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Την 12-7-83 έγινε στη Σχολή Αξιωματικών Αστυν. Πόλεων η ορκωμοσία των νέων Υπαστυνόμων. Στις
φωτογραφίες μας σχετικά στιγμιότυπα. Επάνω: Ο Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Γιάννης Σκουλαρίκης, ο Γεν.
Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου κ. Τ. Αναγνωστόπουλος, ο Αρχηγός της Αστυν. Πόλεων κ. Νίτσος και ο
Διοικητής των Σχολών κ. Μιχελουδάκης με τους νέους Αξιωματικούς μετά την ορκωμοσία. Κάτω: Οι νέοι
Υπαοτυνόμοι δίνουν τον νενομισμένο όρκο.

Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Του ΚΩΣΤΑ ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ
Διδάκτορα δικαίου
Πανεπιστημίου Παρισίων
ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ ΔΟ Μ Ω Ν ά ψ ο γη ς συνταγματικής λειτουργίας και πο λιτικο ύ κλ ίμ α 
τος Π χ ώ ρ α Ρα ς α νέλα β ε την 1 Ιουλίου 1983 την π ρ ο εδ ρ ία της ΕΟΚ. Ν εόφ ερτο
δέκατο μέλος της ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς οικονομικής κοινότητας κλήθηκε να π ρ ο εδρ εύσ ει σ ’
α υ τή ν σε μια α π ό τις κρισιμότερες περιό δους του βίου της. Η συγκυρ ία του χρόνου
της προεδρίας της ΕΟΚ και η ιδιατερότητα της Ελλάδος στο χώ ρ ο της Ε υρω παϊκής
Κοινότητος, τόσο σε σ χέσ η π ρ ο ς τα οικο νομικοτεχνολογικά δεδομένα, όσο και σε
α ν α φ ο ρ ά προ ς την π α λ α ιό τ η τ α τω ν ά λλω ν εταίρω ν και την θέση τους στην
α ν ά π τ υ ξ η της βιομηχανικής εξελίξεως, καθιστούν την πρ ο εδρ ία της Ελλάδος
ιδιότυπη π α ρ ο υ σ ία στην άμιλλα τω ν δ υ τ ικ ο ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν χω ρώ ν. Ο βαλκανικός
γ εω γ ρ α φ ικό ς χώ ρος στον ο π ο ίο ανήκει η χ ώ ρ α μας, η μ εσ ογεια κή λεκά νη π ο υ
αρδεύει την π ε ρ ιο χ ή της και η ε υ ρ ω π α ϊκ ή κα τεύ θ υ νσ η κα τά την ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία του
εθνικού και ιστορικού γίγνεσθα ι της Ελλάδος α π ο τ ε λ ο ύ ν σ τοιχεία αυξημένης
ιδιαιτερότητας στον συγκριτισμό τω ν Ε υρω παϊκώ ν εθνισμών π ο υ συνεργά ζονται
α ντα γω νισ τικά α ν ά μ ε σ α Βορρά και Νότο και μ ε τ α π λ ά θ ο υ ν μια π ρ ο σ π ά θ ε ια
πολιτικής στο π λ α ίσ ιο μιας Ε υρω παϊκής συνεργασίας.
Σ α υ τό τον μ εγά λο π ρ ο β λη μ α τισ μ ό η πρ ο εδρ ία της Ελλάδος επ ω μ ίζετα ι την
ευθύ νη τω ν γενικώ ν κατευ θ υ ντη ρ ίω ν το μ έω ν της Κοινότητας π ο υ είναι η α ύ ξη σ η
τω ν ιδίων π ό ρ ω ν , η α ν α μ ό ρ φ ω σ η της κοινής αγροτικής πολιτικής, η διεύρυνση της
κοινότητας στην Ιβηρική χερ σόνησο, η ανα δ ιά ρθω σ η τ ω ν τ α μ ε ίω ν (κ ο ιν ω ν ικ ό -π ε ρ ι
φ ερειακό) και η χ ά ρ α ξ η νέω ν πολιτικώ ν.
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ αυτή τω ν Ε υ ρ ω πα ϊκώ ν θ εμ ά τω ν π ο υ τα συνέχει και
τα α ξιο π ο ιεί η α ν α φ ο ρ ά στην π α γ κο σ μ ιό τη τα , η Ελλάδα με την τήβενο της
Προεδρίας π ρ ο β ά λλει και π ρ ο β ά λλετα ι σαν π ο λιτική π ρ ά ξ η και δικαιϊκός σ τ ο χ α 
σμός, για να μ ο ρ φ ο π ο ιή σ ει καταστά σεις και να π ρ ο σ α να το λίσ ει κατευθύνσεις π ο υ
στην οικο υμενικότητα τω ν σ τό χ ω ν και στην ε υ ρ ω π α ϊκ ό τ η τ α τω ν σ κ ο π ώ ν , θα
π ρ ο σ δ ώ σ ει στην χ ώ ρ α μας μια ιδιαίτερη ακτινοβολία και μια θετική π ρ ο σ δ ο κία στην
π ρ α γ μ ά τ ω σ η ορ α μ ά τω ν του καθημερινού π ο λιτεια κο ύ βίου, σ ’ α ν α φ ο ρ ά και
σ χέσ η με. την α ξία ά ν θ ρ ω π ο ς και την π ο ιό τ η τ α ζωής.

Σ
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Η ΕΥΙΊΗΙΗ Ί1Η ΔΕΚΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΊΉ>: ΕΑΔΑΔΟΧ
Η Ελλάδα καθ ώ ς βρίσκεται
στη Ν ότιο-Α νατολική άκρη της
Ευρώπης είνα ι η π ύ λ η π ρ ό ς
την Α σία. Η θέση της είναι
μοναδική. Εχει π α ρ α δ ο σ ια κές
σ χέσ εις με την εγγύς Ανατολή
π ο υ σήμερα είνα ι το κέντρο
δ ιεθ νώ ν ο ικο νο μικώ ν και π ο λ ι
τικώ ν ε ν τ ά σ ε ω ν και ε π ί π λ έ ο ν
συ νορ εύ ει με τη Τουρκία την
Α λβανία, τη Γιουγκοσλαβία και
την Βουλγαρία.

με την αρχαία Ελληνική
Σ ΥΜΦΩΝΑ
μυθολογία, η Ευρώπη -αδελφή του
Κάδμου από τη Φοινίκη που ήταν ο
ιδρυτής της πόλης των Θηβών- ανα
τράφηκε από το Δία, τον πιο ισχυρό από
τους Θεούς. Αυτή γέννησε το Μίνωα
που έγινε μετά βασιλιάς στην Κρήτη.
Πάνω στο νησί αυτό, γύρω από την
Κνωσσό κι αργότρα στην κυρίως Ελλά
δα, γύρω από την Αθήνα και σε άλλες
Ελληνικές πόλεις που πολύ γρήγορα
απλώθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα
μέχρι την Ισπανία, μπορεί κανείς να
ανιχνεύσει μερικές από τις καταβολές
του δυτικού πολιτισμού.
Η Ελλάδα καθώς βρίσκεται στη Νότι
ο-Ανατολική άκρη της Ευρώπης είναι η
πύλη προς την Ασία. Η θέση της είναι
μοναδική. ' Εχει παραδοσιακές σχέσεις
με την Εγγύς Ανατολή που σήμερα
είναι το κέντρο διεθνών οικονομικών
και πολιτικών εντάσεων και επιπλέον
συνορεύει με την Τουρκία, την Αλβα
νία, την Γιουγκοσλαβία και την Βουλγα
ρία.
Η Ελλάδα καθώς ήταν η πρώτη
Ευρωπαϊκή χώρα που συνδέθηκε με την
Κοινότητα, είχε πάντα προνομιακές
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σχέσεις με τους « Έξι» και στη συνέ
χεια με τους «Εννέα». Από τον Ιούλιο
του 1961, δηλαδή σε λιγότερο από
τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή
της Συνθήκης της Ρώμης που ίδρυσε
την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
υπογράφηκε στην Αθήνα, μια Συμφωνία
Συνδέσεως ανάμεσα στην Ελλάδα και
την Κοινότητα.
Η σύνδεση αυτή που προέβλεπε την
πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Κοινό
τητα, λειτούργησε μέχρι την 21η Απρι
λίου 1967 διότι το πραξικόπημα του
1967 κατέλυσε το δημοκρατικό πολί
τευμα στην Ελλάδα και οδήγησε στο
«πάγωμα» της σύνδεσης. Στις 12 Ιουνί
ου 1975, η Ελλάδα υπέβαλε επίσημα
αίτηση για προσχώρηση στις Ευρωπαϊ
κές Κοινότητες. Οι διαπραγματεύσεις
άρχισαν επίσημα στις 27 Ιουλίου του
1976 ενώ στις 28 Μαίου 1979 υπογρα
φόταν στην Αθήνα και στο Ζάππειο
Μέγαρο η Συνθήκη της προσχώρησης.
1. Η πορεία της Ευρώπης
Η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων
κατά της ναζιστικήο Γερμανίας, αφήνει

Επάνω: Η Ευρώπη των δέκα σε σχηματι
κή παράσταση. Κάτω: Ρομπέρ Σούμαν,
πρωτεργάτης της Ε.Ο.Κ.

μια Ευρώπη πληγωμένη και σχεδόν
κατεστραμμένη.
Μερικοί οξυδερκείς πολιτικοί κάτω
από αυτές τις καταστάσεις αντιμετωπί
ζουν την πραγματικότητα.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 1946, ο Ουι-

στον ΤσώρτσιΛ, προτείνει σ ένα λόγο
του στη Ζυρίχη, την «ίδρυοη των
Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης».
Στις 9 Μα ίου 1950 ο γάλος υπουργός
των εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν προ
τείνει να τεθεί η παραγωγή του άνθρα
κα και χάλυβα υπό κοινό έλεγχο και να
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό μια
ευρωπαϊκή οργάνωση μεταξύ Γαλλίας
και Γερμανίας.
Οι Κυβερνήσεις καλούνται να παρα
χωρήσουν, για πρώτη φορά στην ιστορία
τους, ένα μέρος από την κυριαρχία
τους και για ορισμένα συγκεκριμένα
θέματα, σε μια «Ανωτάτη Αρχή». Ετσι
έχομε την πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ανθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η οποία
στις 18 Απριλίου 1951 κατοχυρώνεται
νομικά με τη συνθήκη του Παρισιού,
ενώ η επικύρωσή της από τα Κοινοβού
λια των Έξι, δηλαδ,ή Γαλλίας - Ομο
σπονδιακής. Δημοκρατίας της Γερμανί
ας - Ιταλίας - Βελγίου - Κάτω χώρες - και
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμ
βούργου, επιτυγχάνεται το χειμώνα και
την άνοιξη του 1952.
Τον Φεβρουάριο του 1957 το Συμ
βούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας (ΕΟΟΣ) αρ
χίζει τις διαπραγματεύσεις με σκοπό
την ίδρυση μιας ζώνης ελευθέρων
συναλλαγών. Οι Εξι ανακοινώνουν ότι
είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις
νέες αυτές διαπραγματεύσεις που τε
λικά καταλήγουν στην υπογραφή της
συνθήκης της Ρώμης στις 25 Μαρτίου
1957.
Την 1η Ιανουάριου 1958, αρχίζουν να
ισχύουν οι συνθήκες ΕΟΚ και ΕΚΑΕ
γνωστή σαν EURATOM που προβλέπει
την από κοινού ανάπτυξη προγραμμά
των πυρηνικής ενέργειας για ειρηνι
κούς σκοπούς.
1η Ιανουάριου 1981. Η Ελλάδα
γίνεται το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας. Από τις αρχές του
1981 η Ελλάδα μετέχει ισότιμα με τις
άλλες εννέα χώρες-μέλη στις ευρωπαϊ
κές διαδικασίες για τη λήψη κοινών
αποφάσεων. Οι Κανονισμοί της Κοινής
Αγοράς εφαρμόζονται και στην Ελλάδα
uno την 1η Ιανουάριου 1981 καίτοι
υπάρχουν ορισμένες μεταβατικές δια
τάξεις παρόμοιες μ ’ αυτές που είχαν
συμφωνηθεί κατά την ένταξη της Δανί
ας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου το 1973.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Σήμερα αρι
θμεί 10 κράτη-μέλη και τα οποία είναι:
ΒΕΛΓΙΟ - ΔΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ και

Η έδρα

tou

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
Τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των είναι:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αποτελείται από 434 μέλη και που κατανέμονται ως εξής: Βέλγιο 24, Δανία 16,
Γερμανία 81, Ελλάδα 24, Γαλλία 81,
Ιρλανδία 15, Ιταλία 81, Λουξεμβούργο
6, Κάτω χώρες 25, Ηνωμένο Βασίλειο
81.
Το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο
συγκροτούν οι εκπρόσωποι της Κυβερνήσεως των κρατών-μελών και που
κάθε κυβέρνηση εκπροσωπείται σ'
αυτό από ένα μέλος της.
Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πουαποτελείται από 14 μέλη τα οποία ορίζονται
με κοινή συμφωνία των Κυβερνήσεων,
το Δικαστήριο καθώς και το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Η προεδρία του Συμβουλίου Υπουρ
γών ασκείται διαδοχικά από κάθε κρά
τος - μέλος, για περίοδο έξι μηνών.
Από την 1η Ιανουάριου 1983 έως 30
Ιουνίου 1983 δηλαδή το Α εξάμηνο
του 1983 την προεδρία είχε η Γερμανία,
η οποία την παρέλαβε από την Δανία.

Την 1η Ιουλίου 1983 την προεδρία
παρέλαβε η Ελλάδα από την Γερμανία
και θα την κρατήσει μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 1983, δηλαδή το β εξάμη
νο του 1983, οπότε και θα την παραδώσει στη Γαλλία, η οποία θα έχει την
προεδρία το Α εξάμηνο του 1984.
3. Ανάληψη της προεδρίας από την
Ελλάδα
Η χώρα μας ανέλαβε την προεδρία
από τη Γερμανία την 1η Ιουλίου 1983.
Για να ανταποκριθεί στη σοβαρότητα
της αποστολής της αυτής άρχισε να
προετοιμάζεται από τις αρχές του 1982
και οι προετοιμασίες έπαιρναν γρήγορο
ρυθμό όσο ο καιρός προχωρούσε προς
το τέλος του χρόνου 1982 και συνεχί
στηκαν με μεγαλύτερη ένταση το 1983.
Ο χώρος που επελέγει για να γίνονται
τα συνέδρια της ΕΟΚ είναι το Ζάππειο
μέγαρο.
Για την ανακαίνηση του Ζαππείου
Μεγάρου έγιναν εργασίες που άρχισαν
την 8 Μαρτίου 1983 και τελείωσαν τον
Ιούνιο του ίδιου έτους.
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Το υπουργείο Εξωτερικών έχει την
ευθύνη της διοργάνωσης του Ευρωπαϊ
κού Συμβουλίου, δηλαδή τη Σύνοδο
Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και
Κυβερνήσεων που θα γίνει την 5-6
Δεκεμβρίου του 1983, όπως επίσης και
των ανεπισήμων Συνόδων των Υπουρ
γών Εξωτερικών και των συναντήσεων
των πολιτικών Διευθυντών και των
ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Ευ
ρωπαϊκής πολιτικής Συνεργασίας.
Ολες οι συναντήσεις αυτές θα
γίνουν στην Αθήνα και στο Ζάππειο
Μέγαρο.
Η ανάληψη της προεδρίας από την
Ελλάδα έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέ
ρον όλων των Κρατών διότι είναι το
νεώτερο μέλος των ΕΚ.
Για την επιτυχία της προεδρίας έ
χουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα
ώστε μόλις τελειώσει το β εξάμηνο
του 1983, δηλαδή η 31η Δεκεμβρίου,
να έχομε δώσει σαν Κράτος άλλο ένα
δείγμα της επιτυχίας μας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών για την
εξασφάλιση της επιτυχίας αυτής πρα
γματοποίησε μεγάλο αριθμό συσκέψε
ων με εκπροσώπους του Υ.Δ. Τάξης,
διότι η εξασφάλιση της Δημόσιας τάξης
και της αφάλειας των προσώπων και των
εγκαταστάσεων θα συνέβαλε στην επι
τυχία της Προεδρίας.
Η όλη ευθύνη για τη ληψη των
μέτρων ασφαλείας εντός και εκτός του
Ζαππείου Μεγάρου, της ασφαλείας των
Επισήμων που θα προσέρχονται στο
χώρο των Συνόδων, της κυκλοφορίας
των οχημάτων και λοιπών συναφών
θεμάτων ανατέθηκε στο Αρχηγείο Α
στυνομίας Πόλεων και ειδικότερα στην
Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ειδικοί
σε θέματα ασφαλείας εστάλησαν στο
Εξωτερικό και παρακολούθησαν τον
τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμο
ποίησε η Αστυνομία της Γερμανίας
κατα την περίοδο της προεδρίας της.
Επίσης για την αντιμετώπιση εκτά
κτων περιστατικών όπως π.χ. απρόοπτη
άφιξη και μετακίνηση Κοινοτικού εκ
προσώπου ή κάποιου σημαντικού γεγο
νότος στο Υ.Δ. Τάξης με Διαταγή του κ.
Υπουργού λειτουργεί γραφείο πληρο
φοριών της ΕΟΚ καθ' όλο το 24ωρο το
οποίο έχει συνεχή επαφή με το Υπουρ
γείο Εξωτερικών, ώστε να είναι ταχύτα
τη η διαβίβαση πληροφοριών και η
άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέ
τρων.
Η Ελληνική προεδρία άρχισε την 1η
Ιουλίου 1983 και θα τελειώσει την 31η
Δεκεμβρίου, ημερομηνία που θα συμπέσει με την αλλαγή και τον ερχομό του
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θεραπεύσει άμεσες ζωτικές ανάγκες
της κοινότητας απέναντι σ ένα μεγα
λόπνοο σχέδιο κατά της ανεργίας και
2.
Τα θέματα της ΕΟΚ κατά την της πείνας στον κόσμο. Στην αναμόρ
προεδρία της Ελλάδας.
φωση της οικονομικής πολιτικής που
στοχεύει την ανάκαμψη της οικονομίας
Τα κύρια θέματα που έχει να αντιμε
η προεδρία της Ελλάδας θα προσπαθή
τωπίσει η χώρα μας σαν Προεδρία της
σει να ξεπεράσει δομικά προβλήματα.
ΕΟΚ είναι η αύξηση των πόρων, η
Η αναμόρφωση του περιφερειακού
αναμόρφωση της κοινής αγροτικής
ταμείου, η ενίσχυση του κοινωνικού
πολιτικής, η διεύρυνση της κοινότητας,
τομέα, οι καινοτομίες που θα προβλη
η αναδιάρθρωση του κοινοτικού και
θούν στην έρευνα, στην πληροφορία,
περιφερειακού ταμείου και η χάραξη
στη βιομηχανία, στην ενεργειακή πολι
νέων πολιτικών.
τική, στην ατομική ενέργεια, στον
Στον χώρο των ίδιων πόρων θα πρέπει
πυρηνικό αφοπλισμό, στις χερσαίες
να χαραξει μια νέα πολιτική προϋπολο
μεταφορές, στην καταπολέμηση της
γισμού και μια νομισματική πολιτική με
ατμοσφαιρικής και υδάτινης ρυπάνσετρόπο που να εξασφαλίζεται η δημοσιο
ως, στο πρόβλημα της τεχνολογίας
νομική ισορροπία εσόδων και δαπανών
αιχμής, στην μείωση των ανισοτήτων
και να μετριάζονται και να εξαφανιμεταξύ χωρών και περιοχών με μικρότε
σθούν οι διαπεριφερειακές ανισότη
ρη ανάπτυξη, στην μείωση ωρών εργα
τες, μέσα και πέρα από τα συμψηφιστισίας, στην συμμέτοχη της Ευρώπης
κά νομισματικά ποσά. Στον τομέα αυτό
στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην
ανήκει και το θέμα της εκλογικεύσεως
εξάλειψη της ανισότητας, στην κατανο
των δαπανών της κοινότητας και η
μή είναι οι θεμελιώδεις προβληματισμοί
ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής
της που συμπίπτουν σε μια κρίσιμη
με την αντίστοιχη στελέχωση των υπη
περίοδο στην μελλοντική ανάπλαση της
ρεσιών.
ΕΟΚ.
Στο χώρο της αγροτικής πολιτικής, η
Τέλος στο χώρο της χάραξης των
προεδρία της Ελλάδας θα αναμορφώ
νέων πολιτικών θα πρέπει να περιλησει τους προσανατολισμούς αυτού του
φθεί το φάσμα του προσανατολισμού
καταστατικού σκοπού της ΕΟΚ, αφού
των προτεραιοτήτων που θα θέσει η
όπως είναι γνωστό η ΕΟΚ υπάρχει
ελληνική προεδρία με προσδιοριστικά
καταστατικά σαν τελωνειακή ένωση και
κριτήρια τις αρχές και τους στόχους
συγκεκριμένη αγροτική πολιτική. Γι'
του κόμματος που βρίσκεται σήμερα
αυτό τον λόγο στα προωθούμενα ολο
στο πηδάλιο της ελληνικής κυβερνήσεκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα
ως. Κατά βάση οι νέες αυτές πολιτικές
θα αναδιαρθρωθεί η κοινή αγροτική
μπορεί να έχουν έναν αυτόχρημα ιδιό
πολιτική και θα ενισχυθεί ο γεωργικοτυπο πρωτοπορειακό χαρακτήρα, αλλά
χρηματοδοτικός τομέας.
και να καλύπτουν τον τομέα της ευρω
Στο χώρο της διευρύνσεως της
παϊκής πολιτικής συνεργασίας στους
κοινότητας η προεδρία της Ελλάδας
κόλπους της ΕΟΚ και στις εξωτερικές
προωθεί την ένταξη στην Κοινότητα
μ' αυτή σχέσεις. Σ αυτή την δεύτερη
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αφ
περίπτωση υπάρχει μία ολόκληρη κλίμα
ένός μέν γιατί μέσα στην πολλότητα
κα προβλημάτων παγκοσμιότητας, ό
των εθνικών συμβολών πραγματοποιεί
πως είναι ο αφοπλισμός και οι σχέσεις
ται ευκολότερα η ευρωπαϊκή πολιτική
ΗΠΑ - ΕΣΣΔ, η Μέση Ανατολή, το
συνεργασία, αφ ετέρου δε γιατί οι δύο
Αφγανιστάν, η Πολωνική κρίση, η Καμ
αυτές βασικά αγροτικές χώρες υποτάσ
πότζη, η Αφρικανική χειραφέτηση, η
σονται στα μεσογειακά προγράμματα
ασιατική κυοφορία, η Κύπρος, το κίνημα
και ενισχύουν με την παρουσία τους τις
των αδεσμεύτων, η Κεντρική Αμερική
μη ακόμα αναπτυγμένες βιομηχανικές
κλπ.
δομές του νότου. Εξισορροπείται με
Κορύφωση των προβληματισμών της
τον τρόπο αυτό η ποσοτική διάφορά
ελληνικής προεδρίας αποτελεί ο πυρη
στην αυτόματη ανταγωνιστικότητα βορ νικός αφοπλισμός, η αποπυρηνικοποίη
ρά και νότου από το ένα μέρος και
ση της βαλκανικής χερσονήσου, η
διευκολύνεται η λύση που ονειρεύεται
μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα
την Μεσόγειο θάλασσα ειρήνης και
ειρήνης και συνεργασίας, η διασφάλιση
συνεργασίας.
της ανεξαρτησίας της Κύπρου και η
Στο χώρο της αναδιαρθρώσεως του
ευρωπαϊκή ένωση με την εξαφάνιση
Κοινωνικού και Περιφερειακού Ταμείου
των διαφορών που διαχωρίζουν τον
η προεδρία της ΕΟΚ αποσκοπεί να
βορρά και τον νότο.
καινούργιου χρόνου 1984.

01 ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΩΞΕΩΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Δύο Αρχκρύλακες της Αστυνομίας οι
κ.κ. Σάμιτας Ιωάννης και Πατρίκιος
Δημήτριος και ένας ενωμοτάρχης της
Χωροφυλακής ο κ. Ανδριανός Χρήοτος, πέρασαν με επιτυχία τις εξετά
σεις της Αστυνομικής Σχολής του
Χάρπλεϋ Χωλ, του Ντάρχαμ της Αγγλί
ας καιε ίναι οι πρώτοι πτυχιούχοι «Συνο
δοί Αστυνομικών Σκύλων» στη χώρα
μας.
Στη Σχολή αυτή της Αγγλίας, εκτός
από τους άντρες και γυναίκες Αστυνο
μικούς, εκπαιδεύονται σε άλλα εδικά
τμήματα άλογα και αστυνομικοί σκύλοι.
Οι αστυνομικοί σκύλοι ειδικεύονται
στην ανακάλυψη γενικώς των Ναρκωτι
κών, ή των εκρηκτικών υλών. Αλλά στη
σχολή επίσης διδάσκονται σκύλοι και
άνθρωποι στη διάλυση παρανόμων συγ
κεντρώσεων ή επιτήρηση των αθλητι
κών αγώνων.
Η ειδική αυτή εκπαίδευση των Ελλή
νων Αστυνομνικών στην Αγγλία, σχεδιά
σθηκε από τον ΟΗΕ, πουδιέθεσε καιτα
απαραίτητα χρήματα κάπου πέντε εκα
τομμύρια ελληνικές δραχμές και τέθη
κε σε εφαρμογή από το Υπουργείο
Δημοσίας Τάξεως. Η εκπαίδευση των
αστυνομικών κράτησε έξη εβομάδες,
από 19/4-20/5/83. Ηταν μια σκληρή
εκπαίδευση για τους ' Ελληνες αστυνο
μικούς, γιατί δεν περιορίσθηκε μόνο
στην εκπαίδευση των σκύλων αλλά και
των ιδίων.
Οπως εμφαντικά είπε ο Αγγλος
εκπαιδευτής, ήταν ανάγκη να εκπαι
δευτούν τόσο οι συνοδοί όσο και οι
σκύλοι, γιατί οι ' Ελληνες αστυνομικοί
δεν έχουν εμπειρία στη χρήση των
αστυνομικών σκύλων. Η εκπαίδευση
των σκύλων έγινε στην Αγγλική γλώσ
σα. Και σήμερα που ζούν εδώ στη χώρα
μας η εκπαίδευσή τους γίνεται στη
γλώσσα της μακρινής πατρίδας τους.
Για όσο κράτησε η εκπαίδευση στην
Αγγλία, οι συνοδοί τους και οι σκύλοι
έζησαν κοντά-κοντά κάθε μέρα. Δεν
έζησαν ούτε μια στιγμή χωριστά. Εκεί
εκπαιδεύτηκαν σε όλα τα είδη των

ναρκωτικών. Ο σκύλοι που προτιμήθη
καν από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ είναι
μια καθαρόαιμη αγγλική ράτσα «Λαμπραντόρ». Είναι μεγαλόσωμα σκυλιά με
γιαλιστερή τρίχα, και η αξία τους φτάνει
το 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Είναιαπό
τα πιο ευαίσθητα, υπάκουα και προ
πάντων έξυπνα ζώα. Τα ίδια ζώα μαζί με
τα Λυκόσκυλα χρησιμοποιεί και η Αγγλι
κή Αστυνομία.
Ο ερχομός τους στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ήρθαν με αεροπορική
πτήση κατευθείαν από το Λονδίνο την
21η Μαίου τρέχοντος έτους και εντά
χθηκαν στην υπηρεσία διώξεων Ναρκω
τικών της Ασφάλειας Αθηνών και Ασφά
λειας Προαστείων. Αφού πέρασαν αρ
κετές μέρες για να προσαρμοστούν τα
ζώα στις νέες κλιματολογικές συνθή
κες και συνθήκες ζωής, μακριά από τη
Σχολή τους, άρχισαν τη «δουλειά»,
στην αρχή δοκιμαστικά και τώρα πλέον
ανέλαβαν κανονικά «υπηρεσία». Καθη
μερινά σκύλοι και συνοδοί κατεβαίνουν
στο Αροδρόμιο του Ελληνικού όπου σε
σύντομο χρονικό διάστημα -λιγώτερο
από πέντε λεπτά- είναι ικανά να ψά
ξουν τις αποσκευές ολόκληρου του
Αεροπλάνου. Συνήθως ελέγχονται οι
αποσκευές των ταξιδιωτών που έρχον
ται από τα κέντρα παραγωγής και
εμπορίας των ναρκωτικών, τις χώρες
της Μέσης και ' Απω Ανατολής. Μέχρι
σήμερα όμως ο Μπεν και ο εξάδελφός
του ο άλλος Μπεν δεν φανήκανε
τυχεροί. Η χρήση τους όμως είναι
περιορισμένη γιατί ακόμη δεν έχει
ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους, που
κρατά πάρα πολλά χρόνια όπως ακρι
βώς και των ανθρώπων. Προσωρινά τα
ζώα φυλάσσονται στα σπίτια των αφεν
τικών τους, των δύο Αρχιφυλάκων. Σε
κανένα άλλο δεν υπακούουν. Κανείς
άλλος όσο και να το επιδιώξει, δεν
μπορεί να αποκτήσει τη φιλία τους.
Ούτε δέχονται τροφή από ξένο ή και
γνωστό ακόμη χέρι, παρά μόνο από τον

εκπαιδευτή τους. Η ζωή τους δέθηκε
στενά με τη ζωή των συνοδών τους
στην Αγγλία στην περίοδο της «φοίτη
σης» και τίποτε δεν μπορεί από εδώ και
πέρα να τους χωρίσει.
Η διατροφή και η συντήρηση των
αστυνομικών σκύλων, στοιχίζει υπερβο
λικά. Αν και δυσκολεύτηκαν στην αρχή
να συνηθίσουν τις σκυλοτροφές που
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, οι
Μπεν σιγά-σιγά έμαθαν στην ελληνική
κουζίνα και σήμερα δεν υπάρχει πρό
βλημα διατροφής τους. Αλλά δεν κατάφεραν ακόμη να προσαρμοστούν από
λυτα στη ζέστη. Βόρειοι καθώς είναι
δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστούν
στις ελληνικές κλιματολογικές συνθή
κες, που στη πείοδο του καλοκαιρού
πολλές φορές ανεβάζουν το θερμόμε
τρο στους 40° C.
Θα θυμούνται τα καταπράσινα λειβάδια της Βόρειας Αγγλίας και κοιτάζον
τας τους γυμνούς και κατάμαυρους
λόφους της Αττικής θα νομζουν ότι
πέταξαν μέχρι το φεγγάρι. Ίσως να
νοσταλγούν και λίγο τα δροσερά ρυάκια
που βούταγαν με τις ώρες στη μακρινή
πατρίδα τους. Αλλά και στη χώρα μας
δεν κακοπερνάνε. Οι συνοδοί τους δεν
φεύγουν ούτε στιγμή από κοντά τους.
Και κάθε μέρα δεν παραλείπουν να
τους κατεβάζουν στη Βουλιαγμένη, για
να πάρουν το μπάνιο τους στα κατάγαλαν νερά του Σαρωνικού, όπου δεί
χνουν μεγάλη δραστηριότητα παίζον
τας με τα κύματα.
Αλήθεια πόσο όμορφη είναι η σκυλί
σια ζωή.
Ανδρέας Κρανίτης
Αστυνόμος Α'
Σχετικές φωτογραφίες
στη σελ. 503 και στην
Δ Εξωφύλλου
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ Ο Ι
Του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου
κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
και αιωπηλό στέκεται
Α ΠΟΜΕΡΟ
αιώνες τώρα και εκπέμπει τις
πνευματικές του ακτίνες το Μοναστήρι
του Οσίου Λουκά Βοιωτίας. «Σ' ένα
θελκτικό τοπίο, σε μια απόμερη κοιλά
δα, κάτω από την σκιά του Ελικώνος, το
Μοναστήρι του Οσίου Λουκά, κτίσμα
του ΙΑ' αιώνος, είναι κρυμμένο και
μόνον όταν φθάσει κανείς σ' απόσταση
λίγων μέτρων το βλέπει να ορθώνεται
εμπρός του με μεγαλοπρέπεια και
επιβλητικότητα. ' Ενας παλαιός περιη
γητής μας λέγει, ότι το καθολικό του
οσίου Λουκά είναι η ωραιότερη Εκκλη
σία που είδε, μετά την Αγία Σοφία της
Κωνσταντινουπόλεως. Και πράγματι η
βασιλική διακόσμησή της με τα μάρμα
ρα, τους κοσμήτες, τα ψηφιδωτά, τις

τοιχογραφίες, το Λαμπρό «έδαφος»,
όλα συνταιριασμένα σε μια αφάνταστη
αρμονία, εντυπωσιάζουν τον προσκυ
νητή». Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ «ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»,
μεταφρασμένο στα Γαλλικά, Αγγλικά
και Γερμανικά. Το βιβλίο αυτό είναι
ένας ωραίος οδηγός του προοκυνητού
που γνωρίζει όλο το μεγαλείο του
θαυμάσιου αυτού Μοναστηριού που
προσελκύουν χιλιάδες ανθρώπους απ'
όλο τον κόσμο που έρχονται να τα
θαυμάσουν.
'' Αυτά και τόσα άλλα για το Μοναστήρι
είναι γνωστά. Το άγνωστοείναι ότι τώρα
τελευταία στο Μοναστήρι πνέει νέος
άνεμος δημιουργίας. Με την πρωτο

βουλία και προσωπική επίβλεψη του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών
και Λεβαδείας κ. ΕΡΩΝΥΜΟΥ, που
τυγχάνει και πτυχιούχος της Αρχαιολο
γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (προ
καιρού πήρε και βραβείο της Ακαδημίας
Αθηνών για ένα μεγάλο και περισπού
δαστο έργο του με τίτλο «τα Μεσαιωνι
κά μνημεία της Εύβοιας»), άρχισε
αναπαλαίωσις της Μονής με την δημι
ουργία μικρού Ναού εντός των κοιτώ
νων της Μονής, νέας πτέρυγος, με
μεγάλο Συνοδικό (εδώ γίνονται οι Συνά
ξεις της Αδελφότητος), με κελλιά για
τους μοναχούς και μεγάλο ξενώνα για
τους επισκέπτες, καθώς και Αρχονταρίκιον» δηλαδή το ειδικό διαμέρισμα όπου
δέχονται τους επισήμους. Σε όλα αυτά

Η Γέννηση του Χριστού σε ψηφιδωτό στο Μοναστήρι του Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
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1

rrflora,νεπ πνοή qhvhoyptia:
έχει θέσει την προσωπική του σφραγίδα
ο οικείος Ποιμενάρχης κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ.
Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημα
σία και βαρύτητα είναι ότι ο Σεβασμιώτατος, νέος, δραστήριος και λόγιος
Ιεράρχης (γνωρίζει δύο Ευρωπαϊκές
γλώσσες) εφράντισε να επανδρώσει
την Μονή με νέους και μορφωμένους
Μοναχούς που αποτελούν το στόλισμά
της. Ηγούμενος είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Ζαλούμης και σύμβουλοι ο Αρχιμ. Γεώργι
ος Μαντζουράνης και ο Ιεροδιάκονος
Δοσιθεος Καστόρης, άποντες πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πόσο
χαίρεται κανείς όταν ακούει τον π
Δοσίθεο να ξεναγεί τον κόσμο και
προπαντός τους νέους, που βλέπουν

ατο πρόσωπό του, ένα μοναχισμό σω
στό, όπως ήταν στην αίγλη του, που τον
αποτελούσαν στρατιές νέων, εναρέτων
και λογιών μοναχών.
' Ετσι στο Μοναστήρι άρχισε ν αναβι
ώνει η Λειτουργική ζωή με τις καθημε
ρινές ακολουθείες και προ παντός με
την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο
Ναό της Παναγίας, γιατί τον μεγάλο
Ναό (Καθολικό της Μονής) του Οσίου
Λουκά τον χρησιμοποιεί η Αρχαιολογική
Υπηρεσία. Μια από τις λίγες παραχωρή
σεις ήταν και η τελευταία, που έγινε η
κουρά (ακολουθία που γίνεται κανείς
μοναχός) του π. Αγαθαγγέλου, ενός
νέου μοναχού, πτυχιούχου της Θεολο
γίας και Καθηγητού της Μουσικής,
όπου ζήσαμε στιγμές ανεπανάληπτης

συγκινήσεως, μέσα σ' ένα πλήθος
πιστών, που ένοιωθε ψυχικούς κραδα
σμούς ευρισκόμενο σ' αυτό το ιερό και
ιστορικό χώρο, τον καθαγιασμένο από
άγιες προσωπικότητες, με πρωτοπόρο
τον κτήτορα και ιδρυτή της Μονής
Οσιο Λουκά.
Αλλά ο χρόνος δεν σταματά. Η
ιστορία προχωρεί. Και πολλές φορές
έχουμε ανακύκλιση των γεγονότων.
Ετσι ελπίζουμε και προσευχόμαστε
στον Θεό να περιέλθει και πάλι στο
Μοναστήρι ο Ναός αυτός, για να
υμνείται το προσκυνητό όνομα της
Αγίας Τριάδος και του Οσίου Λουκά,
προς δόξαν της Αγιωτάτης Εκκλησίας
μας.

Η Πλατυτέρα όπως εικονίζεται σε ψηφιδωτό του Οσιου Λουκά Βοιωτίας.
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Στα νερά της Φλόριδας
ΑΥΤΟ ΔΥΤΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΟΛΙΘΩΜ ΑΤΑ Μ ΕΓΑΘ Η ΡΙΩ Ν
εδά
Ο ΠΓΑΝΤΙΑΙΟΣΧωλόπουςτου
φους (οικογένεια Βραδυποδίδες,
επιστημονική ονομασία: Ερημοθήριουμ
μιράμπελ) έφθανε το ύψος μέχρι 20
πόδια και ζύγιζε έως 5 τόννους.Τα ζώα
αυτά ζούσαν πριν 150.000 χρόνια
(Πλειστόκαινος Εποχή) στα παράκτια
βόλτα των τροπικών χωρών. Τα απολιθωμένα λείψανά τους είναι πολύ σπά
νια, καισ’ όλο τον κόσμο υπήρχαν μέχρι
το 1980 μόνο τέσσερα αντιπροσωπευτι
κά δείγματά τους: ένα στη Γουατεμάλα,
άλλο ένα στην Κολομβία και δυό στο
Σμιθσώνειο Ινστιτούτο και Μουσείο της
Ουάσιγκτον, που εισήχθηκαν από τη
Νότιο Αμερική. Μικρότερα δείγματα
βραδυπόδων υπάρχουν πολλά αλλά το
Ερημοθήριουμ - ο προπάππους τουςείναι σπάνιο και έχει μεγάλη αξία.
Το πέμπτο δείγμα του γιγαντιαίου
αυτού βραδύποδος -που είναι πληρέ
στερο σε αρτιότητα των μελών και
διατηρείται καλύτερα- εκτέθηκε σε
επίδειξη τον Νοέμβριο 1980 στο Μου
σείο Τεχνών και Επιστημών της Νταιητόνα Μπητς της Φλορίδας επί του
Ατλαντικού. Το δείγμα, που θεωρείται
μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη
είναι μοναδικό. ' Οχι μόνο ανακαλύφθη
κε από αυτοδύτες, αλλά και ανασκά
φτηκε και συντηρήθηκε από αυτοδύτες
και ελεύθερους δύτες.
Ο τόπος όπου ανακαλύφθηκε πρόσφερε και κομμάτια απολιθωμένα σκε
λετών 13 διαφορετικών Βραδυπόδων,
εκτός από τα απολιθώματα πολλών
οικογενειών προϊστορικών καμήλων,
χελωνών, αλλιγατόρων, τριών ειδών
ελεφάντων και άλλων ζώων. Στον ίδιο
τόπο ανακλύφθηκαν χιλιάδες πελώρια
άθικτα μαλάκια (χτένια, στρίδια, αχιβά
δες) και οι κορμοί καιοι κλάδοιδένδρων
και άλλης φυτείας -που κάποτε ήσαν
σε πλήρη άνθηση.
Οι ανακαλύψεις αυτές προσήλκυσαν
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την παγκόσμια προσοχή, με αποτέλε
σμα το τοπικό Μουσείο της Νταιητόνα
Μπητς -στο οποίο εκτίθεται ο τεράστι
ος Βραδύπους- να γίνει τόπος συγκέν
τρωσης τουριστών.
Τιμή και έπαινος για την ανακάλυψη
δίνονται σε τρία πρόσωπα: τον Σερμπουσέκ και τον Ά λεξον που είναι
βετεράνοι αυτοδύτες ενδιαφερόμενοι
για υποβρύχια αρχαιολογία και παλαιον
τολογία, και στον Χάρτμαν, που είναι
έφορος του τοπικού μουσείου, ασκημέ
νος στην ελεύθερη κατάδυση (με
κρατημένη ανάσα).
Η ιστορία των παρασκηνίων για την
ανακάλυψη αυτή δίνει μια κλασσική
εικόνα του σημαντικού ρόλου που
παίζουν οιελεύθεροιδύτες στηναρχαιολογία και την παλαιοντολογία, και της
σπουδαίας συμβολής τους στο να
γνωρίσουμε και κατανοήσουμε το πα
ρελθόν.
Η ανακάλυψη του τεράστιου ζώου
στη Φλορίδα δεν ήταν τυχαία. Η ιστορία
της άρχισε το 1964 όταν ο Σεμπουσέκ
και ο συμβουτηχτής του Βάλτερ έψα
χναν να βρουν απολιθωμένα οστά αρ
χαϊκών ζώων στις πηγές Μπλιού Σπρίγκς.
Η Φλορίδα είναι -κατά τους παλαιοντολόγους- η πλουσιώτερη περιοχή του
κόσμου προϊστορικών απολιθωμάτων.
Υπάρχουν και άλλα μέρη στην Αμερική
που συγκεντρώνουντοενδιαφέροντων
παλαιοντολόγων -όπως και τα φρέατα
Τάρ-Πιτς του Λος Αντζελες- αλλ' η
Φλορίδα ξεχωρίζει.
Η αφθονία τέτοιων προϊστορικών
ζώων είναι απίστευτη. Ολόκληρη η
χερσόνησος της Φλορίδας πρέπει να
είχε κατακλυσθεί από παράξενα θηρία,
πελώρια μαμμούθ που έμοιαζαν ελέ
φαντες, μαστόδοντα, τεράστιες μαχαιρόδοντεςτίγρεις, γάτες σαν λιοντάρια,
αρκούδες, καμήλες, άλογα, τρωκτικά
και εκατοντάδες άλλα είδη, οπού έχουν

εξαφανιστεί από τη γη.
Απολιθώματα των ζώων αυτών ανα
καλύπτονται συνεχώς από ελεύθερους
δύτες στις λίμνες, στα ποτάμια, στις
κοιλότητες, στις πηγές και στα βάλτα
της Φλορίδας. Ανακατωμένα με τα
οστά των ζώων βρίσκονται και ανθρώπι
να έργα τέχνης, εργαλεία, κεραμεικά,
σκεύη και όπλα. Στον προϊστορικό αυτό
σωρό περιλαμβάνονται και απολιθώμα
τα καρχαριών μήκους 50 ποδών, με
δόντια μήκους 6 ιντσών, όστρακα χελω
νών, οστρακοειδή και άλλα θαλασσινά
είδη, πολλά από τα οποία έχουν ανακα
λυφθεί και στα μεσόγεια μέρη, που
βρίσκονται πολύ απομακρυσμένα από
τις παράκτιες περιοχές.
Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν πωςΐ
υπήρχε γήινη γέφυρα ανάμεσα στη
Νότιο και τη Βόρειο Αμερική, πάνω από
την οποία πέρασαν και μετανάστευσαν
προς Βορρά προϊστορικά ζώα, ίσως και
άνθρωποι. Και ενώ η υπόλοιπη αμερικα
νική ήπειρος, ήταν σκεπασμένη από
πάγους, μόνο η Φλορίδα παράμενε
θερμή και μπόρεσαν να επιζήσουν τα
ζώα εκείνα. Η μαζική μετανάστευση
προς τα βόρεια μέσω της γήινης
γέφυρας και η προς τα νότια κάθοδος
για την αποφυγή της διείσδυσης των
βόρειων πάγων, έγινε αιτία να συγκεν
τρωθούν ζώα και άνθρωποι που ανταγω
νίζονταν να εξασφαλίσουν ζωτικό χώ
ρο. ' Οταν δε η στάθμη των νερών των
θαλασσών άρχισε να υψώνεται, τα ζώα
εκείνα συγκεντρώνονταν σε ολοένα
μικρότερες περιοχές. Μια σειρά από
βυθισμένους υφάλους στ' ανοιχτά της
Νταιητόνα Μπητς, σε βάθη 80,60 και40
ποδιών, σημειώνουν τα σύνορα των
παλαιών ακτών που τώρα είναι πια
βουλιαγμένες. Και επειδή η γήινη
γέφυρα είχε κατακλυσθεί, οι δρόμοι
διαφυγής προς τα νότια αποκόπησαν, η
δε παρουσία θαλασσίων απολιθωμάτων

οτα μεσόγεια δείχνει πως ολόκληρη η
χερσόνησος της Φλορίδας ήταν άλλοτε
κάτω και άλλοτε πάνω από τα νερά,
κάθε φορά που η στάθμη της θάλασσας
ανέβαινε ή κατέβαινε.
' Ετσι ο Σερμπουσέκ δεν αμφέβαλε
πως έπρεπε να υπάρχει στη Φλορίδα
ολόκληρος σκελετός μεγάλου ζώου και
πως η πιθανότητα να βρει έναν ήταν
σίγουρη αν ο αυτοδύτης διέθετε αρκε
τό χρόνο και ήξερε τι να αναζητήσει.
Μεγάλες ποσότητες του προϊστορι
κού αυτού θησαυρού της Φλορίδας^
έχουν καταστραφεί από τοπικούς,
πολιτειακούς κ αι ομοσπονδιακούς πα
ράγοντες, στην προσπάθειά τους να
αποστραγγίσουν, να καθαρίσουν με
βυθοκόρους ή να παροχετεύσουν τα
νερά κάθε ποταμού, ρεύματος και
βάλτου. Βουνά από απολιθωμένα οστά
και έργα τέχνης των Ινδιάνων, που
βγήκαν στην επιφάνεια από βυθοκό
ρους και εκσκαφείς, έχουναπομακρυνθεί και καταστραφεί.
Ο Σερμπουσέκ ήξερε πως οι εργασί
ες των βυθοκόρων ήσαν οι πρώτες
πηγές να βρει απολιθωμένα οστά και
άρχισε να διαπραγματεύεται με τους
βυθιστές των βυθοκόρων και των εκ
σκαφέων παντού σ' όλη την πολιτεία
της Φλόριδας. Οπου βρισκόταν στοι
χεία από κόκκαλα έτρεχε να εξετάσει,
να ερευνήσει, να ανακαλύψει και να
ξεσκάψει τα ευρήματα πριν καταγραφούν για πάντα. Εργαζόταν σαν άτομο,
διαθέτοντας δικό του χρόνο και χρήμα,
χωρίς βοήθεια ή ενθάρρυνση από τοπι
κούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς
επίσημους.
Σε πείσμα όλων αυτών ο νόμος περί
Ιστορίας και Αρχείων της Φλόριδας,
έδινε το δικαίωμα στην πολιτεία να
ελέγχει κάθε προσπάθεια αναζήτησης
ή και ανέλκυσης οποιουδήποτε παλαιού
αντικειμένου, οστού, μαρμάρου κλπ.,
χωρίς προηγούμενη επαφή με τη Διεύ
θυνση Αρχείων. ' Ετσι σύμφωνα με το
νόμο αυτό, ερασιτέχνες αυτοδύτες
συλλέκτες, σαν το Σερμπουσέκ, τον
Αλεξον, τον Βάλτερ και εκατοντάδες
άλλοι ερασιτέχνες παλαιοντολόγοι, κα
ταδιώκονταν σαν παραβάτες του.
Είναι αστεία η ιδέα πως μόνο επαγγελματίες αρχαιολόγοι και παλαιοντολόγοι πρέπει να ερευνούν και να
ανελκύουν ιστορικά έργα τέχνης και
απολιθώματα. Οι επιστήμονες αυτοί
έχουν επιδείξει δυνατή αποστροφή
στην αναζήτηση τέτοιων αντικειμένων.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις οιεπαγγελματίες παίρνουν μέρος, εκτός κι αν
το εύρημα είναι σοβαρό, ενώ πάρα

πολλοί λίγοι επαγγελματίες επιστήμο
νες έχουν απασχοληθεί μέχρι τώρα σε
υποβρύχια αναζήτηση απολιθωμένων
αντικειμένων στη Φλορίδα. ' Ισως γιατί
είναι πολύ αφιλόξενες οι συνθήκες,
κάτω από τις οποίες γίνονται τέτοιες
έρευνες.
Η εμμονή του Σερμπουσέκ στην
προσπάθειά του να ανακαλύψει απολί
θωμα κάποιου γιγαντιαίου Βραδύποδος
του εδάφους, τον έκανε να μετακινεί
ται προς κάθε απομονωμένο ποτάμι
ολόκληρης της κεντρικής και βόρειας
Φλόριδας.
Και όπως ανέφερα στην αρχή του
παρόντος, το 1964 ο Σερμπουσέκ
βουτώντας κι ερευνώντας τις πηγές
Μπλιού Σπρίγκς βγήκε στην επιφάνεια
κρατώντας 5 δόντια, τα οποία ο συμβουτηχτής του Βάλτερ, ένας ερασιτέχνης
συλλέκτης, χαρακτήρισε πως έπρεπε
να ανήκουν σε τεράστιο Βραδύποδα. Ο
Σερμπουσέκ ξαναείπε τότε στο φίλο
του πως η θέλησή του ήταν να βρει
ολόκληρο το ζώο.
Το 1965, ενώ ο Σερμπουσέκ μετείχε
σε συζήτηση τηλεοπτικής εκπομπής,
πήρε τηλεφώνημα από κάποιον χειρι
στή βυθοκόρου που τον ρωτούσε αν τον
ενδιέφεραν μερικά «κόκκαλα δεινο
σαύρου», τα οποία είχε ξεπαραχώσει η
μηχανή του. Τα κόκκαλα αυτά ήταν
ωστόσο το κρανίο ενός τεράστιο Βρα
δύποδος και είχαν εκσκαφεί μέσα σ'
ένα φρέαρ.
Το 1967 πέτυχε ν' ανακαλύψει στο
ίδιο μέρος και άλλα οστά, οπότε αποφά
σισε και τα παρουσίασε στο Σμιθσώνιο
Ινστιτούτο και Μουσείο, οι ειδικοί του
οποίου επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο
για απολιθώματα που προήρχοντο από
γιγαντιαίο Βραδύποδα, και πως πολλά
απ' αυτά έρχονταν στο φως για πρώτη
φορά. Μόνο τέσσερις σκλετοί του ζώου
«Ερημοθήριουμ» υπήρχαν στον κόσμο,
αλλά κανένας σκελετός δεν ήταν πλή
ρης. Οι δυό σκελετοί που επιδεικνύον
ταν στο Σμιθσώνειο αποτελούντο από
κόκκαλα, γνήσια μόνο κατά 20-30%,
ενώ τα υπόλοιπα ήσαν γύψινα, τα δε
γνήσια προέρχονταν από διαφορετικά
ζώα Ο Σερμπουσέκ σκέφτηκε τότε
πως ίσως το πηγάδι να ήταν ο τόπος που
περιείχε και άλλους ακόμα σπάνιους
σκελετούς, περισσότερους απ' ό,τι
είχαν βρεθεί στον κόσμο ολόκληρο.
Χωρίς να αποκαλύπτει τον τόπο,
εζήτησε τη χρηματοδότηση του Σμιθσώνιου Μουσείου, του Μουσείου της
πολιτείας της Φλόριδας και άλλων
οργανισμών. ' Ολοι έδειχναν ενδιαφέ
ρον, αλλά δεν διέθεταν τα απαιτούμενα

κεφάλαια για έρευνες και ανελκύσεις.
Η άπρακτη περίοδος διάρκεσε μέχρις ότου αγοράσθηκε η περιοχή με το
πηγάδι από τον τοπικό δήμο Βολιούζια
Κάουντυ, ο οποίος αποξήρανε το πηγά
δι, ανελκύοντας ταυτόχρονα και το
περιεχόμενό του. Ο Σερμπουσέκ πέτυ
χε από το δήμο άδεια να συλλέγει
ανάμεσα απόταεκκενούμενα υλικάτου
πηγαδιού κάθε τι που νόμιζε σημαντικό.
Η κατάσταση μεταβλήθηκε όταν ο
Σερμπουσέκ, ο " Αλεξον και ο έφορος
του Σμιθσωνείου Μουσείου παρουσιά
στηκαν στον τοπική τηλεόραση, και
ανάγγειλαν πως πρόκειται για σημαντικώτατη ανακάλυψη, αναπτύσσοντας το
γόητρο και το όφελος που είχε ο δήμος
από την επίδειξη ενός γιγαντιαίου
Βραδύποδος στο τοπικό μουσείο.
Η έκκληση έπιασε. Τοπικές οργανώ
σεις και άτομα κινητοποιήθηκαν και
πλήθος από εθελοντές προσήλθαν να
βοηθήσουν στην εκσκαφή των απολιθω
μάτων. Η εργασία αυτή απέφερε μεγά
λο αριθμό οστών.
Ο Σερμπουσέκ δικαιώθηκε, γιατί από
τα λείψανα αυτά μπόρεσε να συναρμο
λογήσει έναν πλήρη σκελετό Βραδύπο
δος για το τοπικό μουσείο της Νταιητόνας και ένα δεύτερο για το μουσείο του
Οντάριο στον Καναδά, το οποίο είχε
χρηματοδοτήσει τις εργασίες.
Ο γιγαντιαίος Βραδύπους βρίσκεται
τώρα σε επίδειξη στο τοπικό Μουσείο
με κόκκαλα γνήσια κατά 90%, ενώ οι
περισσότεροι σκελετοί των λοιπών ζώ
ων του μουσείου φέρουν γνήσια οστά
μόνο κατά 20-40%.
Το Μουσείο του Οντάριο παρέλαβε
απολιθωμένα οστά σε αρκετή ποσότη
τα, ώστε υπολογίζεται πως μ' αυτά θα
στηθούν τουλάχιστον τρεις σκελετοί με
συμμετοχές των γνήσιων οστών κατά
50%.
Στο μεταξύ έχει εφευρεθεί στη
Φλορίδα από ειδικούς, μέθοδος μονα
δική για την αναπαραγωγή των απολιθω
μάτων με φίμπεργκλάς (υαλοβάμβακα).
Τα αντίγραφα που κατασκευάζονται με
το υλικό αυτό παραμένουν απρόσβλητα
από τις καιρικές μεταβολές, συναρμολογούνται και επιδεικνύονται σε ανοι
κτό αέρα, έχουν την εμφάνιση των
γνήσιων και είναι ελαφρά. ’ Ετσι μπο
ρούν να φορτωθούν χωρίς μεγάλα
έξοδα και να αποσταλούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
ο Σερμπουσέκ έχει πειστεί πως
υπάρχει πλούτος ολόκληρος από άγωνστα ιστορικά έργα τέχνης, θαμμένα σε
κοίτες παλαιών ποταμών, κάτω από την
υφαλοκρηπίδα της χερσονήσου.
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Ολική έκλειψη της Σελήνης. Η σκιά της
γης καλύπτει το δορυφόρο, που μένει
ορατός.

Ξεφυλλίζοντας τις «Ακτίνες» του 1980,
βρήκαμε ένα άρθρο του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημ. Κωτσάκη,
που είναι τόοο επίκαιρο, όσο επίκαιρο και
βασικό είναι το πρόβλημα που βασανίζει
αιώνες τώρα τον άνθρωπο, αν υπάρχει
ζωή στους άλλους πλανήτες. Το αναδη
μοσιεύουμε χάριν των αναγνωστών μας.
Το ερώτημα αν «είμαστε μόνοι οτο
Σύμπαν;» προκαλεί πάντοτε το ενδια
φέρον πολλών και οι «Ακτίνες» από
μακρού ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό
και παρουσίασαν τις απόψεις που κατά
καιρούς επικρατούν εις την επιστήμη.
Επειδή δε εξακολουθεί να ερευνάται
και να ουζητείται πολύ συχνά τελευταία
το πρόβλημα της υπάρξεως σκεπτομένων όντων και σε πλανήτες, άλλων
πλανητικών συστημάτων, όπως και της
πιθανής μεταξύ προχωρημένων πολιτι
σμών επικοινωνίας, θα πρέπει να ενη
μερωθούν οι αναγνώστες του περιοδι
κού σχετικά με τις απόψεις που επικρα
τούν σήμερα και τις τάοεις που κυριαρ
χούν στις σκέψεις των ειδικών επιστη
μόνων - αστρονόμων, κοομολόγων, βιο
λόγων κλπ.
Δεν πρόκειται εδώ να εξετασθεί οε
έκταση το όλο αυτό πρόβλημα και να
δοθεί απάντηση οτο ερώτημα που
ετέθη ως τίτλος του άρθρου. Μπορεί ο
αναγνώστης να διαβάσει άλλα σχετικά
έργα που εκυκλοφόρησαν τλευταία.
Εδώ θα αναφέρωμεν μερικά στοιχεία
πρόσφατα, όπως συγεζητήθησαν και
αποφασίσθηκαν οε επίσημα και υπεύ
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ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ
ΓΤΜΠΟΝ,
Δημ. Κωτσάκη
Καθηγ. Πανεττ. Αθηνών
θυνα αστρονομικά συνέδρια.
Ουσιώδη σταθμό στην επιστημονική
έρευνα αποτέλεσε το ειδικό Συνέδριο
που έγινε (1971) στο Αστεροσκοπείο
Byurakan της Αρμενικής Ακαδημίας
των Επιστημών -από τις Ακαδημίες
Επιστημών ΗΠΑ και ΕΣΣΔ- με συμμε
τοχή κορυφαίων ειδικών Αμερικανών,
Σοβιετικών και Τσέχων. Μερικά από τα
ουσιώδη και συγκεκριμένα συμπεράοματά του ήταν και τα εξής:
- Οι εντυπωσιακές ανακαλύψεις τα
τελευταία χρόνια της αστρονομίας, της
βιολογίας, της επιστήμης των υπολογι
στών και της ραδιοφυσικής οδηγούν
στην έρευνα για εξωγήινους πολιτι
σμούς και τον εντοπισμό τους. Προχω
ρούμε από τη θεωρία στην πράξη.
- Το πρόβλημα αυτό μπορεί να
αποδειχθεί ουσιώδους σημασίας για το
μέλλον της ανθρωπότητας. Αν ανακα
λυφθεί η ύπαρξη άλλων πολιτισμών, θα
επηρεάσει θετικά ολόκληρο το μέλλον
του ανθρώπου και η επαφή αυτή θα έχει
πρακτικές καιφιλοσοφικές επεκτάσεις.
- Οι πόροι του πλανήτη μας -τεχνο
λογικοί και επιστημονικοί- είναι αρκετά
μεγάλοι ήδη, ώστε να μας επιτρέπουν
ν' αρχίσωμε την προσπάθει αυτή...
- Συζητήθηκαν λεπτομέρειες για
τον τρόπο ερεύνης για εξωγήινα σκα
πτόμενα όντα και οι συμμετασχόντες
θεωρούν εξαιρετικά πολύτιμα τα πειρά
ματα με διαστημόπλοια.
- Το Συνέδριο συνιστά την έναρξη
συγκεκριμένων νέων ερευνών προς

ποικίλες κατευθύνσεις, μέ νέες μεθό
δους...
Και πράγματι. ' Αρχισε μια νέα περίο
δος προσπαθειών για την πραγμάτωση
εκείνων που αποφασίσθηκαν. Τούτο
ήταν επιθυμία και πλείστων άλλων
ερευνητών και διανοητών.
Το 1971 οι Αμερικανοί είχαν δημοσι
εύσει το σχέδιο ή πρόγραμμα Κύκλωψ.
Τούτο προβλέπει ρδαιοεπικοινωνία με
το συντομώτερο τρόπο μεταξύ δύο
πολιτισμών, με την κατασκευή μεγάλου
ραδιοτηλεσκόπιου. Αυτό θα αποτελείται από 1.500 ραδιοτηλεσκόπια, το
καθένα με διάμετρο 100 μέτρα, όλα δε
θα συνδέωνται μεταξύ τους, ώστε να
εισχωρεί πολύ βαθειά μέσα στο διάστη
μα. Θα μπορεί να διακρίνει τα σήματα
του διαστήματος, αν έρχονται από
φυσικές πηγές, ή αν εκπέμπονται από
κέντρα κατασκευασμένα από υπάρξεις
με νοημοσύνη. Κι αν πετύχουμε αυτό,
τότε ευκολότερα θα επικοινωνήσουμε
μαζί τους. Το σχέδιο όμως τούτο είναι
πολυδάπανο και χρειάζεται πολλά χρό
νια για να πραγματοποιηθεί.
Γι' αυτό ξεκίνησαν άλλοι το CET
(επικοινωνία με σκαπτόμενες υπάρ
ξεις), σε πρώτη δε φάση άρχισε η
εκτέλεση του προγράμματος SET=Search for extraterrestrial Intelligence
(έρευνα για εξωγήινες νοημοσύνες).
Το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. ' Ομως
άρχισε η προσπάθεια για την έρευνα
«λογικών» ραδιοσημάτων. Ο καθηγητής
Ρ. Morrison, του Τεχνολογικού Ινστι-

τούτου της Μασσαχουοέτης σε έκθεσή
του αναφέρει και τα εξής: «Αν μπορέ
σουμε να εντοπίσουμε και ένα μόνο
εξωγήινο μήνυμα, θα γνωρίσουμε αμέ
σως μια μεγάλη αλήθεια: ότι ένας
πολιτισμός είναι δυνατόν να φθάσει σε
υψηλό βαθμό τεχνολογικής αναπτύξεως (και να διατηρήσει τέτοιο πολιτισμό),
χωρίς να αυτοκαταστραφεί. Ίσως επί
σης μάθουμε ότι η ζωή και τα λογικά
όντα είναι διαδεδομένα σε όλο το
Σάμπαν».
Σημαντικό σταθμό για το πρόβλημα
αυτό αποτέλεσε η ιδιαίτερη συνεδρίασις κατά τη Γενική Συνέλευση της
Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (Αύ
γουστος 1979) στο Montreal-Καναδά,
με θέμα «Στρατηγική για την αναζήτη
ση ζωής στο Σύμπαν». Προέδρος: ο κ.
Μιχαήλ Παπαγιάννης, καθαγητής της
Αστρονομίας και προέδρος το έτος
αυτό της Συγκλήτου των καθηγητών
του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, και
αντιπροέδροι: οι καθηγητές κ.κ. Philip
Morrison, του Μ.Ι.Τ. και Josef Shklovsky, της Ακαδήμίας των Επιστημών της
Μόσχας. Ανοίγοντας την συνεδρίαση ο
καθηγητής Μ. Παπαγιάννης, είπε τα
εξής:
«Είναι ένα νέο σπουδαίο βήμα και μια
μοναδική ευκαιρία να κάμουμε μια
συνεδρίαση με θέμα η ζωή στο Σύμπαν,
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεωςτης Δ.Α.Ε. καθ’ ον χρόνον πολλοί
από τους καλύτερους επιστήμονες
στην περιοχή αυτή της έρευνας απ'
όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν υπό
την αυτή στέγη. Το αντικείμενο της
ερευνάς μας είναι ένα από τα ευαίσθη
τα, το οποίο μπορεί εύκολα να οδηγήσει
σε παρεξηγήσεις. Γι' αυτό έχομε την
ευθύνη να το κρατήσωμε υψηλά και να
δείξωμε ότι μπορούμε να προχωρήσου
με κατά ένα επιστημονικό τρόπο χωρίς
υπερβολές και χωρίς πρόωρους και
κτυπητούς τίτλους στη λύση του θεμε
λιώδους αυτού προβλήματος». Το πρό
βλημα αυτό είναι πράγματι ευαίσθητο
και λεπτό, εύκολα δε μπορεί κανείς να
παρασυρθεί έξω από το πεδίο της
επιστημονικής αναζητήσεως αναμιγνύ
οντας και προσωπικές του απόψεις ή
επιθυμίες. Και εκρατήθηκαν εις υψηλό
επίπεδο οι ανακοινώσεις και συζητή
σεις που διήβκεσαν δύο ημέρες, με
συμμετοχή πλέον των 300 ειδικών
αστρονόμων στο θέμα αυτό.
Εκτός των καθητηγών Papagiannis,
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Διαγραμματική παράσταση που δείχνει πως παράγονται οι φάσεις των εσωτερικών
πλανητών, ανάλογα με τις διάφορες θέσεις τους σε σχέση με τον Ήλιο.

Morrisson και Shklovsky, ανέπτυξαν
διάφορες πλευρές του ζητήματος οι Μ.
Hart, του Trinity University, ο Τ. Kuiper,
του Ξετ Προπθλσιον Λαβορατορυ, ο V.
Troitsky, του Radiophysical Scientific
Research Institute του Gorky, U.S.S.E,
ο B. Oliver του Hewlett - Packard Co, o
J. Jugakre, του Tokyo Astronomical
Observatory, o J. Greenstein του Cali
fornia Institute of Technology, ο N.
Kardashev, της Ακαδημίας των Επιστη
μών της Μόσχας, ο S. Von Hoerner.TOU
Εθνικού Ραδιοαστρονομικού Αστερο
σκοπείου, ο Μ. Ress, του Πανεπιστημί
ου του Cambridge, (Αγγλ.), ο F. Dyson,
του Princeton University και άλλοι.
Την επομένη ημέρα το Εκτελεστικό
Συμβούλιο της Δ.Α.Ε. οργάνωσε μια
βραδυνή ανοικτή δημοσία συγκέντρω
ση, την οποία παρακολούθησαν περισ
σότερα από 1.000 άτομα -ήταν ίσως η
μεγαλύτερη από τις συγκεντρώσεις
της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' αυτήν
προήδρευσε ο καθηγητής Leo Gol
dberg, άλλοτε πρόεδρος της Δ.Α.Ε.,
ανέπτυξαν δε περιληπτικά τα σχετικά
συμπεράσματα, ο καθηγητής F. Drake,
του Πανεπιστημίου του Cornell και ο Μ.
Papagiannis. Επίκεντρο της εντόνου
συζητήαεως ήταν το πρόβλημα του
αποικισμού του Γαλαξία και της αναζη
τήσεως πλανητών οε άλλους αστέρες.
Η δυνατότητα αποικισμού απαιτεί μια
προσεκτική αναζήτηση εντός του ίδιου
μας ηλιακού συστήματος με παράλληλη
έρευνα, οε κοντινούς αστέρες -μ ε

ραδιοτηλεσκόπια. Αυτή δε η επίπονη
εργασία και αναζήτηση μπορεί να προ
γραμματιστεί και να πραγματοποιηθεί
στην αστρονομική εργασία της δεκαετί
ας του 1980-1990. Συστηματικά, προ
σεκτικά και όντως υπεύθυνα.
Η αναζήτηση ζωής σε άλλους αστέ
ρες συνεχίζεται. Το 1960 άρχισε η
πρώτη προσπάθεια με το πρόγραμμα
ΟΖΜΑ και υπεύθυνο τον Ρ. Drake
μήπως συλλάβει σήματα από τους
διπλούς αστέρες ε Ηριδανού και τ
Κήτους, χωρίς όμως ανταπόκριση. Αρ
γότερα (1973) συνεχίσθηκε σαν ΟΖΜΑ
II πιο συστηματικά και μεθοδικά για 600
αστέρες από τους Ρ. Palmer, Β.
Zuckerman. Είναι αστέρες παρόμοιου
τύπου με τον ' Ηλιο μας. Πάλι χωρίς
ανταπόκριση. Εξάλλου προτείνονταικαι
σχέδια διαπλανητικών ταξιδιίων, ή και
πιο πέρα ίσως, στους κοντινούς αστέ
ρες.
Τον Νοέμβριο 1979 ένα άλλο συνέ
δριο πολύ ενδιαφέρον, έλαβε χώρα στο
Πανεπιστήμιο του Maryland. Στο συμ
πόσιο αυτό των δύο ημερών εξετάσθη
κε το θέμα: «Πού είναιαυτοί:» Οργανωταί οι ειδικοί επιστήμονες: Μ. Hart, Β.
Zuckerman και Μ. Papagiannis. Συμμε
τέχοντας πολλοί ερευνητές που ενδιαφέρονται για θέματα πιθανού αποικισμού στο Γαλαξία μας και επικοινωνίας
μαζί τους. Οι επιστήμονες διαφωνούν
μεταξύ τους επάνω στο ζήτημα αυτό.
Αλλοι υποστηρίζουν την ύπαρξη και τη
Συνέχεια στη σελ. 511
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Του ΝΙΚΟΥ ΠΑΠ0ΥΤΣ0Π0ΥΛ0Υ
Φ ωτογραφίες της ΑΝΙ ΓΚΙΛΜΠΟΝΤΟ

Το σ π ίτ ι του Ερρίκου Σλήμαν
του π α τ έ ρ α της Μ υκηναϊκής Α ρ χ α ιο λ ο γ ί
ας
του ερα σ ιτέχνη επ ισ τή μ ο να
κτίστηκε στα 1878-1879
με βάση τα σ χέδ ια του
Σάξονα α ρ χιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ.

μαρμάρινο οικοδό
Τ ΟμημαΤΡΙΩΡΟΦΟ,
που βρίσκεται στην Αθήνα,
στην οδό Πανεπιστημίου, ανάμεσα στην
πλατεία Συντάγματος και τη ν Ακαδημία,
το αντιπροσωπευτικότερο, ίσως, κτιριακό δείγμα της τοσκανικής αναγέννησης
στην ελληνική πρωτεύουσα, το σπίτι
του Σλήμαν, το Ιλίου Μέλαθρον, ο
πρώην Ά ρειος Πάγος, καταρρέει. Για
μια ακόμη φορά στέκουμε όλοι ακίνητοι
και αδιάφοροι μπροστά στην συνεχιζό
μενη καταστροφή ενός ιστορικού κτιρί
ου, εκδηλώνοντας έτσι την - ως πότε
άρα γε; - ανικανότητα ή ανευθυνότητά
μας.
Από το 1927, απο την εποχή δηλαδή
που το κτίριο περιήλθε στο δημόσιο,
ποικίλες αυθαίρετες παρεμβάσεις έ
χουν δημιουργήσει σοβαρές καταστρο
φές που έχουν αλλοιώσει την εξωτερι
κή αλλά ιδιαίτερα την εσωτερική όψη
του οικοδομήματος. Μετά την εγκατά
σταση του Αρείου Πάγου, και με την
τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων ή και
τον υδροχρωματισμό των τοίχων, πολ
λές από τις θαυμάσιες πομπηίανές
τοιχογραφίες καταστράφηκαν ή έχουν
πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Τα υδραυλι
κά είναι εγκαταλελειμμένα, οι τοίχοι σε
πολλά σημεία έχουν φουσκώσει και οι
ζωγραφισμένοι σοβάδες έχουν πέσει.
Από τις βροχές έχουν πληγεί επικίνδυ
να οι συνθέσεις των οροφών του
δεύτερου όροφου, τα ψηφιδωτά των
κεντρικών διαδρόμων έχουν διαλυθεί
και τα αγάλματα του κήπου είναι ετοι
μόρροπα.
Κατά καιρούς, και ύστερα από την
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μεταφορά του Αρείου Πάγου στο Δικα
στικό Μέγαρο, το Υπουργείο Πολιτι
σμού προγραμμάτιζε την επισκευή και
αναστήλωση του κτιρίου προκειμένου
να στεγάσει το Νομισματικό Μουσείο,
πράγμα που εκπλήρωνε κάι την παληά
επιθυμία του Σλήμαν, ο οποίος είχε
δωρίσει και την δική του συλλογή
νομισμάτων μαζί με τις ωραιότατες
νομισματοθήκες και προθήκες στο Νο
μισματικό Μουσείο. Κανένα όμως απο
τέλεσμα ως τώρα.
Το σπίτι του Ερρίκου Σλήμαν, του
πατέρα της Μυκηναϊκής Αρχαιολογίας,
του ερασιτέχνη - επιστήμονα, που
έγραψε πολλά περισσότερα από όσα
μπόρεσαν να γράψουν πολλοί ειδικοί
επιστήμονες, κτίστηκε στα 1878-1879,
με βάση τα σχέδια του Σάξονα α ρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, για να χρησι
μεύσει ως κατοικία του Γερμανού ερα
σιτέχνη αρχαιολόγου, του ανασκαφέα
της Τροίας και των Μυκηνών, που είχε
εγκατασταθεί στην Αθήνα.
Το καλλιμάρμαρο μεγάρο, με την
ποικιλόμορφη διακόσμηση του εσωτερι
κού και του εξωτερικού του, είναι το
ωραιότερο, το πιο πρωτότυπο, και ταυ
τόχρονα σύνθετο παράδειγμα του ευ
ρωπαϊκού νεοκλασικισμού του περα
σμένου αιώνα. ' Οταν ο Σλήμαν ανάθεσε στον Τσίλλερ την σχεδίαση της νέας
του κατοικίας, λέγεται πώς του είπε:
«' Εζησα όλον μου τον βίον εν μικρά
οικία- θέλω όμως Τώρα να διέλθω τα
υπολειπόμενά μοι έτη εν μεγάλη οικία
ζητώ ευρυχωρίαν και ουδέν πλέον
έκλεξον οιονδήποτε ρυθμόν θέλης, οι

μόνοι μου όροι είναι πλατεία μαρμάρινη
κλίμαξ άγουσα από του εδάφους μέχρι
του άνω πατώματος και επί της κορυ
φής τεράτσα». Την ανέγερση του
κτιρίου επέβλεψε ο φίλος του Σλήμαν,
μηχανικός Β. Δροσινός, καιπροσκλήθηκαν ειδικοί τεχνίτες από την Ιταλία για
την κατασκευή των μωσαϊκών δαπέδων
και ζωγράφοι από την Βαυαρία και την
Βιέννη, όπως ο G. Subic, στον οποίο
οφείλονται οι πομπηίανές τοιχογραφίες
και ζωγραφικές συνθέσεις του εσωτε
ρικού και των δύο εξωστών του κτιρίου,
καθώς επίσης οι συνθέσεις των φατνω
μάτων με τις παραστάσεις των Μουσών.
Ελληνες τεχνίτες κατασκεύασαν το
υπόλοιπο του κτιρίου.
«Ο Τσίλλερ», σημειώνει ο καθηγητής
Γεώργιος Στυλ. Κορρές (Αναδρομαίεις
τον Νεοκλασσικισμόν), «επεδίωξε διττώς να υποδηλώση την Ομηρολατρείαν,
την Τρωολατρείαν και την Ελληνολατρείαν του ιδιοκτήτου του Ιλίου Μελάθρου: το μεν δια τοιχογραφιών (μετά
παραστάσεων ε ιλημμένων έκτου πλού
του της αρχαίας ελληνικής μυθολογί
ας), πήλινων αγαλμάτων αποτελούντων
αντίγραφα αρχαίων ελληνικών πλαστι
κών έργων και μωσαϊκών δαπέδων μετά
παραστάσεων ευρημάτων εκ Τροίας και
Μυκηνών το δε δια πολυπληθών επι
γραφών εις καίρια σημεία του κτιρίου».
Το κτίριο αποτελείται από το ισόγειο
και δυο ορόφους. Στον κήπο τοποθετή
θηκαν πήλινα αντίγραφα έργων της
αρχαίας πλαστικής: Μελέαγρος, Αμα
ζόνα, Σάτυρος οινοχοών, και ενεπίγρα
φα σήματα αρχαίων τάφων της Αττικής.

I»ΕΙΊΊΚΟΥ MHMdS
Στη βόρεια πλευρά του κτιρίου τοποθε
τήθηκε μεγαλόπρεπη διπλή μαρμάρινη
σκάλα, που οδηγούσε στον πρώτο
όροφο ενώ ολόκληρος ο κήπος περι
φράχθηκε με κιγκλίδωμα με διακοσμή
σεις αντωαών σφιγγών και σβάστικας.
Στο ΒΔ τμήμα του ισόγειου είχε οργα
νωθεί το Μουσείο Σλήμαν με μωσαϊκό
δάπεδο διακοσμημένο από πλήθος ποι
κιλόμορφων τρωικών σφονδυλίων. Διά
φορα άλλα αντικείμενα όχι ήσσονος
σημασίας, από τις Μυκήνες, την Τροία,
την Αλεξάνδρεια είχαν εκτεθεί και σε
άλλα σημεία της κατοικίας, ιδιαίτερα
στον δεύτερο όροφο. Στο ισόγειο
υπήρχε επίσης η κουζίνα, αποθήκη,
βοηθητικοί χώροι, τα δωμάτια των υπη
ρετών. Τον διάκοσμο αποτελούσαν
ερωτιδείς και γύψινο αντίγραφο του
τρίγλυφου μαζί με την μετόπη του
ελληνιστικού ναού της Αθηνάς με
παράσταση του Ήλιου επάνω σε τέ
θριππο. Τα μωσαϊκά δάπεδα έδιναν
ευρήματα από την Τροία και τις Μυκή
νες.
Ο πρώτος όροφος περιλάμβανε τους
χώρους της υποδοχής, την τραπεζαρία
και τα δωμάτια των φιλοξενούμενων.
Προς την λεωφόρο Πανεπιστημίου ήΕπάνω αριστερά: Μια άποψη του Ιλίου
Μέλαθρον όπου στέγαζε τον ' Αρειο
Πάγο. Επάνω δεξιά: Μια άλλη άποψη
της κατοικίας του Σλήμαν. Κάτω: Ο
κήπος του κτιρίου όπως είναι σήμερα.

ταν η αίθουσα των δεξιώσεων και του
χορού, γεμάτη επιγραφές και παραστά
σεις ερωτιδέων και κάνουν ανασκαφές,
μεταξύ αυτών και ένας κρατώντας το
ομοίωμα της χρυσής μάσκας που αποδί
δεται στον Αγαμέμνονα και άλλος
φορώντας γυαλιά, όπως ο Σλήμαν.
Προς τον κήπο, αριστερά, η τραπεζα
ρία, με επαναλήψεις αιθέριων γυναικεί
ων μορφών από πομπηιανές τοιχογραφικές συνθέσεις, με επιγραφές που
έχουν σχέση με συμπόσια - περιγραφή
του συμποσίου στο ανάκτορο του Αλκί
νοου, όπου παρευρισκόταν και ο Οδυσσέας και προτροπές του Ησιόδου, - με
διονυσιακές συνθέσεις στην οροφή και
με παραστάσεις εκλεκτών εδεσμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τούτο τον
χώρο, υπηρέτης του Σλήμαν απάγγελνε μεγαλόφωνα, κατά την διάρκεια
κάθε γεύματος, μεγάλο αριθμό στίχων
από τα ομηρικά έπη, σε μια διαδικασία,
που ο Σλήμαν αποκαλούσε μουσική. Η
διακόσμηση του προθάλαμου (οροφή)
του πρώτου όροφου ήταν θαυμάσια:
παράσταση του ' Ηλιου και της Ηούς η
οποία φέρει, μετά την απομακρυνόμε
νη νύχτα το φως της μέρας. «Η αίθουσα
των εσπερίδων» (των δεξιώσεων και
του χορού), σημειώνει ο καθηγητής Γ.
Σ. Κορρές, «διαστάσεων 12x7 μ.,
απετέλει την αίθουσαν συνεδριών του
Αρείου Πάγου. Η προ της αιθούσης
ταύτης στοά κατά την επί της Λεωφό
ρου Πανεπιστημίου πρόσοψιν, εχρησίμευε δια την τοποθέτησιν της ορχή
στρας, εις τρόπον ώστε οι μουσικοί να
είναι αθέατοι από τους εντός της
αιθούσης χορεύοντας χάρις εις τα
παραπετάσματα τα οποία υπήρχον με
ταξύ των πεσσών».
Ο υπόλοιπος χώρος του όροφου
περιλάμβανε τρία λουτρά και άλλους
μικρότερους χώρους υποδοχής, οι ο
ποίοι μεταποιήθηκαν ύστερα από τον
θάνατο του Σλήμαν, και μάλιστα το
1923, οπότε προστέθηκε από την Σο
φία Σλήμαν το νότιο πρόκτισμα. Πιθα
νόν τότε έχασαν και οι άλλοι χώροι τον
αρχικό τους διάκοσμο.
Μεγαλόπρεπη σκάλα, με ωραιότατα
κιγκλιδώματα και αρχαιοπρεπείς συνθέ
σεις στους τοίχους οδηγούσε στον
δεύτερο όροφο. Στον προθάλαμο του
δεύτερου όροφου υπήρχε ζευγάρι ρα
δινών κιόνων - όπως ακριβώς και στον

προθάλαμο του πρώτου - που έφτανε
ως την στέγη. Ολόκληρος και ο επιμή
κης αυτός προθάλαμος είχε ποικίλες
πομπηινές συνθέσεις και επιγραφές
μέσα σε στεφάνια με ρητά των οοφών
της αρχαίας Ελλάδας, όπως: «Λάλει
καίρια» (Βίας). «Μηδέν άγαν; (Σόλων),
«Καιρόν γνώθι», (Πιττακός). Στηνπλευρά της πρόσοψης, το θερινό γραφείο
του Σλήμαν, το γραφείο που χρησιμο
ποιούσε συνέχεια με την βιβλιοθήκη,
και το χειμερινό γραφείο. Ο βόρειος
προθάλαμος του θερινού αναγνωστήρι
ου - γραφείου είχε τοιχογραφίες του
λόφου Hissarlik, του Αργολικού κόλ
που, της οχύρωσης της Τίρυνθας, της
Πύλης των Λεόντων, του θολωτού
τάφου της Κλυταιμήστρας, του ταφικού
κύκλου A ' των Μυκηνών και του χωριού
Χαρβάτι. Το θερινό αναγνωστήριο είχε
στην οροφή κατά μήκος των τεσσάρων
πλευρών ομοιώματα τρωικών αγγείων
και στο κέντρο πομπηιανή τοιχογραφία
της Αφροδίτης Πελαγίας καθώς διασχί
ζει το πέλαγος πάνω σε θαλάσσιο
Κένταυρο. Στους τοίχους υπήρχαν επα
ναλήψεις πομπηιανών τοιχογραφιών με
παραστάσεις του Ορφέα ανάμεσα σε
θηρία της ' Αρτεμης και του Ακταίωνα,
της ίασης του τραυματισμένου Αινεία,
της αποκάλυψης του Αχιλλέα στο
ανάκτορο του Λυκομήδη των γάμων του
Δία και της Ήρας στην Ίδη και της
Νίκης. Στο χειμερινό, νοτιοδυτικό ανα
γνωστήριο συνθέσεις πομπηιανές ξα
νά, σε σχέδια του Zahn: αιωρούμενη
φτερωτή μορφή, τρεις βακχευόμενες
μορφές, η Abondanza που κρατάει το
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Αριστερά: Μέρος του κιγκλιδώματος με
διακοσμήσεις σφιγγών και σβάστικας.
Κάτω: ' Ενα άλλο τμήμα του κιγκλιδώμα
τος με την είσοδο του κτιρίου.
Δεξιά: Τμήμα του δευτέρου ορόφου
του κτιρίου όπως φαίνεται από την οδό
Πανεπιστημίου.

κέρας της Αμάλθειας, φτερωτή μορφή
με λύρα, αιωρούμενη βακχίδα, στο
νότιο τμήμα του δυτικού τοίχου, αιω
ρούμενη προσωποποίηση του θέρους,
και πολλές ακόμη μορφές συνθέτουν
το αισθητικό πάνθεο του διακόσμου.
Στη νότια πλευρά του ίδιου ορόφου, τα
δωμάτια των παιδιών του Σλήμαν, με
παράσταση του αετού με τον Γανυμήδη
στην μία οροφή που περιβαλλόταν ξανά
από τρωικά αγγεία. Το υπνοδωμάτιο του
ζεύγους Σλήμρν βρισκόταν στην ανα
τολική πλευρά. Αυτό, όμως, καθώς και
πολλά άλλα δεν έχει σήμερα διακοσμη
μένους τοίχους και οροφή, επειδή
επαλείφθηκαν οι επιφάνειες με ασβέ
στη.
«Επιατέγασιν του όλου απετέλουν τα
είκοσι τέσσερα (;) πλέον του φυσικού
μεγέθους υψηλά πήλινα αγάλματα, τα
οποία εκόσμουν τα εξωτερικά σημεία,
δηλαδή την στεφάνην της ταράτσας,
και τα οποία απεμακρύνθησαν λόγω
κινδύνου να καταπέσουν. Ταύτα κατεσκευάσθησαν εις την Βιέννην υπό της
Wienerherger Ziegelfabriks - und Bau Gesellschaft και παρίστων μορφάς του
αρχαίου ελληνικού Πανθέου, της αρ
χαίας, πιθανώς, ελληνικής Φιλοσοφίας
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και της αρχαίας ελληνικής Μυθολογίας.
Συνολικώς, κατά την μαρτυρίαν του
Τσίλλερ, εις την τεράτσα και εις τον
κήπον του Μελάθρου, είχον χρησιμο
ποιηθεί είκοσι τρία (23) αγάλματα,
αντίστοιχα δε (εξ άλλου εργαστηρίου)
εχρησιμοποιήθησαν κατά πρωτοβουλί
αν του αυτού Τσίλλερ προς διακόσμησιν και της προσόψεως του Εθνικού
Μουσείου Αθηνών. Τρία αγάλματα, η
Αμαξών του Φείδιου, η γνωστή ως
τύπος Mattel, εις τα Μουσεία του
Βατικανού, ο Οινοχοών Σάτυρος του
Πραξιτέλους εις Δρέσδην και ο Μελέαγρος του Σκόπα (;) των Μουσείων του
Βατικανού παραμένουν εισέτι εις τον
κήπον, προς βορράν, προς ανατολάς,
και προς νότον του κτιρίου» (Γ.Σ.
Κορρέ, «Ανάδρομοι εις τον Ν εοκλασι
κισμόν», Αθήναι 1977).
Το κυρίως γραφείο περιλάμβανε βα
ρύτιμα έπιπλα, που είχαν κατασκευα
στεί στη Βιέννη, και σήμερα βρίσκονται
στο σπίτι του γιατρού - συλλέκτη Γ.
Κατσίνοα, στην Λάρισα
Τα εγκαίνια του κτιρίου έγιναν την
30η Ιανουάριου 1881 με ιδιαίτερη λαμ
πρότητα. Εντύπωση προκάλεσε η αντί
δραση της τότε ελληνικής κυβέρνη

σης, «η οποία», όπως σημειώνει ο
καθηγητής Γεώργιος Σ. Κορρές, δΓ
εγγράφου απευθυθέντος προς τον
Σλήμαν, έθιξε το «απαράδεκτον» της
γυμνότητος των επί της ταράτσας του
Ιλίου Μελάθρου ευρισκομένων πήλινων
αντιγράφων αρχαίων αγαλμάτων, εκ
των ευρισκομένων κατ' εκείνην την
περίοδον εις διάφορα ευρωπαϊκά Μου
σεία. Ο Σλήμαν αντέδρασεν εν νυκτί
ενδύσας αυτά δΓ ετεροκλήτων - εκ
τεμαχίων ποικίλων υφασμάτων αποτελεσθέντων- «ενδυμάτων» προκαλέσας
κατά τον τρόπον αυτόν την επομένην

την ιλαρότητα των Αθηναίων επί τη θέα
του γελοίου τούτου θεάματος».
Για δέκα μόνο χρόνια ο Σλήμαν
μπόρεσε να χαρεί την νέα του κατοικία.
Πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου 1893. Το
Ιλίου Μέλαθρο παρέμεινε στην ιδιοκτη
σία της οικογένειας μέχρι το 1926, έως
τότε δηλαδή, που η Σοφία Σλήμαν εξ
αιτίας οικονομικών δυσκολιών που αυ
ξήθηκαν μετά τοδιαζύγιο τουγυιούτης
Αγαμέμνονα, πούληοε το κτίριο στο
ελληνικό δημόσιο έναντι 27 εκατομμυ
ρίων δραχμών. Σύμφωνα με μια άποψη,
θα περιλάμβανε την Εθνική Πινακοθή
κη, που στεγαζόταν σε ορισμένες
αίθουσες του κτιρίου της Σχολής Κα
λών Τεχνών, αλλά στην πραγματικότη
τα, έγινε έκθεση των έργων του Ν.
Γύζη. Το 1929, η οικία Σλήμαν παραχωρήθηκε στο Συμβούλιο Επικράτειας και
το 1934 δόθηκε στον Ά ρ ειο Πάγο. Το
1973 νεροποντές προκάλεσαν νέες ύστερα από όσες αναφέραμε εκ προοι
μίου - καταστροφές στις οροφές του
δεύτερου ορόφου. «Οι εκτεταμένες
κηλίδες», επισημαίνει ο Φ. Καλλιαγκόπουλος σε σχετικό του άρθρο («Καθη
μερινή», Κυριακή - Δευτέρα 17-18
Απριλίου 1983), «στις οροφές προμηνύουν την σε σύντομο χρόνοαποκόλλη
ση μερών τους και φυσικά καταστρο
φής τους. Μωσαϊκά με παραστάσεις
πολλών ευρημάτων του Σλήμαν, έχουν
σχεδόν καταστραφεί». Πρόσφατα α
σαράντα αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά και
κούστηκε πως το Ιλίου Μέλαθρον πρό
άλλα μεταγενέστερα νομίσματα, τα
κειται να γίνει ξενώνας υψηλών προσώ
οποία δόθηκαν στο Εθνικό Νομισματικό
πων. ' Αλλος, ωστόσο, πρέπει να είναι ο
Μουσείο το 1928, μαζί με τρία βυζαντι
στόχος και ο σκοπός κάθε αρμόδιου
νά μολυβδόβουλλα, έξι δαχτυλίδια,
φορέα: Η οικία Σλήμαν, το Ιλίου Μέλα
τριάντα δύο λίθους, έναν τομέα, ένα
θρον να συντηρηθεί, να αποκατασταθεί
ανάγλυφο πλακίδιο, ένα μολύβδινο στάκαι να οργανωθεί το Μουσείο Σλήμαν.
θμιο, ένα κουφικό στάθμιο, δύο χάλκινα
«...ο θησαυρός ούτος των Μυκηνών
ελάσματα, έξι μαρμάρινες επιγραφές,
αρκεί μόνος να πληρώση μέγα Μουσείπολλά πήλινα αγγεία διαφόρων εποχών
ον, όπερ έσται το λαμπρότερον των επί
και προελεύσεων, αξιόλογα ελληνικά
του κόσμου, και όπερ καθ' όλους τους
αγγεία, μια μαρμάρινη γυναικεία κεφα
επιόντας αιώνας θέλειελκύειεν Ελλάδι
λή και διάφορα άλλα αντικείμενα που
μυριάδας ξένων εκ πάσης χώρας.
είχε φέρει στα 1870 ο Σλήμαν από την
Επειδή εργάζομαι εξ αγνού και μόνον
Θήρα και άλλα από την Μοτύη της
έρωτος προς την επιστήμην, ουδεμίαν
Σικελίας.
έχω απαίτησιν επί του θηοαυρού τού
Το καλοκαίρι του 1873, ο Σλήμαν
του, ονπαρέχωμετ' απείρου ενθουσια
μετέφερε λαθραία τη ν Τ ρωϊκή συλλογή
σμού εις την Ελλάδα. Είθε, Μεγαλειόαπό την Τουρκία στην Ελλάδα, υποβάλ
τατε, συν Θεώ οι θησαυροί ούτοι να
λοντας έγγραφη αίτηση προς την Κυ
γίνουν ο ακρογωνιαίος λίθος απείρου
βέρνηση Δεληγιώργη, με την οποία
εθνικού πλούτου», (από την επιστολή
ζητούσε να του δοθεί άδεια να ανασκά
του Σλήμαν, από τις Μυκήνες, προς τον
ψει με δικά του έξοδα όλο το έδαφος
Γεώργιο A '). Αμέσως μετά την ανέγερ
των Μυκηνών και της Ολυμπίας, καθώς
σή του το Ιλίου Μέλαθρον, χρησιμέυσε
επίσης να γίνει - ύστε ρα από τον θάνατό
ταυτόχρονα και ως Μουσείο, χάρη στις
του - το σπίτι του Μουσείο, όπου θα
ποικίλες και πλουσιώτατες συλλογές
στεγάζονταν τα ευρήματα και οι συλλο
αρχαιοτήτων του Σλήμαν. Ανάμεσα σε
γές του. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε
πολλά άλλα εκθέματα: χίλια εκατόν
και απ' ευθείας προς τον Πρωθυπουρ

γό Δεληγιώργη, ο οποίος έδειξε ενδια
φέρον και κατανόηση. Από τον αρμόδιο
Υπουργό η αίτηση του Σλήμαν δόθηκε
προς γνωματοδότηση στο αρμόδιο αρ
χαιολογικό τμήμα του υπουργείου. Και
επειδή ο περί αρχαιοτήτων νόμος ήταν
αντίθετος προς την αίτηση, ο ίδιος
υπουργός έφερε το θέμα στην Βουλή.
Η πρόταση δεν εγκρίθηκε, και η αντί
δραση του υπουργού Δημόσιας Εκπαί
δευσης Βαλασόπουλου ήταν: «ας πάρη
ο κύριος Σλήμαν τα τσόυκαλάκια του και
ας μας αφήση ησύχους. « Ετσι ο
Σλήμαν χάρισε τα ευρήματά του στο
Εθνολογικό Μουσείο του Βερολίνου, τα
οποία χάθηκαν κατά την διάρκεια του
Β' Παγκόσμιου Πόλεμου.
Επιτακτική ανάγκη η συντήρηση και
ανακαίνιση της οικίας Σλήμαν, ανάγκη η
αποκατάσταση της μνήμης του ερασι
τέχνη αρχαιολόγου, του λάτρη του
αρχαίου ελληνικού πνεύματος και πολι
τισμού, επιτακτική ανάγκη η συγκέν
τρωση των προσωπικών του αντικειμέ
νων, βιβλίων και ευρημάτων του, ανάγ
κη η δημιουργία Μουσείου Σλήμαν στην
Αθήνα, στην Ελλάδα.
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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το μυαλό: «που μ π ο ρ ώ τα κο ιτά ξω ; τι μ π ο ρ ώ να ιδώ; Η γης γ εννάει τη φ ρ ίκη και η ψ υχή τη φρίκη
δυο φορές».

«Μυριάδα οι πεθαμένοι
κΓ ανάμεσό τους οι εκλεχτοί
για μια γρηά-κούρβα π αντισταίνεται
για ενα μισερό πολιτισμό
ΚΑΙ να! Σκοτώνονται ξανά οι εκλεχτοί
στο μακελειό του Δεύτερου Παγκόσμι
ου Πόλεμου. Πεθαίνουν, ναι, οι εκλε
χτοί και οτο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤI» του Οδυσσέα Ελύτη. Σε μια ποιητική δημιουργία,
που διαπνέεταιαπό ' να έντονο αίσθημα
φρίκης, του στρατιώτη-ποιητή. Πεζικάριος του πόλεμου εκείνου βρίσκεται
στο μέτωπο, αντάμα με τους άλλους
συμπολεμιστές του, μάρτυρας αυτόπτης της σφαγής. Μα πέρα από τη
φρίκη ο χαμός των «εκλεχτών» παλληκαριών τραγουδιέται γιατί είναι η νίκη
πάνω στις δυνάμεις του «σκότους»
Στο δεύτερο «ανάγνωσμα», στην αρχή
ακόμη του ποιήματος, περιγράφονται
με ξεχωριστό τρόπο από τον ποιητή, τα
βάσανα οι ταλαιπωρίες, οι κακουχίες

Το κομμάτι τούτο του ποιήματος από
το δεύτερο μέρος τα «ΠΑΘΗ» που
μοιάζει αποαράλλαχτα σα νάναι περικο
πή από το Ευαγγέλιο που αναφέρεται
στη σταύρωση και τα πάθη του Χριστού,
τελειώνει με μια ραψωδική εξύμνηση,
μια αναγνώριση θαρρείς, των ανθρώπι
νων αξιών, για τις οποίες όλοι αυτοί, η
νέα γενιά τότες, θυσιάστηκαν:
«Τώρα το χέρι του θανάτου/αυτό
χαρίζει τη ζωή/και ο ύπνος δεν υπάρχει/ Χτυπά καμπάνα του μεσημεριού/κι'
αργά στις πέτρες τις πύρρες/χαράζονται τα γράμματα/ΝΥΝ και ΑΙΕΝ και
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ/Αιέν, αιένκαι νυν τα πουλιά
κελαηδούν/' Αξιον εστί το τίμημα»(2)
(σ. 70)
Είναι καταμεσήμερο, ο ήλιος στο
κατακόρυφο τσουρουφλίζει τα βάτα και
πυρώνει τις πέτρες, τις πέτρινες πλά
κες με τα χαραγμένα γράμματα. Ο
μηχανισμός της ανάπλασης ζωντανεύει
αυνειρμηκά μπροστά μας μια όμοια
εικόνα. Τότε που ο Θεός υπόγραψε το
Συμβόλαιό του με το γένος τωνάνθρω-

Ο πολεμιστής και μάρτυρας των
τόσων περιστατικών της μάχης
αυτού του τόσο τρομαχτικά
καταστροφικού πολέμου, Ελύτης, απόχτηαε τόσα καταθλιπτικά προσωπικά
βιώματα που τον ενδυναμώσανε αρκε
τά ώστε να περάσει το μήνυμα πειστικά
και πεντακάθαρα, μέσα από τις γιομά
τες φρίκη και αποτροπιασμό για τον
πόλεμο περιγραφές, για την ακατάλυτη
ομορφιά των ανθρώπινων αξιών, όπως
της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης,
της αδερφοσύνης και της συνείδησης,
ενώ ταυτόχρονα πετυχαίνει να συνται
ριάσει τον κόσμο των αισθήσεων με τον
κόσμο του πνεύματος.
Είναι διάπυρη και αμετακίνητη η πίστη
του ποιητή στη θέση ότι «άξιον εστί το
τίμημα». Και στην πίστη του αυτή
στηρίζεται όλη η δημιουργία του εδώ. Η
βασική φράση «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», που είναι
παρμένη από τους ύμνους της Ορθό
δοξης Εκκλησίας, επαναλαμβάνεται ξα
νά και ξανά ενώ ταυτόχρονα ξεπροβάλ
λουνε και εικόνες δανεισμένες από την

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ «ΑΞΙΟΝI
γενικά και όσα αντιμετωπίσανε τα νέα
παιδιά, οι Ελληνες φαντάροι στον
πόλεμο του 1940-41: «Βαδίζανε νύχτα
πάνω στην νύχτα καταβουλιάζοντας
ίσαμε το γόνατο στις λάσπες» το
χειμώνα εκείνο ψηλά στις Ηπείρου τα
βουνά και πιο πέρα ακόμα, στις χειμάρας και του Τεπελενιού τα μέρη,
τρέμοντας μέσα κι' έξω, κόκκαλα και
ψυχές, από το τσουχτερό χιονόνερο
που τους χτυπούσε ασταμάτητα σε όλο
το διάστημα της πορείας τους στο
μέτωπο. Κ ι ' όταν κάπου τους διατάζανε
να σταματήσουν «λύνανε βιαστικά τα
ρούχα, αν ήταν βολετό, και ξυνόντουααν με λύσσα, όσο να τρέξουν τα
αίματα, τι τους είχε ανεβεί η ψείρα
ίσαμε το λαιμό». Και όταν οι «τραυματι
οφορείς», γέρνοντας από το βαρύ
φορτίο, απιθώνανε χάμου τα φορτία,
ενα πνιχτό μουοούνισμα, το βογγητό
των λαβωμένων - «όι-όι μάνα μου» ίδιο ροχαλητό σαν το ρόγχο του θανά
του, τους έκανε να τρέμουν σύγκορμοι
και «το αίμα τους πάγωνε».
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Υπό M ARY A. N IC K LE S
Ελληνοαμερικανίδας Φιλολόγου
καθηγητρίας Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης.
Μετάφραση-Απόδοση Σωτ. Κατσιμπάρου
τέως Υπαρχ. Αστ. Πόλεων.
πων και ο Μωϋσής ροβολώντας τις
ξερές πλαγιές του Σινά κουβαλούσε
στο λαό του τις πλάκες με τα χαραγμέ
να γράμματα των Εντολών.
Το ΝΥΝ και ΑΕΙ και ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
αντηχεί συχνά όσο διαρκεί η θεία
λειτουργία στις Ελληνικές Ορθόδοξες
εκκλησίες: «Δόξα πατρί και Υιώ και Αγίω
Πνευματι, νυν και αεί και εις τους
αιώνας των αιώνων».
Οι χτύποι της καμπάνας, οι πυρρές
πέτρες, τα κελαηδίσματα των πουλιών,
όλα μαζύ διακηρύσσουνε, σε ενα δοξα
στικό κρεσέντο το «Ά ξιο ν εστί το
Τίμημα».

Παλαιά και Κοινή Διαθήκη της Βίβλου.
Το ποίημα διαιρείται σε τρία μέρη: α)
Η ΓΕΝΕΣΙΣ, β) Τα ΠΑΘΗ, γ) Το ΔΟΞΑ
ΣΤΙΚΟΝ
Στη «ΓΕΝΕΣΙΣ» η γέννηση του ποιητή
και η καταξίωσή του σαν απόστολου,
υπερασπιστή και υμνωδού αυτού του
κόσμου «του μικρού, του Μέγα».
Στα «ΠΑΘΗ» ο ποιητής θα υποταχτεί
από την «ερημιά» και θα ζήσει από
κοντά τα σκοτάδια του θανάτου, τον
αφανισμό, την προδοσία και τις συφο
ρές που ζώσανε τον ίδιο και το λαό του,
όταν ο τρομερός πόλεμος και η μαύρη

μακελειό: Οι ροδομάγουλοι και λιγερόκορμοι στρατιώτες του ζώνονται τ'
άρματά τους και ρίχνονται στη μπούκα
του χάρου «γεροντικές πιστεύοντας
ψευτιές» καταστροφή, καταστροφή,
καταστροφή. Τίποτ' άλλο! Και μάταιη.
Πόσο αλλοιώτικοι όμως είναι οι φαν
τάροι του Ελύτη. Μα κι' αν είναι
ζωσμένοι σ τ ' άρματά, κ ι' αν πολεμάνε
με λιανοντούφεκα κΓ όταν ακόμα
απομένουνε χωρίς ντουφέκια και μπαρουτόβολα, αντιμετωπίζουνε τον επιβουλέα παλληκαρίσια πιστεύοντας στο
δίκηο τους και στα ιδανικά τους που
συνοψίζονται με δυο λόγια: «τα πρά
γματα της καρδιάς, τρόπος δεν είναι να
χαθούν...γι' αυτά εδώ να οι εξορίες
δουλεύουν» (σ. 37). Μα κ ι' αν τύχει να
μην έχουνε καθόλου ντουφέκια και
πυρομαχικά θα βνούνε στους δρόμους
να· αναμετρηθούνε προκαλώντας τη
δύναμη του σίδερου και της απανθρωπι
άς, διαθέτοντας περίσσια τόλμη και
έχοντας μονάχα εμπιστοσύνη στο όπλο
τους το ακαταμάχητο και καταλυτικό,
στο μόνο που τους απομένει «μια
παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό
πουκάμισο με τις μαύρες τρίχες και το
σταυρουδάκι του ήλιου. Οπου έχει
κράτος και εξουσία η Άνοιξη» (σ. 45)
Ο POUND μοιρολογάει «τα σβέλτα

ΕΤΙ» Τ0 Υ ΒΔΥΕ. ΕΑΥΤΉ
ξενική κατοχή είχανε απλώσει τα πλο
κάμια τους στη χώρα του και της
ερουφούσανε το αίμα.
Ήτανε ο καιρός που ολούθε γύρω
σου δενακουγότανε τίποτ' άλλοαπότα
παρακάλια των αθώων που τρυπάγανε
τ ' αυτιά και που τα βασανιστικά ερωτη
ματικά σου τριβελίζανε συνέχεια το
μυαλό: «Που μπορώ να κοιτάξω; Τι
μπορώ να ιδώ; Η γης γεννάει τη φρίκη
και η ψυχή τη φρίκη δυο φορές». Η
ανέλπιδη λαχτάρα αχ! πότε να ξανάρθει
η άνοιξη με το «ενα χελιδόνι» είναι
διάχυτη παντού, στους ψαλμούς στις
ωδές και στα αναγνώσματα του μέρους
αυτού. Στο «ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ» ενα μεγάλο
σε έκταση ' Υμνο αγκαλιάζονται δοξο
λογούμενα όλα τα στοιχεία του κόσμου
του πνεύματος και των αισθήσεων. Η
«αγιότητά» τους δοξάζεται και μεγαλύνεται με μια δυνατή αντήχηση των ιδίων
λέξεων που επαναλαμβάνονται αρκε
τές φορές «' Αξιόν εστί, άξιον εστί» και
«νυν, νυν, νυν,» και «αεί, αεί». Ο
Ελύτης αφού έχει πια «πορευτεί στον

ομφαλό της κόλασης» και έχει γευτεί
το πικρό ποτήρι της μοίρας του και της
πατρίδας του, ξανανοιώνει και ξαναδυναμώνει. Φτάνει ατο τέλος του ποιήμα
τος του επιχειρώντας μια ευφρόσυνη
ανάμνηση όλων των φαινομένων και
δημιουργημάτων σ ' αυτόν τον κόσμο
«τονμικρό, τονΜέγα». Των αγαθών και
των κακών, του σώματος και του πνεύ
ματος του ανθρώπου, των παθών και
της «άκρας συνείδησης», όλων μα
όλων των πραγμάτων, από τα «σκατά
των παιδιών» ίσαμε την «κραυγή του
Μάη» και από την «άκρα συνείδηση»
ίσαμε το «φως το περιϊπτάμενον».
Η βροντερή μακρινή και δραματική
κραυγή που ακούγεται μαζί με το
παράπονο του EZRA POUND, για την
αλόγιστη «σπατάλη σαν ποτέ αλλοτινά
της μυριάδας των πεθαμένων» στο A '
Παγκόσμιο Πόλεμο, καρτεράει μάταια
μια απόκριση «Γιατί τάχα;» Για «μια
γρηά-κούρβα π ' αντισταίνεται» και «για
ενα μισερό πολιτισμό» όλο αυτό το

Επάνω: Αιθογραφία Μόραλη που στολί
ζει το εξώφυλλο του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» του
Οδυσσέα Ελύτη. Κάτω: Η συντάκτης
του κειμένου κ. MARY A. NICKLES.
μάτια» καθώς χάνονται για πάντα «κάτω
απ' το ματόκλαδο της γης... για δυο
γρόσσες σπασμένα αγάλματα, για μερι
κές χιλιάδες κακόσουρτα βιβλία». Πόσο
διαφορετικά θυσιάζονται οι λεβέντες
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του Ελύτη για να ξανάρθει, ναι, η
Ανοιξη!
Είναι, άραγε, η αταυροφορική όρεξη
για μια πλατύτερη πνευματική καλλιέρ
γεια, για ενα ψηλότερο ανέβασμα του
νου, το ενεργό στοιχείο που παρορμάει
τον αναγνώστη, του φουντώνει τον
ζήλο και τον οδηγεί, λέξη κατά λέξη,
στη μελέτη όλου του ποιήματος;
Εδώ πρέπει, από μέρους μου να
ομολογήσω πως όταν για πρώτη φορά
διάβασα στα Ελληνικά το ποίημα αυτό
(ήτανε τότε που είχα βρεθεί στην
Ελλάδα και προσπάθησα να αναγνώσω
το ποίημα στη γλώσσα του ποιητή, στη
γλώσσα πούχε γραφτεί αρχικά, ατόφιο
χωρίς τη μεσολάβηση μεταφραστή,
γιατί έτσι ένοιωθα εκτελούσα το καθή
κον μου απέναντι στους θεούς της
ηλιολουσμένης χώρας του ποιητή με
την συμβολική προσφορά της πνευματι
κής μου αυτής προσπάθειας), έμεινα
κατάπληχτη από την απροσδόκητη,
συγκλονιστική αντίδραση της ίδιας μου
ψυχής, που είχε αφορμή και ξεκίνημα
όλα όσα ανακάλυπτα ότι είχαν περίκλει
στοι στο ποίημα αυτό.
Αργότερα, κάπως, να που ανακάλυ
πτα ενα χωρίο από κείμενο του Ελύτη
που λες και γράφτηκε για να δώσει μια
ερμηνεία και να επισημάνει τα αίτια της
ψυχοπνευματικής μου εκείνης αναστά
τωσης και το φούντωμα των αισθημά
των μου:
« Ολοι μαζί, ποιητές, μουσικοί, καλ
λιτέχνες παρ' όλες τις μεγάλες διαφο
ρές, κάποτε και χάρη σ ' αυτές, δεν
κάνουν στο βάθος - και στο πλάτος των
αιώνων - παρά να συγκροτούν τη
δεύτερη κατάσταση του κόσμου. Είναι
ανοιχτή σε όλους και ίσαμε σήμερα που
μιλάμε δενευρέθηκε δαιμόνιο στρατιω
τικό ικανό να αποκόψει τους στενω
πούς. Απλώς κάποτε η πρόσβαση γίνε
ται πιο δύσκολη, όσο η ανθρώπινη
ηλιθιότητα πιο παχυλή. Κανένας δεν
είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται
για την ποίηση. Άπαξ όμως και ενδιαφέρεται είναι υποχρεωμένος να «γνω
ρίζει να μεταβαίνει» σ ' αυτή τη δεύτε
ρη κατάσταση, να περπατεί και στον
αέρα και στο νερό»(3)
(«Ανοιχτά χαρτιά-τα κορίτσια» σ. 744)
Κι' όμως εκείνο τον καιρό δεν
είμουνα σε θέση να προσδιορίσω με
κάποια σαφήνεια την ιδιαίτερη μορφή
και το σχήμα ακόμα των πάμπολλων και
διαφορετικών, ξεχωριστών αισθημάτων
μου, που τα νοιωθα να μ ' αγκαλιάζου
νε σύγκορμα. Το μόνο που ξεχώριζε
καθαρά, και στέρεα είχε θρονιαστεί
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Οι Ευρωπαίοι και η Δύση
γ εν ικ ώ τ ερ α α να ζη τ ά ν ε
πάντοτε την αποκάλυψη
του μυστηρίου μέσα από το
σκοτάδι, ενώ αντίθετα οι
Ελληνες μέσα από το φως,
που είναι απόλυτο.

