μια
γραφική μερίδα ανθρώπων. Οι άνδρες φορούσαν
καπέλλα ειδικά κατασκευασμένα
για ποδηλατητές με γείσο
κατά την Πασχαλινή παρέλαση του
1895 στη Νέα Υόρκη, το κέρδισε μια
Κυρία, που φορούσε ένα πελώριο καπέλλο με μια μινιατούρα ποδηλάτου
στην κορυφή. Η ηθοποιός LILLIAN
RUSSEL είχε επιβεί σ' ένα επιχρυσω
μένο ποδήλατο και ο δουξ του Μάλμπορο συνελήφθη στο Κεντρικό Πάρκο της
Νέας Υόρκης, γιατί οδηγούσε έχοντας
τα πόδια του επάνω στο πηδάλιο του
ποδηλάτου.
Το καλύτερο από τα ποδήλατα που
στην αρχή κατασκευάσθηκαν, εκόστισε
ένα σημαντικό ποσό, που σήμερα μπο
ρεί να συγκριθεί με το κόστος ενός
αυτοκινήτου. Κάθε μέλος της οικογέ
νειας επιθυμούσε έναν τροχό και ολό
κληρες οι οικονομίες της οικογένειας
εδαπανώντο συχνά για την ικανοποίηση
αυτής της απαιτήσεως.
Περισσότερο από κάθε τι άλλο ήταν
το ποδήλατο, που έγινε η χαρά του
1900. Το ποδήλατο ήταν εκείνο που
έβγαλε έξω τον κόσμο για να απολαύσει
τη λιακάδα και το οξυγόνο της εξοχής
και αυτό ήταν εκείνο που κατήργηβε
τους κοινωνικούς φραγμούς. «Η ποδη
λασία είναι το καλύτερο, αμέσως ύστε
ρα από την πτήση στον αέρα, αγαθόν»,
ήταν το δημοφιλές έμβλημα μιας γενε
άς, η οποία μόλις και θα μπορούσε να
φαντασθεί ότι γρήγορα το πέταμα με
αεροπλάνο θα γινότανε επίσης πραγμα
τικότητα και ότι δυο μηχανικοί ποδηλά

των θα μπορούσαν να το κατασκευά
σουν.
Οι ποδηλατιστές του 1900 αποτελού
σαν μια γραφική μερίδα ανθρώπων. Οι
άνδρες φορούσαν καπέλλα ειδικά κα
τασκευασμένα για ποδηλατιστές με
γείσο, ωραίες πλεκτές ζακέττες, φανέλλες χρωματιστές με λουρίδες, κον
τά πανταλονάκια και κάλτσες μακρυές,
που έφταναν μέχριτα γόνατα. Γυναίκες
μόνο λίγες ετόλμησαν να φορέσουν
γυναικεία πανταλόνια γυμναστικής, αλ
λά πολλές όμως εφόρεσαν το σχιστό
υποκάμισο. Επάνω από τις μπλούζες με
ένα ανδροειδή κολλαρισμένο γιακά και
μια ζωηρού χρώματος με φιόγκο γραβά
τα, έφεραν χρωματιστές ζακέττες με
μανίκια από προβιά. Επιπλέον ένας
ναυτικός σκούφος, στερεωμένος στο
κεφάλι και που εκάλυπτε την πλούσια
κόμη, συμπλήρωνε την όλη αμφίεση.
Το ποδήλατο ήταν εκείνο, που λύ
τρωσε τη γυναίκα από τα πολλαπλά
μεσοφόρια, από τις μακρυές φούστες,
που τα άκρα τους εσκούπιζαν τα
πεζοδρόμια, από την κλεψύδρα τέλος
του κορσέ και του στηρίγματος της
φούστας και της άνοιξε το δρόμο προς
την ελευθερία «Το ποδήλατο δείχνει
πως είναι μια επαναστατική κοινωνική
δύναμη», έγραφε ο J. BISHOP στο
«FORUM» το 1896. «Εκτός του ό,τι
είναι ένας μεγάλος ισοπεδωτής (δεν
υπάρχει κοινωνική διαφορά επάνω

στους δρόμους) μεταβάλλει τις σχέ
σεις μεταξύ των δύο φύλων, όπως
επίσης αλλάζει και τις σχέσεις γονέων
και τέκνων». Γονείς που δενεπέτρεπαν
στις θυγατέρες τους να μεταβαίνουν
στο θέατρο ασυνόδευτες, τώρα δεν το
θεωρούσαν κακό γι’ αυτές να βγαίνουν
με νεαρούς, εποχούμενες ποδηλάτου
μακρυά έξω στην εξοχή για μια ολόκλη
ρη μέρα. Το 1894 το διθέσιο ποδήλατο
που έλκει την καταγωγή του από την
Αγγλία έγινε ένα δημοφιλές θέμα.
«Πολλά ερωτευμένα ζευγάρια ανεβαί
νουν σ' ένα ποδήλατο κατασκευασμέ
νο για δυο, ο ένας πίσω από τον άλλο»,
έγραφε μια εβδομαδιαία εφημερίδα.
«Είναι ένα θεσπέσιο μέσο μεταφοράς
και ένα ειδυλλιακό όχημα. Περιμένου
με με αγωνία για να ιδούμε πιο πολλά
από αυτά τα ρομαντικά μέσα συγκοινω
νίας το καλοκαίρι, που μας έρχεται»
(Αργότερα έγινε κατασκευή ποδηλά
του για τρία άτομα και τελικά για πέντε).
Η Κυριακή ήταν η μεγάλη ποδηλατική
ημέρα. Ολόκληρες οικογένειες θα έ
βγαιναν επάνω σε ποδήλατα στην εξο
χή για πικ-νικ. Οι εφημερίδες της
Δευτέρας θα είχαν να δημοσιεύσουν τα
κατορθώματα των «Συλλόγων ποδηλα
σίας», τα μέλη των οποίων θα είχαν
επιτύχει όσο το δυνατόν τις πιο πολλές
διαδρομές των 100 μιλιών στο χρονικό
διάστημα της μιας ημέρας. Για κάθε
100 διαδρομές ο ποδηλάτης έπαιρνε
οαν αμοιβή μια χρυσή ράβδο μερικοί
από τους ποδηλατιστές γΓ αυτό το
είδος των αμοιβών είχαν εφοδιαστεί και
με φυσιγγιοθήκες, που τις κρεμούσαν
από τον ώμο μέχρι τη ζώνη μέσου του
στήθους.
Ο «ποδηλατικός πληθυσμός» γρήγο
ρα εξελίχθηκε σε μια σημαντική πολιτι
κή ομάδα. Επειδή δεν υπήρχαν καλής
κατασκευής, τα νομοσχέδια που ανα
γνωρίζανε τα προνόμια των ποδηλατι
στών εθεωρούντο κατεπείγοντα, ο θό
ρυβος δε που εδημιουργείτο από την
κοινή γνώμη για την βελτίωση των
δρόμων κατέκλυζε τον ημερήσιο τύπο.
Οι ποδηλατικές Λέσχες ή Σύλλλογοι
υπεδείκνυαν ακόμη τον τρόπο για την
κατασκευή ξύλινων διαβάσεων πέρα
από την επιδιόρθωση των υπαρχόντων
δρόμων και την καθιέρωση ετησίων
διοδίων για τη χρήση τους. Λεία πεζο
δρόμια από άσφαλτο άρχισαν να αντικα
θιστούν τα σκληρά βότσαλα μέσα στις
πόλεις. Εκτεταμένα γήπεδα ποδηλασί
ας έγιναν στην εξοχή. Το ποδήλατο
προετοίμαζε σχεδόν στην κυριολεξία
το έδαφος για την κυριαρχία του
αυτοκινήτου.

Αγωνιστικό ποδήλατο.
Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαφό
ρων κατασκευαστών ποδηλάτων έγινε
οξύς και οι βιομήχανοι εμίσθωναν ανα
βάτες για να εκμεταλλευτούν τα προϊ
όντα των εργοστασίων τους.
Συσκέψεις επραγματοποιούντο για
εξαήμερους αγώνες δρόμου μέσα απ’
τα χωράφια, (ανώμαλου δρόμου), αγώ
νες αντοχής, αγώνες ταχύτητας και
αγώνες σε κατηφορικούς δρόμους. Το
1900 διεξήχθηοαν και πρωταθλήματα
ποδηλασίας σε κλειστούς χώρους. Ο
ταγματάρχης TAYLOR με ένα ιπτάμενο
ξεκίνημα διήνυσε με το ποδήλατο
απόσταση ενός μιλίου μέσα σ' ένα
λεπτό και 32 δευτερόλεπτα, που ήταν
χρόνος παγκοσμίου ρεκόρ. Το 1899
στον αγώνα «Μίλι-Λεπτό» ο MARPHY,
επιβαίνων ποδηλάτου που προωθείτο
με ίδιον μηχανισμό διήνυσε ένα μίλι σε
57 δευτερόλεπτα και 4/5 του δευτερο
λέπτου επάνω σε μια ξύλινη τροχιά, που
έκειτο μεταξύ των σιδηροδρομικών
γραμμών. ' Ενα ασθενοφόρο διαθέσιμο
ποδήλατο έγινε το πρότυπο ανεφοδια
σμού του πεζικού. Ολόκληρα συντά
γματα ετοποθετούντο σε ποδήλατα. Η
Αστυνομία εκινείτο επίσης με αυτά.
Το ποδήλατο πέρασε από μέσα από
πολλούς σταθμούς ώσπου να φτάσει
στη σιγουριά και στη χρησιμότητα ώστε
να καταστεί δημοφιλές. Το 1865 ο Πιέρ
Λαλεμάντ εργάτης στο κατάστημα με

ταφορικών μέσων «Μιτσό» μέσα στο
Παρίσι έκανε την εμφάνισή του στην
Πλατεία Ομονοίας επάνω σε ένα ξύλινο
παιδικό ποδήλατο τρίτροχο με σταθε
ρούς τροχούς και σιδερένιες ζάντες.
Πούλησε την πατέντα στο Μιτσό, ακο
λούθως την πήρε από αυτό η Αγγλία
όπου πολύ γρήγορα η αρχική ιδέα
υλοποιήθηκε και βελτιώθηκε. Ατσάλι
και σίδερο αντικατέστησε τον ξύλινο
σκελετό. Ελαφροί μεταλλικοί τροχοί με
συρμάτινες ακτίνες και γερά ελαστικά
επίσωτρα αντικατέστησαν τους ξύλι
νους τροχούς. Το 1878 ένας Αγγλος,
ο Η. J. LAWSON έφτιαξε το πρώτο
ποδήλατο, που ηλαύνετο από αλυσσίδα
και οδοντωτό τροχό δια μέσου του
οπισθίου τροχού. Το 1878 έγινε και
προσθήκη ρουλεμάν. Τώρα μόνον ένα
πράγμα έλειπε - ο αεροθάλαμος, που
λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. ' Οταν
ο JOHN BOYD DUNLOP, χειρούργος
κτηνίατρος στο Μπέλφαστ ετοποθέτησε έναν εσωτερικό κίλυνδρο μέσα στο
εξωτερικό πετάλ και συγκόλλησε ολό
κληρο το σύστημα σε μια ζάνταεκίνησε
ολόκληρο τον κόσμο προς τα εμπρός
με πολλά χιλιόμετρα την ώρα. Η περίο
δος της άμαξας χωρίς άλογα γρήγορα
αντικατέστησε την εποχή του ποδηλά
του. Δεν αντικατέστησε όμως το ποδή
λατο, το οποίον σήμερα είναι περισσό
τερο δημοφιλές παρά ποτέ άλλοτε.
443

«ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΑ Ϊ ΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΟΑΕΜΗΣΑΝΤΕΣ

ΜΙΑ Π Ρ Ο ΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ
ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ
Του κ. Παν. Καραδήμα
Βοηθού Γυμνασιάρχου

«Ανδρείοι σεις που πολεμήσατε και
πέσατ ευκλεώς·
τους πανταχού νικήσαντες μη ιροβηθέντες...»
Γιορτάζουμε φέτος τα πενηντάχρονα από το
θάνατο του μεγάλου Αλεξανδρινού
ποιητή. Από όλους τους πνευματικούς
ανθρώπους γίνεται μια προσπάθεια
προβολής και προσέγγισης του έργου
του, γι' αυτό και πολλά περιοδικά
αφιερώνουν ολόκληρη την ύλη τους
στον ποιητή Κ.Π. Καβάφη, ή πολλές
εργασίες είδαν πρόσφατα το φως της
δημοσιότητας και που αναφέρονται στο
έργο του. Μια μικρή συμβολή στην όλη
προσπάθεια της προσέγγισης του έρ
γου του ποιητή αποτελεί και το παρόν
άρθρο που αναφέρεται στο ποίημα:
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες».
1 Ανδρείοι σεις που πολεμήσατε και
πέσατ' ευκλεώς
2 τους πανταχού νικήσαντες μη φοβηθέντες.
3 Αμωμοισεις, ανέπταισανοΔίαιοςκι
ο Κριτόλαος.
4 ' Οταν θα θέλουν οι ' Ελληνες να
καυχηθούν,
5 «Τέτοιους βγάζει το έθνος μας» θα
λένε
6 για σας. Έτσι θαυμάσιος θάναι ο
έπαινός σας.
7 εγράφει εν Αλεξανδρεία υπό Αχαιού'
8 έβδομον έτος Πτολεμαίον, Λαθύρου.
Το ποίημα ανήκει στα επιγράμματα
με εγκωμιαστικό περιεχόμενο. Γράφτη
κε το 1922 και αποδίδεται σ' έναν
φανταστικό, ανώνυμο Αχαιό που έζησε
γύρω στα 109 π.χ. Υποτίθεται πως
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σχολιάζει ιστορικά γεγονότα του 146
π.χ. και συγκεκριμένα την τελευταία
απόπειρα της Αχαϊκής Συμπολιτείας
(280-146 π.χ.) να διατηρηθεί η ανεξαρ
τησία της. Στη Σκάρφεια όμως της
Λοκρίδας και στη Λευκόπετρα της
Κορίνθου νικήθηκαν οι δυο διεφθαρμέ
νοι στρατηγοί Δίαιος και Κριτόλαος από
τους Ρωμαίους κι έτσι διαλύθηκε η
Αχαϊκή Συμπολιτεία και η Ελλάδα κατα
κτήθηκε από τη Ρώμη. Αναφέρεται
επίσης ο ποιητής στη βασιλεία του
Λαθύρου που, κατά το Γ. Σεφέρη,
«είναι κι αυτή μια ταραγμένη εποχή
εξευτελισμού, κατάντιας, και ανεξάν
τλητης ραδιουργίας, που κορυφώνεται
με την φυγή του Πτολεμαίου από την
Αλεξάνδρεια, ενώ η παντοδύναμη Ρώ
μη πυκνώνει τα δίχτυα της γύρω από το
ελεεινό βασίλειο των Λαγιδών».
Ο Τίμος Μαγάνος αναφερόμενος
στο ποίημα γράφει: «Ως ποιητής, ο
φανταστικός Αχαιός του επιγράμματος,
φαίνεται να παρουσιάζει ψυχικές ομοι
ότητες με τον Καβάφη που «τα ζωηρό
τερα γεγονότα δεν τον εμπνέουν αμέ
σως, αλλά χρειαζόταν πρώτα να περά
σει καιρός για να τα θυμηθεί και να τον
εμπνεύσουν». ' Ετσι, ενώ η άλωση της
Κορίνθου από τον Μόμμιο έγινε το 146,
το επίγραμμά του θα το γράψει μονάχα
στον έβδομο χρόνο της πρώτης βασι
λείας του Πτολεμαίου (10ον) που είναι
γνωστός ως Λάθυρος (116-108) [...].
Πράγματι το 108 (δηλαδή στον όγδοο
χρόνο της βασιλείας Λαθύρου) η Κλεο
πάτρα θα σκηνοθετήσει την ανηθικότε-

ρη πράξη για να ρίξει όχι πια αυτή, αλλά
ο λαός ο ίδιος, το γιό της απ' το θρόνο,
ενώ εκείνος, για να γλυτώσει από την
άδικη οργή του πλήθους, θα φύγει με
πλοίο απ’ την Αλεξάνδρεια προς μεγά
λη χαρά της Ρώμης - που ήταν εξάλλου
και η μόνη κερδισμένη στην περίσταση.
Ο Αχαιός ποιητής θα είναι, χωρίς
άλλο, βαθειά απογοητευμένος μ' αυτά
όλα που γίνονται η πρόκειται να γίνουν
γύρω του. ' Ετσι όπως πάει η δυναστεία
αυτή, θα συλλογίζεται δε θ ’ αργήσει
πολύ νάρθει η σειρά της. Τον εχθρό,
φυσικά, που την παραμονεύει τον ξέρει
πολύ καλά ο Αχαιός. Είναι ο ίδιος
εκείνος που κατέβαλε την πατρίδα του,
την Αχαϊα, εδώ και τριανταεπτά χρόνια.
Αλλά, τουλάχιστον, η πατρίδα του, κι ας
έφταιξαν οι αρχηγοί της, έπεσε, στην
προσπάθειά της να μην υποταχθεί,
ηρωικά. Ενώ εδώ... Μ' ένα λαό βαριεστημένο και αηδιασμένο απ’ τα καμώ
ματα των βασιλέων του, τι θα μπορούσε
κανείς να περιμένει;
Αυτή ακριβώς η προσπάθεια της
πατρίδας του -η ωραιότατη- μες στην
κατάντια και τη σαπίλα που τον περιτρι
γυρίζουν τώρα εδώ στην Αλεξάνδρεια,
υψώνεται στη μνήμη του λευκή, εξιδανικευμένη, σαν μια αντίθεση μεσ’ απ’
το παρελθόν, και τον εμπνέει (γεμά
τους από καύχημα και μοίρα) έξη
μονάχα στίχους - τους στίχους που θ ’
αρμόζουν πάντα στην Ελλάδα, τους
στίχους που ο Καβάφης θα υπογράψει»
(Ο Καβάφης, εκδ. «Δίφρος», σελ.
356-58). Το ότι όμως το ποίημα γράφτη
κε το 1922, μπορεί να συσχετιστεί και
με τη Μικρασιατική καταστροφή και τις
αιτίες που την προκάλεσαν.
Αλλά ας δούμε το περιεχόμενο του
ποιήματος. Δομικά διαρθρώνεται σε
δύο ενότητες ευδιάκριτες: στ. 1-6 και
7-8. Η πρώτη που αποτελεί το κύριο
σώμα του ποιήματος, είναι το κυρίως
επίγραμμα, ενώ η δεύτερη, ένα είδος
σχολίου η γραμματολογικής υποσημεί
ωσης, αποτελεί την «ουρά», μια τεχνική
καθαρά καβαφικής έμπνευσης. Στη
σύνθεση της «ουράς», κατά τον Τ.
Μαλάνο, συνεργάστηκαν ο ποιητής και
ο ιστορικός. Ανάλογη τεχνική, με σειρά
αντίστροφη, βρίσκουμε και στο ποίημα
τον ίδιο ποιητή: «Επιτύμβιο Αντιόχου
βασιλέως».
Τη διάκριση σε κυρίως επίγραμμα και
σε γραμματολογική υποσημείωση ακο
λουθεί και η ερμηνεία του ποιήματος.
Κυριαρχική θέση κρατούν τα επίθετα
(ανδρείοι, μη φοβηθέντες, άμωμοι) και
η προσωπική αντωνυμία σεις, σας (προ
σφώνηση νεκρών). Στον πρώτο στίχο

Δεξιά: Χαρακτηριστικό σκίτσο του Καβάφη. Κάτω: Ο Καβάφης σε προχωρη
μένη ηλικία.

εξαίρετοι χαρακτηριστικά ο ένδοξος
θάνατος αποτέλεσμα της ανδρείας των
τελευταίων μαχητών της ελληνικής
ελευθερίας. Η αφοβία τους έφερε
αντιμέτωπους με τους ανίκητους Ρω
μαίους που είχαν σαρώσει τους Καρχηδόνιους, Συρακούσιους, Μακεδόνες
κ.ά. Με το «πανταχού νικήσαντας»
υποβάλλεται λιτά η καταλυτική εξάπλωση της Ρώμης που συγκλονίζει. Η
αντίθεση του 3ου στίχου φωτίζει εναρ
γέστερα το επίθετο «άμωμος» και
προβάλλει την ένσταση - αντίρρηση του
ποιητή οε μια υποθετική κατάκριοη. Η
αντίρρηση αναφέρεται σε σχετικό εδά
φιο του Πολύβιου που αποκαλεί τους
τελευταίους πρόμαχους «τρελλούς»
και «κακούργους», το Δίαιο και τον
Κριτόλαο
Η στάση του ποιητή απέναντι στους
δυο αρχηγούς είναι αρνητική. «' Επταισαν», δηλ. έπεσαν έξω, αποδείχτηκαν
κατώτεροι των κρίσιμων περιστάσεων,
είναι επομένως υπεύθυνοι για την
εθνική συμφορά.
Η προσπάθεια του ποιητή ναδιαστείλει τους ανεπαρκείς ηγέτες από τον
ανώνυμο στρατιώτη είναι φανερή. Τον
αφανή πολεμιστή ο ποιητής περισώζει
από τη λησμονιά και την ανυποληψία
στην οποία τον έριξε η ιστορία. Οι
στρατιώτες αναδείχτηκαν γενναίοι, ά
φοβοι, άμωμοι. Τους πρέπει τιμητική
αποκατάσταση.
Η τιμή που τους οφείλει το έθνος, θα

είναι διαρκής και αιώνια. Το αποδείχνει
η διάρκεια των ρηματικών χρόνων
στους στίχους 4-6 (βγάζει, θα λένε, θά
ναι), ενώ στα ρήματα στο πρώτο 3)
στίχο είναι παρελθοντικά (πολεμήσατε,
πέσατε, έπταισαν). Η στιγμιαία αποτυ
χία του πρώτου 3/στιχου αντιπαραθέτεται προς τη διάρκεια και την υπερχρονικότητα της δόξας και της τιμής. Η
πράξη τους ξεπερνώντας το χωρόχρο
νο γίνεται υπεραξία και μέτρο αξιολό
γησης της ελληνικής περηφάνιας: «Τέ
τοιους βγάζει το έθνος μας» θα λένε
«όταν θέλουν να καυχηθούν». Στον 5ο
στίχο διαπιστώνουμε πως ο έπαινος που
απονέμει ο ποιητής στους ήρωες,
προϋποθέτει την επιδοκιμασία όλου
του έθνους. Το κλιμακούμενο εγκώμιο
αποκορυφώνεται στον 6ο στίχο με το:
«Έτσι θαυμάσιος θα' ναι ο έπαινός
σας» που αποτελεί το ανεπιφύλαχτο και
καθολικό δοξολόγημα των ανδρείων
νεκρών. «' Ετσι θαυμάσιος», ίοον τόοο
θαυμάσιος οε έκταση και ποιότητα ο
«έπαινός σας».
Η ευαισθησία του ποιητή σ' ό,τι
θυμίζει την παλιά δόξα, γίνεται φανερή,
καθώς προσπαθεί να αποκαταστήσει
μια σελίδα της ιστορίας της ελληνικής
φυλής. Οι δυο στίχοιτης γραμματολογι
κής υποσημείωσης είναι χαρακτηριστι
κά καβαφικά. Χρονολογούν το ποίημα,
εισάγουν το προσωπείο, το Porte Parole
του ποιητή, πουείναιένας φανταστικός
Αχαιός, για λογαριασμό του οποίου
γράφει ο ποιητής, καθώς βρίσκεται σε
μια ιδιαίτερη διάθεση του ναεμπνέεται

από ένα τέλος, από μια συμφορά».
Η πρόθεση του ποιητή να υμνήσει
τους τελευταίους πρόμαχους της ελ
ληνικής ελευθερίας είναι φανερή. Η
γεμάτη ηθικό μεγαλείο ήττα τους, τους
ανύψωσε σε σύμβολα για τους επερχόμενους. Προβάλλει το χρέος και εξαι
ρεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το ποίημα οφείλει τη γένεσή του σ'
αυτό που ο Τ. Μαλάνος ονόμασε «ταξίδι
του ποιητή μέσα στην ιστορία, για την
ιστορία την ίδια». Καθολικεύοντας την
αξιοπρεπή ήττα, δημιούργησε ένα αιώ
νιο πρότυπο ανθρώπινης τιμής και
αξιοπρέπειας. Το ποίημα εντάσσεται
στον κύκλο των καβαφικών ποιημάτων
που θεματικό τους κέντρο έχουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η τιμημένη
ήττα παίρνει τη σφραγίδα του αιώνιου
που της χαρίζει ο ποιητικός λόγος.
Η κλασσική λιτότητα και αρτιότητα
του πρώτου δίστιχου το κατατάσοει
ανάμεσα σ' εκείνα του Ε π.χ. αιώνα.
Σε δυο στίχους κλείνεται μια ολόκληρη
φιλοσοφία, που αποτελούσε πάντα στα
θερό σημείο αναγωγής όλων των εθνι
κών εκδηλώσεων των Ελλήνων. Η επι
γραμματική διακήρυξη της θυσίας και
της ακατάλυτης αξίας των τελευταίων
υπέρμαχων της Λευκόπετρας υποβάλ
λεται με ξεχωριστή συγκίνηση που την
εκφράζουν τα διαλεγμένα γλωσσοτεχνικά μέσα, επίθετα κυρίως. Πρόκειται
ομολογουμένως για ένα αριστουργηματικό επίγραμμα, αντάξιο των κλασσικών
του Σιμωνίδη.
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ΑΠΟ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΟ ΤΟ Ν Κ Ο ΣΜ Ο

Η μις Βερμούδες η 22χρονη Χέδερ Ρος
συνελήφθη στο Λονδίνο προσπαθών
τας να περάσει ενα κιλό ηρωίνης.

Η Βικτώρια Πρίνσιπαλ και ο ναρκομανής
φίλος της Ά ντυ Γκίμπι.
Α ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ κάνουν θραύση
στον καλύτερο καλλιτεχνικό κόσμο
και μετά από όλους τους άλλους
διάσημους ηθοποιούς που έπεσαν θύ
ματα αυτής της τρομερής επιδημίας,
ήρθε η σειρά του Τόνυ Κέρτις, γνωστού
σε όλους μας από ταινίες και τηλεοπτι
κές εμφανίσεις.
Οσοι παρακολούθησαν τα γνωρί
σματα της τελευταίας του ταινίας στην
Καλλιφόρνια διαπίστωσαν την απελπι
στική κατάσταση του Κέρτις, που είχε
φτάσει στο σημε ίο να παίρνει ναρκωτικά
δημόσια, χωρίς καν να κάνει τον κόπο
να κρυφτεί. Η εξάρτηση του Τόνυ από
τα ναρκωτικά είναι τόσο μεγάλη ώστε
μέσα σε δεκαπέντε μέρες ξόδεψε την
αμοιβή του από το γύρισμα αυτής της
ταινίας, δηλαδή 50.000 δολλάρια για να
αγοράσει κοκαΐνη. Σύμφωνα με μαρτυ
ρίες φίλων του, έχει φτάσει σε σημείο
να καταναλώνει μέχρι 6 γραμμάρια την
ημέρα, μια τόσο δυνατή δόση ώστε
καθηγητές πανεπιστημίου δήλωσαν
πως «δεν καταλαβαίνουν πως διατηρεί
ται ακόμα στη ζωή», κι ακόμη πως θα
μπορούσε να πεθάνει από τη μια στιγμή
στην άλλη από υπερβολική δόση.
Οπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς
οι συνέπειες της κατάχρησης ναρκωτι
κών έγιναν αμέσως αισθητές και στη
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
0 Τόνυ Κέρτις θύμα της κοκαΐνης
Σύγχρονος ιππότης του νόμου
«προτίμησε
τα ναρκωτικά από μένα...»
Μέθοδος ανάπλασης μούμιας στην υπηρεσία
της Αστυνομίας
Έδωσε δηλητήριο στο παιδί της
δουλειά του, μια που πολλές φορές,
αναγκάστηκαν να διακόψουν τα γυρί
σματα γιατί ο Τόνυ δεν μπορούσε να
σταθεί στα πόδια του. Επρεπε λοιπόν
να τον κλειδώσουν στο καμαρίνι του για
μια ώρα ή παραπάνω για να «ξεκουρα
στεί». Και όταν άνοιγε τα μάτια του, δεν
μπορούσε να μην πάρει τη δόση του..
Είχε γίνει ευερέθιστος δεν ανεχόταν
καμιά αλλαγή στο πλάνο ή στο φωτισμό
και ξεσπούσε σε κρίσεις οργής.
Ακόμα και μπροστά στους πελάτες
του ξενοδοχείου Χίλτον που έμενε δεν
μπορούσε να συγκρατηθεί και πολλοί
τον είδαν να ρίχνει το ναρκωτικό σ' ένα
γυάλινο τασάκι, να ρίχνει κάποιο χημικό
προϊόν και να βάζειφωτιά στο μίγμα έτσι
ώστε να γευτεί καθαρή κοκαΐνη.
Το αποκορύφωμα, όμως, ήταν σύμ
φωνα με τις μαρτυρίες των συμπρωτα
γωνιστών του, όταν χρειάστηκε να
γίνουν γυρίσματα σε ένα νοσοκομείο
της Καλλιφόρνιας. Ο Τόνυ έδιωξε όλο
το προσωπικό από το φαρμακείο για να
μπορέσει να βάλει στο χέρι με την
ησυχία του όσα φάρμακα έβρισκε και
στο τέλος όταν έφτασε η προϊσταμένη
διαπίστωσε πως είχε κλέψει πολλά
ναρκωτικά.
Αυτή η απόλυτη εξάρτηση του Τόνυ
από την κοκαΐνη διέλυσε και την οικογε

νειακή του γαλήνη.
- ' Ηταν αδύνατον να ζήσω μαζί του,
γΓ αυτό και πέρυσι ζήτησα διαζύγιο,
λέει η τρίτη του γυναίκα, η Λέσλυ
Αλλεν, 36 χρονών, που παλιότερα
ήταν γνωστό κόβερ-γκερλ. ' Οσο καιρό
ζούσαμε μαζί, και είμαστε μαζί 13
ολόκληρα χρόνια, έκανα ό,τι περνούσε
από το χέρι μου για να σταματήσει ο
Τόνυ να πίνει και να παίρνει ναρκωτικά,
αλλά μάταια. Η ζωή μας είχε γίνει
κόλαση.

ΘΑ' ΛΕΓΕ κανείς πως είναι σιδερόφρακτοι ιππότες του Μεσαίωνα, που
κάποια δαιμονική «μηχανή του χρόνου»
τους αποβίβασε ξαφνικά στους δρό
μους μιας σύγχρονης μεγαλόπολης.
Θα μπορούσε ακόμη να είναι σκηνή από
κάποια εξωφρενική κωμωδία ή κι από
εφιαλτική ταινία τρόμου. Δεν είναι
τίποτ' απ' αυτά. Οι καβαλάρηδες δεν
είναι παρά έφιππα ΜΑΤ και η επέλασή
τους είναι πραγματική: Τα έφιππα ΜΑΤ
του Βελγίου χρησιμοποιήθηκαν για να
διαλύσουν διαδήλωση 8.000 εργατών
της βεγλικής σιδηροβιομηχανίας, που
περνάει μεγάλη κρίση. Οι εργάτες
είχαν έρθει από τη Λιέγη κι από το
Σαρλερουά, τα κέντρα της άλλοτε

Η επέλαση των έφιππων αστυνομικών στη Βελγική οδό του νόμου.
ακμάζουσας σιδηροβιομηχανίας του
Βελγίου. Κι ενώ οι αντιπρόσωποι των
συνδικάτων τους συναντούσαν το Γκαστόν Τορν, πρόεδρο της Επιτροπήςτων
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διαδη
λωτές προσπαθούσαν να σπάσουν τον
κλοιό των αστυνομικών για να πλησιά
σουν στην έδρα της βελγικής κυβέρνη
σης, έφτασαν τα έφιππα τμήματα. Οι
Βέλγοι εργάτες της σιδηροβιομηχανίας
δεν έφτασαν στοπρωθυπουργικό μέγα
ρο, αλλά ένα από τα περιοδικά που
φημίζονται για το φωτογραφικό τους
ρεπορτάζ, το γαλλικό «Παρί-Ματς»,
εξασφάλισε δυο μοναδικά φωτογραφι
κά ντοκουμέντα των καιρών μας. Και
μια... γραφική λεπτομέρεια: η επέλαση
έγινε στη διασταύρωση της οδού του
Νόμου με τη Λεωφόρο των Τεχνών.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ που πέρυσιείχε κερδίσει
τον τίτλο της ωραιότερης γυναίκας του
κόσμου, δεν μπόρεσε να κρατήσει τον
άντρα που αγαπούσε, γιατί εκείνος
προτίμησε τα ναρκωτικά.
Η Βικτόρια Πρίνσιπαλ, που υποδύεται
την Παμ, Γιούιν στην τηλεοπτική σειρά
«Ντάλλας», απεκάλυψε ότι ο δεσμός
της με τον τραγουδιστή Άντυ Γκιμπ,
διαλύθηκε γιατί εκείνος δεν μπορούσε

να θεραπευθεί από το πάθος του για τα
ναρκωτικά.
«Πολέμησα τη μανία του Αντυ με
ό,τι μέσα διέθετα, είπε η Βικτόρια.
Εδωσε μάχη, προσπάθησα να τον
βοηθήσω να ξεπεράσει αυτό τον εφιάλ
τη, κατέφυγα σε ιατρική βοήθεια, έκανα
ό,τι περνούσε από το χέρι μου, μέχρι
που συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα
πια να κάνω τίποτε άλλο».
«Αν το πρόβλημα ήταν μια άλλη
γυναίκα, πρόσθεσε η ηθοποιός θα το
είχα αντιμετωπίσει. Ξέρω πως να αγωνισθώ για έναν άντρα, ή να τον αφήσω να
φύγει. Αλλά αυτό ήταν απείρως πιο
δύσκολο. Με εξόντωσε φυσικά και
συναισθηματικά».
Η Βικτόρια που είναι33 χρόνων, οκτώ
χρόνια μεγαλύτερη από τον Αντυ
Γκιμπ επεσήμανε ότι χώρησαν με τον
τραγουδιστή γιατί εκείνος διάλεξε τα
ναρκωτικά αντί για εκείνην.
Ο Γκιμπ, απολύθηκε από ένα μιούζι
καλ στη Νέα Υόρκη, γιατί απούσιαζε
συνεχώς από τις πρόβες.
Η οικογένειά του, που η γνώμη της
για τη μις Πρίνσιπαλ χαρακτηρίζεται
σαν «μη δημοοιεύσιμη», είπε ότι το
πρόβλημα του ' Αντυ ήταν το αποτέλε
σμα του χωρισμού τους και όχι η αιτία. Ο

ίδιος ο ’ Αντυ παραδέχεται ότι χρησιμο
ποίησε ναρκωτικά, αλλά ισχυρίζεται ότι
άρχισε, αφού χώρισε με τη Βικτόρια.
Δήλωσε επίσης ότι τώρα πια έχουν
καταντήσει το πάθος του. Πάντως η
Βικτόρια, δεν έχασε καιρό: ο καινούργι
ος της έρωτας, είπε η ίδια, είναι ένας
39χρονος χειρούργος, ο δρ Χάρρυ
Γκλάσσμαν. Καινούργιος έρωτας... και
νούργια προβλήματα... μια και ο δρ
Γκλάσσμαν είναι παντρεμένος και η
γυναίκα του δεν προτίθεται να τον
χάσει τόσο εύκολα.

