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Με μεγαλοπρέπεια και σε κλίμα θρη
σκευτικής έξαρσης και βαθιάς κατάνυ
ξης, γιόρτασε και φέτος η Αστυνομία 
Πόλεων, τον Προστάτη Αγιο της, 
Μεγαλομάρτυρα ' Αγιο Μηνά.

Την 11 Νοεμβρίου, ημέρα της εορ
τής του Προστάτη Αγίου μας, στο 
Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, τελέσθη-

κε θεία λειτουργία και δοξολογία στην 
οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σερα
φείμ και στην οποία έψαλε η Βυζαντινή 
χορωδία του Αστυνομικού Σώματος.

Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου, 
έφθασε στη Μητρόπολη, για να ενώσει 
μαζί μας την προσευχή και τις δεήσεις

του, στον Προστάτη μας Αγιο.
Στην δοξολογίαπαρέστη ο Υπουργός 

Δημοσίας Τάξεως κ. Σκουλαρίκης, ο Α' 
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Στεφανί- 
δης, ο Αρχηγός της ΕΔΗΚ κ. Ζίγδης, ο 
βουλευτής επικράτειας κ. Μαύρος, ο 
Γ.Γ. του ΚΚΕ εσ. κ. Μπανιάς, ο Γενικός 
Γραμματέας του ΥΔΤ κ. Αναννωστό-
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πουλος ως και οι Αρχηγοί των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί
ας.

Επίσης παραυρέθηκαν: ο Ο.Φ.Α. με 
επικεφαλής την πρόεδρο κ. Ιωακείμο- 
γλου. Πολλοί ε.α. Αρχηγοί του Σώμα
τος, και Αντιπροσωπεία Αποστράτων 
και σε ενέργεια Αστυνομικών υπαλλή
λων, Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών.

Τιμές απέδωσε η μουσική του Σώμα
τος και τμήμα Δόκιμων Υπαστυνόμων, 
που ήταν παρατεταγμένοι στο προαύλιο 
της Μητρόπολης.

Τους προσερχόμενους υποδέχοντο, 
ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Νίτσος 
και οι Υπαρχηγοί κ.κ. Ραφτόπουλος και 
Σαμπάνης βοηθούμενοι από τον τελε
τάρχη Αστυν. Δ/ντη Α' κ. Κότσιρα και 
τους βοηθούς του κ.κ. Αξ/κούς.

Τον πανηγυρικό τηςημέρας εκφώνη
σε ο ιεροκήρυκας του Μητροπολιτικού 
ναού Αρχιμανδρίτης κ. Καρεπτίδης, 
που με γλαφυρότητα δικαίωσε την 
επιλογή του Αγίου Μηνά σαν προστάτη 
του Αστυνομικού Σώματος. Έκαμε μια 
βαθια ψιλάφιση στο έργο και την 
δραστηριότητα του Αγίου την οποία 
σύνδεσε απόλυτα με την υπηρεσία 
λειτούργημα του σύγχρονου Αστυνομι
κού υπαλλήλου, ο οποίος όπως και ο 
Μεγαλομάρτυρας Προστάτης του, α
γωνίζεται ευσυνείδητα για το καλό και 
την ειρηνική διαβίωση των συνανθρώ
πων του, με αυξημένη ευθύνη, ενάντια 
στην κατάπτωση των ηθικών αξιών της

σημερινής κοινωνίας. Το πολύπλευρο 
έργο του Μεγαλομάρτυρα Προστάτου 
της Αστυνομίας Αγίου Μηνά, ταυτίστη
κε απολύτως μ' αυτό του «αφανή 
στρατιώτη» και «μάρτυρα» σύγχρονου 
Αστυφύλακα.

Οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε 
και μαρτύρησε ο Αγιός Μηνάς καθώς 
και τα «πιστεύω» του, αποτελούν αναμ
φισβήτητα τα «πιστεύω» και τον αγώνα 
του Αστυνομικού λειτουργού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας το

Αστυνομικό Σώμα έδωσε μεγάλη δεξίω
ση, σε γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο της 
Πρωτεύουσας στην οποία παραυρέθη
καν πλήθος επίσημοι και πολλοί προ
σκεκλημένοι της Αθηναϊκής Κοινωνίας.

Η δεξίωση και γενικά η οργάνωση της 
εορτής και της «ξεχωριστής βραδιάς» 
ήταν άψογη και τέλεια από κάθε πλευ
ρά και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, για 
την οποία πρέπει να εξαρθεί η προσφο
ρά του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΧΑΡΙίΙΙΧΗ TOV 
ΟΕΑΝΟΙΊΜΙΟΥ

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Α ΠΟ την αυγή της πτώσεως 
των Πρωτοπλάστων' από την 

οριακή εκείνη στιγμή του  χρόνου 
και της ιστορίας του  ανθρώπου, η 
«μαρτυρική», «αγχώδης» και «βασα
νιστική» πορεία του ανθρώπινου 
γένους σημαδεύεται με τονχα ρ μ ό 
συνο θεϊκό λόγο: «Και έχθραν θύσω 
ανά μέσον σου και ανά μέσον της 
γυναικός και ανά μέσον του σπέρ
ματός σου και ανά μέσον του 
σπέρματος αυτής' αυτός σου τ η 
ρήσει κεφαλήν, και σύ τηρήσεις αο 
αυτού πτέραν». Εδώ, μέσα στον 
πλανήτη του μίσους και της α π ά 
της ' του ψεύδους και του  θανάτου '

Τ ο υ  Δ ι α κ ό ν ο υ  
π .  Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  Ζαμττέλη

της αμαρτίας και της αγωνίας, φ υ 
τεύ ετα ι μια γλυκειά ελπίδα. Μια 
θεϊκή υπόσχεση. Που φυλάσσεται 
με ιδιαίτερη επ ιμέλεια στα εσ ώ τε
ρα των καρδιών. Και τις ζωογονεί. 
Γιατί με τούτο  τον λόγο γίνετα ι 
γνωστή η πρόθεση του  Δημιουρ
γού να στείλει στον κόσμο —στον 
αποστάτη κόσμο— τον Θ εάνθρω 
πο, για να γεφυρώσει το  χάσμα, 
που διάπλατα άνοιξε η παρακοή. 
Και ο εξόριστος, ο βαθύτατα  φ θαρ
μένος κι αθεράπ ευτα  άρρωστος, 
από τον Εδεμικό χώρο, άνθρωπος, 
ζούσε με την προσδοκία μιας σωτη- 
ριώδους λύτρωσης. Ζούσε σε μια 
ατμόσφαιρα εγκαρτέρησης της μ ε 
γάλης ώρας της ελευθερίας από τα  
θανατόφερτα  δεσμά, που τόσο 
φροντισμένα εχάλκευσε η π α ρα
κοή' η αστοχία ' η αμαρτία.

Κι αλήθεια! οι πολύμορφες ταρα - 
χές της ιστορίας' τα  ορμητικά κύ 
ματα των διαφόρων πολιτισμών' οι 
διανθρώπινες συγκρούσεις' οι α λ 
λεπάλληλες προκλήσεις των «με
γάλων» ηγετώ ν του  κόσμου, που 
στήριζαν τη  δύναμή τους πάνω 
στον πόλεμο, την φω τιά και τον 
θάνατο ' γενικά ο κόσμος, που βη
μάτιζε ακάθεκτα και σταθερά προς 
το  χάος, την διαφθορά και τον ηθικό 
- πνευματικό αφανισμό κρατούσε 
ολάκερη την μεγάλη προσδοκία μ 
ολόκληρη την πυρωμένη μεγαλω - 
σύνη της.·

Σε τούτο, βέβαια, το  θαυμαστό 
γεγονός μερικές ψυχές, διάκονοι

του Θ εού και του ανθρώπου, σ τά 
θηκαν «κήρυκες» και ερμηνευτές 
του. Και υπενθύμιζαν στον τραγικό 
κόσμο των Ιουδαίων την υπόσχεση 
του Θεού. Είναι οι πύρινοι π ροφ ή
τες, που υψώθηκαν αντιμέτωποι 
στο οργιαστικό άνθισμα της κοινω 
νικής αδικίας, της εκμετάλλευσης 
και της απιστίας, ορθώνοντας τον 
λόγο του  Θεού, φραγγέλιο ιερό, 
στα άνομα έργα τους. Ο λόγος 
τους, θεόσταλτο κήρυγμα, καταβο
λάδα αθανασίας και μήνυμα ελπ ί
δας, κρατούσε ζεστή και νωπή την 
ιερή υπόσχεση. Αξίζει να π α ρα θέ
σουμε μερικές φωνές -π ροφ ητικές  
ενοράσ εις- για πληρέστερη γνώση 
της μεγάλης και σωτήριας προσδο
κίας.

Ο Πατριάρχης Ιακώβ δέχετα ι την 
κλήση του Θεού: «Ουκ εκλείψει 
άρχων εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ 
των μηρών αυτού, έως αν έλθη ω 
απόκειτα ι και αυτός προσδοκία ε 
θνών» (Γεν. μθ’ , 10). Και μετά από 
τον μεγαλόπνοο Πατριάρχη π ολύ
μορφοι είναι οι τύποι και οι συμβολι - 
σμοί, που φώτιζαν τα  σκοτάδια των 
ψυχών και κρατούσαν αναμμένες 
τις συνειδήσεις με την θεία φωτιά 
της προσδοκίας. Η βάτος του  Εθνε- 
γέρτη  Μωυσέα, που «καιγόταν και 
δεν κατακαιγόταν», ο «πόκος του 
Γεδεών», η «περιπέτεια» του Προ
φήτη  Ιωνά κ.λπ. προεικονίζουν την 
γέννηση του  Ερχόμενου Σωτήρα 
και Λυτρωτή της ανθρωπότητας. Ο 
Προφήτης Ησάΐας θα πλησιάσει με
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Ο ι π α ρ α δ ό σ ε ις  κ α ι οι 
θρύλλοι τω ν λαώ ν α ν έ μ ε 
ναν τον « Ενα». Τον μεγάλο  
αναμορφω τή και Σω τήρα. Η 
γνω στή τρ ιλογία  τω ν α ρ 
χαίω ν Ελλήνων «Προμηθεός  
Π υ ρ φ ό ρ ο ς  - Π ρ ο μ η θ ε ό ς  
Δεσμώ της - Π ρομηθεός Λ υ 
όμενος» εμ π ερ ιέχ ε ι «σ π έρ
ματα» π ροφ ητικού λόγου. 
Κι ο στοχασμός του  Σ ω κρ ά 
τη, οπ ω σδήπ οτε ε ν τά σ σ ε 
τα ι στην π ροφητική σκέψ η, 
για τον ερχομό του Α να 
μάρτητου  στη γη.

τον προφητικό του λόγο πιο κοντά 
στο γεγονός και θα μας τονίσει: 
«Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξε ι και 
τέξε τα ι υιόν και καλέσουσι το  όνο 
μα αυτού Εμμανουήλ» (Ho. Ζ ' 14). 
Και σε άλλο σημείο θα εγγίσει τα  
κράσπεδα του μυστηρίου της θείας 
μορφής του λέγοντας «παιδίον ε - 
Υεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημών 
ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου 
αυτού, και καλείται το  όνομα αυτού 
μεγάλος βουλής άγγελος, θαυμα
στός σύμβουλος, θεός ισχυρός, ε - 
ξουοιαστής, αρχών ειρήνης, πατήρ 
του μέλλοντος αιώνος»(Ησ.Θ, 6 ') .0  
Προφήτης Ιερεμείας με τον υπέρο - 
χο ενορατικό του νου, που είναι 
καρπός θείου φωτισμού, θα κ α τα 
θέσει στον προχριστιανικό κόσμο: 
«Ούτος ο Θεός ημών, ου λιγισθήσε- 
τα ι έτερος προς αυτόν... μετά το ύ 
το  επί της γης ώφθη και εν τοις 
ανθρώποις συνανεστράφη» (Ιερεμ. 
Βαρούχ Γ , 36-38). Και ο Προφήτης 
Μιχαίας λέγει: «Και συ Βηθλεέμ, γη 
Ιούδα, ουδαμώς ελάχιστη εί εν τοις 
ηγεμόσιν Ιούδα... εκ σου γαρ μοι 
εξελεύσετα ι ηγούμενος, όοτιςπ ο ι- 
μανεί τον λαόν μου τον Ισραήλ» 
(Μιχ. Ε , 1). Δεν είναι, βέβαια, μόνο η 
προφητική σκέψη των αγίων Προ
φητών, που, με τον φωτισμό του 
Θεού, κατά καιρούς υπενθύμιζαν 
το  σημαντικό και σημαδιακό γ εγ ο 
νός της Σάρκωσης του  Θ εανθρώ 
που. Οι παραδόσεις και οι θρύλοι 
των λαών αναμένουν τον «Ένα». 
Τον μεγάλο αναμορφωτή και Σω 
τήρα. Η γνωστή τριλογία των αρ-
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χαίων Ελλήνων «Προμηθεύς π υρ
φόρος - Προμηθεύς Δεσμώτης - 
Προμηθεύς Λυόμενος», εμπεριέχει 
«σπέρματα» προφητικού λόγου. Κι 
ο στοχασμός του Σωκράτη, οπωσ
δήποτε εντάσσετα ι στην π ροφ ητι
κή σκέψη, για τον ερχομό του 
Αναμάρτητου στη γη. Είπε ο «αν- 
δρών απάντων σοφώτερος»; «Κα- 
θεύδοντες αν δ ια τελήτε ειμή τινα 
επιπέμψοιε ο Θ εός κηδόμενος υ 
μών». Και άλλοι λαοί —ιδίως της 
Α να τολής- καλλιεργούν μεθοδικά 
και φροντισμένα μια κάποια ελπίδα 
προσδοκίας.

Αυτός, για τον οποίον ο Θεός, 
μέσα από το  αρχέγονο των α ιώνων 
βάθος, ομίλησε Αυτός, τον οποίον 
οι π ρ οφ ήτες  —π νευμ α το κ ίνητες  
μορφές— προφήτεψ αν' Αυτός, που 
ο κόσμος με κρυφή λαχτάρα α ν έ 
μενε, άφησε τον ουράνιο θρόνο του 
και ταπεινά, αθόρυβα, με μια α 
πλοϊκή μεγαλοσύνη, σημάδεψε την 
ιστορία. Ο ανιστόρητος μπήκι στην 
ιστορία. Ο αιώνιος στον Χρονο' Ο 
Θεός στο ανθρώπινο γένος. Ετσι ο 
μεγάλος αναμενόμενος της π α γ 
κόσμιας ιστορίας' η κρυφή λαχτάρα 
και πυρωμένη προσδοκία γ ίνετα ι 
ταπεινός άνθρωπος, σ ένα ασ ή
μαντο και σκοτεινό σπήλαιο, κάπου 
πιο , έξω από την πολίχνη της 
Βηθλεέμ. Είνεται άνθρωπος δίχως 
να χάσει την Θ εότητά  Του. Είνεται 
Θεάνθρωπος. «Ο προ αιώνων Μ ο 
νογενής, ο αναφής και απλούς και 
α σ ώ μ α το ς  υ π ε ισ ή λ θ ε  μου το  
φθαρτόν και ορατόν σώμα... ίνα 
βλεπ όμ ενος  δ ιδάξη, δ ιδάξας δε 
προς το μη βλεπόμενον χειραγω - 
γήση» τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος.

Συντρίβεται ο λόγος μπροστά 
στο άπειρο βάθος της θείας Α γά 
πης. Και στου μυστηρίου το  μ έγ ε 
θος. «Τις η οικονομία του μυστηρίου 
του αποκεκρυμμένου από των α ι
ώνων εν τω θεώ » (Εφεσ. Ε ,9). Ένας 
ουρανός χαμηλώνει και σμίγει με 
την γη' με τον φθαρτό άνθρωπο. Κι 
ο άνθρωπος γ ίνετα ι κομμάτι του 
ουρανού. Το υπερφυσικό τούτο  
γεγονός, όπως θα το  πλησιάσει η 
π ν ευ μ α το κ ίν η τη  τω ν π α τέρ ω ν  
γλώσσα, φανερώνει «το άπλετον 
και αχανές της Αυτού αγαθότητος 
πέλαγος» (Ιω. Δαμασκηνός). Η Σάρ- 
κωση του Θ εού δεν απ οτελεί α 
πλώς μια πρω τοφανή και ιδιόμορφη 
παρουσία Του στην σταυρωμένη, 
απ ' την πολύμορφη αμαρτία, αν
θρωπότητα. Είναι «η γενέθλιος ημέ

ρα της» (Μ. Βασίλειος). Το ελπιδο- 
φόρο και σωτήριο ξεκίνημά της, για 
την λύτρωση. Την Θέωση.

2.αρκωση και θέωση δεν μπορεί 
να ξεχωρίσουν. Είναι δυο μορφές 
του ίδιου μυστήριου. Είναι δυο ελπ ι- 
δοφόρες παρουσίες του  μεγάλου 
μυστηρίου της θείας Οικονομίας. 
Της άκρας του Θ εού συγκατάβα- 
σης. Της υψιστης θεϊκής ταπ είνω 
σης. Που έδωσε την δύναμη και την 
δυνατότητα  στον άνθρωπο να υ 
ψωθεί μέχρι τον αγιασμένο χώρο 
της αιωνιότητας. «Ο άνθρωπος ε ί
ναι σαρκικός μέχρι το  πνεύμα και 
πνευματικός μέχρι την σάρκα» θα 
ομολογήσει ο ιερός Αυγουστίνος.

Σε τούτη  δε την μεγαλειώ 
δη αλήθεια περ ικλείετα ι και ο βασι
κός σκοπός της Σάρκωσης του 
Θεού. Ποιος μπορεί να ξεπεράσει 
το μέγεθος της σκέψης αυτής; Και 
ποιος να το αρνηθεί είναι ικανός; 
Σβύνεται εύκολα το  θαύμα; Ν ε
κρώνεται η φωνή της αλήθειας; Το 
γεγονός αυτό  -  η Σάρκωση, δηλα
δή του Θ εού και η θέωση της 
σάρκας του ανθρώπου — δεν έγινε 
μια μοναδική φορά μέσα στην ισ το 
ρία της ανθρώπινης ζωής. Επανα
λαμβάνεται αδιάκοπα μέσα στην 
πορεία των αιώνων. Αρκεί ο ά ν 
θρωπος να είναι δεκτικός στο θ α ύ 
μα. Και να υπ οταχτεί με πίστη και 
ταπείνωση σ' αυτό. Δεν γ ίνετα ι 
αλλοιώς. Η ανθρώπινη λογική δίχως 
πίστη νεκρώνεται και αδρανοποιεί- 
τα ι μπροστά στο μυστήριο. Μ ένει 
ξένη και άγνωστη. ' Οσο και αν οι 
άνθρωποι ψάχνουμε να θρυματί- 
σουμε το  μυστήριο, για να το νο ιώ 
θουμε βαθύτερα και να το  κα τα νο 
ήσουμε ορθά, τούτο  παραμένει 
ένας ανεκπλήρωτος πόθος' μια 
απ ρα γμ α τοπ ο ίη τη  προσπάθεια.