μέσα μου και με αυνέπαιρνε, ήτανε μια
ανείπωτη λαχτάρα, μια θέρμη, μια μονο
μανία, πες, «το πως και που να μπορού
σα να συναντήσω τον ποιητή» και να
πετύχαινα να ανακαλύψω τις πηγές της
έμπνευσής του. Κ ι' όταν κατάφερα
τελικά να βρεθώ - ενώπιος-ενωπίω μαζί του ένοιωσα να πραγματοποιείται
μέσα μου μια αλλαγή - κάτι που δεν
μπόρεσα να εξηγήσω πως - να ξεπερνιέται κάθε αμηχανία μου και να ωριμάζω
τόσο, ώστε νάμαι σε θέση να «γνωρίζω
να μεταβαίνω» σ ' αυτή τη «δεύτερη
κατάσταση και να περπατήσω στον
αέρα και στο νερό». Είμουνα πια σε
θέση νάβρω τον τρόπο και το μέσο να
ολοκληρώσω την προσπέλαση των «ορ
θωμένων στόχων» μου και να πάρω τις
ικανοποιητικές απαντήσεις στις απορί
ες μου για πράγματα τόσο θαυμάσια.
Με την πρώτη μου κ ι' όλας ερώτηση,
ζήτησα εξήγηση για αυτή την κρυσταλ
λένια πηγή α π ' όπου ο ποιητής άντλησε
τη δύναμη της έμπνευσής του για το
ποίημα αυτό. Και ρώτησα: - «Το ΑΞΙΟΝ
ΕΣΤΙ αποτέλεσε για μένα την αιτία μιας
συνταραχτικής συναισθηματικής εμπει
ρίας. Εκείνο που ιδιαίτερα με θαμπώνει
είναι η δύναμη που κλείνει μέσα του να
σε κάνει να πειστείς, εκείνη η εκστατι
κά δυνατή επίδραση που ασκεί επάνω
σου και σε κάνει να αποδεχτείς και
αφομοιώσεις το μήνυμα πως τίποτ'
άλλο δεν αξίζει τόσο όσο εκείνες οι
αξεπέραστες αξίες της ανθρωπιάς και
της αδερφοσύνης, της αγάπης και της
ελευθερίας, της ελπίδας. Εκείνης της
«πεισματωμένης ελπίδας που θα αμολυθεί στο νέο χορτάρι» πουείναιγέννημα και θρέμα μιας ξανανοιωμένης
εμπειρίας, από τα τόσα ουντρίμια ενός
πρωτάκουστου σε βαναυσότητα πολέ
μου, ενός ολοκαυτώματος ανθρωπίνων
κορμιών και ιδεών, μιας ανθρώπινης
εξαχρείωσης και εξαθλίωσης ακόμη,
που ιδιαίτερα ζήσατε συ ο ίδιος και ο
λαός σου στην Ελλάδα».
Και συνέχισα αμέσως: «Δεν μπορώ»
είπα «να φαντασθώ πως η «Ζωή και
Επαφές» του EZRA POUND και η
«Έρημη Γη» του T.S. ELIOT (4) θα

είχανε όλα τα στοιχεία ώστε να αποδει
χτεί ότι, μεταφορικά, περιγράφανε τις
συνθήκες ζωής που επικρατούνε στον
20ο αιώνα μας».
- Ο Ελύτης, όπως μου εξήγησε,
δέχεται ότι η « Έρημη Γη» του Έλιοτ
πηγάζει κατευθείαν και εκφράζει πειστι
κά το πνεύμα της Δυτικής διανόησης
καιπαράδοσης που κατά βάση θεωρεί το
κόσμο της κόσμο της φθοράς, εξαντλη
μένο και μισερό, που μόνη του κατάληξη
είναι η «Ερημιά». Η Δυτική αυτή θέση
είναι τέκνο της «Λογικής». Το πνεύμα,
αντίθετα, της Ορθοδοξίας, το δικό του
πνεύμα, το Ελληνικό, θεμελιώνεται πά
νω στο φως, απ' όπου και γεννήθηκε. Η
Ελληνική παράδοση διακρίνεται για την
ξεχωριστή της «ιδιαιτερότητα», από τη
δύναμη που έχει να βεβαιώνει και
επιβεβαιώνει πάντα τη ζωντάνια και την
αφθαρσία της, από καιρό σε καιρό κατ'
επανάληψη. Είμαστε, γνωρίζουμε, παλαιότεροικαιδιαβήκαμεαπό στενωπούς
αγριάδας και σκοτεινιάς, κατακυλίααμε
σε γκρεμούς του αφανισμού, μα πάντο
τε αντέξαμε τις θύελλες της ιστορίας
μας. Και με των καιρών τα γυρίσματα
ξανά αναστηθήκαμε, ΠΑΝΤΟΤΕ στο
φως. Ναι! Το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» φέρνει μέσα
του τα μηνύματα αυτής της πίστης,
αυτής της απόλυτης πεποίθησης, ότι ο
κόσμος μας δεν μας οδηγεί στην
«ερημιά»!
Αλήθεια, πόσο κατάπληχτη μένω με
την ανταπόκριση που βρίσκει το μήνυμα
αυτό του ποιήματος σε παγκόσμια
κλίμακα! Φτάνει μόνο να μνημονέψω
πως στη Σουηδία έχουν αποδεχτεί,
χωρίς καμμιά αμφιβολία, την ιδέα αυτή
του ποιήματος και την έχουν αναγάγει
σε δόγμα πίστης, κάτι σα μια μορφή
Θρησκείας, να πούμε.
Ο Ελύτης επανάλαβε και σε μένα για
άλλη μια φορά, κάτι που συχνά έχει
υποστηρίξει και σε άλλους και που
αποτελεί στη βάση και την πραγματική
πηγή, την ανεξάντλητη της ποιητικής
του προσφοράς: Οι Ευρωπαίοι και η
Δύση γενικότερα αναζητάνε πάντοτε
την αποκάλυψη του μυστηρίου μέσααπό
το σκοτάδι, ενώ αντίθετα οι Έλληνες
μέσα από το φως, που είναι απόλυτο.
Δανεισμένο εικόνες, σχήματα και
χρωματικούς τόνους κατευθείαν από τη
Γένεση, όπως «... Και είπεν ο Θεός'
γεννηθήτω φως και φως εγένετο», το
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ αρχίζει έτσι:
«Στην αρχή το φως και η ώρα η
πρώτη/που τα χείλη ακόμα στον πηλό/
δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου.
Και μια φωνή πάνω «από ταδέντρα και τα

χώματα δίνει εντολή ατον ποιητή να
γεννηθεί στο φως: «Εντολή σου - είπε αυτός ο κόσμος/και γραμμένος μέσ ’
στα σπλάχνα σου είναι. Διάβασε και
προσπάθησε/και πολέμησε - είπε.
Ο καθείς και τα όπλα του - είπε», (σ.
13)
Παρθένος ο ποιητής αφουγκράζεται
προσεκτικά τα λόγια της εντολής που
προσταχτικά τουδίνεται από ψηλά, έτσι
προφητικά όπως και ο αρχάγγελος
Γαβριήλ Ευαγγελίστηκε το χαρμόσυνο
συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό μήνυ
μα: «Ευλογημένη Συ εν γυναιξί και
ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου
εξ εις και τέξεις υιόν, ον καλέαεις
Εμμανουήλ».
Απάτην πρώτη α π ' όλας στιγμή που ο
ποιητής βλέπει το φως της ζωής
γνωρίζει με πρίσσια ακρίβεια ποιος είναι:
«ο πολλούς αιώνες πριν, ο ακόμη
χλωρός μεα' στη φωτιά, ο άκοπος από
τον ουρανό, αυτός ο Αχειροποίητος».
Έχει θεϊκή την προέλευση και ο
γύρο-κόομος του πλάθεται, επίσης,
καθώς η μυθική φωνή του Πλάστη
εβόησε:
«Τότε είπε και γεννήθηκαν η θάλασ
σα/ και είδα και Θαύμασα/Και στη μέση
έσπειρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα
και ομοίωση μου».
Αυτοί ακριβώς οι κόσμοι είναι τα
νησιά. Ο ποιητής τα αναγνωρίζει αμέ
σως και τα ονοματίζει με αγάπη. «Κάθε
λέξη κι' από να χελιδόνι» η φωνή
βεβαιώνει «για να σου φέρνει άνοιξη
μέσα στο θέρος»... «πολλά τα λιόδεν
τρα» και τα «τζιτζίκια» μα «λίγο το νερό
για να τόχεις θεό και να κατέχεις τι
σημαίνει ο λόγος του. Φτενό το χώμα και
πλατύς επάνου ο ουρανός, για να
διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύ
νη» (σ. Ίβ). Η δημιουργία προοδευτικά
εξελίσσεται, μέσα όμως στα όρια όπως
αυτός την αντιλαμβάνεται. Γεννιέται ο
δικός του «μικρός κόσμος» και ο «μέγας
κόσμος» που περικλείνει το σόμπαν,
τους οποίους ο ποιητής αρμονικά και
οργανικά συνταιριάζει κατά τον αυτό
χρόνο.
«Στον έκτο μήνα των ερώτων του» ο
ποιητής νοιώθει «στα σπλάχνα μου
σαλεύει σπόρος ακριβός». Αυτός λοι
πόν, ήταν ο εκλεγμένος, το όργανο του
ήλιου, ο φύλακας και άγγελος που θα
δώσει ζωή και θα κανακέψει «αυτόν τον
κόσμο τον μικρό, τονμέγα» θα αποκαλύψει την αξία τόυ και θα κατανικήσει τις
δυνάμεις του σκότους. Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του αυτή όμως θα
πρέπει πρώτα να περάσει από την
«ερημιά».

«Η ερημιά πριν α π ' την καρδιά σου
θάναι αυτή/και μετά πάλι σωστή θα
ακολουθήσει τούτο μόνο να ξέρεις:
Οτι σώσεις μ έ σ ' στην αστραπή/καθαρό
στον αιώνα θα διαρκέσει» (σ. 19)
ΚΓ όταν πια ο ποιητής λουσθεί από το
φως της «αγνότητας» «άκοπος από τον
ουρανό» θα διαπιστώσει το πόσο σταθε
ρά η νόηση του πλουτίστηκε και ωρίμα
σε.
Οι πρώτες εντυπώσεις που σχηματί
ζονται για τον κόσμο του, τον κατακυρι
εύουν και τον επηρεάζουν ώστε να
εκδηλώνει απροκάλυπτα τον απέραντο
θαυμασμό του και το δέος α ντάμα με μια
ξεχωριστή ευχαρίστηση του για ό,τι οι
αισθήσεις του του προσφέρουν. Ατενί
ζει με τα ανοιχτά μάνα του, μυρίζει με τα
ρουθούνια του, γεύεται με το στόμα του,
ακούει με τα αυτιά του και αγγίζει με τα
χέρια του ό,τι είναι μπροστά του: Τα
λιόδεντρα, τα μάραθα, τις ροδιές τα
τζιτζίκια, τις πέτρες.
Προοδευτικά, με την πάροδο του
χρόνου, εδραιώνεται εντός του και η
ηθική αίσθηση. Αποδέχεται την ιδέα ότι
και η «μάθηση» είναι βασική αξία που
αναδεικνύεται «σε χρόνους τακτούς
όσους η Γνώση ορίζει», για να πλησιάσει
στο κατώφλι της νόησης α π ' όπου θα
ιδεί να ξεπροβάλλει μπροστά του η
ερώτηση, τρανή και επιτακτική: «Τι το
καλό -Τίτο κακό»;
Η απάντηση που θα τούρθει θα τον
τρομάξει. Πολύ «σφίχτηκε η καρδιά»
σανάκουσε: «το σήμα κάποιου που είχε
σκοτωθεί»! Κάτι παρόμοιο ακριβώς ό
πως και στη βίβλο όπου ο διάβολος
εισχωρεί στον Παράδεισο και επεμβαίΟ Οδυσσέας Ελύτης, ο νομπελίστας
ποιητής, δημιουργός του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
σε προσωπογραφία από το ζωγράφο
Παναγιώτη Γράββαλο.

νει αποφασιστικά και σωματικά προετοι
μασμένος. Οπλίζεται με τα όπλα του: ροδιές, ζεφύρους, φιλιά «τα παληά» και νότον στα «Στενά», ολόρθος και
πανέτοιμος να κονταροχτυπηθεί με
τους « Αλλους», πούναι «ανάγκη πάσα
να τους αντικρύσει, η μορφή του αν
θέλει ανεξάλειπτη νάναι και να μείνει
αυτή» (σ. 23).
« Οτι ατενή η πύλη και τεθλιμμένη η
οδός η απάγουσαεις την ζωήν, καιολίγοι
εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν» Ο πρώτος
ψαλμός στα «πάθη» γιομάτος μηνύμα
τα, διαγράφει με μια βεβαιότητα τη
μοίρα του:
«Ιδού εγώ καταντικρύ/του μελανού
φορέματος των αποφασισμένων/και
της άδειας των ετών, που τα τέκνα της
άμβλωσε/γαστέρας το άγκρισμα!»...
«Λύνει ο αέρας τα στοιχεία και βροντή
προσβάλλει τα βουνά/Μοίρα των αθώ
ων, πάλι μόνη, να σε, στα Στενά»! (σ. 2.7)
Μαύρες μέρες έρχονται. Μα στους
μαύρους καιρούς του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
κρυφοκαίει μια φλόγα από όπου θα
πεταχτεί το φως ή η ελπίδα για φως.
Κατηγορηματικός πάντοτε για τη ζωοδότρα δύναμη του αιώνιου φωτός, ρίχνει
τις ηλιαχτίδες του να λαμπρύνουνε το
τοπείο των βράχων και των κυμάτων και
να φωτίζουνε το διάβα των «καταδικα
σμένων» που οδηγούνται στην ανάστα
σή τους μέσα από το θάνατό τους. Το
φως είναι η Άνοιξη όταν ο ήλιος
βρίσκεται στην πιο πρόσφορη θέση για
να βοηθήσει την δημιουργία κατάλλη
λων συνθηκών για το ξανάνιωμα, και
άνθισμα, και γονιμοποίηση των πλασμά
των της φύσης. Ο ερχομός της Ά νο ι
ξης είναι αναπόφευκτος, είναι τακτικός
και είναι επαναλαμβανόμενος στον
κύκλο της ζωής και αυτό είναι σημάδι και
πηγή ελπίδας για τον ποιητή και το λαό
του. Άνοιξη και ξαστεριά.
Στο «ανάγνωσμα» η «ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟ
ΔΟΣ», ο ελληνικός λαός ξαμολιέται
προκλητικός στους δρόμους και τις
πλατείες της Αθήνας, αποτολμούντας
τη πρώτη πραγματικά ομαδική και αυ
θόρμητη αντιστασιακή εκδήλωση εναν
τίον της Γερμανικής δύναμης κατοχής.
Ο Ελύτης δεν μνημονεύει την συγκεκρι
μένη ημερομηνία. Για τους Έλληνες
αναγνώστες του όμως η ημερομηνία
εκείνη που γράφτηκε με αίμα ανεξίτηλα
στη μνήμη τους δεν λησμονιέται ποτές.
Αποτέλεσε σταθμό στοναγώνα τουςγια
λευτεριά και ανεξαρτησία και δεν είναι
άλλη από την 2.5η Μαρτίου 1942, ημέρα
Εθνικής γιορτής.
... «Και επειδή σίμωνε η μέρα που το
γένος είχε συνήθιο να γιορτάζει τον
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άλλο Σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνη
ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς
εβγήκανε εβγήκανε καταμπροστά στον
ήλιο με πόνου ως κάτου απλωμένη την
αφοβία σα σημαία, οι νέοι με τα
πρησμένα πόδια... και ακολουθούσανε
άντρες πολλοί και γυναίκες, και λαβωμέ
νοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια
όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους
τόσες χαρακιές, ποϋλεγες είχανε πε
ράσει μέρες πολλές μέσα σε λιγηνώρα.
Τέτοιας λογής αποκοτιές μαθαίνοντας
οι Αλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν. Και
φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας
το έχει τους, λάβανε την απόφαση να
βγούν έξω σε δρόμους και σε πλατείες,
με το μόνο πράγμα που τους είχε
απομείνει: μια πήχη φωτιά κάτω απ' τα
σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα
δόντια του ήλιου. Οπου μήτε κλώνος
μήτε ανθός, δάκρυ ποτέ δεν έβγαλαν.
Και χτυπούσανε όπου ν ' ναι σφαλώντας
τα βλέφαρα με απόγνωση. Καιη Ανοιξη
ολοένα τους κυρίευε. Σαν να μηνείτανε
άλλος δρόμος πάνω σ ' ολάκερη τη γή,
για να περάσει η Άνοιξη παρά μονάχα
αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητοι,
κοιτάζοντας πολύ μακρυά, πέρα α π ' την
άκρη της απελπισίας, τη Γαλήνη που
έμελλαν να γίνουν, οι νέοι με τα
πρησμένα πόδια... και οι άντρες, και οι
γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον
επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσα
νε μέρες πολλές μέσα σε λιγηνώρα. Και
θερίσανε πλήθος τα θηριά, και άλλους
εμάζωξαν. Και την άλλη μέραεστήσανε
στον τοίχο τριάντα, (σ. 44)
- Το «ανάγνωσμα» αυτό του Ελύτη
αποτελεί μια άρτια ιστορική καταγραφή
των συνθηκών και περιστατικών της
τολμηρής εκείνης «εξόδου», και μια
λακωνική σε περιεχόμενομα πλούσια σε
παραστατικότητα γραφή του πάθους και
του παράτολμου ενθουσιασμού του
σκλαβωμένου λαού της Αθήνας. Ο
εχθρός, οι άνθρωποι «με χυμένη την
όψη στο μολύβι και τα μαλιά ολόισα, ίδιο
άχερο και τα κοντά μαύρα ποδήματα»
και τις «τρεις σειρές σειρήτια στο
γιακά» θερίσανε πλήθος, και την άλλη
μέρα εατήσανε τριάντα στον τοίχο».
' Ολοι αυτοί οι «α θώοι-κα ταδικά σμε νοι»
θυσιαστήκανε όχι βέβαια για «ενα
μισερό πολιτισμό» καιγια το θρίαμβο της
τεχνολογικής προόδου με τη βιομηχανι
κή σε σειρά παραγωγή «αδριάντων» και
πολεμικών μέσων, αλλά via την Άνοιξη.
«Ενα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοι
ξη» λέει ο θυμόσοφος λαός, μα μονάχα
το ενα και μοναδικό, το μοναχικό
χελιδόνι μπορεί με το τραγούδι του να
σκορπίσει παντού μηνύματα για αλήθει
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ες ιστορικά επιβεβαιωμένες και καταξι
ωμένες. Το κελάηδισμά του χελιδονιού
- και εδώ δεν χωράει αμφιβολία ότι το
μοναχικό χελιδόνι δεν είναι άλλος παρά
ο ίδιος ο ποιητής - δεν σε συνεπαίρνει
με την απαλή, γλυκειά και μακαριόμένη
αθωότητα του προάγγελου της αναξης,
μα με την σπαραχτική κραυγή εξάγγε
λου αρχαίας τραγωδίας όταν εξιστορεί
το χαμό του ήρωα. Και επισημαίνει: Η
Άνοιξη, δεν εξαγοράζεται εύκολα.
Θέλει αφάνταστα βαρύ τίμημα και
ασήκωτα σε βάρος ανταλλάγματα. Για
«να γυρίσει ο ήλιος» πρέπει να θυσιασθούνε «χιλιάδες νεκροί» και το «αίμα
των ζωντανών», έτσι όπως ακριβώς ο
χάροντας αχόρταγα καταβρόχθιζε.
Μα να όμως πως από το σκοτάδι της
απελπισίας και από μέσα από τα σωθικά
του μινώταυρου, σαν «το σπέρμα σε
μήτρα σκοτεινή» ξεφυτρώνει δυνατή
και ολοζώντανη η ιδέα της λευτεριάς
και αντριώνεται σαν γίγαντας σχίζοντας
τα σκοτάδια και καταπίνοντας φως:
«Έλαμψαν οι γιαλοί κΓ όλο το πέλα
γος» (α. 38) ψάλλει με ικανοποίηση ο
ποιητής, επαναλαμβάνοντας στο «χελι
δόνι» του την ίδια επωδό «Θεέ και
Πρωτομάστορα», τρεις· φορές:
«θέ μου πρωτομάστορα μ ' έχτισες
μέσα στα βουνά!Θέ μου πρωτομάστορα
μ ' έκλεισες μ έ σ ' στη θάλασσα», για να
ταυτιστεί έτσι με τα πεπρομένα της
πατρίδας του, της πατρίδας των βρά
χων και της θάλασσας.
Η περιγραφή της αρπαγής του «Σώ
ματος του Μαγιού», στην ωδή αυτή,
«που τόχουνε θάψει σ' ενα μνήμα του
πελάγου» παραλληλίζεται εύστοχα με
την ταφή του Χριστού, «του σώματος
Αυτού», στον τάφο του, τον «σφραγισθέντα» με τον λίθον που κύλησαν οι
φρουροί του. Το πνεύμα όμως «σαν το
σπέρμα σε μήτρα σκοτεινή» δεν κοιμά
ται και οι πασχαλιές σκορπάνε τη
μυρουδιά της Ανάστασης. «Μυρίζουνε
την Ανάσταση» με τουσιωνόμενοι σε
κήρυκες του ερχομού της Άνοιξης και
της νίκης του ήλιου της Δικαιοσύνης.
Το φως είναι το ουαιαστικώτερο και
αναγκαίο στοιχείο της δομής της γης
και των βουνών, της θάλασσας και του
ουρανού, του φυσικού περιβάλλοντος
και του ανθρώπου, του σώματος και του
πνεύματος πηγή κάθε ζωής. Υπέρτατη
έκφραση του φωτός είναι ο ήλιος. Στην
Ελλάδα του Ελύτη με τα ήλιολουσμένα
ακρογιάλια και το εκθαμπωτικά κάτα
σπρο σπάσιμο των κυμάτων του Αιγαίου,
ο ζωοδότης ήλιος βρίσκεται στο αποκο
ρύφωμα της αναγεννητικής του δύνα
μης. Ο ποιητής πιστεύει πως η Ελλάδα

έχει το προνόμιο να βρίσκεται στη
μοναδικής ιδιαιτερότητας εξαιρετική
και ευνοϊκή θέση χάρις στη θεϊκή
εύνοια, γιατί αυτή διαλέχτηκε από ψηλά
για «να βουτάει στο φως και να
στολίζεται με αυτό το μυστήριο δώρο».
Και ο ποιητής ο ίδιος θέλει τον εαυτό
του γεννημένο στο φως. Σπαργανωμέ
νος με την «αγνότητα» ανατρέφεται με
το φως, το ίδιο εκείνο «στις πλαγιές και
στα σπλάχνα του/ο Γιολλούς αιώνες
πριν!ο άκοπος από τον ουρανό» (σ. 20).
Έχοντας προέλευση το ιερό φως ζει
στο κόσμο του, που - καθώς υποστηρί
ζει - έχει άμεση συγγένεια με τον
Ομηρο, το μεγάλο γεροραψωδό από
τον οποίο κληρονόμησε τη γλώσσα του
και ο οποίος έψελνε το ίδιο ήλιο:
«ΚΓ ο ήλιος βγήκε, αφήνωντας τη
λίμνη την πανώρια!μέσ’ στονπολύχαλκο ουρανό, φως στους Θεούς να
φέρει/και στους ανθρώπους τους θνη
τούς, στην γη την καρποδότρα (Οδύσ
σεια Γ, 1-5)
...«ΚΓ απ' του λεβέντη Τιθωνού, την
αγκαλιά η Αυγούλα!... σηκώνονταν να
φέρει φως α ' όλους, θεούς κ ι' ανθρώ
πους» (Οδύσσεια Ε, 1, 4)
«Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου»
επαναλαμβάνεται τέσσερες φορές
στον δεύτερο ψαλμό των «ΠΑΘΩΝ».
«Δεν είναι τόσο δα μικρό πράγμα να
έχεις στην πλάτη σου τόσους αιώνες»
θα εξηγήσει στα «ανοιχτά χαρτιά» ο
Ελύτης. Να ' χεις κληρονομήσει, απάτη
μια μεριά, τη γλώσσα, από «τις αμμουδι
ές του Ομήρου» και από την άλλη, από
τις «ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα
Δόξα Σοι, και Χριστός Ανέστη». Και στις
περιπτώσεις αυτές οι γύροθε συνθή
κες νάναι πάντα οι ίδιες με την Αυγούλα
να φέρνει το ίδιο φως μετά ροδοδάχτυ
λά της κάτω από τον καταγάλανο
ουρανό.
Το «Δόξα Σοι» και το « Ά ξιο ν εστί»
αναπέμπεται στη μια εικόνα που εκφρά
ζει τις τρεις μορφές που ζωγραφίζονται
ταυτόχρονα στο νου: Στην Παρθένο
Μαρία, στην Ελλάδα, στην Μητέρα.
«Μακρινή μητέρα, Ρόδον το Αμάραντον» (σ. 59), Έτσι ακριβώς όπως ο
χορός ψάλλει στη θεία λειτουργία της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας:
« Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν
Σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον
και παναμώμητον και μητέρα του θεού
ημών»
Και στα «Εγκώμια» του θρήνου για τη
ταφή του Χρτιστού, στο Δεύτερο Στάσι
μο, αναπέμπεται η ψαλμωδική υμνολο
γία: « Άξιον εστί μεγαλύνεις Σε τον

Ο Ομηρος ο μεγάλος ραψωδός από
τον οποίο ο Ελύτης - όπως υποστηρίζει
- κληρονόμησε τη γλώσσα του που
έψελνε τον ίδιο ήλιο.

ζωοδότην, τονεντωΣταυρώταςχείρας
εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος
του εχθρού».
Το σύμβολο του φωτός αναφέρεται
ξανά στο τελετουργικό της Ελληνικής
Ορθόδοξης εκκλησίας: Μετά την μετά
ληψη του σώματος και του αίματος του
Χριστού στο τελευταίο μέρος της
λειτουργίας, ο χορός ψάλλει σαν αντι
φώνηση στην επίκληση «Σώσον Κύριε
τον λαόν σου καιευλόγησον την κληρο
νομιάν σου»:
«Είδομεν το φως το αληθινόν/ελάβομεν πνεύμα επουράνιον/εύρομεν πιστιν αληθή/αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες./Αύτη γαρ ημάς έαωαεν».
Ο κόσμος του Ελύτη είναι πλουτισμέ
νος με πηγές πολλές φωτός. Από τη
Γένεση, από την αρχή της γλώσσας πιο
πέρα από τον Ομηρο και ύστερα απ'
αυτόν, από τον προ Χριστού χρυσό
αιώνα του κλασσικού πολιτισμού, από το
«φως το αληθινόν» της εκκλησίας του
Χριστού, ίσαμε τις μέρες μας, παντού,
πάντοτε και πάντα από τον ήλιο της
χώρας του. «Εκτυφλωτικό στο χρυσοκύανο διάστημα» λούζει τα πάντα στον
ελληνικό χώρο από μια μοναδική θέση
καταντικρύ του. ■
Στην ωδή που ακολουθεί το «ανάγνω
σμα» που αναφέρεται στην «μεγάλη
έξοδο» του λαού της Αθήνας στην
κατοχή ο ποιητής παρακαλεί τον «ήλιο
της δικαιοσύνης». Της «ΔΙΚΑΙΟΣΥ

ΝΗΣ» ήλιε νοητέ»... «μη λησμονάτε τη
χώρα μου», γιατί η χώρα του:
«Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά/στα ηφαίστεια κλίματα σειρά/και τα
σπίτια πιο λευκά/στου γλαυκού το
γειτόνεμα».
Έμφαση μεγάλη δίνεται στη συνέ
χεια και την γεωγραφική θέση της
χώρας του:
«Της Ασίας αν αγγίζει από τη μια/της
Ευρώπης λίγο αν ακουμπά/στον αιθέρα
στέκει να/και στη θάλασσα μόνη της (ο.
46)
ΚΤ εδώ, για μια φορά ακόμα, η
ομορφιά του κόσμου αποκαλύπτεται
μονάχα σαν βρεθείς κάτω από την
εκθαμπωτική αντηλιά του λευκού, των
ασβεατοχριαμένων απιτιών του γαλάζι
ου Αιγαίου. Γιαυτό αξίζει να μην λησμο
νήσει ποτέ τη χώρα του, ο ήλιος. Αυτό
απαιτεί η ΔικαιοσύνηΙ
Για τον Ελύτη η δύναμη, η ομορφιά
και η ακεραιότητα της Ελληνικής γλώσ
σας, η αντοχή της ακόμα, Χρωστιέται
στη γεωγραφική της θέση και τις
φυσικές συνθήκες που διαμορφώνεται
εξαιτίας της, στη μορφολογική διαμόρ
φωση του χώρου και στη σύστασή του,
στις συνθήκες ζωής και την ποιότητα
του ανθρώπινου στοχείου της, στις
παραδόσεις και τις ιστορικές εμπειρίες
του Έλληνα. Έτσι διαπιστώνει πως η
γλώσσα του γίνεται «το όργανο που
κατευθύνει πολλές φορές τις έννοιες

Η Θεοτόκος στην οποία αναπέμπεται
το «Δόξα Σοι» και το « Άξον Εστί» του
Οδυσσέα Ελύτη.

που εκφράζει, περισσότερο, παρά που
κατευθύνεται α π ' αυτές». Για το λόγο
αυτό, και οι υπέρτατες αξίες του
πνεύματος και των αισθήσεων, κάτω
από τέτοιο φως και περιβάλλον, έγινε
μπορετό να αποκαλυφθούνε στην εντέ
λεια με της ελληνικής γλώσσας τη
μεσολάβηση.
Το «πραγματικό πρόσωπο» της Ελλά
δας έχει συχνά παρουσιασθεί παραμορ
φωμένο από τους ξένους. Ίσως τούτο
να οφείλεται και σε μια «δυσκολία
συναρμογής ανάμεσα στο Δυτικό και
Ανατολικό πνεύμα που είχε σαν συνέ
πεια την παρερμηνεία του βαθύτερου
ελληνικά πνεύματος από τους ξένους
που δυσκόλευε τη συνενόησή μας»
(ανοιχτά χαρτιά σ. 351). Για τον Ελύτη
«το Αιγαίο δεν είναι απλώς ενα κομμάτι
γης, αλλά ενα δείγμα υπογραφής...
Αυτός και η γενιά του... έχουνε κάνει
προσπάθειες να αποκαλύψουνε την
πραγματική μορφή της Ελλάδας. Αυτό
ήτανε απόλυτη αναγκη να γίνει γιατί
ίσαμε τότε το πραγματικό πρόσωπο της
Ελλάδας παρουσιαζότανε όπως οι Ευ
ρωπαίοι το βλέπανε. Για να προχωρή
σουμε στο έργο αυτό χρειάζεται να
ανατραπεί η ορθολογική άποψη και
παράδοση του Δυτικού κόσμου»(*)
Η «δυσκολία συναρμογής ανάμεσα
στους δυο κόσμους και η παρερμηνεία
του βαθύτερου ελληνικού πνεύματος
από τους ξένους» δεν πρέπει κατά τον
ποιητή να αποδοθεί σε ευθύνη των
ξένων. «Γι' αυτήν ήμασταν εμείς υπεύ
θυνοι» τονίζει και παραδέχεται. Θέλω
να πιστεύω όμως, πως η διαφορά
αντίληψης ερμηνείας και παραδοχής
των φαινομένων εξαρτάται κατά πολύ
από τον τρόπο προσέγγισης του θέμα
τος. Η ειδωλολατρική αφοσοίωση στο
φως, και όλα δια του φωτός, είναι το
«κρίσιμο σημείο» του Δυτικού ορθολο
γισμού που επιμένει να προσεγγίζει στη
λύση με γνώμονα τη «Λογική», για την
οποία η βοήθεια των αισθήσεων είναι
άχρηστη αφού η γνώση έρχεται από τον
καθαρό λόγο και δεν έχει την ανάγκη
τους. Οι δυτικοί χρησιμοποιούν το νού
για να εισχωρήσουν στο σκοτάδι. Μπο
ρούμε να πούμε πως, όπως και οι
Ρωμαντικοί που εκφράζουν την προτί
μησή του στο «μυστηριώδες» και παρά
δοξο κατά τον ίδιο τρόπο η ορθολογική
άποψη κυριαρχείται από την έμμονη
ιδέα της «κυρίαρχης παρουσίας του
κακού». Η ανθρώπινη «αμαρτία» που
γεννάει την κακοδαιμονία γεννήθηκε
στον νου. Στο σημείο αυτό και ο Ελύτης
θα βροντοφωνήσει «Δεν δίνω σημασία
για αυτούς τους Θεούς που η λατρεία
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τους γίνεται στο σκοτάδι» εκφράζον
τας έτσι τη θέση του στο πρόβλημα
ετούτο. Και όπως και αλλού θα σημειώ
σει «Αν υπάρχει στ' αλήθεια ενα
μήνυμα μυστικά σταλμένο από το μέ
ρος της ζωής που αγνοούμε, δε μου
έτυχε ποτέ να το δω με τη μορφή του
Μπαμπούλα που κυκλοφορεί στο σκο
τάδι» (ανοιχτά-χαρτιά).
Και να που στον δέκατο τέταρτο
ψαλμό από τα «ΠΑΘΗ» υπογραμμίζον
ται με αδρότητα οι αντιθέσεις του
ποιητή στις αρχές του ορθολογισμού.
Εδώ θρηνείται η περιφρόνηση στην αξία
η δύναμη της ομορφιάς του φωτός:
Νησιώτικοι «ναοί στο σχήμα ουρανού...
το πολύ γαλάζιο... πουλιά το βάρος της
καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας... ο
Ιούλιος με το φωτεινό πουκάμισο... ο
Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του
ανώμαλα σκαλιά».
«Φύγανε, φύγανε» επαναλαμβάνει
μ ' ενα τόνο απόγνωσης ο ποιητής
καθώς γύρο του πέφτει το σκοτάδι και
δεν βρίσκει πουθενά διέξοδο. Είχε,
βλέπεις, προλάβει «των ανθρώπων η
φρόνηση» κ ι' έκλεισε τα σύνορα. Το
φως έπρεπε να φυλακιστεί και να
κρατηθεί φυλακισμένο. Γι'- αυτό και:
«Τείχισε τις πλευρές του κόσμου
και από το μέρος τ' ουρανού σήκωσε
τις εννέα
επάλξεις/και στην πλάκα επάνω του
βωμού σφάγιασε το σώμα/τους φρου
ρούς πολλούς έστησε στις εξόδους»
(σ. 57)
Η ηχώ από τον ψαλμό της Παλαιός
Διαθήκης ξανακούγεται
«Διότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν
μου, εταπείνωαεν έως εδάφους την
ζωήν μου. Εις τόπους σκοτεινούς με
εκάθησεν ως τους αιωνίους εχθρούς»
(Ψαλμός Ί43.3)
Στον ψαλμό του Ελύτη οι δυνάμεις
του ορθολογισμού αποκόψανε το φως.
Η ανθρώπινη επικοινωνία διακόπηκε και
η επαφή του πνεύματος αποκλείστηκε
γιατί γύρο-γύρο οικτειχίστηκαν τα σύνο
ρα!
Τα πνεύματα των εννιά θυγατέρων
του Δια δεν είναι τρόπος να επισκεφθούνε τους ανθρώπους πώς, άλλω
στε, να το κάνουν αφού τα απειλητικά
μυτερά δόρατα που εξέχουνε από τις
επάλξεις τα κρατάνε, φοβισμένα, σε
απόσταση:
Αυτοί οι μαχητές του φωτός, οι
θαυμαστές και κήρυκες αυτής της
ιδέας,είναι εξασκημένοι στην τέχνη
του φονικού και της σφυρηλάτησης
αλυσσίδων για φυλακισμένους, αλλά
είναι ανίκανρι να αντιληφθούν και θαυ
502

μάσουν τα θαύματα του κόσμου. Για τον
λόγο αυτό:
«Και στα μάτια μέσα των βυθών
ανερμήνευτος έμεινε ο αστερίας/και
στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδοτο
έμεινε το ηλιοβασίλεμα!» (σ. 57)
Πικραμένη η αισθησιολογία βλέπει με
λύπη να τις στερούν πρόωρα από την
χαρά της ομορφιάς του κόσμου που τις
ανήκει «θείω δικαιώματι».
Στο σημείο αυτό των «ΠΑΘΩΝ» η
σκοτεινιά φτάνει «ως την ύστατη έντα
ση του μαύρου»
«Ο φόνος, η προδοσία, το ψέμα, ό,τι
ονομάζεται κακό έφτασε σε τόση α
χρειότητα ώστε το φάσμα του θανάτου
εκρήχτηκε σε κεραυνοβολητά και έ 
σπρωξε στην καταστροφή τα πάντα, ως
και τα «μαύρα χαλίκια» ακόμα. Η γης
εσχιστηκε στα δυο και φανήκανε τα
«έγκατά» της. Η λάβα ξεχύθηκε: «και
βαθειά κάτω απ' το χώμα συνέφιασε
ανεβάζοντας/χαλίκι μαύρο/και βρον
τές η οργή των νεκρών» (σ. 57)
Στο σημείο αυτό ο ποιητής συγκρίνει
τη μαύρη ώρα που ακολούθησε την
επικράτηση των δυνάμεων του ορθολο
γισμού, με το «σκότος» που «έγεινεν
ε φ ' όλην την γην από έκτης ώρας» την
ώρα που ο Χριστός ήτανε καρφωμένος
στο σταυρό:
«Και ιδού το καταπέτασμα του ναού
εσχίσθη εις δυο από άνωθενεως κάτω,
και η γη εοείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν και τα μνημεία ηνεώχθηααν και
πολλά σώματα των κεκοιμισμένων ηγέρθησαν» (Ματθαίου ΚΖ 57-52)
Την πατρίδα του ποιητή ζώνει τώρα
αοφυχτικά ο βραχνάς του αδελφόκτονου χαλασμού. Η αγωνία για το λαό του
που κεραυνοβολήθηκεαπό τη συμφορά
που του' ρθε κατακέφαλα. Ο προδομέ
νος!
«Και βαδίζανε καταπάνου στον εναν
ο άλλος μη γνωρίζοντας ο ένας τον
άλλον. Και σημάδευε κατά πατέρα ο
γιός και κατά αδερφού μικρού ο μεγά
λος. Που πολλά σπίτια πομείνανε στη
μέση και πολλές γυναίκες απανωτά,
δυο και τρεις φορές μαυροφορέσανε»
(σ. 59)
Μα ο ύπουλος δικός μας Ιούδας δεν
πέτυχε να κερδίσει την τελευταία μάχη.
Η νίκη δεν γίνεται να τον στεφανώσει.
Το «μυστήριο του φωτός» δεν του
ανήκει να το κάνει δικό του. δρόμος
κανένας ανοιχτός για να διαβεί και
πόρος για να περάσει, πουθενά. Έτσι
για «να περάσει ο ήλιος τη φήμη του
στο τέλος». Έφτασε το κακό ως τα
Τάρταρα, ναι, μα στο τέλος το φως
κατάπιε το σκοτάδι όπως κ ι' αλλού

τραγουδάει ο ποιητής:
«Περνώ στα μακρινά τα Τάρταρα/τ
αλέθω τα γυρίζω και τα πάω στη
γη/που' δώσε το σκοτάδι/φως για να το
πιει».
( Ήλιος ο ηλιάτορας, σ. 26)
Για το γενναίο παλληκάρι τον «Λευτέρη» μιλάει με περιφάνεια ο ποιητής
στο «ανάγνωσμα» με το συμβολικό
τίτλο «Το οικόπεδο με τις τσουκνίδες»
θαυμάζει το θάρρος του και την αντρει
οσύνη του. Τι μόνος εκείνος δε σάλεψε
όταν ο προδότης με την προσωπίδα,
αυτός με το «Σβησμένο Πρόσωπο»
στάθηκε καταντικρύ του για αναγνώρι
ση. Η λάμψη των ματιών του, «φως
μέσα στο μέλλον του» τρόμαξε τόσο
τον προδότη ώστε «έγειρε πίσω με
κίνδυνο να πέσει» (σ. 50)
Το φως είναι απρόσιτο και για τους
«εχθρούς» τους «απ' έξω» που πατή
σανε κάμποσες φορές το χώμα της
Ελλάδας, το «παμπάλαιο φως εξουσιά
ζοντας». ΟσοκΤ ανεπιδοθήκανε στην
αρπαγή των θησαυρών της, κάθε εί
δους θησαυρό, όσο κ ι' αν θαλθήκανε
να εξαλείψουνε το «παμπάλαιο μέτρο»
της, το χώμα της Ελλάδας δεν «έδεσε
ποτέ με τη φτέρνα τους» και το φως
της «δεν έδεσε ποτέ με την σκέπη
τους». Και το μέτρο «δεν έδεσε ποτέ
με την σκέψη τους» (σ. 42)
' Οσο για τον Ιούδα, οι «κληρονόμοι
του φωτός» γίνανε οι Κριτές της
«ημέρας της Κρίσεως» του:
«Και δικό μας το χέρι που θα
αποθεωθεί/καταπρόσωπο ρίχνοντας τα
αργύρια» (σ. 47)
Ούτε οι εχθροί πού' ναι ξενόφερτοι,
ούτε οι Ιούδες που ναι ντόπιοι μπο
ρούν να αφανίσουνε τον ποιητή και τη
χώρα του. Και ο ίδιος και η χώρα του θα
αναστηθεί «και θα λάβουνε τα όνειρα
εκδίκηση και θα σπείρουνε γενεές
στους αιώνες των αιώνων» (Ανοιχτάχαρτιά σ. 67)
Αυτή είναι η «προφητική» πρόγνωση
που καταγράφεται στο τελευταίο «ανά
γνωσμα» των παθών και που συνοδεύε
ται αρμονικά με τον επόμενο ψαλμό.
Για να νοιώσει κανείς το μυστήριο της
δύναμης του φωτός δεν φτάνει μόνο να
απορρίψει την ιδέα ότι η «Λογική» είναι
η δύναμη που διαφεντεύει την ζωή. Και
τότε ακόμα είναι ανάγκη να δεχτεί ότι
το μοναδικό όργανο γ ι' αυτό το σκοπό
δεν είναι άλλο παρά οι αισθήσεις του
ανθρώπου. Οι αρχαίοι πρόγονοι του
Ελύτη καταλαβαίνανε τον κόσμο μέσα
από τις αισθήσεις τους. Αργότερα, με

την εμφάνιση του Χριστιανισμού, εμφα
νίζεται η ιδέα του «εξαναγκασμού» σαν
λυτρωτική δύναμη. Και ο ποιητής παρα
δέχεται τούτο σαν μια αλήθεια την
οποία αποδέχεται με τη σημασία της
«Χριατιανικότητας» που ταιριάζει στον
κόσμο των αισθήσεων. Η έννοια του
«φυσικού καλού» που προσαρμόζεται
στην έννοια του «μεταφυσικού καλού».
«Δεν είμαι χριστιανός με τη στενή
σημασία της έννοιας» αλλά με την
πλατύτερη έννοια του «εξαναγκα
σμού» που τη δέχομαι ότι προσαρμόζε
ται στον κόσμο των αισθήσεων («Ο
Ελύτης στην ποίηση του», ενδ. αν. σ.
632).
Για να δώσει την ερμηνεία στη θέση
που υποστηρίζει ότι για τους Έλληνες
το φως είναι «απόλυτο» χρησιμοποιεί
αντιπροσωπευτικά τρία περιστατικά που
τα έζηαε και έννοιωσε έντονα. Ενα για
κάθε είδος ζωντανού πλάσματος στη
γη: Για τα ψάρια, τα πτηνά, τα ζώα:

Και εξομολογείται:
«Στην άκρη από ενα ορθογώνιο χώρο
που τον σημάδευαν μονάχα οι βάσεις
κάποιου άγνωστου ναού, ξεθαρρεμένη.
Τότε μια σαύρα, μαγεμένη από την
άκρα ησυχία... γλίστρησε με απίθανη
γρηγοράδα... και έτεινε το στήθος της
προς τον ήλιο... Παρών ο Θεός».
«Στο ασβεστοχρισμένο τοιχάκι της
ταράτσας, στην αποθέωση του φωτός,
σ' ενα φόντο ηχητικό από το χτύπημα
των κυμάτων και το τζι-τζι-τζι που
ανέβαινε α όρατο από ολόκληρο το νησί,
μια πεταλούδα, χωρίς να διστάσει πήγε
και κάθησε πολύ ελαφρά... πάνω στο
ένα από τα δυο ωραία στήθη της
κοπέλλας που ανεβοκατέβαιναν με τον
ρυθμό του ύπνου».
... Τα δελφίνια, χρυσές αστραψιές, οι
πήδοι τώρα έξω από το νερό, να
φτάνουν τη γέφυρα... νοιώθεις την
ψυχή στο φως ελεύθερη, το ατέρμοτο
αστραφτοβόλημα». Παντού ο Θεός!

(ανοιχτά χαρτιά σ. 350)
Τρεις διαφορετικές εικόνες από δια
φορετικά μέρη της Ελλάδος κ ι' όχι τον
ίδιο χρόνο σημαδεύουνε την «αποκάλυ
ψη» του μυστηρίου του φωτός.
«Είναι ενα μυστήριο που μόνο εμείς
οι Έλληνες μπορούμε να νοιώσουμε
και να αποκαλύψουμε. Αυτό μπορεί να '
ναι μοναδικό σ ' όλο τον κόσμο... Ίσως
αυτό να γίνεται απόλυτα κατανοητό
εδώ και η ποίηση έχει χρέος να το
αποκαλύψεισ' όλον τον κόσμο» (σ. 64)
Συνειρμικά φέρνω μπροστά μου τη
μορφή του Σέλλεϋ όταν έψαλλε «Είμα
στε όλοι Έλληνες» και έδινε με τα
ποιήματα του «ΕΛΛΑΣ»?) τις φωτεινές
εικόνες των Ελληνικών βουνών και της
θάλασσας, «όπου τα βράχια... ζώνουν
το Αιγαίο»:
«Φως γεννηθήτω» είπε η λευτεριά
και σαν ηλιοπηγή α π ' το κύμα, τότες,
ανάτειλε η Αθήνα» (Ημίχορος I)
Η συνέχεια στο επόμενο.

Οι δυο Αρχιφύλακες της Υ.Γ.Α. Αθηνών κ.κ. Δ. Πατρίκιος και I. Σάμιτας πτυχιούχοι της Αστυνομικής Σχολής
Χάρπλεϋ Χώλ της Αγγλίας με τους τετράποδες συνεργάτες τους.

To 1877 ο Ερρίκος Φορλανίνι, κατασκεύασε αυτό το μοντέλο που το επέδειξε στο Θέατρο της Σκάλας και κατόπιν το ανύψωσε
13 μέτρα πάνω από το έδαφος.

ΤΟ ΠΊΙΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ είναι μια ιπτάμενη
μηχανή, πρωτότυπη και θαυμαστή. Είναι
πρωτότυπη γιατί στην φύση δεν υπάρ
χει κανένα πτηνό που να χρησιμεύσει
σαν έμπνευση στον εφευρέτη του,
όπως αυνέβη στην περίπτωση του
αεροπλάνου. Αντίθετα η έλιξ, από την
οποία γεννήθηκε το ελικόπτερο, θεω
ρείται, μαζί με τον τροχό, καθαρό
δημιούργημα του ανθρωπίνου πνεύμα
τος.
Είναι μια θαυμαστή μηχανή για τις
πολλές και διάφορες πτητικές ικανότητές της. Μπορεί όχι μόνο να απογειωθεί
και να προσγειωθεί καθέτως και να
μετακινήται ακολουθώντας ευθύγραμμη κατεύθυνση, αλλά επίσης να ισορρο
πεί και να επιπλέει, χωρίς να μετακινήται σε μεγάλο ύψος, το ίδιο όπως και σε
λίγες σπιθαμές από το έδαφος. Είναι
ικανό να περιστρέφεται εν πτήσει γύρω
από τον αξονά του, να ταλαντεύεται
σαν εκκρεμές, να πετά στο πλάι ή προς
τα πίσω. Ούτε και οι πτερωτοί ή ρωες και
οι ημίθεοι της μυθολογίας ήσαν ικανοί
να εκτελούν τέτοια κατορθώματα!
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Σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς
της αεροναυτικής, η εφεύρεσις της
καθέτου πτήσεως ανάγεται σε πολύ
μακρινούς χρόνους. Δεν υπάρχουν
γραπτά στοιχεία γύρω από αυτό το
θέμα, αλλά μόνο προφορική παράδοσις.
Σύμφωνα με την παλαιά κινέζικη παρά
δοση, λίγους αιώνες προ Χριστού οι
μανδαρίνοι, την εποχή εκείνη θησαυρο
φύλακες των ανθρωπίνων γνώσεων και
ταυτόχρονα υψηλοί αξιωματούχόι του
κράτους, κατόρθωσαν να κατασκευά
σουν πρωτόγονες μηχανικές σβούρες,
που μπορούσαν να ανυψωθούν καθέ
τως.
Ο ίδιος ο Λεονάρδος ντα Βίντσι,
ανάμεσα στα πολυάριθμα χειρόγραφα
και σχέδιά του γύρω από την μηχανική
πτήση και την πτήση τωνηπηνών (που
διατηρούνται στις ιταλικές, βρεταννικές και γαλλικές δημόσιες βιβλιοθή
κες), μας άφησε το σχεδιάγραμμα ενός
μηχανήματος με μια ελικοειδή επιφά
νεια, καταλλήλου για καθέτους πτή
σεις. Στο πλάι του σκίτσου αυτού
διαβάζουμε ενα σχόλιο που έγραψε ο

ίδιος ο Λεονάρδος: «Πιστεύω ότι αν
αυτό το μηχάνημα σε σχήμα έλικος,
κατασκευασθεί σωστά, δηλαδή με λινό
ύφασμα καλά κολλαρισμένο, και περιστραφεί με ταχύτητα, η έλιξ αυτή θα
ανυψωθεί στον αέρα».
Δεν είναι εύκολο να εξακριβώσουμε
μέσα από ποιές υποθέσεις έφθασε ο
Λεονάρδος στην σύλληψη αυτής της
μηχανής. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι
ότι ο Λεονάρδος ασχολήθηκε και μελέ
τησε για πολύ καιρό το πρόβλημα της
μηχανικής πτήσεως, προσπαθώντας να
το λύσει στην αρχή με μια συσκευή που
τα πτερά της ανεβοκατέβαιναν στο
πλάι, κινούμενα από ανθρώπινη δύνα
μη, και καταφεύγοντας αργότερα σε
διάφορα ελατήρια εκτοξεύσεως, τύπου
βαλλίστρας. Δεν άργησε όμως να πεισθεί ότι ούτε το ενα ούτε το άλλο
προωθητικό σύστημα θα επέτρεπαν
ποτέ στον άνθρωπο να ανυψωθεί από
την γη. Αφοσιώθηκε τότε στην μελέτη
της πτήσεως των πτηνών, από όπου και
συνήγαγε τους νόμους της διατηρήσεως στον αέρα με πτήση ισορροπήσεως,

και έγινε έτσι ο πρόδρομος της θεωρί
ας της ανεμοπορίας (που οήμερα βρή
κε την εφαρμογή της στα ανεμόπτερα).
Μετά την Αναγέννηση κατασκευά
σθηκαν διάφορες συσκευές εμπνευ
σμένες από τα σχέδια του Ντα Βίντσι,
αλλά χρειάσθηκε να περάσουν επάνω
από δυο αιώνες πριν το «περιστρεφό
μενο πτερό» προσέλκυση την προσοχή
του επιστημονικού κόσμου.
Την 1η Μαίου του 1784 παρουσιάσθηκε στο Παρίσι, στην Ακαδημία των
Επιστημών, ενα μικρό μοντέλο ελικο
πτέρου, δημιούργημα του εφευρετικού
ταλέντου των Γάλλων Λωνουά και
Μπιενβενύ. Ο πρώτος ήταν φυσιοδίφης
και ο δεύτερος μηχανουργός. Η συ
σκευή τους συνίσταντο από δυο έλικες
με πτερά πουλιών, που περιστρέφον
ταν αντιστρόφως, χάρις στην ενέργεια
ενός χαλύβδινου τόξου με μεγάλη
ελαστικότητα και σε ενα σύσπιμα στέ
ρεων σχοινιών.
Την εποχή εκείνη, δηλαδή τον Μάιο
του 1783, η αεροπορία είχε αρχίσει να
γίνεται πολύ της μόδας οτην Γαλλία.
Δέκα μήνες πριν είχε γίνει στο Αννουά
ενα επιτυχές πείραμα ανυψώσεως αε
ροστάτου με θερμό αέρα. Ακολούθη
σαν και άλλες πτήσεις με αερόστατα
γεμάτα υδρογόνο.
Μετά την επικύρωση εκ μέρους της
Ακαδημίας των Επιστημών της δυνατότητος της καθέτου πτήσεως, άρχισαν
να κάνουν την εμφάνισή τους οε
διάφορες χώρες του κόσμου παρόμοι
ες συσκευές σε μικρό μέγεθος. Το
1828 ένας τεχνίτης της Φλωρεντίας, ο
Βιττόριο Σάρτι, αφού για πολλά χρόνια
μελέτησε το πρόβλημα της πτήσεως
και ασχολήθηκε ιδιαίτερα και μεθοδικά
με τις έλικες και με την εφαρμογή τους
στα αερόστατα, σχεδίασε και κατα
σκεύασε ενα μοντέλο ελικοπτέρου,
εξαιρετικά σημαντικού για την εποχή
του. ' Ηταν εφοδιασμένο με δυο έλι
κες, τοποθετημένες την μια επάνω
στην άλλη, που περιστρέφονταν σε
αντίστροφη φορά. Τα άλλα βασικά
εξαρτήματα της συσκευής ήταν ενα
ιστίο μισοτεντωμένο, που εμπόδιζε την
περιστροφή ολοκλήρου του σκάφους,
και ενα κινητό αντίβαρο για την τήρηση
της ισορροπίας
Μετά τον Σάρτι συναντούμε τον
Αγγλο Ου. X. Φίλλιπς. Τεχνικός πρώ
της κατηγορίας, εμπειρογνώμων της
χημείας, ασχολήθηκε με πάθος με την
αεροναυτική και αυνεργάσθηκε με τον
Αμερικανό Χίραμ Μάξιμ, εφευρέτη
ιπταμένων μηχανών. Κατόπιν αποφάσι
σε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μόνος

του. Το 1842 κατασκεύασε ενα ελικό
πτερό με δυο έλικες, των οποίων τα
πτερά, άδεια στο εσωτερικό τους,
περιστρέφονταν χάρις στην βίαιη απο
βολή ενός αερίου αναμεμιγμένου με
ατμό. Το υγρό αυτό παρήγετο μέοα σε
ενα καυστήρα που περιείχε νίτρο,
κονιοποιημένο άνθρακα και γύψο, μαζί
με νερό.
Ομοιες με τους περιστρεφόμενους
πίδακες των κηπουρών, οι δυο έλικες,
που είχε εφεύρει ο Φίλλιπς, περιστρέ
φονταν με το σύστημα της αντιδράσεως, φαινόμενο αρκετά γνωστό την
εποχή εκείνη, του οποίου όμως πρώτος
ο Άγγλος αυτός αντελήφθη την εφαρ
μογή για την ανύψωση της συσκευής.
Το ελικόπτερό του, σύμφωνα με την
μαρτυρία πολλών θεατών, υψώθηκε
τριάντα μέτρα, διέτρεξε περίπου εκατό
και κατόπιν έπεσε στη γη, με ξεχαρβα
λωμένα τα πτερά των ελίκων.
Σύγχρονος και συμπατριώτης του
Φίλλιπς ήταν ο σερ Τζώρτζ Καίλεϋ, τον
οποίο οι ’ Αγγλοι δίκαια θεωρούν πατέ
ρα της σύγχρονης αεροπορίας. Από
παλαιά αριστοκρατική οικογένεια του
Γιόρκσάίρ, άρχισε να ενδιαφέρεται για
την αερονατυική όταν πληροφορήθηκε
την επιτυχία της' επιδείξεως των Λω
νουά και Μπιενβενύ. ' Ηταν τότε ηλικί
ας 23 ετών. Αμέσως θέλησε να ελέγξει
τα αποτελέσματα των πειραμάτων των
δυο Γάλλων, κατασκευάζοντας ο ίδιος
ενα μικρό μοντέλο ελικοπτέρου, που
εκινείτο επίσης με ενα χαλύβδινο
ελαστικό τόξο.
Το μεγαλύτερο ελικόπτερο του κόσμου
που πέταξε στη Μόσχα το 1961 μεταφέροντας μια προκατασκευασμένη κα
τοικία.

Ενθουσιασμένος από τα πρώτα επι
τυχή πειράματά του, αφιέρωσε όλα τα
υπόλοιπα χρόνια της ζωής του (πέθανε
σε ηλικία 84 ετών) σε υπολογισμούς,
σχέδια, δημοσιεύσεις και σχόλια γύρω
από συσκευές πτήσεως κάθε είδους:
αεροπλάνα, ανεμόπτερα, κατευθυνόμενα και ελικόπτερα.
Από τις στήλες του «Mchanic’s
Magazine» ο Καίλεϋ περιέγραψε, το
1843, ενα σχέδιο ελικοπτέρου, που
εκείνος ονόμαζε «ελικοπλάνο». Τέσ
σερις μεγάλες οριζόντιες έλικες, το
ποθετημένες κατά ζεύγη η μια επάνω
από την άλλη στα πλευρά του σκάφους,
εξασφάλιζαν την απογείωση, την κάθε
το κάθοδο, καθώς και την διατήρηση
στον αέρα. Δυο κοινές προωθητικές
έλικες εξασφάλιζαν την ευθύγραμμη
μετακίνηση της μηχανής. Την συσκευή
- που δεν ξεπέρασε ποτέ το στάδιο των
σχεδίων - συμπλήρωναν ένας τροχός
προσγειώσεως, ενα πηδάλιο βάθους
και ενα κατευθύνσεως.
Ενώ στην Αγγλία εκδηλωνόταν θερμό
ενδιαφέρον γύρω από τα θέματα της
αεροναυτικής, στην Γαλλία μια ομάδα
φανατικών πειραματιστών, με επικεφα
λής τον Φελίξ Τορνασόν, γνωστό ως
Ναντάρ, και τον υποκόμη Ποντόν ντ'
Αυεκούρ, προσπαθούσε να ξυπνήσει το
ενδιαφέρον του κοσμου γύρω από την
αεροπορία.
Ο Ναντάρ κατόρθωσε να κατασκευά
σει ενα τεράστιο αερόστατο με υδρο
γόνο, και ο υποκόμης ντ’ Αμεκούρ
καταπιάστηκε με ζήλο οτην κατασκευή
τριών μοντέλων ελικοπτέρων, που από
καιρό είχε στον νου του. το πρώτο από
αυτά τα μοντέλα επεδείχθη το 1861
Θύμιζε περισσότερο διακοσμητικό φυ
τό, παρά μηχανή πτήσεως. Απετελείτο
από τέσσερις έλικες με τρία πτερά που,
τοποθετημένες η μια επάνω οτηνάλλη,
φάνταζαν σαν τεράστια φύλλα κατά
μήκος ενός λεπτού μεταλλικού σωλήνος. Οι έλικες αυτέε περιστρέφονταν
αντιστρόφως κατά ζε\ιγη, χάρις σε δυο
μικρούς κινητήρες με ελικοειδές ελα
τήριο.
Στο δεύτερο μοντέλο του ντ' Αμε
κούρ, που ήταν επίσης εφοδιασμένο με
ενα κινητήρα με ελατήριο, υπήρχανδυο
έλικες με τρία πτερά η καθεμιά και από
πάνω τους ορθωνόταν ενα αλεξίπτωτο
σαν ομπρέλλα, που θα χρησίμευε για
φρένο στην κάθοδο.
Αξιοσημείωτο από τεχνκή πλευρά
ήταν το τρίτο από αυτά τα μοντέλα. Ο
ντ Αμεκούρ το κατασκεύασε γύρω στο
1863. Σ αυτό οι δυο έλικες με τα τρία
πτερά περιστρέφονταν, ως συνήθως,
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Ένα μοντέλο που σχέδιασε ο Αγγλος εφευρέτης Τζώρτζ Καίλεϋ.

αντιοτρόφως, χάρις οε ενα σύστημα
από γρανάζια και διωστήρες και ενα
κινητήρα ατμού από αλουμίνιο. Ηταν
μια λύσις που πρώτη φορά εφαρμοζό
ταν σε μηχανές για την παροχή μηχανι
κής ενεργείας. Η μηχανή όμως, λόγω
του βάρους της, δεν κατόρθωσε να
πετάξει.
Αξιοσημείωτη στον τομέα της αερο
ναυτικής υπήρξε και η προσφορά του
Γάλλου Αλφόνσου Πενώ. Γεννήθηκε
οτο Παρίσι το 1850. Εφηβος ακόμη
προσεβλήθη από μια ανίατη ασθένεια.
Παρ' όλα αυτά αφιέρωσε την υπόλοιπη
ζωή του σε διάφορες έρευνες και
πειράματα. Θεωρείται ο μεγάλος πρό
δρομος της αεροδυναμικής.
Σε ηλικία είκοσι ετών άρχισε να
κατασκευάζει με πραγματική ιδιοφυία
τα πρώτα μοντέλα αεροπλάνων. Είκοσι
πέντε ετών διατύπωσε τους νόμους και
τις βασικές αρχές της πτήσεως, με
συσκευές οι οποίες είχαν άκαμπτα
πτερά. Κατόπιν σχεδίασε ενα αμφίβιο
μονοπλάνο, εφεύρε εξαρτήματα και
όργανα που αργότερα, μετά μισόν
αιώνα, τοποθετήθηκαν σε όλα τα αερο
σκάφη, φυσικά μετά από μια σειρά
τελειοποιήσεων που καθιστούσε δυνα
τές ή τεχνική πρόοδος.
Στον τομέα των ελικοπτέρων ο Πενώ
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κατασκεύασε πρώτα, και έκανε να
πετάξουν, δυο μοντέλα: το ενα από
ξύλο και το άλλο από αλουμίνιο. Το
πρώτο εκινείτο από ενα συνεσταλμένο
ελαστικό το δε δεύτερο από ενα
μηχανισμό όμοιο με των ρολογιών
Η πιο αξιοσημείωτη μελέτη του ό
μως, που του εξασφάλισε μια πρώτης
σειράς θέση μεταξύ των προδρόμων
της καθέτου πτήσεως, αφορά ενα
αεροπλάνο, που μοιάζει εκπληκτικά με
το σύγχρονο μετατρεπόμενο αεροσκά
φος με τα αναδιπλούμενα πτερά. Στην
σύγχρονη εκδοχή, όπως και σε εκείνη
του Γάλλου εφευρέτου της, τα πτερά
και οι έλικες προωθήσεως αναδιπλούνται, δηλαδή περιστρέφονται γύρω από
το κύριο κορμό του σκάφους, παίρνον
τας μια κάθετη θέση που επιτρέπει στις
έλικες να πραγματοποιήσουν την απο
γείωση το σκάφους.' Οταν το αεροπλά
νο φθάσει σε ενα ορισμένο ύψος τα
πτερά εκτείνονται οριζοντίως και το
μετατρεπόμενο αεροπλάνο πετά όπως
τα συνηθισμένα αεροπλάνα. Στην κάθο
δο, με μια άλλη περιστροφή των πτερών
προς τα επάνω, όπως και στην απογείω
ση, το αεροπλάνο μεταβάλλεται και
πάλι σε ελικόπτερο. Δυστυχώς ο Πενώ
έπαθε κατάθλιψη, εξαιτίας της αδιαφο
ρίας και της ελλείψεως κατανοήσεως

που συνάντησε στο περιβάλλον του, και
σε ηλικία τριάντα ετών έθεσε τέρμα
στην ζωή του.
Σύγχρονος του Αλφόνσου Πενώ ή
ταν ο μηχανικός Ερρίκος Φορλανίνι.
Γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1848. Ο
πατέρας του ήταν γνωστός γιατρός
στην Λομβαρδία και ο αδελφός του
Κάρλο έγινε αργότερα ένας φυσιολό
γος διεθνούς φήμης και εφεύρε τον
πνευμοθώρακα. Ο Ερρίκος άρχισε την
δράση του ως εφευρέτης ασχολούμε
νος με τα όπλα. Αφού συμπλήρωσε τις
στρατιωτικές σπουδές του στο Τουρίνο
και έλαβε τον βαθμό του ανθυπολοχαγού του σώματος του μηχανικού, το
1870, χωρίς να χάνει καιρό, κλείσθηκε
στο εργαστήριο του στρατώνος του
Καζάλ Μονφεράτο, όπου είχε αποσπασθεί, και με σκληρή εργασία, θυσιάζον
τας όλες τις ελεύθερες ώρες του και
κόβοντας από τον ύπνο του, σχεδίασε
και κατασκεύασε ενα πρώτο μοντέλο
ελικοπτέρου και μερικά μοντέλα αερο
πορικών ελίκων. Τέσσερα χρόνια αργό
τερα ζήτησε να τεθεί σε διαθεσιμότη
τα, για να παρακολουθήσει μαθήματα
στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, αλλά το
1876 επανήλθε στην στρατιωική υπηρε
σία και τοποθετήθηκε στην Αλεξάν
δρεια. Εκ εί, στο ε ργαστή ριο το υ μηχα νι-

κού σώματος στρατού, μετά από πολ
λούς υπολογισμούς και σχέδια, κατα
σκεύασε ενα ελικόπτερο με ατμοκινητήρα δικής τους εμπνεύσεως.
Οι εμπειρογνώμονες της σημερινής
εποχής θεωρούν την συσκευή του, που
έφθασε άθικτη στα χέρια τους, οαν ενα
αριστούργημα εφευρετικότητος και, οε
σχέση με την εποχή της κατασκευής
της, ενα κόσμημα της μηχανικής Συνίστατο από δυο έλικες τοποθετημένες
στον ίδιο άξονα, που περιστρέφονταν
αντιστρόφως. Είχαν μεγάλη διάμετρο
(η μεγαλύτερη έφθανε τα 2,80 μέτρα)
και εκινούντο χάρις οε ενα δικυλινδρικό
ατμοκινητήρα εφοδιαομένο με ενα μι
κρό ελαφρότατο σφαιρικό καυστήρα.
Αφού ετοιμάσθηκε και υποβλήθηκε
σε επανειλημμένες τελειοποιήσεις και
δοκιμές, το ελικόπτερο μετεφέρθη στο
Μιλάνο, όπου το 1877 παρουσιάσθηκε
επισήμως στο Θέατρο στης Σκάλας, οε
ενα εκλεκτό κοινό από τεχνικούς και
μηχανικούς, φανατικούς θιασώτες της
αεροναυτικής.
Το πείραμα είχε μεγαλύτερη επιτυ
χία από την προβλεπόμενη: η συσκευή,
με ενα δυνατό βόμβο, ανυψώθηκε σε
13 μέτρα, παρέμεινε μερικά δευτερό
λεπτα στον αέρα και κατόπιν, μέσα στις
ζητωκραυγές και στις επευφημίες του
πλήθους, κατέβηκε μαλακά στο σημείο
από όπου είχε ξεκινήσει.
Ποτέ πριν, στην ιστορία της διεθνούς

αεροναυτικής, ενα ελικόπτερο δεν είχε
πετάξει χάρις στην ενέργεια ενός
κινητήρος τοποθετημένου επάνω στο
σώμα του, ενός πραγματικού κινητήρος, άξιου του ονόματος και όχι ενός
μηχανισμού σαν των ρολογιών! ' Ισως ο
Φορλανίνι να κατόρθωνε να λύσει το
πρόβλημα του «βαρυτέρου» ελικοπτέ
ρου - που άλλωστε συγκέντρωνε και
όλο το ενδιαφέρον του -, άν η τεχνολο
γία της εποχής του έθετε στην διάθεσή
του εναν ισχυρό κινητήρα εσωτερικής
καύσεως.
Πριν κλείσουμε τον κατάλογο των
πρωτοπόρων εφευρετών, πρέπει να
αναφέρουμε και τα ονόματα άλλων
τεχνικών που συνέβαλαν την εποχή
εκείνη στην πρόοδο της καθέτου πτήσεως: αυτοί είναι οι Ρώσοι Ρυκάσεφ και
Μελίκοφ, οι Γάλλοι Πομές και Ντε Λα
Πωζ, ο Γερμανός Άχενμπαχ, ο Ιταλός
Καστέλ, ο Άγγλος Πήρσον και ο
Αμερικανός ' Εντισον. Ο τελευταίος,
μεγάλος εξερευνητής όλων των περιο
χών της τεχνικής και της επιστήμης, ο
οποίος στα 70 χρόνια της δραστηριότητός του πραγματοποίησε πλείστες ε
φευρέσεις όλων των ειδών, συνάντησε
παταγώδη αποτυχία όταν θέλησε να
κατασκευάσει ενα ελικόπτερο! Η συ
σκευή του δεν κατόρθωσε καν να
ανυψωθεί από το έδαφος.
Στις αρχές του 1900 πρώτος σημαιο
φόρος του σύγχρονου ελικοπτέρου

εμφανίζεται ο Γάλλος συνταγματάρχης
Σαρλ Ρενάρ, ονομαστός εξ άλλου για
τις μελέτες και τις εφευρέσεις των
ιπταμένων μηχανών από τα τελευταία
χρόνια του περασμένου αιώνος.
Αφού στις αρχές ασχολήθηκε με
έρευνες γύρω από τα ανεμόπτερα, ο
Ρενάρ άρχισε κατόπιν να ασχολείται με
προβλήματα αεροστατικής και κατευθύνσεως, για λόγους στρατιωτικούς,
και τέλος με αεροπλάνα και ελικόπτε
ρα Τα παντός είδους συγγράμματα, με
τα οποία εξέθεσε τα αποτελέσματα των
ερευνών και πειραμάτων του, δεν
έχουν χάσει τίποτα από την επικαιρότητά τους με το πέρασμα του χρόνου.
Ανάμεσα στο 1903 και στο 1904 ο
Ρενάρ παρουσίασε στην Ακαδημία των
Επιστημών, στο Παρίσι, τρεις ανακοινώ
σεις θεωρητικού χαρακτήρος σχετικά
με την ακινησία και την ισορροπία των
ελικοπτέρων στον αέρα, χάρις σε αρ
θρωτές έλικες. Για να αποδείξει την
ακρίβεια των συμπερασμάτων του, ζή
τησε την άδεια να κατασκευάσει στο
στρατιωτικό ίδρυμα του Σαλαί Μεντόν,
του οποίου ήταν διευθυντής, ενα ελικό
πτερο με δυο έλικες τοποθετημένες
πλαγίως, που εκινούντο με ενα πετρελαιοκινητήρα δυο κυλίνδρων. Ιδιοφυές
στην σύλληψή του. αλλά όχι χωρίς
ελαττώματα, το ελικόπτερο αυτό δεν
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του
κατασκευαστού του Μετά την πρώτη

Αυτό είναι το πρώτο ελικόπτερο, που 'με πιλότο το Γάλλο τεχνικό Πώλ Κορνό πέταξε στις 13 Σεπτεμβρίου 1907.
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Το αυτοκινούμενο του Ισπανού Χουάν ντε Λα Σιέβρα ενώ ετοιμάζεται να απογειωθεί.

αποτυχία, ο Ρενάρ καταπιαατηκε με την
κατασκευή ενός δευτέρου, τελειοποιη
μένου μοντέλου. Δεν κατόρθωσε όμως
να εκπληρώσει τον σκοπό του. Τον
έπληξε ξαφνικά ο θάνατος το 1905
Σημαντικό σταθμό στην ιστορία της
αεροναυτικής απετέλεσαν οιδυο αδελ
φοί Λουί και Ζακ Μπρεγκέ, καθώς και ο
Πωλ Κορνύ, στην Γαλλία. Οι δυο πρώ
τοι, σε συνεργασία με τον καθηγητή
Ρισέ, σχέδιασαν και κατασκεύασαν ενα
πολύπλοκο ελικόπτερο εφοδιασμένο
με ενα κινητήρα εσωτερικής καύσεως
τύπου Αντουανέτ, των 45 ίππων (που
είχε χρησιμοποιηθεί στον ομώνυμο τύ
πο αεροπλάνου). Το ελικόπτερο αυτό
είχε τριάντα δυο μικρά χωρίσματα,
διηρημένα σε τέσσερα περιστροφικά
συστήματα, που προορίζονταν για την
κάθετο ανύψωση.
Ο ηγετικός νους της επιχειρήσεως
ήταν ο Λουί, πατέρας, σύμφωνα με την
άποψη των Γάλλων, της σύγχρονης
αεροπορίας. Η ζωή αυτού του εφευρέ
τη θυμίζει, κατά κάποιο τρόπο, εκείνη
του Ιταλού Φορλανίνι. Τολμηρός φίλα
θλος και ο Γάλλος, όπως ο Ιταλός,
γεννημένος με το πάθος της μηχανι
κής, επίμονος μέχρι παραφροσύνης,
και με πολύπλευρη εφευρετικότητα.
«Η κατάκτησις του αέρος», έγραφε
στην μνηστή του το 1904, «με βασανίζει
και με γοητεύει, και θα ήμουν ο
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ευτυχέστερος των θνητών αν θα μπο
ρούσα να ασχοληθώ με αυτήν. Προβλέ
πω όμως ότι δεν θα είναι κάτι το εύκολο,
για να μην πω το ακατόρθωτο».
Τρία χρόνια αργότερα, με ελάχιστα
οικονομικά μέσα, μαζί με τον αδελφό
του Ζακ και τον καθηγητή Ρισέ, ο Λουί
Μπρεγκέ ίδρυσε μια εταιρεία αεροναυ
τικών μελετών, από την οποία γεννήθη
κε μια πειραματική μηχανή, μεγάλων
διαστάσεων, και βάρους επάνω από 500
κιλά.
Στην επίδειξη, το «στροφοπλάνο»
(όρος που τον είχε εφεύρει ο ίδιος ο
Λουί Μπρεγκέ) ανυψώθηκε πενήντα
περίπου εκατοστά από τη γη, ενώ στη
δοκιμαστική πτήση της 29ης Σεπτεμ
βρίου του 1907 έφθασε στο ενάμισυ
μέτρο: Και οι δυό πτήσεις έγιναν με
κατεύθυνση κάθετο, όπως η κίνηση
ενός ανελκυστήρος, σύμφωνα άλλω
στε με το πρόγραμμα που είχε ορισθεί.
Αυτό το στροφοπλάνο δεν ήταν σε
θέση να πραγματοποιήσει μεγαλύτε
ρες επιτεύξεις.
Τον επόμενο χρόνο ο Λουί κατασκεύ
ασε και δοκίμασε άλλους δυό τύπους
ελικοπτέρων. Αντιλαμβανόμενος όμως
ότι δεν είχε ακόμη ωριμάσει ο καιρός
για την κατσκευή ενός ελικοπτέρου
πρακτικής χρήσεως, αλλάζει πορεία και
αφιερώνεται στην μελέτη ελικοπτέρων
με σταθερά πτερά. Μερικά από τα

μοντέλα του ήταν εξαιρετικώς επιτυχή
και κατασκευάσθηκαν εν σειρά. Χρησι
μοποιήθηκαν, αφού πρώτα τους έγιναν
ορισμένες τελειοποιήσεις, κατά τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Λουί
Μπρεγκέ θα έκανε πάλι την εμφάνισή
του σαν ένας από τους μεγαλύτερους
λάτρεις του περιστρεφόμενου πτερού.
Αλλά ας επιστρέψωμε στο 1907. Στις
13 Σεπτεμβρίου, ενάμισυ μήναπριναπό
την ανύψωση του ελικοπτέρου των
Μπρεγκέ - Ρισέ, κοντά στο Λιζιέ, για
πρώτη φορά στην ιστορία της αεροναυ
τικής ανυψώθηκε ελικόπτερο οδηγού
μενο από πιλότο. Το γεγονός ότι το
πηδαλιουχούμενο αυτό ελικόπτερο δεν
υπερέβη το ύψος των τριάντα εκατο
στών δεν μειώνει διόλου την ιστορική
σπουδαιότητα του γεγονότος.
Ο κατασκευαστής και πιλότος του
ονομαζόταν Πωλ Κορνύ, εξ επαγγέλ
ματος μηχανουργός (όπως και οι αδελ
φοί Ράιτ) ειδικευμένος στην κατασκευή
ποδηλάτων.
Χωρίς καμμιά οικονομική βοήθεια,
ούτε και ενθάρρυνσι από πουθενά,
χωρίς καμμιά κρατική επιχορήγηση, ο
ιδιοφυής μηχανουργός κατόρθωσε σιγά
σιγά να συνθέσει, ενώνοντας ένα ένα
τα εξαρτήματα, το αριστούργημά του:
ένα ελικόπτερο ικανό να ανυψωθή. Είχε
έναν αρκετά πολύπλοκο μηχανισμό, με

δύο έλικες με δύο πτερά η κάθε μιά. και
ήταν εφοδιασμένο με μικρά κινούμενα
πτερύγια για την οριζόντια μετακίνησή
του. Μαζί με τον πιλότο και τον
κινητήρα, ένα ελικόπτερο Αντουανέτ
των 24 ίππων, ζύγιζε 200 κιλά
Σε μια δεύτερη πτήαη, οτην οποία ο
Πωλ συνοδευόταν από τον αδελφό του,
που είχε χωθεί ανάμεσα στους σωλή
νες του μεταλλικού σκελετού, το ελικό
πτερο αυτό ανυψώθηκε σταθερά, ενάμισυ μέτρο και ακολούθως διέγραψε σε
οριζόντιο πτήση μια τροχιά διαμέτρου
είκοσι μέτρων. Ακολούθησαν και άλλα
επιτυχή πειράματα, μετά από τα οποία ο
εφευρέτης, από έλλειψη οικονομικών
πόρων, αναγκάσθηκε να διακόψη τις
έρευνες του.
Οι τεχνικοί νεωτερισμοί που επέφε
ραν την λύση της καθέτου πτήσεως οι
Γάλλοι, ενέπνευσαν, τα επόμενα χρό
νια, πολλούς τεχνικούς διαφόρων χω
ρών. Τα πιο σημαντικά πειράματα έγι
ναν από τον Ούγγρο Βον ' Ασμποτ, το
1908, τους Ρώσους Ιγκόρ I. Σικόρσκυ
(1909 - 1910) και Μπόρις Γιούρεφ
(1912) και τον Βέλγο Ανρύ Βιλλάρ
(1912 - 1913). Ο Σικόρσκυ. ο πιο
ταλαντούχος απ' όλους, έλαβε μετά
από αρκετά χρόνια την αμερικανική
υπηκοότητα και ουνέβαλεαποτελεσμα
τικά στην επικράτηση του ελικοπτέρου
σαν ευέλικτου, ικανού και ασφαλούς
εναερίου μεταφορικού μέσου.
Οι έρευνες διακόπηκαν την τετραε
τία του Πρώτου Παγκοσίμου Πολέμου.
Ακριβώς όμως, εκείνη την περίοδο, το
1916, οι Αυστβιακοί Πετρόσυ και Κάρμαν, με τον οκοπό να αντικαταστήσουν
το «ντράκεν», το εξαιρετικά ευάλωτο
αερόστατο με φρένα, με ένα καταλλη
λότερο αεροπορικό μέσον, έκαναν πει
ράματα σε αγκυροβολημένη πτήση, με
ένα μοντέλο ελικοπτέρου, που σε
σχέση με την εποχή του απεδείχθη
εξαιρετικά εύχρηστο. Ανυψώθηκε έ
χοντας επάνω του ένα φορτίο ίσο με
εκείνο τεσσάρων ανδρών.
Γύρω στα 1919 -1920, οι εφευρέτες
άρχισαν να δελεάζονται από το μεγάλο
άλμα που κάτω από την πίεση των
αναγκών του πολέμου είχε πραγματο
ποιήσει η τεχνική της αεροπορίας.
Πραγματικά, υπήρχαντώρα στην διεθνή
αγορά των ειδώναεροναυτικής, κινητή
ρες εσωτερικής καύσεως, κατασκευα
σμένοι έτσι, ώστε να μπορούν να
εφαρμοσθούν σε κάθε είδους σκάφος,

καθώς και μεταλλικά υλικά ανθεκτικά
και ελαφρά ' Οσο για την αεροδυναμι
κή, είχε ξεφύγει από τον παλαιό εμπει
ρισμό και είχε μεταβληθεί σε μια θετική
επιστήμη.
Τις πιο ενδιαφέρουσες, από τεχνική
πλευρά, κατασκευές τις οφείλομε στον
Εμιχεν, στην Γαλλία, στον Μπέρλινερ
και Μπότεζατ, στις Ηνωμένες Πολιτεί
ες, και -περισσότερο από αυτούς- σε
δύο Ισπανούς: τον μαρκήσιο Πατέρας
Πεσκάρα και τον μηχανικό Χουάν ντε λα
Σιέρβα. Ο πρώτος, που καταγόταν από
την Αργεντινή, κατασκευάσε και πρα
γματοποίησε αυτοπροσώπως την επί
δειξη πέντε διαδοχικών μοντέλων ελι
κοπτέρων κανονικών διαστάσεων. Κοι
τάζοντας σήμερα τις φωτογραφίες
αυτών των μοντέλων έχει κανείς την
διάθεση να χαμογελάσει. Τόσο πολύ
πλοκα φαίνονται με τα πολλαπλά αντιστρόφως κινούμενα πτερά τους, με το
σχήμα τους, με τα δυό πλάνα και τον
μεγάλο αριθμό των υποστηριγμάτων και
των καλωδίων τους. Και όμως με τα
πολύπλοκα αυτά μοντέλα ο Πεσκάρα
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην πρόο
δο του ελικοπτέρου. Βελτίωσε την
σταθερότητά του και την δυνατότητα
ελιγμών του. Πρψ από αυτόν, τα μοντέ
λα που κατόρθωναν τελικά να ανυψω
θούν υφίσταντο τρομερές δονήσεις,
σαν να έπασχαν από επιληψία! ' Αλλα
πάλι, μόλις άρχιζε να κινείται ο κινητή

ρας τους, αποτελούσαν σοβαρό κίνδυ
νο για τους παρισταμένους γιατί, από
την μια στιγμή στην άλλη, τα πτερά της
μεγάλης οριζόντιας έλικος, λόγω της
κεντροφύγου δυνάμεως, μπορούσαν
να αποκολληθούν και να μεταβληθούν
σε πραγματικές λαιμητόμους.
Με ένα από τα καλύτερα ελικόπτερά
του, το μοντέλο «Πεσκάρα - 2», ο
δαιμόνιος Ισπανός κατόρθωσε να ανυ
ψωθεί και να πετάξει, τον Ιανουάριο του
1924, μένοντας στον αέρα επί μερικά
λεπτά. Στις 18 Απριλίου του ίδιου
έτους, με ένα παρόμοιο μοντέλο που
εκινείτο από ένα κινητήρα 180 ίππων, ο
Πεσκάρα κατέκτησε επισήμως, με μια
διαδρομή 736 μέτρων, τα διεθνή πρω
τεία ευθύγραμμης πτήσεως με ελικό
πτερο. Το «αυτόστροφο» αποτελείτο
από ένα αεροπλάνο με κοντά πτερύγια,
έφοδιασμένο με ένα συνηθισμένο κινη
τήρα εσωτερικής καύσεως και με μια
έλικα. Το σκάφος όμως ήταν επίσης
ενισχυμένο με χαλύβδινους σωλήνες
σε σχήμα πυραμίδος τοποθετημένους
ψηλά, ανάμεσα στην θέση του πιλότου
και στον κινητήρα. Στην κορυφή της
πυραμίδος είχε τοποθετηθεί η συνηθι
σμένη μεγάλη οριζόντιος έλιξ, με
πλήρη ελευθερία περιστροφής γύρω
από τον άξονά της: ήταν μια έλιξ
ελευθέρας περιστροφής αποδεσμευ
μένη από τον κινητήρα.
Με την νέα αυτή διαρρύθμιση το
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ελικόπτερο αποκτούσε εκπληκτικά χα
ρακτηριστικά. Ανυψωνόταν στον αέρα
μετά από μια ούντομη διαδρομή οτο
έδαφος. Επίοης, προσγειωνόταν και με
σταματημένο, ακόμη, κινητήρα, σε ένα
χώρο μεγάλο όσο ένα γήπεδο του
τέννις.
Η ιδέα της κατασκευής ενός ασφα
λούς μέοου πτήοεως είχε γεννηθεί στο
μυαλό του Ισπανού μηχανικού την
ημέρα που ένας από τους αδελφούς
του, πιλότος αεροπλάνου, έχασε την
ζωή του στην διάρκεια μιας αναγκαστι
κής προσγειώσεως, από βλάβη του
κινητήρος, μέσα στα χωράφια. Σαν
άνθρωπος, ο Ντε λα Σιέρβα ήταν
ζωηρός, εύθυμος και εξωστρεφής αλ
λά είχε μια σιδερένια θέληση. Κατασκευάσε και δοκίμασε επάνω από δεκα
πέντε διαφορετικά μνοντέλα «αυτο
στρόφου» λύνοντας με τον τρόπο αυτό
τα βασικά τεχνικά προβλήματα της
αεροδυναμικής που επί χρόνια βασάνι
ζαν τους εφευρέτες. Η λύσις αυτών
των προβλημάτων επέτρεψε αργότερα
στο ελικόπτερο να αποκτήσει σταθερό
τητα πτήοεως, δυνατότητα ελιγμών και
ασφάλεια κατά την προσγείωση σε
περίπτωση βλάβης του κινητήρος του.
Από το 1923 και έπειτα, ο Ντε Λα
Σιέρβα άρχισε να δρέπη τους καρπούς
της μακράς προσπάθειας του. Τελειο
ποιημένα μοντέλα ελικοπτέρων παρουσιάσθηκαν στις κυριώτερες ευρωπαϊ
κές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτεί
ες. Το 1928 ο Ντε Λα Σιέρβα διέσχισε
τη Μάγχη με ελικόπτερο. Αργότερα, με
το ίδιο αεροπορικό μέσο, πήγε στη
Ρώμη, εκτελώντας επάνω από την

ιταλική πρωτεύουσα βόλτες, με το
ελικόπτερό του και προκαλώντας με το
σκάφος αυτό που θύμιζε ανεμόμυλο,
μεγάλη περιέργεια και έκπληξη ατούς
Ιταλούς. Και στην Ρώμη, θέλοντας να
αποδείξει ότι το ελικόπτερο, μπορούσε
να προσγειωθεί οπουδήποτε, κατέβηκε
με αυτό στο προαύλιο του οτρατώνος
Μακάο.
Αυτός ο τύπος του «αυτοστρόφου»,
που μπορεί να αποκληθεί εξάδελφος
του σημερινού ελικοπτέρου, παρέμείνε
εν δράσει μέχρι το 1930. Κατασκευά
σθηκε, με άδεια ευρεσιτεχνίας, σε
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην
Αμερική. Ο Έντισον, παρακολουθών
τας τις πτήσεις του αναφώνησε: «Ιδού
επί τέλους ένα μέσον που ανταποκρίνεται στην αεροπορική διακίνηση. Προ
σφέρει ασφάλεια. Κατά την γνώμη μου
πρόκειται για την μεγαλύτερη πρόοδο
που σημειώθηκε στην αεροναυτική από
την εποχή των αδελφών Ράιτ».
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 η
ιστορία του ελικοπτέρου μεταφέρθηκε
στην Ιταλία, στην Ρώμη, στο στρατιωτικό
αεροδρόμιο του Βορείου Τσιαμπίνο.
Εκεί, το πρωί της 8ης Οκτωβρίου του
1930, ενώπιον μιας επίσημης επιτρο
πής εμπειρογνωμώνων και χρονομε
τρητών της Διεθνούς Αεροναυτικής
Ομοσπονδίας και μιας ομάδος δημοσιο
γράφων και υψηλών προσώπων, ξεκόλ
λησε με ηχηρό βόμβο από το έδαφος
ένα ελικόπτερο με κομψό σχήμα, δυό
έλικες, ισχύος 90 ίππων, υπολογισμένο
και σχεδιασμένο με μεγάλη επιτυχία
από τον μηχανικό Κοραντίνο Ντ' Ασκάνιο.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που οι
απεσταλμένοι της Διεθνούς Αεροναυ
τικής Ομοσπονδίας, μιας οργανώσως
που είχε ιδρυθεί στο Παρίσι το 1905,
παρίσταντο στις προσπάθειες αυτού
του ελικοπτέρου με την πρόθεση, σε
περίπτωση επιτυχίας, να αναγράψουν
ένα νέο ρεκόρ στον κατάλογο των
διεθνών πρωτείων. Το τελευταίο ρεκόρ
με ελικόπτερο είχε σημειωθεί πριν από
έξη χρόνια και οφειλόταν στον Ισπανό
μαρκήσιο Πεσκάρα, με μια ευθύγραμμη
πτήση 736 μέτρων.
Ο Ν τ’ Ασκάνιο γεννήθηκε στο Πόπολι του Αμπρούτσο, το 1891. ' Αρχισε
από ενωρίς να ενδιαφέρεται για τα
προβλήματα της αεροναυτικής. Σε ηλι
κία 15 ετών μελετούσε το πέταγμα των
πουλιών -και μετρούσε τον όγκο τους
και το άνοιγμα των φτερών τους σε
σχέση με το βάρος τους, για να εξάγει
χρήσιμα συμπεράσματα για την κατα
σκευή ενός μηχανήματος πτήοεως. Το
μηχάνημα αυτό γεννήθηκε με τυχαία
μέσα, και ο εφευρέτης του το επέδειξε
στους έκπληκτους χωρικούς αφήνοντάς το να πετάξει από την κορυφή ενός
λόφου.
Γράφηκε στην Σχολή Μηχανικών της
Βιομηχανίας του Πολυτεχνείου του
Τουρίνου και έλαβε το σχετικό δίπλωμα
το 1914. Τον ίδιοεκείνοχρόνο κατετάγη εθελοντής στο Σώμα Αεροπόρων,
όπου ανέλαβε την φροντίδα των κινητή
ρων.
Στην περίοδο ακριβώς εκείνη ανά
γονται οι πρώτες μελέτες του για ένα

Ένα ακόμη γερμανικό μοντέλο κατά την εποχή του Β Παγκοσμίου Πολέμου.
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νέο τύπο ελικοπτέρου. Η σϋλληψίςτου
ήταν ιδιοφυής, και θα καταδικαζόταν να
παραμείνη κλεισμένη σε ένα συρτάρι
αν ο εμπνευστής της δεν κόπιαζε για να
εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρηματικά
μέσα για την μετατροπή της συλλήψεως αυτής σε μια ζωντανή μηχανή, ικανή
να αποδείξει εμπράκτως την ορθότητα
των υπολογισμών του Ντ' Ασκάνιο. Το
1927 παρουσίασε στο υπουργείο Αερο
ναυτικής τα οριστικά σχέδια της συ
σκευής του. Το 1928 το υπουργείο του
ανέθεσε την κατασκευή ενός πειραμα
τικού μοντέλου, και έτσι, δυό χρόνια
αργότερα, ήταν έτοιμο να πετάξει το
ελικόπτερο «Ντ' Ασκάνιο -1».
Το ελικόπτερο αυτό απεδείχθη, αντί
θετα με τα προηγούμενα μοντέλα, πιο
εύκολο στην οδήγηση και πιο ευέλικτο.
' Ελυνε επίσης κατά τρόπο οριστικό το
πρόβλημα της σταθερότητας. Πολύ
λίγα πράγματα το χώριζαν από τα
σημερινά μοντέλα. Στην επίσημη επί
δειξη, το σκάφος που το οδηγούσε ο
ταγματάρχης Μ αρινέλλι κατάκτησε
στην Ιταλία τα ακόλουθα παγκόσμια
ρεκόρ, μεταξύ της 8ης και της 13ης
Οκτωβρίου του 1930: Διήνυσε απόστα
ση 1,078’μέτρων. Έφθασε σε ύψος 18
μέτρων. ' Εμεινε ενπτήσειχωρίς διακο
πή 8 πρώτα και 45 δεύτερα λεπτά.
Με τα πειράματα του Ιταλού μηχανι
κού, καθώς και εκείνα του Γάλλου
Μπρεγκέ και του Γερμανού Φόκε που
πραγματοποιήθηκαν την επόμενη διε
τία έκλεισε η περίοδος των σκαπανέων
της καθέτου πτήσεως.
Είχαν πια λυθεί τα βασικά τεχνικά
προβλήματα κατασκευής των ελικοπτέ
ρων και είχαν εξερευνηθεί όλα τα
φαινόμενα της αεροδυναμικής που
απέρρεαν από την περιστροφή της
μεγάλης οριζοντίου έλικος.
Από το 1940 και έπειτα η πρόοδος
του ελικοπτέρου υπήρξε ραγδαία, σε
συνάρτηση με τις αυξανόμενες απαιτή
σεις των ενόπλων δυνάμεων. Την κάθετη
αυτή όμως πρόοδο του ελικοπτέρου θα
μονοπωλούσαν στο εξής οι δυό μεγά
λες στρατιωτικές δυνάμεις του κό
σμου: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η
Ρωσία.
Για να αντιληφθούμε την πρόοδο που
επετεύχθη στον τομέα των ελικοπτέρων, δεν έχομε παρά να ρίξωμε μια
ματιά στα τελευταία ρεκόρ: Το ρεκόρ
αποστάσεως φθάνει σήμερα τα 3.388
χιλιόμετρα. Το ρεκόρ του ύψους θφάνει τα 11.000 μέτρα. Η ταχύτης του
ελικοπτέρου έφθασε τα 341 χιλιόμετρα
την ώρα. ' Ενα από τα μοντέλα του

εργοστασίου «Σικόρσκυ« μπορεί να
μεταφέρει φορτίο 15 τόννων. Το ρωσι
κό μοντέλο Μ. 1-10 έφθασε προσφάτως σε ύψος 2.800 μέτρων με φορτίο
25 τόννων!
Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το
ελικόπτερο προσέφερε μεγάλες υπη
ρεσίες στον τομέα των συνδέσεων, της
μεταφοράς τραυματιών, της σηματοδοτήσεως, της αναγνωρίσεως, στον ανθυ
ποβρυχιακό αγώνα. Πολύ πιο εκτεταμέ
να χρησιμοποιήθηκε το ελικόπτερο
στον πόλεμο της Κορέας και της
Αλγερίας. Στο δε Βιετνάμ απεκαλύφθη
ως το νέο όπλο. Απεδείχθη πράγματι
άφθαστο στον αποκλεισμό και στην
αντιμετώπιση των ανταρτών καθώς και
στην πραγματοποίηση ταχυτάτων στρα
τιωτικών επιθέσεων σε αδιάβατες ή
δύσβατες περιοχές.
' Ετσι οι Αμερικανοί συγκέντρωσαν
στο μέτωπο του Βιετνάμ, ένα εντυπωσι
ακό στόλο ελικοπτέρων, το περίφημο
πλέον «ιππικό των ουρανών», που υπελογίσθη σε δύο χιλιάδες σκάφη. Για
πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου
ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν σαν όρ
γανα επιθέσεως, εφοδιασμένα με βαρειά μυδραλλιοβόλα, πολυβόλα, βόμ
βες, ακόμη και πυραύλους.
' Οσο για την ειρηνική χρησιμοποίηση
του ελικοπτέρου, είναι γνωστές οι
πάμπολες υπηρεσίες που το μέσον
αυτό μπορεί να προσφέρει: μεταφορά
αρρώστων και υγειονομικού υλικού,
διάσωσις ναυαγών, πλημμυροπαθών,
σεισμοπαθών. Μια άλλη χρησιμοποίηση
του ελικοπτέρου είναι ο έλεγχος της
κινήσεως στους μεγάλους αυτοκινητό
δρομους. Η παρακολούθηση των συνό
ρων για την παρεμπόδηση λαθρεμπορί
ου. Ο ραντισμός των αγρών με διάφορά
εντομοκτόνα και λιπάσματα. Η κατά
σβεση πυρκαϊών.
Γεννάται το ερώτημα: πότε επί τέ
λους θα χρησιμοποιηθεί ελικόπτερο
σαν μέσο δημοσίων μεταφορών; Οι
ειδικοί απαντούν ότι η κατασκευή και η
συντήρησις του ελικοπτέρου είναι δα
πανηρά. Και όμως συγκρινόμενη με του
αεροπλάνου είναι πολύ οικονομική.
Δεν φαίνεται να απέχει πολύ η εποχή
που το ελκικόπτερο θα εκτελεί χρέη
εναερίου λεωφορείου.
' Ηδη η αμερικανική εταιρεία «Μπόινγκ-Βερτόλ» ανήγγειλε ότι θα κατασκευ
άσει συντόμως ένα γιγάντιο ελικόπτερο
σε τιμή λογική. Το ελικόπτερο αυτό θα
μπορεί να μεταφέρεη 50 ως 60 επιβά
τες με ταχύτητα άνω των 300 χιλιομέ
τρων την ώρα.
IGINO MENCARELLI

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ
ΣΤΟ
ΣΥΜ ΠΑΝ;
Συν. από τη σελ. 491

δυνατότητα επαφής των πολιτισμών και
άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις. Ο
Μ. Papagiannis διατυπώνει την ακόλου
θη γνώμη:
«Η δική μου άποψη, γράφέι, είναι ότι
η δυνατότητα του να έχει ήδη ο
Γαλαξίας μας πλήρως αποικισθεί δεν
μπορεί να απορριφθεί μέχρις ότου
γίνουν προσεκτικές αναζητήσεις στο
ηλιακό μας σύστημα και ιδιαίτερα στη
ζώνη των αστεροειδών, για αποικίες
του διαστήματος. Μια τέτοια αναζήτη
ση στο ηλιακό μας σύστημα είναι ήδη
μέσα στις δυνατότητες της τεχνολογί
ας μας, με αστρονομικές παρατηρή
σεις από τη Γη, και απευθείας, από
αποστολές διαστημοπλοίων. Είναι γι'
αυτό εντελώς δυνατόν να γνωρίζουμε
με την αλλαγή του αιώνα μας, εάν το
ηλιακό μας σύστημα είναιαποικισμένοή
όχτ. Θα έχωμε επίσης αναζητήσει πλα
νήτες στους γειτονικούς μας αστέρες,
όπως επίσης και σήματα οιασδήποτε
τεχνολογικής δραστηριότητας - ραδιοσήματα, σήματα anoro υπέρυθρο και το
οπτικό, όλα όσα προβλέπονται από το
πρόγραμμα SETI ως δυνατόν να πρα
γματοποιηθούν στη δεκαετία του
1980».
Οπως βλέπουμε από τη σύντομη
αυτή ενημέρωση, το θέμα της αναζητήσης πολιτισμών σε πλανήτες άλλων
αστέρων ή οπουδήποτε άλλού μέσα στο
Σύμπαν και της πιθανής επικοινωνίας
με αυτούς, εισήλθε στο στάδιο της
συστηματικής και υπεύθυνης αντιμετωπίσεως. Εργάζονται τώρα πολλοί ειδικοί
επιστήνονες, θεωρητικοί και μη, τεχνο
λόγοι και πειραματικοί, ώστε να προχω
ρήσει η συγκέντρωση σχετικού υλικού.
Αναμφίβολα μια νέα εποχή αρχίζει να
διαφαίνεται με ποικίλες επεκτάσεις και
εφαρμογές, αλλά και θεωρήσεις από
καθαρώς πνευματικής πλευράς - φιλο
σοφικής, μεταφυσικής και επέκεινα. Ο
άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο
πν ε υματικό κα ι ψ υχικό εξοπλισ μό για να
αντιμετωπίσει ορθώς τα σχετικά προ
βλήματα. Αλλά και με τη βεβαιότητα ότι
η πρόοδός του αυτή θα γίνει αφορμή
ανόδου του, ώστε να βλέπει από πιο
υψηλά νέους ορίζοντες, που να τον
προσανατολίζουν επιτυχέστερα στην
πορεία του μέσα στο Σύμπαν.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
Ιωάννου Κ. Πατταγεωργίου
Διδάκτορες Νομικής
Καθηγητού Σχολής Κοιν. Εργασίας
Διακονίσσων

δέσποζε στις εφημερί
Η δεςΕΙΔΗΣΗ
της ημέρας:
«Με την μέθοδο της μαγείας ο Δ. Ρ.
62 ετών... έβγαζε το ψωμί του. Θύματά
του δεκάδες απογοητευμένες γυναί
κες από τη ζωή, τον έρωτα, τον γάμο,
τις αρρώστιες. Με βότανα και ειδικά
λάδια που τους έδινε με το αζημίωτο
φυσικά, αφού η ταρίφα ήταν 50.000
δρχ., τους πρόσφερε ελπίδες και υπο
σχέσεις για ένα καλλίτερο αύριο...»
Και δυστυχώς δεν ήταν η πρώτη
φορά. Καθημερινά χιλιάδες άτομα, ά
μεσα ή έμμεσα πίπτουν θύματα διαφό
ρων αετονύχηδων, που εκμεταλλεύον
ται τους ενστικτώδεις φόβους των, την
αβεβαιότητα για το μέλλον, την επιθυ
μία να εκβιάσουν την τύχη για να
πετύχουν στη ζωή, στον έρωτα, στις
εργασίες των, ή προβαίνουν σε πράξεις
που πολλές φορές, όχι μόνο έχουν
αντίθετα αποτελέσματα, αλλά διαταράοσουν και την οικογενειακή και κοι
νωνική συμβίωση.
Πρόκειταιπερίτου Κοινωνικού Παθο
λογικού φαινομένου των «Δεισιδαιμο
νιών» και των «Προλήψεων»,που η
γένεσή του, είναι ταυτόχρονη με την
εμφάνιση των ανθρώπων στη γη (1) και
που εξακολουθεί να παρατηρείται ακό
μη και στη σημερινή εποχή, που ο
άνθρωπος όχι μόνο έχει εξηγήσει και
δαμάσει πολλά ανεξήγητα κατά το
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παρελθόν φυσικά φαινόμενα, των οποίωνη άγνοιάτωνεπηρέαζετηνσυμπεριφορά του, αλλά επί πλέον έχει επιτύχει
και μια φαντασιώδη τεχνολογική εξέλι
ξη, ώστε να έχει κατακτήσει καιαυτότο
άγνωστο και απρόσιτο διάστημα (2).
Β. Με τον όρο «Δεισιδαιμονία», στη
σύγχρονη επιστημονική ορολογία, νοεί
ται: «Μια ιδέα, λογικά και πραγματικά,
εσφαλμένη, που δέχεται ότι υπάρχει
σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ανά
μεσα σε δύο φαινόμενα, που από τη
φύση των δεν έχουν καμμιά επίδραση
μεταξύ των» (3), ενώ «Πρόληψη»
θεωρείται η προηγούμενη εσφαλμένη
ενέργεια, για την παραμπόδιση άλλης
ενεργείας ή πράξεως, συνήθως βλαβε
ρής για τα άτομα (4).
Σήμερα οι όροι «Δεισιδαιμονία» και
«Πρόληψη» έχουν ταυτόσημο (5) πε
ριεχόμενο και συγκεκριμένα σημαίνουν
γενικά τον φόβο και την προφύλαξη από
κάθε τι το μεταφυσικό και μάλιστα μη
Χριστιανικό (6).
Από ετυμολογικής πλευράς, η λέξη
«Δεισιδαιμονία» προέρχεται από το
ρήμα «Δείδω» (Φροντίζω - Σέβομαι Φοβούμαι», και την λέξη «Δαίμων»,
δηλαδή φοβούμαι ή έχω «δέος» (σεβα
σμό - ευλάβεια) προς τους δαίμονας
(Θεούς) (7). Γι' αυτό αρχικά η λέξη
«δεισιδαιμονία» χρησιμοποιείται με
την καλή έννοια της «Θεοσέβειας»

π.χ. ο Απόστολος Παύλος, κατά την
ομιλία του στον Αρειο Πάγο είπε προς
τους Αθηναίους: « Ανδρες Αθηναίοι
κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους
υμάς θεωρώ» (Πρ. Απ. ισ τ '. 22) (8). για
να μεταπέσει από του 4ου μ.Χ. αιώνα
στην κακή έννοια του παράλογου φό
βου προς τους Θεούς και κατ επέκτα
ση στις μυστηριώδεις υπερφυσικές
δυνάμεις, που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι
ενεργούσαν για το κακό του ανθρώπου
(σεισμοί - πλημμύρες - καταστροφές επιδημίες κλπ.) (9)
Γ Οι δεισιδαιμονικές ιδέες και οι
προλήψεις απαντώνται στην Ελλάδα
από αρχαιοτάτων χρόνων (11). διατη
ρούνται δε τόσο κατά την εποχή του
Βυζαντίου. (12) παρά την τεράστια
επίδραση της Χριστιανικής Θρησκείας
που είχε καταδικάσει αυτές (13), όσο
και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατί
ας (14) και της νεώτερης Ελλάδας και
υπάρχουν και σήμερα ανεκρίζωτες. όχι
μόνο στη χώρα μας, αλλά σ ’ όλους τους
λαούς της γης και τους πλέον προηγμέ
νους (15). πράγμα που δεν συμβιβάζε
ται φυσικά με την αλματώδη εξέλιξη
κατά τον 20ο αιώνα του τεχνολογικού
και του πνευματικού πολιτισμού και
μάλιστα παρατηρείται σε τέτοια έκτα
ση, που όπως παρατηρεί ο Πλούταρχος
«αποτελεί κατόρθωμα νάβρει κανείς

άνθρωπο απαλλαγμένο από την υπερο
ψία και την δεισιδαιμονία» (16)
Δ. Οι ρίζες τηςδειοιδαιμονικής ιδέας
και των προλήψεων ευρίοκονται τόοο
στο νοητικό πεδίο, όσο καιτοσυναίσθη
μα. βλαοτάνουν δε από τις διάφορες
παραοτάσεις του ατόμου και από τα
συναιοθήματά του ιδιαίτερα μάλιστα
της ανησυχίας και του φόβου Τα
χαρακτηριστικά αυτά στοιχεία των δει
σιδαιμονιών και των προλήψεων εξη
γούν το φαινόμενο γιατί ευρίσκουν
πρόσφορο έδαφος: α) Σε μεγάλο αρι
θμό ατόμων, ανεξάρτητα κοινωνικής
τόξεως. μορφώσεως, θρησκευτικών και
πολιτικών πεποιθήσεων (17). τα οποία
λ.χ. καταφεύγουν οε μέντιουμ, χαρτο
ρίχτρες, καφετζούδες κλπ., για να
επικοινωνήσουν μετά προσφιλών νε
κρών, ή να πληροφορηθούν περί του
μέλλοντος, ή για τον τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων που τους απα
σχολούν, β) Σε άτομα αμαθή, ή στερού
μενα κρίαεως, ή κατωτέρου νοητικού
επιπέδου (π.χ. άτομα υποκόσμου, πόρ
νες κλπ.) (18), γ) Σε άτομα, που
βρίσκονται σε διαρκή ανησυχία ή φόβο,
όπως π.χ. οι επιδιδόμενοι στα τυχερά
παιχνίδια, που κατέχονται απο την
αδημονία για την έκβαση του παιχνιδιού
και οι εγκληματίες που έχουν την
διαρκή ανησυχία μήπως αποκαλυφθεί
το έγκλημά των.
Οι δεισιδαιμονικές ιδέες περιέχουν
λιγότερη κρίση και περισσότερο συναί
σθημα, είναι δε παραπλήσιες προς τις
παθολογικές και συνοδεύονται από την
ακαταμάχητη, κατά κανόνα, πεποίθηση
περί της ορθότητάς των, γι' αυτό και τα
άτομα που κατέχονται απ' αυτές, πολύ
λίγο επηρρεάζονται από συμβουλές και
συστάσεις, ώστε ν' απαλλαγούν τού
των και όχι μόνο αυτό, αλλά προβαίνουν
σ' ανάλογες εσφαλμένες ενέργειες
(19), που το κοινωνικό των κόστος είναι
σημαντικό.
Συγκεκριμένα οι δεισιδαιμονίες:
1.
Είναι άμεοη αιτία εγκλημάτων
και ειδικότερα: α) Διαπράξεως κλοπών,
ιδιαίτερα δε αντικειμένων ασήμαντης
αξίας, ακόμη και από έντιμα και οικονομικώς ανεξάρτητα άτομα, γιατί υπάρχει
η δεισιδαιμονική ιδέα, ότι το κλοπιμαίο
φέρνει γούρι (20) ή στεριώνει το σπίτι,
π.χ. κλοπή γάτας κλπ., β) Διαπράξεως
φόνων, π.χ. η δημοσιευθείοα, προ ετών,
στις εφημερίδάς είδηση: «Ο φόνος
έγινε Τρίτη και 13: Δεν ήταν ζήλεια
-έτσι ισχυρίζεται τώρα ο δράστης- που
οδήγησε τον Π.Γ. Γαβαλά ετών 31,
νυκτοφύλακα του ΟΤΕ, στον φόνο της
νεαρής γυναίκας του Μαρίας, ετών 18.

Υποστηρίζει ότι αφορμή του εγκλήμα
τος έδωσε η μετατόπισις -από την
υναίκα του- ενός εικονίσματος, που
ΐθελε εκείνος να προσκυνήσει για
ϊεύτερη φορά, για να του περάσει ο
πονόδοντος... Ο δράστης προσπάθησε
να δικαιολογήσει το έγκλημά του με
την... δεισιδαιμονία», γ) Η επιθυμία της
δημιουργίας αισθημάτων έρωτος οε
κάποιο πρόσωπο οδηγεί στη διάπραξη
πολλών αξιοποίνων ή και κωμικών ακόμη
πράξεων, ανάλογα της δεισιδαιμονικής
ιδέας, λ.χ. προσβολή των ηθών, ζωο
κτονία κλπ. Ο ομότιμος Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Γαρδίκας,
στο σύγγραμμά του αναφέρει πολλά
τέτοια κωμικοτραγικά περιστατικά (21),
που μοναδικό σκοπό είχαν την πρόκλη
ση αισθημάτων έρωτος, δ) Η δεισιδαιμονική ιδέα, τόοο στην Ελλάδα, όσο και
σε άλλες χώρες, ότι τα αφροδίσια
νοσήματα θεραπεύονται με τη συνου
σία μετ' ανηλίκων, γίνεται αιτία όχι μόνο
ασελγών πράξεων σε βάρος αυτών και
στη συνέχεια δημιουργίας και πολλών
άλλων ανεπανορθώτων ή δυσεπιλύτων
καταστάσεων, με σοβαρές οικογενεια
κές και κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά με
την κατά κανόνα μετάδοση του αφροδι
σίου νοσήματος οτον ανήλικο και τη
διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της
σωματικής βλάβης (Π.Κ. 308). της
επικίνδυνης για την υγεία συνάφειας

(Π.Κ. 425) και της μεταδόσεως αφροδι
σίου νοσήματος (άρθρ. 14 Ν.Δ.
4095/1960), ε) Πολλά άτομα χρησιμο
ποιούν μάγια, κατά τρόπο ποινικά κολά
σιμο, με την δεισιδαίμονα πίστη, ότι 0c
επιτύχουν, να βλάψουν, σωματικά, ψυ
χικά, ηθικά ή υλικά τα άτομα που
εχθρεύονται, ή αποτελούν εμπόδιο
στις διάφορες επιδιώξεις των. Ακόμη
πολλές φορές βλάβη ή πάθημα, που η
αιτία τους είναι ανεξήγητη, αποδίδεται
από το θύμα της μαγγανείας (μαγια)
προκληθείσα από κάποιο εχθρό, κατά
του οποίου ο παθών αντεκδικείται (22).
στ) Η δεισιδαιμονική πίστη, ότι με
εξορκισμούς και άλλα μέσα π.χ. γιατρο
σόφια επιτυγχάνεται η θεραπεία διαφό
ρων νοσημάτων, οδηγεί πολλές φορές,
σε παραμέρηση ή και παραμέληση της
επιστημονικής θεραπείας από τους
υπευθύνους ιατρικούς παράγοντες, με
αποτέλεσμα, παρερχομένου άπρακτου
πολυτίμου χρόνου, τη σοβαρή βλάβη
της υγείας των πασχόντων και την
αδυναμία γενικά της ιατρικής επιστή
μης να τους βοηθήσει, όταν τελικά
αποφασίσουν να καταφύγουν ο ' αυτή, ή
και τον θάνατο ακόμη αυτών (ανθρωπο
κτονίες εξ αμελείας), ζ) Στην Ελλάδα,
κατά το παρελθόν, επικρατούσε η λαϊκή
πρόληψη, ότι κατά θρησκευτική επιτα
γή, οι εβραίοι φονεύουν παιδιά χριστια
νών για ορισμένες ιεροτελεστίες των.
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Δεξιά: Χαρακτηριστικός τύπος μάντισσας με τη γυάλινη φωτεινή σφαίρα της, που
προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον. Στην απέναντι σελίδα επάνω: Το λεγόμενο
«κάρφωμα» του εχθρού στη μαύρη μαγεία. Κάτω: Πολλοί αστρολόγοι του
εξωτερικού, αλλά και της χώρας μας κάνουν μεγαλόστομες προβλέψεις για το
μέλλον. Ατυχώς όμως γ ι' αυτούς πέφτουν πάντα έξω.