ΕΙΔΙΚΕΣ τεχνικές μέθοδοι που εφαρ
μόστηκαν αρχικά σε μιαν ηλικίας 2
χιλιάδων ετών αιγυπτιακή μούμια, χρη
σιμοποιούνται τώρα από Βρεταννούς
ειδικούς για την ανάπλαση των κεφα
λών ανθρώπινων υπολειμμάτων, ώστε
να μπορεί να γίνει αναγνώριση. Οι
ειδικοί πιστεύουν ότι κατόρθωσαν να
τελειοποιήσουν μια μέθοδο που θα
διευρύνει το σύστημα «Ιντέντικιτ» που
χρησιμοποιούν οι αστυνομικές αρχές
οτο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο πρόσφα
το μυστήριο που ελπίζεται να λυθεί με
την «τεχνική μούμιας» είναι ο σκελετός
μιας γυναίκας που πέθανε πριν 17
χρόνια και ανακαλύφθηκε σε ένα υπό447

γειο σπιτιού στο Μάντσεστερ. Η τοπική
αστυνομία προσκάλεσε το Ρίτσαρντ
Νηβ του Τμήματος Ιατρικών Απεικονί
σεων του Πανεπιστημίου του Μάντσε
στερ, που έχει διαμορφώσει και τη
μέθοδο. Ο ειδικός μέσα σε 24 ώρες
ανάπλαοε το κεφάλι, από ό,τι είχε
απομείνει, χρησιμοποιώντας γύψο και
μια αποκλειστική μέθοδο μέτρησης των
ιστών και ένα σύστημα υπολογισμού
αναλογιών. Μετά το μακιγιάρισμα του
προσώπου από ειδικό καλλιτέχνη και το
κατάλληλο για την εποχή χτένισμα το
κεφάλι ήταν έτοιμο να παρουσιαστεί
οτην τηλεόραση.
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν
γρήγορη και μάλιστα από ανθρώπους
που κατοικούσαν στο ίδιο σπίτι, και η
αστυνομία ελπίζει ότι θα ανακαλυφθεί η
ταυτότητα της γυναίκας. Σύμφωνα με
τις δηλώσεις δεν πρόκειται για έγκλη
μα. Η μέθοδος ανάπλασης εφαρμόστη
κε αρχικά στη μούμια της Αζρού, μιας
άσημης αιγύπτιαςπριγκήπισσας, καιοκ.
Ρότζερς, Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Απεικονίσεων του Πανεπιστη
μίου, λέγει «Πιστεύω ότι τώρα έχουμε
κάνει αρκετές δοκιμασίες ώστε να
πούμε πως διαμορφώσαμε μια διαδικα
σία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τις αστυνομίες σ' όλο τον κόσμο και
ακόμη με αντίστροφο τρόπο να υποβοηθήσει τους χειρούργους στις «επεμβά
σεις» Ο κ. Ρότζερς πιστεύει ότι τώρα
το σύστημα έφθασε στο στάδιο να γίνει
αξιόπιστο εργαλείο στην ιατροδικαστι
κή και ελπίζει ότι θα εξασφαλίσει
υποστήριξη για έρευνες και διαμόρφω
ση.

ΑΝΑΣΤΑΤΗ είναι η γαλλική κοινή
γνώμη από την αποκάλυψη ότι μια
νεαρή μορφωμένη Γαλλία σκότωσε οε
τελετή μαύρης μαγείας τον εξάχρονο
γιό της, τον οποίο θεωρούσε ενσάρκω
ση του Διαβόλου.
«Ο Ιλάν δεν ήταν πια γιός μου»,
δήλωσε η φαρμακοποιός Μπέττυ Μπέν
Ντούκας, στους αστυνομικούς που τη
συνέλαβαν αμέοως μετά το στυγερό
της έγκλημα. «Ή ξερα ότι μέσα στον
Ιλάν ζούσε ο δαίμονας και τον δηλητή
ριασα για να σκοτώσω τη δύναμη του
κακού που είχε φωλιάσει μέσα του».
Η φόνισσα, η οποία πιστεύει ότι το
παιδί της θα αναστηθεί μετά από λίγο
καιρό, υπήρξε πιστή οπαδός των τελε
τών μαύρης μαγείας, που φαίνεται ότι
παρουσιάζουν μεγάλη άνθηση οε διά
φορες επαρχιακές γαλλικές πόλεις.
Η Μπέττυ είχε πείσει από πολλούς
448

μήνες την αδελφή της Μιοέλ, ότι το
σπίτι τους είχε μεταβληθεί οε άντρο
κακών πνευμάτων και προετοίμαζε από
καιρό μια τελετή «εξορκισμού», μετά
την εκτέλεση της οποίας οι δυνάμεις
του διαβόλου θα εγκατέλειπαν τελεσί
δικα την οικογένειά τους.
Υπεύθυνη για την παρουσία του
Κακού στο σπίτι της, θεωρούσε η
Μπέττυ Μπεν Ντούκας την πεθερά
της, η οποία είχε προσηλυτίσει στη
λατρεία του διαβόλου το γιό της και τον
εγγονό της.
«' Οσο πιο προσεκτικά παρατηρώ τον
άντρα μου, τόσο περισσότερο βρίσκω
ότι μοιάζει στο Σατανά», έγραφε η
ψυχοπαθής Γαλλίδα στο προσωπικό της
ημερολόγιο «Είμαι βέβαιη ότι ο γιός
μου αποτελεί ενσάρκωση του Διαβό
λου. ' Εχω χάσει πια τον ύπνο μου και
συλλογίζομαι τι πρέπει να κάνω για να
εξολοθρεύσω το πνεύμα του Κακού
που με περιβάλλει».
«Σήμερα πήγα τον Ιλάν στο σχολείο»,
σημείωνε πρόσφατα στο Ημερολόγιό
της η νεαρή φόνισσα. «Ξέρω ότι δεν
πρέπει να χάσω το κουράγιο μου. Αν
εγκαταλείψω το σχέδιό μου, τα αποτε
λέσματα θα είναι ολέθρια. Πρέπει να
πολεμήσω!»
Μέσα στο σαλεμένο μυαλό της
Μπέττυ Ντούκας είχε αρχίσει τον
τελευταίο καιρό να θεριεύει μια ελπίδα:
Ο 18μηνος γιός της Σεντρίκ, ο οποίος
της φαινόταν ότι αντιπροσώπευε τις
δυνάμεις του Καλού στο σημαδεμένο
από το Διάβολο σπιτικό της.
«Την ημέρα που διάλεξα σαν πιο
κατάλληλη για την εκτέλεση του σχεδί
ου μου, πήρα το Σεντρίκ στην αγκαλιά
μου και τον άφησα να με οδηγήσει
εκείνος στο δρόμο του Θεού», αφηγείΟ θχρονος Ιλάν: Το τραγικό θύμα της
«Μήδειας»

ται η νεαρή φόνισσα. «Με το μωρό στα
χέρια διέσχισα πάνω-κάτω το διαμέρι
σμα και έκαψα κάθε αντικείμενο που
μου έδειχνε με τα μικρά του χεράκια.
Μετά κατέστρεψα όλα τα διαβολικά
πράγματα που είχε κρύψει μέσα στο
σπίτι η μάγισσα η πεθερά μου».
Αφού ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος
του σχεδίου της, η Μπέττυ Μπεν
Ντούκας ετοίμασε ένα δηλητηριώδες
ποτό δικής της κατασκευής και το
πρόσφερε στον εξάχρονο Ιλάν.
«Ο γιος μου σφάδαζε επί ώρες
προτού πεθάνει», εξήγησε αργότερα η
φόνισσα. «Κατάλαβα αμέσως ότι οι
σπασμοί που συγκλόνιζαν το σώμα του
ήταν το Κακό που αγωνιζόταν να βγει
από μέσα του».
ΕΜΠΟΡΟΙ του λευκού θανάτου σχέ
διαζαν να χρησιμοποιήσουν τις καλλο
νές που παίρνουν μέρος στα διάφορα
διεθνή καλλιστεία, σε μια χωρίς προη
γούμενο επιχείρηση διακινήσεως ναρ
κωτικών.
Οι λαθρέμποροι βασίζονται στην ευ
γένεια των τελωνειακών των αεροδρο
μίων, που συνήθως αφήνουν τις ωραίες
κοπέλλες να περάσουν , χωρίς ιδιαίτε
ρο έλεγχο στις αποσκευές τους.
Το κλειδί αυτής της επιχειρήσεως,
θα ήταν ένας διαγωνισμός καλλονής για
φιλανθρωπικούς σκοπούς, που άρχισε
στη Τζαμάικα
Πρώην νικήτριες του τίτλου της Μις
Κόσμος και της Μις Υφήλιος καθώς και
πολλές άλλες υποψήφιες πληρώνονται
εκατοντάδες λίρες, η καθεμιά συν τα
έξοδα για μια εβδομάδα μόδας και
ομορφιάς στην Κίνγκστον και στο Μοντέγκο Μπαίη.
Οι λαθρέμποροι σχέδιαζαν να ανακα
τέψουν στις αποσκευές των κοριτσιών,
βαλίτσες με κρυμμένα ναρκωτικά στο
ταξίδι της επιστροφής τους, χωρίς
εκείνες να γνωρίζουν τίποτε.
Τις βαλίτσες που θα ήταν ίδιες με
εκείνες των καλλονών και θα έφεραν τα
αρχικά τους, θα παρελάμβαναν στο
αεροδρόμιο της πατρίδας τους οι λα
θρέμποροι, αφού οι κοπέλλες θα είχαν
περάσει από το τελωνείο.
Η υπόθεση ωστόσο αποκαλύφθηκε
και οι τελωνειακοί διατάχθηκαν να
κάνουν εξονυχιστική έρευνα στις απο
σκευές των Μις.
«Το γεγονός ότι ορισμένες κοπέλ
λες από αυτές που παίρνουν μέρος σε
καλλιστεία είναι τόσο αφελείς, ώστε να
μεταφέρουν ναρκωτικά, με γεμίζει φρί
κη», είπε η Τζίνα Σγουαίηνσον.

ΑΠΟ τις τελευταίες μέρες του
Μ ΙΑΣεπτεμβρίου
του 1850 πολυάρι
θμο πλήθος στριμωχνόταν έξω από το
κακουργιοδικείο του ' Ολντ Μπαίυλυ
του Λονδίνου, όπου θα δικαζόταν μια
δραματική υπόθεση.
Τα προορισμένα για το κοινό διαμερί
σματα του δικαστηρίου είχαν καταλη
φθεί με πραγματική έφοδο από πολύ
νωρίς κι όσοι δεν είχαν μπορέσει να
βρουν θέση, πολιορκούσαν τις πόρτες.
Το μεσημέρι, ο λόρδος Τεντάλ,
πρόεδρος του δικαστηρίου, ανέβηκε
στην έδρα, ενώ δυο αστυφύλακες
έφεραν στο εδώλιο τον κατηγορούμε
νο: ' Ηταν ένας άνθρωπος μεσόκοπος
και συμπαθητικός και προχωρούσε με
χαμηλωμένα τα γαλανά του μάτια και
μια έκφραση μελαγχολικής καρτερίας
οτο πρόσωπό του. ' Εοφιξε τα χέρια των
δυο δικηγόρων που είχαν προσφερθεί
να τον υπερασπίσουν δωρεάν κιέδωσε
αμέσως την εντύπωση πως είχε καλή
ανατροφή και καλό χαρακτήρα.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και μέσα σε κατανυκτική
σιωπή, άρχιοε η διαδικασία.
Πρόεδρος: Ονομα, επάγγελμα, ηλι
κία, κατηγορούμενε.
Κατηγορούμενος: Τζωρτζ Χάμυντ,
σαράντα ετών, ζωγράφος-πορτραιτίστας.
Πρόεδρος: Κατηγορείσαι πως δολο
φόνησες εκ προμελέτης τον Τζωρτζ
Μπάλντουιν, ακροβάτη. Παραδέχεσαι
την ενοχή σου;
Κατηγορούμενος: Αληθεύει πως τον
σκότωσα. Είναι όμως ατύχημα καιλυπάμαι. Ωστόσο, η συνείδησή μου δεν
παραδέχεται πως είμαι ένοχος.
Πρόεδρος: Αφού αναγνωρίζεις την
αλήθεια του πράγματος κι αμφισβητείς
μόνο την ενοχή σου, κάθισε. Οι ομότι
μοι της πατρίδας σου και οι συμπολίτες
σου θα σε κρίνουν.
Ο γραμματέας διάβασε το κατηγορη
τήριο. Ο εισαγγελέας μίλησε λίγο λέ
γοντας πως ναι μεν ο κατηγορούμενος
άξιζε επιείκεια και συμπάθεια, αλλ'
όμως μια τιμωρία, έστω και μέτρια,
επιβαλλόταν για να (ράνει πως ένα
πολιτισμένο κράτος δεν ανέχεται την
αυτοδικία.
Πρόεδρος: Κατηγορούμενε, έχεις
να πεις τίποτα για να υπερασπίσεις τον
εαυτό σου;
Και τότε, ο κατηγορούμενος, σεμνά
και σταθερά άρχισε τη δραματική απο
λογία του:
Κατηγορούμενος: Μυλόρδε κύριε
πρόεδρε, η απολογία μου κιη υπεράσπι
σή μου έγκειται μόνο στην αφήγηση των

- Παραδέχεσαι την ενοχή σου;
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πατέρα
γεγονότων. Τρία χρόνια πριν, έχασα
ξαφνικά τη μοναχοκόρη μου, το μοναδι
κό πλάσμα που είχα μετά το θάνατο της
αγαπημένης μου γυναίκας. Η γυναίκα
μου πέθανε και την είδα να πεθαίνει. Η
κόρη μου όμως εξαφανίστηκε. Μου την
έκλεψαν. Ηταν ένα χαριτωμένο κι
αξιολάτρευτο κοριτσάκι. Μ' αγαπούσε
και την αγαπούσα, τη λάτρευα, ήταν ο
σκοπός της ζωής μου. Κύριοι, το τι
υπέφερα αφότου την έχασα, δεν περιγράφεται. Ξόδεψα τα πάντα σε δημοσι
εύσεις στις εφημερίδες και σ' αναζη
τήσεις. Ξεπούλησα έπιπλα, εικόνες,
ακόμα και τα ρούχα μου στην απεγνω
σμένη μου προσπάθεια να την ξαναβρώ. Τρία χρόνια περιπλανήθηκα ταξι
δεύοντας με τα πόδια σ' ολόκληρη την
Αγγλία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία,
πηγαίνοντας από χωριό σε χωριό και
ψάχνοντας για την κόρη μου.
' Οπότε ζωγράφιζα πορτραίτα κι έπι
ανα μερικά λεφτά, ξαναγύριζα στο
Λονδίνο κι άρχιζα τις δημοσιεύσεις στις
εφημερίδες. Τέλος, φέτος στις 14
Απριλίου ημέρα Παρασκευή, περνούσα
απ' την εμποροπανήγυρη του Σμίφηλντ, όπου στάθηκα μπρος σ’ ένα θίασο
σαλτιμπάγκων που έδινε μια υπαίθρια
παράσταση. Και τότε... είδα ένα κορι
τσάκι που με το κεφάλι στηριγμένο σ'
ένα είδος κονταριού και τα πόδια στον
αέρα, εκτελούσε ένα δύσκολο γύμνα
σμα. ' Ηταν η κόρη μου! Μια μητέρα στη
θέση μου θα ορμούσε να τη σφίξει στην
αγκαλιά της. Εγώ αντέδρασα αλλιώς.

' Ενα σύννεφο απελπισίας τύφλωσε τα
μάτια μου και μ’ έκανε έξω φρενών.
Χωρίς να ξέρω τι κάνω, όρμησα πάνω
στον αρχηγό των σαλτιμπάγκων, χάνον
τας κάθε έλεγχο των πράξεών μου. Δεν
ξέρω πως το έκανα αυτό, γιατί συνήθως
είμαι ήρεμος άνθρωπος, όμως άρπαξα
τον άνθρωπο εκείνο, τον ανασήκωσα κι
άρχισα να τον χτυπάω καταγής, ώσπου
έμεινε νεκρός. Αργότερα βέβαια μετάνοιωσα για ό,τι είχα κάνει, ωστόσο
εκείνη τη στιγμή ομολογώ πως ήθελα
να τον σκοτώσω.
Πρόεδρος: Αυτά τα αισθήματα δεν
είναι χριστιανικά και είναι ανάρμοστο να
λες κάτι τέτοιο εδώ μέσα. Πως θέλεις ο
Θεός κι οι ένορκοι να σε συγχωρήσουν
τη στιγμή που εσύ δεν μπόρεσες να
συγχωρήσεις;
Κατηγορούμενος: Μυλόρδε, δεν ξέ
ρω ποιά θα είναι η κρίση σας και η κρίση
των ενόρκων, αλλ’ έχω τη βεβαιότητα
πως ο Θεός μ’ έχει συγχωρήσει, γιατί η
καρδιά μου δεν έχει κανένα βάρος.
Εσείς δεν ξέρετε το μέγεθος του
κακού που μου έκανε ο άνθρωπος
αυτός. ' Οταν οι φιλάνθρωποι μου έφε
ραν την κόρη μου στη φυλακή, είδα με
συντριβή πως δεν ήταν πια εκείνη που
ήξερα. Είχε καταλήξει ένα κορίτσι
διεφθαρμένο στην ψυχή, που είχε
αποκτήσει την αισχρή γλώσσα και τους
αισχρούς τρόπους των ανθρώπων με
τους οποίους ζούσε. Ούτε εκείνη μ'
αναγνώριζε πια, αλλ’ ούτε κι εγώ
αυτήν. Καταλαβαίνετε τώρα; Ο άνθρω
πος εκείνος μου είχε κλέψει την ψυχή
και τη στοργή της κόρης μου κι όμως,
εγώ δεν μπόρεσα να τον σκοτώσω παρά
μόνο μια φορά...
Τη στιγμή εκείνη, ο πρόεδρος των
ενόρκων σηκώθηκε και δήλωσε στον
πρόεδρο του δικαστηρίου:
- Μυλόρδε, δε χρειαζόμαστε άλλα
στοιχεία. ' Οσα ακούσαμε είναι αρκετά.
Σχηματίσαμε γνώμη.
Πρόεδρος: Καταλαβαίνω, κύριοι, αλ
λά δεν πρέπει να παρατυπίσουμε. Η
διαδικασία πρέπει να περατωθεί.
' Ετσι η διαδικασία συνεχίστηκε και
στο τέλος οι ένορκοι αποσύρθηκαν να
εκδώσουν ετυμηγορία. Επανήλθαν
στην αίθουσα πολύ γρήγορα για να
δηλώσει ο πρόεδρός τους πως αυτοί
αθώωναν τον κατηγορούμενο.
Τ ο ακροατήριο δέχτηκε την απόφαση
μ’ ενθουσιασμό. Ο κατηγορούμενος
μεταφέρθηκε στο σπίτι του σηκωτός
στα χέρια σε μια θριαμβευτική πορεία.
Εκείνος όμως δεχόταν τις εκδηλώσεις
αυτές με μια έκφραση βαθιάς μελαγχο
λίας.
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«Μιλάει η μάννα στο τκ
Και κλαίει...»

Έτσι σε γνώρισαν τα χρόνια κι οι καιροί
αληθινή μορφή, γλυκιά και ωραία
και με τ αλάνθαστο το μέτρο τους σε
κρίνανε
Η μεγάλη μάννα όλων η Παναγία. Από
τα γνωστότερα έργα του ντα Βίντσι.
ΠΟΤΕΛΕΙ γεγονός αναμφισβήτητο,
ότι μέσα στη ζωή μας, η χαρά και η
Α
λύπη, εναλλάσσονται. Με τη σειρά τους η
καθεμιά αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Εκεί
που χθες βασίλευε η χαρά και η ευτυχία,
σήμερα κυριαρχεί η λύπη και η δυστυχία.
Και στη συνέχεια, τη θέση της δυστυχίας
παίρνει ξανά σε λίγο η ευτυχία!
Τίποτα το μόνιμο και σταθερό μέσα σ'
αυτόν τον ψεύτικο ντουνιά! ' Ολα μετα
βάλλονται. όλα αλλοιώνονται, όλα ξεχνι
ούνται κι ο γεροχρόνος ο μοχθηρός θέτει
βαριά τη σφραγίδα της ληομονιάς.
Ωστόσο μέσα στη φρίκη και τη δίνη της
ζωής υπάρχει κάτι, που αντέχει στη
φθορά του χρόνου και διατηρεί αμείωτη
και αδιαφιλονίκητη τη σημασία του. Κάτι
ιερό σαν λέξη, υπέροχο και θείο σαν
όνομα.
Τ ο αντάμωσαν οι άνεμοι και οι βοριάδες
της ζωής, και οι αιώνες το είδαν, δίπλα
στον πόνο, δίπλα στη χαρά και του χάριοαν
το πιο όμορφο και γλυκό όνομα, το «υπέρ
παν όνομα»: ΜΑΝΑ:
ΜΑΝΑ: δε βρίσκεται λέξη καμία
νάχει στον ήχο της τόση αρμονία».
«...Λέξη τρυφερή και απαλή οα χάδι,
δεν έχει ταίρι στη ζωή, κι είναι το μόνο
φως
στου κόσμου το σκοτάδι!»
ΜΑΝΑ, γλυκύτατη, ατίμητη ΜΑΝΑ «εί
σαι για όλους το καταφύγιο στις χαρές και
στις θλίψεις μας και το δικό σου όνομα
προφέρουμε ύστερα από το θεό.
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πάνω από κάθε σύμβολο και ιδέα».
ΜΑΝΑ. Πόσες στοργικές φροντίδες,
πόσες ακούραστες περιποιήσεις, πόσες
αγρυπνίες και αγωνίες και λαχτάρες και
μόχθους και θυσίες φέρνει στη σκέψη
μας τόνομά σου!
Η σημερινή ημέρα, αφιερωμένη στη
«Μάνα» στις μάνες όλου του κόσμου,
θεωρείται σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη της
Γης, σε κάθε γωνιά του πολιτισμένου
κόσμου, ως κοινή γιορτή των ανθρώπων.
Παγκόσμια αναγνώριση της υψηλής απο
στολής της μητέρας και της κοινωνικής
της προσφοράς.
ΜΑΝΑ!
Είσαι στο σπίτι τ' άγιο φως
κι ο φάρος της ψυχής μας.
Κι είοαι ουράνιος θησαυρός,
ολάκερης της Γης μας».
ΜΑΝΑ, λέξη γλυκιά, όνομα θείο, πλά
σμα ουρανόσταλτο, επίγειος άγγελος.
Προικισμένη με τη δύναμη της αγάπης και
την ομορφιά της συγγνώμης, αποτελεί,
τον πόλο έλξης της ανθρώπινης ζωής και
ευτυχίας.
ΜΑΝΑ. Φως και ελπίδα για τους μι
κρούς, παρηγοριά και στήριγμα για τους
μεγάλους, σκέπη, καταφυγή και οχύρωση
για όλους.
ΜΑΝΑ. Παγκόσμιο σύμβολο ενότητας
των ανθρώπων. Αξία πανανθρώπινη, ά
φθαρτη, αναλλοίωτη. Στέκει υπεράνω
τόπου και χρόνου, φυλής και χρώματος.
Στο όνομα ορκίζονται άσπροι και μαύροι,
κίτρινοι και ερυθρόδερμοι. «Μάνα... οαν

ποιος να σ' άκουσε με στήθος κρύο,
όνομα θείο;»
ΜΑΝΑ. Η μορφή της προβάλλεται από
τα βάθη της ανθρώπινης ζωής και ιστορί
ας, ως η προσωποποίηση της αγάπης, του
πόνου, της στοργής και της θυσίας, για το
τέκνο που αγαπάει, «για το τέκνο που
πονεί».
ΜΑΝΑ. Ο πιό πιστός και ανιδιοτελής
φίλος στη ζωή μας. Ολοι μπορούν
κάποτε να μας ξεχάσουν, να μας περιφρονήσουν, να μας εγκαταλείψουν, οαν
τα πράγματα γύρω μας δεν πάνε καλά,
δεν είναι τόσο ευχάριστα, μα η μάνα όμως
ποτέ!...
ΜΑΝΑ. Μια μάνα βρίσκεται πάντά κάτω
από ένα Σταυρό. Κοντά στον πόνο και στη
δυστυχία μας. Η μόνη χαρά της, η χαρά
μας, και η μόνη ευτυχία της, η ευτυχία
μας, η χαρά και η ευτυχία του παιδιού της
ΜΑΝΑ. Δεν υπάρχει ζωή και χαρά για τη
μάνα, έξω από τη ζωή και τη χαρά του
παιδού της. Από τη στιγμή που μια γυναίκα
θα γίνει μητέρα παύει να ανήκει στον
εαυτό της. Ανήκει στο παιδί της. Τρέμει
πάνω από την κούνια του και λαχταρά οαν
αργότερα το βλέπει να κάνει τα πρώτα
βήματα της ζωής του. Και καμαρώνει
βλέποντάς το με τη σάκα του στο χέρι να
ξεκινάει για το Σχολείο. Με το νου της το
συντροφεύει παντού και πάντα το προ
σμένει, το γυρεύει, μ' ανυπόμονη καρ
διά».
ΜΑΝΑ. Είναι ο άγγελος φύλακας που

ίί και λέει Εχτύπησες παιδάκι μου;
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ξαγρυπνάει στον πόνο μας και θλίβεται
στη συμφορά μας. «Και όταν άρρωστη
χλωμή η κεφαλή μας γέρνει - ποιος
βάλοαμο στον ύπνο μας με τα φιλιά του
φέρνει; Ποιος μας κοιμίζει με φωνή
αγγέλου γλυκυτέρα: Ποιος άλλος: η
μητέρα!»
ΜΑΝΑ. Θεία μορφή. Πονάει οτηδυστυ
χία μας και σχίζεται η καρδιά της, όταν
βλέπει το παιδί της, το φως και την ελπίδα
της, το στήριγμα και την παρηγοριά της,
να παίρνει τον κακό δρόμο. «Δική μου,
ξέχωρη από σας, ζωή έχω - ξοπίσω σας με
τη δική σας πάντα συλλογή σαν ίσκιος σας
παιδιά μου τρέχω».
ΜΑΝΑ. Τίποτα πιο τρυφερό, πιο μαλακό
από το χάδι της. Τίποτα πιο δυνατό, πιο
απαλό από την αγάπη της. Ολες οι
αγάπες του κόσμου, ωχριούν μπροστά οτη
ζεστασιά και τη δύναμη της δικής της
αγάπης. Είναι το λιμάνι το ήρεμο, που
κάθε κουρασμένος της ζωής καταφεύγει
και γλυκαίνει τον πόνο του.
ΜΑΝΑ. Φωνάζει ο άρρωστος στο κρε
βάτι του πόνου και ο τραυματιομένος στη
φρίκη του πολέμου, κι ο πόνος τους
λιγορτεύει. Τη Μάνα του θυμάται κι ο
ξενιτεμένος εκεί στα ξένα και δακρύζει
λυπημένα....
«Φουρτούνιασε η θάλασσα κι εβουρκωθήκαν τα βουνά.
Είναι βουβά τ' αηδόνια μας και τα
ουράνια σκοτεινά.
Και η δόλια μου η ματιά θολή,
παιδί μου, ώρα σου καλή!»
Ετσι ο Γ. Βιζυηνός περιγράφει τον
πόνο της μάνας για τον αποχωρισμό της
από το παιδί της.
Και ο ανώνυμος ποιητής, ο λαός μας, με
αβρότητα και μεγαλοπρέπεια πλέκει το
βαθύ πόνο της μάνας για το χωρισμό από
το παιδί της:
«Παιδάκι μου τον πόνο μου, πού να τον
απιθώσω;
Πού να βαλθούντα δάκρυά μου για τον
ξεχωρισμό οου;
Αν πέσουνε οτη μαύρη γης χορτάριδε
φυτρώνει!
Κι αν πέσουνε στον ποταμό, ο ποτα
μός θα στίψει.
Κι αν πέσουνε στη θάλασσα, πνίγονται
τα καράβια!»
Ωστόσο και ο μεγάλος Παπαδιαμάντης,.
μιας «ΜΑΝΑΣ» αγκαλιά αναζητάει για να

γιάνει τον πόνο του:
«Μάνα μου, εγώ ' μαι τ' άμοιρο, το
σκοτεινό τρυγόνι
οπού το δέρνει ο άνεμος, βροχή που
το πληγώνει.
Εγώ βαρκούλα μοναχή, βαρκούλα 'ποδαρμένη
μέσα σε πάλαγο ανοιχτό, σε θάλασσα
αφρισμένη
παλεύω με τα κύματα χωρίς πανί,
τιμόνι
κι άλλη δεν έχω άγκυρα, πλην την ευχή
σου μόνη.
Στην αγκαλιά σου τη γλυκιά, μανούλα
μου ν' αράξω,
μες το βαθύ το πέλαγο αυτό προτού
βουλιάξω!
Η παρουσία της μαλακώνει τους πό
νους και διώχνει, κατά τον ποιητή, ακόμη
και αρρώστιες.
Μια μάνα έμαθε ότι ο μονάκριβος γιός
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της είναι άρρωστος στην ξενιτειά.
«Κινά, θαλασσοδέρνεται, παίρνει βου
νά και δάση
και πάει μιαν ώρα αρχύτερα, για να
τόνε προφθάσει»
Τη βλέπει ογιός καιχαίρεται,αγάλλεται
η ψυχή του. Η Μάνα σκύβει φιλεί το
άρρωστο παιδί της, ενώ η αρρώστια κατά
παράδοξο τρόπο, φεύγει βιαστικά από την
άλλη πόρτα.
- Μάνα μου καλώς όρισες -μάνα μου
καλώς ήρθες.
«Η αρρώστια σ' είδε κι έφυγε»
Κάτσε καλή μου μάνα - κάτσε κοντά μου,
για να μην τολμήσει να ξαναγυρίσει. Η
μάνα δε δέχεται. Δίνει όμως τη θερμή
ευχή της για φυλαχτό αγιασμένο.
«Σ' αφήνω, γιέ μου την ευχή για
φυλαχτό αγιασμένο
κι εγώ, δόλια γερόντισσα, στον τόπο
μου πηγαίνω».
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ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ Μ ΗΣ ΜΑΝΝΑΣ
Ο ρόλος της μητέρας είναι ιερός.
Εξυψώνει τη γυναίκα σε ουράνιες σφαί
ρες. Την εμφανίζει ως θείο όργανο της
δημιουργίας, ως τη μοναδική πηγή ζωής,
ως τη μήτρα της αιωνιότητας. Η λέξη
«Μάνα» συμβολίζει την υπέρτατη δημι
ουργική έννοια, με το βαθύτερο και
ουσιαστικότερο περιεχόμενο της σοφίας
της γης».
Ωστόσο, η μάνα δεν είναι απλώς η
γεννήτρα, η πηγή και το λίκνο της
Δημιουργίας. Ο ρόλος της είναι ουσιαστι
κότερος και σπουδαιότερο το έργο της
μετά τη γέννηση του παιδιού. Είναι ο
πρώτος δάσκαλος κι απ' αυτή εξαρτάταιη
βασική διάπλαση της προσωπικότητας του
παιδιού και η διαμόρφωση του χαρακτήρα
του.
Η Μάνα έχει τη μεγάλη δύναμη «να
μορφοποιήσει το άμορφο πλάσμα, το
βρέφος που κρατάει στην αγκαλιά της. Κι
απ' αυτή θα εξαρτηθεί - σ ' ένα μεγάλο
ποσοστό- αν θα μεγαλώσει ένα ωραίο
τριαντάφυλλο, που με τη φρεσκάδα του
και τη μυρωδιά του θα ξεκουράζει ή ένα
αγκάθι φαρμακερό, που θα πληγώνει και
θα δημιουργεί διαρκώς προβλήματα».
«Μαζί με το μητρικό φίλτρο έχει δοθεί
στη γυναίκα και μια ιδιαίτερη παιδευτική
δύναμη, που δε λείπει ούτε από την πιο
φτωχή και αγράμματη μητέρα του λαού. Η
μόρφωση βέβαια δεν πρέπει να υποτιμάται. Είναι ένα σοβαρό όπλο στα χέρια της
μητέρας, γιατί ακονίζει το πνεύμα και
διευκολύνει τις λύσεις.
Αλλά και χωρίς αυτή η μητέρα πάλι
γνωρίζει τη δική της, τη μητρική γλώσσα.
Η δύναμη αυτή παίρνει κάποτε τη μορφή
μιας αλάθευτης διαισθητικής ικανότητας.
Πολλές φορές διαισθάνεται το σωστό κι
όταν ακόμα δεν το έχει διδαχθεί.
Αξίζει, νομίζουμε πάνω στο σημείο
αυτό, ν' αναφέρουμε εδώ ένα πολύ
χαρακτηριστικό παράδειγμα, παρμένο
από το υπέροχο μυθιστόρημα του ακαδη
μαϊκού Ηλία Βενέζη «Αιολική γη». Είναι η
παράξενη ιστορία του Αντώνη Παγίδα: Ο
Παγίδας ήταν το πιο ξακουστό παλικάρι
της Ανατολής. Και την παλικαριά του αυτή
τη χρωστάει στη μητέρα του. Να πως:
«Ο ΑΝΤΩΝΗΣ γεννήθηκε μ' ένα αποκρουστικό σημάδι στην πλάτη του. Μια
πλατιά ουλή με τρίχωμα λαγού! Τίποτα το
δυσάρεστο στο ανυποψίαστο ακόμα παιδί,
ως τη μέρα που έγινε η αποκάλυψη.
Παιδάκι ακόμα σαν κολυμπούσε με τα
ομήλικό του στ' ακρογιάλια της Μικρασίας, έγινε αντιληπτός από την παρέα του.
' Αρχισαν τότε τοπρόγκισμα, τα γιούχα, τα
υπονοούμενα... Σεισμός πραγματικός
στην ψυχή του παιδιού! Ενα φοβερό
συναίσθημα μειονεξίας άρχισε να ριζώνει
μέσα του και να το συλλογιέται! Τι είναι
αυτό; Γιατί εγώ να γεννηθώ έτσι; Πώς θ'
αντικρύσω τώρα του φίλους μου; Παίρνει
ολομόναχο τις ερημιές και συλλογιέται.
Ώσπου μια μέρα αποφασίζει να το ειπεί
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στη μάνα του. Σ' αυτή έχει εμπιστοσύνη.
Αυτή, δεν μπορεί, πρέπει να ξέρει μια που
τον γέννησε έτσι...
Και τότε η φτωχή και αγράμματη χήρα,
που ούτε ψυχολογία γνώριζε, ούτε τον
Άντλερ είχε διδαχτεί, παίρνει το μικρό
Αντώνη στην αγκαλιά της, τον χαϊδεύει
απαλά και του διηγείται το παραμύθι με τις
Μοίρες:
- ...ΕΣΕΝΑ, παιδί μου, σε σημάδεψε
στη γέννα η πιο καλή Μοίρα που σημαδεύ
ει του αντρειωμένους...
- Γιατί, μανούλα:
- Για να ξεχώριζε ις από τ' άλλα πα ίδιά.
Εσύ θα γίνεις το καλύτερο παλικάρι της
χώρας. Θα σε τρέ μουν όλοι! Αυτό δείχνει
το σημάδι που έχεις στην πλάτη σου...
Και το θαύμα έγινε! Ο μικρός, βάζοντας
από τότε τα δυνατά του για να βγει
πρώτος, νίκησε τη μειονεξία του, αντί να
τον νικήσει εκείνη. Και έγινε στ' αλήθεια
το παλικάρι του τόπου του! Η μητέρα
λοιπόν, όποια κι αν είναι, μορφωμένη ή
απλή γυναίκα του λαού, φτώχιά ή πλούσια,
χρυσοστόλιστη ή κουρελού, ΕΙΝΑΙ η αιώ
νια Μάνα, το σύμβολο και ο προστάτης
της ζωής».
ΜΑΝΑ. Είναι ο οικοδόμος της κοινωνι
κής ομορφιάς και προκοπής. Το μέλλον η
ευημερία και η ευτυχία των λαών και
κρατών της ανθρωπότητας, βρίσκεται στα
στιβαρά χέρια της «Μάνας» του μεγάλου
αυτού παιδαγωγού και σμιλευτή της αθώ
ας, αγνής και τρυφερής παιδικής ψυχής.
Μια καλή μητέρα, λέει ο Χέρμπερτ, αξίζει
όσο εκατό δάσκαλοι.
ΜΟΝΟ, λαοί με ικανές μητέρες ευδοκι
μούν, λέει, ο σοφός Γκαίτε, και συμπλη
ρώνει ο άγγλος γιατρός Χάξλεϋ: Δόστε
μου καλύτερες μητέρες, για να σας
εξασφαλίσω μια καλύτερη ανθρωπότητα.
Και πολύ σωστά ειπώθηκε από τον Παιδα
γωγό Σ. Καλλιάφα, ότι «όταν σ' ένα λαό
καταπέσει η μητρότητα σε τίποτα δεν
ωφελεί η άλλη παιδεία».
Μεγάλοι άνδρες ομολογούν ότι η αρε
τή, η δόξα και το μεγαλείο τους οφείλεται
κυρίως, στη διαπαιδαγώγηση και την ορθή
ανατροφή που έλαβαν από τη μητέρα
τους. Πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα
κρύβεται και μια μητέρα, λέει, κάποιος
σοφός. Τα εννέα δέκατα των μεγάλων
ανδρών -παρατηρεί ο Κ. Παλαμάς- που
δοξάστηκαν, στις μητέρες τους οφείλουν
τον πυρήνα του μεγαλείου τους. «Και
προσθέτει ο Αρνόλντ, η μάνα είναι το
αγιότερο ζωντανό πλάσμα, το χέρι που
λικνίζει το λίκνο που κυβερνάει τον
κόσμο.
Η μάνα, «είναι η βασίλισσα και η θεά του
σπιτιού. Η ψυχή της είναι θερμοκήπιο
αγάπης και στοργής. Είναι ελπίδα και
παρηγοριά. Η παρουσία της σκορπά γύρω
της, τη χαρά και τη λάμψη. Είναι πηγή της
ζωής και ωραιότητας. Χαρίζει αφειδώς τη
θαλπωρή της στοργής της. Χωρίς τη
θερμουργό πνοή της, όλα γίνονται βωβά
και ο τόπος κενούται. Ικανή για κάθε