Αλοίμονο στις ανθρώπινεs εκ η - 
νες υπ άρξεις ,π ουσβύνοντα ικαθη
μερινά μέσα στο έρεβος της ακολα
σίας, του ψυχοσωματικού θανάτου. 
Που παγιδεύοντα ι στα πενθοφόρα 
γρανάζια της ύλης και της απιστίας. 
Που ζούνε μέσα σ ένα πνευματικό 
ζόφ ο ' μια ταραχή εσωτερική και μια 
επ ίφαση και βασανιστική αγωνία. 
Γιατί αρνούνται την Σάρκωση και 
χλευάζουν το  μυστήριο της Θείας 
οικονομίας. Ετσι απομακρύνονται 
απ τον μεγάλο τους προορισμο. 
Απ την θέωσή τους. Και πνίγονται 
μέσα στις αποπνικτικές αναθυμιά- 
σεις της πολύμορφης αμαρτίας. Οι 
Δυστυχείς! Δυστυχώς!

ΕΙΔΕΧΘΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΕΝΑ
ΑΚΕΦ ΑΛΟ

ΠΤΩΜ Α
Το σ κ ά ν δ α λ ο  
σ υ γ κ λ ο ν ίζ ε ι  

τ η ν  β ρ ε τ α ν ν ι κ ή  
α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α

Π ΡΑΣΙΝΟ. Φωτεινό πράσινο 
στις πρασιές, κοντά στον ιππό

δρομο του Κάλντον. Πράσινο σκού
ρο στο μεγάλο δάσος του ' Εξετερ, 
που τελειώνει εκεί. Πράσινο βελου
δένιο στους βοσκότοπους.

Τίποτα πιο βρεταννικό από αυτό 
το μαγευτικό τοπίο και χωρίς αμφι
βολία, αυτή η ομορφιά είναι που 
έκανε τον μοναχικό περιπατητή, να 
πάρει τον ανήφορο για την «αλλέα 
των ερωτευμένων», εκείνο το Σαβ
βατιάτικο απομεσήμερο, στις 3 Σε
πτεμβρίου.

Και ξαφνικα...
«Στό γύρισμα του δρόμου ένα ρυ

παρό κουφάρι 
Πάνω σ ' ένα κρεβάτι σπαρμένο με 

χαλίκια...»
όπως έγραφε ο Μπωντλαίρ.

Τίποτα πιο βρεταννικό επίσης 
από την ηρεμία και την αποτελε
σματική άφιξη των αστυνομικών αυ-
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τοκινητων, των «μπομπυ» με τα 
αναχρονιστικά κράνη που κλείνουν 
με κίτρινη κοδρέλλα την περιοχή 
γύρω από το πτώμα και των μυστα
κοφόρων επιθεωρητών με τα καλο- 
γυαλισμένα παπούτσια.

Ακέφαλο και αποσυντεθειμένο 
το πτώμα, ανήκει σε μια νέα, άτε
κνη, λεπτή γυναίκα, που σίγουρα 
δολοφονήθηκε κάπου αλλού, πριν 
την πετάξουν στο δάσος.

Ηταν ντυμένη μ' ένα μεταξωτό 
σορτ, μπεζ - ροζ, και μ' ένα 
μπλουζάκι από το Μαρόκο, με μια 
καμήλα μπροστά: απαραίτητα στοι
χεία για κάθε βρεταννικό αστυνομι
κό μυθιστόρημα, που σέβεται τον 
εαυτό του.

Το απαραίτητο μυστηριώδες κλί
μα δεν λείπει επίσης, μια' και οι 
ιατροδικαστές πέφτουν από έκπλη
ξη σε έκπληξη. Οχι μόνο ο θάνα
τος έχει επέλθει πριν από πολλές 
εβδομάδες, αλλά φαίνεται πως το 
σώμα είχε «μουμιοποιηθεί» από μια 
έντονη, ξερή ζέστη (όπως-τα πτώ
ματα της ερήμου) πριν., καταψυ
χθεί! Ετσι η ημερομηνία του εγ
κλήματος είναι αδύνατο να προσδι- 
ορισθεί. Η εξαφάνιση του κεφαλι
ού, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την 
αναγνώριση, εκτός κι αν υπάρχουν 
κάπου στον κόσμο τα δακτυλικά 
αποτυπώματα... τι θα σκεφτόταν 
άραγε ο Δρ. Γουάτσον;

Πέρα απ' όλα αυτά, στην περιο
χή του Εξετερ, κυκλοφορούν λα
θρέμποροι ναρκωτικών -  μήπως η 
γυναίκα ήταν κάποιο «βαποράκι»;

Η αστυνομία πληροφορείται ότι 
σε γειτονικό ξενοδοχείο είχαν κα- 
ταφύγει τέσσερις άνδρες, μάλλον 
από τη Μέση Ανατολή, που τόσκα- 
σαν εσπευσμένα, αφήνοντας πίσω 
τους ένα ματωμένο πουλόβερ.

Κατασκοπεία; Μυστικός πόλε
μος; Τρομοκρατία;

Στα εγκληματολογικά εργαστή
ρια του Ντεβον της Κορνουάλλης, 
οι επιθεωρητές φυσάνε και ξεφυ- 
σάνε πίνοντας το τσάι τους. Μισός 
τόννος χώματος γύρω από το πτώ
μα, αναλύεται εξονυχιτικά! Η ταυ
τότητα παραμένει άγνωστη.

Θα ανακαλυφθεί πιο γρήγορα 
απ ότι αναμενόταν. Έφτασε το 
σκίτσο που έδωσε η αστυνομία στον

βρεταννικό Τύπο, το μπλουζάκι με 
το σορτ.

Μια νέα γυναίκα από το Λονδίνο 
τηλεφωνεί στην αστυνομία για να 
αναφέρει πως μια φίλη της, είχε 
φέρει τα περασμένα Χριστούγεννα 
από το Μαρόκο, πολλά τέτο ια  
μπλουζάκια. Ναι, ναι, απολύτως ό
μοια. Οχι δεν την έχει δει αρκε
τούς μήνες. Φυσικά, γνωρίζει το 
όνομα και τη διεύθυνσή της.

Κυρία Μάικλ Τέλλιγκ, 27 ετών. 
Πατρικό όνομα, Μάνικα Ελίζαμπεθ 
Ζάμστεγκ, γεννημένη στην Καλλι- 
φόρνια. Παντρεμμένη από το 1981 
με τον Μάικλ Χέρυ Μάξονελ Τέλ-

Εγκλημα αλλά αγγλικά. Ένα ακέφαλο 
πτώμα. Η Μάνικα και ο δολοφόνος 
άντρας της.

λιγκ, άνεργο.
Οχι όμως και χωρίς «πού την 

κεφαλήν κλίναι...». Πρόκειται για 
τον πρώτο εξάδελφο του Λόρδου 
Βέστεϋ, στενού φίλου του πρίγκιπα 
Καρόλου, γόνου της δεύτερης 
πλουσιότερης οικογένειας της Αγ
γλίας. Ζει από τα κέρδη μιας «αυτο
κρατορίας κρεατοβιομηχανίας» με 
250 επιχειρήσεις.

Οι αστυνομικοί ξεκινούν για την 
έπαυλη Τέλλιγκ, 50 χιλιόμετρα έξω 
από το Λονδίνο. 1.500 τ.μ. το σπίτι, 
αναρίθμητα στρέμματα το κτήμα.

-  Η γυναίκα σας δεν είναι εδώ; 
Απουσιάζει; ταξίδι χωρίς αμφιβολία; 
Οχι στην οικογένειά της πάντως 

που ανησυχεί γι αυτήν. Το σκάσε, 
λέτε; Εχει αφήσει τους γονείς της 
χωρίς νέα από τις 27 Μαρτίου; 
Κατανοοούμε την ανησυχία σας... 
Μας επιτρέπετε; Απλή ρουτίνα ξέ 
ρετε... Ναι, καλύτερα να μας συνο
δέψετε... Ναι, ένα είδος έρευνας.

Ηταν στο γκαράζ που οι αστυνο
μικοί βρήκαν τον πλαστικό σάκκο, ο 
οποίος περιείχε μουμοποιημένο 
στη σάουνα, και διατηρημένο στον 
καταψύκτη το κεφάλι με τα μακριά 
καστανά μαλλιά της Μάνικα. Τελικά 
ο Μάικ Τέλλιγκ, δεν έχει θέση στη 
μεγάλη εγκληματολογική ιστορία 
της Αγγλίας.

Τι τον έκανε να σκοτώσει τη 
γυναίκα του;

Οα έπληξε φριχτά μετά το γάμο 
της, η ζωντανή και κοσμογυρισμένη 
Μόνικα. Φυσικά, τα ταξίδια, οι δεξι
ώσεις, οι γιορτές, η κοινωνία του 
τζετ-σετ. Αλλά επίσης, τα σιωπηλά 
τετ-α-τετ στην τηλεόραση, οι αδιά
βαστες σχεδόν εφημερίδες, ενώ 
έξω πάγωναν τα τζάμια. Οι θανάσι
μες ήρεμες μέρες, η ομίχλη, οι 
βόλτες με τις μπότες από καου
τσούκ. Οι Αμερικανοί και οι Ιταλοί 
φίλοι που ερχόντουσαν τα Σαββα
τοκύριακα, ήταν σίγουρα πιο δια- 
σκεδαστικά από τον Μάικλ.

Πέντε σφαίρες ισχυρού περι
στρόφου, εξ επαφής, δεν είναι 
έγκλημα = είναι σφαγή, είναι τρέλ- 
λα. Η Μόνικα που σίγουρα δεν είχε 
διαβάσει Σταντάλλ δεν ήξερε ότι 
«όλοι οι Αγγλοι είναι τρελλοί μια 
ώρα την ημέρα».

Πέθανε χωρίς να το καταλάβει.



Του κ. ΒΑΣΟΥ ΣΤΡΩΤΟΥ

Ο ι τόποι που συγκεντρώνουν 
πολλούς ξένους είναι εκείνοι που 
έχουν αναγνωρισμένα ιερά και 
μαντεία, αλλά και που προσφέ
ρουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
και εμπορικά πανηγύρια ή ακόμη 
διαθέτουν σημαντικά αξιοθέατα 
μνημεία και δημιουργούν αγώ 
νες, που ενισχύουν το φίλαθλο 
πνεύμα.

Τ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι, βέβαια, μια 
σύγχρονη τάση, που βλέπου

με να υπάρχει στη ζωή των οικο
νομικά και πολιτιστικά α να π τυγμέ
νων, κυρίως, κοινωνιών. Σαν α ν 
θρώπινη όμως εκδήλωση, ο τουρ ι
σμός έχει δομηθεί ιστορικά, ώστε 
σήμερα να παρακολουθούμε την 
εξελιγμένη λειτουργία της. Τούτο 
γιατί από πολύ παλιά υπάρχει 
στον άνθρωπο η ορμή για έρευνα, 
γνώση και αλλαγή, παράλληλα με 
την ανάγκη για κοινωνικότητα. Ε
τσι, παρόλο που μόλις τα  τ ε λ ε υ 
τα ία  20-30 χρόνια ο τουρισμός 
γ ίνετα ι γενικό φαινόμενο στις α να 
πτυγμένες κοινωνίες, οι βάσεις για 
τη  σημερινή πλατιά του  έκταση 
βρίσκονται στο μακρύτερο ιστορικό 
παρελθόν των οργανωμένων α ν 
θρώπινων κοινωνιών.

Στην ιστορική αναδρομή, βρί
σκουμε όχι μόνο απαρχές της σ ύγ
χρονης τουριστικής ορμής, αλλά και 
θεσμούς που ως σήμερα κρατούν 
στα πλαίσιά τους την ανθρώπινη 
αυτή καταφ ατική  εκδήλωση ζωής. 
Θεσμούς που, εξελιγμένοι σήμερα, 
έχουν πεδίο εφαρμογής διεθνές.

Μερικές πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας, 
όπως π.χ. η Κόρινθος και η Δήλος 
όπως και τα ονομαστά ιερά αποτελού
σαν πόλο έλξεως για χιλιάδες ανθρώ
πους. Στη φωτογραφία επάνω ψηφιδω
τό από την Κόρινθο. Βρίσκεται στο 
Μουσείο Κορίνθου. Κάτω: Ο Τίγρης. 
Λεπτομέρεια από το περίφημο ψηφι
δωτό του Διονύσου στη Δήλο. Στην 
απέναντι σελίδα: Ερείπια του ναού της 
Ήρας στην Ολυμπία.

Θεσμοί όμως, που ξεκίνησαν σε 
παρωχημένες εποχές, κάτω  από 
περιορισμένες σε έκταση π ολιτι
στικές αναλαμπές μικρών, σχετικά, 
κοινωνιών.

Η αρχαία Ελλάδα έχει να δώσει 
αρκετά στο ιχεία για τούτη  την 
αντίληψη. ' Οχι, βέβαια, πως μπο
ρεί κανείς να συναντήσει, στην 
εποχή εκείνη, εικόνες όμοιες με τις 
σημερινές, της τουριστικής π ρα
γματικότητας, αλλά εικόνες α νά 
λογες —σε ιστορική αναλογία— που 
να καταμαρτυρούν σοβαρά το  ι
στορικό παρελθόν του  τουρισμού. 
Αυτό, μάλιστα, ίσως να οφείλετα ι 
στην κάθε είδους ανάπτυξη που 
έγινε στο χώρο της αρχαίας Ελλά
δας και που απόδειξη είναι η δ ιε 

θνής αναγνώριση της αρχαίας Ελ
λάδας, σαν πολιτιστικό —τεχνολο 
γικό και πνευματικό— λίκνο του 
σύγχρονου πολιτισμού.

Με τη διάθεση να δούμε τις 
καταβολές που γεννήθηκαν στην 
αρχαία Ελλάδα, για την κυρίως π ο 
λιτιστική εκδήλωση που είναι ο
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τουρισμός, θα πρέπει να μ ετα φ ερ 
θούμε και στο κοινωνικό και πολιτι
κό πλαίσιο της εποχής και του 
χώρου εκείνου. Σαν σε π αρένθε
ση, θα πρέπει να πούμε, ότι στην 
αρχαία Ελλάδα η λέξη «τουρισμός» 
δεν υπάρχει αφού είναι λέξη σ ύγ
χρονη, αλλά υπάρχει η ταυτόσημη 
λέξη «περιήγηση», που έχει σ χε
δόν το  ίδιο εννοιολογικό πλάτος με 
τη  λέξη «τουρισμός». Επίσης, βρί
σκουμε τη λέξη «οδοιπόρος» να 
αναλογεί με τη  λέξη «τουρίστας». 
Τέλος, η έννοια των τουριστικών 
διευκολύνσεων αποδίδεται με τη  
λέξη «ξείνη». Αυτά για την ορολο
γία σύντομα.

Τα βασικά, ωστόσο, κοινωνικά 
και πολιτικά δεδομένα, που πρέπει 
να λάβουμε υπόψη, για την έρευνα 
στο χώρο της αρχαίας Ελλάδας, 
είναι: α) Η θρησκοληψία ενός π α- 
γανιστικού πανθέου, β) Ο μικρός, 
σε έκταση και πληθυσμό, χώρος 
κάθε αυτόνομης γεω γραφικής π ε 
ριφέρειας (πόλη-κράτος), γ) Ο ο 
λοκληρωτισμός σαν πολιτικό σ χή 
μα διοίκησης, δ) Η στοιχειώδης ο ι
κονομική διάρθρωση, σε συνδυα

σμό με μια υποτυπώδη τεχνο λο 
γία, βασισμένη στη χειρωνακτική 
δύναμη —σαν ενέργε ια— μιας α ν 
θρώπινης υποδούλωσης, ποικιλό
μορφης προέλευσης και επίσημα 
καθιερωμένης.

Αλλά και ορισμένα ψ υχογραφ ι
κά στοιχεία είναι απαραίτητα, για 
να σκιαγραφηθεί ο αρχα ιο-ελληνι- 
κός ανθρώπινος χώρος, σχετικά με 
το θέμα που εξετάζουμε. Στην 
αρχαία Ελλάδα, ζούνε άνθρωποι με 
δοσμένη τη μεταφυσική ενα π όθε
ση των ελπίδων τους, ανασφαλείς 
μέσα στον αυταρχισμό μιας π α τρ ι
αρχικής οικογένειας και ενός μονο
σήμαντου και κληρονομικού πολι
τικού σχήματος, κλειστοί ψυχικά σε 
κάθε καινούργιο, λόγω αγραμμα
τοσ ύνης, α δ ύ να το ι από ά γνο ια  
μπρος στους φυσικούς κινδύνους, 
μοναχοί και ενστικτώδικοι μπρος 
στην ελαχιστότητα που θεωρείται 
ο άνθρωπος και η προσωπικότητά 
του.

Γ. Ωστόσο, η αρχαία Ελλάδα, 
κάτω από τις παραπάνω σκιαγρα- 
φ ημένες αδυναμίες, δίνει π ο λ ιτ ι
σμό, σαν προϊόν μιας ηγετικής κο ι

νωνικής μειοψηφίας, που οπωσδή
π ο τε  όμως εκφράζει κάθε υπ αρ
κτή δύναμη ζωής, στο κοινωνικό 
σύνολο της εποχής της. Και σαν 
π ολιτιστικό  φα ινόμενο δημιουρ- 
γούντα ι οι περιηγήσεις, με αφορμή 
διάφορες επιθυμίες, καταστάσεις ή 
τάσεις. ΕΗ επιθυμία γ ια  πληρέστερη 
θρησκευτική λατρεία οδηγεί μ εγά 
λο αριθμό ανθρώπων σε επ ισκέ
ψεις αναγνωρισμένων και καθ ιε
ρωμένων ιερών και μαντείων, έξω 
και συχνά μακριά από τη στενή 
γεω γραφ ική  τους  εγκα τά σ τα σ η  
(πατρίδα θα λέγαμε σήμερα). Ε) 
επιθυμία για αναζήτηση μιας κα 
λύτερης οικονομικο-πολιτικής ζω 
ής, οδηγεί σε περιηγήσεις - π ερ ι
π λα νήσ ε ις  π ολλούς δυναμ ικούς 
ανθρώ π ους, π ου  σ π εύδουν  σε 
γνωριμία νέων τόπων. Οι πολιτικές 
ρλλαγές ή οι αποτυχημένες επ α 
ναστάσεις δημιουργούν πλήθη αν- 
τιφρονούντων, δυσαρεστημένων ή 
και συχνά διωγμένων, που ανα ζη 
τούν νέους τόπους για να ριζώ
σουν. Δ ιανοητές και άλλοι προο
δευτικο ί δημιουργοί, που ζούνε 
στην αρχαία ελληνική κοινωνία, α-
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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΑΑΔΑ

Η φιλοξενία, που αποτελεί χωρίς άλλο 
μέχρι σήμερα σπουδαίο προσόν γιατην 
τουριστική Ελλάδα ήταν «πιστεύω» για 
τους αρχαίους Έλληνες. Προστάτες 
της φιλοξενίας ήταν ο Δίας, ο Απόλλω
νος, η Δήμητρα και άλλοι θεοί.