Απ αυτήν την πρόληψη είχαμε εγκλή
ματα τελεαθέντα από τονόχλο κατά των
εβραίων. δηλαδή επιθέσεις με πέτρες,
ή ένοπλες, των οποίων τ ’ αποτελέσμα
τα ήταν τραυματισμοί και φόνοι και η)
Στην τέλεση, κατά το παρελθόν τυμβωρυχιών, δηλαδή το ξέθαμα του νε
κρού, που νόμιζαν ότι βρυκολάκιαοε και
το τρύπημα της καρδιάς του. ή τον
τεμαχισμό του λειψάνου, ή το θάψιμό
του ο' άλλο μέρος, προκειμένου να τον
καταστήσουν αβλαβή, γιατί σύμφωνα με
την δεισιδαιμονική δοξασία είχε την
δύναμη εξερχόμενος του τάφου την
νύκτα, αλλά καμιά φορά και την ημέρα,
να βλάπτει, είτε το κοινωνικό σύνολο,
είτε μεμονωμένα συγγενείς ή εχθρούς
του (23). Αλλά και σήμερα παρατηρούν
ται παρόμοιες δεισιδαιμονικής φύοεως
πράξεις, όπως π.χ. η προ ετών κλοπή
από διαρρήκτες νεκροκεφαλής από το
οστεοφυλάκειο του νεκροταφείου Μαλακωπής Θεσσαλονίκης, που «την μετάφεραν οε.διαμέρισμα για να εφαρμό
σουν τη θεωρία εγχειρίδου μαύρης
μαγείας, προκειμένου να εξαλείφονται
τα ίχνη τους κατά τις διαρρήξεις» (24).
Σημειούται ότι οι δεισιδαιμονικές
ιδέες: α) Στα αναπτυγμένα, πολιτιστικά
κράτη, όπου η παιδεία και η αγωγή των
νέων αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, σπά
νια γίνονται γενεσιουργός αιτία δαπράξεως βαριών εγκλημάτων και φυσικά
μόνο από άτομα, που κατ’ εξαίρεση
στερούνται των προσόντων τούτων ή
ψυχικά πάσχουν παθολογικά (25), β) Αν
και είναι επιφανειακά, όπως αναφέρθη
κε, παραπλήσιες προς τις παραληρητικές ή τις παρανοϊκές, δηλαδή τις
παράφρονες, στην ουσία είναι διαφορε
τικές και συμβάλλουν λιγότερο στην
τέλεση εγκλημάτων, γιατί το μη παθο
λογικά ψυχικά άτομο διαθέτει επαρκείς
αντίρροπους δυνάμεις να αντιδράοει
όταν οι ιδέες αυτές το προωθούν οε
βαριά εγκλήματα, ενώ οι δεύτερες
(παρανοϊκές), βαθιά ριζωμένες μέσα
στη ψυχή του ατόμου το κατευθύνουν
κατά τρόπο μάλλον αναγκαστικό(26), γ)
Οδηγούν πιο εύκολα οτο έγκλημα τα
υπολελειμμένα την διάνοια άτομα, τα
ψυχικώς μειονεκτούντα, τα μη έχοντα
επαρκή αντίσταση της βουλήσεως και
τα υποκείμενα ευχερώς στην υποβολή,
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σε ανώμαλες διεγέρσεις συναισθημά
των, μυστικοπαθείς ιδέες και φαντασιο
πληξίες (27) και δ) Συχνότερα συμβάλ
λουν, σαν δευτερεύοντες γενεσιουργικοί εγκληματικοί παράγοντες, δηλαδή
με το να προωθούν αυτόν που έχει
ροπή στο έγκλημα και να τον διευκολύ
νουν στην εκτέλεση μιας εγκληματικής
πράξεως π.χ. αα) τα φυλακτά που
φέρνουν οι δράστες τοιούτων πράξε
ων, ββ) η ενέργεια άλλων δεισιδαιμονικής φύοεως πράξεως, όπως η προαναφερθείσα κλοπή της νεκροκεφαλής,
γγ) οι μαγικές φράσεις, που είτε τις
απαγγέλουν, είτε τις φέρνουν γραμμέ
νες μαζί τους, δδ) η εγκατάλειψη στον
τόπο του αδικήματος αντικειμένων στε
νότατα συνδεδεμένων με το άτομό του,
ή και περιττωμάτων του, με την ακλόνιτη πεποίθηση, ότι με αυτές τις ενέργει
ες, θα προστατευθεί από την ανακάλυ
ψη της αστυνομίας και φυσικά θ ’
αποφύγει την σύλληψη και την τιμωρία
(27α). Στην πραγματικότητα, τις περισ
σότερες φορές, η προαναφερθείσα
συμπεριφορά του δράστου μιας εγκλη
ματικής πράξεως, φανερώνουσα την
ύπαρξη κατωτέρου διανοητικού επιπέ
δου και έλλειψη προνοίας αυτού, διευ
κολύνει την Αστυνομία στον εντοπισμό
και τη σύλληψή του, γι' αυτό και
επιβάλλεται η επιστημονική έρευνα και
γνώση των δεισιδαιμονικών ιδεών και
της δεισιδαιμονικής συμπεριφοράς των
εγκληματιών και γενικότερα των άνθρώπων του υποκόσμου. Η επιστημονι
κή γνώση της δεισιδαιμονικής συμπερι
φοράς των εγκληματιών και γενικά των
ανθρώπων του υποκόσμου διευκολύνει
πολύ το έργο των αστυνομικών, ανακριτικών και δικαστικών αρχών, δίδουσα
εξήγηση, πολλές φορές, σε ανεξήγητα
ή ακατανόητα εγκλήματα ή ενέργειες
των ατόμων αυτών (28).
2.
Είναι έμμεση πηγή εγκληματι
κότητας και τούτο γιατί οι δεισιδαίμονες με την ευπιστία που τους διακρίνει
διερεθίζουν τους διαφόρους απατεώ
νες, που απαλλαγμένοι από δεισιδαιμονικές ιδέες, τους εξαπατούν και φυσικά
τους εκμεταλλεύονται οικονομικά, αποζούντες έτσι άκοπα και παρασιτικά
σε βάρος των (29).
• Ειδικότερα:

α. Πολλά ατομα αποζούν από τις
προβλέψεις για την έκβαση του παιχνι
διού στους παίζοντας στα διάφορα
κέντρα (λέσχες) τυχερών παιχνιδιών.
β. Πολλές γυναίκες κερδίζουν ση
μαντικά χρηματικά ποσά, προλέγουσες
τα μέλλοντα από τα υπολείμματα του
καφέ (καφετζούδες), την χειρομαντία
τα χαρτιά της τράπουλας (χαρτορί
χτρες), ή αποτρέπουσες την βασκανία
(το μάτιασμα) με εξορκισμούς και άλλα
μέσα (30). Επίσης υπάρχουν πολλές
κατηγορίες μάντεων και μέντιουμ που
επικαλούνται μάλιστα σαν στοιχεία της
αναγνωρισμένης ικανότητάς των δι
πλώματα ειδικών σπουδών μαντείων
(31) ή την ιδιότητα του μέλους, ανυπάρ
κτων, κατά κανόνα, αλλοδαπών Εταιρει
ών Ψυχικών Ερευνών, αστρολόγοι,
πνευματιστές και πλήθος άλλων προ
φητών, που προλέγουν το μέλλον,
επικοινωνούν με τα πνεύματα προσφι
λών νεκρών, αποκαλύπτουν κλέπτες,
υποδεικνύουν δήθεν κρυμμένους θη
σαυρούς (32) και συμβουλεύουν για
οποιοδήποτε θέμα, που απασχολεί τον
άνθρωπο, ψυχικά, επαγγελματικά, αι
σθηματικά, κατά φαντασία αισθενείς
(33). Υπολογίζεται ότι στην Γαλλία, οι
αστρολόγοι, τα μέντιουμ και οι άλλοι
επαγγελματίες της τύχης και του μέλ
λοντος υπερβαίνουν τους 70.000, ενώ
στην Αθήνα μόνο ανέρχονται σε περισ
σότερους από δώδεκα χιλιάδες (34)
(45), που με ελαφρή τη συνείδηση
εκμεταλλεύονται τις προσδοκίες, τον
πόνο, την αγωνία και την ανάγκη μιας
καλής κουβέντας, χιλιάδων ανθρώπων,
που στη σημερινή εποχή είναι γεμάτοι
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προβλήματα. Τα άτομα αυτά, πολλές
φορές, μη διαθέτοντα ούτε τη στοιχει
ώδη εκπαίδευση (35α) ανώμαλοι τύποι ή
τυχοδιωκτικά στοιχεία εκτός του ότι
είναι άριστοι πρακτικοί ψυχολόγοι, δυνάμενα και από αδιόρατες ακόμη αντι
δράσεις των θυμάτων τους, στις υπο
βαλλόμενες ερωτήσεις, να προσδιορί
σουν τα προβλήματά τους που άλλωστε
βασικά γνωρίζουν, έχοντας υπόψη ότι
κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το φύλο
που ανήκει, το επάγγελμα που ασκεί,
την κοινωνική θέση του και την ηλικία
του, έχει ορισμένα προβλήματα, φρον
τίζουν ταυτόχρονα να επιβεβαιώσουν
τις προσωπικές · των εκτιμήσεις, με
πληροφορίες που εκμαιεύομναπό τους
πελάτες των, τους συγγενείς των, τα
άτομα που τους συνέστησαν (ποτέ ή
σπάνια δέχονται άγνωστους πελάτες)

και τέλος από τους συνεργούς των
(36). δηλαδή από άτομα-υπαλλήλους
των, που εξαπολύονται στο οικογενεια
κό, κοινωνικό και επαγγελματικό περι
βάλλον των πελατών τους για τη
συγκέντρωση στοιχείων.
γ. Ιδιαίτερη κατηγορία απατεώνων
αποτελούν οι μάγοι που ισχυρίζονται,
είτε ότι με τα μάγια των είναι σε θέση να
πραγματοποιούν τις επιθυμίες των πε
λατών τους, όπως π.χ. η Α.Λ. που
υποσχέθηκε στην Β.Κ. ότι: «με μάγια θα
κάνει τον άντρα της να γυρίσει στο
σπίτι, παίρνοντας νια αντάλλαγμα
114.000 δραχμές, φορητή τηλεόραση,
σύνθετο, ροτόντα με 6 καρέκλες και
ένα ηλεκτρικό σίδερο...» (37), είτε
αντιθέτως μπορούν να λύνουν τα μάγια
που έχουν γίνει σε βάρος των πελατών
τους, όπως π.χ. «Μηχανικός κατάφυγε
σε μέντιουμ να του λύσει τα μάγια» (38)
ή «πλήρωσε 680.000 δραχμές, για να
λυθούν τα μάγια και να πάνε καλά οι
υποθέσις της» (39) και δ) Υπάρχουν,
τέλος, οικομπογιαννίτες και οι τσαρλα
τάνοι, άτομα που αντιποιούνται το
ιατρικό επάγγελμα, χωρίς να έχουν τις
σχετικές γνώσεις, από αρχαιοτάτων
χρόνων (40) εκμεταλλεύονται την αγω
νία των συνανθρώπων τους σε θέματα
υγείας και θεραπεύουν, με αντιεπιστη
μονικές μεθόδους και μέσα (π.χ. ξόρ
κια), ανθρώπους και ζώα ή ισχυρίζονται
επί δυσιάτων νοσημάτων, π.χ. καρκίνου
ότι ανακάλυψαν το φάρμακο θεραπείας
των π.χ. το προ ετών «νερό του
Καματερού» που τόσο θόρυβο δημι
ούργησε, με αποτέλεσμα, πολλές φο
ρές, να δημιουργείται πραγματική δεισιδαιμονική υστερία, που καταλήγει όχι
μόνο στη στυγνή εκμετάλλευση των
ασθενών, αλλά και την δημιουργία
κινδύνων ζωής, γιατί οι από δεισιδαίμονα πίστη καταφεύγοντες σ' αυτούς
αγνοούν τους επιστήμονες ιατρούς, ή
παραμελούν την από αυτούς καθορισθείσα θεραπευτική αγωγή και τελικά
έχομε επιδείνωση της υγείας των και
πολλές φορές και τον θάνατο αυτών.
Σημειούται ότι στην Ελλάδα, πολλές
φορές, έχουν παρουσιασθει ομαδικά
δεισιδαιμονικά παραληρήματα σε θέμα
τα υγείας, σε μεγάλη έκταση, προκληθέντα από ορισμένους εκμεταλλευτές
του ανθρώπινου πόνου, που ισχυρίζον
ται ότι ανακάλυψαν το φάρμακο του
καρκίνου, ή ότι έχουν την δύναμη με
διάφορα μέσα να θεραπεύουν κάθε
ασθένεια. Τις καταστρεπτικές συνέπει
ες της δράσεως των κομπογιαννιτών
και των τσαρλατάνων και της δεισιδαίυονας πίστεως για την δήθεν αποτελε-

σματικότητα που έχουν τα γιατροσόφια
καιτα ξόρκια, εύστοχαεπισημαίνεικαιη
λαϊκή εμπειρική σοφία με την παροιμία:
«Γιατροσόφια και ξόρκια χαντακώνουνε
τα σπίτια» (41).
Οι απατεώνες της κατηγορίας αυτής
δύναται να διωχθούν, όχι μόνο για
απάτη, αλλά και για παράνομη άσκηση
του ιατρικού επαγγέλματος (42).
Υπολογίζεται ότι μόνο στην Αθήνα
καθημερινά περισσότερα από χίλια άτο
μα καταφεύγουν στους διαφόρους α
στρολόγους, πνευματιστές, μέντιουμ,
μάγους και άλλους ανιχνευτές του
μέλλοντος, ή απατεώνες θεραπευτές
και εκατομμύρια δραχμές, χάριν των
δεισιδαιμονικών ιδεών, σπαταλούνται
για μη παραγωγικούς σκοπούς.
3.
Γίνονται αφορμή διαταράξεως
της καθημερινής, ατομικής, οικο
γενειακής, κοινωνικής και οικονο
μικής ζωής, αφού δεκάδες χιλιάδες
άτομα επηρεάζονται και εξαρτούν τις
διάφορες ενέργειές των (π.χ. δεν
ψωνίζουν Τρίτη, ή 13 του μήνα) από
διάφορες δειοιδαιμονικές ιδέες ή προ
λήψεις, ή ακόμη και από τα αναγραφό
μενα ωροσκόπια των εφημερίδων και
των περιοδικών.
Ε. Από το πλήθος των δεισιδαιμονιών
και των προλήψεων ιδιαίτερη κατηγορία
αποτελούν, γιατί παρουσιάζουν αξιο
πρόσεκτο λαογραφικό και κοινωνιολογι
κό ενδιαφέρον, εκείνες της λαϊκής
εμπειρικής σκοπιμότητας δηλαδή αυ
τές που ο ανώνυμος λαός, με την
εκμετάλλευση του φόβου και της ανη
συχίας, επιδιώκει μια σκόπιμη συμπερι
φορά, για την επίτευξη κάποιου πρακτι
κού σκοπού, που συμβάλλει στην ομαλή
ατομική, οικονομική και κοινωνική ζωή.
Συγκεκριμένα με τις δεισιδαιμονίες
και τις προλήψεις λαϊκής εμπειρικής
σκοπιμότητα επιδιώκεται η επίτευξη
των εξής σκοπών:
α. Η διατήρηση της έννομης τάξεως π.χ. «Συνιοτούν να μην κλέβει
κανένας τα ξένα αυγά Παραδέχονται
πως όποιος κάνειαυτό (κλεφταοαυγουλάς) θα τιμωρηθεί όταν πεθάνει. Η
ψυχή του δεν θα μπορεί να σταθεί
πουθενά στον άλλο κόσμο, αλλά θα
κυλιέται αυτή απ' εδώ κι απ' εκεί, σαν
το αυγό που είναι στρογγυλό» (43)
(Σκοπός: Η αποτροπή της προσβολής
του έννομου αγαθού της ιδιοκτησίας
και μάλιστα βασικής τροφής για τα
άτομα).
β. Η προαγωγή και η διατήρηση
της ψυχικής και σωματικής υγείας
π.χ. «Αν η ανύπαντρη κοπέλλα, όταν
πλένει την σκάφη βρέχει το φόρεμά
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της στο μέρος της κοιλιάς θα πάρει.,
άντρα μπεκρή» (44). (Καμιά υπόδειξη
και συμβουλή της μητέρας δεν θα
μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα όσο η
πιο πάνω απειλή. Το βρέξιμο στο μέρος
της κοιλιάς των γυναικών είναι δυνατόν
να προκαλέσει επιπλοκές στην υγεία
των, π.χ. σαλπιγγίτιδες κλπ ).
γ. Η αποτροπή κινδύνων ζωής π.χ.
«Από πάνω από την κούνια να μην
περνούν πράγματα κατά την μεταφορά
των, γιατί το μικρό δεν μεγαλώνει» (45).
(Στοιχειώδης προφύλαξη από τον κίν
δυνο να παραπέσει το μεταφερόμενο
πράγμα πάνω οτο μωρό και να το
τραυματίσει ελαφρά ή βαριά).
δ. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών
π.χ. «Δεν πρέπει τα μαθητούδια να
ξύνουν τα μαλύβια τους κι από τις δύο
άκρες γιατί θα πεθάνει ο πατέρας τους,
ή η μητέρα τους» (46). (Μεγάλος
πραγματικά κίνδυνος για τα μικρά παιδιά
όπως γράφουν και συχνά ξύνουν το
κεφάλι ή το πρόσωπό τους με την άλλη
άκρη του μολυβιού, να βγάλουν τα
μάτια τους ή να προκαλέοουν μικροτραυματισμούς).
ε. Η τόνωση του θρησκευτικού
συναισθήματος και η τήρηση των
κανόνων της Εκκλησίας π.χ. « Οποι
ος λείψει από την εκκλησία τρεις
φορές συνεχώς, χωρίς λόγο, πιστεύουν
ότι ξεγράφεται από τα χαρτιά του
Θεού» (Εκπλήρωση της βασικής υποχρεώσεως κάθε συνειδητού Χριστια
νού, όπως παρακολουθεί κάθε Κυριακή
την Θεία Λειτουργία).
στ. Η διαπαιδαγώγηση σε θέματα
καλής συμπεριφοράς, τάξεως και
νοικοκυρωούνης π.χ. «Δεν πρέπει
όταν σκουπίζει η κοπέλα το σπίτι ν'
αρχίζει από το βάθος προς την πόρτα,
γιατί έτσι φεύγουν και τ' αγαθά του
σπιτιού από τηνπόρτα» (47). (Ηαλήθεια
είναι πως στην περίπτωση αυτή ένα
μικρό φύσημα ανέμου από την ανοικτή
πόρτα επαναφέρει μέσα στο σπίτι αρκε
τά ελαφρά σκουπίδια).
ζ. Η τήρηση γενικά κανόνων συμ
περιφοράς ομαλής κοινωνικής συμβιώσεως π.χ. «Τη νύχτα δεν κάνει να
χύνουμε βραστό νερό έξω γιατί ζεματί
ζουνε τις ψυχές. Μπορεί όμωςτηνώρα
αυτή να περνούνε και κακά πνεύματα
και όταν ζεματιστούνε θα εκδικηθούν»
(48). (Στοιχειώδης κανόνας συμπερι
φοράς για την ομαλή κοινωνική συμβίω
ση. γιατί εκτός της περιπτώσεως να
προκληθεί ατύχημα σ' εκείνον που θα
δεχθεί το βραστό ή ζεστό νερό, υπάρ
χει η πιθανότητα να δημιουργηθούν
προστριβές με όσους στα καλά καθού

516

μενα δεχτούν πάνω τους νερά, είτε
κρύα, είτε ζεστά).
ΣΤ. Από τα εκτεθέντα σαφώς προκύ
πτει το συμπέρασμα, ότι σήμερα οι
δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις αποτε
λούν χαρακτηριστικό στοιχείοπολιτισμικής βραδυπορείας, αν όχι και οπισθοδρομίας (49) και ότι σ όλους τους
λαούς και στην Ελλάδα είναι η συνηθι
σμένη αιτία διαπράξεως εγκληματικών
πράξεων, αθλιότητας και δυστυχίας της
ζωής, είναι όπως λέγει ο Θεόφραστος
«μια δειλία στο Θείο» (50).
Το κοινωνικοπαθολογικό φαινόμενο
των δεισιδαιμονιών και των προλήψεων,
δύναται να καταπολεμηθεί με μακρο
χρόνια συστηματική προσπάθεια, όλων
των υπευθύνων κοινωνικών φορέων και
συγκεκριμένα: α) Με την κατάλληλη
αγωγή στην οικογένεια των νεαρών
μελών της Γονείς και ιδιαίτερα η
μητέρα, που είναι απαλλαγμένοι από
δεισιδαιμονικές ιδέες, είναι βέβαιο ότι
θα προετοιμάσουν την κατάλληλη υπο
δομή, στην οποία θα στηριχθεί το βίωμα
των αληθινών δοξασιών για όλες τις
εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου, β) Με
την διάδοση της αληθινής παιδείας και
περιστολής της αμάθειας (51). Κατά
την σοσιαλιστική αντίληψη «το ξεπέρα
σμα των δεισιδαιμονιών και των προλή
ψεων πετυχαίνεται με την κατάργηση
της εκμετάλλευσης και με την διαπαιδαγωγική δουλειά στις συνθήκες του
σοσιαλισμού» (52). γ) Με την συμβολή
όλων των θρησκευτικών και πολιτισμι
κών παραγόντων, με σκοπό τη διαφώτι
ση των μεγάλων μαζών, σ' όλα τα
κοινωνικά καυτά προβλήματα και την
εξουδετέρωση των φόβων και γενικά
των συνθηκών που δημιουργούν πρό
σφορο έδαφος για την ανάπτυξη των
δεισιδαιμονιών και των προλήψεων και
δ) Με την συνεχή δίωξη από τις
αστυνομικές αρχές και την αυστηρή
καταδίκη των εμπόρων εκμεταλλεύσεως των δεισιδαιμονιών και των προλή
ψεων (53).
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ΚΑΡΟΛΟΣ Δαρβίνος, υποστάς
Ο καρδιακήν
προαβολήν, απεβίωσεν ειρηνικώς εν Αγγλία μόλις προ
αιώνος. Η πολύκροτος θεωρία του περί
εξελίξεως, η βάαις όλης της συγχρό
νου διδασκαλίας της βιολογίας έφθασε
να γίνηται αποδεκτή με πάθος παραπλήοιον του σεβαομού. Εις την επιστή
μην το όνομά του αναφέρεται μεταξύ
εκείνων του Κοπερνίκου, του Γαλιλλαίου, του Νεύτωνος και του Αϊνστάιν. Ο
Δαρβινισμός, εν τοσούτω, εξ αιτίας
όλης του της αποδοχής δημιουργεί
σήμερον σωρείαν προβλημάτων εκπλη
κτικών αναστατώσεων.
Εξέλιξις και Δαρβινισμός συχνάκις
εκλαμβάνονται ως ταυτόσημοι έννοιαι.
Δεν είναι όμως. Δεν σημαίνουν το ίδιο
πράγμα. Παρά το το γεγονός ότι η
εξέλιξις της ζωής πέραν μιας μακράς
περιόδου αμφισβητείται υπό πολλών
πιστών εις την θείαν δημιουργίαν (αντιπροσωπευομένου σύμφωνα με μίαν
ψηφοφορίαν του ημίσεως περίπου του
πληθυσμού των ενηλίκων των Ηνωμέ
νων Πολιτειών), αποδεικτικά στοιχεία,
αποκτηθέντα κατά την διάρκειαν των
δύο τελευταίων εκατονταετηρίδων από την γεωλογίαν, την παλαιοντολογί
αν, την μοριακήν βιολογίαν και πολλούς
άλλους κλάδους της επιστήμης - πα
ρουσιάζουν την εξέλιξιν πραγματικήν
βεβαιότητα. Ο Δαρβινισμός εξ άλλου,
παρά τας καταβαλλομένας τεράστιας
προσπάθειας όεν έχει αποδειχθεί επιστημονικώς.
Πλείστοι επιστήμονες δέχονται ότι η
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ζωή έχει εξελιχθεί με τυχαίας, σπορα
δικός διακοπάς εις την αείποτε αναπτυσσομένην ποικιλίαν και επιπλοκήν
εις την διαφοράν του είδους και ότι
ωρισμέναι εκ των κυρίων εξελικτικών
αποκαλύψεων εις την ιστορίαν των
ζώντων οργανισμών έχουν συντελεσθεί διαδοχικώς: 1) μικρόβια και πηλός
2) σπόγγοι και μέδουσαι 3) ιχθείς με
σπονδυλικήν στήλην 4) αμφίβια, ζώντα
εν μέρει εις την ξηράν 5) ερπετά
(συμπεριλαμβανομένων και των δεινο
σαύρων) 6) πτηνά και μαστοφόρα. Τα

Ο Κάρολος Δαρβίνος, προσωπογραφία
του Κόλιερ.

ευρήματα απολιθωμάτων επιβεβαιουν
αυτήν την διαδοχήν των σχηματικών
μορφών. Εν τοσούτω όμως ο Δαρβίνος
ήλπιζε ότι θα εγένοντο περισσότερα.
Επίστευεν ότι υπήρχε σύνδεσμος μετα
ξύ των 6 (εξ) ως άνω βαθμιδών - ότι οι
ιχθείς εξειλίχθησαν εις αμφίβια, τα
αμφίβια εις ερπετά, τα ερπετά εις
πτηνά και ούτω καθ’ εξής.
Επί πλέον ο Δαρβίνος ήτο πεπεισμέ
νος ότι αυτή η πορεία (το προτσές)
γενικώς συνέβαινεν ολίγον κατ' ολίγον
με λεπτός διεργασίας και ελάχιστος
«βελτιώσεις», αι οποίαι απέρρεον, από
ό,τι αυτός εκάλει «φυσικήν επιλογήν»
του ικανωτέρου εν μια συνεχεί και
ακαταπαύστω πάλη προς επιβίωσιν. Οι
επιζώντες ούτοι (διασωθέντες), επρέσβευε δια της θεωρίας του ο Δαρβίνος,
ήσαν περιθωριακώς υπέρτεροι των γεν
νητόρων των - είχον, ενδεχομένως,
οξυτέραν όρασιν ή ιδιότητας, που τους
καθίστων ικανούς να αντέχουν εις το
δριμύ ψύχος. Μικρόν κατά μικρόν τα
χαρακτηριστικά ταύτα της επιβιώσεως
συνεσωρεύθηκαν μέχρις ότου ένα νέον είδος ζώου ή φυτού ανεφάνη. Εαν
συνέβαινε τούτο, πράγματι, το" δείγμα
του απολιθώματος θα έπρεπε να δείξει
μίαν θαυμασίαν και τεράστιον πρόοδον
άνευ διακοπής. Το αντίθετον όμως
παρατηρείται. Σαφώς, η Γη, έχει αντικρύσει αφθονίαν ζωικών μορφών, τας
οποίας σχεδόν δεν γνωρίζομεν και
τινες εξ αυτών δυνατόν να μην είναι και
μεταβατικοί. Αλλ’ όμως υπάρχει μία
συνοχή μία συνέπεια περί τα κενά του

Υποθετική αναπαράσταση τοπίου του Μεσοζωικού αιώνα με Δεινόσαυρους, Βροντόσαυρους κ.λ.π.

απολιθώματος: Τα απολιθώματα ελλεί
πουν και δεν απαντώνται εις πολλούς
από τους πλέον σπουδαίους χώρους.
Οι συνεκτικοί κρίκοι μεταξύ μερικών
μεγαλύτερων ομάδων ζώων όχι απλώς
δεν υπάρχουν εις τα μέρη ταύτα, αλλ’
ούτε, τουλάχιστον, εις αριθμούς, που
θα έθετον την καταστασίν των πέραν
πάσης αμφιβολίας.
Υπάρχουν, εν τούτοις, εκτενείς πε
ρίοδοι της ιστορίας, οπότε υφίσταται
κάθε εύλογος αιτία να αναμένωμεν
αφθονίαν ενδιαμέσων μορφών ζωής.
Τα μουσεία, επί παραδείγματι, έχουν
χιλιάδας απολιθωμάτων των πρωίμων
ασπονδύλων θαλάσσιων πλασμάτων και
ένα εξ ίσου μεγάλον αριθμόν ενός
αρχαίου είδους ιχθύος. Μεταξύ των
δύο, που καλύπτουν μίαν περίοδον 100
περίπου εκατομμυρίων ετών, θα ανέμενεν τις να εύρη απολιθώματα, συγχωνευμένα το ένα μέσα εις το άλλο που
θα ήταν δύσκολον να αποφανθεί, που
ετελείωναν τα ασπόνδυλα και που τα
σπονδυλωτά ήρχιζαν. Αντί τούτου ομά
δες επακριβώς καθωρισμένου ιχθύος
αναπηδούν εντός του δείγματος του
απολιθώματος φαινομενικώς τουλάχι
στον από πουθενά.
Αυτά τα κενά μεταξύ των μεγαλυτέρων εξελικτικών μεταβολών δεν είναι
αμελητέοι ποσότητες χρόνου, αλλά
σημαντικοί περίοδοι, όπου εκτεταμένοι
φυσιολογικοί μεταβολαί, έπρεπε να
έχουν λάβει χώραν.
Παραμένει, επί παραδείγματι, αναπάντηντον το ερώτημα, τινι τοόπω αι

νυκτερίδες ανέπτυξαν τας πτέρυγάς
των; Η διαφορά μεταξύ της νυκτερίδος
και της απτέρου μορφής - της εν είδος
ποντικιού - όπως ο πρόγονος είναι
τεραστία. Προσέτι ουδέν στοιχείον εις
το δείγμα απολιθώματος υποδηλοί απομεμακρυσμένως ότι υπήρξε μια βρα
δεία Δαρβίνειος εξέλιξις δια να καταλήξει ένα περιπατούν μέλος εις πτερω
τόν. ' Ετερον παράδειγμα αποτελεί η
φάλαινα. Η γενική παραδοχή είναι ότι οι
πρόγονοι της φαλαίνης ήσαν αρχέγονα
μαστοφόρα τα οποία έφερον οπλήν και
εκινούντο από την γην εις την θάλασ
σαν και εικάζεται ότι κατά την διάρκειαν
αυτής της περιόδου εκεί «πρέπει να
συνετελέσθη», μίαν εν τω μεταξύ
αμφίβιος φάσις. Δεν υπάρχει όμως
δείγμα απολιθώματος που να επιρωνύη
αυτήν την πιθανότητα.
Ανεξαρτήτως των ως άνω, τα κενά
του απολιθώματος δεν προμηνύουν
ούτε και σημαίνουν τον θάνατον του
Δαρβινισμού. Αλλά η θεωρία δεν διάγει
πολύ καλλίτερα εντός του βιολογικού
εργαστηρίου. Αληθώς όλη η ζωή
χηματίζεται από κύτταρα. Εντός εκάστου κυττάρου είναι τα γονίδια, οι
κληρονομικοί παράγοντες -ένας κίδιξ
γνώσεων και πληροφοριών, μοναδικός
και ιδιόρυθμος εις έκαστον φυτόν και
πλάσμα. Διαρκούσης της αναπαραγω
γής, το γενεσιολογικόν μήνυμα ενός
ζώντος όντος ενούται με εκείνο του
άλλου και το ήμιου εκάστου κληρονο
μείται υπό του γόνου.
Κάθε τόσον οι κληρονομικοί παρά

γοντες κάνουν λάθη. Τα λάθη ταύτα
των γονιδίων, γνωστά ως μεταβολαί,
απολήγουν ως επί το πλείστον, εις την
δημιουργίαν ενός εξασθενημένου φυ
τού ή ενός παραμορφωμένου πλάσμα
τος. Οι οπαδοί του Δαρβίνου έχουν
φθάσει εις το σημείον να πιστεύουν,
παρά ταύτα, ότι πρόκειται περί μιας
σπάνιάς ωφελίμου μεταβολής, η οποία
ευνοεί και ενθαρρύνει εξέλιξιν. Η
θεωρία αύτη, καλουμένη νεο-Δαρβινισμός, υποστηρίζει ότι μια τυχαία ευνοϊ
κή μεταβολή εκτείνεται βαθμηδόν μέ
σω των φυτών ή των ζώων δια φυσικής
επιλογής. Δια μέσου των γεωλογικών
εποχών ένα νέον είδος πραγματοποιεί
μετέπειτα την εμφάνισίν του.
Εις εν συμπόσιον, που έλαβε χώραν
το 1966 εις το Πανεπιστήμιον της
Πενσυλβανίας, κατέστη, σαφές ότι τας
αμφισβητήσεις τας οποίας δ ιε τ "« σ α ν
οι βιολόγοι περί του νεο-Δαρβιβπμού
συνεμερίσθησαν και οι φυσικοί και οι
μαθηματικοί ως και οι μηχανικοί. Ο
Μάρρεϋ ' Εντεν επί πλέον, καθηγητής
της ηλεκτρικής μηχανικής εις το Ινστιτούτον Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης εβεβαίωσεν ότι η κατά τύχην
ανάδυσις του ανθρώπου ως μια μεταβο
λής ήτο τόσον πιθανή όσον «η δακτυλο
γράφησή κατά τύχην μιας εκ χιλίων
τόμων, εμβριθών νοημάτων, βιβλιοθή
κης δια της χρήσεως της ακολούθου
μεθόδου: Αρχίσατε με μίαν φράσιν,
πλήρη έννοιας, δακτυλογραφήσατε και
αύθις αυτήν με ολίγα λάθη, καταστήσατέ την μεγαλυτέραν δια προσθήκης
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γραμμάτων. Κατόπιν εξετάσετε το απο
τέλεσμα δια να διαπιστώσετε εάν η νέα
φράσις είναι μεστή νοημάτων. Επανα
λάβετε αυτήν την διαδικασίαν μέχρις
ότου η βιβλιοθήκη ολοκληρωθεί».
Η γνώμη περί των αποτελεσματικών,
των χρησίμων μεταβολών - τουλάχιστον
των μεταβολών, που ακολουθούν η μια
την άλλην εις το Δαρβίνειον είδος οδηγεί εις εν δεύτερον βιολογικόν
αίνιγμα: Συνίσταται δε τούτο εις ό,τι ο
Δαρβίνος απεκάλεσε «όργανα εξαιρε
τικής τελειότητος». Εις το έπακρον
βασανιστική απέβη εις αυτόν η κατα
σκευή του ανθρωπίνου οφθαλμού.
Διότι δια να λειτουργήσει ο οφθαλ
μός πρέπει να είναι διαυγής και υγρός.
Το φως διέρχεται δια μέσου της προ
στατευτικής εξωτερικής επιχρήσεως
(κερατοειδής χιτών) και συνεχίζει μέσω
μιας αυτορυθμιστικής οπής (της κόρης
του οφθαλμού) εις ένα ομοίως αυτόμα
τον φακόν, ο οποίος το συγκεντρώνει
εις το όπισθεν μέρος, του αμφιβλη
στροειδούς χιτώνος. Εδώ 130 εκατομ
μύρια ευπαθή εις το φως ραβδία και
κωνία προκαλούν φωτοχημικάς αντι
δράσεις, που μεταφέρουν το φως με
ηλεκτρικός ωθήσεις. Κατόπιν μεταβι
βάζονται εις τον εγκέφαλον με τρομα
κτικήν ταχύτητα.
Πώς είναι δυνατόν να πείσει η θεωρία
ότι χιλιάδες επί χιλιάδων τυχηρών μετα
βολών συνέβη-σαν συμπτωματικώς ού
τως ώστε ο φακός και ο αμφιβληστροει
δής - οι οποίοι αδυνατούν να λειτουργή
σουν κεχωρισμένως αφού ο ένας έχει
την ανάγκην της συνεργασίας του
άλλου - να εξειλίχθησαν εν συγχρονισμώ.
Εις το σημείον τούτο δικαίως θα
ηδυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι η
θεωρία της εξελίξεως έχει φθάσει εις
εν αδιέξοδον. Εις τας τρεις(3) περιοχάς, όπου ο νεο-Δαρβινισμός δύναται
να διέλθη από την κριτικήν βάσανον
έχει αποτύχει να θεωρήσει την ολότητα
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της εξελίξεως: Τα ευρήματα των απολι
θωμάτων συχνά αποκαλύπτουν ένα
πρότυπον μάλλον εξελικτικών αλμάτων
παρά τας βαθμιαίας μεταβολάς, τας
οποίας ο Δαρβίνος περιέγραψεν.
Τα γονίδια είναι ένας ισχυρός σταθε
ροποιητικός μηχανισμός και ελαχιστο
ποιούν τας ευκαιρίας που αι νέαι
μορφαί θα εξελιχθούν.
. Αι κατά τύχην μεταβολαί εις το
μοριακόν επίπεδον δυσκόλως εξηγούν
την ωργανωμένην και αναπτυσσομένην
επιπλοκήν της ζωής.
Δεδομένου λοιπόν, ότι απορρίπτομεν τον νεο-Δαρβινισμόν, επειδή με
τας απαντήσεις του δεν ικανοποιεί και
την θεωρίαν του CREATIONISM, η
οποία αποδίδει την αρχήν της ύλης και
του είδους εις ειδικήν δημιουργίαν (όχι
εξέλιξις), επειδή και αυτή κείται πέραν
επιχειρημάτων και επιστημονικής συζητήοεως, τότε ποια θεωρία θα ηδύνατο
να λάβει την θέσιν των; Εάν γίνει
συνδυασμός όλων των εναλλαγών και
διεξόδων που έχουν προταθεί κατά την
διάρκειαν της δεκαετίας του 1970,
τότε μια «νέα βιολογία» αρχίζει να
προβάλλει. Αι αρχαί της μπορεί να
συνοψισθούν ως κάτωθι:
Φυσικοί και χημικοί νόμοι (μάλλον
παρά κατά τύχην μεταβολαί των κληρο
νομικών παραγόντων, κυβερνούν την
δημιουργίαν των βιολογικών τύπων.
Ενώ ο Δαρβίνος επρέσβευεν ότι η
εξέλιξις είναι μια βαθμιαία πορεία, οι
μαθηματικοί νόμοι διδάσκουν ότι μετα
μορφώσεις ευρείας κλίμακος δύναται
να επέλθουν αποτόμως.
Το περιβάλλον είναι κρίσιμον εις την
εξέλιξιν. (Τούτο διαφέρει από την
Δαρβίνειον θεωρία ότι το περιβάλλον
απλώς απομακρύνει τον τελευταίον
ικανόν των μεταβολών των κληρονομι
κών παραγόντων).
Εξέλιξις ευρείας κλίμακος δεν είναι
η συσσώρευσις πολλών μικρών μεταβο
λών, προκληθεισών εδώ και εκεί υπό

εντόνου εκλεκτικής πιέσεως επί συνω
στισμένων πληθυσμών. Συμβαίνει μάλ
λον τούτο από κοινού με αυστηρός
περιβαντολλογικάς αιφνίδιας αναστα
τώσεις, που ακολουθούνται από χαλα
ρόν πληθυσμιακήν πίεσιν.
Η εμφάνισις των πρώτων γήινων
ζώων συνεπώς θα μπορούσε να συντελεσθή εις αυτάς τας χρονικός περιό
δους:
Μετά από την σφαιρικήν καταστρο
φήν ένας μεγάλος αριθμός αμφιβίων
πλασμάτων εξεβράσθη εις την ακτήν
και έμεινεν αβοήθητος. Πολλά απέθανον. Με τας μητέρας που επεβίωοαν
παρετηρήθη το εξής φαινόμενον: Η
κακή δίαιτα, η υπερέντασις, η έκθεσίς
των εις νέας κλιματολογικάςσυνθήκας,
η αποκτηθείσα ανοσία είχεν ως αποτέ
λεσμα μίαν σφοδρόν γεννετικήν πίεσιν
επί των αγεννήτων τέκνων των. Αι
προκύψασαι χρωμοσομικαί αλλαγαί παρήγαγον χιλιάδας αλλοιωμένων «τερά
των». Η μεγίστη πλειονότης υπήρξε
θνησιγέννητος ή κατέστη ανίκανος
μόλις τυχαίως όμως η μεταβολή του
χρωμοσόμου διηωνίσθη. Μετά από ολί
γος γενεάς αρκετοί ποικιλίαι «τερά
των» απέβησαν βιώσιμοι - ένα νέον
είδος ζωής, το οποίον κατόπιν αναπαρήχθη επί μιας σφαίρας ευρέως ακατοικήτου.
Σήμερον η νέα αύτη βιολογία θεωρεί
πάλιν όλα τα ζώντα πράγματα- εις τα
μορφάς των, τα πρότυπά των, την
δυναμικήν των και τας συγγένειας των.
Εάν ύστερα από ένα αιώνα και πλέον, η
φυσική επιλογή, που έχει κριθή και έχει
ευρεθή ελλειπτική - εάν μείνωμεν μια
φοράν ακόμη με την αίσθησιν της
αγνοίας περί της προελεύσεως του
κόομου - ο Δαρβίνος δεν θα ενδιέφερεν. Η επιστήμη, εγνώριζεν ούτος,
είναι ένα ταξείδι ανακαλύψεων προς
ένα ορίζοντα, όπισθεν του οποίου
υπάρχει έτερος ορίζων και άλλος.

ΧΑΙΡΕ Χ Ρ Η Μ Α ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ
Του Αστυν. Δ/ντου Β κ. Ματθαίου Φελώνη

Χαίρε χρήμα παντοδύναμο, που
κινείς και κατευθύνεις τα πάντα στη
ζωή.
Χαίρε χρήμα παντοδύναμο που έχει
την δύναμη και την αντοχή να δημιουρ
γείς το κάθε τι πάνω αε τούτη τη γη και
να καταστρέφεις ό,τι υπάρχει ωραίο
και καλό, φτάνει εσύ να το θελήσεις,
φτάνει εσύ να το απιθυμήσεις.
Χαίρε χρήμα παντοδύναμο και πολυαγαπημένο, που όπου κι αν βάλλεις
την ουρά σου κατορθώνεις να σωπαί
νουν τα στόματα, να διαφθείρονται οι
συνειδήσεις, ν' αλλάζουν οι χαρακτή
ρες των ανθρώπων.
Χαίρε χρήμα παντοδύναμο και διε
φθαρμένο, που δημιουργείς τους πο
λέμους, τις καταστροφές και τους
ολέθρους, όταν χρησιμοποιείσαι απε
ρίσκεπτα και σκόπιμα.
Χαίρε χρήμα παντοδύναμο που όλα
εξαρτώνται και καθοδηγούνται από
σένα και τίποτα χωρίς εσένα.
Χαίρε χρήμα διεφθαρμένο και παν
τοδύναμο, που καμιά δύναμη στον
κόσμο δεν μπόρεσε να τα βάλλει μαζί
σου, αλλά κι αν προσπάθησε να
αναμετρηθεί με σένα νικήθηκε, κατα
τροπώθηκε, εξαφανίστηκε.
Χαίρε χρήμα ακατανίκητο, που για
χάρη σου και κεφάλια ακόμη πέφτουν
μπροστά στην κοφτερή σου κόψη
αρκεί να το θελήσεις.
Χαίρε χρήμα παντοδύναμο, που
μεταχειρίζεσαι τον κοσμάκι σαν σκου
πίδι και τον εκμεταλλεύεσαι χαιρέκα
κα όπως θέλεις για να πετύχεις τους
άνομους, ποταπούς και χαμερπείς
σκοπούς σου.
Χαίρε χρήμα παντοδύναμο, που
μπροστά σου γονατίζουν και οι μικροί
και οι μεγάλοι και οι φτωχοί και οι
πλούσιοι. Εχεις τον τρόπο να τους
μαγεύεις και να τους κάνεις πιόνια
σου χωρίς τον παραμικρό δισταγμό.
Χαίρε χρήμα γλυκύτατο και δυνατό
που όλοι μας από τα γενοφάσκια μας
μέχρι τον θάνατό μας, εσένα έχουμε
στη σκέψη μας, πως να σ' αποκτήσου
με, πως να σε προμηθευτούμε και να
σε κάνουμε δικό μας. Όλων μας η
προσπάθεια _κατάτείνει στο να ψά
χνουμε να σέ βρούμε, να σ; ανταμώ
σουμε, να σε πάρουμε μαζί μας, να σε
κατακτήσουμε στη ζωή και να σε

κυριαρχήσουμε. ' Ομως τι κρίμα!! δεν
μπορούμε, δεν τα καταφέρνουμε, δεν
το πραγματοποιούμε, γιατί είσαι δυνα
τό και αντί να σε κυριαρχήσουμε εμείς
μας κυριαρχείς εσύ και μας καταδυνα
στεύεις με την κοφτερή σου ρομφαία.
Απλώνεις τα μακριά σου χέρια με τα
σουβλερά σου νύχια και μας μαγκώ
νεις, μας καθηλώνεις, μας αιχμαλωτί
ζεις, μας μαγεύεις, μας αχρηστεύεις
και μας πετάς σε μια γωνιά του
δρόμου, γιατί έχεις την ακατάλυτη
δύναμη, γιατί έχεις την τόλμη, γιατί
έχεις το θράσος. Γεννήθηκες μπρο
στά από τους ανθρώπους και πεθαί
νεις μετά απ' αυτούς, γιατί είσαι
τρομερό, γιατί είσαι παντοδύναμο,
γιατί είσαι ανήμερο θεριό, γιατί είσαι
ακατανίκητος γίγαντας μέσα στους
νάνους της φιλόξενης τούτης γης,
γιατί είσαι ο άρχοντας που κινεί και
νονιμοποιεί το κάθε τί μέσα στη ζωή.
Χαίρε χρήμα, που όσο κι αν είσαι δυνα
τό, όσο κι αν είσαι τρομερό στην όψη,
κοφτερό στη κόψη, διεφθαρμένο στη
συνείδηση του κόσμου, ακατανίκητο και
βρομερό στο πέρασμά σου, εμείς σε
θέλουμε, εμείς σε αναζητούμε από το
πρωί ως το βράδυ σ’ όλη μας τη ζωή. Τι
έχεις τέλος πάντων και μας τραβάς κοντά
σου σαν μαγνήτης; Ποιο είσαιεσύ που μας
κάνεις να είμαστε μπροστά σου τόσο
ανήμποροι, τόσο αδύναμοι, τόσο άχρη
στοι; Ποιο είσαιεσύ που όπου κι αν βάλεις
το χέρι σου, όλα τα κάνεις δικά σου, όλα
τα εξουσιάζεις; Ποιο είσαι εσύ που
έρχεσαι να ταράξεις τη γαλήνη μας, την
ευτυχία μας, την ηρεμία μας, την οικογένειά μας, το σπίτι μας, το νοικοκυριό μας,
το είναι μας;
Και όμως είσαι το παν, όσο κι αν σε
μισούμε, σε θέλουμε, όσο κι αν σε
κατηγορούμε, δεν σε περιφρονούμε, όσο
κι αν σ' αποστρεφόμαστε πάντοτε σε
προσκυνάμε σε δοξάζουμε, σε καρτερού
με να μας λυτρώσεις απ' τη φτώχεια, απ'
την ανέχεια, απ' τις συμφορές που μας
βρίσκουν στη ζωή. Μας ανακουφίζεις
όταν είσαι ασήμαντο, λίγο, μικρό και μας
καταστρέφεις όταν γίνεσαι μεγάλο, όταν
γίνεσαι πολύ, όταν γίνεσαι άφθονο, όταν
μεγαλώνεις κιανοίγεις διάπλατα τα φτερά
σου, μας μεταφέρεις σε μαγευτικούς
κόσμους, σε μαγευτικούς ορίζοντες, σε
πελάγη ευτυχίας και τότε, ω τότε; όλα τα

λησμονάμε, όλα τα ξεχνάμε, όλα τα
ποδοπατάμε και οικογένεια και θρησκεία
και φίλους και συγγενείς και συνανθρώ
πους και τα πάντα.
Πάντως όποια προσπάθεια κι αν κατα
βάλλουμε ποτέ δεν θα μπορέσουμε να
απομακρυνθούμε, να ξεκολλήσουμε από
σένα, ποτέ δεν θα μπορέσουμε ν ’ απε
λευθερωθούμε από τα τρομερά γρανάζια,
από την κοφτερή μορφή σου.
Πάντοτε θα είμαστε υποπόδια των
ποδιών σου, πάντοτε θα είμαστε αδύναμοι
και αδύνατοι να σε καταπολεμήσουμε. Και
ενώ εσύ θα προχωρείς περήφανα το
δρόμο σου, το μονοπάτι σου, πάντοτε
δυνατό, πάντοτε παντοδύναμο και θα
σκορπάς και θα παρασύρεις στο διάβα σου
και ιδανικά και παραδόσεις και ήθη και
έθιμα και χαρακτήρες, εμείς τρομοκρατη
μένοι, από το αγέρωχο περπάτημά σου θα
σ' αντικρύζουμε με φόβο, θα σε βλέπου
με με δέος, θα σε παρακολουθούμε με
τρόμο να συνεχίζεις το καταστρεπτικό
σου ταξίδι, το καταστρεπτικό σου έργο,
χωρίς να μπορούμε να σταθούμε μπροστά
σου εμπόδιο, χωρίς να μπορούμε να
θέσουμε φραγμό στο καταστρεπτικό σου
έργο.
Αυτά τα λίγα είχαμε να πούμε αγαπητοί
μας αναγνώστες σχετικώς με την δύναμη
που έχει το χρήμα, στη καθημερινή ζωή
μας, όταν αυτό προσφέρεται όχι για
σκοπούς κοινωνικούς, αλλά για άλλα
πράγματα που αρχικά δεν τα θέλουμε
αλλά στο τέλος μας παρασύρει και υποκύ
πτουμε.
Μακάρι να μπορούσαμε να ζούμε με
λίγα χρήματα, με λίγες ανέσεις, με λίγες
απαιτήσεις, δυστυχώς όμως ζητούμε πολ
λά, πάρα πολλά στη ζωή και ανικανοποίη
τοι καθώς είμαστε θ' ακολουθούμε πάν
τοτε το δρόμο αναζητώντας το χρήμα, κι
αυτό είναι εκείνο που θα φέρει την
καταστροφή, θα μας καταστρέφει.
Δεν συμφωνείτε:
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ΡΟΚΕΙΤΑΙ για την εκτέλεση
Αριστερά: Ματθαίος Ανδρόνικος ασυρ
ματιστής εκτελέστηκε από τους γερμααρκετών αφανών ηρώων της αντι
νούς στις 20-5-1943. Κάτω: Μια άλλη
στασιακής οργάνωσης «ΜΙΔΑΣ 614»
φωτογραφία του Γιάννη Τσιγάντες, αρ
που ήλθε το 1942 απ' τη Μ. Ανατολή
στην εχθροκρατουμένη Ελλάδα για
χηγού του Μίδας 614. Σκοτώθηκε σε
συμπλοκή με τους Ιταλούς στις 14-1κατασκοπεία και δολιοφθορά σε βάρος
των κατοχικών στρατευμάτων κατόπιν
1943. Δεξιά: Ο τάφος του Κων/νου
Ρούσσου.
εντολής του διασυμμαχικού στρατηγεί
ου Μ.Α. και έγκρισης της Ελληνικής
Κυβερνήσεως εξωτερικού.
Θεώρησα υποχρέωσή μου για τη
μνήμη αυτών των ηρώων, που συμπλη
ρώνονται 40 ακριβώς χρόνια από του
θανάτου των, και των οποίων αι προτο
μές θάπρεπε να είχαν στηθεί στο πεδίο
του ' Αρεως, πλάι στους άλλους ήρωες,
ν ' αναφερθώ περιληπτικά για τη δράση
των, ως και τις συνθήκες υπότιςοποίες
εκτελέσθηκαν ή εφονεύθηκαν απ'
τους κατακτητάς, προς ενημέρωση του
αναγνωστικού κοινού και παραδειγματι
Γράφει ο τέω ς Αστυνόμος
σμό των νεωτέρων γενεών.
κ. Σπάρος Κώτσης
Πρόκειται για τους, Ταγμ. Γιάννη
Τσιγάντε, ασυρματιστές Κων. Ρούσσο,
Ματθαίο Ανδρόνικο, Θεόδωρο Λιάκο,
το λιμάνι της Βηρυττού απέπλευσε για
Μάριο Δανιηλίδη και δικηγόρο Κων/νο
μεσουρανούσε ο αγκυλωτός σταυρός
Μπούρα.
την Ελλάδά.
και ο στρατάρχης Ρόμμελ, «η αλεπού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ: Αρχηγός του
Ευθύς με το ξεκίνημά του, ο κυβερ
της ερήμου» είχε φθάσει στις πύλες
ΜΙΔΑΣ 614. Γεννήθηκε στη Βράϊλα της
νήτης του σκάφους διαβάζει την εξής
της Αλεξανδρείας, οι Βρεττανοί στο
Ρουμανίας. Το 1913 ήρθε στην Ελλάδα,
ημερησία διαταγή. «Δια την δόξαν και
πρόσωπό του βρήκαν τ’ απαραίτητα
φοίτησε στην Ιονική σχολή και ακολού
το μεγαλείο της Μεγ. Βρεττανίας θα
προσόντα για να τον στείλουν στην
θως στη σχολή Ευελπίδων απ' όπου το
κατεχόμενη Ελλάδα, μ' ένα σωρό
παραμείνουμε εις την θάλασσαν 21
1920 βγήκε' πρώτος, με το βαθμό
ημέρας. Εις το σκάφος μας φιλοξενούεντολές που απέβλεπαν αφ' ενός στη
ανθυπολοχαγού. ' Ελαβε μέρος σε πολ
μεν τους γενναιότερους άνδρας του
συγκέντρωση και διαβίβαση στο συμμ.
λές μάχες στη Μικρά Ασία, τραυματί
Στρατηγείο Μ.Α πληροφοριών σχετιζοπαρόντος πολέμου, οι οποίοι μεταβαί
σθηκε κατ επανάληψη και γύρισε στην
νουν δια να αγωνισθούν δια την ελευθε
μένων, με τις δυνάμεις των ευρισκομέ
Ελλάδα με στολισμένο με παράσημα
ρίαν της πατρίδος των» ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ
νων στην κατεχόμενη Ελλάδα στρατευ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ.
στήθος αλλά και κεντημένο με θραύ
μάτων του εχθρού, χρησιμοποιούμενα
σματα οβίδων σώμα. ' Ηταν γνώστης
αεροδρόμια, λιμάνια, οχυρώσεις κ.λ.π.
πέντε γλωσσών, σπούδασε σε ξένες
και αφ' ετέρου, δημιουργία δολιοφθο
στρατιωτικές ακαδημίες και διετέλεσε
ρών κυρίως, σε γέφυρες και σιδηρο
επί σειρά ετών καθηγητής στη σχολή
δρομικές γραμμές προς καθυστέρηση
Ευελπίδων. Το 1935 έλαβε ενεργό
αποστολής εμψύχου και αψύχου υλικού
μέρος στο Βενιζελικό κίνημα, καθηρέστη στρατιά του Ρόμμελ, η οποία
θει του βαθμού του και απετάχθη του
επραγματοποιείτο δια μέσου της ηπει
στρατεύματος. Στον Ελληνοϊταλικό πό
ρωτικής Ελλάδας.
λεμο ζήτησε να πάει να πολεμήσει ως
' Ηταν η εποχή που ο στρατάρχης
απλός στρατιώτης, αλλά ο Μεταξάς δεν
Πάουλους προήλαυνε προς τον Καύκα
του επέτρεψε. Προσελήφθη στο εργο
σο και προετοιμάζονταν να φθάσει στ'
στάσιο Μαλτσινιώτη όπου κατασκεύασε
αραβικά Κράτη με σκοπό τη συνένωση
δικής του επινοήσεως χειρομβοβίδα η
με το Ρόμμελ, και την απομάκρυνση των
οποία χρησιμοποιήθηκε με σημαντικά
Βρεττανών απ' τη Μεσόγειο και τα
αποτελέσματα στο Ελληνοϊταλικό πό
κράτη της Μέσης και Απω Ανατολής.
λεμο.
Ο Τσιγάντες αφού πήρε τις τελευταί
Στα τέλη του 1941, κατέφυγε στη
ες οδηγίες και εντολές, επέλεξε απ'
Μ.Α. κατετάγη στα εκεί ανασυγκροτού
την 102 σχολή κομάντος τους συνεργά
μενα Ελλ. στρατεύματα και απεκατετες του μεταξύ των οποίων και εμένα
στάθη στο βαθμό του λοχαγού, βαθμό
και στις 24-7-1942 με το Βρεττ. υπο
που έφερε το 1935.
βρύχιο ΠΡΩΤΕΥΣ ναυαρχίδα της Με
Την άνοιξη του 1942 εποχή που
σογείου, με πλήρωμα 96 ανδρών, απ'
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Ο ΠΡΩΤΕΥΣ ύοτερα από πλουν οκτώ
ημερών, την ημέρα υπό την θάλαααα
και τη νύχτα στην επιφάνεια, μας
απεβίβασε στο νοτιώτερο σημείο της
Μάνης απ’ όπου με τη συνδρομή και
βοήθεια των αγνών και τίμιων κατοίκων
της, κατορθώσαμε να φθάσουμε και να
εγκατασταθούμε στην Αθήνα.
Ο Τσιγάντες σε πολύ σύντομο χρονι
κό διάστημα κατώρθωσε να οργανώσει
επιτελικά γραφεία, να ιδρύσει σ' ολό
κληρη σχεδόν την Ελλάδα δίκτυα πλη
ροφοριών, να δημιουργήσει βάσεις στ'
ανατ. παράλια της Εύβοιας, για την
προσέγγιση αυμ. υποβρυχίων, προς
ανεφοδιασμό, αποστολή ταχυδρομείων
στη Μ.Α. αποβίβαση μυστικών αποστο
λών εκ. Μ.Α. αναχώρηση τοιούτων, ως
και καταζητουμένων Ελλήνων πατριω
τών και Βρεττανών μη δυνηθέντων ν'
ακολουθήσουν το Βρετ. εκοτρατευτικό
σώμα, ρίψι στον Ισθμό της Κορίνθου
εκρηκτικών μηχανημάτων, με αποτέλε
σμα την καθυστέρηση διάπλου επί ένα
περίπου μήνα των πλοίων του άξονος.
Πολλές και ανεκτίμητες ήταν οι
υπηρεσίες που προσέφερε ο Τσιγάντες στην πατρίδα και το ουμ. αγώνα, ο
οποίος με τη βοήθεια των400 καιπλέον
συνεργατών του, oj οποίοι με μεθοδικότητα κατασκόπευαν τον εχθρό και
επέφεραν τρομερά πλήγματα ο' αυτόν.
Δυστυχώς έφυγε γρήγορα και δεν
χάρηκε τ' αποτελέσματα του μόχθου
τπιι

Οι συνεργάτες του και εγώ, στον
οποίο οι Βρετ. μυστικές Υπηρεσίες
ανέθέσαν τη συνέχιση του έργου του
ΜΙΔΑΣ 614 από τα μέσα Ιουνίου 1943
και ο οποίος παρέμεινε στην εχθροκρατούμενη Ελλάδα μέχρι τα τέλη Ιανουά
ριου 1944, είναι εκείνοι που θέρισαν
τους καρπούς των οπόρων που έσπειρε
ο Τοιγάντες.
Ενδεικτικά είναι πλείοτα συγχαρητή
ρια σήματα του συμμαχικού Στρατηγεί
ου Μ.Α. για τις διαβιβαζόμενες δια των
ασυρμάτων σ' αυτό πληροφορίες, που
είχαν οαν αποτέλεσμα την καταβύθιση
τριών εχθρικών πλοίων μεγάλου εκτοπί
σματος, την πραγματοποίηση φθορών
σ’ άλλα, που μετέφεραν πολεμικό
υλικό απ' το λιμάνι του Πειραιώς στη Β.
Αφρική. Την καταστροφή επί του εδά
φους αεροπλάνων του εχθρού, αποθη
κών καυσίμων, στ' αεροδρόμια, οχυρώ
σεων, τη ούληψη απεσταλμένων πρα
κτόρων του εχθρού, στη Μ.Α. κ.λ.π.
Σ’ όλο το χρονικό διάστημα της
δράοεως του ΜΙΔΑΣ 614 από 2-8-1942
μέχρι 31-1-1944, διαβιβάσθηκαν επτά
ταχυδρομεία οτη Μ.Α. και πλέον των
700 σημάτων διά των έξη χρησιμοποιηθέντων ασυρμάτων.
Σημαντικότερες ήταν οι πληροφορί
ες που αναφέρονταν στην ύπαρξη των
ευρισκομένων στην κατεχόμενη Ελλά
δα ενόπλων δυνάμεων του εχθρού, οι
έδρες των, οι μετακινήσεις των κ.λ.π.
πληροφορίες τις οποίες ούτε οργανώ

σεις, αλλά, ούτε και αρμόδιες υπηρεσί
ες κατόρθωσαν, ίσως και μέχρι σήμερα
ακόμα να διαπιοτώσουν. Συγκεκριμένα,
το θέρος του 1943 βρίσκονταν στην
Ελλάδα Γερμ. στρατιά, αποτελουμένη από 4 σώματα στρατού και 13
Μεραρχίες. Η XI Ιταλική Στρατιά με 3
σώματα στρατού και ' Ενδεκα μεραρχί
ες και στη Β. Ανατ. Μακεδονία 2
βουλγαρικά σώματα στρατού. Στα σή
ματα αυτά αναφέρονταν λεπτομερώς οι
συνθέσεις των μονάδων, τα μέσα πυ
ράς, ονόματα διοικούντων κ.λ.π. που
απαιτούνται πολλές σελίδες για να
αναφερθώ στην παρούσα μου.
Την 11η ώρα της 14-1-1943 ένα
ανώνυμο τηλεφώνημα στο Ιταλικό
Φρουραρχείο τους λέει: «πηγαίνετε
οτην οδό Πατησίων 86 να πιάαετε ένα
Βρεττανό Ταγματάρχη που κάνει κατα
σκοπεία σε βάρος αας». Το φρουραρ
χείο επειδή παρόμοια τηλ.- τα έπερνε
τακτικά, τά οποία είχαν σαν οκοπό να
τους ταλαιπωρούν και να τους εκνευρί
ζουν, προς αποφυγή ευθυνών διαβιβά
ζει το περιεχόμενο οε μια καραμπινιερία που στεγάζονταν στην οδό Γ.
Σ/βρίου 11
Στη μια η ώρα ένας ανθυπασπιοτής
με καραμπινιέρους πηγαίνει στην οδό
Πατησίων 86 και μπλοκάρει την πολυκα
τοικία. Σ' ένα υπόγειο διαμέρισμα
βρίσκονταν ο Τοιγάντες μαζί με δύο
συνεργάτες του. Τον Ταγματάρχη Σπ.
Μαλασπίνα και τον ανθ/γό Βαο. Ζακυνθινό. Ο Τοιγάντες μόλις πληροφορήθηκε την άφιξη των Ιταλών, υποδεικνύει
οτους συνεργάτες του να φύγουν απ'
το πίσω μέρος και να πάνε να κρυφτούν
στο σπίτι του συνεργάτου μας οδοντιά
τρου Θεμ. Καυταρτζή που ήταν παραπλεύρως. Ο ίδιος αρχίζει να σχίζει τα
διάφορα χαρτιά που περιελάμβαναν
κατασκοπευτικές ενέργειες και ονόμα
τα συνεργατών του. Οι δυο συνεργάτες
του συμμορφώνονται με την υπόδειξή
του, αλλά γίνονται αντιληπτοί απ' τους
καραμπινιέρους. Τους κάνουν έλεγχο
ταυτοτήτων. Ο Μαλασπίνας τους δεί
χνει τη στρατιωτική του ταυτότητα και
συγχρόνως στην ιταλική γλώσοα τους
λέει: «Ταγματάρχης Μαλασπίνας». Ο
Ιταλός ανθυπασπιοτής τον ρωτάει τι
ζητάει εκεί: «Πηγαίνω να επισκευθώτο
φίλο μου Κούρτελη, αλλά βλέπω έκανα
λάθος στην πολυκατοικία, μένει οτη
διπλανή».
Χωρίς πολλές διατυπώσεις τον αφή
νει ελεύθερο. Ο Ζακυνθινός ισχυρίζε
ται ότι πήγε να επισκευθεί τη θυρωρό
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Κων/νος Μπούρας συνεργάτης του
Μίδας 614. Εκτελέστηκε από τους
γερμανούς στις 19-6-1943.

Οι Κώτσης και Καμίλος μεταμφιεσμένοι
μετά το μπλόκο των Γερμανών και την
απόδραση του Καμίλου.

Κων/νος Ρούσσος ασυρματιστής εφονευθη σε συμπλοκή με τους Γερμανούς
στις 31-3-1943.

που είναι συγγενής της. Δεν πείθονται.
Τον οδηγούν σε διαμέρισμά της και του
υποδεικνύουν να χτυπήοειτο κουδούνι.
Ο Ζακυνθινός χτυπάει κατ' επανάλη
ψη. Κατ’ ευτυχή γι' αυτόν σύμπτωση η
θυρωρός απούσιαζε. Παραπλεύρως ή
ταν το διαμέρισμα του Τοιγάντε. ' Ενας
καραμπινιέρος χτυπάει το κουδούνιτης
πόρτας.
Ο Τοιγάντες στο χρονικό αυτό διά
στημα, όταν διαπίστωσε ότι τα χαρτιά
που έσχιζε, δεν παραούρονταν απ' το
νερό της λεκάνης του αποχωρητηρίου
που τα είχε ρίξει, άρχιοε να τα καίει, για
να τα εξαφανίσει ολοσχερώς.
Δεν καθυστεοεί. Ανοίνει την πόρτα
και αντικρύζοντας τους καραμπινιερους τους ρωτάει σε άπταιστα ιταλικά:
Τι ζητάτε; Ο ανθ/στής του ζητάει την
ταυτότητα και τον ρωτάει ποιος είναι.
«Υπαστυνόμος Αντωνιάδης απαντά ο
Τοιγάντες και βγάζοντας απ' τηντσέπη
του την ψεύτικη ταυτότητα με την
οποία τον είχαμε εφοδιάσει, του την
υποδεικνύει. Ο ανθ/στής βλέποντας τη
στολή στην ταυτότητα του την επιστρέ
φει και του απαντά «κάπου σας έχω
ιδεί». Ίσως στη Γενική Ασφάλεια που
υπηρετώ προσθέτει ο Τοιγάντες.
Κατόπιν τούτου, ο Ανθ/στής τον
χαιρετάει και ανεβαίνει τα σκαλιά για να
φύγει. Ο Τοιγάντες τον ακολουθεί.
Παρέλειψε όμως βγαίνοντας απ' το
διαμέρισμα να κλείσει την πόρτα, απ'
την οποία άρχισε να βγαίνει πυκνός

καπνός, τον οποίο αντελήφθη ένας
καραμπινιέρος. Υποπτεύεται υποπτεύ
ονται κΓ άλλοι ιταλοί. Ο Τοιγάντες
βλέποντας ότι προδίδεται απ' τον
καπνό, δε χάνει καιρό. Βγάζει το πιστόλι
του και αδειάζει τις σφαίρες απάνω
τους. Οι ιταλοί ανταποδίδουν. Γίνεται
πραγματική μάχη. Ο Τοιγάντες αφού
τραυμάτισε δυό Ιταλούς εκ των οποίων
τον ένα θανάσιμα, δέχεται και τη
χαριστική βολή και σωριάζεται άπνους
μπροστά στα μάτια του Ζοκιινθινου, ο
οποίος με τη σύγχιση βρήκε την ευκαι
ρία και διέφυγε τη σύλληψη.
Ο Τοιγάντες όπως διαπιστώνει κα
νείς θα είχε σωθεί αν έκλεινε την πόρτα
του διαμερίσματος, ή ανδενπροέβαινε
στην καύση των χαρτιών, ή αν έφευγε
προς της επισκέψεως των καραμπινιέρων στο διαμέρισμά του, ή και αν δεν
άνοιγε την πόρτα, διότι οι ιταλοί τα
διαμερίσματα της πολυκατοικίας που
δεν άνοιγαν τις πόρτες τα εγκατέλειπαν. ' Ηταν το ελάττωμά του, μου είπε η
σύζυγός του. «Ποτέ όταν έφευγε απ'
το σπίτι δεν έκλεινε την πόρτα. Με
φιλούσε και απομακρυνόταν».
Τον Τοιγάντε, τον προικισμένο με
σπάνια προτερήματα, ιδού πως τον
χαρακτηρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός
κ. Παν. Κανελλόπουλος. «Ήταν ένα
σημαντικό κεφάλαιο. Δεν ήταν μόνο
παληκάρι. Συγκέντρωνε πολλά προσόν
τα σπάνια οε αξ/κό. Το κυριώτερο είχε
καθαρό μυαλό, και πολιτική σκέψη,

πέτυχε απόλυτα στον επιχειρησιακό
τομέα».
Οι ιταλοί σε έρευνα που έκαναν στο
διαμέρισμα του Τοιγάντε, βρήκαν τα
μισοκαμμένα και μισοσχισμένα χαρτιά.
Συγκόλλησαν όσα ήταν δυνατόν και απ'
το περιεχόμενο διαπίστωσαν ότι γινό
ταν σε ευρεία κλίμακα κατασκοπεία σε
βάρος του άξονος ενημέρωσαν τις
γερμανικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας και συντόνισαν τις ενέργειές των. Οι
γερμανοί έφεραν απ’ τη γερμάνιά
τελειότατα ραδιογωνιόμετρα, τα εγκατέστησαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής
προς εντοπισμό των λειτουργούντων
ασυρμάτων. Με τα ραδιογωνιόμετρα
αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη
μα, κατόρθωσαν να εντοπίσουν τη
λειτουργία των, να συλλάβουν 4 ασυρματιστάς, εκ των οποίων τους 3 κατά
την ώρα της μεταβιβάσεως σημάτων
στη Μ.Α. και να τους εκτελέσουν.
Για τους ασυρματιστάς αυτούς, κα
θώς και για τη σύλληψη και εκτέλεση
του Κων. Μπούρα, δικηγόρου πρώην
αστυνομικού, συνεργάτου μας και συν
δέσμου μετά του Δημ. Ψαρρού, σύγγαμβρου του Γιάννη Τοιγάντες, θα
μπορούσε κανείς να γράψει ολόκληρα
κεφάλαια για ένα έκαστο εξαυτών. Εγώ
θα περιορισθώ στα σημαντικότερα γε
γονότα, αρχίζοντας απ' τον ασυρματι
στή Κώστα Ρούσσο.
Ο Ρούοος 22 χρονών παληκάρι,
χειρίζονταν τον ένα απ' τους ασυρμά-
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Μάριος Δανιηλίδης ασυρματιστής εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις
19-5-1943.

Ιωάννης Μωραιτης ασυρματιστής, ο
μόνος διασωθείς από τους ασυρματι
στές της πρώτης αποστολής του ΜΙ
ΔΑΣ.

Γεράσιμος Καμίλος ασυρματιστής του
ΜΙΔΑΣ 614 με ψεύτικη στολή. Συνελήφθη από Γερμανούς, απέδρασε και
διασώθηκε.

τους μας που είχαμε εγκατεστημένο
στην οδό Δωδεκανήσου 15 Νέας Σμύρ
νης κατοικία της οικογένειας Γιαννακέα όπου και διέμενε κατά χρονικά
διαστήματα. Στις 31-3-1943 διαβίβασε
τις πρωινές ώρες δυό σήματα στη Μ.Α.
και ένα που ήταν μακροσκελέστατο τ'
άφησε για το απόγευμα. Στις 5.15
έβγαλε απ' την κρύπτη τον ασύρματο
τον εγκατέστησε στο δωμάτιό του που
βρίσκονταν στο πίσω μέρος της κατοικί
ας πήρε επαφή με το Κάιρο κι' άρχισε
να το διαβιβάζει. Πριν τελειώσει τη
μεταβίβαση, οι θυγατέρες της Γιαννακέα που καιροφυλακτούσαν απ' τα
μπροστινά παράθυρα της κατοικίας,
βλέπουν ομάδα γερμανών να κατευθύνονται σ' αυτήν. Δεν χάνουν καιρό,
τρέχουν και ειδοποιούν το Ρούσσο. Ο
Ρούσσος εκπέμπει το S.O.S. και με τη
βοήθεια των θυγατέρων της Γιαννακέα,
Μαρίας και Καίτης προσπαθεί να ξανα
βάλει στην κρύπτη τον ασύρματο. Δεν
προλαμβάνει. Οι γερμανοί σπάζουν την
πόρτα και εισορμούν μέσα στην κατοι
κία. Ο Ρούσσος πετάει στην αυλή τον
ασύρματο, τον αχρηστεύει και αρπά
ζοντας ένα πιστόλι που το είχε κρυμμέ
νο -σε μια γλάστρα αρχίζει ν' αδειάζει
τις σφαίρες πάνω στους Γερμανούς.
Τραυματίζει δυό απ’ αυτούς. Οι γερμα
νοί αιφνιδιάζονται. Αρχίζουν κι' αυτοί
τις πιστολιές. Τραυματίζουν θανάσιμα
το Ρούσσο και την Γιαννακέα στο χέρι.
Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει το δράμα

της οικογένειας Γιαννακέα. Ολα τα
μέλη της συλλαμβάνονται. Βασανίζον
ται απάνθρωπα, φυλακίζονται καταδικά
ζονται και οι γονείς στέλνονται στο
Νταχάου.
Την επομένη το πρωί ο ασυρματιστής
Ματθαίος Ανδρόνικος μεταβαίνει στην
οδό Δωδεκανήσου, για να μεταδώσει
κΓ αυτός δυό σήματα. Οι γερμανοί που
είχαν εγκατασταθεί μέσα στην κατοικία
τον συλλαμβάνουν.
Ηταν μια σοβαρή παράληψη του
προσωρινού αντικαταστάτου του Τσιγάντε, αλλά και του Ρούσσου που
χειρίστηκε τον ασύρματο παρά τις
ρητές εντολές μας να μην τον χειρισθεί
επειδή στην ίδια περιοχή προ διμήνου
είχαν συλληφθεί απ’ τους γερμανούς
οι δυό ασυρματιστές μας Δανιηλίδης
και Διάκος, ο μεν πρώτος υπό ίδιες με
το Ρούσσο συνθήκες, ο δε δεύτερος με
τ’ ακουστικά στ' αυτιά, την ώρα που
μεταβίβασε σήματα στη Μ.Α.
Και ερχόμαστε στις 13.5.1943. Η
ταν ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.
Είχαμε πληροφορηθεί ότι στην αίθουσα
Παρνασσού θα συνέρχονταν σε έκτα
κτη συνεδρίαση τογερμανικό στρατοδι
κείο να δικάσει για κατασκοπεία εις
βάρος των, τους συλληφθέντες 1)
Θεόδωρο Λιάκο ετών 19 ασυρματιστή,
απ' το Γρίμποβο Αρτας 2) Ματθαίο
Ανδρόνικο ετών 20 ασυρματιστή απ' τη
Μύκονο 3) Μάριο Δανιηλίδη ετών 26
ασυρματιστή απ' τη Ν. Σμύρνη και 4)

Κων/νο Μπούρα ετών 28 δικηγόρο,
πρώην αστυφύλακα συνεργάτη μας απ'
το Μελιγαλά, τον οποίο πρόδωσε στους
γερμανούς ένας κατάπτυστος ' Ελλη
νας ο Βασατής ο οποίος απ' το
δικαστήριο δοσιλόγων μεταπολεμικώς
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.
Εγώ με τον πατέρα του Ανδρόνικου
και τον αδελφό του Μπούρα Ηλία, που
επάξια ανήλθε στον ανώτερο βαθμό
του σώματος της αστυν. πόλεων, απ' τη
γωνιά της εκκλησίας «Ά γιοι Θεόδωροι» παρακολουθήσαμε την άφιξη των
γερμανικών καμιονιών, την κάθοδο των
αγαπημένων μας και την είσοδο των
στην αίθουσα.
Πρώτος κατεβαίνει απ' το καμιόνι ο
Κώστας Μπούρας. Η ψυχραιμία του
ήταν αφάνταστη. Νόμιζε κανείς ότι
στον Παρνασσό πήγαινε για να δει
ρεσιτάλ. Δεύτερος κατεβαίνει ο Θόδω
ρος Λιάκος. Το πρόσωπό του παραμορ
φωμένο απ' τα βασανιστήρια. Καταπλη
κτική ψυχραιμία. Τρίτος κατεβαίνει ο
Μάριος Δανιηλίδης αφάνταστα ψύχραι
μος κΓ αυτός. Τελευταίος κατεβαίνειο
Μάνθος Ανδρόνικος. Ο πατέρας του
απ' τη γωνιά που παρακολουθούσαμε
δεν συγκρατιέται, τρέχει προς αυτόν
του φωνάζει. Οι γερμανοί δεν τον
αφήνουν να πλησιάσει. Ο Μάνθος, ο
γυιός του μόλις τον βλέπει, τον ενθαρύνει. Ζήτω η Ελλάς φωνάζει και
σηκώνει το πουκάμισό του για να δείξει
τα εγκαύματα που του είχαν προξενή525

οειμε καμμένολάδιοιγερμανοί, επειδή
δεν προέβαινε σε ομολογίες.
Σε λίγα λεπτά, οι στρατοδίκες περ
νούν τις θέσεις των. Η κατηγορία,
καταοκοπεία εις βάρων των. Οι κατηγο
ρούμενοι όχι μόνο παραδέχθηκαν την
κατηγορία, αλλά δήλωσαν ότι είναι
υπερήφανοι που την έκαναν και εξεδήλωσαν λύπη που δε θα μπορούσαν να
συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον των.
Το στρατοδικείο σε σύντομη συνε
δρίαση εξέδωσε την απόφασή του.
Παμψηφεί θάνατος.
Τους μεταφέρουν στις φυλακές Αβέρωφ και τους απομονώνουν σε ξεχω
ριστά κελλιά. Λίγες μέρες αργότερα
τους οδηγούν στο σκοπευτήριο της
Καισαριανής προς εκτέλεση.
Τους τοποθετούν στο χώρο των
εκτελέσεων. Ο επικεφαλής του απο
σπάσματος τους πλησιάζει και προσπα
θεί να τους πείσει να καλύψουν τους
οφθαλμούς των. Εκείνοι όχι μόνο αρνούνται, αλλά αρχίζουν να ψάλλουν τον
εθνικό ύμνο, με καταπληκτική ψυχραι
μία, μέχρι της τελευταίας πνοής.
Η περήφανη και πατριωτική στάση
των εκτελεσθέντων, ως και η περιφρόνησι προς το θάνατο, ήταν τέτοια που
συνεκίνησε και αυτούς τους γερμανούς ακόμα.
Οι ιερείς Σεφεριάδης και Γρηγορόπουλος στους οποίους έλαχε ο κλήρος
να τους εξομολογήσουν κα> μεταλά
βουν τωναχράντων μυστηρίων, συνέτα-
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ξαν μακροσκελείς αναφορές τις οποίες
υπέβαλαν στην αρχιεπισκοπή Αθηνών,
περιγράφοντες τις συνθήκες υπό τας
οποίας οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό
απόσπασμα και την ανδροπρεπή στάση
των. Στους ιερείς αυτούς ο Κων.
Μπούρας έδωσε το κάτωθι σημείωμα
προς τους δικούς του «Χρυσή μου
μάννα να παρηγορηθείς όπως μπορείς
με τ' άλλα σου παιδιά. Ηλία, Χρίστο,
Νικήτα, Ελένη σας φιλώ όλους σας.
Ζήτω η Ελλάς». «Ηλία όλα τελείωσαν
σήμερα την 19ην Ιουνίου. Χαιρετίσματα
σε όλους τους συγγενείς μας και φιλιά.
Σας ευχαριστώ και σας φιλώ όλους»
Κώστας.

Επάνω: Ο Κώτσης στον τάφο του
Δανιηλιδη μεταπολεμικά. Κάτω: Ο Κώ
τσης με το Μαρασλή μετά την απελευ
θέρωση στους τάφους Ανδρόνικου
Διάκου και Μπούρα.

Επίσης κι' ο Ανδρόνικος έστειλε ένα
μακροσκελή σημείωμα στον πατέρα
του, ο οποίος την επομένη της εκτελέσεως του γιού του πήγε στο Γ. Νεκρο
ταφείο και προσπαθούσε με τα νύχια ν'
αφαιρέσει το νωπό χώμα που τον
σκέπαζε, για να πεισθεί πως πράγματι
ήταν ο γιός σου. Μετά την απελευθέ
ρωση της πατρίδος μας, το Γ.Ε.Σ
εκπληρούν την επιθυμία του ασυρματιστού Ματθαίου Ανδρόνικου δια του
πολεμ. σκάφους «ΔΗΛΟΣ» μετέφερε
τα οστά του στην ιδιαιτέρα του Πατρίδα
τη Μύκονο.
Ας είναι αιώνια η μνήμη όλων των
αναφερομένων πραγματικών ηρώων
που έδωσαν τη ζωή τους για τον αγώνα
υπέρ της ελευθερίας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
σήμερα, θεωρούν υποτι
Π ΟΛΛΟΙ
μητικό γι' αυτούς το στοιχείο
«θρησκευτικότητα», στη σημερινή κοι
νωνία, Και φυσικά το λένε, για τον
επιστήμονα περισσότερο, όμως και για
τον υπάλληλο και για τον αστυνομικό και
για τον εργάτη. Να μηντοαπορρίψουμε
χωρίς συζήτηση. Και πρώτα πρώτα, να
κάνουμε μια διευκρίνηση κι' έναδιαχωριομό, στους όρους, «θρησκευτικότη
τα» και «θρησκοληψία». Το πρώτο
αφορά το γνώρισμα του γνήσιου Χριστι
ανού και το δεύτερο μια νοσηρότητα
που κάποτε διακρίνει μερικούς Χριστια
νούς. Το δεύτερο το απορρίπτουμε κι'
εμείς χωρίς συζήτηση. Το πρώτο όμως
το συζητάμε.
Για ν ’ απορρίψει κανείς τον όρο
«θρησκευτικότητα» σαν υποτιμητικό για
τον άνθρωπο, σαν αρνητικό στοιχείο
του Χριστιανού, πρέπει να βρει και το
μειονέκτημά του. Κι' αυτό δεν το
βρίσκει κανείς όσο κΓ αν ψάχνει. Αν
βέβαια γνωρίζει καλά τα γνωρίσματα
του Χριστιανού. Γιατί «θρησκευτικότη
τα» λέμε, το στοιχείο αυτό, που κάνει
τον Χριστιανό, μέλος ενεργητικό της
Εκκλησίας. Μέλος ζωντανό του σώμα
τος του Χριστού. «Δεν απορρίπτω την
ιδιότητά μου του Χριστιανού, όμως δεν
θέλω και τη «θρησκευτικότητα» σαν
γνώρισμά μου, έχω ακούσει κάποιον να
λέει. Νομίζω όμως πως αυτός έχει
μπερδέψει τον όρο «θρησκευτικότητα»
με τον άλλο «θρησκοληψία».
Κι ακόμα κάτι να προσέξουμε. Να μην
νομίζουμε πως άνθρωποι θρησκευτικοί
και ευσεβείς, είναι οπωσδήποτε, με
μόνη την ιδιότητα του Εκκλησιαζομένου, όσοι πάνε απλώς στην Εκκλησία. Οι
καλοί και συνειδητοί Χριστιανοί, οπωσ
δήποτε .εκκλησιάζονται, τούτο όμως
δεν σημαίνει, πώς είναι μ' αυτό μόνο
καλοί Χριστιανοί. ' Ενας Χριστιανός
αληθινός που πιστεύει στην ιδιότητά
του αυτή και την τιμά, που πιστεύει κΓ
εκκλησιάζεται και συγχρόνως ζει Χρι
στιανικά, φαίνεται κΓ από την αρετή
του. Γνωρίζεται κυρίως απ' αυτό. Δεν
είμαστε δηλαδή, μόνο την Κυριακή, που

πάμε στην Εκκλησία, τότε που ευκαι
ρούμε Χριστιανοί, και δεν έχουμε μόνο
τότε τη συνείδηση, πως έχουμε στον
ουρανό πατέρα, κΓ όλες τις άλλες
μέρες πολιτευόμαστε σα να μην έχου
με μ' αυτή την πατρίδα μας καμιά
σχέση, και ζούμε σαν ορφανοί.
Πρώτο γνώρισμά του λοιπόν για να
πει κανείς πως τιμά την ιδιότητά του
αυτή του Χριστιανού και χαίρεται για τη
θρήσκευτικότητά του, σαν για κάποιο
στόλισμά του σπουδαίο και σημαντικό,
είναι να πιστεύει πολύ στην αρετή καιν'
αγωνίζεται σκληρά για να την κατακτή
σει. Και να φαίνεται πως το πετυχαίνει.
Να τον βλέπουν δηλαδή στολισμένο, με

αυτό το στολίδι. Με την απλότητα, με
την υπομονή, με την καλωσύνη και
περισσότερο με την αγάπη. Να γνωρί
ζεται απ’ αυτή. Να φαίνεται πως
αγωνίζεται να τη κάμει κτήμα tou . Νατό
δείχνει πως κατέχει τα πλούτη της
αγάπης στην καρδιά του. Να καθρεπτίζεται στα μάτια του.
ffoXXMKT'eff' «ΟΥβ^ττου'ΤΤμου^ TTf
θρησκευτικότητα, μπορεί να την έχουν
παραξηγήσει. Να νομίζουν ότι φτάνει
να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να συζη
τούν θρησκευτικά θέματα, και να το
δείχνουν αυτό, με το ζήλο τους, στη
συζήτηση μόνο. Μπορεί κΓ αυτά όπως
είπα και στην αρχή, να συνιστούν
στοιχεία του Χριστιανού, δεν φτάνουν
όμως αυτά, αν δεν φαίνεται και στην
όλη προσωπικότητά του. Αν δεν έχει
δεχθεί αισθητά την επίδραση του πνεύ
ματος του Χριστού, που πρέπει στον
αληθινόν Χριστιανό, να τον έχει ριζικά
μεταβάλλει. Αν δεν είναι διάχυτο σ'
αυτόν, το άρωμα του πνεύματος αυτού.
Με αυτό το πνεύμα, χαιρόμαστε στ'
αλήθεια, το Χριστιανό που θρησκεύει,
που μετέχει στις εκδηλώσεις της Εκ
κλησίας, που όμως αυτές οι χάρες του,
δίνουν την εικόνα του. Γιατί μ’ αυτές
κάνει αισθητή και την παρουσία του. Με
την αρετή του, με την καλωσύνη του, με
τη σεμνότητά του. Που κάνει τους
άλλους να λένε: «Αυτός μάλιστα. ' Εχει
στόλισμά του την αρετή. Πήρε από την
Εκκλησία, τη φώτιση και τη χάρη, γι’
αυτό και χαίρεσαι να τον συναστρέφεσαι. Τον καμαρώνεις, σαν σύζυγο, σαν
πατέρα, σαν επιστήμονα, σαν αστυνομι
κό».
Διψάμε σήμερα γι' αυτό το σπουδαίο
και βασικό στοιχείο και στολίδι του
Χριστιανού, για τη συνέπεια στη ζωή
του, στην εργασία του, στο σπίτι του,
μέσα στην κοινωνία. ΓΓ αυτό και συχνά
λέμε, πως είμαστε σήμερα, σαν Χριστι
ανική κοινωνία, με τη αδιαφορία που
ζούμε, πολύ φτωχοί. ΚΓ όμως αυτή την
κοινωνία, εμείς όλοι σαν Χριστιανοί, την
αποτελούμε. ΚΓ εμείς είμαστε οι φτω
χοί.
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•Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Rff
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕ
ΩΝ
ΜΟΛΥΝΘΗΚΕ. ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥ
ΝΑ

Το δάσος και γενικά το πράσινο στον
τόπο μας, διώχτηκε άγρια από τον
άνθρωπο. Η αχαριστία αυτή του ανθρώ
που στρέφεται εναντίον του.

ΕΥΘΥΜ. Ν. ΚΑΤΣΕΝΙΟΥ
Τεχ. Δασοπονίας
Λογοτέχνη

Η χώρα μας υπήρξε, όπως είναι
γνωστό, από τότε που άρχισε να γράφε
ται ανθρώπινη ιστορία, πρωτοπόρος σε
κάθε πνευματική ανάπτυξη και ηθική
έξαρση. Δημιούργησε το λαμπρό Ελλη
νοχριστιανικό πολιτισμό, τον οποίο προσέφερε στους λαούς της γης και ο
οποίος πολιτισμός βοήθησε τους λαούς
αυτούς να ανέλθουν υψηλά και κυρίως
να αποκτήσουν την ευτυχία τους, η
οποία ούτε δημιουργείται ούτε εξαγο
ράζεται με το χρήμα και την ύλη, αλλά
με την ορθή φιλοσόφηση της ζωής και
με τη χριστιανική αγάπη. Ολοι οι λαοί
ομολογούν και παραδέχονται ότι η
ανθρωπότητα οφείλει το παν στο αθά
νατο Ελληνικό πνεύμα, το οποίο δεν
μπόρεσε ο αδυσώπητος και φθοροποι
ός χρόνος να θίξει ουδέ κατ' ελάχιστο,
γιατί απλούστατα είναι αθάνατο. Σχο
λεία και πανεπιστήμια αυτό χρησιμοποι
ούν για την μόρφωση και παίδευση των
νέων και αυτό προσπαθούν να εμφυ
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τεύσουν σε αυτούς για τον εξευγενισμό τους. Θα υπήρχε σήμερα Δυτικός ή
Ευρωπαϊκός πολιτισμός, αν δεν εγεννάτο στον τόπο αυτόν το αθάνατο
πνεύμα, το οποίο εξαπλώθηκε δια των
αποικιών, το μετέφερε ο Μέγας Αλέ
ξανδρος στις εσχατιές της Ασίας και
την Αφρική, το έλαβαν οι Ρωμαίοι, το
συνέχισε το Βυζάντιο καιτοαξιοποίησε
η Αναγέννηση; Ασφαλώς όχι. Οταν οι
περισσότεροι των προγόνων των σημε
ρινών προοδευμένων λαών ζούσαν μέ
σα στη ζούγκλα, διέποντο από τους
νόμους αυτής και ετρέφοντο από αν
θρώπινες σάρκες, οι ' Ελληνες έχτιζαν
τους Παρθενώνες τους, τα αθάνατα
αυτά μνημεία και σύμβολα της ανθρω
πότητας.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Γιατί το
αθάνατο πνεύμα γεννήθηκε στον τόπο
αυτό και όχι σε οποιονδήποτε άλλο
τόπο της γης; Τι συνετέλεσε σε τούτο;
Μήπως η ύπαρξη αφθονίας υλικών
αγαθών. ' Οχι ασφαλώς. Τούτο οφείλε
ται, προσέξατέ το, στην αρμονία και την
ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος
της Αρχαίας Ελλάδος, γιατί το ψυχικό
μεγαλείο του ' Ελληνα, ο χαρακτήρας
και τα ιδανικά του οφείλονται στο
εξαίσιο Ελληνικό τοπίο, στη θεία μορφή
των ορέων, των δασών, των ακτών, των
ποταμών, και λιμνών της Ελλάδας. Η
αρμονία αυτή έκανε το Ελληνικό πνεύ
μα ελεύθερο και γαλήνιο και την
φαντασία του Έλληνα αρμονική και
ισορροπημένη. Εθνικοί, επομένως, λό
γοι επιβάλλουν τη διατήρηση της αρμο
νίας και της ποικιλίας του φυσικού μας
περιβάλλοντος. Η διατάραξή τους, θα
έχει ολέθριες συνέπειες για τη ζωή
μας. Το δάσος, αληθώς, κατέχει την
πρώτη θέση στο φυσικό πλαίσιο και
λόγω εκτάσεως και λόγω της τεράστιας
επιδράσεώς του επί του ανθρώπου.
Οσες φορές ο άνθρωπος διετάραξε
τις οφειλόμενες άριστες σχέσεις με-το
δάσος, πλήρωσε τις συνέπειες, γιατί το
δάσος τιμωρεί τους αχάριστους, εκδι
κείται τους καταστροφείς. Το φυσικό
μας τοπίο, κυρίως το ευρισκόμενο
κοντά σε νησιώτικες, παραθαλασιακές
και αστικές περιοχές, κακοποιήθηκε και
παραμορφώθηκε. Τα δάση μας έχουν
μειωθεί επικίνδυνα. Οθηραματικός μας
πλούτος κοντεύει να εξαφανιστεί, σαν
αποτέλεσμα καταστροφής των δασών
μας. Η ατμόσφαιρα των πόλεων μολύν-

θηκε. Τα νερά των θαλασσών, των
λιμνών και ποταμών ρυπάνθηκαν. Οι
μεγαλουπόλεις στερούνται ή δεν έ
χουν επαρκή δασύλλια και πάρκα με
δασικά δέντρα. Οι αρχαιολογικοί μας
θησαυροί δεν διατηρηθήκανε καλά και
δεν προστατεύτηκαν επαρκώς. Το δά
σος και γενικά το πράσινο στον τόπο
μας, διώχτηκε άγρια από τον άνθρωπο.
Η αχαριστία αυτή του ανθρώπου στρέ
φεται εναντίον του. Ο Ο.Η.Ε., στην
προσπάθειά του να περισώσει ό,τι
απόμεινε, όρισε την 21η Μαρτίου κάθε
χρόνου, την πρώτη ημέρα της ανοίξεως, σαν παγκόσμια ημέρα της δασοπο
νίας. Σκοπός η ενημέρωση του κοινού,
για την σημασία του δάσους και την
ανάγκη διατηρήσεως και προστασίας
του.
Θα προσπαθήσω, αγαπητοί μου
αναγνώστες, να σας φέρω σε επαφή με
τις ευεργεσίες των φυτών προς τον
άνθρωπο και κυρίως των φυτών εκεί
νων, που συγκροτούν το δάσος, με λίγα,
με ελάχιστα λόγια.
Πολλοί ολίγοι είναι στον τόπο μας
εκείνοι, οι οποίοι γνωρίζουν ότι τόσο ο
άνθρωπος όσο και τα ζώα οφείλουν τη
ζωή τους, την αναπνοή τους στα φυτά.
Για να καταλάβουμε αυτό, ας υποθέ
σουμε ότι παύουν να υπάρχουν στον
πλανήτη μας τα απειράριθμα είδη των
φυτών. Τι θα απομείνει; Γυμνές πεδιά
δες και όρη κακοτράχαλα. Πρώτα θύμα
τα της ανυπαρξίας φυτών τα φυτοφάγα
ζώα. Την τύχη τους θα ακολουθήσουν
και τα σαρκοφάγο και ο άνθρωπος. Ο
άνθρωπος και οι λοιποί εκπρόσωποι του
ζωικού βασιλείου τρέφονται αποκλει
στικά από οργανικές ουσίες, που παρά
γουν τα φυτά και μόνο αυτά, με την
φωτοσύνθεση. Αυτά προσλαμβάνουν
τα ανόργανα άλατα, διαλυμένα στο
νερό και το διοξείδιο του άνθρακα και
με το ηλιακό φως και την χλωροφύλλη
τα μετατρέπουν σε οργανικές ουσίες,
που χρησιμοποιούμε, άνθρωπος και
ζώα, ως τροφή μας.
Αν δεν υπήρχαν φυτά, δεν θα υπήρ
χαν ούτε ζώα, ούτε άνθρωποι. Τα φυτά
είναι οι άφωνοι και αθόρυβοι υπηρέτες
μας, που μας κρατούν στην ζωή. Τούτο
πρέπει να το νιώσου με όλοι. Εκτός από
τις οργανικές ουσίες, που χρησιμοποι
ούμε ως τροφή μας υπό μορφή άρτου,
λαχανικών, οσπρίων, ευγέστων καρπών
κλπ., τα φυτά βοηθούν αποτελεσματικά

ΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα είδη των φυτών των δασών ποικίλλουν ανάλογα με το κλίμα το οποίο δημιουργεί διαφόρους τύπους φυτοενώσεων. Μεγάλη
επίδραση ασκούν επίσης και οι βροχοπτώσεις. Τα δάση καλύπτουν συνολικά το 20% περίπου της γήινης επιφάνειας.

τον άνθρωπο κατά την επίγεια ζωή του.
Ενας προστατευτικός μανδύας κα
λύπτει το έδαφος, αποτελούμενος από
το τελευταίο μικροσκοπικό βότανο,
μέχρι το ψηλότερο δένδρο του δάοους.
Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα,
βροχή και χάλαζα, κατά την πτώση τους
προσκρούουν στα φυλλώματα των φυ
τών, χάνουν την ορμητικότητά τους και
προσεδαφίζονται ομαλά, για να διηθη
θούν στη συνέχεια στα στρώματα του
εδάφους, που, έτσι εμπλουτίζονται με
νερό, τόσο απαραίτητο για όλους τους
οργανισμούς στη γη. Στα δάση και τις
φυτοβριθείς περιοχές δεν δρουν κατα
στρεπτικοί χείμαρροι, το νερό της
βροχής δε, του χιονιού και της χαλάζης, φυσικώς τιθασευόμενο, εκτελεί
στο ακέραιο τον προορισμό του. Στις
γυμνές περιοχές συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο. Το νερό μόνο ποικίλες κατα
στροφές προκαλεί. Τεράστιες κατα
στροφές προξενούνται από τους χεί

μαρρους, αν και το κράτος ξοδεύει
κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύριά
για τη διευθέτησή τους. Έχουμε σήμε
ρα περισσότερους από 700 μεγάλους
χειμάρρους σε ενέργεια. Εκατομμύρια
κυβικών μέτρων παραγωγικού ορεινού
εδάφους πέφτει κάθε χρόνο στη θά
λασσα. Το πράγμα είναι τραγικό, αν
αναλογιστούμε, πως η φύση, για να
δημιουργήσει έδαφος βάθους μισού
μέτρου, κατάλληλο μόνο για αροτριαίες
καλλιέργειες χρειάζεται πέντε χιλιά
δες χρόνια. Είναι δυνατόν να περιμένει
5 χιλ., χρόνια κάποιος γεωργός, του
οποίου καταστράφηκε το χωράφι ύστε
ρα από μια πλημμύρα, ώστε η φύση να
επανορθώσει το σφάλμα της, αν στο
μεταξύ δε γίνει νέα πλημμύρα, πράγμα
βέβαιο; Οχι ασφαλώς.
Οι ρίζες των φυτών εισχωρούν μέσα
στα πετρώματα, τα διασπούν και βοη
θούν, κατά κάποιο τρόπο, στην αποσά
θρωσή τους για την δημιουργία πολύτι529

μου εδάφους. Το ξύλο επίσης, δεν
είναι προϊόν των φυτών; Αυτό δεν
ακολουθεί τα βήματά μας σ ολόκληρη
τη ζωή μας, από την κούνια μέχρι το
αποκρουστικό φέρετρο;
Ο σίδηρος και το μπετόν έχουν
αντικαταστήσει μέρους του χρησιμο
ποιούμενου ξύλου στις κατασκευές.
Παρά ταύτα όμως η ζήτηση του ξύλου
αυξάνει συνεχώς, ημέρα με την ημέρα.
Το ξύλο εξακολουθεί να αποτελεί μία
των βασικοτέρων πρώτων υλών της
παγκόσμιας οικονομίας. Τελευταία, η
ζήτηση του ξύλου αυξήθηκε δυσανάλο
γα, λόγω της ανάγκης παραγωγής
ξυλόμαζας, χαρτοπολτού και προϊόν
των, που λαμβάνονται από τη χημική
οδό, όπως είναι τα νήματα, τα χρώματα
και άλλα! Αλλοτε στη χώρα μας με
οικονομία χρησιμοποιούσαμε και τον
χάρτη γραφής ακόμη. Σήμερα ο χάρτης
γενικά, έχει γίνει είδος πρώτης ανάγ
κης, είδος κοινής χρήσεως. Ο μέσος
Ελληνας χρησιμοποιεί 40 περίπου χιλι
όγραμμα χάρτου, υπολοιπόμενος κατά
πολύ του Ελβετού, ο οποίος καταναλώ
νει το μεγάλο ποσό των 140 χιλιογράμμων χάρτου ετησίως.
Τα καυσόξυλα, επίσης, δεν αποτε
λούν την κυριότερη καύσιμη ύλη στον
τόπο μας; Εκατομμύρια τόννων καυσο
ξύλων από το Ελληνικό έδαφος κατανα
λώνονται κάθε χρόνο από το γραφικό
Ελληνικό τζάκι ή τη σόμπα. Κι όμως
έχουμε μεγάλη ανάγκη παραγωγής
χρήσιμης ξυλείας και σημαντικά ποσά
συναλλάγματος εξέρχονται για την
εισαγωγή της. Το ρετσίνι και το καου
τσούκ δεν είναι προϊόντα των φυτών, τα
δε παράγωτα αυτών σημαντικής χρήσε530

ως για τη ζωή μας; Πλήθος φαρμάκων
παράγονται από τα βότανα. Το δάσος
και τα φυτά ασκούν βασική σημασία στη
δημιουργία του κλίματος κάθε τόπου.
Στις πλούσιες σε βλάστηση περιοχές ο
χειμώνας είναι μαλακότερος και το
καλοκαίρι δροσερότερο, ο αέρας περι
έχει περισσότερο από τη συνηθισμένη
ποσότητα οξυγόνου και η ζωή γίνεται
πιο άνετη. Τεράστια, εξ άλλου, είναι η
συμβολή των δασών και των φυτών στην
πνευματική και ηθική ανάπτυξη των
ανθρώπων. Οι δασόβιοι και παραδασόβιοι πληθυσμοί θεωρούνται περισσότερο
έξυπνοι, περισσότερο φιλοπάτριδες.
Στα χέρια αυτών έχουν εναποθέσει την
τιμή τους πολλές χώρες.
Και τώρα αναλογιστείτε, τα δισεκατομμύριατων ανθρώπων, των ζώων, των
μηχανών, των εστιών κλπ., καίουν καθη

μερινά τεράστιες, κολοσσιαίες ποσότη
τες οξυγόνου, πώς τούτο δεν εξαντλή
θηκε επί τόσες χιλιετηρίδες; Ποιά είναι
η πηγή η οποία μας τροφοδοτεί και η
οποία αντικαθιστά το καταναλούμενο;
Ασφαλώς τα φυτά. Αυτά παίρνουν το
επικίνδυνο για τη ζωή μας διοξείδιο του
άνθρακος από τον αέρα και αντί αυτού
μας δίνουν το ζωοποιό οξυγόνο. Ζωή,
λοιπόν, και αναπνοή μας είναι τα
δένδρα του δάσους. Χωρίς αυτά θα
πεθαίναμε από ασφυξία.
Εμείς οι Έλληνες έχουμε και άλ
λους λόγους, για τους οποίους πρέπει
να είμαστε ευγνώμονες στα δάση μας.
Μήπως στα δάση και τα όρη της χώρας
μας δεν εύρισκαν καταφύγιο οι καταδιωκόμενοι από τους εχθρούς, τις δύσκο
λες μέρες της φυλής μας; Μήπως στα
όρη και τα δάση της Ελλάδας δεν
αντρώθηκε η κλεφτουριά και το αρμα
τολίκι, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση
του στρατού του επαναστατημένου
έθνους κατά την εθνεγερσία του 21;
Μήπως κάτω από τα δένδρα του δά
σους δεν λειτούργησε το κρυφό σχο
λειό, όπου διαφύλαξε κατά πολύ την
κιβωτό της διαθήκης του Έθνους;
Ακόμη και το αποσυντιθέμενο φύλ
λωμα αποτελεί πρώτης τάξεως λίπα
σμα, που εμπλουτίζει το χώμα με
άφθονα θρεπτικά συστατικά. Για αυτό
την οξυά την ονομάζουμε μητέρα του
δάσους. Μήπως, όμως, από απόψεως
αισθητικής κάποιου τόπού τα φυτά δεν
ασκούν αποφασιστικό ρόλο;
Τα ίδια αισθήματα θα νιωσετε όταν
μπείτε σε ένα τόπο πλούσιο σε βλάστη
ση, που έχει μορφή παραδείσου, και σε
ένα άλλο γυμνό και παραδαρμένο από
τον ορμητικό άνεμο και τον αφόρητο
καύσωνα; Οχι βέβαια. Τόσα και άλλα

Αν ο εμπρηστής, ο λαθροϋλοτύμος, ο λαθροβοσκός, α ντιμ ετω π ίσ ει την κοινή κατα κρα υ γή και
τον π ε λ ε κ υ της δικαιοσύνης, θα σ κεφ τεί π ο λ ύ αν θα π ρ έ π ε ι να ε π α ν α λ ά β ε ι την π α ρ α ν ο μ ία του.
Καιρός να γ ίνουμε όλοι οι Ελληνες φ ύ λα κες κα ι π ροστάτες του δάσους.

απειράριθμα οφέλη έχουμε από τα
φυτά. Εμείς όμως, οι τόσο ευεργετού
μενοι τι πράττουμε; Φυτεύουμε δέν
δρα δασικά, καρποφόρα και οπωροφό
ρα; Προστατεύουμε εκείνα που κληρο
νομήσαμε από τους πατέρες μας;
Λαμβάνουμε μέτρα, ώστε να μη γινόμα
στε πρόξενοι καταστροφών στα δένδρα
του δάσους και τα ήμερα φυτά;
Όταν η χώρα μας ελευθερώθηκε,
καλυπτόταν κατά 45% από δάση. Σήμε
ρα το ποσοστό δασοκαλήψεως κατέβη
κε στο 19% περίπου και είναι το
μικρότερο Ευρωπαϊκού κράτους και δεν
μπορεί να καλύψει και συγκροτήσει τον
ορεινό όγκο τη ς .' Ενα μέρος, στο οποίο
παλιότερα υπήρχε δάσος, αποδόθηκε
στην καλλιέργεια. Είναι επίσης γνωστό
ότι πολλά δάση μας καταστράφηκαν
κατά την διάρκεια των πολέμων, που
αναγκάσθηκε να δώσει η πατρίδα μας,
μετά την απελευθέρωσή της, γιατί,
κατά τις εμπόλεμες περιόδους οι συνέ
πειες δεν φτάνουν μόνο μέχρι το
δάσος, αλλά πολύ πέραν αυτού.
Οι μεγάλες, όμως, καταστροφές
προέρχονται από τις ολέθριες πυρκαγι
ές. Εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων
δασών παραγωγικών γίνονται κάθε κα
λοκαίρι πυροτεχνήματα από τις πυρκα
γιές. Από τις πυρκαγιές δεν προξενούνται μόνο ζημιές στα δάση, αλλά και
σε γεωργικές φυτείες και σε άλλα έργα
πολιτισμού, ακόμη και ανθρώπινα θύμα
τα δυνατόν να υπάρξουν, όπως π.χ. το
καλοκαίρι του 1977 στην περιοχή Αμφικλείας, που κάηκε κάποια καλόγρια
Ετσι, η εγκληματική πράξη του εμπρηστού πληρώθηκε και με αίμα. Κι όμως,
αν παρατηρήσουμε κάποιον επιβάτη
λεωφορείου ή άλλου μεταφορικού μέ
σου, γιατί πέταξε αναμμένο τσιγάρο
του, δυνατόν να εισπράξουμε και ύ
βρεις, γιατί εμείς οι νεοέλληνες, βλέ
πετε, δεν δεχόμαστε παρατηρήσεις και
συμβουλές.
Το δάσος και η προστασία του δεν
είναι έργο μόνον των δασικών οργάνων,
είναι κοινή υπόθεση όλων των Ελλήνων.
Ολοι πρέπει να βοηθήσουμε, καθένας
από την δική του θέση. ΓΓ αυτό, αν
αντιληφθείτε κάποιον, ο οποίος θέλει
να καταστρέψει το δάσος με φωτιά ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρέπει να
προσπαθήσετε να τον πείσετε, ότι δεν

πρεπει, δεν έχει το δικαίωμα, να κατα
στρέψει το δάσος, υπενθυμίζοντας, ότι
κάθε δένδρο του δάσους έχει 9 εκα
τομμύρια συνιδιοκτήτες, όσοι δηλαδή
είναι οι κάτοικοι της χώρας αυτής. Αν
ύστερα από αυτά προχωρήσει στο
καταστρεπτικό του έργο, δεν σας μένει
άλλος δρόμος, παρά να τον αντιμετωπί
σετε σαν κοινό εγκληματία. Κανένας
δεν πρόκειται να σας κατηγορήσει σαν
άνθρωπο εμπαθή και αδύνατου χαρα
κτήρα, όταν ανιδιοτελώς και προς το
κοινό συμφέρον ενεργήσετε. Σε πολ
λές χώρες της Ευρώπης, τους οποιουσδήποτε παραβάτες, τους καταγγέλ
λουν στις αρχές οι πολίτες. Πρέπει και
εμείς οι ' Ελληνες να εγκαταλείψουμε
την σφαλερή νοοτροπία και προκατάλη
ψη, κυρίως όσον αφορά το δάσος καιτο
πράσινο, γιατί τα περιθώρια έχουν προ
πολλού εξαντληθεί.
Αν ο εμπρηστής, ο λαθροϋλοτόμος, ο
λαθροβοσκός αντιμετωπίσει την κοινή
κατακραυγή και τον πέλεκυ της δικαιο
σύνης, θα σκεφτεί πολύ αν θα θρέπει
να επαναλάβει την παρανομία του.
Καιρός να γίνουμε όλοι οι Έλληνες
φύλακες και προστάτες του δάσους. Το
1960 εφαρμόστηκε στη χώρα μας, για
πρώτη φορά, πρόγραμμα αναπτύξεως
κοινοτικών δασών. Οι δασικές υπηρεσί
ες χορηγούσαν δωράν τα δενδρύλλια,
τα οποία μετέφεραν στον τόπο αναδα
σώσεων, περιέφραζαν τις αναδασωτέ
ες εκτάσεις και επέβλεπαν την άρτια
εκτέλεση του έργου. Οι Δήμοι και οι
Κοινότητες μόνο προσωπική εργασία
των κατοίκων έπρεπε να διαθέσουν, για
την φεύτευση των δενδρυλλίων και λίγη
στοργή και αγάπη, για την προστασία
τους.
Δυστυχώς λίγοι Δήμοι και Κοινότητες
θέλησαν να αναπτύξουν τέτοιο δάσος
και μάλιστα σε πολύ μικρή έκταση. Ας
σημειωθεί, ότι το δάσος αυτό θα ήταν
ιδιοκτησία του Δήμου ή της Κοινότητας.
Πολλοί Δήμοι και πολλές Κοινότητες,
που δεν θέλησαν να δημιουργήσουν
δάσος κατά την ανωτέρω διαδικασία,
όχι μόνο δάσος παραγωγικό δεν έχουν,
αλλά ούτε θαμνότοπους. Σε μια, μάλι
στα, Κοινότητα μετά την δενδροφύτευ
ση που έκανε η Δασική Υπηρεσία,
επέδραμαν νύχτα ληστές και ξερίζω
σαν τα δενδρύλλια. Δεν χρειάζεται να

είναι κανένας μάντης, για να καταλάβει
πως οι λησταί αυτοί ήταν κτηνοτρόφοι.
Σε άλλη Κοινότητα και ενώ αναδασώνα
με έναν λόφο γυμνό, που μόνο ογκόλι
θους είχε, και ήταν δίπλα στο χωριό,
εξεγερθήκανε οι κάτοικοι εναντίον
μας, όχι γιατί χάσανε βοσκήσιμη έκτα
ση, ή δρόμο διαβάσεως των ζώων ή
έστω, πηγή ποτισμού, αλλά, όπως μας
έλεγαν, δεν είχαν πού να οδηγήσουν τα
ζώα τους για αερισιμό. Ισχυρισμός
αστείος.
Η σημασία του δάσους δεν τελειώνει
ούτε σήμερα ούτε αύριο ούτε ύστερα
από 50 ή 100 χρόνια. Πρέπει το δάσος
να υπάρχει συνεχώς.

Το δάσος και το φυσικό περιβάλον
ησκησαν και ασκούν αποφασιστικό ρόλο
στην δημιουργία ψυχικών και πνευματι
κών ιδιοτήτων του ανθρώπου. Οι ιδιότη
τες αυτές ανέδειξαν τον αρχαίο Ελλη
να και τον τοποθέτησαν στην κορυφή
της ανθρώπινης πυραμίδας. ΓΓ αυτό η
χώρα μας έχει υψηλό και πανανθρώπινο
ρόλο και αποστολή. Πρέπει να οδηγεί,
κατά τις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας,
τους λαούς στον σωστό δρόμο. Για να
γίνεται αενάως αυτό θα πρέπει να
διατηρήσουμε τα ψυχικά και πνευματι
κά εφόδια των προγόνων μας, προστα
τεύοντας το δάσος και το περιβάλλον.
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Του κ. Διονυσίου Μαγκλιβέρα

ΒΑΣΙΣ της σύγχρονης κοινω νί
ας στηρίζεται στην ε π ικο ινω 
νία. Η λειτουργία και σύνδεσις των
διαφόρων κοινωνικών ομάδων μ ε 
ταξύ τους καθορίζεται α π ό μια
σ ε ιρ ά ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ώ ν ε π α φ ώ ν ,
π ο υ οδηγούν στη συνεργασία. Α υ 
τή η συνεργασία, π ο υ απο τελεί τη
δύναμη της κοινωνίας, οδηγεί στο
διάλογο του αλληλοσεβασμού και
της αλληλοκατανοήσεως.
Ο διάλογος, ακριβώς, είναι εκείνος
π ο υ διαχωρίζει το δημοκρατικό και
ελεύθερο σύστημα της επ ικο ινω νί
ας α π ό εκείνο του απολυταρχικού
και ανελεύθερου συστήματος της
π ρ οπ αγάνδ ας. Για να υ π ά ρ ξη π ρ α 
γματική, έντιμη και εποικοδομητική
συνεργασία μεταξύ των ομάδων
και των ατόμων, χρειάζεται αυτή
να ξεκινά και να καταλήγει στον
επικοινω νιακό διάλογο.
Η επικοινω νία δεν περιορίζεται
μόνο στην ανταλλαγή μηνυμάτων,
εννοιών, ιδεών ή και πληφοροριώ ν.
Αυτή η ανταλλαγή έχει σαν σκο π ό
να επιτύχει ταυτότητα α π ό ψ ε ω ν
π ο υ θα οδηγήσει στην ενέργεια,
στην κοινή ενέργεια όλων όσων
μετέχουν στον επικοινω νιακό διά
λογο.
Επειδή ο σκοπός του διαλόγου
είναι η επεξήγησις των σ κ ο π ώ ν και
τω ν διαθέσεω ν π ο υ οδηγεί στην
κοινή ενέργεια, ο διάλογος δεν
μπορεί να περιορισθή σ ε π ρ ο κ α τ α σκευασμένα κα λο ύ π ια ή π λαίσ ια
αλλά π ρ έ π ε ι να είναι ανοικτός,
ευρύς, ελεύθερος α π ρ ο σ χ η μ ά τ ι
στος, απόλυτος. Ο «διάλογος του
μονολόγου» ή ο «μονόλογος των
διαλεγομένων», π ο υ συνηθίζεται σε
π ο λ λ έ ς εκδηλώ σεις τ υ π ο π ο ιη μ έ 
νου διαλόγου, δεν οδηγεί στη σ υ 
νεργασία μια και δεν είναι π ρ α γ μ α 
τικός ανοικτός διάλογος.
Για να υ πά ρ ξει πραγματική ε π ι
κοινωνία, με τα θετικά α π ο τ ε λ έ -

Η
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σματά της π ο υ αναφέραμε, χ ρ ε ιά 
ζεται η ύπαρξις μερικών επ ισ τ η μ ο 
νικών κοινωνιολογικών,, ψ υ χολο γι
κών, διοικητικής οργανώ σεω ς κ.ά.).
αρχών:
1) Η ροή των π ληροφ οριώ ν π ρ έ 
π ε ι να είναι ανεμπόδιστη και ε λ ε ύ 
θερη: Να π η γ α ίνει προς όλες τις
κατευθύνσεις και ιδιαίτερα π ρος τις
αντίθετες.
2) Το άτομο να μπορεί να «αντι
δρά» ελεύθερα στις πληροφορίες
π ο υ παίρνει και να συμμετέχει
ενεργά, με τη δ ια τύ πω σ η τωνδικών
του α π ό ψ εω ν, στη διαμόρφωση
τω ν συμπερ α σ μά τω ν του διαλό
γου.
3) Να υ π ά ρ χ ει ένα επιστημονικό
σύστημα-διαδικασία π ο υ να ρυθμί
ζει την κυκλοφορία και τον έλεγχο
(αξιοπιστία, π εριεχόμενο κλπ.) των
π ληρ ο φ ο ρ ιώ ν π ο υ κυκλοφορούν

ώ στε η βάση της επικοινωνίας να
μην είναι ούτε λανθασμένη, ούτε
«φτιαχτή» α π ό άτομα και καταστά σεις.
4) Εκείνοι π ο υ συμμετέχουν στην
επικοινω νιακή π ρ ο σ π ά θ ε ια να ε ί
ναι α πο φ α σ ισμ ένοι να σεβασθούν
τις απόψ εις των άλλων (να μην τις
υποτιμούν) και να τις θεωρούν
ισότιμες στην αξία και στη β α ρ ύτη
τα με τις δικές τους. Α π ό τις α π ό 
ψεις όλω ν οφείλει να π ρ οέρχετα ι η
σύνθεση της γνώμης και της π ο λ ιτ ι
κής π ο υ θα ακολουθηθεί.
5) Η επικοινω νία είναι π ά ν τ α
διαπροσ ω πική. Ακόμη κι όταν το
ακροατήριο, ο «συνομιλητής» είναι
ομάδα (δηλ. πλήθος, πολλοί) η ε π ικοινωνιακή π ρ ο σ π ά θ ε ια α π ο β λ έ 
π ε ι στο να πλησ ιασ θεί το κάθε
μέλος της ομάδος χωριστά. Η σχέσις ατόμου πρ ος άτομο, π ρ ο σ ώ π ο υ
προς π ρ ό σ ω π ο και κυρίως ψυχής

προς ψ υχή (η δ ιαπροσ ω πική σ χέσις) οδηγεί και στις ομαδικές.
6)
Η επικοινω νία γίνεται με π ο λ 
λούς τρόπους: προφ ορικά, γραπτά,
με νοήματα, με εικόνες, με σ ύ μβο
λα, με τη γλώ σ σα των αντικειμένων
ή τω ν π ρ ά ξεω ν, ακόμη και με τη
σιω πή . Μ πο ρού ν να χρ ησ ιμο πο ιη 
θούν όλες οι αισθήσεις. Η ε π ικο ινω 
νία μπορεί να π ρ α γμ α τοπ οιη θεί και
μεταξύ απάντω ν.
Η επικοινω νία α πο τελεί ψυχοβι ολογική και κοινωνική ανάγκη του
ατόμου και^θεμελιώδη π ρ ο ύ π α ρ ξ η
στη δημιουργία της ανθρώπινης
κοινωνίας.
' Ο πω ς είναι γνωστό η α ν θ ρ ώ π ι
νη π ρ ο σ ω π ικό τη τα επ ηρεάζεται
και διαμορφούται, α π ό βιολογικούς
και κ ο ιν ω ν ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς . Η
πρόσμιξη με τους κοινωνικούς π α 
ράγοντες συντελείται κυρίως με
την επικοινωνία.
Α πό την άλλη πλευρά, η σ υ νένω 

-

ση των ανθ ρ ώ π ω ν σε κοινωνία
π ρ ο ϋ π ο θ έτει επικοινω νία, δηλ. λ ε ι
τουργία των βαθυτέρων νόμων της
ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ή ς π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ω ς .
Χωρίς τον συνδετικό ιστό της ε π ι
κοινωνίας δεν μπορεί να υπάρξει
μορφή ανθρώπινης κοινωνίας, κ ο ι
νωνικής συμβίωσης.
Η επικοινω νία συνελείται κυρίως
με την ανταλλαγή πληροφοριώ ν. Η
α ν θ ρ ώ π ιν η κ ο ιν ω ν ία σ τ η ρ ίζε τ α ι
στην καλή χρήσ η-α ξιο πο ίησ η των
π ληρο φ ο ριώ ν π ο υ κυκλοφορούν. Η
μετάδοση π ληροφ ορ ιώ ν αποτελεί
ανθρώ πινη συνεισφ ορά στην κοινή
ζωή.
Η π ληρο φ ο ρία είναι πολύτιμη
π ρ ώ τη ύλη της π ρ ο ό δ ο υ ' της γ ενι
κής ή ατομικής πρόδου σε όλους
τους τομείς: επιστημονικό, ε π α γ 
γελματικό, κοινωνικό, εκπολιτιστι
κό, οικονομικό κ.ά. Χωρίς τη διαδικα σία λήψεως, επιλογής ελέγχου, ε 
πεξεργασίας, μεταδόσεως και αξι-

ο πο ιη σ εω ς π ληρ οφ ορ ιώ ν τίποτα
δεν μπορεί να προοδεύσει.
Για να είναι όμως χρήσιμη και
επικοιδομητική η πληροφ ορία π ρ έ 
π ε ι να είναι, κατά το δυνατόν, ορθή,
αντικειμενική, σαφής, έγκυρη και
συγκεκριμένη. Η λανθασμένη ή α λ 
λοιωμένη π ληροφ ορία είναι ά χ ρ η 
στη και μπορεί πολλές φορές να
γίνει επιζήμια και επικίνδυνη. Για το
λόγο αυτό χρειάζεται ο έλεγχος και
η διασταύρωση της πληροφορίας,
πριν χρησιμοποιηθεί.
Πολλές φορές μάλιστα η δύναμη
μιας οργανωμένης ομάδας α ν θ ρ ώ 
π ω ν (Δημοσία υπηρεσία, Κοινότης,
Επιχείρησις, Σω ματείο κλπ.) εξαρτάται α π ό τον αριθμό — σε π οσ ότη τα, π ο ιό τη τα και σημαντικότητα—
των π ληροφ οριώ ν π ο υ μπορεί να
μεταδώσει, να συλλέξει, να ελέγξει
ορθά, να ερμηνεύσει και να αξιοποιήσ ει στην εκτέλεση της α π ο 
στολής της.