θυσία, έτοιμη να ανέλθει κάθε Γολγοθά
για τη ζωή και εύτυχία των παιδιών της,
ξοδεύει καθημερινά το λάδι της δικής της
καντήλας.
Στη θερμή μητρική αγκαλιά, το παιδί, ο
άνθρωπος, βρίσκει τον ασφαλή λιμένα
στους ανέμους και τα «ξεροβόρια» της
ζωής. Χωρίς τη μητέρα, αληθής πολιτι
σμός -λέγει ο Παιδαγωγός I. Χαραλαμπόπουλος- δεν μπορεί να υπάρχει».
Ποιητές και λογοτέχνες, ύμνησαν τη
«Μάνα», ζωγράφοι και γλύπτες αποθανά
τισαν τη γλυκιά της μορφή, και με
περίσσεια χάρη τραγούδησαν, τα πικρα
μένα χείλη των ανθρώπων τη θερμή
αγάπη της.
' Απειρα είναι τα αριστουργήματα, στα
οποία «η μάνα ή σκύβει πάνω από το μικρό
της με διαχυτικότητα, που αυτόχρημα
εξαϋλώνει, ή είναι προσηλωμένη σε τρυ
φερές θωπείες που συγκινούντην ψυχή ή
ακόμη σηκώνει αυτό ψηλά, ως φωτεινή
προσφορά προς το Δημιουργό ©εό».
’ Ενας συγγραφέας αρχίζει μια από τις
πιο όμορφες σελίδες του, ως εξής:
«Μαντεύετε, ποιόν αγαπώ περισσότερο
πάνω στη γη; τη μάνα μου... Η μάνα μου με
αγαπά, όπως την καρδιά της, εγώ είμαι η
καρδιά της. Με παρατηρεί με αγάπη και
αγαλλίαση, υπερηφανεύεται για μένα,
όπως η νυφούλα η νεαρή για το ρόδινο
στεφάνι, που φορεί τη μέρα των γάμων
της
Αλήθεια, πόσα άλλα δε θα μπορούσαμε
να προσθέσουμε, για τη «Μάνα»; τον
άγγελο που έστειλε ο ουρανός, για να
περιμαζέψει τους κλαυθμηρισμούς μας,
για να ξηράνει τα πρώτα δάκρυά μας, για
να φωτίσει με το χαμόγελό του το δρόμο
της ζωής μας:
Σκυμμένη, πάνω από την κούνια μας.

Σε όλες τις εποχές, σε όλους τους
λαούς, σε όλα τα πλάτη και μήκη της
γης η αγάπη της μάννας είναι πάντα η
ίδια.

μας χαμογέλασε με γλυκυτητα στο πρώτο
ξύπνημά μας και θώπευσε με καλοσύνη
αγγέλου τα όνειρά μας, τους πόθους και
τις ελπίδες μας.
«Κοιμήσου αστρί κοιμήσου αυγή,
κοιμήσου νιό φεγγάρι...
Κοιμήσου και παράγγειλα
στην Πόλη τα χρυσά σου,
στη Βενετιά τα ρούχα σου
και τα διαμαντικά σου!
λέει το Δημοτικό τραγούδι. Μας βοήθησε
στα πρώτα μας βήματα, μας άκουσε με

κατάνυξη να ψελλίζουμε τ’ όνομά της και
έκλαψε από συγκίνηση και χαρά. Μας
έμαθε να ενώσουμε για πρώτη φορά τα
χέρια μας και να πούμε την προσευχή μας
στο Δημιουργό και με χαρά να τραγουδή
σουμε: Μάνα Ελλάδα γλυκιά μου Πατρί
δα...»
Με χαρά άκριτη και ελπίδα κρυφή, μας
ξεπροβόδισε για το σχολείο μας, και με
λαχτάρα περίμενε το γυρισμό μας στο
κατώφλι της εξώπορτας. Αλήθεια μες
στις αγκαλιές της τις ειρηνοφόρες. πό
σες φορές γλυκάναμε τον πόνο μας
μεγαλώσαμε τη χαρά μας και εναποθέσαμε τα μυστικά μας:
«Τη χαρά σου και τη λύπη
με τη μάνα τη μοιράζεις
ποθητά την αγκαλιάζεις
δεν της κρύβεις μυστικό».
Ο σοφός Κέπλερ, αφού μέτρησε και
κατέγραψε τις ουράνιες τροχιές των
αστέρων, γεμάτος θαυμασμό αναφώνη
σε: «Οι λάμψεις όλων των αστέρων του
Σύμπαντος δεν άντέχουν στη σύγκριση
με το θείο φως, που ακτινοβολεί από τα
μάτια της μάνας, όταν χαμογελά στο παιδί
της. Η μήτέρα είναι η δόξα της Δημιουργί
ας. «Και ο ποιητής -Τ. Αγρας- για τη
μητέρα των μητέρων, τη Θεοτόκο:
«Μα κι απ' αγγέλους κι από μάγους
δε ζήλεψα άλλο πιο πολύ
όσο της Μάνας Του το στόμα
και το ζεστό-ζεστό φιλί»
και ο θυμόσοφος λαός μας, συμπληρώνει:
Η μάνα, το μάνα του ουρανού και τα καλά
του κόσμου.
Να γιατί, στον πόνο και στη θλίψη μας, η
συνείδησή μας στρέφεται αυτόματα, και
ζητάει, μετά το Θεό, τη βοήθεια της
μάνας μόνο. Η μάνα παραμένει στο
κέντρο της συνείδησής μας, είναι το πιο

γλυκό όνομα της ζωής μας, που προφέ
ρουμε ευχάριστα από το γλυκοχάραμα
μέχρι τη δύση της ζωής μας. Πολύ σωστά
λοιπόν, ο λαός μας παρατηρεί: Γέρος,
υπέργερος, Μάνα λέει.
Μόνο αυτοί που ορφάνεψαν μικροί
ξέρουν πόσο βαρύς είναι ο καημός του
χαμού της, γιατί:
«’ Οποιος μάνα πια δεν έχει
«μάνα» κράζει στ' όνειρό του,
πάντα η μάνα στον καημό του
είναι ο μόνος στεναγμός».
Και ο Η. Λαπαθιώτης, μιλώντας στη
χαμένη μάνα του, απαντάει:
Δεν είναι τίποτε στο σπίτι, μάνα μου,
που να μη σε φέρνει ολάκερη στη
σκέψη
και τίποτα στη ζωή μου, μάνα μου,
που να μην τόχεις κάπως σημαδέψει.
Ο Γκαίτε θέτει τις μητέρες στο κέντρο
της Γης. Στη θρησκεία μας η Παναγία
είναι η μητέρα των μητέρων. «Απ' αυτή
ήρθε στους ανθρώπους και σε εποχές
άγριες και σκοτεινές, μια ευγένεια και μια
αγνότητα αισθημάτων, που γενιές του
παρελθόντος δεν γνώρισαν. ' Εξω από το
ιδεώδες αυτό στο οποίο η ιστορία οφείλει
τις άνοιξες του πνεύματος, που περισσό
τερο έλαμψαν, η ψυχή διαστρέφεται, τα
μίση εξαπολύονται, η βαρβαρότητα επα
νέρχεται».
«Μητέρα του Θεού μας, προστάτευε
τις μητέρες όλου του κόσμου. Στάσου
κοντά τους. Σπόγγισε τα δάκρυα του
πόνου τους. Χάρισέ τους την πιο μεγάλη
ευτυχία: να καμαρώνουν τα παιδιά τους
πετυχημένα, προκομμένα, ευτυχισμένα
στη ζωή, μαζί τους για πάντα στη γη και
στον ουρανό».
Αυτής της μεγάλης και αιώνιας «μά
νας» γιορτάζουμε σήμερα την υπόσταση.
Της χρωστάμε όλες τις μέρες, όλων των
χρόνων μας. Της αφιερώνουμε μια μέρα
κάθε χρόνο. Τη 2η Κυριακή του ανθοστό
λ ιστού Μάη.
Η γιορτή της είναι παγκόσμια και δε θα
μπορούσε νάναι κάτι άλλο. Γιατί και η
μορφή της είναι πανανθρώπινη. Κινείται
ανάμεσα στους αιώνες και πάνω από
στεριές και θάλασσες, απαρασάλευτη και
ενιαία μέσα στο χρόνο και στο χώρο. Σ ’
Ανατολή και Δύση, σε Νότο και Βορρά, θα
βρούμε το ίδιο το χαμόγελό της, την ίδια
στοργή, τις ίδιες έγνοιες και πίκρες της.
Η πορεία της μάνας πάνω στον Πλανή
τη Γη, σ’ οποιαδήποτε χώρα του κόσμου,
είναι πάντοτε το ίδιο δραματική -προσφο
ρά και θυσία- Τίποτε πιο λίγο και τίποτε
πιο πολύ.
Ιδιαίτερα δραματική είναι η πορεία της
πονεμένης και βασανισμένης Ελληνίδας
«Μάνας». Στέκει αγέρωχη στο πέρασμα
των καιρών και πάντα όρθια, παρά τις
συμφορές και τα μαχαίρια που αιώνες
τώρα σπαράζουν την καρδιά της.
Στους σκοτεινούς χρόνους της δουλεί
ας, στάθηκε ο στόχος των τυράννων.
«Είδε τις κόρες της να σέρνονται στα
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σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, τους γιους
της να αφανίζονται στο παιδομάζωμα,
έριξε με τα ίδια της τα χέρια τους
βλαστούς της στο γκρεμό, στον τραγικό
χορό του Ζαλόγγου, και είδε τα παιδιά της
να πεθαίνουν από την πείνα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. «Λαλεί πουλί παίρνει
σπειρί κι η μάνα το ζηλεύει». Το ζηλεύειη
μάνα για τη δική της πείνα, την πείνα του
παιδιού της.
Η δραματική μοίρα και η υψηλή αποστο
λή της Ελληνίδας μάνας διαγράφονται και
αημαδεύονται στα Δημοτικά τραγούδια,
που είναι ο αληθινός καθρέφτης του
Εθνικού μας βίου, όπου ο ανώνυμος
τραγουδιστής με απλότητα και ρεαλισμό
τραγουδά τον πόνο ή τη χαρά της μάνας
για το παιδί της.
«Ποιος θε νακούσει κλάματα, δάκρυα
και μοιρολόγια;
Διαβάτε από τη Λειβαδιά και σύρτε στη
Βελίτσα.
Κι εκεί ν' ακούστε κλάματα, δάκρυα
και μοιρολόγια,
ν' ακούστε την Ανδρούτσαινα, τη
μάνα του Δυσέα,
πως σκούζει, πως μοιρολογά και σαν
τρυγόνι κλαίει!
Σαν περδικούλα θλίβεται κι ωσάν παπί
μαδιέται,
σαν του κοράκου τα φτερά μαυρίζει τη
φορεσιά της!...
Ωστόσο, είναι η ίδια η μάνα, που
χαίρεται και καμαρώνει για την παλικαριά
του γιού της.
«Του Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται,
του Διάκου καμαρώνει, γιατί έχουν
γιούς αρματωλούς και γιούς καπεταναίους».
Και η λαϊκή μούσα συνεχίζει:
«Από τη γη βγαίνει νερό. -Απ' την
ελιά το λάδι
Κι απ' τη μάνα την καλή- βγαίνει το
παλικάρι».
' Ετσι την ένοιωσε κι έτσι προσδιόριζε ο
λαός μας την αποστολή της μάνας.
«Πολεμική ήταν πάντα η μοίρα της φυλής
μας, κλήρος υψηλός μας έτασσε πάντα
φρουρούς στις Θερμοπύλες της τιμής και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αντιμέτω
πους της βίας, του βαρβαρισμού του
σκότους».
Στις κρίσιμες και θανάσιμες όμως,
αυτές ώρες του αγώνα, χρειάζονται
ψυχές ανδρείες για να κρατήσουν, ψυχές
παλικαριών. Και το Δημοτικό τραγούδι,
αυτόν τον έπαινο αναγνωρίζει στη μάνα
την καλή:
«Κι από τη μάνα την καλή - βγαίνει το
παλικάρι».
Επίσης ο Δ. Σολωμός στην Ελληνίδα
μάνα στήριζε την ελπίδα της ανάστασης
του γένους, γιατί έβλεπε ότι οι γυναίκες
της υπόδουλης Ελλάδας γαλοχούσαν
τους μέλλοντες αγωνιστές του έθνους:
«Κι η ψυχή μου αναγαλλιάζει
πως ο κόρφος καθεμιάς
γλυκόβύζαστο ετοιμάζει
γάλα ανδρείας κι ελευθερίάς».
Τέτοια στάθηκε η μοίρα της Ελληνίδας
μάνας. «Την ώρα όμως τούτη της Ειρή
νης , όπου το πολύφωτο δένδρο της ελιάς
454

απλώνει τους ασημένιους κλώνους του,
ας θυμηθούμε τις τρυφερές στιγμές της
αγρύπνιας.
Είναι η μάνα που πλησιάζει αθόρυβα,
κάθε φορά που κλίνουμε τα μάτια, που
απλώνει τα όνειρα χρυσά πάνω από τον
ύπνο του παιδιού που πλάθει το νανούρι
σμα και το παραμύθι, που δένει και
γητεύει τους ίσκιους τους κακούς».
- «Χήνα μου, άπλωσε φτερά να
πλύνω του παιδιού μου
δητέ μου, τα φτερούγια σου ν' απλώ
σω τ’ αγοριού μου.
Κι εσύ αηδόνι μου χρυσό, στην κούνια
να καθίσεις,
με τη γλυκιά σου τη φωνή να μου το
νανουρίσεις».
Αυτή τη μάνα, «που τρέμει και χαίρεται
και σπαρταρά πλάι στην πρώτη ανάσα στο
πρώτο βήμα, στο πρώτο καρδιοχτύπι του
βρέφους, του παιδιού, του εφήβου, δοξά
ζουμε και τιμούμε αυτή τη μέρα. Κιείναιη
γιορτή αυτή μια προσφορά αγάπης, στην
ωραία ψυχή που μας έμαθε ν’ αγαπά
με...». Ας είναι για μας το ίνδαλμα της
ζωής! Ο πόνος της ας είναι και δικός μας
πόνος, η δε χαρά μας και δική της χαρά.
Ας κρατήσουμε αιώνια άσβεστη την
ιερή φλόγα της, και σε κάθε βήμα μας οι
σκέψεις μας ας είναι μαζί της. Καμιά
γυναίκα δε θα μας αγαπήσει όσο η τρανή
γυναίκα, η ΜΑΝΑ μας. ' Οσο κι αν την
πικράνουμε, πάντοτε η αγκαλιά της μας
προσμένει με λαχτάρα, να μας ζεστάνει,
να μας φιλήσει, και μαζί μας να κλάψει...
Κάθε Μάνα, αφήνει ακέριες στο παιδί
της τις χαρές για να μοιραστεί τις λύπες
του μαζί του. ' Οποιο κι αν είναι το παιδί
της. Μπορεί να είναι ωραίο η άσχημο,
κουτό ή έξυπνο, καλό η κακό. Μπορεί να
διαπρέψει και να διακριθεί στον κόσμο.
Μπορεί να μένει άσημο. Για τη Μάνα είναι
το ίδιο. ' Οποιο και νάναι το αγκαλιάζει με
την αγάπη της». Ναι όποιο και νάναι!
Είναι γνωστός ο μύθος της Κουκουβά
γιας και της Πέρδικας:
Μια Μάνα Κουκουβάγια κίνησε να πάει
το πρωινό φαγητό του παιδιού της στο
Σχολείο. Στο δρόμο αντάμωσε και την
Πέρδικα, που κι αυτή πήγαινε στο Σχο
λείο, το φαγητό του παιδιού της.
- Καλή μου, Κουκουβάγια, επειδή είμαι
βιαστική, μήπως θα είχατε την καλοσύνη
να πάρετε και το δικό μου φαγητό και να
το δώσετε στο παιδί μου;
- Ευχαρίστως κ. Πέρδικα, αλλά πες
μου όμως πως θα το γνωρίσω;
- Πολύ απλό! Σαν θα πας στο Σχολείο,
ρίξε μια ματιά στα παιδιά κι όποιο παιδί
δεις πιο όμορφο εκείνο είναι το δικό μου
παιδί, φώναξε το και δώσε του το φαγητό.
Πάει η κ. Κουκουβάγια στο Σχολείο και
προσπαθεί να βρει το όμορφο περδικόπουλο. Κοιτάζει εδώ, κοιτάζει εκεί, μα
δεν τα καταφέρνει. Κανένα παιδί δεν
παραβγαίνει μπροστά στην ομορφιά του
δικού της παιδιού. Κουνάει το κεφάλι της
και λέει μέσα της:
- Δυστυχώς κ. Πέρδικα δε βλέπω
κανένα παιδί πιο όμορφο από το δικό
μου!... και φωνάζει τότε το παιδί της και
του δίνει το φαγητό που της έδωσε η

Πέρδικα...
Ο μύθος είναι πολύ διδακτικός. Για τη
μάνα, για την κάθε μάνα, όποιο και νάναι
το παιδί της, γι' αυτή είναι το πιο καλό, το
πιο όμορφο, το πιο τέλειο και άξιο παιδί
του κόσμου!
«Η μάνα φίδι γέννησε και πάλι ελυπήθει» μας διαβεβαιώνει κατά τρόπο επι
γραμματικό, ο θυμόσοφος λαός μας.
Και ο σοφός Γάλλος ποιητής Ζαν
Ρισπέν, στο τραγικό του ποίημα «Η καρδιά
της μάνας» μας περιγράφει με τρόπο
συγκλονιστικό την απεραντοσύνη της
αγάπης της μάνας για το παιδί της:
«' Ενα παιδί μοναχοπαίδι, αγόρι,
αγάπησε μιας μάγισσας, την κόρη.
- Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, τα παιδιά,
μ' αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου,
της μάνας σου να φέρεις την καρδιά
να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου.
Τρέχει ο νιος τη μάνα του σκοτώνει
και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει
και πέφτει ο νιός κατάχαμα με δαύτη.
Κυλάει ο νιός και η καρδιά κυλάει
και την ακούει με πόνο να μιλάει.
Μιλάει η Μάνα στο παιδί και λέει:
- Εχτύπησες παιδάκι μου; και κλαίει!
Αυτό θα πει ΜΑΝΑ!
Μια αγκαλιά ανοιχτή, γεμάτη αγάπη και
τρυφερότητα, έτοιμη να σου προσφέρει
τη ζεστασιά της. Μια ψυχή, άβυσσος
καλοσύνης και συγγνώμης, «για το τέκνο
που αγαπάει, για το τέκνο που πονεί».
Αυτή την τιμούμε και δοξάζουμε σήμε
ρα. «Δοξάζουμε, τη γυναίκα ΜΑΝΑ, που η
αγάπη της, δεν ξέρει όρια και που το
στήθος της θήλασε όλον τον κόσμο! Κάθε
τι το ωραίο στον άνθρωπο από τις αχτίδες
του ήλιου και από το γάλα της ΜΑΝΑΣ...
χωρίς τον ήλιο δεν ανθίζουν τα λουλού
δια, χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει ευτυχία,
χωρίς τη «ΜΑΝΑ» δεν υπάρχει ούτε
ποιητής ούτε ήρωας. «Χωρίς τη Μάνα,
ούτε δημιουργός ούτε δημιούργημα!
ΚΑΜΠΑΝΕΣ χτυπάτε χαρμόσυνα, γιορ
τάζει η Μάνα.
ΧΕΙΛΗ τραγουδείστε, τραγούδια γλυκά,
για τη Μάνα.
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ανθίστε, πουλιά κελαηδείστε, γιορτάζει η Μάνα.
ΠΑΙΔΙΑ κόψτε απ' τα περιβόλια, του
Μάη τα ρόδα,
ΣΤΕΦΑΝΙ να πλέξουμε, πολύχρωμο,
δροσάτο κι ωραίο, για τη Μάνα!...
ΜΑ «Αν θες μάνα αγνότερο
λουλούδι στη γιορτή σου,
να, πάρε το παιδί σου
και φύλα το γλυκά».
ΜΑΝΑ, στη σημερινή όμορφη γιορτή
σου, και μπροστά στη Μάνα του θεού, την
αειπάρθενη Μαρία... «Μάνα, Ρωμηά, Μά
να, Τουρκάλα, Μάνα, Σλάβα»... ας σφί
ξουμε τα χέρια... Πάνω από τα πάθη τις
φωτιές και τα μαχαίρια. ..» και ας ενώσου
με τις καρδιές και τις προσευχές μας, για
να επικρατήσει, οτον κόσμο, ΕΙΡΗΝΗ και
ΧΑΡΑ και να βασιλεύσει στις ψυχές των
ανθρώπων, ΑΓΑΠΗ, ΚΑΛΟΣΥΝΗ και ΑΝ
ΘΡΩΠΙΑ!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΤΟ
ΘΑΜΑ
Του κ. Ευθ. Κατσένιου
ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στα 1930, στο μικρό
χωριό Λεύκα της Λωρίδας. Η
παγκόσμια οικονομική κρίση βασανίζει
όλους τους λαούς, μικρούς και μεγά
λους, πλούσιους και φτωχούς. Η υπαί
θριος Ελλάδα, πέρα από τη φτώχεια και
την ανέχεια, έχει ένα άλλο μεγάλο
πρόβλημα, τη ζωοκλοπή. Βρίσκεται στη
δόξα της. Ρημάζει και τρομοκρατεί,
κυρίως τους αδύνατους και τους απρο
στάτευτους. Η Κυβέρνηση του Ελ.
Βενιζέλου είχε λάβει δρακόντια μέτρα,
αλλά το κακό συνεχιζόταν. ' Ηταν η
εποχή, που, πολλοί σαν πήγαιναν να
βγάλουν δελτίο ταυτότητας, δήλωναν
για επάγγελμα, «κατσικοκλέφτης».
Οι ζωοκλέφτες, ούτε φιλία, ούτε
συγγένεια λογάριαζαν. Οι αδύνατοι και
ανήμποροι ήταν τα μόνιμα θύματά τους.
Χήρες και ορφανά, γέροντες και ανά
πηροι, πλήρωναν ακριβά την αδυναμία
τους να προστατέψουν τα ζώα τους. Οι
ληστοσυμμορίες των ζωοκλεφτών ήταν
οργανωμένες, με διασυνδέσεις σε κά
θε χωριό. Από τους τοπικούς συναδέρφους τους, έπαιρναν τις πληφορορίες
και ακόμη τα ζώα, έτοιμα πια και
φευγάτιζαν, πότε για τις δικές τους
ανάγκες και πότε για το παράνομο
εμπόριο. Κοπάδια, με καΐκια, έφευγαν
για τη Μωράί'τικη αγορά. Η ανακάλυψη
και τιμωρία τους ήταν δύσκολη. Οι
εκτοπίσεις, στάθηκαν ανίσχυρες να
λύσουν το πρόβλημα.
Κείνες τις μέρες, ένας νέος ζωοκλέ
φτης βαφτιζόταν για τα καλά στο
επάγγελμα. Είχε μάθει καλά τα μυστικά
του επαγγέλματος και άρχισε μια...
λαμπρή σταδιοδρομία, κάτω από τις
καλύτερες συνθήκες. Τα πρώτα βήμα
τα, ήταν χωρίς εμπόδια και αναποδιές.
Οι δυο αδερφοί του, τον είχαν μυήσει.
Τον ίδιο κανένας δεν τον υποψιαζόταν.
Νέος οικογενειάρχης. Οι καταδιωκτι
κές αρχές, τα αποσπάσματα της Χωρο
φυλακής, δεν τον είχαν γράψει στα
χαρτιά τους. « Απιαστος κλέφτης, κα
θαρός νοικοκύρης». Τα μυστικά, γίνον
ταν κτήμα και των γυναικών, για το φόβο
των Ιουδαίων. Αν το απόσπασμα έφτανε
για παγάνα και έρευνα στο σπίτι, έπρε
πε το σφάλμα αν υπήρχε, να μην
ανακαλυφτεί. Πώς, όμως; Για όλα υπάρ
χει τρόπος, λέει ο παλιός ζωοκλέφτης.
Αρκεί η γυναίκα του σπιτιού, μάνα,
σύζυγος, πεθερά, γιαγιά, να προφτάσει
να το βάλει στη μεγάλη ξύλινη κούνια,
που είχαν για τα παιδιά και να αρχίσει να
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το κουνάει, λέγοντάς του και κανένα
νανούρισμα! Στη θέση του μωρού,
βρισκόταν το σφάγιο. Αν ήταν αρνί,
κατσίκι, προβατίνα ή γίδα βολευόταν,
μα, αν ήταν μοσχάρι, τι γινόταν; Υπήρχε
τέχνασμα και για τα μεγάλα... κυνήγια.
Ψυχραιμία και ετοιμότητα χρειαζόταν.
Το ρίχναν στη γωνιά του σπιτιού, το
σκέπαζαν με κάνα μάλλινο τσόλι, το
αγκάλιαζαν διακριτικά και το παρουσία
ζαν σαν άρρωστο κορίτσι Τα έθιμα
τότε, δεν επέτρεπαν ξεσκεπάσματα
κοριτσιών!
Ολα αυτά τα είχε μάθει με κάθε
λεπτομέρεια ο νέος ζωοκλέφτης και η
οικογένειά του. Είχε γυναίκα με δυο
κορίτσια και ένα αγόρι, το τρίτο στη
σειρά των παιδιών του, δυο μόλις
χρόνων. Το αγοράκι του, ήταν η μεγάλη
του αγάπη. Τα κορίτσια ήταν βάρος
ασήκωτο, για την εποχή. Οικογενειάρ
χης χωρίς αγόρι, σήμαινε αποτυχημένο
άνθρωπο. Είχε αποκτήσει δυο κορίτσια,
όταν ήρθε στον κόσμο το αγόρι Χαρά
και ευτυχία ανείπωτη. Τώρα ήταν δυο
χρόνων. Χαριτωμένο και ροδοκόκκινο.
Εσφυζε από υγεία. Την προηγούμενη
νύχτα ο πατέρας του, μαζί με τα δυο
αδέρφια του που του έμαθαν την τέχνη
της ζωοκλοπής, είχαν πάει στο κεφαλο
χώρι της Αμυγδαλιάς, πήραν, με τη
βοήθεια των φίλων και συνεργατών
τους ζωοκλεφτών, τη μοναδική αγελά
δα μιας παντέρημης χήρας, με τρία
κορίτσια. Με το γάλα της προσπαθούσε
να τα κρατήσει στη ζωή και να τα
μεγαλώσει. Το καλαμπόκι ήταν σπάνιο,
στον άνυδρο εκείνο τόπο. Δεν είχε
απαντοχή από κανένα. Σαν πήγε το
πρωί στην καλύβα, να πιάσει το γάλα
των κοριτσιών της και διαπίστωσε την
κλεψιά, την έπιασε κόλπος. Με πολλή
προσπάθεια και πολύ ξύδι την συνεφέραν οι γείτονές της. Οταν συνήρθε,
γονάτισε, σήκωσε τα χέρια και το
κεφάλι προς τον ουρανό και παρακάλεσε το Θεό, να δώσει το θάμα. Ανάθεσε
σε κείνον την τιμωρία.
Η αγελάδα, μετά τη νυχτερινή της
περιπέτεια, καταστάλαξε στο κατώι του
καινούργιου ζωοκλέφτη. Θα έμενε κει
όλη την ημέρα και το βράδυ θα σφαζό
ταν, για να μοιραστεί στα τρία, όλοι οι
αδερφοί ζωοκλέφτες. Ήταν Κυριακή.
Χτύπησαν οι καμπάνες του ' Αγιου
Κων/νου. Τρέξαν και οι τρεις από τους
πρώτους στην εκκλησιά, σαν πιο χριστι
ανοί. Θέλαν να έχουν εξασφαλισμένη

την εξωτερική... καλή μαρτυρία. Ίσως
τα πράγματα κάποτε τους επέτρεπαν
να επιδιώξουν την ιεροσύνη. ' Επρεπε
να έχουν σίγουρο το ΑΞΙΟΣ. Η αγελάδα
άρχισε να μουγκρίζει. ' Ενοιωθε να της
λείπει η κυρά της και οι μικρές και
καλές της φίλες, τα τρία κορίτσια, που
την πρόσεχαν και κανάκευαν. Μούγκρι
ζε, χωρίς σταματημό. Γυρίζοντας απ'
την εκκλησιά, τρομαγμένος απ’ τα
βελάσματα του ζώου βρήκε στο σπίτι
του την αδερφή της πεθεράς του. Αυτό
σήμαινε πως θα καθόταν για φαγητό το
μεσημέρι και ποιος ξέρει πότε θα
έφευγε. Ομως, φίδια τον ζώνανε. Τα
βελάσματα έπρεπε να σταματήσουν.
Το ζώο έπρεπε να σφαχτεί. ’ Αλλη λύση
δεν υπήρχε. Το σπίτι ήταν στο κέντρο
του χωριού. Από στιγμή σε στιγμή το
απόσπασμα θα έκανε την ε μφάνισή του.
Τα βελάσματα θα οδηγούσαν τα βήματά
τους στο στόχο. Αν τα σταματούσαν,
δεν υπήρχε φόβος. Κανένας, είπαμε,
δεν τον υποψιαζόταν. Σκαρφίστηκε
κάτι, για να απαλλαγεί από τον ανεπιθύ
μητο επισκέπτη. Είπε στη γριά, πως η
αδερφή της γυναίκας του, η κουνιάδα
του, είχε κάνει μια τυρόπιτα άλλο
πράμα, που μόλις τώρα τηνέβγαλε από
τη φωτιά. Η πείνα της την έφερε στο
δόκανο του κλέφτη. Σηκώθηκε και
έφυγε για την άλλη ανεψιά της. Δε
βρήκε πίτα, αλλά ούτε πίσω γύρισε,
πικραμένη από την ψευτιά.
' Εφτασαν αμέσως και οι δυο άλλοι
αδερφοί και επεδόθηκαν στο έργο της
σφαγής. Σε λίγο τα βελάσματα χάθη
καν, μαζί με την ανάσα της αγελάδας.
Το αγόρι του, η μεγάλη του αγάπη,
κοιμόταν στην κούνια. Σε λίγο θα το
ξυπνούσε, να του προσφέρει νόστιμα
συκώτι και σπλήνα από την αγελάδα,
που στέρησε από τα τρία ορφανά και τη
χήρα. Εκαναν όλοι τους γρήγορα.
Κάποτε όλα τελείωσαν, μοιράστηκαν,
ταχτοποιήθηκαν. ' Ηρθε η ώρα για το
ξύπνημα του παιδιού του. Η ώρα της
λαμπρής. Ξεσκεπάζει την κούνια, γεμά
τος χαμόγελα και ικανοποίηση. Ο
μως... Τα μάτια και το κορμάκι του, δε
σάλευαν. ' Ηταν νεκρό. ' Ενιωσε τον
κόσμο γύρω του να χάνεται. Ακούσε τη
φωνή του Θεού. Τον είδε, με τα μάτια
της ψυχής του. ’ Ηταν η τιμωρία, για το
έγκλημά του, μετάνοιωσε. Πίστεψε στο
Θεό. Αποκατέστησε τη ζημιά. Ο καλός
Θεός του έδωσε άλλο αγόρι. Η ικεσία
της χήρας, έφερε το θάμα.
- Ναι, ήταν θάμα.
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ΣΕΙΣΜΟΙ:
Η «ΖΩΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ» ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Οι τελευταίες ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις, φέρνουν
στην άμεση επικαιρότητα την υποθαλάσσια ζώνη της
Μεσογείου και τις σχετικές διαπιστώσεις που πρόσφατα
έχουν κάνει ειδικοί Επιστήμονες, ενώ η μεταφορά στα
Επτάνησα συσκευών πρόγνωσης σεισμών ελληνικής
επινοήσεως τύπου «ΒΑΝ» ομιλεί αρκετά εύλογα για την
σημασία που έχει να γνωρίσουμε όλοι την υποθαλάσσια
ιδιοσυστασία ολόκληρου του μεσογειακού χώρου.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ η μεγαλύτερη εσω
Η τερική
θάλασσα της Υδρογείου με
επιφάνεια 2,5 εκατομμύρια τετραγωνι
κά χιλιόμετρα και τετραπλάσια της
Βόρειας Θάλασοας, εξακολουθεί ακό
μη και σήμερα να κρύβει ένα πλήθος
μυστικά που αναφέρονται κυρίως στην
Γεωλογική ιστορία της Γης μας. Μολο
νότι η «θάλασσα του Μέσου», σε
σύγκριση με την ηλικία της Υδρογείου,
είναι σχετικά μικρή, σαν αποτέλεσμα
μιας κάπως νεώτερης διάρρηξης του
γήινου φλοιού της Γης μεταξύ των
μεγάλων ηπειρωτικών μαζών της ξηράς
της Αφρικής της Ασίας και της Ευρώ
πης, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
διόλου ότι ανήκει στις ρηχές θάλασσες
όπως είναι η Βόρεια Θάλασσα.
Πραγματικά, ενώ η Βόρεια Θάλασσα
έχει, μονάχα σε λίγα σημεία της μεγα
λύτερο βάθος από 100 μέτρα, η Μεσό
γειος αποτελείται από καζανοειδείς
λεκάνες που κατεβαίνουν απότομα από
τις ακτές, με απόκρημνα σημεία στα
θαλάσσια βάθη: μόλις 25 χιλιόμετρα
από την ακτή της Αλγερίας διεπίστωσαν
ειδικά υδρογραφικά πλοία βάθος 2.750
μέτρων, μεταξύ του Κόλπου του Σαλέρνο και της Σαρδηνίας 3.730 μέτρα,
ενώ το βαθύτερο σημείο της Μεσογεί
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ου βρίσκεται βορειοδυτικά της Κρήτης
με 5.015 μέτρα. Το βαθύτερο θαλάσσιο
βάθος της Υδρογείου είναι στον Ειρηνι
κό Ωκεανό, κοντά στις Φιλιππίνες με
βάθος 11.000 μέτρα, δηλαδή κάτι πάρα
πάνω από δυο φορές όσο το βαθύτερο
σημείο της Μεσογείου.
' Ολοι όσοι επέβαιναν του δυτικογερμανικού ερευνητικού των θαλασσών
«Μέτεωρ» που σχετικά πρόσφατα εξετέλεσε μια συστηματική έρευνα της
Μεσογείου και μεταξύ των οποίων ήταν
εκτός από τους Δυτικογερμανούς και
επιστήμονες από τη Γαλλία, την Ελλά
δα, το Μονακό, την Αμερική και την
Αίγυπτο, συμφώνησαν ότι η Μεσόγειος
δεν είναι ένας κανονικός ωκεανικός
χώρος, όπως ο Ατλαντικός που δημιουργήθηκε πριν από 200 εκατομμύρια
χρόνια συνεπεία διαμελισμού και του
αποχωρισμού της γιγαντιαίας ηπείρου.
Ευρωαφρική-Αμερική.
Αντίθετα μάλιστα, η σημερινή Μεσό
γειος είναι στα μάτια των ανωτέρω
ειδικών το πενιχρό κατάλοιπο της άλλο
τε αρχέγονης θάλασσας που περιέβα
λε τον πλανήτη μας και που ονομάστη
κε Θέτις. Αυτή η Θέτις χώριζε την
Ευρασία, προς τα Βόρεια ευρισκόμενη,
από μια τεράστια ισημερινή ήπειρο που