νικανοττοίητοι από την ανταπόκρι
ση που Βρίσκουν οι ιδέες ή οι 
νεωτερισμοί που προβάλλουν, ή 
ακόμη για να διαδώσουν πλατιά τις 
προσπάθειες τους, περιηγούνται 
πολλούς τόπους, δημιουργώντας 
και ανάλογο ρεύμα μαθητών, θ α υ 
μαστών και εμπόρων, που τους 
ακολουθεί. Αλλη, τέλος, αφορμή 
για περιηγήσεις προκύπτει από 
μέρους της ηγετικής τάξης της 
εποχής εκείνης. Βασιλιάδες ή ά λ 
λοι επώνυμοι ταγοί, έχοντας την 
ανάγκη να επικοινωνήσουν ή και 
να κατακτήσουν τις γύρω τους 
-οργανω μένες ή ό χ ι-  γεω γρα φ ι
κές περιοχές στέλνουν επίσημες ή 
κρυφές αποστολές έμπιστων α ν 
θρώπων τους, γ ια  να συλλέξουν 
—π ερ ιηγούμ ενο ι— κάθε σ το ιχείο  
που ενδιαφέρει για τους τόπους 
αυτούς.

Ετσι δημιουργούνται τα πρώτα 
ερεθίσματα και ξεκινούν π ερ ιηγή 
σεις στην αρχαία Ελλάδα, που στη 
συνέχεια έχουν και άλλες αφορμές 
για να πραγματοποιούνται, μέχρι 
που αναπτύσσεται και ρεύμα κο 
σμοπολιτισμού, όπως θα μπορού
σαμε να το  χαρακτηρίσουμε σήμε
ρα. Και τούτο, γ ιατί τους πρω το
πόρους ακολουθούν, ενθαρρυμέ- 
νοι, πολλοί, και έτσι περιορίζετα ι ο 
φόβος -κ α ι η προκατάληψη που 
τον γεννούσε— για το  καθετί που 
βρίσκεται έξω  από την πατρογονι- 
κη εγκατάσταση και αντίληψη ζω 
ής·

1. Η ξενία σαν πρώτιστο 
θρησκευτικό και κοινωνικό 

καθήκον
Α. Η αρχαία Ελληνική κοινωνία, 

καλλιεργημένη π νευματικά  από 
την ομηρική ποίηση και τη θ εολο 
γία, απονέμει τιμές στους ξένους 
και σέβετα ι τους θεούς, που θ εω 
ρούνται προστάτες των ξένων. Οι 
πο ιητές και οι άλλοι διανοητές, από 
την εποχή του Ομήρου και μετά,

κρατουν και τονίζουν με τα  έργα 
τους τις ηθικές παραδόσεις του 
ελλαδικού χώρου, που είναι ο σ ε 
βασμός και η συμπάθεια για τους 
ξένους. Ο Δίας, ο πατέρας των 
θεών και των ανθρώπων, σύμφωνα 
με την πίστη της εποχής, είναι ο 
κατεξοχήν προστάτης των ξένων 
και τιμωρός κάθε αφιλόξενου. Ε
τσι, στην ηθική τάξη  που υπάρχει 
στην αρχαία Ελλάδα, βλέπουμε να 
κατέχει σημαντική θέση η φ ιλοξε
νία. Ε4 αντίληψη αυτή ενισχύετα ι 
και από τους πολλούς θεούς, που 
θεωρούνται, όπως βλέπουμε στην 
αρχαίο-ελληνική ιστορία, π ροστά
τες  των ξένων. Ανάμεσα σε τ ο ύ 
τους, μάλιστα, εξέχουσα θέση κ α 
τέχ ε ι η Θ έτις -έφ ορος, προστάτι- 
δ α -  σύμβουλος του Δία. Για τη 
Θέτιδα, άλλωστε, υπήρχε και η 
μυθολογική παράδοση ότι αυτή 
εισηγήθηκε στο Δία τον Τρωικό 
Πόλεμο, γ ια  να τιμωρηθεί ο Παρης, 
που καταπ άτησε τη  φιλοξενία του 
Μ ενελάου. Βρίσκουμε τέτο ιες  μυ
θ ο λο γ ικ ές  π α ρα δόσ εις  π ολλές, 
που βοηθούν στη διατήρηση της 
δικαιικης - ηθικής τάξης της αρχα ί
ας Ελλάδας, γεγονός που δεν π ρ έ
πει να μας ξενίζει, γ ιατί βρισκόμα
σ τε  σε εποχή όπου το «Δίκαιο» 
εκπορεύετα ι από το  «Θείο».

Β. Ας παρακολουθήσουμε, λο ι
πόν, μερικές τέτο ιες  μυθολογικές

παραδόσεις - μαρτυρίες γύρω απο 
την ξενία, που συντελούν βασικά 
όχι μόνο στη διαμόρφωση των φ ι
λόξενων αισθημάτων που διακρί
νουν την αρχαιο-ελληνική κοινω
νία, αλλά και στην ανάπτυξη βασι
κών και κλασικής αξίας θεσμών 
γύρω από την κοινωνική π ραγμα
τικότητα  «ξένος», τοποθετώ ντας
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τις βάσεις για την ανάπτυξη και 
του  Ιδιωτικού Δ ιεθνούς Δ ικαίου. 
Του δικαίου, δηλαδή, που αμεσό
τα τη  έχει σχέση, στη σύγχρονη 
ζωή, με το  κοινωνικό και πολιτιστι
κό φαινόμενο, που είναι ο τουρ ι
σμός, αν και αυτός διατηρεί την 
α υτο τέλε ιά  του.

Ο ίδιος ο Δίας βρίσκεται συχνά 
ανάμεσα στους ανθρώπους ε ίτε  
για να τιμωρήσει την αφιλοξενία, 
ε ίτε  για να ανταμείψει τους φ ιλό 
ξενους.

Η θεά  Δήμητρα ανταμείβει τον 
ήρωα Φμταλο, χαρίζοντάς του τη 
συκιά καί τον καρπό της, γ ιατί τη 
φ ιλοξένησε όταν πέρασε από την 
Αττική, στην περιπλάνησή της να 
βρει την κόρη της Περσεφόνη. 
Στην Ελευσίνα πάλι, η ίδια θεά 
φ ιλοξενείτα ι από το  βασιλιά Κελεό 
και για ανταμοιβή μαθαίνει στο γιό 
του  Τριπτόλεμο να φ υτεύε ι το 
στάρι. Οι Διόσκουροι συχνά επ ι
σκέπτονται σπίτια στη Σπάρτη και 
άλλα μέρη, για να διαπιστώσουν τα 
φιλόξενα αισθήματα των κατοίκων.
Ετσι, εξαφανίζουν την κόρη του 

Σ π α ρτιά τη  Φορμίωνα, γ ια τ ί δεν 
τους άφησε να κοιμηθούν στο σπ ί
τι του. Οχι όμως μόνο οι θεοί, αλλά 
και ε ξ έ χ ο υ σ ε ς  ηρω ικές μορφ ές 
συνδέονται στην αρχαιο-ελληνική 
παράδοση με τα  ιερά θέσμια της 
φιλοξενίας. Ο Θησέας που φ ιλοξε

νείται από την Εκάλη, καθώς π η 
γαίνει να σκοτώσει τον ταύρο του 
Μαραθώνα, ιδρύει προς τιμή της 
μια ετήσια γιορτή στην Αθήνα, τα  
Εκαλήσια. Ο Ηρακλής, για να α ν τα 
ποδώσει τη φιλοξενία του Αδμή- 
του, σώζει τη  γυναίκα του  από το  
Χάροντα. Αλλοτε πάλι, ο ίδιος βο
ηθά, σαν ανταμοιβή για τη  φ ιλο ξε
νία, το  βασιλιά της Μυσίας Λύκο, 
εναντίον τω ν εχθρών του.

Γ. Η φιλοξενία των θεών από 
το υ ς  α νθ ρ ώ π ο υ ς  δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε  
στην αρχαία Ελλάδα τη  λεγάμενη 
θεοξενία. Στη Σπάρτη και τον Α- 
κράγαντα γίνονται τελ ετές  θ εο ξε 
νίας προς τιμή των Διοσκούρων, 
που θεωρούνται προστάτες των 
οδοιπόρων. Το ίδιο γ ίνετα ι και στην 
Πάρο και την Τήνο, όπου ιδρύθηκε 
και Εταιρεία Θεοξενιστών. Η ημέρα 
των Θεοξενίων γ ίνετα ι πανελλήνια 
γιορτή που γ ιορτάζετα ι συγχρό
νως προς τιμή  το υ  Α π όλλω να 
στους Δελφούς και την Παλλήνη 
της Αχαΐας, προς τιμή της Ηρας 
στα Μ έγαρα και προς τιμή της 
' Ισιδος στη Χίο. Αλλά στην αρχαία 
Ελλάδα, υπάρχει η παράδοση ότι 
και οι θεοί προσκαλούν και α ν τα 
ποδίδουν τη  φ ιλοξενία σ' ανθρώ
πους ονομαστούς για τα  φιλόξενα 
αισθήματά τους. Την πρώτη θέση, 
βέβαια σαν προστάτης των ξένων, 
κατέχει ο Δίας, που φ τάνει στο 
σημείο και τον ίδιο τον γιό του 
Ηρακλή να τιμωρήσει, επειδή σκό
τω σε το  βασιλιά Ιφιτο της Μ εσση
νίας, που τον φ ιλοξενούσε. Γι' α υ 
τό  του δίνει χρησμό, ότι πρέπει να 
πουληθεί και να εργαστεί για τρία 
χρόνια σαν δούλος και την αμοιβή 
να δώσει σαν αποζημίωση στον 
π ατέρα  του ' Ιφιτου. Σε τούτη  μ ά 
λιστα την τιμωρία, οφείλονται και οι 
άθλο ι το υ  Ηρακλή. Αλλοι θεο ί 
προστάτες της φιλοξενίας είναι η 
Αθηνά, η Ηρα, ο Απόλλων, οι 
Διόσκουροι, η Δήμητρα και ένα 
πλήθος μικρές θεότητες, όπως η 

Ηβη και ο Ελεύς. " Ετσι δ ίνεται στη 
φ ιλοξενία γενικός και τοπικός χ α 
ρακτήρας, με αποτέλεσμα την α 
νάπτυξη των θεσμίων γύρω από 
τους ξένους σε βαθμό απ αράβα
των θρησκευτικών και κοινωνικών 
υποχρεώσεων, που προστατεύει 
η θεοδικία.

Δ. Τις ηθικές παραδόσεις για τη 
φιλοξενία συντηρούν και εν ισχύ
ουν οι πο ιητές σαν εκφραστές

τόσο της διανόησης, όσο και της 
πρακτικής στην αρχαία Ελλάδα. Ο 
Ησίοδος, στο βιβλίο του «' Εργα και 
Ημέραι», σημειώνει χαρακτηριστι
κά:
Ίσον δ ’ δς ικέτην ός τε ξείνον κακόν 
έρξη
ός τε κασιγνήτοιο έοΰ άνά δέμνια 
βαίνη
άς τε καιγνήτοιο έσύ άνά δαιμόνια 
βαίνη

Το να κάνει,δηλαδή, κανείς κακό 
σε ξένο είναι αμάρτημα τόσο μ ε
γάλο, όσο και να προσβάλει την 
τιμή του  αδελφού του. Χαρακτηρί
ζε ι επίσης μεγάλη συμφορά —αν ο 
Δίας καταστρέψ ει τον κόσμο— το
εξής,
Ούδέ ξείνος ξεινοδόκω καί εταίρος 
έταίρω, ούδέ κασίγνητος φίλος έσσε- 
ται, ώς το πόρος περ.

Πώς δεν θα είναι πια ο ξένος 
πολύτιμος, όπως πρώτα, για την 
τιμή εκείνου που τον φιλοξενεί.

Η Μήδεια, στο ομώνυμο δράμα 
του  Ευριπίδη, ακούγετα ι να καταδ ι
κάζει τον Ιάσονα, για το  βαρύτατο 
αμάρτημα της ψευδορκίας, το  ίδιο 
με την ασέβεια προς τη  φιλοξενία, 
λέγοντας:
Τόν δέ κλύει σύν θεός ή δαίμων τού 
ψευδόρκου καί ξεναπάτου

Ο Αισχύλος, στο έργο του Ευμε
νίδες, συμβουλεύει:
Πρώτα κενείς των γονιών ας φυλάει το 
σέβας και τους φιλόξενους νόμους 
μέσα στο σπίτι του πάντα μ ' ευλάβεια 
να κρατά.
και αλλού, ο μεγάλος τραγικός, 
υμνώντας τον Ξένιο Δία, και με 
αφορμή την ασέβεια του Πάρη 
(τον ονομάζει με το  άλλο του όνο 
μα Αλέξανδρο), γράφει:

Ετσι στέλνει κ ι' ο ύψιστος Ξένιος 
Δίας
του Ατρέα τους Υιούς
στον Αλέξανδρο, αγώνα να στήσει
βαρύ.
Σε τρέμω, ω Ξένιε Δία.

Και σε άλλο σημείο συνεχίζει, 
για τον Ξένιο Δία:
Τα έργα σου τιμώ
που από καιρό τεντώνεις το δοξάρι για 
να μας ρίξεις άνεργο τον δικό σου 
θυμό,
απάνω στον αδικητή τον Πάρι.
Μ ' άλλαξες όψη και έφερες
πικρό στους γόμους τέλος,
κι ανήσυχη και κακοσύβαστη σηκώθηκε
στους Πριαμίδες
σταλμένη από τον Δία τον Ξένιο
νυμφόκλαυστη Ερινύα.
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Τέλος, βλέπουμε, σε μια π ρο
τροπή του  στοχαστικού Θ εογένη 
προς ένα μαθητή του, την πίστη 
για τη θεϊκή προστασία των ξένων, 
σε όλο το μέγεθος της. Λέει: 
Ούδείς που ξείνον, Πολυπαίδη, έξαπα- 
τήσας ούδ' ικέτην θνητών θεούς ελα- 
θε.

Ε. Η προσφορά όμως της ξενίας 
και η προστασία των ξένων, θ εω 
ρείται με την εξέλιξη των ηθικών 
παραδόσεων, κοινωνικό καθήκον. 
Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι 
τιμούν τους ήρωες, γ ιατί π ροστα
τεύουν κυρίως τους οδοιπόρους, 
καθαρίζοντας τους δρόμους από 
τους ληστές. Πολλές ηρωικές μορ
φές συνδέονται με θρύλους, σ χ ετ ι
κούς με την διευκόλυνση της επ ι
κοινωνίας ανάμεσα στους δ ιάφο
ρους τόπους και την προστασία 
των περιηγητών και περνούν σαν 
ημίθεοι, σε λατρεία  τοπ ικού π α ν
θέου. Ο Θησέας, εκτός από τους 
άλλους λόγους, λατρεύετα ι γιατί, 
στην πορεία του από την Τροιζήνα 
στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει το δρόμο 
από τους κακούργους —Προκρού
στη, Σκίρωνα, Σίνη και Κερκύω να- 
που συλλάμβαναν, λήστευαν και 
δολοφονούσαν τους ταξιδιώτες. Ο 
Ηρακλής, σε ερύτερο χώρο κινού
μενος, ξεκαθαρίζει τις οδούς επ ι
κοινωνίας στις δ ιάφορες χώρες, 
σκοτώνοντας το  Συλέα στη Λυδία,

τον Πολύγονο και τον Τηλέγονο 
στην Τυρρήνη, τον Ανταίο στη Λ ι
βύη, ληστές ξακουστούς και επ ι
κίνδυνους για κάθε ταξιδιώτη, και 
στο τέλος σκοτώνει το  βασιλιά 
Βούσιρη στην Αίγυπτο, που θυσ ία
ζε τους ξένους.

Ανάλογα με τα  φιλόξενα αισθή - 
ματα που δείχνουν, γίνοντα ι ξ α 
κουστά πολλά μέρη της αρχαίας 
Ελλάδας και σπεύδουν να τα  επ ι- 
σκεφτούν από τις πιο απομακρυ
σμένες περιοχές, ενώ άλλοι γ εω 
γρ α φ ικο ί τό π ο ι θ εω ρ ο ύ ντα ι ε -  
χθρόξενοι και απομονώνονται. Η 
Αθήνα, οι Δελφοί, η Αίγινα, η Τ ένε
δος, η Δήλος και άλλα πολλά μέρη 
της αρχαίας Ελλάδας, θεωρούνται 
εξόχως φιλόξενοι τόποι, με κορυ
φαίο παράδειγμα τη  Μίλητο, που 
οι κάτοικοί της, που ζούσαν κατά 
μήκος του Φάσιδος ποταμού, συ
νήθ ιζαν να π ερ ιμ α ζεύ ο υ ν  το υ ς  
ναυαγούς και εφοδιάζοντάς τους 
όσο καλύτερα μπορούσαν να τους 
στέλνουν στην πατρίδα τους.

Η Σαλμυδησσός, η αμμώδης 
θρακική παραλία, είναι όμως τόπος 
φοβερός για τους ξένους, γ ιατί οι 
κάτοικοί της, κατά τον Αρχίλοχο, 
συλλαμβάνουν και δολοφ ονούν 
τους ξένους. Ο Ηρόδοτος, πάλι, 
αναφέρει τους Ταύρους και τους 
Σκύθες, που θυσιάζουν προς τιμή 
των θεών τους τους ξένους. Ο

Ισοκράτης μιλά για τους Τρίβαλ- 
λους, που ακόμη και τους γείτονές 
τους σκοτώνουν, όταν τους βρί
σκουν στα μέρη τους. Ο Ξενοφών 
αναφέρει τους Βυθινίους, που κ α 
ταδιώκουν καθέναν που πήγαινε 
στη χώρα τους.

Ωστόσο, στον αρχαιο-ελληνικό 
κοινωνικό χώρο, αναπτύσσεται το  
φ ιλόξενο έθνος, γενικά και οι ξένοι 
αντιμετω πίζονται σαν φίλοι, σύμ
φωνα με τις θεϊκές, ηθικές προτρο
πές, αλλά και την κοινωνική υπ ο 
χρέωση που θεσμοθετούν οι διοι
κητικές αρχές των αρχαιο-ελληνι- 
κών πόλεων.