Η ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

καθημερινά για τη ρύ
Μ ΙΛΟΥΜΕ
πανση της ατμόσφαιρας και του
περιβάλλοντος. Διαμαρτυρόμαστε δί
καια για τα χημικά δηλητήρια των
εργοστασίων και των αυτοκινήτων, που
απειλούν την υγεία μας και τη ζωή μας.
Αλλά ξεχνούμε το θόρυβο ή μιλούμε
σπάνια γι' αυτόν. Κι όμως, είναι μια
μορφή ρύπανσης, εξίσου σοβαρή και
επικίνδυνη. Κυρίως για τους κατοίκους
των πόλεων, όπου ο αριθμός των κάθε
είδους τροχοφόρων (η κύρια πηγή του
θορύβου) είναι πολύ μεγαλύτερος. Για
τους κατοίκους των επαρχιών, μπορού
με να πούμε ότι κινδυνεύουν λιγότερο
από το θόρυβο, αλλά έχασαν οπωσδή
ποτε την ησυχία τους.
Πρόσφατες μελέτες, εδώ και αλλού
έδειξαν την ανησυχητική αύξηση τωΦ
κάθε είδους θορύβων, που οφείλονται
όχι μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά και στην
αύξηση των ραδιοφώνων και των τηλεο
ράσεων, στα στερεοφωνικά συγκροτή
ματα, στα ασανσέρ και στα τρομακτικά
δίτροχα. Χωρίς να ξεχνούμε την ουσια
στική απουσία ηχομόνωσης και τη γενι
κή αδιαφορία των πολιτών.
Ο θόρυβος δεν είναι μια απλή ενό
χληση. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αν
δεχθούμε την επίσημη ερμηνεία, «ο
θόρυβος είναι κάθε δυσάρεστη ή ενο
χλητική ακουστική αίσθηση, κάθε ακου

στικό φαινόμενο που παράγει αυτή την
αίσθηση, κάθε απρόβλεπτος και έντο
νος ήχος». Αλλά αυτή η δυσάρεστη
αίσθηση εξαρτάται από τις περιστάσεις
και τα άτομα. Ο νεαρός, που τρέχει με
το μοτοποδήλατό του, βρίσκει ευχάρι
στο το θόρυβό του. Πολύ διαφορετικά
αισθάνονται οι γείτονες, όταν μάλιστα
αυτός ο θόρυβος τους αποσπά από τον
ύπνο τους.
Ο θόρυβος είναι παντού και η έντασή
του μετριέται με ειδικές συσκευές.
Μονάδα μέτρησης είναι το ντεσιμπέλ.
Σ' ένα ήσυχο διαμέρισμα ή σ' ένα
κήπο, ή ένταση του θορύβου κυμαίνεται
μεταξύ 20 και 30 ντεσιμπέλ. Σ' ένα
δρόμο, χωρίς μεγάλη κυκλοφορία, είναι
60 έως 70 ντεσιμπέλ. ' Ενα αυτοκίνητο,
ανάλογα με το είδος του και την
ταχύτητά του, παράγει θόρυβο 80 έως
100, ενώ ο θόρυβος μιας μοτοσυκλέτας φθάνει στα 120 κι ενός αεροπλά
νου στα 130 ντεσιμπέλ.
Το ρεκόρ κατέχεται από τα ραδιόφω
να και τις τηλεοράσεις και, προπαντός,
τα στερεοφωνικά συγκροτήματα, που,
στη μεγαλύτερη έντασή τους, φθάνουν
στα 140 ντεσιμπέλ. Αλλά διαμαρτυρό
μαστε σπάνια εναντίον αυτών των
πηγών θορύβου, ενώ διαμαρτυρόμαστε
έντονα και συχνά εναντίον των δίτρο
χων, όσο κι αν οι διαμαρτυρίες μας

------------------------

πέφτουν στο κενό. Σε μια πολυκατοικία,
πρέπει να μας ενδιαφέρουν περισσότε
ρο οι καλές σχέσεις με τους γείτονές
μας. ' Ετσι, αναγκαστικά, ανεχόμαστε
τους θορύβους των ενοίκων, που δεν
έμαθαν να σέβονται την ησυχία τών
άλλων. Από την πλευρά τους, οι αρχές
δεν έπαυσαν να δείχνονται ιδιαίτερα
αυστηρές, εναντίον των θορυβοποιών
του δρόμου, των «καμικάζι» και των
αυτοκινητιστών, που δεν διστάζουν να
χρησιμοποιούν τα κλάξον, ακόμα και
στη μέση της νύχτας, χωρίς ιδιαίτερο
λόγο.
' Ετσι, οι κάτοικοι των πόλεων είναι
καταδικασμένοι να βομβαρδίζονται, 24
ώρες το εικοσιτετράωρο από κάθε
είδους θορύβους και να μακαρίζουν
τους κατοίκους των μακρινών χωριών.
Γιατί οι τελευταίοι δεν ξέρουν τι θα πει
ν' αγωνίζεται κανείς για να βρει τον
ύπνο κι ύστερα, στη μιά ή στις δυό μετά
τα μεσάνυχτα, να τινάζεται απότομα,
γιατί κάποιος ανόητος ή ασυνείδητος
αυτοκινητιστής χρησιμοποιεί την κόρνα
του αυτοκινήτου του, για να χαιρετήσει
τους φίλους του. ' Οχι, ο θόρυβος δεν
είναι απλή ενόχληση, είναι ένας ε
χθρός, που απειλεί την υγεία μας και
την ισορροπία μαο.
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ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως οι Πέροαι
εζήτησαν «γην και ύδωρ» σημεία υπο
ταγής από τους Μακεδόνες.

λέγοντες εννοούμε ε
Κ ΗΡΥΚΕΣ
ξουσιοδοτημένα πρόσωπα στρατι
ωτικά ή πολιτικά, που στέλνονται από
τον ένα αντίπαλο στον άλλο, για να
μεταφέρουν σ' αυτόν κάποιο μήνυμα ή
για διαπραγματεύσεις.
Οι κήρυκες ή ο κήρυκας προσέρχον
ται με λευκή σημαία, που αποτελεί το
σήμα, για την αναγνώρισή τους. Συνή
θως συνοδεύονται από σαλπιγκτές ή
τυμπανιστές που με σαλπίσματα ή
τυμπανοκρουσίες αναγγέλουν από μα
κριά την προσέλευσή τους, γιατί μπορεί
να μη γίνει αντιληπτή η λευκή σημαία.
Οι στρατιωτικοί κανονισμοί προβλέ
πουν τρόπο που υποδέχονται τους
κήρυκες καθώς και τρόπο που πρέπει
να τους συμπερκρερθούν.
Ο στρατιωτικός διοικητής της μονά
δας που οι κήρυκες θέλουν να παρουσιασθούν δεν έχει την υποχρέωση να
τους δεχθεί οπωσδήποτε, γιατί καμιά
φορά, η αποστολή κηρύκων στο αντίπα
λο στράτευμα, μπορεί να έχει υστερό
βουλο σκοπό π.χ. να ματαιώσει ή να
επιβραδύνει την κίνηση ή την εκτέλεση
κάποιου ελιγμού ή και να αντιληφθούν
κάτι με τις προθέσεις του εχθρού.
Σε περίπτωση που ο διοικητής αρνηθεί να δεχθεί τους κήρυκες, δεν
επιτρέπεται σ ’ αυτούς να πλησιάσουν,
πολύ περισσότερο να μπουν στις εχθρι
κές τους γραμμές. Παραταύτα, επικρά
τησε η άποψη να γίνονται δεκτοί. Στην
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Οι κήρυκες που από την αρχαιότητα χρησιμοποιούντο από μέρος
των αντιπάλων, θεωρούντο πρόσωπα σεβαστά και υπήρχε η ηθική
υποχρέωση να μην κακοποιούνται ή να αιχμαλωτίζονται πολύ περισ
σότερο να φονεύονται.

περίπτωση αυτή ο αρχηγός ορίζει τον
τόπο που οφείλουν να προσέλθουν, την
ώρα και το δρομολόγιο που πρέπει ν'
ακολουθήσουν. Αν συντρέχει κάποια
ειδική περίπτωση, μπορεί να απαγορεύ
σει για ωρισμένο χρόνο την προσέλευ
ση των κηρύκων, αυτό εξαρτάται από
την απόλυτη κρίση του αρχηγού π.χ., για
λόγους να κρατηθεί μυστική μια συγ
κέντρωση τμημάτων, ή μια κίνηση που
τότε πραγματοποιείται κ.λ.π.
Οι κήρυκες που από την αρχαιότητα
χρησιμοποιούντο από μέρος των αντι
πάλων, θεωρούντο πρόσωπα σεβαστά
και υπήρχε η ηθική υποχρέωση να μην
κακοποιούνται ή να αιχμαλωτίζονται
πολύ περισσότερο να φονεύονται.
Ωστόσο, η ιστορία, αψευδής μάρτυ
ρας, μας λέγει, πως διαπράχθηκαν
εγκληματικές ενέργειες σε βάρος κη
ρύκων.
Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως ο Μεγάβαζος, στρατηγός του Δαρείου, που
στα 500 π.Χ. υπέταξε τους Παίονες,
έστειλε από τη Θράκη, στη Μακεδονία,
προς το βασιλιά Αμύντα τον Α ' εφτά
πρέσβεις για να ζητήσουν απ' αυτόν
«γην και ύδωρ» σημεία υποταγής.
Ο Αμύντας όχι μόνον έδωσε σ'
αυτούς τα σημεία της υποταγής που
τους ζήτησαν, αλλά και τους φιλοξένη
σε με μεγαλόπρεπο δείπνο. Οι Πέρσες
στη διάρκεια του δείπνου είπαν, πως
στην Περσία, στις διασκεδάσεις παρα

βρίσκονται και γυναίκες, είτε είναι
νόμιμες, είτε είναι παλλακίδες και
συνδιασκεδάζουν.
Ο Αμύντας απάντησε πως τέτοια
συνήθεια δεν έχουν οι Ελληνες, οι
γυναίκες μένουν χωριστά από τους
άντρες, παραταύτα, αφού το επιθυμούν
να έλθουν και γυναίκες θα γίνει και
αυτό. Οι Πέρσες ευχαριστήθηκαν γιατί
θα συνδιασκέδαζαν με γυναίκες.
' Ομως, ο γιος του Αμύντα, ο Αλέξαν
δρος I την παρουσία γυναικών στη
διασκέδαση, τη θεώρησε σαν μεγάλη
εθνική προσβολή και σκέφτηκε να την
Ο Δαρείος έστειλε στους Έλληνες
κήρυκες για να ζητήσουν σημεία υποτα
γής-

αποπλύνει με κάποιο τέχνασμα Παρακάλεοε το γέροντα πατέρα του ν'
αποσυρθεί από τη διασκέδαση, να μην
κουράζεται και να πάγει να ησυχάσει.
Στους Πέρσες είπε, πως επειδή πλησί
αζε η ώρα για ύπνο, έπρεπε οι γυναίκες
να κάμουν λουτρό κΓ έπειτα να γύριζαν
στη διασκέδαση.
Ετσι κι' έγινε. Ο γέρο-Αμύντας
σηκώθηκε από τη διασκέδαση για να
πήγαινε να ησυχάσει. Ο Αλέξανδρος
παρέλαβε τις γυναίκες τις έκλεισε σ'
ένα διαμέρισμα των ανακτόρων και
σύγχρονα έδωσε εντολή και ισάρριθμοι
νέοι ντύθηκαν με φορέματα γυναικεία,
που κάτω απ' αυτά έκρυψαν μαχαίρια.
Τους νέους αυτούς έφερε ο Αλέξαν
δρος στην αίθουσα της διασκέδασης
που περίμεναν οι Πέρσες, που μάλιστα
βρίσκονταν σ ’ ευθυμία.
Τότε ο Αλέξανδρος είπε στους
Πέρσες «Σας φιλοξενήσαμε όσο μπο
ρούσαμε καλύτερα καιπιοπολύ απ' όλα
σας φέραμε και γυναίκες για να σας
αποδείξουμε πως σας τιμήσαμε όπως
σας αξίζει και για ν' αναγγείλλετε στο
βασιλιά σας, πως ο άρχοντας των
Μακεδόνων σας πρόσφερε ηδονές
τράπεζας και κλίνης».
' Ομως, μόλις οι Πέρσες άρχισαν να
χαϊδεύουν τις δήθεν γυναίκες, οι νέοι,
ανάσυραν τα μαχαίρια που είχαν κρύψει
κάτω από τα γυναικεία φορέματα και
σκότωσαν τους πρέσβεις Πέρσες.
Και την εποχή εκείνη οι πρέσβεις
θεωρούντο πρόσωπα σεβαστά κι απα
ραβίαστα, όμως παρεκτράπηκαν, δεν
αρκέστηκαν στο να παραλάβουν «γην
και ύδωρ» που γι' αυτά στάλθηκαν,
αλλά με την άπρεπη συμπεριφορά τους
έθιξαν την τιμή και το εθνικό γόητρο
των Ελλήνων.
Ο Ηρόδοτος αναφέρει, ακόμα και
θανάτωση κηρύκων από τους έλληνες,
που είχαν σ' αυτούς σταλεί από το
Δαρείο βασιλιά των Περσών. Προτού
κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των Ελλή
νων, ο Δαρείος έστειλε σ' αυτούς
κήρυκες - πρέσβεις, για να ζητήσουν
«γην και ύδωρ» σημεία υποταγής. Ο
μως, οι Αθηναίοι, και οι Σπαρτιάτες,
τόσο θρασύ θεώρησαν το αίτημα αυτό
του Δαρείου, που οι μεν Αθηναίοι
κατακρήμνισαν τους κήρυκες σε βάρα
θρο και τους φόνευσαν, οι δε Σπαρτιά
τες τους πέταξαν μέσα σε πηγάδι, για
να πάρουν από έκεί γην και ύδωρ κι'
έτσι τους έπνιξαν.
Σήμερα η συμπεριφορά των αντιπά
λων έχει αλλάξει, όχι μόνο απέναντι
στους κήρυκες, αλλά και στις εγκλημα

Ο πιο πάνω πίνακας ενδεικτικός του Ελληνοϊταλικου πολέμου.

τικές πράξεις που γίνονταν στη διάρ
κεια του πολέμου.
Με την πάροδο των χρόνων, που στο
μεταξύ εξελίχτηκε ο άνθρωπος, καλλι
εργήθηκε η ηθική ατομική και ομαδική
συνείδησή του τα κακούργα πρωτόγονα
ένστικτα, αν δεν εξέλιπαν, μειώθηκαν
πάρα πολύ. Οι αντίπαλοι κατά κάποιο
τρόπο ήρθαν σε μια σιωπηρή συμφωνία
να περιορίσουν τις εγκληματικές πρά
ξεις, που γίνονταν στη διάρκεια του
πολέμου, αλλά κι' ύστερα από τον
πόλεμο από μέρος του νικητή. Ανάμεσα
σ’ αυτές π.χ. σεβασμός τραυματιών και
αιχμαλώτων πολέμου, ήταν και ο σεβα
σμός των κηρύκων.
Η σιωπηρή αυτή συμφωνία αργότερα
διαμορφώθηκε σε κανόνες συμπεριφο
ράς των εμπολέμων, περιβλήθηκε με
ισχύν εθίμων, που καθορίζονται οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
εμπολέμων. Το σύνολο αυτών των
κανόνων αποτέλεσε το Διεθνές Δίκαιον
Πολέμου, που το αναγνώρισαν όλα τα
πολιτισμένα κράτη.
Σύμφωνα με το Διεθνές αυτό Δίκαι
ον, οι κήρυκες και όσοι τυχόν τους
συνοδεύουν, θεωρούνται πρόσωπα σε
βαστά κι απαραβίαστα. Δεν επιτρέπεται
να κακοποιηθούν και επιβάλλεται να
διευκολυνθούν για την εκτέλεση της
αποστολής τους και να εξασφαλιστεί σ ’
αυτούς η ακίνδυνη κι ελεύθερη επι
στροφή στη μονάδα που τους έστειλε.

' Ομως, όλα αυτά, με την προϋπόθε
ση πως δεν έκαμαν κατάχρηση της
ιδιότητάς τους, σαν κήρυκες, ήτοι δεν
διέπραξαν κατασκοπεία σε βάρος του
κράτους εκείνου που τους δέχτηκε.
Δεν θ ’ ανατρέξουμε σε προηγούμε
νους πολέμους π.χ. στους δυό παγκό
σμιους, για ν' αναφέρουμε λεπτομέ
ρειες για την αποστολή κηρύκων, που
ασφαλώς χρησιμοποιήθηκαν από μέρος
των αντιπάλων. Θα περιορισθούμε στον
Ιταλοελληνικό πόλεμο 1940-1941. Από
τον πόλεμο αυτό θ' αναφέρουμε μια
περίπτωση αποστολής κηρύκων, τον
τρόπο που τους υποδέχτηκαν και τους
συμπεριφέρθηκαν εκείνοι που τους
δέχτηκαν και, θα περιγράφουμε τα
σχετικά με τους κήρυκες γεγονότα,
που γι' αυτά έχουμε προσωπική αντίλη
ψη.
ΜΑΡΤΙΟΣ 1941. Είναι ο μήνας που
πραγματοποιήθηκε η εαρινή επίθεση
των Ιταλών εναντίον του στρατού μας
στη Βόρεια Ηπειρο. Εκδηλώθηκε στις
9 Μαρτίου 1941 γι' αυτό συνηθίζεται να
λέγεται «εαρινή» από την εποχή του
έτους. Κράτησε δεκαπέντε περίπου
μέρες με ελάχιστες διακοπές στις
τελευταίες μέρες. Στις καθημερινές
κι' αλλεπάλληλες αυτές επιθέσεις
τους, οι Ιταλοί είχαν πάρα πολλές
απώλειες σε τραυματίες και σε νε
κρούς. Οι πιο πολλοί από τους νεκρούς
τους, βρίσκονταν ανάμεσα από την
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πρώτη γραμμή τη δική μας και την
πρώτη των Ιταλών, σε ουδέτερο έδα
φος. Εκεί έμειναν άταφοι για πολλές
μέρες, γιατί κανένας από τους δυό
αντιπάλους δεν τολμούοε να πλησιάσει
για να τους θάψει, γιατί κινδύνευε να
σκοτωθεί από τον αντίπαλό του. Το
θέαμα ήταν φρικιαατικό. Οι Ιταλοί εκτός
από την ηθική υποχρέωση που είχαν να
θάψουν τους νεκρούς τους, επί πλέον,
αντιμετώπιζαν και τη δυσμενή επίδρα
ση που το μακάβριο εκείνο θέαμα
ασκούσε στους στρατιώτες τους. Εκεί
νοι, στις επιθέσεις τους εναντίον μας,
καθώς αντίκρυζαν άταφους τους από
μέρες νεκρούς συναδέλφους τους,
που από τα σώματα μερικών αναδίδεταν
μια άσχη μημυρωδιά,γιατίείχεαρχίσειη
αποσύνθεσή τους, επηρεάζονταν ά
σχημα, μειώνονταν το ηθικό τους,
έχαναν τη μαχητική τους ικανότητα. Γι'
αυτό έστειλαν κήρυκες να ζητήσουν
λίγες ώρες ανακοχή για να μπορέσουν
να τους θάψουν.
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941. Βρισκόμεθα στον
Κεντρικό τομέα του μετώπου μας στη
Βόρεια
Ηπειρο. Συγκεκριμένα στο
θρυλικό ύψωμα 731. Ηταν μια ηλιόλου
στη μέρα. Ο ήλιος είχε αρκετά προχω
ρήσει στον ανηφορικό του δρόμο,
σκορπώντας τη ζεστασιά του, που τόσο
πολύ την αναζητούσαμε ύστερα από το
νυχτερινό παγερό Μαρτιάτικο αγεράκι,
που γινόταν πιο ψυχρό από τα χιόνια
που σκέπαζαν τα διπλανά μας βουνά
την περήφανη Τρεμπεσίνα και πιο πέρα
το Τομόρι.
Κοντολογούσε η δεκάτη πρωινή ώρα,
που μέχρι τότε απόλυτη ησυχία επικρα
τούσε σ' ολόκληρο το μέτωπο στον
Κεντρικό Τομέα. Καμιά εχθρική ενέρ
γεια, ακόμα και ο συνηθισμένος καθη
μερινός βομβαρδισμός σ ’ ακαθόριστα
χρονικά διαστήματα κΓ εκείνος δεν
πραγματοποιήθηκε. Μπορούμε να πού
με πως αποτελούσε εξαίρεση. ΚΓ όλοι
μας, καθώς απολαμβάναμε του ήλιου τη
ζεστασιά, διερωτώμεθα, που να οφεί
λεται εκείνη η απόλυτη ησυχία. Κάτι θα
μας μαγειρεύουν οι Ιταλοί. Κάτι σκο
πεύουν να κάμουν. Ας δοκιμάσουν,
απαντούσαμε στον ευατό μας.
Εκείνη την ώρα, μερικές ριπές πολυ
βόλου μας, χάλασαν την ησυχία μας,
αλλά σταμάτησαν αμέσως. Καμιά εχθρι
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κή ενέργεια δεν εκδηλώθηκε. Ο πολυ
βολητής ανάφερε πως στο απέναντι
μας εχθρικό ύψωμα δυό πρόσωπα με
μαντήλια άσπρα, που έμοιαζαν με ση
μαίες, φάνηκαν στην κορφή και πήραν
τον κατήφορο προς εμάς, κι όταν τους
πυροβόλησε έτρεξαν προς τα πίσω για
να κρυφτούν.
Σαν υπεύθυνος διοικητής του στρατι
ωτικού συγκροτήματος του υψώματος
731, έδωσα εντολή, αν παρουσιασθούν
πάλι να μην τους πυροβολήσει, να τους
αφήσει να προχωρήσουν και να παρακο
λουθεί τις κινήσεις τους. Αν διαπιστώ
σει πως έχουν κακές διαθέσεις, επιχει
ρήσουν κάποιο κακό, τότε να τους
πυροβολήσει, ωστόσο θα παρακολου
θούμε κΓ εμείς.
Νόμισα πως ήσαν στρατιώτες τους
εχθρού που θα ήθελαν να παραδοθούν.
Το σφάλμα ήταν των Ιταλών, που
έστειλαν κήρυκες, χωρίς να αναγγείλλουν την αποστολή τους με σαλπίσματα
ή τυμπανοκρουσίες.
Υστερα από τη μικρή εκείνη διακο
πή, πάλιν επικράτησε ησυχία, μα δεν
κράτησε για πολύ. Γύρω στις ένδεκα,
ώρα πρωινή, στην κορφή του ίδιου
εχθρικού υψώματος, φάνηκαν στην
αρχή δυό άσπρες σημαίες, που σε λίγο
ξεπέρασαν τις δέκα, χωρίς να διακρίνονται εκείνοι που τις κρατούσαν.
Ομως, καθώς σιγά - σιγά τις ανέβαζαν,
τις ανέμιζαν δεξιά - αριστερά, σαν να
ήθελαν μ' αυτόν τον τρόπο να μας
προκαλέσουν την προσοχή, πως ήταν
φιλική τους πρόθεση.
Αμέσως δόθηκε διαταγή στα τμήματα
ξνα καταλάβουν τις θέσεις μάχης, να
παρακολουθούν τις κινήσεις εκείνων
των προσώπων, να μη πυροβολήσουν,
αν δεν πάρουν δίκιά μου διαταγή.
Σαν είδαν, πως εμείς δεν εκδηλώσα
με καμιά σε βάρος τους ενέργεια τότε
πρόβαλαν κΓ εκείνοι που κρατούσαν
τις σημαίες. Σταμάτησαν για μερικά
δευτερόλεπτα στην κορφή του υψώμα
τος, φαίνεται, για να βεβαιωθούν, πως
δεν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο και τότε
άρχισαν να κατηφορίζουν και να ' ρχονται προς εμάς.
Δεν υπήρχε πια καμιά αμφιβολία πως
πρόκειταν για κήρυκες. Μα ποιος ο
σκοπός τους; Θέλαν να φέρουν κάποιο
μήνυμα; ή ήταν στρατήγημα των Ιταλών

να αποσπάσουν ή και να περισπάσουν
την προσοχή μας για να ενεργήσουν
αιφνιδιαστικά εναντίον μας;
Χωρίς να χαλαρώσουμε την επιτήρη
σή μας κΓ ιδιαίτερα τα μέτρα ασφαλεί
ας τους αφήσαμε να προχωρήσουν.
Σαν πλησίασαν στις γραμμές μας τους
υποδεχθήκαμε έξω από τις γραμμές
μας, με τον τότε έφεδρο Υπολοχαγό
Λαυρεντίδη Ισαάκ, που ήταν διοικητής
λόχου.
Με την ευκαιρία αυτή και με την
πεποίθηση πως εκτελώ καθήκον, τον
αξιωματικό εκείνο, τον Λαυρεντίδη
Ισαάκ, τον παρουσιάζω σαν παράδειγμα
για μίμηση από τους μεταγενέστερους
αξιωματικούς.
Η συναίσθησή του για τις υποχρεώ
σεις του σαν αξιωματικός κΓ ιδιαίτερα
σαν διοικητής λόχου, ξεπερνούσε το
καλώς νοούμενο καθήκον και εισχω
ρούσε στη σφαίρα της αυτοθυσίας. Αν
και δυό φορές τραυματίστηκε, δεν
δέχτηκε να μεταφερθεί στα μετόπι
σθεν, τουλάχιστο, για το δεύτερο τραύ
μα, που οπωσδήποτε δικαιολογούσε τη
μεταφορά του. Προτίμησε να παραμείνει στη φωτιά του πολέμου στην πρώτη
γραμμή.
Στις σχετικές συστάσεις του για
τρού, για τη μεταφορά του και στις
δικές μου, που ήμουνα ο άμεσος
προϊστάμενός του και θα έχανα έναν
τέτοιο συμπολεμιστή, ένα πραγματικό
παλληκάρι, μας απάντησε.
«Δεν θ' αφήσω τους συμπολεμιστές
μου, αυτά τα παιδιά, που μαζί ξεκινήσα
με από τις Σέρρες». Καταγόταν από το
χωριό Λευκώνα του νομού Σερρών.
Οπως πληροφορούμαι για πολλά χρό
νια είναι βουλευτής του Νομού Σερ
ρών.
Τους κήρυκες αφούς τους δέσαμε
τα μάτια τους κάναμε μερικές βόλτες
έξω από τις γραμμές μας και προς την
αντίθετη με τη δική μας κατεύθυνση,
για να χάσουν τον προσανατολισμό
τους ύστερα τους φέραμε σ' ένα από
τα πρόχειρα καταφύγιά μας (αμπρί),
που οι Ιταλοί απορούσαν πως άντεχε
στις Ιταλικές οβίδες. Τόσο πρόχειρο
ήταν, δεν είχε αντοχή σε βλήματα
πυροβολικού, δεν υπήρχαν περισσότε
ρες δυνατότητες για κατασκευή ανθε
κτικότερων αμπρί.

Εκεί τους λύσαμε τα ματια κι ύστερα
από τις σχετικές φιλοφρονήσεις τους
ρωτήσαμε για το σκοπό που ήρθαν. Μας
απάντησαν πως ήρθαν να ζητήσουν
ανακωχή για λίγες ώρες για να θάψουν
τους νεκρούς τους, που βρίσκονταν
μέσα κΓ έξω από τις γραμμές τους.
Εκείνη την ώρα ένας από τους
κήρυκες ζήτησε νερό. Του προσφέραμε σ' ένα κύπελλο. Το ίδιο κάναμε οτο
δεύτερο που ζήτησε νερό, στον τρίτο
και σχεδόν σ' όλους. Αυτό, κείνη την
ώρα, δεν μας έκαμε καμιά εντύπωση,
δεν υποψιασθήκαμε σε τίποτε. Νομίσα
με πως ήταν φυσικό να διψούσαν
ύστερα από την τόση τους ταλαιπωρία.
Ωστόσο, αργότερα, διαπιστώσαμε πως
σκοπός τους, που ζητήσανε νερό, δεν
ήταν μονάχα για να σβήσουν τη φλόγα
της δίψας τους, αλλά για να βεβαιω
θούν αν είχαμε νερό ή όχι.
Το μεσημέρι που του προσφέραμε
φαγητό και μάλιστα, πλούσιο για κει
πάνω, φασολάδα, ελιές και μπιφτέκια

από κονσέρβα, έμειναν κατάπληκτοι
και, τότε μας είπαν πως τους είχαν πει
ότι δεν είχαμε τρόφιμα, πεινούσαμε κι’
ιδιαίτερα δεν είχαμε νερό. Ο καθένας
αντιλαμβάνεται γιατί τους τάλεγαν όλα
αυτά να τους πείσουν πως δεν είχαμε
ηθικό μια και που δεν είχαμε τα
στοιχειώδη μέσα διατροφής.
Ανάμεσα στους κήρυκες βρίσκονταν
και δυό παπάδες, που μας έδωσαν από
μιά μικρή μεταλλική εικόνα κάποιου
άγιου. Η δική μου, ασημένια, παρίστανε
την Παναγία.
Την αίτησή τους, για την ανακωχή,
δεν μπορούσα εγώ. σαν διοικητής του
συγκροτήματος υψώματος 731 να ικα
νοποιήσω, γιατί ήταν γενικότερο θέμα,
ξεπερνούσε τη δικαιοδοσία μου, διαβί
βασα στο Τάγμα κΓ εκείνο ιεραρχικά
έφθασε στο Γενικό Επιτελείο στρατού.
Στις τελευταίες απογευματινές ώ
ρες πήραμε από το Επιτελείο την
έγκριση για την ανακωχή που ζήτησαν
οι Ιταλοί. Ετσι άρχισε η ταφή των

νεκρών, αλλα σταμάτησε με τον ερχο
μό της νύχτας, γιατί οι κήρυκες έπρεπε
να γυρίσουν στο τμήμα τους.
Για την ασφάλειά τους στην επιστρο
φή τους, τους συνοδέυσε ο Εφεδρος
Ανθυπολοχαγός Τζάθας μέχρι το στα
θμό διοίκησης του Τάγματός τους. Εκεί
ο διοικητής του Τάγματος Ιταλός Τα
γματάρχης, είπε στον Ελληνα Ανθυπολοχαγό, σε γλώσσα Ελληνική «εμείς
θέλαμε σήμερα την ανακωχή για να
θάψουμε τα πεθαμένα μας. Στις δώδε
κα η ώρα αρχίζει η φωτιά».
Έτσι τέλειωσε η ιστορία για τους
κήρυκες του εχθρού.
Οι Ιταλοί στις 23 Μαρτίου 1941, που
έθαψαν τόσους νεκρούς τους, μπρος
από το ύψωμα 731, μαζί μ' αυτούς
πέθαναν και τα κατακτητικά του Μουσολίνι σχέδια. Μπροστά σ’ αυτό το ύψωμα
συντρίφτηκαν όλες οιπροσπάθειες των
Ιταλών στην εαρινή επίθεση, για να
διασπάσουν το μέτωπό μας στον Κεν
τρικό Τομέα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ----------------------------------

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΝΑΣ ακόμη εργάτης του νό
μου, ένας ακόμη ταλαντούχος
της τέχνης, ο Αστυφύλακας ΙΔ 24
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Γιάννης, παρουσι
άζεται στην στήλη μας «Αστυνομι
κά ταλέντα».
Γεννήθηκε πριν 26 χρόνια στο
Μωχό Ηρακλείου Κρήτης. Νέος,
ευαίσθητος και ψυχικά καλλιεργη
μένος, έδεσε την μοίρα και το
μέλλον του με το εξίσου όμορφο
λειτούργημα του Αστυνομικού, εδώ
και δύο χρόνια που κατετάγηκε οτο
Αστυνομικό Τμήμα.
Η ψυχική ευαισθησία του δεν
αλλοιώθηκε από τις εξ αντικειμέ
νου αντίξοες συνθήκες εργασίας
του, ουδέ και το, -σχετικά με τον
χώρο· που άντρειωσε- εξωγήινο
περιβάλλον της Πρωτεύουσας,
μπόρεσε να τον διαβρώσει. Μετά
από την πολύμοχθη και πολυδιάστα
τη εκτέλεση της υπηρεσίας του,
παραμερίζοντας τις μικροχαρες
της ζωής που συνταιριάζουν με την
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ηλικία του, σκύβει στο καβαλέτο
του και τιθασεύοντας και ξεπερνώντας την μοναξιά που «παίζει» με
το χρώμα.
Εντύπωση προκαλει η έφεση
δημιουργίας που τον πλημμυρίζει
και που είναι διάχυτη στο διαμέρι
σμα που ζε ι και εργάζεται. Οι τοίχοι
όλοι ζωγραφισμένοι με πολύχρω
μες διάφορες φιγούρες. Η Κρήτη,
οι προσωπογραφίες του Καζαντζάκη, του Βενιζέλου καιτου Ξυλούρη,
μορφές της Αιγυπτιακής και Μινωϊκής Τέχνης σ αφήνουν να απομα
κρυνθείς φανταστικά, κρατώντας
όμως δυνατά κοντά τους τις αισθή
σεις σου.
Οι αγιογραφίες του αυτοδίδακτου συναδέλφου είναι ένα κράμα
Βυζαντινής και Αναγεννησιακής
τεχνοτροπίας, ζωγραφισμένες ό
μως με μια δική του θάλεγε κανείς
«Λαϊκή Τέχνη», χωρίς δηλαδη να
ακολουθεί πιστά τα χνάρια των

Η προσπάθεια του Διαμαντάκη
είναι πράγματι αξιοθαύμαστη και η
πίστη του πάνω στο θέμα αξιοζή
λευτη.
Προσεχώς πρόκειται να εκθέσει
την «δουλειά» του στην Αθήνα και
οι ειδικοί θα μας φωτίσουν με πιο
υπεύθυνη γνώμη.
Εμείς σαν στήλη και συνάδελφοι
συγχαίρουμε τον συνάδελφο και
του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Οι
προσπάθειες που άοκνα και συνει
δητά κάνει να αποδώσουν κάθε του
προσδοκία.
Σ-ς Λ

Πρωτουαστόρων.
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Η ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ Π ΕΡΙΣΤΡΟ Φ Ο Υ
Η ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣ
Του Α ρ χιφ . κ. Α θανασίου Περδίκη
Η ικανότητα να εφαρμόζουμε το
οωστό τρόπο για το κράτημα του
περιστρόφου και να βάλλουμε κατά
δεδομένου στόχου αποτελεσματικά,
χωρίς συνειδητή προσπάθεια, είναι α
παραίτητη προϋπόθεση για τηνεπιτυχία
στη ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΜΑΧΗΣ.
Για ν' αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος
τη δεξιότητα αυτή, επιβάλλεται παράλ
ληλα με τη βολή πραγματικών φυσιγγί
ων και τακτική προπόνηση με κενό
περίστροφο (DRY SHOOTING).
Η τεχνική της σωστής λαβής αποτε
λεί από πρακτική άποψη, το συνδετικό
κρίκο που ενώνει τον εκπαιδευόμενο
με το περίστροφό του.
Οι μικροδιαφορές που μπορεί να
υπάρξουν στην τεχνική της λαβής,
λόγω ανατομικών ιδιομορφιών από άτο
μο σ' άτομο, δεν πρέπει να επιφέρουν
διαφοροποίηση στον αντικειμενικό σκο538

πο, όπου: ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ ΠΡΕΠΕΙ
Ν' ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥ
ΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΗΧΕΩΣ.
Δηλαδή, βραχίονας - πήχυς - καρπός
δεξιού χεριού και διαμήκης άξονας
κάννης περιστρόφου, όταν βρίσκονται
σ' έκταση πρέπει ν' αποτελούν ενα
ενιαίο αδιάσπαστο σύστημα, απόλυτα
ευθυγραμμισμένο.
Η τεχνική της λαβής αυτής έχει σαν
αντικειμενικό σκοπό τη σωστή ευθυ
γράμμιση πήχεως - περιστρόφου, όταν
τα δάκτυλα του δεξιού χεριού του
σκοπευτού αγκαλιάζουν σαν (πλοκάμια
χταποδιού) τη λαβή του όπλου. Ο όρος
(πλοκάμια χταποδιού) έχει την έννοια
της ομοιομόρφου κατανομής δυνάμε
ων των δακτύλων επί της λαβής του
όπλου. Στη περίπτωση που ο εκπαιδευ
όμενος χρησιμοποιεί πιστόλι, η λεπτο
μέρεια αυτή-καθ' εαυτή είναι ουσιώ

δης. Ό ταν όμως χρησιμοποιεί περί
στροφο η ανωτέρω τεχνική διαφοροποι
είται. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται:
α. Στη διπλή ενέργεια που απαιτεί η
σκανδάλη του περιστρόφου β. Στην
διαφορετική ανατομία παλάμης και δα
κτύλων που υπάρχει απ' άτομο σ'
άτομο και γ. Στη γωνία που σχηματίζει η
λαβή με την κάννη του περιστρόφου.
Η σωστή τεχνική απαιτεί ν' αγκαλιά
ζει ο δείκτης του δεξιού χεριού το
ωστήριο της σκανδάλης. Στην περίπτω
ση όμως που ο δείκτης δεν μπορεί ν'
ανταποκριθεί στην πιο πάνω απαίτηαη,
λόγω ανατομικής ιδιομορφίας, θα πρέ
πει ο εκπαιδευόμενος να μετατοπίσει
την παλάμη του γύρω απ' τον κάθετο
άξονα της λαβής του περιστρόφου,
προς τα δεξιά ή αριστερά, αν είναι
αριστερόχειρ. Η μετατόπιση αυτή δεν
βλάπτει ε φ ’ όσον δεν είναι υπερβολι-

κή.
Στην προκειμένη περίπτωοη το καλύ
τερο είναι να γίνουν οι απαραίτητες
μεταβολές οτη λαβή του περιστρόφου,
ώστε να μην καταστρέφεται η ευθυ
γράμμιση του συστήματος - χεριού
περιστρόφου.
Αυτή η τεχνική είναι απαραίτητη για
να εξασφαλίζεται η ευστοχία και ο
έλεγχος του λακτίσματος (κλώτσημα),
κατά την ταχεία βολή διπλής ενέργει
ας.
Επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαί
τερη σημασία στο ύψος τοποθετήσεως
της παλάμης πάνω στη λαβή του
περιστρόφου. Δηλαδή, ο διαμήκης άξο
νας του πήχεως που διέρχεται μεταξύ
αντίχειρος και δείκτου, θα πρέπει να
τείνει να ευθυγραμμισθεί με τον διαμή
κη άξονα της κάννης. Σκοπός της
ευθυγραμμίσεως αυτής είναι η ελαχιστοποίηση του λακτίσματος κατά την
πυροδότηση, που θα έχει σαν αποτέλε
σμα τη μικρότερη δυνατή απόκλιση της
κάννης του όπλού απ' το στόχο. Η
ελάττωση του λακτίσματος επιτυγχάνε
ται με την απ' ευθείας μετάδοση αυτού
πάνω στο διαμήκη άξονα του χεριού' και
που έχει σαν συνέπεια τη γρήγορη
επαναφορά της σκοπευτικής γραμμής
πάνω στο στόχο και ανάλογη σταθερό
τητα για την αποδοτική πραγματοποίη
ση της επομένης βολής.
Η' τεχνική αυτή είναι ιδανική για
ταχεία βολή διπλής ενεργείας.
ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ
Ανάκρουση λέγεται το προς τα άνω
και πίσω τίναγμα του προσθίου άκρου

του όπλου (λάκτισμα, κλώτσημα), κατά
τη στιγμή της εκπυρσοκροτήσεως. Το
φαινόμενο αυτό οφείλεται στο φυσικό
νόμο της ορμής:
Καλούμε ορμή J ενός υλικού σώμα
τος, το γινόμενο της μάζας Μ του
υλικού σώματος επί τη ταχύτητα του V
(J=M.V). Στη περίπτωση όμως του
πυροβόλου όπλου δεν έχουμε ενα
υλικό σώμα, αλλά σύστημα μαζών (Μ)
όπλο-βλήμα και παρατηρούμε ότι κατά
την εκπυρσοκρότηση το όπλο κινείται
αντιθέτως προς τη φορά του βλήματος.
Η οπισθοδρόμηση αυτή του όπλου
όπως αναφέραμε καλείται ΑΝΑΚΡΟΥ
ΣΗ και είναι συνέπεια της αρχής της
διατηρήσεως της ορμής και εξηγείται
ως εξής.
Η εκτόνωση των αερίων που προέρ
χεται απ' την ανάφλεξη της εκρηκτικής
ύλης, δημιουργεί δυνάμεις που επε
νεργούν επί του βλήματος και των
εσωτερικών τοιχωμάτων της θαλάμής
και της κάννης του όπλου. Οιδυνάμεις
αυτές είναι εσωτερικές και καμμία
μεταβολή δεν επιφέρουν στην ισορρο
πία του συστήματος (όπλο-βλήμα), διότι
είναι ίσες και αντίθετες και επομένως
μηδενίζονται. Οταν όμως το βλήμα
εξέλθει της κάννης του όπλου με
ταχύτητα V, έχει αποκτήσει ορμή, που
είναι ίση με τος βάρος του βλήματος
επί την ταχύτητα εξόδου του (J,=M,.V2). Σύμφωνα με την αρχή της
διατηρήσεως της ορμής, το όπλο κατ'
εκείνη τη στιγμή έχει ορμή ίση και
αντίθετον (J2=M2.V2), με αποτέλεσμα
να εμφανίζεται το φαινόμενο της ανακρούσ’εως. Εάν το όπλο εφαρμόζετο

μπορούσε ν' αναρωτηθεί κάποιος, γιατί
ε φ ' όσον έχουμε ίσες ορμές αναπτύσ
σονται άνισες κινητικές ενέργειες;
Έχοντας υπ' όψη, ότι η ταχύτητα του
βλήματος είναι κατά μερικές εκατοντά
δες φορές μεγαλύτερη της προς τα
πίσω ταχύτητας του όπλου και η κινητι
κή ενέργεια είναι ανάλογη του τετρα
γώνου της ταχύτητας (E=1/2.M.V2),
έχει σαν αποτέλεσμα η κινητική ενέρ
γεια του βλήματος να είναι κατά πολύ
μεγαλυτέρα της ενεργείας ανακρούσεως.
Αν τώρα λάβουμε υπ' όψη, ότι οι
δυνάμεις είναι ανυσματικά μεγέθη,
δηλαδή, έχουν μέτρο, φορέα και φορά,
θα πρέπει η δύναμη της ανακρούσεως
του όπλου να δρα πάνω στο διαμήκη
άξονα της κάννης αυτού, με αντίθετη
φορά προς τη φορά του βλήματος. Η
διαπίστωση αυτή μαςοδηγεί στο συμπέ
ρασμα: ότι αν η δύναμη που εξασκεί το
χέρι του σκοπευτού, δρούσε πάνω στην
ίδια ευθεία που κείνται ο άξονας της
κάννης, μ' αντίθετο φορά, τότε η
ανάκρουση του όπλου μιας και είναι
συνισταμένη της διαφοράς των δυο
δυνάμεων, που δρούν πάνω στον αυτό
φορέα, δεν θα δημιουργούσε καμμία
απόκλιση της κάννης του περιστρόφου
απ' το στόχο, διότι την κινητική της
ενέργεια θα την απορροφούσε η πλα
στικότητα του χεριού.
Στην πραγματικότητα όμως δεν συμ
βαίνει κάτι τέτοιο, διότι οι στιγμιαίες
δυνάμεις που αναπτύσσονται συνεπεία
της αρχής της διατηρήσεως της ορμής,
έχουν διαφορετικούς φορείς, δρούν
αντίθετα με άνισες κινητικές ενέργει-

Τ,= MrV.sTtfMrVi

καλά πάνω στο σώμα του σκοπευτού,
τότε η μάζα του σώματός του και η μάζα
του όπλου θα' αποτελούσαν ενα σώμα,
με συνέπεια η ταχύτητα ανακρούσεως
να είναι κατά πολύ μικρότερη. Θα

ες, κείνται πάνω στο αυτό κάθετο
επίπεδο και δενείναιακριβώς παράλλη
λοι, ως προς τα οριζόντια επίπεδα.
Τούτο συμβαίνει, διότι το χέρι προκειμένου να φέρει το όπλο στο ύψος των
ματιών, καταστρέφει την παράλληλο
φορά των δυνάμεων. Αυτό έχει σαν
συνέπεια να δρα η συνισταμένη του
ζεύγους των δυο αναπτυσσομένων
Συνέχεια στη σελίδα 544
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Ο Μέγας Αθανάσιος αντιμετώπισε τον
Αρειο και τις αιρετικές διδασκαλίες
του με απαράμιλλο ζήλο και δύναμη.

Ο ΟΝΟΜΑ και γενικά η προσωπικό
Τ
τητα του Μ. Αθανασίου είναι χωρίς
αμφιβολία συνυφασμένα με τον αγώνα
του εναντίον του αρειανισμού. Ο Μ.
Αθανάσιος αποτελεί τον εκφραστή, τον
υπέρμαχο και τον Αγιο της Ορθόδοξης
Χριστιανικής πίστης. Με απαράμιλλο ζήλο
και δύναμη ήρθε ο Μ. Αθανάσιος αντιμέ
τωπος με τον αιρεσιάρχη ' Αρειο και
αγωνίστηλε εναντίον της αιρετικής διδα
σκαλίας του τελευταίου. Ο Αρειος με
την κακοδοξία του απόβλεπε στο να
παρασύρει τους χριστιανούς στον στραβό
δρόμο της αίρεσής του, κηρύσσοντας ότι
ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός απ' την
αρχή, αλλ' ότι «εποιήθη» από τον Θεό
Πατέρα λίγο πριν δημιουργηθεί ο κόσμος.
Χαρακτηριστική ήταν η φράση του Άρειου σχετικά με την αιρετική του διδασκαλία
ότι ο Υιός «ην ότε ουκ ην». Μ' άλλα λόγια,
σύμφωνα με τον Αρειο, ο Υιός δεν
υπήρξε πρν απ' όλους τους αιώνες.
Συνεχίζοντας ο αιρεσιάρχης Αρειος τη
διδασκαλία του «υποστήριζε» ότι ο Υιός
δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά
δημιούργημα του Πατρός και μάλιστα
ανώτερο όλων των άλλων, δηλαδή και των
ανθρώπων και των αγγέλων. Ο Μ. Αθανά
σιος υπεράσπισε την Καθολική Ορθοδο
ξία μέσα από την Α' Οικουμενική Σύνοδο
στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μ.Χ.
όπου πήραν μέρος 318 Θεοφόροι Πατέ
ρες. Τα αποτελέσματα της Α' Οικουμενι
κής Συνόδου επισφραγίστηκαν με τη
540

σύνταξη των πρωτων εφτά άρθρων του
Συμβόλου της Πίστεως.
Ο Μ. Αθανάσιος γεννήθηκε στην Αλε
ξάνδρεια της Αιγύπτου (295 μ.Χ.) από
χριστιανούς γονείς. Σε μικρή ακόμα ηλι
κία, καθώς λέει ο θρύλος, άρχισε να
βαφτίζει συνομήλικούς του, παιδιά εθνι
κών (ειδωλολατρών), και να τους κάνει
χριστιανούς, κρατώντας όλους τους ιε
ρούς Κανόνες της Εκκλησίας. ' Ετσι, ο
Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας Αλέξαν
δρος θεώρησε έγκυρες αυτές τις βαφτί
σεις. Αρχικά ο Μ. Αθανάσιος έγινε γραμ
ματικός του Αρχιεπισκόπου Αλέξανδρου
και προχειρίστηκε «Αναγνώστης». Σε ηλι
κία μόλις εικοσιτεσσάρων χρονών έγινε
διάκονος και άρχισε και τυπικά πια τη
■ δράση του μέσα στην Εκκλησία για τα
δίκαια της τελευταίας και γενικά για την
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, που συνέ
χεια βαλλόταν από τους εχθρούς της
Εκκλησίας. Η αίρεση του Άρειου είχε
πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βυζαντινό
κράτος και η Εκκλησία κλυδωνιζόταν.
Ενας απ’ τους πρώτους, που οδήγησαν
το πηδάλιο της κλυδωνιζόμενης τότε
Εκκλησίας σωστά και σταθερά ήταν και ο
Μ. Αθανάσιος. Ο Αρειος είχε γεννηθεί
στη Λιβύη και ήταν πρεσβύτερος στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο οποίος
διακρινόταν για τη μελέτη και ερμηνεία
της επιστήμης των Θείων Γραφών. Ακο
λούθησε όμως ο Αρειος στραβό δρόμο
σχετικά με την Τριαδικότητα του ενός
Θεού, κυρύσσοντας ότι ο Υιός (Ιησούς
Χριστός) δεν είναι ομοούσιος και συνάναρχος με τον Πατέρα και παρασύροντας
έτσι στα νοσηρά κηρύγματά του αρκετούς
πιστούς της Εκκλησίας, μεταξύ των οποί
ων και τους ιδιαίτερους φίλους του
αυτοκράτορα Μ. Κων/νου επισκόπους
Νικομήδειας Ευσέβιο και Καισάρειας Ευ
σέβιο, καθώς και έντεκα ακόμα διακό
νους. Αιτία της αρειανικής κίνησης ήταν η
υπάρχουσα διένεξη μέσα στην ίδια τη
Χριστιανική κοινότητα των δύο σχολών και
θεωριών τους αντίστοιχα. Η σχολή της
Αλεξάνδρειας έδινε μεγαλύτερη έμφαση
στο δογματικό μέρος της Χριστιανικής
διδασκαλίας και σε μεταφυσικά Θεολογικά θέματα σχετικά με το Τρισυπόστατο
της Θεότητας (σχέσεις των τριών υπο
στάσεων μεταξύ τους) και την ενσάρκωση
του Θείου Λόγου σαν αρχές της Χριστια
νικής πίστης. Αντίθετα, η σχολή της
Αντιόχειας και Συρίας, που ανήκε ο
Αρειος, έδινε μεγαλύτερη έμφαση στο
ηθικό μέρος της Χριστιανικής διδασκαλί
ας και γενικά στα ηθικά γύρω από τη
Θεολογία θέματα Αρχιεπίσκοπος τότε
Αλεξάνδρειας ήταν ο Αλέξανδρος Ο

Του Κ. Μιλτιάδη Δ. Πάλλη
Νουικού-Πολιτολόγου

Ο Μ. Αθανάσιος αποτελεί
τον εκφραστή τον υπέρμα
χο και τον Ά γιο της Ορθό
δοξης Χριστιανικής πίστης.

' Αρειος πρέσβευε ότι ο Ιησούς Χριστός,
μη όντας Θεός απ’ την αρχή, «εποιήθη»
από τον Θεό Πατέρα λίγο πριν δημιουργηθεί ο κόσμος κι' ότι δεν είναι ομοούσιος
και συνάναρχος με τον Πατέρα, αλλά το
τελειώτερο δημιούργημα του Πατρός,
διαχωρίζοντας έτσι το ομοούσιο και συνάναρχο του Υιού (Ιησού Χριστού) με τον
Πατέρα. Ο ' Αρειος είχε σαν «επιχείρη
μα» ότι αν ο Πατέρας γέννησε τον Υιό,
τότε ο Πατέρας, σύμφωνα μετηνκακοδοΜαρμαρινος ανδριάς του Μ. Κωνσταν
τίνου, τον οποίο έστησε ο ίδιος στην
αγορά της Ρώμης, μετά την νίκη κατά
του Μαξέντιου.

ί ΤΟΥ ϋΝΛΝΊΊΟίΥ ΤΟΥ APEIANDSAtWY
ξία του ' Αρειου, υπήρχε πιο μπροοτά απ'
τον Υιό και έτοι ο Υιός δεν υπήρχε πριν
από όλους τους αιώνες. Η αιρετική κίνηση
του Αρειου καταδικάστηκε από την A
Οικουμενική Σύνοδο, που πρωτοστάτης
της ήταν ο Μ. Αθανάσιος. Αλλος «ισχυρι
σμός» του Αρειου ήταν εκείνος, σύμφω
να με τον οποίο ,όποιος υποστηρίζει την
ισότητα των υποστάσεων της Αγίας Τριά
δας, κάνει σφάλμα, πέφτοντας έτσι στην
πλάνη της σύγχυσης των τριών υποστάσε
ων, που και η Εκκλησία είχε καταδικάσει,
εννοώντας τον σοβελλιανισμό, που διακή
ρυσσε ότι δεν υπάρχουν τρεις υποστά
σεις της Αγίας Τριάδας διακεκριμένες
στη Θεότητα, αλλά μια μονάχα με τρεις
τύπους ή εμφανίσεις, δηλαδή ο Πατέρας
(δημιουργός του σύμπαντος), ο Υιός (με
την εμφάνισή Του στην Εκκλησία). Η
Εκκλησία κινδύνευε εξαιτίας του Αρειανι
σμού και ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας
Αλέξανδρος ήτανπροχωρημένης ηλικίας,
στο πλευρό του όμως είχε αγωνιστή της
Χριστιανικής πίστης τον Μ. Αθανάσιο, που
είχε τότε τον βαθμό του διάκονου.
Φλογεροί ήταν οι δυό λόγοι του Μ.
Αθανασίου εναντίον τωνεθνικών (ειδωλολατρών), ο «Λόγος κατά Ελλήνων» και
«Περί της ενανθρωπήσεως του (Θεού)
Λόγου και της δια σώματος προς ημάς
επιφάνειας αυτού». Ο Μ. Αθανάσιος
ανάλωσε όλες του τις δυνάμεις στην
άμυνα του σαρκωμένου Λόγου (του Ιησού
Χριστού) και στάθηκε συναγωνιστής και
συμπαραστάτης του Αρχιεπισκόπου Αλε
ξάνδρειας Αλέξανδρου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος κάλεσε
δυό φορές σε απολογία τον ' Αρειο
μπροστά στον κλήρο της Αλεξάνδρειας, ο
Αρειος όμως συνέχισε την κακοδοξία
του, κηρύσσοντας ακόμα ότι ο λόγος του
Θεού δεν είναι αναμάρτητος. Ο Αρχιεπί
σκοπος Αλέξανδρος αναγκάστηκε να
αφορίσει και να αναθεματίσει τον αιρεσιάρχη Αρειο και όλους όσοι είχαν δεχτεί
το αιρετικό κήρυγμά του. Ο διάκονος τότε
Μ. Αθανάσιος ήταν το δεξί χέρι του
Αρχιεπισκόπου Αλέξανδρου, με ψυχή
γεμάτη από τις αρχές του Ευαγγελίου.
Αυτοκράτορας στο Βυζαντινό κράτος
ήταν ο Μ. Κων/νος. Ο αυτοκράτορας είχε
μόλις επιστρέφει στην πρωτεύουσα της
Ανατολής, που ήταν τότε η Νικομήδεια,
ύστερα από την ήττα και την κατατρόπωση
του Λικίνιου. Ορθόδοξοι και Αρειανοί
είχαν προστρέξει στον αυτοκράτορα, ζη
τώντας την προστασία του τελευταίου η
κάθε πλευρά για τον εαυτό της. Θυμός
κυρίεψε αμέσως τον αυτοκράτορα, μα
θαίνοντας ο τελευταίος ότι η ειρήνη και
γαλήνη, που είχε αποκατασταθεί στη

Η εικόνα της γέννησης του Χριστού, την τριαδικότητα του οποίου αρνήθηκε ο
Αρειος και γιαυτό πολεμήθηκε από τον Μέγα Αθανάσιο.

χώρα μεταξύ χριστιανών και εθνικών
(ειδωλολατρών) με τη θέσπιση νόμων,
διαταρασσόταν τώρα από τη διχοστασία
μεταξύ Ορθοδόξων και Αρειανών. Η
στάση όμως του αυτοκράτορα για το θέμα
κρατήθηκε στη μετριοπάθεια. Αυτό φαί
νεται από την πρώτη επιστολή, που
έστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Αλέξανδρο
και στον αιρεσιάρχη πρεσβύτερο ' Αρειο.
Πίστευε ο Μ. Κων/νος ότι οι ενδόμυχες
σκέψεις και τα φρονήματα των πιστών δεν
θα έπρεπε να εξωτερικεύονται στα αυτιά
των άλλων. Ο απεσταλμένος του αυτο
κράτορα, φέρνοντας την επιστολή στην
Αλεξάνδρεια, συμφώνησε με τον Αρχιεπί
σκοπο Αλέξανδρο, καταδικάζοντας την
αιρετική διδασκαλία του Αρειου. Ο ' Α
ρε ιος απάντησε με επιστολή του ,στον
αυτοκράτορα κατά τρόπο υβριστικό, εκ
φράζοντας τα παράπονά του για την
αργία, που του είχε επιβάλει ο τελευταί
ος. Η Αλεξάνδρεια διαταρασσόταν από
τους αρεονούς, που δεν είχαν σεβαστεί
ούτε τις εικόνες του αυτοκράτορα. Ο Μ.
Κων/νος έστειλε καινούργια επιστολή
στους αρειανούς και τον αρχηγό τους
αιρεσιάρχη Αρειο σε οξύ και απειλητικό
τόνο για την κακοδοξία τους, στο τέλος
όμως της επιστολής πάλι ο αυτοκράτορας
έδειχνε διαλλακτικότητα, προσκαλώντας
τον ' Αρειο στην πρωτεύουσα, για να
δώσει εξηγήσεις ο τελευταίος μπροστά
του για τα όσα πίστευε. Ο Αρειος
συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα, περι

πλέκοντας όμως τόσο πολύ τα πράνματα.
ώστε η διχοστασία Ορθοδόξων και Αρειανών να συνεχίζεται ακόμα σφοδρότερη. Η
Εκκλησία μπροστά στον σοβαρό κίνδυνο
εξαιτίας του αρειανισμού ήταν ανυποχώ
ρητη και αμετάπειστη. Η μόνη λύση ήταν η
σύγκληση από μέρους του αυτοκράτορα
της Α' Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε
στη Νίκαια της Μικρός Ασίας το 325 μ.Χ.
και στη ν οποία διέλαμψε η προσωπικότητα
του Μ. Αθανασίου, κατέχοντας ο Αγιος
όλα τα χριστιανικά θέματα. Από εδώ και
εμπρός αρχίζει εντονώτερη η δράση του
Μ. Αθανασίου εναντίον της αρειανικής
κακοδοξίας, γιατί ο Μ. Αθανάσιος ήταν
πραγματικά καταρτισμένος πάνω στην
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη.
Στη Νίκαια της Μικρός Ασίας συγκεν
τρώθηκαν οι επίσκοποι των χριστιανικών
Εκκλησιών της Ανατολής και της Δύσης
για την Α' Οικουμενική Σύνοδο. Η εναρ
κτήρια ομιλία ήταν του αυτοκράτορα, που
μίλησε στα λατινικά, αλλά ταυτόχρονα
μεταφραζόταν και στα ελληνικά. Στη
συνέχεια όμως ο Μ. Κων/νος, όταν πήρε
μέρος στη συζήτηση των θεμάτων, που
ήταν για εξέταση, μίλησε στα ελληνικά.
Ολες οι πράξεις, που επακολούθησαν,
συντάχτηκαν στα ελληνικά. Οι επίσκοποι
συγκεντρώθηκαν γύρω στα μέσα του
Ιουνίου του 325 μ.Χ., αλλά η επίσημη
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 5 ή€
Ιουλίου του ίδιου χρόνου. Η Α' Οικουμενι
κή Σύνοδος διήρκεσε 20 μέρες και
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συνέταξε τα πρώτα εφτά άρθρα του
Συμβόλου της Πίστεως. καθιερώθηκε
έτσι η αρχή του ομοουσίου και συνανάρχου του Πατρός και του Υιού και αναθεμα
τίστηκε και εξορκίστηκε ο Άρειος και οι
σκληροί από τους οπαδούς του. Οι
επίσκοποι Νικομήδειας Ευσέβιος και Καισάρειας Ευσέβιος αναγκάστηκαν να υπο
χωρήσουν στα κελεύσματα της πλειοψηφίας και να υπογράψουν την ομολογία για
το ομοούσιο και συνάναρχο του Υιού με
τον Πατέρα. Ο αυτοκράτορας ονόμασε
τους αρειανούς οπαδούς της νεοπλατω
νικής φιλοσοφίας και τον αιρεσιάρχη
' Αρειο μαθητή του Πορφύριου, ενός απ'
τους οπαδούς της πιο πάνω φιλοσοφίας.
Τα αιρετικά συγγράμματα και βιβλία του
' Αρειου κάηκαν. Οι αποφάσεις του αυτοκράτορα περιβλήθηκαν τον τύπο του
διατάγματος και τα όσα αποφάσισε η Α'
Οικουμενική Σύνοδος κυρώθηκαν με αυτοκρατορικό θέσπισμα. Γύρω στα τέλη
του Ιουλίου του 325 μ.Χ. οι επίσκοποι, που
είχαν συγκεντρωθεί με αυτοκρατορικά
έξοδα στη Νίκαια της Μικρός Ασίας,
επέστρεψαν στις επισκοπές τους. Οι
εργασίες της Α' Οικουμενικής Συνόδου
είχαν σαν αποτέλεσμα τη σύνταξη της
ομολογίας για την πίστη, δηλαδή: «.Πι
στεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκρά
τορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών
τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα
Κύριον Ιηοούν Χριστόν, τον Υιόν του
Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός
Υεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως
εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού
αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούοιον τω Πατρί, δι ’ ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την
ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των
ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος
Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και
ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ
ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και
ταφέντα και αναστάντα τή τρίτη ημέρα
κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους
ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του
Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασι
λείας ουκέοταιτέλος». ΣτηνΑ Οικουμε
νική Σύνοδο διακρίθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος, έχοντας ικα
νό συνεργάτη και βοηθό τον Μ. Αθανάσιο.
Με την παρουσία του, τον αγωνιστικό του
χαρακτήρα και τα αλάνθαστα επιχειρήματά του, ο Μ. Αθανάσιος κατατρόπωσε τον
εχθρό της Χριστιανικής πίστης, τον Ά 
ρε ιο.
Η Α' Οικουμενική Σύνοδος θα μπορού
σε να είχε τελειώσει, αλλά ξαφνικά ήρθε
και πάλι στο προσκήνιο το όνομα του
Αρειου. Ο Άρειος, αν και βρισκόταν
στην εξορία, δεν έπαψε να έχει φίλους,
μεταξύ των οποίων και τους δυό Ευσέβιους, επισκόπους Νικομήδειας και Καισάρειας αντίστοιχα, που είχαν τελικά υπο
γράψει το Σύμβολο της Πίστεως στη
Νίκαια της Μικρός Ασίας. Η φιλία όμως και
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Οι τρεις Ιεράρχες που πολέμησαν με
πάθος τον Αρειανισμό.

η οικειότητα των επισκοπών αυτών με τον
' Αρειο συνεχιζόταν. ' Ετσι, ο Ευσέβιος
της Νικομήδειας μεσολάβησε στον αυτοκράτορα να ανακληθεί από την εξορία ο
Άρειος, για να λυθεί η εκκλησιαστική
διάσταση.
ι Ιραγματικα, ο Μ. Κων/νος, γύρω στα τέλη
του 330 μ.Χ, ύστερα από τις μεσολαβή
σεις του Ευσέβιου της Νικομήδειας,
προσκάλεσε τον Άρειο στην αυτοκρατορική αυλή. Σε ερώτηση του αυτοκράτορα,
άν δέχεται ο Άρειος το Σύμβολο της
Νίκαιας της Μικράς Ασίας, ο Άρειος
απάντησε σχεδόν καταφατικά. Τότε ο
αυτοκράτορας του είπε να δηλώσει την
ομολογία και την πίστη του στο Σύμβολο
της Νίκαιας και κατά τρόπο έγγραφο. Ο
Άρειος, δηλώνοντας την ομολογία του,
παρέλειψε από πρόθεση να δηλώσει τον
όρο ότι ο Υιός (Ιησούς Χριστός) είναι
«ομοούσιος τω Πατρί». Με τη συνδιαλλα
γή του αυτοκράτορα με τον ' Αρειο δεν
τερματίστηκε ο αγώνας της Εκκλησίας
εναντίον του Αρειου και της αρειανικής
του διδασκαλίας. Ο Άρειος ζητούσε να
του επιτραπεί να επιστρέφει στην Αλε
ξάνδρεια της Αιγύπτου, για τον λόγο ότι
ήταν πρεσβύτερος στην πόλη αυτή. Την
ίδια ακριβώς εποχή ο γέροντας Αρχιεπί
σκοπος Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος κοι
μήθηκε αποδημώντας στον Κύριο και
άφησε σε χηρεία τον αρχιεπισκοπικό
θρόνο της Αλεξάνδρειας. Οταν ήταν
όμως ακόμα στη ζωή, πρόφερε το όνομα
του Αθανασίου. Πηγαίνοντας κοντά στον
Αρχιεπίσκοπο κάποιος ιερέας με το όνο
μα Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος συνέχισε
να αναφέρει το όνομα του Αθανασίου.
Τότε όλοι κατάλαβαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος
Αλέξανδρος εννοούσε τον Μ. Αθανάσιο,
που βρισκόταν στην Κων/πολη. Με την
επάνοδο του Μ. Αθανασίου στην Αλεξάν
δρεια οι 54 επίσκοποι της Αιγύπτου τον
ανακήρυξαν Αρχιεπίσκοπο Αλεξάνδρειας
με την υποστήριξη καιαγάπη του λαού στο
πρόσωπο του Αγίου. Σε ηλικία 33 χρονών
ο Μ. Αθανάσιος άρχισε το αρχιερατικό του
στάδιο. Η στάση του Μ. Αθανασίου
απέναντι στους αρειανούς ήταναμείλικτα
σκληρή. Με την ενθρόνιση του Μ. Αθανα
σίου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της
Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, ο επίσκοπος
Νικομήδειας Ευσέβιος έστειλε επιστολή
στον Μ. Αθανάσιο, ζητώντας να δεχτεί ο
τελευταίος στην Αλεξάνδρεια τον Ά -

ρειο. Ο Μ. Αθανάσιος όμως, βλέποντας
τον κίνδυνο που θα διέτρεχε πάλι η
Εκκλησία εξαιτίας του Αρειου, απόρριψε
τα όσα ζητούσε ο επίσκοπος της Νικομή
δειας. Τότε, στη συνέχεια, ο αυτοκράτο
ρας έοτειλε επιστολή στον Μ. Αθανάσιο,
να δεχτεί ο τελευταίος στην Αλεξάνδρεια
τον Άρειο. Και πάλι ο Μ. Αθανάσιος
απόρριψε τα όσα ζητούσε ο αυτοκράτο
ρας αυτή τη φορά οαν απραγματοποίητα.
Ο αυτοκράτορας έστειλε δεύτερη επι
στολή στον Μ. Αθανάσιο με το ίδιοαίτημα,
απειλώντας τον επί πλέον ότι σε άρνησή
του, να δεχτεί στην Αλεξάνδρεια τον
’ Αρειο, θα τον καθαιρούσε από τον
αρχιεπισκοπικό θρόνο και θα τον απόβαλλε από την Αλεξάνδρεια. Η απάντηση του
Μ. Αθανασίου στον αυτοκράτορα ήταν
γενναία -και δυναμική. Ο Μ. Αθανάσιος
ανάφερε ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν
έχει κανένα συγγενικό γνώρισμα με τον
αρειανισμό, την αίρεση δηλαδή που αναι
ρεί τη Θεία φύση του Χριστού. Ο Μ.
Κων/νος δεν εννοούσε καλά τα θρησκευ
τικά ζητήματα σ’ όλη τους τη λεπτομέ
ρεια. Ο επίσκοπος της Νικομήδειας Ευσέ
βιος, φίλος του Αρειου, άρχισε τις
συκοφαντίες εναντίον του Μ. Αθανασίου.
Με τις ενέργειές του ακόμα πέτυχε την
καθαίρεση του επισκόπου της μητρόπο
λης της Αντιόχειας Ευστάθιου, του τε
λευταίου σθεναρού ιεράρχη, όπως και ο
Μ. Αθανάσιος. Ο αυτοκράτορας επικύρω
σε τις αποφάσεις της Συνόδου, δεν
εγκατάστησε όμως επίσκοπο Αντιόχειας
τον προτεινόμενο από τον επίσκοπο
Νικομήδειας Ευσέβιο συνώνυμο του τε
λευταίου Ευσέβιο επίσκοπο της Καισάρειας, αλλά τον Ευφρόνιο. Άλλη μικρή
αίρεση στην Αίγυπτο ήταν εκείνη των
μελετιανών. Οι μελετιανοί, παρακινούμε
νοι απ' τον επίσκοπο Νικομήδειας Ευσέ
βιο, κατηγόρησαν τον Μ. Αθανάσιο στον
αυτοκράτορα σαν ιερόσυλο, δολοφόνο
και καταπιεστή. Οι συκοφαντίες εναντίον
του Μ. Αθανασίου συνεχίστηκαν. Ο Μ.
Αθανάσιος κατηγορήθηκε ότι συγκέντρω
νε θησαυρούς στην Αλεξάνδρεια και ότι
με αυτούς ετοίμαζε στάση κατά του
αυτοκράτορα. Στις κατηγορίες εναντίον
του Ιεράρχη δεν έμεινε αμέτοχος και ο
πολιτικός έπαρχος Φιλάγριος. Με τις πιο
πάνω συκοφαντίες και την παρέμβαση του
επισκόπου Νικομήδειας Ευσέβιου ο αυτο
κράτορας συγκάλεσε σύνοδο στην_Καισάρεια της Παλαιστίνης, για να εξετάσει το
θέμα. Στη σύνοδο αυτή δεν προσήρθε ο
Μ. Αθανάσιος, έτσι ο αυτοκράτορας
συγκάλεοε καινούργια σύνοδο στηνΤύρο
το 335 μ.Χ. Η σύνοδος αυτή είχε σα σκοπό
την αποκατάσταση του ' Αρειου και την
καταδίκη του Μ. Αθανασίου. Ο αυτοκρά
τορας έστειλε στην Τύρο τον Διόνυσο,
ανώτατο αξιωματικό του αυτοκρατορικού
στρατού. Στη σύνοδο αυτή ο επίσκοπος
Νικομήδειας Ευσέβιος εκτόξευε τα βέλη
του κατά του Μ. Αθανασίου. Οιεχθροίτου
Μ. Αθανασίου ζήτησαν να είναι όρθιος ο

' Αγιος καθ' όλη τη διάρκεια της συνόδου
μπροστά στους δικαστές και να πάει
αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο, για δήθεν
πληρέστερη ανάκριση. Οι στιγμές εκεί
νες ήταν οτιγμές δοκιμασίας και ταπείνω
σης για τον Μ. Αθανάσιο. Ο Μ. Αθανάσιος,
επειδή περιΰ βριζόταν η αλήθεια και επι
κρατούσε το ψέμα και η συκοφαντία,
αποχώρησε απ' τη σύνοδο και πήγε στην
Κων/πολη, ζητώντας απ’ τοναυτοκράτορα να τον δεχτεί και να τον ακούσει. Ο
αυτοκράτορας όμως ήταν άσχημα διατε
θειμένος απέναντι του, μόνο όταν ο
τελευταίος είπε στοναυτοκράτορα «δικά
σει Κύριος ανά μέσον εμού και σου» (Κ.
Παπαρρηγοπούλου: Ιστορία του Ελληνι
κού ' Εθνους, (συμπλήρωμα Π. Καρολιδου, τομ. 3, σελ. 513), ο αυτοκράτορας
έδειξε συγκατάβαση για εξομάλυνση του
θέματος. Ο Μ. Κων/νος έστειλε επιστολή
στους επισκόπους της συνόδου, παρακαλώντας να του εξηγήσουν το αντικείμενο
της διαφοράς. Η σύνοδος της Τύρου με
πρωτοστάτη τον επίσκοπο Νικομήδειας
Ευσέβιο καταδίκασε και καθαίρεσε τον Μ.
Αθανάσιο, κηρύσσοντας τον αρχιεπισκο
πικό θρόνο της Αλεξάνδρειας σε χηρεία
και επαναφέροντας στην\(ΐόλη αυτή τον
' Αρειο. Σε λίγο όμως έφτασε στη σύνοδο
η πιο πάνω επιστολή του αυτοκράτορα.
Τότε οι εχθροί του Μ. Αθανασίου συκο
φάντησαν τον Άγιο στον αυτοκράτορα
ότι είχε εμποδίσει τη διακίνηση του
σιταριού απ' την Αλεξάνδρεια στην Κων/πολη. ' Ετσι, ο αυτοκράτορας έστειλε τον
Αγιο στην εξορία. Με πίκρα ο Άγιος,
αλλά με ορθό το ανάστημα, όπως ορθή
ήταν και η Χριστιανική του πίστη, τράβηξε
τον δρόμο της εξορίας για την Αιγούστα
Τριβηρών της Γαλατίας το 336 μ.Χ. Ο
επίσκοπος Τριβηρών τον δέχτηκε σα
φίλο. Η παραμονή του Άρειου στην
Αλεξάνδρεια προκαλούσε ταραχές και
αναστατώσεις. Η Ορθόδοξη Χριστιανική
πίστη δεν έπαψε να βάλλεται απ’ τους
Αρειανούς. Καινούργιο επεισόδιο δημι
ούργησαν οι Αρειανοί γύρω απ' την Αγία
Τριάδα ανάμεσα στον Ορθόδοξο επίσκο
πο Άνκυσασ και κάποιο Αρειανό. Ο
επίσκοπος Αγκυρας ήταν φίλος του Μ.
Αθανασίου κΓ αυτό είχε σαν συνέπεια την
καταδίκη του πρώτου, ύοτερα από σύνοδο
που συγκάλεσαν οι φίλοι επίσκοποι του
επισκόπου Νικομήδειας Ευσέβιου. Το
μεγαλύτερο τόλμημα των Αρειανών ήταν
η πρόταση, που έκαναν, να δεχτούν στην
Κων/πολη επίσημα τον Άρειο στην Αγία
Τράπεζα, ελπίζοντας ότι ο αυτοκράτορας
δεν θα αντιδρούσε, αλλά θα προστάτευε
τον Άρειο. Ο Αρειος ζήτησε να κοινωνήσει, ο γηραιός όμως επίσκοπος Κων/πολης Αλέξανδρος του αρνήθηκε τη
Θεία Μετάληψη, γιατί ο Άρειος είχε
αποβληθεί από την Εκκλησία με Οικουμε
νική Σύνοδο. Ο Άρειος, μπροστά στην
επιμονή του αυτοκράτορα να διατυπώσει
ο πρώτος το δόγμα της Ορθόδοξης
πίστης, επανάλαβε τη δική του γνωστή

ομολογία. Τότε, ο αυτοκράτορας του
επισήμανε ότι, αν η πίστη του ήταν
λαθεμένη, θα τον τιμωρούσε ο θεός. Ο
Μ. Κων/νος παράγγειλε στον επίσκοπο
Κων/πολης Αλέξανδρο να δώσει τη θεία
Κοινωνία στον Άρειο, ενώ ο τελευταίος
έβγαινε απ' την αυτοκρατορική αυλή
γεμάτος από χαρά. Σε μια στιγμή ο
' Αρειος καταλήφτηκε από σωματική α
νάγκη και πήγε στον κατάλληλο χώρο για
την ανάγκη του αυτή. Επειδή αργούσε να
επιστρέψει, ο υπηρέτης του έσπρωξε την
πόρτα και τον βρήκε νεκρό με ανοιγμένο
το σώμα. Το τέλος του θεομάχου Αρειου ήταν τραγικό.
Ο αυτοκράτορας και μετά τον θάνατο
του Αρειου δεν ανακάλεσε απ' την
εξορία τον Μ. Αθανάσιο, για να μην έρθει
σε ρήξη με τους αρειανούς. Στη συνέχεια
θα μιλήσουμε για ένα εφήμερο και παρο
δικό «θρίαμβο» του αρειανισμού, που
γκρεμίστηκε μπροστά στην Ορθόδοξη
Χριστιανική πίστη, που καθιέρωσε η Α'
Οικουμενική Σύνοδος. Οιφίλοιτου Άρειου συγκάλεσαν σύνοδο στην Κων/πολη
από αρειανούς με σκοπό την καθιέρωση
νέου συμβόλου της πίστεως, με το οποίο
δεν δινόταν η ομολογία ότι ο Υιός είναι
«ομοούσιος τω Πατρί», αλλά «ομοιούσιος» ή «ομοιοούσιος». Με τους αρειανικούς όρους «ομοιούσιος» ή «ομοιοούσιος» δεν τονιζόταν 'η ταυτότητα της
ουσίας του Υιού προς τον Πατέρα. Ο
θάνατος του Μ. Κων/νου βρήκε τον Μ.
Αθανάσιο εξόριστο στην Αιγούστα Τριβηρών της Γαλατίας. Στην περιοχή της
Γαλατίας άρχοντας ήταν ο Κων/νος ο
νεώτερος, που ζήτησε από τον αδελφό
του στην Ανατολή Κωνστάντιο Β να
αποκαταστήσει τον Μ. Αθανάσιο στην
Αλεξάνδρεια. Ο Κων/νος όμως ο νεώτε-

« w it W?«*S

ρος δολοφονήθηκε και οι εχθροί του Μ.
Αθανασίου μαζεύτηκαν στην Αντιόχεια,
να συζητήσουν για την παλιά εκείνη
καθαίρεση, που είχε ψηφίσει η σύνοδος
στην Τύρο και τα Ιεροσόλυμα, για τον Μ.
Αθανάσιο. Τότε όμως ο Μ. Κων/νος είχε
κρίνει ότι δεν έπρεπε να επικυρώσει το
ψήφισμα της πιο πάνω συνόδου για την
καθαίρεση του Μ. Αθανασίου. Οι αρειανοί
κατόρθωσαν να δοθεί ο αρχιεπισκοπικός
θρόνος της Αλεξάνδρειας σε κάποιο
αρχιερέα με το όνομα Γρηγόριος. Ο
έπαρχος της Αιγύπτου ήταν εχθρικός
απέναντι στον Μ. Αθανάσιο. Ετσι, ο
' Αγιος οδηγήθηκε ξανά στην εξορία, στη
Δύση. Στη Δύση άρχοντας ήταν ο άλλος
αδερφός του Κωνστάντιου Β' ο Κώνστας.
Με τη μεσολάβηση του Κώνστα προς τον
Κωνστάντιο Β' ξαναγύρισε από την εξο
ρία ο Μ. Αθανάσιος. Το 350 μ.Χ. δολοφο
νήθηκε ο Κώνστας και ύστερα από τρία
χρόνια νικήθηκε και ο Μαγνέντιος από τον
Κωστάντιο Β'. Έτσι, ο Μ. Αθανάσιος
εξορίστηκε ξανά στην έρημο για έξι
χρόνια. Τα μοναστήρια και οι ησυχαστικοί
τόποι της θηβαίδας έχουν πολλά να
διηγηθούν για την παραμονή του Μ.
Αθανασίου σ' αυτά. Πριν ακολουθήσει
τον δρόμο της πιο πάνω εξορίας ο ' Αγιος,
τη νύχτα εκείνη μαζί με το πνευματικό του
ποίμνιο προσεύχονταν στην Εκκλησία του
Αγίου θεωνά της Αλεξάνδρειας. Στα
χρόνια του Κωνστάντιου Β έλαβε χώρα
μια σειρά από συνόδους, που απόβλεπαν
στην επιβολή του αρειανισμού, όπως
εκείνες της Αρελάτης, του Μεδιόλανου,
του Ρίμινι, του Σίρμιου και της Σελεύκει
ας. Εξορίστηκαν τότε πολλοί Ορθόδοξοι,
όπως ο επίσκοπος Πικταβίου Ιλάριος, ο
επίσκοπος του Κάλιαρι (GAGLIARI) Λουκίφερος (LUCIFER), ο επίσκοπος Μεδιολάνων Διονύσιος και οεπίσκοπος Βαρκελλών Ευσέβιος. Ο επίσκοπος Ρώμης Λιβέριος, εξορισμένος στη Βέρροια, υποχρε
ώθηκε στη σύνταξη μιας ανώδυνης δο
γματικής ομολογίας και έτσι του επιτράπηκε να ξαναγυρίσει στην επισκοπική του
έδρα.
Οι Αρειανοί όμως διασπάστηκαν σε δυό
παρατάξεις, σ' εκείνη των μετριοπαθών
(όπως ο επίσκοπος Αέτιος). Οι αδιάλλα
κτοι «ανομοιανοί» δεν σκέφτονταν σα
χριστιανοί. Στα χρόνια του αυτοκράτορα
Ιουλιανού η Εκκλησία πέρασε δύσκολες
στιγμές.
Ο Ιουλιανός επιχείρησε να εγκαθιδρύσει
στο Βυζαντινό κράτος την εθνική (ειδωλολατρική) θρησκεία. Μετά τον Ιουλιανό
αυτοκράτορες στην Κων/πολη έγιναν ο
Ιοβιανός, ο Ουαλεντινιανός καιοΟυάλης.
Στα χρόνια του Ιοβιανού επικράτησε
ανεξιθρησκεία και ο αυτοκράτορας φάνη
κε περισσότερο να τάσσεται με την
Ορθοδοξία. Στα χρόνια του Ουαλεντινιανού επικράτησε ανεξιθρησκεία σχετικά
με τους εθνικούς (ειδωλολάτρες). Ο
Ουαλεντινιανός ανάλαβε τη διακυβέρνη
ση των δυτικών επαρχιών του Βυζαντινού
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κράτους και ο αδελφός του Ουάλης τη
διακυβέρνηση των ανατολικών. Στη Δύση
οι αρειανοί ήταν λίγοι κΓ έτοι επικράτησε
η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Τοαντίθε
το όμως έγινε στην Ανατολή. Ο Ουάλης
προστάτεψε τον αρειανισμό, αλλά δεν
επιχείρησε διωγμό κατά των χριστιανών,
μάλιστα επέτρεψε και στον Μ. Αθανάσιο
να πεθάνει στον αρχιεπισκοπικό του
θρόνο. Ξαναγυρίζοντας οτα χρόνια του
Ιουλιανού, βλέπουμε ότι ανακλήθηκαν
απ' την εξορία όσοι επίσκοποι είχαν
εξοριστείαπ' τουςαρειανούς. Έτσικαιο
Μ. Αθανάσιος επέστρεψε στην Αλεξάν
δρεια με τιμές και θριάμβους από το
πνευματικό του ποίμνιο. Ο Ιουλιανός
όμως μισούσε τον Μ. Αθανάσιο και τον
κατηγόρησε ότι βάφτισε ελληνιδες γυναί
κες. ' Ετσι, τον εξόρισε μακριά από την
Αίγυπτο. Η αγάπη των χριστιανών στο
πρόσωπο του Μ. Αθανασίου έκανε τον
τελευταίο να επιστρέφει στην Αλεξάν
δρεια, όπου τον έκρυψε το πνευματικό
του ποίμνιο. Με την άνοδο του Ιοβιανού
σε αυτοκράτορα ο Μ. Αθανάσιος ξαναγύρισε στην αρχιεπισκοπή του. Με την
άνοδο όμως του Ουάλη σε αυτοκράτορα
καινούργια εξορία περίμενε τον Άγιο, η
τελευταία αυτή τη φορά. Ο Ουάλης, αφού
εξόρισε τον Μ. Αθανάσιο, ύστερα από
μερικούς μήνες αναγκάστηκε με απαίτη
ση των χριστιανών να τον επαναφέρει
στην αρχιεπισκοπή του. Ο Μ. Αθανάσιος
κοιμήθηκε, αποδημώντας στον Κύριο,
στις 2 Μαίου του 373 μ.Χ. σε ηλικία 78
χρονών, παραμένοντας στον αρχιεπισκο
πικό του θρόνο.
Τα σαρανταέξι χρόνια της αρχιερατείας
του Μ. Αθανασίου ήταν ένας συνεχής και
αδιάκοπος αγώνας για τον θρίαμβο της
Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης, για τη
νίκη της Εκκλησίας. Τα δεκαέξι απ' τα πιο
πάνω χρόνια τα πέρασε στην εξορία,
άλλοτε στη Δύση (Ρώμη, Νύσσα, Ακηλυία)
κΓ άλλοτε στην έρημο. Διάδωσε τον
μοναχισμό στη Δύση και χειροτόνησε ο Μ.
Αθανάσιος πρώτο επίσκοπο Αιθιόπων τον
Φρουμέντιο. Με τη ψυχική του δύναμη ο
Μ. Αθανάσιος κατόρθωσε να νικήσει τους
αρειανούς και να αναδειχτεί το φωτεινό
σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής
πίστης και λατρείας και ο στυλοβάτης της
Εκκλησίας. Ο Μ. Αθανάσιος ερμήνεψε τα
στοιχεία της πίστης, ότι δηλαδή «πίστις
καθολική αύτη εστίν, ίνα ένα Θεόν εν
Τριάδι και Τριάδα εν Μονάδι σεβώμεθα,
μήτε συγχέοντες τας υποστάσεις μήτε
την ουσίαν μερίζοντες» (Κ. Παπαρρηγοπούλου: Ιστορία του Ελληνικού ' Εθνους,
(συμπλήρωμα Π. Καρολίδου), τομ. 3, σελ.
549). Η Α' Οικουμενική Σύνοδος εξέδοσε εβδομήντα Κανόνες δεν είναιακριβής,
ούτε επίσης ανήκουν στην Α Οικουμενι
κή Σύνοδο οι ογδόντα Κανόνες, που είναι
γραμμένοι στην αραβική γλώσσα και που
αποδίδονται σ' αυτή (βλ. Αναστ. Χριστο
φιλοπούλου: Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν
Δίκαιον, έκδ. Β , οελ. 40. Αθήναι 1965).
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Στους Κανόνες των Πατέρων συγκαταλέ
γονται και οι τρεις του Μ. Αθανασίου από
ισάριθμες επιστολές του τελευταίου
«προς Αμμούν μονάζοντα», «της λθ
εορταστικής επιστολής» και της «προς
Ρουφινιανόν επίσκοπον». Μεταξύ άλλων
και στον Μ. Αθανάσιο (καθώς και στον
Ιωάννη τον Χρυσόστομο και στον Ιωάννη
Δ' τον νηστευτή) αποδίνονται κατά τρόπο
ψευδεπίγραφο συλλογές από «επιτίμια»,
που αντιστοιχούν προς τους LIBRIΡΟΕΝΙTENTIALES της δυτικής εκκλησίας, σύμ
φωνα με τα οποία θα πρέπει να ασκείται
από τους πνευματικούς το μυστήριο της
μετάνοιας και να επιβάλλονται ανάλογα οι
πνευματικές ποινές, (βλ. Αναστ. Χριστο
φιλοπούλου: Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν
Δίκαιον, έκδ. Β ', σελ. 46, Αθήναι 1965). Ο
Μ. Αθανάσιος συνέγραψε πολλά έργα και
λόγους, κατατροπώνοντας έτσι εθνικούς
(ειδωλολάτρες) και αρειανούς. Συνέγραψε απολογητικά βιβλία, καθώς και τη
βιογραφία του φίλου του Μ. Αντωνίου.
Αλλα έργα του είναι: «Λόγος κατά
Ελλήνων (= ειδωλολατρών)», «Λόγος
περί της επανθρωπήσεως του Λόγου»,
τρεις «Λόγοι κατά Αρειανών», τρεις «Απολογίαι» εναντίον των Αρειανών. «Ιστο
ρία Αρειανών προς μοναχούς», λόγοι
«Περί Διονυσίου», «Απολογητικός», «Πε
ρί συνόδων», «Περί της εν Νίκαια συνό
δου», «Ο κυβερνήτης του παντός», «Αι
δύο οδοί», επιστολές, ερμηνευτικά συγ
γράμματα και συγγράμματα με πρακτικό
και ασκητικό περιεχόμενο. Διάδοχοι του
Μ. Αθανασίου αντάξιοι αναδείχτηκαν ο Μ.
Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
και αργότερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Η μορφή του Μ. Αθανασίου παραμένει
ζωντανή μέσα στην Εκκλησία, γιατί αποτέλεσε το προπύργιο και τον φωτεινό φάρο
της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης και
λατρείας. Για τον Αθανάοιο ο Γρηγόριος ο
Ναζιανζηνός ανάφερε ότι «Αθανάσιον
επαινών αρετήν επαινέσομαι» (Κ. Παπαρρηγοπούλου: Ιστορία του Ελληνικού ' Ε
θνους, (συμπλήρωμα Π. Καρολίδου), τόμ.
3, σελ. 548). Η μνήμη του Μ. Αθανασίου
γιορτάζεται στις 18 Ιανουάριου. Ο Μ.
Αθανάσιος καταξιώθηκε από τη Δύση σαν
ο πηδαλιούχος της τότε κλυδωνιζόμενης
Εκκλησίας εξαιτίας του αρειανισμού. Ας
αναφερθούν λοιπόν τα λόγια του υμνωδού
της Εκκλησίας, ότι «Αθανάσιον και θανόντα ζην λέγω' οι γάρ δίκαιοι ζώσι και
τεθνηκότες». Ο Μ. Αθανάσιος ζει και θα
ζει πάντα στις καρδιές των χριστιανών
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δυνάμεων, και ιυυ οτο εμπροσθιο μέρος
της κάννης με φορά προς τα πίσω και
άνω. Οσο οι δυο αναπτυσσόμενες

δυνάμεις τείνουν να παραλληλισθούν
και όσο ελαττούται η μεταξύ των
παράλληλη απόσταση, η ανάκρουση
τείνει να ελαττωθεί, διότι η συνισταμένη του ζεύγους των δυνάμεων τείνει να
μηδενισθεί. Επομένως είναι απαραίτη
το, η δύναμη που εξασκεί το χέρι του
σκοπευτού να τείνει να πλησιάσει το
κέντρο βάρους του όπλου. Μια παρό
μοια λαβή θα ελαττώσει την απόσταση
του μοχλοβραχίονα που ενώνει τις δύο
δυνάμεις και που διέρχεται υποχρεωτι
κά μέσω του κέντρου βάρους του
όπλου και έχει φορά τη διεύθυνση του
βάρους αυτού, ώστε η συνισταμένη να
τείνει να περιστρέφει το όπλο, κατά τη
στιγμή της ανακρούσεως, κατά κάθετο
μόνο επίπεδο που κείνται οι δυνάμεις
και με άξονα περιστροφής που πρέπει
κανονικά να εντοπίζεται στον ώμο του
σκοπευτού. Για να συμβεί όμως αυτό,
θα πρέπει η δύναμή που εφαρμόζεται
απ' το χέρι επί της λαβής του όπλου, να
δρα πάνω στο ίδιο κάθετο επίπεδο που
εμφανίζεται η δύναμη της ανακρούσε
ως.
Αν το ζεύγος των αναπτυσσομένων
δυνάμεων κατά τη στιγμή της ανακρού
σεως, εμφανισθεί σε διαφορετικά νοη
τά επίπεδα περιστροφής, θα δημιουρ
γήσουν ακανόνιστα τινάγματα της κάν
νης, διότι το όπλο θα τείνει να περιστραφεί και περί τον οριζόντιο άξονά
του.
Επομένως μια σωστή λαβή θα έχει
σαν συνέπεια ενα κανονικό προς τα
πάνω τίναγμα του συστήματος όπλο-χέρι, χωρίς ακανόνιστες αποκλίσεις, σε
σχέση με το επίπεδο περιστροφής που
έχει για άξονσ τον ωμο του σκοπευτού.
Αυτό είναι απαραίτητο για να μην
καταστρέφεται η ευθυγράμμιση των
σκοπευτικών οργάνων κατά την ανά
κρουση, ώστε να επανέρχεται η σκο
πευτική γραμμή γρήγορα πάνω στο
στόχο για την επανάληψη μιας εύστο
χης βολής.
Για να ενισχύσουμε την ενότητα του
συστήματος (όπλο-χέρι), θα πρέπει ο
καρπός να είναι ευθυγραμμισμένος με
τον πήχυ. Οι τυχόν κάμψεις του καρπού
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, θα
έχουν σαν αποτέλεσμα την τάση περι
στροφής του όπλου περί το οριζόντιο
άξονά του, με άμεση συνέπεια την
απόκλιση των σκοπευτικών οργάνων
απ τη σκοπευτική γραμμή. Επίσης, για
να διατηρηθεί η ενότητα του συστήμα
τος κατά την ανάκρουση θα πρέπει: Τα
τρία δάκτυλα του δεξιού χειρού που
έρχονται σε άμεση επαφή με τη χειρο
λαβή του όπλου, να περισφίγγουν στα-

θερά αυτή με ομοιομορφη κατανομή
δυνάμεως ααν πλοκάμια. Η διάταξη
αυτή των δακτύλων θα δημιουργήσει
προϋπόθεση τέτοια που η χειρολαβή
του όπλου θα σφηνώσει μέσα στη
παλάμη του σκοπέυτού.
Η ευθυγράμμιση του καρπού με τον
πήχυ, η σωστή θέση των δακτύλων
πάνω στη χειρολαβή του όπλου και η
σφήνωση αυτής μέσα στην παλάμη,
δίδουν τέτοια ενότητα στο σύστημα
(όπλο-χέρι), ώστε το όπλο ν' αποτελεί
ευθεία προέκταση του πήχυ, σαν ν'
αντικαθιστά το δείκτη του χεριού.
Τέλος θα πρέπει ν' αναφέρουμε ότι
όσο πιο μεγαλύτερη κάννη έχει το
περίστροφο τόσο η ανάκρουσή του
ελαττούται, διότι αυξάνει το βάρος του
και το κέντρο του μετατοπίζεται προς
τα εμπρός.
Τα πιστόλια εμφανίζουν πιο ελαττω
μένη ανάκρουση, σε σχέση με το
περίστροφο, διότι μέρος αυτής απορροφάται απ' τη μάζα του κλείστρου
κατά την επανάταξη.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΕΥΘΥΜΟΙ
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
• ΜΙΑ χαριτωμένη Παριζιάνα αποφάσισε
ν' ασχοληθεί, στην εξοχή, με την πτηνο
τροφία. Πήγαινει λοιπόν και αγοράζει
τέσσερις κότες. «Θα μου δώσετε βέβαια
και τέσσερα κοκκάρια», λέει.
- Σας διαβεβαιώ, κυρία, απαντάει θ'
έμπορος των πουλερικών, ότι και ένας
μόνο κόκκορας επαρκεί για την εξυπηρέ
τηση των πουλιών σας.
- Ω, εσείς οιάνδρες, είναι φανερό πως
δεν ξέρετε τι σημαίνει να περιμένει
κανείς!
• ΣΕ ένα μικρό εστιατόριό, ο πελάτης
κοιτάζει το κομμάτι βούτυρο που είναι
τοποθετημένο μπροδτά του, ύστερα
φωνάζει την ιδιοκτήτρια και την ρωτάει:
- Αυτά τα σχέδια πάνω στο βούτυρο
είναι πολύ ωραία, για πέστε μου, με τι τα
κάνετε;
- Με την τσατσάρα μου, απαντάει
εκείνη.

• ΔΥΟ χαζομπαμπάδες κουβεντιά
ζουν:
- Ο γιός μου είναι καταπληκτικός,
λέει ο ένας. Είναι μόνο τριών χρόνων
και όμως διαβάζει, παίζει πιάνο και
ζωγραφίζει...
- Ο δικός μου, λέει ο άλλος, είναι
ακόμη πιο καταπληκτικός. Είναι μόνο
τριών εβδομάδων και όμως ξέρει κιό
λας ότι η ζωή είναι ακριβή, ότι τα
ημερομίσθια είναι χαμηλά, ότι οι φόροι
είναι βαρείς, και ότι η ατομική βόμβα
είναι έτοιμη να πέση στο κεφάλι μας...
- Και πώς το ξέρεις ότι τα ξέρει όλα
αυτά;
- Γιατί κλαίει συνεχώς!

• ΔΥΟ φίλες συζητούν και η μια
ρωτάει:
- Αλήθεια, τι γίνεται η Καίτη; ' Εχεις
καιρό να την δης;
- Α! μη μου μιλάς γι' αυτήν!
- Μα τι σούκανε;
- ' Ακούσε: Ξέρεις καλά ότι αυτή κι
εγώ έχουμε την ίδια ηλικία;
- Ναι, και ύστερα;
- ' Υστερα, απαντάει η άλλη συγχυ
σμένη, σκέψου ότι έχει την αναίδεια να
φαίνεται δέκα χρόνια νεώτερή μου!

• ΜΙΑ κυρία με την κόρη της φθάνει
στο ξενοδοχείο όπου θα περάσουν ης
διακοπές τους. Ενώ η κόρη μένει στο
δωμάτιο να ξεκουραστή, η κυρία πηγαί
νει μια βόλτα στα μαγαζιά. Οταν
γυρίζη, ρωτάει την καμαριέρα.
- Πού είναι η κόρη μου;
- Η δεσποινίς, απαντάει κείνη -που
της αρέσει η φιλολογία-, βρίσκεται
στην αγκαλιά του Μορφέα...
- Ω! κάνει η κυρία κοκκινίζοντας,
αυτό δεν έχει σημασία, ξέρετε... Είναι
ξάδελφός της!

• ΣΕ μια κοσμική συγκέντρωση, ένας
νεαρός ντροπαλός, αποφασίζει να κάνε
μια μεγάλη προσπάθεια και να δείξει ότι
είναι έξυπνος συνομιλητής. Πλησιάζει
λοιπόν την οικοδέσποινα και της λέει:
- Πόσο ευτυχής είμαι που σας ξανα
βλέπω. Και να σκεφθή κανείς ότι είχαμε
τρία ολόκληρα χρόνια να συναντηθούμε!
- Πώς περνάει ο καιρός! λέει εκείνη.
Με βρίσκετε αλλαγμένη;
- Ναι, πολύ τονίζει εκείνος.
- Μπα! Μήπως ασχήμηνα;
- Καθόλου, αγαπητή φίλη. Είσείς δεν
μπορείτε ν' αλλάξετε παρά προς το
καλύτερο...

• ΔΥΟ φίλοι συναντώνται και ο ένας
ρωτάει τον άλλο;
- Πέρυσι μου είχες πει πως θα παν
τρευόσουν μια χαριτωμένη χήρα! Τι έγινε,
τα χαλάσατε;
- Καθόλου!... Αλλά περιμένω.
- Περιμένεις; τί;
- Να, ο άνδρας της δεν πέθανε ακό
μα!...
• ΔΥΟ φίλοι μιλάνε για τις γυναίκες
τους:
- Δεν μπορείς να φανταστείς, λέει ο
ένας, πόσο φλύαρη είναι η γυναίκα μου.
Αδύνατον να πω$ κι εγώ μια λέξη.
- Μπα, λέει ο άλλος, αυτό δεν είναι
τίποτε εμπρός στη δική μου. Είναι τόσο
φλύαρη, ώστε το καλοκαίρι, έπαθε ηλίαση
στην γλώσσα!...
• Ο ΓΙΑΝΝΗΣ αναγγέλει στον φίλο του
τον Πέτρο ότι παντρεύτηκε προ τριών
μηνών.
- Ελπίζω, λέει ο Πέτρος, ότι θα έχω σε
λίγο την ευχαρίστηση να γνωρίσω την
γυναίκα σου.
- Καημένε μου! Και ποιος σου λέει πως
θα είναι ευχαρίστηση!
- ΜΙΑ βασίλισσα αφρικανικού κρατιδίου
γίνεται δεκτή στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
' Ενας πρεσβευτής υποκλίνεται και της
λέει:
- Μεγαλειοτάτη, μπορώ να σας προ
σφέρει τον βραχίονά μου;
Και εκείνη απαντάει απλά:
- Οχι, ευχαριστώ. Μόλις γευμάτισα.

• ΟΙ δυό σύζυγοι τσακώνονται:
- Ξεχνάς ότι όταν σε παντρεύτηκα δεν
είχες ούτε ένα κουρέλι να βάλης;
Και η κυρία:
- Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα όμως έχω
ένα σωρό κουρέλια!...
• ΕΝΑΣ οδηγός ξεναγεί τους τουρίστες
στο τμήμα προϊστορικών θηρίων του μου
σείου:
- Ιδού, λέει, ένας σκελετός δεινοσαύ
ρου, ηλικίας τριών χιλιάδων επτά ετών.
- Φίλε μου, πώς μπορείς να είσαι τόσο
ακριβής; τον ρωτάει ένας γηραιός,κύριος.
- Να σας πω. ' Οταν πρωτοήρθα μου
είπαν ότι ο σκελετός ήταν τριών χιλιάδων
ετών. Βάλτε που είμαι και επτά χρόνια σ'
αυτή τη θέση...
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ΠΟ ΚΑΙΡΟΥ εις καιρόν π ρ ο β ά λ 
λεται η ιδέα της « α π ’ ευθείας
π ρ οσ λήψ εω ς ιδιωτών δια τον β α 
θμόν του Αξιωματικού», ω ς τρόπος
επιλύσεω ς των προβ λημ άτω ν μας.
Η ιδέα είναι επικινδύνως ελκυστική
και βασίζεται ε π ί εσφαλμένης αντιλήψ εω ς ως προς την φόσιν της
Α στυνομικής Υ π ηρ εσ ία ς. Εν τ ο ύ τοις, μας π α ρ έχ ετα ι η διαβεβαίωση,
ότι αν η αστυνομία προσ ελάμβανε
τους έχοντας μείζονα εκπ αιδ ευ τι
κά προσ όντα ως υ π ο ψ η φ ίο υ ς Α ξι
ωματικούς, ή, έστω ως β α θ μ ο φ ό 
ρους, δε θα π αρετηρείτο η π α ρ ο ύ 
σα έλλειψις υ π ο ψ η φ ίω ν Α σ τυ φ υ 
λάκων, κεκτημένων π τυ χ ία η υ ψ η 
λά εκπαιδευτικά προσόντα. Δεν
αμφιβάλλομεν, ότι, υ π ό τοιαύτας
προϋποθέσεις, θ α υ πάρξει π λ η 
θ ώ ρα υ π ο ψ η φ ίω ν , αλλά δεν π ιστεύομεν, ότι η αστυνομική υ π η ρ ε 
σία (ή αστυνόμευσις γενικώς), θο
ω φ ελη θ εί, έσ τω και κ α τ ’ ε λ ά χ ιστον.
Η Γαλλική Αστυνομία, α π ό μακρού, έχει καθορίσει τα της π ρ ο σ 
λήψεως, βάσει τω ν εκπαιδευτικώ ν
προσόντω ν, και πολλοί εκ των Α ξι
ωματικών της προέρχονται εξ ιδιω
τών, καταλαβόντω ν α π ’ ευθείας
βαθμούς (δεν υ πήρξαν α σ τυ φ ύ λα 
κες), αλλά ουδείς λόγος συνηγορεί
υ π έρ της α πόψ εω ς, ότι η τοιαότη
τακτική α π έ δ ω σ ε κα λλιτέραν α 
στυνομικήν υπηρεσίαν α π ό την ιδική μας, ενώ υ π ά ρ χ ο υ ν αρκετά
στοιχεία, αποδεικνύοντα το α ντί
θετον (ότι δεν απέδω σε).
Η άποψις, ότι ο υποψ ήφ ιος, με
π ο λ λά εκπαιδευτικά προσόντα, θα
π ρ έ π ε ι να «πετάξη», κ α τ ’ ευθείαν,
εις την θέσιν του Αξιωματικού, β α 
σίζεται ε π ί της πίστεως, ότι οι
κατώτεροι επιτελούν, εκ του όλου
αστυνομικού έργου, μόνον το μη
έχον σπουδαιότητά τινα τμήμα.
Αυτοί οι ταπεινο ί ά νθρ ω πο ι (οι
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κατώτεροι) θεωρείται, ότι «οργώ
νουν τη σκοπιά» (ευλογημένη έκφρασις!) ότι «ανταλλάσσουν χ ε ιρ α 
ψίαν» με τα «πόμολα» τω ν θυρών
των οικιών (μεταβαίνουν α π ό οικίας
εις οικίαν), ότι κάμνουν δύσκολον τη
ζω ήν τω ν α θ ώ ω ν οδηγών α υτο κι
νήτω ν ιδιωτικής χρήσεως, ενώ ο
μόλις προσληφθείς ανώτερος ευρίσκεται εις εν γραφείον, διευθύνων
τα π ε π ρ ω μ έ ν α τω ν και ασκώ ν την
υψηλοτέραν τέχνην της διοικήσεως. Εις την πραγματικότητα, όμως,
το π λέο ν σπουδαίον, απαιτητικόν
και χρήσιμον μέρος του αστυνομι
κού έργου διεξάγεται υ π ό των
αστυφυλάκω ν, υ π ό τω ν ανδρών και
γυναικών, οι οποίοι τελούν εις ά μ ε 
σον ε π α φ ή ν με το κοινόν, με τους
α νθ ρ ώ π ο υ ς , τους ο π ο ίο υ ς ω ρ κ ίσθησαν να προστατεύσουν. ' Οταν
ακούεται η λέξις «αστυνομία», ο

Δυο αστυφύλακες σε ώρα υπηρεσίας
κάπου στην Αθήνα.

κοινός άνθρ ω πος δεν εννοεί τους
διοικούντας, αλλά τόν α σ τ υ φ ύ λ α 
κα με στολήν εις την οδόν. Αυτός, ο
Αστυφύλαξ, είναι η «εικών» της
Αστυνομίας.
Ευτυχώς, η Αστυνομία, εις την
χώ ρα μας, ο υδ έπ ο τε καθιέρω σε
διάκρισιν, ό π ω ς εις πολλά ς άλλας
χώρας, μεταξύ αξιωματικών και
κατωτέρων, τούτο εβοήθησεν εις
την α π ο φ υ γ ή ν της μεγάλης διαιρέσεως, η ο π ο ία υπάρχει, αλλαχού,
μεταξύ ανω τέρω ν και κατωτέρω ν
και επ έτρ εψ εν εις ημάς, να α να π τύξω μεν ενότητα και ηθικόν, τα
ο π ο ία εκείνοι δεν έχουν.
Οι Αστυφύλακες, είναι αναγκαίον
να υποδεικνύεται επανειλημμένω ς
και τακτικώς, δεν είναι στρατιώται.
Είναι υπάλληλοι δια την εφαρμογήν
του νόμου — όλοι γενικώς και α σ χ έ 
τως τω ν μετάλλων, τα ο π ο ία φ έ 
ρουν εις τας επω μίδας— και, ως
τοιούτοι υπάλληλοι, έχουν εξο υ σ ί
ας κα ι ε υ θ ύ ν α ς α π ο κ λ ε ισ τ ικ ώ ς
προσιδιαζούσας εις το έργον των.
Δεν θα ήτό τι π λ έ ο ν ανόητον, α π ό
του να θεω ρήσω μεν τον, ατομικώς
δρώντα και με αυθεντικήν εξουσίαν
περιβεβλημένον, αστυφύλακα, ως
εξισούμενον προς ομοιοβάθμους (ή
προς οιονδήποτε έτερον, ως προς
το ζήτημα τούτο) των Ενόπλων
Δυνάμεων. Είναι κρίμα, το ότι ε π ε 
τράπη, κά π ο τ ε να εισαχθούν εις
την Αστυνομίαν τα «γαλόνια» του
Αρχιφύλακος και ο στρατιωτικού
τ ύ π ο υ χαιρετισμός, τα ο π ο ία εδημιούργησαν την υφισταμένην α π α 
τηλήν εντύπω σ ιν είναι κρίμα, α κ ό 
μη, το ότι, κατά τον παρ ελθόντα
αιώνα, υιοθετήθη το κράνος και το
χιτώνιον, τα ο π ο ία αντικατέστησαν
την π ρ οη γο υ μένη ν υφισταμένην
πολιτικήν ενδυμασίαν των α σ τυ νο 
μικών. Είναι, επίσης, κρίμα, ότι α φ ιε ρώθη, κατά το παρελθόν, τόσος
π ολύς χρόνος εις τους χώρους των
π αρ ελάσ εω ν.
' Ητο ίσως, ανα πόφ ευκτον, το ότι
ο στρατιωτικός τρόπος, με τας
διακρίσεις συμπεριφοράς, μεταξύ
μιας τάξεω ς α νθ ρ ώ π ω ν και ετέρας
τοιαύτης επεβλήθη κατά την βι
κτωριανήν περίοδον, διότι τότε, οι
μόνοι άνθρω ποι, οι έχοντες ε μ π ε ι
ρίαν αντιμετω πίσεω ς μαζών, ήσαν
οι στρατιωτικοί (αξιωματικοί) αλλά
το γεγονός τούτο ήγα γεν εις το να
θεω ρηθούν και οι αστυνομικοί, υ π ό
των έξω θεν επιβληθέντω ν η γ η τ ό 
ρων των, ως μάζα α νθ ρ ώ π ω ν και
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ουχι ως οργανισμός ατόμων, με
ευρείας αποφ ασ ιστικός εξουσίας.
Η στρατιωτική αυτή επιβολή, αναμφιβόλως, υ πή ρξεν εμπόδιον εις την
α νά πτυ ξιν της αστυνομίας και π α ρεκώλυσε τα μέλη της α π ό του να
επ ιτύ χου ν την κατάλληλον κο ινω 
νικήν αναγνώρισιν της θέσεώς των,
ως δημοσίων υπαλλήλω ν. Μέχρις
εσχάτων, ο «κοινός Αστυφύλαξ»
εθεωρείτο, ότι είναι ένας τέως
τεχνίτης η εργάτης, ό π ω ς ήσαν και
οι ομοιόβαθμοί του των μαχίμων
(Ενόπλων) Δυνάμεων.
Είναι παραδεκτόν, ότι δια την, υ π ό
της κοινωνίας κατάταξιν των α σ τυ 
νομικών εις τα κατώ τερα κοινωνικά
στρώ ματα ευθόνονται, πρωτίστως,
αι αστυνομικοί αρχαί. Ο PEEL, ιδρυ
τής της αστυνομίας, είχε α π ο φ α σ ί
σει ούτω και οι χαμηλοί μισθοί, τους
οποίους επ έτρεψ ε, και η επιμονή
του να κρατήσει τα ανώ τερα κο ι
νωνικά στρώ ματα εκτός της α σ τυ 
νομίας, εδημιούργησαν «κατάστασιν», η ο π ο ία ήρχισε να κλονίζεται
μόνο στον αιώνα μας, όταν, β αθμη
δόν, εγένετο αποδεκτό, ότι το α 
στυνομικό έργο αξίζει π ο λύ π ε ρ ισ 
σότερο, α π ό όσο αφ ή νου ν να ε ν 
νοηθεί αι οικονομικοί α π ο λ α υ α ίτ ω ν
αστυνομικών. Δυο παγκόσμιοι π ό 
λεμοι και μια παγκόσμιος οικονομι
κή κρίσις ήλλαξαν τα π ά ν τ α και
κατέδειξαν την ανάγκην δια μιαν
γνησίως επαγγελματικήν αστυνο
μίαν, προς τήρησιν της τάξεω ς του
Εθνους, του ο π ο ίο υ η ανάπτυξις
εξελλίσσεται ταχύτερον ή π ρ ο η 
γουμένως. Είναι, τώρα, προφανές,
ότι το αστυνομικόν έργον είναι
κεφαλαιώδους σημασίας και ότι,δια
την διεξαγωγήν του, απαιτείται
ικανόν τμήμα εκ των καλλιτέρων
ανδρών τους οποίους διαθέτει η
χώρα.
Δε θα π ρ έ π ε ι, όμως, να α π ο κτή σωμεν τοιούτους άνδρας δι' α ντι
π ροσ φ οράς ευνοϊκώ ν όρων λέγοντες π.χ. «μόνον να θελήσετε να
έλθετε προς ημάς και ημείς θα σας
α π α λ λ ά ξω μ εν α π ό τα δύσκολα και
θα σας κάμω μεν κ α τ ’ ευθείαν,
ηγέτας μας». Το είδος των α νθ ρ ώ 
π ω ν , τους οποίους θέλομεν, δεν
είναι εκείνοι, οι ο π ο ίο ι θέλουν εξαίρεσιν α π ό τάς δυσκολίας. Οι Αριστοι εις την Αστυνομίαν θα π ρ ο έρ χωνται π άντο τε α π ό α σ τυ φ ύ λα 
κας. Πόσο συχνά δεν έχομεν α κ ο ύ 
σει, όταν κατά τους παλαιούς κ α 
κούς καιρούς εις ηγετικός θέσεις

Αστυφύλαξ της Τροχαίας παρέχει πλη
ροφορίες σε ξένους τουρίστες.

τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ ο , π ο λ λ ά κ ις ά ν θ ρ ω 
π ο ι μη προερχόμενοι α π ό την α 
στυνομίαν, να λέγεται δια εξαιρετι
κούς κατά τα άλλα, χαρακτήρας
ανθρ ώ πω ν: «Πολύ έξυπνος ά ν θ ρ ω 
π ο ς αλλά, βεβαίως, δεν είναι α σ τ υ 
νομικός». Τι εσήμαινε τούτο. Νομίζομεν, εσήμαινεν, ότι ο περί ου
πρόκειται ο υδ έπο τε είχεν αντιμε
τω π ίσει τας στοιχειώδεις π ρ α γ μ α 
τικότητας των αστυνομικών κ α θ η 
κόντων. Ο υδέποτε είχεν α ντιμετω 
πίσ ει τους εξερχομένους εκ των
ταβερνών ο υ δ έπο τε παρ ευρ έθ η
εις συζυγικός έριδας ο υδ έπο τε ησθάνθη την «μοναξιάν», ευρισκόμε
νός μόνος εις ερημικούς δρόμους
κακοφ ήμω ν συνοικιών, κατά τας
μικρός ώρας, ούτε την, ακόμη μεγαλυτέραν «μοναξιάν... του εδωλί
ου του μάρτυρος εις δικαστήριον
ο υδ έπο τε ε ρ ρ ά γ ισ ε η κ α ρ δ ία το υ
εις τ ρ α γ ικ ά τ ρ ο χ α ία α τ υ χ ή μ α τ α
ο υδ έπ ο τε υ π εχ ρ ε ώ θ η να λάβη τη\ί
άμεσον και ε π ί τό π ο υ α π ό φ α σ ιν
δια μίαν άλλην ανθρω πίνην ύ πα ρ ξιν, π ερ ί της ελευθερίας της ο υ δ έ 
π ο τ ε έμαθε «πως να τα καταφέρη»
με τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς της σ κ ο π ιά ς
τ ο υ ουδ έπο τε αντιμετώ πισεν ένα
ω ρ γ ισ μ έ ν ο ν π λ ή θ ο ς , ούτε εξετέλεσε το θλιβερόν καθήκον, να α ναγγείλη δ υ σ α ρ έ σ τ ο υ ς ειδή σ εις
εις ο ικ ο γ έ ν ε ιά ν τινα.
Ό λ η αυτή η ανθρωπιστική ε μ 
πειρία, όλη αυτή η ανάπτυξις της

υ πο μο νής , της επ ινο ητικο τητο ς,
της πρωτοβουλίας, της σ υ μ π ά θ ε ι
ας και του θάρρους, ελλείπουν α π ό
το μη υπά ρ ξα ντα Αστυφύλακα. Το
αστυνομικόν έργον εκμανθάνεται,
μόνον αν γίνη τις α στυφ ύλα ξ είναι
τέχνη, η ο π ο ία δεν α π ο κτά τα ι με
εργασίαν γραφείου, είναι επιστήμη,
την ο π ο ία ουδέν π ανέπ ισ τή μιο ν
δύναται π ο τ έ να διδάξη το να
υπηρ ετήσ η τις ως α στυφ ύλαξ είναι
θεμελιώδης προϋπόθεσις, δια να
επ ιτευ χθή αστυνομικόν έργον π ο ιότητος ο υδ έπο τε θα π ρ έ π ε ι να
ε π ιτ ρ ο π ή αξιωματικός της α σ τ υ 
νομίας να υ π ερ π η δ ή σ η το έργον
τούτο.
Οι υπεύθυνοι, δια τας π ρ ο σ λ ή 
ψεις εις την Αστυνομίαν, π ρ έ π ε ι να
«βάλλουν τα χαρτιά τους στο τ ρ α 
πέζι». Η εις χείρας των δύναμις είναι
η κοινωνική αξία του αστυνομικού
έργου, η ο π ο ία έχει π ο λ ύ μεγαλυτέραν α πή χησ ιν μεταξύ του είδους
τω ν υ π ο ψ η φ ίω ν τους οποίους α ναζητούμεν α π ό τας υποσχέσεις
«γαλονιών» και αστέρων. Οι υ π ε ύ 
θυνοι δια τας συνθήκας υ φ ’ ας
διεξάγεται η αστυνομική υπηρεσία,
π ρ έ π ε ι να αναγνωρίσουν την υφ ισταμένην πραγματικότητα ούτως,
ώ στε να δώσουν εις τον Α σ τ υ φ ύ 
λακα τη θέσιν και τον μισθόν τα
ο π ο ία του οφείλονται. Δια να διορ
θω θούν τα π ρ ά γμ α τα θα χρειασθούν π ο λ λ ά χρήματα. Εις τους
ηγήτορας της Αστυνομίας ε ν α π ό 
κειται ν ’ αγω νισθούν δια την εξα σφάλισιν καλής θέσεως εις την
ουρά ν την ο π ο ία ν σχηματίζουν οι
απαιτούντες χρήματα εκ των δη
μοσίων εσόδων.
ΕΗΑστυνομική Υ πηρεσία α π ό του
τέλους του δευτέρου παγκοσμίου
π ο λ έ μ ο υ ·κ α ι εντεύθεν ε π έ τ υ χ ε
τεράστιας προόδους εις υλικά μέσα
τεχνικήν και εκπαίδευοιν. Εξακο
λουθούν να χρονίζουν τα θέματα
της ελλείψεως π ρ ο σ ω π ικ ο ύ και της
καταλλήλου επανδρώ σεω ς των ανω τά τω ν θέσεων. Δεν επ έτυχεν
ακόμη, να προσελκύση ε π α ρ κ ή α 
ναλογίαν ανδρών με υψ ηλά ε κ π α ι
δευτικά προσόντα. Εάν αντισταθώ μεν, ό π ω ς είναι αναγκαίον και β έ 
βαιον ότι θα αντισταθώμεν εις το
καταστροφικόν δια το ηθικόν της
Αστυνομίας τέχνα σμα της « α π ’
ευθείας εισόδου αξιωματικών», το
α να π ό φ ευ κτο ν συμπέρ α σ μα είναι,
ότι η θέσις του Αστυφύλακος π ρ έ 
π ε ι να βελτιωθή απείρως.
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«ΗΛΘΑ, ΕΙΔΑ, ΕΝΙΚΗΣΑ»

IMIIflP
Η δολοφονία του Καίσαρος. Μεταξύ
των συνωμοτών και ο αγαπημένος του
Βρούτος.

Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ανήκε σε επιφα
νή ρωμαϊκή οικογένεια, αν και όχι τόαο
ένδοξη ίσως όσο θα ήθελε να πιστεύει
ο λαός. Ισχυριζόταν ότι καταγόταν, εκ
πατρός, από τον ' Ιουλο ή Ασκάνιο, που
ήταν, λένε, εγγονός της Αφροδίτης και
γιός του Αινεία. Εκ μητρός, ήταν
απόγονος του ' Ανκου Μαρτίου, ενός
από τους μυθικούς βασιλείς της Ρώ
μης. Στην πραγματικότητα, οι πρόγονοί
του, από τον πατέρα του, είχαν γίνει
σημαντικοί κάνοντας απλώς επιτυχημέ
νους γόμους. Σύμφωνα με το παλαιό
ρωμαϊκό έθιμο, σαν πρωτότοκος της
οικογένειας πήρε το όνομα του πατέρα
του, Γάιος. Ιούλιος ήταν το οικογενεια
κό όνομα και Καίσαρ το επώνυμο.
Ηλθε στον κόσμο με χειρουργική
επέμβαση, που από τότε πήρε το όνομα
«καισαρική τομή». ' Ετος της γεννήσεώς του, όπως έχει γίνει αποδεκτό
σήμερα ήταν το 100 π.Χ. Ο πατέρας
του, πραίτωρ και κυβερνήτης μιας
ασιατικής επαρχίας, πέθανε όταν το
αγόρι ήταν δεκαέξη ετών. Η μητέρα
του, Αυρηλία, ήταν μια υπερήφανη και
έξυπνη γυναίκα, που είχε μεγαλύτερη
ελευθερία και δύναμη από όση διέθε
ταν οι γυναίκες σε^άλλες χώρες. Με
τον θάνατο του συζύγου της ανέλαβε
την φροντίδα για την πρόοδο του γιού
της. Ο Σουετώνιος περιγράφει τον
νεαρό Καίσαρα μάλλον παχύ, με ανοι548

Ενας
μεγάλος στρατηλάτης
και πολιτικός
κτόχρωμο δέρμα και ζωηρά μαύρα
μάτια, ενώ ο Πλούταρχος γράφει ότι
ήταν λεπτός και μέτριου αναστήματος.
Πήρε την προσεγμένη ανατροφή που
συνηθιζόταν στις αριστοκρατικές οικο
γένειες. ' Εμαθε να μιλά και να γράφει
εξ ίσου καλά τα ελληνικά και τα
λατινικά. Γνώρισε την λογοτεχνία και
των δυο πολιτισμών και ανέπτυξε δική
του συγγραφική θεωρία. Εργάσθηκε
επίμονα για να αποκτήσει αυτοέλεγχο
και σωματική αντοχή. Ετσι, ενώ δεν
ήταν ιδιαίτερα γεροδεμένος, μπορού
σε να ανθέξει σε μεγάλες ταλαιπωρίες
και φυσικές στερήσεις. Όσογιαταήθη
του, ο Καίσαρ ήταν άνθρωπος της
εποχής του. Οι γυναίκες τον έβρισκαν
ακαταμάχητο και οι ιστορίες των κατακτήσεών του είναι θρυλικές. Νυμφεύθηκε τέσσερις φ ορ ές.' Οταν γυρνούσε
θριαμβευτής στην Ρώμη, οι στρατιώτες
του φώναζαν: «' Ανδρες, κλειδώστε τις
γυναίκες σας!» Ήταν ένας τέλειος
άνθρωπος του κόσμου: κομψός, γαλαν
τόμος, πνευματώδης και προικισμένος
με δηκτική ειρωνεία. ' Ηταν ανεκτικός
απέναντι στα ελαττώματα των άλλων
και χρειαζόταν την ανοχή τους απέναν
τι στα δικά του. Ο Κούριος τον αποκαλούσε «άνδρα όλων των γυναικών και
γυναίκα όλων των ανδρών». Ενας
λόγος που τον μισούσαν οι αριστοκρά
τες ήταν γιατί ξελόγιαζε τις γυναίκες
τους, και πρέπει να πούμε ότι αυτές οι
γυναίκες έκαναν εύκολο το έργο του.
Ανάμεσα σ' αυτές ήταν και η Σερβιλία,
ετεροθαλής αδελφή του Κάτωνος, που
υπήρΕε νια πολύ καιρό ερωμένη του

Καίσαρος. ' Οταν η ηλικία την ανάγκασε
να αποσυρθεί, του πρόσφερε την κόρη
της για αντικαταστάτρια. Ο Πομπήιος,
που ήταν ωραιότερος, πλουσιώτερος
και πιο διάσημος από τον Καίσαρα,
έχασε την γυναίκα του εξ αιτίας του
Καίσαρος, ο οποίος αργότερα τήν
έδιωξε.
Η πρώτη σύζυγος του Καίσαρος ήταν
η Κοσσουτία, κόρη ενός Ρωμαίου εμπό
ρου τον οποίο ο Καίσαρ επιθυμούσε να
ευχαριστήσει. Οταν εκείνος πέθανε,
λίγο αργότερα, την διαζεύχθηκε για να
νυμφευθεί την Κορνηλία, κόρη Κίννα,
που είχε διαδεχθεί τον θείο του Μάριο
σαν ύπατος. Με αυτό τον τρόπο σφ υρη-

Μια από τις πολλές απεικονίσεις του
Καίσαρος.

λατήθηκαν οι δεομοί που τον ουνέδεαν
με την δημοκρατική μερίδα.
Τον καιρό εκείνο, η Ρωμαϊκή Δημο
κρατία περνούσε φάση μεταβατική. Η
κυριαρχία της είχε εξαπλωθεί και περι
λάμβανε την Σικελία, την Κορσική, την
Εντεύθεν και Πέραν των Αλπεων
Γαλατία, την Καρχηδόνα, την κυρίως
Ελλάδα, την Μακεδονία κάι το μεγαλύ
τερο μέρος της Ισπανίας. Αυτή η
μεγάλη επέκτασις της ισχύος είχε
ανατρέψει τις θέσεις των κοινωνικών
τάξεων και είχε αλλάξει την ζωή και τα
έθιμα του λαού. Είχε επίσης θέσει σε
αχρηστία το σύνταγμα. Το κύρος της
οικογένειας του Καίσαρος και επιπλέον
ο πλούτος του θα μπορούσαν να κάνουν
εύκολη την άνοδό του στην κορυφή της
πολιτικής κλίμακος, αν ήθελε να ευθυγραμμισθεί με τους πατρικίους που
ήσαν στην εξουσία. Εκείνος όμως,
δείχνοντας σωστή κρίση, διάλεξε την
αντίθετη πλευρά.
Ο Καίσαρ συνάντησε τον πρώτο
σοβαρό του αντίπαλο στο πρόσωπο του
Σύλλα, του εκπροσώπου των ολιγαρχι
κών, που ήταν τότε ο ισχυρότερος
άνθρωπος στην ρώμη. Για να κρίνει το
θάρρος του νέου άνδρα ο Σύλλας τον
διέταξε να χωρίσει την Κορνηλία πρά
γμα που ο Καίσαρ αρνήθηκε να κάνει,
ενώ, όπως γνωρίζουμε, άλλαζε τις
γυναίκες τόσο συχνά όσο και τους
χιτώνες του. Ο Σύλλας τότε πέρασε
στην επίθεση. Ακύρωσε τον διορισμό
του ως ποντίφηκος του Διάς, δήμευσε
την περιουσία του και την προίκα της
Κορνηλίας και τον απείλησε με ακόμη
χειρότερες τιμωρίες. Η μεσολάβησις
ισχυρών φίλων έθεσε τέρμα σ' αυτή
την καταδίωξη και ο Καίσαρ εξασφάλισε
την συγγνώμη του Σύλλα. Πάντως
κατάλαβε καλά πως η ζωή του βρισκό
ταν σε κίνδυνο και αποφάσισε να φύγει
από την Ρώμη για ένα διάστημα.
Ο Καίσαρ εντάχθηκε στο επιτελείο
του ανθυπάτου Μινουκίου Θέρμου, που
τον έστειλε στον Νικομήδη, βασιλέα
της Βιθυνίας, πιστό σύμμαχο των Ρω
μαίων, για να προσπαθήσει να δανεισθεί
στόλο και να αποκλείσει την Μυτιλήνη
της οποίας ο λαός είχε υποστηρίξει τον
Μιθριδάτη στον πόλεμό του εναντίον
της Ρώμης. Στην επιχείρηση αυτή ο
Καίσαρ πέτυχε επίσης να κερδίσει την
συμπάθεια του βασιλέως που, όπως
έλεγαν, είχε προτίμηση για τα αγόρια.
Αλήθεια ή ψέμματα, τα κουτσομπολιά,
που αφορούσαν στην ύποπτη αυτή
σχέση, συνεχίσθηκαν σε όλη την ζωή

Η μάχη των Φαρσάλων όπου ο Καίσαρ κατετρόπωαε τον ισχυρότερο στρατό
του Πομπηίου.

του. Ο Καίσαρ απέκτησε το παρατσού
κλι «βασίλισσα της Βιθυνίας» και με τον
στόλο του Νικομήδη έκανε έφοδο στην
Μυτιλήνη και κέρδισε το στεφάνι από
κλαδί ελιάς, το ανώτερο στρατιωτικό
παράσημο.
' Οταν ο Σύλλας πέθανε το 78 π.X. ο
Καίσαρ επέστρεψε στην Ρώμη, αλλά
όταν ανακάλυψε πως βρισκόταν ακόμη
στο έλεος των αντιδραστικών, που τον
απεχθάνονταν, σαν ανεψιό του Μάριου
και γαμβρό του Κίννα, έφυγε γρήγορα
αυτή την φορά για την Σικελία. Στον
δρόμο τον έπιασαν πειραταί και του
ζήτησαν λύτρα.
Μετά από αυτό το επεισόδιο, ο
Καίσαρ ξεκίνησε για την Ρόδο, με
πρόθεσι να τελειποιήσει την εκμάθηση
της ρητορικής με δάσκαλο τον περίφη
μο ρήτορα Απολλώνιο Μάλωνα. Η παρα
μονή του όμως στην Ρόδο διεκόπη από
την έναρξη ενός ακόμη πολέμου εναν
τίον του Μιθριδάτη, στον οποίο και πάλι
διακρίθηκε σαν στρατηγός. Γύρισε στην
Ρώμη το 73. Είχε εκλεγεί στο συμβού
λιο των ιερέων, πράγμα που απεδείκνυε
ότι το άστρο του ανέβαινε πάλι. Την
στιγμή της επιστροφής του η Ρώμη
περνούσε περίοδο ειρήνης. Λίγο πριν ο
Κράσσος είχε συντρίψει με ωμότητα
την εξέγερση των σκλάβων, που είχε
ξεσηκώσει ο Σπάρτακος Υπήρχε ένα
κύμα αντιδράσεως εναντίον της δικτα
τορίας του Σύλλα, το οποίο ευνοούσε
τον Καίσαρα, αν και αυτός απέφευγε

την" δημοσιότητα. Δεν είχε γίνει ακόμη
ο νηφάλιος και απαθής συγγραφεύς
του «Γαλατικού Πολέμου», ο οποίος,
έχοντας κερδήσει τόσες νίκες, δεν
είχε ανάγκη να επινοήσει άλλες.
Τώρα τα δικαιώματα των δημάρχων
είχαν αποκατασταθεί. Αργότερα, οι
αρμοδιότητες που, κάτω απάτην δικτα
τορία του Σύλλα, προορίζονταν μόνο
για τους ευγενείς, επεξετάθησανώστε
να μπορούν να αποκτούν αυτά τα
αξιώματα και άλλες κατηγορίες πολι
τών. Ο Καίσαρ υποστήριξε το μέτρο
χωρίς να παίξει άμεσο ρόλο στην
προώθησή του και επίσης υποστήριξε
να δοθεί αμνηστεία στους δημοκρατι
κούς που είχαν διαφύγει στην Ισπανία.
Ο Πομπήιος και ο Κράσσος ήσαν οι
άνθρωποι της ημέρας, αλλά βαθμιαία, ο
Καίσαρ εισήγαγε ιδέες που επηρέασαν
τις δικές τους. Συγχρόνως άρχισε να
γίνεται γνωστός σαν πολιτικός ρήτωρ.
Το. 68 έθεσε υποψηφιότητα για το
αξίωμα του ταμία. Δανείσθηκε τα χρή
ματα, που του χρειάζονταν για να
αγοράσει ψήφους, από τον Κράσσο,
παρ' όλοπουηγυναίκατουΚράσσου,η
Τερτυλλία, είχε γίνει ερωμένη του.
Εξελέγη, πήρε το αξίωμα του προπραίτορος και μια στρατιωτική αποστολή
στην Ισπανία, όπου άρχισε πόλεμο
εναντίον των στασιαστών και επέστρε
ψε στην Ρώμη με φήμη γενναίου και
πανούργου στρατηγού.
Το 67, η δεύτερη γυναίκα του Καίσα549

Ο Κικέρων, ο μεγάλος ρήτωρ της
Ρώμης που κατήγγειλε τον Κατιλίνα.
Φανατικός εχθρός του Καίσαρος.

ρος, η Κορνηλία, πέθανε στη γέννα.
Λίγο αργότερα εκείνος νυμφεύθηκε
την Πομπηία, μακρινή συγγενή του
Πομπηίου και εγγονή του Σύλλα. Χρεια
ζόταν την προίκα της για να προωθήσει
την πολιτική του σταδιοδρομία.
Στις αρχές του 63, α Καίσαρ ανήλθε
στο μεγαλύτερο ως τότε αξίωμά του.
Εξελέγη μέγιστοςποντίφηξ, αρχιερεύς
του Ρωμαϊκού Κράτους. Αυτό το αρχιε
ρατικό αξίωμα, αντίθετα με τα άλλα,
ανώτατα αξιώματα του κράτους, ήταν
ισόβιο και δινόταν σε ενα μόνοάνδρα. Ο
ποντίφηξ ήταν ο επί κεφαλής του
κλήρου και είχε την εξουσία να αποφα
σίζει επάνω σε ζητήματα που αφορού
σαν στον ιερό νόμο. Και καθώς αυτά τα
ζητήματα συνδέονταν στενά με την
πολιτική, το αξίωμα αποτελούσε σαφώς
παράγοντα πολιτικής επιτυχίας. Καθώς
οι δυο άλλοι μνηστήρες του τίτλου
είχαν υποστηριχθεί από τον Σύλλα, η
εκλογή του Καίσαρος υπήρξε θρίαμβος
για την μερίδα του Μάριου. Ο Καίσαρ
κατόρθωσε να κερδίσει την εύνοια
πληβείων και πατρικίων.
Με την ανάληψη των νέων καθηκόν
των του ο Καίσαρ μετακόμισε από το
οικογενειακό του σπίτι στην επίσημη
κατοικία του, ενα επιβλητικό οίκημα που
στέγαζε το γραφείο του αρχιερέως και
τα αρχεία και συνδεόταν με το ιερό
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άλσος της θεάς Εστίας το οποίο φρόν
τιζαν και επιτηρούσαν, οι Εστιάδες
Παρθένες. Ο Καίσαρ ήταν εντελώς
άθρησκος, αλλά ενδιαφερόταν για τις
δυνατότητες που του έδινε το θρη
σκευτικό του αξίωμα να επιτύχει πολιτι
κούς σκοπούς.
Οι κατακτήσεις του Πομπηίου στην
Ανατολή, τον έκαναν την μεγαλύτερη
φυσιογνωμία του ρωμαϊκού κράτους. Ο
άλλος σύντροφος του Καίσαρος ήταν ο
Κράσσος, επιδέξιος στρατηγός και αυ
τός και ένας από τους πλουσιώτερους
ανθρώπους στην Ρώμη, που είχε συγ
κεντρώσει με ύποπτες μεθόδους τερά
στια κτηματική περιουσία. Ο Κράσσος
και ο Πομπήιος δεν συμπαθούσαν ο
ένας τον άλλο, αλλά ο καθένας τους
είχε ανάγκη της επιρροής του άλλου
και έγιναν και οι δυο ύπατοι. Ο Καίσαρ
τους χρειαζόταν και τους δυο, ιδιαίτερα
τον Κράσσο για τα χρήματά του. κατα
πνίγοντας την αμοιβαία έχθρα τους, ο
Πομπήιος και ο Κράσσος συνδύασαν τις
δυνάμεις τους με τον Καίοαρα για να
δημιουργήσουν μια προσωρινή συμμαχία. Με τα στρατιωτικά κατορθώματα
tou Πομπηίου, τον πλούτο του Κράσσου και την δημοτικότητα του Ιουλίου
Καίσαρος, μπορούσαν να αποκτήσουν
τεράστια δύναμη.' Ετσισχηματίσθηκεη
πρώτη τριανδρία.

Αυτός ο μεγάλος διπλωματικός ελι
γμός έσπασε την «συμμαχία των τάξε
ων» που είχε εισαγάγει ο Κικέρων και
που συνέδεε την αριστοκρατία με την
ανώτερη μεσαία τάξη. Η τελευταία
συμμάχησε με τις μάζες του Καίσαρος,
ενώ η αριστοκρατία αρνήθηκε αλαζονικά να μοιρασθεί τα προνόμιά της με
οποιονδήποτε. Οι αριστοκράτες έπει
σαν τον εαυτό τους ότι δεν είχαν
ανάγκη υποστηρίξεως έξω από τις
γραμμές τους. Για την αντιπροσώπευσή
τους εξέλεξαν τον Βίβουλο, εναν
άνθρωπο που, δυστυχώς γΓ αυτούς,
διέθετε πολύ μέτρια προσωπικότητα.
Ο Καίσαρ κράτησε τις υποσχέσεις
που είχε δώσει στους συμμάχους.
Αμέσως πρότεινε την διανομή αγροτε
μαχίων και την επικύρωση των μέτρων
που είχε υιοθετήσει ο Πομπήιος στην
Μικρά Ασία. Η Σύγκλητος αντιτάχθηκε
και τότε ο Καίσαρ έφερε τις προτάσεις
του, που τις είχαν θεσπίσει οι Γράκχοι,
ενώπιον της Εκκλησίας. Ο Βίβουλος
έφερε αντιρρήσεις, λέγοντας ότι οι
θεοί, όταν τους ρώτησε, εξέφρασαν
την δυσαρέσκειά τους. Η Εκκλησία τον
περιγέλασε κατάμουτρα, ένας πληβεί
ος του άδειασε ενα δοχείο νυκτός στο
κεφάλι και οι προτάσεις του Καίσαρος
έγιναν δεκτές με μεγάλη πλειοψηφία.
Ο Πομπήιος έγινε γαμβρός του Καίσα
ρος. Νυμφεύθηκε την κόρη του Ιουλία.
Η μεσαία τάξη και το προλεταριάτο
αγκαλιάσθηκαν θερμά και επί πολλούς
μήνες, με έξοδα της τριανδρίας, οργα
νώθηκαν μεγάλα θεάματα για να διασκεδάση ο λαός στον Ιππόδρομο.
Σ' αυτή την ατμόσφαιρα ήταν εύκολο
για τον Καίοαρα να εφαμόσει τις
κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυ
θμίσεις του, που ήσαν οι μεταρρυθμί
σεις των Γράκχων, αν και η Σύγκλητος
πάντα αντιδρούσε και έστελνε τον
Βίβουλο να πληροφορήσει την Εκκλη
σία για την αποδοκιμασία των θεών.
Είπαμε ότι ο Καίσαρ νυμφεύθηκε την
Πομπηία το 67. Πέντε χρόνια αργότε
ρα, εκείνη αναμίχθηκε σε ενα σοβαρό
σκάνδαλο, που συνέβη κατά την διάρ
κεια της θρησκευτικής εορτής προς
τιμήν της Καλής Θεάς. Στις τελετές,
που γίνονταν στο σπίτι του Καίσαρος,
έπαιρναν μέρος αποκλειστικά γυναί-

κες. Ο Κλώδιος, ένας νεαρός ευγενής,
ερωτευμένος με την Πομπηία, σκέφθηκε ότι του προσφερόταν μια σπάνια
ευκαιρία για να πληοιάσει την αγαπημέ
νη του Ντύθηκε λοιπόν, γυναικεία και
κατάφερε να μπει οτο σπίτιαπαρατήρητος. Αργότερα όμως αποκαλύφθηκε και
τον πέταξανέξω. Ολη η Ρώμη βούηξε
από τα κουτοομπολιά. Ο Κλώδιος συνελήφθη και είχε σαν κατήγορο τον
Κικέρωνα, που αρνήθηκε να δεχθεί το
άλλοθι του. Το εκπληκτικό ήταν πως τον
έσωοε ο ίδιος ο Καίοαρ, αρνούμενος να
καταθέαει εναντίον του και υποστηρί
ζοντας την αθωότητα της Πομπηίας.
Εντούτοις, την διαζεύχθηκε. Οταν οι
δικασταί τον ρώτησαν για ποιο λόγο,
απάντησε: «Γιατί η γυναίκα του Καίσαρος δεν πρέπει μόνο να είναι αλλά και
να φαίνεται ενάρετη».
Εκείνη την εποχή ακριβώς ο Καίοαρ
διορίσθηκε ανθύπατος της Εντεύθεν
και της Πέραν των Αλπεων Γαλατίας
για πέντε χρόνια, αξίωμα πολύ σπουδαι
ότερο και από εκείνο του υπάτου. Το
πρόβλημα ήταν πώς να εμποδίσει τους
εχθρούς του να επωφεληθούν από την
απουσία του. Ο Κικέρων ήταν ο πιο
επίφοβος εχθρός του και έπρεπε να
βρει τρόπο να απαλλαγεί από αυτόν. Ο
Κλώδιος, δήμαρχος τώρα, κατόρθωσε
να εξαναγκάσει τον Κικέρωνα να φύγει
από την Ρώμη, ξεθάβοντας ενα παλαιό
σκάνδαλο που αφορούσε στον συνωμό
τη Κατιλίνα, τον οποίο ο Κικέρων είχε
καταδικάσει σε θάνατο. Ο Καίοαρ ήξε
ρε καλά ότι η Σύγκλητος θα έκανε τα
πάντα για να ματαιώσει τα σχέδιά του,
αλλά είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε
να κυβερνά απευθυνόμενος άμεσα
προς την Εκκλησία, για να εγκρίνει τις
προτάσεις του. Είχε καταφέρει μάλιστα
κάτι περισσότερο: να αντιγράφωνται
όλες οι συζητήσεις που γίνονταν κατά
τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου και να
δημοσιεύωνται τοιχοκολλημένες κάθε
μέρα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν και
να ελέγχουν τις πράξεις της κυβερνήσεώς τους.
Ο Γαβίνιος και ο Πίσων ήσαν ύπατοι, ο
υποχρεωμένος Κλώδιος επικεφαλής
των πληβείων. Ο Καίοαρ είχε την φιλία
του Πομπηίου και την οικονομική υπο
στήριξη του Κράσσου. Η Σύγκλητος
αναγκασμένη να δίνει λόγο για τις
αποφάσεις της. Ετσι ήταν ελεύθερος
να φύγειαπό την Ρώμη και να αποκτήσει

τα δυο πράγματα που επιθυμούσε
περισσότερο: ενα στρατό αφοσιωμένο
οτο πρόσωπό του και στρατιωτική δόξα.
Εξ αιτίας της αγάπης του για τις
απολαύσεις των πολυάριθμων ερωτι
κών του δεσμών και των σκανδαλιστικών περιπετειών του, υπήρχαν πολλοί
που υποτιμούσαν και παρεξηγούσαν
τον Καίσαρα. Οι σοβαροί άνθρωποι δεν
μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτός ο
γλεντζές, ο ευνοούμενος του βασιλέως της Βιθυνίας, θα μπορούσε να
αποτελέσει κίνδυνο για την Δημοκρα
τία. ΟΙ γυναίκες ήσαν η αδυναμία του γυναίκες όλων των τάξεων - αρκεί να
ήσαν ελκυστικές. Η μεγάλη αγάπη του
ήταν η Σερβιλία, η μητέρα του Μάρκου
Βρούτου. Η σχέση τους κράτησε είκοσι
χρόνια και οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι
ο Βρούτος ήταν γιος του Καίσαρος. Η
οχέση του με την Κλεοπάτρα ήταν
μικρότερης διάρκειας και έλεγαν ότι ο
γιος της Καισαρίων ήταν γιος του
Καίσαρος.
Το 58, όταν ο Καίοαρ πήγε στην
Γαλατία, η περιοχή ήταν απλώς ενα
όνομα για τους Ρωμαίους. Γνώριζαν
μόνο ότι οι νότιες επαρχίες της διετηρούτο υποτελείς για να εξασφαλίζεται
η επικοινωνία με την Ισπανία. Γία την
χώρα, που εκτεινόταν προς βορράν,
δεν ήξεραν τίποτε.
Στις βορινές
περιοχές υπήρχαν σκορπιομένες διά

φορες Κελτικές φυλές, που περνού
σαν τον καιρό τους πολεμώντας μεταξύ
τους. Ο Καίοαρ παρατήρησε ότι κάθε
φυλή χωριζόταν σε τρεις τάξεις: τους
ευγενείς ή ιππείς που διοικούσαν τον
στρατό, τους ιερείς ή δρυίδες που
είχαν την δικαιοδοσία τους την θρη
σκεία και την εκπαίδευση και τον λαό,
που είχε το μονοπώλιο της πείνας και
του φοβου. Σκέφθηκε ότι, για να
καθυποτάξει αυτές τις φυλές θα αρκούσε να φέρει σε αντίθεση τους
ευγενείς της μιας φυλής με τους
ευγενείς της άλλης. Υπήρχε όμως ο
κίνδυνος να τους ενώσουν οι δρυίδες,
εγκαθιστώντας ενα πνευματικό κέντρο.
ΓΓ αυτό τον λόφο έπρεπε να κερδίσει
τους δρυίδες με το μέρος του.
Οι Γαλάτες άρεσαν στον Καίσαρα.
Πρώτον, διότι ο πρώτος δάσκαλός του
ήταν Γαλάτης και δεύτερον γιατί οι
Γαλάτες ήσαν αδέλφια των Κελτών του
Πεδεμοντίου και της Λομβαρδίας που
είχαν υπαχθεί στην Ρώμη καιαποτελούσαν την ραχοκοκκαλιά του πεζικού της.
Αν μπορούσε να επαναληφθεί αυτή η
νίκη, τι ανεξάντλητη πηγή στρατιωτών
που θα έβρισκε! Του έλειπαν όμως οι
αναγκαίες δυνάμεις γι' αυτό το εγχεί
ρημα. Διέθετε μόνο τέσσερις λεγεώ
νες (24.000 άνδρες) και την στιγμή
ακριβώς εκείνη, 400.000 Ελβετοί είχαν
ξεκινήσει από την χώρα τους για την

Ο Πομπήϊος, αρχικά σύμμαχος, κατόπιν
εχθρός, ο θάνατος του οποίου επέ
σπευσε τον θάνατο του Καίσαρος.
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Πέραν των Α λπ εω ν Γαλατία και
150.000 Γερμανοί διάβηκαν τον Ρήνο
για να ενισχύσουν τον στρατό του
Αριοβίστου, στην Φλάνδρα, που είχε
εγκαταστήσει εκεί ενα στρατόπεδο
πριν από δεκατρία χρόνια. Οι φοβισμέ
νοι Γαλάτες ζήτησαν προστασία από
τον Καίσαρα και εκείνος, χωρίς καν να
ειδοποιήσει την Σύγκλητο, έστειλε να
του φέρουν ακόμη τέσσερις λεγεώνες
με δικά του έξοδα και κάλεσε τον
Αριόβιστο να συζητήσουν μια ανακωχή.
Ο Αριόβιστος αρνήθηκε και ο Καίσαρ,
για να εντυπωσιάσει τους υπηκόους
του, έπρεπε ναπολεμήσειεναντίοντου
και εναντίον των Ελβετών.
Εξαπέλυσε δυο τολμηρές και αιματη
ρές εκστρατείες. Ο στρατός του Αριο
βίστου νικήθηκε παρ' όλη την μεγάλη
αριθμητική υπεροχή του. Οι Ελβετοί
εκλιπαρούσαν να τους επιτραπεί να
γυρίσουν στα σπίτια τους και ο Καίσαρ
συμφώνησε υπό τον όρο να ορκισθούν
υποταγή στην Ρώμη. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να συντρίψουν οι Ελβετοί
τον γερμανικό στρατό κοντά στο Οστχάιμ. Ο Αριόβιστος διέφυγε, αλλά
πέθανε λίγο αργότερα.
Επωφελούμενος από τις νίκες του
που είχαν αφήσει τους Γαλάτες άναυ
δους, ο Καίσαρ τους ζήτησε να ενω
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θούν κάτω από τις διαταγές του για να
μπορέσουν να αντισταθούν σε άλλες,
μελλοντικές εισβολές. Αυτοί όμως δεν
μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ
τους. Πολλές από τις φυλές εξεγέρθηκαν και ζήτησαν βοήθεια από τους
Βέλγους, οι οποίοι τους την πρόσφεραν. Ο Καίοαρ τους κτύπησε και τους
δυο. Μετά ανήγγειλε στην Ρώμη - αν
και πρόωρα - ότι είχε κατακτήσει την
Γαλατία. Οι Ρωμαίοι ένοιωσαν αγαλλία
ση, η Εκκλησία τον επευφήμησε, η
Σύγκλητος όμως συνοφρυώθηκε.
Από τότε που ο καίσαρ άφησε την
υπατία, χάος και διαφθορά επικρατού
σαν στην Ρώμη. Ο Κλώδιος,· που είχε
γίνει ο ισχυρότερος άνθρωπος της
Ρώμης, ήταν δημαγωγός μάλλον παρά
πολιτικός και δεν είχε την αίσθηση του
μέτρου. ' Ενοιωθε τυφλό μίσος για τον
Κικέρωνα. Τον κατεδίωξε και τον ανάγ
κασε να καταφύγει στην Ελλάδα, δή
μευσε την περιουσία του-και γκρέμισε
το σπίτι του στον Παλατίνο λόφο
Αρχηγός της αριστοκρατίας ήταν τότε
ο Κάτων, ένας πεισματάρης αντιδραστι
κός, που η φήμη του παππού του ως
μεγάλου κήνσορος (τιμητού) τον ανάγ
καζε να παίζει ενα ρόλο που δεν
πίστευε. ' Ηταν βαρετός σε όλους,
συμπεριλαμβανομένης και της γυναί

κας του. Ο Κλώδιος απηλλάγη από την
σκυθρωπή παρουσία αυτού του καλού
ανθρώπου στέλνοντάς τον στην Κύπρο
σε μια αποστολή με σκοπό να αυξήσει
τα εισοδήματα της Ρώμης.
Ο Κόιντος, αδελφός του Κικέρωνος,
ζήτησε από την Εκκλησία να φέρει πίσω
τον εξόριστο. Η έκκληση|του έγινε
δεκτή και ο Πομπηιος χρειάσθηκε να
κάνει ενα είδος πολέμου συμμοριών
εξα πολύοντα ς τους οπλισμ ένου ς
μπράβους του εναντίον των μπράβων
του Κλωδίου. Ο Κικέρων έγινε συνήγο
ρος της Τριανδρίας, που τον έσωσε
στην Σύγκλητο, ζητώντας νέα κεφά
λαια για τα στρατεύματα του Καίσαρος
στην Γαλατία και εξαετή εξουσιοδότη
ση εν λευκώ για τον Πομπηίο για να
ασχοληθεί με τα επισιτιστικά προβλήμα
τα της Ιταλικής χερσονήσου.
Το 57 όμως, όταν ο Κάτων γύρισε από
την Κύπρο έχοντας εκπληρώσει λαμ
πρά την αποστολή του, οι συντηρητικοί
άρχισαν πάλι να καταφέρωνται εναντίον
της Τριανδρίας. Ο Κάλβος και ο Κάτουλος ξεσπάθωσαν εναντίον της και
παρουσίασαν τον αριστοκράτη Δομητιανό σαν υποψήφιο ύπατογια το 56, για να
αντιταχθεί στις αγροτικές μεταρυθμίσεις του Καίσαρος. Ο Κικέρων αισθάνθηκε ότι ο άνεμος φυσούσε προς τα

Αριστερά: Ο γάμος του Καίσαρος με
την Καλπουρνία τον βοήθησε να κερδί
σει ενα χρήσιμο πολιτικό σύμμαχο.
Δεξιά: Το κομμένο κεφάλι του Πομπήίου δείχνεται στον Καίσαρα.

δεξιά και συμμάχησε με τον Δομητιανό
εναντίον του κόμματος του Καίσαρος.
Η Τριανδρία, για να καταστρώοει μια
νεα στρατηγική με την οποία θα αντιμε
τώπιζε τα σχέδια των αντιπάλων της,
συγκάλεσε μια συνέλευση στην Λούκκα, όπου αποφασίσθηκε να παραμείνει
ο Καίσαρ κυβερνήτης της Γαλατίας για
άλλα πέντε χρόνια και ο Κράσσος, μετά
την εκπνοή της θητείας του ως υπάτου,
να πάρει την Συρία, ο δε Πομπήιος την
Ισπανία. Ετσι, ο πλήρης έλεγχος του
στρατού θα περιήρχετο σ' αυτούς τους
τρεις. Το σχέδιο πέτυχε γιατί τα πλούτη
του Κράσσου και του Πομπηίου μαζί με
τις συνεισφορές που είχε μαζέψει ο
Καίσαρ από τους Γαλάτες, αρκούσαν
για να εξαγοράσουν την πλειοψηφία.
Τότε ο Καίσαρ ξεκίνησε για τον
βορρά για να αντιμετωπίσει μια νέα
γερμανική εισβολή. Κατατρόπωσε τους
εισβολείς και τους απώθησε πέρα από
τον Ρήνο. Επειτα πέρασε την Μάγχη
και, γιαπρώτη φορά, οι Ρωμαίοι πάτησαν
το πόδι τους στην Αγγλία. Δεν είναι
ακριβώς βέβαιο γιατί πήγαν εκεί. ’ Ισως
για να ικανοποιήσουν απλώς την περιέργειά τους. ' Εμειναν μόνο μερικές
ημέρες, νικώντας τις φυλές που βρέ
θηκαν στον δρόμο τους, κράτησαν
μερικές σημειώσεις και γύρισαν πίσω.
Τον επόμενο χρόνο όμως ξαναδοκίμα
σαν, φέρνοντας μεγαλύτερες δυνά
μεις. Πολέμησαν ενα ιθαγενή στρατό
με αρχηγό τον Κασοιβέλαυνο, προχώ
ρησαν ως τον Τάμεση-και θα πήγαναν
ίσως και μακρύτερα αν δεν έφθαναν
νέα από την Γαλατία ότι είχε ξεσπάσει
εξέγερση.
Ο Καίσαρ στην αρχή πίστεψε ότι η
εξέγερση δεν ήταν μεγάλης σημασίας.
Αποβιβάσθηκε στην ηπειρωτική Ευρώ
πη, έτρεψε σε φυγή τους αρχηγούς και
άφησε το ισχυρότερο τμήμα του στρα
τού του στην βορειοδυτική επαρχία για
να επιβάλει την ειρήνη ενώ αυτός, με
μια μικρή συνοδεία, επέστρεψε στην
Λομβαρδία. Γρήγορα όμως ανακάλυψε
ότι ολόκληρη η Γαλατία είχε ξεσηκωθεί
ενωμένη για πρώτη φορά κάτω από ενα
ικανό αρχηγό, τον Βεργιγγετόριγα. Ο
Καίσαρ τονήξερε: ήταν ένας εύρωστος
βουνήσιος πολεμιστής από την Ωβέρ-

νη, γιος ενός Κέλτη, που είχε ελπίσει
να γίνει βασιλεύς όλης της Γαλατίας και
που είχε σκοτωθεί γΓ αυτή την φιλοδο
ξία του. ' Ισως ο νεαρός να έτρεφε τις
ίδιες φιλοδοξίες. Ελπίζοντας ότι ο
Καίσαρ θα του έδινε εξουσία, του
έδειξε φιλία και συγχρόνως τον πληρο
φόρησε ότι οι δρυίδες τον είχαν ανα
γνωρίσει επίσημα. Ο Καίσαρ όμως δεν
υποχώρησε.
Ο Βερκιγγέτόριγας είχε στρατοπεδεύσει μεταξύ του Καίσαρος, που ήταν
στα νότια, και των λεγεώνων του βορρά.
Η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι
χειρότερη. Ο Καίσαρ την αντιμετώπισε
με την συνηθισμένη του τόλμη. Διάβηκε τις ’ Αλπεις και συνέχισε να προχω
ρεί την εχθρική Γαλατία. Πορευόταν
ημέρα και νύχτα μέσα στο χιόνι επί
κεφαλής των στρατιωτών του, με στόχο
της πορείας του τον κύριο αντίπαλό
του. Ο Βερκιγγετόριγας, ειδοποιημέ
νος ότι ο Καίσαρ πλησίαζε, έσπευσε να
υπερασπισθεί τον εαυτό του οπότε ο
Καίσαρ παρέδωσε την διοίκηση στον
Δέκιμο Ιούνιο Βρούτο ενώ ο ίδιος,
συνοδευόμενος από λίγους ιππείς,
διείσδυσε στις εχθρικές γραμμές και
κατευθύνθηκε προς τον κύριοόγκο των
στρατιωτών. Ενώνοντας το μικρό στρα
τιωτικό τμήμα του με το μεγάλο του

Βρουτου, κατετρόπωσε τους Αβάρους
και τους Καρνούτους. λεηλατώντας τις
πόλεις τους’ και διώχνοντας τους Αιδούους, που τους θεωρούσε σαν τους
πιστότερους συμμάχους του και που
τώρα τον είχαν εγκαταλείψει.
Το να κάνεις επιδρομή σε μια εχθρική
χώρα με δύναμη ενα άνδρα προς δέκα
ισοδυναμεί με καταστροφή. Οχι όμως
για τον Καίσαρα. Παίζοντάς τα όλα για
όλα, κινήθηκε προς την Αλεσιά όπου ο
Βερκιγγετόριγας είχε συγκεντρώσει
τους άνδρες του και την πολιόρκησε.
Αμέσως, από όλα τα μέρη της Γαλατί
ας έφθασαν στρατιώτες για να απελευ
θερώσουν τον αρχηγό τους. Διακόσιες
πενήντα χιλιάδες άνδρες εναντίον τεσ
σάρων ρωμαϊκών λεγεώνων (24.000
άνδρες). Ο Καίσαρ διέταξε τους άν
δρες του να ορθώσουν δυο φρούρια:
ενα απέναντι στηνπολιορκούμενη πόλη
και ενα απέναντι στο εχθρικό στρατό
πεδο. Και ανάμεσα στους δυο αυτούς
προμαχώνες στάθηκε με τον μικρό
στρατό του και τις λίγες προμήθειες
τροφίμων και πολεμοφοδίων που του
απέμεναν. Μετά από μια εβδομάδα
απελπισμένης αντιστάσεως σε δυο
μέτωπα, οι Ρωμαίοι ήσαν στα πρόθυρα
της λιμοκτονίας, αλλά από το άλλο
μέρος οι Γαλάτες είχαν διαλυθεί από
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την αναρχία και άρχιααν να υποχωρούν
άτακτα. Ο Καίααρ έγραψε ότι, αν είχαν
επιμείνει μια μόνο ημέρα ακόμη, θα
ήσαν νικηταί.
Ο ίδιος ο Βερκιγγετόρίγας βγήκε από
την πολιορκημένη πόλη για να ζητήοει
έλεος. Ο Καίσαρ δεν κατέστρεψε την
πόλη, αλλά οι στααιασταί έγιναν κτήμα
των λεγεωνάριων, που τους πήραν
δούλους και μαζί με αυτούς και τα
χρήματά τους. Ο άτυχος ηγέτης φυλακίαθηκε στην Ρώμη και ενα χρόνο
αργότερα δέθηκε στο θριαμβικό άρμα
του Καίσαρος και «θυσιάσθηκε στους
θεούς», όπως ονόμαζαν την σφαγή
εκείνη την εποχή.
Ο Καίσαρ έμεινε ενα ακόμη χρόνο
στην Γαλατία για να ξεκαθαρίσει τις
εστίες αντιστάσεως που του είχαν
απομείνει. Σ' αυτό έδειξε ασυνήθιστη
σκληρότητα, αλλά αφού υπέταξε και
τιμώρησε τους αρχηγούς, ξαναγύρισε
στις προσφιλείς του μεθόδους επιείκει
ας. ' Ετσι συνδυάζοντας σοφά τα χτυ
πήματα με τις θωπείες, κέρδησε την
αφοσίωση των Γαλατών, πράγμα που
αποδείχθηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο
με τον Πομπήιο, όταν αυτοί δενεπεχείρησαν ούτε μια φορά να ξεφύγουναπό
τον ζυγό που τους είχε επιβάλει. ' Ηταν
αδύνατον για τους Ρωμαίους να συλλάβουν το μέγεθος του δώρου που τους
είχε κάνει ο Καίσαρ. ' Εβλεπαν την
Γαλατία απλώς σαν μια νέα επαρχία για
λεηλασία, διπλάσια σε έκταση από την
Ιταλία και με πληθυσμό πέντε εκατομ
μύρια ψυχές. Δεν μπορούσαν να φαντασθούν ότι ο Καίσαρ είχε συντελέσει
στην ένωση ενός έθνους, που επρόκειτο να εξαπλώσει σε όλη την Ευρώπη τον
ρωμαϊκό πολιτισμό και την ρωμαϊκή
γλώσσα.
Το 53 ο Κράσσος, εξήντα χρονών
τώρα και σχεδόν κουφός, έφυγε για την
επαρχία της Συρίας, κατεχόμενος από
την ελπίδα να κατακτήσει στρατιωτική
δόξα ίση με τού Καίσαρος και του
Πομπηίου. Είχε βλέψεις στο βασίλειο
της Παρθίας και επιθυμούσε επίσης να
αποκτήσει το χρυσάφι και το μετάξι της
Βαβυλωνίας. ' Ετσι, χωρίς να χρησιμο
ποιήσει κανένα πρόσχημα κηρύξεως
πολέμου, εισέβαλε στην Μεσοποταμία,
για να υποστεί εκεί την χειρότερη ήττα
που υπέστη ο ρωμαϊκός στρατός σε
εκατόν πενήντα χρόνια. Ο Κράσσος και
ο μικρότερος γιό£ του Πόπλιος σκοτώ
θηκαν, μαζί με τα τρία τέταρτα του
στρατού τους που τον αποτελούσαν
σαράντα τέσσερις χιλιάδες άνδρες.
Μετά τον θάνατο του Κράσσου, δεν
υπήρχε πια τίποτε που να συγκρατεί τον

554

Ρωμαίος Λεγεωνάριος με τη οτοΛη της
εποχής του Καίσαρος.

καισαρα, και τον Πομπηίο και η διαμάχη
τους ξέσπασε ανοικτά. Οι Ρωμαίοι
φοβόνταν το τι θα μπορούσε να κάνει ο
Καίσαρ όταν τα τέλειωναν οι Γαλατικοί
Πόλεμοι και θεωρούσαν βέβαιη μια
δικτατορία μαζί με τον Πομπηίο. Ακόμη
και ο Κικέρων έβλεπε την ανάγκη για
προσωπική διακυβέρνηση που θα επέ
τρεπε να λειτουργήσει πάλι τό σύντα
γμα. Εντω μεταξύ, τοχάοςέφθασε στο
αποκορύφωμά του με τον φόνο του
Κλωδίου από τον Μίλωνα, εναν αντίπα
λο αρχηγό συμμορίας. Η Σύγκλητος
παραχώρησε στον Πομπηίο έκτακτες
εξουσίες που του επέτρεπαν να κινητο
ποιήσει και στρατεύματα. Λίγο αργότε
ρα, εξελέγη μοναδικός ύπατος, αξίωμα
χωρίς προηγούμενο το οποίο, αν και
περιορισμένης διάρκειας, παραχωρού
σε ολοκληρωτική σχεδό εξουσία στον
Πομπηίο.
' Οταν ο Πομπηίος άρχισε να συγκεν
τρώνει στρατεύματα, ο Καίσαρ έκανε
το ίδιο, στρατολογώντας άνδρες από
την Εντεύθεν των ' Αλπεων Γαλατία. Αν
και ο Πόμπηίος έκανε μια γενναία
προσπάθεια να μείνει αμέτοχος στην
διαμάχη μεταξύ του Καίσαρος και των
συντηρητικών εχθρών του, τελικά κατά
λαβε ότι έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα
στους δυο.
Ο Καίσαρ, ευχαριστημένος από τις
προσπάθειες του Πομπηίου να επανα
φέρει την τάξη στην Ρώμη, επιχείρησε
να ξαναπαγιώσει την συμμαχία τους
προτείνοντας μια νεα γαμήλια ένωση.
Προσφέρθηκε να χωρίσει την Καλπουρ-

νια, την στείρα σύζυγό του, και να
νυμφευθεί την κόρη του Πομπηίου,
προσφέροντας ταυτόχρονα στον Πομ
πηίο την μικρανεψιά του, Οκταβία, για
σύζυγο. Και οι δυο νύφες ήσαν ήδη
πανδρεμένες, αλλά αυτό δεν είχε
καμμιά σημασία για τον Καισαρα. Ο
Πομπηίος όμως αρνήθηκε και νυμφεύθηκε την Κορνηλία, κόρη του Μετέλλου
Σκιπίωνος και χήρα του νεαρού Ποπλίου Κράσσου. Και δεν αρκέσθηκε ο
Πομπηίος μόνο στον γάμο του με την
κόρη του Σκιπίωνος, αλλά διάλεξε και
τον αριστοκράτη πατέρα της για να
μοιρασθεί μαζί του το αξίωμα του
υπάτου. Γνωρίζοντας ότι η θητεία του
Καίσαρος ως ανθυπάτου έληγε το 49,
παρέτεινε την δική του θητεία ως το 46,
πράγμα που θα του επέτρεπε να έχει
τον πλήρη έλεγχο του στρατού. Την
εποχή εκείνη ο Κάτων έβαζε και άλλο
λάδι στην φωτιά δηλώνοντας ότι θα
δίκαζαν και θα εξόριζαν τον Καισαρα
από την Ρώμη. Αυτό ήταν το ευχαριστώ
για τον κατακτητή της Γαλατίας!
Μαθαίνοντας τις ειδήσεις αυτές, ο
Καίσαρ έφυγε από την Ρώμη και πήγε
στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλατίας, κοντά στο Ρίμινι, όπου είχε δικαίωμα
να διατηρεί τον στρατό του, Για να
αποφύγει τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ
Ρωμαίων δέχθηκε όλες τις προτάσεις
που του έγιναν από τον Πομπή ίο και την
Σύγκλητο: να στείλει μια από τις λίγες
λεγεώνες του στην Ανατολή για να
πάρει εκδίκηση για τον Κράσσο, και να
δώσει πίσω στον Πομπηίο μια άλλη
λεγεώνα την οποία είχε διανεισθεί για
τις επιχειρήσεις του στην Γαλατία'. Η
Σύγκλητος όμως του απαγόρευσε να
θέσει πάλι υποψηφιότητα για το αξίωμα
του υπάτου και τον έθεσε προ του
διλήμματος ή να διαλύσει τον στρατό
του ή να κηρυχθεί δημόσιος εχθρός. Αν
συμφωνούσε με το πρώτο θα σήμανε να
αφήσει τον εαυτό του ανυπεράσπιστο
στα χέρια εκείνων που ήθελαν το
κεφάλι του. ' Ετσι έκανε μια αντιπρότα
ση. Να δώσει οκτώ από τις δέκα
λεγεώνες του στον Πομπηίο με αντάλ
λαγμα την παράταση της θητείας του
ως κυβερνήτη της Γαλατίας ως το 48.0
Πομπηίος και ο Κικέρων ετάχθησαν
υπέρ της προτάσεως, αλλά η Σύγκλη
τος, με προτροπή του Κάτωνος,αντιτάχθηκε, κήρυξε στρατιωτικό νόμο και
έθεσε έτσι τον Καισαρα προ τετελε
σμένου γεγονότος.
Εκείνος συγκέντρωσε τους άνδρες
της αγαπημένης του λεγεώνος, της
δεκάτης τρίτης, και τους μίλησε αποκαλώντας τους συμπολεμιστές. Και αυτό

δεν ηχούσε παράξενα γιατί εκτός από
στρατηγός ήταν πάντα και σύντροφός
τους. Επί δέκα χρόνια είχε πολεμήσει
πλάι τους, οδηγώντας τους από νίκη σε
νίκη, εναλλάσσοντας την επιείκεια με
την αυστηρότητα. Αυτοί οι βετεράνοι
ήσαν επαγγελματίες, που μπορούσαν
να κρίνουν τους αξιωματικούς τους και
ένοιωθαν για τον Καίσαρα αγάπη ανάμι
κτη με σεβασμό. ' Οταν τους εξήγησε
πώς είχαν τα πράγματα και τους ρώτησε
αν ήθελαν να βαδίσουν εναντίον της
Ρώμης σε ενα πόλεμο που αν χανόταν
θα τους στιγμάτιζε σαν προδότες,
απάντησαν όλοι μαζί καταφατικά. ' Ολοι
τους ήσαν Γαλάτες από το Πεδεμόντιο
και την Λομβαρδία και ο Καίσαρ τους
είχε κάνει Ρωμαίους πολίτες, πράγμα
που η Σύγκλητος δενήθελε να αναγνω
ρίσει. ΓΓ αυτούς πατρίδα τους ήταν ο
Καίσαρ. ' Οταν τους είπε ότι δεν είχε
άλλα χρήματα για να τους πληρώσει,
εκείνοι άδειασαν τις οικονομίες τους
σε ενα κοινό ταμείο. Μόνο ένας, ο
Τίτος Λαβίνιος, που ο Καίσαρ τον
θεωρούσε σαν τον ικανώτερο και πιστό
τερο αξιωματικό του, απείθησε. Τον
έδιωξαν με τις κλωτσιές, χωρίς τα
χρήματα και τα πράγματά του.
Ο κύβος ερρίφθη στις 10 Ιανουάριου
του 49. Ο Καίσαρ πέρασε τον Ρουβίκωνα με την λεγεώνα του από 6.000
άνδρες. Στο Πικένο ενώθηκε μαζί τους
η δωδεκάτη λεγεών και στο Κορφίνιο η
ογδόη. Τρείς ακόμη λεγεώνες σχηματίσθηκαν κατά την πορεία από εθελοντάς. «Οι πόλεις άνοιγαν τις πύλες τους
μπροστά του και τον χαιρέτιζαν σαν
Θεό», έγραψε ο Κικέρων που άρχιζε να
αμφιβάλλει για την πολιτική του σοφία.
Πραγματικά, οι Ιταλοί είχαν βαρεθεί
τους συντηρητικούς και δεν έφερναν
αντίσταση στους στασιαστάς, που τους
αντάμειβαν με επιείκεια. Δεν έγιναν
λεηλασίες, δεν συνελήφθησαν αιχμά
λωτοι ούτε έγιναν εκκαθαρίσεις.
Στο μεταξύ ο Καίσαρ εξακολουθού
σε να αναζητά συμβιβασμό ή τουλάχι
στον έτσι έδειχνε. ' Εγραψε στον Λέντουλο, περιγράφοντας τις συμφορές
που θα έβρισκαν την Ρώμη σε περίπτω
ση εμφυλίου πολέμου. ' Εγραψε στον
Κικέρωνα λέγοντάς του να διαβεβαιώσει τον Πομπηίο ότι ήταν έτοιμος να
αποσυρθεί και να ιδιωτεύσει αν μπορού
σε να του εγγυηθεί την ασφάλεια του.
Χωρίς να περιμένει απάντηση - που
άλλωστε δεν πήρε - συνέχισε να
βαδίζει εναντίον του Πομπηίου, ο οποί
ος αποσυρόταν προς νότον.
Αφού αρνήθηκαν τις προτάσεις του
Καίσαρος, οι συντηρητικοί εγκατέλει-

ψαν την Ρώμη και προέγραψαν όσους
εχθρικούς συγκλητικούς είχαν απομείνει. Φορτωμένοι με τα χρήματά τους,
τις πολυτελείς σκηνές τους, τις στο
λές, τα λινά, τα φτερά και τα στολίδια
τους, συνοδευόμενοι από γυναίκες,
παιδιά φίλους και υπηρέτες, οι αριστο
κράτες πήραν από πίσω τον Πομπηίο. Ο
Πομπηίος, που δεν ήταν πολύ σκληραγωγημένος στα νιάτα του, τώρα ήταν
ακόμη λιγώτερο. Είχε γεράσει και είχε
παχύνει και δεν άντεχε καθόλου στην
σκληραγωγία.
Για να αναβάλει όσο το δυνατό
περισσότερο την λήψη αποφάσεως, ο
Πομπηίος οδήγησε τους άνδρες του
στο Βρινδήσιο, όπου φόρτωσε και τους
60.000 σε πλοία και έβαλε πλώρη για το
Δυρράχιο, στην Ιλλυρία: περίεργος ελι
γμός για ενα στρατηγό που ο στρατός
του ήταν διπλάσιος από του αντιπάλου
του. Για δικαιολογία είπε ότι ήθελε να
υποβάλει τους άνδρες του σε σκληρή
πειθαρχία πριν τους στείλει στην μάχη.
' Οταν ο Καίσαρ μπήκε στην Ρώμη
στις 16 Μαρτίου, άφησε τους άνδρες
του έξω από την πόλη Αν και είχε
στασιάσει εναντίον του κράτους, σεβό
ταν τους νόμους του. Ζήτησε από την
Σύγκλητο να τον κάνει δικτάτορα, αλλά
του το αρνήθηκαν. Τότε ζήτησε να
στείλουν αγγελιοφόρους στον Πομπηίο
αλλά και αυτό του το αρνήθηκαν. ' Οταν
ζήτησε να τον αφήσουν να αναλάβει το
Θησαυροφυλάκιο και ο δήμαρχος Λεύκιος Μέτελλλος του το αρνήθηκε κι
αυτό, ο Καίσαρ απάντησε: «Αν και μου
Προτομή του Βρούτου που συμμετείχε
στη δολοφονία του Καίσαρος.

είναι δύσκολο να προφέρω μια απειλή
εναντίον σου, μου είναι εύκολο να την
πραγματοποιήσω». Αμέσως οι πόρτες
του Θησαυροφυλακίου άνοιξαν διάπλα
τα. Προτού όμως γεμίσει τα χρηματοκι
βώτια του συντάγματος του, έδωσε όλα
τα λάφυρα που πήρε κατά την διάρκεια
της εκστρατείας του. Μπορεί να ήσαν
κλεμμένα, αλλά είχαν κλαπεί νομίμως.
Οι εχθροί του Καίσαρος προετοιμά
ζονταν τώρα για πόλεμο συγκεντρώ
νοντας τρεις στρατιές: του Πομπηίου
στην Ιλλυρία, του Κάτωνος στην Σικελία
και άλλη μια στην Ισπανία. Σχέδιαζαν να
κατακτήσουν την Ιταλία με όπλο την
πείνα χωρίς να αναγκασθούν να πολε
μήσουν. Ο Καίσαρ έκανε τότε δυο
λάθη. Πρώτον έστελε τον Κούριο επί
κεφαλής δυο λεγεώνων στην Σικελία
για να πολεμήσει τον Κάτωνα. ' Οταν
έφθασε ο Κούριος βρήκε τον Κάτωνα
να ετοιμάζεται να αποπλεύσει για την
Αφρική και του επετέθει χωρίς κατάλ
ληλη προετοιμασία. Νικήθηκε καιπέθανε στην μάχη. Ο ίδιος ο Καίσαρ πήγε
στην Ισπανία όπου βρήκε τον στρατό
του Πομπηίου πολύ ισχυρότερο από ό,τι
περίμενε. Η κατάσταση φαινόταν απελ
πιστική. Ήταν ακριβώς το είδος της
καταστάσεως, που προκαλούσε τον
Καίσαρα να θαυματουργήσει. Και αυτό
έκανε. Πολιορκημένος καθώς ήταν,
άλλαξε το ρεύμα ενός ποταμού και
έγινε με την σειρά του πολιορκητής. Ο
εχθρός συνθηκολόγησε αμέσως και η
Ισπανία πέρασε πάλι κάτω από τον
έλεγχο του Καίσαρος. Ο λαός, απαλλα
γμένος από το φάσμα της πείνας, τον
επευφήμησε και η Σύγκλητος του
πρόσφέρε τον τίτλο του δικτάτορος. Ο
Καίσαρ τον αρνήθηκε λέγοντας ότι του
αρκούΟε να γίνει ύπατος. Οι συγκλητι
κοί ικανοποίησαν την επιθυμία του.
Ο Καίσαρ γρήγορα επέβαλε την τάξη
στην Ρώμη, αλλά χωρίς τιμωρίες, δίκες
ή δημεύσεις. Μετά συγκέντρωσε μια
στρατιά στο Βρινδήσιο και φόρτωσε
20.000 άνδρες σε δώδεκα πλοία βάζον
τας πλώρη για την Ιλλυρία, σε αναζήτη
ση του Πομπηίου. Ο τελευταίος, σίγου
ρος πως κανείς δεν θα τολμούσε να
περάσει αυτή την ταραγμένη θάλασσα
χειμώνα καιρό, έμεινε έκπληκτος. Πα
ραμένει μυστήριο γιατί δεν επετέθει
αμέσως εναντίον αυτού του τολμηρού
εχθρού και του μικρού στρατού του. Η
τρικυμία εμαίνετο και εμπόδιζε τον
Καίσαρα να αποβιβασθεί. Επέστρεψε
στην ιταλική ακτή περιμένοντας καλύ
τερο καιρό και τότε έκανε άλλη μια
προσπάθεια, αυτή την φορά επιτυχημέ
νη, με τον Μάρκο Αντώνιο, τον καλύτε555

ρο αξιωματικό του, και περισσότερους
άνδρες. Πριν επιτεθεί έστειλε στον
Πομπηίο άλλη μια πρόταση για ειρήνη,
την οποία αυτός απέρριψε. Ο Πομπηίος
συνάλαβε πολλούς αιχμαλώτους και
τους σκότωσε. Ο Καίσαρ συνέλαβε κι
αυτός μερικούς, αλλά τους άφησε να
ζήσουν. Αποσύρθηκε έπειτα με τους
άνδρες του στην Θεσσαλία για να
ξεκουρασθούν και να ανανεώσουν τις
προμήθειές τους, προσφέρονας μια
νίκη στον Πομπηίο.
Στο στρατόπεδο του Πομπηίου, ο
Αφράνιος συμβούλευοε τον αρχηγό
του να επιστρέφουν στην ανυπεράσπι
στη Ρώμη, αφήνοντας τον Καίσαρα
στην τύχη του, η πλειοψηφία όμως είχε
αντίθετη γνώμη. ' Ηθελαν να του δώ
σουν την χαριστική βολή καθώς τον
θεωρούσαν ήδη ηττημένο. Έ τοιοιδυο
στρατηγοί συναντήθηκαν στον κάμπο
των Φαρσάλων, ο Πομπηίος με 50.000
πεζούς και 7.000 ιππείς, ο Καίσαρ με
22.000 πεζούς και 1000 ιππείς. Την
ημέρα της μάχης οι άνδρες του Πομπη
ίου έφαγαν καλά και έκαναν πολλές
προπόσεις για την αναμενομένη νίκη
τους, ενώ ο Καίσαρ έφαγε μια μερίδα
του συοσιτίου από ψωμί και λάχανο μαζί
με τους στρατιώτες του στα λασπωμέ
να χαρακώματα. Τα Φάρσαλα ήτανη πιο
λαμπρή νίκη του Καίσαρος. Σ' αυτήν
έχασε 200 άνδρες, σκότωσε 15.000 και
αιχμαλώτισε 20.000, στους οποίους
διέταξε να χαρισθεί η ζωή. Αυτός και οι
άνδρες του γιόρτασαν κατόπιν στις
πολυτελείς σκηνές του Πομπήιου, τρώ
γοντας τα φαγητά που είχαν ετοιμάσει
οι μάγειροι για τους εχθρούς τους.
Ο άτυχος Πομπήιος κατέφυγε στην
Λάρισα και μετά έπλευσε για την
Μυτιλήνη για να πάρει την γυναίκα του
προτού ξεκινήσει για την Αφρική με
σκοπό ίσως να συγκεντρώσει εκεί την
τελευταία ρωμαϊκή στρατιά. Τα νέα
όμως από τα Φάρσαλα είχαν φθάσει
εκεί και οι Αιγύπτιοι, πιστεύοντας πως
θα κέρδιζαν την ευγνωμοσύνη του
νικητού σκοτώνοντας τον νικημένο,
μαχαίρωσαν τον Πομπή ιο μπροστά στα
μάτια της γυναίκας του, και πρόσφεραν
το κεφάλι του στον Καίσαρα, όταν
έφθασε εκεί. Ο Καίσαρ έφριξε, γιατί
δεν αγαπούσε το αίμα και είναι σίγουρο
ότι θα συγνρούσε τον ηλικιωμένο εχθρό
του αν τον είχε πιάσει ζωντανό.
Πριν επιστρέφει στην Ρώμη, ο Καί
σαρ θέλησε να τακτοποιήσει τις υποθέ
σεις της Αιγύπτου, στην οποία επικρα
τούσε σύγχυση και αταξία. Ο νεαρός
βασιλεύς Πτολεμαίος ΙΒ , που μοιραζό
ταν τον θρόνο με την αδελφή του (και
556

«Ο κύβος ερρκρθη» έγραψε ο Καίσαρ
όταν πέρασε τον Ρουβίκωνα για να
βαδίσει εναντίον της Ρώμης.

σύζυγό του ταυτόχρονα) Κλεοπάτρα,
ήταν υποχείριο του ευνούχου πρωθυ
πουργού Ποθεινού. Αυτός έκλεισε στο
παλάτι την Κλεοπάτρα κατά την άφιξη
του Καίσαρος, εκείνος όμως ζήτησε να
του την φέρουν. Χρειάσθηκε να την
περάσουν λαθραία στο διαμέρισμα του
ένδοξου επισκέπτη, κι αυτό το έκανε ο
υπηρέτης Απολλόδωρος, κρύβοντάς
την σε ενα χαλί, που μετέφερε μέοα.
Αυτό έγινε μόλις ο Καίσαρ είχε αποσυρ
θεί για ύπνο και δεν θα μπορούσε να
βρεθεί καταλληλότερη στιγμή.
Η Κλεοπάτρα δεν ήταν ωραία, ήταν
όμως πολύ ελκυστική, με μελωδική
φωνή, έξυπνη, φιλόδοξη και αμυραλίστρια - ό,τι ακριβώς χρειαζόταν αυτός
ο ακόλαστος γυναικοκατακτητής μετά
από τόσους μήνες μαχών και αποχής.
Γοητεύθηκε από την βασίλισσα και
εκείνη είδε σ' αυτόν το καλύτερο
μέσον για να εκπληρώσει τις φιλοδοξί
ες της. ' Εγινε ερωμένη του και από την
άλλη μέρα ο Καίσαρ έμενε στο παλάτι.
Ο Καίσαρ πέτυχε να συμφιλιώσει τα
δυο αδέλφια και κατάφερε να εκτοπίσει
διακριτικά τον Ποθεινό, για τον οποίο
υπήρχαν υποψίες ότι δολοπλοκούσε
εις βάρος τους. Δυστυχώς ο λαός
εξηγέρθη εναντίον του Καίοαρος και η
ρωμαϊκή φουρά ενώθηκε για να τους
συγκροτήσει. Αυτοί οι λίγοι άνδρες
μετέβαλαν το βασιλικό παλάτι οε φρού
ριο, έβαλαν φωτιά στον στόλο για να
μην πέσει σε εχθρικά χέριά και έστει
λαν αγγελιοφόρο στην Μικρά Ασία
ζητώντας περισσότερα στρατεύματα.
Ο Πτολεμαίος ΙΒ' πιστεύοντας πως όλα
ήσαν χαμένα πήγε με τους επαναστάστες - και δενακούοθηκε τίποτα πια γι'
αυτόν. Η Κλεοπάτρα έμεινε θαρραλέα
μαζί με τον εραοτή της, που, μόλις
έφθασαν οι ενισχύσεις, κατέστειλε την
ανταρσία και την ξανανέβαοε στον
θρόνο. ' Εμεινε μαζί της εννέα μήνες,
αρκετό για να φέρουν στον κόσμο ενα
παιδί, τον Καισαρίωνα.

Στο μεταξύ η Ρώμη χρειαζόταν τον
Καίοαρα. Ο συμμορίτης Μίλων είχε
γυρίσει από την Μασσαλία και προκαλούσε πολλές ταραχές. Τέλος, και οι
ίδιοι στρατιώτες του Καίσαρος άρχισαν
να δείχνουν ανησυχία και να απειλούν
εξέγερση. ' Ετσι ο Καίσαρ έφυγε από
την Αίγυπτο με τους άνδρες του.
Πήγαν στην Μικρά Ασία όπου εξετέλεσαν την τελευταία μεγάλη αποστολή
τους: να κατατροπώσουν τον Φαρνάκη
Β' γιο του Μιθριδάτη του Πόντου, του
μεγάλου εχθρού της Ρώμης.
Μετά ξεκίνησε για τον Τάραντα.
' Εκεί ο Κικέρων και άλλοι πρώην
συντηρητικοί τον προϋπάντησαν με
βαθειές υποκλίσεις και με τις στάχτες
της μεταμέλειας στα κεφάλια τους. Με
την συνηθισμένη μεγαλοψυχία του
τους συγχώρησε για την προδοσία τους
και ήσαν όλοι ευχαριστημένοι. Λίγο
τους ένοιαζε που έφερε μαζί του αυτήν
την παράξενη βαμμένη γυναίκα και ενα
βρέφος. Μεαυτό το ζωντανό τρόπαιο ο
Καίσαρ παρουριάσθηκε στην γυναίκα
του, την Καλπουρνία, που έμεινε εντε
λώς απαθής.
Η κατάσταση στην Ρώμη δεν ήταν
τόσο καλή. Δεν είχε φθάσει σιτάρι ούτε
από την Ισπανία ούτε από την Αφρική
και στην πόλη επικρατούσε χάος. Η
οικονομία βρισκόταν σε κακό χάλι εξ
αιτίας μιας διαταγής που ακύρωνε όλα
τα χρέη. Ο Μάρκος Αντώνιος, ως
εκπρόσωπος του Καίοαρος, για να
επιβάλει την τάξη, εξαπέλυσε τα στρατεύματά του στη ν πόλη. Χίλιοι άνθρωποι
εσφάγησαν στο φόρουμ. Ο Καίσαρ,
συνηθισμένος να πολεμά τους συντη
ρητικούς, απεχθανόταν να χτυπά τον
ίδιο τον λαό του. Τώρα, αναγκασμένος
να βρει μια ριζική λύση για την εξέγερ
ση των λεγεώνων, παρουσιάσθηκε
μπροστά του άοπλος και τους είπε απλά
και ήρεμα ότι καταλάβαινε τα κίνητρά
τους και ότι ήσαν ελεύθεροι να πάνε
στην Αφρική και να πολεμήσουν με «τον
άλλο στρατό». Τότε όλοισηκώθηκανκαι
φώναξαν ότι ήσαν στρατιώτες του
Καίσαρος και ποτέ δεν θα τον-εγκατέλειπαν. ' Ετσι, γεμάτοι ορμή και αφοσίω
ση στον αρχηγό τους, ξεκίνησαν μαζί
του για την Αφρική τον Απρίλιο του 46.
Στην Θάψο τους περίμεναν 80.000
άνδρες κάτω από την αρχηγία του
Κάτωνος, του Μετέλλου Σκιπίωνος,
του Λαβιηνού και του Ιόβα, βασιλέως
τους Νουμιδίας.
Για μια ακόμη φορά ο στρατός του
εχθρού ήταν τριπλάσιος· για μια ακόμη
φορά ο Καίσαρ έχασε την πρώτη μάχη
και για μια ακόμη φορά κέρδισε την

αποφασιστική μάχη που ήταν τρομερή.
Ο Σκιπίων καταδιώχθηκε ως την θάλασ
σα και σκοτώθηκε. Ο Κάτων κλείσθηκε
με μια μικρή συντροφιά στην Υτίκη,
συμβούλευσε τον γιό του να παραδοθεί
στον Καίσαρα, έδωσε όσα χρήματα είχε
σ' αυτούς που ήθελαν να φύγουν, και
παρέθεσε γεύμα σε λίγους στενούς
του φίλους, απαγγέλοντάς τους απο
σπάσματα από τον Πλάτωνα. Μετά
αποσύρθηκε το δωμάτιό του, βύθισε
ενα εγχειρίδιο στο υπογάστριό του και
πέθανε.
Ο Καίσαρ, μετά από ενα σύντομο
σταθμό στην Ρώμη, έκανε άλλη μια
εκστρατεία στην Ισπανία για να αποτε
λειώσει ό,τι απέμενε από τις στρατιές
του Πομπηίου. Ύστερα γύρισε στην
Ρώμη για να αφιερωθεί αποκλειστικά
στην αναδιοργάνωση του κράτους. Η
Σύγκλητος του είχε παραχωρήσει ισόβι
ες δικτατορικές εξουσίες, πράγμα που
θα του επέτρεπε να εκπληρώσει αυτό
το έργο αν είχε ικανούς συνεργάτες. Οι
μόνοι που θα μπορούσαν να τον βοηθή
σουν ήσαν οι παλαιοί αντίπαλοί του, οι
αριστοκράτες, οι οποίοι όταν ζήτησε

την βοήθειά τους απάντησαν σαρκαστι
κά, προσποιούμενοι ότι πίστευαν τις
φήμες ότι ο Καίσαρ θα έπαιρνε γυναίκα
του την Κλεοπάτρα και θα μετέφερε
την πρωτεύουσα στην Αλεξάνδρεια.
Μπορούσε να υπολογίζει μόνο σε μια
χούφτα πιστούς φίλους, και αυτοί δεν
ήσαν ειδικοί στην δημόσια διοίκηση.
Στην εκκλησία υπήρχαν δικοί του
άνθρωποι, που τώρα ο αριθμός τους
είχε αυξηθεί από εξακόσιους σε ενιακόσιους, με την εισδοχή νέων στοιχεί
ων από τους αστούς της Ρώμης και των
επαρχιών και μερικών από τους παλαι
ούς Κέλτες αξιωματικούς του, πολλοί
από τους οποίους ήσαν γιοι σκλάβων. Ο
Καίσαρ τώρα πίστευε ότι δεν μπορούσε
να περιμένει πια τίποτε από τους
πολίτες της ίδιας της Ρώμης. Είχαν
χρεωκοπήσει ηθικά. Ηξερε ότι μόνο
στις επαρχίες, όπου η οικογένεια ήταν
μια υγιής κοινωνική μονάδα, όπου τα
παλαιά έθιμα ετηρούντο και η ανατρο
φή των παιδιών ήταν αυστηρή, θα
μπορούσε να ελπίζει ότι θα έβρισκε
υλικό για τον στρατό και την διοίκηση.
Αυτή ήταν η πραγματική επανάσταση

που ήλπιζε να πραγματοποιήσει μαζί με
την μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση των
Γράκχων. Για να την φέρει σε πέρας
χρειαζόταν την οικονομική βοήθεια των
βιομηχάνων και των εμπόρων. Εξηγού
σε τις ανάγκες του με την ίδια ενεργη
τικότητα που ένας στρατηγός εκθέτει
την πολεμική τακτική του. Ή θελε να
δει τα πάντα, να καταλάβει τα πάντα, να
αποφασίζει για τα πάντα. Δεν ανεχόταν
την σπατάλη και την ανικανότητα. Ή 
ταν γεννημένος δημιουργός.
Ο Καίσαρ συνέχισε την συζυγική ζωή
του με την Καλπουρνία, αφού έληξε η
περιπέτειά του με την Κλεοπάτρα.
' Ηταν, με τον τρόπο του, καλός σύζυ
γος: στοργικός όλο φροντίδα και πάντα
κομψός. Δέχθηκε να φορά το στεφάνι
από κλαδί ελιάς στο κεφάλι κάθε μέρα,
μόνο και μόνο για να κρύβει την
φαλάκρα του. Στην δημόσια ζωή, προτι
μούσε να αγνοεί τις παλαιές προσβο
λές που του είχανγίνει και γι' αυτό τον
λόγο έβαλε να κάψουν τα γράμματα του
Πομπηίου και του Σκιπίωνος. Δυο αντιΣυνέχεια στη σελίδα 569
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με αφορμή την εξοικίωση με τους
επιστημονικούς αστρονομικούς όρους
και τη πραγματοποίηση των πρώτων
ταξιδιών με το διαστημικό λεωφορείο,
γεγονός που όχι πολλά χρόνια πριν,
εθεωρείτο επιχείρηση επιστημονικής
φαντασίας, περιγράφουμε σε γενικές
γραμμές και όσο γίνεται απλό τρόπο τη
σύσταση και τη δομή των γαλαξιών και
ειδικότερα του Γαλαξιακού μας συστή
ματος.
ΓΕΝΙΚΑ
Από τη μελέτη της κατανομής των
αστέρων και της μεσοαστρικής ύλης,
προέκυψε ότι η ύλη δεν είναι τυχαία
κατανεμημένη στο χώρο, αλλά βρίσκε
ται συμπυκνωμένη σεαστρικά συστήμα
τα, τα οποία σαν νησίδες συνιστούν το
Σύμπαν και οι οποίες ονομάζονται
γενικά γαλαξίες. Το όνομα αυτό το
εδανείστηκαν από τη γνωστή γαλακτώ
δη ζώνη, που χωρίζει το νυχτερινό
ουρανό σε δύο ημισφαίρια. ' Οπως
γνωρίζουμε σήμερα η γαλακτώδης αυ
τή ζώνη είναι η προβολή του επίπεδου
συμμετρίας του γαλαξία, πάνω στην
ουράνια σφαίρα του Γαλαξιακού δηλα
δή επιπέδου, που είναι ιδιαίτερα πυκνό
σε αστέρες και μεσοαστρικά νέφη.
Σαν αντικείμενα που μόλις πριν 50
χρόνια ανακαλύφτηκαν ότι είναι άλλοι
γαλαξίες, η απόστασή τους, ακόμα και
για τους πιο κοντινούς, είναι γνωστή
κατά προσέγγιση μόνο 10% περίπου και
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για τους περισσότερους από τους
άλλους με πολύ μεγαλύτερη προσέγγι
ση. Οι γνωστές μέθοδοι δεν είναι
δυνατόν να έχουν αποτελέσματα σε
τόσο μακρινά αντικείμενα γΓ αυτό
αναγκαίο ήταν για τους αστρονόμους,
να καταφύγουν σε έμμεσες μεθόδους
μέτρησης. Η πιο σπουδαία από αυτές
βασίζεται στην φαινόμενη λαμπρότητα
των πιο μεγάλων αστέρων και άλλων
αντικειμένων τους, ή και στη φαινόμενη
λαμπρότητα του ίδιου του γαλαξία.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή θα πρέπει
να αναγνωρισθούν ένα ή περισσότερα
αντικείμενα όμοια με γνωστά του δικού
μας Γαλαξία με τα οποία υποθέτουμε
ότι έχουν ίση απόλυτη λαμπρότητα.
Επειτα συγκρίνοντας το φαινόμενο με
το πραγματικό (στη μονάδα της απόστα
σης) μεγεθός του, βρίσκουμε την
απόσταση.
Ετσι ο HUBBLE, το 1930, με τη
βοήθεια των Κηφείδων (παλλόμενοι
αστέρες, των οποίων η λαμπρότητα
μεταβάλλεται περιοδικά, γιατί συνέχεια
συστέλονται και διαστ^έλλονται), υπολό
γισε την απόσταση του γαλαξία Μ31 της
Ανδρομέδας, που είναι ο πιο κοντινός
από όλους στο δικό μας, σε 900.000
έτη φωτός, χρησιμοποιόντας τη σχέση
περίοδος - λαμπρότητα. Νεώτερες
όμως έρευνες του BAADE γύρω στο
1950 έδειξαν ότι οι Κηφείδες του
γαλαξία της Ανδρομέδας είναι κατά 1,5
μέγεθος λαμπρότερες απ’ ότιενομίζετο μέχρι τότε. Κατά συνέπεια ο γαλαξί

ας της Ανδρομέδας βρίσκεται σε από
σταση 2 περίπου φορές μεγαλύτερη
από εκείνη που υπολόγισε ο HUBBLE.
Από πλευράς μορφολογίας ο ΗUBBLE κατέταξε τους γαλαξίες σε
τρεις κατηγορίες: τους ελλειπτικούς
(Ε), τους σπειροειδείς (S) και τους
ακανόνιστους (I).
Οι ελλειπτικοί: ' Εχουν σχήμα ελλει
ψοειδές, από περιστροφή με άξονα
περιστροφής τον μικρότερα από τρεις
άξονες. Το ελλειπτικό τους σχήμα είναι
διαφόρων βαθμών, από το σχεδόν
σφαιρικό μέχρι σχεδόν το πεπλατισμένο των σπειροειδών. Το ότι το σχήμα
τους δεν είναι δισκοειδές δείχνει ότι
δεν περιστρέφονται γρήγορα γύρω από
τον άξονά τους.
Υποτίθεται ότι σχηματίσθηκαν από
προγαλαξιακή ύλη με πολύ μικρή ποσό
τητα περιστροφής στη μονάδα της
μάζας και γιαυτό δεν πήραν σχήμα
δίσκου, ενώ η πυκνότητα της ύλης ήταν
αρκετή για να συμπυκνωθεί σε αστέ
ρες. Αποτελούνται αποκλειστικά από
αστέρες μεγάλης ηλικίας.
Η κατανομή του φωτός στους ελλει
πτικούς δείχνει, ότι πέρα από τη συγ
κέντρωση των αστέρων στο κέντρο,
υπάρχουν και διάσπαρτοι αστέρες σε
πολύ μεγάλες αποστάσεις από το κέν
τρο, ωσότου χάνονται ανεπαίσθητα στο
διαγαλαξιακό χώρο και γιαυτό είναι
σχεδόν αδύνατο να ορίσουμε τις δια
στάσεις τους.
Η κατηγορία των ελλειπτικών γαλαξι
ών διαιρείται σε υποκατηγορίες που
Το διπλό σμήνος του Περσέα, σε
φωτογραφία ληφθείσα από το αστερο
σκοπείο Γίέρκες του Ουίλλιαμς Μπαίυ,
στην πολιτεία Ουίσκονσιν των Η.Π.Α.

συμβολίζονται με τον αριθμό η, ο
οποίος ορίζεται με τη σχέση
η = 10 (α-ό/α
όπου α και b είναι οι δύο άξονες της
φαινομένης ελλειπτικής εικόνας του
γαλαξία.
Οι σπειροειδείς: Χαρακτηρίζονται
από την ύπαρξη σπειρών. Διακρίνονται
στους συνηθισμένους οπειροειδείς (S)
που οι σπείρες ξεκινάνε από το κέντρο
του γαλαξία και στους ραβδωτούς
σπειροειδείς (SB) που οι σπείρες ξεκι
νάνε από τις άκερες μιάς φωτεινής
ράβδου. Οι δύο αυτές υποκατηγορίές
διακρίνονται σε τρεις μικρότερες τά
ξεις: a, b και c που δείχνουν την έκταση
του πυρήνα και την πυκνότητα των
σπειρών. Οι γαλαξίες της κατηγορίας
Sa ή SBa έχουν μεγάλη άμορφο πυρή
να και εξαιρετικά συσπειρωμένες σπεί
ρες. Οι γαλαξίες της κατηγορίας SB ή
SB6 έχουν ενδιάμεση έκταση πυρήνα
και πυκνότητα σπειρών. Οι γαλαξίες
της κατηγορίας SC ή SBC είναι το άλλο
άκρο των χαρακτηριστικών αυτών, με
εξαιρετικά μικρό πυρήνα και σπείρες
ανοικτές και κατατεμαχισμένες. Το
Μεγάλο Νεφέλωμα της Ανδρομέδας
είναι χαρακτηριστικός τύπος SB ενώ ο
δικός μας Γαλαξίας είναι τύπος SC.
Οι σπειροειδείς είναι γαλαξίες που
αφθονούν οι νέοι αστέρες και συνεχί
ζεται η δημιουργία αστέρων. Νέοι, είναι
οι αστέρες εκείνοι που η λαμπρότητά
τους μεταβάλλεται με ανώμαλη περίο
δο και κατά τέτοιο τρόπο, που από
αμυδροί, αποκτούν τη λαμπρότητα αστέρών πρώτου μεγέθους, οπότε φαί
νονται με γυμνό μάτι και που μετά από
μερικές ημέρες, χάνουν σιγά σιγά τη
λαμπρότητά τους αυτή, έτσι που γίνον
ται αμυδροί όπως πρώτα.
Η διάμετρος των σπειροειδών κυμαί
νεται από 20.000 έως 100.000 και
περισσότερα έτη φωτός.
Οι ακανόνιστοι: Δεν έχουν πυρήνα
ούτε συμμετρία κυκλική ή περιστροφι
κή. Από τους λαμπρούς γαλαξίες του
Βόρειου ημισφαίριου περίπου 3% είναι
ακανόνιστοι. Διακρίνονται σε τύπους I
και II. Στους πρώτους μπορούμε να
διακρίνουμε αστέρες, ενώ οι δεύτεροι
είναι αδιάλυτοι και γενικά περιέχουν
σημαντική ποσότητα σκόνης. Παράδει
γμα του τύπου I το Μεγάλο και το Μικρό
Νέφος του Μαγγελάνου, και του τύπου
II ο Μ82 και ο συνοδός του σπειροειδούς Μ51.
Η συνέχεια της μορφής στην ταξινό
μηση του HUBBLE δείχνει ότι οι διάφο
ρες μορφές, μπορούν να αντιπροσω

Το Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα της Λύρας είναι ένας δακτύλιος από χρωματιστά
αέρια που ακτινοβολεί κοντά στον Βέγα.

πεύσουν οτάδια εξέλιξης των γαλαξι
ών. Στην αρχή πίστευαν ότι οι ελλειπτι
κοί γαλαξίες πλατύνονται βαθμιαία,
αναπτύσουν βραχύνοντες και γίνονται
σπειροειδείς. Πολλοί σήμερα αντιστρέ-'
φουν την κατεύθυνση αυτή της εξέλι
ξης και θεωρούν ότι οι πρωτογαλαξίες
είχαν αρχικά ακανόνιστο σχήμα, περ
νούν τα σπειροειδή στάδια και τέλος η
διαστρική τους ύλη συμπυκώνεται εν
τελώς σε αστέρες και γίνονται ελειπτικοί. Ά λλο ι τέλος θεωρούν ότι οι
γαλαξίες είχαν πάντοτε την σημερινή
τους μορφή και οι διάφοροι βαθμοί
πλάτυνσής τους οφείλονται στις διάφο
ρες ταχύτητες περιστροφής τους.
Στον πίνακα (I) δίνονται χοντρικά τα
κύρια χαρακτηριστικά των διάφορων
τύπων γαλαξιών. Οι τιμές είναι μόνο
κατά προσέγγιση.
Οι γαλαξίες δεν βρίσκονται μεμονω
μένοι αλλά αποτελούν σμήνη γαλαξιών,
μέσα στα οποία μάλιστα βρίσκονται
συνήθως κατά ζεύγη. Υπάρχει επίσης η
γνώμη ότι και τα σμήνη έχουν τέτοια
κατανομή στο χώρο, ώστε να αποτε
λούν ομάδες.

Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Το αστρικό σύστημα στο οποίο μετέ
χει και ο ' Ηλιος μας θα το ονομάσουμε

Γαλαξία (με Γ κεφαλαίο) ενώ όλοι οι
άλλοι θα αναφέρονται σαν γαλαξίες (με
γ μικρό) για διάκριση.
Ο Γαλαξίας μας είναι όπως είπαμε
τυπικό παράδειγμα σπειροειδούς γαλα
ξία και περιλαμβάνει ένα τεράστιο
συγκρότημα, άστρων, ο αριθμός των
οποίων ανέρχεται σε 100 δισεκατομμύ
ρια, κατ' άλλους δε σε 200 δισεκατομ
μύρια και που εκτείνεται σε χιλιάδες
έτη φωτός.
Οι παλαιοί αστρονόμοι παρασυρμένοι
από την γεωκεντρική θεωρία για τον
κόσμο είχαν τοποθετήσει τον ' Ηλιο στο
κέντρο του Γαλαξία. Με μια απλή
παρατήρηση όμως, αποδεικνύεται ότι ο
ήλιος δεν είναι δυνατό να βρίσκεται στο
κέντρο του Γαλαξία. Πραγματικά, αν
συγκρίνει κανένας τη λαμπρότητα του
Γαλαξία στις διάφορες περιοχές θα δει
ότι: στη περιοχή των αστερισμών του
Ωρίωνα και του Μεγάλου Κυνός η
λάμψη είναι μικρότερη απ' ότι στη ζώνη
που απλώνεται από τον αστερισμό του
Κύκνου και μέσα από τους αστερισμούς
του Αετού, του Τοξότη, του Σκορπιού,
φτάνει στον αστερισμό του Κένταυρου
και της Τρόπιδας. Επίσης και τα άλλα
ουράνια σώματα είναι αραιότερα στον
Ωρίωνα και πυκνώτερα στην αντίθετη
πλευρά του Γαλαξία. Από όλα αυτά
φαίνεται καθαρά ότιοήλιοςδενβρίσκε559
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ται στο κέντρο, αλλά κάπου αναμεοα
στο κέντρο του Γαλαξία και στη πλευρά
του Ωρίωνα. Η άποψη αυτή αποδείχτη
κε με ραδιοαστρονομικές παρατηρή
σεις. Και το κέντρο του Γαλαξία με τα
ραδιοκύματα που εκπέμπει, εντοπίστη
κε οριστικά στον αστερισμό του Τοξότη
(σχήμα 1).
Η οπτική παρατήρηση και ιδιαίτερα η
φωτογραφία δείχνουν ότι η φωτεινότητα του Γαλαξία δεν είναι καθόλου
ομοιόμορφη. Αστρικά νέφη, σκοτεινές
περιοχές και λουρίδες από σκοτεινά
νεφελώματα, αυλακώνουν τη φωτεινή
του ζώνη. Αποδεικνύεται έτσι ότι ο
Γαλαξίας έχει πολύ πυκνή διάρθωση και
δεν είναι ομοιογενής στη δομή του.
Ολοκληρωτική απόδειξη ότι ο Γαλαξί
ας ανήκει στη κατηγορία των σπειροειδών γαλαξιών δεν υπήρχε ως πριν από
λίγα χρόνια, οπότε έγινε δυνατή η
ραδιοφωνική «ακρόασή» του σε μήκος
κύματος 21 εκ. Το μήκος κύματος αυτό
αντιστοιχεί σε μια ράβδωση του ουδέ
τερου υδρογόνου που, όπως είναι
γνωστό, είναι' άφθονο στα νέφη του
Γαλαξία. Με τη μέτρηση της ραδιοφωνι
κής αυτής «ράβδωσης» αποδείχτηκε
(με το φαινόμενο DOPLER) ότι η γη
περιβάλλεται -από σπειροειδή νέφη
υδρογόνου. Αυτά βρίσκονται σε από
σταση γύρω στις 70.000 έτη φωτός και
περιστρέφονται γύρω από το κέντρο
του αστρικού μας συστήματος που
βρίσκεται προς τον αστερισμό του
Τοξότη. Είναι λοιπόν λογικό να υποθέ
σουμε ότι και τα άστρα αποτελούν
παρόμοια σπειροειδή νέφη που περι
στρέφονται, μαζί με τα νέφη των
αερίων,, γύρω από το ίδιο κέντρο και με
την ίδίίι ταχύτητα.
Ο Γαλαξίας μας δεν περιστρέφεται
σαν σύμπαγές σώμα, με την ίδια γωνια
κή ταχμτητα. Η περιστροφή του μοιάζει
περισσότερο με την περιστροφή που
κάνουν οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο,
όπου η ταχύτητα του κάθε πλανήτη
εξαρτάται από την απόσταση του από το
άστρο της μέρας, όπως το ορίζει ο
τρίτος νόμος του. KEPLER. Ο Ηλιος
κινείται γύρω από το κέντρο του Γαλα
ξία με Παχύτητα 250 Km/sec και χρειά
ζεται γύρω στα 250 εκατομύρια χρόνια

για να συμπληρώσει αυτή τη τεράστια
τροχιά. Το χρονικό αυτό διάστημα
λέγεται-«γαλαξιακό έτος»:

ΓΕΝΕΣΗ.ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ
Ο Γαλαξίας πρέπει να εχει σχηματισθεί ε ξ ' αιτίας κάποιας αρχικής ανομοι
ογένειας στα ρεύματα ύλης, που υπήρ
χαν σε προηγούμενη φάση του Σύμπαντος. Η φορά Των ρευμάτων εκείνων
προσδιώρισε τον άξονα συμμετρίας
του
Τ ο αρχικό νέφος, που αποτελούσε το
Γαλαξία είχε άμορφο σχήμα και συνε
πώς και οι πρώτοι αστέρες που συμπυ
κνώθηκαν σ' εκείνη την αρχαία φάση
είχαν ακανόνιστη κατανομή. ' Επειτα
παράλληλα με την εξέλιξη της όλης
μάζας του νέφους, οι αστέρες συγκεν
τρώθηκαν γύρω από το κέντρο βάρους
τους και απέκτησαν μεγάλες ταχύτη
τες με κατεύθυνση κυρίως ακτινοειδή.
' Ετσι με την πάροδο του χρόνου η
κατανομή τους έγινε ακανόνιστη, τόσο
εξ' αιτίας των αρχικών ανωμαλιών στο
πεδίο βαρύτητας, όσο και εξ' αιτίας της
αναμίξεως. Τελικά εσχηματίστηκε ένα
σύστημα συμμετρικό γύρω από έναν
άξονα με ένα επίπεδο συμμετρίας
κάθετο στον άξονα συμμετρίας.
Παράλληλα το μέρος του αερίου το
οποίο δεν είχε συμπυκνωθεί σε άστρα
κατά τις πρώτες φάσεις του Γαλαξία,
συνεστάλει εξ αιτίας της βαρύτητας. Η
συστολή κατέληξε στη δημιουργία ενός
λεπτού δίσκου με μεγάλη κεντρική
συγκέντρωση.
Καθώς όμως εγίνετο η συστολή του
αερίου εσχηματίζοντο και άλλοι αστέ
ρες. Επίσης αστέρες εσχηματίστηκαν
και μετά την ολοκλήρωση της συστο
λής. Οι αστέρες που γεννήθηκαν, αφού
η συστολή του αερίου είχε συμπληρω
θεί, ευρέθηκαν κοντά στο Γαλαξιακό
επίπεδο.
Μια τέτοια εικόνα εξέλιξης του
Γαλαξία, εξηγεί τις παρατηρούμενες
φυσικές διαφορές των αστέρων του,
καθώς και τη γενική του μορφή.

Η ΔΟΜΗ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7ο σπειροειδές νεφέλωμα Μ 51, στον
αστερισμό των Θηρευτικών Κυνών.
Είναι ενα σύστημα από δισεκατομμύρια
αστέρων παρόμοιο με τον δικό μας
Γαλαξία (Αριστερά).

Για τη κατανόηση της δομής του
Γαλαξιακού μας συστήματος, αναγκαία
είναι μια σύντομη αναφορά στην ένοια
των αστρικών σμηνών και στη κατανομή
τους, στο χώρο.
Αστρικά σμήνη είναι αστρικά συστή
ματα που αποτελούνται από πλήθος

αστέρων που βρίσκονται το ένα κοντά
στο άλλο.
Υπάρχουν δύο ειδών αστρικά σμήνη.
Τα ανοικτά και τα σφαιρωτά. Τασφαιρωτά σμήνη είναι μεγάλης μάζας αστρικά
συστήματα που αποτελούνται από δε
κάδες και ίσως από εκατοντάδες χιλιά
δες αστέρες, οι οποίοι καταλαμβάνουν
σχετικά μικρό όγκο. Εμφανίζονται σαν
σφαιρωτά σώματα, φωτεινά, γιατί η
αστρική πυκνότητα κοντά στο κέντρο
τους είναι τόση μεγάλη, ώστε δεν είναι
δυνατόν να διαχωριστούν οι αστέρες.
Μόνο στην περιφέρεια του σμήνους,
όπου η αστρική πυκνότητα ελαττώνε
ται, είναι δυνατόν να διακρίνουμε χωρι
σμένα άστρα του σμήνους.
Αντίθετα τα ανοικτά σμήνη έχουν
ακανόνιστο σχήμα και ο αριθμός των
άστρων από τα οποία αποτελούνται
είναι πολύ μικρότερος ώστε να διαχωρί
ζονται μεταξύ τους. Παράδειγμα ανοι
κτών σμηνών είναι οι Πλειάδες και το
διπλό σμήνος του Περσέως. Ενώ το
σμήνος του Ηρακλή είναι από τα πλέον
γνωστά σφαιρικά σμήνη.
Από τη μελέτη της κατανομής των
ανοικτών σμηνών προκύπτει ότι αυτά
αποτελούν ένα σύστημα, που έχει τη
μορφή ενός επίπεδου δίσκου. Εάν
παραλείψουμε μερικά απομονωμένα
σμήνη η λεπτότητα του δίσκου αυτού
είναι 1.000 περίπου parsec (I parsec
ισούται προς 30,857.1012 Km= 3,262
έτη φωτός), ενώ η διάμετρος του
δίσκου οτο γαλαξιακό επίπεδο, είναι
περίπου 9.000 parsec κατά την διεύ
θυνση γαλαξιακού μήκους 0°-180° και
11.000 έως 12.000 parsec κατά την
διεύθυνση του γαλαξιακού μήκους 90° 270°. Ετσι ο δίσκος εμφανίζεται σχε
δόν ελλειπτικός. Η κατανομή των ανοι
κτών σμηνών δείχνει μια ισχυρή κεντρι
κή συγκέντρωση και μια βαθμιαία λέπτυνση με την αύξηση της απόστασης
από το κέντρο. Εφ' όσον η κατανομή
των σμηνών στο διάστημα είναι σχεδόν
συμμετρική γύρω από το κέντρο τους, η
ελάττωση της πυκνότητάς τους με την
αύξηση της απόστασης μπορεί να
μελετηθεί με υπολογισμό του αριθμού
των σμηνών με διαδοχικούς κύκλους με
κέντρο συμμετρίας (σχήμα 2).
Αξιοσημείωτη συγκέντρωση παρου
σιάζουν επίσης τα ανοικτά σμήνη,
κοντά και κατά μήκος του επιπέδου
συμμετρίας του. Τα 68% από αυτά
βρίσκονται μέσα στα 100 parsec από το
επίπεδο αυτό (σχήμα 3).
Το Γαλαξιακό σύστημα περιέχει ό
λους τους ορατούς με γυμνό μάτι ή τα
παρατηρήσημα με μενάλα τηλεσκόπια
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αστρα, και το οποίο χαρακτηρίζεται,
μερικά, από πυκνή συοοώρευοη αμυδρών αστέρων που σχηματίζουν τον
καταφανή χαρακτήρα του Γαλαξία. Με
προσεκτική εξέταοη των φωτογραφιών
του Γαλαξία ή του χάρτη του, είναι
σχεδόν φανερό ότι τα ανοικτά σμήνη
πρέπει να σχετίζονται με τα αοτρικά
νέφη του Γαλαξία. ' Εχουν βγει συμπε
ράσματα ως προς την ομοιότητα της
φαινόμενης κατανομής αστέρων και
σμηνών. Το περισσότερο πειστικό από
όλα είναι η ικανοποιητική σύμπτωση του
επίπεδου συμμετρίας των ανοικτών
σμηνών με εκείνο των αμυδρών αστέ
ρων.
Επομένως φαίνεται σχεδόν εύλογη η
υπόθεση ότι η κατανομή των ανοικτών
σμηνών στο χώρο είναι γενικά όμοια με
εκείνη των αστέρων. Μια δε μελέτη
ανοικτών σμηνών είναι δυνατόν να μας
δώσει κάποια πληροφορία για τη δομή
του Γαλαξιακού μας συστήματος. Τα
χαρακτηριστικά των ανοικτών αστρικών
σμηνών είναι δυνατόν να εμφανιστούν
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο
Γαλαξιακό σύστημα και, πράγματι, συμ
φωνούν ικανοποιητικά με τα αποτελέ
σματα στατιστικών ερευνών με τη
βοήθεια των οποίων το αστρικό σύστη
μα περιγράφεται σαν επίπεδο σύστημα,
με διάμετρο 10.000-15.000 parsec και
πλάτος 3.000-4.000 parsec με τα ά
στρα συγκεντρωμένα στο κέντρο και
προοδευτικά να αραιώνονται από αυτό
καθώς πλησιάζουμε τα κράσπεδα του
συστήματος. Η μόνη διαφορά είναι στο
ότι τα ανοικτά σμήνη γίνεται να είναι
περισσότερο ισχυρά συγκεντρωμένα
κατά μήκος του γαλαξιακού επίπεδου
παρά γενικά τα αστέρια.
Η στενή αναλογία μεταξύ των από
ψεων αυτών για τη δομή του Γαλαξιακού συστήματος και των κυριώτερων
χαρακτηριστικών πολλών σπειρωτών
νεφελωμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι το Γαλαξιακό μας σύστημα ανήκει
στην κατηγορία αυτή των νεφελωμά
των, που βρίσκεται σχεδόν σε συμφω
νία με τα αποτελέσματα που βγήκαν για
τα ανοικτά σμήνη, των οποίων η διαστη
μική διάταξη δείχνει ένδειξη σπειρωτής
δομής. Τα σφάλματα παρατηρήσεως
στις αποστάσεις των σμηνών (10-12%)
θα έχουν, βέβαια, την τάση να επηρεά
ζουν οποιαδήποτε παρουσιαζομένη
σπειρωτή δομή και η τοπική αμαύρωση
από τη σκοτεινή ύλη, μπορεί σε πολλά
σημεία να διακόπτει τους σπειρωτούς
βραχίονες. Παρά τις ενοχλητικές αυ
τές επιδράσεις μπορούμε να θεωρή
σουμε ότι το Γαλαξιακό σύστημα είναι
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Σκηνή από το έργο του Σαίξπηρ «όνειρο
θερινής νυκτός» από το οποίο έχουν
ληφθει τα ονόματα των δορυφόρων του
Ουρανού.

υπερβολικά αναλυμένο σπειρωτό σύ
στημα, όπου υπάρχουν ίχνη σπειρωτής
δομής.
Τα συμπεράσματα για την κατανομή
των ανοικτών σμηνών στο διάστημα,
επιβεβαιώνουν τις παλαιότερες από
ψεις που αφορούν την δομή του
Γαλαξιακού συστήματος, ότι δηλαδή,
είναι όμοιο προς ένα σπειρωτό νεφέλω
μα. Δεν συμφωνούν όμως," εξ ολοκλή
ρου με τα νέα πορίσματα, σύμφωνα με
τα οποία ο ' Ηλιος και η αστρική
συγκέντρωση (τοπικό σύστημα) που τον
περιβάλλει είναιένας δευτερεύων σχη
ματισμός ενός πολύ μεγαλυτέρου Γαλαξιακού συστήματος, με διάμετρο
μεγαλύτερη από 100.000 parsec, που
το κέντρο του βρίσκεται προς την
διεύθυνση του αστερισμού του Τοξότη
(γαλαξιακό μήκος 325°) σε μια απόστα
ση 20.000 έως 40.000 parsec.
Τα πορίσματα αυτά εβασίστηκαν κυ
ρίως σε τρεις παράγοντες παρατήρη
σης:
1) Στην κατανομή των σφαιρωτών σμη
νών στο διάστημα.
2) Στην ασύμετρη κατανομή των αμυ
δρών αστέρων.
3) Στα αποτελέσματα που προκύψανε
από τη μελέτη της γαλαξιακής περι
στροφής.
Εξ άλλου δεν υπάρχει αξιοσημείωτος
χαρακτήρας της κατανομής των ανοι
κτών σμηνών, που να υποδηλεί μια
σημαντική προέκταση του Γαλαξιακού
συστήματος προς την διεύθυνση του
αστερισμού του Τοξότη. Μια προσεκτι
κή εξέταση φωτογραφιών της περιοχής
αυτής του Γαλαξία δεν αποκαλύπτει

οποιοδήποτε αριθμό μικρών αστρικών
σμηνών που δεν έχουν ανακαλυφτεί.
Είναι όμως πιθανό να αποκρύπτονται
από μας λόγω απορροφήσεως από τη
σκοτεινή ύλη. Αλλά εάν ακόμη δεχτού
με τέτοια παραδοχή, πρέπει να περιμέ
νουμε τα ορατά τμήματα του συστήμα
τος των ανοικτών σμηνών να δείχνουν
κάποια συγκεντρωτική διάταξη με την
απόσταση από το κέντρο του αστερι
σμού του Τοξότη. Για παράδειγμα,
πρέπει να περιμένουμε το όριο του
συστήματος των σμηνών στην αντίθετη
διεύθυνση (γαλαξιακό μήκος 60°-120°)
όπου δεν υπάρχει τόση μεγάλη απόδει
ξη σκοτεινών νεφελωμάτων, να είναι
ένα τμήμα κύκλου μεγάλης ακτίνας, με
κέντρο προς την διεύθυνση του αστερι
σμού του Τοξότη, ή θα πρέπει να
περιμένουμε το σύστημα των σμηνών
να διευρύνεται από το κέντρο με πολλά
απώτερα σμήνη σε γαλαξιακό μήκη
200°-270° και 0°-70°. Καμία όμως από
τις υποθέσεις αυτές δεν εκπληρώνεται
και η υπόθεση ενός απωτέρου γαλαξιακού κέντρου που πατατηρήθηκε από
την κατανομή των ανοικτών σμηνών θα
εγκαταλειφτεί.
Αν βασιστούμε στους παράγοντες
παρατήρησης (1), (2) και (3) που προαναφέρθηκαν, πάνω στους οποίους εβασίστηκε η τελευταία υπόθεση για τις
διαστάσεις του Γαλαξιακού μας συστή
ματος θα βρούμε τις αποδείξεις τους
αρκετά πειστικές.
Αρχίζοντας από το δεύτερο σημείο,
είναι αλήθεια ότι οι αστρικές μετρήσεις
των περιοχών που επιλέγηκαν αποκά
λυψαν μια ασυμμετρία κατά το γαλαξιακό μήκος. Εάν η αστρική πυκνότητα
παρασταθεί από μια απλή αρμονική του
μήκους, το μέγιστο της αστρικής πυ
κνότητας μετατοπίζεται βαθμιαία από
τις 260° στις 320° περίπου, καθώς
περιλαμβάνουμε αμυδρούςαστέρες. Ο
χαρακτήρας αυτός φαίνεται ότι προέρ
χεται από μια εκκεντρική θέση του
τοπικού συστήματος, σε σύγκριση με το
μέσο του μεγαλύτερου Γαλαξιακού
συστήματος. Για τους λαμπρότερους
αστέρες, η πιο μεγάλη αστρική πυκνό
τητα μικραίνει κατά τη διεύθυνση του
κέντρου του τοπικού συστήματος που
βρίσκεται περίπου σε συμφωνία με
εκείνη η οποία βρέθηκε για τα ανοικτά
σμήνη. Καθώς προχωρούμε σε αμυ
δρούς αστέρες μπαίνουμε στην περιο
χή των αστρικών νεφελωμάτων του
Γαλαξία και η μεγαλύτερη αστρική
πυκνότητα θα μικραίνει κατά την διεύ
θυνση του κέντρου του Γαλαξιακού
συστήματος. Αποδεικνύεταιότιη μετα-

βολή της πυκνότητας με τηναπόσταοη
στο χώρο κατα την διεύθυνση των
γαλαξιακών μηκών 325° και 145° μπορεί
να παρασταθεί με την πρόσθεση των
δύο συγκεντρώσεων: μία πολύ οξεία
μεγίστη στο κέντρο του τοπικού συστή
ματος και μια δεύτερη περισσότερο
πεπλατυσμένη πολύ διαδεδομένη συμ
πύκνωση με κέντρο ένα σημείο που
απέχει από τον ' Ηλιο 1.000 parsec σε
γαλαξιακό μήκος 325° που μπορεί να
πάρουμε σαν το μέσο του Γαλαξιακού
συστήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι στο σημείο αυτό βρίσκουμε επίσης
μια χαλαρή συσσώρευση σμηνών. Προ
φανώς, ηαστρική κατανομή στο Γαλαξιακό μας σύστημα χαρακτηρίζεται από
μεγάλες τοπικές ανωμαλίες, οι οποίες
εξομαλύνται με τις συνηθισμένες στα
τιστικές μεθόδους υπολογισμού της
πυκνότητας κατανομής από αστρικές
μετρήσεις. Εφ’ όσον η ασυμμετρίαπου
παρατηρήθηκε στη φαινόμενη κατανο
μή των αμυδρών αστέρων μπορεί να
είναι ένα επακόλουθο μιας εκτεταμέ
νης τοπικής συναθροίσεως αστέρων,
φαίνεται επίσης σχεδόν δυνατό, ότι το
τοπικό σύστημα, δηλαδή το κέντρο της
συγκέντρωσης των ανοικτών σμηνών
πράγματι εχει μια ελαφρα εκκεντρική
θέση, σε σχέση προς την περίμετρο
του Γαλαξία και ότι αυτά είναι πολύ
συγκεντρικά σ' ένα σημείο που απέχει
από τον ’ Ηλιο περίπου 1.000 Parsec σε
γαλαξιακό υήκος 325°.
Εάν λάβουμε υπ' όψη την πιθανή
ελάττωση του φωτός των απώτερων
σμηνών λόγω της απορρόφησης από
την σκοτεινή ύλη, που είναι τόσο
εμφανής στην περιοχή του αστερισμού
του Αετού και που μπορεί να είναι
αποτελεσματική σ ’ όλο το μήκος της
σκοτεινής σχισμής του Γαλαξία, ένας
σχετικά μικρός αριθμός επισκιασθέντων σμηνών μπορεί να μεταβάλλει κατά
τι την αβέβαιη περίμετρο του συστήμα
τος των σμηνών, έτσι ώστε να φέρει το
κέντρο της στο προαναφερόμενο ση
μείο. Η υπόθεση ότι το Γαλαξιακό
σύστημα είναι όμοιο στην περίμετρο
προς το σύστημα των ανοικτών σμηνών,
δεν βρίσκεται σε αντίφαση με την
φαινόμενη κατανομή των αμυδρών α
στέρων. Βέβαια, η ομοιότητα αυτή δεν
πρέπει να ληφθεί πολύ υπ' όψιν και
πρέπει να περιοριστούμε στους βασι
κούς χαρακτήρες. Υπάρχουν, αναμφι
σβήτητα, μερικά τμήματα του Γαλαξία,
όπου η τάση σχηματισμού σμηνών είναι
περισσότερο έκδηλη (π.χ. στην περιοχή
του αστερισμού του Περσέα - Κασσιόπειας) απ’ ότι στα άλλα όπου η αναλο

γία σμηνών προς αστέρες είναι μικρή
(στο μεγάλο νεφέλωμα του SAGITTA
RIUS).
Η απόδειξη για τη γαλαξιακή περι
στροφή γύρω από ένα κέντρο στη
περιοχή του αστερισμού του SAGITTA
RIUS εβασίσθηκε στις παρατηρηθείσες
ακτινικές ταχύτητες των αστέρων και
ενδοαστρικό ασβέστιο. Αυτό που έχει
παρατηρηθεί, βέβαια, είναι μια διαφο
ρετική εντύπωση και η ερμηνεία του
κατ’ ανάγκη απαιτεί παραδοχές για τον
χαρακτήρα της περιστροφικής κίνησης.
Παραπέρα, οι παρατηρήσεις παρέχουν
πληροφορίες μόνο για την διεύθυνση
του κέντρου περιστροφής και όχι για
την απόστασή του.
Η κατανομή στο χώρο των σφαιρωτών
σμηνών έγινε η αφετηρία του SHAPLEY για την σύγχρονη σπουδή του
Γαλαξία. Ο SHAPLEY παρατήρησε ότι
τα σφαιρωτά σμήνη έχουν σφαιρική
κατανομή γύρω από ένα σημείο του
Γαλαξία και μετά από αυτό παραδέχτη
κε ότι τα σφαιρωτά σμήνη αποτελούν το
σκελετό του Γαλαξία. Κατά συνέπεια η
έκταση του Γαλαξία δείχνεται από την
κατανομή των σφαιρικών σμηνών, οπό
τε το κέντρο της σφαιρικής κατανομής
των σφαιρωτών σμηνών είναι το κέντρο
του Γαλαξία. Έτσι ο SHAPLEY υπολό
γισε την απόσταση του κέντρου του
Γαλαξία από τον ' Ηλιο και τις διαστά
σεις του Γαλαξία από τις αποστάσεις
των σφαιρωτών σμηνών (Σχήμα 4).
Είναι ενδιαφέρουσα η ύπαρξη δια
σκορπισμένων μεμονωμένων άστρων
στον εκτεταμένο χώρο της άλλο γεγο
νός που δείχνει την τεράστια έκτασή
της. Μετά από τις παρατηρήσεις αυτές
διαπιστώθηκε ότι οι διαστάσεις του
Γαλαξιακού συστήματος θα είναι της
τάξεως των 100.000 parsec. Πρέπει να
τονιστεί ότι η κατανομή των σφαιρωτών
σμηνών δεν παρουσιάζει αναλογία με

τη γενική αστρική κατανομή. Αφού το
σύστημα των σφαιρωτών σμηνών εμφα
νίζει σχεδόν σφαιρωτή μορφή δεν
μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι το
Γαλαξιακό σύστημα είναι πολύ πεπλατισμένο (Σχήμα 5).
Λαμβάνοντες υπ' όψιν τη μερική
απορρόφηση από την μεσοαστρική ύλη
είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια αβε
βαιότητα για την έκταση της αστρικής
κατανομής στο Γαλαξιακό επίπεδο.
Στατιστικές έρευνες στην αστρική κα
τανομή δείχνουν συμπερασματικά, ότι
στα μεγάλα γαλαξιακό μήκη το διάστη
μα μεταξύ των πολυαρίθμων σφαιρωτών σμηνών δεν γεμίζει με αστέρες.
Έτσι η πλειοψηφία των σφαιρωτών
σμηνών βρίσκεται έξω από το αστρικό
στρώμα του Γαλαξιακού μας συστήμα
τος και με αυτή την έννοια καλούνται
συστήματα εξωγαλαξιακά, καίτοι αυτό
δεν αποκλείει τη πιθανότητα να έχουν
κάποια σχέση με αυτό.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
©α ήταν σημαντικό να εξεταστεί εάν
το Γαλαξιακό σύστημα μαζί με τα δύο
νέφη του Μαγγελάνου και τα σφαιρωτά
σμήνη που το περιβάλλουν σχηματί
ζουν ένα υπερσμήνος. Επίσης η πιθα
νότητα να υπάρχει ένα άλλο μεγάλο
σύστημα στην περιοχή του SAGITTARI
US που να κρύβεται κατά ένα μέρος
του απο την απορροφώσα ύλη το οποίο
ονομάζεται «κρυπτόμενο σύστημα» και
στο οποίο ανήκουν οι αμυδροί ευμετά
βλητοι αστέρες οι οποίοι παρατηρήθη
καν κατά την διεύθυνση του Γαλαξιακού κέντρου. Παραμένει δε, οπωσδή
ποτε, να ερευνηθεί κατά πόσο η αμυδρότητα των ευμετάβλητων άστρων
δεν οφείλεται μάλλον σε κάποια περιο
χή απορρόφησης του φωτός, αλλά στην
μεγάλη απόσταση.