της έχει δοθεί η ονομασία Γκοντβάναλαντ, την μάζα της ξηράς που αποτελεί
σήμερα την αφρικανική ήπειρο. Μετακι
νήσεις και τριβές μεταξύ των τότε
γιγαντιαίων ηπειρωτικών όγκων της
Ευρασίας και Γκοντβάναλαντ επέφε
ραν τον σχηματισμό της Μεσογείου υπό
την σημερινή της μορφή, αλλά και
εκείνο των ' Αλπεων.
Ο Αμερικανός Ωκεανολόγος Ρόμπερτ Σ. Μίλλερ δίνει ένα χτυπητό
παράδειγμα για τις μεταβολές που τότε
έλαβαν χώρα στο μεσογειακό χώρο: στο
βυθό της τότε θάλασσας της Θέτιδος
δημιουργήθηκαν οι οροσειρές του συγ
κροτήματος των ' Αλπεων και όλων των
άλλων οροσειρών και τα Ιμαλάια. Ακόμη
και στα τελευταία αυτά βρέθηκαν γεω
λογικά στρώματα και απολιθώματα θα
λάσσιων ζώων!
' Ενα άλλο φυσικό φαινόμενο αναφέ
ρει ο καθηγητής της Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου του Μονάχου Φρανκ
Φαμπρίτσιους: Πριν από 5,2 εκατομμύ
ρια χρόνια βυθίστηκε ο ασβεστολιθικός
θόλος, πλάτους 14,5 χιλιομέτρων, στην
περιοχή του σημερινού Γιβραλτάρ, με
ταξύ του Ακρωτηρίου Ταρίφα προς
Βορρά και του Ακρωτηρίου Σίρες στο
Νότο. Η καταβύθιση του ασβεστολιθικού τούτου χώρου, κατά μερικές εκα
τοντάδες μέτρα, επέτρεψε στον Ατ
λαντικό Ωκεανό ν' ανοίξει έναν δρόμο
ανάμεσα στον πορθμό που είχε δημι
ουργήσει η καταβύθιση αυτή. Σύμφωνα
μάλιστα με την άποψη μερικών Γεωλόγων δημιουργήθηκε τότε -προσωρινάο μεγαλύτερος καταρράκτης όλων των
εποχών στο σημείο του σημερινού
Πορθμού του Γιβραλτάρ.
Τα αμέσως παραπάνω γνωρίζουμε
μόλις από τότε -το 1971 - που ένα άλλο
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Στην απέναντι σελίδα κάτω: Εκρηκτικές ύλες προκαλούν ηχητικά κύματα που ανακλώνταιαπό τον θαλάσσιο βυθό, αλλά δίνουν
βαρυσήμαντες πληροφορίες. Επάνω: Σεισμογραφικός χάρτης της Μεσογείου.
ωκεανογραφικό, πλωτό εργαστήριο υ
ποθαλασσίων ερευνών το «Γκλόμαρ
Τσάνλλεντερ» έκαμε γεωτρήσεις που
επέβαιναν σ ’ αυτό, υπό την καθοδήγη
ση του Αφρικανού παγκοσμίου φήμης
Ωκεανολόγου της Νέας Υόρκης, ΡόμπερτΦ. Ράυαν και του Ελβετού διαπρε
πούς συναδέλφου του Κέννεθ Χούσου
του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, ανα
κάλυψαν από δείγματα γεωτρήσεων σε
βάθος 2.000 μέτρων χαλίκια που μονά
χα στην παραλία βρίσκονται, επίσης,
όμως σε βάθος 3.000 μέτρων γεωλογι
κά στρώματα που αποκαλούνται «στοματόλιθοι» που μπορούν ν ’ αναπτυ
χθούν μονάχα σε συμβίωση με τα φύκια.
Δηλαδή κοντά στη θαλάσσια επιφάνεια.
Στη διάρκεια των περασμένων 5 εκα
τομμυρίων ετών, μεταβολές στο φλοιό
της Γης προκάλεσαν την κατακρήμνιση
στα μεγάλα σημερινά τους βάθη των
δημιουργημάτων αυτών των ρηχών θα
λασσίων υδάτων.
Οι επιβαίνογτες του πιο πάνω αναφερόμενου «Μέτεωρ» επιστήμονες ασχο
λήθηκαν για το πως δημιουργήθηκε
τότε η «σχήματος μπανιέρας» θάλασσα
της Ευρώπης που λέγεται Μεσόγειος.
Δεν αποκλείεται, κατ' αυτούς, κάποτε
ν ’ αποσπάστηκαν τα σημερινά νησιά

Σαρδηνία και Κορσική από την Ισπανική
Χερσόνησο, ενώ η Ιταλική, σχήματος
«μπόττας», Χερσόνησος έχει αποσπα
στεί από τις προς Βορρά ηπειρωτικές
μάζες και γύρισε με φορά αντίθετη
προς εκείνη των δεικτών του ρολογιού,
ενώ έμεναν πίσω οι λεκάνες του
Τυρρηνικού Πελάγους και της Αλγερί
ας - Προβηγκίας.
Η «οδός της Σικελίας» που σχηματί
ζεται μεταξύ του λιμανιού Μαρσάλα
της Σικελίας και του Ακρωτηρίου Μπον
της Τυνησίας, χωρίζει τη Δυτική Μεσό
γειο, με έκταση επιφάνειας 811.500
τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τη διπλά
σια σε έκταση επιφάνειας Ανατολική
Μεσόγειο.
Εκείνο με το οποίο ασχολήθηκαν
περισσότερο ακόμη οι επάνω στο «Μέ
τεωρ» επιστήμονες ήταν όμως ζωτικό
τατο για τη χώρα μας ζήτημα: πόσο
βαθειά χώνεται η Αφρικανική Πλάκα
προς τα κάτω της περιοχής της Κρή
της. Και ποιές είναι οι δυνάμεις που
συμπιέζουν, από τις πλευρές, τμήματα
της Μεσογείου σε τρόπο που ν ’ ανασηκώνεται ο βυθός μεταξύ της Αφρικής,
της Ελλάδας και της Ιταλίας σχηματί
ζοντας μια τεράστια υποθαλάσσια ορο
σειρά που από τα Νότια της Κρήτης

στρίβει με ένα σχήματος τόξου προς
την κατεύθυνση των Ιονίων Νήσων. Εδώ
βρίσκεται πάλι ένα άλλο αποσπασμένο
κομμάτι υποθαλάσσιας πεδιάδας σε
βάθος 4.000 μέτρα που λέγεται η
υποβρύχια Πεδιάδα της Ιονικής Λεκά
νης, που σύμφωνα με τον Ωκεανολόγο
Χάραλντ Στάινερτ, «πρόκειται για μια
υποθαλάοσια εξαιρετικά αινιγματική
περιοχή». Αυτή η υποθαλάσσια Λεκάνη
των Επτανήσων φαίνεται ειδικότερα
όταν εξακολουθεί να βουλιάζει ακόμα
περισσότερο στα κράσπεδα και τις
παρυφές της.
Μαζί με το ισραηλινό ωκεανογραφικό
«Σικμόνα», το «Μέτεωρ», με τη βοή
θεια σειράς εκρήξεων πολλών τόννων
Τρινιττικής Τολουόλης (ΤΝΤ) στα υπο
θαλάσσια γεωλογικά στρώματα του με
σογειακού βυθού έκαναν σημαντικές
μετρήσεις και διαπιστώσεις. Στη θαλάσ
σια περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί
ου, ανάλυσαν συστηματικά τη γεωλογι
κή ιδιοσυστασία της υποθαλάσσιας αυ
τής περιοχής 80 Γεωφυοικοί επιστήμο
νες και περισσότεροι από 20 Τεχνικοί,
με τη δημιουργία τεχνικών σεισμικών
δονήσεων και ανάλογων μετρήσεων με
τις πιο πάνω εκρήξεις Τρινιτροτολουό
λης και παράλληλα έγιναν γεωτρήσεις
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για τη λήψη δειγμάτων των υποθαλασσί
ων πετρωμάτων -αψευδείς μάρτυρες
των συμβαινόντων των τελευταίων
20.000 ετών ατη θαλάσσια περιοχή που
ζώνει τη χώρα μας. Η περιοχή αυτή
θεωρείται ακόμη και για τα ειδικά
όργανα μετρήσεως εξαιρετικά ανήσυ
χη.

Δείγματα ιαχυρών γεωφυσικών ανα
ταραχών αποτελεί και το «ιταλικό ηφαιστειακό τρίο»: -Ο Βεζούβιος κοντά οτη
Νεάπολη, το... διαοημότερο ηφαίστειο
στην ξηρά ολόκληρου του κόσμου που
την 24 Αυγούοτου του 79 μ.Χ. έθαψε,
αφού κατέατρεψε, κάτω από τη λάβα
του την Πομπηία και το Ερκουλάνεουμ
(Ηράκλειο) για 18 αιώνες.
- Το Στρόμπολι, επάνω στο ηφαιστειακό νηοί Στρόμπολι, που από 2.500
χρόνια καθημερινά αφήνει να διακρίνονται οι καπνοί και τη νύχτα η λάμψη
της φωτιάς του οε μεγάλη απόσταση
και βρίσκεται 240 χιλιόμετρα Νότια του
Βεζούβιού.
- Ακόμη 110 χιλιόμετρα Νοτιότερα,
το ηφαίστειο Αίτνα σαν το ψηλότερο
βουνό της Σικελίας, που κατέστρεψε
κατά την τελευταία ενεργοποίησή του
γέφυρες, δρόμους, σπίτια και καλλιερ
γήσιμη γη.
Και τα τρία αυτά ηφαίστεια σημαδεύ
ουν τη διαδρομή και διάταξη μιας
γεωλογικής ζώνης ρωγμών στον γήινο
φλοιό. Σύμφωνα με τις γεωλογικές
αυτές διαπιστώσεις τα 1.500 ηλιόλου
στα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαί
ου, αποτελούν τις κορυφές μιας ορο
σειράς που εξακολουθεί -φυσικά ανε
παίσθητα και επί εκατοντάδες χιλιάδες
χρόνια- να βυθίζεται βαθύτερα.
Πολλά τμήματα στεριάς έχουν κιό
λας χαθεί στη Μεσόγειο. ΤαΔαρδανέλλια και ο Βόσπορος είναι τα υπολείμμα
τα μιας «πνιγμένης» στη θάλασσα
«ποτάμιας κοιλάδας». Και κανείς δεν
υποπτεύεται σήμερα την έκταση των
κατολισθήσεων αυτών στη Μεσόγειο:
από περισσότερες παραλιακές πόλεις
μεγαλύτερης σημασίας και μεγαλύτερα
λιμάνια που είχαν δημιουργηθεί πριν
απ' την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας, βρίσκονται σήμερα περισσότε
ρες από 105 απ' αυτές βυθισμένες
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
μαζί με τις λιμενικές τους εγκαταστά
σεις και τ' αρχοντικά τους, όπως έχει
υπολογίσει λεπτομερώς ο Αγγλος
διευθυντής του Εθνικού Βρεταννικού
Ινστιτούτου Ωκεανολογίας, Τζωρτζ Ε.
Ντήκον. Μέσα σ' αυτές είναι στ'
ανοιχτά του κοσμοξακουσμένου γαλλι
κού θέρετρου και κοσμικού τουριστικού
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Ενα ειδικό σκάφος διενεργείας υποθα
λασσίων ερευνών: Το δυτικογερμανικό
Μέτεωρ οτη Μεσόγειο.
επίκεντρου Σαιν Τροπέ, της αρχαίας
ελληνικής αποικίας Αθηνούπολης, βρί
σκεται σ' απόσταση 220 μέτρων απ’
την παραλία και σε βάθος μόλις 7
μέτρα, τα ερείπια ενός αρχαίου εργα
στηρίου γλυπτικής και στον όρμο του
Σαιν Ζερβαί, στο δέλτα των εκβολών το
Ροδανού, 5 μέτρα κάτω από τη θαλάσ
σια επιφάνεια, οι τοίχοι ρωμαϊκώνεπαύλεων!
Σύμφωνα με τη γνώμη του Αμερικα
νού Ιστορικού των Πολιτισμών, του
διάσημου Βιλλ Ντυράν, η Γεωγραφία
αποτελεί την μήτρα της αποτυπώσεως
της Ιστορίας. Και η Μεσόγειος με
μήκος μεγαλύτερο των 3.860 χιλιόμε
τρα και μέσο πλάτος 600 ασφαλώς
αποτελεί περισσότερο έναν συνεκτικό
δεσμό μεταξύ των ακτών -και λαώντης Νότιας Ευρώπης της Βορείου
Αφρικής και της Πρόσω Ανατολής από
του να χωρίζει. ' Οχι μονάχα κλιματολογικά προσφέρεται στη δημιουργία της
ενότητας των περιοχών που βρέχουν
τα νερά της, όχι μονάχα η γεωγραφική
Συσκευές και όργανα που αποκρυπτογραφούν πληροφορίες. Ειδικά κομπιούτερ μεταβάλλουν ακουστικούς παλ
μούς σε γραμμικές παραστάσεις.

της διαμόρφωση και κατανομή με την
ιδιομορφία των οροσειρών, των ερήμων
και των παραλίων, με την πολυσχιδή
τους διάταξη, αλλά και τη ναυσιπλοΐα
έγινε ο καταλύτης των διαφορών στους
λαούς και πολιτισμούς που αναπτύχθη
καν σ' αυτή τη θάλασσα, που δίκαια
θεωρείται «κοιτίδα του πολιτισμού
μας».
Είναι γεγονός ότι από 5.000 και
περισσότερα χρόνια η θάλασσα αυτή
προσέφερε τεράστια πείρα στους θα
λασσοπόρους ενώ τα νησιά της χρησί
μευαν σαν ενδιάμεσα ορμητήρια για τις
μετακινήσεις των λαών, όπως ήταν η
Κύπρος, η Κρήτη, η Σικελία, η Μάλτα
και το σύμπλεγμα των Βαλεαριδών.
Ασφαλώς δε η ναυσιπλοΐα κάθε άλλο
από άνετη υπήρξε για τους εξουσιαστές κατά καιρούς της Μεσογείου,
Φοίνικες, Μίνωες, Μυκηναίους, Αιγυ
πτίους, ' Ελληνες, Καρχιδόνιους, Ρω
μαίους και Αραβες. Ό λο ι τους βρί
σκονταν διαρκώς σε κίνδυνο για δύο
κυρίως λόγους: πρώτον λόγω των υφά
λων, που φθάνουν σε ελάχιστο βάθος,
ακριβώς κάτω από τη θαλάσσια επιφά
νεια και δεύτερον, συνεπεία των αστά
θμητων ανέμων. Αυτός είναι, και ο
λόγος που, ελλείψει και ναυτικών γνώ
σεων κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, οι
ναυτικοί ήταν υποχρεωμένοι να προσα
νατολίζονται με τη βοήθεια σταθερών
σημείων επάνω στην ξηρά. Αυτός είναι
ακόμη και ο λόγος της ανέγερσης ναών
σε επίκαιρα και από μακρυά ορατά
σημεία που να υποδεικνύουν τη σωστή
πορεία στον κάθε ναυτιλλόμενο όπως
του Σουνίου και πλήθος άλλοι.
Οι «παγίδες» της Μεσογείου, και
στους καιρούς μας ακόμη, δενέπαψαν
να υστερούν σε τρόμο που προξενούν
στους ναυτικούς. Ό πως αναφέρει ο
Ωκεανολόγος Τζωρτζ Ντήκον, κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου,
πολλά αποβατικά συμμαχικά σκάφη εξώκειλαν σε αμμώδεις υφάλους κατά
τη διάρκεια των αποβατικών επιχειρή
σεων, παρά το γεγονός ότι ήταν όλα
τους εφοδιασμένα με λεπτομερέστα
τους ναυτικούς χάρτες. Το γεγονός
τούτο εξηγείται από τις ιδιότυπες
συνθήκες που επικρατούν στη Μεσό
γειο. Γιατί η θάλασσα αυτή διακρίνεται
για την έλλειψη παλιρροιακών ρευμά
των σε ασύγκριτα μεγάλο βαθμό. Μονά
χα στο Στενό του Γιβραλτάρ, στην
Αδριατική, στον Πορθμό της Μεσσίνης
(εκεί όπου ο «πολυμήχανος» Οδυσσέας τοποθετούσε την Σκύλα και τη
Χάριβδη και στα Στενά των Δαρδανελλίων η διαφορά μεταξύ άμπωτης και
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παλίρροιας είναι μεγαλύτερη από μισό
μέτρο. Με αποτέλεσμα να κινούνται ή
μάλλον να «βαδίζουν» οι ύφαλοι από
άμμο προς την ανοιχτή θάλασσα όταν
υπάρχει μεγάλος κυματισμός και η
μετακίνηση αυτή δεν μπορεί να προϋ
πολογιστεί, ενώ με μικρά κύματα «γυρί
ζουν» πάλι οι μάζες της άμμου που
σχηματίζουν τους υφάλους εφ' όοον ο
μικρός κυματισμός διαρκεί.
Στα πιο «ύπουλα» νερά της Μεσογεί
ου, στα σημεία όπου υποθαλάσσιες
γεωλογικές μεταβολές δημιουργούν
συνθήκες όπου προσφέρονται για ατυ
χήματα, υπάρχουν και τα περισσότερα
ναυάγια και ιδιαίτερα στα νερά του
Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα
και βόρεια της Κύπρου, όπου και
περνούσε ο θαλάσσιος δρόμος Ανατολής-Δύσης και όπου συναντήθηκαν οι
πολιτισμοί Ανατολής και Δύσης και
όπου δημιουργήθηκαν, στην κοιτίδα του
σημερινού μας κόσμου, οι Ψαλμοί του

Δαυίδ και τα Ομηρικά ' Επη. Σ' αυτά τα
πολυτάραχα από τη Φύση και τον
Ανθρωπο νερά, οι μεν προσέφεραν
στους δε ολόκληρες θρησκείες όπως ο
Χριστιανισμός, τη γραφή, τη ναυπηγική
και τόσα άλλα. Εδώ οι ' Ελληνες ανέ
πτυξαν τον Αποικισμό σ' ολόκληρη τη
Μεσόγειο «όπως οι βάτραχοι γύρω σε
μια λίμνη» κατά τον Πλάτωνα. Ο αποικισμός αυτός, που καμμιά σχέσηδενέχει
με εκείνο των τελευταίων καιρών,
χάρισε ό,τι ωραιότερο είχε ο Ελληνι
σμός στις άλλες μεσογειακές χώρες,
σε έργα τέχνης, κτίσματα, αλλά και σε
πλούτο, χάρις στο ζωηρό του εμπόριο.
Δεν περιορίστηκαν όμως μονάχα στη
διάδοση, των πολιτισμών ναυσιπλοΐα και
εμπόριο. Στη Μεσόγειο έγιναν και οι πιο
αποφασιστικές αναμετρήσεις, σε ναυ
μαχίες, που έκριναν την τύχη του
ανθρώπου, όπως στη ναυμαχία της
Σαλαμίνας, σ' εκείνη στο Δυτικό ακρω
τήριο της Σικελίας -παρά τα Αγαδικά

νησιά- όπου η Ρώμη κατεναυμάχισε την
Καρχιδόνα και στη ναυ μαχία του Ακτίου,
στην είσοδο του Αμβρακικού όπου ο
Αγρίππας κατεναυμάχισε τους Αιγυπτί
ους της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου.
Εδώ βούλιαξε, στα νερά του Ιονίου και
το όνειρο της Αιγυπτιακής κοσμοκρατορίας μαζί με την αγάπη τους.
Από τη θάλασσα αυτή δύο τολμηροί
θαλασσινοί της Μεσογείου, το 1492 ο
Χριστόφορος Κολόμβος και το 1497 ο
Βάσκο Ντε Γκάμα, ξεκίνησαν για ν'
ανακαλύψουν «τον πέρα της Μεσογεί
ου κόσμο». Αφού λοιπόν για 2000
χρόνια η παγκόσμια ιστορία έμεινε «η
Ιστορία μιας κλειστής θάλασσας», αφού
οι ανακαλύψεις του κόσμου έξω απ
αυτή έφεραν στο προσκήνιο άλλες
περιοχές της Υδρογείου και άφησαν
στο περιθώριο τη Μεσόγειο, η διάνοιξη
της Διώρυγος του Σουέζ το 1869 την
έκανε και πάλι «παγκόσμιας σημασίας
θάλασσα».

ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟζΑ

Ο... τρομβρός ψαράς
Τώρα το καλοκαίρι ενα από τα πιο
συνηθισμένα, και αγαπημένα χόμπυ του
Ρωμιού είναι το ψάρεμα. Το κυνήγι
έρχεται, σε δεύτερη θέση. Αλλωστε
το κυνήγι απαιτεί και ορισμένες ικανό
τητες, πολλά έξοδα, αρκετό χρόνο
για··· χάσιμο και πρωινά τρεχάματα στα
κατσάβραχα!
Για το ψάρεμα δεν χρειάζονται και
πολλά πράγματα. Ενα καλάμι κι ένα
αγκίστρι στα πιο αδέξια χέρια, προκαλούν τον... πανικό στον πληθυσμό του
υγρού κόσμου!
Ακόμα κι άνθρωποι, που δεν έχουν
στενές σχέσεις με τη θάλασσα, όταν
βρεθούν κοντά της κυριεύονται από
την επιθυμία να γίνουν μεγάλοι ψαρά
δες όχι μόνο επειδή... καβάλησαν το
καλάμι, αλλά γιατί... αγαπάνε τα ψάρια.
Να τα τρώνε δηλαδή!
Κι έτσι βλέπουμε αρκετούς που δεν
ψαρεύουν με βάρκα στ’ ανοιχτά ή με
ψαροντούφεκο - που τώρα τελευταία
μάλιστα είναι και πολύ της μόδας - να
γίνονται αγάλματα πάνω σε κάποιο
βραχάκι μ' ενα καλάμι στο χέρι και μια
ψάθινη καπελαδούρα στο κεφάλι. Εκεί
νο, όμως, που θαυμάζουμε σ' αυτά τα
αγάλματα δεν είναι, βέβαια, η... καλλι
τεχνική τους αξία, αλλά η απέραντη
υπομονή τους, που τα κάνει να στέκον
ται ολόκληρες ώρες, περιμένοντας να

τσιμπήσει το δόλωμα το... υποψήφιο
θύμα!
-Ώ π α , Ώ πα! Τσιμπάει, τσιμπάει το
άτιμο! Φωνάζει ενθουσιασμένος ο ψα
ράς, μόλις κάποιοψαράκιτουτσιμπήσει
το δόλωμα. Πλήν όμως, φευ! Το ψαράκι
του αρπάζει το δόλωμα και... απέρχεται
τεχνιέντως!
Σε λίγο το ψαράκι ξαναγυρίζει παιχνι
διάρικο, όχι, όμως, για να φάει το
καινούριο δόλωμα του καλού μας ψαρά,
επειδή του άνοιξε η όρεξη, αλλά για να
του... ανοίξει πλάκα! Σπάει... κέφι το
άτιμο! Αλλά ο ψαράς μας εκεί, άγαλμα,
δεν το κουνάει ρούπι από το... βάθρο
του, γιατί πάντα ελπίζει, ότι το ψαράκι
δε θα του γλυτώσει.
Ξέρουμε από το... θέατρο ότι τα...
ψάρια δε μιλάνε ούτε τραγουδάνε, δεν
ξέρουμε, όμως καιάνγελάνε! Πάντως,
αν γελάγανε κάθε φορά θα... πέθαιναν
απ' τα γέλια με το πάθημα του ψαρά!
- Αχ! Μου ξέφυγε πάλιτ' άτιμο! Πού
θα μου πάει όμως; Δε θα τοπιάσω; Λέει
ο ψαράς καιδώστου καιξαναβάζειάλλο
δόλωμα στ' αγκίστρι του περιμένοντας
το ψαράκι.
Αλλά φαίνεται, δεν έχει να κάνει με
κανένα χάνο, που πιάνεται σαν... χάνος,
άλλο τώρα, όμως, αν αυτό... χαχανίζει
κοροϊδεύοντας τον ψαρά!
Κάποτε, όμως, βρίσκεται πιασμένος

Του Γιάννη Πολίτη
στ' αγκίστρι του κι ένας... χάνος κι ο
ψαράς που νομίζει πως έπιασε το ψάρι
της... ζωής του, φωνάζει ενθουσιασμέ
νος.
- Κατίνα... Κατίνα, τρέχα να δεις τι
ψαρούκλα έπιασα!
- Μπράβο, Αγησίλαε, του φωνάζει η
Κατίνα από μακριά αν και είναι σίγουρη,
πως ο τρομερός ψαράς μας θα χει
πιάσει κανένα... γαύρο! Αλλάέχειάδικο
η κυρία Κατίνα να ειρωνεύεται το
σύζυγο της γιατί σε λίγο ο κύριος
Αγησίλαος τραβάει το καλάμι από τη
θάλασσα και βγάζει εναν... κοκοβιό!
- Εγώ Αγησίλαε, φεύγω τώρα τρυ
λέει η συμβία του, πάω να ετοιμάσω το
τηγάνι για την... ψαρούκλα.
Δε φτάνει δηλαδή το δούλεμα, που
του κάνουν τα ψαράκια έχει και τη
κυρά-Κατίνα από πάνω!
Πάντως μπορεί ο ψαράς να μη πιάσει
το ψάρι που... ονειρεύεται, αλλά ρου
φάει άπληστα το μυρωμένο μπάτη, που
δροσίζει την ακρογιαλιά, ακούγοντας
το μελωδικό τραγούδι του φλοίσβου.
Βλέπει το ασπρογάλαζο κύμα να ξεψυ
χάει λιγωμένο στην αγκαλιά της αμμου
διάς και χαίρεται μέ τη ψυχή του το
ασύγκριτο κι αιώνιο μεγαλείο της θά
λασσας...
Γιάννης Πολίτης
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Ο θαλασσογράφος ποιητής
«Πιε στου για λού τη σκοτεινή ταβέρνα το κρ α σ ί σου, σ ε μι άκρη, τώ ρ α
π ο ύ ρ θ α ν ε ξα νά τα π ρ ω τ ο β ρ ό χ ια . Πιε το με ναύτες κα ι σκυφ τούς ψαράδες
αντικρύ σου, μ α νθ ρ ώ π ο υ ς π ο υ β α σ ά νισ ε κ η θ ά λα σ σ α κ η φ τ ώ χ ια .
Πιέτο, η ψ υχή σου ξένοιαστη τόσο π ο λ ύ να γίνει π ο υ αν έρθει η Μ οίρα σου η
κα κιά να της χα μ ο γ ελά σ εις . Καημοί καινούρ γιοι αν έρθουνε να π ε ις να π ιο ύ ν
κ εκείνοι κι αν έρ θ ει ο χάρος ή σ υ χ α κι αυτόν να τον κεράσεις».
ΕΝΝΗΘΗΚΕ στη Χίο το 1879.
Ητανε πολύ μικρός όταν η οικογέ
νεια του ήρθε κι εγκαταστάθηκε στον
Πειραιά. Λεγότανε Δημήτριος Σύψωμος, αλλά πήρε νωρίς το ψευδώνυμο
Λάμπρος Πορφύρας επηρεασμένος
από το Λάμπρο και τον Πορφύρα του
εθνικού μας ποιητή. Μαθητής ακόμα με
κοντά παντελονάκια έγραφε οτίχους,
που όταν ο θείος του Θεόδωρος
Συριώτης τους διάβασε στους φίλους
του -το Στρατήγη, το Μανούσο, το
Ρινόπουλο, το Νιρβάνα— όλοι τους
αποφάνθηκαν ότι ήταν αδύνατο να είναι
δικά του. Μα ο Συριώτης επέμενε πολύ,
και τότε ο Παύλος Νιρβάνας του είπε:
- Ακούσε, Θόδωρε, θα σου δώσου
με εμείς ένα θέμα. Και απάνω σ' αυτό
να πεις του νεαρού να γράψει ενα
ποίημα.
- Να μου δώσετε.
- Λοιπόν: να του ειπείς να γράψει για
ένα ναυτόπουλο που γυρίζει στην
πατρίδα του.
Το άλλο βράδυ το «κατά παραγγελί
αν» ποίημα ήταν έτοιμο. Ο θείος του
μικρού «αμφίβολου» μαθητή το πήγε
στη συντροφιά του και περίμενε με
λαχτάρα την απόφαση.
Οταν πια διαβάστηκε και ξαναδιαβά
στηκε το ποίημα ρώτησε:
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- Λοιπόν:
Την απάντηση του την έδωσε ο
πρύτανης της λογοτεχνικής συντροφι
άς Παύλος Νιρβάνας:
- Λοιπόν: να πεις του Δημητράκη
πως βάζουμε άριστα. Να του πεις
ακόμα, όταν γράψει άλλα ποιήματα να
μου τα φέρνει να τα βλέπω οτο σπίτι.
Από την άλλη μέρα κιόλα ο λιγνός και
χλωμός μαθητής με τα κοντά παντελο
νάκια άρχισε να κρούει με καρδιοχτύπι

τη θύρα του διδασκάλου και να του
πηγαίνει τραγούδια του γραμμένα σε
ριγωτό χαρτί κομμένο από τα τετράδιά
του.
Εν' απ’ αυτά αποφασίζει ο Νιρβά
νας να το δώσει κάπου να δημοσιευτεί,
κρυφά απο το μικρό του φίλο. Αλλά και
κείνο, καθώς κιόλας τ' άλλα πρωτόλειά
του, ήταν χωρίς υπογραφή και χωρίς
τίτλο. Το βάφτισε αυτός και είπε με
τρόπο στο Δημητράκη πως αν δε θέλει
να βάλει τ’ όνομά του πρέπει να βρει
ένα ψευδώνυμο. Κι εκείνος βρήκε:
Λάμπρος Πορφύρας. Δεν ήταν ένα
ψευδώνυμο επινοημένο από ματαιοδοξία, καθώς τον κατηγόρησαν μερικοί.
Καμιά δεν είχε σχέση με τη «λαμπρή
πορφύρα» που του φόρτωσαν. Ποτισμέ
νος από μικρός με τα γάργαρα νερά της
Σολωμικής τέχνης ο Δημήτριος Σύψωμος, το έπλασε, καθώς είπαμε, από τις
ημιτελείς συνθέσεις του Μεγάλου Δα
σκάλου, το Λάμπρο και τον Πορφύρα.
Στο ποίημα έδωσε τον τίτλο ο Νιρβά
νας: «Η θλίψη του μαρμάρου» και το
δημοσίευσε οτο πειραιώτικο περιοδικό
«Στάδιον». Την άλλη μέρα το «' Αοτυ»,
ένα φύλλο «πολύ αυστηρό οτα φιλολο
γικά του περιεχόμενα» (καθώς εσημείωσε ο Νιρβάνας) το αναδημοσίευσε
ολόκληρο μ’ έναν εγκωμιαστικό πρόλο-

Μια άποψη της όμορφης Χίου πατρίδας του Λάμπρου Πορφύρα
γο για τον πρωτοφανέρωτο ποιητή! Ο
Λάμπρος Πορφύρας είχε καθιερωθεί
πια. « Ολος ο κόομος μιλούσε γι'
αυτόν», έγραψεαργότερα ο προστάτης
του.
Η ικ α νο π ο ίη σ η
Το τραγούδι που επέβαλε οριστικά το
νεαρό ποιητή, εκείνο που οτερέωσε τη
φήμη του στους λογοτεχνικούς κύ
κλους και τον γέμισε αυτοπεποίθηση
ήτανε το «Λάκριμε Ρέρουμ» (= τα
δάκρυα των πραγμάτων), που γράφτηκε
τον καιρό που έκανε τη οτρατιωτική του
θητεία και δημοσιεύτηκε οτο «Ημερο
λόγιο» του Κ. Σκόκου. Ο ίδιος είχε πει
οε μίαν από τις οπάνιες στιγμές που
τύχαινε να μιλάει για τον εαυτό του πως
οι εκδηλώσεις του κόσμου γι' αυτό
τούχαν προσφέρει μεγάλη συγκίνηση.
Τριάντα χρόνια μετά τη δημοσίευσή του
έμελλε να νιώσει ο ποιητής ακόμα
μεγαλύτερη συγκίνηση από την πρώτη.
Θυμάμαι σαν τώρα που ήρθε ένα βράδυ
να με πάρει από τη δουλειά μου για να
πάμε ατην υπόγεια ταβέρνα της οδού
Χαβρίου. Εκεί «συνεδρίαζε» τότε η
λογοτεχνική συντροφιά μας με πρόε
δρο το Δημοσθένη Βουτυρά. Ταχτικά
μέλη της ήταν ο Πορφύρας, ο Βάονσ-