2. Προξενιά και Δημόσια 
Ξενία

Α. Η αρχαιο-ελληνική παράδο
ση των ομηρικών χρόνων δείχνει τις 
πόλεις - κράτη κλεισμένες στα 
σύνορά τους. Εντούτοις αναπ τύσ
σεται η ονομαστή και πολυτρα- 
γουδισμένη ομηρική φιλοξενία, για - 
τί ασκείται σε επίπεδο ατομικής 
πρωτοβουλίας και κάτω  από τους 
άγραφους ηθικούς νόμους δημι- 
ουργούνται, με τη  φιλοξενία, δεσ 
μοί ισχυροί κοινωνικότητας στους αν
θρώπους της εποχής εκείνης. Δ ε 
σμοί που δεν αφορούν μόνο το 
πρόσωπο που φ ιλοξενείτα ι και ε 
κείνο που φιλοξενεί, αλλά επ εκτε ί- 
νοντας στις οικογένειες, τα  γένη και 
ακόμη και στις πόλεις - κράτη, 
πατρίδες αυτών που συνδέθηκαν 
με τη  φιλοξενία. ' Ενας δηλαδή ξ έ 
νος που φ ιλοξενείτα ι στο σπίτι 
κάποιου κάτοικου μιας αρχα ιο -ελ- 
ληνικής πόλης, θεω ρείτα ι φίλος όχι 
μόνο από την οικογένεια και τους 
φίλους αυτού που τον φιλοξένησε, 
αλλά και από ολάκερη την κοινω
νία της πόλης που τον δέχτηκε και 
ακόμη το  ίδιο ισχύει και γι αυτόν 
που φιλοξενήθηκε. Έτσι, αν κ ά 
ποιος άγνωστός του βρεθεί στην 
πατρίδα του, που όμως π ροέρχε
τα ι από την πόλη που του  γίνηκε 
φιλοξενία, έχει την ηθική υπ οχρέ
ωση να του προσφέρει φιλοξενία. 
Βέβαια, οι δεσμοί αυτοί αναπτύσ-

Αφορμή για την ανάπτυξη εσωτερικού 
τουρισμού στην αρχαία Ελλάδα αποτε
λούσαν οι ονομαστοί Πανελλήνιοι αγώ
νες, και κυρίως οι Ολυμπιακοί. Στη 
φωτογραφία αριστερά τμήμα μετώπης 
από τον περίφημο ναό του Διός στην 
Ολυμπία (Μουσείο Ολυμπίας).
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σονται με την πρόοδο που σημειώ
νει το  εμπόριο και ενισχύονται μ£ 
τη  συχνή επικοινωνία που επ ιβάλ
λετα ι από την κοινωνική ανάπτυξη 
που συντελείτα ι, καθώς περνάνε 
τα χρόνια. Μ ε τον τρόπο αυτό, 
δημιουργούνται οι πρώτες βάσεις 
για τη δημιουργία ενός θεσμού, 
που μέχρι σήμερα δεσπόζει στις 
διακρατικές οικονομικο-κοινωνικές 
σχέσεις, του  θεσμού της προξενι
άς.

Β. Οι άρχοντες των α ρ χα ίο -ελ 
ληνικών πόλεων αντιλαμβάνονται 
την ανάγκη να έχουν σε κάθε ξένη 
πόλη έναν άνθρωπο, που να ενδι- 
αφ έρετα ι για τα  προβλήματα της 
πόλης και των κατοίκων της, που 
εκπροσωπεί έξω απ ' αυτήν. Και 
τέτο ια  προβλήματα δημιουργούν- 
τα ι πολλά, με την επέκταση των 
περιηγήσεων —του τουρισμού θα 
λέγαμε σήμερα— που τις γεννούν 
ποικίλες αιτίες, όπως αναφέραμε 
στην εισαγωγή μας. Ό ι πρόξενοι 
στην αρχή είναι άνθρωποι που

έτυχε να βρεθούν στην ξένη πόλη 
που εκπροσωπούν και να τύχουν 
της φιλοξενίας κάποιου κατοίκου 
της. Στη συνέχεια, χρέη πρόξενου 
κληροδοτούνται σε όλη την οικο
γένεια  αυτού που θεωρείται πρό
ξενος. Ο τίτλος του πρόξενου είναι 
πολύ τιμητικός και εξασφαλίζει μ ε 
γάλη δόξα σ' εκείνον που τον 
κατέχει, τόσο στην κοινωνία της 
πατρίδος του, όσο και στην ξένη 
πόλη που εκπροσωπεί. Του ε ξ α 
σφαλίζει ακόμη και οικονομικά δι
καιώματα, όπως φορολογικές α 
παλλαγές και εμπορική πίστη, τ ό 
σο στην πατρίδα του, όσο και στην 
ξένη πόλη. Οι πρόξενοι παίζουν 
ακόμη και ρόλο διπλωματικού α ν τ ι
προσώπου και βοηθούν στη σύνα
ψη διάφορων συμφωνιών, ακόμη 
και πολιτικού επιπέδου, ανάμεσα 
στην πόλη που εκπροσωπούν και 
την πατρίδα τους — συμφωνίες 
δηλαδή συμμαχίας και ειρήνης. Α υ 
τό όμως που έχουν σαν κύριο έργο 
οι πρόξενοι, είναι η προσφορά 
φιλοξενίας και η διευκόλυνση των

Οπως προαναφέρθηκε μερικές πό
λεις, όπως η Κόρινθος και πολλά 
ονομαστά ιερά αποτελούσαν «ερεθί
σματα» για ομαδικές μετακινήσεις. 
Στην επάνω φωτογραφία ο ναός του 
Απόλλωνα στην Κόρινθο. Κάτω: Το 
μεγάλο ανάγλυφο από το ιερό της 
Ελευσίνας.
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κατοίκων της ττόλης ττου εκπρο
σωπούν, όταν βρίσκονται στην π α 
τρίδα τους.

Αυτός είναι ο θεσμός της λ εγά 
μενης πολιτικής προξενιάς, που 
είναι συνέχεια, αλλά και συνυπάρ
χει με τον αρχα ιότατο  θεσμό της 
λεγάμενης λειτουργικής π ροξενι
άς, που όμως αφορούσε μια σ υ γ 
κεκριμένη κατηγορία ξένων, τους 
επίσημους ξένους.

Γ. Η λειτουργική προξενιά είναι 
θεσμός που δημιουργήθηκε για να 
καλύψει τις ανάγκες της δημόσιας 
φιλοξενίας, που πρόσφεραν οι άρ 
χοντες μιας πόλης στους επ ίση
μους ξένους που τους επ ισκέφτη- 
καν. Βέβαια, οι τιμές προς τους 
επ ίσημους ξένο υ ς  α π οδ ίνοντα ν  
στο Πρυτανείο, όπου κάι γινόταν, 
σαν εξαιρετική περιποίηση, η σ ίτ ι
σή τους, όμως για να καλυφτούν 
όλες οι ανάγκες μιας άρτιας φ ιλο 
ξενίας επίσημου ξένου, αναλάμβα
ναν πλούσιοι πολίτες, σαν δημόσιο

λειτούργημα, αυτή τη  φροντίδα.
Ετσι λειτουργούσε άριστα η δημό

σια φιλοξενία, που ήταν ανάγκη να 
προσφέρεται, για να εξασ φ α λ ίζε
τα ι το γόητρο και η καλή φήμη μιας 
αρχαιο-ελληνικής πόλης.

Δ. Με τον καιρό, η κίνηση των 
ξένων μεγαλώνει και ο θεσμός της 
πολιτικής προξενιάς, που είναι θ ε 
σμός κλασικής αντοχής ως σήμερα 
και βασικός θεσμός για τον τουρ ι
σμό, αναπτύσσεται ακόμη περισ
σότερο, στα πολιτικά πλαίσια της 
αρχαιο-ελληνικής ζωής. Ο π ρόξε
νος αποκτά καθήκοντα διπλωματι
κής υφής και εκδίδει ακόμη και ένα

στοιχειώδες διαβατήριο, σύμβολο 
καθώς ονομάζεται, που είναι συ
στατικό για τους πατριώ τες του 
που επ ισκέπτονται την πόλη που 
εκπροσωπεί. Είναι ακόμη βασικής 
σημασίας η ύπαρξη προξένου γ ια 
τί ενθαρρύνει τα ταξίδια και τις 
περιηγήσεις, συμβολίζοντας την α 
σφάλεια που επιθυμούν και έχουν 
ανάγκη όσοι έχουν λόγους να επ ι- 
σκεφτούν μια πόλη.

Οι τόποι που συγκεντρώνουν 
πολλούς ξένους είναι εκείνοι που 
έχο υ ν  α να γνω ρ ισ μένα  ιερά  και 
μαντεία, αλλά και που π ροσφ έ
ρουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και 
εμπορικά πανηγύρια ή ακόμη δια
θέτουν σημαντικά αξιοθέατα  μνη
μεία και δημιουργούν αγώνες, που 
ενισχύουν το  φίλαθλο πνεύμα. Γύ
ρω από τους τόπους αυτούς, α να 
πτύσσεται και ένα πλήθος κ α τα 
στημάτων που εξυπηρετούν τους 
ξένους, που είναι τόσοι πολλοί, 
ώστε δεν αρκεί η φιλόξενη διάθεση 
των κατοίκων αυτών των τόπων 
για να τους φροντίσει. Ετσι δημι- 
ουργείτα ι ο θεσμός του  επιμελητή 
των ξένων, όπως φανερώνει επ ι
γραφή που βρέθηκε στις Αμύκλες, 
ισχυρή αρχαϊκή πόλη της Λακωνίας 
κοντά στον Ευρώτα. Στη Ρόδο, επ ί
σης, υπήρχαν π έντε διοριζόμενοι 
επ ιμελητές για τους ξένους, όπως 
επίσης στους Δελφούς, στο ιερό 
του Ολυμπίου Διός και στο ναό του

Στην αρχαία Ελλάδα οι ξένοι βρίσκον
ταν κάτω από την προστασία του Δία 
που για την περίπτωση ονομαζόταν 
«Ξένιος». Η παράβαση του καθήκον
τος της φιλοξενίας συνεπαγόταν την 
αυστηρή τιμωρία από τον πατέρα των 
θεών και των ανθρώπων.

Απόλλωνα στη Δήλο. Πρόκειται για 
θεσμό που μπορεί να παραλληλι
στεί με τις σύγχρονες θεσμοθετή
σεις υπηρεσιών τουρισμού και του - 
ριστικής αστυνομίας.

Ε. Για να ξαναγυρίσουμε στα 
θέσμια γύρω από τη δημόσια φ ιλο
ξενία, που βρίσκονται στην αρχαία 
Ελλάδα από την απ ώ τατη εποχή 
του πολιτισμού της, αλλά που δεν 
αναλύουμε σε έκταση σε τούτη  
την έρευνα, θα αναφερθούμε στο 
θεσμό της λειτουργικής θεωροδο- 
κίας. Πρόκειται για θεσμό που α να 
π τύχθηκε κυρίως σε πόλεις που

οργάνωναν αγώνες και πανηγύρια 
θρησκευτικά ή σε ιερά και μαντεία 
και αφορούσε την επίσημη φ ιλοξε
νία των θεωρών. Οι θεωροί, με 
επ ικεφαλής τους τον αρχιθεωρό, 
ήταν οι επίσημες αντιπροσωπείες 
που επ ισκέπτονταν μια πόλη ή 
ένα ιερό ή μαντείο, προκειμένου να 
παρακολουθήσουν αθλητικούς α 
γώνες ή άλλες τελετές . Σε τούτες  
έπρεπε να προσφερθεί δημόσια 
φιλοξενία, σύμφωνα με την κρα
τούσα ηθική αντίληψη, αλλλά και 
πολιτική υποχρέωση της κάθε π ό 
λης προς επίσημους ξένους. Ετσι, 
π λούσ ιο ι π ο λ ίτες  α να λάμβαναν
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σαν δημόσιο λειτούργημα τη  φ ιλο 
ξενία και φροντίδα των θεωρών, 
που ήταν εξόχως επίσημα π ρό
σωπα.

ΣΤ. Ας δούμε όμως, μερικά χ α 
ρακτηριστικά σημεία - στοιχεία, 
του  τι περιλάμβανε η φ ιλοξενία 
που προσφερόταν στην αρχα ιο
ελλην ική  κο ινω νική ζω ή, π ά ν τα  
από ιδιώτες, ε ίτε  στα πλαίσια της 
πολιτικής προξενιάς και της λ ε ι
τουργικής, ε ίτε  σαν επ ιμέλεια των 
ξένων και λειτουργική θεωροδικία. 
Τα σπίτια όπου γινόταν η φ ιλοξε
νία δεν ήταν βέβαια μεγαλοπρεπή 
μέγαρα, γ ιατί τέτο ια  κτίρια - ν α ο ί-  
στην αρχαία Ελλάδα γίνονταν μόνο 
προς τιμή των Θεών. Είχαν όμως το  
ειδικό δωμάτιο, όπου θα φ ιλοξε
νούσαν τους ξένους. Οσα μάλιστα 
σπίτια δ ιέθεταν και υπερώα, που 
λέγονταν γεισιποδίσματα και ήταν 
είδος μπαλκονιού από τη  μεριά 
προς το δρόμο, έβαζαν εκεί τους 
ξένους να κοιμηθούν.

Οι πλουσιότεροι, βέβαια, έ κ τ ι
ζαν ολόκληρο ξεχωριστό διαμέρι
σμα για τους ξένους, που το  διακο
σμούσαν με όση δυνατή π ο λυ τέ 
λεια, όχι όμως και μεγαλύτερη από 
εκείνη των δικών τους διαμερισμά
των, για να μη θεωρούνται ξενο- 
μανείς. Ο ξένος, μόλις έφ τα νε στο 
σπίτι που θα τον φιλοξενούσε, 
αντάλλαζε με τον οικοδεσπότη φ ι
λοφ ρονήσ ε ις  κα ι χα ιρ ετ ισ μ ού ς , 
σφίγγαν τα  χέρια -ένδε ιξη  αμοι
βαίας εμπ ιστοσύνης- και φ ιλιόν
τουσαν. Πριν καθίσει στο τραπέζι ο 
ξένος, δεχόταν τις περιποιήσεις 
των δούλων, που του έπλεναν τα 
πόδια, τον αρωμάτιζαν και του 
έκαναν μασάζ για να ξεκουραστεί. 
Τα σκεύη που θα χρησιμοποιού
σαν στην φιλοξενία ήταν π ο λυ τε 
λέστατα και, αν το σπίτι που είχε 
ξένο δεν δ ιέθετε τέτο ια  σκεύη, τα 
δανιζόταν, προκειμένου να προ
σφέρει άρτια φ ιλοξενία στον ξένο 
που είχε, από συγγενικό ή άλλο 
φιλικό νοικοκυριό. Προς τιμή του 
ξένου, γινόταν θυσία στον Κτήσιο 
Δία και με τη  σειρά του  ο ξένος 
έκα ιγε λιβάνι και έκανε προσευχή 
για την ευτυχ ία  του  σπιτικού που 
τον φ ιλοξενούσε. Στη συνέχεια, αν 
προσφερόταν γλέντι μεγάλο στον 
ξένο, γίνονταν και θυσίες στο Δ ιό 
νυσο και λέγονταν ύμνοι προς τιμή 
του. Οταν έφ ευ γε  ο ξένος, του 
δίνονταν δώρα αναμνηστικά της 
φιλοξενίας που δέχτηκε και αυτός

ανταπέδιδε με αναλογα ενθυμή
ματα προς τον οικοδεσπότη που 
τον φιλοξένησε. Συνηθίζονταν α 
κόμη να κρατούν ένα σύμβολο της 
φιλοξενίας που έγινε. Πρόκειται 
για αστραγάλους ή άλλους σπον
δύλους ζώων, που χώριζαν σε δυο 
μέρη, που ονομάζονταν λίσπεις, 
και κρατούσαν από ένα, φ ιλο ξε
νούμενος και οικοδεσπότης, ώστε 
να μπορούν να αναγνωρίζονται 
όπου και αν βρίσκονταν.

3. Επίλογος - Βιβλιογραφικά
Α. Στη σύντομη τούτη  ιστορική - 

κ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ικ ή  έ ρ ε υ ν α , π άνω  
στους θεσμούς για τον τουρισμό 
στην αρχαία Ελλάδα, συγκεντρώ 
θηκαν μερικά στο ιχεία πολιτισμού, 
που καταδείχνουν την πολιτιστική 
προκοπή του  αρχα ιο -ελλην ικού  
κοινωνικού χώρου. Δείχνουν ότι 
στην ιστορική εποχή που συνηθί
ζετα ι να την ονομάζουν κλασική 
αρχαιότητα, στον ελληνικό γ εω 
γραφικό χώρο έζησαν άνθρωποι, 
που τις καταβολές τους στον πολι
τικό και κοινωνικό τομέα  των δημο
κρατικών - διανθρώπινων σχέσεων 
μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε για 
τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Ο 
θεσμός των προξένων, που δ ιευ 
κολύνουν τις εμπορικές και άλλες 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ των 
διαφόρων κρατών, είναι θεσμός ε λ 
ληνικός. Ο θεσμός της δημιουργίας 
κρατικών υπηρεσιών τουρισμού και

ειδικής τουριστικής αστυνομίας ε ί
ναι γνωστός και χρησιμοποιείται 
στην αρχαία Ελλάδα. Ακόμη και νο 
μοθετικά μέτρα, που στη σύγχρο
νη διεθνή ζωή χρησιμοποιούνται 
για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης 
του  τουρισμού, ήταν γνωστά στην 
αρχαία Ελλάδα σαν διευκολύνσεις 
και σύμβολα φιλοξενίας, που δίνον
ταν στους ξένους. Βλέπουμε α κό 
μη, ότι σε μια τόσο απόμακρη 
ιστορικά εποχή, οι άνθρωποι ζουν 
σε ηβικές παραδόσεις που εν ισχύ
ουν την κοινωνικότητα και τις μ ε
ταξύ  τους σχέσεις, ώ στε να α να 
πτύξουν και κάθε είδος διανθρώπι
νης πολιτιστικής σχέσης. Αθλητικά 
φεστιβάλ, θρησκευτικά και εμπορι
κά π α νηγύ ρ ια , π ερ ιηγή σ εις , με 
σκοπό τη γνωριμία αξιοθέατω ν τ ό 
πων, θεατρικές παραστάσεις δ ιε 
θνούς ενδιαφέροντος, ακόμη και 
τόπους ιδιαίτερης ανάπτυξης των 
τεχνώ ν και των επιστημών δ ιέθετε 
η αρχαία Ελλάδα.