Ο Κρόνος το θαύμα του Ηλιακού Συστήματος, όπως φαίνεται με ισχυρό
τηλεσκόπιο.
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Η μύτη της

Scotland Yard
Του James Stewart-Gordon
Μετάφραση από τον Αστόν. A
κ. Ηλία Κοτταρίδη

μέρα του Ιουλίου του
Μ ΙΑ1972όμορφη
ο Αρχιφύλακας Douglas
Shearn, της ομάδας για την καταπολέ
μηση των ναρκωτικών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ευρίσκετο στο χώρο του ιπποδρόμου του
Thames Ditton. Κοντά του ήταν ο Yogi,
το σκυλί του ηλικίας επτά ετών, ράταας
labrador, βάρος 30 κιλά και το οποίο
είχε προταθεί για το βραβείο Cavaliere
Nero, βραβείο που δίνεται από τη
Scotland Yard για τον καλύτερο αστυ
νομικό σκύλο της χρονιάς. Η κυρία
Starrit σύζυγος του υποδιευθυντού της
Μητροπολιτικής Αστυνομίας διάβασε
την αιτιολογία της πρότασης για την
απονομή: «Οι επιχειρήσεις του υπήρ
ξαν πράγματιανεπανάληπτες. Σ' αυτόν
οφείλεται η κατάσχεση ναρκωτικών
αξίας πολλές χιλιάδες λίρες στερλίνες.
Ουδέποτε τον είχε ξεγελάσει η κατα
πληκτική όσφρησή του». Ο αρχιφύλα
κας Shearn πήρε το βραβείο - κύπελο
και έφυγε, ενώ είχε διαφυλάξει το
μυστικό το οποίο μονάχα οι δικοί του
γνώριζαν: Ο ξακουστός Yogi, είχε
προσβληθεί από μια ασθένεια των
ματιών του και είχε μείνει σχεδόν
τυφλός. Το δίδυμο Yogi-Shearn είχε
πετύχει μια σειρά τελειοτάτων μεθό
δων που θα ήταν δύσκολο να γίνουν πιο
τέλειες. Για έξι (6) χρόνια μέχρι της
αττοχωρήσεώς του, που έγινε το 1972,
ο Yogi πήρε μέρος σε περισσότερες
από 2.000 επιχειρήσεις κατά των ναρ
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κωτικών με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να καταδικασθούν 1.200 και
πλέον άτομα. Αυτά λοιπόν τα καταπλη
κτικά αποτελέσματα οδήγησαν τις Α
στυνομίες των Η.Π.Α., του Καναδά,
πολλών Αφρικανικών Κρατών, της Ν.
Τηλανδίας και της Ινδίας στο να διοργανώσουν προγράμματα για την εκπαίδευ
ση Αστυνομικών σκύλων.
Μια ημέρα του 1969 - ήταν η χρονιά
στην οποία ο Yogi διελεύκανε 490
περιπτώσεις από τις 492 που είχαν
διαπραχθεί - αυτός και ο Shearn πήγαν
στο αεροδρόμιο του Λονδίνου για να
ανακαλύψουν μια αποστολή ναρκωτι
κών η οποία θα έφθανε αεροπορικώς.
Μέσα σε λίγα λεπτά το σκυλί επεσήμανε το «εμπόρευμα» και μετά μαζί με τον
Αρχιφύλακα προχώρησαν για το αυτοκί
νητό τους. Ενώ λοιπόν περνούσαν
δίπλα από ένα αεροπλάνο που αποβίβα
ζε επιβάτες προερχόμενους από τη Μ.
Ανατολή, ο Αρχιφύλακας ένοιωσε το
Yogi να είναι ανήσυχος. Αμέσως του
έλυσε την αλυσίδα και το σκυλί έτρεξε
σε μια γυναίκα που μόλις κατέβηκε από
το αεροπλάνο, η οποία όμως λιποθύμη
σε αμέσως. Στην έρευνα που έγινε
επάνω της βρέθηκε στο στήθος της μια
πολύ μεγάλη ποσότητα Hashish. Ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Yogi ήταν
η ταχύτητα με την οποία ανακάλυπτε
ακόμη και τη μικρότερη ποσότητα της
marijuana και των άλλων ναρκωτικών
που πρόεονονται από ωυτά

Το 1971 ειδοποιήθειη ομάδα διώξεως των να ρκωτικών από ένα αστυνομικό
της Βομβάης ότι μια μεγάλη ποσότητα
όπιο είχε φορτωθεί σ' ένα εμπορικό
πλοίο με προορισμό το Λονδίνο. Κατά
την άφιξη του πλοίου ήταν παρών και ο
Yogi αλλά όμως δεν ανακάλυψε τίποτα.
Ενώ λοιπόν έφευγε ο Αρχιφύλακας μαζί
με τον Yogi είδαν στο τελωνείο ένα
μεγάλο σωρό ταχυδρομικούς σάκκους.
«Για να ελεγχθούν όλοι αυτοί χρειάζον
ται να εργασθούν 15 άνθρωποι για 10
ώρες», είπε ο υπεύθυνος του τελωνεί
ου. «Ο σκύλος σου πόσο χρόνο θέλει;»
«Δέκα λεπτά» απάντησε ο Αρχιφύλα
κας.
Οι σάκκοι τοποθετήθηκαν σε δύο
μακρινές σειρές παράλληλες. Ο Αρχι
φύλακας έλυσε το λουρί, ήλεγξε με το
χέρι του τη μύτη τους Yogi μη τυχόν και
ήταν υγρή ή κρύα, του πίεσε ελαφρά το
στήθος, το σήμα της διαταγής που
σήμαινε «βρέστα».
Το σκυλί έκανε τις διαδρομές που
ήταν οι ταχυδρομικοί σάκκοι καιαμέσως
σταμάτησε σε ένα και άρχισε να γαβγί
ζει. Ο Yogi για μια ακόμη φορά απέδει
ξε ότι ήταν αλάνθαστος, διότι βρέθηκε
πράγματι το όπιο.
Ο Yogi μπήκε στο Αστυνομικό Σώμα
το 1966 όταν ακόμα ήταν μικρό σκυλάκι
(κουταβάκι), ένα χρόνο δηλαδή μετά
όταν άρχισε στην Αγγλία να λειτουργεί
μια σχολή για την εκπαίδευση σκύλων
με σκοπό την καταπολέμηση των ναρ
κωτικών. Δοκιμάσθηκαν διάφορες ρά
τσες σκυλιών, και τέλος διαπιστώθηκε
ότι οι καλύτεροι όλων ήταΥ οι labrador.
Μετά ένα μήνα από την άφιξή του ο

Yogi παρουσιάστηκε στον εκπαιδευτή
του Αρχκρύλακα Douglas Sheam, ο
οποίος από το 1957 εκπαίδευε αστυνο
μικούς σκύλους για τις συνηθισμένες
αστυνομικές εργασίες κατά τις περιπο
λίες.
Στην Αγγλία σε 30 σκύλους που
στάλησαν για εκπαίδευση μονάχα ένας
απεδείχθει ικανός γι' αυτό. Η επιτυχία
της εκλογής ενός— σκύλου για την
Αστυνομία έγκειται στην ικανότητά του
να δέχεται τις οδηγίες ή ακόμα και να
αντιλαμβάνεται που πρέπει να ψάξει.
Οι υποψήφιοι σκύλοι πρέπει να είναι
δυνατοί όχι όμως επιθετικοί, καχύποπτοι, όχι όμως νευρωτικοί, ήρεμοι όχι
όμως και οκνηροί, πρέπει να έχουν τη
θέληση να μάθουν και να δείχνουν τη
διάθεσή τους για ζωή. Πρέπει επίσης
να έχουν εμπιστοσύνη στους αστυνομι
κούς που τους έχουν αναλάβει.
Οι.σκύλοι έχουν μεγάλη μνήμη, αλλά
δεν κατορθώνουν να συγκεντρώνουν
την προσοχή τους για πολύ χρόνο. Γι'
αυτό οι αστυνομικοί εκπαιδευτές συν
τομεύουν το χρόνο της εκπαίδευσης
στο ελάχιστο και επαναλαμβάνουν συνεχώς-κατακαταπαύστως τα μαθήματα.
Οι μέθοδοι εκπαίδευσης βασίζονται
στον ερεθισμό, στην απάντηση (αντί
δραση), στην ανταμοιβή.
Οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν
τις αισθήσεις του σκύλου είναι ο
ερεθισμός. Η αντίδραση στον ερεθισμό
είναι η απάντηση και η ανάμνηση στη

σωστή απάντηση ενθαρρύνεταιαπότην
ανταμοιβή η οποία μπορεί να είναι
ακόμη και ένα χάδι.
Μετά από τρεις μήνες εκπαίδευση ο
Yogi ήταν έτοιμος για να προσφέρει
υπηρεσίες. ' Ηταν ικανός να ανακαλύ
πτει ναρκωτικά κρυμμένα στη γη ή μέσα
σε κουτιά ή ακόμη μέσα στο νερό.
Η στιγμή έφτασε για να δώσει τις
εξετάσεις του τόσο ο Yogi όσο και ο
εκπαιδευτής του.
Η Αστυνομία ήταν σίγουρη ότι στην
κακόφημη συνοικία του Soho στο Λον
δίνο υπήρχε κάποιο σημείο το οποίο
χρησιμοποιείτο σαν αποθήκη για τη
διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά δεν
μπορούσαν να το ανακαλύψουν. Σ'
αυτή την επιχείρηση ο Yogi έδειξε την
ικανότητά του.
Τοέτος 1972 ήταν η χρονιά του Yogi.
Εκτός του ότι είχε εξασφαλίσει τον
τίτλο του καλύτερου σκύλου, είχε γίνει
και ένα αστέρι στις Αστυνομικές Σχο
λές.
Ενα βράδυ με ομίχλη ο Yogi εκτελούσε υπηρεσία στο Λιμάνι του Λονδί
νου για την ανακάλυψη ναρκωτικών. Με
τη μυρωδιά έφτασε μέχρι την άκρη του
μώλου και ξαφνικά έπεσε στο νερό. Ο
Αρχιφύλακας τον έβγαλε από το ποτάμι
και τελικά ο Yogi ανακάλυψε τα ναρκω
τικά.
Ξαφνικά μια ιδέα πέρασε από το
μυαλό του Αρχιφύλακα. Μερικοί labra
dor παρουσιάζουν μια προδιάθεση α

τροφίας του οπτικού νεύρου με πρώτο
σύμπτωμα να μη βλέπουν καλά τη νύχτα
και στη συνέχεια να χάνουν την όρασή
τους. Ο Yogi έπεσε στο νερό διότι
έτρεχε ή άρχισε να γίνεται τυφλός;
Ο Αρχιφύλακας σκέφτηκε την πιθα
νότητα ότι ο Yogi θα χάσει το φως του.
Ο σκύλος άρχισε να πέφτει από τις
σκάλες και να κτυπά στους τοίχους.
Το μυστικό που ο Αρχιφύλακας έκρυ
ψε κατά τη διάρκεια της τελετής
απονομής του βραβείου, δεν μπορούοε
πια να το κρατήσει για πολύ. Ο Yogi
προτάθηκε να βγει στη σύνταξη, και ο
Αρχιφύλακας τον πήγε στον κτηνίατρο
για μια τελευταία επίσκεψη. Μετά από
μισή ώρα ο γιατρός μπήκε στην αίθουσα
αναμονής. «Υπάρχει ελπίδα;» ρώτησε ο
Αρχιφύλακας. «Λυπάμαι» απάντησε ο
γιατρός. «Τον βάλαμε να κοιμηθεί.
' Ηταν τυφλός, άρρωστος και πολύ
κουρασμένος. «Ο Αρχιφύλακας τον
κοίταξε χωρίς να καταλάβει. Μετά
κατάλαβε αυτό που εννοούσε ο γιατρός
και q αστυνομικός έπιασε το κεφάλι του
με τα δύο του χέρια. Στο γραφείο του
τώρα - είναι συνταξιούχος από το 1976 υπάρχει μια φωτογραφία του Yogi που
την τράβηξαν όταν τον εξέλεξαν σαν
τον σκύλο της χρονιάς. Στο κάτω μέρος
της φωτογραφίας μπορείς ναδιαβάσεις
αυτές τις λέξεις:
«Yogi, 1965-1972. Θα μείνει σαν ο
μοναδικός στην Ιστορία».

«Η Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη»
του Δημ. Σταμέλου σε δεύτερη έκδοση
Κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση και στη σειρά των εκδόσεων του βιβλιοπωλείου της «Εστίας», η μελέτη του
Δημήτρη Σταμέλου «Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη (Πηγές, προσανατολισμοί και κατακτήσεις από τον 16οαιώνα ως
την εΛοχή μας), συμπληρωμένη με νέα βιβλιογραφικά στοιχεία.
Η «Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη» είναι μια ιστορική, αισθητική και βιβλιογραφική εργασία στην οποία
παρουσιάζονται τον 16ο αιώνα ως την εποχή μας. Αναφέρεται ειδικότερα στην ασημουργία, τη χρυσοχοΐα, την
ξυλογλυπτική, τη λιθογλυπτική τη ζωγραφική, την κεντητική, την υφαντική, την κεραμική και την
αγγειοπλαστική. Οι βασικές αυτές εκδηλώσεις της λαϊκής μας τέχνης παρουσιάζονται με διευρευνητική
επρπτεία και ιστορική και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Αναλυτικότερα εξετάζονται οι πηγές, οι προσανατολισμοί και οι κατακτήσεις της λαϊκής μας τέχνης,
επισημαίνονται τοπικές ιδιομορφίες και επιδράσεις, διατυπώνονται απόψεις κάι συμπεράσματα, γίνονται
συσχετισμοί και συγκρίσεις, βιογραφούνται βασικοί εκπρόσωποι της νεοελληνικής λαϊκής τέχνης και
αξιολογείται, ιστορικά και αισθητικά, το έργο επώνυμων και ανώνυμων λαϊκών δημιουργών που συγκροτεί τη
λαμπρή καλλιτεχνική παρακαταθήκη του λαού μας από την Αλωση σχεδόν ως την εποχή μας.
Το έργο, τεκμηριωμένο με απόψες ειδικών μελετητών του λαϊκού μας πολιτισμού, περιλαμβάνει, επίσης,
εισαγωγή, όπου εξετάζεται η σημασία της μελέτης των πολιτιστικών κατακτήσεων του λαού μας και
επισημαίνεται η αναγεννητική συμβολή των κατακτήσεων αυτών στη διαμόρφωση του νεοελληνικού βίου,
πλούσια'βιβλιογραφία για την ελληνική λαϊκή τέχνη, καθώς και σχετική εικονογράφηση.
Το έργο αποτελεί συμβολή στη βαθύτερη και ενεργητική επικοινωνία μας με το ηρωικό και ποιητικό πνεύμα
που αντιπροσωπεύει, όπως ο ίδιος ο άνθρωπος στον ελληνικό χώρο από τα αρχαία χρόνια, η νεοελληνική λαϊκή
τέχνη. Το πνεύμα που είναι ανάρτηση της ελευθερίας, της ειλικρίνειας, της τόλμης και της αλήθειας.
Το βιβλίο (δρχ. 280) μπορείτε να το ζητήσετε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και απ' ευθείας από τις εκδόσεις της
«Εστίας» (Σόλωνος 60, Αθήνα, 135).
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Δεξιά: Αστυφύλακες της
Αστυνομίας του Μαϊάμι
παρακολουθούν στο Μόνι
τορ τα πρόσωπα των ατό
μων που συνελήφθησαν
κατά το διάστημα του προ
ηγούμενου 24ώρου, κατά
την ανάληψη της υπηρεσί
ας των. Κάτω: Ενας πε
πειραμένος Αστυφύλαξ ε
τοιμάζει το στούντιο για
εγγραφή. Στην απέναντι
σελίδα: Ένας ειδικευμέ
νος Αστυνομικός ξανα
βλέπει την ταινία στην
οθόνη για να αποφασίσει
εάν είναι το καταζητούμενον άτομον.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑ'ΙΆΜΙ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Η ΧΡΗΣΗ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
(VIDEO TAPE)
Από το περιοδικό F.B.I.
Μετάφραση υπό Αστυν. Α κ. Ανδρ. Κρανίτη
Το σύστημα αστό π ο υ α π ο τ ε λ ε ί συνδυα σμό μαγνητο φ ώ νη σ η ς
και κινη μ α το γ ρ α φ ικώ ν φίλμς, χρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι ευ ρ έω ς και δίνει
μια μόνιμη κα τα γ ρ α φ ή της κίνησης και ομιλίας τω ν δ ρώ ντω ν
προσώ πω ν.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Τμήμα του Μαϊάμι
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
είναι πρωτοπόρο στη χρήση του οπτικοακουστικού μέσου (VIDEO TAPE) σαν
σύνηθες μέσο εξακριβώσεως της ταυτότητος από τις Αστυνομικές Αρχές.
Το οπτικοακουστικό αυτό σύστημα
(VIDEO TAPE) άρχισε να λειτουργεί το
Δεκέμβριο του 1966 και από τότε όλα
τα πρόσωπα που συνελήφθησαν από
την Αστυνομία του Μαϊάμι - εκτός από
τους παραβάτες των τροχαίων κανονι
σμών και τους μεθυσμένους - έχουν
καταχωρηθεί στα αρχεία με το σύστημα
αυτό. Τό σύστημα αυτό που αποτελεί
συνδυασμό μαγνητοφώνησης και κινη
ματογραφικών φιλμς, χρησιμοποιείται
ευρέως και δίνει μια μόνιμη καταγραφή
της κίνησης και ομιλίας των δρώντων
προσώπων.
' Οταν συλληφθεί ενα άτομο οδηγεί
ται στο Αστυνομικό Τμήμα του Μαϊάμι
όπου καταχωρείται η σύλληψή του. Το
άτομο αυτό δακτυλοσκοπείται και φωτογραφείται. Ο κρατούμενος εν συνε
χεία οδηγείται στο στούντιο που ευρίσκεται εγκαταστημένο το VIDEO, στην
άλλη άκρη του διαδρόμου. Μια πινακίδα
στη πόρτα του στούντιο δείχνει το
δωμάτιο που είναι γνωστό σαν δωμάτιο
εξακριβώσεως της ταυτότητος. Το άτο
μο μπαίνει στο δωμάτιο και παρακαλείται να πατήσει επάνω σε ενα ζεύγος
ιχνών παπουτσιών που είναι τυπωμένα

στο δάπεδο και να κοιτάζει προς το
μέρος της κάμερας. Τα φώτα του
στουντίου αρχίζουν να δυναμώνουν
σιγά αλλά σταθερά για να προστατέ
ψουν το άτομο που κινηματογραφείται
να μη αλλοιθωρίσει. Οταν η συσκευή
αρχίζει να λειτουργεί, ο χειριστής ζητά
από τον κρατούμενο να απαντήσει οε
μια σειρά ερωτημάτων, όπως πιο είναι
το όνομά του, η ηλικία του, ημερομηνία
και τόπος γεννήσεως, ύψος αναστήμα
τος, βάρος του σώματος, το χρώμα των
μαλλιών και των ματιών του, και ο τόπος

κατοικίας. Ο κρατούμενος παρακαλείται να δείξει κάθε ορατή ουλή που έχει
στο σώμα του, διάφορα σημάδια ή
τατουάζ και να τα περιγράφει. Στη
συνέχεια παρακαλείται να στρέψει αρ
γά το σώμα πρώτα προς τα δεξιά και
μετά προς τα αριστερά. Με αυτή την
ενέργεια ολοκληρώνεται η εγγραφή
Η διαδικασία προχωρεί μόνο σαν
θέμα εξακριβώσεως των στοιχείων της
ταυτότητος και καμμία ερώτηση δεν
διατυπώνεται στον κατηγορούμενο για
το λόγο της ουλλήψεως ή της κατηγο-
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ρ'ιας που ενδεχόμενα να τον βαρύνει,
καθώς η υπηρεσία δεν επιθυμεί να
συμπεριλάβΙι στην ταvia τίποτα άλλο
που μπορεί αργότερα να την εμποδίσει
από το να την χρηοιμοποιήσει στο
δικαστήριο. Κανένας κρατούμενος δεν
εκφράζει καμμία αντίρρηση για τη
διαδικασία αυτή της εγγραφής οτο
VIDEO. Ο καθένας το δέχεταιαυτό σαν
μέρος της ρουτίνας της διαδικασίας
της εγγραφής του στο αρχείο και όλοι
χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε
να μένουν με την εντύπωση ότι αυτό
είναι μόνο εκείνο που ζητά στην περί
πτωση αυτή η Αστυνομία.
Δυο ουοκευές τηλεοράσεως (MONI
TORS) των 23’ ’ είναι τοποθετημένες
οτο γραφείο παρουαιάοεως των υπαλ
λήλων. Αλλες δυο συσκευές είναι
τοποθετημένες στο γραφείο ανακρίσε
ων των εγκληματιών και μια άλλη στη
Αστυνομική Σχολή. Τρεις φορές την
ημέρα κατά την ώρα της αλλαγής και
του προσκλητηρίου, καθώς οι φρουρές
των αστυφυλάκων αλλάζουν, η ταινία
που εικονίζει τα αυλληφθένα άτομα
κατά το προηγούμενο 24ωρο, προβάλ
λεται στους αστυφύλακες που έρχον
ται να αναλάβουν υπηρεσία. Εάν διατυ
πωθεί επιθυμία η ταινία μπορεί ακόμη
να προβληθεί σε κάθε τάξη της Αστυ
νομικής Σχολής ή στα διάφορα συνέ
δρια που γίνονται εκεί.
Εκπαιδευτική Βοήθεια
Η Αστυνομία του Μαϊάμι χρησιμοποιεί
τις ευκολίες που τις δίνει το στούντιο
για να γυρίσει αρκετές εκπαιδευτικές
ταινίες. Μια ειδικά καλή ταινία με θέμα
το χαρτοπαίγνιο, τα σχέδια και τα
επινοήματα των παικτών έχει παραχθεί
από το τμήμα. Αυτή η ταινία αρκετά
γραφικά περιγράφει τα κόλπα των
παικτών μέσα σε σαράντα λεπτά. Αντί
θετα αρκετές ώρες διδασκαλίας ή
αρκετά χρόνια εμπειρίας θα απαιτούντο
για να γίνει ένας Αστυνομικός γνώστης
των θεμάτων αυτών. Το σύστημα του
MODUS OPERANDI καθιερώνεται και
θα γίνει πιο εκτεταμένο, πιο πολύ
χρήσιμο καθώς περισσότερα πρόσωπα
περιλαμβάνονται στις ταινίες του «VI
DEO». Σε πολλές περιπτώσεις ενα
άτομο που είχε συλληφθεί νωρίτερα,
και είχε καταγραφεί στο VIDEO TAPE
συνελήφθη πάλι από την Αστυνομία
χάρις στην εγγραφή αυτή. Στις περι
πτώσεις αυτές η ταινία του καταζητουμένου ατόμου, καθώς η φωτογραφία
του προσώπου του από κοντινή απόστα
ση είχε προβληθεί οτην αίθουσα ανάλη
ψης της υπηρεσίας.
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’ Ενας Αστυνομικός χειρίζεται την κάμερα ενώ ταυτόχρονα ζητά πληροφορίες από
τον ύποπτο. Στα αριστερά της φωτογραφίας είναι η κονσόλα ηχογραφήσεως και το
υόνιτορ που δείχνει την εικόνα του προσώπου που φωτογραφίζεται.
Χρησιμότης του VIDEO TAPE
Τελευταία η Αστυνομία του Μαϊάμι
εδέχθη εννέα ξεχωριστές καταγγελίες
για ισάρριθμα αδικήματα που έγιναν
στην περιοχή τους και προκάλεσαν
γενική αναστάτωση των κατοίκων. Αρ
κετές εβδομάδες νωρίτερα, δυο ύπο
πτοι είχαν συλληφθεί για άλλες κατηγο
ρίες και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μια
ταινία που έδειχνε τις εικόνες των
υπόπτων διεσπαρμένες ανάμεσα σε
εικόνες άλλων ομοίων προσώπων με τις
ίδιες περίπου περιγραφές, ετοιμάστη
κε. Η ταινία αυτή προβλήθηκε ξεχωρι
στά στους παθόντες και σε διαφορετι
κές ώρες, όταν οι παθόντες αυτοί
διευκολύνοντο να περάσουν από το
Αστυνομικό Τμήμα. Επτά από τους
παθόντες αυτούς αμέσως ανεγνώρισαν
τους υπόπτους από το VIDEO που τους
επιδείχθηκε όπου τα ύποπτα πρόσωπα
εικονίζονται στη ταινία η οποία δεν θα
μπορούσε να συγκροτηθεί χωρίς τη
βοήθεια του VIDEO, αφού κανένα
πρόσωπο από αυτά που εφαίνοντο στην
ταινία δεν εκρατείτο. Η Αστυνομία του
Μαϊάμι δεν προτίθεται να κάνει καμμία
αλλαγή στη πολιτική της χρήσεως του
VIDEO TAPE η οποία βασίζεται σε
αποφάσεις πού εξέδωσε το ανώτατο
δικαστήριο. Οι αποφάσεις αυτές υπο
χρέωσαν τις Αστυνομικές αρχές να
δέχονται την παράσταση των συνηγό
ρων υπεραοπίσεως ως υποχρεωτική
κατά την ετοιμασία της ταινίας παρουσί
ασης των φωτογραφιών των υπόπτων. Η
Αστυνομία του Μαϊάμι χρησιμοποιεί το
VIDEO TAPE, καθαρά σαν βοήθημα
στις προσπάθειές της να εξακριβώσει
την ταυτότητα του δράστου και κατά
τον ίδιο τρόπο κατορθώνει να βγάζει

φωτογραφίες του από κοντινή απόστα
ση.
Οι υπεύθυνοι της Αστυνομίας του
Μάϊάμι κατατάσουν την εγγραφή του
VIDEO TAPE στην ίδια κατηγορία με
την ύπαρξη κάθε άλλου αποδεικτικού
μέσου που μπορεί να συγκεντρωθεί για
να βοηθήσει την δικαστική έρευνα του
εγκλήματος. Πιστεύουν ότι δεν δικαιο
λογεί την υποβολή ενστάσεως αν δεί
ξουν σε ταινία το ύποπτο πρόσωπο
τέλεσης μιας άδικης πράξης ανάμεσα
σε άλλα πρόσωπα, αφού το δικαστήριο
της Φλόριδας έχει αποφανθεί ότι αυτή
η προβολή των φωτογραφιών για την
αναγνώριση της ταυτότητος του προ
σώπου, στους μάρτυρες δεν αποτελεί
παραβίαση του δικαιώματος της προ
στασίας του ατόμου και δεν απαιτεί την
παρουσία των συνηγόρων υπερασπίσεως.
Σε μια περίπτωση ληστείας επιδείχθηκε στον παθόντα μια σειρά φωτο
γραφιών υπόπτων ανθρώπων από κοντι
νή απόσταση, αλλά στάθηκε αδύνατο να
διακρίνει τον δράση από αυτές τις
φωτογραφίες. Εν πάσει περιπτώσει
όταν στον παθόντα επιδείχθηκε μια
ταινία VIDEO που περιλάμβανε αριθμό
φωτογραφιών υπόπτων ατόμων, ο πα
θών κατώρθωσε να ξεχωρίσει οριστικά
τον δράση του εναντίον του τελεσθέντος εγκλήματος.
Η ζωντανή ομιλούσα εικόνα, ενός
ατόμου είναι φανερά πιο ρεαλιστική
από την άψυχη φωτογραφία του και η
προβολή της ταινίας μπορεί να αποδεί
ξει με μεγαλύτερη ακρίβεια και συντο
μία την ταυτότητα του δράστου.
Το σύστημα που χρησιμοποιείται τώ
ρα είναιασπρόμαυρο. Το υψηλό κόστος
κατασκευής απέκλεισε τα έγχρωμα

συστήματα. Αλλά είναι εύκολο να φαντασθούμε ότι τα έγχρωμα συστήματα
είναι μεγαλύτερης αξίας και πιο υψη
λής αποδόσεως. Αλλά αν θελήσουμε να
υπολογίσουμε την ωφελιμότητα του
εγχρώμου συστήματος, θα πρέπει να
φαντασθούμε ότι δεν θα είναι μακριά ο
χρόνος που η Αστυνομία θα εφοδιασθεί
με έχρωμα συστήματα.
Η Επιλογή του Συστήματος
Η επιλογή της μάρκας που θα αγορασθεί, εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε
υπηρεσίας. Βασισμένη στην εμπειρία
που απόκτησε η Αστυνομία του Μαϊάμι
στη χρήση του VIDEO TAPE, μια
προσεκτική έρευνα όλων των προσφερομένων στην αγορά συστημάτων, είναι
επιβεβλημένη καθώς υπάρχουν πολλές
και καλές μάρκες τέτοιων συστημάτων.
Το σύστημα που αγοράσθηκε από το
Μαϊάμι κόστισε περίπου 13 χιλιάδες
δολλάρια μιας κάποιας γνωστής στης
ΗΠΑ μάρκας και αποτελείτο από μια
κάμερα, τρίποδα, μαγνητόφωνο, ενα
μόνιτορ και μικρόφωνο. Επίσης από ενα
άλλο φορητό VIDEO TAPE RECOR
DER, δυο φορητές κάμερες, έξι συ
σκευές τηλεοράσεως και τις ανάλογες
ταινίες. Οι εταιρίες που διαθέτουν
τέτοια συστήματα ενδιαφέρονται ζωηρώς για την επιτυχή χρήση των συστη
μάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Γιαυτό διαθέτουν κάθε βοήθεια ή τεχνι
κές συμβουλές απαραίτητες για τη
χρήση των συστημάτων πλέον του ότι
εκπαιδεύουν το προσωπικό στη χρήση
αυτών των συστημάτων.
Τό σύστημα που επιλέχθηκε από την
Αστυνομία του Μαϊάμι, χρησιμοποιείται
πολύ ικανοποιητικά. Και τα μηχανήματα
αυτά όπως είναι σήμερα φέρουν σε
πέρας την αποστολή των πάρα πολύ
καλά.
Στη σημερινή μορφή τους δεν είναι
τίποτα άλλο παρά ενα μικρό βήμα προς
την κατεύθυνση της κατανόησης της
ανάγκης χρησιμοποιήσεως του συστή
ματος και δυνατότητας προμήθειας του
από τις κρατικές υπηρεσίες.
Σημείωση της Συντάξεως
Και στη χώρα μας άρχισε πριν μερικά
χρόνια να χρησιμοποιείται το VIDEO
TAPE, όχι βέβαια από τις κρατικές
αρχές όπως θα περίμενε κανείς, αλλά
από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου
διαδίδεται σε πολλούς τομείς. Ετσι
τοποθετούνται μηχανές λήψεως σε
μέρη που παρουσιάζουν μεγαλύτερες
πιθανότητες εγκληματικής δράσεως
όπως τράπεζες, μεγάλα καταστήματα,
στους κεντρικούς δρόμους των Αθη
νών όπου ελέγχεται η καθημερινή

κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ενώ θα
μπορούσε ακόμη να χρησιμοποιηθούν
στα αθλητικά γήπεδα, όπου πολλές
φορές οι θεατές ξεσπούν σε βιαιότη
τες.
Η εγκατάσταση κάμερας στα σημεία
αυτά μπορεί να χρησιμεύσει προληπτι
κά και κατασταλτικά.
Προληπτικά γιατί οι υποψήφιοι δρά
στες θα διστάσουν πολύ πριν επιχειρή
σουν να δράσουν όταν γνωρίζουν ότι
κάποια κάμερα αποτυπώνειτις κινήσεις
τους, και κατασταλτικά γιατί η ταινία θα
χρησιμεύσει στην ανακάλυψη των δρα
στών και ενδεχομένως σαν αποδεκτικό
μέσο στο δικαστήριο.
Πλέον όμως της χρησιμότητας αυ
τής, συχνά μπορεί να αποτελέσει μέσο
ελέγχου των οργάνων της τάξεως,
ώστε να αποδειχθεί αν στην πράξη
ενεργούν σύμφωνα με τα κριτήρια
νομιμότητος, οπότε θα αντιμετωπίσουν
τον έλεγχο της υπηρεσίας. Αλλά έτσι
με τη χρησιμότητα αυτή μπορεί να
συμβάλλει ουσιαστικά και στην προστα
σία των δικαιωμάτωντου κατηγορουμέ
νου από αυθαίρετες και παράνομες
ενέργειες των οργάνων της τάξεως.
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πάλους του, τον Βρούτο και τον Κάσσιο,
τους έκανε κυβερνήτες επαρχιών,
πράγμα πόυ έδειξε την μεγάλη γενναιοφροσύνη του. Ονειρευόταν να επε
κτείνει την αυτοκρατορία ως πέρα από
την Γερμανία.
Η γενναιοδωρία του Καίσαρος προ
ξενούσε την αγάπη αλλά και το μίσος,
και υπήρχαν άνθρωποι γύρω του που
σχέδιαζαν την καταστροφή του. Τον
Φεβρουάριο του 48 ο Κάσσιος μπήκε
επί κεφαλής μιας συνωμοσίας για την
δολοφονία του και έπεισε τον Βρούτο
να συμμετάσχει κι αυτός: τον Βρούτο
που ο Καίσαρ αγαπούσε σαν παιδί του,
ίσως επειδή πραγματικά ήταν. Οι συνω
μότες ισχυρίζονταν ότι τα κίνητρα τους
ήσαν ευγενή και μπορεί και να το
πίστευαν: Ισως θεωρούσαν τους εαυ
τούς τους ήρωες προορισμένους να
απαλλάξουν την Ρώμη από ενα τύραν
νο. Η περίπτωση όμως του Βρούτου
ήταν πιο περίπλοκη. ' Ισως δεν είχε
ποτέ συγχωρήσει την μητέρα του που
τον είχε κάνει νόθο. ' Ηταν σιωπηλός
και ενδοστρεφής άνθρωπος, καλλιερ
γημένος, με ννώση της φιλοσοφίας και

των ελληνικών, είχε κυβερνήσει συνε
τά και τίμια την Εντεύθεν των ' Αλπεων
Γαλατία κάτω από τις διαταγές του
Καίσαρος.
Στις αρχές Μαρτίου, ο Κάσσιος πήγε
και είπε στον Βρούτο ότι την δεκάτη
πέμπτη του μηνάς (κατά τις ειδούς μεσομηνία των Ρωμαίων) ο Καίσαρ θα
κατάφερνε ενα μεγάλο χτύπημα στην
αυτοκρατορία. Ο τοποτηρητής του
Λεύκιος Κόττας είχε προτείνει στην
Εκκλησία (που είχε ήδη συμφωνήσει) να
τον ανακηρύξουν βασιλέα γιατί ο μάν
της είχε πει ότι μόνο ένας βασιλεύς θα
μπορούσε να νικήσει τις φατρίες εναν
τίον των οποίων ετοιμαζόταν να πολε
μήσει. Καμμιά αντίδραση δεν προβλεπόταν εκ μέρους της Συγκλήτου, ε φ ’
όσον η πλειοψηφία ήταν τώρα με τον
Καίσαρα. Δεν απέμενε τίποτε άλλο
παρά να σκοτώσουν τον τύραννο πριν
να είναι πολύ αργά.
Το βράδυ της δεκάτης τετάρτης ο
Καίσαρ δείπνησε με τους φίλους του.
Το θέμα της συζητήσεως ήταν «τι
είδους θανάτου προτιμάτε;» Ο καθέ
νας είπε τα δικά του. Ο Καίσαρ εκφράσθηκε υπέρ του ξαφνικού και βίαιου
θανάτου. Η Καλπουρνία, εκείνη την
νύχτα, ονειρεύθηκε ότι την είχε σκεπά
σει το αίμα καιπαρακάλεσε τον Καίσαρα
να μην πάει στην Σύγκλητο το πρωί,
εκείνος όμως έφυγε, λίγο πριν φθάσει
στο σπίτι του ένας φίλος που πήγε να
τον ειδοποιήσει για την συνωμοσία
εναντίον του. Στον δρόμο ένας μάντης
του φώναξε «Πρόσεξε τις ειδούς του
Μαρτίου!» και ο Καίσαρ απάντησε «Μα
έχουν φθάσει!» «Δεν πέρασαν όμως»,
είπε ο μάντης.
Καθώς μπήκε στον προθάλαμο, ένας
άνθρωπος που ήθελε να του μιλήσει
του έβαλε ενα σημείωμα, το οποίο
αυτός δεν διάβασε. ' Ηταν μια προειδο
ποίηση. Μετά, οϊύλλιος Κίμβρος γονά
τισε μπροστά του για να τον παρακαλέσει για την επιστροφή του εξόριστου
αδελφού του. Ο Καίσαρ τον παραμέρι
σε, αλλά ο Τύλλιος του τράβηξε την
τήβεννο. Τότε το μαχαίρι του Κάσκα
τον χτύπησε λίγο κάτω από το λαρύγγι,
δεν τον πέτυχε, και ο Καίσαρ χτύπησε
τον Κάσκα στο χέρι με την μεταλλική
πέννα του. Την στιγμή όμως εκείνη ενα
άλλο μαχαίρι τρύπησε το πλευρό του
και τα χτυπήματα άρχισαν τώρα να
έρχονται από όλες τις μεριές. Με
είκοσι τρεις μαχαιριές στο κορμί του, ο
Καίσαρ σκέπασε το κεφάλι με τον
χιτώνα του και έπεσε νεκρός κάτω από
το άγαλμα του Πομπηίου.
JULIA HORN
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ΤΟ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΟ Τ Ο Υ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Γράφει ο Διάκονος Π. ΓΕΡ. Ζ Α Μ Π Ε Λ Η Σ

ΚΕΙΝΟ
Ε ράστια

ο π ο ίο δημιουργεί τ ε 
ερωτηματικά και α ν η 
συχία, για την μελλοντική π ο ρ εία
της ζωής του α νθρ ώ πο υ, είναι η
βαθειά φθορά, υποτίμηση και εκμηδένιοη της ανθρώπινης π ρ ο σ ω 
πικότητας. Γιατί στον καιρό μας
ζοόμε στην τραγική του κορύφω ση
και αυτό το μεγάλο δράμα. Την
έντεχνα οργανω μένη και σ υ σ τη μ α 
τικά καλλιεργημένη προβολή και
διακίνηση του χυδαίου, της ανηθικότητας και κάθε διαστροφής μέσα
το

στον π ο λ ύ π α θ ο κοινωνικό μας χ ώ 
ρο. Για τον λόγο αυτό δεν χ ρ ειά ζε
ται δυνατό μυαλό να συμεπράνει
αβίαστα, ότι στην ε π ο χ ή μας γ ίν ε 
ται π ρ ο σ π ά θ ε ια — σε μεγάλο δε
π οσ οσ τό υλοποιείται α υτή — να
οδηγηθεί και ο άνθρ ω πος στο περί θώριο της κοινωνίας. Ο άνθρωπος,
βέβαια, π ο υ είναι και παρ αμένει
ολοκληρωμένη ψυχοσωματική και
π νευματική υπόσταση.
Εάν ρίψουμε μια φ ε υ γ α λέα ματιά
στα σύγχρονα «πνευματικά» δημι

ουργήματα θα διαπιστώ σουμε, ότι
στην συντριπτική τους π λειο ψ η φ ία
με αυτά διακινείται το χυδαίο, η
ρυπαρότητα, η ασυδοσία και η
αναρχία. Τα πολύ μο ρ φ α α κ ό μ η π ε ριοδικά, π ο υ εισβάλανε α π ό το
εξωτερικό και θαλθήκανε να μας
«σαρκοποιήσουνε», να μας υ π ο τ ά 
ξουν στην τυφλή δύναμη του σεξ'
τα τηλεοπτικά σήριαλ και τα κινη
ματογραφικά ή θεατρικά έργα, όλα
αυτά υ πηρ ετούνε τον κόσμο των
τυφ λώ ν ενστίκτων και των άλογω ν
π α θ ώ ν . Πολλοί είναι εκείνοι π ο υ
μεθοδεύουν μια διάβρωση και α λ 
λοίωση σε κάθε αξία. Αδίσταχτα
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ε να επιβάλλουν, με
τον μοντέρνο τρ ό πο της α π ο μ υ θ ο 
ποίησης, «καινοφανή» και κενά ε π ι
νοήματα της αρρωστημένης φ α ν 
τασίας τους. Δεν διστάζουν δε και
να «διδάξουν» τους «πλανεμένους»
κ α ί « κ α θ υ σ τερ η μ ένο υ ς » α ν θ ρ ώ 
πους παίρνοντας βάση τη ζωή και
την δράση των ζώων. Σημειώνει
αξιοπρόσεχτα ο Δημ. Ψαθάς: «Να
α π ο μ υ θ ο π ο ιή σ ο υ μ ε τον έρωτα. Τι
θα π ε ι έρωτας; Κολοκύθια. Τα ζώ α
δεν έχουν φλερτ. Τι μας χρειάζεται
ο έρωτας; Ν' α π ο μ υ θ ο π ο ιή σ ο υ μ ε
τη ντροπή. Τα ζώ α δεν έχουν
ντροπή. Τα ζώα δεν ξέρουν δημο
σία αιδώ. Τι μας χρειάζεται η ντρο
π ή ; Ν' α πο μ υ θ ο π ο ιή σ ο υ μ ε το φ ι
λότιμο. Τα ζώα δεν έχουν φιλότιμο;
Ν' α π ο μ υ θ ο π ο ιή σ ο υ μ ε την ηθική.
Τα ζώ α δεν έχουν ηθική. Τα ζώ α δεν
έχουν ηθικούς κανόνες. Τι μας χρει άζεται η ηθική; Ν' α π ο μ υ θ ο π ο ιή 
σουμε τη φιλοδοξία. Τα ζώ α δεν
ενδιαφέρονται για δόξα. Τι μας
χρειάζονται οι φιλοδοξίες; Ν' α π ο 
μ υθ οποιήσουμε τη φιλία. Τα ζώ α
δεν έχουν φίλους. Τα ζώ α δεν
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σ υ νά πτο υ ν φιλίες. Τι μας χ ρ ειά ζε
ται η φιλρπατρία; Ν' α π ο μ υ θ ο π ο ι
ήσουμε τα αισθήματα της αγάπης,
της πίστης, της αφοσίωσης, της
αυτοθυσίας -μ ύ θ ο ι είναι ό λα— τι
μας χρειάζονται;» (Τα Νέα 16.4.75).
Και όλα αυτά γίνονται στο όνομα
μιας νέας «κουλτούρας», μιας νέας
αντίληψης για τις αξίες της ζωής, η
ο π ο ία — τελικά— μαστίζει την ζωή,
την α πο νευ ρώ νει και την κάνει ζωή
δίχως αξίες. Ζωή στείρα και α ναιμι
κή. Φορτισμένη με τα π ο λυ π ο ίκιλα
φορτία των π α θ ώ ν, τα ο π ο ία ε γ 
κλωβίζουν την ζωή και τον ά νθ ρ ω 
π ο μέσα στους βασανιστικούς χ ώ 
ρους της αποτυχίας, της αγωνίας,
της μοναξιάς, του άγχους, της υ π ο ταγής στην ανομία και την διαφθο ρά.
Γα γεγονότα αυτά υ π ο γ ρ α μ μ ί
ζουν -δ υ σ τ υ χ ώ ς - την τρομαχτική
α π ο τ υ χία του σύγχρονου υλιστι
κού μας πολιτισμού. Του π ο λ ιτ ι
σμού π ο υ π αρ αμ ένει ξένος προς
τα βαθύτερα αιτήματα και τις υ ψ η 
λές 'προσδοκίες της ανθρώπινης
ψυχής, αλλά και π ο υ ενδιαφέρεται
πεισματικά για την υλική πρόοδο
και τεχνολογική α νά π τυ ξη του α ν 
θ ρ ώ π ο υ ' της ε π ο χ ή ς - του κόσμου.
«Ο κόσμος τω ν λογικών όντων,
π α ρ ά τις πολυάριθμες επιτυχίες
του, π αρ αμ ένει στο έλεος των
π ρ ω το γ ό νω ν του ενστίκτων. Οι π ό λεμοι δεν καταργήθηκαν. Οι α ν τ α 
γωνισμοί σε εθνική και υπερεθνική
κ λ ίμ α κ α π ο λ λ α π λ α σ ιά ζ ο ν τ α ι. Οι
κίνδυνοι της φυσικής και ψυχικής
υ πά ρ ξεω ς διευρύνονται. Η α π ε λ π ι
σία βασιλεύει π αντού. Η αβ εβ α ιό 
τητα ταλαιπω ρεί δισεκατομμύρια
υπάρξεις. Νέοι κίνδυνοι π α ρ α μ ο 
νεύουν π ίσ ω α π ' το κάθε μας
βήμα». (Βλ. Στέλιου Αρτεμάκη: ο
ανθρώπινος πολιτισμός α π έτυ χ ε;
στον Ελεύθ. Κόσμο 14.12.1975).
Μ έσα στο γενικό αυτό κλίμα της
ψ υχοπνευματικής κα τά πτω σ η ς και
ηθικής ατονίας, π ο υ δυναστεύει
ψυχές και σώ ματα, βραχυκυκλω μένος ο σύγχρονος ά νθρ ω πο ς χάνει
καθημερινά α π ό την ω ραιότητα και
την γοητεία της πνευματικής του
ταυτότητας. Υ ποχω ρεί στις π ο λ υ 
άριθμες προκλήσεις της ανομίας,
πολλές δε φορές συμβιβάζεται με
αυτή. Κι έτσι αλλοτριώνεται α π ό
κάθε αξία. Α π οξενώ νεται α π ό την
αρετή. Φθείρεται εσωτερικά. Αδει
άζει ψυχικά. Καί έρχεται, σαν φ υ σ ι
ολογική κατάληξη όλης αυτής της

υποταγής, η βαθύτατη φ θορά και η
δύναμη της εξουσίας σε όλα τα
βαρύτατη εκμηδένιση της π ρ ο σ ω 
«πολιτιστικά» φανερώ ματα της ε 
πικότητάς του. Α π ό την στιγμή
π ο χ ή ς μας, στο βάθος αισθάνεται
αυτή όλα τα έργα του παίρνουν
ανίσχυρος, αδύναμος, μόνος και
την χροιά και την ετικέτα της «νομι
α σ θ ε ν ή ς .' Οταν τολμήσει να α τενί
μότητας». Η ανομία αποκτά... νομι
σει το βάθος της ψυχής του κυριεύ μότητα. Η διαστροφή και η ανήθικο εται α π ό τρόμο και αγωνία. Αυτός ο
τητα καμουφλαρισμένες π ρ ο σ φ έ πανίσχυρος, ο γίγαντας, τρέμει την
ρονται στην κοινωνία κάτω α π ό την
εσωτερική του γύμνια' την κενότη επιχρυσω μένη ετικέτα του ηθικού *τ α της ψυχής του' την άδεια του
και του σοβαρού. Αν αυτό είναι
καρδιά. Κι αυτό στοιχειοθετεί το
π ο τ έ δυνατό να χαρακτηρισθεί έ ρ 
καυτέρό του μαρτύριο. Η εκτίμησή
γο και π ρ ο φ ο ρ ά μιας αληθινής
του όμως αυτή τον σπρώ χνει σε
ανθρώπινης προσω πικότητας.
α ν ώ φ ε λ ε ς κα ι ο δ υ ν η ρ έ ς λύ σ εις.
Υστερα α π ό όλη αυτή την μ αρ 
Πολλές φορές καταφεύγει, σε μια
τυρική πραγματικότητα η π ρ οσ οχή
ύστατη ελπίδα σωτηρίας, στα ν α ρ 
και η διακίνηση του χυδαίου, ε ύ κ ο 
κωτικά, την ασυδοσία, τον α να ρ χι
λα ερμηνεύεται σαν φυσιολογικό
σμό. Ά λ λ ε ς φορές — τις π ιο π ο λ 
«ψυχαγωγικό» γεγονός. Μ ια καρδιά
λές— σ π ρ ώ χνετα ι α π ό τις αδιόρα
ν ε κ ρ ω μ έ ν η α π ό τις η θ ικές και
τες δυνάμεις, π ο υ κυρίευσαν την
ψ υχή του, στην αυτοκτονία. Και
πνευματικές της αντιστάσεις' ένας
βρίσκει μια «έξοδο» στο εσωτερικό
άνθρω πος ορφανός α π ό δημιουρ
γικές εφέσεις και ειλικρίνεια' μια
του μαρτύριο.
Η λύση όμως υ πά ρ χει για κάθε
ψ υχή γυμνή α π ό την αρετή' την
ανθρ ω πιά και την πίστη στην α λ ή 
ά νθρ ω πο και η «έξοδος» ελεύθερα
θεια τ ο υ , λόγου του Θεού δεν
ανοίγεται μπροστά του. Αρκεί να
θελήσει να υ π ο τ α χθ ε ί στη δύναμη
μπορεί π ο τ έ να σεβαστεί την α ξιο 
π ρ έ π ε ια του ανθρώ που. Δεν είναι
της Εκκλησίας μας. Στον χώ ρο τ ο ύ 
π ο τ έ δυνατό μέσα σε σώ ματα και
το — μοναδικά και αντικατάστατα—
σε ψυχές π ο υ υ πά ρ χει και κυβερνά
διακινείται η αλήθεια και η αξιοπρέ το άνομο π ά θ ο ς ' η αθεΐα και το
π ε ια του ανθρ ώ που. Μ έσα στην
Εκκλησία δεν υ π ά ρ χ ο υ ν οι φ θ ο ρ ο 
φρόνημα της σάρκας, δεν είναι
π ο τέ δυνατό να υ πά ρ χει και ο
π οιοί μηχανισμοί του κόσμου, π ο υ
δένουν τις ψυχές και τα σώ ματα
σεβασμός στον άνθρ ω πο. Αφού οι
στα γρανάζια των σκοτεινών έργων
αξίες π ο υ μπορούν να διασ φ αλί
τους, για να τους συντρίψουν π ά ν ω
σουν τον ά νθ ρ ω π ο α π ό τους μεγά στους ογκόλιθους της α πά τη ς και
λους κινδύνους της ε π ο χ ή ς μας, οι
της διαφθοράς. Η Εκκλησία του
ο π ο ίο ι ασφυκτικά τον περιζώνουν,
θ ε ο ύ είναι το ταμείο της Χάριτος
έχουν οδηγηθεί έξω α π ό την ζωή
του Αγίου Π νεύματος' η Τ ράπεζα
του, στα επικίνδυνα πεζοδρόμια
της Ελευθερίας' το μονοπώ λιο της
της άρνησης και του μηδενισμού,
χαράς και της ειρήνης' η κοινωνία
τότε πώ ς, αλήθεια, μ πορ ούμε να
της γ ά π η ς και ο αγω γός της α λ ή 
μιλάμε για έσχατη π ρ ο σ π ά θ ε ια
θειας του Θεού. Η γνώση και η
σωτηρίας τ ο υ α νθρ ώ που, π ο υ χ ά 
βίωση του θελήματος του Θεού
νεται; Μ ε ποιές π ρ οϋ πο θέσ εις θα
ανοίγει τα μάτια του ανθρ ώ που,
του διασφαλίσουμε αυτή την α ν 
για να αντικρύσει υ π εύ θ υ να και
θρώ πινη ταυτότητα;
συνετά το συμφέρον του. Να δει
Π ρέπει κά π ο τ ε να εννοήσουμε
αντικειμενικά π οιές είναι οι αξίες
την μεγάλη αλήθεια. ' Εξω α π ό τον
της ζωής και ποιος ο ρόλος τους. Να
χώ ρο της Χριστιανικής Α π ο κ ά λ υ 
κυττάξει — τ ε λ ικ ά - τα γεγονότα και
ψης' μακρυά α π ό την Εκκλησίο
τα φαινόμενα όχι κάτω α π ό τους
φ θ είρ ετα ι α δ ιά κ ο π α και α π ο γ υ 
μυω πικούς φ ακούς τω ν α ισ θ ήσ ε
μνώνεται ολοκληρωτικά ο ά νθ ρ ω 
ων, αλλά κάτω α π ό τους μεγενθυπ ος α π ό κάθε εσωτερική (α ξιολο 
τικούς φακούς, π ο υ α π λό χ ερ α χ α 
γική) επένδυση. Δεν τον διορθώ 
ρίζει ο λόγος του Θ εού και η
νουν και δεν τον ολοκληρώνουν
μυστηριακή ζωή. Να δει έτσι και την
π ο τ έ τα π α υ σ ίπ ο ν α της ανομίας,
κατάντια της ανθρώπινης τ α υ τ ό 
τα ο π ο ία τόσο π ο λ ύ η άρνηση
τητάς του και να ξεκινήσει τον τίμιο
σήμερα διακινεί. Ούτε και τον σ τ η 
και σωτήριο α γώ να για την α ν α ρίζουν τα ναρκωτικά της ποικίλης
στήλωση της πεσμένης και φ θ α ρ 
ασυδοσίας. Γι' αυτό ενώ μπορεί να
μένης ανθρώπινης εικόνας του.
υ περη φ ανεύετα ι, ότι κατέχει την
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Ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
Πάντα εντυπωσιάζεται κανείς όταν βρίσκεται καιπάλι στον άγιο λόφο της Πνύκας που απέχει δυο
βήματα από τα επιβλητικά ερείπια της Ακρόπολης, όπου πριν 2500 χρόνια περίπου έλαμψε η
μεγαλοφυία των ανθρώπων που μας κληροδότησαν το Ολυμπιακό ιδανικό.

Ο Ολυμπισμός απέναντι στη βια και
το καλώς αγωνίζεσθαι, ήταν το θέμα
που απασχόλησε τους 740 συνέδρους
της 2.3ης τακτικής συνόδου της Διε
θνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Η επίσημη τελετή ενάρξεως της
συνόδου πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιου
λίου 1983 στο λόφο της Πνύκας,
παρουσία των 740 συνέδρων και λοιπών
επισήμων, ενώ τις επόμενες ημέρες οι
συνεδριάσεις έγιναν στο μαγευτικό
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και κράτη
σαν μέχρι στις 2.1 του ίδιου μηνάς.
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπια
κής Επιτροπής Ισπανός Χουάν Αντόνιο
Σάμαρανκ κατά την επίσημη τελετή
ενάρξεως της συνόδου στη προσφώνη
σή του προς τους συνέδρους είπε:
«Πάντα εντυπωσιάζεται κανείς όταν βρί
σκεται και πάλι στον άγιο λόφο της
Πνύκας που απέχει δύο βήματα από τα
επιβλητικά ερείπια της Ακρόπολης, όπου
πριν από 2500 χρόνια περίπου έλαμψε η
μεγαλοφυία των ανθρώπων που μας κλη
ροδότησαν το Ολυμπιακό Ιδανικό.
Εδώ, και ίσως ακόμα περισσότερο στην
Ολυμπία, όπως θα διαπιστώσετε μόνοι
σας αύριο, τείνουμε να εξιδανικεύσουμε
την ιστορία, γιατί μας είναι δύσκολο να
χαλιναγωγήσουμε τη βαθιά και σε μεγάλο
βαθμό λανθάνουσα συγκίνηση που μας
διακατέχει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να
παραμείνουμε νηφάλιοι, αν θέλουμε να
διεκπεραιώσουμε πλήρως και αντικειμενι
κά το καθήκον που μας ανατεθηκε.
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Αυτό όμως δεν εξαρτάται μόνον από
τους επικεφαλεις της Ολυμπιακής κίνη
σης. Εξαρτάται από κάθε μέλος της
μεγάλης μας οικογένειας: από τους
αθλητές, τους υπαλλήλους, τους φιλά
θλους, τους ιθύνοντες, τους δημοσιογρά
φους, όλοι τους είναι υπόλογοι σε τοπικό
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο
για την εφαρμογή και τήρηση των αρχών
που έχουν κατοχυρωθεί στο «Ολυμπιακό
Χάρτη».
Γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ σημαντικό
να αναλάβει ένα όργανο τη διάδοση
αυτών των ιδεών, την ενδελεχέστερη
μελέτη και το στοχασμό ε π ’ αυτών. Η
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανέλαβε
λοιπόν την πρωτοβουλία και την ευθύνη
για την επίτευξη αυτών των στόχων,
οργανώνοντας υπό την αιγίδα της τη

Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην οποία
θα έχετε την ευχαρίστηση να αυμμετάσχετε. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο
εβδομάδων κοινής ζωής που θα ζήσετε,
θα ανακαλύψετε, ελπίζω, τι είναι αυτό που
καθιστά την Ολυμπιακή Κίνηση μία τόσο
ειδική και παγκόσμια δύναμη, ώστε να έχει
γίνει πλέον η μεγαλύτερη κοινωνική
κίνηση της εποχής μας. Το καθήκον σας
όμως δεν σταματά εδώ. Οταν θα επιατρέψετε στις πατρίδες σας, εναπόκειται
σ ’ εσάς να μεταδώσετε σε άλλους αυτά
που μπορέσατε να ανακαλύψετε εδώ. Με
αυτόν τον τρόπο εσείς οι ίδιοι θα συνει
σφέρετε με συγκεκριμένο τρόπο στη ζωή
της κίνησής μας, και τρέφω το διακαή
πόθο ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν
πολλοί από εσάς που θα είναι πρόθυμοι να
μας διαδεχθούν.
Με αυτόν τον τρόπο η 23η σύνοδος της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας θα απο
δείξει για άλλη μια φορά, πόσο δίκιο είχαν
οι ιδρυτές της, όπως και εκείνοι που
αφιερώνουν τους εαυτούς χωρίς κανένα
ενδοιασμό.
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε στους
συνέδρους ο Υφυπουργός Νέας Γενιάς
και Αθλητισμού κ. Λαλιώτης μεταξύ
άλλων τόνισε:
«Οι συναντήσεις των διακεκριμένων
εκπροσώπων του Διεθνούς Ολυμπι
σμού στην Ελλάδα αποκτούν μια ιδιαίτε
ρη σημασία. Και τούτο γιατί επιδιώκουν
με φιλότιμο και συνειδητό τρόπο να
ζωντανέψουν, να αναδείξουν και να
δικαιώσουν πανανθρώπινα ιδανικά και

Καθημερινή εικόνα βίας στα γήπεδα μεταξύ των φιλάθλων.
Αξίες, που δοκιμάστηκαν και άντεξαν
στο χρόνο.
Κάθε φορά η σύνοδός σας γεμίζει και
εμάς τους Έλληνες και όλους τους
ανθρώπους του πλανήτη μας με αισιο
δοξία, γιατί αναμφίβολα αποτελεί ένα
σύμβολο ειρήνης συνενόηοης, συνερ
γασίας και συναδέλφωσης όλων των
Λαών. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας
η βία σαν φαινόμενο και σαν γεγονός
βρίσκεται σε έξαρση. Στις μέρες μας η
βία ως λογική και συμπεριφορά καθώς
και η βια ως πράξη μέσα και έξω από
τους Αγωνιστικούς χώρους σκιάζουν
την ομορφιά των αθλητικών εκδηλώσε
ων και αμαυρώνουν το Αθλητιτικό
Πνεύμα.
Είναι σίγουρο ότι η ριζική αντιμετώπι
ση της βίας δεν μπορεί παρά να
σχετίζεται τόσο με την εξάλειψη των
αιτίων που την παράγουν και τηναναπαραγάγουν όσο και με τη διάδοση της
Αθλητικής Παιδείας».
Τις επόμενες ημέρες το συνέδριο
συνέχισε τις εργασίες του στον Ιερό
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Εκεί κάτω
από τις ιερές οκιές των πρωτοπόρων
του Αθλητισμού, οι ομιλητές αναφέρ
θηκαν διεξοδικά στο θέμα του αθλητι
σμού και της βίας. Ένας από τους
ομιλητές ήταν και ο Δρ. Τζων Πάουελ,
καθηγητής της Ανθρώπινης Κινητικής,
του Πανεπιστημίου Γουέλφ του Κανα
δά, την ομιλία του οποίου παραθέτου

με:
Εισαγωγή
Οταν γράφει η μιλάει κανείς για την
επιθετικότητα και τη βία, υπάρχει ο
κίνδυνος να επικρατήσει μία τάση ισχυρογνωμοσύνης, επειδή το θέμα αυτό είναι
τόσο αμφιλεγόμενο. Θα πρέπει να προσέ
ξω ιδιαίτερα στην ομιλία μου να μην είμαι
ούτε πικρός, ούτε βίαιος ή πικρόχολος και
να μην εκνευρίσω κανέναν άθελα μου
διότι, αν παρερμηνευτώ, τα λόγια μου θα
μπορούσαν να σπείρουν το μίσος και ο
σπόρος αυτός αναπτύσσεται γρήγορα και
καταλήγει οτη βία. Γι' αυτό, και για να γίνω
καλλίτερα κατανοητός, θα ερμηνεύσω το
νόημα ορισμένων λέξεων που αναφέρονται ο ' αυτό το κείμενο.
Επιθετικότητα:
Η αυταρχικότητα θεωρείται είτε καλό
χαρακτηριστικό που φανερώνει ενεργητι
κότητα και πρωτοβουλία, είτε σημάδι
συναισθηματικής αστάθειας. Είναι πάντως
περισσότερο ένα επιθετικό παρά ένα
αμυντικό χαρακτηριστικό, η πρώτη πράξη
εχθρότητος, το πρώτο τραύμα, η αρχή
μιας διαμάχης, ενός καβγά η ακόμα και
μιας αυθαιρεσίας, μια απρόκλητη επίθε
ση.

Βία
Η άσκηση σωματικής δύναμης με σκοπό
να πληγώσεις ή να βλάψεις πρόσωπα ή
πράγματα■ μία ενέργεια που αναγκάζει
ένα άτομο να πάει ή να φύγει από κάπου ή
να κάνει κάν ή να πάψει να κάνει κάτι.
Είναι ο αφύσικος περιορισμός μιας φυσι
κής διαδικασίας ή συνήθειας και η βίαιη

παρέμβαση στην προσωπική ελευθερία.
Εκφράζεται με τη βιαιότητα, την αυθά
δεια, τη δύναμη, το ξέσπασμα, την αισχρο
λογία, την αδικία, το θυμό, την καταπάτη
ση, την αγριότητα και την καταπίεση.

Συναγωνισμός:
Η προσπάθεια να κερδίσεις κάτι που
ένας άλλος προσπαθεί να κερδίσει την
ίδια στιγμή. Η προσπάθεια επιτεύξεως του
ιδίου ατούχου από δύο ή περισσότερα
άτομα. Είναι η αντιπαλότητα.
Φατριασμός:
Όταν κάποιος συμμαχεί ή συμπαρα
τάσσεται με κάποιον άλλον. Μία τυφλή,
προκατειλημμένη, αδικαιολόγητη ή φανα
τική, προσκόλληση ή υποστήριξη ενός
ατόμου, μιας ομάδας ή ενός σκοπού.
Μίσος: η ενεργός αντιπάθεια.
Εχθρότης: είναι η μοχθηρά
Φανατικός:
Έξαλλος, θυμωμένος, ασυγκράτητος.
Είναι τα χαρακτηριστικά ενός «δαιμονι
σμένου» ανθρώπου και οδηγούν σε υπέρ
μετρο ενθουσιασμό, σε έξαλλες και εξε
ζητημένες ιδέες και πράξεις.
Επιδεικνύομαι:
Κινούμαι ή πράττω κατά τρόπο που με
προβάλλει.
Φαν (ανεμιστήρας):
Ένα μηχάνημα που ανακινεί τον αέρα.
Σύντμηση της λέξεως «φανατικός».
Αθλητισμός:
Διασκέδαση ή τρόπος να περνάει κα
νείς την ώρα του, ψυχαγωγία ή αναψυχή.
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Παιγνίδι·
Επιθετικότητα:
Από βιολογικής πλευράς η επιθετικότη
τα αποτελεί ένα κανονικό χαρακτηριστικό
του ανθρώπου. Η επιθετικότητα είναι μία
συμπεριφορά εγγενής στο ανθρώπινο ον
και στην ικανότητά του να ανταποκρίνεται
στο περιβάλλον.
Η ίδια η φύση του ανθρώπου είναι
επιθετική; η διαδικασα της δημιουργίας, η
προσπάθεια του σπέρματος να είναι το
πρώτο, η επιθυμία γεννήσεως, ο αγώνας
του παιδιού για να αναπνεύσει, η αναζήτη
ση τροφής. Η ζωή όλη είναι ο συνειδητός
ή ασυνείδητος συναγωνισμός, ο αγώνας
για μάθηση, η επιθυμία της πρωτιάς, του
να ακουστείς, να αναγνωριστείς, να φα
νείς.
Μία εκδήλωση επιθετικότητας συνή
θους στον άνθρωπο είναι και ο τρόπος
επικοινωνίας. Η επιθετικότητα που δεί
χνουν τα παιδιά αποτελεί σε μεγάλο
βαθμό έναν τρόπο για να τραβήξουν την
προσοχή. «Κύτταξέ με μητέρα»,· «Ο
πατέρας μου είναι πιο ψηλός απ' το δικό
σου», «Θα σε δείρω», « Ελα να τρέξουμε
μαζί...».
Η επιθετικότητα δεν πρέπει υποχρεωτι
κά να είναι καταστροφική, κακόβουλη ή
βίαιη. Αναγκαστικά όμως η επιθετικότητα
κατευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αντι
κείμενο. Η ικανότητα του ανθρώπου να
μαθαίνει του δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει τηνεπιθετικότητά του για
να επιτύχει τους στόχους του παρά για να
βλάψει τον αντίπαλό του.
Ατομικές ή ομαδικές κοινωνικές πρά
ξεις είναι αυνυφασμένες με τον ανθρώπι
νο τρόπο ζωής. Εάν η επιθετικότητα δεν
είχε κανένα πλεονέκτημα για τον άνθρω
πο, δεν θα είχε διατηρηθεί κατά τη φυσική
επιλογή μέσω της αλληλενέργειας των
γονιδίων και του περιβάλλοντος, δημιουρ
γώντας ένα προβλέψιμο τρόπο ανθρώπι
νης αντιδράσεως. Παραβλέπουμε όμως
έτσι τηνεπιρροή της ταχείας πολιτιστικής
εξελίξεως του ανθρώπου, η οποία έθεσε
τον Homo sapiens σε συνθήκες αρκετά
διαφορετικές από εκείνες στις οποίες
αρχικά είχε λειτουργήσει η φυσική επιλο
γή. Χαρακτηριστικά που επέλεξε ο πρωτό
γονος άνθρωπος για να επιβιώσει, σήμερα
ίσως να είναι δυσπροσάρμοστα.
Μήπως η επιθετικότητα ωφελεί το
είδος, επειδή εξασφαλίζει τηνπροτεραιότητα «ικανότερων» ανθρώπων; Μήπως
«ικανότερος» ισοδυναμεί με «περισσότε
ρο επιθετικός», υπονοώντας ότι η κοινω
νία χρειάζεται τα πιο επιθετικά άτομα και
ότι η συνέχιση της υπάρξεώς τους είναι
ωφέλιμη για την κοινωνία; Θα πρέπει εδώ
να σημειώσουμε ότι η επίδειξη επιθετικής
συμπεριφοράς δεν αποδεικνύει από μόνη
της τη φύση του αιτίου της.
Ο Κόνραντ Λόρεντς στο βιβλίο του
«Περί Επιθετικότητας αναλύει τις γενετι
κά εγγενείς (φυσικές) και πολιτιστικά
καθορισμένες (καλλιεργημένες) θεωρίες
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περί επιθετικότητας 7, ενώ ο Άολεϋ
Μονταιγκιου στο έργο του Ανθρωπος και
Επιθετικότητα αναφέρει ότι «ο άνθρωπος
είναι άνθρωπος επειδή δεν έχει ένστικτα,
επειδή αυτό το οποίον έγινε και είναι το
έμαθε, το απέκτησε από τον εκπολιτισμό
του»2 Ο Έριχ Φρόμμ3 και ο Ρόλλο Μέυ*
εξέφρασαν μία ακόμα διαφορετική άποψη
προσπαθώντας να συνδυάσουν αναλογικά
τους γενετικούς, κοινωνικούς και περι
βαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες
που διαμόρφωσαν τον Άνθρωπο.
Τί είναι λοιπόν επιθετικότητα; Τι την
προκαλεί; Είναι εμφανείς πράξεις, ενέρ
γειες με σκοπό την προσέλκυση της
προσοχής; Η προσπάθεια του αθλητή να
στηρίξει την άκρη του κονταριού του στην
ειδική υποδοχή στην προσπάθειά του ν
υπερβεί τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντώ; Οι
απειλητικές φωνές του πλήθους εναντίον
ενός διαιτητή ποδοσφαίρου; Η παραβίαση
της ακεραιότητας και του σώματός μας με
την παράνομη λήψη φαρμάκων ή το
σιγανό πνευματικό και σωματικό μαρτύριο
ενός πολιτικού κρατούμενου; Ολες αυ
τές οι ενέργειες όεν αποβλέπουν στην
καταστροφή, αλλά στην δημιουργία, την
προστασία ή την καταστροφή χωρίς να
έχουν κοινή αιτία. Οι επιθετικές ενέργει
ες δεν είναι όλες «κακές» όπως δηλώνει
ο Άρντρεϋ στον «Κοινωνικό Ελεγχο»5,
αλλά πρέπει να «διαχωρίζουμε σωστά την
επιθετικότητα από τη βία». Αλλοιώς «... η
εποικοδομητική συζήτηση μεταβάλλεται
σε άγονες λέξεις».
Αθλητισμός:
Ο αθλητισμός προήλθε μάλλον από
εξαιρετικά ατυλιζαριαμένες εθιμικές
μορφές μάχης, όπου ετηρούντο αυστηροί
κανόνες του πολιτισμού της εποχής και
από τον ανταγωνισμό, το επιθετικό δηλα
δή ένστικτο, ο στόχος του οποίου συνή
θως είναι ομοειδή άτομα. Η επιθετικότητα
είναι ένα βασικό συστατικό του ανταγωνι
σμού. Είναι μια μορφή συναγωνισμού και
όχι μάχης. Ακόμα και όταν λείπει η
σωματική επαφή π.χ. στη γυμναστική, στις
καταδύσεις, στις παγοδρομίες, υπάρχει
το στοιχείο του αγώνα. Αγωνίζεσαι με τον
εαυτό σου, προσπαθώντας να επιτύχεις
ότι καλλίτερο μπορείς κάτω από αυτές τις
συνθήκες. Ο αγωνιζόμενος έχει και άλ
λους ανταγωνιστές: όχι το περιβάλλον
ούτε τον εαυτό του, αλλά το χρόνο ή τον
κριτή, ο οποίος υποκειμενικά αξιολογεί
την απόδοση.
Ο αθλητισμός είναι επιθετικότητα και η
επιθετικότητα αυτή είναι το προσωπικό
κίνητρο να αποδώσεις. Ο σκοπός της
επιθετικότητας είναι η αυτογνωσία, το
κύρος, η ασφάλεια και είναι έμφυτο
στοιχείο της διαδικασίας επιβιώαεως.
Το 7908 στην εργασία του «Περί
προελεύσεως της επιδιώξεως της υπερο
χής και του κοινωνικού συμφέροντος»6 ο
Άντλερ πιστεύει ότι η επιθετικότητα
είναι ένα ένστικτο και ότι η ολοκλήρωση
του ατόμου εξαρτάται από τη δύναμη που

εξασκεί πάνω στους άλλους, καθώς και
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τι
περισσότερο είναι ο αθλητισμός;
Ο Άντλερ αναφέρει «την επιδίωξη της
τελειοποιήαεως» και «την επιδίωξη της
υπεροχής»;
' Οποιο όνομα και αν της δώσουμε, στα
ανθρώπινα όντα πάντοτε θα βρίσκουμε
αυτήν την μακριά γραμμή δραστηριότητας
- τον αγώνα να σηκωθούν από τα χαμηλά
στα ψηλά, να προχωρήσουν από την ήττα
στη νίκη, από κάτω προς τα πάνω. Αρχίζει
από τη βρεφική μας ηλικία και συνεχίζεται
ως το τέλος της ζωής μας.
Η επιθετικότητα λοιπόν εκφράζεται με
ενέργειες, με την υποστήριξη της ατομικότητάς μας έναντι του ευατού μας, των
άλλων και του περιβάλλοντος. «Ago ergo
sum» - υπάρχω εφ’ όσον πράττω.

Βια:
Η βια είναι μία διεστραμμένη έκφραση
της επιθυμίας του ανθρώπου να ζήσει, να
εκφραστεί και να αναγνωριστεί. Είναι
εκδήλωση καταστροφικής εχθρότητας.
Η βια ξεσπάει όταν δεν μπορεί κανείς
να βρει με φυσιολογικούς τρόπος διέξοδο
στην ανάγκη για απόκτηση εξουσίας. Είναι
μα εκδήλωση ανικανότητας αντιμετωπίοεως μιας καταστάσεως με κανονικό
τρόπο. Οι βίαιες ενέργειες περιέχουν
ένα αίσθημα δυνάμεως, ατομικότητας και
σπουδαιότητας και ενώ διαταράσαουν την
κοινωνία και βλάπτουν και τον εκτελεστή
και το θύμα, φαίνεται ότι ο σκοπός αγιάζρι
τα μέσα
Οι βίαιες ενέργειες εκφράζουν έντονα
αισθήματα ψυχολογικής και σωματικής
ανεπάρκειας. Δείχνουν πόσο ευάλωτος
είναι ο βίαιος άνθρωπος ο οποίος δεν
μπορεί ή δεν θέλει να εκφράαει την
ενεργητικότητά του. Ο άνθρωπος γίνεται
βίαιος μόνον όταν είναι ανίκανος. Η
εγγενής ανάγκη του ατόμου να διακριθεί
μεταβάλλεται σε αρρωστημένη επιθυμία
να πονέσει, να καταστρέψει ή να σκοτώ
σει τον άλλον.
Αθλητισμός, βια και θεατές:
Η σχέση μεταξύ βίας και αθλητισμού
έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον, επειδή σε
ορισμένα αθλήματα όπως π.χ. στο χόκεϋ
στον πάγο, στο βορειοαμερικανικό ποδό
σφαιρο, στο μποξ, επιτρέπονται βίαιες
ενέργειες, μέσα στα πλαίσια βέβαια των
κανονισμών, οι οποίες δεν θα επετρέποντο σε μη αθλητικές εκδηλώσεις. Πρέπει
συνεχώς να προσέχουμε την αυξανόμενη
βια μεταξύ επαγγελματιών αθλητών σε
διάφορες αγωνιστικές φάσεις 7
Τα τελευταία είκοσι χρόνια «οι χούλιγκανς του ποδοσφαίρου» έχουν δημιουρ
γήσει συμπλοκές είτε μεταξύ αντιπάλων
ομάδων φανατικών οπαδών είτε μεταξύ
της αστυνομίας και αυτών των οπαδών
στους αγώνες του επαγγελματικού ποδοσφαίου, ιδίως στην Αγγλία. Οι καταστροφι
κές κι εκδικητικές αυτές πράξεις επε-

<τείνονται όμως και έξω από τα ποδοσφαι
ρικά γήπεδα. Μέλη μειονοτήτων, η δημό
σια και η ιδιωτική περιουσία, τα τραίνα, τα
λεωφορεία, εναντίον όλων αυτών ξεσπούν αυτά τα πλήθη, τα οποία αποτελούν
βασικά νέοι άνθρωποι (έφηβοι κυρίως)
που φορούν ειδικά ρούχα και που είναι
αφοσιωμένοι οπαδοί μιας ομάδας. Έχουν
τα δικά τους σύμβολα και τραγούδια,
όπως π.χ.
Θα νικήσουμε την Τόττενχαμ σε μισό
λεπτό
Θα πάρουμε την Αρσεναλ και ότι της
ανήκει
Με τσεκούρια και σφυριά
με μαχαίρια και ρόπαλα
Θα δείξουμε στους μπάσταρδους της
Τόττενχαμ πως να παλεύουν
Αίμα και Τόλμη9 - Η Βια στον Αθλητισμό
Πάντιγκτον - Νέα Υόρκη 1979 σελ. 309
Με τη σημερινή κατάσταση της οικονο
μίας και της ανεργίας, ελάχιστες ελπίδες
επιτυχίας υπάρχουν για τους ανειδίκευ
τους και άπειρους Βρετανούς νέους. Γι '
αυτό ακριβώς έχει δημιουργηθει ένταση
στις σχέσεις των νέων ανθρώπων με την
κοινωνία γενικά. Η τηλεόραση και ο τύπος
φέρουν ένα μέρος της ευθύνης γι’ αυτήν
την κατάσταση, επειδή ο τύπος παρουσιά
ζει το πρόβλημα με υπερβολικό και
εντυπωσιακό τρόπο, ενώ η τηλεόραση

προβάλλει συνήθως μεμονωμένα βίαια
περιστατικά.
Ο Χώλλ αναφέρει στο βιβλίο «Το
φαινόμενο των χούλιγκανς στο ποδόσφαι
ρο»9:
Οι εφημερίδες ενισχύουν την κυκλο
φορία τους όχι μόνο με το να αναφέρουν
τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες, αλλά με
το να τονίζουν ιδιαίτερα την πιο ειδησεογραφικά ενδιαφέρουσα ΠΛΕΥΡΑ της ιστο
ρίας.
Υπάρχει λοιπόν η τάση να επαναλαμβά
νονται και να διαμορφώνονται έτσι τα
περιστατικά, ώστε να απομονώνονται και
να τονίζονται στους αναγνώστες οι πιο
δραματικές πλευρές.
Είναι αυτονόητο, ότι η αξία μιας όχι
ιδιαίτερα δραματικής ειδήσεως μπορεί να
μεγαλώσει με την ΠΡΟΣΘΗΚΗ ενός
εντυπωσιακού στοιχείου ή την επιλογή
της προβολής μιας απόλυτα συνηθισμέ
νης ιστορίας από μία ασυνήθιστη γωνία. Οι
συνέπειες της ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
είναι ιδιαίτερα έντονες λόγω του σκληρού
ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν σήμε
ρα οι εφημερίδες.
Ο Μαρς στη σελίδα 75 του βιβλίου που
έχει γράψει μαζί με τον Ίνγκχαμ και
άλλους'0 και όπου αναφέρει διάφορες
συνεντεύξεις με «οπαδούς», πιστεύει ότι
η επιθυμία τους να εμφανιστούν στην
τηλεόραση είναι φυσιολογική. Παραθέτει

από μία συνέντευξη:
«... όπου υπάρχουν κάμερες τηλεοράοεως εκεί γίνονται και οι φασαρίες.
Επειδή οι θεατές λένε όπως ξέρετε: «θα
με δείξει η τηλεόραση». Εάν δεν υπάρχει
τηλεοπτική κάλυψη:«... κανείς δεν τρέχει
να μπει μέσα στο γήπεδο.»
Φαίνεται πως για να σταματήσουμε τις
βίαιες εκδηλώσεις, θα πρέπει πρώτα να
εμποδίσουμε τη βια μέσα στον αγωνιστικό
χώρο επειδή από εκεί μεταδίδεται στους
θεατές.
Στις αθλητικές εκδηλώσεις προβάλ
λονται η δύναμη, ο συντονισμός, η συνερ
γασία, η ικανότητα, η αισθητική, η χάρη και
άλλα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ενώ ο
στόχος είναι τα γκολ, η βια υποβόσκει σε
πολλές περιπτώσεις. Τα συγκαλυμμένα
κίνητρα του συναγωνισμού μοιάζουν με
εκείνα του πολέμου όπως και η γλώσσα
που χρησιμοποιείται, π.χ. επίθεση άμυνα,
«η βόμβα», το άουτ. Οι εφημερίδες, τα
βιβλία, τα άρθρα των περιοδικών, τα
διαφημιστικά πανώ, το θέατρο, ακόμα και
η μουσική μαρτυρούν την έλξη που μας
ασκεί η βια. Οσο πιο δυναμική η παραγω
γή ή το θέαμα τόσο πιο βίαιη και η
αντίδραση.
Γιατί δεν εκδηλώνονται βίαια τα πλήθη
στο συγχρονισμένο κολύμπι, στη ρυθμική
γυμναστική, στο γκολφ, στο τέννις και στο
στίβο: Η βια στους οπαδούς εκδηλώνεται

Η έκφραση της βίας στα γήπεδα και η αντιμετώπισή της.
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δες με συνοδεία θαυμάσιας μουσικής και
τραγουδιών και όλες οι αισθήσεις των
θεατών συμμετέχουν σ ’ αυτόν τον καται
γισμό θεάματος, ήχου και χρώματος.
' Ολοι συμμετέχουν έντονα.
Στην έναρξη των Ολυμπιακών εκδηλώ
σεων συμμετέχουν οι εκπρόσωποι όλων
των εθνών που λαμβάνουν μέρος και
όλων των αγωνισμάτων. Με δικαιολογημέ
νη υπερηφάνεια οι άνθρωποι του αθλητι
σμού ενώνονται μέσα σε μία ατμόσφαιρα
αρμονίας και καλής θελήσεως.
Η τελετή λήξεως είναι γεμάτη συμβολι
σμούς. Ο τόνος είναι ήσυχος και προετοι
μάζει την αναχώρηση. ' Ολοι αναλογίζονται με δέος αυτά που παρακολούθησαν
και αυτά στα οποία συμμετέσχον. Οι
ανεπίσημες συναντήσεις όλων των αθλη
τών, νικητών ή ηττημένων στα πλαίσια της
διεθνούς φιλίας, συμβάλλουν στηνκαλλίτερη κατανόηση των ανθρώπων μεταξύ
τους. Η βια είναι κάτι που κανείς δεν έχει
στο νου του.
Η Ολυμπιακή ατμόσφαιρα εμπλουτίζε
ται ακόμα περισσότερο με τα καλλιτεχνικά
Η Βια και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
και πολιτιστικά προγράμματα των εκπρο
Γιατί γίνονται τόσο λίγες βίαιες πράξεις
σώπων όλων των αγωνισμάτων απ’ όλο
στις τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων;
τον κόσμο.
Βεβαίως, συνέβη το ασυγχώρητο βίαιο
Ο ρόλος του αθλητισμού και των
γεγονός της σφαγής στους Ολυμπιακούς
πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι θεμε
του Μονάχου το 1972. Αυτό όμως ήταν
ένας τρομακτικός πολιτικός ελιγμός για λιώδης για την κοινωνία επειδή συμβάλλει
στη σωματική και πνευματική εξέλιξη του
να προσελκύαει την παγκόσμια προσοχή
ατόμου και ενισχύει τη συνοχή της
σε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Βεβαίως, το
ομάδας. Ετσι λοιπόν με τη συμμετοχή
συμβάν αυτό αφορούσε άτομα που συμ
όλων στις Ολυμπιακές τελετές οι Αγώνες
μετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες,
αρχίζουν και τελειώνουν όπως ανοίγει και
αλλά η ευρεία κάλυψη από τα μέσα
κλείνει ένα ωραίο λουλούδι με την ελπίδα
ενημερώσεως χρησιμοποιήθηκε από τους
ότι θα ανθίσει και πάλι.
τρομοκράτες για τους δικούς τους σκο
Ο σκοπός των Αγώνων είναι γνωστός.
πούς. Στο Μέξικο Σιτυ επίσης, τον Οκτώ
Κάθε τέσσερα χρόνια ο κόσμος στρέφει
βριο του 1968, πριν από τους Ολυμπια
την προσοχή του στους Χειμερινούς και
κούς αγώνες έγινε η σφαγή των μαχητι
Θερινούς αγώνες, όπου εκφράζεται το
κών φοιτητών που ζητούσαν να γίνουν
παγκόσμιο σύστημα αξιών του «fair play»,
μεταρρυθμίσεις. Κανένα όμως από αυτά
η ενσάρκωση του Ολυμπισμού, όπου
τα φοβερά γεγονότα δεν αφορούσαν
υπενθυμίζεται στους πολίτες όλων των
τους ίδιους τους Αγώνες.
λαών ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Στον
Συμβαίνουν βέβαια διάφορα περιστατι
Ολυμπιακό στίβο δοκιμάζονται τα ανθρώ
κά, υπάρχει ανταγωνισμός, έντονη και
πινα ιδεώδη και η αθλητική ικανότητα.
αλύπητη αντιπαράθεση, επιθετικότητα,
Οι στόχοι των Ολυμπιακών Αγώνων
υπερηφάνεια, εθνικισμός, μίσος, αντιρρή
είναι τετραπλοί: να προωθούν την ανάπτυ
σεις, περιφρόνηση, εξαπάτηση και έντο
ξη των σωματικών και ηθικών προσόντων
νος συναισθηματισμός στα διάφορα αγω
που συνιστούν τη βάση του αθλητισμού,
νίσματα. Παρ' όλα αυτά δεν εκδηλώνεται
να διαδίδουν τα Ολυμπιακά ιδεώδη a ’ όλο
βια στις κερκίδες μεταξύ των θεατών.
τον κόσμο εδραιώνοντας τη διεθνή καλή
Ομάδες θεατών εκφράζουν βέβαια την
θέληση καί να συνενώνουν τους αθλητές
υποστήριξή τους, τον πατριωτισμό τους,
όλου του κόσμου ανά τετραετία σε μία
τις εμφανείς προκαταλήψεις και προτιμή
μεγάλη αθλητική γιορτή. Οι αρχές αυτές
σεις τους. Κατηγορούν επίσης κριτές και
μέσω της παιδείας γίνονται βαθμιαία
διαιτητές και ορισμένες φορές συμπερικατανοητές και εφαρμόζονται. Και αυτό
φέρονται ανόητα. Επίσης, γίνονται απο
υποδεικνύεται από την παρουσία μας
κλεισμοί ομάδων και μποϋκοτάζ-αλλά δεν
εδώ.
εκδηλώνεται βια.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες δενδίνονται μάχες υπεροχής μεταξύ δύο αθλητών
Παιδεία:
ή δύο ομάδων. Ολη η ατμόσφαιρα που
Οι τελετές ενάρξεως και λήξεως, αν
δημιουργείται από την ανάμιξη των πολιτι
και τυπικά θα έπρεπε να είναι πολύ
σμών και των γλωσσών, των πολιτικών
σύντομες, διοργανώνονται με φαντασία
πεποιθήσεων, των διαφορετικών θρησκει
και επινοητικότητα. Γίνονται θεαματικές
ών, των πνευματικών, ηθικών και συναι
επιδείξεις από πολύχρωμες εθνικές ομά

εξ αίτιας των στοιχημάτων, της λήψεως
ναρκωτικών η οινοπνεύματος, από συμπα
ράσταση και επειδή παρακολουθούν
σκληρούς παίκτες σε σκληρά παιγνίδια
που είναι βίαια από τη φύση τους.
Μία άλλη μορφή βίας οφείλεται στην
ανία. Σ' αυτήν την περίπτωση η βια
αποτελεί τρόπο διασκεδάσεως, είναι αυ
τοσκοπός και γίνεται για την απόκτηση
σωματικής εμπειρίας, υπεροχής και του
«ζειν ετιικινδύνως» μέσω των παικτών.
Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ποτέ αγω
νιστεί ή αθληθεί, ή όταν το έκαναν δεν
θεωρήθηκαν αρκετά καλοί για να εκπρο
σωπήσουν το σχολείο τους, τον όμιλο
τους ή άλλες ομάδες. Πολλές φορές
πρόκειταιγια άτομα που πίστευανότιείναι
εξαιρετικά καλοί, αλλά που απορρίφθηκαν
από κάποιον προπονητή και από απογοή
τευση και ζήλεια έγιναν βίαιοι. Θεώρησαν
άδικη τη μεταχείρισή τους και πίστευαν
ότι ήταν πιο ικανοί από τους άλλους. ' Ετσι
λοιπόν η ασέβεια συνεπάγεται τη βια.
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σθηματικών τάσεων μάλλον αμβλύνει πα
ρά οξύνει τα απόλυτα αισθήματα. Οταν
ζητείται ανοχή, η βια και οι βίαιες σκέψεις
απομακρύνονται. Κάθε χώρα και κάθε
εκπρόσωπος προσπαθεί να παρουσιάσει
τις καλλίτερες πλευρές του με τη σημαία,
τα χρώματα των στολών, την εκτέλεση
του Εθνικού Ύμνου και ιδίως με την
ευσυνείδητη απόδοση. Κάθε στοιχείο
τονίζεται και η βια θα κατέστρεφε την
Ολυμπιακή ατμόσφαιρα.
Οι θεατές έχουν τα πιστεύω τους.
Πολλοί κάνουν θυσίες για να παρακολου
θήσουν έναν αγώνα, για να συμμετάσχουν
στο θέαμα. Είναι φυσικό να πιστεύει
κανείς ότι κάποιος αθλητής ή κάποια
ομάδα θα νικήσει. Τι θα γίνει εάν αυτός ο
αθλητής ή αυτή η ομάδα δεν προκριθεί,
δεν συνεχίσει; Ο θεατής παραμένει και
μεταθέτει τις ελπίδες του σε κάποιον
άλλο, «αναπληρωματικό», ή σε κάποιον
που εκτιμούσε παλαιότερα. Πολλοί άν
θρωποι έχουν μετακινηθεί από ένα πολιτι
στικό περιβάλλον σ' ένα άλλο, έχουν
αλλάξει τα πιστεύω τους, τους φίλους
τους, έχουν μεταναστεύσει ή δημιουργή
σει καινούργιους δεσμούς. Γιαυτό και οι
θεατές όταν παρακολουθούν τους Ολυμ
πιακούς αγώνες και αντίθετα προς ότι
συμβαίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο
σφαίρου δεν έχουν ένα μόνο στόχο, αλλά
τα ενδιαφέροντά τους είναι συγκεχυμέ
να. Θέλουν να προβληθούν από την
τηλεόραση, αλλά όχι σαν «ταραχοποιοί».
Δεν θέλουν με αρνητικές αφορμές να
επισύρουν την προσοχή των άλλων και
δεν επιθυμούν να χαλάσουν το θέαμα για
τους άλλους. Ο θεατής των Ολυμπιακών
αγώνων λόγω του κόστους που συνεπάγε
ται και του αναγκαίου χρόνου που απαιτεί
ται για την παρακολούθησή τους είναι
σηνήθως σχετικά εύπορος και μορφωμέ
νος και έτσι δεν έχει την τάση να
εκφράζεται βίαια.
Παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς,
ο θεατής συναρπάζεται από τα συνεχή
έξοχα επιτεύγματα και αντιλαμβάνεται τη
μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται από
κάθε αθλητή για να επιτύχει τη διάκριση.
Οι αθλητές σπάνια καταφεύγουν στη
βια, επειδή έτσι θα κατέστρεφαν τους
στόχους της συμμετοχής. Προτιμούν
πάντοτε να κερδίσουν ένα ολυμπιακό
χρυσό μετάλλιο παρά να καταρρίψουν
απλώς ένα παγκόσμιο ρεκόρ.
Οι αθλητές και οι θεατές των μεγάλων
αγώνων ξέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι
τους παρακολουθούν και ότι η τηλεόρα
ση, ο τύπος, το ραδιόφωνο, αποκαλύ
πτουν και προβάλλουν σε ένα πρόθυμο
κοινό ο ’ όλο τον κόσμο κάθε ενέργεια και
γεγονός που συμβαίνει. Ολοι θέλουν να
δώσουν μία ευμενή εικόνα καιεφ ’ όσον ο
αθλητικός συναγωνισμός στοχεύει στη
νίκη, πρέπει ο αθλητής να τηρεί τους
κανόνες για να επιτύχει τη μεγαλύτερη
αναγνώριση.

Επίλογος
Από βιολογικής πλευράς, η τελευταία
φάση κάθε γεγονότος που εξελίσσεται
χαρακτηρίζεται από την υπερβολή. Αυτή
είναι η εικόνα της βίας. Ως παράδειγμα
μπορούμε να αναφέρουμε τηναπαγόρευση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Σήμερα, η θεωρία της νίκης με κάθε
μέσον έχει φτάσει στο ζενίθ. Σε πολλούς
τομείς, αν και εκτιμούμε την ομορφιά
πολλών παιγνιδιών και αγωνισμάτων, έχει
πλέον χαθεί κάθε μέτρο.
Μόνο με την παιδεία θα μπορέσουμε να
απελευθερώσουμε το ανεκμετάλλευτο
δυναμικό της ενέργειας που μας χρειάζε
ται για την επιβίωση των Ολυμπιακών
Αγώνων.
' Οσο περισσότερες εμπειρίες αποκτά
κανείς, τόσο και καλλίτερα κατανοεί τη
σοφία των Δελφικών ρητών «γνώθι σαυτόν» και «παν μέτρον άριστον». Εδώ
εκφράζονται προειδοποιητικά οι κίνδυνοι
της βίας για τους ανθρώπους και την
κοινωνία και της επιθετικότητας εναντίον
άλλων. Εάν συνδυαστούν τα δύο αυτά
στοιχεία, είναι δυνατόν να καταστρέφουν
ταχύτατα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Για να αποτρέψουμε αυτόν τον
κίνδυνο, εμείς οι οπαδοί της Ολυμπιακής
Κινήσεως πρέπει να αποφύγουμε τα
άκρα, τις υπερβολές και την υποχωρητικότητα.
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«0 ΒΡΑΧΟΣ» του τ. Αστυν. Δ/ντού κ. Ηλία Χαϊδεμένου
ΜΕΣΑ από τις σελίδες τούτου του βιβλίου μιλάει μια απόμακρη φωνή από τον καιρό των μαθητικών θρανίων. Και μας
δίνει τις πρώτες εντυπώσεις και τις εμπειρίες από θάλασσα και από πολιτεία ενός ορεσείβιου μικρού, που, σαν έμαθε τα
πρώτα γράμματα, ύστερ από κάποιο ταξίδι επιστροφής και σ ένα ανεπανάληπτο ορειβατικό οδοιπορικό μας
περ!ηγείτα! στα βουνά του κι’ ίσαμε την πιο ψηλή κορφή του Πενταδάχτυλου. Και με τους ερεθισμούς που δέχεται από
τη φύση και από τους ανθρώπους των βουνών, μας μεταδίνει τα βιώματάτους από τον αγώνα της καθημερινής σκληρής
ζωής τους, της εξωραϊσμένης με φλογέρες βοσκών και με βουκολικά ειδύλλια. Μιας ζωής που πρώτα έσφυζε και τώρ’
αργοπεθαίνει. Αλλά, μας μιλάει και για τη καταστροφική μανία μερικών ανθρώπων από τότε που τα μόνα μέσα
καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος ήταν ο δαυλός του εμπρηστή και το τσεκούρι του ξυλοκόπου.
Εξάλλου, το παλιό θρανίο, φέρνει μαζί του και μια ιδέα των παιδιών της γενιάς του, τη Μεγάλη ιδέα. Τη φέρνει
κυνηγημένη από τηκατάρα του πρώτου μεγάλου Διχασμού που είχε φουντώσει στις πολιτείες και που, άλλοι μονον, τον
βρήκε μπροστά του και στα χωριά. Και στα χωριά, τότε αναζητώντας κανείς λίγη χαρά, δεν εύρισκε παρά μόνο τον πόνο
και τη θλίψη. Κάποια περιστατικά από ανεπανόρθωτα χτυπήματα της ανθρώπινης μοίρας, και κάποια μηνύματα από
τον κωδωνοκρούστη αχό του πολέμου, κρατούσαν σε συναγερμό το χορό των μαυροφόρων, που, με τα μοιρολό για τους
τα σπαρακτικά, και κάποτε και τα ηρωικά, σκόρπιζαν στα χωριά την υπέρτατη οδύνη.
Ζητείται λίγη χαρά ήταν το ζητούμενο, ώσπου, μια πρώην μοδιστρούλα της Αθήνας και τώρα Βοσκοπούλα του
Ταΰγετου, η Πηνειώ, που ξαναγύρισε στα πρώτα της ενδιαφέροντα μετά το χαμό του αγαπητικού της στον πόλεμο,
κατέβη από τα βουνά μια Κυριακή στην εκκλησά με άσπρη πελερίνα στους ώμους της αναριχμένη, κι’ έσπασε το
φράγμα του πένθους στα χωριά.... Τα πάρα πέρα έχουν μια απίθανη πλοκή σε μια πορεία της Πηνειώς προς τον υμέναιο
με έντονο το λαογραφικό στοιχείο. Κι’ εξάλλου και με άλλο, όμοιο, παρμένο από την πίστη και τα μέσα της λατρείας των
ανθρώπων του ορεινού χωριού και του βουνού, που, η ζωή τους σιγανοσβήνει τώρα μέχρις οικολογικού αφανισμού και με
προέκταση ακόμη και στ’ αγριμικά και σ’ αυτά τα πετεινό του ουρανού.
—Χάσου και συ αητέ α π ’ τα βουνά σε τι να βασιλέψεις;
Είναι ένας θλιβερός αφορισμός σε κάποια από τούτες τις σελίδες. Τέλος, τούτο το βιβλίο που έχει διηγηματική συνάμα
και μυθιστορηματική πλοκή, κλείνει με ένα ιστορικό αφήγημα για τους Σλάβους του Ταΰγετου, που τούτο το ηρωικό και
φιλόξενο βουνό, τούτος ο θεόρατος Βράχος, — θεμέλιο της Ελλάδος στης Μεσογείου τα νερά, — τους χώνεψε ζωντανούς
και πεθαμένους, αφού τους έκανε ' Ελληνες και Χριστιανούς κι’ έσβησε κιόλας και τη γλώσσα τους, αλλά τα τοπωνύμια δε
μπόρεσε να σβήσει.
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ΠΟΡΝΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΠΟΓΥΜ ΝΩΣΗ
Του κ. Ζ Α Χ Ο Υ Ξ Υ Ρ Ο Τ Υ Ρ Η

ΛΑΟΙ σήμερα κατατρύχονται από
Ο Ιπολλές
ομαδικές τρέλες και εγ
κληματικότητες, που δε μπορούσε να
τις διανοηθεί ο άνθρωπος άλλοτε. Να
όμως που η εξέλιξη, η πρόοδος όπως
αποκαλούν τον σωματικό και ψυχικό
αυτόν κατήφορο, μας τροφοδότησε και
με άλλα αντικοινωνικά προϊόντα γεμάτα
αναίδεια και προστυχιά, τα πορνό, την
επιδημική αυτή νόσο, τον ιό της ψυχι
κής απογύμνωσης που εκδηλώνεται
σαν θέαμα, ανάγνωσμα και ακρόαμα με
γραπτές παραστάσεις και πορνοταινί
ες, που οι έμποροι της ακολασίας μας
τις εμφανίζουν σαν «υψηλή τέχνη».
- Δεν είναι η διεθνής πορνογραφία
και πορνομανία μόνο, είναι και η ελληνι
κή σε έξαρση. Βιβλία, περιοδικά, κινη
ματογραφικές ταινίες, μέσα ενημέρω
σης, τροφοδοτούν καθημερινά τη φαν
τασία του κοινού και δημιουργούν ψευ
δαισθήσεις που ρυπαίνουν όχι μόνο το
σώμα, αλλά και την ψυχή και αναδίδουν
ηθική δυσοσμία. Ο σωματικός και ψυχι
κός αυτός εκφυλισμός έπεσε σαν
επιδημία στη συντηρητική ως τώρα
χώρα μας και μεταδίδεται με πορνογρα
φήματα και σεξοθεάματα και όργια εν
οίκω και εν δήμω. Και τα προϊόντα αυτά
της πορνείας και σεξολογίας κατήντησαν προϊόντα εμπορίου και τα οποία
πορνοδίαιτοι κριτικοί τα χαρακτηρίζουν
ως έργα υψηλής τέχνης.
- Περνάμε μια εποχή που η ύλη και η
σαρκολατρεία έχει το πρόσταγμα, οργι
άζει αχαλίνωτη, ασύδοτη γεμάτη αναί
δεια και προστυχιά και μια αναθυμίαση
εκφυλισμού εκπέμπεται από το σύγ
χρονο αυτόν πορνικό βούρκο.
- Ταινείες πορνογραφικές με άκρως
προκλητικές σκηνές διαστροφής, ανω
μαλίας και βίας προβάλλονται εν δήμω
και εν οίκω από τους κινηματογράφους
και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δημιουρ
γήσαμε μια σχολή πορνό «εν οίκω και εν
δήμω» με τα λεγάμενα, τα αμφιλεγόμε
να και τα επιδεικνυόμενα, ότι έκανε η
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Ρώμη στον καιρό· της παρακμής που
αποβλάκωνε τους Ρωμαίους με τα
τσίρκα.
- ' Ηλπιζε κανείς ίσως ότι το προϊόν
αυτό θα κυκλοφορούσε μεταξύ των
χύδην νέων και των αναιδών γυναικών,
το κακό όμως έλαβε διαστάσεις, γιατί
με όλα τα μέσα διαφημίζεται το πορνό
και προβάλλονται εικόνες σεξ, βίας και
εγκληματικότητας συγκεκαλυμένες ή
ασυγκάλυπτες. Και διερωτάται κανείς
«ώλωλεν αιδώς», δε θα βρεθεί κανένας
αρμόδιος να μας απαλλάξει από τα
έκφυλα καί αρρωστημένα αυτά ψυχικά
αποστήματα που αναδίδουν τέτοια ψυ
χική δυσοσμία;
- Το σωματικό ξεγύμνωμα προκαλεί
ένα έντονο θέαμα αναίδειας, το ψυχικό
όμως δύσκολα θεραπεύεται και κει που
φθάσαμε αν δεν εκτροχιαστούμε εντε
λώς, θα χρειασθεί πολυχρόνια ηθική
αγωγή και θεραπεία.
- Ως πρόσφατα θε ματοφύλακας της
παραδοσιακής ηθικής ήταν η εκκλησία
η πολιτεία, η κοινωνία, η οικογένεια και
ερύθμιζαν τον κώδικα της ηθικής.
Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία Βαβυλωνιακή που οδηγεί ευθέως οτην παρακ
μή. Ένα μέρος του γυναικείου φύλου
επιδιώκει τόση απελευθέρωση ώστε να
γίνει σύμβολο του ακόρεστου σεξ και
παράλληλα η ανδρική ορμή διοχετεύε
ται προς το σαδιστικό έγκλημα και την
ανηθικότητα. Το κοινό βλέπει και ακού
ει το πρόστυχο λεξιλόγιο των πορνοβιβλίων και πολλών θεατρικών έργων την
απρέπεια των τραγουδιών, το άσεμνο
της μόδας και της διαφήμισης, διαβάζει
ακόρεστα τα πορνογραφήματα και συ
νωστίζεται στους κινηματογράφους να
θαυμάσει τον θεωρητικό ή έμπρακτο σε
διάφορες φάσεις ερωτισμό και σεξουα
λισμό. Από τα πορνογραφικά βιβλία, τις
εικόνες του κινηματογράφου, τα βίντεο
πορνό, την τηλεόραση πολλές φορές
λες και κατάντησαν εκπαιδευτήρια και
φροντιστήρια του κυνισμού και δίνονται

δωρεάν μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως θεωρητικής και πρακτι
κής. Και μεγάλες εκδοτικές εταιρείες
εμπορική επιτυχία θεωρούν όταν οι
αναγνώστες γευθούν θεαματικά, ακρο
αματικά ή άλλως πως αισθησιακά όλη
την κλίμακα διαστροφής και ακολασίας
από το σεξ έως την αιμομειξία και
ομοφυλοφιλία.
- Ως πού θα πάει αυτή η αποθέωση
του πορνό; Θεοποιήσαμε το σεξουαλι
σμό τόσο που η έκλυση των ηθών πήρε
παθολογική μορφή και δημιουργήσαμε
και τρίτο φύλο που κατέκλεισε τους
δρόμους και τα πορνοβοσκεία. Ως πότε
τα πορνοβοσκεία θα είναι ελεύθερα και
θα πληθύνονται τα ομαδικά όργια και θα
διανθίζονται με ναρκωτικά και αποκτή
νωση; Ως πότε η γυναίκα με τα φεμινι
στικά της και τα απελευθερωτικά της
κινήματα θα υποβαθμίζεται, θα γίνεται
σύμβολο και σκεύος θλιβερής ακολασί
ας; Ως πότε οι κινηματογράφοι προβο
λής σκληρού πορνό και άλλα κέντρα
αποχαυνώσεως και επίδρασης σεξουα
λικών διαστροφών θα λειτουργούν ασύ
δοτα και θα πληθύνονται καθημερινά
και οι ομοφυλόφιλοι, οι ασελγείς και
πόρνοι θα παρουσιάζονται σαν διάνοιες
και δημιουργικοί καλιτέχνες και θα μας
παρουσιάζουν το γυμνό και το σεξ σαν
αθώα τέχνη;
- Αλλοτε δεν καταπιανόταν κανέ
νας με το πορνό, αν τολμούσε να
γράψει κάτι, θα κοκκίνιζε από ντροπή
όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και το χαρτί.
Σήμερα εκτός από τις γκαγκστερικές
ταινίες, ληστείες, βιασμούς, ναρκωτι
κά, εγκλήματα ειδεχθή, μας ήρθε και
το πορνό και βρήκε έδαφος, έγινε
επιχείρηση, έγινε εμπόριο σώματος και
ψυχής.
- Το πορνό σήμερα είναι δημόσιος
κίνδυνος και δεν συνοδεύεται μόνο με
το σεξ, αλλά και με το έγκλημα τα
ναρκωτικά και τόσα άλλα αντικοινωνικά
φαινόμενα. Υποτροπιάζει από χρόνο σε

χρόνο και εξελίσσεται σε κοινωνικό
εχθρό. Δεν είναι έργο των τυχοδιωκτών
και του υποκόσμου όπως άλλοτε, σήμε
ρα ανέβηκε από τα καταγώγια του
υποκόσμου και σε άλλες κοινωνικές
τάξεις. Και μεις τι κάνουμε; Ανεχόμα
στε, γινόμαστε κοινωνία ανοχής και
δημιουργούμε ακούσια ένα μεγάλο οίκο
ανοχής.
- Εκυριάρχησε ο εκφυλισμός και
επεκράτησε ο χύδην σεξουαλισμός,
ομαδικά όργια, λεσβιακοί έρωτες, αν
ταλλαγές συζύγων και ζευγαριών και
παντός είδους σεξουαλικές προκλή
σεις και ανωμαλίες επιδεικνύονται,
γράφονται διαβάζονται και διαπράττονται.
- Πόρνες απεργούν και κατεβαίνουν
σε διαδηλώσεις, τραβεστί κάνουν δια
λέξεις και ύστερα ξεχύνονται ακάθε
κτοι στα πεζοδρόμια κρατώντας πλακάτ
στα χέρια, βομολοχώντας με το στόμα
και με αισχρά σωματικά κινήματα. Αυτοί
οι ίδιοι και άλλοι όμοιοι τους ύστερα από
ένα ξέφρενο ερωτισμό μυούνται και
στα μυστήρια της κραιπάλης των ναρ
κωτικών και βυθίζονται στα όργια του
ερωτισμού και τους ψεύτικους παρά
δεισους των ναρκωτικών με μόνη και
ασφαλή κατάληξη αυτών των πορνοβο
σκών και ναρκωμανών την εγκληματικό
τητα και την καταστροφή.
- Το γυμνό και το πορνό κατέκλυσε
τη χώρα σήμερα και το σεξ λατρεύεται
από μια μεγάλη μερίδα νέων και μεσηλίκων. Ο τόπος πλημμύρισε από πορνο
γραφικά έντυπα, άσεμνες εικόνες πορ
νό κατέκλυσαν κάθε καίριο σημείο και
μόνο στο εσωτερικό των εκκλησιών δεν
κρέμασαν ακόμα τέτοιες άσεμνες φω
τογραφίες.
- Το πορνό πορνοβόσκει όχι μόνο
στα έντυπα, αλλά και στους κινηματο
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γράφους και στα θέατρα και στα άλλα
μέσα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και
για να γίνουν περισσότεροι κοινωνοί
έχουν δημιουργηθεί και ειδικά καταστή
ματα τα «Πόρνο-Σοπς».
- Και μετά τις πορνοταινίες και τα
άσεμνα έντυπα και περιοδικά εισέβα
λαν στη χώρα μας για να γίνεται πορνό
μετά μουσικής και κασέτες πορνό και η
χώρα μας προοδέυσε τόσο ώστε να
έρχεται τρίτη χώρα στον κόσμο εξαγω
γής πορνοταινιών.
- Με τα δυσώνυμα αυτά περιοδικά
και άλλα μέσα, τα παντός είδους
ψυχοφθόρα θεάματα και ακροάματα με
τις άσεμνες φωτογραφίες και προκλη
τικές αφίσες, χωρίς φύλλο συκής να
μας δείχνουν την τέχνη και καλλιτεχνία
του σεξ, με τη θεωρητική και έμπρακτη
διδασκαλία της πορνολατρείας, προε
τοιμάζεται η ηθική διαφθορά και η
αποσύνθεση της ελληνικής κοινωνίας.
- Τα έργα αυτά των ασυνείδητων
διακινούνται εύκολα και έγιναν εμπορι
κή επιχείρηση και φλέβα χρυσού. Απο
προσανατολίζουν τη νεολαία από τα
προβλήματά της και την διαποτίζουν με
τη διαφθορά, τη σεξουαλική ακολασία
και τη ναρκοποσία.
- Δεν αρνείται κανένας ότι οι αντιλή
ψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων
έχουν αλλάξει. Σήμερα το γυμνό δε
μας κάνει εντύπωση όπως άλλοτε,
υπάρχουν όμως όρια τα οποία δεν
μπορούμε χάριν της ανθρώπινης αξιο
πρέπειας, της ελληνικής πραγματικό
τητας και ψυχοσύνθεσης να υπερβούμε. Φθάσαμε μάλιστα σε σημείο που
πολλοί επιδιώκουν να εισαγάγουν την
τέχνη αυτή του σεξ και της πορνείας
στο σχολείο και στο σπίτι και να
διδάσκεται από γονείς και διδασκά
λους.