λης ο Σπαταλάς, ο Σταυρόπουλος. ο
Λαίδης. Κάποτε ερχόντουσαν κι ο
Πέτρος Επιτροπάκης με τη φωτεινή
Σκαραμαγκά και τον Καλαμπούοη. Και
τότε το τραγούδι λυγερό και αρμονικό,
ανάβρυζε, γέμιζε με αηδονίοματα το
μισοσκότεινο θόλο του υπόγειου και
έκανε τους μαστόρους, που κουτσοπί
νανε φλυαρώντας ζωηρά τριγύρω μας,
να μαρμαρώνουν κοιτάζοντας τη μικρή
μας συντροφιά με τα μάτια ορθάνοιχτα,
με σφαλισμένα τα χείλη...
Με πήρε λοιπόν και κινήσαμε για κει.
- Θέλω κάτι να οου δείξω προτού
νάρθουν οι άλλοι, γι' αυτό ήρθα νωρίς
απο δω, μου είπε εμπιστευτικά.
- Σαν τι; ρώτησα παραξενεμένος.
- Θα ιδείς, θα ιδείς...
Πήγαμε και πιάσαμε τη συνηθισμένη
γωνιά μας. ' Ημαστε μονάχοι.
Με αργές, διοταχτικές κινήσεις ξε
κούμπωσε το σακάκι του κι έβγαλε από
ττμμέσα τσέπη μια μεγάλη φωτογραφία.
- Κοίτα έκανε ντροπαλά.
Η φωτογραφία παρίστανε μια επιτά
φιο πλάκα που απάνω της ήτανε χαρα
γμένοι κάποιοι εγγλέζικοι στίχοι.
Καθώς αγνοούσα τη γλώσσα του
Σαίξπηρ δεν κατάλαβα τίποτα. Μόνο
την υπογραφή μπόρεσα να διαβάσω:
Λάμπρος Πορφύρας. Τον παρακάλεοα

να μεταφράσει το κείμενο.
- Ακου πρώτα τι λέει εδώ, έκανε.
Γύρισε την εικόνα από την πίσω μεριά
και μου διάβασε μια ψιλογραμμένη
επιστολή. Κάποιος άνθρωπος από την
Αυστραλία τούγραφε πως είχε χάσει τη
γυναίκα του, τη μονάκριβή του αγάπη.
Χρόνια ολάκερα ζητούσε μάταια την
παρηγοριά στον κόσμο, στο πιοτό, στη
μελέτη, στην ερημιά. Τη βρήκε τυχαία
μέσα σε μιαν εγγλέζικη ανθολογία
νεοελληνικών τραγουδιών: «Το Λάκριμε Ρέρουμ» τούκανε τόσο καλό, που
λες και είχε σταλάξει μπάλσαμο στην
πληγή της καρδιά του. ' Εβαλε και το
σκάλισαν ακέριο στη μαρμάρινη πλάκα
του τάφου της.
- Κάτι τέτοια μικροπράγματα είναι
που μας αποζημιώνουν, είπε σιγανά ο
ποιητής αγναντεύοντας το ταβάνι, λες
και μονολογούσε.
- Μικρό πράγμα είν' αυτό:
- Χμ! Το θαρρείς μεγάλο; Ποιος
ξέρει: Μπορεί νάχεις δίκιο, απάντησε
κοιτώντας με κατάματα σα νάθελε να
διαβάσει στην ψυχή μου. Μα μπόρεσε
ν' αυτσκυριαρχήοειαμέσως. Πήρε βια
στικά το ποτήρι του. κατέβασε μερικές
γουλιές κι άλλαξε κουβέντα.
Σ' όλη τη ζωή του ο Πορφύρας δεν
εξάσκησε κανένα επάγγελμα. Καθώς
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είχε προκόψει οτα γράμματα, ο πατέ
ρας του ονειρευότανε να τον ιδεί
υπάλληλο των καταστημάτων Ράλλη,
στις Ινδίες. Είχαν εργαστεί εκεί κι
αυτός κι ο νυναικάδερφός του Συριώτης και είχανε κερδίσει χρήμα αρκετό.
Στα κεντρικά γραφείο του «Οίκου Ράλ
λη», στο Λίβερπουλ, τους εκτιμούσαν
πολύ και τους δύο. Εύκολα θα μπορού
σε να του βρει μια καλή θέση. Μα το
παιδί ήτανε καχεκτικό κι αρρωστιάρικο.
Θ' άντεχε τάχα στο τροπικό εκείνο
κλίμα; Υστερα ο γονιός του έβλεπε
πως ο Δημητράκης δε θα κατάφερνε
ποτέ να συμφιλιωθεί με τις επιχειρή
σεις. Αυτός από τόσος δα είχε ριχτεί
στη μελέτη. Τι διάβαζε; Κι αν δεν το
ξέραμε δε θα δυσκολευόμαστε να το
φανταστούμε, φτάνει νάχαμε προσέξει
τους στίχους του, ακόμα και τους πιο
παλιούς -αυτούς προπάντων. Το δημο
τικό τραγούδι, ο ποιητής του Εθνικού
Ύμνου, των «Ελεύθερων πολιορκημένων» και των άλλων αριστουργημάτων
ήτανε το πάθος του.
' Εστειλε λοιπόν το μικρότερο γιότου
στην Καλκούτα ο γέρο -Σύψωμος. το
Θόδωρο. Εκείνος ήταν από φυσικού
του άξιος να προκόψει σαν έμπορος- κι
αληθινά πρόκοψε. Είχε ατάαλένια κρά
ση, εργατικότητα, διοικητική ικανότητα,
θετικό μυαλό. Καθόλου δεν έμοιαζε με
τον ονειροπόλο ποιητή, τον κυνηγητή
των χιμαιρών, τον παθιάρη θρηνωδό των
κρίνων, που γέρνουν.
«Χλωμά και μαραμένα
στο πέλαο βουτηγμένα
πονετικής αυγής. .».
Τον γνώρισα κάποτε αυτό το Θόδω
ρο, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για να
περάσει τις διακοπές του. ' Ηταν ένας
ψηλός καλοδεμένος μελαχροινός άν
τρας με αέρα κοσμογυρισμένου κυρί
ου. Μιλούσε πολύ λίγο, κι έμοιαζε σαν
ξένος μέσα στην παράξενη λογοτεχνι
κή συντροφιά, όπου ο ένας κομπορρημονούσε για την επιτυχία μιας ωδής
του, ο άλλος ξέγραφε το «ρητορικό και
ξεπερασμένο», καθώς έλεγε, Παλαμά.
ο τρίτος αρνιότανε την αξία του Γκαίτε
χωρίς να ξέρει το έργο του. μόνο και
μόνο γιατί τον είχανε πληροφορήσει
πως έτρωγε κάθε μέρα μπιφτέκι, τροφή
ολωσδιόλου αντιπνευματική κατά τη
γνώμη του, κι ο αδελφός του διηγότανε
τσουχτερά ανέκδοτα - τ ' άρεσαν, αλή
θεια. του Πορφύρα- από κείνα που
μήτε της Καλκούταςοι Άγγλοι δε λένε
όταν βρίσκονται παραπάνω από δυο. Αν
τύχαινε όμως και μιλούσε κανείς γι'
αυτό τον αδερφό, για τη θέση του στην
ελληνική ποίηση, για την ειλικρίνεια, τη
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τα καλύτερα τραγούδια των «Μουσικών
Φωνών»:
«Πιε στου γιαλού τη σκοτεινή
ταβέρνα το κρασί σου,
σε μι' άκρη, τώρα πούρθανε
ξανά τα πρωτοβρόχια.
Πιέ το με ναύτες και σκυφτούς
ψαράδες αντικρύ σου,
μ' ανθρώπους που βασάνισε
κ' η θάλασσα κ' η φτώχια.
Πιέτο, η ψυχή σου ξένοιαστη
τόσο πολύ να γίνει
που αν έρθει η Μοίρα σου η κακιά
να της χαμογελάσεις.
Καημοί καινούργιοι αν έρθουνε
να πεις να πιούν κ ’ εκείνοι
κι αν έρθει ο χάρος ήσυχα
κι αυτόν να τον κεράσεις».
Επάνω: Παλαιό σπίτι στη πλατεία Αλε
ξάνδρου στο Πειραιά που αποτελούσε
ενα από τα αγαπημένα «στέκια» του
Πορφύρα. Κάτω: Ο Κωστής Παλαμάς
από εκείνους που μίλησαν με ενθουσια
σμό για το έργο του Πορφύρα. Στην
απέναντι σελίδα: Η ακτή Μιαούλη με το
παληό ρολόι στο Πειραιά'.
χάρη και την ιδιομορφία της τέχνης του,
έβλεπες τα μάτια του Θόδωρου, που ο
καφτερος ήλιος των Ινδιών ταχε θαμ
πώσει και που τάχε στεγνώσει η σκληρή
βιοπάλη, να παίρνουνε μια τρέμουλη
λάμψη και να υγραίνονται όπως ενός
φιλότιμου παιδιού όταν παινεύουνε
μιαν έκθεσή του. Πρώτη του δουλειά,
όταν πέθανε ο ποιητής, ήτανε να
φροντίσει να συγκεντρώσει όλα τ’
ανέκδοτα τραγούδια του και να κάνει
μια καλαίσθητη έκδοση της δεύτερης
ποιητικής συλλογής του με τον τίτλο
«Μουσικές Φωνές». Το βιβλίο είχε
ετοιμαστεί σχεδόν από καιρό, και βέ
βαια δεν έλειψαν οι εκδότες. Αλλά ο
ποιητής δεν αποφάσιζε να το εκδόσει.
' Οταν του γινότανε φόρτωμα κανένας
φίλος του διευθυντής περιοδικού διά
λεγε λίγους στίχους και τους έδινε για
δημοσίευση. Κάποτε λίγο καιρό πριν
αποδημήσει, τον ρωτήσανε γιατί δε
βγάζει βιβλίο.
- Δεν είναι καιρός, λιγοστά πράγμα
τα έχω..., αποκρίθηκε.
Τ ’ ανέκδοτα ποιήματα δεν ήτανε
λίγα, όπως φάνηκε μετά. Και με τα μισά
θα μπορούσε να γίνει ένας τόμος. Αλλά
φαίνεται πως ελάχιστα απ' αυτά θεω
ρούσε άξια να περιληφθούν στη δεύχερη ποιητική συλλογή του, που την
ήθελε αν όχι ανώτερη, τουλάχιστον
ισάξια με την πρώτη, τις «Σκιές». Και
πρέπει να ομολογήσουμε πως δεν είχε
άδικο. Αξίζει να παραθέσουμε ένα από

Σ πουδα σ τής
' Οταν τέλειωσε το Γυμνάσιο ο Πορ
φύρας γράφτηκε, ύστερα από επίμονη
παρακίνηση του πατέρα του, στη Νομι
κή Σχολή του Πανεπιστήμιου. Δεν είχε
την παραμικρή κλίση στην επιστήμη, κι
ωστόσο κατάφερνε να μην υστερεί στα
μαθήματα. ' Ετυχε όμως ν ’ αρρωστήσει
βαριά από τύφο όταν διάβαζε για τις
διπλωματικές εξετάσεις και δεν μπόρε
σε να πάρει το πτυχίο του. Ο Γιώργος
Σταυρόπουλος, σε μια σύντομη, αλλά
περιεκτική μελέτη του, έγραψε πως «ο
ίδιος ο ποιητής, παίζοντας τον καιρό
που καποια δήθεν διανοούμενη κυρία
σε μια διάλεξή της στον Πειραιά θεώρη
σε απαραίτητο να του κοπανίσει ότι δεν
πήρε το δίπλωμά του, είπε ότι εκείνο
που χρωστούσε στον τύφο ήταν ότι τον
γλύτωσε από τα Νομικά!!
Κρίσεις για το π ο ιη τ ικ ό έργο του
Τις «Σκιές», που είδανε το φως το
1920, τις υποδέχτηκαν μ' ενθουσιασμό
όλοι οι άνθρωποι των Γραμμάτων μ'

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

εξαίρεοη τον εγωπαθή Απόστολο Με
λαχρινό, καθώς κι όλοι οι φίλοι των
Μουσών. Ο Κωστής Παλαμάς τούγραψε:
«Του βαριού μου λογισμού
θολό τρέχει το νερό...
Πιο αλαφρό, πιο λαγαρό
μήτε η χάρη του ρυθμού
. δεν μπορεί να μου το κάμει.
Κι αν ζηλεύω το καλάμι
που οι Νεράιδες σου χαρίσαν
και που μέσα του όλους χύσαν
των πουλιών τους στεναγμούς
και τα δάκρυα που χύνεις
μουσικά οαν από τους
σταλαγμούς της Ιππακρήνης...».
Πολλά τραγούδια του μεταφράστη
καν, στα γαλλικά από το Λεμπέργκ και
το Μισέλ, στα γερμανικά από το Ντίτριχ,
στ' αγγλικά από τον Κώστα Κατσίμπαλη
και στα ιταλικά από τον Πάολο Στομέο
και το Μπρούνο Λαβανίνι. Επίσης ο
Κατσίμπαλης μετέφρασε στ' αγγλικά
στίχους του Πορφύρα.
Ο Κριτικός του «Μερκύρ ντε Φρανς»
(ο Λεμπέργκ), τον ονόμασε «Σέλλεϋ
της Ελλάδος». ' Οταν τον γνώρισε από
κοντά ενθουσιάστηκε μαζί του κι έδωσε
τη σιλουέττα του με τις εξής γραμμές:
«Πολύ μετριόφρων, πολύ γλυκός, με το
σκεφτικό του περπάτημα και τα μάτια
του βουτηγμένα σε μιαν άπειρη νοσταλ
γία ο Πορφύρας φαίνεται ολόκληρος σε

κάθε του τραγούδι. Είναι τέτοιος όπως
τον φαντάζεται κανείς με τη χάρη της
ψυχής, του ονείρου και της μελαγχολί
ας που φανερώνει...».
Η τέχνη του κι η τεχνική του
Οι «Σκιές» που του αποφέρανε πνευ
ματικά κέρδη αξιοζήλευτα -την εκτίμη
ση του λογοτεχνικού κύκλου, την αγάπη
του αναγνωστικού κοινού, το «Εθνικό
Αριστείο των Γραμμάτων και των Τε
χνών», το Αριστείοτου Δήμου Πειραιώς
κ λ π - αποτελούν ένα ολοκληρωμένο
ποιητικό έργο. Είναι ο καρπός ενός
δέντρου που «γνωρίζει να παράγει» για
να μεταχειριστώ μια φράση του Ιβάν
Τουργκένιεφ Η λυρική διάθεση είναι
ανόθευτη και αδιάπτωτη. Δεν υπάρχουν
πουθενά ναρκισσισμοί, προσπάθειες
ξαφνιασμάτων, στανικά κατασκευάσμα
τα. Πλάι σε μια φιλέρημη, καθάρια πηγή,
κάτω από τον παχύν ίσκιο ενός πανάρχαιου πλάτανου που ξεκούρασε καλο
κυράδες των παραμυθιών, μυροφόρες
παρθένες και λεβεντονιούς τσοπά
νους, που στέγασε ερωτευμένα πουλιά
και κυνηγημένα αγρίμια, ένας σεμνός
απόγονος της Σαπφώς και του Αλκαίου
συνεχίζει την ιερή παράδοση μ' ολότελα προσωπικόν τρόπο. Φυσάει την
Ιωνική ψυχή του σ' έναν αυλό-καθώς ο
ίδιος λέει στο « Ερημο μονοπάτι», το

τραγούδι που αποκαλύπτει τα μυστικά
της ποιητικής του τέχνης:
«Σ ένα καλάμι λεπτό, μαγικόν έχω
κλείσει, σε μια χρυσή που οι Νεράιδες
μου χαρίσαν (φλογέρα
όλους τους ήχους που κλαιν και στενά
ζουν (οτη φύση
της ρεματιάς, της βροχής, των δέν
τρων και (του αγέρα».
Μ' αυτό τον αυλό σκορπάει πρωτό
φαντους σκοπούς. Σκορπάει σκοπούς
που προορισμός τους δεν είναι να
φανατίσουν, ν' αναστατώσουν ή να
ξεγελάσουν τον κόσμο. Αντίθετα, λυ
τρώνοντας τον ίδιο το δημιουργό, έρ
χονται να λυτρώσουν κιόλους εκείνους
που κατέχονται από το πάθος του
άδολου λυρισμού. Οι μελαγχολικές
νότες του Πορφύρα δεν είναι κραυγές
σπαραχτικές, δεν είν’ έξαλλα επανα
στατικά ξεσπάσματα, μήτε ψυχρές δια
νοητικές κατασκευές, δεν είναι κατάρες. Είναι το ξεχείλισμα μιας πονεμένης ψυχής που ξέρει να εγκαρτερεί
ωραιοποιώντας τους καημούς της. ' Ο
πως δε μεθάει από τη χαρά ο ποιητής
στα λιγοστά τραγούδια που τούχει
εμπνεύσει μια φευγαλέα ευτυχία, όμως
από τον πόνο δε λυγάει. Στέκεται
γαλήνιος, στωικός και τραγουδάει σαν
ιεροφάντης μιας μυστηριακής θεότη
τας που είναι αδυσώπητα σκληρή, μα
έχει ταπεινή ψυχή κιώρες-ώρες να της
χαρίζει ανεξήνητην ευεξία.
Η τεχνική του Πορφύρα ήταν απλή,
καθώς και η τέχνη του. Μεταχειρίστηκε
τον ίαμβο και σπάνια τον τροχαίο και τον
ανάπαιστο. Η γλώσσα του στρωτή δημο
τική χωρίς ακρότητες, αλλά και χωρίς
αυστηρή επιλογή των λέξεων. Τα επί
θετα που χρησιμοποίησε συνηθισμένα.
Οι ομοιοκαταληξίες ομαλές, χωρίς ξα
φνιάσματα, με απλή παρήχηση στα
οξύτονα. Με τα λιτά αυτά μέσα κατόρ
θωσε ο ποιητής να φτάσει σ' εξαίρετα
αποτελέσματα. Γιατί ο αξιάρεστος αυ
τός οραματιστής με την υπερευαίσθη
τη ψυχή, που ήταν κράμα ελληνικού
παγεννισμού και χριστιανικού μυστικισμού, είχε τη δύναμη να δημιουργεί την
ατμόσφαιρα του ονείρου με τη βαθύτε
ρη ουσία της τέχνης του, που τα
κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι το
φυσιολατρικό πάθος, ο ακίβδηλος λυρι
σμός κι ο υποβλητικός, απαλός σαν
ενός βιολιού με σούρντινα τόνος.
Η ζω ή του
Γύρω από τη ζωή του Πο ρφύ ρα έχουν
πλέξει τα δίχτυα τους πολλές πλάνες:
Δεν είχε τάχα αξιόλογα πνευματικά
ενδιαφέροντα, δεν αγάπησε ποτέ του,
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Ο Δημοσθένης Βουτυράς «αρχηγός»
της λογοτεχνικής συντροφιάς που την
αποτελούσαν ο Πορφύρας, ο Βάρναλης, ο Σπαταλάς, ο συγγραφέας των
άρθρων κ. Σπ. Παναγιωτόπουλος.
δεν το κούνηοε ποτέ από τον Πειραιά,
κι άλλα πολλά. Ό ο οι ευτυχήσανε να
τον γνωρίσουν από κοντά ξέρουν καλά
πόσο διαφορετική είναι η αλήθεια από
τη φτηνή αυτή φιλολογία, που δίχως
άλλο έχει εμπνεύσει η προχειρότητα
και η δυσκολία της ε νδοσύσπασης ενός
τεχνίτη δίχως χτυπητό σημάδι του
ταλέντου του. Οπως ένας βιαστικός
οκιτσογράφος δεν καταφέρνει ν' απο
δώσει παρά μόνο τις μορφές που
ξεχωρίζουν από μια μύτη ιδιόρρυθμη,
ένα σαγόνι ή ένα κεφάλι εντυπωτικό,
έτσι κι ένας μελετητής του Πορφύρα
που δεν έτυχε να ζήοει πλάι του δεν
είναι σε θέοη να φωτίσει τη φυσιογνω
μία του. ' Ηταν ένας σεμνός, ντροπα
λός άνθρωπος, που φαινόταν ασήμαν
τος με το νοικοκυρίστικο παρουσιαστικό του με τις απλές, πεζές αυχνά
κουβέντες του γύρω από το τραπέζι
της ταβέρνας. Μήπως μπορούσες να
τον συναντήσεις αλλού; Στο σπίτι του,
στην οδό Ποδαλειρίου, όπου ζούσε με
τη μανούλα του, είναι ζήτημα αν είχανε
πατήσει πεντ-έξη φίλοι. Σπάνια μπο
ρούσε να τον συναπαντήσει κανείς στη
Φρεαττύδα. ή σ' άλλα σημεία της
Πειραϊκής, όπου τ' άρεοε να σεργιανάει. Κάποτε καθότανε ο' ένα βράχο κι
αγνάντευε τη θάλασσα ικετεύοντάς τη
να λικνίσει στο κύμα της τη νοσταλγική
ψυχή του. Τ απόβραδο του άρεσε να
πλανιέται στα ερείπια των παλιών ναών
και να ψάχνει, σκαλίζοντας με το
μαλακό ο' ινδικό καλάμι μπαοτουνάκι
του, για αρχαία νομίσματα. Σ' εκείνες
τις ώρες, του ρεμβασμού η μούσα του.
λυτρωμένη από τα δεσμά της καθημερι
νότητας. φτεροκοπούσε στους κό
σμους του ονείρου κι ο ποιητής είχε την
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τύχη να δρέπει πότε-πότε ένα εξαίσιο
λυρικόν άνθος Οταν βράδιαζε πήγαι
νε οτην ταβέρνα. Εκεί ήταν ο Δημητράκης, ο κυρ-Δημήτρης. Κουβέντιαζε
εγκάρδια με τους φίλους του τους
θαλασσινούς έλεγε ανέκδοτα και ποτέ
δεν έκανε φιλολογία Κάποτε πήγαμε
στην Φρεαττύδα και τον «πιάοαμε ατά
πράοοα». Ένας τον ρώτησε: «Τι γίνηκες τόσες μέρες, καημένε Λάμπρο;»
Τάχασε. κοκκίνηοε, ξεροκατάπιε και
του είπε απότομα: «Τιέπαθες: Ξέχαοες
τ' όνομά μου: Δημήτρη με λένε».
Ύστερα τραβώντας τον κοντά t o l t
ψιθύρισε «Πρόσεξε μην πεις ότι είμαι
ποιητής και με κάνεις ρεζίλι».
' Οταν γινότανε σαματάς στην ταβέρ
να. έλεγε:
- Ησυχία. Η ταβέρνα είναι λεπτό
πράγμα
Είπανε πως η γυναίκα τον άφηνε
αδιάφορο, κάποιος μάλιστα θέλησε να
τον παραστήσει και για μισογύνη. Κι
ωστόσο πολλά ποιήματα του είναι εμ
πνευσμένα από τη γυναίκα. Παράδει
γμα το «Ταξίδι», το κατά το Μαλακάση
«πραγματικά λαμπρό και δίχως ίχνος
σκιάς αυτό διαμάντι»:
« Ονειρο, απίστευτο η λιόχαρη
μέρα.
κ' εγώ κ' η Αννούλα,
λίγοι παλιοί σύντροφοί μου
και κάποιες κοπέλες μαζί,
μπήκαμε μέοα οε μια γαλανή
μεθυσμένη βαρκούλα,
μπήκαμε μέσα και πάμε μακριά,
στης Χαράς το νησί.
Ούτ' ένα σύννεφο κι ούτε ένας
μαύρος
καπνός στον αγέρα,
πλάι μας στήθη ερωτιάρικα
κι άσπρος, χιονάτος λαιμός,
. φως στα μαλλιά τα ξανθά, φως στο
πέλαγο,
φως πέρα ως πέρα.
Μα ποιος επήγε ποτέ του μακριά,
στης Χαράς το νησί;
ώ! τι με νοιάζει κι αν πάμε ως εκεί:
Τι με νοιάζει; Γελάει
όλ' η γλυκειά συντροφιά μου,
γελά η θλιμμένη ζωή.
Στ' άπειρο μέσα κυλάμε κ' η
Αννούλα
τρελά τραγουδάει!
όπου και νάναι μακριά θα φανεί
της Χαράς το νησί...».
Σε συνέντευξη που έδωσε λίγο πριν
ξεκινήσει για τ αγύριστο ταξίδι, είπε:
- Η Αννούλα ήταν πραγματική. Εκεί
νη που μου ενέπνευσε το μεγαλύτερο
λυρικό μέρος του έργου μου. Ω, ήτανε
μια γυναίκα που με αγαπούσε. Τόσο με

αγαπούσε, που κατόρθωνε να με συγ
κροτεί με το αγνότατο αίσθημά της από
τις νεανικές τρέλες και ορμές μου. Ω, η
Αννούλα. Τη θυμάμαι τόσο ακόμη.
Μόνο που δε φτάσαμε ποτέ στης
«Χαράς το νησί...».
Σ' ένα χρονογράφημά του γραμμένο
λίγες μέρες ύστερα από το θάνατο του
Πορφύρα ο Σπύρος Μελάς περιγράφει
κάποιο γλέντι που έγινε στου Ρέντη.
Ητανε πολλοί γνωστοί συγγραφείς και
καλλιτέχνες καλεσμένοι, γεύτηκαν
σπάνια φαγητά, ήπιαμε «κατά κόρον».
Απάνω που ήρθανε στο κέφι, ο Πορφύ
ρας σηκώθηκε διακριτικά να φύγει.
- Πού πας. του είπανε, τώρα που το
φεγγάρι ψήλωσε, που ο κήπος ευωδιά
ζει, τώρα που οι έγνοιες πέταξαν
μακριά; - Πρέπει να φύγω. Θ ' ανησυχεί
η μητέρα μου...
Κανείς δεν μπόρεσε να τον κρατή
σει. Κι όλοι τους έπειτα έκαναν σχόλια
για το νοικοκυρίστικο χαρακτήρα του,
την αδυναμία του να χαρεί τη ζωή, την
προσκόληση στη γριά μητέρα.
- Τέτοιος ήταν, έγραψε ο Μελάς!
ένας αστός συντηρητικός χωρίς κανέ
να καλλιτεχνικό γνώρισμα.
Την άλλη μέρα μια χλωμή μαυροντυ
μένη γυναίκα μπήκε στο γραφείο του
και είπε στεγνά.
- Τον αδικήσατε τον Πορφύρα, κύ
ριε Μελά. Κείνο το βράδυ που έφυγε
από το γλέντι ήρθε με μένα. Τον
περίμενα.
Είπανε ότι δεν είχε ποτέ του ταξιδέ
ψει. Αλλη, ανακρίβεια αυτή. Ο Πορφύ
ρας είχε επιοκεφθεί την Ιταλία, τη
Γαλλία και την Αγγλία. Και είναι γνωστό
πως περιέγραφε με πολύ ρεαλισμό κι
άφθονο χιούμορ τα βενετσιάνικα κανά
λια.
Δεν εδιάβαζε. είπαν. Ωστόσο είχε
Ο Σπύρος Μελάς. Χαρακτήριζε τον
Πορφύρα σαν ενα συντηρητικό αστό
χωρίς κανένα καλλιτεχνικό γνώρισμα.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
μεταφράοει Γάλλους και Αγγλους
λυρικούς του 19ου αιώνος και των
αρχών του 20ου (Ουγκώ, Σέλλεϋ κ.α).
Βέβαιο είναι πως ο λυράρης των
«Σκιών» δεν έδινε σημασία στην αξία
της πνευματικής καλλιέργειας. Αντίθε
τα: ήταν ο απολογητής του καλλιτεχνι
κού μποεμισμού. «Αν εξετάσουμε, είπε
κάποτε, θα ιδούμε ότι οι καλύτεροι
λυρικοί των τελευταίων αιώνων ήταν
μποέμ, που η πρωτοτυπία τους οφείλε
ται στις έμφυτες αρετές τους. Η
καλλιέργεια και η συστηματική μόρφω
ση δε δημιουργούν παρά ανθρώπους
των γραμμάτων...».
Το τέρμα
Η Μοίρα θέλησε να λείψει από τον
Πορφύρα εκείνο που ο Γάλλος αισθητι
κός Λαλό θεωρούσε πρωταρχικό κίνη
τρο των ανθρώπων, η τάση για την
πράξη. ' Ηταν ένας τύπος στατικός από
τη φύση του και οι συνθήκες της ζωής
συντελέσανε στο ν' απογίνει. Η ασθε
νική του. κράση, η εκλογή από τους
δικούς του ενός επαγγέλματος που
δεν τούλεγε τίποτα, η μικρή πατρική
περιουσία, που του εξασφάλιζε κάποιαν
άνεση, η εποχή του, μια εποχή μποέμικης αμεριμνησίας και λιτότητας, τον
έκαναν να μην επιδοθεί σε καμιά
δουλειά. Περνούσε τον καιρό του μετά
βιβλία, τους ερημικούς περίπατους και
τις συντροφιές της ταβέρνας. Το κενό
της ζωής δύσκολα γεμίζει δίχως ένα
επάγγελμα, δίχως εντατική επίδοση,
που να μας απασχολεί κάμποσες ώρες
την ημέρα. Αν είχε γεννηθεί πεζογράφος, τα πράγματα θάτανε διαφορετικά.
Μα για τον καθαρόαιμο αυτόν ποιητή,
που ποτέ δε θέλησε να ξεπέσει σ'
εγκεφαλικές προσπάθειες, αφήνοντας
να πηδακίζει το τραγούδι από την ψυχή
του, η δημιουργική απασχόληση ήτανε
περιορισμένη. Η έμφυτη μελαγχολία
του μεγάλωνε μέρα με τη μέρα Η
πλήξη δεν άργησε να θρονιαστεί μέσα
του σαν μαύρος τύραννος. Στα πενήντα
του χρόνια, οε ηλικία που άλλοι -καθώς
ο Ζαλοκώστας κι ο Λαύρας- μόλις
πρωταρχίζουν να γράφουν, και οι πολ
λοί βρίσκονται στην πλέρια άνθηση,
αυτός είχε ρίξει τ' άρματα. Κοίταζε
μπροστά του με φιλοσοφική πάντα
εγκαρτέρηση, μα χωρίς ελπίδα. Τα
«καλά», που κάποτε είχε ονειρευτεί να
χαρεί, δεν έμελλε νάρθουν ποτέ. Κοί
ταζε πίσω του και δεν έβλεπε παρά
μόνο μαυρίλα. Ο άνθρωπος Πορφύρας
έμενε ανικανοποίητος από την άπραγη
ζωή του. Ο ποιητής έβλεπε να μισοσβήνει η φωτεινή γραμμή του έργου του.

Ανησυχούσε για την αδυναμία του να
ξεπεράοει τον παλιόν εαυτό του. να
διατηρήσει την ένταση, την έξαρση και
την καθαρότητα της λυρικής του φω
νής. Προσπαθούσε να δικαιολογηθεί
για τον τρόπο της ζωήςπούχε διαλέξει.
Γιατί τάχα: Καταραμένοι είμαστε να
δουλεύουμε σκληρά, να πολλαπλασιά
ζουμε τους πόνους μας κάνοντας
οικογένεια και φέρνοντας στον κόσμο
πλάσματα δυστυχισμένα: Γιατί να βασα
νιζόμαστε τόσο: «Κοίταξε τ' άνθος του
αγρού: δε γνέθει ούτε κοπιάζει», έλεγε
μεταφέροντας σ' ένα δεκαπεντασύλ
λαβο τη γνωστή φράση του Ευαγγελίου.
Μαύρη παρηγοριά. Ηξερε καλά πόσο
διαφέρει ο άνθρωπος από το λουλούδι.
Κι ούτε λησμονούσε τη βιβλική προστα
γή: «Με τον ιδρώτα του προσώπου σου
να κερδίζεις τον άρτο σου».
Σιγά-σιγά πείστηκε πως δε φελά η
σκοτεινή ενατένιση της ζωής, πως του
κάκου αγωνιζότανε να κρατηθεί με την
απαντοχή. Μόνο το κρασί του χάριζε
λίγες στιγμές παρηγοριάς και λησμονι-

«Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
' Εττεσε στον α γώ να τω ν σ τ ε ρ ή 
σεων στο μ έτω πο του Περαιά τον
χειμώνα του 41-42.
Είχε δείξει την Ελληνική της ψυχή
με άλλες μανάδες π ο υ όλες μαζί και
τα παιδιά τους βροντοφώνησαν
την ιαχή των Π ανελλήνων α - έ -ρ α σε Ιταλούς ναύτες περαστικούς
α π ό την ουρά τω ν συσσιτίων της
Τσαμαδού.
Αγωνίστηκε να ζήσει τα δύο της
παιδιά και τον άντρα της πολεμιστή
άρρωστο α π ό τα κρ υ οπ α γή μ ατα
του πολέμου.
Βρέθηκε π εθα μ ένη α π ό την π ε ί
να και α π ό την π α γ ω ν ιά στα εκδοτήρια του Η.Σ. με το μωρό της να τη
βυζαίνει νεκρή.
Ανιστορείται η δραματική της π ο 
ρεία προς το θάνατο α π ό π ρ ο σ ω 
π ική αντίληψη του σ υ γγρ α φ έα του
βιβλίου,
«Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ»
Πωλείται α π ό το βιβλιοπωλείο Π.
Πατσιλινάκου Π εσμαζόγλου - Π α 
νεπιστημίου και α ποστέλλετα ι α π ό
τον συ γ γ ρα φ έα Ηλία Χαϊδεμένο
τηλ. 6522182.