Είναι πίστη μας, και τού το  θ έ 
λουμε να τονιστεί στη σκιαγραφική 
αυτή  έρευνα, ότι το  σύγχρονο 
θέμα τουρισμός, σαν εξόχως πολι
τιστικό φαινόμενο των κοινωνιών 
της εποχής μας, προκειμένου να 
ερευνηθεί από κοινωνιολογική, νο 
μική ή άλλη πλευρά, είναι ανάγκη 
να τοπ οθετηθεί ιστορικά στις α- 
παρχές του, που βρίσκονται στον 
πολιτικό χώρο της αρχαίας Ελλά
δας.
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Α ΡΓΑ το Βράδυ φτάσαμε στα 
Καλάβρυτα. Την τταγερή μα 

ξάστερη νύχτα θελήσαμε να π ερ 
πατήσουμε λίγο στα λιθόστρωτα 
δρομάκια της μαρτυρικής Π ολιτεί
ας. Ο Καλαβρυτινός όμως φίλος 
μας που μας περίμενε παγωμένος 
σχεδόν, από το σιγανό βοριαδάκι, 
μας ωδήγησε χωρίς άλλη σ υζήτη 
ση στο σπίτι του. Ηταν συγγενής 
μακρυνός του μεγαλύτερου της 
συντροφιάς, που είχε και την «έμ- 
πευση» να «πιάσουμε» χειμω νιάτι
κα Χελμό. Ένα τζάκι αναμμένο, 
άφθονο εκλεκτό κρασί και α π έ 
ραντη ζεστασιά ήσαν ό,τι έπρεπε 
για κάποιο, πρόσκαιρο έστω, α να 
βάπτισμα στην όμορφη κολυμπή
θρα μιας περισσότερο όμορφης, 
αμόλευτης, ανεπ ιτήδευτης ζωής.

Στο σπίτι του  μπάρμπα - Θ ό
δωρου, έτσι έλεγαν τον πρόσκαιρο 
σπιτονοικοκύρη μας, που ισχυριζό
ταν, πως κρατούσε από ο ικο γέ
νεια καπεταναίω ν του 21, άκουσα 
με λεπτομέρειες, για το ανοσιούρ
γημα των Ναζί. Χρειάστηκε πολλή 
προσπάθεια ο απλοϊκός εκείνος 
αφ ηγητής, γ ια  να μπορέση να 
συγκρατήση κάποια δάκρυα, που 
έτσι καθώς τάπ νιγε τούσφιγγαν 
περισσότερο την καρδιά. Είχε και 
αυτός, και ποιος δεν ε ίχε αλλοίμο

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ Ο Μ ΟΡΦ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

>:τα
ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Και την Αγία Λαύρα
«Χαρά που τόχουν τα βουνά τα κάστρα 

περηφάνεια,
γιατί γιορτάζει η Παναγιά γιορτάζει 

κι η Πατρίδα.

νο, το  μερίδιό του στην εκατόμβη 
των θυμάτων του φασισμού... Ας 
είναι, όμως... Η νύχτα είχε τραβήξει 
αρκετά και χρειαζόταν λίγος ύ 
πνος. Το πρωί έπρεπε να συνεχί- 
σουμε το ταξίδι μας. Τα Καλάβρυ
τα, άλλωστε, δεν ήταν ο προορι
σμός μας. Το προσκύνημά μας α υ 

τό, αυτή η χειμωνιάτικη εκδρομή 
μας ήταν για το μοναστήρι. Στην 
Αγια Λαύρα θα πηγαίναμε...

Στο λίγο δρομο που μας χώριζε 
από τα Καλάβρυτα, συνεπαρμένοι 
απ ό το υ  χ ιλ ιο τρ α γ ο υ δ ισ μ έ ν ο υ  
Χελμού την άγρια γαλήνη, βρήκαμε 
την ευκαιρία, σαν ελάχιστο δείγμα
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τιμής στη μνήμη του, να πούμε δυο 
λόγια, για τον τραγουδιστή αυτού 
του βουνού, τον αμίμητο Περεσιά- 
δη. Κάποιος μάλιστα ακούστηκε να 
σ ιγομουρμουρίζη σε μια στιγμή 
που επεκράτησε απόλυτη σιωπή. 
«Που ήσουνα Γκόλφω, καϋμένη 
Γκόλφω... Ημουν επάνω στο Χελ
μό κι έπινα αθάνατο νερό...». Λίγο 
θέλαμε να φτάσουμε στο δοξα
σμένο μοναστήρι. Κάπου, σ ένα 
πλάτωμα του δρόμου, σταθήκαμε 
στο μικρό καφενεδάκι για ένα ζ ε 
στό φασκόμηλο, από αυτό που 
φυτρώνει στις κορυφές του Χελ
μού. Μια παρέα γεροτσελιγκάδες, 
ζωντανά μνημεία μιας άλλης επ ο 
χή ς  ρουφώντας πρωί πρωί κοκκι- 
νέλι με κρεμύδι, κι ελιές, τόχαν 
στήσει στο κλέφτικο. ' Ηταν ό,τι 
έπρεπε. Μια προετοιμασία για να 
λουστούμε σε λίγο στην κολυμπή
θρα της Ελληνικής Ελευθερίας.

«Χαρά που τόχουν τα βουνά 
τα κάστρα περηφάνεια, 
γιατί γιορτάζει η Παναγιά 
γιορτάζει κι η Πατρίδα

Μερικά λεπτά έπ ειτα  ο αυτοκ ι
νητόδρομος μας φέρνει στην Αγία 
Λαύρα.

Δόξα της πίστης και του γένους 
καύχημα είναι τούτο  το  χιλιόχρονο

μοναστήρι. Η Αγία Λαύρα!... Πόσα 
δάκρυα δεν έχουν τρέξε ι στο ά 
κουσμα της... Πόσες καρδιές δε 
σπαρτάρησαν θεριεμένες από το 
μεγαλείο και τη σημασία της. Πόσο 
μελάνι δε χύθηκε για να γρ α φ το ύ 
νε τραγούδια, τραγούδια αιώνια, 
τραγούδια που τραγούδησε και 
τραγουδά ο λαός μας για το  κ ά 
στρο αυτό  του ξεσηκωμού:

Κρυφά το λένε τα πουλιά 
κρυφά το λεν τ ' αηδόνια 
κρυφά το λέει ο Γούμενος 
από την Αγια Λαύρα 

*

«Παιδιά για μεταλάβετε 
για ξεμολογηθήτε 
δεν ε ίν ' ο περσινός καιρός 
κι ο φετεινός χειμώνας.

Μας ήρθε η Άνοιξη πικρή 
το καλοκαίρι μαύρο 
γιατί σηκωθη πόλεμος 
και πολεμούν τους Τούρκους.

*

Να διωξουμ όλη την, Τουρκιά 
ή να χαθούμε ούλο/.

Πρόθυμος ξεναγός μας είναι έ 
νας σεβάσμιος ιερωμένος, σύμβολο 
κι απομεινάρι μαζύ ενός ολόκλη
ρου κόσμου. Μας οδηγεί με τη

Στις φωτογραφίες και των δύο σελίδων 
«γωνίες» από τα μαρτυρικά Καλάβρυ
τα. Επάνω: Ο τόπος του μαρτυρίου, ο 
χώρος όπου τα Ναζιστικά στρατεύματα 
κατοχής εξετέλεσαν ολόκληρο τον 
άρρενα πληθυσμό της κωμοπόλεως. 
Στην απέναντι σελίδα επάνω: Το Ηρώ- 
ον των Καλαβρύτων που στήθηκε σ' 
ανάμνηση των γνωστών και άγνωστων 
αγωνιστών που έπεσαν κατά την Εθνε
γερσία του 1821. Κάτω: Ο ιστορικός 
ναός της Αγίας Λαύρας, όπου ο Παλαι
ών Πατρών Γερμανός ύψωσε την ση
μαία της Επαναστάσεως.

γλαφ υρότητα που τον διακρίνει 
σ τα μονοπάτια του θρύλου και της 
ιστορίας. Αν και είναι αληθινά α 
φ άντασ τα  δύσκολο να βάλης σε 
καλούπια μέσα ιστορικά τη ζωή 
ενός συμβόλου, ο αγαθός Λευίτης 
τα  καταφέρνει περίφημα. Μ οιάζει 
θαρρείς σα να μιλά για πράγματα 
χθεσινά, για γεγονότα  που τα  έζη- 
σε ο ίδιος. «Στα χρόνια, μας λέγει, 
του βυζαντινού Αυτοκράτορα Νι
κηφόρου Φωκά πήγε στο ' Αγιο 

Ορος ο Οσιος Αθανάσιος ο Αθω 
νίτης. Αμαζί του  έφθασαν και δύο 
άλλοι ασκητές. Λίγο καιρό έπ ειτα  
ο ι δύο μοναχοί χώρισαν. Ο ένας 
πήγε στη Ρωσία και ο άλλος, Ευγέ
νιος ήταν τ ' όνομά του, έφθασε 
στην Πελοπόννησο και έχτισε στον
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τόπο αυτό το μοναστήρι της Αγιας 
Λαύρας. Το γεγονός αυτό, που 
πρέπει να έγ ινε στα 961, ε ίχε  σαν 
αποτέλεσμα να προκαλέση το  ε ν 
διαφέρον όσων ήθελαν να ασκητέ- 
ψουν. Στην Αγία Λαύρα σ υγκεν
τρώθηκαν μοναχοί απ όλη την 
Ελλάδα. Πολλοί, συνεχίζει ο ξενα 
γός μας υποστηρίζουν, πως το  νέο 
μοναστήρι ήταν εξάρτημα του  της 
Μ εγίστης Λαύρας του  Αγίου Ο 
ρους. Τούτο δε φα ίνετα ι αληθινό. 
Αντιθέτως, το  βέβαιο είναι ότι η 
νέα μονή ήταν ανεξάρτητη  και το  
1615 ο Πατριάρχης Τιμόθεος την 
ανεγνώ ρισε ως Σ ταυροπ ηγιακή. 
Στα χρόνια της μαύρης σκλαβιάς, 
παρά τις πιέσεις του κατακτητού, 
οι μοναχοί της Αγίας Ααύαρς κρά 
τησαν ψηλά το  εθνικό φρόνημα 
της περιοχής και βοήθησαν με 
κάθε τρόπο τους διωγμένους και 
κατατρεγμένους από την τουρκική 
εξουσία Χριστιανούς. Το μοναστήρι 
όμως, που ε ίχε γίνει πραγματικά 
θρησκευτικό και εθνικό προσκύνη
μα, κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ ε  απ ό  το υ ς  
Τούρκους το  1585. Μια μεγάλη 
πυρκαίά ρήμαξε τους πολύτιμους 
θησαυρούς, τα  κειμήλια, τα  αμίμη
τα  έργα της τέχνης, που αιώνες 
ολόκληρους οι ευσεβείς μοναχοί 
μάζευαν με αγάπη και φροντίδα.

Δέκα π έντε χρόνια η Αγία Λ α ύ 
ρα ήταν ένας όμορφος, αξιοθρήνη
τος σωρός, από στάχτες και ερ ε ί
πια. Ωσπου, το έτος 1600, ένας 
θ εο φ ο β ο ύ μ ενο ς  και δρα σ τήρ ιος 
Καλαβρυτινός, ο Ιωάννης κα τά φ ε- 
ρε με πολλή προσπάθεια να ξανα- 
χτίση το  μοναστήρι. Οι διασκορπι
σμένοι μοναχοί ξαναγύρισαν στο 
ερημητήριό τους, το  οποίον τώρα 
ε ίχε γίνει αρκετά πλούσιο από 
δωρεές και άλλα εισοδήματα. Το 
1645 το καθολικό της Αγίας Λ α ύ 
ρας αγιογραφ είτα ι από το  ζω γρά
φο ιερομόναχο Ανθιμο. Λίγο α ρ 
γότερα, ο ανακαινιστής Ιωάννης, 
που ε ίχε εν τω  μεταξύ γίνει η γ ο ύ 
μενος, π έθανε και τον διαδέχτηκε 
ο ιερομόναχος Γενάδιος. Αυτός ο 
π ανέξυπ νος κληρικός κ α τά φ ερ ε  
με τη  βοήθεια του Πατριάρχη Τιμο
θέου να επ ιτύχη ανεξαρτησία από 
τον Επίσκοπο Καρνίτσης. Νέα ακμή 
γνώρισε η Αγία Λαύρα επί η γ ο υ 
μένου Ευγενίου. Ο Ευγένιος, ά ν 
θρωπος με μόρφωση ευρύτερη και 
ισχυρή θέληση, π έτυ χε  υλική εν ί
σχυση από τους ηγεμόνες των 
Παραδουνάβιων περιοχών, το  Βα-

Επάνω: Ο Αγιος Γεώργιος. Κέντημα 
από την Αγία Λαύρα. Κάτω: Η φραγγέ- 
λωση του Χριστού. Λεπτομέρεια από 
το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Αγίας Λαύ
ρας. Στην απέναντι σελίδα: Η Παναγία 
η Βρεφοκρατούσα. Θαυμάσια εικόνα 
της Αγίας Λαύρας.

σίλειο και το Στέφανο. Η μεγάλη 
αυτή  βοήθεια επ έτρεψ ε στον Ευ
γένιο να οικοδομήση στα 1689 τη 
νέα  μονή, όχι στα ερείπ ια της 
παλαιός, αλλά γύρω από τον ισ το
ρικό ναό, που σώζεται μέχρι σήμε
ρα». Μια ευχή ψιθυρίζει ο πρόθυ
μος ξεναγός μας «υπέρ αναπαύ- 
σεως του  κεκοιμημένου αδελφ ού- 
ημών Ευγενίου» και συνεχίζει την 
τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία του 
δοξασμένου μοναστηριού, που μας 
έχ ε ι κ α τα γ ο η τε ύ σ ε ι. «Μ ετά  το  
1735, που ηγούμενος ήταν ο Τιμό
θεος, η περιουσία της Αγίας Λ α ύ 
ρας αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. 
Τότε έγιναν και σημαντικά έργα 
στο ναό. Κυρίως εικονογραφήθηκε 
ο νάρθηκας. Πάνω όμως στη μ εγ ά 
λη ακμή έφ τα σ ε η καταστροφή. Η 
απ οτυχία  της Επαναστάσεως του 
1770 ήταν για την Αγία Λαύρα 
όπως και για το Εθνος ολόκληρο, 
αρχή απεριγράπτων δεινών. Το 
έτος 1772 ένα λεφούσι Αλβανοί, 
αφού έμειναν αρκετές μέρες στη 
μονή φ ε ύ γ ο ν τα ς  έκα ψ α ν  το υ ς  
σταύλους και τις αποθήκες. Τον 
επόμενο χρόνο τη λεηλάτησε ο 
Ζέκος Χάρος και αργότερα άλλο 
μπουλούκι Αλβανοί. Τόση ήταν η 
φτώ χεια  και η αθλιότητα των μο

ναχών, ώστε, όπως αναφέρει κώ 
δικας της εποχής «ούτε κοχλιάριον, 
μήτε ξυλοκανάταν άφησαν οι θη 
ριώδεις αυτο ί Αλβανοί που ηναγ- 
κάζοντο οι μοναχοί να ζητούν τέν - 
τζερην δια να μαγειρεύσουν». Ο 
ταν έφ τασ ε η ώρα της εθνεγερσ ί
ας, η Αγία Λαύρα έδωκε το επ ιβλη
τικό της παρών. Δεν είναι βέβαια 
απαραίτητο, γ ιατί είναι σ όλους 
γνωστό, να μιλήσουμε για το  χρο
νικό του  ξεσηκωμού την ιστορική 
εκείνη ημέρα της 25ης Μαρτίου 
του  1821. Εκείνο όμως που πρέπει 
να τονίσουμε είναι η σπουδαιοτά- 
τη  συμβολή της μονής στον ιερό 
αγώνα σε χρήματα και εφόδια. 
Δεκάδες είναι τα  έγγραφ α, οι α να 
φορές και οι μαρτυρίες των αγω νι
στών. Εχω εδώ να σας διαβάσω 
δύο απ ' αυτά, που είναι αρκετά 
χαρακτηρ ιστικά . Είναι α ντίγραφ α  
και τα  κρατώ για παρόμοιες π ερ ι
πτώσεις, έκανε ο σεβάσμιος ιερω 
μένος και έβγαλε από το  ράσο του 
δύο κομμάτια κιτρινισμένο χαρτί, 
φυλαγμένο σε ζελατίνα. Τα έγ γ ρ α 
φ α  αυτά, που ε ίχε την καλωσύνη 
να μας παραχωρήση για μια σύν
τομη αντιγραφή αναφέρονται το  
πρώτο στη φιλοξενία στο μονα
στήρι των Σωμάτων του Πανουρ- 
γιά και του  Δυοβουνιώτη και το  
δεύτερο είναι ο γενικός λογαρ ια
σμός που η μονή υπέβαλε μετά το  
τέλος του αγώνα στις επίσημες 
του κράτους αρχές.

Γράφει το  πρώτο κείμενο:
Σημειούτα ι γεν ικός λ ο γ α ρ ια 

σμός εξόδων Μονής επί σ τρατευ -
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μάτων Δυοβουνιώτη και Πανουρ
γία.
Καταγραφή των στρατευμάτων των 
δύο Σωμάτων του κ. Νάκου Πανουργιά 
και Δυοβουνιώτη διαβαινόντων εκ της 
Μονής της Αγίας Λαύρας και μενόν- 
των εις το Ιερόν Μοναστήριον επί 
ημέρας δύο.

Ψωμί δια 4 γεμεκλίκια οκ. 1100 προς 
15 παράδες 412,20 

Κρέας δια 4 γεμεκλίκια οκ. 250 προς 
40 παράδες 250.- 

Τυρί δια 4 γεμεκλίκια οκ. 200 προς 40 
παράδες 2 0 0 -  

Βούτυρο και λάδι δια 4 γεμεκλίκια οκ.
64 προς 100 παράδες 640.- 

Κρασί δια 4 γεμεκλίκια οκ. 1500 προς 
10 παράδες 375.- 

Κριθάρι δια 4 γεμεκλίκια οκ. 640 προς 
20 παράδες 3 2 0 -  

Συμποσούνται εις οκάδας 3754 -  γρό- 
σια 1717,20

Χίλια επτακόσια πεντήκοντα επτά και
ήμισυ

Τρεις χιλιάδες επτακόσια πεντήκοντα 
τέαααρες εκτός αχύρου, ρακιού και

άλλων.
Αγία Λαύρα 1824 Δ/βρίου 18

Εξωδευσεν εις τους στρατιώτας το 
Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας και εις

τα δύο Σώματα ψωμί οκ. 500, κρέας οκ. 
200, τυρί οκ. 150 και κάμποσον κρασί, 
κριθάρι εις τ άλογα και λοιπά ζώα οκ. 
150 και άχυρον αρκετόν, τα οποία 
νομίζονται εις βάρος ούτινος ανήκει 
και δίδεται το ποσόν δια λογαριασμόν 
εν καιρώ τω δέοντι.