φωνα επείγουσας ανάγκης, που
συνδέονται με το πλησιέστερο
Από καιρό κατά μήκος των
Εθνικών Οδών Αθηνών-Κορίν- Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως.
Θου-Πατρών-ΛαρίσηςΣκοπός των στυλίσκων είναι
θεσσαλονίκης και ΚομοτινήςΑλεξανδρουττόλεως, έχουν εγ να υπάρχει άμεση δυνατότητα
κατασταθεί από τον ΟΤΕ, σε επικοινωνίας του ταξιδιωτικού
απόσταση 3-5 χιλιομέτρων με κοινού με τις ανωτέρω Υπηρεσί
ταξύ τους, στυλίσκοι με τηλέ ες Χωροφυλακής σε περίπτωση

- Δεν είμαστε σεμνότυφοι εμείς οι
παληοί, δεν κάνουμε τους καθαρόαι
μους της ηθικής, ούτε συνταγές αρε
τής γράφουμε, σέρνουμε και μεις τα
αμαρτήματά μας στις πλάτες μας,
είχαμε όμως και επίγνωση της ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας, κάποιο δέος και
κάποια αιδώ, δεν είμασταν κυνικοί.
- Σήμερα η πόρνη απέκτησε αντα
γωνιστές τους κάθε είδους ανώμαλους
άντρες τους τραβεστί και πολλοί νέοι
και νέες ζουν κοινοβιακή ζωή και κει
διδάσκονται και ασκούνται στις ανώμα
λες σεξουαλικές επαφές. Η μοιχεία, η
πορνεία, ο ομοφυλοφιλισμός διεκδικούνται σαν δικαιώματα για νομιμοποίη
ση και σε άλλα μέρη μάλιστα όπως στην
Αγγλία προπορεύονται και ζητούν νομι
μοποίηση και της αιμομειξίας.
- Το περιβάλλον μας ρυπάνθηκε
ηθικά, πνευματικά, ψυχικά και φυγα
δεύτηκε από την κοινωνική μας ζωή
εκείνη η μεγάλη αρετή που λέγεται
«αιδώς».
Και φυγαδεύτηκε η αιδώς και επε
κράτησε η κυνικότητα και κτηνοβασία,
αφού σε πολλά κέντρα καλλιτεχνικά
ζευγάρια όπως λέγονται οι πορνόβιοι,
επιδίδονται σε όργια με ζωντανό έρωτα
κατά φύσιν και παρά φύσιν και το
φιλοθέαμον κοινό χειροκροτεί.
- Αν αναμοχλεύσωμε τον κοινωνικό
βυθό, φοβούμαι θα εκπέμψει μεγάλη
δυσοσμία, ο τόπος πλημμύρισε από
πορνοβοσκούς, έγινε η πορνεία θέαμα
εν οίκω και εν δήμω.
- Φερόμαστε αχαλίνωτα προς τον
ηθικόν βόρβορο. Οι πορνόβιοι και οι
έμποροι του πορνό δηλητηριάζουν την
ψυχή της νεότητας και προετοιμάζουν
την κοινωνική αποσύνθεση.
Η πολιτεία θα αφήσει την κοινωνία
απροστάτευτη;

επείγουσας ανάγκης.
Εχει διαπιστωθεί ότι το κοι
νό δεν γνωρίζει τη χρήση των
στυλίσκων με αποτέλεσμα να μη
χρησιμοποιούνται για τη σοβαρή
αποστολή τους.
Πάνω στους στυλίσκους υ
πάρχουν οδηγίες του ΟΤΕ για την
χρησιμοποίησή τους.
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διαφορετικούς ορισμούς. ' Ετσι π.χ., στην
Ισπανία θεωρούνται νεκροί τροχαίου ατυ
χήματος όσοι πεθαίνουν μέσα σε 24 ώρες
από τη στιγμή του ατυχήματος, στην
Αυστρία μέσα σε'3 μέρες, στη Γαλλία με 6
μέρες, στην Ιταλία σε 7, στη Μ. Βρετανία
σε 30 μέρες, στις Η.Π.Α. σε 1 έτος.
Είναι φανερό, ότι οι διαφορές που
μπορούν να προκόψουν από τους διαφο
ρετικούς ορισμούς του «νεκρού» είναι
πολύ μεγάλες. Για να γίνουν οι αριθμοί
νεκρών σε διάφορες χώρες συγκρίσιμοι
μεταξύ τους, φέρνονται οε μια κοινή
βάση, δηλαδή στις 30 μέρες, με τη
βοήθεια διορθωτικών συντελεστών.
Σχετική με το ίδιο θέμα είναι και η
ερμηνεία που δίνεται στους όρους «βαριά
τραυματισμένος» και «ελαφρά τραυματι
σμένος». Σε γενικές γραμμές και σε
διεθνή κλίμακα οι όροι αυτοί ορίζονται ως
εξής:
Βαρύς τραυματισμός (βαριά σωματική
βλάβη). Είναι η βλάβη που αναγκάζει τον
παθόνίά να ειοαχθεί στο νοσοκομείο σαν

Τα τροχαία ατυχήματα εκτιμάται οιεθνώς ότι αποτελούν την τρίτη αιτία
θανάτου, μετά τις καρδιακές παθήσεις και
τον καρκίνο. Για τη μικρή μας Χώρα που
παρουσιάζει υψηλό δείκτη οδικών ατυχη
μάτων σε σύγκριση με άλλες χώρες και
ιδιαίτερα με εκείνες της Ε.Ο.Κ., όπως θα
καταδειχθεί από την πρόοδο της μελέτης
μας, το πρόβλημα αποκτά τεράστιες
διαστάσεις.
Μια σύντομη ματιά στους τίτλους της
καθημερινής ειδησεογραφίας δίνει την
ένταση και έκταση του προβλήματος των
τροχαίων ατυχημάτων στην Πατρίδα μας
και την αγωνία, μάλλον την κραυγή
απελπισίας, για τη λήψη των αναγκαίων
«διορθωτικών» μέτρων.
Αντιγράφουμε μερικούς τίτλους εφη
μερίδων:'
ΑΥΓΗ της 17-10-1982: « Ενας ατέλει
ωτος εμφύλιος πόλεμος στους Ελληνι
κούς δρόμους. ' Ενα ακόμα θλιβερό ρε
κόρ για την Ελλάδα: το μεγαλύτερο
ποσοστό θανάτων από τροχαία ατυχήματα

ΤΙΝΙΚΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
σ' ολόκληρο το Κόσμο. Αιτίες: Οι κακοί
δρόμοι, η παραβίαση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και τα παμπάλαια αυτοκίνη
τα».
ΕΘΝΟΣ της 29-12-1982: «Η υπερβολι
κή ταχύτητα και τα αντικανονικά προσπε
ράσματα στο «πρωτόγονο» οδικό δίκτυο...Δύο μοιραία λάθη έφεραν το μακελειό
στους δρόμους. Αριθμός - ρεκόρ...».
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ της 31-12-1982: «Ο
αγώνας ανωμάλου (Εθνικού)δρόμου Αθή
νας - Θεσσαλονίκης.... Από 11 νεκρούς
φτάσμε στους 48»2
ΝΕΑ της 7-1-1983: «Γιατί τόσο αίμα
στους δρόμους;- - «Πολεμικό ανακοινω
θέν» .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 7-1-1983: «Βα
ρύς ο «φόρος» της ασφάλτου. 1.800
νεκροί κάθε χρόνο. Ούτε πόλεμο νάχαμε».
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 26-1-1983: «Θρη
νούμε ένα νεκρό κάθε οκτώ ώρες στην
Ελλάδα. Τι κρύβεται πίσω από τα τροχαία
δυστυχήματα».
Είναι, πράγματι, τόσο τραγική η κατά
σταση των τροχαίων ατυχημάτων στη
Χώρα μας, όσο εμφανίζεται από τον τύπο
και τα άλλα μέσα ενημέρωσης του κοινού
ή η σχετική εικόνα περνάει μέσααπότους
παραμορφωτικούς φακούς της ειδησεογραφίας:
Για να απαντήσουμε στο καυτό ερώτη
μα, που αποτελεί και την ψυχή του
θέματός μας, είναι ανάγκη προηγουμέ
νως να στρέψουμε τους προβολείς της
έρευνας μας πάνω σε στατιστικούς πίνα
κες και παραστατικές απεικονίσεις ποι
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δείχνουν τη διακύμανση των τροχαίων
ατυχημάτων, τόσο στη Χώρα μας, όσο και
στις άλλες χώρες.
Ανάγκη να διευκρινιστεί ότι κατά τη
σύγκριση των στατιστικών στοιχείων των
οδικών ατυχημάτων ανάμεσα σε διάφο
ρες χώρες, λαμβάνονται υπόψη ορισμέ;
νοιδιορθωτικοί συντελεστές, πουη παρά
λειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλ
μένα συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Οι
συντελεστές αυτοί αποβλέπουν στην
ομαλοποίηση των διαφορών που παρατη
ρούνται από χώρα σε χώρα κατά τον
προσδιορισμό ορισμένων παραγόντων του
οδικού ατυχήματος, όπως είναι ο ορισμός
του «νεκρού» ενός οδικού ατυχήματος.
Ο ορισμός που προτείνεται από την
Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη
(Economic Commission for Europe) είναι
να θεωρείται νεκρό το άτομο που πεθαίνει
μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή του
τροχαίου ατυχήματος και εξ αιτίας αυτού.
Πολλές Ευρωπαϊκές και μη χώρες, μετα
ξύ των οποίων και η Χώρα μας, έχουν
υιοθετήσειαυτότονορισμό. Όμως υπάρ
χουν αρκετές ακόμη που ακολουθούν

εσωτερικός ασθενής. Επίσης, άσχετα από
την εισαγωγή στο νοσοκομείο, στην ίδια
κατηγορία εντάσσονται τα κατάγματα των
οστών, οι συνθλίψεις των μαλακών μορί
ων, οι βλάβες εσωτερικών οργάνων, οι
διασείσεις του εγκεφάλου, οι διασχίσεις
και η γενική καταπληξία όταν απαιτεί
ιατρική θεραπεία.
Ελαφρύς τραυματισμός (ελαφρά σωμα
τική βλάβη). Είναι η βλάβη ελαφρός
μορφής, όπως τοδιάστρεμμα, η θλάση, το
τραύμα, η διάσχιση περιορισμένης έκτα
σης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στη Χώρα μας
παρατηρείται μεγάλη απώλεια στην κατη
γορία των τροχαίων ατυχημάτων που
έχουν σαν αποτέλεσμα τον ελαφρό τραυ
ματισμό ατόμων και αυτό γιατί πολλές
φορές αποφεύγεται η κλήση της Τροχαί
ας από τους παθόντες. Αυτό, γιατί, πέρα
από τις χρονοβόρες διαδικασίες (ανάκρι
ση, αυτοψία, κράτηση αυτ/του κ.λ.π.) η
περίπτωση τραυματισμού επισύρει και την
αυταπάγγελτη ποινική δίωξη όλων εκεί
νων που εμπλέκονται στο ατύχημα.
2. Τα Τροχαία Ατυχήματα στη Χώρα μας
Η συνολική εικόνα των τροχαίων ατυχη
μάτων στη Χώρα μας εμφανίζει αξιοπρό
σεκτες εναλλαγές.
Στη 12ετίατου 1971-1982 έγιναν συνο
λικά 104.855 οδικά τροχαία ατυχήματα
που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο
13.945 ατόμων και τον τραυματισμό
296.899.
Ο αριθμός των παραπάνω ατυχημάτων
είναι ιδιαίτερα μεγάλος για την μικρή σε
πληθυσμό Πατρίδα μας. Όπως πολύ

χαρακτηριστικά έχει λεχθεί, αν στα περα
σμένα 12 χρόνια απλώναμε τους νεκρούς
μας κατά μήκος πάνω στην Εθνική οδό
Αθηνών-Λαμίας, θα καλύπταμε μια από
σταση από την Κηφισιά μέχρι το Σχηματάρι, δηλαδή μέχρι τα διόδια της Τανάγρας.
’ Οσο για τους τραυματίες μπορούμε να
υπολογίσουμε ότι ο αριθμός τους υπερ
βαίνει κατά δύο φορές τον πληθυσμό της
Πάτρας.
Παρακολουθώντας την διακύμανση των
ατυχημάτων στην 12ετία 1971-1982, δια
πιστώνουμε μια συνεχή ανοδική τάση, με
κάμψη μόνο στα έτη 1973-1974, μετά τα
οποία η ανοδική πορεία σταθεροποιείται
και συνεχίζεται.
Ειδικότερα, τα έτη 1971, 1974,1978 και
1982, που διαμόρφωσαν και τον δείκτη
πορείας των ατυχημάτων της τελευταίας
12ετίας, είχαμε, αντιστοιχως, 17.950,
15.594, 17.449 και 34.021 τροχαία ατυχή
ματα.
Η Πρωτεύουσα, παρά τις ιδιαιτερότητές της από απόψεως κυκλοφοριακών
συνθηκών, ακολουθεί την διακύμανση των
τροχαίων ατυχημάτων όλης της Χώρας με
σοβαρή, μάλιστα, συμμετοχή στην τελική
διαμόρφωση της. Ο παρακάτω Πίνακας
είναι ενδεικτικός του υψηλού δείκτου
τροχαίων ατυχημάτων στην Αθήνα και
ειδικότερα στην περιοχή ευθύνης της
Αστυνομικής Δ/νσεως Αθηνών.

Από τη συγκριτική παραβολή των παρα
πάνω στοιχείων προκύπτει ότι, η σημαντι
κή αύξηση των κυκλοφορούντων οχημά
των στη 12ετία 1971-1982, δεν ακολου
θήθηκε από αντίστοιχη αύξηση των τρο
χαίων ατυχημάτων. Πράγματι, ενώ ο αρι
θμός των οχημάτων μέσα στην 12ετία
αυτή υπερτριπλασιάστηκε (1971 οχήματα
465.685-1982 οχήματα 1.513.864), τα
τροχαία ατυχήματα δεν σημείωσαν ανάλο
γη αύξηση (1971 ατυχήματα 17.950-1982
ατυχήματα 34.021), παρά την αισθτή
μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας
του οδικού δικτύου της Χώρας από τον
φόρτο των επί πλέον οχημάτων. Πολύ
μικρότερη υπήρξε η αύξηση του αριθμού
των νεκρών, όπως δείχνει ο επόμενος
Πίνακας.
Οχήματα
Ατυχήματα
Νεκροί

1971
465.685
17.950
1.102

1982 (1-1-82)
1.513.864
34.021
1.721

Παρατηρειται, συνεπώς, σοβαρή μείω
ση των τροχαίων ατυχημάτων στην 12ετία
1971-1982, σε σχέση με τον αριθμό των
κυκλοφορούντων οχημάτων, παρ' ότι
σημειώνεται σημαντική αύξηση αυτών
(ατυχημάτων) σε απόλυτους αριθμούς.1
Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα,
όταν η αύξηση του αριθμού των τροχαίων

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΤΗ
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
8.999
8.764
8.319
7.835
6.410
5.626
6.040
6.499
6.686
6.283
6.636
7.070

ΝΕΚΡΟΙ
122
131
144
148
170
154
130
163
165
147
172
189

Επειδή τα τροχαία ατυχήματα βρίσκον
ται σε στενή συνάρτηση με τον αριθμό
των κυκλοφορούντων οχημάτων, χρήσιμο
είναι να παραθέσουμε τον αριθμό των
οχημάτων κάθε τύπου που κυκλοφορού
σαν τα παραπάνω έτη σε ολόκληρη τη
Χώρα:

ΕΤΟΣ
1971
1974
1978
1982 (1/1/82)

ΟΧΗΜΑΤΑ
(κάθε τύπου)
465.685
643.345
1.151.344
1.513.864

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
570
6.701
658
5.910
770
5.808
723
6.013
832
5.792
941
5.230
1.025
5.489
956
6.037
999
5.896
1.222
5.343
1.263
5.595
1.341
5.710

ατυχημάτων συγκρίνεται μόνο με εκείνη
του πληθυσμού της Χώρας, που στην
επισκοπούμενη 12ετία δεν υπήρξε ιδιαί
τερα σημαντική (1971 πληθυσμός
8.745.084 - 1982 πληθυσμός 9.706,687).
Είναι ανάγκη να διευκρινισθεί ότι τα
οδικά ατυχήματα, σαν συνέπεια των αν
θρώπινων δραστηριοτήτων, σχετίζονται
με διάφορους κοινωνικοοικονομικούς πα
ράγοντες, που έμμεσα δίνουν το μέτρο
της κινητικότητας ή της δυνατότητας
κινητικότητας του πληθυσμού, που με τη
σειρά του μεταφράζεται σε αυξημένη ή
όχι πιθανόνητα για ατυχήματα.
Συνεπώς, σε μια γενική στατιστική
θεώρηση των οδικών ατυχημάτων, δεν

πρέπει η εξέταση να περιορίζεται μονο σε
απόλυτους αριθμούς των συμβάντων,
αλλά να επεκτείνεται και στην συνεκτίμηση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων
που συνδέονται άμεσα με αυτά.
Τέτοιοι παράγοντες είναι οπληθυσμός,
η πυκνότητα αυτού, ο αριθμός των κυκλο
φορούντων οχημάτων και ο αριθμός των
οχηματοχιλιομέτρων που διανύονται στο
οδικό δίκτυο. Ο λόγος του αριθμού των
ατυχημάτων προς το μέγεθος του πληθυ
σμού, προς τον αριθμό των κυκλοφορούν
των οχημάτων και προς τον αριθμό των
οχηματοχιλιομέτρων δίνει μια σειρά από
δείκτες, που αποτελούν βασικούς παρά
γοντες στη διερεύνηση των ατυχημάτων.
Η καθιέρωσή των δεικτών αυτών έχει το
πρόσθετο πλεονέκτημα ότι με αυτόν τον
τρόπο τα ατυχήματα ανάγονται σε ένα
κοινό παρονομαστή, με αποτέλεσμα στοι
χεία διαφορετικών χρονικών περιόδων, ή
διαφορετικών χωρών να γίνονται αμέσως
συγκρίσιμα.
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, ο
Εθνικός δείκτης θανάτων ανά 100 εκα
τομμύρια οχηματοχιλιόμετρα αποκαλύ
πτει την πτωτική τάση των θανατηφόρων
τροχαίων ατυχημάτων στη Χώρα μας στην
10ετία 1970-1979, για την οποία υπάρ
χουν συγκριτικά στοιχεία με τους αντί
στοιχους δείκτες των χωρών της Ε.Ο.Κ.
Αυτό φαίνεται καθαρά στον επόμενο
Πίνακα, όπου ο δείκτης θανάτων στην
Χώρα μας μειώθηκε στο μισό περίπου
(από 23,3 σε 12,5 θανάτους ανά 100
εκατομ. οχηματοχιλιόμετρα), αλλά εξακο
λουθεί, ατυχώς, να είναι πολύ υψηλότε
ρος από τους δείκτες όλων των άλλων
χωρών της Ε.Ο.Κ., και μάλιστα τρεις έως
τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τους
χαμηλότερους δείκτες της Ε.Ο.Κ. που
ιίαρουσιάζονται στη Δανία, Ολλανδία,
Ιταλία και Μ. Βρεττανία.

ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΑ 100 ΕΚΑΤΟΜ.
ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Ελλάδα
Ιρλανδία
Γερμανία
Βέλγιο
Γαλλία
Ιταλία
Ολλανδία
Δανία
Μ. Βρεττανία

1970
22,3
12,1
10,9
10,7
7,3
7,0
6,5
6,1
5,2

1979
12,5
8,0
4,7
5,8
4,5
3,5
3,9
3,1
3,6

Η μη θεαματική μείωση του δείκτου
θανάτων στις άλλες χώρες οφείλεται στο
γεγονός ότι στις χώρες αυτές πάρθηκαν
σοβαρά μέτρα μειώσεως των τροχαίων
ατυχημάτων προ του 1970.
Η συγκριτική παράθεση των ανωτέρω
στοιχείων, ανεξάρτητα από την καθοδική
πορεία του δείκτη οδικών ατυχημάτων,
φέρνει τη Χώρα μας στην κορυφή του
Πίνακα με τον υψηλότερο αριθμό ατυχη581

μάτων σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ο.Κ.
και τον αριθμό των διανυομένων οχηματοχιλιόμετοων.
Ατυχως, η εικόνα αυτή δεν μεταβάλλε
ται ουσιωδώς κατά τη θεώρηση της
Χώρας μας στον ευρύτερο γεωγραφικό
χώρο, όπου και εκεί βρίσκεται σχεδόν
στην κορυφή της πυραμίδας των τροχαίων
ατυχημάτων, όπως αυτό προκύπτει από
τους συγκριτικούς στατιστικούς πίνακες
που καταρτίστηκαν το 1980 για τις 19
χώρες - μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλί
ου Υπουργών Συγκοινωνιών καιτιςτέσσερες «συνέταιρες» χώρες (Η.Π.Α., Κανα
δά, Αυστραλία, Ιαπωνία).
Λεπτομερέστερη, όμως, ανάπτυξη του
θέματος αυτού με την παράθεση και
σχολίαση σχετικών συγκριτικών Πινάκων,
υπερακοντίζει το σκοπό της μελέτης
αυτής, που είναι, κυρίως, τα αίτια των
τροχαίων ατυχημάτων, οι συνέπειες και τα
μέτρα προλήψεως τους.
3) Αίτια αναγόμενα στην οδό (εκτός από
αρχικά αίτια):
Ολισθηρότητα της οδού συνεπεία βρο
χής, πάγου, λάσπης, χαλικιών κ.λ.π.,
περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης,
σκόνης κ.λ.π., βλάβες σηματοδοτών, ερ
γασίες οδοποίας, καθιζήσεις, κατολισθή
σεις βράχων, διέλευση αγρίων ή οικόσιτων ζώων, ισχυροί άνεμοι και άλλες
απρόβλεπτες καταστάσεις.
γ) Άμεσα αίτια.
Τα άμεσα αίτια ανάγονται στην παράνο
μη ή αντιδεοντολογική ανθρώπινη (οδη
γού ή πεζού) συμπεριφορά (ενέργεια ή
παράλειψη) που οδηγεί ευθέως στο ατύ
χημα. Τα άμεσα αίτια, που αποτελούν
θορυβώδη εκδήλωση των έμμεσων αιτίων,
είναι:
1) Η υπερβολική ταχύτητα
Η ταχύτητα γίνεται αιτία δυστυχημάτων
στις περιπτώσεις που:
α) Είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη για
την πραγματοποίηση μιας στροφής.
β) Υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο
στις κατοικημένες περιοχές.
γ) Δεν αυξομειώνεται ανάλογα με την
κατωφέρεια της οδού, την ολισθητότητα
και τις δυσμενείς γενικώς περιστάσεις.
δ) Εκμηδενίζει την ικανότητα επιτυ
χούς αντίδρασης σε περιπτώσεις απροό
πτων κινδύνων.
2) Αντικανονική οδήγηση λίγο πριν από το
ατύχημα:
α) Παραβίαση προτεραιότητας,
β) Αντικανονικό προσπέρασμα,
γ) Κίνηση αντίθετη στο ρεύμα κυκλοφορί
ας
δ) Αντικανονική στροφή, αδικαιολόγητοι
ελιγμοί.
ε) Χρήση εκτυφλωτικών φώτων,
στ) Μη τήρηση απόστασης ασφαλείας,
ζ) Παραβίαση σηματοδότησης,
η) Επικίνδυνη στάθμευση οε οδό ταχείας
κυκλοφορίας κ.λ.π.

καταδίκη ευσυνειδήτων οδηγών και επι
τυγχάνεται ο κολασμός των πραγματικά
υπαιτίων, οι οποίοι και αποθαρρύνονται
στην διάπραξη άλλων επικυνδύνων παρα
βάσεων των κανόνων κυκλοφορίας, που
οδηγούν ευθέως στο ατύχημα.
Επί πλέον, ο ακριβής εντοπισμός των
αιτίων των ατυχημάτων επιτρέπει τη
συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση
και εκμετάλλευση χρήσιμων στατιστικών
στοιχείων για τις επικίνδυνες παραβάσεις
που οδηγούν στο ατύχημα, την κατηγορία
των οδηγών που εμπλέκονται ο ’ αυτά, την
επισήμανση των επικίνδυνων σημείων
(BLACK SPOTS) των οδών και τις άλλες
αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύγκρουσις με Ι.Χ.Ε εν συνεχεία πρόσκρουσις επί στύλου.

3) Καθυστερημένη αντίληψη του κινδύ
νου:
Καθυστερημένη αντίληψη του κινδύ
νου είναι η αποτυχία σωστής και έγκαιρης
αντίληψης και ορθής εκτίμησης του επερχόμενου κινδύνου, με αποτέλεσμα την
αδυναμία αντίδρασης του οδηγού στον
κρίσιμο για την αποφυγή του ατυχήματος
χρόνο.
' Οταν η καθυστερημένη αντίληψη του
κινδύνου συνδυάζεται και με υπερβολική
ταχύτητα, τότε το ατύχημα είναι αναπό
φευκτο.

ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Γενικά.
Η λήψη των ενδεδειγμένων «διορθωτι
κών» μέτρων για την πρόληψη και μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων, προϋποθέτει
την ορθή και πλήρη διερεύνηοη των
ατυχημάτων για τον ακριβή εντοπισμό των
αιτίων τους. Η διερεύνηοη αυτή δεν είναι
τόσο εύκολη, όσο εκ πρώτης όψεως
φαίνεται. Αυτό, γιατί το τροχαίο ατύχημα
σπάνια μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά
σε ένα μόνο παράγοντα (αίτιο). Συνήθως
είναι συνδυασμός γεγονότων και κατα
στάσεων που οδηγούν τελικά στο ατύχη
μα. Η ενοχοποίηση ενός μόνο παράγοντα
σαν αιτίου του ατυχήματος, εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους λανθασμένων εκτι
μήσεων και εσφαλμένων συμπερασμά
των.
Η σωστή διάγνωση των αιτίων των
τροχαίων ατυχημάτων, εκτός των άλλων,
αποτελεί αναγκαίο όρο και για τον καταλο
γισμό της υπαιτιότητας και την ορθή
απονομή της δικαιοσύνης. ' Ετσι, αποφεύ
γεται ο διασυρμός σΤα δικαστήρια και η

2. Διάκριση αιτίων
Διάφορα βοηθήματα, που έχουν κατά
καιρούς εκδοθεί από τις Αστυνομικές
Σχολές, προς χρήση των εκπαιδευόμε
νων σε θέματα τροχαίας αστυνομικών,
παρά τις μεταξύ τους μικροδιαφορές, όλα
συμφωνούν στο ότι, τα αίτια των τροχαίων
ατυχημάτων μπορεί να είναι: 1) Αρχικά, 2)
Έμμεσα, και 3) Αμεσα.
α) Αρχικά αίτια.
Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται οι
πράξεις ή παραλείψεις προσώπων ή
Αρχών, οι οποίες επιτρέπουν την ύπαρξη
έμμεσων αιτίων, που οδηγούν στην πρό
κληση τροχαίων ατυχημάτων. Τέτοιες
πράξεις είναι π.χ. η χορήγηση αδείας
οδηγήσεως σε ακατάλληλα άτομα, οι
ελαττωματικές κατασκευές οδών, η έλ
λειψη σημάνσεως επικινδύνων θέσεων
στις οδούς κ.λ.π.
β) Έμμεσα αίτια.
Έμμεσα αίτια τροχαίου ατυχήματος,
θεωρούνται οι αντικανονικές ή ασυνήθι
στες καταστάσεις που αφορούν είτε στον
οδηγό οχήματος, είτε στο όχημα, είτε,
τέλος, στο οδικό δίκτυο. Ειδικότερα:
1) Αίτια αναγόμενα στον οδηγό.
Τα αίτια αυτά εντάσσονται σε τρεις
κατηγορίες:
α) ' Ελλειψη φυσικών ικανοτήτων:
Μειωμένη ικανότητα όρασης, ακοής,
χρόνιες ή στιγμιαίες παθήσεις, γήρας,
εξάντληση κ.λ.π.
β) ' Ελλειψη επικτήτων γνώσεων:
Μη επαρκής γνώση του τρόπου οδήγη
σης, των κανόνων κυκλοφορίας, των
σημάνσεων των οδών, η έλλειψη αρκετής
πείρας οδηγήσεως κ.λ.π. γ) Ψυχοπνευματικά ελαττώματα:
Ταχύς εκνευρισμός, έξαψη, σύγχυση,
εγωηάθεια - έπαρση, επιδεικτικοτητα,
ματαιοδοξία.
’ Ελλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, ικα
νότητας σωστής αντιδράσεως προ του
κινδύνου, λανθάνουσα εχθρική στάση,
κατά της εννόμου τάξεως, αντικοινωνική
συμπεριφορά από νεαρούς κυρίως οδη
γούς (καμικάζι)1
Ροπή προς τις τοξικές ή μεθυστικές

ουσίες, μειωμένη αντίληψη τηςπραγματικότητας, υπερκινητικότητα και υπερεκτίμηση των ικανοτήτων.
2) Αίτια αναγόμενα ατο αυτοκίνητο.
Βλάβες στο σύστημα διευθύνσεως και
φρένων, φθαρμένα ελαστικά, έλλειψη
φώτων, μη λειτουργία των δεικτών ή των
οπισθίων φώτων (STOP) και κάθε άλλη
βλάβη ή ελαττωματικότητα που επηρεά
ζει την κανονική λειτουργία του αυτοκινή
του και την ασφαλή πορεία του.
Εξάλλου, οι περιπτώσεις που ένας
οδηγός μπορεί να αντιληφθεί έγκαιρα τον
κίνδυνο, χωρίς όμως να μπορέσει να
αντιδράοει εξ αιτίας της μεγάλης ταχύτη-,
τας, δεν είναι καθόλου σπάνιες. Αυτός
είναι ο λόγος που οι Υπηρεσίες Τροχαίας
συμβουλεύουν τους οδηγούς να μην
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύ
τητας, την οποία, μάλιστα, πρέπει να
αυξομειώοουν ανάλογα με τις συνθήκες
κυκλοφορίας που αντιμετωπίζουν.
4) Εσφαλμένη αντίδραση προς αποφυγή
ατυχήματος:
Τα μέσα αντιδράσεως του οδηγού
ενόψη κινδύνου ατυχήματος είναι η τρο
χοπέδηση (φρενάρισμα), η επιτάγχυση, ο
μετριασμός της ταχύτητας, ο κατάλληλος
ελιγμός και η χρήση της κόρνας. Με την
έγκαιρη και ορθή αντίδραση του οδηγού
αποτρέπονται πολλά δυστυχήματα. Αντί
θετα, η έλλειψη αντίδρασης ή ακόμα
χειρότερα η εσφαλμένη αντίδραση οδη
γεί με μαθηματική ακρίβεια στο ατύχημα.

Περιπτώσεις εσφαλμένης αντίδρασης
είναι π.χ. η πίεση του επιταχυντού αντί του
φρένου, η στροφή προς τα αριστερά
(αντίθετο ρεύμα), όταν μπορεί ο κίνδυνος
να αποφευχθεί με ελαφρό ελιγμό προς τα
δεξιά, το παρατεταμένο φρενάρισμα σε
ολισθηρό οδόστρωμα, το απότομο «κόψι
μο» του τιμονιού γ^α την επαναφορά του
οχήματος στην κανονική του πορεία
ύστερα από ελαφρό ντελαπάρισμα, κ.λ.π.
Εσφαλμένες αντιδράσεις παρατηρούν
ται συνήθως σε άπειρους οδηγούς, αλλά
και σε έμπειρους, όταν οι τελευταίοι
τελούν υπό την επήρεια μεθυστικών
ουσιών ή υπό το κράτος φόβου, συγχύσεως, οργής, κ.λ.π.
Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, μπο
ρούμε να πούμε ότι το τροχαίο ατύχημα
συνθέτουν τρεις παράγοντες:
α. Ο άνθρωπος (οδηγός, πεζός, επιβά
της).
β. Το όχημα, και
γ. Η οδός.
Στην κατηγορία των αιτίων που έχουν
σχέση με τον άνθρωπο είναι η ανεπαρκής
γνώση των κανόνων κυκλοφορίας, οι
ατελείς χειρισμοί των οργάνων του οχή
ματος, δείγμα κακής εκπαίδευσης, οι
εσφαλμένες αντιδράσεις λόγω κακής
φυσικής κατάστασης και η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής.
Στην κατηγορία των αιτίων που έχουν
οχέση με το όχημα εντάσσονται η παλαιότητα του οχήματος, η κακή συντήρηση
του, η έλλειψη οργάνων για τη διευκόλυν

ση του οδηγού κ.ά.
Τέλος, στην κατηγορία των αιτίων που
έχουν σχέση με την οδό συγκαταλέγονται
η υποδομή και ο εξοπλισμός της οδού, η
σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη) της
οδού, η ολισθηρότητα του οδοστρώμα
τος, η κακή ορατότητα, η αντίθετη κλίση
στις στροφές κ.λ.π.
Το ποσοστό ευθύνης χωριστά για κάθε
ένα από τους ανωτέρω παράγοντες, δεν
είναι σταθερό. Πάντως, μεγαλύτερο πο
σοστό συμμετοχής στο ατύχημα (85%92%) έχει οάνθρωπος καιαπό 4% περίπου
το όχημα και ο δρόμος.
Τα ποοοστά αυτά κυμαίνονταιαπόχώρα
σε χώρα, ανάλογα με τη γενική κατάσταση
και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων και
την υποδομή και εξοπλισμό της οδού. Στη
Χώρα μας το ποσοστό ευθύνης της οδού
είναι πολύ ανώτερο του 4%, λόγω του
μειωμένου βαθμού ασφαλείας του οδικού
δικτύου.
Υποστηρίζεται, ακόμα, ότι αποκλειστικά
υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα είναι ο
άνθρωπος, ο οποίος ευθύνεται και για την
κανονική οδήγηση, και για την καλή
συντήρηση του οχήματος και τη σωστή
πορεία σε δρόμους μειωμένης ασφάλει
ας.
Δυσχέρειες που εμφανίζονται στον
ακριβή προσδιορισμό ευθύνης των ποσο
στών συμμετοχής στο ατύχημα, οφείλον
ται και στο ότι ένα ατύχημα δεν είναι
αποτέλεσμα ενός μόνο αιτίου. Αν, π.χ.
ένας οδηγός μεθυσμένος τρέχει με

υπερβολική ταχύτητα το ακονιζόμενο αυτοκίνητο παρεξέκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο. Αποτέλεσμα
ένας νεκρός που βρέθηκε στο πέρασμά του.
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υπερβολική ταχύτητα αε ολισθηρό ορομυ,
στον οποίο δεν υπάρχει προειδοποιητική
πινακίδα επικίνδυνης στροφής και ανα
τραπεί το όχημα, ερωτάται πόσοι και ποιοι
παράγοντες ευθύνονται για το ατύχημα
αυτό; Η μέθη του οδηγού, η υπερβολική
ταχύτητα, το ολισθηρό οδόστρωμα ή η
έλλειψη σήμανσης της οδού;
Γεγονός πάντως, παραμένει ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης βαρύνει
τον παράγοντα «άνθρωπος».
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σαν πρώτη
αιτία ατυχημάτων είναιη μεγάλη ταχύτητα
(άμεσο αίτιο). Σε ένα σύνολο 37.074
ατυχημάτων η μεγάλη ταχύτητα προηγεί
ται με 6.578 περιπτώσεις και ακολουθεί η
παραβίαση προτεραιότητας με 5.645 πε
ριπτώσεις. Η κακή κατάσταση των δρόμων
αναφέρεται σαν τρίτη αιτία με 4.083
περιπτώσεις ατυχημάτων. Ακολουθούν
σε μικρότερα νούμερα το αντικανονικό
προσπέρασμα, η οδήγηση στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας και η μη τήρηση
απόστασης ασφαλείας. Από τις μηχανικές
βλάβες των οχημάτων που οδήγησαν σε
ατύχημα πρώτη θέση έχουν οι βλάβες των
τροχών και δεύτερη οι βλάβες των
φρένων.
Ηλικίες και ατυχήματα.
Η ηλικία των 15-24 χρόνων είναι αυτή
που έχει περισσότερα ατυχήματα για τους
οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και
μοτοσυκλεττών, ενώ για τους οδηγούς
επιβατηγών αυτοκινήτων ή πιο «επικίνδυ
νη» ηλικία είναι των 25 έως 44 χρόνων. Το
ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς φορτη
γών.
Για τους πεζούς οι μεγάλες ηλικίες
φέρονται σαν οι πιο «επικίνδυνες». Σε
σύνολο 6.086 ατυχημάτων οι 1.568 αναφέρονται σε άτομα ηλικίας 45-64 χρόνων
και 1.517 σε άτομα από 65 χρόνων και
άνω.
Ημέρες ατυχημάτων
Η ημερησία διακύμανση των ατυχημά
των αποκαλύπτει ότι τα περισσότερα
ατυχήματα συμβαίνουν την Κυριακή και το
Σάββατο, οπότε περισσότερα άτομα ταξιδεύουνγια λόγους αναψυχής, κυρίως στο
υπεραοτικό δίκτυο. Ακολουθεί η Δευτέρα
και μετά οι άλλες η μέρες της εβδομάδας.
(Με τη γενίκευση της πενθήμερης εργα
σίας, παρατηρείται αύξηση ατυχημάτων
και την Παρασκευή προς Σάββατο).
Ο Καιρός
Σε 18.553 ατυχήματα τα 15.070 έγιναν
με καλές καιρικές συνθήκες, 1.987 με
νεφελώδη καιρό, 1.293 με βροχή ή
χαλάζι, 141 με ομίχλη, 34 με δυνατό αέρα
και 28 με χιόνι.
Η ώρα.
Τα περισσότερα ατυχήματα παρατη
ρούνται μεταξύ των ωρών 13.00' 15.00'.
Δεύτερο κατά σειρά έρχεται το δίωρο
15.00' -16.00' και ακολουθεί το διάστημα
18.00 -19.00'. Τα λιγότερα ατυχήματα
καταγράφονται στις μεταμεσονύχτιες ώ
ρες, οπότε η κυκλοφορία μειώνεται σε
584
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Εποχές
Τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων
σημειώνονται με σειρά τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο, παρά τις ευνοϊκές καιρικές
συνθήκες και την καλή ορατότητα και
ακολουθεί ο μήνας Δεκέμβρης.
'Ανδρες - Γυναίκες
Οι άνδρες προηγούνται σταθερά στα
τροχαία ατυχήματα. Σε 27.150 «παθόντα
πρόσωπα», με 1.257 νεκρούς, οι άνδρες
ήσαν 922 και οι γυναίκες 335. Σε σύνολο
4.189 σοβαρά τραυματισμένων, οι 3.091
ήταν άνδρες και οι 1.098 γυναίκες.
Τέλος, από 21.704 ελαφρά τραυματισμέ
νους, 15.115 ήταν άνδρες και 6.589
γυναίκες.
Επαγγέλματα οδηγών.
Σε σύνολο 28.698 ατυχημάτων, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες προκάλεσαν τα
10.110 ατυχήματα. Ακολουθούν, περιέρ
γως, οι επαγγελματίες οδηγοί με 5.810
ατυχήματα, οι δημόσιοι υπάλληλοι με
4.485, οι βιομήχανοι με 3.141, οι αγνώ
στου επαγγέλματος ή χωρίς επάγγελμα
με 1.952, οι σπουδαστές με 1.517, οι
στρατιωτικοί με 695, οι νοικοκυρές με 575
και, τέλος, οι συνταξιούχοι με 413 ατυχή
ματα.
Αν επιμείναμε τόσο πολύ στα αίτια των
τροχαίων ατυχημάτων είναι μόνο και μόνο
για να εντοπισθούν ποσοτικά, έστω και
κατά προσέγγιση, οι υπεύθυνοι για το
ατύχημα παράγοντες και να προσδιορι
στούν με συνέπεια οι τομείς στους
οποίους πρέπει να κατατείνουν οι προ
σπάθειες της Πολιτείας για την μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων.

Ένα από τα θύματα της βίας στα
γήπεδα, μεταφέρεται από συναδέλ
φους του στις πρώτες βοήθειες.
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Ν ΠΑΡΕΙ κανείς το λεωφορείο της
«Πολιτείας» και κατέβει στο Κεφα
Α
λάρι, λίγο πιο έξω από τη Κηφισιά εκεί
στην είσοδο του ωραίου κήπου, κιαπέναντι από το ξενοδοχείο «Θεοξένεια» θα
συναντήσει το μπρούτζινο άγλμα του
Παύλου Μελά.
• Ο Παύλος Μελάς (1870-1904) ήταν
αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού γιος
του Μιχαήλ Μελά, που διετέλεσε δήμαρ
χος Αθηναίων, και αγωνίστηκε στη Μακε
δονία επικεφαλής Ελλήνων ανταρτών,
σκοτώθηκε δε πολιορκημένος από τους
Τούρκους στη Σιάτιστα.
• Η Κηφισιά όπως ξέρουμε όλοι μας,
είναι προάστιο της Αθήνας στα ΒΑ, σε
απόσταση 13.600 μ. και υψόμετρο 268.
' Εχει πολυτελείς επαύλεις και μεγάλα
αρχοντικά ξενοδοχεία. Το όνομά της το
πήρε από τον ποταμό Κηφισό, που οι
πηγές του ήταν στο σημερινό Κεφαλάρι
κοντά στο Αντρο των Νυμφών. Πιο παλιά
η Κηφισιά με το Κεφαλάρι υπαγότανε στο
δήμο Αθηναίων, όπως αναφέρεται και στη
μαρμαρένια βρύση του πάρκου κοντά στο
άγαλμα του Παύλου Μελά. Σήμερα απο
τελεί ομώνυμο δήμο με 14.500 κατοίκους
περίπου.
• Αντρο των Νυμφών: Άντρο είναι το
σπήλαιο και νύμφες κατά την αρχαιότητα
ήταν θεότητες που προστάτευαν τις
πηγές (Ναϊάδες ή Κρηναίοι), τα δάση
(Δρυάδες ή Αμαδρυάδες), τα λιβάδια, τα
δέντρα, τις σπηλιές τα βουνά (Ορειάδεςή
Ορεστειάδες) κλπ. Τις νύμφες οι αρχαίοι
πρόγονοί μας τις φαντάζονταν σαν κορί
τσια μεγάλα έτοιμα για γάμο, ωραία
χαρούμενα αγαθά τις τιμούσαν με βω
μούς και προσφορές θυσίας από γάλα,
μέλι, κρασί, πολλές φορές και από μικρά
σφάγια. Είχαν σχέσεις μ' αυτές κυρίως ο
Παν που συνόδευε το χορό τους με τη
φλογέρα του, ο Ερμής, ο Αχελώος και οι
Σάτυροι.
• Στην αρχή του παρόντος αναφέραμε
τη λέξη «Πολιτεία». Είναι ο παλιός Κοκκιναράς: Τοποθεσία και προάστιο της Αθή
νας στην Πεντέλη σε υψόμετρο 919, λίγο
έξω από την Κηφισιά όπου τώρα ο
συνοικισμός βουλευτών.
• Πεντέλη ή Πεντελικόν, είναι το όρος
της Αττικής ξακουστό για τα μάρμαρά
του, στα ΒΑ της Αθήνας. Η κορυφή του
είναι γυμνή πιο χαμηλά όμως σκεπάζεται
από ωραία και πυκνά δάση από πεύκα, έχει
πολλές πηνές και συνοικισμούς στουσ
πρόποδές του, όπως η Εκάλη, ο Διόνυ
σός, το Καστρί και η Κηφισιά όπως είπαμε
παραπάνω... Τα μάρμαρα της Πεντέλης
χρησιμοποιήθηκαν· κυρίως στην αρχιτε
κτονική.
• Μονή Πεντέλης: Είναι το μοναστήρι
που ιδρύθηκε από τον επίσκοπο Τιμόθεο
της Εύβοιας. Το μοναστήρι αυτό με τα
χρόνια απόκτησε μεγάλη περιουσία και

Γαλλίδα, σύζυγος του στρατηγού Λεμπρέν, τον οποίο ο Μέγας Ναπολέων
ανακήρυξε δούκα της Πλακεντίας. Η
δούκισσα Σοφία έζησε από το 1834 στην
Αθήνα όπου έχτισε πολλά μέγαρα μεταξύ
των οποίων και το σημερινό Βυζαντινό
Μουσείο.
• Πλακεντία είναι πόλη της Β. Ιταλίας,
πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας καιαποτελούσε παλαιότερα μαζί με την περιοχή
της δουκάτο. Το Μεσαίωνα ανήκε στους
Βυζαντινούς.
• Το Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών
ιδρύθηκε το 1890 από τη χριστιανική
Αρχαιολογική Εταιρία και το 1930 εγκατα
Γράφει ο κ. Γ. Πολίτης
στάθηκε στο Μέγαρο της δουκίσσης
Πλακεντίας.
• Βυζάντιο ονομαζότανε μια πόλη της
Θράκης πάνω στο Βόσπορο, η σημερινή
Κωνσταντινούπολη. Η πόλη αυτή ιδρύθη
0 κήπος στο Κεφαλάρι
κε κατά την παράδοση το 658 π.Χ. από τον
Βύζαντα καταστράφηκε δε κατά την
Οι νύμφες κατά την αρχαιότητα
εκστρατεία του Ξέρξη. στην Ελλάδα,
οχυρώθηκε επί ρωμαίων και έγινε (330
Η Δούκισσα της Πλακεντίας
μ.Χ.) επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου
πρωτ. του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους
Η Πολιτεία, Παλιός Κοκκιναράς
με το όνομα Νέα Ρώμη. Αργότερα μετο
νομάστηκε Κωνσταντινούπολη.
Βυζάντιο - Σούσα - Ξέρξης
• Με το όνομα Ξέρξης είναι γνωστοί δυό
αρχαίοι βασιλείς της Περσίας.
Χαμουραμπί
Ο Αχασβήρος, της Π. Διαθήκης γιός
του Δαρείου που τον διαδέχθηκε το 486
π.Χ. Αυτός ανοικοδόμησε την Περσέπολη
και τα Σούσα υπόταξε την Αίγυπτο και τη
Βαβυλωνία. Το 480 εξεστράτευσε εναντί
ον της Ελλάδος αφού, νικήθηκε όμως στη
συγκέντρωσε πολλούς μοναχούς. Είχε Σαλαμίνα επέστρεψε στην Περσία. Το
πλούσια βιβλιοθήκη και λειτουργούσε σ’ 465 δολοφονήθηκε.
Ο Δεύτερος Ξέρξης είναι ο γιός του
αυτό σχολή.
• Στην Πεντέλη είχε χτίσει ένα μέγαρο η Αρταξέρξη του Α '. Αυτός βασίλεψε δυό
δούκισσα της Πλακεντίας Σοφία (1785- μήνες μόνο. Το 425 σκοτώθηκε από τον
1854). Η δούκισσα της Πλακεντίας ήταν αδελφό του Σογδιανό.
• Τα Σούσα, ήταν μια αρχαία περσική
πόλη, πρωτεύουσα της Σουσιανής και
Πορτραίτο της Δουκιοσας της Πλακεν έδρα του βασιλέως Δαρείου Α' και των
διαδόχων του, μια από τις τέσσερις
τίας.
πρωτεύουσες της Περσίας. Η πόλη αυτή
ήκμασε ως το ΙΔ' αιώνα, σήμερα όμωςτο
μέρος είναι έρημο. Ανασκαφές που έγι
ναν από το 1897-1902 έφεραν στο φως
πολύτιμα ευρήματα μεταξύ των οποίων
και τον περίφημο Κώδικα του Χαμμουραμ-

ΚΑΙ
ΦΩΣ

πί.

• Χαμμουραμπί ονομαζότανε ο βασιλιάς
της Βαβυλώνας (2067-2024 π.Χ.) και κατ’
άλλους 1792-50. Μεγάλωσε το κράτος
του με την κατάληψη της Νότιας Βαβυλω
νίας και με την υποτέλεια που επέβαλε
στην Ασσυρία. Οι νόμοι του χαραγμένοι
πάνω σε πέτρα ανακαλύφθηκαν το 1901
στα Σούσα της Περσίας και βρίσκονται
σήμερα στο Λούβρο τοιι Παρισιού.
Γιάννης Πολίτης
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10.000 ΑΤΟΜΑ

ΜΕ 80 Φ ΡΑΓΚΑ ΣΥΜ Β Ο ΥΛ ΕΥΕΣΤΕ
ΤΟΝ Μ ΑΝΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜ ΑΤΕ
Ο Μάγος Ντεσσυάρ λέει ότι οι Γάλλοι κλείνουν οκτώ
εκατομμύρια ραντεβού με μάντεις το χρόνο και ότι
ξοδεύουν πέντε δισεκατομμύρια φράγκα γι αυτό.

οραματιστες, μάγιοες,
Μ ΑΝΤΕΙΣ,
προφήτες, αοτρολόγοι και χειρομάντεις συγκεντρώθηκαν για δυο εβδο
μάδες σε μια μεγάλη αίθουσα ενός
ξενοδοχείου της Αριστερής Οχθης
στο Παρίσι, ο καθένας απ' αυτούς σε
ένα μικρό θάλαμο φωτισμένο μόνο μ'
ένα κερί. Συνολικά υπήρχαν 70 μάντεις
-ένα πολύ μικρό ποσοστό σε αναλογία
με τους 30.000 που ασκούν αυτό το
επάγγελμα στη Γαλλία- και οι ουρές με
τον κόσμο που επιθυμούσε να τους
συμβουλευτεί, έφταναν μέχρι το δρό
μο, μέσα σε μιαώρα απάτην έναρξη του
Φεστιβάλ Μαντείας τρυ 1983.
«Θα συγκεντρώσουμε πολύ περισσό
τερο κόσμο από πέρσι», προφήτευσε ο
Ζοζέφ Ντεσσυάρ, γνωστός επαγγελμα
τικά σαν Μάγος Ντεσσυάρ, που είναι ο
οργανωτής του φεστιβάλ. Το ποσό των
80 φράγκων που είναι η είσοδος, δίνει
το δικαίωμα στον επισκέπτη να συμβου
λευτεί δωρεάν τον μάντη της προτίμη
σής του και ο Μάγος περίμενε ότι
τουλάχιστον 10.000 άτομα θα επισκέ
πτονταν το ξενοδοχείο όπου είχε οργα
νωθεί το φεστιβάλ, το οποίο τέλειωσε
την περασμένη εβδομάδα. Ο αυξημέ
νος αριθμός των ατόμων που το επισκέφτηκαν, είπε, δεν είχε καμιά σχέση με
την ανησυχία που είχε προκληθεί από
την οικονομική κρίση.
«Οι άνθρωποι δεν πάνε σε ένα μάντη
εξαιτίας της κρίσης, πηγαίνουν επειδή
συνήθως τους απατά το έτερόν τους
ήμισυ. Αγωνιούν για τα προσωπικά τους
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προβλήματα και όχι για τη Γαλλία».
ΚΥΜΑΤΑ ΗΡΕΜΙΑΣ
Κάτω από το χλωμό φως των κεριών,
οι μάντεις στέκονταν χαμογελαστοί και
εξέπεμπαν κύματα σταθερότητας και
ηρεμίας. «Είσαστε ευαίσθητη, ταλαν
τούχος και γενναιόδωρη», είπε ένας
νεαρός χειρομάντης στην αρθρογράφο
της «Χέραλντ Τ ρίμπιουν» Μαίρη
Μπλουμ. «Τα άρθρα σας θαδιαβαστούν
σε όλο τον κόσμο».
«Θα κάνετε κάποιο αεροπορικό ταξί
δι», πρόσθεσε η κ. Μπέττυ, μια μάντης
που διαβάζει το μέλλον σε κρυστάλλινη
σφαίρα, την οποία βέβαια δεν είχε
ρωτήσει κανένας και η οποία προσωρινά
είχε εγκαταλείψει τη σφαίρα της για να
πάει στην τουαλέττα. «Δενδιαβάζω την
κρυστάλλινη σφαίρα», είπε. « Ολα βρί
σκονται εδώ μέσα», είπε κτυπώντας το
μέτωπό της.
Οι κρυστάλλινες σφαίρες είναι γνω
στές στο εμπόριο σαν βοήθημα στο
επάγγελμα. ' Αλλα βοηθήματα είναι τα
χαρτιά, τα κατακάθια του καφέ και το
κερί. Οι μάντεις δεν βλέπουν στην
πραγματικότητα τίποτα στις κρυστάλλι
νες σφαίρες. «Δεν είναι σαν οθόνες
τηλεόρασης», είπε ο Μάγος Ντεσσυάρ.
«Απλώς χρησιμεύουν σαν καταλύτες».
Παλιά χρησιμοποιούντο τα εντόσθια
ζώων, αλλά τώρα πια οι μάντεις δεν
χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο.
Η πρόγνωση της μοίρας είναι εδώ και

πολύ καιρό μιά πό τις πιο σταθερά
αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Σύμφω
να με μια μελέτη που έκανε το 1972 το
σοβαρότατο περιοδικό «Νουβέλ Ομζερβατέρ», η σημερινή άνθιση άρχισε
το 1930 και σημειώνεται κυρίως στην
αστρολογία. ' Ενας επιφανής δικηγό
ρος, σύμφωνα με την μελέτη, αγορεύει
διαφορετικά ανάλογα με το αν ο δικα
στής είναι Παρθένος ή Ιχθείς, ενώ ένας
δικαστής θεωρεί ότι το ζώδιο ενός
εγκληματία καθορίζει το αν θ' ακολου
θήσει τον ίσιο δρόμο. Και ένας γιατρός
λέγεται ότι έχει αναθέσει σε έναν
αστρολόγο να συμβουλεύεται τα ωρο
σκόπια των αρρώστων του.
Ο Μάγος Ντεσσυάρ λέει ότι οι Γάλλοι
κλείνουν οκτώ εκατομμύρια ραντεβού
με μάντεις το χρόνο και ότι ξοδεύουν
πέντε δισεκατομύρια φράγκα γΓ αυτό.
Αυτοί οι αριθμοί φαίνονται φοβεροί νια
ανθρώπους που υπερηφανεύονται ότι
είναι καρτεσιανοί. «Κανένας δεν είναι
καρτεσιανός», λέει κυνικά ο Ντεσσυάρ.
Οι άνθρωποι ίσως να ισχυρίζονται ότι
δεν πιστεύουν στην τύχη, αλλά μόλις σε
δουν αμέσως σε ρωτούν «πες μου το
μέλλον μου».
Ο Ντεσσυάρ έχει σκούρα κατσαρά
μαλλιά, κατσαρή γενειάδα, βελούδινα
μάτια και ένα γλυκό ήρεμο χαμόγελο
που σου θυμίζει έμπορο χαλιών. Έγινε
μάγος πριν από 11 χρόνια, σε ηλικία 28
χρονών και είχε μεγάλη επιτυχία από
την αρχή. «Ήταν αποθέωση», είπε.
Πριν γίνει μάγος δούλευε σε ξενοδο-

I

χεία όπου πωλούσε μηχανήματα αδμνατίσματος. «Από τη στιγμή που έχεις το
χάρισμα, είπε, είναι απίθανο να το
χάσεις». «Τα παλιά χρόνια έλεγαν ότι
χάνεις το χάρισμα αν παίρνεις χρήμα
τα», είπε. Προφανώς αυτό δεν είναι
αλήθεια, όπως τουλάχιστον αποδείχτη
κε.
Το Φεστιβάλ Μαντείας είναιτο μεγα
λύτερο γεγονός αυτού του είδους στον
κόσμο, είπε ο Ντεσσυάρ. Ο ίδιος
οργανώνει δείπνα, συζητήσεις και δια
λέξεις πάνω σε θέματα όπως η μετεμ
ψύχωση, η τηλεπάθεια και τα UFO.
Ελπίδα του είναι να κάνει την προφητική
και μαντική τέχνη ένα αποδεκτό μέρος
της ζωής και όχι μια περιθωριακή
δραστηριότητα. Το διαρκώς αυξανόμε
νο ενδιαφέρον του κόσμου για την
παραψυχολογία είναι υπέρ αυτού, ενώ
εχθροί του είναι η άγνοια και αυτό που
νομάζει «νοοτροπία του γκέττο», που
έχουν πολλοί μάντεις που φοβούνται να

ενταχθούν στο πλήθος.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
' Εχει δημιουργήσειέναν κώδικα πρα
κτικής που ονομάζει «Κώδικα Δεοντο
λογίας της Μαντείας». Σ ’ αυτόν περι
λαμβάνονται πολλές διατάξεις και πολ
λά πρέπει και δεν πρέπει όπως π.χ. μην
μιλάτε για ερωτικά φίλτρα, μην προφη
τεύετε το θάνατο, μην δεχόσαστε
ανήλικους ή πνευματικά αρρώστους,
μην είσαστε άπληστοι με τις αμοιβές.
Ο Ντεσσυάρ θα ήθελε να γίνει η
μαντεία ένα ελεύθερο επάγγελμα. Η
σημερινή κατάσταση του επάγγελματος είναι άθλια. «Είμαστε παράνομοι
αλλά μας ανέχονται, όπως ακριβώς τις
πόρνες», είπε. Οι μάντεις πληρώνουν
φόρο εισοδημάτων και φόρο προστιθέ
μενης αξίας. Μόνο 2.000 από τους
30.000 μάντεις της Γαλλίας ασκούν
ανοικτά το επάγγελμά τους, είπε ο

Ντεσσυάρ. Περίπου το 85%απ' αυτούς
είναι γυναίκες και οι περισσότεροι
άντρες είναι ομοφυλόφιλοι.
Η πλειοψηφια των πελατών είναι
επίσης γυναίκες. «Οι άντρες είναι
εγωιστές και δεν τους αρέσει να
θεωρούν τη μοίρα καθοριστικό παρά
γοντα στη ζωή τους. Αλλά όταν οι
άντρες γίνονται πελάτες, τότε είναι πιο
φανατικοί από τις γυναίκες».
Ο Ντεσσυάρ είναι λογικός στις τιμές
-χρεώνει τον πελάτη του 600 φράγκα
την επίσκεψη. «Αλλά υπάρχουν και
τσαρλατάνοι», λέει, «οι οποίοι όμως
σύντομα σβήνουν». Κάτι που μας θυμί
ζει την ιστορία του Γκρούσο Μαρξ, όταν
η γυναίκα του τον πήγε μια μέρα να δει
μια μάντισσα, την κ. Ζαζά.
«Ρωτήστε με ό,τι θέλετε», είπε η κ.
Ζαζά.
«»Ποιά είναι η πρωτεύουσα της
Βόρειας Ντακότα;» ρώτησε ο Γκρούσο.

Ο Μάγος Ντεσσυάρ! Η γυάλινη σφαίρα απλώς είναι για εντυπωσιασμό.

587

ΣΤΟ ΡΥ Θ Μ Ο ΤΟΥ Χ ΙΟ ΥΜ Ο Ρ

Π ΑΡ ΙΣΙ - Δ Ι Α Κ Ο Φ Τ Ο
Του Σττύρου Δ εμ ένα γ α
ΜΟΣ της κυρίας Ευριδίκης
Ο ΚΑΎ
ήτανε που δεν έχει ταξιδέψει στο
Εξωτερικό και αισθάνεται πολύ άσχημα
όταν ακούει τις φίλες της να μιλούν για
Παρίσια, Λονδίνο, Ιοπανίες κι εκείνη η
καϋμένη τι να πη που πέρα από το
Διακοφτό που παραθερίζουν τα καλο
καίρια δεν έχει ταξιδέψει πουθενά
αλλού... Και νάχει και την κυρία Μουστοξυδέα να κορδώνεται που πήγε
πέρσυ στο Παρίσι.
-Α χ το Παρίσι, όνειρο Ευριδίκη μου!
Να δης την «Νοτρ-Νταμ» να μείνεις με
το ατόμα ανοιχτό! Αμ ο Πύργος του
' Αίφελ:
Κατάλαβες δηλαδή. Να έχει δη τον
Πύργο του Ά ϊφ ελ μέχρι η κυρία Μουοτοξιδέακι' αυτή να μην έχει δη όχι τον
Πύργο του Αϊφελ αλλά ούτε τον
Πύργο της Ηλείας.
Και να επιμένει πάλι ο άντρας της ο
Σταμάτης να πάνε κΓ εφέτος στο
Διακοφτό.
Αυτή τη φορά όμως, η Ευριδίκη
πάτηοε ποδάρι.
-Εφέτος κύριε θα πάμε Παρίσι!
Ο Σταμάτης γούρλωσε τα μάτια του
από την έκπληξη.
-Τ ι έκανε λέει θα πάμε Παρίσι; και
που είναι τα λεφτά για ένα τέτοιο ταξίδι
κυρία κόμησοα;
Η Ευριδίκη έβαλε τα γέλια:
- Οχι καλέ πως θα πάμε ατην πρα
γματικότητα οτο Παρίσι. ’ Ετσι θα πούμε
στους γνωστούς μας, ενώ εμείς θα
παραθερίζουμε στο Διακοφτό!
-Και γιατί αυτό; έκανε συνοφρυωμέ
νος ο Σταμάτης που είναι ένας άνθρω
πος σοβαρός και δεν ανέχεται κάτι
τέτοιες κατεργαριές.
-Διότι χρυσέ μου δεν μπορεί να
ταξιδεύει κάθε χρόνο στην Ευρώπη και
η κουτσή Μαρία και μεις να μην έχουμε
πάει ούτε μέχρι το Βελιγράδι! ' Επειτα
αισθάνομαι κομπλεξικά όταν οι άλλοι
μιλούν για Παρίσι και Λόντρες κι' εμείς
τους ακούμε αμίλητοι. Διότι τι να πούμε
κύριε Σταμάτη, εμείς; Για τα αξιοθέατα
του Διακοφτού:....
-Μωρέ το Διακοφτό βάζει κάτω χίλια
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Παρίσια!
-Σταμάτη μη με ουγχίζεις! τονδιέκοψε η Ευριδίκη που είχε πάρει πια την
απόφαοή της. Να ταξιδέψει νοερώς
έοτω οτο Παρίσι, έτσι θάχε κΓ αυτή να
λέει κάτι για Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις και να μην την κυττάζει αφ'
υψηλού η Μουοτοξυδέα. Το ότι δεν θα
πήγαινε στο Παρίοι αλλά στο Διακοφτό
δεν έχει σημασία. Θα διαβάζανε ένα
οδηγό του Παρισιού και θα ήταν ενήμε
ροι.
Ο Σταμάτης προ της επιμονής της
Ευριδίκης αναγκάστηκε να υποχωρή
σει. Δεν ήθελε άλλως τε να συγχιστεί...
Είχε και πίεση.
-Εντάξει Ευριδίκη. Αφού το νομίζεις
έτσι.
' Ετσι μπράβο χρυοέ μου! φώναξε
ενθουοιαομένη η Ευριδίκη που είχε
πείσει τον άντρα της και θα μπορούσε
τώρα να ανακοινώσει στις φίλες της ότι
εφέτος θα ταξίδευε οτο Παρίοι. Θα
φρόντιζε μάλιστα να προμηθευτεί και
τίποτα ετικέτες από Παριζιάνικα ξενο
δοχεία να τα κολλήοει στις βαλίτσες
της όταν θα γύριζαν από το Διακοφτό.
Απότηνάλλη μέραάρχισε να μελετά
ει ένα οδηγό του Παριαιού που αγόρασε
από ένα βιβλιοπωλείο και σε μία εβδο
μάδα ήξερε κάθε τι το σχετικό με την
θρυλική αυτή πόλη. Αψίς του θριάμβου.
Σηκουάνας. Δάσος της Βουλώνης,
Μονμάρτη, Λεωφόρος των Ηλυσίων,
Λούβρο, Πύργος του ' Αίφελ, Παναγία
των Παριοίων, μετρό και ότι άλλο
μπορεί να δει κανείς στο Παρίσι.
Και πανέτοιμη ενώ ετοίμαζε τις
βαλίτσες για το Διακοφτό, έοπευοε να
ανακοινώσει την είδηση στις φίλες της.
-Εμείς ξέρετε εφέτος θα κάνουμε
διακοπές οτο Παρίσι. Η Μουοτοξυδέα
οτράβωοε τα μούτρα.
- Ωστε και σεις ταξίδι στο εξωτερι
κό:
-Ν αι χρυοή μου Επιμένει ο Σταμά
της και για να μη του χαλάσω το χατήρι.
' Ετσι Σταμάτη;
-Ναι! Ναι!.. Φυσικά! εψέλλισε ο

Σταμάτης κατακόκκινος από την ντρο
πή για το τερατώδες ψέμα της ελαφρό
μυαλης Ευριδίκης.
-Και πότε φεύγετε Ευριδίκη μου;
-Αύριο! έχουμε βγάλει και τα εισιτή
ρια (Για το Διακοφτό φυοικά). Εσείς που
θα πάτε φέτος Μαρίκα μου;
-Εμείς απάντησε με ύφος η κυρία
Μουοτοξυδέα, θα πάμε εφέτος Βενε
τία. . Αναχωρούμε μεθαύριο.
-Α! Μπράβο. Εμείς αναχωρούμε αε
ροπορικώς. Αλήθεια Σταμάτη σου δώ
σανε καλές θέσεις;
-Πολύ καλές.! (παρά λίγο να του
ξεφύγει και να προσθέσει «πίσω από
τον σωφέρ σε παράθυρο»).
Καθότι είχε κλείσει θέσεις στο λεω
φορείο «Αθήναι-Διακοφτό».
-Ξενοδοχείο έχετε κλείοει: ξαναρώτησε η Μουοτοξυδέα.
-Πώς! έοπευοε να απαντήσει. Κλεί
σαμε στο. ξενοδοχείο «Τα Γεράνεια
όρη».
-Πώς; εξεπλάγη η Μουοτοξυδέα.
Υπάρχει ΟΤΕΛ «Γεράνεια όρη» στο
Παρίσι;
-Μα. .. βέβαια! έκανε μουδιασμένος
ο Σταμάτης τόχει ένας ομογενής και
του έδωσε ελληνικό όνομα!
-Περίεργο! μουρμούρισε η κ. Μουστοξυδέα ενώ η Ευριδίκη έρριχνε
θανάσιμες ματιές στον άντρα της για
την γκάφα του.
Και έδωσε το σύνθημα της αναχωρήσεως μπας και ξεφουρνίσει καμμιά
άλλη ανοησία ο Σταμάτης και αποκαλυ
φθεί η συμπαιγνία.
-Πάμε Σταμάτη, γιατί έχουμε να
ετοιμασθούμε για το αυριανό ταξίδι. Αχ!
πώς τις βαριέμαι αυτές τις προετοιμα
σίες. Λοιπόν αντίο και στο επανιδείν
από την Ευρώπη!
-Αντίο και καλό ταξίδι.
Την άλλη μέρα στο ταξίδι η Ευριδίκη,
τα είχε βάλει με τον άντρα της!
-Τα βλέπεις κύριε; Η Μουοτοξυδέα
θα πάει στην Βενετία κΓ εμείς Διακοφτό. Και τι είναι ο Μουστοξυδέας;
υπάλληλος σαν και σένα. Αλλά αυτός
βλέπεις είναι καπάτσος καιτα καταφέρ
νει. Ορίστε πέρσυ στις Κάννες. Εφέτος
στην Βενετία.
-Καλά βρε γυναίκα! Θα πάμε και μεις
κάποτε στο εξωτερικό!
Για την ώρα πάντως ταξίδευαν για το
Διακοφτό και η γκρίνια της Ευριδίκης
δεν είχε τελειωμό. Συνεχίστηκε και
στην παράλλη μέρα που πίνανε το
καφεδάκι τους στην ωραία Παραλία του
Διακοφτού.
-Ορίστε Κύριε! αυτή τη στιγμή η
Μουοτοξυδέα θα βρίσκεται σε καμμιά

γόνδολα οτη Βενετία ή θα παίρνει το
αναψυκτικό της οτην Πλατεία του
Αγίου Μάρκου. Κι' εμένα μ ’ έχεις σε
εγχώρια κωμόπολη!
Ο Σταμάτης ανταριάστηκε.
-Γιατί χριοτιανή μου άοχημα είναι
εδώ; Με τη θαλαοσίτοα μας τα μπανάκια μας, τα μεζεδάκια μας. Στο κάτωκάτω δεν δίνω δεκάρα τι κάνουν οι
άλλοι.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια
φωνή.
-Γκαρσόν! Φέρε μας δύο πορτοκα
λάδες!
Κάπως γνωστή του φάνηκε αυτή η
φωνή του Σταμάτη. Γύρισε και κύτταξε
στο βάθος και τι να δει; τον Μουστοξυδέα.
-Ο Μουστοξυδέας! ψιθύρισε ανα
στατωμένος στην Ευριδίκη.
-Πούντος; έκανε κι αυτή θορυβημέ
νη.
Κι όταν γύρισε και τον είδε έμεινε
άναυδη.
-Πω! Πω! Αν μας δει χαθήκαμε!
Φαίνεται πως θα πήγε μόνη της η
γυναίκα του στην Βενετία!
Την ίδια στιγμή ακούστηκε πάλι η
φωνή του Μουστοξυδέα να λέει στο
γκαρσόνι!
-Πήγαινε σε παρακαλώ μια λεμονίτα
στην γυναίκα μου που παίζει μέσα
κουμ-καν με κάτι φίλες της!
-Παναγίτσα μου! ' Εκανε πελαγωμέ
νη η Ευριδίκη. Εδώ είναι και αυτή. Να
φύγουμε Σταμάτη μου γιατί θα γίνουμε
ρεζίλι!
Φύγανε την άλλη μέρα το πρωί αξημέ
ρωτα για να μη τους πάρει είδηση το
ζεύγος Μουστοξυδέα που θα παραθε
ρίζανε τάχα στην Βενετία.
Το μεγάλο όμως πανηγύρι έγινε μετά
είκοσι μέρες όταν τα δύο ζευγάρια
συναντηθήκανε σ ένα φιλικό σπίτι
μετά την επιστροφή τους από την...
Ευρώπη. Φιλιθήκανε στον αέρα οι
κυρίες και άρχισαν να διηγούνται τις
εντυπώσεις τους από τις διακοπές.
-Αχ τι μαγεία η Βενετία, έλεγε η
Μουστοξυδέα. Αυτές οι γόνδολες! τα
κανάλια! το Λίντο!
-Α χ το Παρίσι! συμπλήρωσε η Ευριδί
κη. Μείναμε ξέρετε στο ίδιο ξενοδο
χείο με την Πριγκίπισσα Ντιάνα! Ε!
Σταμάτη;
Αλλά ο Σταμάτης δεν μπόρεσε να
απαντήσει γιατί είχε λυθεί στα γέλια.
Μα είναι να μην γελάει; του χρόνου
μάλιστα λέει να πάνε στην Ισπανία για
ταυρομαχίες! (Ποιά Ισπανία; Στους Γαργαλιάνους θα πάνε! Αλλά τι έχει να
κάνει: Ψέματα).-

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
«Κατεγίς με χειμάζει των συμφορών,
Δέσποινα, και των λυπηρών τρικυμίαι
καταποντίζουσιν αλλά προφθάσασα,
χείρα μοι δος βοήθειας, η θερμή
αντίληιμις και προστασία μου»
«ύμνος»
ΤΑΠΕΙΝΟΙ και εφ έτος προσκυνητές, δεμένοι
/λυκά πίσω α π ' το άρμα της Παρθένου, και με
καρδιά πάλουαα και ουγκλονιομένη θα αντικρύίο υμ ε την άχραντη εικόνα της Κοίμησής της
όπως θα μας καλεί ογλυκόςήχος μιας καμπάνας
καθώς θα ξημερώ νει η ημέρα του Δεκαπενταυγούστου.
0 Αύγουστος «μήνας γλυκός» και χιλιοτραγουδιαμένος - ειδικώ τερα από την λαϊκή μούοα
- σημαδεύεται από την μεγάλη γιορτή της
Χριστιανοσύνης την Κοίμηση της Θεοτόκου.,
Από τον κάμπο μέχρι τις κορφές κΓ ως το
ακροθαλάοσι, όπου υπάρχει εκκλησία και χριστι
ανός μια δέηοη, μια φλόγα στο κερί, και ενα
θυμίαμα θα υ ψ ω θ ε ί στην Πλατυτέρα των
Ουρανών.
0 άνθρωπος, κουρασμένος και δαμασμένος
οδοιπόρος, γυμνός και ανυπόδητος, θα κλείσει
τα μάτια γονατιστός μπρος στην γλυκειά μορφή
της και με κατάνυξη θα ζητήσει συντετριμμένος
λίγη γαλήνη, λίγη δροοιά, λίγη συμπόνοια α π '
την απέραντη καλοσύνη της.

Η Παναγιά μας, ταπεινή κι απέριτη μορφή,
υμνήθηκε και στολίσθηκε με τα πιο όμορφα
κοσμητικά επίθετα, όπως: Πλατυτέρα, Παντάνασσα, Βρεφοκρατούσα, Παρηγορήτρια, Γιάτρισσα, Περίβλεπτη, Γοργοεπήκοος, Γαλαντοτροφούσα, Φανερωμένη, Πανάχραντη, Μ υρτιδιώτισσα, Κυρά, Πονολύτρα, Δέσποινα, Τριχερούσα,
Πορταίτισσα, θαλασσινή κ.λ.π.
Κάθε της όνομα είναι και ενα σύμβολο. Ό λα
ταιριάζουν στην μεγάλη μορφή της. Ίσ ω ς να
είναι όμως μικρότερης βαρύτητας, α π ' το
γιγάντιο όνομά της. Μάνα! Είναι η μάνα του
Λυτρωτή και όλων μας. Αυτήν την μεγάλη μας
μάνα επικαλούμαστε και παρακαλούμε σε κάθε
δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Είναι η μόνη που
θα αισθανθεί τον πόνο μας και θα συμπαραστα
θεί σ ' αυτόν, γιατί είναι η ίδια πικραμμένη.
0 γνωστός εκκλησιαστικός ρήτωρας Μηνιάτης έλεγε: « Ό π ο ιο ς δεν τιμά και δεν
ευλαβείται την μητέρα του, δεν είναι άξιος να
λέγεται άνθρωπος. Ό ποιος δεν τιμά και δεν
ευλαβείται την μητέρα του θεού δεν είναι άξιος
να λέγεται χριστιανός. Σε κάθε μου δυστυχία,
σωματική ή ψυχική, όπου ευρεθώ, σ ' Αυτήν θα
προστρέξω, βέβαιος πω ς θα βρω στην αρρώστια
μου ίαση, στην θλίψη μου παρηγοριά, στα
σφάλματά μου συγχώρεση. Δεν φοβούμαι να
χαθώ όταν είμαι φυλαγμένος μέσα στις αγκάλες
της. Μόνον όταν χάσω την ευλάβεια της
Παρθένου, τότε μόνο θα είμαι μια ψυχή
χαμένη».
Τώρα που έρχεται η γιορτή της θείας
Κοίμησης της πονεμένης μάνας μας ας
πλησιάσουμε κι εμείς τη θεία χάρη της, φτωχοί
προσκυνητές. Ας αφήσουμε πίσω τον αμαρτωλό
εαυτό μας και με τα μάτια υγρά από τα δάκρυα
της μετάνοιας, ας ζητήσουμε λύτρωση* και
συγχώρεση από την Μεγαλόχαρη, καθώς ο
λιβανωτός της ψυχής μας θ ' ανεβαίνει στον
ουρανό, ελάχιστο δείγμα αφωσίωσης μας στην
χάρη της.
Q! Παναγία Παρθένα. Q! Δέσποινα του Κόσμου.
Μάνα μεγάλη και γλυκειά. Σκέπη και προστασία
μας. Γενού Μεσήτρια και σύμβουλος στον
Άχραντο γιό σου και στείλε την ευλογία Σου
στην παραπέουσα ανθρωπότητα. Κάνε να
βλαστήσει αμάραντο το δένδρο της Ειρήνης
στον πλανήτη μας και να φανεί ξανά στα
πικραμένα χείλη μας το χαμόγελο της αγάπης
και της συμπόνοιας. «Την ημετέραν προσευχήν
προσάγαγε τω Υιώ Σου και θεώ ημών. Και αίτηοε
ίνα σώ σει δια Σου, τας ψυχάς ημών».
Σαριδάκης Λευτέρης
Αρχιφύλακας
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΓΗ
(ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ)
Του κ. Δημ. Κ ουτσουλέλου
Επιτίμου Ε πόπτου Δημ. Ε κπα ιδεύσεω ς
Με μάτια δακρυσμένα από βαθύτατο
πόνο, συμπάσχουμε στην πολύχρονη
τραγωδία της δοξασμένης κι αθάνατης
Κύπρου κι οι ψυχές μας γονατιστές
επικοινωνούν πάντα με το ηρωικό κι
αιώνιο πνεύμα των Κυπρίων αδελφών
μας. Η μαρτυρική Μεγαλόνησος έχει
αναδυθεί μέσα από μια θάλασσα αιμά
των και στεναγμών, πόνων και δακρύων,
θλίψεων και δοκιμασιών. Η ακτινοβολία
της μορφής της καταυγάζει κάθε ελλη
νική ψυχή και παγκόσμια σκέψη απ' τα
πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.
Αποτίουμε φόρο βαθύτατης τιμής κι
ευγμωνοσύνης στα θύματα της Τουρκι
κής βαρβαρότητας, στους ήρωες και
μάρτυρες του νέου Κυπριακού Ε
θνους, καταγγέλλοντας στον ελεύθε
ρο κόσμο τις ωμότητες και τη δουλεία,
το προσφυγικό κύμα και τα βασανιστή
ρια, τη βία και τις δολοφονίες των
τυράννων.
Διαπρύσιοι κήρυκες κι ακριβείς πομ
ποί των εθνικών παλμών και πόθων,
εκφράζουμε τον απόλυτο θαυμασμό
μας στον υπέροχο σε αισθήματα, έντο
νη εθνική ευαισθησία κι ευγενέστατα
εθνικά βιώματα, Κυπριακό Λαό, που
υπήρξε, στη διαδρομή των αιώνων,
θαύμα αντοχής και καρτερίας, πίστης κι
αντίστασης, ηρωισμού κι αυτοθυσίας,
λαμπρές κληρονομιές απ το προγονι
κό μεγαλείο, φως απ το ανέσπερο
χριστιανικό φως, ψυχή απ τη μεγάλη
ελληνική ψυχή και ζει πάντα με τα
αιώνια ελληνοχριστιανικά ιδανικά.
Την απέραντη στοργή μας εκφρά
ζουμε, επίσης, στους Εκπαιδευτικούς
Λειτουργούς όλων των γενιών της
Κύπρου, που, με την πίστη και την ορμή,
το μόχθο και την αισιοδοξία, την ψυχή
και το πνεύμα τους, διατήρησαν παρά
τους κινδύνους, τις πικρίες και τις
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δοκιμασίες, αλώβητη την ελληνική ψυ
χή, κράτησαν ψηλά τα ζώπυρα του
Γένους και τα λάβαρα των εθνικών
παλμών και διαφύλαξαν τίμιο τον Αν
θρωπο και άμωμη την Ελευθερία. Η
Κυπριακή παιδεία βάδισε πάντα τον
ιστορικό δρόμο του, συνεχίζοντας την
ελληνική εθνική παράδοση για τη δημι
ουργία ελευθέρων ανθρώπων.
Η Κύπρος, με την προνομιούχο γεω
γραφική θέση και τον ανώτερο πνευμα
τικό πολιτισμό της, στάθηκε το χρυσό
κλειδί του παραμυθιού στην Ανατολική
Μεσόγειο. Δεκατέσσερες, περίπου, αι
ώνες, προ Χριστού, κατοικείται από
Ελληνες και δεκάξη αιώνες αγωνίζε
ται να μείνει Ελληνική. Μέσα στα
απανωτά κύματα των βαρβάρων, που
ξεσπούν πότε απ τα βάθη της Ανατο
λής και πότε της Δύσης, η Κύπρος
αγωνίζεται να κρατήσει και κρατεί την
ελληνική ψυχή της. Η ζωή της είναι μια
διαρκής επανάσταση, πότε ανοιχτή,
που ξεσπάει σε σκληρούς κι αιματη
ρούς αγώνες, και πότε παθητική, που
φέρνει στην συγκλονιστικούς μάρτυ
ρες. Εικοσιτέσσερες αιώνες, πριν τρα
γουδήσει ο εθνομάρτυρας το «καλύτε
ρα μιας ώρας ελεύθερη ζωή», το
επραγματοποίησαν ο Ονήσιλος κι ο
Αριστόκυπρος, οι δυό ήρωες της επα
νάστασης εναντίον των Περσών, που
έπεσαν μαζί, για να εξασφαλίσουν στην
πατρίδα τους, έστω και μιας μονάχα
χρονιάς ελευθερία!
Ο Χριστιανισμός εδυνάμωσε την η
ρωική καρτερία και την αντίσταση του
Κυπριακού πληθυσμού στα κύματα των
κατακτητών. Έδωσε εσωτερικό αναφτέρωμα και συνεκτική δύναμη η νέα
πίστη, ώστε ν' ανθέξει, σαν ένα μακρυνό «θέμα» της Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας, στις τρομερές επιδρομές των

βαρβάρων. Ολόκληρη η Κυπριακή ιστο
ρία είναι γεμάτη από θρύλους και
κατορθώματα, από νίκες και θριάμβους
των ηρωικών παιδιών της εναντίον των,
κατά καιρούς, κατακτητών: των Φοινί
κων και των Ασσυριών, των Αιγυπτίων
και των Περσών, των Ρωμαίων και των
Ναϊτών, των Φράγκων και των Ενετών,
των Τούρκων και των Αγγλων. Ο
Διγενής Ακρίτας συμβολίζει τον παντο
δύναμο κι ακατάβλητο ελληνικό ηρωι
σμό και πολιτογραφείται με τα νέα και
ζωντανά πάντα χρώματα της Κυπριακής
φαντασίας.
Τα Κυπριακά Επη, δημιουργήματα
της χριστιανικής πίστης και της ελληνι
κής παιδείας, εφώτισαν, σαν φωτεινά
μετέωρα, ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Τα διηγούνται τα πανύψηλα πευκόφυτα
βουνά, τα τραγουδούν οι χρυσαφένιοι
κάμποι κι οι πυκνοδασωμένες κοιλάδες
των κέδρων, τα υμνεί η βαθύτερη ψυχή
του Κυπριακού Λαού, που συνεχίζειτην
ιστορική πορεία του, επιβεβαιώνοντας
την ελληνικότητα της Μεγαλονήσου.
Ακλόνητη και πιστή στα ωραία κι
αθάνατα ιδανικά της, στάθηκε, στη
διαδρομή του χρόνου, η Κύπρος περή
φανη και μεγάλη, χωρίς να πεθαίνει
στους χαλασμούς και να χάνεται στις
τρικυμίες. Είναι τα εθνικά μας Ιεροσό
λυμα, που πλημμυρίζουν την καρδιά και
το νου μας με συναισθήματα και συγκινήεις, μ' ενθουσιασμούς κι εκστάσεις,
με στοχασμούς και σκέψεις πολλές, η
ιστορική αυτή έπαλξη του Ελληνισμού,
που «πολλούς αφέντες άλλαξε, δεν
άλλαξε καρδιά», κατά τον ποιητή μας.
Τα βουνά κι οι κάμποι, ο ουρανός κι οι
θάλασσες, η θρησκεία κι η γλώσσα, το
φρόνημα κι η σκέψη, οι πόθοι και τα
ιδανικά, η Παιδεία κι ολόκληρη η αθάνα
τη Κυπριακή ψυχή ορθώνονται πάντα
μπροστά μας ως αδιάψευστες αποδεί
ξεις κι ακατάλυτα μνημεία της δημιουρ
γικής πνοής του ελληνικής πνεύματος.
«Χαίρε, της Κύπρου πολυδύναμο νησί...
Αντρειωμένη μάνα, αρχόντισσα, αδερ
φή
του Διγενή, με το καθάριον αίμα
το ελληνικό, στέκεις κορώνα στην
κορφή
της δοξασμένης μας Ελλάδας κι άγιο
στέμμα.
Κύπρος μεγαλοδύναμη, κάθε παλμός
σου
όλου του κόσμου είναι ο γλυκύτερος
παλμός,
να γίνεΓ ο πόθος σου και το τρανό
όνειρό σου.
Παιάνας Νίκης, θριαμβικός ψαλμός»

(Αθηνά Ταρσούλη)
Η δοκιμασία της Κύπρου συνεχίζεται.
Μάχεται εναντίον της δουλείας και της
αδικίας, της ύλης και της κτηνώδους
βίας, της υποκρισίας και του σκότους.
Μάχεται εναντίον των βαρβάρων επι
δρομέων, για να διασώσει τα ανθρώπινα
ιδανικά, να διδάξει στην ανθρωπότητα
ολόκληρπ/την αιώνια πίστη της ο αυτά
και ν αποδείξει, για μια ακόμη φορά,
ότι «στη Μακαρία τη γη, στο ωραίο
πολύπαθο κορμί η αγνή ψυχή δεν
έσβησε», κατά τον ποιητή μας.
Ολοι οι Ελληνες είναι αδελφικά
κοντά της, έτοιμοι να τιμωρήσουν τις
Τουρκικές ιταμότητες και ζητώντας τη
συμπαράσταση όλων των ελευθέρων
Λαών της Γης για την απόδοση της
δικαιοσύνης καιτο σεβασμό των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων.
Αιώνιο είναι το τραγούδι του μεγάλου
ποιητή μας:
«Εσύ κρυφοζωντάνεψες, ωραίο νησί,
και φύλαξες,
Εσύ τα προσκυνάς,
της Ρωμιοσύνης τα είδωλα. Της Ομορ
φιάς το είδωλο
και της Παλληκαριάς...»
ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ

ΤΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΡΑ
Ενα βιβλίο του
Δρος Δημ. Μπούκη
Ιατροδικαστή

σημείωμά του ο κ. Μπούκης, - εξέδωσα
τα Ναρκωτικά σήμερα» μια ιατροκοινωνική συμβολή στη μάστιγα της εποχής
μας προϊόν πείρας, μελέτης, εξειδίκευσης στην Αμερική και στην Ελλάδα και
σαν μια προσφορά στη δύσκολη σύγ
χρονη αντιμετώπισή του!!
Το βιβλίο καλύπτει τη θέση του
γονιού, τη θέση και τις δυνατότητες
προσφοράς της εκκλησίας, τη θέση του
δασκάλου και Καθηγητή σαν διαφωτι
στή, την νομοθετική κατάσταση στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, την ψυχολο
γική σκοπιά, την Ιατρική και ψυχιατρική
θέση και αντιμετώπιση, την εμπλοκή
της δίωξης των αρχών, την οικονομολο
γική πλευρά και στοχεύει να ενημερώ
σει όλο το φάσμα, από τον αδαή, το
γονιό, μέχρι το φοιτητή και δικηγόρο,
τις αρχές και τους συλλόγους που
ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό.
«Η αντιμετώπιση δεν γίνεται με την
ανεύθυνη δημοσιογράφηση - γράφει
στον πρόλογό του ο κ. Μπούκης - την
,εξ ειδίκευση που επικαλείται ο καθένας
που διαθέτει μία πέννα ή ένα μικρόφω
νο ή ένα αριθμό πε ριπτώσεων τοξικομα
νών που αντιμετώπισε στο νοσοκομείο
ή επειδή απότηνδουλειάτουαπέκτησε
μια εμπειρία στο να συλλαμβάνει ή να
κρίνει την τύχη τοξικομανών. Εκθέσεις
«για την αντιμετώπιση του προβλήμα
τος», ομιλίες ή συζητήσεις στρογγυλής
τράπεζας δεν γίνονται έτσι «για να
γίνονται» αλλά είναι ανάγκη να περνούν
στα χέρια ειδικών να κατευθύνονται
σωστά και να μην αφήνονται ελεύθερα,
ανεξέλεγκτα γιατί γνωρίζουμε ότι η
ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθει
ας. ' Ετσι τόσες φορές δενπαρακολούθησα ομιλίες ή ομαδικές εκδηλώσεις
που ενώ οι στόχοι είναι σωστοί, εμπνευ
σμένοι, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά
αρνητικά θα έλεγα.

Πολλές φορές οι νέοι που τις παρα
κολουθούσαν έφευγαν με σαφώς αυξη
μένη την διάθεση να «δοκιμάσουν»
γιατί δεν ξεδιάλυναν τις απορίες τους
δεν πίστεψαν γιατί δεν πρέπει να
ακολουθήσουν την χρήση μιας οποιοσ
δήποτε ουσίας, αλλά πολύ περισσότερο
ένοιωσαν την ανάγκη να προσχωρή
σουν στο αντίθετο στρατόπεδο μια και
άκουσαν για το αβλαβές του χασίς
είδαν ξένες ταινίες - αμετάφραστες
συνήθως όπου άκουγε κανείς τα επιφω
νήματα ικανοποίησης των καπνιστών
αλλά κυρίως αντιμετώπισαν την αρνητι
κή, αντικοινωνική και αντιπαιδαγωγική
θέση του παρουσιαστή πόυ είτε κατέ
ληγε «εκεί θα καταντήσετε» ή απαν
τούσε στις δύσκολες ερωτήσεις των
νέων ακροατών με το «εμείς αυτά
κάναμε, τώρα που θα αναλάβετε εσείς
κάντε ότι νομίζετε». Ανευθυνότητα,
ένδειξη αδυναμίας και σεβασμού προς
τον ακροατή και επομένως σαφές και
αναπόφευκτο το αντίθετο αποτέλεσμα
από την όλη παρουσίαση».
Εμείς από την πλευρά μας βρίσκου
με, πώς το βιβλίο αυτό, με την καθαρή
κρυστάλινη, αφήγηση, την κατάταξη
της ύλης και τον απόλυτα εξειδικευμένο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήμα
τος, παρουσιάζει και άμεσο επιστημονι
κό ενδιαφέρον και μπορεί να κατανοη
θεί από όλους εκείνους που νομίζουν
ότι τους εγγίζει επικίνδυνα το πρόβλη
μα των Ναρκωτικών.
Α.Κ

ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΧΕΙ
γ ε ν ικ ή

Μια νέα διαφορετική θεώρηση του
θέματος των Ναρκωτικών στη χώρα μας
και της αντιμετώπισης του, με παράλλη
λη αναφορά στις δικονομικές, ψυχολο
γικές, κλίνικο,διαγνωστικές ιατροδικα
στικές, κοινωνικές, τοξικολογικές και
οικονομικές πτυχές του προβλήματος,
επιχειρεί ο επιμελητής της έδρας
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών Ιατροδικαστής
Δημοσθένης Μπούκης.
Πιστεύοντας σε κάθε τι υπεύθυνο και
στο αξιόπιστο του ειδικού, - γράφει στο

γ ίν ε ι

πλέον

πα ρα δο χή,

ότι

σ υ ν ε ίδ η σ η
η

και

Α σ τυ νο μ ία

Π ό λεω ν, πα ρ ά λληλα μ ε τα ρ η τ ώ ς σ του ς
ν ό μ ο υ ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α κ α θ ή κο ντα της,
γ ίν ε τ α ι

φ ορέας

κ ο ιν ω ν ικ ή ς

προσφο

ρ άς.
Αυτό κατά κ ύ ρ ιο λόγο έ γ κ ε ιτ α ι στο
ε κ λ ε κ τ ό π ρ ο σ ω π ικ ό π ο υ δ ια θ έ τ ε ι α φ '
ε ν ό ς και α φ ' ε τ έ ρ ο υ σ τ η ν δ ια τή ρ η σ η
της π α ρ ά δ ο σ η ς του Α σ τυ νο μ ικο ύ Σ ώ μ α 
τος κ α ι β έ β α ια στο α ν α ν ε ω τ ικ ό π ν ε ύ μ α
της η γ ε σ ία ς του.
Δ εν ε ίν α ι λ ίγ ε ς οι φ ο ρ έ ς π ο υ η στήλη
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μ α ς ε χ ε ι α ο χ ο λ η θ ε ί μ ε το έ μ ψ υ χ ο υλικό

τας τη ν υ π ο χ ρ έ ω σ η κ α ι το κ α θ ή κ ο ν να

της Α σ τυνο μία ς, για τις δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η -

τα μ ε τ α δ ώ σ ε ι στον κ ά θ ε «κα λέσ αντα» .

τ έ ς του, για τις π ρ ά ξ ε ις και τις θ υ σ ίε ς

Μ ια βα ρ ιά κ λ η ρ ο ν ο μ ιά τ ο ν υ π ο χ ρ ε ώ ν ε ι

τον αλτρ ο υ ϊσ μ ό π ο υ το

να α ψ η φ ίσ ε ι κ ά θ ε α να σ τα λτικό α ν θ ρ ώ 

δ ια κ α τ έ χ ε ι κατά τ η ν ά σ κη ση του λ ε ι

π ινο π α ρά γοντα και ω ς «από μ η χα ν ή ς

του κ α ι

για

τ ο υ ρ γ ή μ α το ς του κ α ι π ο υ το φ έ ρ ν ο υ ν

θ ε ό ς » να τ ρ έ ξ ε ι, να β ο η θ ή σ ε ι να σ ώ σ ε ι

φ ω τ ε ιν ό μ ε τ έ ω ρ ο κ α ι π α ρ ά δ ε ιγ μ α πρ ος

κ α ι να ιο α ν ε ί ά νθ ρ ω π ο ς .

μ ίμ η σ η σ τον κ ά θ ε ά ν θ ρ ω π ο π ο υ α ισ θ ά 
νεται

π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο

λ ε ιτ ο υ ρ γ ό ς

και

Η π ε ρ ίπ τ ω σ η του α σ τ υ φ ύ λ α κ α A.L1
.
58 4 ΜΠΟΤΣΗ Μ ιλ τ ιά δ η δ ε ν ε ίν α ι σ πάνια
κ α ι β έ β α ια ο ύ τ ε η π ρ ώ τ η . Α μ έ τ ρ η τ ο ι

λ ιγ ώ τ ε ρ ο επ α γ γ ε λ μ α τ ία ς .

σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί του έ χ ο υ ν δ ώ σ ε ι το αίμα
το υ ς για να σ ω θ ε ί μ ια ζω ή. Α π ' όλο υς
μας

όμω ς

αυτός,

ξ ε χ ω ρ ίζ ε ι

γ ια τ ί

ο

άνθρω πος

εθελοντής

α ιμ ο δ ό τ η ς

δ ε κ ά δ ε ς φ ο ρ έ ς σ ε ώ ρ ε ς υ π η ρ ε σ ία ς και·
μη, έ τ ρ ε ξ ε στο κ ά λ ε σ μ α κ ά θ ε α ν α ξ ιο π α θο ύντα και έ δ ω σ ε το α ίμ α του για να
τον σ ώ σ ει.
Το Υπουργείο

Υ γείας και Π ρ ό νο ια ς

ε κ τ ιμ ώ ν τ α ς τη μ ε γ ά λ η π ρ ο σ φ ο ρ ά του
σ το ν

άνθρω πο

και

α ξ ιο λ ο γ ώ ν τ α ς

το

ψ υ χ ικ ό του μ ε γ α λ ε ίο α π έ ν ε ιμ ε μ α ζ ί μ ε
το μ ε γ ά λ ο

ε υ χ α ρ ισ τ ώ

του, « ε ύ φ η μ η

μ ν ε ία » .
Γ ια

τον

ΜΠΟΤΣΗ

Σ α μ α ρ ε ίτ η

Μ ιλ τ ιά δ η

Αστυφ ύλακα

αυτός

ο έ π α ιν ο ς

ε ίν α ι σ υ μ β ο λ ικ ό ς . Μ ια ε π ιβ ρ ά β ε υ σ η της
ε ξ α ίρ ε τ η ς π ρ ά ξη ς του π ο υ έ χ ε ι β έ β α ια
Έ χει τ ο ν ω θ ε ί κατ
η

επανάληψ η πω ς

Ά μ ε σ ο ς Δράση π ρ ο σ φ έ ρ ε ι πολλά.

Τόσα πο υ ε ίν α ι δύ σ κολο αν όχι α κ α τ ό ρ 
θω το

να

τα

α π α ρ ιθ μ ή σ ο υ μ ε .

Ίσ ω ς

ε ίν α ι η μ ο ν α δ ικ ή υ π η ρ ε σ ία π ο υ π ρ ο σ φ έ 
ρει

τόσα π ο λ λ ά

σ το ν ε ρ γ ο δ ό τ η

της

Έ λλ η ν α πο λίτη , αν α ν α λ ο γ ισ θ ε ί κ α ν ε ίς
ό τ ι οι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι πο υ την σ υ γ κρ ο το ύ ν
π λ ή ρ ω σ α ν π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς το μ ε ρ ο κ ά μ α 
το και το ψ ω μ ί τ ω ν π α ιδ ιώ ν τους, όχι
μ ό νο μ ε τον ιδ ρ ώ τ α το υ ς ό π ω ς όλο ι οι
β ιο π α λ α ισ τ έ ς , αλλά μ ε το ίδ ιο το υ ς το
αίμα. Αλλά π έ ρ α α π ' αυτά, π έ ρ α από
το ν κόπο κ α ι τις θ υ σ ίες , τη σ υ να ίσ θ η σ η
του κα θ ή κ ο ν τ ο ς και την υπ ο χ ρ έ ω σ η ,
β ρ ίσ κ ε τ α ι η σ υ νείδ η σ η , η α νθ ρ ω π ιά , το

Εχει ο μ ο λ ο γ η θ ε ί π ω ς η
ε ίν α ι η

καρδιά,

η

Ά μεσος
ψ υχή

του

Σ ώ μ α το ς. Ξ ε κ ιν ώ ν τ α ς για τη ν υ π η ρ ε σ ία
-

λ ε ιτ ο ύ ρ γ η μ α

ο

Α μ έσ ο υ

Δ ράσεω ς

θ ά ρρ ο ς,

ελ π ίδ α ,

α σ τ υ ν ο μ ικ ό ς
ε ίν α ι

της

φορτω μένος

α υ τ ο π ε π ο ίθ η σ η

και

γ ε μ ά τ ο ς υ π η ρ ε σ ια κ ή σ υ ν ε ίδ η σ η , έ χ ο ν 
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Μ εγαλύτερη

το

ότι

μέσα

σ η μ α σ ία ό μ ω ς
σ'

π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α -ζ ο ύ γ κ λ α

αυτήν

που

την

χάθηκε

η

« κα λη μ έρ α » έ σ β η σ ε το χα μ ό γ ελο , κ α ι
π έ τ α ξ ε μ α κ ρ ιά σαν τ ρ ο μ α γ μ ένο π ο υ λ ί η
κα λω σ υνη , ν ο ιώ θ ε ι ικ α ν ο π ο ιη μ έ ν ο ς πω ς
αυτός

έ μ ε ιν ε

άνθρω πος

και

πω ς

ξ ε π λ η ρ ώ ν ε ι το κ α θ ή κ ο ν του υ π ε ρ ή φ α ν α
κ α ι σ υ νειδ η τά .
Ε υχόμαστε ο κ α θ έ ν α ς απ ο ε μ ά ς να
π α ρ α δ ε ιγ μ α τ ισ θ ε ί,

και

το

έργο

του

Α σ τυ φ ύ λα κα ΜΠΟΤΣΗ Μ ιλ τ ιά δ η να γ ίν ε ι
σ κ ο π ό ς και σ τόχο ς μας. Σ τ ο ν ίδ ιο δ ε να
ε ίν α ι π ά ντα υ γ ε ιή ς
συνανθρώ πω ν μας

για το καλό τω ν
και

του Σ ώ μ α τ ο ς

π ο υ υ π η ρ ε τ ε ί.
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ω ρ α ίο.

Δράση

σημασία.
έχει

Α ρ χ ιφ ύ λ α κ α ς

ΟΝΤΕ ΘΑ
ΒΓΕΙ Ο
ΗΛΙΟΣ;
Του κ. Δ. Λεβιθόπουλου
Το χωριό.
Κει πάνω, χωμένο στ' αχαμνά του
Ψηλορίτη, ασπριδερό δερβενοτόπι.
Μ' αοπραγκαθιές, στάβλους, σβου
νιές απ' τα βόδια, κεραίες τηλεοράσε
ων, αυτόματες ηλεκτρικές νεροτριβές
(πλυντήρια), τζου-μποξ, εκπολιτιστικό
σύλλογο «Η Κιβωτός», τα μιντέρια κάτω
απ' τις αγριελιές, σελφ-σέρβις «ο
Ερωτόκριτος», με μουλινές, τάϊντ ομάτικ, ταμπόν και μοσχοσάπουνααπ' αυτά
τα ωραία που πλένεται η Σοφία Λώρεν
στην τηλεόραση, ξερολάγκαδα τα ζα,
τα κεσέμια που ποτέ δεν ξεστρατίζουν
κάθε Παρασκευή «Ντόμινό» την Κυρια
κή «Φωνή του Κυρίου» τσεμπέρι, περμανάντι, μυζήθρες, λακόστ κι όλα εκεί
να τα θαυμάσια του υστερομινωϊκου
πολιτισμού.
Το Ντάτσιον.
κόκκινο με ασήμι ρίγες, καρότσα
«αγροτικόν», επιγραφή «φίλε πρόσε
χε», «η Παναγιά μαζί σου», δύο κομπολόγια πολύχρωμες χάντρες, αυτοκόλ
λητα του Ολυμπιακού και της Ζωής
Λάσκαρη με μπικίνι, κρεμαστάρια, χαϊ
μαλιά και τέτοια όμορφα πίσω πάνω και
κάτω απ’ τον προφυλακτήρα εννιά ως
δέκα τέσσερα φωτάκια «στόπ», μπρο
στά οχτώ ως δεκάξι κασσέτες του
Ζαγοραίου.
Το Μανωλιό του ντάτσουν, ψηλό,
ροδόχρουν γεροδεμένο κοπέλι, με
μουστάκα πολύ τσιγκελωτή, αρκετά
λεβέντικη, λίγο λιγδιασμένη, δάνειο
απ' την Αγροτική, ελαφρά ουλίτιδα, ένα
χρυσό δόντι, φαβορίτα, γυαλί σκούρο,
ρολόι ηλεκτρονικό, προοπτικές γάμου
από «αίσθημα» και σαμπουάν ούλτρεξ
για την πιτυρίδα.
Το Λενιό, του Μανωλιού του ντά
τσουν, κόρη, σελαγίζουσα την αδιασάλευτον παρθενικότητά της.
Χαμηλοβλεπούσα, άσπυλος μετά με
γίστης θρησκοληψίας, ελαφρός κασίδας και ολίγον κριθαράκιον εις τον
ευώνυμον οφθαλμόν.
Μοσχοβολούσε σεμνότητα, φτηνή
λεβάντα και κάτι από μυζήθρα.
Κοχλάζανε τα αιμοφόρα αγγεία του
Μανωλάτση σαν έβλεπε κείνες τις

κωνοφόρες υποσχέσεις κάτω απ' το
κεφάλι του Λενιού, όταν πέρναγε από
μπροστά του με το λαγήνι.
Και κουνιότανε επιδεικτικά το μαστο
φόρο τούτο σπονδυλωτό, γιατί τάθελε
κι ο πισινός του και το Μανωλάτση
σιγόσβηνε.
«Σήμερις Πέφτη, επαέ ραδιοφωνι
κός σταθμός των πειρατώνε Γκαγκαλό.
Σύντεκνοι, κοπέλια, η εχπομπή γρι
κάτε τσε μολυβώνετε εμπίτησε. Θα
μας αγρικήσετε τσε πάλι τη νταχινή,
όντε θα βγει ο ήλιος στη μπαμπούρα».
Σαν το Μανωλιό τέλειωσε τηνεκπομπή του απ' το μικρό πειρατικό του
σταθμό, έβαλε κάτιπρόχειρο στο στόμα
και ξάπλωσε να ονειρευτεί το Λενιό,
που τούχε βάλει φωτιά στα ντόσθιά του
και που για χατήρι της, για να της
αφιερώνει τραγούδια, είχε κάμει στούν
τιο τη μικρή του κάμαρι, «ραδιοφωνικός
σταθμός των πειρατώνε».
Τη νταχινή, πουρνό-πουρνό, ο ήλιος
δεν είχε προκάμει να καβαλικέψει τη
μπαμπούρα και το Μανωλιό, θάστελνε
και πάλι στο Λενιό τα φλογερά, παθιάρι
κα μαντάτα του απ’ τα ερτζιανά.
«Καλή σας μέρα τσι ώρα καλή σας
σύντεκνοι. Επαέ το Μανωλιό εχπέμπει
προγράμματος στους πεντακόσιους σιλιόκυκλους, μέχρι να ντακάρει η μέρα
τσε νάρτει νύχτα.
Το άσμα π ’ αγκρικούτε το γυρέβγω
τ' ελόγου μου για το Λενιό, το Μανουσιό το γυρέβγει για το Κατινιό, το
Χριστινιό για το Μαθιό τσι όλα τα
κοπέλια:
Μάθια μου μάθια μου μάθια μου
των αμαθιών μου μάθια
τα μάθια μου δεν είδανε σαν τα δικά σου
μάθια.
Να σε φιλήσω θέλω γω
ποκάτω στο πιγούνι
ετσειά που μπαίζει τσε χτυπά
του τράγου το κουδούνι».
Τ' άκουγε όλα τούτα το Λενιό και
χόρευαν πεντοζάλι οι πόθοι της για το
Μανωλάτσι.
' Εβαζε το ράδιο στ' αυτί και όλο
ξεχνιόταν και φώναζε η μάνα της η
τσυρά-Μπουμπουνάτσενα.
-Ορή, πορπά,τα τσου πόδας σου να
προκάμεις τσι όλα τα κουράδια λακίξασι. Μπώθε του λόγου οου επά τσι εγώ
μπώθω επαέ!
Και τρέχανε μάνα και κόρη να μαζέ
ψουν τα πρόβατα που είχαν σκορπίσει κι
όλο {τρώγονταν η μάνα με τα ρούχα της:
-Ίν τ α ορή, τσεπόχεις τα μυαλά σου;
Θώργιε νταχειά τα ζα τσε στο κατόπι

τσου ερωτάδες.
Στο μεταξύ το Μανωλιό στέναζε,
βογγούσαν τα καλώδια, πυρετός έπιανε
τις λυχνίες, ο έρωτας άγριος, πρωτόγο
νος, ιχνογραφούσε στα φύλλα της
καρδιάς του άχραντες εξισώσεις με
ορτέξ κάτι πονηρά κόλπα που είχε δει
σε μια τσόντα στα Χανιά πριν δύο
χρόνια.
«Ζια το Λενιό τσε μόνο ίντα μ' ήναψε
την καρδγιά με ντο μπυροβόλο τσ'
ανάπης».
Κι' ακουγοταν η μαντινάδα βαρειά,
λάγνα, αμανετζού, και βουρκώνανε οι
μαχαλάδες, αναστενάζαν οι πλαγιές κι
οι ραχούλες του Ψηλορίτη, τρέχαν τα
κουράδια στον κατήφορο.
«Αλλά λέγες, αλλά κάνες
αλλά ' πες τσι άλλα κάνεις
άλλα γνωρίζεις τσι άλλα λες
τσι άλλα στο νου σου βάνεις».
Ωραίο πράμα!
Και σαν κάτι να πονηρεύτηκε ο
γερο-Μπουμπουνάτσης, βούτηξε το
Λενιό απ' τα μαλλιά και το κόκκινη σε
στη σφαλιάρα.
-Διάλε τσ' απολιμάρους σου. Θα σε
σφαγιάσω ζια τα καμώματά σου με
τούτη τη μασαίρα όντε πάρω χαμπάρι
πράμα.
Ευτυχώς όμω που μπήκε στη μέση η
κυρά του.
-Ντα μπα θαρρείς ετουλόγου σου
πως ετσά λογιώ θα τόσε βάλεις νου το
γ κοπελιό;
Ο γερο-Μπουμπουνάτσης έστριψε
και με τα τέσσερα τη μουστάκα του και
ρώτησε:
-Τσε σα τι να κάμω τσε πόθε;
Η κυρά του το είπε καθαρά και
ξάστερα:
-Τσύρη μου το Μανωλιό, φταίγειτσε
κάμει τσι κουζουλάδες. ' Ηβγαλέ του τα
μάθια!
Το Μανωλιό κει το βιολί του.
-Οικόπεδα στο Λουτράτσι, δυό στι
γμές μονάχα απ' τα Σφατσιά, με φως
τσε νερό τσε τηλέφωνο τσε α π ’ ούλα.
' Ιντα έχασε κανείς πράμα αγοράζοντας

ξει το ΜανωΛίο.
-Σάματις νάναι ο συνεργάτσι χωρίς
ούνομα, είπε ο Μπουμπουνάτσης και
τάπιασε και τάκανε όλα λίμπα. Δεν
έμεινε πομπός, δεν έμεινε δίσκος, δεν
έμεινε δάκρυ, για να κλάψει ο Μανωλιός τη συμφορά.
Μονάχα κει στο χαλασμό πρόλαβε να
πει απ' το μικρόφωνο:
«Δεν θα ματαγρικήσετε το σταθμό
τσε πάλι σύντεκνοι, ίντα τώρανες αφ’
το γερο-Μπουμπουνάτση, ντακάρισε
τσε πόθανε».
Και το Λενιό, κει στ' αμπάρι, όλο
έκλαιγε και κεντούσε το ντρουβά τσι.
Στο χωριό.

ΛΕΥΤΕΡΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ «ΓΗΣ ΜΟΥ»
Αξιωματούχος του Νόμου ο ποιητής
Σαριδάκης μέσα στο υδροκέφαλο τέ
ρας, όπως κατάντησε το «ιοστεφές
άστυ», δεν μπόρεσε να ξεφύγει ούτε
από τον ' Αλλον Νόμον, του ' Ενδον την Ηθική ευαισθησία, ούτε από κι’
αυτό το ζωντανό χνώτο της μυρισμένης
Κρήτης, που τον γέννησε.
Η ποίησή του πάνω στα παραδοσιακά
χνάρια, λυρική, ανθρώπινη.
Ο στίχος μαστορεμένος, ρυθμικός,
ρέει σαν το κρυσταλλένιο νεράκι της
Κρητικής Μαδάρας και δροσίζει και
ποτίζει.
Αν και φαίνεται ο ποιητής μας πως
πρωτομπαίνει στον ποιητικό στίβο, βλέ
πω κιόλας στο μελαψό μέτωπό του το
ιδρωμένο (στ' ανηφορικό τ' ανέβασμα
πάνω στις πανώριες κορφές της Τέ
χνης), βλέπω, κιόλας, κολλημένα τα
πράσινα δαφνόφυλλα, που τον φέρνουν
ίσια - στο Πάνθεον των αληθινών
Ποιητών.
Γιατί «της καλής μέρας της φαίνεται
από την αυγή»....
Γιάννης Σηφάκης
Σύμβουλος
της ’ Ενωσης Ελλ. Λογοτεχνών

Υΐ:

Κι έστελνε μετά, πάλι, καυτά μηνύμα
τα στο Λενιό, που τόχαν κλειδώσει στ’
αμπάρι και βαλάντωνε στο κλάμα.
«Τη νταχινή μαντινάδατηγυρέβγωτ’
ελόγου μου για το Λενιό πομούσφαξε
τη καρδγιά σα τσε νάτανε κουράδι».
Εκεί που έλεγε όλα αυτά τα ρομαντι
κά το Μανωλάτση, μπουκάρει μέσα ο
γερο-Μπουμπουνάτσης.
-Ποιος είναι; ρώτησε χωρίς να κοιτά
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
ΟΘΩΝΑ ΣΤΗ
ΣΜΥΡΝΗ
από τα θέματα που είχαν να
Ε ΝΑ
αντιμετωπίσουν η Αντιβασιλεία και
η κυβέρνησις μετά την άφιξη του
'Οθωνος στην Ελλάδα, ήταν και η
αποστολή πρεσβευτών στις πρωτεύου
σες των προστατίδων Δυνάμεων και ο
διορισμός προξένων στους ευρωπαϊ
κούς κυρίως λιμένες, για την προστασία
του εμπορικού μας στόλου. Τον Απρίλιο
του 1833 εστάλη και στην Κωνσταντι
νούπολη ως πρώτος ' Ελλην πρεσβευ
τής ο Κων. Ζωνράφος, μια καιη Τουρκία
είχε παραδεχτεί την ανεξαρτησία της
Ελλάδος. Το ίδιο έτος, στις 15 Μαίου,
έφθασε στην Σμύρνη με το ευρωπαϊκό
ατμόπλοιο «Φραγκίσκος Α » , ο διάδο
χος του Βαυαρικού θρόνου Μαξιμιλιανός. Στην ψυχή του ' Οθωνος γεννήθη
κε η επιθυμία να επισκεφθεί κι αυτός
την ιωνική πρωτεύουσα, με την εύλογη
δικαιολογία της συναντήσεως με τον
αδελφό του. Η κυβέρνησις, δια του
Ζωγράφου, ζήτησε από την Υψηλή
Πύλη την σχετική άδεια. Ο σουλτάνος
Μαχμούτ ως τότε δεν είχε δεχθή ακόμη
την επίδοση των διαπιστευτηρίων του
Ζωγράφου, ουδέ καν απήντησε στην
αίτηση. Η Αντιβασιλεία όμως, δια του
εκεί Ρώσου πρεσβευτού, απέσπασε την
έγκρισι του Σουλτάνου, αλλά υπό τον
απαράβατο όρο της «ιγκόγνιτο» μεταβάσεως εκεί του ' Οθωνος. ' Ετσι, στις
5 Ιουνίου, καταπλέει με το «Μαδαγκασκάρη» περιχαρής ο ' Οθων, συνοδευόμενος από τον υπασπιστή του Βουδούρη και τους Δ. Μπότσαρη, βαρώνο
Στίγκελ και τον αρχίατρο Βίντερ.
Τ ο γεγονός έγινε γρήγορα γνωστό. Η
πόλις αναστατώνεται και ο ελληνικός
πληθυσμός, που ήταν και ο μεγαλύτε
ρος, με συγκίνηση και ενθουσιασμό
ξεχύνεται στους δρόμους, και με δά
κρυα στα μάτια ξεδιπλώνει πολλών
αιώνων κρυμμένα όνειρα.
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Στις 12 Ιουνίου, ο ' Οθων πηγαίνει με
τον Μαξιμιλιανό και την συνοδεία του
στον περικαλλή μητροπολιτικό ναό της
αγίας Φωτεινής, όπου λαμπαδηφορούντες προεστώτες και χρυσοστολι
σμένοι κληρικοί τον υποδέχονται. Στην
πύλη αναμένει ο μητροπολίτης Σερα
φείμ. Αρχίζει η δοξολογία και τελειώνει
με πολυχρονισμούς και ζητωκραυγές.
Κλήρος και λαός είχαν λησμονήσει τον
τουρκικό ζυγό. Τον εύχεται ο Δεσπό
της. Τον προσφωνεί με ιερό παλμό ο
διευθυντής της Ευαγγελικής σχολής,
και ο ' Οθων, βαθύτατα συγκινημένος,
απαντά: Από τας παλαιός και νέας
ιστορίας μανθάνω εις ποιαν κλασσικήν
γην βασιλεύω, βαμμένην από αίματα
ευκλεών ηρώων. Οι Ελληνες είναι
άξιοι της ελευθερίας των. Ευχαριστώ
την θείαν Πρόνοιαν που με εψήφισε και
αυτοί με εδέχθησαν βασιλέα των. Πάν
τοτε θα φροντίζω δια την ευδαιμονίαν
των.