άς. Κι έπινε, συχνότερα, πιο πολύ από
πρώτα.
' Ενα πρωινό που με πήρε να πάμε
στην Εθνική Τράπεζα για να πιστοποιή
σω την ταυτότητά του, καθώς περνού
σαμε από την αγοράν μου, πρότεινε να
πιούμε λίγο κρασί.
- ' Ετσι, νηστικάτα πρωί-πρωί; Είπα
για να τον εμποδίσω.
- ' Ελα, καημένε, κάνε μου το χατήρι... Ενα δάχτυλο...
Μπήκαμε σε μια ταβέρνα. Πραγματι
κά, δεν ήπιαμε παραπάνω από μισό
ποτήρι καί ξαφνικά είδα μπροστά μου
έναν αλλιώτικο Πορφύρα. Τα βήματά
του γίνηκαν αβέβαια, τα λόγια του
βγαίνανε με δυσκολία.
- Το κρασί σου κάνει κακό, του είπα,
πρέπει να το κόψεις.
Σήκωσε τους ώμους.
- Και τότε τι μου μένει; απάντησε
στενάζοντας.
Αλλοίμονο! ' Ημαστε μακριά από τότε
που είχε γράψει το «Μην κλαις», ένα
τραγούδι μπάλσαμο για τις πονεμένες
καρδιές, φάρο για τα ναυάγια της ζωής,
ύμνο στ’ ακριβά δώρα του Θεού:
«Μην κλαις, μη λες πως τίποτα δε
σούμειν' εδώ πέρα.
Σου μένει πάνω στα βουνά το πέρα
σμά της μπάρας, σου μένει η χαραυγή
μακριά στο πέλαγο και η μέρα κάτω
στον κάμπο και οι ελιές και το βουητό
της χώρας . ».
Ημαστε πολύ μακριά. Η απαντοχή
του είχε εξαντληθεί. Η ευαισθησία του
ήτανε νεκρωμένη. Το αλκοόλ είχε
μαδήσει το χνούδι της ψυχής του.
Μάταια προσπάθησα να τον παρηγορή
σω με τους ίδιους του τους στίχους.
Λίγες μέρες αργότερα πήγε να τον
βρει στην ταβέρνα αυτός που χρόνια
τον περίμενε, που την παρουσία του
την είχε τραγουδήσει («Κι αν έρθη ο
χάρος να σε βρη, κι αυτόν να τον
κεράσεις»).
Οι λιγοστοί φίλοι με σπαραγμό τον
αποθέσανε στον τάφο τη θλιβερή εκεί
νη μέρα του 1932. Κάποιος γύρισε και
κοίταξε απελπισμένα πόσο μακριά ήταν
η θάλασσα.
- Αχ, στέναξε. Σ' έν ακρογιάλι
έπρεπε να θαφτεί!
Και πνίγοντας τους λυγμούς του
ψιθύρισε το τελευταίο τετράστιχο της
«Δέησης στην ψυχή του Παπαδιαμάντη».
«Δώστον, Χριστέ μου, τη στερνή
χαρά να ιδεί και πάλι π~ι γνώριμή του τη
ζωή κοντά στ' ακροθαλάσσι...».
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΠΙΙΝ ΔΕΝ Ι'ΔΥΤΗΧΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΧΙΛΙΠΙΛ Α>
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Π λ α σ τ ά δ ο λ λ ά ρ ια π ή γ ε ν α π λ α σ ά ρ ε ι ο... Κ ό κ ο ρ α ς , ο Η λ 
θ ε α π τ η ν Τ α σ κ έ ν δ η κ α ι β ία ζ ε τις τ ρ ο τ έ ζ ε ς , ο Δ ίκ τ υ ο
Κ ώ λ γ κ έ ρ λ ς σ ε « ιν σ τ ιτ ο ύ τ α » της Α θ ή ν α ς , ο Φ ο ιτ ή τ ρ ια
τ τ ω λ ο ύ σ ε η ρ ω ίν η , ο Α ν ή λ ικ η μ α θ ή τ ρ ια σ ε «τεκέ». Ο μ ο ρ 
φ η ξ α ν θ ιά « β α π ο ρ ά κ ι» γ ια τη μ ε τ α φ ο ρ ά η ρ ω ίν η ς σ τ ο ν
Κ ορυδαλλό.

Επίθεση κακοποιών με αυτοκίνητο
κατά αστυνομικών
Τρεις σεσημασμένοι κακοποιοί προ
σπάθησαν να παρασύρουν με το αυτοκίνη
τό τους ομάδα αστυνομικών που πήγε να
κάνει έλεγχο σε κέντρο πατινάζ, που
λειτουργεί χωρίς άδεια πάνω από το
σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, στη διασταύ
ρωση των οδών Σαρκοδίνου και Μπακνανά
στο Νέο Κόσμο.
Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστι
χα του αυτοκινήτου, αλλά δεν κατάφεραν
να το ακινητοποιήσουν. Συνέλαβαν όμως,
τον ένα από τους δράστες, ο οποίος
απεκάλυψε και τους συντρόφους του.
' Οπως έγινε γνωστό, ομάδα αστυνομι
κών, την οποία αποτελούσαν ο αστυνόμος
κ. Αντ. Λαμπαδιάρης, ο ανθυπαστυνόμος
κ. Γεώργ. Βασιλάκης και ο υπαρχιφύλακας
κ. Κων. Γκρίτζαλης πήγε στο κέντρο
πατινάζ για έλεγχο.
Κατά την έξοδο των αστυνομικών τρεις
νεαροί -που θεωρήθηκαν ύποπτοι- κατευθύνθηκαν σε ένα μαύρο «Φίατ», που
βρισκόταν εκεί για να φύγουν.
Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να σταμα
τήσουν για έλεγχο, όπως και έγινε.
Επειδή διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί διαμέ
νουν σε άλλη περιοχή οι αστυνομικοί
θέλησαν να τους οδηγήσουν στο ΙΓ'
Αστυνομικό Τμήμα, για να ελέγξουν τις
κινήσεις τους.
Τότε ο ένας από τους νεαρούς προσποιήθηκε ότι θα πήγαινε να ασφαλίσει το
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αυτοκίνητο, επιβιβάσθηκε σ' αυτό και
ξεκίνησε. Ταυτόχρονα οι δύο άλλοι έ
σπρωξαν τους αστυνομικούς και θέλησαν
να διαφύγουν.
Ο οδηγός, μάλιστα προσπάθησε να
πέσει πάνω στους αστυνομικούς και να
τους παρασύρει για να μπορέσουν να
διαφύγουν οι φίλοι του.
Οι αστυνομικοί, μόλις απέφυγαν τον
τραυματισμό από το αυτοκίνητο, κατάφε
ραν να αντιδράσουν, συνέλαβαν τον ένα
από τους νεαρούς, ενώ οι άλλοι πρόλαβαν
και διέφυγαν.
Ο συλληφθείς είναι ο Κωνσταντίνος Α.
Σούγλας, ετών21 άεργος καισεσημασμένος για κλοπές. Οταν οδηγήθηκε στο
Τμήμα αποκάλυψε ότι σύντροφοί του
ήταν ο αδελφός του Αθανάσιος ετών 22,
σεσημασμένος επίσης κλέπτης.
Ο πρώτος παραπέμφθηκε στη Δικαιο
σύνη και κλείοθηκε στις φυλακές Κορυ
δαλλού γιατί διαπιστώθηκε πως ήταν και
διωκόμενος ενώ οι δύοάλλοι καταζητούν
ται.
Πλαστά δολλάρια πήγε να
πλασάρει ο... Κόκορας
Για απάτη καιδιακίνηση πλαστώνδολλαρίων συνελήφθησαν τρία άτομα, εκ των
οποίων δυο αλλοδαποί, από όργανα της
Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς.
Πρόκειται για τους Χρ. Αθανασόπουλο
(ή... Κόκορα) 35 χρόνων ναυτικό πράκτο
ρα, Γιουσάφ Μωχάμεντ 31 ετών Πακιστα-

νό ναυτικό και Κεμανί Μουλάμπ 46
χρόνων Πορτογάλο ναυτικό.
Ο πρώτος που διατηρεί γραφείο προσλήψεως πληρωμάτων οτην οδό Αγίου
Σπυρίδωνος 25 του Πειραιά συνεργαζό
ταν με το Γιουσάφ, ο οποίος εύρισκε
υποψήφια θύματα μεταξύ των αλλοδαπών
ναυτικών, από τους οποίους αποσπούσε
χρήματα με το πρόσχημα της ναυτολογήσεως. Με την υπόσχεση αυτή απέσπασαν
από τον Πορτογάλο 650 δολλάρια για να
τον ναυτολογήσουν χωρίς όμως τελικά να
τον στείλουν σε πλοίο. Στις πιέσεις του
τελευταίου επέστρεψαν 500 δολλάρια,
αλλά... πλαστά.
Ο Μουλάμπ, όταν αντελήφθη ότι την
έπαθε, αντί να απευθυνθεί στην Αστυνο
μία, άρχισε να αναζητεί θύμα για να του
παοσάρει τα πλαστά δολλάρια.
Για κακή του όμως τύχη, έπεσε επάνω
σε αστυνομικό, που τον συνέλαβε. Λίγο
αργότερα συνελήφθησαν καιοιάλλοιδύο.
Θα έριχναν στον Πειραιά 700 κιλά
φέτα δηλητήριο
Επτακόσια κιλά φέτα καταστράφηκαν
με επιχωμάτωση, γιατί κρίθηκαν ακατάλ
ληλα και επιβλαβή για τη «δημόσια υγεία».
Βρέθηκαν από όργανα της Αγορανομίας
Πειραιώς στα ψυγεία «Λουξ». Ο έμπορος
Γεώργ. Τοιρογιάννης. που τα είχε αποθηκεύσει μηνύθηκε.
Εμφανιζόταν σαν οδηγός

Αριστερά: Μαρούδα Ελένη, γιατρός, από την Τασκένδη. Μαζί με την Νικολακοπούλου Αιμιλία εισήγαγαν χασίς σε πλάκες.
Επάνω: Το χασίς που έφεραν από την Ινδία η Μαρούδα με την Νικολακοπούλου.

υπουργού και εξαπατουσε τους
αφελείς
Σαν οδηγός του υπουργού Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Βερυβάκη εμφανιζόταν ο
Μιχάλης Α. Κωνσταντόπουλος ετών 54,
και κατάφερνε να εξαπατά διαφόρους
αφελείς, υποσχόμενος να τακτοποιήσει
υποθέσεις τους για την έγκριση συντάξε
ων την παροχή δανείων κλπ. και να τους
αποσπά διάφορα ποσά.
Ο Κωνσταντόπουλος όταν συνελήφθη
από άντρες της Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών, αποκάλυψε ότι κατάφερνε να πείθει
τα θύματά του δείχνοντάς τους φάκελα
και κάρτες του υπουργού, που είχε βρει
στα σκουπίδια.
Τα θύματα ανέρχονται σε 10, μόνο κατά
τον τελευταίο μήνα.
Ηλθε απ την Τασκένδη και βίαζε
τις τροτέζες στην Αθήνα
Ληστής και εκβιαστής γυναικών ελευ
θερίων ηθών συνελήφθη από το ΙΓ'
Παράρτημα Ασφαλείας, μετά από μακρές
αναζητήσεις. Είναι ο Γεώργιος Ν. Παγανιάρης, 28 χρόνων, από την Τασκένδη, που
διαμένει στην οδό Θήρας 67 στην Αργυ
ρούπολη.
Ο Παναγιάρης είχε πάρει μια γυναίκα
ελευθερίων ηθών από τη λεωφόρο Συγγρού, την επιβίβασε σε ερημική τοποθε
σία και εκεί αφού τη βίασε, της πήρε 6.000
δραχμές και την εγκατέλειψε.
Ο ίδιος, όπως ομολόγησε, πριν από

μερικές μέρες είχε πάρει στο αυτοκίνητό
του μια άλλη νυναίκα ελευθερίων ηθών
απο τον ’ Αλιμο και αποπειράθηκε να τη
βιάσει. Η πεταλούδα, όμως, αντέδρασε
και τότε εκείνος την πέταξε έξω από το
αυτοκίνητο γυμνή και πήρε τα ρούχα της
με 2.500 δραχμές και εξαφανίσθηκε.
Παγίδεψε ο συναγερμός την
Μπόνυ και τον Κλάιντ
Ο συναγερμός χρυσοχοείου παγίδεψε
ζευγάρι νεαρών και πρωτάρηδων διαρρη
κτών, στην πρώτη τους κιόλας «δουλειά».
Και πιάστηκαν «στα πράσα» από την
' Αμεσο Δράση, την ώρα που άδειαζαν τις
βιτρίνες.
Οι σύγχρονοι Μπόνυ και Κλάιντ είναι η
Καλλιόπη Αργυροπούλου 29 ετών και ο
φίλος της Φώτης Βαλαβίδης, 27 ετών,
τοξικομανής και άεργος, που συζούσαν
σε διαμέρισμα στην οδό Ανάψης 22.
Από καιρό οι νεαροί αντιμετώπιζαν
πιεστικά οικονομικά προβλήματα. Έτσι
αποφάσισαν να κάνουν διαρρήξεις για να
τα λύσουν. Πολύ γρήγορα, μάλιστα, πέρα
σαν από τα λόγια στα έργα.
Για πρώτο τους στόχο διάλεξαν το
κοσμηματοπωλείο του Κων. Πολίτη, στην
οδό Σιβιτανίδου 34 στην Καλλιθέα.
Πραγματικά, πήγαν τη νύχτα με ένα
κασμά, μια λίμα και ένα κατσαβίδι. Κατάφεραν να παραβιάσουν το λουκέτο, να
σηκώσουν το δικτυωτό και στη συνέχεια
να σπάσουν το τζάμι της βιτρίνας.

. Το κοσμηματοπωλείο, όμως ήταν συνο
δεμένο με την αίθουσα επιχειρήσεων της
Αμέσου Δράοεως. Και μόλις έσπασε η
βιτρίνα, ο συναγερμός άρχισε να χτυπάει
στην Άμεση Δράση.
Αστραπιαία, ο αξιωματικός υπηρεσίας
αντέδρασε. Έστειλε επί τόπου όλα τα
περιπολικά της περιοχής, που κύκλωσαν
το κοσμηματοπωλείο και μετά από συνδυ
ασμένη έφοδο, οι άνδρες τους κατάφεραν να ουλλάβουν τους δράστες, ενώ
ακόμη άδειαζαν τη βιτρίνα από τα υπάρ
χοντα κοσμήματα.
Δίκτυο κωλ γκερλς σε «ινστιτούτα»
της Αθήνας
Αλλοι κάνουνε αλυσίδα σούπερ μάρκετ και τα εκμεταλλεύονται Ομως, ο
Κυριάκος X. Πατρώνιας, 49 ετών, ήρθε
από τη Λήμνο στην Αθήνα και ίδρυσε
αλυσίδα ινστιτούτων αισθητικής, στα ο
ποία προσφερόντουσαν αισθησιακές απο
λαύσεις «μόνο για άνδρες». αλλά με τη
θετική... συμβολή κοριτσιών,
Ο Πατρώνιας, μαζί με μια Σπανιόλα
συνεργάτιδά του, συνελήφθησαν από το
Τμήμα Ηθών της Γενικής Ασφαλείας
Αθηνών.
Στα «ινστιτούτα» πρόσφεραν τις υπη
ρεσίες τους όμορφες Ελληνίδες και
ξένες, που ο μαστροπός «ψάρευε» μέσω
αγγελιών στις εφημερίδες και οι οποίες
πρόσφεραν «υπηρεσίες» ανάλογα με τις
προτιμήσεις και το βαλάντιο του πελάτη.
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Πάντως, κάτω από 2.000 δρχ. δενέπεφτε
ο λογαριασμός και του λιγότερο απαιτητι
κού.
Σχετική πληροφορία δόθηκε στη Γενική
Ασφάλεια Αθηνών καιοιάνδρεςτης, μετά
από έντονη παρακολούθηση κατάφεραν
να αιφνιδιάσουν τον ιδιοκτήτη και να
βρουν τα δυο «ινστιτούτα» σε πλήρη
λειτουργία.
Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο
πρώτο, βρέθηκε ένα ζευγάρι σε αδαμιαία
περιβολή κατά την ώρα ερωτικών επιδό
σεων και στο δεύτερο, τρία διαφορετικά
ζευγάρια.στην ίδια κατάσταση.
Ο Πατρώνιας, ξεκίνησε την επιχείρηση
προ καιρού και αρχικά είχε ανάλογα
«ινστιτούτα» στην οδό Λήμνου της Κυψέ
λης, στην Αγία Παρασκευή και στις
Κουκουβάουνες.
Ο Πατρώνιας, πιθανώς γιατί φοβήθηκε
πως η δραστηριότητά του θα προκαλούσε
υπόνοιες στην Αστυνομία, φρόντισε να
αλλάξει στέγη. Και έβαλε σε λειτουργία
δύο νέα «ιντιτούτα» από τα οποία το ένα
-της οδού Αθ. Διάκου 20- λειτουργούσε
με άλλη διεύθυνση, παλαιότερα και οι
ιδιοκτήτες του είχαν συλληφθεί, επίσης,
για μαστροπεία.
Ο Πατρώνιος δημοσίευε στις εφημερί
δες αγγελίες, με τις οποίες ζητούσε
νεαρές και ευπαρουσίαστες κοπέλες,
καθώς και νεαρές αισθητικούς.
Για να εξασφαλίσει, μάλιστα και αλλο
δαπές δημοσίευε ανάλογες αγγελίες και
σε αγγλόφωνη εφημερίδα της Αθήνας.
Με τη βοήθεια της Αννίτας Κ. Κατσαρού, μιας Σπανιόλας ηλικίας 36 ετών, που
διαμένει στην οδό Αγίας Φωτεινής 8 της
Νέας Σμύρνης, ο Πατρώνιας διάλεγε τις
καλύτερες από τις κοπέλες που εμφανι
ζόντουσαν για να εργαστούν και τις
έπειθε να προσφέρουν ερωτικές εξυπη
ρετήσεις στους πελάτες. ' Οσες δε συμ
μορφωνόντουσαν, τις έδιωχνε μετά από
μερικές μέρες.
Οι άνδρες του Τμήματος Ηθών διαπώστωσαν ότι στα «ινστιτούτα» αυτά, εργάσθηκαν κοπέλες που χρησιμοποιούσαν τα
ψευδώνυμα: Κική, Πένυ, Χριστιάννα, Αννίτα, Μαρία, Άντριους, Ιμέλντα κλπ
Χ ιλιάδες πλαστά δ ο λλά ρ ια στα
χέρ ια τριών

Χιλιάδες πλαστά δολλάρια βρέθηκαν
στα χέρια τριών ατόμων, που συνέλαβε η
Γενική Ασφάλεια Πειράιώς.
Συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Διώξεως Απατών - Παραχαράξεως συνελήφθησαν οι κάτωθι: Γεώργ. Κώνστας, 47
ετών, έμπορος, Δημ. Γιαροϋγκας 57
ετών, έμπορος και Παν. Αγγελής, 56
ετών, πολιτικός μηχανικός.
Στα χέρια του Αγγελή βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 7.500παραχαραγμένα
δολλάρια ΗΠΑ σε «χοντρά» χαρτονομί
σματα των 100.
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Η δ ε ύ τ ε ρ η έ ρ ε υ ν α ήταν
φ αρμα κερή!...

Πατρώνιας Κυριάκος. Ίδρυσε Ινστιτού
τα αισθητικής στα οποία προαφέρονταν
αισθησιακές απολαύσεις «μόνο για άν
δρες»
Φ οιτήτρια π ο υ λ ο ύ σ ε ηρω ίνη

Μια φοιτήτρια της Φαρμακευτικής έμ
πορος ναρκωτικών, συνελήφθη από τη
Γενική Ασφάλεια Αθηνών, μετά από μακρά παρακολούθηση γιατί στην κατοχή
της βρέθηκε ποσότητα 72 γραμμαρίων
ηρωίνης, την οποία και εμπορευόταν
μεταξύ των τοξικομανών της περιοχής
Πετραλώνων.
Είναι η Αριστέα Ε. Ηλία ετών 30
φοιτήτρια της Φαρμακευτικής σε πανεπι
στήμιο του Μπάρι της Ιταλίας. Κυκλοφο
ρούσε με ένα «Φολκς Βάγκεν», με ιταλικό
αριθμό κυκλοφορίας και πουλούσε την
ηρωίνη σε τοξικομανείς.
«Θησαυρό» στο... σ λ ιπ ά κ ι έ κ ρ υ β ε ο
«μπίζνεσμαν»

Δυσκολευόταν κάπως να περπατήσει,
αλλά από τη μέση και κάτω έδειχνε
«σούπερμαν» ο Ισραηλίτης επιχειρηματί
ας Ελβάζ Σαμ. Σαλώμ, ετών 53. Και όταν
μπήκε στο χώρο του τράνζιτ (στο αερο
δρόμιο του Ελληνικού) δυο αστυνομικοί
μας με αρκετή παρατηρητικότητα, είδαν
πως το παντελόνι του «παράξενου ταξιδι
ώτη», ήταν πολύ στενοκάβαλο. Και αμέ
σως τον έκαλεσαν στο... ιδιαίτερο για να
λύσουν το πρόβλημα του στενού καβά
λου! Ο Ισραηλίτης έκανε τον ντροπαλό μα
οι αστυνομικοί τον έπεισαν να κάνει ένα
ακούσιο στρηπτήζ. Και η περιέργειά του
λύθηκε αφού το σλιπάκι του ήταν παρα
φουσκωμένο με 2.800 δολλάρια, 2.000
γαλλικά φράγκα και 100 χάρτινες λίρες
Αγγλίας.
Η σύλληψή του ήταν πια δεδομένη. Οι
αστυνομικοί αφού του πήραν από το
σλιπάκι το παράνομο συνάλλαγμα τον
έστειλαν στον εισαγγελέα ποινικής αγω
γής

Τρία κιλά χασίς έφεραν καλά κρυμμένο
από το Καρότσι δύο ' Ελληνες ναυτικοί
που συνελήφθησαν από όργανα της Γενι
κής Ασφαλείας Πειραιώς.
Οι συλληφθέντες είναι οι Γ. Στούπας32
ετών και Θεμ. Τσάμης 28 ετών, οι οποίοι
ήταν μπαρκαρισμένοι σε φορτηγό πλοίο.
Στο ταξίδι τους αποφάσισαν να πλουτί
σουν με τα ναρκωτικά και έκαναν την
πρώτη τους αγορά από το Καρότσι.
Αποβιβάσθηκαν στοπλησιέστερο λιμάνι
που ήταν η Λιμεσός και από εκείέφθασαν
αεροπορικώς στην Αθήνα. Πέρασαν εύ
κολα από τον έλεγχο γιατί είχαν κρύψει
καλά το χασίς στις αποσκευές τους και
κατέλυσαν σε ένα ξενοδοχείο του Πειραι
ώς. Εκεί δέχθηκαν την ξαφνική έφοδο
των λαγωνικών της Γενικής Ασφαλείας
Πειραιώς. Οι αστυνομικοί, που είχαν τις
σχετικές πληροφορίες, άρχισαν αμέσως
τις έρευνες, αλλά στην αρχή δε βρήκαν
τίποτα. Επηκολούθησε δεύτερος περισ
σότερο εξονυχιστικός έλεγχος για να
βρουν στις αποσκευές του Στούπα δύο
κιλά χασίς συσκευασμένο οε 4 κουτιά νες
καφέ και ένα κιλό χασίς στα κούφια
τακούνια του Τσάμη και σε δύο κούτες
από τσιγάρα.
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν
στην Εισαγγελία Πειραιώς.
Και α ν ή λ ικ η μαθήτρια π ιά σ τη κε σε
«ΤΕΚΕ»

Από όργανα της Γενικής Ασφαλείας
Πειραιώς εξαρθρώθηκε σπείρα εμπόρων
ναρκωτικών που από κοινού διοχέτευε
χασίς στις περιοχές Μενίδι, Νίκαια και
Κορυδαλλό.
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι I.
Μπουρίκας, 24 χρονών, Ηλ. Σωτηρίου, 27
χρόνων, Χρ. Γιντέκος, 28 χρόνων, Αθ.
Μαστροδήμος, 28 χρόνων και η ανήλικη
μαθήτρια Κ. Π.
Στην ίδια υπόθεση ενέχεται και ο
αλλοδαπός Αγιούμ Ντέρκο, 27 χρόνων,
που ήδη κρατείται σαν υπόδικος στις
δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού.
Στα χέρια των συλληφθέντων βρέθηκε
και κατασχέθηκε ποσότητα κατεργασμέ
νης ινδικής καννάβεως συνολικού βά
ρους 40 γραμμαρίων σε εμπορική συσκευασία των 40 φακέλλων και το χρημα
τικό ποσό των 47.000 δραχμών που
προερχόταν από εμπορία ναρκωτικών.
Τα λαγωνικά της Ασφαλείας έκαναν
έφοδο στο σπίτι του Σωτηρίου, που από
καιρό είχε μετατραπεί σε τεκέ. Εκεί
συνελήφθησαν σε στιγμή «κατανύξεως»
η ανήλικη μαθήτρια, ο Μπουρίκας, ο
Μαστροδήμος και ο οικοδεσπότης ενώ ο
Γιντέκος συνελήφθη στον Κορυδαλλό.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι
προμηθευτής ήταν ο Μπουρίκας, που
αγόραζε χασίς από τον Ντερέκο και στη
συνέχεια το διέθετε στους πελάτες.

Μπαινόβγαινε σαν... κύριος και
ξάφριζε
«Ποντικός» των πολυκαταστημάτων και
των τελωνείων, ηλικίας 58 χρόνων συνελήφθη από τη Γενική Ασφάλεια Αθηνών.
Είναι ο Κωνσταντίνος Σ. Δαφνής, από το
χωριό Κοινοπιάστες της Κέρκυρας, ξενοδοχοϋπάλληλος, κάτοικος διαφόρων ξε
νοδοχείων.
Ο Δαφνής πήγαινε κατά το τελευταίο
δίμηνο σχεδόν καθημερινά στα πολύ κατα
στήματα «Μινιόν», «Λαμπρόπουλοι»,
«Δραγώνας» και «Κλαουδάτος» και έκλε
βε διάφορα αντικείμενα τα οποία έκρυβε
κάτω από την καπαρντίνα του.
Είχε, μάλιστα, εξασκηθεί τόσο στις
κλοπές του είδους, ώστε μερικές φορές
πήγε, με το πρόσχημα ότι θα δοκιμάσει
κάποιο κουστούμι και αφού εγκατέλειψε
το παλιό του στο δοκιμαστήριο, πήρε το
καινούργιο κουστούμι και έφυγε.
Μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψή του
σε υποκατάστημα ομολόγησε κλοπές
διαφόρων ειδών αξίας 500.000 δραχμών.
Επίσης είπε στους αστυνομικούς ότι τα
κλοπιμαία πουλούσε σε διαφόρους σε
εξευτελιστικές τιμές.
Ο Δαφνής στο τέλος Μαρτίου είχε
κλέψει επίσης από τον αερολιμένα Ελλη
νικού την τσάντα Σαουδάραβα με ξένα
νομίσματα, μπλοκ επιταγών και ταξιδιωτι
κές επιταγές, συνολικής αξίας 5.000
δολλαρίων.
Τέλος, από το 5ο Τελωνείο Πειραιώς
έκλεψε με τον ίδιο τρόπο τις τσάντες δύο
επιβατών πλοίων με είδη ιματισμού και
τρόφιμα.
Ακόμη και... σκύλο-φύλακα
ταβέρνας έκλεψ ε η σπείρα!
Ολόκληρο νοικοκυριό είχε στήσει ζευ
γάρι παρανόμων από κλοπιμαία. Το ζευγά
ρι, που συμπλήρωνε το «κουαρτέτο»
τετραμελούς σπείρας κακοποιών, είχε
διαπράξει μαζί με τους άλλους, σωρεία
διαρρήξεων και κλοπών στην περιοχή
Αττικής. Η αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά
τα 3 εκατομμύρια δραχμών.
Η σπείρα, που εξαρθρώθηκε από τη
Γενική Ασφάλεια Πειραιώς, όταν «κτυπούσε» δεν άφηνε τίποτε πίσω της.
Εκλεβε τα πάντα ακόμη και τον... σκύλοφύλακα σε μια περίπτωση διαρρήξεως
ταβέρνας.
Την σπείρα αποτελούσαν οι εξής:
Σωτήρης Υφαντίδης 30 ετών κάτοικος
Νίκαιας άεργος Μιχάλης Μακρυδάκης 36
ετών κάτοικος Αθηνών άεργος, Αναστα
σία ξπανού 19 ετών, κάτοικος Αθηνών
άεργος και Γιώργος Αθανασίου 33 ετών
κάτοικος Πειραιώς άεργος.
Από έρευνα που έγινε στο σπίτι του
Μακρυδάκη στην οδό Σιλιβρίας 8-10 στην
Αθήνα, όπου συζούσε με τη Σπανού
διαπιστώθηκε ότι όλα τα αντικείμενα που
υπήρχαν μέσα προερχόντουσαν από κλο
πές. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στερε

οφωνικά συγγροτήματα, ραδιομαγνητόφωνα αυτοκινήτων, φωτογραφικές μηχα
νές, ενδύματα και εσώρουχα ανδρικά και
γυναικεία, πληθώρα διαρρηκτικών εργα
λείων, ηλεκτρικές συσκευές, εξωλέμβιες
μηχανές ψυγεία αυτοκινήτων, κυνηγετικά
όπλα, κουβέρτες, χαλιά, οικιακά σκεύη,
φωτιστικά, ωρολόγια χειρός κλπ.
Εκτός από αυτά, από την ταβέρνα της
περιοχής Καρωπίου μαζί με τα κρέατα
αξίας 170.000 δραχμών που έκλεψαν,
πήραν και... το σκύλο του ιδιοκτήτου, που
ήταν φύλακας της ταβέρνας.
Ομορφη ξανθιά «βαποράκι»
ηρωίνης στον Κορυδαλλό
' Ενα όμορφο ξανθό κορίτσι συνελήφθη
από όργανα της Γενικής Ασφαλείας Πει
ραιώς, ενώ προσπαθούσε με τέχνασμα να
περάσει σκληρά ναρκωτικά μέσα στις
φυλακές Κορυδαλλού.
Πρόκειται για τη Δήμητρα Πράττου, 23
ετών, που είναι και η ίδια τοξικομανής. Τη
συνέλαβαν αστυνομικά όργανα με τη
συνεργασία του διευθυντού του ψυχιατρι
κού παραρτήματος των φυλακών χΚορυδαλλού κ. Παπαδόγουλα.
Η Πράττου πήγε στον Κορυδαλλό, για
να επισκεφθεί τον αρραβωνιαστικό της Κ.
Χατζηκωνσταντινίδη, 35 ετών, ο οποίος
κρατείται στο ψυχιατρικό παράρτημα των
φυλακών, για υπόθεση ναρκωτικών.
Μαζί της η Δήμητρα έφερνε τη γλυκειά
ηδονή. Τρία γραμμάρια ηρωίνης. Τοποθέ
τησε το ναρκωτικό σε πακέτο τσιγάρων κι
όταν έφτασε στο μαντρότοιχο των φυλα
κών πέταξε το κουτί στο προαύλιο.
Προηγουμένως, είχε συνεννοηθεί με τον
αρραβωνιαστικό της.
Τις κινήσεις της, όμως, παρακολουθού
σαν αστυνομικά όργανα που τη συνέλα
βαν και κατάσχεσαν την ηρωίνη.
Απ’ την προανάκριση προέκυψε ότι το
ζεύγος, είχε συμφωνήσει να «μπάζει» με
τον τρόπο αυτό ηρωίνη στις φυλακές. Το
σχέδιό του, όμως, αποκαλύφθηκε κατά τη
Δ αφνής Κ ω ν/νο ς . Σ εο η μ α ο μ ενο ς
«ποντικός» πολυκαταστημάτων καί τε
λωνείων.