Οι Πατριώται 
Γεώργιος Δυοβουνιώτης 

Νάκος Πανουργιάς

Και τώρα, ας δώσουμε και πάλι 
το  λόγο στον εμπνευσμένο ιερο
μόναχο, για να συνέχιση την τόσο 
ζωντανή αφήγησί του γύρω από 
την ιστορία και τη σημασία της 
Αγίας Λαύρας «Ενώ η Επανάσταση 
ε ίχε θεριέψει στο Μόριά και ενώ η 
Αγία Λαύρα μετά την ύψωση του 
Τίμιου Λαβάρου είχε γίνει το  α κα 
τάλυτο  σύμβολο της ελευθερίας, 
έφθασε η Αφρικανική λαίλαπα, ο 
Ιμπραήμ. Στις 4 Μ άιου του 1826 
έκαψε το  μοναστήρι, το οποίο ό 
μως π ροηγουμένω ς ε ίχαν  π ρο- 
φθάσει οι μοναχοί να εκκενώσουν 
από την κινητή περουσία του  και 
τα  ανεκτίμητα κειμήλια. Ε1 μεγάλη 
καταστροφή γράφτηκε από κ ά 
ποιο χέρι μοναχού στο νάρθηκα 
της παλαιός μονής. «1826 Μ άιου 4. 
Επέρασεν ο Ιμπραήμ Πασάς από

τα  Καλάβρυτα, λεηλατών και αι- 
χμαλωτίζων. Εκαυσε δε και την 
Μονήν Αγίαν Λαύραν ο Ομερχμε- 
τής Τούρκος».

Η καταστροφή από τη φωτιά 
ήταν τόση ώστε και αυτός ο Α ιγύ 
πτιος στρατάρχης λέγετα ι πω ςμε- 
τάνοιωσε για την πράξη του. Σε 
μια στιγμή τον άκουσαν να μονο- 
λογή: «Κρίμα στο Βακούφ». μετά 
την απελευθέρωση άρχισε η α ν έ 
γερση της Νέας Μονής και το  1833 
η ανοικοδόμηση του νέου ναού της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ένα έρ 
γο αληθινά αξιοθαύμαστο. Οι μο
ναχοί όμως της Αγίας Ααύρας και ο 
Ελληνικός λαός δε χάρηκαν δυστυ
χώς το προσκυνητάρι της πίστεως και 
της πατρίδος. Στις 24 Ιουλίου 1844 
ώρα 10 το  πρωί ένας τρομακτικός 
σεισμός σώριασε σε ερείπ ια την 
περήφανη εκκλησία. Λίγα χρόνια 
μετά, το  1850 άρχισε με πολλές 
δωρεές μεγάλων ευεργετώ ν να 
χτίζετα ι νέα εκκλησία σε σχέδιο 
του αρχιτέκτονα Νικολάου Ζέρβα. 
Και το  νέο όμως Μοναστήρι κ α τα 
στράφηκε στα χρόνια της κατοχής. 
Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 οι 
Χιτλερικές ορδές έφτασαν στα Κα
λάβρυτα. Επειτα από το  όργιο 
του αίματος με το  οποίο μέθυσαν 
τα  Χιτλερικά κτήνη τράβηξαν την 
επομένη προς το ιστορικό μονα
στήρι. Οι μοναχοί μόλις πρόφθασαν 
να κρυφθούν στο κοντεινό δάσος.

Η φω τιά συμπλήρωσε την κ α 
ταστροφή. Ευτυχώς, που και πάλι 
χάρις στην προνοητικότητα των 
μοναχών σώθηκαν τα  κειμήλια του 
αγώνα. Μ ετά την απελευθέρωση 
άρχισε να ξαναχτίζετα ι η Αγία 
Λαύρα σε σχέδιο και με την φρον
τίδα του  διακεκριμένου αρχιτέκτο- 
νος και σοφού διδασκάλου κ. Α να
στασίου Ορλάνδου».

Ετσι το ξακουσμένο μοναστήρι 
ξανάγινε, όπως ήταν τον καιρό της 
δόξας του, ώστε να «μην υπάρχη 

Ελλην αγνοών το  όνομα της Αγίας 
Λαύρας, αφ ης πνοή Θ εού κατήλ- 
θεν εν μέσω βροντών και ασ τρα
πών, κατά την ιεράν και εθνικήν 
ημέραν της 25 Μαρτίου 1821 και 
από των λόφων της οποίας θειον 
κήρυγμα και πυρ εκπορευθέν, έ 
φ λεξε τα  στήθη των δούλων, ύψ ω 
σε τας διανοίας, κατηύγασε τα 
μέσωπα και ώπλισε τον Δαυίδ της 
Ελλάδος κατά του απ ίστου Φιλί - 
σταίου και τυράννου».
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υπηρεσίες δεν πρόφταιναν να βεβαιώ
νουν τους θανάτους. Αλλά δεν ήταν 
μόνον η πείνα, ήταν και το κρύο του 
χειμώνα, η ανυποδησιά και η γύμνια 
που συντελούσαν σε τούτο το μεγάλο 
θανατικό. Κι οι μελλοθάνατοι, όσοι δεν 
πέθαιναν στα σπίτια τους, ξαπλωμένοι 
στους δρόμους ζητούσαν τη βοήθεια 
των περαστικών καθώς κατέβαιναν τα 
πρωινά από τις μεγάλες αρτηρίες της 
Αθήνας προς το κέντρο και τους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς. Κι ήταν 
πολυάνθρωπη τότε η Αθήνα, γιατί είχε 
υποδεχθεί και τους Πειραιώτες, ύστε
ρα από τους απριλιανούς βομβαρδι
σμούς των Γερμανών. ' Ετσι, στις πλα
τφόρμες των σιδηροδρομικών σταθμών 
της Αθήνας και του Πειραιά, βιαστικά 
και ανήσυχα πλήθη και ξαπλωμένοι 
ετοιμοθάνατοι, έδιναν την πιο θλιβερή 
εικόνα των χαλεπών εκείνων καιρών.

»Και τα υπόστεγα των σιδηροδρομι
κών σταθμών ήταν προθάλαμοι μελλο
θανάτων. Την πιο θλιβερή και την πιο 
μακάβρια εικόνα έδινε, ένα πρωινό του 
41, μια γυναίκα μισοξαπλωμένη δίπλα 
στα εκδοτήρια του Ηλεκτρικού Σιδηρο
δρόμου στον Πειραιά, μ' ένα παιδί 
μισοζώντανο και μ' ένα μωρό γαντζω
μένο από το στήθος της να μισοβυζαί-

Δραματικές αφηγήσεις Παιδιά σκελετωμένα πέφτουν στου

Α ΠΟ τον Ιούλιο του 1941, τρεις 
μήνες μετά την εισβολή των 

γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλά
δα, ο ελληνικός λαός, εκτός από την 
μπότα των κατακτητών, άρχισε να αντι
μετωπίζει και το φάσμα της πείνας, τον 
εφιάλτη που απείλησε με αφανισμό τη 
φυλή και είχε τραγικές συνέπειες στη 
βιολογική της εξέλιξη ακόμη μέχρι 
σήμερα.

' Ολοι οι ' Ελληνες, αλλά ιδιαίτερα οι 
κάτοικοι της Αθήνας και του Πειραιά, 
αντιμετώπισαν την έλλειψη βασικών 
ειδών διατροφής.

Είναι δύσκολο να περιγράφει το 
δράμα των εκατομμυρίων ανθρώπων, 
που πέθαιναν από ασιτία, αφού για 
ημέρες περιφέρονταν σκελετωμένοι, 
σωστά φαντάσματα του εαυτού τους, 
ζητώντας κάποιο ξεροκόμματο ή λίγη 
σταφίδα, όσο να μπορέσουν να κρατη
θούν στη ζωή. Το κρέας, το γάλα, τα 
ψάρια, το τυρί, το βούτυρο, τα όσπρια 
και το λάδι αποτελούσαν μακρινές 
αναμνήσεις. Το θέαμα που αντίκρυζε 
κανείς στους δρόμους ήταν φρικτό. 
Νέοι, γέροι και μικρά παιδιά, που μόλις 
μπορούσαν να σταθούν στα πόδια

τους, γύριζαν εδώ και εκεί αναζητών
τας κάποιο ίχνος τροφής. Το προσφι
λέστερο «στέκι» αυτής της «αναζητή- 
σεως» ήταν οι σωροί των σκουπιδιών, 
όπου μικρά Ελληνόπουλα, κατά ομά
δες, «σκάλιζαν με τα νύχια τους μαζί 
με τους σκύλους που έψαχναν και 
εκείνοι, αφού δεν φαγώθηκαν, για 
κανένα κόκκαλο».

Ηταν φρικιαστικό θέαμα να βλέ
πεις, ιδίως στις γειτονιές των μεγάλων 
πόλεων, παιδάκια κάθε ηλικίας, να 
σέρνονται μόλις στα ατροφικά τους 
πόδια και με φωνή μισοσβησμένη να 
επαναλαμβάνουν την τραγική επίκληση 
του θανάτου, που ήταν το κλάμα και το 
μοιρολόι ενός ολόκληρου λαού. «Πει
νάω - πεινάω...». Ύστερα, έπεφταν 
λίγο πιο πέρα μπροστά στα μάτια 
δεκάδων ανθρώπων, που τα κοιτούσαν 
αδιάφορα, αφού πια τους είχε γίνει 
τόσο «οικείος» ο θάνατος και αφού 
ήξεραν ότι αύριο, μεθαύριο, τους περί- 
μενε η ίδια τύχη: «Οι νεκροί στην 
Αθήνα και τον Πειραιά, που μετριόνταν 
κάθε μέρα σε εκατοντάδες, μεταφέ
ρονταν στα νεκροταφεία και με καρρο- 
τσάκια ακόμα, όπου οι ιατροδικαστικές

νει τη νεκρή. Μόλις είχε ξεψυχήσει 
από την πείνα και την παγωνιά. Την ίδια 
ώρα, την ίδια στιγμή, ένα τραγούδι 
ανατριχιαστικό ακουγόταν από το μέ
ρος της πλατείας: Ο-λα-ρι-α, Ό-λα- 
ρα! Εξω περνούσαν οι μπότες».

Εκτός από τα υπολείμματα των 
σκουπιδιών που συνήθως πετούσαν οι 
κατακτητές, οι λαχανίδες, τα βαλανί
δια, τα χαρούπια και κάποτε - κάποτε 
και το κρέας των αλόγων, ήταν μερικά 
από τα «φαγώσιμα» που παράτειναν, ή 
στο τέλος έσωσαν τη ζωή χιλιάδων 
ανθρώπων. Αλλά και αυτά τα ελάχιστα 
σώθηκαν, ιδίως τον χειμώνα του 1942.

«Το θέαμα που παρουσίαζαν οι 
νεκροί από την πείνα στον δρόμο και 
στα σπίτια ήταν φρικιαστικό. Συχνά 
έβλεπε κανείς ανθρώπους να ξεψυ
χούν στους δρόμους από την πείνα και 
τα πτώματά τους να μένουν εκτεθειμέ
να επί ώρες και ημέρες μέχρις ότου 
περάσει το μοναδικό κάρρο της Δη- 
μαρχίας να τα μαζέψη και να τα 
μεταφέρη στο Νεκροταφείο. Τις πε
ρισσότερες φορές τα πτώματα ήταν 
πολλά μαζί, γιατί, καθώς οι άνθρωποι 
γυρνούσαν για να βρουν κάτι να φάνε,
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Σαράντα δύο χρόνια από τότε

Ηταν φρικιαστικό το θέαμα να βλέπεις, ιδίως στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων, παιδάκια κάθε 
ηλικίας, να σέρνονται μόλις στα ατροφικά τους πόδια και με φωνή μισοσβησμένη να επαναλαμβάνουν 
την τραγική επίκληση του θανάτου, που ήταν το κλάμα και το μοιρολόι ενός ολόκληρου λαού. «Πεινάω - 
πεινάω...».

μους Η φρίκη των άταφων νεκρών Εκτελέσεις και ληστείες.

Στην απέναντι σελίδα επάνω: Γυμνά 
πεινασμένα παιδάκια στην κατοχική 
Αθήνα. Σ αυτή τη σελίδα επάνω: 
«Περιποίηση» σ' ένα πεινασμένο παι
δάκι από μάννα και αδελφή.

σταματούσαν κάπου να ξεκουραστούν 
και εκεί εύρισκαν το θάνατο. Τα νεκρο
τομεία ήταν ο τόπος συγκεντρώσεως 
των πτωμάτων. Εις αυτα ήταν κατά 
σωρούς στιβαγμένα τα πτώματα και 
από εκεί γινόταν η μεταφορά στα 
νεκροταφεία. Ο κατακτητής δεν διέθε
τε βενζίνη ούτε για την μεταφορά των 
πτωμάτων. Οι νεκροθάπτες δεν επαρ- 
κούοαν στο άνοιγμα των λάκκων, γιατί 
και τα πτώματα ήταν πολλά, αλλά και 
αυτοί ήταν εξαντλημένοι από την πεί
να. Αντί του ενός τάφου, για να ταφή 
ένα - ένα πτώμα χωριστά, ανοίγονταν 
κοινοί τάφοι για πολλά πτώματα. Μέσα 
σ' αυτούς τους λάκκους ρίχνονταν τα 
πτώματα το ένα επάνω στο άλλο μέ- 
χρις ότου γέμιση ο λάκκος και κατόπιν 
εοκεπάζοντο με λίγο χώμα. Η ταυτότη
τα των περισσοτέρων δεν ήταν γνω
στή, ούτε και μπορούσε να εξακριβω- 
θή. ' Ετσι πολλοί εθάπτοντο με την 
ένδειξη «αγνώστου ταυτότητος». Η 
σειρά προτεραιότητος, ή μάλλον η 
ουρά, όπως την αποκαλούσε ο κόσμος, 
η οποία είχε καθιερωθεί στη ζωή για 
όλα τα πράγματα κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής, έπρεπε να συνεχισθή και

μετά θανατον. Τα πτώματα έπρεπε να 
περιμένουν τη οειρά τους οτους δρό
μους, μέχρις ότου συγκεντρωθούν στα 
νεκροτομεία, τη σειρά τους εκεί και τη 
σειρά τους πάλι στα νεκροταφεία...».

Μπροστά στην απειλή της πείνας, 
σ' ολόκληρη την Ελλάδα αλλά ιδίως 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι Ελλη
νες αναγκάζονταν, όσοι βεβαίως εί
χαν, να πουλήσουν σε εξευτελιστικές 
τιμές και για ένα ξεροκόμματο, ή λίγα 
δράμια λάδι, κοσμήματα μεγάλης αξί
ας, ρούχα, έπιπλα κλπ. Αλλά λίγοι 
συνήθως οι τυχεροί, που κατάφεραν 
τελικά να εξοικονομήσουν την μπομπό
τα της σωτηρίας με αντάλλαγμα ολό

κληρη περιουσία. Αλλά, σαν να μη 
έφθαναν η πείνα και τα τόσα βάσανα 
του ελληνικού λαού, οι κατακτητές, σε 
συνεργασία μερικές φορές με ασυνεί
δητους ντόπιους κερδοσκόπους, μαυ
ραγορίτες, οργάνωσαν τη διαβόητη 
μαύρη αγορά, με αποκλειστικό σκοπό 
την αφαίρεση και την καταλήστευση 
κάθε είδους, που μπορούσε να μετα
φερθεί στη Γερμανία ή να χρησιμοποι
ηθεί για τις ανάγκες του στρατού της
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Κατοχής.
Οι πόλεις στις οποίες η μαύρη 

αγορά πήρε τις πιο τραγικές διαστά
σεις ήταν η πρωτεύουσα και ο Πειραι
άς, αφού ο τελευταίος έγινε από τους 
κατακτητές πολεμικό λιμάνι για τις επι
χειρήσεις τους στην Μεσόγειο και 
στην Αφρική, έτσι ώστε ελάχιστα πλε
ούμενα με είδη διατροφής να φθάνουν 
οτο επίνειο.

Ενα από τα προϊόντα για τα οποία οι 
Γερμανοί πήραν τα πιο αυστηρά μέτρα 
και το οποίο υπήρξε το προσφιλέστερο 
είδος των μαυραγοριτών ήταν το λάδι. 
Από την ετήσια παραγωγή λαδιού οι 
κατακτητές εδέσμευσαν τα 2/3. Το 
λάδι εστέλλετο κυρίως στη Γερμανία, 
αλλά και σε άλλες χώρες για τις 
ανάγκες των γερμανικών στρατευμά
των.

Τη μαύρη αγορά προσπάθησε με 
σπασμωδικά μέτρα να χτυπήσει το 
κατοχικό Υπουργείο «Επισιτισμού» με 
ένα σύστημα «δεσμεύσεων» κατανα
λωτικών αγαθών και «παρακρατήσε
ων», χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ετσι, 
έμειναν ανενόχλητοι στο ανόσιο «έρ
γο» τους οι μαυραγορίτες και οι δοσί- 
λογοι, οι οποίοι επλούτισαν, πατώντας 
στα κουφάρια των χιλιάδων Ελλήνων 
που πέθαιναν από την αβιταμίνωση και 
την ασιτία.

Η μόνη αχτίδα παρηγοριάς τις τρα
γικές εκείνες στιγμές ήταν για τους 
πεινασμένους ' Ελληνες η συμμαχική 
βοήθεια, η οποία άρχισε να καταφθάνει 
από το τέλος Νοεμβρίου 1942 για 
λογαριασμό του Ερυθρού Σταυρού. Τα 
εφόδια, που με τον τρόπο αυτό διανε
μήθηκαν ως το τέλος της Κατοχής, 
έφθασαν τους 669.632 τόννους, από 
τους οποίους 647.153 ήταν τρόφιμα, 
2.878 ενδύματα και 19.601 φαρμακευ
τικά είδη.

Αλλά δεν ήταν μόνο η μαύρη αγορά 
από τις κυριότερες αιτίες της πείνας 
και της δυστυχίας του λαού μας. Οι 
κατακτητές, αμέσως μετά την υποταγή 
της χώρας, «ανακάλυψαν» ποικιλία με
θόδων με τις οποίες η καταλήστευση 
των κάθε είδους αγαθών, που βρίσκον
ταν στα χέρια των Ελλήνων έγινε 
περισσότερο «οργανωμένη» και «συ
στηματική». Οι σπουδαιότερες από τις 
«μεθόδους» αυτές ήταν ο χαρακτηρι
σμός μερικών ειδών ως λείας πολέμου, 
οι επιτάξεις, τα μόνιμα «μπλόκα», οι 
δεσμεύσεις και η αγορά διαφόρων 
ειδών με κατοχικά μάρκα, ή πληθωρι
στικές ελληνικές δραχμές.

Οι γερμανικές Αρχές Κατοχής ως 
λεία πολέμου χαρακτήριζαν, όχι μόνο 
τα στρατιωτικά είδη, πράγμα που προ
βλέπει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και 
είδη που ανήκαν απ' ευθείας στον

ελληνικό λαό. Για τον σκοπό αυτό, 
ίδρυσαν σ ολόκληρη την επικράτεια 
«Υπηρεσίες λειών πολέμου».