Το πράγμα όμως έχει και επακόλου
θα. Ο Τούρκος Βαλής της Σμύρνης
αναφέρει στην Πύλη τα καθέκαστα. Ο
Σουλτάνος ζητά από τον Πατριάρχη την
τιμωρία του μητροπολίτου Σεραφείμ,
και ο Πατριάρχης αναγκάζεται να απομακρύνει από την έδρα του τον Σερα
φείμ και τον στέλνει στην Προύσα.
' Ετσι, ο γέρων Σεραφείμ, ο οποίος από
του 1815 εχειροτονήθη μητροπολίτης
Ξάνθης και το 1831 μετετέθη στην
Σμύρνη, επειδή υπεδέχθη τον ' Οθωνα,
βρέθηκε εξόριστος στην Προύσα. ' Ο
ταν όμως το έμαθε αυτό ο αδελφός
του, ο οποίος μόνιμα ζούσε στην
Ανδρο, απ' όπου καταγόταν και ο
Σεραφείμ, απευθύνει την παρακάτω
αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών'.
Προς την επί των Εξωτερικών κλπ.
σεβαστήν Βασιλικήν Γραμματείαν της
Επικράτειας.
Περίληψις: Αναφορά του αδελφού του
εξωσθέντος Σμύρνης, δ ι' ης καθυποβάλλων υ π ’ όιμιν της Γραμματείας,
αιτεί να μεταφερθή εις την πατρίδα του
Άνδρον ως Ελλην, από την εις
Μπρούσαν εξορίαν.
Ο υποφαινόμενος κάτοικος Άνδρου
και αδελφός του εξωσθέντος Μητρο
πολίτου Σμύρνης, αναφέρει δεινοπαθώς και ευσεβάστως, ως απεσταλμέ
νο ν, τα όσα συνέβησαν κοντά της
πανιερότητός του, μετά την εκείθεν
περιοδείαν και αναχώρησιν της Α.Μ.
του Σ. και πολυποθήτου ημών Άνϋκτος, ον ο Κύριος διαφυλάττοι ως
κόρην οφθαλμού εις μακραίωνος■ ότι
δήλα δη η Εκκλησία της Κωνσταντινου
πόλεως, υπολαβούσα ως έγκλημα καθοσιώσεως το ότι η πανίερο της του,
κατά χρέος ιερόν, υπεδέχθη μετά
βασιλικής τιμής και βαθυτάτου σεβα
σμού, εις τον ναόν της Μητροπόλεως
τον Μεγαλειότατον βασιλέα της Ελλά
δος, δορυφορούμεον από τον εκεί
ελληνικόν λαόν, χωρίς συγχρόνως ν '
αποστή και α π ' εκείνης, ανήκωνεις τον
Μεγαλειότατον βασιλέα της Τουρκίας,
επέθεσε ποινήν κατ' αυτού δ ι' ικανοποίησιν και εκδίκησιν, του να απομακρύνη από την επαρχίαν του και αντικαταατήση άλλον αντ' αυτού.
Και υπομονή, αν ήρκει μόνο τούτο το
πολυόδυνον όμως είναι, ότι και εξώσθη
εις την Μπρούσαν, όπου θέλει δοκιμά
σει αναμφιβόλως τας αγωνίας της
εξορίας εις αυτό του το έσχατον γήρας,
έρημος και εστερημένος και αυτών των
αναγκαίων. Και επειδή ο Αρχιερεύς
ούτος είναι υπήκοος Ελλην, καθό
γέννημα και άνάθρεμα της νήσου Ά ν 
δρου και αγκαλά πριν εις υπηρεσίαντης

ε ν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας, τώρα
όμω ς έπ α υ σ ε πλέον.
Δία ταύτα πάντα καταφεύγων, μετά
Θεόν, ο α δ ελφ ό ς του εξωσθέντος, εις
το ά π ειρ ο ν έλ ε ο ς του κραταιοτάτου και
πανσεβάστου ημώ ν βασιλέως, ούτινος
το κράτος είη διαιωνίζον και θριαμβεύον ε ις αιώνας αιώνων, δακρυρροών, και
στένων, ενθ έρ μ ω ς εξαιτείται την κραταιάν υπεράσ πισιν του βασιλικού θρό
νου, εις εναντίληψ ιν του αθώου, του
γηραιού και πολυπαθεστάτου, άνω ειρημένου, από του οποίου την ζωήν
π ε ρ ιμ έ ν ε ι την σωτηρίαν της μία πολυά
ριθμος οικογένεια, ε ις το να ή θ ε λ ε ν
ευαρεστηθή, δήλον ότι η βασιλική αύτη
Γραμματεία, να ενεργήση, οις οίδε
τρόποις, ώστε απαλλα χθείς ε κ της
εξορίας, να έλθ η να γηροκομηθή δια το
υπόλοιπον, ε ις την φ ίλην πατρίδα του

Α νδρον.
Ό θ ε ν , παρ ακαλεί θερμώ ς και εύελπις ε ις την ευ θυδικία ν της Σ. Βασιλικής
ταύτης Γ ρ α μ μ α τεία ς , μένει ευσεβάστως.
Εν Ν αυπλίω την 4 Σεπτεμβρίου 1833
ο ευπειθέσ τατος δούλος
Ιωάννης Γρόοος
Επισημείωσις: Διά ν ' αποδειχθή ότι ο
του αναφ έρ οντος α δ ε λ φ ό ς είναι Α ν 
άριος, να παρουσίαση αποδεικτικόν
(ΑΥΕ. Φ .65/1, 61).

Δεν ανευρέθη συνέχεια και δεν
γνωρίζομεν αν ο Δεσπότης «εγηροκομήθη εις την φίλην πατρίδα ' Ανδρον» ή
αν παρέμεινε εν εξορία μέχρι του
θανάτου του.

+ ΗΛ. ΠΑΠΑ&ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΟΔΗΓΩΝ
(POINT SYSTEM)
Του Υ παστ. κ. Σωτ. Τσενέ
ΜΙΑ σύντομη και μόνο ματιά στους
τίτλους της καθημερινής ειδησεογραφίας μας πείθει απόλυτα για τη σοβαρό
τητα και την έκταση του προβλήματος
των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαί
νουν στη μικρή χώρα μας.
Οι απώλειες στη μάχη της ασφάλτου
είναι συγκλονιστικές, οι δε συνέπειές
τους τραγικές για τη ζωή, τη σωματική
ακεραιότητα και την ατομική περιουσία,
με σοβαρές επιπτώσεις και στην Εθνική
Οικονομία.
Από άλλης πλευράς, οι υψηλοί στατι
στικοί αριθμοί στους δείκτες τροχαίων
ατυχημάτων καταδείχνουν, ότι η αν
θρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότη
τα γίνονται ημέρα με τηνημέρα παιχνίδι
των τροχών.
' Υστερα από. την κοινή αυτή διαπί
στωση προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη
της άμεσης τοποθέτησης του προβλή
ματος σε νέες και προγραμματισμένες
βάσεις και της έγκαιρης λήψης δραστι
κών προληπτικών μέτρων, για να απο
τραπεί η δυσάρεστη επέκτασή του και
να επιτευχθεί το δυνατό συντομότερο
η μεθοδική και αποτελεσματική αντιμε
τώπισή του.

POINT SYSTEM
Σημαντικότατο βήμα στην όλη προ
σπάθεια περιορισμού των τροχαίων
ατυχημάτων αποτελεί αναμφισβήτητα η
καθιέρωση στη χώρα μας από 1-1-1983
του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφο
ράς Οδηγών (POINT SYSTEM) που
ισχύει από πολλών ετών στις περισσό
τερες προηγμένες χώρες.
To P.S. θεσπίστηκε με την υπ' αριθ.
45618 από 23-12-1982 Απόφαση των
Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ 1072-τ. Β) και θεωρείται
αυτή τη στιγμή σαν το κυριότερο μέσο
άμυνας του Κράτους εναντίον των
υπότροπων οδηγών που περιφρονούν
συστηματικά τους κανόνες κυκλοφορί
ας.
Για την ανάπτυξη και το σχεδίασμά
του μελετήθηκαν τα συγκεντρωθέντα
στοιχεία από τα εφαρμοζόμενα συστή
ματα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών
της Δυτικής Γερμανίας, Αγγλίας, Αυ
στραλίας, Επαρχιών του Καναδά, το
γενικό πλαίσιο των συστημάτων των
Η.Π.Α. τα στατιστικά στοιχεία οδικών
ατυχημάτων και παραβάσεων, καθώς
και η ψυχοσύνθεση και οι ροπές των

Ελλήνων οδηγών (νοοτροπία, αντιδρά
σεις, χρησιμοποίηση πλαστών αδειών
οδήγησης κ.λ.π.).
Σκοπός του συστήματος είναι, κυρί
ως, η αλλαγή της κυκλοφοριακής νοο
τροπίας του Ελληνα οδηγού, η αποθάρυνσή του από τη διάπραξη παραβάσε
ων και η βελτίωση της οδικής του
συμπεριφοράς, με στόχο τη μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων και την καλυτέ
ρευση των συνθηκών κυκλοφορίας.
Παραβάσεις - Βαθμολογία
Με το πιο πάνω σύστημα επιβάλλεται
το μέτρο της προσωρινής ή οριστικής
αφαίρεσης της άδειας οδήγησης από
κάθε οδηγό μετά από ορισμένο αριθμό
παραβάσεων, καθεμιά από τις οποίες
έχει το «ειδικό» βάρος της, ανάλογα με
την επικινδυνότητά της.
Οι διαλαμβανόμενες στο P.S. πταιαματικές παραβάσεις, οι σχετικές δια
τάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί
ας, καθώς και η αντίστοιχη γιαυτές
βαθμολογία αναφέρονται στον πίνακα
που ακολουθεί:
Δεν εντάσσονται δηλαδή κατά τη
φάση αυτή οι παραβάσεις που διώκον
ται σε βαθμό πλημμελήματος, η παρά
νομη στάθμευση και ορισμένες παρα
βάσεις του Κ Ο Κ.
Κάθε παράβαση που είναι καταχωρημένη στο μητρώο του οδηγού παραγρά
φεται μόλις συμπληρωθεί χρονικό διά
στημα δυο (2) ετών από την ημερομηνία
διαπράξεώς της.
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Η καταγραφή των παραβάσεων γίνε
ται από ηλεκτρονικό υπολογιστή του
Υπουργείου Συγκοινωνιών, ο οποίος
ενημερώνεται σχετικά από τις Αστυνο
μικές Υπηρεσίες.
Με άλλα λόγια ο Η.Υ. από δω και
ύστερα θα παρακολουθεί τη συμπερι
φορά των οδηγών. Θα επισημαίνονται
α π ' αυτόν οι επικίνδυνοι για την κυκλο
φορία οδηγοί και θα απομακρύνονται
αμέσως από τους δρόμους, εξασφαλί
ζοντας έτσι σιγουριά, άνεση, ομαλή και
ταχεία κίνηση για τους άλλους οδηγούς
και πεζούς.
Αφαίρεση άδειας οδήγησης
Όταν το άθροισμα των σημείων
(POINTS) ενός συγκεκριμένου οδη
γού φθάσει τους 9 βαθμούς ποινής
στέλνεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή στη διεύθυνση κατοικίας
του οδηγού ενα σημείωμα, στο οποίο
αναλυτικά αναγράφονται οι μέχρι τότε
παραβάσεις του, τα αντίστοιχα σημεία
τους (βαθμοί) και το άρθοισμα αυτών,
με σχετική υπόμνηση, ότι εφόσον συνε
χίσει να κάνει παραβάσεις θα του
αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης από την
Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας
του. Αν συμπληρώσει ή υπερβεί το
ανώτατο όριο (17 βαθμοί), τότε το
Κ.Η.Υ. του Υπουργείου Συγκοινωνιών
εκδίδει ειδοποιητήριο με το οποίο
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καλείται ο οδηγός να παραδώοει το
δίπλωμά του στην Αστυνομική Αρχή του
τόπου κατοικίας του, η οποία έχει λάβει
κοινοποίηση του πιο πάνω ειδοποιητηρί
ου. Για να του επαναχορηγηθεί η άδεια
οδήγησης πρέπει να περάσει με επιτυ
χία τις εξετάσεις απόκτησης άδειας
οδήγησης από την αρχή.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
παρέχεται στον οδηγό μετά την παρέ
λευση τριμήνου από την ημεροχρονο
λογία αφαίρεσης της άδειας του, στην
περίπτωση που συγκεντρώνει για πρώ
τη φορά το ανώτερο όριο βαθμών
ποινής, εξαμήνου για τη δεύτερη, ενός
έτους για την τρίτη, δυο ετών για την
τέταρτη κ.ο.κ.
Σε περίπτωση ανεπιτυχών εξετάσε
ων ο υπότροπος παραβάτης οδηγός
έχει το δικαίωμα να υποβληθεί πάλι σε
εξετάσεις μετά την παρέλευση ορισμέ
νου χρονικού διαστήματος, το οποίο
ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία
Συγκοινωνιών.
Πληροφορίες για τον οδηγό
Ο οδηγός στον οποίο βεβαιώθηκε
παράβαση που υπάγεται στο (P.S.) έχει
τη δυνατότητα να εκθέσει τις αντιρρή
σεις του στον αρμόδιο υπάλληλο της
Αστυνομικής Αρχής που βεβαίωσε την
παράβαση σε χρονικό διάστημα τριών

ημερών. Αν οι αντιρρήσεις του κριθούν
βάσιμες, ακυρώνεται η σχετική παρά
βαση.
Επίσης, έχει δικαίωμα να ζητά από το
Κ.Η.Υ. του Υπουργείου Συγκοινωνιών
αναλυτική κατάσταση των παραβάσεων
που έχει διαπράξει, εφόσον υπάρχουν
στο τηρούμενο αρχείο, τυχόν δε πλη
ροφορίες για στοιχεία συγκεκριμένης
παράβασης για τα οποία διατηρεί αμφι
βολίες, θα παρέχονται από την Αστυνο
μική Υπηρεσία που βεβαίωσε την παρά
βαση.
Διευκρινίζεται ότι το μέτρο αυτό
επιβάλλεται παράλληλα και ανεξάρτητα
από τις ποινικές κυρώσεις
Εφαρμογή - Επιτυχία
Η εφαρμογή του Συστήματος αποφασίστηκε να γίνει σε δυο στάδια. Το
δοκιμαστικό και το οριστικό.
Κατά το δοκιμαστικό στάδιο, που
τελειώνει την 31 -8-1 983, γίνεται κανο
νικά η καταγραφή των παραβάσεων,
χωρίς, όμως, συνέπειες για τους παρα
βάτες οδηγούς.
Από 1-9-1983 το σύστημα εφαρμόζε
ται οριστικά, οπότε παύουν να ισχύουν
οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που προβλέ
πουν διοικητικές ποινές, καθώς και
εκείνες με τις οποίες επιβάλλονται
παρεπόμενες ποινές αφαίρεσης της

άδειας ικανότητας οδηγού απο το
δικαστήριο.
Η επιτυχία των στόχων του Συστήμα
τος εξαρτάται από τον τρόπο, το είδος
και το βαθμό της Αστυνόμευσης, που
θα εφαρμοστεί.
Με γνώμονα αυτό, πρέπει να επιδειχθεί, απο τις Αστυνομικές Υπηρεσίες,
που επωμίζονται το κύριο βάρος στην
επιτυχία του Συστήματος, ιδιαίτερος
ζήλος και δραστηριότητα, για τη μεθο
δική βεβαίωση των παραβάσεων, που
διαλαμβάνονται σαυτό, με πνεύμα πάν
τοτε αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, ώστε να καταστεί συνείδηση σε
όλους μας, ότι η σωστή λειτουργία του
Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς
Οδηγών θα συμβάλλει αποτελεσματικά
στη συμμόρφωση των οδηγών προς
τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και
θα διευκολύνει σημαντικά στην προ
σπάθεια βελτιώσεως των κυκλοφοριακών συνθηκών και κυρίως της προλήψεως ατυχημάτων, που έχουν γίνει, όπως
τονίστηκε στην αρχή, μάστιγα για τους
Ελληνες πολίτες.
Σωτήριος Ιωαν. Τσενές
Υπαστυνόμος A '

Μοτοσυκλετιστές της Τροχαίας οι οποίοι επωμίζονται το βάρος της επιτυχίας του συστήματος ελέγχου συμπεριφοράς των
οδηγών.
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ΠΑΝΤΑ ΜΟΝΟΣ:
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ (ΡΥΣΕΩΣ
Του κ. Διον. Μ α γκλιβ έρ α
ΤΙΣ μέρες μας η κοινωνική α λ 
ληλεγγύη σαν έκφραση της
κοινωνίας μας έχει οργανωθεί. Α 
π ο τελεί μέριμνα κρατικών και ημικ ρ α τ ικ ώ ν ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν , ιδ ιω τ ικ ώ ν
φ ορ έω ν και πάρ εργη ενασχόληση
διαφόρων ατόμων π ο υ βρίσκονται
σ ένα ορισμένο κοινωνικό επ ίπ εδο .
Α π ό το μέσο επ ίπ εδ ο κι ε π ά ν ω οι
άνθρ ω πο ι - π ρ ο π ά ν τ ω ν οι γ υ ν α ί
κες - αρέσκονται να ασχολούνται
με έργα «κοινωνικής ευποιίας». Με
συναίσθηση αποστολής ή για λ ό 
γους προβολής στον κύκλο τους ή
ακόμα για να εκτελούν με τον
τρ ό πο αυτό το χριστιανικό «καθή
κον» τους.
Πέρα όμως α π ό αυτή την ο ρ γ α 
νωμένη και δημοσιοποιημένη κ ο ι
νωνική υ π ά ρ χ ει και η π ρ ο σ ω π ική
αλληλεγγύη. Εκείνη π ο υ δεν α π ε υ 
θύνεται σε άπορους, σε α να ξιο π α θούντες, σε άτομα π ο υ έχουν α 
νά γ κη υλικής σ υ μ π α ρ α σ τ ά σ ε ω ς .
Πρόκειται γι' εκείνη τη μορφή α λ 
ληλεγγύης π ο υ ο συγκεκριμένος
ά νθρ ω πος συμμετέχει στα π ρ ό σ ω π ικά προβλήματα του συγκεκριμέ
νου συ νανθρ ώ πο υ του. Πρόκειται
για την ψυχική συμπαράστασ η π ο υ
ο ά νθρ ω πος την έχει ανάγκη σε
κρίσιμες στιγμές του βίου του. Είναι
το ψυχικό «αποκούμπι» π ο υ στα
μικρά μας χρόνια βρίσκουμε στους
γονείς μας και π ο υ στα μεγαλύτερα
ζητάμε να βρούμε α π ό το φίλο μας.
Κι εδώ συμβαίνει ένα π αρ άξενο
π ράγμα: όταν,ο άνθρω πος βρίσκε
ται σε δύσκολη θέση κάποιοι - λίγο,
π ο λ ύ - βρίσκονται να του σ υ μ π α 
ρ α σ τα θ ού ν. Α π ό εσ ω τερική π α ρόρμηση, α π ό κοινωνική ανάγκη,
α π ό ανθρώ πινη υστεροβουλία δεν
είναι ασυνήθιστο «το κλαίειν μετά

Σ

κλαιόντων». Θα π ρ οσ θέτα μ ε μ άλι
στα ότι είναι και σχετικά εύκολο. Το
να επιδείξουμε συναίσθηση κ ο ιν ω 
νικής αλληλεγγύης σε κρίσιμες σ τ ι
γμές του άλλου δεν στοιχίζει π ο λ 
λά.
Μ ε αυτή την έκφραση κά π ο ιω ν
αισθημάτων, με την πραγματική (ή
με την ε π ιπ ό λ α ια εξωτερική) σ υ μ 
μετοχή μας στην «κριτική» στιγμή
του σ υ νανθρ ώ που μας οι ά νθρ ω πο ι
νιώθουμε, ανάλογα, εσωτερική ικα νο πο ίη σ η για την αδελφική σ υ μ με
τοχή μας ή εγγρ ά φ ουμε κάποιες
υποθήκες νια τις δικές μας όμοιες
στιγμές ή εκπληρώ νουμε κ ά π ο ια
ανάγκη - καθήκον - υ ποχρ έω ση.
Συνηθισμένη, λοιπόν, στον καιρό
μας η ό π ο ια εκδήλωση σ υ μ π α ρ α 
στάσεως σε περιστάσεις θλίψεως
και δυσκολίας.
Αντίθετα, εκείνο π ο υ είναι π ρ α 
γματικά περισσότερο δύσκολο για
το σύγχρονο ά νθρ ω πο είναι «το
χαίρειν μετά χαιρόντων» (Ιωάννης ο
Χρυσόστομος Ρωμ., ιβ ', 15). Εδώ
απαιτείται, ανάλογα, γενναία ψ υ 
χή, πλούτος αισθημάτων, σ υ μ με
τοχή του εσω τερικού μας κόσμου,
α π α λλα γ ή α π ό μικρότητες, α ν α 
γνώριση του άλλου. Κι όλα αυτά
είναι δύσκολες π αρ αχω ρήσ εις για
τον σημερινό άνθρ ω πο.
Πάρτε παράδειγμα το φίλο π ο υ
παίρνει μια υψηλή θέση. Θ α σ π ε ύ σουμε να του στείλουμε το κλασσι
κό τηλεγράφ ημα «Θερμά Σ υ γ χ α 
ρητήρια», να τον στολίσουμε με
ακριβά λουλούδια, να τον ε π ισ κ ε φ θούμε και να τον συγχαρούμε.
(Π ο λλοί κα ι θα το ν φ ιλ ή σ ο υ μ ε
σταυρωτά). Ό λ α δηλαδή όσα ε π ι
βάλλει η κοινωνική εθιμοτυπία.
Πόσοι, όμως, α π ό μας π ο υ δεν

περιμένουμε άμεσα οφ έλη κι α ν 
ταλλάγματα α π ό αυτόν τον ισχυρό
της ημέρας, χαιρόμαστε π ρ α γ μ α τ ι
κά για την χαρά του; Πόσοι δεν
πρ οβ ά λλου με δήθεν κα λ ο π ρ ο α ίρ ε 
τα τις ικανότητες, τις σπουδές, την
αξία του για να καταλήξουμε με το
«ναι μεν, αλλά;» Πόσοι ενδόμυχα δεν
στενοχω ριόμαστε π ο υ δεν είμαστε
εμείς οι ίδιοι στη θέση του; Πόσοι
δεν φ θονούμε αυτόν π ο υ ευδοκι
μεί;
Η έντιμη, ανυπόκριτη, σαφής α 
ναγνώριση της επιτυχίας του ά λ 
λου είναι π ρ ά γ μ α δύσκολο. Ξ ε π ε ρ 
νά πολλές φορές τις ανθρώπινες
χειρονομίες. Χρειάζεται θυσία του
εγω ισ μ ού μας. Το α π ό αντιδιαστο
λή «υπέρ εμαυτού δεν θέλω κα υ χηθή» (Απ. Παύλος, Β Κορ., ιβ 5)
δεν είναι εύκολη π αρ αχώ ρ ησ η.
Το θέμα αυτό, π ο υ στη γενική
του μορφή α φ ο ρ ά την Ψ υχολογία
και την Κοινωνιολογία, εντάσσεται
στις αντινομίες της ανθρώ πινης φύ σεως. Είναι πρόβλημα π ο υ με τα
κοινά α νθρ ώ πινα μέτρα δεν έχει
λύση.
ΕΙ διαπίστωση, κατά συνέπεια,
είναι γνωστή: ο άνθρ ω πος όταν
«κλαίει» αλλά π ο λ ύ περισσότερο
όταν «χαίρει» είναι ουσιαστικά μ ό 
νος. Α π ελπισ τικά μόνος, π α ρ όλο
ότι περιτριγυρίζεται α π ό «φίλους»,
«οπαδούς», « θαυμαστές», « γ ν ω 
στούς», α π ό τον κοινωνικό του
περίγυρο. Α π ό τον εαυτό του π ρ έ 
π ε ι να αντλεί όλες τις δυνάμεις για
να σταθεί και να αντιμετω πίσει τις
καλές ή πικρές στιγμές της ζωής
του. Ειατί ο άνθρ ω πος όσον αφορά
την συμπεριφ ορά τω ν σ υ να νθρ ώ 
π ω ν του σ π ά νια δεν είναι μόνος.
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ΠΙΙ>; Α Ε Ι Γ Α Υ Τ Ε ΙΑ Ι ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΧΙΜΠΙΛΑ.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Το τ ρ α π έ ζι «έφαγε» τον δεξιοτέχνη ρ ιφ ιφ ί Τραντόποολο. Το
χα ντά κι χ α ν τ ά κ ω σ ε τους διαρρήκτες. Εκκολαπτόμενος δ ια ρ ρ ή 
κτης, κέρ δ ισ ε 2,5 εκατομμύρ ια σε έξη μήνες. ' Ατυχη η τ ετρ α μ ε
λής σ π ε ίρ α τω ν δ ια ρρ ηκτώ ν. ’ Εκαναν ζω ή Ω νάση με κλεμμένη
π ισ τ ω τ ικ ή κάρτα π λ ο ύ σ ιο υ ελβετού. Η μαρ ιχο υ ά να ε μ π ό δ ισ ε
την τέλεσ η του γάμου. Και π ο υ λ ο ύ σ α ν και «ταξίδευαν» οι ίδιοι.
Είχε αρπάξει 50 εκ. σε ριφιφί και
τον πρόδωσε ένα τραπέζι!
Ενας κοντούλης και φαλακρός 30άρης, που λέγεται Γιάννης Τραντόπουλος, είναι ο διαρρήκτης του κοσμηματοπωλείου «Σαλόν Αντίκ» του Πειραιά. Η
διάρρηξη έγινε το Φεβρουάριο του
1978 με τη μέθοδο του «ριφιφί». Ο
κακοποιός, που οι αστυνομικές αρχές
τον εμφανίζουν σαν «μυστικοπαθή» και
«κλεπτομανή» έχει κάνει χειρουργική
επέμβαση στο κεφάλι του, για να
στερεώνεται περούκα με... κόπιτσες.
Στο σπίτι του, κατά την αστυνομική
έρευνα και τι δεν βρέθηκε! Πρώτα απ'
όλα, μέρος του κλαπέντος θησαυρού
απ' το κατάστημα «Σαλόν Αντίκ» του κ.
Μ. Σταυροπούλου (Β. Κωνσταντίνου
46) σημερινής αξίας 50 εκατ. δρχ.
περίπου. Επίσης, τηλεοράσεις, ηλε
κτρικά είδη, βίντεο, χρυσά κοσμήματα,
στερεοφωνικά συγκροτήματα, μηχανές
λήψεως κ.ά. Ολόκληρο, δηλαδή, θη
σαυρό, που είχε «σηκώσει» απ' τις
νυκτερινές εξορμήσεις του.
Αυτός ο ανθρωπάκος (μια «χαψιά»
όλος κι όλος) με το ζόρι άνοιγε το
στόμα του στους αστυνομικούς. Και
ομολογούσε διαρρήξεις, για τις οποίες
δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα
κλοπιμαία. Για ό,τι άλλο τον ρωτούσαν,
το κρατούσε σφραγισμένο. Τον καιρό
που ρήμαξε το «Σαλόν Αντίκ», ήταν 25
ετών.
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Το αναπάντεχο δώρο που έκανε η
Γενική Ασφάλεια Πειραιώς στον κ.
Σταυρόπουλο, επιστρέφοντάς του τα
περισσότερα από τα κλοπιμαία, προκάλεσε τη συγκίνηση του επιχειρηματία,
που μαζί με την ευχαριστήρια επιστολή
του, έγραψε κι ένα... ποίημα για τους
«ακοίμητους φρουρούς του νόμου».
Ο επιδέξιος «ριφιφί», ήταν (ή έδει
χνε) πολύ ταραγμένος, όταν οι αστυνο
μικοί τον παρουσίασαν στους δημοσιο
γράφους.
Στην αίθουσα, είχαν απλωθεί εκατον
τάδες κοσμήματα. Ολοι τα θαύμα
ζαν...
Ο χρυσοδάκτυλος ριφιφί, κρατώντας
στα χέρια την περούκα του (σαν τραγιά
σκα) προτίμησε να μένει σιωπηλός στο
μπαράζ των ερωτήσεων των δημοσιο
γράφων.
Το μόνο που ψέλισε ήταν ότι δεν έχε ι
οικογένεια.
Το επίσημο επάγγελμά του είναι
ταπετσέρης αυτοκινήτων. Το «ανεπίση
μο», όμως, επάγγελμα ήταν οι διαρρή
ξεις, απ' τις οποίες, κυριολεκτικά
θησαύρισε.
Μαζί με τον ταπετσέρη - ριφιφί,
πιάστηκε κι ο κλεπταποδόχος χρυσοχόος Στέφανος Σαββιδάκης, 50 ετών,
στον οποίο ο δράστης πούλησε τα μισά
από τα κοσμήματα του «Σαλόν Αντίκ»
αντί 2.800.000 δρχ.
Ο μικρόσωμος κακοποιός, έσπευσε,

Ο Γιάννης Τραντόπουλος: ο αχτύπητος
ριφιφί. Η τύχη όμως κάποτε τονεγκατέλειψε.

τότε με τα χρήματα αυτά, ν' αγοράσει
ένα διαμέρισμα αντί 2.300.000 δραχ. Τα
υπόλοιπα χρήματα διέθεσε για την
ανανέωση της πατρικής του κατοικίας
σ' ένα χωριό της Καστοριάς.
Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν
πίστευαν ότι είναι κλεπτομανής και η
σύλληψή του υπήρξε τυχαία, όσο και
αστεία.
Πριν από λίγες ημέρες, διέρρηξε το
διαμέρισμα της Μάρθας Ξυτάκη, στον
5ο όροφο της πολυκατοικίας της οδού
Χατζήκωνσταντή 9-11 απ' όπου έκλε
ψε διάφορα αντικείμενα, αξίας 150.000
δρχ.
Φρόντισε ο στόχος του να είναι...
γειτονικός, γιατί με τα έπιπλα ήθελε να
ανανεώσει το διαμέρισμά του. ’ Ετσι,
μεσάνυχατα, κουβαλούσε (σαν στο σπί
τι του) ένα τραπέζι, βγάζοντάς το απ'
τις σκάλες της πολυκατοικίας. Τότε,
έγινε αντιληπτός απ’ τους ενοίκους
της πολυκατοικίας. Καταδιώχθηκε, αρ
χικά απ’ αυτούς και στη συνέχεια απ'
τους αστυνομικούς, που τον συνέλα
βαν.
Ο φαλακρός διαρρήκτης, α π’ την
στιγμή της συλλήψεώς του έκλεισε το

οτόμα του και δεν έλεγε κουβέντα
στους αστυνομικούς. Ούτε το όνομά
του.
' Υστερα από δυο μέρες, όμως,
υποχρεώθηκε να πει ποιος είναι. Οι
αστυνομικοί έτρεξαν αμέσως στο κατά
στημά του και σπίτι του για να ανακαλύψουν ολόκληρο θησαυρό.
Μόνο τα ηλεκτρονικά, συνολικής
αξίας 1.101.900 δρχ., έκλεψε, πάντα
με τη μέθοδο ριφιφί, απ’ το κατάστημα
του Καρ. Τσερτσιάν, στην οδό Φίλωνος
3, στο κέντρο του Πειραιά.
Στην κατοχή του κλεπταποδόχου
Σαββιδάκη, που διατηρεί από 25ετίας
κοσμηματοπωλείο στην οδό Παλαμιδίου
58 του Πειραιά, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν τρία κοσμήματα της συλλογής
Σταυροπούλου.
Απ’ τα υπόλοιπα, αλλά είχε πουλήσει
σε πελάτες του κι’ άλλα, επειδή ήσαν
βαριά και πολύτιμα, τα έλιωσε και
κατασκεύασε μικρότερα κοσμήματα, τα
οποία πούλησε.
Υπενθυμίζουμε ότι, η διάρρηξη του
«Σαλόν Αντίκ», ήταν, τότε, μία απ’ τις
μεγαλύτερες διαρρήξεις σε κοσμημα
τοπωλείο. Το ίδιο κατάστημα έπεσε
«θύμα» και δεύτερης διαρρήξεως ριφιφί τον Αύγουστο του 1980, κατά την
οποία εκλάπησαν κοσμήματα αξίας
70.000.000 δρχ.
Ο φαλακρός ριφιφί είχε ανεβεί απ’
την οδό Πλάτωνος στα κεραμοσκεπή
παλαιό οικήματα, που βρίσκονται πίσω
απ’ το κοσμηματοπωλείο και ανεκάλυ
ψε τον κατάλληλο τοίχο του κοσμημα
τοπωλείου, τον οποίο τρύπησε.

Μιχάλης Μπαζιώτης: Αρχηγός σπείρας
νεαρών διαρρηκτών. Κέρδη 3.500.000
σε 16 μήνες.

Απ’ την προανάκριση διαπιστώθηκε
ότι ο μικρόσωμος κακοποιός, ήταν
μεθοδικός στη δουλειά του κι έπαιρνε
όλα τα μέτρα, ώστε να μην αφήσει ίχνη
για τον εντοπισμό του.
Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι έχει
διαπράξει και πολλές άλλες διαρρήξεις
τις οποίες δεν ομολογεί. Αναγκάσθηκε
να παραδεχθεί μόνο τις προαναφερόμενες κλοπές, για τις οποίες βρέθηκαν
στην κατοχή του τα κλοπιμαία.

Το χαντάκι... χαντάκωσε τους
διαρρήκτες
Δύο νεαροί κακοποιοί, επιβαίνοντες
μοτοσυκλέτας και καταδιωκόμενοι από
περιπολικό της Αμέσου Δράσεως Πει
ραιώς, έπεσαν σε βαθύ χαντάκι στον
Ταύρο όπου εκτελούντο δημόσια έργα.
Πρόκειται για τους Χαρ. Πρεβεζάνο
ή Αρβανίτη 21 ετών και Γεώργ. Γεωργόπουλο 20 ετών, οι οποίοι έσπασαν τη
προθήκη του καταστήματος ηλεκτρι
κών ειδών του Μιχ. Νικολουδάκη στον
οδό Βαο. Σοφίας 88 του Πειραιώς και
έκλεψαν ένα βίντεο αξίας 170.000 δρχ.
Από τον θόρυβο του σπασίματος της
προθήκης ξύπνησαν οι περίοικοι και
ειδοποίησαν την Αμεσο Δράση, περι
πολικό της οποίας ετέθη σε καταδίωξη
των νεαρών κακοποιών.
Στην διασταύρωση των οδών Πύργου
Αμαλίας και Ελένης του Ταύρου η
μοτοσυκλέττα παρεξέκλινε της πορεί
ας της λόγω της μεγάλης ταχύτητας και
έπεσε μέσα σε χαντάκι βάθους 2
μέτρων. Ο πρώτος παγιδεύθηκε μέσα
στον βούρκο του χαντακιού και συνελή^
φθη ενώ ο Γεωργόπουλος κατόρθωσε
να διαφύγει παίρνοντας μαζί του και το
βίντεο.
Ο Πρεβεζάνος τραυματίσθηκε κα
νοσηλεύεται στο Κρατικό Νοσοκομείο
Πειραιώς φρουρούμενος.
Οπως προέκυψε από την προανά
κριση ο Πρεβεζάνος είναι το πέμπτο
μέλος της σπείρας Δ. Προεστού, Π.
Δαμολιτάκη και Α. Γκουτσούπα που
εξαρθρώθηκε από όργανα της Γενικής
Ασφαλείας Πειραιώς στις αρχές του
χρόνου. Τότε φερόταν σαν άγνωστος.
Είναι σεσημασμένος κακοποιός και έχει
διατελέσει υπόδικος στις φυλακές Κο
ρυδαλλού.

16 κλοπές μέσα σε 6 μήνες
διέπραξε 16χρονος!
Δεκαεξάχρονος εκκολαπτόμενος δι-

Αθανάσιος Νικολάου: Μαζί με τον
Μπαζιώτη συμμετείχε στις δουλειές και
στα κέρδη.

αρρήκτης - «δουλεύοντας» μόνος κατάφερε σε διάστημα 6 μηνών να
κάνει 76 κλοπές σε διαμερίσματα,
γραφεία και καταστήματα, από τις
οποίες συναποκόμισε 2.500.000 δρα
χμές, που τις κατασπατάλησε σε δια
σκεδάσεις, καμπαρέ και διάφορα κέν
τρα.
Τον νεαρό διαρρήκτη Κωνσταντίνο Κ.
συνέλαβαν άνδρες της διώξεως Διαρ
ρηκτών της Γενικής Ασφάλειας Αθη
νών και μετά από πολύωρη ανάκριση
διαπίστωσαν ότι είναι επικίνδυνος, γιατί
δρούσε με μεγάλη ψυχραιμία, έμπαινε
σε διαμερίσματα ακόμη και αν υπήρχαν
ένοικοι μέσα σ’ αυτά. Σε κάποια περί
πτωση μάλιστα μπήκε στο υπνοδωμάτιο
όπου κοιμόταν ένας άνδρας, πήρε το
πορτοφόλι του και κατάφερε να φύγει
χωρς να τον ξυπνήσει.
Σε άλλη περίπτωση έκλεψε ένα
κομμάτι χρυσού βάρους 300 γραμμαρί
ων, το οποίο και πούλησε στον χρυσοχόο Κυριάκο I. Καββαδία αντί του
εξευτελιστικού ποσού των 40.000 δρα
χμών.

3,5 ΕΚ. ΔΡΧ. Ο... ΤΖΙΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΠΕΙΡΑΣ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ!
Σπείρα νεαρών, διαρρηκτών που μέ
σα σε έξι μήνες έκανε 16 διαρρήξεις
και κλοπές και συναποκόμισε διάφορα
αντικείμενα αξίας 3.500.000 δραχμών,
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εξαρθρώθηκε από το Δ' Παράρτημα
Ασφαλείας Αθηνών.
Μέλη της σπείρας ήταν οι Μιχαήλ Δ.
Μπαζιώτης, ετών 28 από τα Αντίκυρα
Βοιωτίας, άνεργος, Παναγιώτης Δ. Τσίβος ετών 18 άεργος Ιωάννης Γ. Κουτσαυτόπουλος, ετών 25, από την Παρα
λία Διστόμου, οικοδόμος και Αθανάσιος
Ο. Νικολάου, ετών 21, από την Παραλία
Διστόμου, στρατιώτης (στη φωτογρα
φία).
Η σπείρα δημιουργήθηκε τον Οκτώ
βριο του 1982 καιδιέρρηξεδιαμερίσμα
τα και καταστήματα στις περιοχές
Καλλιθέας, Ηλιουπόλεως, Γλυφάδας
και Ομονοίας.
Στην κατοχή των τριών πρώτων με
λών της σπείρας - ο τέταρτος - πήγε
ήδη στρατιώτης - κατασχέθηκαν βίντεο,
τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συγκροτή
ματα και χρήματα.
Πολλά κλοπιμαία οι νεαροί πούλησαν
στον σεσημασμένο διαρρήκτη Γεώργιο
Κ. Τερζή ενώ άλλα τα πουλούσαν οι
ίδιοι εμφανιζόμενοι σαν πλάνώδιοι πωλητές.
Οι συλληφθέντες ομολόγησαν ακόμη
ότι έκλεψαν και τρία αυτοκίνητα, με τα
οποία κυκλοφορούσαν έκαναν τις διαρ
ρήξεις και μετάφεραν τα κλοπιμαία.

' Εκαναν ζωή... Ωνάση με κλεμμένη
πιστωτική κάρτα πλούσιου
Ελβετού
Έτρωγαν στα πιο ακριβά ρεστωράν.
' Επιναν στο «Χίλτον» τα πιο εκλεκτά
κρασιά - Βουργωνδίας. Γλεντούσαν στα
καλύτερα νυκτερινά κέντρα σπάζοντας
ντουζίνες πιάτων. Και πετούσαν στους
τραγουδιστές γαρδένιες όχι με το
καλάθι αλλά με το τσουβάλι! Τέλος
αγόραζαν χρυσαφικά με την οικονομική
άνεση ενός βαθύπλουτου. Κι όλα αυτά
με την κλεμμένη πιστωτική κάρτα του
Ελβετού κ. Φιλίπ Μπελώ, (εμπόρου).
Μαζί μ' αυτή είχαν κλέψει, και την
ταυτότητά τού.
Μ' αυτά τα οικονομικά... αφού ήρθαν
στην Ελλάδα ο Μιχ. Θ. Γκοτζαμάνης, 37
χρόνων ταξιτζής και το φιλικό βελγικό
του τρίο: (Χέντερα Μας, 40 χρόνων,
Γκριλμέρτ Ιεράναμαν 25 χρόνων και
Μαρί Λεβέρ, 31 χρόνων). Κι έπεσαν με
τα μούτρα όλοι τους στις μεγάλες
αγορές, στα γλέντια και στις ζεμπεκιές!
Σαν Φιλίπ Μπελώ εμφανιζόταν ο
Μιχάλης Γκοτζαμάνης. Μάλιστα μιλού
σε άπταιστα τα γαλλικά αφού στο
Βέλγιο έζησε 16 ολόκληρα χρόνια.
Αλλά όπως λένε κάθε γλέντι τελειώνει
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Η Ασφάλεια έσπασε τους κρίκους
της αλυσίδας ναρκωτικών

Παναγιώτης Τοίβος: Ένα ακόμη ενερ
γό μέλος της άτυχης σπείρας.

κάποια ώρα, έτσι ακριβώς τελείωσε και
η τζαμπατζίδικη διασκέδαση του Μιχαλάκη Γκοτζαμάνη και της παρέας του.
Φυσικά το «βελγικό τρίο» τα κατάφερε
να πετάξει στις Βρυξέλλες και να μη
συλληφθεί. Πιάστηκαν ο Μιχ. Γκοτζαμάνης που επί οκτώ ολόκληρες ώρες
έκανε το.... Βέλγο Φιλίπ Μπελω στη
Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Και οι αστυ
νομικοί έφεραν δύο διερμηνείς, για να
συνενοηθούν. Εκείνος όμως που ήξερε
τα ελληνικά άκουγε τι έλεγαν οι αστυ
νομικοί και ετοίμαζε στα... γαλλικά την
υπεράσπισή του.
-Βρε, αυτός μοιάζει σαν ' Ελληνας
μονολόγησε ο επικεφαλής της προανακρίσεως. Και αφού εκείνος επέμενε ότι
δεν ήξερε ούτε μια λέξη ελληνική, ο
επικεφαλής τον έριξε στην αστυνομική
του παγίδα λέγοντας:
-Αφήστε ελεύθερο τον κ. Φιλίπ.
Είναι αθώος.
Ο ομιλών μόνο την γαλλική επήρε το
καπέλο του και άνοιξε την πόρτα
λέγοντας: «Αντίο Μερσί».
Από εκεί και πέρα έγινε... Μιχάλης
Γκοτζαμάνης. Στο Τριμελές Πλημμε
λειοδικείο Αθηνών που οδηγήθηκε κα
ταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 χρόνων και
3 μηνών. Και κλείστηκε στον Κορυδαλ
λό.
Η ίδια ακριβώς ποινή επιβλήθηκε
στους δύο Βέλγους και στη συμπατριώτισσά τους - ερήμην.
Σύμφωνα με πιστωτική κάρτα της
«Ντάίνερ Κλάμπ» ο Γκοτζαμάνης έκανε
αγορές 800.000 δραχμών σε τρεις
ημέρες!

Από όργανα της Υπηρεσίας Γενικής
Ασφαλείας Πειραιώς συνελήφθησαν 11
άτομα μεταξύ των οποίων μια τραγουδί
στρια κι ένας τραβεστί τα οποία έκαναν
χρήση ναρκωτικών, εφοδιαζόμενα με
ταξύ τους με χασίς.
Η τραγουδίστρια είναι η Μαρία Κουρσάρη 23 ετών η οποία αφέθη ελεύθερη
καθώς και ο ναυτικός ’ Αρης Κουλούρης, 39 ετών, λόγω παρελεύσεως της
προθεσμίας του αυτόφωρου.
Οι υπόλοιποι συλληφθέντες είναι οι
εξής:
Σωτ. Καλαϊτζάκης 38 ετών, επιχειρη
ματίας Εμμ. Κοκκινάκης 23 ετών υπο
δηματοποιός, Βασίλης Μεντής 27 ε
τών, ναυτικός Αντ. Μεντής 23 ετών
εργάτης, Διον. Κλαουδιάνης 24 ετών,
άεργος Κων. Καρδάρης 21 ετών, βοη
θός εκτελωνιστού, Γεώργ. Πλατοάκης
33 ετών, επιχειρηματίας Σίσκος 24
ετών, υδραυλικός και Μιχ. Βλαβιανός
18 ετών, τραβεστί (στη φωτογραφία).
Ό λ ο ι οι συλληφθέντες αποτελού
σαν κρίκους της ίδιας αλυσίδας που
διακινούσε ναρκωτικά για ίδια χρήση ή
για εμπορία.
Στα χέρια του Καλαντζάκη βρέθηκε
χρηματικό ποσό 766.000 δρχ. που
κατασχέθη διότι
προερχόταν από
εμπορία χασίς.

Η Μαριχουάνα εμπόδισε την
τέλεση του Γάμου
Για ένα γραμμάριο μαριχουάνας που
βρέθηκε στις αποσκευές του αναβλή
θηκε «επ' αόριστον» ο γάμος Λιβανέζου κάτοικου Μεξικού, με την όμορφη
Ιταλοαμερικανίδα φίλη του στην Αθήνα!
Ο Νατάν ' Ακκαντ 26 χρονών επιχει
ρηματίας ήλθε στην Αθήνα με την
Μέλισσα Κόστα και έμειναν στο ξενο
δοχείο «Τιτάνια» της οδού Πανεπιστη
μίου. Άφησαν στο αεροδρόμιο τις
αποσκευές τους και πήραν μαζί τους
μόνο ότι κρατούσαν στα χέρια τους
(χειραποσκευές). Γυρίζοντας να παρα
λάβουν τις βαλίτσες τους ξέχασαν σε
ταξί «σακ-βουαγιάζ» με χρήματα, δια
βατήρια και άλλα έγγραφα. Ο ταξιτζής
που είδε το «σακ βουαγιάζ» όταν είχαν
αποβιβαστεί οι επιβάτες του, το παρέ
δωσε στην αστυνομία του αεροδρομί
ου.
«Αδιάκριτοι» αστυνομικοί το έψαξαν
(σ.σ. για να δουν σε ποιον ανήκει από

την - ενδεχόμενη - ύπαρξη κάποιου
εγγράφου) και εκτός από «χαρτιά»
βρήκαν και ένα γραμμάριο μαριχουάνα.
Κλήθηκε να παραλάβει τη «χειραποσκευή» του ο Ακκάντ και συνελήφθη.
Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ποινι
κής αγωγής, που άσκησε εναντίον του
ποινική δίωξη για εισαγωγή αγορά και
κατοχή ναρκωτικής ουσίας. Και τον
παρέπεμψε να απολογηθεί στον τακτι
κό ανακριτή.
-Δ εν κάνω χρήση ναρκωτικών είπε ο
Λιβανέζος στον Εισαγγελέα. Αγόρασα
στη Νέα Υόρκη τη μαριχουάνα για να τη
χαρίσω εκεί σε φίλο μου. Δεν τον
συνάντησα όμως και ξέχασα την ύπαρ
ξή της (στην τσάντα). Εκεί πουλιέται
στους δρόμους η μαριχουάνα και πλή
ρωσα 2 δολλάρια.
Ο Εισαγγελέας τον άκουσε αλλά του
σύστησε να επαναλάβει τις δικαιολογί
ες του στον ανακριτή που μαζί με άλλον
Εισαγγελέα θα αποφασίσουν για... το
πότε θα γίνει ο γάμος!

Και πουλούσαν και «ταξίδευαν» οι
ίδιοι...
Από την Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτι
κών της Γενικής Ασφάλειας Πειραιώς,
εξαρθρώθηκε πολυμελής σπείρα που
από καιρό διοχέτευε ηρωίνη και όπιο.
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι: Πα
ναγιώτης Αγγελάκος 26 χρονών, Χαρέν
Τορεσιάν, 25 χρονών, Δημήτρης Παπα
ναστασίου 26 χρονών, Ηλίας Τριανταφυλλίδης 25 χρονών, Ιωάννης Τσαγκά
ρης 26 χρονών, Αλέξανδρος Μακρόπουλος 47 χρονών και Ευάγγελος
Κοντός 33 χρονών.
Επάνω τους βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν μικρές ποσότητες οπίου και
ηρωίνης και δύο σήριγγες με υπολείμ
ματα ηρωίνης.
Ο Τριανταφυλλίδης που αντελήφθη
έγκαιρα τους αστυνομικούς, όταν πή
γαν να τον συλλάβουν, πρόλαβε και
πέταξε στην τουαλέττα του σπιτιού του
άγνωστη ποσότητα ηρωίνης. Ο Παπανα
στασίου διατηρούσε τεκέ στη Γλυφάδα,
όπου και συνελήφθησαν οι περισσότε
ροι ναρκομανείς."
Από την προανάκριση προέκυψε ότι
όλοι, εκτός από τον Αγγελάκο, έκαναν
χρήση ηρωίνης ομαδικά.
Οι συλληφθέντες εκτός του Κοντού,
που αφέθηκε ελεύθερος λόγω παρελεύσεως προθεσμίας του Αυτόφωρου
απεστάλησαν στον εισαγγελέα Αθη
νών.

Η ΑΜ ΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΣΙΝ
Δραστηριότητα μηνάς Ιουνίου
Την 01.10' ώρα της 3.6.83 στην οδό
Οστρόβου - Καυκάσου, συνελήφθηκε ο
ανήλικος Κ.Λ., την στιγμή που έκλεβε
την με αριθμό κυκλοφορίας Ο.Ζ. 418
δίκυκλη μοτ/τα.
Την 23.55' ώρα τής 7.6.83 στην Πλ.
Συντάγματος και Καρ. Σερβίας, συνελήφθηκε ύστερα από καταδίωξη περι
πολικού αυτοκινήτου και σταθμού «Ζ» ο
ΤΣΟΛΑΚΟΣ Νικόλαος του Ανέστη και
της Χαρίκλειας, γεν. το 1960 στο
Σχηματάρι, ναυτικός, κάτοικος Ακροπόλεως 15 Ν. Ηράκλειο, γιατί λίγο πριν
από τη σύλληψή του, είχε κλέψει το με
αριθμό κυκλοφορίας Β.Α. 4525 δίκυκλο
μοτ/το, από την περιοχή Εξαρχείων.
Την 23.50' ώρα της 13.6.83 στην οδό
Φορμίωνος και Υμηττού συνελήφθηκε
ύστερα από καταδίωξη σταθμού «Ζ» και
περιπολικών αυτοκινήτων ο αλλοδαπός
ανήλικος S.C. γιατί με το με αριθμό
κυκλοφορίας Ε.Υ. 3687 IX. κλεμένο
αυτοκίνητο τύπου BMW 520 που οδη
γούσε και στο οποίο βρισκότανε άλλοι
δυό φίλοι του ανήλικοι που διέφυγαν τη
σύλληψη, άρπαξε την τσάντα της ΜΟΣΧΟΡΙΤΟΥ Ολγας, δικηγόρου, κάτοι
κου Παγκρατίου.
Την 01.43' ώρα της 14.6.83 στην οδό
Ζαχία - Νέστωρος συνελήφθηκε μέσα
σε αποθήκη ξύλουπου βρίσκεται εκεί, ο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος του Ηλία, γεν.
το 1946, στον Ορχομενό, μουσικός,
κάτοικος Σεπολίων 21 Αθήνα. Ο παρα
πάνω διαρρήκτης είχε μπει μέσα αφού
έσπασε την τζαμόπορτα της αποθήκης.
Την04.24' ώρα της 15.6.83 στηνοδό
Ξούθου συνελήφθηκε ο ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Ιωάννης του Πελοπίδα και της Μαρίας,
γεν. το 1962 στην Αθήνα, κάτοικος
Ιωαννίνων 139, ναυτικός, γιατί αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκη φαρμά
κων.
Την03.13' ώρα της 17.6.83 στην οδό
Αχιλλέως 2 συνελήφθηκαν μέσα στο
Υποκατάστημα της Ε.Τ.Ε. που βρίσκε
ται εκεί οι ανήλικοι Μ.Β. και Ν.Β. Οι πιο
πάνω επίδοξοι διαρρήκτες μπήκαν μέ
σα αφού έσπασαν τις δυο εισόδους της
ΕΤΕ με πέτρες.

ΤηνΟΘ.10' ώρα της 18.6.83 στην οδό
Καλυψούς και Εσπερίδων συνελήφθη
κε ο ΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρέας του
Χρήστου και της Παναγιώτας, 31 χρό
νων, από την Πάτρα, κάτοικος Αθηνών,
οδός Ραφτοπούλου 14, γιατί την στιγμή
της σύλληψής του με διαρρητικά εργα
λεία που κρατούσε, προσπαθούσε να
κλέψει εξαρτήματα από το με αριθμό
κυκλοφορίας Ε.Κ. 17161.Χ.Ε. αυτοκίνη
το.
Την17.28' ώρα της 24.6.83 στην οδό
Ηρακλέους 131, συνελήφθηκε ο ΒΛΑ
ΧΟΣ Γεώργιος του Ηλία και της Δήμη
τρας, γεν. το 1959 στη Ρωσία, γιατί
έβρισε με ακατονόμαστες φράσεις το
πλήρωμα του περιπλικού αυτοκινήτου
που επιλαμβάνετο σε επεισόδιο μεταξύ
του ανωτέρω και της διαχειρίστριας της
πολυκατοικίας.
Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
ΙΟΥΝΙΟ 1983
α) Κλήθηκε για παροχή βοήθειας στο
τηλέφωνο «100» σε 17.681 περιπτώ
σεις.
β) Μετέφερε σε Νοσοκομείο και
Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 168 αιφνί
διος ασθενήσαντα άτομα και έδωσε
βοήθεια σε 866 παθόντες σε τροχαία
ατυχήματα.
γ) Παρέσχε βοήθεια σε 134 άτομα
διατελούντα σε μέθη.
δ) ’ Εκαμε έλεγχο σε 380 Κέντρα
Τεχνικών Παιγνίων για την προστασία
των ανηλίκων.
ε) ' Εδωσε λύση σε 1.392 επεισόδια
μεταξύ ιδιωτών.
στ) Επιλήφθηκε σε 1.693 συγκρού
σεις με υλικές ζημιές.
ζ) Βρήκε και παράδωσε στους κατό
χους τους 18 κλεμμένα αυτ/τα.
η) Για την εξασφάλιση της καθαριό
τητας και την προστασία των πολιτών
από τους θορύβους έκαμε 919 συστά
σεις και βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση
να επιδώσει335 κλήσεις σε ισάριθμους
παραβάτες.
θ) Προσήγαγε σε διάφορα Αστυνομι
κά Τμήματα 2.123 άτομα.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την 15-7-83 αποφοίτησαν από
την Σχολή Αστυφυλάκων 348
νέοι Αστυφύλακες. Παραβρέθη
κε ο Γ.Γ. του Υ.Δ. Τ. κ. Τ. Αναγνωστόπουλος ο οποίος εικονίζεται
να επιδίδει το πτυχίο σε νεοξελθόντα Αστυφύλακα.

Αστυφύλαξ της Τροχαίας Πειραώς σε μια προσπάθεια ενημέρω
σης τωνοδηγώνγια τις τροποποι
ημένες διατάξεις του Κ.Ο.Κ.,
την 6- 7-83 διένειμε ενημερωτικά
φυλλάδια στους οδηγούς.

Την 27-7-83 στην Εκάλη Αττικής
από τον Ο.Φ.Α. Αθηνών έγινε
λειτάνευση της Εικόνας του Αγί
ου Παντελεήμονος. Στο στιγμιό
τυπο εικονίζεται η ηγεσία της Α.
Πόλεων και μέλη του Ο.Φ.Α.
κατά την περιφορά.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την 1-8-83 έγινε αγιασμός Νέου Υγειο
νομικού Γραφείου στον Πειραιά (Β.
Κων/νου 22). Στη φωτογραφία στιγμιό
τυπα από την τελετή.

Ο Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς στα πλαίσια της
όλης κοινωνικής του προσφοράς στη
σχολή που λειτουργεί υπό την αιγίδα
του εκπαίδευσε και εφέτος κορίτσια
Αστ/κών, τα πτυχία των οποίων επέδω
σε την 30-6-83 ο Αρχηγός Α.Π. κ. I.
Νίτσος.

Στους αγώνες Ελληνορωμαϊκής πάλης
που έγιναν στη Δράμα μεταξύ Ε.Δ. και
Σ..Α επρώτευσε η ομάς της Αστυν.
Πόλεων. Στο στιγμιότυπο ο Αστυφύλαξ
- αθλητής κ. Χολίδης παραλαμβάνει το
έπαθλο.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γ. Σκουλαρίκης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό
Αστυν. Πόλεων κατά την προσέλευσή του στην τελετή, επιθεωρεί το τιμητικό
αγημα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
1 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 3 0 ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ.
Την 11η ώρα της 12-7-1983 στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Αξ/κών
Αστυνομίας Πόλεων, στο Μαρούσι,
έγινε η τελετή της Ορκωμοσίας των 30
νέων Υπαστυνόμων της 34ης Εκπαι
δευτικής Περιόδου.
Τα πτυχία έδωσε ο Υπουργός Δημ.
Τάξης κ. Ιωάννης Σκουραλίκης και
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Αττικής
κ. Δωρόθεος.
Η τελετή άρχισε με επιθεώρηση των
παρατεταγμένων Τμημάτων, μαθητών
της Σχολής, πό τον κ. Υπουργό.
Στη συνέχεια έγινε η παράδοση της
Σημαίας της Σχολής από τον αρχηγό
των νέων υπαστυνόμων στον νέο αρχη
γό της Σχολής.
Μετά την δοξολογία οι νέοι Υπαστυνόμοι έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο
προς την Πατρίδα.
Αμέσως μετά ο Διευθυντής των
Σχολών Γενικός Αστυν. Δ/ντής κ. Κυρι
άκος Μιχελουδάκης διάβασε την Ημε
ρήσια Δ/γή.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι:
Αντιπρόεδροι της Βουλής, κ.κ. Στεφανίδης και Κρητικός, ο Υπουργός Κοιν.
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νάκης, Ανδρέας Ματσάγγας και Σπύρος Χριστιάς, ανώτατοι και ανώτεροι
Αξ/κοί των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλεί
ας, οι καθηγητές της Σχολής, αντιπρο
σωπείες των αντιστοίχων Σχολών των
Ε.Δ. και Σ.Α. και αρκετοί φίλοι και
συγγενείς των ορκιζομένων.
3. Την 8-7-1983 στη Σχολή Αξιωματι
κών Αστυνομίας Πόλεων στο Μαρούσι
πραγματοποιήθηκε η τελετή της απο
νομής των Πτυχίων στους 127 Ανθυπασπιστές Χωρ/κής και Ανθυπαστυνόμους Α. Πόλεων που αποφοίτησαν από
την Σχολή Μετεκπαιδεύσεως των Σω
μάτων.
Τα πτυχία έδωοε ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου Δ.Τ. κ. Παναγιώ
της Αναγνωστόπουλος.
Στην τελετή παραβρέθηκαν: Ο Αρχη
γός Αοτυν. Πόλεων κ. Ιωάννης Νίτσος,
ο Υπαρχηγός της Αστυν. Πόλεων κ.
Γεώργιος Σαμπάνης, ο επιθεωρητής
της Χωρ/κής Υποστράτηγος κ. Εμμα
νουήλ Βασιλάκης, ο Δ/ντής των Αστυν.
Σχολών Γενικός Αστυν. Δ/ντής κ. Κυρι
άκος Μιχελουδάκης, ανώτατοι και ανώ
τεροι Αξ/κοίΤων δύο Σωμάτων και οι
καθηγητές της Σχολής.
4. Την 13-7-1983 αποφοίτησαν από
την Σχολή Αστυφυλάκων Γυναικών 110
γυναίκες Αστυφύλακες οι οποίες τοπο
θετήθηκαν σε διάφορες Υπηρεσίες του
Σώματος. Πριν φύγουν από την Σχολή ο
Δ/ντής των Σχολών Γενικός Αστυν.
Δ/ντής κ. Κυριάκος Μιχελουδάκης σε
σεμνή εκδήλωση που έγινε προς τιμή
των, προπέμποντας τις νέες Γυναίκες
Αστυφύλακες, τις κάλεσε να γίνουν

Ασφαλίσεως κ. Βερυβάκης, οι Γεν.
Γραμματείς του Υ.Δ.Τ. και ΥΧΟΠ κ.κ.
Αναγνωστόπουλους και Πανταζής, ο
Βουλευτής Επικράτειας κ. Μαύρος, ο
Αρχηγός της ΕΔΗΚ κ. Ζίγδης, εκπρό
σωποι των πολιτικών Κομμάτων, ο Υπαρχηγός ΓΕ.ΕΘ.Α Αντιστράτηγος κ.
Λαζαρίδης, οι Αρχηγοί των Ε.Δ. και
Σ.Α., ανώτατοι και ανώτεροι Αξ/κοί,
Οι νεοορκισθέντες νέοι Υπαστυνόμοι
αντιπροσωπείες των παραγωγικών Σχο
παραδίδουν την σημαία της Σχολής
λών και Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
στην διοικούσα τάξη.
των Ασφαλείας και αρκετοί συγγενείς
και φίλοι των νέων Υπαστυνόμων.
Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίω
ση στις αίθουσες της Σχολής στην
οποία βρήκαν την ευκαιρία να ε υχηθούν
όλοι στους νέους Υπαστυνόμους για
την νέα επαγγελματική τους αποστολή.
2.
Την 7-7-1983 στις 10 η ώρα στη
Σχολή Αξιωματικών Αστυν. Πόλεων στο
Μαρούσι πραγματοποιήθηκε η τελετή
της Ορκωμοσίας των 60 νέων Αρχιφυλάκων του Σώματος που αποφοίτησαν
από την Σχολή Αρχιφυλάκων.
Τα πτυχία έδωσε ο κ. Γενικός Γ ραμματέας του Υ.Δ.Τ Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος.
Παραβρέθηκαν: Ο Αρχηγός του Σώ
ματος κ. Ιωάννης Νίτσος, ο Υπαρχηγός
κ. Γεώργιος Σαμπάνης, οι Γενικοί Αστυ
νομικοί Δ/ντές κ.κ. Εμμανουήλ Μποσι-

παράδειγμα προς μίμηση ατούς πολίτες
και να εντείνουν την προσπάθειά τους
προς ευόδωοη των σκοπών και επιδιώ
ξεων του Σώματος.
5.
Επίσης την 15-7-1983 αποφοίτη
σαν από την Σχολή Αστυφυλάκων 348
νέοι Αστυφύλακες.
Η Σχολή παρέθεσε μικρή δεξίωση
στους νέους Αστυφύλακες στην οποία
παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας
του Υ.Δ.Τ. κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ο Αρχηγός του Σώματος κ.
Ιωάννης Νίτσος και οι Αξιωματικοί της
Σχολής.

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ
ΑΜΕΣΟΥ
ΔΡΑΣΕΩΣ
Ε ΣΕΜΝΗ τελετή και σε ατμόσφαι
ρα εγκαρδιότητας, αμοιβαίας εμπι
στοσύνης εκτιμήσεως και αγάπης, στην
αίθουσα διαλέξεων της Μηχανοκινήτου
Αστυν. Υποδ/νσεως Αθηνών, την 15-683 ο Αστυν. Δ/ντής Β' κ. Γεωργιακάκης
Μιχάλης, αναλαμβάνοντας την Διοίκη
ση της Υποδ/νσεως Αμέσου Δράσεως,
μίλησε στο προσωπικό της υπηρεσίας
αυτής.
Ο κ. Γεωργιακάκης προέρχεται από
την Διμοιρία Ειδικών Αποστολών την
οποία διοίκησε από της ιδρύσεώς της
το έτος 1978.
Στο διάστημα της θητείας του, η
υπηρεσία αυτή σημείωσε τόσες και
τόσε επιτυχίες στον τομέα της κατα
στολής της τρομοκρατίας στην πόλη
των Αθηνών, που λάμπρυναν το Αστυ
νομικό Σώμα. Φορτωμένος με εμπειρί
ες και γεμάτος από όνειρα, φιλοδοξίες,
προσδοκίες και προοπτικές για την
καινούργια υπηρεσία του ο κ. Δ/ντής
απευθυνόμενος προς το ακροατήριό
του, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Χαίρομαι ειλικρινά που μου δίνεταιη
ευκαιρία σαν Διοικητής σας πλέον, να
βρεθώ κοντά σας, για να γνωριστούμε
βέβαια, αλλά και για να χαράξουμε μαζί
ένα νέο δρόμο δουλειάς. Να πούμε
μερικές σκέψεις οι οποίες μπορεί να
είναι δικές μου, εκφράζουν όμως το
υπηρεσιακό συμφέρον και το πνεύμα
των προϊστάμενων μας που έχουν και
την ευθύνη της Αστυνόμευσης και που
καλούμαστε εμείς να υλοποιήσουμε. Οι
σκέψεις μου αυτές, που θα διατυπω

Σ

Ο νέος Διοικητής της Αμέσου Δράαεως Αστ/κός Δ/ντής Β κ. Γεωργιακάκης
Μιχαήλ σμιλών στο προσωπικό της υπηρεσίας του μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του.
θούν σύντομα δεν είναι ούτε δογματι
σμοί, αλλ' ούτε και φαντασιώσεις.
’ Οπως θα διαπιστώσετε όλες είναι
απλές και πραγματοποιήσιμες. Σκοπό
έχουν να κάμουν την συνεργασία μας
όσο γίνεται πιο στενή, πιο όμορφη, πιο
ανθρώπινη. ' Ενα βασικό «ελάττωμά
μου» αν θέλετε ερμηνέψτε το σαν
ελάττωμα, είναι να θέλω γύρω μου
ανθρώπους ευτυχισμένους. Με ενο
χλεί η δυστυχία, η κατήφεια, η έλλειψη
χαράς κεφιού και χαμόγελου. Δεν είναι
δυνατόν άνθρωπος που κουβαλάει μέ
σα του δυστυχία να μεταφέρει χαρά
στον πολίτη. Και όπως όλοι ξέρετε
αγαπητοί μου φίλοι, ένα σκοπό έχουν οι
πολύμοχθες προσπάθειές μας. Να βοη
θήσουν τον πολίτη. Τον πολίτη στην
ευρύτερή του έννοια. Αδιάκριτα, δί
καια, αντικειμενικά, αμερόληπτα πολιτι
σμένα, ανθρώπινα. Δεν αντιδικούμε με
κανέναν. ' Οπου κι αν ανήκει πολιτικά,
κοινωνικά, επαγγελματικά. Ακόμη και ο
κακοποιός για μας είναι άνθρωπος, που
για πολλούς και διάφορους λόγους
κατέληξε σ' αυτό το στάδιο. Δεν
είμαστε εμείς οι κριτές του. Αλλοι, θα
τον κρίνουν για την συγκεκριμένη
πράξη που έκανε. Κανείς δεν γεννήθη
κε για να γίνει κακοποιός. Κανείς δεν
θέλει να αμαρτήσει. Ομως τόσο η
αμαρτία όσο και το έγκλημα συνυπάρ
χουν με την ζωή και τον άνθρωπο. Οσο

θα υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν
καταδικαστικές αρχές, θα υπάρχουν
κολασμοί, δικαστήρια.
Επομένως οι παράνομες πράξεις των
πολιτών, όποιες και νάναι αυτές βεβαι
ώνονται από εμάς και κρίνονται από
τους αρμοδίους. Αυτό πρέπει να το
ξεκαθαρίσουμε μες στο μυαλό μας.
Εάν με οποιονδήποτε τρόπο, υπερβούμε τα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώ
σεις μας, μειώνουμε το κύρος της
προσωπικότητας του ατόμου, πράγμα
που δεν προβλέπεται από κανέναν
ούτε ανθρώπινο, ούτε και Θείο Νόμο. Η
άσκηση βίας, κι αρχίζω πρώτα απ'
αυτήν, μοιάζει με ποινή, που δεν
έχουμε δικαίωμα να επιβάλλουμε. Σε
καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να φθάσουμε σε σημείο να γινόμαστε ανεύθυ
νοι δικαστές, κατακριτέοι από την κοινή
γνώμη και το κοινωνικό σύνολο. Αλλά
νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι ενδόμυχα
δεν το αποδεχόμαστε, δεν το θέλουμε.
Δεν δικαιούται, δεν μπορεί ο Αστυνομι
κός - ο οποίος μπορεί να έχει δίκιο—
μπορεί να διακινδύνευσε η ζωή του
μπορεί να τον πρόσβαλε μια πράξη η
ταράλειψη, μια φράση ή μια χειρονομία,
του παραβάτη να μεταβάλεται σε δικαστή.
Πάνω σ' αυτό το θέμα έχει υποστεί μια
άσκηση, μια παιδεία. Πρέπει ν' αναζητά πάν
τα τον προσφορώτερο και πιο ανώδυνο
τρόπο για να δώσει λύση στο κάθε
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Την 8-7-83 σε ειδική τελετή που έγινε στη Σχολή Αξιωματικών Αστυν. Πόλεων στο
Μαρούσι, ο Γενικός Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. Τ. Αναγνωστόπουλος επέδωσε τα
πτυχία σε 86 Ανθυπασπιστές και 41 Ανθυπαστυνόμους που μετεκπαιδεύθηκαν
μαζί στην Σ.Ε.Μ.Α.Χ.

πρόβλημα που έχει μπροστά του. Σ'
αυτό το σημείο θ αποκαλυφθεί ο
ιδανικός Αστυνομικός, ο οποίος θα
πρέπει να βρει τρόπο, ούτως ώστε πιο
ανώδυνα για τον οποιονδήποτε πολίτη,
πιο συνειδητά για τον ευατό του, πιο
πρακτικά και ακίνδυνα για το γενικώτερο πλαίσιο - το πολιτειακό, το πολιτικό,
και το κοινωνικό -, να γίνει αποδεκτή η
ενέργειά του, χωρίς να έχει επιπτώσεις
και κατακραυγή τόσο ατομική όσο και
επαγγελματική. Δεν αμφιβάλω ότι ούτε
ο ίδιος αισθάνεται καλά, όταν αναγκά
ζεται από μια αλόγιστη ενέργεια και
έξαψη της στιγμής, να καταφεύγει σε
πράξεις που δεν είναι αποδεκτές από
το κοινωνικό σύνολο. Θα επιθυμούσα
κατά την άσκηση του λειτουργήματος
σας να μη καταφεύγετε σε πράξεις
βίας. Σε οποιαδήποτε μορφή της η βια,
έχει επιπτώσεις στον ευατό μας, στην
οικογένειά μας, στην υπηρεσία μας και
γενικώτερα στο κοινωνικό σύνολο που
είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε.
Δεν μας αποδέχεται το περιβάλλον
μας, η γυναίκα, τα παιδιά μας, ο
περίγυρός μας, όταν φημολογείται ότι
συμπεριφερόμαστε σαν «τραμπούκοι».
Πρέπει να αναζητήσουμε και να καλλι
εργήσουμε τα στοιχεία εκείνα που θα
μας ανεβάσουν στην συνείδηση του
λαού, πιο πολύ με τις ανθρώπινες
αρετές παρά με τα ανθρώπινα ελαττώ
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ματα. Είναι ωραίο πράγμα να είναι και να
μένει κανείς άνθρωπος σωστός, ολο
κληρωμένος, αλλά είναι πολύ πιο ομορ
φότερο για έναν Αστυνομικό να κατορ
θώσει να συνδιάσει την αποστολή του
μ' αυτό το στοιχείο του ανθρωπισμού.
Για να μπορέσει να γίνει μαέστρος στην
ορχήστρα της κοινωνίας, διαιτητής στις
ανθρώπινες αμφισβητήσεις, ακριβοδί
καιος και αμερόληπτος λειτουργός
χρειάζεται ήθος. Και είμαι βέβαιος πως
έχετε πλεόνασμα. Δεν πρέπει γιατί δεν
είναι λογικό και φρόνιμο να παρερμη
νεύουμε την υποτιθέμενη υπεροχή που
μας παρέχει η λέξη «εξουσία» σε
βάρος της αξίας της προσωπικότητας
του πολίτη. Οταν κληθούμε κάπου,
απαραίτητα μας χρειάζονται, κάτι συμ
βαίνει. Η γρήγορη μετάβαση του περι
πολικού στον τόπο κλήσεως ανακουφί
ζει, ενθαρρύνει, δίνει αίσθημα σιγουρι
άς.
Η παρουσία μας εάν δεν μπορέσει να
λύσει το πρόλβημα είτε γιατί είναι άλλοι
αρμόδιοι, είτε γιατί δεν έχουμ νόμιμη
κάλυψη είτε ακόμη γιατί είναι αβάοιμες
οι αξιώσεις, πρέπει να συνοδεύεται με
αξιοπρέπεια, ευγένεια, ανθρωπιά. Ανα
ζητείτε και θα βρείτε τον καλλίτερο
ευατό σας, να δίνεται λύση στα προβλή
ματα του κόσμου που μας χρειάζεται.
Να είστε βέβαιοι, πως η αγάπη που
τρέφει το κοινωνικό σύνολο για την

υπηρεσία που με κόπους και θυσίες
δημιούργησαν οι παλαιότεροι και με
υπηρηφάνεια συνεχίζουμε εμείς είναι
απέραντη. Σ ' όλους ανήκει ο έπαινος.
Ολοι σας έχετε ένα μερίδιο αυτής της
αγάπης της κοινής γνώμης και του και
εγώ ομολογώ την έχω επισημάνει. Σας
συνοδεύει μια ωραία φήμη. ' Εχετε γίνει
θρύλος. Η κοινωνική σας προσφορά
έχει αναγνωρισθεί και από τους υπεύ
θυνους και από τους πολίτες, και η
συμπάθεια όλων μας γιγαντώνεται στην
θύμηση των θυμάτων της υπηρεσίας
μας, στο βωμό του καθήκοντος. Για τα
θύματα αυτά αντί μνημοσύνου σας
καλώ να σηκωθείτε όρθιοι και να κρατή
σουμε ενός λεπτού σιγή σε ένδειξη
τιμής και ευγνωμοσύνης, δίνοντας στις
ψυχές τους την υπόσχεση «' Αμες δε
γεσόμεθα πολλώ κάρρονες» μακρυά
από μίση και αντεκδικήσεις. Σε καμμία
περίπτωση δεν θα κυριαρχήσει μίσος
στην ψυχή μας. Είναι η φύση της
δουλειάς μας τέτοια, είμαστε συνυφασμένοι με τον κίνδυνο, είναι όρος του
παιχνιδιού που διαλέξαμε, και στο οποίο
είμαστε όλοι εθελοντές».
Στην συνέχεια ο νέος Διοικητής της
Αμέσου Δράσεως αναφέρθηκε στον
τρόπο διαξεγωγής της υπηρεσίας, στην
οικογενειακή ατμόσφαιρα που πρέπει
να επικρατεί σ ’ αυτήν, στην πειθαρχία
που πρέπει να διέπει το σύνολο και στις
προοπτικές ανόδου του ατόμου στον
στίβο της δουλειάς.
Τόνισε, ιδιαίτερα την αγάπη του στον
Αστυφύλακα και υπεσχέθη διάκριση
τους πρωταγωνιστές τόσο από ηθικής
όοο και από υλικής αμοιβής. Στον
τομέα της συνεργασίας του, με τους
υπαλλήλους της Αμέσου Δράσεως επεσήμανε την αγάπη και την σύμπνοια
Στιγμιότυπο από τον ποδοσφαιρικό α
γώνα μεταξύ των ομάδων Αστ. Πόλεων
και Ερυθραίας που έγινε στο γήπεδο
Ερυθραίας την 2-&83.
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Την 7-7-83 στη Σχολή Αξιωματικών Αστ. Πόλεων έγινε η ορκωμοσία 60 νέων Αρχκρυλάκων. Στη φωτογραφία εικονίζεταιοΓ.Γ.
του Υ.Δ.Τ. κ. Τ. Αναγνωστόπουλος ο οποίος και απένειμε τα πτυχία.

υεταξύ των, λένοντας:
«Για να προχωρήσουμε αγκαλιασμέ
νοι για ένα καλύτερο αύριο για εμάς, για
την υπηρεσία και για την κοινωνία που
μας πληρώνει και μας θέλει «λεβέν
τες», πρέπει να καταλαβαίνουμε ο ένας
τον άλλον. Θέλω ανταπόκριση. Από
εμένα θα έχετε όλα τα εχέγγυο. Με
όλη την δύναμη της ψυχής μου θα
οταθώ δίπλα αας και θα προσπαθήσω να
σας κατευθύνω σωστά με τους συνερ
γάτες μου Αξιωματικούς και βαθμοφό
ρους. Δεν θα φεισθώκάπου, χρόνου και
θυοιών, ότι επιπτώσεις και να έχουν στο
άτομό μου, γιατί θέλω, φιλοδοξώ να
κάνω ένα καλό τέλος. Γιατί εγώ τερμα
τίζω σ' ένα χρόνο. Και το λέω αυτό για
να παραδειγματιοθείτε, να μη νοιώθετε
εσείς κουρασμένοι τώρα στο νέο μας
ξεκίνημα Πρέπει να προετοιμαζόμα
στε για να προσφέρουμε ότι καλλίτερο
και περισσότερο μέχρι την τελευταία
στιγμή. Θα δώσω λοιπόν ότι μπορώ, μ'
όσες δυνάμεις διαθέτω για να σας
βοηθήσω, να δημιουργήσουμε μια α
τμόσφαιρα όπως την φαντάζομαι. ' Ο
πως την θέλει ο κόσμος. Οπως την
ζητά ο λαός. Ανθρώπινη αποδεκτή. Να
γίνουμε ένα δεύτερο φυλακτό στο
μαξιλάρι κάθε Ελληνα. Σε κάθε του
πρόβλημα, αμέαως, μηχανικά και ακού
σια το χέρι του να πηγαίνει οτο «100».
Τότε μόνον θεωρούμαστε ότι είμαστε η

Αμεση Δράση».
Τέλος ο κ. Διευθυντής εκάλεσε
υπαλλήλους και πολίτες για οποιονδήποτε λόγο στο γραφείο του, προς
συζήτηση και κατάληξε:
«Προλάβετε ότι ήθελε σας μειώσει
σαν άτομα πρώτα. Που θα μειώσει θα
σκοτώσει τον ψυχικό και πνευματικό
σας κόσμο. Θα δώσω το παράδειγμα
πρώτος εγώ. Βάζω τον ευατό μου οτην
μεμβράνη, να τον παρακολουθείτε ό
πως την ακτινογραφία. Εάν βρείτε το
παραμικρό μεμπτό να με μιμηθείτε, σε
μεγαλύτερο βαθμό. Είναι δέσμευση
αυτή, γιατί έχω κι εγώ το ανθρώπινο
στοιχείο, κΓ άθελά μου ίσως στραβοπα
τήσω. ' Εχω όμως αυτοπεποίθηση γιατί
τα χρόνια μ' έχουν ωριμάσει. Αν λοιπόν
δώσω εγώ αφορμή για οποιοδήποτε
σχόλιο και σ' οποιοδήποτε τομέα να με
μιμηθείτε. ' Εχω όμως απαίτηση παράλ
ληλα να παραδειγματισθείτε και αν
υπάρχει στο πρόσωπο μου κάποιο στοι
χείο «λεβεντιάς» να το σεβασθείτε και
να το μιμηθείτε. Μ' αυτόν τον τρόπο
θέλω να είστε βέβαιοι ότι θα νοιώθετε
απέραντη ευτυχία γιατί δεν εσπηλώσατε τ' όνομά σας. Τ ' όνομα που πήρατε
από του πατέρα σας και συνοδεύει τα
παιδιά σας. Δεν θα το σπηλώσετε δεν
θα το ατιμάσετε. Αυτό ζητώ να σώσω,
το όνομα της υπηρεσίας, τ' όνομά σας,
την προσωπικότητά σας. Να σηκώσω

ακόμη ψηλότερα, οτην συνείδηση του
λαού αυτήν την υπηρεσία που μου
εμπιστεύτηκαν να διοικήσω. Βοηθείστε
με. Ευχαριστώ».
Η στήλη μας αρωγός και συμπαρα
στάτης σε κάθε Αστυνομική υπηρεσία
για το καλό και το ωραίο εύχεται στην
νέα Διοίκηση της Αμέσου Δράσεως
ευόδωση των στόχων της και στον άξιο
και δραστήριο Διευθυντή της κ. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Μιχάλη καλή επιτυχία οτο
καινούργιο του πόστο.
Σ- ς Λ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Προς
το Αρχηγείο της Αστυνομίας
οδός Γ' Σεπτεμβρίου
Αθήναι
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ της Αστυνομίας
Χαίρε
Η συρομένη πτωχική μου πέννα, δεν
είναι δυνατή τόσον δια την χαράν μου,
που ησθάνθην όταν έλαβον τα «Αστυ
νομικά Χρονικά» του μηνός Ιανουάριου
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ε.ε. όσον και τα πλούσια ουναισθήματά
μου διότι είναι πτωχή, να εκφράσει
ταύτα.
Δεν έχω την ιδιότητα του Λογοτέ
χνου ούτε του Κριτικού και δια τούτο θα
την πάρετε την παρούσαν επιστολήν
απλώς ως εκφράζουσα τας ευχαριστίας
του ' Ελληνος Πολίτου και των συναι
σθημάτων μου τα οποία ένοιωσα, όταν
το διάβασα το ανωτέρω Περιοδικόν.
Διαβάζω τον Περιοδικόν Τύπον, αλλά
το Περιοδικόν των «Αστυνομικών Χρο
νικών» δύναμαι να είπω κατά την
σημερινήν πνευματικήν αιχμηρόν επο
χήν ίσταται πολύ υψηλά.
Ο Αναγνώστης πρέπει να έχη πνευ
ματικήν προδιάθεσιν και πνευματικήν
ανάτασιν. Το περιοδικόν είναι Περιοδι
κόν εγκυκλοπαιδικώτατον με υψηλόν
περιεχόμενον από την Αρθρογραφίαν
του, μέχρι των μονογραφιών δεν τα
ονομάζω απλώς αρθρογραφίας διότι το
περιεχόμενον των είναι αυστηρώς επι
στημονικόν και πλούσιον εις ιδέας,
εκείνος που έχει προσλαμβανούσας
παραστάσεις, ίνα εννοήση το περιεχό
μενον πρέπει να είναι δυνατός Δύτης
να εισέλθη εις το βάθος των εννοιών
του περιεχομένου. Οπως γράφω εις
την αρχήν της παρούσης η πέννα μου
είναι αδύναμος να εκφράση τα συναισθήματά μου και αι γνώσεις μου ολίγαι.
Απορώ πώς οι ΑστυνομικοίΣυντάκται
δεν το προβάλλουν εις το Κοινόν, εις
τους Επιστήμονας, εις την Ακαδημίαν
κλπ. και μένει εις πολύστενον περιβάλ
λον. Αλλά που να μείνει καιρός από την
αναγραφήν εις πολύστηλα γραψίματα
των περιγραφών των εγκλημάτων, δια
να διδάσκονται οι νέοι με τας απαλός
ψυχάς των και πολλοί εξ αυτών να
αντιγράφωσι ταύτα.
Το συμφέρον βλέπετε, δεν λέγει
κανείς να μη γράψουν τα γεγονότα,
αλλά δεν πρέπει να αγνοούν και τα
Πνευματικά γεγονότα.
Να φέρουν εις δημοσιότητα ότι η
Αστυνομία δεν ενδιαφέρεται μόνον δια
την σωματικήν ακεραιότητα των πολι
τών, αλλά και δια την Πνευματικήν
τροφήν τούτων.
Τι να κάνουμε σήμερον, σήμερον
είναι εποχή της μονομερούς προσο
χής!!!! προς την Τεχνοκρατίαν μόνον
Η μονομερής θεραπεία της Τεχνο
κρατίας είναι εις βάρος της αυτό
πρέπει να το γνωρίζει διότι εάν δεν ή το
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το πνεύμα και οι εξ αυτού καρποί, δεν
θα ήσαν τα παράγωγα της τέχνης. Ό σα
σύννεφα και προπετάσματα να βάζη η
τεχνοκρατία, η ψυχή, το πνεύμα θα
νικήσωσι.
Ας ρίξουμε μια ματιά εις την παρελθούσαν εποχήν από της λιθικής εποχής
μέχρι της σήμερον θα ίδωμεν ότι τα
έργα του Ανθρώπου, όταν ήσαν μονο
μερή, το ένα εις βάρος του άλλου το
αποτέλεσμα ήτο η καταστροφή.
Δια τούτο συνεκινήθην από την σύν
ταξιν και έκδοσιν του Περιοδικού τού
του, το οποίον δια του περιεχομένου
του προσπαθεί με το αντίδοτόν του
προς την μονομερήν δράσιν της τεχνο
κρατίας να φέρη το ισοζύγιον της
ανθρωπίνου ζωής.
Εύχομαι και άλλα περιοδικά να ανοί
ξουν τους κρουνούς του πνεύματος για
να μας δροσίσετε μέσα εις τον Λίβαν
που ζώμεν σήμερον, αυτό θα το βρούμε
μόνον όταν περπατήσουμε ανάμεσα εις
τους Κήπους τους πνευματικούς και
αυτοί είναι οι Λόγοι του Χριστού που
έχουν πολλούς δροσερούς και καθα
ρούς κρουνούς με το ατέλειωτο πνευ
ματικό νερό.
Να με συγχωρείτε που σας κούρασα.
Ο συναισθηματισμός με παρέσυρε και
όταν μιλά η καρδιά σταματά η λογική.
Εύχομαι εκ βάθους ψυχής το άνοιγμα
του περιοδικού σας να βγει πολύ
γρήγορα έξω από τα στενά όρια για να
ποτισθούν και να δροσισθούν με το
εύμορφο και δροσερό νερό του περιε
χομένου του περιοδικού σας ποιό πολ
λοί άνθρωποι, καλή επιτυχία!
Διατελώ
Μετά της προσηκούσης τιμής
ως Ελλην Πολίτης και πολλών
ευχαριστιών μου
EMM. Α. ΜΑΝΙΚΑΣ

ΚΥΡΙΕ Διευθυντά,
1. Στο τεύχος 562-563 του περιοδι
κού σας και με τον τίτλο «ΑΝΑΓΚΗ Η
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΠΛΑ» δημοσιεύτηκε
άρθρο του αρχιφύλακα κ. Α. Περδίκη
που, μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στα
χρησιμοποιούμενα μέχρι σήμερα περί
στροφα τα οποία χαρακτηρίζει συλλή
βδην αναξιόπιστα.
2. Επειδή ανάμεσα στα «αναξιόπι
στα» αυτά περίστροφα περιλαμβάνον
ται και τα περίστροφα του Οίκου Smith
και Wesson που αντιπροσωπεύουμε,

πρέπει με λύπη μας να παρατηρήσουμε
στο συντάκτη του άρθρου ότι αναξιόπι
στα δεν είναι τα περίστροφα Smith και
Wesson αλλά όσα ο ίδιος γράφει,
αθέλητα θα θέλαμε να ελπίζουμε, γΓ
αυτά. Και ιδού γιατί.
α. Δεν είναι αναξιόπιστο ένα περί
στροφο που είναι ειδικά φτιαγμένο γΓ
αυτούς ακριβώς που θέλουν όπλο
μικρών διαστάσεων και ελαφρύ. Μπορεί
να χαρακτηριστεί ακατάλληλο για αστυ
νομική χρήση κάτω από τις σημερινές
συνθήκες - και σ' αυτό δεν θα διαφω
νούσαμε με το συντάκτη - αλλά όχι
αναξιόπιστο. Γιατί, απλούστατα, αναξιό
πιστο σημαίνει ότι δεν έχει τα υπεσχη
μένα από τον κατασκευαστή του χαρα
κτηριστικά, ότι είναι δηλαδή διαφορετι
κό σε κατασκευή και απόδοση απ' ότι
βεβαιώνει στα έντυπά του ο Οίκος. Και
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, όπως θάπρεπε να γνωρίζει ο συντάκτης, με κανένα
από τα πολυάριθμα μοντέλα περιστρό
φων και πιστολών Smith και Wesson.
β. Την επιλογή των δσφαιρων περι
στρόφων Smith και Wesson μοντέλο
36, όπως και των δσφαιρων περιστρό
φων μοντέλο 33 ή άλλων μοντέλων
παλαιότερα, έκανε πάντοτε η ίδια η
Αστυνομία (και όχι βέβαια ο Οίκος
Smith και Wesson ή ο εκάστοτε αντι
πρόσωπός του στην Ελλάδα) με βασικό
κριτήριο το μικρό βάρος και τις μικρές
διαστάσεις. Έτσι, απ’ την πληθώρα
των μοντέλων του Οίκου η Αστυνομία
διάλεξε τα πιο μικρά και ελαφρά - που,
ας σημειωθεί, είναι και ακριβώτερα από
τα μεγαλύτερα και βαρύτερα, γιατί η
κατεργασία των επιμέρους εξαρτημά
των είναι δυσκολώτερη όσο μικραίνουν
οι διαστάσεις. Και θάπρεπε να γνωρίζει
ο συντάκτης προτού καταπιαστεί με το
θέμα αυτό ότι μικρή κάννη σημαίνει
θυσία στην ευθυβολία και την εμβέλεια,
μικρή λαβή θυσία στο «καλό και σίγουρο
πιάσιμο» κλπ.
γ. Οι βλάβες του επικρουστήρα από
πέσιμο των περιστρόφων είναι βέβαια
γνωστές, όμως θάπρεπε να γνωρίζει ο
συντάκτης ότι τα περίστροφα, όπως και
κάθε άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα
της κατηγορίας αυτής, δεν φτιάχνονται
για να αντέχουν σε κακομεταχείριση
τέτοιας μορφής σαν την πτώση (έκανε
άραγε συστηματικές δοκιμές - και πώς;
με τα περίστροφα. 357 MAGNUM
RUGER POLICE SERVICE SIX που
συνιστά και έβγαλε ακλόνητα συμπερά
σματα για τη συμπεριφορά στην πτώση;)
’ Οσο για τη θραύση του βυκίου κατά
τη βολή, ομολογούμε ότι είναι η πρώτη
φορά που ακούμε κάτι τέτοιο και τον

παρακαλούμε να μας δώσει στοιχεία
(θα πρέπει να ψάξει πάρα πολύ βέβαια,
για να βρει) που να αποδεικνύουν τον
ισχυρισμό του.
δ. Για τις θήκες δεν θα διαφωνούσα
με - πράγματι οι σημερινές θήκες, δεν
εξυπηρετούν το σκοπό τους - αν δεν
εμφανίζονταν κιαυτέςαπότοσυντάκτη
σαν εξάρτημα του περιστρόφου που
συντείνει μάλιστα στο να «καταστήσει
το είδος του περιστρόφου αυτού αναξι
όπιστο» (!)
Και αν λεγόταν αντ' αυτού καθαρά η
αλήθεια, ότι δηλαδή αυτές αγοράζονται
χωριστά από κατασκευαστές δερμάτι
νων ειδών, που όμως δεν διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνική υποδομή για την
παραγωγή θηκών καλής ποιότητας.
ε. Δεν γνωρίζουμε ποιες ειδικές
γνώσεις και εμπειρία έχει ο συντάκτης
στο θέμα της αξιολόγησης των περι
στρόφων, θα πρέπει όμως να τον
πληροφορήσουμε ότι τα Τμήματα Ειδι
κών Αποστολών των Αστυνομικών όλου
του κόσμου, ακόμα και χωρών που
παράγουν δικά τους περίστροφα, είναι
εξοπλισμένα με περίστροφα Smith και
Wesson
Κι αυτό λέει πάρα πολλά για τα
περίστροφα Smith και Wesson που,
έχοντας κατακτήσει τις Αστυνομικές
και Στρατιωτικές Αρχές οε παγκόσμια
κλίμακα, προτιμούν να αντλούν τα
εύσημα της αξιοπιστίας από την καθη
μερινή πρακτική και όχι από οποιαδήπο
τε ανεύθυνα δημοσιεύματα.
ζ. Τελευταίο και, ίσως σημαντικώτερο. Ο συντάκτης προτείνει σε αντικατά
σταση των «αναξιόπιστων» περιστρό
φων τα περίστροφα «357 MAGNUM
κλπ.» Και αν μεν σταματούσε στο «357
MAGNUM» κανένα σχόλιο - πιστεύου
με και εμείς ότι πρέπει πια η Αστυνομία
να εξοπλιστεί με περίστροφα μεγαλύ
τερου διαμετρήματος (.357 Magnum ή
9mm Parabellum) για να αυξήσει τη
δύναμη πυρός οε σχέση με τα σημερινά
(. 38 Special). Ομως ο συντάκτης
προχωράει παρακάτω και συνιστά τα
περίστροφα «RUGER POLICE SERVI
CE SIX», κάνοντας έτσι από τις στήλες
του περιοδικού σας εμβόλιμη - και
απλήρωτη - διαφήμιση σε ένα συγκεκρι
μένο μοντέλο περιστρόφου (POLICE
SERVICE SIX) ενός συγκεκριμένου
κατασκευαστή (RUGER). Αν αυτό λέγε
ται αξιοπιστία του άρθρου και οωστή
πληροφόρηση των αναγνωστών του
περιοδικού μας, εμείς δεν έχουμε να
προσθέσουμε τίποτα άλλο εκτός από
μια απλή ερώτηση: πότε και πως έκανε
ο συντάκτης την απαιτούμενη μελέτη

σημερινή εποχή κατάλληλο, για αμυνα
και αξιολόγηση όλων των περίστροφων.
357 Magnum που παράγονται σήμερα
των αστυνομικών υπηρεσιών, μετά τα
από διάφορους κατασκευαστές σ' ότελευταία test πρέπει να παρέχει:
α. Καλό πιάσιμο η λαβή του.
λον τον κόσμο (περιλαμβανομένου και
του Οίκου Smith και Wesson που έχει
β. Μεγάλη δύναμη πυρός.
σειρά ολόκληρη από περίστροφα στο
γ. Να δέχεται φυσίγγια 357 MA
GNUM
διαμέτρημα αυτό) για να καταλήξει στο
πιο πάνω συγκεκριμένο μοντέλο Ruger;
δ. Να έχει ορμή οπισθοδρομήσεως
3.
Επειδή τα όσα αναληθή γράφονται μέχρι 3 M/sec. και
ε. Ρήγμα σε μπλοκ πλαστικής ύλης,
στο άρθρο αυτό δυσφημίζουν τα περί
στροφα Smith και Wesson (ακόμα κι αν
εντός της αποστάσεως των 10 μέτρων,
άνω από 0,67 του λίτρου.
δεν αναφέρονται ονομαστικά, όλοι οι
αναγνώστες του περιοδικού σας γνωρί
Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τη
ζουν καλά ποια είναι «τα μέχρι σήμερα
λύπη μας, γιατί μια ατυχής ίσως έκφρα
ση υπήρξε αιτία να παρεξηγηθεί το
χρησιμοποιούμενα αναξιόπιστα περί
στροφα» που πρέπει να πεταχτούν στον
πνεύμα του δημοσιεύματος αυτού, που
Καιάδα) παρακαλούμε να δημοσιεύσε
είχε σαν σκοπό μια γενικότερη ενημέ
τε, έστω και κατά παρέκκλιση, την
ρωση, πάνω στο αντικείμενο του οπλι
επιστολή μας αυτή στο αμέσως προσε
κού εκσυγχρονισμού του Αστυνομικού
χές τεύχος του περιοδικού σας για την
Σώματος. Απέχει βέβαια πολύ από το
να θέλει να εξυπηρετήσει διαφημιστι
αντικειμενική πληροφόρηση των ανα
κούς σκοπούς ιδιωτικής επιχείρησης με
γνωστών σας και την αποκατάσταση της
την οποία τίποτα το ιδιαίτερο δεν μας
αλήθειας που κακοποιήθηκε βάναυσα.
συνδέει.
Με τιμή
ΑΤΕΚ ΟΕ

με το άρθρο που δημοσιΣ ΧΕΤΙΚΑ
εύθηκε στο υπ' αριθμ. 562-563
τεύχος του παρόντος περιοδικού, με
τίτλο «ΑΝΑΓΚΗ Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ Ο
ΠΛΑ», θα θέλαμε να διευκρινίσουμε
ότι, οκοπός μας δεν ήταν να αποκλείσουμε οαν ακατάλληλες τις λοιπές
μάρκες περιστρόφων, όπως τα του
οίκου SMITH και WESSON ή άλλων
εργοστασίων, αλλά να επισημάνουμε
την αναγκαιότητα της αντικαταστάσεως του σημερινού οπλισμού με νέα
όπλα, που να ανταποκρίνονται στις
σημερινές συνθήκες. Η μάρκα RUGER
χρησιμοποιήθηκε, γιατί ήδη με μια
ποσότητα της μάρκας αυτής έχουν
εφοδιασθεί μερικές μονάδες της Αστυ
νομίας και έχοντος υπ' όψη τα τελευ
ταία test που έγιναν στην Αμερική. Εξ
άλλου όλοι οι κατασκευαστές όπλων
παρακολουθούν και προσαρμόζουν τα
νέα τους μοντέλα, ώστε ν ’ ανταποκρίνονται οτις σύγχρονες απαιτήσεις.
Επίσης ο όρος «αναξιόπιστα» δεν
έχει την έννοια του ότι δεν πληρεί τα
υπό του κατασκευαστούτου υποσχόμε
να χαρακτηριστικά (δηλαδή διαφορετι
κό σε κατασκευή και απόδοση απ' ότι
βεβαιώνει στα έντυπά του), αλλά καθί
σταται ακατάλληλο όταν χρησιμοποιεί
ται για σκοπούς άλλους από εκείνους
για τους οποίους έχει καταοκευασθεί.
Ένα όπλο για να θεωρείται στη

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τ ην 20 Ιουνίου 1983 εκηδεύθη ενταύθα
ο αποβιώσας τέως επίτιμος Αρχηγός
Αστυνομίας Πόλεων (7335) Κων/νος Γιαννούλης του Βασιλείου.
Ο εκλιπών εγεννήθη το έτος 1916 εις
Τρίκαλα Θεσσαλίας και την 8-2-1941
κατετάγη με τον βαθμόν του αστυφύλακος στο Αστυν. Σώμα.
Προήχθη εις Υπαστυν. Β' το έτος
1946, εις Υπαστυν,Ά' το 1949, εις Αστυν.
Β' το 1953, εις Αστυν. Α' το 1964, εις
Αστυν. Δ/ντήν Β' το 1967, εις Αστυν.
Διευθυντήν Α' το 1969, εις Υπαρχηγόντο
1971 και εν συνεχεία εις Αρχηγόν του
Σώματος.
Απεστρατεύθη ως επίτιμος Αρχηγός
του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων
Την κηδείαν του παρακολούθησαν ε
κτός των οικείων και συγγενών πρώην
αρχηγοί, υπαρχηγοί, Αστυν. Δ/νταί καθώς
και πολλοί αστυνομικοί εν ενεργεία και
συντάξει.
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ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Την 17ην ώραν της 18-6-83 έγινε εκ
του Ιερού Νάού Αγίου Νικολάου Αχαρνών
η κηδεία του εν ενεργεία Αστυνόμου A
(14663) Λάμπρου Κων/νου του Γεωργίου.
Εν συνεχεία η σορός του εκλιπόντος
μεταφέρθηκε προς ενταφιασμόν εις Νε
κροταφείο Αγίων Αναργύρων Αττικής.
Ο εκλιπών γεννήθηκε το έτος 1928 εις
Ασπρόκαμπο Κορινθίας. Κατατάγηκε οτο
Αστυν. Σώμα την 30-8-1953.
Προήχθηκε εις Υπαστυνόμο Β' την
7-7-1964, εις Υπαστυν. Α την 20-3-1967,
εις Αστυν. Β την 31-12-1973 και εις
Αστυν. Α' την 7-7-1979.
Τελευταίως υπηρετούσε εις Β' Υποδ/νση Αθηνών.
Το Αοτυν. Σώμα δΓ αντιπροσωπείας
του παρέστη εις την κηδεία του και ο
επικεφαλής αυτής Αστυν. Δ/ντής Β' η
ΚΑ Ϊ ΛΑΣ Λουκάς εξεφώνησε τον επικήδειον και κατέθεσε στέφανον τιμής ένεκεν επί της σορού του. Επίσης εις ταύτην
παρέστηοαν εκτός των συγγενών και
οικείων του, πολλοί εν ενεργεία και
συντάξει και πάρα πολλοί φίλοι και γνω
στοί του, από το περιβάλλον του.

γρήγορα. Βάλσαμο παρηγοριάς ας είναι
η θύμησή του στους αγαπημένους του.
Ο εκλιπών εγεννήθη στο Κοπανάκι
Μεσσηνίας το έτος 1949. Εις την
Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη το έτος
1967 με το βαθμό του Αστυφύλακα.
Προήχθη εις Αρχιφύλακα την 5-7-73,
εις Υπαστυνόμον Β ' την 8-5-76, εις
Υπαστυνόμον Α' την 26-5-79. Τελευ
ταίως υπηρετούσε εις το Αρχηγείον
Αστυνομίας Πόλεων.
Εις την κηδείαν του παρέστη εκ
μέρους του σώματος αντιπροσωπεία, ο
επικεφαλής της οποίας εξεφώνησε τον
επικήδειο και κατέθεσε επί της σορού
του στέφανον τιμής ένεκεν.
Ομοίως από την Αστ/κήν Δ/νσιν
Πατρών τιμητικό απόσπασμα απέδωσε
τιμάς.

Εις την Αστυνομία Πόλεων κατατάγηκε
το έτος 1933. Το 1944 προήχθηκε εις
Αρχιφύλακα και εις Ανθυπαστυνόμον το
1959. Απεστρατεύθηκε το έτος 1965.
Την κηδείαν του παρακολούθησαν ε
κτός των συγγενών και φίλων, πολλοί εν
ενεργεία και συντάξει αστυνομικοί της
πόλεως των Πατρών ως και πλήθος άλλων
γνωστών του περιβάλλοντος του.

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Την 23-2-83 απεβίωσε και την επομένην κηδεύθηκε στο Α Νεκροταφείο
Αθηνών ο εν συντάξει Υπαστυνόμος Α
(5592) Ρεπούλιας Γεώργιος του Ιωάννου.
Ο εκλιπών γεννήθηκε εις Λιαπάδες
Κερκύρας το 1917.
Προήχθηκε εις Αρχιφύλακα την 27-91943 και εις Υπαστυνόμο την 5-12-1950.
Αποστρατεύθηκε την 17-11-1952.
Εκτός των συγγενών και οικείων του,
την κηδείαν παρακολούθησαν πολλοί εν
ενεργεία και συντάξει συνάδελφοι, όλων
των βαθμών, ως και πολλοί φίλοι και
γνωστοί του περιβάλλοντος του.

Την 18-1-1983 απεβίωσε και εν συνε
χεία εκηδεύθη εις Νεκροταφείο Κορυ
δαλλού Πειραιώς ο εν ενεργεία Αρχιφύλαξ (17622) Καρανάοιος Αγγελής του
Αθανασίου.
Ο εκλιπών συνάδελφος γεννήθηκε στο
χωριό Γούβες Ιοτιαίας Εύβοιας το έτος
1935.
Εις την Αστυνομίαν Πόλεων κατατάγη
κε την 17-6-1960.
Προήχθηκε εις τον βαθμόν του Υπαρχιφύλακα την 7-10-1978 και εις Αρχιφύλακα
την 28-6-1982.
Ο συμπαθής και χαμογελαστός συνά
δελφος υπηρετούσε από της εξόδου tou
εκ της Σχογής εις την Αστυνομ. Δ/νσιν
Πειραιώς.
Εις την κηδείαν του παρέστησαν εκτός
των οικείων συγγενών και φίλων του,
πλήθος εν ενεργεία και συντάξει αστυνο
μικών υπαλλήλων όλων των βαθμών.
Το Αστυν. Σώμα δΓ αντιπροσωπείας
του παρέστη εις την κηδείαν του, ο
επικεφαλής της οποίας κατέθεσε τιμής
ένεκεν στέφανον και αποχαιρέτησε τον
νεκρόν δια συγκινητικών λόγων.

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΑΣ ακόμη εν ενεργεία εκλεκτός
συνάδελφος εγκατέλειψε πρόωρα την
αστυνομική οικογένεια θανασίμως
τραυματισθείς σε τροχαίο ατύχημα.
Ο αξέχαστος και αλησμόνητος Υπαστυνόμος Τασσόπουλος Δημήτριος
σκεπάστηκε την 1-8-83 με τα χώματα
του νεκροταφείου της ιδιαίτερης πατρί
δας του Δωρίου Μεσσηνίας.
Αμέτρητοι ήταν οι συγγενείς και
φίλοι που τον συνοδέυσαν στην τελευ
ταία του κατοικία. Βαρύ το πένθος και
για το Σώμα που έχασε ένα λαμπρό
Αξιωματικό του, μα πιο βαρύ για την
οικογένεια του που την άφησε τόσο
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ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Απεβίωσε την 5-2-83 καιεκηδεύθη την
επομένην εκ του Ιερού Ναού του Α'
Νεκροταφείου Πατρών, ο εν συντάξει
Ανθ-μος (5233) Πριόβολος Ιωάννης.
Ο εκλιπών γεννήθηκε το έτος 1912 εις
Ευπάλιον Δωρίδος.

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
Τον Δεκέμβριο του 1982 εφονεύθη εις
Τροχαίο ατύχημα ο αρχιφύλακας (15635)
Χριοτάκης Κων-νος του Ιωάννου.
Ο εκλιπών γεννήθηκε το έτος 1932 εις

Ναύπακτον.
Εις την Αστυν. Πόλεων κατατάγηκε την
2-11-1955.
Προήχθηκε εις υπαρχιφ. την 2-111977, και εις αρχιφύλακα την 2-10-1978.
Την κηδείαν του ήτις εγένετο την
επομένην του θανάτου του παρακολού
θησαν εκτός των οικείων και συγγενών
πολλοί εν ενεργεία και συντάξει συνάδελ
φοι, ως και πολλοί φίλοι και γνωστοί του
περιβάλλοντος του.

και Καλών Τεχνών και των Ηθικών και
Πολιτικών Επιστημών (γεν ).

ΚΑΘΕΤΩΣ
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ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Την 23-5-83 απεβίωσε και την επομένη
εκηδεύθη εκ του Ιερού Ναού Αγίου
Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών ο εν συντάξει Αρχιφύλακας (10605) Κάντζαρης Παρασκευάς του Φιλοποίμενος.
Ο εκλιπών εγεννήθη το έτος 1921 εις
Πιτίτσα Πατρών και εις την Αστυνομία
Πόλεων κατετάγει το έτος 1945.
Προήχθη εις Αρχιφύλακα το έτος 1972
απεστρατεύθει λόγω ορίου ηλικίας. Την
κηδείαν του παρακολούθησαν εκτός των
συγγενών και φίλων, πολλοί εν ενεργεία
και συντάξει αστυνομικοί όλων των βα
θμών, ως και πλήθος κόσμου από το
περιβάλλον του. Το Αστυν. Σώμα δια
αντιπροσωπείας του παρέστη εις την
κηδείαν και ο επικεφαλής αξιωματικός
κατέθεσε στέφανον επί της σορού του.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον των Συνταξι
ούχων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αστυνο
μίας Πατρών, εξεφώνησε τον επικήδειον
και αποχαιρέτησεν τον νεκρόν δια συγκι
νητικών λόγων.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

(I. Κο.)
1. Γνωστή εις την Ελλάδα ονομασία του
εριόμυος, το τρίχωμα του οποίου απο
τελεί αντικείμενον εκμεταλλεύσεως,
κυρίως εις την γουνοποιίαν.
2. Η του Βυζαντίου, μετά τον θάνατον
του συζύγου της και των δύο τέκνων
της, διεμοίρασε τα υπάρχοντά της και
ενδυθείοα ανδρικά, υπό το όνομα
Ευφημιανός, ηοκήτευαεν. - Με αυτήν
αντικατεστάθη η παλαιό (αιτ.).
3. Αντιστρόφως, το όνομα του γνωστού
μας «χοντρού» του κινηματογράφου. .... Τζακ, γνωστή χλευαστική παραίνεοις.

ΠΟΥΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
Τας απογευματινός ώρας της 21-6-83
εκηδεύθη εις Νεκροταφείον Κόκκινου
Μύλου ο τέως Αρχιφύλαξ (1014) Πουλής
Σεβαστιανός του Νικολάου.
Ο εκλιπών συνάδελφος γεννήθηκε το
έτος· 1901 εις Κέρκυρα και την 25-101923 κατατάγηκε στο Αστυνομικό Σώμα.
Προήχθηκε εις Υπαρχιφύλακα την 3-71944.
Στην κηδείαν του το Αστυν. Σώμα
παρέστη δια αντιπροσωπείας του, ο επικε
φαλής της οποίας κατέθεσε επί της
σορού του στέφανον τιμής ένεκεν και
εξεφώνησε τον επικήδειον.
Επίσης παρέστησαν οι οικείοι του, οι
συγγενείς, πολλοί φίλοι του ως και αστυ
νομικοί εν ενεργεία και συντάξει.

1. Ειδώλιον κόρης, εύρη αρχαιολόγων εις
τους τάφους της Τανάγρας
2. Είδος ξενόφερτου μπαρ. - Διετέλεσεν
Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π Α. (ε
πών).
3. Το όνομα γυναικός, αρχηγού Ασιατικού
Κράτους. - ' Αρθρον εις τον πληθυντι
κόν.
4. Λέγεται και Κίσσαβος (αιτ. αντιστρ.) Προστακτική από την Κυριακήν, Προ
σευχήν (και αυτή αντιστρόφως).
5. Μία... αγορά.
6. Λατινικής προελεύσεως σύντμησις
των λέξεων SINE NOBILLE δια της
οποίας χαρακτηρίζονται οι στερούμε
νοι αξιοπρέπειας. - Δια να εκλεγή ..
γδύνεται (αντιστρ.)
7. Είναι... ο παππάς της ενορίας (δημ.) Συμπλεκτικόν.
8. Κατά την μεταβυζαντινήν εποχήν η
διαβάθμισις των χρωμάτων, εις την
ζωγραφικήν - Ορος του ποδοσφαί
ρου (αντιστρ.).
9. Το τελευταίον εκ των μυθιστορημάτων
του Λένοντος Τολστόϊ.

4. Η του στοχάστρου του όπλου μας
κατευθύνει εις τον στόχον. - Εάν της
δώσωμεν το ΝΕ θα μας δώσει το...
κρασί της (γεν.).
5. Καθημερινόν ένδυμα της νοικοκυράς
εντός του χώρου δραστηριότητός της
(ξεν).
6. Τα γράμματα ΡΡΑ. Πρόθεσις μετ’
άρθρου μονολεκτικώς (ουδέτ ).
7. Εκφράζουν ποιότητα. - Γνωστός από
το έργον του «Η μορφή της γής»
Αυστριακός γαιολόγος και καθηγητής
του Παν/μίου της Βιέννης (18311914). - Ο χοίρος εις τηναρχαίζουσαν.
8. Ησαν οι Κόκκινος και Παπαρρηγόπουλος
9 Η των Αθηνών αποτελεί εν σώμα,
διαιρείται δε εις τας τάξεις των
«Θετικών Επιστημών, των Γραμμάτων

Η λύση στο επόμενο
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ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

ΔΙΜΗΙΜΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΕΤΟΣ ΛΑ ΤΕΥΧ. 566-567
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1983

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΝΙΤΗΣ
Αστυνόμος A

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπάς

Οί κ.κ. συνδρομητές τού περιοδικού μας
μπορούν νά άποστέλλουν τή συνδρομή τους
καί ταχυδρομικώς δΓ επιταγής.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού....................Δρχ. 300
Εξωτερικού ....................Δολλ. 10
Οργανισμών Συλλόγων κλπ.Δρχ.
400 Τιμή τεύχους............. Δρχ. 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενωνήμη, δεν επιστρέφονται.
Οι δημοσιευόμενες μελέτες απηχούν την πνευματική εργασία
των συντακτών και τις γνώμες αυτών.
Φωτογραφίες επικαιρότητος του Φωτογραφικού Συνεργείου
του Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Το Ζάππειο Μέγαρο που κατά το β '
εξάμηνο 1983 στεγάζεται η προεδρία
της Ε.Ο.Κ. την οποία ανέλαβε η χώρα
μας.
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