διάρκεια της... «πρόβα τζενεράλε». Η
Δήμητρα, απεστάλη στην εισαγγελία και
παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή.
' Εκρυψαν στο σλιπ τους ηρωίνη
και χασίς
Φοιτητής της Ανωτάτης Εμπορικής και
καφεπώλης συνελήφθη σαν στο αεροδρό
μιο του Ελληνικού γιατί μετέφεραν στο...
σλιπ τους ηρωίνη καί χασίς; που είχαν
αγοράσει στην Ινδία. ’ Ηταν τα μέλη μιάς
απο τις τρεις σπείρες εμπόρων ναρκωτι
κών που εξαρθρώθηκαν από τη Γενική
Ασφάλεια Αθηνών. Επτά άτομα συνελήφθηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν
διάφορες ποσότητες ηρωίνης και χασίς.
Συγκεκριμένα:
Ομάδα του Τμήματος Διώξεως Ναρκω
τικών της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών
συνέλαβε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού
τους Σταύρο Γ. Κάτρη, ετών 25, καφεπώλη και τον Γεώργιο Ν. Μπογιόπουλο, ετών
23, φοιτητή της Ανωτάτης Εμπορικής
Σχολής ενώ γύριζαν από τις Ινδίες.
Σε σωματική έρευνα που έγινε βρέθη
κε μέσα στο σλιπ του πρώτου ποσότητα
100 γραμμαρίων ηρωίνης και 25 γραμμά
ρια χασίς και στο ίδιο εσώρουχο του
δεύτερου ποσότητα 12 γραμμαρίων ηρωί
νης και 20 γραμμαρίων χασίς.
Ο Κάτρης είχε προσπαθήσει να πάει
στις Ινδίες και την 1η Φεβρουάριου για να
αγοράσει ναρκωτικά, κρύβοντας μέσα στα
παπούτσιατου 1.000 δολλάρια ΗΠΑ. Απο
καλύφθηκε όμως και συνελήφθη, το
συνάλλαγμα κατασχέθηκε κι έτσι δεν
κατάφερε να φύγει.
Την προσπάθεια επανέλαβε στις 8
Φεβρουάριου και τα κατάφερε να ξεφύγει
μαζί με το φίλο του Γ. Μπογιόπουλο, αλλά
και οι δυο συνελήφθησαν κατά την επι
στροφή τους.
Επίσης από το Τμήμα Διώξεως Ναρκω
τικών της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών
έγινε έφοδος στο καφενείο του Σταύρου
Παλτατσίδη, στην οδό Περικλέους 33
στας Τζιτζιφιές γιατί υπήρχανπληροφορίες ότι γινόταν εκεί εμπόριο ναρκωτικών.
Κατά την έφοδο συνελήφθησαν ο
Χριστόφορος Σ. Μαυρίδης, 27 ετών,
εργάτης γιατί στην κατοχή του βρέθηκε
ποσότητα 200 γραμμαρίων χασίς συσκευ
ασμένο σε δόσεις αξίας 2.000, 3.000 και
5.000 δραχμών έτοιμο για πούλημα, ο
Χριστόφορος Γ. Χατζηγιαννίδης, 25 ετών,
από το Μενίδι γιατί στην κατοχή του
βρέθηκαν δυο δόσεις ηρωίνης και ένα
κομμάτι κατεργασμένο χασίς, καθώς και ο
Αλέξανδρος Κ. Καλύβας, 25 ετών, κάτοι
κος Αμφιθέας, γιατί στην κατοχή που
βρέθηκε μικρή, ποσότητα χασίς.
Λυκόσκυλο φύλαγε την ηρωίνη
Το θηριώδες λυκόσκυλο, που φύλαγε
άγρυπνα την αποθή κη με το λευκό θάνατο
στην Αμφιάλη, δε στάθηκε εμπόδιο στους
αστυνομικούς της Γενικής Ασφαλείας
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Πειραιώς.
Μαζί με τα ναρκωτικά έπιασαν τα μέλη
της σπείρας, που έκανε «χοντρό» εμπό
ριο ηρωίνης. Στην υπόθεση μπλέκεται και
φαρμακοποιός, που τροφοδοτούσε με
ναρκωτικά τοξικομανείς.
Τη σπείρα αποτελούσαν οι Νίκος Νέζης, 27 ετών άεργος, Λουίζα Οικονόμου
18 ετών, Θεόδ. Κλειδάς, 38 ετών παλαιοπώλης και Χρυσούλα Χαλατσάνη, 21
ετών.
Στην ίδια υπόθεση ενέχεται και ο
φαρμακοποιός Βασ. Μπορατίνος, που
έχει φαρμακείο στην οδό Π. Τσαλδάρη
125 της Νίκαιας, και που προμήθευε με
ναρκωτικά χάπια και ενέσεις την πελατεία
του.
Αρχηγός της σπείρας και... μεγάλο
λαυράκι ήταν ο Νέζης επικίνδυνος κακο
ποιός με πλούσια δράση, που τον έψα
χναν καιρό γιατί εκκρεμεί οε βάρος του
καταδικαστική απόφαση καθείρξεως 61
ετών.
Μέσα στο κρησφύγετό του στην Αμφιάλη (Πολυζωίδου 1) όπου συζούσε με τη
φίλη και συνεταίρο του Λουίζα Οικονό
μου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ηρωίνη
συνολικής ποσότητας 95 γραμμαρίων σε
«εμπορική» συσκευασία των 100 μικρών
φακέλλων μέσα σε αλουμινόχαρτο, που
είχαν καλά κρυμμένη στην αποθήκη του
άντρου τους, με φύλακα ένα τεράστιο
λυκόσκυλο.
Οι πρώτες πληροφορίες που έφθασαν
στη Γενική Ασφάλεια Πειραιώς αφορού
σαν το ζεύγος Νέζη-Οικονόμου. Μετά
από συστηματική παρακολούθηση οι α
στυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστι
κή έφοδο στο κρησφύγετο της σπείρας
και, παρά την άγρια επίθεση του λυκόσκυ
λου κατόρθωσαν να συλλάβουν, εκτός
από τους «οικοδεσπότες», και τους πελά
τες τους Μαγειρόπουλο, Χαλατσάκη και
Κλείδα. Επάνω τους βρέθηκαν 50.000 και
70.000 δρχ. που προορίζονταν για την
αγορά ηρωίνης και γι' αυτό κατασχέθη
καν.
Στα χέρια του Νέζη κατασχέθηκε ένα
ρόπαλο με καρφιά στη μία άκρη με το
οποίο επιχείρησε να κτυπήσει τους αστυ
νομικούς, που τον αφόπλισαν και τον
ουνέλαβαν.
Στο σπίτι της Χαλατσάκη στη Νίκαια
(Διογένους 11) όπου συζούσε με το
Μαγειρόπουλο, κατασχέθηκαν ναρκωτικά
φάρμακα σε υπόθετα, ενέσεις και σταγό
νες που αγόραζε από τον φαρμακοποιό
Μπουζατίνο χωρίς ιατρικές συνταγές.
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα
δικογραφία παραπέμφθηκαν στην Εισαγ
γελία Πειραιώς.
Χασισέλαιο σε «θερμός»
Μισό κιλό χασισέλαιο προσπάθησαν να
φέρουν στην Αθήνα δυο νέοι λαθρέμπο
ροι ναρκωτικών, οι οποίοι και χρησιμοποίη
σαν μια εντελώς πρωτότυπη μέθοδο για
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να μη γίνουν αντιληπτοί από τις αστυνομι
κές αρχές. ' Εβαλαν σε «θερμός» ανάμε
σα στο μεταλλικό περίβλημα και στο
γυάλινο το χασισέλαιο με τη βεβαιότητα
ότι κανείς δε θα μπορούσε να τους
υποπτευθεί.
Παράλληλα, όμως, χρηοιμοποίησαν και
μια άλλη μέθοδο, των παπουτσιών με
διπλό πάτο, για να φέρουν στη χώρα 3 κιλά
χασίς.
Οι δυο νεαροί, αποκαλύφθηκαν και

Από τον τακτικό συνεργάτη μας κ.
Γιάννη Χατζήφώτη πήραμε και δημοσι
εύουμε την ακόλουθη επιστολή.
Αθήνα 25-2-83
Προς τη Διεύθυνση
του περ. «Αστυνομικά Χρονικά»
Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά
Σας παρακαλώ πολύ στο προσεχές
τεύχος του περιοδικού σας να διευκρινισθεί ότι το άρθρο μου για τον Νίκο
Καζαντζάκη που δημοοιεύθηκε στα
«Αστυνομικά Χρονικά» Νοεμβρ.-Δεκμβρ. '82 αρ. 558-559, σσ. 826-830,
αποτελεί αναδημοσίευση με δική οας
πρωτοβουλία από το περιοδικό «Ιστορία
εικονογραφημένη» Δεκεμβρ. '77 αρ.
114 σσ. 20-26.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πληρο
φορήσω τους αναγνώστες του περιοδι
κού σας ότι μετά τη δημοσίευση στο
αφιέρωμα της «Νέας Εστίας» αρ. τ.
1211, Χριστούγεννα 1977, οσ. 257-300
«84 γραμμάτων του Καζαντζάκη οτο
Κακριδή» ιδιαίτερα αποκαλυπτικών και
χαρακτηριστικών για τις βαθύτερες
θρησκευτικές του πεποιθήσεις δημοσί
ευση στο περ. «Παράδοση» Μαρτ Απρίλ. '78, αρ 8, σσ. 150-151, το
άρθρο «Ελεύθερος διάλογος για τον
Καζαντζάκη - ' Εφτιαοε ενα δικό του
«θεό!», που πρέπει οπωσδήποτε να
λάβει υπ' όψη του όποιος επιθυμεί να
γνωρίσει τις απόψεις μου πάνω στο όλο
θέμα μετά τη δημοσίευση των γραμμά
των αυτών. Βλ. και το τεύχος 12-14,
Ιαν.-Απριλ. '79, σσ. 41-43 του ίδιου
περιοδικού μου «Παράδοση», όπου
σχετικό κείμενό μου και παρατηρήσεις
μου για τον Καζαντζάκη. Τα νεώτερα
αυτά κείμενά μου εκφράζουν και τις
σημερινές απόψεις μου για τον συγ
γραφέα αυτό.
Με ξεχωριστή τιμή
και ευχαριστίες
I. Χατζηφώτης

συνελήφθησαν από άνδρες της Γενικής
Ασφαλείας Αθηνών κατά την άφιξή τους
στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Πρόκειται για τους Ιωάννη Δ. Λαγουδάκη, ετών 25, κάτοικο Ρεθύμνου και
Χαράλαμπο Ε. Αλεξάκη, ετών 21, επίσης
κάτοικο Ρεθύμνου, ζαχαροπλάστη.
Είχαν πάει και οι δυο στο Νεπάλ για να
αγοράσουν χασίς και να το φέρουν για να
το εμπορευθούν στην Ελλάδα. Εκεί κατάφεραν να έλθουν σε επαφή με λαθρέμπο
ρους ναρκωτικών από τους οποίους αγό
ρασαν ποσότητες χασίς και χασισελαίου.
Οι ξένοι λαθρέμποροι ανέλαβαν να
τους το συσκευάσουν, ώστε νατό φέρουν
στην Ελλάδα για να το εμπορευθούν
χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
' Ετσι οι λαθρέμποροι του Νεπάλ προ
μηθέυσαν τους δυο ' Ελληνες με αθλητι
κά παπούτσια με δυο πάτους, ανάμεσα
στους οποίους έβαλαν τρία περίπου κιλά
με κατεργασμένο χασίς.
Στη συνέχεια τους προμηθέυσαν με
«θερμός» στα οποία τοποθέτησαν παρου
σία Ελλήνων λαθρεμπόρων μισό κιλό
χασισέλαιο ανάμεσα στο γυαλί του «θερ
μός» και του μεταλλικού περιβλήματος
κλείνοντάς το με ειδική κόλλα ώστε να
μην μπορεί κανείς να το ελέγξει εκτός αν
σπάσει το «θερμός».
Κατά την άφιξη των δυο νεαρών στο
Ελληνικό και επειδή κρίθηκε ύποπτη η
μετάβασή τους στο Νεπάλ έγινε εξονυχι
στικός έλεγχος οπότε δημιουργήθηκαν
υπόνοιες όταν διαπιστώθηκε ότι τα «θερ
μός» που έφεραν μαζί τους ήταν πολύ
βαριά παρά το γεγονός ότι ήταν άδεια.
Οι αστυνομικοί της Διώξεως Ναρκωτή
κών της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών
«ρισκάρησαν» τότε και έσπασαν το ένα
από τα «θερμός» οπότε διαπίστωσαν πως
μέσα σ' αυτό υπήρχε κύπελλο με χασισέλαιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την παρα
σκευή μισού κιλού χασισελαίου απαιτούν
ται 15 κιλά χασίς και 30 κιλά οινόπνευμα, η
δε ποσότητα του μισού κιλού αντιστοιχεί
σε μερικές χιλιάδες δόσεις χασίς.
Ερωτικό κρησφύγετο εξωτικών
καλλονών κοντά στο Μοσχάτο
Τεράστιο κύκλωμα παράνομου «εξωτι
κού σεξ», στο οποίο ήταν μπλεγμένες
περισσότερες από 30 καλλονέςτης ' Απω
Ανατολής, αποκαλύφθηκε στο Μοσχάτο.
Η... επιχείρηση λειτουργούσε στο πα
ραλιακό ξενοδοχείο «Λητώ». Εκεί, τα
βράδια, οι μεμυημένοι πελάτες, αφού
πλήρωναν 1.000 δρχ. στον ρεσεψιονίστ
ως «δικαίωμα εισόδου», είχαν την έυχερεια να διαλέξουν την κοπέλα με την
οποία θα περνούσαν μερικές ευχάριστες
ώρες, με το αζημίωτο φυσικά.
Η εκλογή γινόταν στο σαλόνι του
ξενοδοχείου όπου, μ' ένα νόημα του
υπαλλήλου, συγκεντρώνονταν όλες οι
κοπέλες για να διαλέξει ο πελάτης.
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Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΠΡΙΛΙΟ 1983
Κλήθηκε για παροχή βοήθειας στο
τηλέφωνο «100» σε 16263 περιπτώ
σεις.
Μετέφερε σε Νοσοκομεία και Στα
θμούς Πρώτων Βοηθειών203αιφνιδίως
ασθενήσαντα άτομα και έδωσε βοήθεια
σε 780 παθόντες σε τροχαία ατυχήμα
τα
Παρέσχε βοήθεια σε 132 άτομα που
ήταν μεθυσμένα.
Εκαμε έλεγχο σε 203 Κέντρα Τεχνι
κών Παιγνίων για την προστασία των
ανηλίκων.
Έδωσε λύση σε 1443 επεισόδια
μεταξύ ιδιωτών.
Επιλήφθηκε σε 1806 συγκρούσεις με
υλικές ζημιές.
Βρήκε και παρέδωσε στους κατό
χους τους 40 κλεμμένα αυτ-τα.
Για την εξασφάλιση της καθαριότη
τας και την προστασία των πολιτών από
τους θορύβους, έκανε 922 συστάσεις
και βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να
επιδώοει 179 κλήσεις σε ισαρίθμους
παραβάτες.
Προσήγαγε οε διάφορα Αστυνομικά
Τμήματα 1511 άτομα.

Την 22.05’ ώρα της 12-4-83 οτην
οδό Κόνωνος 91 (Γ Α/Τ) συνελήφθηκε
ύστερα από καταδίωξη περιπολικού
αυτοκινήτου ο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος του Κων/νου και της Βασιλικής,
γεν. το 1954 στην Αίγυπτο, κάτοικος
Φιλολάου 111, γιατί μαζί με ένα άλλο
άτομο που διέφυγε τη σύλληψη αποπειράθηκαν να διαρρήξουν το διαμέρισμα
στον 5ο όροφο της ΚΟΛΗΤΗΡΗ Δέ
σποινας συζ. του Ιωάννου κατοίκου
Κόνωνος 91 (Γ Α/Τ).
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Την 03.50' ώρα της 4-4-83 στην οδό
Μ. Μπότσαρη 8 (ΛΕ' Α/Τ) συνελήφθησαν οι: 1) ΤΟΠΟΥΤΗΣ Γεώργιος του
Βασιλείου και της Ελένης, γεν. το 1961,
στη Χαλκίδα, κάτοικος Αιγάλεω Σμύρ
νης 12, φοιτητής και 2) ο αλλοδαπός
THVRNER 22 ετών, αγνώστων λοιπών
στοιχείων, γιατί με το υπ' αριθ Υ.Χ.
2776 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που είχαν κλέ
ψει από 2-4-83 διέρρηξαν το πρατήριο
MOBIL του ΤΣΑΝΤΙΛΗ Κυρίου αγνώ
στων λοιπών στοιχείων και έκλεψαν
άγνωστο χρηματικό ποσό σε κέρματα
Ε ΙΙΙ Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο

Νάξου 1 (Σ' Α/Τ και 2)ΤΣΙΜΠΛΗ
Μελίνα του Ζώη και της Ειρήνης, γεν.
το 1956 στη Λευκάδα, κάτοικος Αθη
νών Αμφαίας 7 (ΚΖ' Α/Τ) γιατί είχαν
διαρρήξει το κατάστημα δερμάτινων
ειδών του ΠΑΡΙΣΣΗ Νικολάου.

Την 00.05’ ώρα της 8-4-83 στην οδό
Βουλής - Υπίτου (Β' Α/Τ) συνελήφθηκαν οι: 1) Α.Δ. και Ε.Α. άνεργοι, γιατί
λίγο πριν από τη σύλληψή τους, είχαν
διαρρήξει το γαλακτοπωλείο του ΙΑΚΩΒΙΔΗ Αγγέλου κάτοικου Ολύμπου 54
Μπραχάμι.

Την 02.30’ ώρα της 20-4-83 στην
οδό Σωκράτους-Σοφοκλέους, ουνελήφθηκε ύστερα από καταδίωξη περιπολι
κού αυτοκινήτου ο ΖΑΜΑΝΗΣ Κων/νος
του Δη μητριού και της Βασιλικής, γεν.
το 1956 στην Κατερίνη, άεργος, κάτοι
κος διάφορων ξενοδοχείων, γιατί σε
σωματική έρευνα που του γ’ινηκε, βρέ
θηκε με στιλέτο 20 εκατοστά περίπου.
Την 04.20’ ώρα της 28-4-83 στην
οδό Ιπποκράτους 209 (Ε' Α/Τ) συνελήφθηκαν οι: 1) ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ιωάννης του
Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεν. το
1960, οτην Αθήνα, οδηγός, κάτοικος
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ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΝΑΣ Αστυνόμος Α ', ένας Αστυ
νόμος Β ' , δύο Υπαστυνόμοι, δύο
Αρχιφύλακες και τριάντα επτά Α
στυφύλακες, δηλαδή 43 γενναίοι
άνδρες που αψηφούν τη ζωή τους,
αποτελούν σήμερα την τόσο φημι
σμένη ομάδα που στην Αστυνομική
ορολογία λέγεται Δ.Ε.Α. (Διμοιρία
Ειδικών Αποστολών).
Η ιδέα για την δημιουργία μιας
επίλεκτης ομάδας για άκρως επι
κίνδυνες αποστολές, άρχισε να
γεννιέται από το 1977. Ορισμένα
γεγονότα που είχαν συμβεί στο
εξωτερικό και έδειχναν ότι η εγκλη
ματικότητα οε λίγα χρόνια θα είναι
οε έξαρση και στη χώρα μας,
έδωσαν το κίνητρο για την προετοι
μασία αυτής της ομάδας.
Η ιδέα λοιπόν είχε ωριμάσει και
το 1978 δημιουργήθηκε από εθε
λοντές αστυνομικούς η Δ.Ε.Α.
Αποστολή αυτής της υπηρεσίας
ήταν η αντιμετώπιση τρομοκρατι
κών ενεργειών, δηλαδή απαγωγές
προσωπικοτήτων, αεροπειρατίες,
ένοπλες ληστείες, βομβιστικές ε 
νέργειες κλπ. Ο σημερινός διοι
κητής της Αμέοου Δράσεως, Αστυν. Δ/ντής Β ’ , Μιχάλης Γεωργιακάκης, ένας άγνωστος μέχρι τότε
Αστυνόμος από την Κρήτη, με
πολλή τόλμη και αυτοπεποίθηση,

ανάλαβε την διοίκηση της Διμοιρί
ας. Οι Αξ/κοί και οι Αστυφύλακες
που εθελοντικά πλαισίωσαν την
Διμοιρία αυτή, πέρασαν από μία
σκληρή εκπαίδευση. Για 25 ολόκλη
ρες μέρες στο Μ. Πεύκο, μια ομάδα
λοκατζήδων ανέλαβε να τους μυή
σει στις σύγχρονες μεθόδους της
τεχνικής τους. Γυμναστική, αναρρηχήσεις, τρέξιμο, σκοποβολή, κα
ράτε, πάλη, ήταν μέρος από το
καθημερινό τους πρόγραμμα. Από
το Μ. Πεύκο πήγαν οτο Γουδί. Εκεί
είναι στο σπίτι τους. Η σκληρή
εκπαίδευση δε σταμάτησε. Καθη
μερινά οι ασκήσεις επαναλαμβά
νονται και έτσι καταφέρνουν να
διατηρήσουν τη «φόρμα» τους.
Γελαστοί όλοι τους. Αδελφωμέ
νοι. ' Ανδρες με ψυχή και λεβεντιά.
Πειθαρχημένοι στις ασκήσεις, μια
οικογένεια στην ώρα του διαλείμμα
τος.
Μια μόνο κορνίζα κρέμεται πάνω
από το γραφείο του διοικητή. Γρά
φει: «ΜΗΤΕ ΑΝΑΡΧΕΤΟΝ ΒΙΟΝ
ΜΗΤΕ ΔΕΣΠΟΤΟΥΜΕΝΟΝ ΑΙΝΕΣΗΣ
Αισχύλος (Ορέστεια 525)»
Τίποτα δε θυμίζει ότι βρισκόμα
στε στο Αρχηγείο των κομάντος
της Αστυνομίας. Κι όμως οι άνθρω
ποι αυτοί είναι πάντα έτοιμοι να
επέμβουν. Καιεπενέβησαν πολλές

φορές στο διάστημα της λειτουργί
ας της Μονάδας αυτής. Πάντοτε
όμως με επιτυχία. Η αναγνώριση
του στόχου, η μελέτη των ειδικών
συνθηκών σε κάθε περίπτωση και η
άριστη, προετοιμασία εξασφάλιζαν
την επιτυχή έκβαση του εγχειρήμα
τος. Αφορμή για τις γραμμές αυτές
μας έδωσε η πρόσφατη επιτυχία
της Δ.Ε.Α. στο αεροδρόμιο του
Ελληνικού, τον περασμένο Απρίλη.
Ενας Τούρκος αεροπειρατής, ο
φοιτητής Μαχμούτ Καλχάν, οδήγη
σε ένα αεροπλάνο των Τουρκικών
Αερογραμμών στο Ελληνικό. Η ψύ
χραιμη και συνάμα ριψοκίνδυνη
επιχείρηση της ομάδας εξουδετέ
ρωσε αναίμακτα τον άεροπειρατή,
έσωσε τους 148 επιβάτες και το
15μελές πλήρωμα του αεροσκά
φους από μια επικίνδυνη πριπέτεια,
διεφύλαξε το διεθνές κύρος της
χώρας μας και ελάμπρυνε το Σώμα
της Αστυνομίας Πόλεων, που φιλο
ξενεί στις τάξεις του παληκάρια
σαν αυτά που περιγράψαμε παρα
πάνω.
Ευχόμαστε οι επεμβάσεις της
ΔΕΑ να είναι σπάνιες, αλλά όταν οι
περιστάσεις το επιβάλλουν να είναι
πάντοτε όσο μπορεί αναίμακτες και
επιτυχείς.
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Αρχιφύλακας

Μια ομάδα της Δ.Ε.Α. με τον διοικητή τους οε μιά στιγμή ανάπαυλας από την
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επίπονη εκπαίδευσή τους.

ΜΠΕΝ ΜΠΑΡΚΑ
συνέχεια από την σελ. 337
νομ/α κατηγορείται ότι «αυτοκτόνηοε»
τον κυριότερο μάρτυρα της υποθέσεως. Ο Ροζέ Φρε θα αμυνθεί με
αξιοπρέπεια και ενεργητικότητα, στην
Εθνοσυνέλευση, εναντίον της κατηγο
ρίας αυτής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε
πως το λιγότερο που μπορούμε να
πούμε είναι ότι οι αστυνομικοί στάθηκαν
άτυχοι...
Και να που, επιτέλους, καθορίζεται
στο Κακουργιοδικείο η ημέρα της δί
κης. Αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου 1966.
Η ακροαματική διαδικασία διευθύνεται
από τον πρόεδρο Περέζ. Στο εδώλιο
βρίσκονται οι Αντουάν Λοπέζ, Λουί
Σουσόν, Ροζέ Βουατό, Ελ Γκαλί Ελ
Μαχί, Φιλίπ Μπερνιέ. Εμφανίζεται επί
σης ένας από τους κατηγορούμενους,
που είχε κριθεί προσωρινώς απολυτέος. Είναι ο Λερουά Φενβίλ, που δεν
κατόρθωσε ακόμη να πείσει το Ζολλενζέ, ότι ο Λοπέζ είχε ενεργήσει εντελώς
από δική του πρωτοβουλία. Επτά κατη
γορούμενοι, που έχουν δραπετεύσει,
δικάζονται ερήμην. Είναι ο στρατηγός
Ουφκίρ, εναντίον του οποίου ο δικα
στής Ζολλενζέ εξέδωκε ένταλμα συλλήψεως στις 18 Ιανουάριου, ο ταγμα
τάρχης Ντλιμί, ο Λαρμπί Χτουκί, οΖωρζ
Μπουασές, ο Ζαν Παλίς, ο Ζυλιέν Λε
Νυ και ο Πιέρ Ντυμπάιγ.
Η δίκη αρχίζει σε τεταμένη ατμό
σφαιρα. Μάταια ο στρατηγός Ντε Γκωλ,
σε μια συνέντευξη τύπου, προσπάθησε
να μειώσει τη σημασία της, χαρακτηριζοντάς την ως «δευτερευούσης σημα
σίας». Ο τύπος εξακολουθεί να είναι το
ίδιο αποχαλινωμένος. Μια εγκληματική
επιχείρηση οργανωμένη εναντίον ενός
ανθρώπου της αριστερός, παρουσιάζει
σαφώς μια ορισμένη συνεργία των
μυστικών υπηρεσιών και των Γάλλων
αστυνομικών με τα αντίστοιχα όργανα
μιας χώρας, το καθεστώς της οποίας
δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό για το
φιλελευθερισμό του. Επιπλέον, υπάρ
χουν πολλές αποσιωπήσεις, πολλή σιω
πή στους επίσημους κύκλους. Καταλα
βαίνει κανείς πολύ καλά πως δεν
καταδέχονται να κατεβούν στον εμετι
κό στίβο της υποθέσεως Μπεν Μπαρκά, αλλά πως, παρ ’ όλα αυτά, τους είναι
δύσκολο να φυλαχθούν από τα πιτοιλισματα του βορβόρου.
Η πρώτη εβδομάδα είναι αφιερωμένη
στις ερωτήσεις προς τους κατηγορου

μένους. Οι τέσσερις επόμενες στην
εξέταση των μαρτύρων. Και, στο σημείο
αυτό, η δίκη αποτελματώνεται. Για να
μειώσουν την ενοχή τους, οι κατηγο
ρούμενοι στρέφονται ο ένας εναντίον
του άλλου, σπέρνουν την αμφιβολία, τη
σύγχυση. Ένας ορισμένος αριθμός
προσώπων βρίσκεται στα περιθώρια της
υποθέσεως, σε θέση που είναι δύσκολο
να προσδιορισθεί. Επιχειρούν να καθο
ρίσουν τον ακριβή ρόλο του μαιτρ
Λεμαρσάν, ιδίως σε σχέση προς τους
κανόνες της τάξεως. Θα ήθελαν να
εξηγηθεί πιο καθαρά ο αστυνόμος Κάιγ
για τις πηγές των πληροφοριών του. Θα
ήθελαν η ευθύνη της S.D.E.C.E. να
ήταν περισσότερο ξεκαθαρισμένη.
Μπορεί ήδη κανείς να κάνει προγνω
στικά για την έκβαση της δίκης που
κινδυνεύει να ναυαγήσει, δεδομένου,
ότι κατά το πλείστον οι δικαστές δεν
έχουν στο χέρι τους παρά μόνο κομ
πάρσους και εκτελεστές, όταν γίνεται
καινούργια αλλαγή σκηνοθεσίας. Το
πρωί της 19ης Οκτωβρίου, ένας Παρισι
νός δικηγόρος, ο μαιτρ Πιέρ Ζυλλυ,
τέως υπουργός Μαροκινών και Τυνησι
ακών υποθέσεων, προσωπικός φίλος
της βασιλικής σεριφικής οικονενείας,
παίρνει ένα τηλεφώνημα: «Εμπρός,
εδώ ο ταγματάρχης Ντλιμί. Μόλις έφθασα στο Παρίσι. Θα ήθελα να σας δω
αμέσως». Ο αρχηγός της Μαροκινής
ασφαλείας συμβουλεύεται τους ανώτε
ρους του πριν παρουσιασθεί αυθορμήτως στο δικαστήριο. Για να τον ανταμεί
ψει για την ωραία αυτή απόφαση, ο
βασιλεύς Χασάν Β ' τον προήγαγε στο
βαθμό του αντισυνταγματάρχη.
Η αίσθηση είναι τεράστια. Δεν μένει
πια στον πρόεδρο Περέζ, παρά να
διακόψει τη δίκη και να διατάξει συμ
πληρωματική ανάκριση. Η συνοριακή
αστυνομία στο Ορλύ, που θεωρείται
τόσο άγρυπνη, δεν είδε τίποτε. Ο
Ντλιμί έφθασε ήσυχα την προηγουμένη, 18 Οκτωβρίου, από το Ραμπάτ με
πλαστό διαβατήριο. Η δεύτερη δίκη
αρχίζει στις 17 Μα'ϊου 1967. Ηβεντέττα
είναι ασφαλώς ο συνταγματάρχης Ντλιμι, που περίμενε να παρουσιασθεί
στους δικαστάς του σε ένα κελλι του
Φρεν όπου, όπως τουλάχιστον πιστεύ
ουν, δεν του έλειψε τίποτε. Η εφημερίς «Λε Μοντ» δίνει μια γοητευτική
περιγραφή της φυσικής του εμφανίσεως: «Ψηλός, αθλητικός, με δέρμα
σκούρο ματ, είναι ένας γραφικός αξιω
ματικός, του τύπου που οι στρατηγοί-διοικηταί συνήθιζαν να χρησιμοποιούν ως
υπασπιστές».
Το ηθικό πορτραίτο του είναι πιο

περίπλοκο. Ο Αχμέτ Ντλιμί εμφανίσθη
κε ως ο άνθρωπος των «ειδικών ομά
δων». «Ο αξιωματικός αυτός των Βασι
λικών Στρατιωτικών Δυνάμεων άρχισε
να διακρίνεται κατά τη διάρκεια της
καταστολής της ριφανικής εξεγέρσεως
τον Ιανουάριο 1959». Το καλοκαίρι του
1963, συνεχίζει η «Μοντ», το όνομά του
άρχισε να γίνεται οικείο στους παρατη
ρητές της Μαροκινής πολιτικής και
φοβερό στα μέλη της αντιπολιτεύσεως.
Κατά την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε εναντίον των υπόπτων της
«συνομωσίας του Ιουλίου», δηλαδή
ουσιαστικά εναντίον των συντρόφων
του Μεχντί ΜπενΜπαρκά, καταγγέλθη
καν επανειλημμένως τα καταπιεστικά
μέτρα που έλαβε ο ταγματάρχης Ντλιμι, αρχηγός των «ειδικών ομάδων».
Πολλοί απο τους κατηγορούμενους
ισχυρίζονται ότι είχε διευθύνει, αν όχι
διενεργήσει ο ίδιος, ανακρίσεις.
Αυτός είναι ο άνθρωπος που βρίσκε
ται στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Μόνο που, από την εξαφάνιση του
Μεχντί Μπεν Μπαρκά, έχουν περάσει
δεκαεπτά μήνες. Πολλά άλλα δράματα
έχουν συγκινήσει την κοινή γνώμη. Η
δίκη αυτή είναι μικρότερης διάρκειας
από την πρώτη. Η απόφασή της είναι
αρκετά εύγλωττη: Οι Αχμέντ Ντλιμί, Ελ
Γκαλί Ελ Μαχί, Βουατό, Λερουά-Φενβίλ, Μπερνιέ, αθωώνονται. Ο Σουσόν
και ο Λοπέζκαταδικάζονται αντιστοίχως
σε 6 και 8 χρόνια ειρκτή. Αυτά, για τους
κατηγορουμένους που κάθησαν στο
εδώλιο.
Ο στρατηγός Ουφκίρ και οι συνένο
χοί του καταδικάζονται σε ισόβια δεσμό.
Μετά από επτά χρόνια, δεν είχε
ακόμη διαλευκανθεί ο φόνος του Με
χντί Μπεν Μπαρκά. Η επιτροπή που είχε
συσταθεί για το σκοπό αυτό τον ανεζήτηαε επί πολύ χρόνο. Οι πρωταγωνι
στές του δράματος έχουν εξαφανισθεί
όπως οι κακοποιοί, ή είναι νεκροί, όπως
ο Φιγκόν, ο φοιτητής Αζεμμουρί, που
κρεμάσθηκε μόνος του στις 26 Φε
βρουάριου 1971 και ο Ουφκίρ, που
αυτοκτόνηοε πριν από μερικούς μήνες.
Και δεν πρέπει να υπολογίζουμε στο
συνταγματάρχη Ντλιμί ή στο Λαρμπί
Χτουκί, για την αποκάλυψη του μυστι
κού της νύχτας της 30ης Οκτωβρίου.
' Οσο για το Λοπέζ, απελύθη από τη
φυλακή λίγο πριν από τη λήξη της
ποινής του, στις 7 Δεκεμβρίου 1971. Ο
Σουσόν είχε ξαναβρεί την ελευθερία
του δυο χρόνια νωρίτερα. Στο μίσος του
Ουφκίρ για το Μεχντί Μπεν Μπαρκά
καταλογίζεται η ψυχρή δολοφονία που
διεπράχθη,και για την οποία τον κατηγό
ρησε κυρίως ο Φιγκόν. Στην πραγματι475

κότητα, ίσως όλα αυτά να είναι κάπως
βεβιασμένα. Μια δολοφονία του είδους
αυτού σε γαλλικό έδαφος περιέκλειε
τεράστιους κινδύνους, τους οποίους
ένας άνθρωπος, όπως ο στρατηγός, δε
θα ήθελε ασφαλώς να διατρέξει. Από
την άλλη πλευρά, η μεταφορά στο
Μαρόκο ήταν σχετικά απλή, εφόσον
υπήρχε ο Λοπέζ στο Ορλύ και αεροπλά
να της Ρουαγιάλ Αιρ Μαρόκ απογειώ
νονταν καθημερινά από το αεροδρόμιο.
' Ετσι, από πολλές πλευρές, διατυπώ
θηκε η υπόθεση του τυχαίου θανάτου.
Βεβαιώνουν μάλιστα, ότι ο Μαροκινός
ηγέτης υπέκυψε από μια θλάση των
σπονδύλων, που προεκλήθη από τη
μετακίνηση του ορθοπεδικού μηχανή
ματος που φορούσε από την εποχή του
ατυχήματος του, κατά τη διάρκεια της
κακοποιήσεώς του ή καθώς χτυπιόταν
προσπαθώντας να ξεφύγει. Σε αυτή την
περίπτωση, οι οργανωταί της απαγωγής
του θα βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα
του. Οποιες και αν είναι οι ακριβείς
συνθήκες του θανάτου ενός ανθρώπου
στον οποίο η χώρα του και ολόκληρος ο
Τρίτος Κόσμος θα μπορούσαν να στηρί
ξουν μεγάλες ελπίδες, οι Γάλλοι διατη
ρούν από την «υπόθεση Μπεν Μπαρκά», μια πικρή ανάμνηση.