Τα είδη που οι Γερμανοί θεωρού
σαν ως λεία πολέμου και κατέσχον, 
ήταν φάρμακα, υγρά και στερεά καύσι
μα, είδη ιματισμού, αυτοκίνητα τα ο
ποία δεν είχαν ακόμα τεθεί στην 
κυκλοφορία και κάθε μορφής εμπο
ρεύματα, που βρίσκονταν αποθηκευ- 
μένα στους χώρους των τελεωνείων, ή 
είχαν εισαχθή από το εξωτερικό και 
προορίζονταν για τις ελληνικές επαρ
χίες.

Οι επιτάξεις ήταν το άλλο μεγάλο 
«κόλπο» με το οποίο οι Χιτλερικοί 
οργάνωσαν σιγά - σιγά το ληστρικό 
τους όργιο σε βάρος των Ελλήνων. Σε 
πρώτη φάση τα στρατεύματα Κατοχής 
προέβαιναν σε επιτάξεις σπιτιών στις 
πόλεις και στα χωριά για το στρατωνι
σμό τους, χωρίς διόλου να ενδιαφέ- 
ρονται για την τύχη των ενοίκων. Τους 
πετούσαν κυριολεκτικά στον δρόμο, 
αφού, εκτός από τα σπίτια, στην επίτα
ξη συμπεριλαμβάνονταν έπιπλα, οικια
κά σκεύη κ.λπ. Δεν ήταν ασυνήθιστο το 
φαινόμενο να περιφέρονται άστεγες 
οικογένειες ολόκληρες με παιδιά, γέ
ροντες και αρρώστους. Εκτός από τα 
σπίτια επιτάχθηκαν νοσοκομεία, ξενο
δοχεία και σχολεία ακόμα. «Οι τραυμα
τία! του Αλβανικού μετώπου εξεδιώ- 
χθησαν εκ των νοσοκομείων, τα φάρ
μακα και τα εργαστηριακά όργανα 
τούτων αφηρέθησαν και αι αδελφοί 
νοσοκόμοι υπεχρεώθησαν να περιθάλ-

πωοι μόνον Γερμανούς τραυματίας και 
ασθενείς».

Την τύχη των νοσοκομείων, των 
σχολείων κ.λπ. είχαν και κάθε είδους 
εργοστάσια, ασχέτως αν είχαν ή όχι 
σχέση με πολεμικά είδη. Οι Γερμανοί 
τα χρησιμοποίησαν για την παραγωγή 
εφοδίων και άλλων αναγκαίων ειδών 
για τα στρατεύματά τους, ενώ πολλά 
από τα είδη αυτά έστελναν στην πατρί
δα τους. ' Οσα εργοστάσια δεν μπόρε
σαν να λειτουργήσουν από έλλειψη 
πρώτων υλών ή επειδή οι Αρχές Κατο
χής θεωρούσαν ότι οι ιδιοκτήτες τους 
σαμποτάριζαν το έργο τους έκλειναν 
και τα μηχανήματά τους μεταφέρονταν 
στη Γερμανία ή στη Βουλγαρία.

Αλλά, για να έχει το κεφάλι της 
«ήσυχο», η Γκεστάπο και σ' αυτά τα 
επιταγμένα εργοστάσια εγκατέστησε 
«ειδικούς», οι οποίοι κατέγραφαν τις 
πρώτες ύλες, παρακολουθούσαν τη 
λειτουργία του εργοστασίου και ανέ
φεραν κάθε ύποπτη κίνηση, μεταξύ 
των Ελλήνων εργατών και τεχνικών.
' Επειτα, και σε εφαρμογή του γνωστού 
«διαιρεί και βασίλευε», η αρμόδια για 
την επίβλεψη των εργοστασίων γερμα
νική υπηρεσία, διάλεγε μερικούς από 
τους εργάτες και τεχνικούς, ως δήθεν 
παραγωγικότερους. Τους έδινε διπλά
σιο και τριπλάσιο μισθό, δελτία ελευθέ- 
ρας κυκλοφορίας, σε όσα συγκοινωνια
κά μέσα υπήρχαν, και τρόφιμα. Το 
μέτρο αυτό εφαρμόσθηκε για πρώτη 
φορά στο επιταγμένο καλυκοποιείο 
του Μποδοσάκη στον Υμηττό, όπου και
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Αριστερά: Παρά την πείνα και τη 
δυστυχία πάντα υπάρχει ένα χαμόγελο 
αισιοδοξίας. Δεξιά: Καθαρίζεται από τις 
ψείρες. Το «στιγμιότυπο» σε δρόμο 
του Πειραιά.

για μια περίοδο απήργηοε το μεγαλύ
τερο μέρος του προσωπικού. Ο σκο
πός των «χαριστικών» αυτών παροχών 
είναι προφανής. Οι Γερμανοί ήθελαν 
να προκαλέσουν αντιζηλίες και καχυ
ποψίες μεταξύ των εργατών, ώστε να 
αποκλεισθεί κάθε απόπειρα εξεγέρσε- 
ως και αρνήσεώς τους να εργασθούν.

Κοντά στα σπίτια και στα εργοστά
σια επιτάχθηκαν, από την αρχή ακόμα 
της Κατοχής, όλα τα συγκοινωνιακά 
μέσα. Τα τραίνα, ήταν εντελώς απαγο
ρευμένα στους Ελληνες, γιατί χρησι
μοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για 
τη μεταφορά στρατευμάτων, πολεμι
κού υλικού και αγαθών από την Ελλάδα 
προς τις χώρες του Αξονος.

Αλλά, σαν να μην έφθαναν όλα 
αυτά, και για να είναι ο κατακτητής 
απόλυτα σίγουρος ότι τίποτε τελικά 
δεν θα του ξεφύγει, οργάνωσε τα 
περίφημα «μπλόκα» τα οποία ασφαλώς 
με οδύνη και αποτροπιασμό θα θυ
μούνται οι παλαιότεροι. Τι ήταν τα

«Χωρίς λόγια»

«μπλόκα»; Μα απλούστατα «μια ομάδα 
Γερμανών, Ιταλών ή Βουλγάρων στρα
τιωτών, ανάλογα με την περίπτωση, με 
επικεφαλής βαθμοφόρο, που υποχρε
ωτικά ήταν μέλος του κόμματος. Ηταν 
συνηθισμένο το φαινόμενο να βλέπει 
κανείς τις «ομάδες» αυτές στις εξό
δους και εισόδους των πόλεων, στους 
κεντρικούς δρόμους κ.λπ. Τα «μπλό
κα» που φαινομενικά ασχολούντο με 
τον έλεγχο των αδειών των ταξιδευόν- 
των Ελλήνων και με την ασφάλεια των 
συγκοινωνιών, ήταν στην πραγματικό
τητα το μέσο, με το οποίο η Γκεστάπο 
εφάρμοζε τις διαταγές του κατακτητή 
για τις δεσμεύσεις, τη λεία του πολέ
μου κ.λπ. ' Ετσι, εάν κανένας μπορού
σε να ξεγελάσει τους Γερμανούς και 
μεταφέρει δεσμευμένα τρόφιμα ή άλ
λα απαγορευμένα είδη ήταν δύσκολο 
να περάσει από τα «μπλόκα» τα οποία 
ανεξέλεγκτα και κατά την κρίση του 
επικεφαλής Ναζί απαγόρευαν τη διακί
νηση του ενός ή του άλλου προϊόν
τος».

Πολλές φορές όμως και τα «μπλό
κα» αποδεικνύονταν άχρηστα για τους 
κατακτητές, αφού αρκετοί στρατιώτες 
τους είχαν «ελαστική συνείδηση» απέ
ναντι στο καθήκον. Πριν γίνει ο έλεγ
χος, οι έμποροι ή οικογενειάρχες που 
μετέφεραν τρόφιμα ή και άλλα βασικά 
είδη, ετοίμαζαν για τους φρουρούς το 
σχετικό «δωράκι» που άλλοτε ήταν 
χρήματα και άλλοτε τσιγάρα, ποτά, 
ξηροί καρποί κ.α. Ετοι περνούσαν

αρκετά τρόφιμα προς μεγάλη βεβαίως 
ευχαρίστηση εκείνων που τα μετέφε
ραν και εκείνων που τα περίμεναν σαν 
το «μάννα εξ ουρανού», τη στιγμή που 
η κοιλιά είχε αρχίσει να φουσκώνει από 
την αβιταμίνωση και την πείνα. Αλλά, 
εκτός από την οργανωμένη και «επίση
μη» καταλήστευση των αγαθών του 
λαού μας, οι κατακτητές, ως μεμονω
μένα άτομα ή ομάδες, οργίασαν στη 
κυριολεξία και χιλιάδες από αυτούς 
επλούτισαν. Αναφέρονται περιπτώ
σεις, κατά τις οποίες χιτλερικοί αξιω
ματικοί μετέφεραν στο Βερολίνο κιβώ
τιο ολόκληρα από χρυσές λίρες και 
άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Ακόμα, 
σπάνια βιβλία, βυζαντινές εικόνες, έπι
πλα, αυτοκίνητα και καράβια ολόκληρα 
έγιναν ιδιοκτησία των «εκλεκτών» του 
ναζιστικού κόμματος. «Ολίγας ημέρας 
μετά την εγκατάστασιν των Γερμανών 
εις Αθήνας», αναφέρει ο Αστυνόμος 
Βολταράκης, «εουστηματοποιήθηκε η 
επιστημονική διαρπαγή διαφόρων τι
μαλφών, ειδών ρουχισμού, υποδήσε- 
ως, τροφών και επίπλων. Απεγύμνωσαν 
όλα τα δημόσια και δημοτικά γραφεία 
και πολλάς ιδιωτικός οικίας και τα 
αφαιρεθέντα έστειλαν αεροπορικώς 
και δια παντός άλλου μέσου εις Γερμα
νίαν, ελάχιστα δε ηγόραζον με τα 
κουρελόχαρτά των τα μάρκα».

Ενα άλλο, «σπουδαίο» και αυτό, 
μέσο για την οικονομική δολοφονία του 
λαού μας, μέσο το οποίο «εξασφάλι
ζε», όπως και οι «δεσμεύσεις», την 
«αξιοπρέπεια» των στρατευμάτων Κα
τοχής, ήταν η έκδοση και κυκλοφορία 
του λεγομένου μάρκου Κατοχής, όπως 
και ιταλικών λιρετών, και βουλγαρικών 
λέβα. Αμέσως μετά την κατάληψη της 
Ελλάδος, οι Γερμανοί τύπωσαν το 
κατοχικό μάρκο. Η αξία του αντιστοι
χούσε σε εξήντα ελληνικές δραχμές. 
Η χρησιμοποίηση του μάρκου αυτού ως 
ανταλλακτικούμέσου ήταν υποχρεωτι
κή για τον ελληνικό πληθυσμό. Με τον 
τρόπο αυτό, οι κατακτητές «αγόραζαν» 
όλα τα εφόδια που χρειαζόταν ο στρα
τός τους. Ομως, τα άφθονα κατοχικά 
μάρκα ικανοποιούσαν, κατά τον πιο 
ανώδινο τρόπο, και όλες τις προσωπι
κές ανάγκες των αξιωματικών και 
στρτιωτών του κατακτητή.

Μια άλλη «ενέργεια» των Αρχών 
Κατοχής που είχε άμεσο αντίκτυπο 
στην υποτυπώδη ελληνική οικονομία 
και συνέβαλε στο δράμα του λαού μας, 
ήταν η υποχρεωτική εργασία, την οποία 
ώφειλαν οι ' Ελληνες να προσφέρουν, 
άλλοτε στην ίδια τους την πατρίδα και 
άλλοτε στη Γερμανία.

Οταν τα μέτρα που πήρε η Γκεστά
πο για τη στρατολογία εργατών και την 
αποστολή τους στα εργοστάσια του 
Ράιχ απέτυχαν, και οι κατακτητές είδαν
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Μερικές ακόμα σκηνές από το δράμα 
του λαού μας. Οι Γερμανοί κατακτητές 
δεν σκέφθηκαν ούτε στιγμή να αφή- 
σουν κάποια προϊόντα για την επιβίωση 
των Ελλήνων. Στην απέναντι φωτογρα
φία κάτω μία γερμανική διαταγή με την 
οποία καθορίζεται πινάκειο κατεσχημέ- 
νων προϊόντων.

ότι, παρά την πείνα τους, οι Έλληνες 
δεν ήταν διατεθειμένοι να βοηθήσουν 
στη συνέχιση της σκλαβιάς, σκέφθη
καν να μεταχειρισθούν τα πιο σκληρά 
και γνώριμα σ' αυτούς μέτρα. Αυτό 
έγινε ιδίως μετά τις συνεχείς απεργίες 
που σημειώθηκαν το 1943, την απεργία 
των αστυνομικών στην Αθήνα και την 
αποτυχία της πολιτικής επιστρατεύσε- 
ως, που επιχείρησε να επιβάλει ο 
Λογοθετόπουλος. Η απόπειρα αυτή 
οδήγησε στη μεγάλη απεργία της 
23.3.43 στην Αθήνα και στον Πειραιά 
και προηγουμένως στην πανελλήνια 
της 11.3.43, που είχε σαν συνέπεια 
την παραίτηση του προέδρου της Κυ- 
βερνήσεως Λογοθετόπουλου. Ακολού
θησε η πυρπόληση των αρχείων του 
Υπουργείου Εργασίας και οι διαδηλω
τές ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρό
μους της πρωτεύουσας.

Επειτα από όλα αυτά, τοιχοκολλή- 
θηκε στους δρόμους των Αθηνών η 
εξής διαταγή των Γερμανών, την οποία 
υπέγραψε ο στρατηγός στρατιωτικός 
διοικητής. «Περί γενικής υποχρεωτι
κής εργασίας του Ελληνικού πληθυ
σμού.

Επί βάσει της υπό του Φύρερ και 
Ανωτάτου Αρχηγού εξουσιοδοτήσεως, 
διατάσσομεν τα ακόλουθα.

Αρθρον 1ον. Έκαστος κάτοικος 
της Ελλάδος, ηλικίας από 16 μέχρι 45 
ετών είναι υποχρεωμένος, εάν το 
απαιτήσουν οι περιστάσεις, ν ' αναλάβη 
υποδεικνυομένην εις αυτόν εργασίαν 
δια Γερμανικός ή Ιταλικός υπηρεσίας. 
Ιδίως είναι υποχρεωμένος να παρουσι
άζεται με ακρίβειαν εις την εργασίαν, 
να τηρή τας ώρας εργασίας και να 
παρέχη απόδοσιν εργασίας ανταποκρι- 
νομένην προς τας σωματικός του δυ
νάμεις. Οι άνδρες είναι υποχρεωμένοι 
να εργασθούν έξω του τόπου της 
μονίμου κατοικίας των, συγκεκροτημέ- 
νοι εις συμβατικάς ομάδας στρατοπέ
δου, εάν απαιτηθή το τοιούτον.

Αρθρον 2ον. Η πρόσκλησις προς 
ανάληψιν εργασίας γίνεται υπό των

Γερμανικών Υπηρεσιών απ' ευθείας ή 
υπό των εντεταλμένων προς τούτο 
Ελληνικών Υπηρεσιών, ιδίως επιθεωρή
σεων εργασίας και δημάρχων.

Αρθρον 3ον. Αι Γερμανικοί υπηρε- 
σίαι παρέχουν ανάλογον προς τας 
συνθήκας αποζημίωσιν και εφ' όσον 
τούτο είναι δυνατόν και τροφήν.

Αρθρον 4ον. Ο μη συμμορφούμε- 
νος προς τας εκ των άρθρων 1 και 2 
απορρεούσας υποχρεώσεις τιμωρείται 
με:

α) Χρηματικήν ποινήν απεριορίστως
1

β) Φυλάκισιν ή ειρκτήν, ή
γ) Στρατόπεδον καταναγκαστικών 

έργων.
Αρθρον δον. Η παρούσα διάταξις 

τίθεται εν ισχύει από της ημέρας της 
κοινοποιήσεως αυτής. Εφ' όσον έχουν 
εκδοθή υπό υφισταμένων υπηρεσιών 
όμοιαι διατάξεις δια τας περιοχάς, της 
αρμοδιότητος αυτών, αντικαθίστανται 
δια της προύσης).

Με τη διαταγή αυτή και άλλες 
ανάλογες, εκατοντάδες Έλληνες ε- 
στάλησαν στην Γερμανία και πολλές 
άλλες χιλιάδες εργάστηκαν σε επιτα
γμένα από τους Γερμανούς εργοστά
σια στην Ελλάδα. Πολλοί από τους 
τελευταίους υπέκυψαν μπρος στην 
υπόσχεση των κατακτητών, ότι, αν 
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, θα 
πληρώνονταν σε είδος, πράγμα που 
σήμαινε ότι θα τους δινόταν λίγο ψωμί 
και μερικά άλλα ακόμα βασικά είδη

διατροφής. Στο σημείο αυτό πολύτιμες 
για τους Γερμανούς ήταν οι υπηρεσίες 
της Ε.Σ.Π.Ο. της Ε.Ο.Δ.Ε. της Ε- 
,Σ.Α.Ο. της Ε.Ε.Ε. και των άλλων 
προδοτικών οργανώσεων, οι οποίες ως 
«δόλωμα» για να πυκνώσουν τις τάξεις 
τους χρησιμοποιούσαν κυρίως την προ
σφορά ειδών διατροφής.

Οι θυσίες του Ελληνικού λαού σε 
υλικά αγαθά, ήταν τόσο μεγάλες, ώστε 
να μη μπορέσει, για πολλά χρόνια 
ύστερα να ορθοποδήσει και να ακολου
θήσει στην οικονομική τους ανάπτυξη 
τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με 
τη σειρά. Η γεωργία, που, όπως είναι 
γνωστό, απασχολεί και το μεγαλύτερο 
μέρος του ελληνικού πληθυσμού, υπέ- 
στη κατά την Κατοχή καθίζηση αφού οι 
γεωργοί μας στερήθηκαν μηχανήματα, 
σπίτια, αποθήκες, φυτοφάρμακα, κα
τάλληλους σπόρους κ.α. Την κατα
στροφή της γεωργίας μπορεί να αντι- 
ληφθεί κανείς, εάν κάνει μια σύγκριση 
της προπολεμικής παραγωγής, με ε 
κείνη του πρώτου μετά την απελευθέ
ρωση χρόνου.

Το σ ιτάρι που έφθασε τους
1.000.000 τόννους προπολεμικά, το 
1944 μόλις πλησίασε τους 350.000 
τόννους. Η σταφίδα από 170.000 τόν
νους προ του πολέμου κατέβηκε 
στους 9.000 το 1944, η παραγωγή 
καπνού μειώθηκε κατά 60% και κατά το 
1/3 η παραγωγή βαμβακιού.

Περισσότερο από τη γεωργία, ε- 
πλήγη η κτηνοτροφία. Κατά την Κατο
χή, χιλιάδες ζώα κάθε ίδους εσφάγη- 
σαν για τις ανάγκες των κατακτητών, 
ενώ πολλές άλλες χιλιάδες επιτάχθη
καν, χωρίς ποτέ να επιστραφούν στους 
ιδιοκτήτες τους.