JEROME BRISSET

ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
' Οπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος
στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας
Πόλεων, στο Μαρούσι, έγινε η εκδήλω
ση του «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ».
Ο Διευθυντής των Σχολών, Γενικός
Αστυν. Διευθυντής κ. Κυριάκος Μιχελουδάκης, ο Υποδιευθυντής, Αστυν.
Διευθυντής Α ' κ. Αριστείδης Κμρκος,
οι Αξιωματικοί, οι Δόκιμοι και το προσω
πικό των Σχολών, από πολύ πιο πριν
άρχισαν την προετοιμασία για να ευχα
ριστήσουν τους φίλους της Αστυνομίας
αλλά και τους συγγενείς των οι οποίοι
θα έκαναν Πάσχα μαζί τους.
Προσκεκλημένοι ήταν όλη η Πολιτική
και Στρατιωτική ηγεοία, καθηγητές,
φίλοι της Αστυνομίας, συγγενείς των
Δοκίμων και του προσωπικού των Σχο
λών αλλά το φιλόξενο τραπέζι χωρούσε
όποιον ήθελε να καθήσει ζώντας για
λίγο το πατροπαράδοτο Ελληνικό Πά
σχα.
Από τους πρώτους που έφθασαν ο
Αρχηγός του Σώματος κ. Ιωάννης Νί47 6

τσος με τους Υπαρχηγούς κ.κ. Παν.
Ραφτόπουλο και Γεωργ. Σαμπάνη έγι
ναν μια οικογένεια και περίμεναν τους
φίλους που θα έτρωγαν και θα διασκέ
δαζαν μαζί τους.
Πραγματικά από πολύ νωρίς το πρωί
τα χαμόγελα της υποδοχής γέμιζαν με
ικανοποίηση τους καλεσμένους.
Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου και η σύζυγος του κ. Μαργαρίτα,
που έγιναν αντικείμενο θερμών εκδη
λώσεων, χόρεψαν και τσούγγρισαν το
Πασχαλινό αυγό με όλους. Κοντά τους
οι υπουργοί: Εσωτερικών κ. Γ. Γεννηματάς, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των κ. Α. Κακλαμάνης, Δημόσιας Τάξης
κ. Γ. Σκουλαρίκης, Κοινωνικών Ασφαλί
σεων κ. Ε. Βερυβάκης και Εμπορικής
Ναυτιλίας κ. Γ. Κατσιφάρας, οι Γενικοί
Γραμματείς: Τύπου και Πληροφοριών κ.
Σ. Κωστόπουλος και Δημόσιας Τάξης κ.
Π. Αναγνωστόπουλος, χάρη καν και χό
ρεψαν και αυτοί μαζί τους το «Καλαμα
τιανό και το Τσάμικο».
Πέρασαν και είπαν το «Χριστός Ανέστη» τσουγγρίζοντας τα αυγά και: Ο
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Στασινόπουλος, ο Αρχηγός της Αξιω
ματικής Αντιπολίτευσης κ. Αβέρωφ, ο
Πρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ κ. Γ. Πεσμαζόγλου, ο βουλευτής επικράτειας κ. Γ.
Μαύρος, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ.
Μπέης, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ.
Βλάχος, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου κ.
Πέρκιζας, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και
αρκετοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωμα
τικοί.
Με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρό
γραμμα, που απέδωσαν καλλιτέχνες
που προσφέρθηκαν να γιορτάσουν το
Πάσχα στη Σχολή και η ορχήστρα του
Σώματος, πέρασαν οι ώρες ευχάριστα.
Δόκιμοι, αστυφύλακες καιαστυφυλακίνες, ντυμένοι με Εθνικές ενδυμασίες
χόρεψαν Ελληνικούς χορούς και απόσπασαν τα χειροκροτήματα και τον
θαυμασμό όλων.
Στα τραπέζια τα καλοψημένα αρνά
κια με το κρασάκι και την μπύρα έκαναν
όλους να ξεχάσουν για λίγο «τα βάσανα
της ζωής» και να οραματίζονται ότι
τούτη η ημέρα της αγάπης ας ήταν
κάθε μέρα.
Και όταν το δείλι ήρθε, ήρθε και η
πραγματικότητα.
Αποχαιρετισμοί, ευχαριστήρια και μια
ευχή: Να είναι έτσι κάθε Πάσχα.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΣ
Αστυνόμος Β'

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ρεπορτάζ από τον Υπ. Α
κ. I. Τετράδη

ΑΣΤΥΝ. Δ/νση Πειραιώς την 5-3Η 83,
ημέρα Σάββατο, πραγματοποί
ησε εκδήλωση στο Γηροκομείο της
Πόλης για τους 150 γέροντες και
γερόντισσες που διαμένουν σ’ αυτό. Η
εκδήλωση περιελάμβανε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα και διανομή δώρων.
Διάφοροι καλλιτέχνες, μεταξύ των
οποίων η ’ Αννα Καλουτά, ο Γιάννης
Βογιατζής, το Ντουο Τζιμάρ και ο
Ταχυδακτυλουργός Αργ. Κατσίγρας δι
ασκέδασαν τους παρισταμένους και
σκόρπισαν το γέλιο στα γεροντικά
χείλη.
Μετά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα η
Αστυν. Δ/νση πρόσφερε στους 150
γέροντες και τις γερόντισσες ισάριθμα
δέματα με διάφορα χρήσιμα γι’ αυτούς
δώρα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο
Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Παπασπύρου, εκπρόσωπος του Σ. Μητροπο
λίτη Πειραιώς κ. Καλλίνικου, ο Γενικός
Αστυν. Δ/ντής Πειραιώς και νυν Υπαρχηγός κ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ, και πολλοί άλλοι
Αξιωματικοί και κατώτεροι.
Η εκδήλωση σκόρπισε μεγάλη συγκί
νηση στους γέροντες και τις γερόντισσες, ο Δ/ντής δε του Ιδρύματος είπε ότι
τουλάχιστον 10 χρόνια είχε να γίνει
παρόμοια εκδήλωση.
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ της Αστυν. Δ/νσεως Πειραιώς πραγματοποιήθηκε η πρώ
τη έκθεση Ζωγραφικής των υπαλλήλων
της από 28/3 - 3/4/83 στην αίθουσα
του Δημοτικού θέατρου με την αιγίδα
του Δημάρχου Πειραιά.
Στην έκθεση έλαβαν μέρος με διά
φορα έργα τους οι:
1. Υπαστυν. Α' ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ιωάν
νης
2. Αρχιφ. ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης
3. Αστυφ. ΒΙΣΒΙΚΗΣ Παναγιώτης
4. Αστυφ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ
5. Αστυφ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Διονύσιος
6. Αστυφ. ΝΤΕΛΗΣ Δημήτριος
Επίσης, στην έκθεση παρουσίασε το
έργο του «Δέσμη από τριαντάφυλλα» ο
Αστυν. Δ/ντής Α' κ. ΜΠΟΥΡΑΣ Γεώρ
γιος.

Καθ' όλες τις ημέρες διάρκειας της
έκθεσης ο Αστυφ. Γιώργος ΤΣΑΚΙΡΗΣ
δημιουργούσε με το πιάνο ευχάριστη
ατμόσφαιρα.
Στα εγκαίνια η αίθουσα ήταν ασφυκτι
κά γεμάτη από πολλούς προσκεκλημέ
νους και άλλους επισήμους, μεταξύ
των οποίων ο Υφυπουργός Εσωτερικών
κ. Παπαϊωάννου, ο Βουλευτής κ. Κου
τσοχέρας, ο Γεν. Γραμ. του Υπ. Δ.
Τάξεως κ. Αναγνωστόπουλος, ο Νο
μάρχης Πειραιώς κ. Παπαδόπουλος, ο
Δήμαρχος Πειραιώς κ. Παπασπύρου, ο
Δ/ντής Αοτυν. Πειραιώς κ. Σαμπάνης, ο
Πρόεδρος του ROTARY Πειραιώς κ.
Πολυχρονάκης, ο Πρόεδρος του ΝΑΤ,
δημοσιογράφοι και πλήθος κόομου.
Ολοι οι παριστάμενοι στα εγκαίνια,
όλος ο ημερήσιος τύπος, οι τηλεορά
σεις ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, πολλοί καλλιτέ
χνες και διάφοροι άλλοι επισκέπτες
εκφράστηκαν με πολύ κολακευτικά
λόγια
Η ΑΣΤΥΝ. Δ/νση Πειραιώς πραγμα
τοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας
11-4-83 μουσική εκδήλωση στο Δημοτι
κό Θέατρο με την αιγίδα του Δημάρχου
Πειραιώς κ. Γ. Παπασπύρου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πα
ρουσίασε ο Πειραιώτης Λογοτέχνης και
ποιητής κ. Χρήστος Πύρπασος.
Μεγάλη συμμετοχή στην επιτυχία
της εκδήλωσης είχε η Φιλαρμονική του
Αοτυν. Σώματος η οποία με μαέστρο
τον Υπαστ. Α' ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ Σπυρίδω
να έπαιξε διάφορα μουσικά κομμάτια,
όπως το εμβατήριο «χέρτσερ», με το
οποίο άνοιξε την παράσταση, η «Ελληνι
κή Πανήγυρις», «Χαρούμενη Αθήνα»,
«Μυρτιά» του Μ. Θεοδωράκη και «Επι
λογή No 1 και 2» του Δουκάκη, και
χειροκροτήθηκε θερμά από τους παρισταμένους.
Επίσης, στην εκδήλωση, μίλησε ο
Λογοτέχνης κ. Δη μ. Αυγερινόπουλος
με θέμα «Σχέσεις Αστυνομίας και
κοινού» ενώ ενδιάμεσα απάγγειλαν: α)
η Μαρία Αλιφέρη το ποίημα «Τροχονό
μος» του Χρήστου Πύρπασου, β) η
' Ελενα Τσαλδάρη το ποίημα «Στρατευμένες Ελληνίδες» του Δη μ. Αυγερινόπουλου και γ) η Δέσποινα Ασημακοπούλου τα ποιήματα «Κόρη που πας» του Ν.
Στασινόπουλου και «Αστυφύλακας»
του Χρ. Πύρπασου.
Αίσθηση προκάλεσε η ' Ελενα Τσαλ
δάρη με το συγκινητικό σκετς «Πες μου
γιαγιά» του Κ. Σι’τρόλη.
Τέλος η ' Αννα Καλουτά, όπως πάν
τα, σκόρπισε άφθονο γέλιο με την
παρλάτα της, συνοδευομένη στο πιάνο
από το Γιάννη Καστρινό.

Τ ην εκδήλωση τίμησαν με τη ν παρου
σία τους ο Βουλευτής κ. Γιάννης
Κουτσοχέρας, ο Γεν. Γραμ. του Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως κ. Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος, ο Δήμαρχος Πει
ραιά κ. Γιάννης Παπασπύρου, ο Υπαρχηγός Αοτυν. Πόλεων κ. Γεώργιος
Σαμπάνης, εκπρόσωποι του Αρχηγού
Χωροφυλακής, του Διοικητή Δ/νσεως
Χωρ/κής Πειραιώς και της Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας Πειραιώς, ο Πρόεδρος
του Ροταριανού Ομίλου Πειραιώς κ.
Αλέξανδρος Πολυχρονάκης, ο Λογοτέ
χνης και Δημοσιογράφος κ. Δημήτριος
Γιάκος και πολλοί άλλοι.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Πριν λίγες ημέρες απεβίωσε
ένας από τους παλαιότερους και
πιο άξιους ηγέτες της Αστ. Πόλε
ων. Πρόκειται για το τ. αρχηγό Α.Π.
Ευάγγελο Καραμπέτσο. Στην κη
δεία του παρέστησαν προσωπικότη
τες της πολιτικής και πνευματικής
ζωής της χώρας, εν ενεργεία και
συνταξιούχοι αστυνομικοί και πλή
θος κόσμου από εκείνους που
είχαν γνωρίσει και είχαν εκτιμήσει
τον υπέροχο αστυνομικό και άν
θρωπο. Εκφωνήθηκαν συγκινητικοί
επικήδειοι λόγοι όπου οι ομιλητές
εξήραν το έργο του εκλιπόντος.
Μεταξύ των άλλων και εκ μέρους
της Πανελληνίου Ενώσεως Αποστράτων Αξ/κών Α.Π. μίλησε ο
επίτιμος αρχηγός της Α.Π. κ. Τζαβέλλας ο οποίος είπε:
«Εάν και αθλή τις, ου στεφανούται εάν μη
νομίμως αθλήαη».
Με τους λόγους αυτούς του Αποστόλου
Παύλου, ευλαβικήν τιμήν προς το άξιον
τέκνον της, η Αστυνομία Πόλεων προσήλθεν
σήμερον ν' αποτίσει, και την δικαίαν της
ευαρέσκειαν να εκφράση, προ της σεπτής
σορού του Αειμνήστου Αρχηγού Ευαγγέλου

Καραμπέτσου, δια τας προσφερθείσας υπη
ρεσίας του εις το τετιμημένον Αστυνομικόν
Σώμα, την Κοινωνίαν και την Πατρίδα.
Φωτεινή προσωπικότης ο εκλιπών, συνεκέντρωνε σπάνια, προσόντα, δια των οποίων
ακτινοβολεί εις το αξίωμα εις το οποίον
ανήλθεν και δια των οποίων ελάμπρυνε την
Αστυνομία Πόλεων ως Σώμα και απέδειξεν
εαυτόν αξιόλογον στέλεχος της. Προσήλ
θεν εις το Αστυνομικό Σώμα με όλην την
ευσυνηδεισίαν και σοβαράν αντιμετώπισιν
του έργου, το οποίον είχεν να φέρη εις
πέρας, κατά την πολύμορφον και πολύπλευ
ρον εκάστοτε υπηρεσίαν της σταδιοδρομία^
του.
Οσοι έζησαν εκ του πλησίον τον Αείμνη
στον Αρχηγόν, εγνώρισαν τον ζηλωτήν του
καθήκοντος, τον Απόστολον της Αστυνομι
κής ιδέας, τον πιστόν φύλακα του νόμου.
Εθαύμασαν τον δημιουργικόν υπηρέτην των
υψηλών ιδεωδών και κελευσμάτων, εχειροκρότησαν την αμετάθετον πορείαν του εις
τας λαμπρός αξίας της ευγενίας, της
ανιδιοτέλειας, της ακεραιότητος της σταθερότητος, της αποφασιστικότητας και εδιδάχθησαν εκ του προσωπικού του πιστεύω, η
έκφρασις του οποίου ήτο: Αγάπη προς τον
πολίτην, προσήλωσις εις την Αστυνομικήν
Ιδέαν, συνειδητοποίησις της αποστολής της
και πραγμάτωσιν αυτής μακράν πόσης προκαταλήψεως και μεροληψίας.
Πολιτισμένος, ικανώτατος, μ' εξαίρετον,
ήθος, και άψογος εις όλας τας εκδηλώσεις
και την ζωή του, εχάλκευσεν την προσωπικό
τητα ενός Αρχηγού ανυπόκριτου εις την
θυσίαν και ανεξαντλήτου εις την προθυμίαν.
Η αστείρευτος και πατρική αγάπη προς
πάντα υφιστάμενον και συνεργάτην, θα
μείνη ανεξίτηλος εις τας καρδίας όλων
αυτών, οι οποίοι υπηρέτησαν μαζί του ή υπό
τας διαταγάς του. Διορατικός εις τας προ
βλέψεις του απήλλαξε πολλάκις την Υπηρε
σίαν από κακοβούλους επιδράσεις και παρα
πλανήσεις πέραν της εννόμου τάξεως.
Διεκρίθη δια την ευψυχίαν του, την
ψυχραιμίαν του και την εμπειρίαν του κατά
προσφερθείσας πολύτιμους υπηρεσίας του
υπέρ της τάξεως και ασφαλείας της Πρωτευούσης, εις δύσκολους εποχάς και περιό
δους. Η εϋρύτης του πνεύματός του και η
σταθερώς και ευστόχως σκοπούσα αντίληψίς του, ανέδειξαν αυτόν ανώτερον παντός
πρόσκαιρου, ίνα φανή, ο υψηλόφρων Δημό
σιος λειτουργός, η ηγετική φυσιογνωμία, ο
αγαπών την έννομον τάξιν, ο αφοσιωμένος
στρατιώτης και ο Αρχηγός του Σώματος
Αοτυν. Πόλεων περίοπτον ακτινοβολίας.
Η υπηρεσία του είχε τα χαρακτηριστικά
της διοικητικής συνειδήσεως απηλλαγμένης
από προσωπικάς πολιτικάς αντιλήψ εις,
γραμμή ασφαλώς δύσκολος, καθ' ότιπροκαλεί αναποφεύκτως αντιδράσεις προσώπων ή
ομάδων μυωπικών εις το γενικόν συμφέρον.
Η Πατρίς επαξίως τον ετίμησε δια πλείστων μεταλλίων και αλλεπαλλήλων άλλων
ηθικών και υλικών αμοιβών, ότε δε απήρχετο
του Σώματος, η Πολιτεία, αι ' Ενοπλοι
Δυνάμεις, σύμπας ο Πνευματικός κόσμος
και ο ημερήσιος τύπος, υπογράμμισαν το
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γιγαντιαίον ηθικόν παραστημα, την μεγάλην
ψυχήν, το πλούσιον έργον του.
Αείμνηστε Αρχηγέ Ευάγγελε Καραμπέτσο,
' Ηλθες, έζησες, εξέλεξες, προσέφερες,
εδίδαξες, απήλθες.
Νομίμως ' Ηθλησες.
Τώρα, θεία επιταγή, εγκαταλείπεις τα
εγκώσμια και μετ' ολίγον θα πορευθείς,
προς την τελευταίαν σου κατοικίαν. Αλλά η
ωραία σου ψυχή, η γαλήνια, η υπερήφανη, η
αφοσιωμένη και συνεπώς πορευομένη τας
ουρανίους θείας οδούς’ προς συνάντησιν
ό,τι τελείου και ανεκφράστου ηγάπησες
πολύ εις τον πρόσκαιρον τούτον κόσμον, θ'
αφήση εις όλους μας την σκέψιν, ότι
υπήρξες: υπέροχος άνθρωπος, υποδειγμα
τικός δημόσιος και κοινωνικός λειτουργός
και άξιος στρατιώτης μιας υψηλής ιδέας,
ενός υψηλού σκοπού.
Η Πανελλήνιος ’ Ενωσις Αποστράτων Αξι
ωματικών Αστυνομίας Πόλεων της οποίας
έχω την τιμήν να είμαι μέλος και της οποίας
υπήρξες αείμνηστε Αρχηγέ, ιδρυτικόν μέ
λος και ιδιαιτέρως ηγάπησες, πραγματοποι
ούσα λαμπρόν πορείαν προς επίτευξιν των
υψηλών στόχων και σκοπών της, οι οποίοι
υπήρξαν και δικοί σου στόχοι, κατέθεσεν,
αντί στεφάνου, χρηματικόν ποσόν εις ευα
γές ίδρυμα, ως ελάχιστον φόρον τιμής και
ευγνωμοσύνης δια τους πολυτίμους προς
αυτήν υπηρεσίας σου. Απαντα τα μέλη της
Ενώσεως και όλοι οι εν συντάξει Αστυνομι
κοί, εύχονται βάλσαμον και παρηγοριάν εις
την βαρυαλγούσαν και ανταξίαν σύντροφον
της ζωής σου και τους θρηνούντας την
απώλειάν σου, αγαπημένους σου αδελφούς,
συγγενείς και φίλους.
Η επίκλησίς μας προς «Τον Θεόν των
πνευμάτων και πάσης σαρκός» ενώνεται
αυτήν την στιγμήν με την του ιερού Υμνωδού: «Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών
αξίωσοντον μεταστάντα εξημών,αναπαύων
αυτόν εν τη Αγήρω Σου μακαριότητι».
Ανάλαφρον ας είναι το Αττικόν χώμα που
θα σε σκεπάση και αιώνια η μνήμη, σου
αείμνηστε Αρχηγέ.

Μετά τον κ. Τζαβέλλα μίλησε ο
ε.σ. αστ/κός δ/ντής κ. Αντώνιος
Καγιάς ο οποίος είπε συγκινημένος:
Πανοσιολογιωτατε,
Ευσεβές εκκλησίασμα,
Πολυσέβαστε και αείμνηστε Ευάγγελε Καραμπέτσο,
«Απόκειται το.ις ανθρώποις άπαξ αποθανείν,
μετά δε τούτο κρίσις»
(Απόστολος Παύλος)
Κατεχόμενοι υπό βαθυτάτης λύπης και
συγκινήσεως, δια τον επισυμβάντα χθες
(15-3-83) σκληρόν και αδόκητον θάνατό σου,
συνεπεία της επαράτου νόσου της εποχής
μας, προσήλθομεν σήμερον προς της σε
πτής σορού σου, προς της ωραίας και
ευγενούς μορφής σου, όπως, μετά των
βαρυαλγούντων και περιλύπων οικείων, συγ
γενών, συμπολιτών, εν ενεργεία και συντά
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ξει συναδέλφων, πολυπληθών εκλεκτών
φίλων και γνωστών οου, συνενώσωμεν τις
προς τον θειον της αγίας ημών Ορθοδόξου
Εκκλησίας Δομήτορα ταπεινός δεήσεις και
προσευχάς ημών, υπέρμακαρίας μνήμης και
αιωνίου αναπαύοεως της εναρέτου ψυχής
σου, εκεί, ένθα: «ουκ έστι πόνος, ου λύπη,
ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, ως
λέγει ο ιερός υμνωδός άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός εις την διδακτικωτάτην και
πλουσίαν εις υψηλάς έννοιας ιεράν νεκρώσιμον ακολουθίαν του εις τους κοσμικούς.
Συγχρόνως δε, όπως εν ευλαβεί σιγή και
ειλικρινεί συγκινήσει, σου απευθύνωμεν τον
επιβαλλόμενον ύστατον απόκοσμον χαιρετι
σμόν και ασπασμό και σε προπέμψωμεν εις
την τελευταίαν επί της γης κατοικίαν σου,
διότι εις τον παρόντα εφήμερον, φθαρτόν
και μάταιον κόσμον, είμεθα όλοι πάροικοι
και παρεπίδημοι, περαστικοί διαβάται: «ουκ
έχομεν ώδε μένουσσαν πόλιν (= μόνιμον κα
τοικίαν), αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν,
λέγει επιγραμματικώς ο ουρανοβάμων και
θεόπτης Απόστολος Παύλος εις την προς
Εβραίους περίφημον απολογητικήν επιστο
λήν του.
■Ο βαθυσέβαστος και αλήστου μνήμης
Ευάγγελος Δη μητριού Καραμπέτσος (190415-3-83) υπήρξε, κατ' αντικειμενικήν κρίσιν,
ο πρύτανις των Αρχηγών του ευκλεούς και
εκπολιτιστικού Σώματος της Αστυνομίας
Πόλεων, το οποίον ετίμησε και ελάμπρυνε
υπέρ τα τεσσαράκοντα (40) συναπτά έτη
(1926-1967) όσον ολίγοι. Ο Ευάγγελος
Καραμπέτσος, ουδέποτε υπήρξεν οπαδός
της «Σχολής των επιτηδείων», αλλά ανήλθεν
όλας τας βαθμίδας της ιεραρχίας του
Αστυνομικού Σώματος, προαγόμενος. πάν
τοτε, κατ' εκλογήν, διότι διέθετεν, ομολογουμένως! σπάνια τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, τα οποία η κλεψύδρα του χρόνου,
δεν μοι επιτρέπει να απαριθμήσω εν πλάτει
ενταύθα. Ούτος, καθ' όλην την διάρκειαν
της μακράς και λαμπρός σταδιοδρομίας του
εις το έντιμον και κατά πάντα άξιον Σώμα της
Αστυνομίας Πόλεων, ουδ' επί στιγμήν, υπέστειλε την σημαίαν του καθήκοντος, της
τιμής και της αξιοπρέπειας, αλλά την εκράτησεν υπερηφάνως αναπεπταμένην και «ου
κατήσχυνεν όπλα τα ιερά», κατά την ωραίαν
έκφρασιν του περιφήμου όρου των αρχαίων
Αθηναίων εφήβων. Ενδεικτικώς αναφέρομεν, ότι διετέλεσε: διοικητής του Ζ Αστυ
νομικού Τμήματος Αθηνών ( συνοικ. Κυψέ
λης), διοικητής της Υποδιευθύνσεως Τρο
χαίας Κινήσεως Αθηνών, διοικητής της
Υποδ/νσεως Γενικής Ασφαλείας, Αθηνών,
Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών και τέλος
Αρχηγός του Αστυνομικού Σώματος. Απεχώρησεν εκ του Σώματος τω 1967, καταλη
φθείς υπό του ορίου ηλικίας. Δια τας
πολλαπλός και ανεκτιμήτους εθνικός και
πατριωτικός υπηρεσίας, τας οποίας ούτος
προσέφερεν εις την φιλτάτην, ένδοξον και
υπερήφανον Πατρίδα, την αιωνίαν και αθά
νατον Ελλάδα, τοηρωίκόν καιένδοδον Σώμα
της Αστυνομίας Πόλεων και την ελληνικήν
κοινωνίαν γενικώτερον, ετιμήθη υπό της

Πολιτείας, λίαν επαξίως, δια πολλών παρα
σήμων και μεταλλίων, ημετέρων και ξένων.
Εν τω προσώπω του προκειμένου μεγάλου
και σεπτού νεκρού τέως επιτίμου Αρχηγού
της Αστυνομίας Πόλεων Ευαγγέλου Καραμπέτσου, πιστέύομενακραδάντως, ότιέχουσι
πλήρη εφαρμογήν οι βαθυστόχαστοι και
επιγραμματικοί λόγοι του περιφήμου Αθηναί
ου ιστορικού και φιλοσόφου Ξενοφώντος εις
τα «Απομνημονεύματα του Σωκράτους» (Β'
α' 33): «ότανδ' έλθη τοπεπρωμένον τέλος
(ο θάνατος), ου μετά τα λήθης άτιμοι κείνται,
αλλά μετά μνήμης (αγαθής) τον αεί χρόνον
υμνούμενοι θάλλουσιν».
Τοιούτος υπήρξεν, εις αδροτάτας γραμμάς, ο προκείμενος σεπτός νεκρός Ευάγγε
λος Καραμπέτσος, του οποίου σήμερον
θρηνούμεν ειλικρινώς την μεγάλην, σκληρόν
και αδόκητον απώλειαν.
Αείμνηστε Ευάγγελε Καραμπέτσο,
Πορεύου εν ειρήνη και γαλήνη εις την
μακαρίαν και αιωνίαν ζωήν, διότι, καθ' όλον
τον επίγειον και πρόσκαιρον βίον σου, τοντε
ιδιωτικόν και τον δημόσιον, «τον αγώνα τον
καλόν αγωνίσθης, τον δρόμον τετέλεκας,
την πίστιν τετήρηκας». Ο δικαιοκρίτης θεός,
ας σου αποδώση «εν εκείνη τη ημέρα τον
της δικαιοσύνης στέφανον», κατά τον θειον
Παύλον.
Εύχομαι εκ των μύχιων της ψυχής μου,
όπ«ς το ιερόν χώμα της φιλοξένου γης της
πόλεως του φωτός και του κλασσικού
κάλλους, των «κλεινών και ιοστεφάνων
Αθηνών», κατά την επιγραμματικήν διατύπωοιν του κορυφαίου λυρικού ποιητού Πινδά
ρου του Θηβαίου, το οποίον οσονούπω θα
καλύψη δια παντός το τετιμημένον σκήνωμά
σου, είναι ελαφρόν «σαν της δροσιάς το
στάλαγμα, σαν της ελιάς το φύλλον», ως
λέγει και ο ποιητής.
Η μνήμη σου είη αιώνια και αγήρως!
Περαίνων τον λόγον, απευθύνω εκ βά
θους ψυχής και μέσης καρδίας τα πλέον
ειλικρινή και ένθερμα συλλυπητήριά μου
προς την πληγείσανανεπανορθώτως πιστήν
και αφοσιωμένην σύντροφον του βίου σου
ερίτιμον κυρίαν Καίτην, τους προσφιλείς
συγγενείς σου και λοιπούς οικείους σου και
εύχομαι αυτοίς εκ μύχιων ψυχής, όπως ο μεν
«πανδαμάτωρ χρόνος απαλύνη την βαθυτάτην οδύνην των, ο δε πάνσοφος και πανάγα
θος Θεός, του οποίου αι βουλαί είναι
ανεξιχνίαστοι, ενσταλάξη βάλσαμον θείας
παρηγοριάς εις τας σκληρώς δοκιμασθείοας
καρδίας των, διότι, κατά την επιγραμματικήν
διατύπωσιν του ενθέου Αποστόλου Παύλου,
«εάν τε ζώμεν, τω Κυρίω ζώμεν. Εάν τε
αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν».
Εύχομαι διαπείρως, όπως ο Κύριος της
ζωής και του θανάτου, ο δίκαιος και αδέκα
στος Κριτής, την μεν τιμίαν ψυχήν σου
αναπαύση, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται εν τω
ουρανώ, την δε μνήμην σου διατηρήση
αιωνίαν εν τη γη. Κατά τον κορυφαίον
Ελληνα συγγραφέα Νικολάον Καζαντζάκη,
«οι άνθρωποι πεθαίνουνε μόνον, όταν πεθάνουν αυτοί, που τους θυμούνται».

πλουσίων.
2. Εις το Περιστέρι προηγούνται και
εις το πιπέρι... έπονται. - Ρήμα
από γνωστήν φράσιν του Σωκρά
τους, δηλωτικήν της μετριοφρο
σύνης του.
3. Σύνολον τριών προσώπων ή πρα
γμάτων εις την δοτικήν. - Η
ιπποδύναμις όπως εκφράζεται δι
εθνώς.
4. Εξωτικόν φρούτον (γεν.) - Εις την
ψυχολογίαν το σύνολον των ψυχι
κών φαινομένων, τα οποία αποτε
λούν την ατομικότητα του ανθρώ
που.
5. Κατ' αυτήν, συνήθως, υπάρχουν
απώλειαι (αιτ.)
6. Μ εταφορικώς, πιέζω ψυχικώς,
στενοχωρώ. - Επίρρημα των...
διακόνων.
7. Τουρκικής προελεύσεως λέξις,
σημαίνουοα γλύκισμα, παρασκευαζόμενον εξ αλεύρου, βουτύρου,
αυγών και σακχάρεως. - Αρχικά
έλληνος κυβερνήτου.
8. Τροπικόν επίρρημα της δημοτι
κής, που σημαίνει στραβά, ανάπο
δα. - Δεν βαρύνονται με αυτόν τα
φιλικά δάνεια (δημοτ.)
9. Φιλοσοφος και ποιητής της αρχαιότητος, γεννηθείς περί το 570
π.Χ. εις Κολοφώνα της Μ. Ασίας.

Π ΑΠ ΑΔΗ Μ Ο Σ ΑΘ ΑΝ ΑΣΙΟ Σ
Την 2-2-83 απεβίωσε και την επομέ
νη κηδεύθηκε εις Νεκροταφείο Ζωγρά
φου ο τέως Αστυν. Δ/ντής A (5057)
Παπαδήμος Αθανάσιος του Νικολάου.
Ο εκλιπών γεννήθηκε την 8-1-1899
εις Πελασγία Φθιώτιδος και εις το
Αστυν. Σώμα κατατάγηκε με τον βαθμό
του Αοτυν. Α' (Αστυκτηνιάτρου).
Προήχθηκε εις Δ/ντήν ΕΓ την 31-11943 και απεστρατεϋθηκε με τον βα
θμό του Αστυν. Δ/ντού Α' την 11-91946.
Το Αστυνομικό Σώμα παρέστη δι’
αντιπροσωπείας του ο επικεφαλής της
οποίας κατέθεσε επί της σορού του
στέφανον και αποχαιρέτησε τον νεκρόν
δια συγκινητικών λόγων.

ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Την 17-1-1983 απεβίωσε ο εις Μ.Δ.
Αστυνόμος ΕΓ (6658) Δεληστάθης Πα
ναγιώτης του Δημητρίου.
Ο εκλιπών γεννήθηκε εις Κεφαλάρι
Κορινθίας την 9-3-1914.
Στο Αστυν. Σώμα κατατάγηκε την
8-5-1937. Προήχθηκε εις αρχιφύλακα
την 1-10-1946, εις ανθυπαστυνόμο την
29-12-1948, εις υπαστυν. Β ' την 31-121951 και εις υπαστυν. Α την 15-121966.
Την κηδεία του παρακολούθησαν
εκτός από τους συγγενείς και οικείους
του και πάρα πολλοί αστυνομικοί και
φίλοι του.

ΣΚΛΑΒΟ ΥΝ Ο Σ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ
Την 21-1 -1983 απεβίωσε ο Υπαστυν.
Α' Μ. Δ. (3664) Σκλαβούνος Νικόλαος
του Θρασυβούλου.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στο χωριό
Βελίτσα Κορινθίας την 13-11-1905.
Προήχθηκε εις Υπαρχιφύλακα την
2-2-44, εις αρχιφύλακα την 27-4-44, εις
ανθυπαστυνόμο την 29-12-48, εις υπα
στυν. Β' την31-12-51 και εις υπαστυν.
Α' την 14-12-1966.
Την κηδεία του παρακολούθησαν
εκτός των συγγενών και φίλων, πολλοί
αστυνομικοί εν ενεργεία και συντάξει.

Προς τους ουγγενείς των αει
μνήστων συναδέλφων τα Αστ/κά
Χρονικά εύχονται την εξ ύψους
παρηγοριά. Το χώμα που τους
σκέπασε ας είναι ελαφρό. Η μνήμη
τους ας είναι αιώνια.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1. Προϊόν της ξηράς αποστάξεως
των γαιανθράκων, γνωστόν και ως
κωκ.
2. Γάλλος μυθιστοριογράφος εκ
Νάντης, τα έργα του οποίου προφητικώς περιγράφουν εφαρμογάς
εφευρέσεων. - Προστακτική από
τας... Θερμοπύλας.
3. Αιίνες από τας οποίας αποτελείται
το μαλλί των προβάτων (πληθ.) ' Ονομα έξη μεγάλων δουκών και
τσάρων της Ρωσίας.
4. Επικτακτικόν επίρρημα-Τοπεριεχόμενόν του, συνήθως, είναιεύοσμον (δημοτ.)
5. Εξοχου μορφώσεως Αθηναίος
μουσικός, διδάσκαλος του Περικλέους, του Σωκράτους, του Δράκοντος καιπλείστων επιφανών της
εποχής των.
6. Εκκλησιαστική προσωπική αντωνυ
μία. - Αντιστρόφως, ποιητική έκ
φραση ζώου.
7. Συμπλεκτικόν-Προστακτική βοη
θητικού ρήματος. - Αρχαιότατος
περιληπτικός όρος της Ελληνικής
γλώσσης, χρησιμοποιούμενος
προς δήλωσιν του συνόλου των εις
τον κόσμον υφισταμένων πραγμά
των.
8 Αυτή καθοδηγεί, κατευθύνει (κυριολ.)
9 Πολυτραγουδισμένος κόλπος της
Αττικής.

(ΙΚο.)
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
Εις το προηγούμενον Σταυρόλεξον και
εις το 9 καθέτως εγράφη, από λάθος,
Συνταρακτική υπόθεσις της Γαλλίας
που ενθυμίζει Ντρέϋφους, αντί του
ορθού:Συνταρακτική υπόθεσις της
Γαλλίας που ενθυμίζει Εμίλ Ζολά.
£ητούμεν συγγνώμην.
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ΕΚΔΟΣΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΤΟΣ ΛΑ ΤΕΥΧ. 564-565
ΜΑΊ-ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1983
ΔΙΕΥΘ ΥΝΤΗ Σ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝ ΤΩ Ν ΑΚΟ Σ
Α στυνόμος Α'

Με την υπ' αριθ. 15/7-6-83 Τ.Π.
Διαταγή του Υπουργείου Δημ. Τάξεως ο μέχρι τούδε Δ/ντής Συντά
ξεως των «Αστυνομικών Χρονικών»
Αστυνόμος Α' κ. Σαρ. Αντωνάκος
μετετέθη στη Τ Αστυν. Υποδ/νση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπσς

Οί κ.κ. συνδρομητές τοϋ περιοδικού μας
μπορούν νά αποστέλλουν τή συνδρομή τους
καί ταχυδρομικώς δι' έπιταγής.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ

Εοωτερικοϋ
Δρχ 300
Εξωτερικού.................................... Δολλ. 10
Οργανισμών Συλλόγων κλπ
Δρχ 400
Τιμή τεύχους:.................................Δρχ 60
Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένω ν ή μή, δέν έπιστρέφοντοι. Αί δημοσ ιευ όμενο ι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν
όργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

ΦωτογραφΙαι όπικαιρότητος τοϋ Φωτογραφικού Συνεργείου
τοϋ 1 Αρχηγείου ' Αστυν. Πόλεων.

Η Δ' ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΣ
«Η μητέρα μου» πίνακας τουαρχκρύλακα I. Πιτσογιάννη που παρουσιάσθηκε
στην έκθεση ζωγραφικής που οργάνω
σε η Αστ/κή Δ/ναη Πειραιώς. (Σχετικό
ρεπορτάζ στη σελίδα 476). ·
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Τις πρωινές ώρες της 29-4-83 παρουσία του Νομάρχη Κερκύρας κ. Κόκκινου έγινε ειδική τελετή παραδόσεως
της Δ/νσεως της Αστυνομίας Κερκύρας από τον αποχωρήσαντα Γενικό Αστ/κό Δ/ντή κ. Φερέτο στο νέο Δ/ντή
Αστυνομίας Αστ/κό Δ/ντή Α' κ. Μιχαήλ Καλαφατάκη. Ο αποχωρήοας και ο νέος Δ/ντής μίλησαν προς τους
παρευρεθέντες και στη συνέχεια προς τιμήν του κ. Φερέτου δόθηκε μικρή δεξίωση. Στη φωτογραφία επάνω ο
νομάρχης Κερκύρας και οι κ.κ. Φερέτος και Καλαφατάκης. Στην κάτω φωτογραφία στιγμιότυπο από τη μουσική
εκδήλωση της Αστ/κής Δ/νσεως Περαιώς της 11-4-83.
Διακρίνονται ο Γ. Γραμματεύς Υ.Δ.Τ. κ. Αναγνωστόπουλος, ο Δήμαρχος Πειραιώς κ. Παπασπύρου, ο Υπαρχηγός
Α.Π. κ. Σαμπάνης κ.α. (Σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 477).