Από την μείωση αυτή ο ελληνικός 
πληθυσμός στερήθηκε τα ανάλογα 
κτηνοτροφικά προϊόντα, που ήταν περί
που 120.000 τόννοι κρέατος, 55.008 
τόννοι τυριού, 237.575 τόννοι γάλα
κτος, 6.000 τόννοι βουτύρου και 
502.301.000 τεμάχια αυγών.

Και της μικρής άλλωστε, ελληνικής 
βιομηχανίας η τύχη δεν ήταν καλύτε
ρη, επειδή, κατά τα τέσσερα χρόνια 
της Κατοχής, τα περισσότερα εργο
στάσιά ή έκλεισαν ή επιτάχθηκαν και 
εργάσθηκαν για τους κατακτητές.

Αλλά, εκεί που η μανία των κατα
κτητών έφθασε στα όρια της-παραφο- 
ράς ήταν οι κάθε είδους οικοδομές σ' 
ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Την αρχή 
έκαναν τα στούκας, για να ακολουθή
σουν οι ανατινάξεις και η φωτιά. Σε 
2.400 έφθασαν οι κατεστραμμένες 
πόλεις και χωριά. Ο Πειραιάς, είχε 
γίνει αγνώριστος από τους εχθρικούς 
και συμμαχικούς βομβαρδισμούς. Η 
Λάρισα και ο Βόλος παρουσίαζαν, κυρί-
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ως στις συνοικίες τους, θέαμα ανατρι- 
χιαστικό. Τα Γιάννενα καταστράφηκαν 
κατά το 1 /3. Η Κέρκυρα, η Θεσσαλονί
κη, το Αργοστόλι, η Ζάκυνθος και 
άλλες πόλεις δοκίμασαν κι αυτές τον 
όλεθρο. Και να σκεφθεί κανείς ότι 
αυτό το όργιο του αφανισμού γινόταν 
όχι για την «εξυπηρέτηση» πολεμικών 
αναγκών, αλλά από εκδίκηση και ως 
αντίποινα, για την ενεργητική ή παθητι
κή αντίσταση του λαού μας εναντίον 
της τυραννίας. Συνολικά καταστράφη
καν τελείως 118.000 αγροτικά και 
37.500 σπίτια σε πόλεις. Μερικώς 
καταστράφηκαν 16.000 στην ύπαιθρο 
και 25.500 στα αστικά κέντρα. Ελα
φρές ζημιές υπέστησαν 785.000 σπί
τια στην επαρχία και 787.000 στις 
πόλεις.

Ολική ήταν η καταστροφή για τα 
συγκοινωνιακά μέσα, τον σιδηρόδρομο 
και το αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τις 
σιδηροδρομικές γραμμές που αχρη
στεύτηκαν, τα οχήματα ή καταστράφη
καν ή εστάλησαν στην Γερμανία, την 
Ιταλία και τη Βουλγαρία. Την εικόνα για 
το σιδηροδρομικό δίκτυο, δίνει ο πιο 
κάτω πίνακας:

1) 1939 Ατμάμαξαι (μηχαναί), 232 
καταστράφ. ή απήχθησαν 190.

2) 1939 Επιβατικά οχήματα 374 
καταστράφ. ή απήχθησαν 339.

3) 1939 Φορτηγά 4.795 καταστράφ. 
ή απήχθησαν 4.201.
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4) 1939 Ταχυδρομικά οχήματα 26 
καταστράφ. ή απήχθησαν 24.

5) 1939 Σκευοφόροι 75 καταστράφ. 
ή απήχθησαν 67.

6) 1939 Σταθμοί και Στάσεις 194 
καταστράφηκαν 65.

7) 1939 Υδρεύσεις 96 καταστράφη
καν 52.

8) 1939 Μήκος Σιδηρ. γραμμών 
1.263 χιλιομ. καταστράφησαν 327.

9) 1939 Βάρος μεταλλεύμ. γεφ. 
υπονόμ. 20.500 τόν. καταστράφηκαν
13.000.

10) 1939 Σήραγγες 101 καταστρα- 
φηκαν 11.

Με τη μέθοδο της λείας πολέμου, 
οι κατακτητές έγιναν όπως προαναφέ- 
ραμε κύριοι του μεγαλυτέρου μέρους 
των φορτηγών, λεωφορείων και επιβα
τικών αυτοκινήτων. Τα περισσότερα 
μεταφέρθηκαν στις χώρες τους. Από 
τα 5.900 φορτηγά αυτοκίνητα, που 
διέθετε η Ελλάδα το 1939, τα 3.550 
μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και τα 
1.300 καταστράφηκαν. Τέλος από τα 
επιβατικά, που έφθαναν τα 8.700 προ
πολεμικά, μεταφέρθηκαν στις χώρες 
του ΆΞονα 5.650 και καταστράφηκαν 
1.625. Τραγική ήταν και η τύχη του 
εμπορικού μας στόλου. Η ραγδαία 
μεταπολεμική πρόοδος, μόνο σε θαύ
μα μπορεί να αποδοθεί. Και πρώτα - 
πρώτα καταστράφηκαν, σχεδόν ολο
κληρωτικά, τα κυριότερα λιμάνια της 
χώρας με όλες τις εγκαταστάσεις 
τους, υπόστεγα, αποθήκες, κρηπιδώ
ματα, λιμενοβραχίονες, γερανούς, 
κλπ. Οι ζημιές που προξενήθηκαν και 
υπολογιζόμενες σε δολλάρια με τα 
δεδομένα του 1946 είναι οι ακόλου
θες:
Το λιμάνι του Πειραιά δολ. 3.005.500. 
Το λιμάνι του Βόλου δολ. 1.121.076. 
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δολ.
790.000.
Το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης δολ. 
170.500.
Το λιμάνι του Κατακώλου δολ. 
170.400.
Το λιμάνι της Πρεβέζης δολ. 89.689. 
Το λιμάνι των Πατρών δολ. 31.390. 
Το λιμάνι του Ναυπλίου δολ. 14.645.

Δεν λυπήθηκαν ούτε την Διώρυγα 
της Κορίνθου. Ανατίναξαν τη γέφυρά 
της και όλα τα πρανή και τα έρριξαν 
στο κανάλι. Επειτα έρριξαν μέσα 
βαγόνια, βύθισαν καράβια και πόντισαν 
νάρκες, ώστε η Διώρυγα αυτή που θα 
εξυπηρετούσε την παγκόσμια ναυτιλία 
να αχρηστευθεί τελείως.

Οσο για τα ελληνικά εμπορικά 
πλοία, από τα 500 φορτηγά το 1939

συνολικού εκτοπίσματος 1.766.333 
τόννων χάθηκαν τα 375. Από τα 55 
επιβατικά καταστράφηκαν τα 52. Από 
τα 640 ιστιοφόρα καταστράφηκαν τα 
472 και από τα 21 ρυμουλκά τα επτά.

Οι υλικές θυσίες του ελληνικού 
λαού μπορούν να εκτιμηθούν εάν στα 
προαναφερθέντα προστεθούν οι κινη
τές ιδιωτικές περιουσίες που χάθηκαν. 
«Χονδρικώς», οι ζημιές σε δολλάρια 
και σύμφωνα με όσα στοιχεία μπόρε
σαν να συγκεντρωθούν μπορούν να 
παρασταθούν με τα ακόλουθα:

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και η 
ιταλική κατοχή κόστισαν στην χώρα μας 
6.117.710.005 δολλάρια. Αναλυτικά και 
σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση επί 
του Νομοσχεδίου περί κυρώσεως της 
συνθήκης ειρήνης με την Ιταλία οι 
ζημιές αυτές στους κυριότερους κλά
δους της Εθνικής μας Οικονομίας 
έχουν ως εξής:
Βιομηχανία δολλάρια 84.817.057. 
Εμπόριον δολλάρια 53.760.000 
Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού 
δολλάρια 26.155.000.
Ορυχεία δολλάρια 4.891.362. 
Εργοστάσια άλατος και παστών δολλά
ρια 575.294.
Τουριστικά κέντρα κλπ. δολλάρια 
3.237.248.
Ε μπ ορ ική  Ν α υ τ ιλ ία  δ ο λ λ ά ρ ια  
19.055.425.

Συνέχεια στη σελ. 861



ΑΥΞΑΝ Ο ΥΝ

Μ ΕΧΡΙ το  2000 μ.Χ., δηλαδή σε 
20 περίπου χρόνια, τέσσερις 

στους π έντε  Ευρωπαίους θα ζουν 
σε πόλεις! Αυτό θα συμβή διότι θα 
υπάρξουν τό τε  τεράστια  αστικά 
κέντρα, πόλεις - μαμμούθ, που θα 
εκτείνω ντα ι πέρα από τα  εθνικά 
σύνορα. Θα αρχίζουν δηλαδή σε 
ένα κράτος και θα τελειώ νουν σε 
άλλο!... Θα υπάρχη π.χ. μια «υπέρ - 
πόλις» που θα αρχίζη από το  
Μόναχο και θα τελειώ νη στη Χά- 
βρη! Θα συμβή, δηλαδή και στην 
Ευρώπη ό,τι ακριβώς συμβαίνει σή
μερα στην Ιαπωνία, όπου ο χώρος 
ανάμεσα στο Τόκιο και την Οζάκα 
είναι μια τεράστια αστικοποιημένη 
περιοχή, μήκους πολλών εκα τον
τάδων χιλιομέτρων...

Κάπως έτσι, άλλωστε, φ α ντά 
ζετα ι και τις αυριανές αμερικανικές 
μ εγα λο υ π ό λε ις  ο δ ια κεκρ ιμ ένος  
«μελλοντολόγος» Χέρμαν Καίην. Υ - 
ποστηρίζει ότι θα υπάρχη μια τ ε 
ράστια πόλη που θα αρχίζη από 
το  Μπόστον και θα τελειώ νει στην 
Ουάσιγκτον — η «Μπόσουα» όπως 
χαρκτηριοτικώς την «βάφτισε» με 
σύντμηση των ονομάτων των δύο 
σημερινών πόλεων (ΜΠΟΣτον - 
ΟΥΑσιγκτον). Θα δημιουργηθούν,

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ «ΦΩΛΙΕΣ ΒΙΑΣ»

01 Μ ΕΓΑ Λ ΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΤΗΝ ΕΓΚ Λ Η Μ ΑΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ

Είναι οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων καταδικασμένοι να 
βλέπουν τις επιθετικές τους παρορμήσεις να αυξάνουν και 
ταυτόχρονα να υφίστανται εκείνες των γειτόνων τους; Η 
απάντηση είναι δύσκολη. Και όλες οι ελπίδες στηρίζονται τώρα 
στους πολεοδόμους, που περισσότερο κατατοπισμένοι για τα 
ανθρώπινα ελατήρια, θα πρέπει να σχεδιάσουν τις μελλοντικές 
πόλεις επί τη βάσει αυτών τιον διαπιστώσεων.

ακόμη, στην Αμερική οι πόλεις - 
γ ίγαντες Σίπιτς (δηλαδή ΣΙκάγο — 
ΠΙΤΣμπουργ) και Σάνσαν (δηλαδη: 
ΣΑΝ Ντιέγκο — ΣΑΝτα Μπάρμπα - 
ρα).

Βαδίζουμε, λοιπόν, όπως τον ί
ζουν οι ειδικοί, στην δημιουργία 
τωνπόλεων μαμούθ. Ταυτοχρόνως 
όμως αποδεικνύεται ότι τα  μεγάλα 
αστικά κάντρα αποτελούν «φωλιές 
βίας»! Αποδεικνύεται αυτό  από τα 
διάφορα γεγονότα  ή από τον δεί
κτη εγκληματικότητος». Είναι π ρά 
γματι, στο σημείο τούτο, κα τη γο 
ρηματικές οι στατιστικές...

Αυτή η αμοιβαία σχέση (ανάμε
σα στις μεγαλουπόλεις και την 
έξαρση της βίας) είναι πολύ α νη 
συχητική. Και δημιουργεί δύο βασι
κά ερωτήματα: γ ια  ποιούς λόγους, 
βιολογικούς ή ψυχολογικούς, ο ά ν 
θρωπος που ζη στην μεγάλη πόλη 
καθίσταται επ ιθετικώ τερος; Ευθύ- 
νετα ι άραγε η ίδια η πόλη ή το  
γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν έχει 
ακόμα προσαρμοοθή στον τύπο 
ζωής που δημιουργεί η υπέρ - 
πόλη;

Είναι όμως η πόλη ο π ραγματι
κός υπεύθυνος; Ο καθηγητής Πωλ 
Σιβαντού, ψυχίατρος ειδικευμένος

στα θέματα της κοινωνικής συμπε
ριφοράς, απ αντά στο ερώτημα με 
την παρατήρηση που έκανε στην 
«Νήσο του Πάσχα».

Απομονωμένη στον Νότιο Ειρη
νικό, σε απόσταση 4.000 χ ιλ ιομέ
τρων από κάθε κατοικημένη περι-

Ό λες οι στατιστικές δείχνουν ότι τα 
μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν «φω
λιές βίας». Αυτό γίνεται φανερό και 
από διάφορα γεγονότα και από τον 
δείκτη εγκληματικότητος.
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οχή, αυτή η θαλάσσια όαση έγινε 
τον περασμένο αιώνα το  θέατρο 
μιας πραγματικής σφαγής. Ο π λη 
θυσμός της, του οποίου δεν έχει 
εξακρ ιβω θη η π ρο έλευσ η , ε ίχ ε  
πολλαπλασιασθή για να φθάση 
τον απ ίστευτο αριθμό, για μια τόσο 
περιορισμένη γη, των 15 -  20.000 
κατοίκων.

Αυτός ο υπερπληθυσμός προ- 
κάλεσε στους κατοίκους της μικρής 
νήσου το συναίσθημα της φυλακί- 
σεως!... Η νήσος είχε μεταβληθή 
για τους κατοίκους σε παγίδα. Δ ιό 
τι δεν μπορούσαν να φύγουν από 
εκεί αφού είχαν ασφαλώς λησμο
νήσει την τέχνη  της ναυπηγικής, 
μια και η νήσος δεν δ ιέθετε ξυλεία 
κα τά λλη λη  γ ια  τη ν  κ α τα σ κευ ή  
πλοίων. Το μόνο υλικό που υπήρχε 
ήταν η πέτρα. Αλλά οι χιλιάδες 
κάτο ικο ι της νήσου αγνοούσαν 
πώς να την χρησιμοποιήσουν για 
την κατασκευή κατοικιών.

Και όσο αύξανε ο πληθυσμός, η 
«δημογραφικη πίεση», τόσο οι κ ά 
τοικοι αναζητούσαν μέσα δ ιαφυ
γής. Ενα από αυτά  ήταν και η 
κατασκευή τεραστίων αγαλμάτων, 
ύφους συχνά 10 μέτρων, που α τ έ 
νιζαν τον ουρανό, που έμοιαζε να 
είναι η μόνη τους ελπίδα. Μια άλλη 
μορφή διεξόδου ήταν η επινόηση 
ομοιωμάτων «ανθρώπου - π ουλι
ού», μόνου μέσου διαφυγής από 
την γη, την γη που για του  ςκατο ί- 
κους της ήταν η ενσάρκωση της 
δυστυχίας...

Ενώ όμως οι κάτοικοι α να ζητού 
σαν με την φαντασία τους οδό 
διαφυγής, ο υπερπληθυσμός που 
αύξανε και η παράλληλη έλλειψη 
τροφής, καθ ιστούσαν την κ α τ ά 
σταση αφόρητη. Το αποτέλεσμα 
ήταν, μέσα σ' αυτό, τον κατά 
κάποιο τρόπο «στρατόπεδο συγ- 
κεντρώσεως», να αυξάνη η επ ιθ ε 
τικότητα . Η κατάληξη υπήρξε το  
ξέσπασμα ενός εμφυλίου π ο λέ
μου, από τον οποίον δεν επέζησαν 
παρά μερικές εκατοντάδες από 
τους κατοίκους...

Στο παράδειγμα αυτό  υπ άρ
χουν τα  τρία βασικά συνθετικά 
στο ιχεία του  φαινομένου της επ ι
θετικότητας: ο κλειστός και χωρίς 
διέξοδο χώρος, η έλλειψη προσαρ
μογής στο περιβάλλον και η συνε
χής αύξηση του  πληθυσμού. Δ η 
λαδή, τα  τρία χαρακτηριστικά της 
συσσωρεύσεως, που υπό δ ιαφο
ρετική μορφή και σε διαφορετικό

βαθμό, συναντνώνται στις σύγχρο
νες πόλεις.

Από την άποψη αυτή, η συμπε
ριφορά των κατοίκων της Νήσου 
του  Πάσχα (και οι κάτοικοι των 
σημερινών μεγαλουπόλεων δεν δι
αφέρουν) εξηγε ίτα ι από ένα χ α 
ρακτηριστικό στο ιχείο  κάθε ζώσης 
υπάρξεως: της τάσεω ς της επ ιθε- 
τικότητος.

Ολοι οι ειδικοί επ ιστήμονες που 
μελετούν την συμπεριφορά του 
ζω ικού κόσμου, έχουν φθάσει στο 
ίδιο βασικό συμπ έρασ μα : κά θ ε 
ζωντανό ον θεωρεί ενστικτωδώς 
τον χώρο που το περιβάλλει σαν 
αποκλειστική ιδιοκτησία του. Και 
την υπερασπίζεται με β ιαιότητα 
εναντίον κάθε παρείσακτου.

Η συμπεριφορά αυτή, πηγάζει 
από την ίδια τη  φύση, με σκοπό 
την γεωγραφική κατανομή των α 
τόμων σε τρόπο που να α π οφ εύ 
γ ετα ι κάθε μορφή υ π ερ π λη θυ 
σμού, φυσική συνέπεια της οποίας 
είναι η έλλειψη τροφής, ο λιμός. 
Παρατηρείται η συμπεριφορά α υ 
τή  πιο έντονη οπωσδήποτε στα 
ζώα που ζουν μόνα παρά σε εκ ε ί
να που ζουν ομαδικά, όπως οι 
άνθρωποι. Ό μ ω ς  π α ρα τηρ ε ίτα ι

και σε αυτούς.
Πάνω ο αυτό  συμφωνούν κο ι

νωνιολόγοι και ψυχολόγοι. Οι ειδι
κοί αυτοί επ ιστήμονες υποστηρί
ζουν μάλιστα ότι έχουν ανακαλύ
ψει στους σημερινούς ανθρώπους 
μια επιβίωση αυτού του π ρω τόγο
νου «εδαφικού ενστίκτου», ενός ε ί
δους ατομικού ζωτικού χώρου. Α υ 
τόν τον ζωτικό χώρο για κάθε 
άνθρωπο οι Αμερικανοί επ ιστήμο
νες απεκάλεσαν «φυσαλίδα». Στον 
φ υ σ ιολο γ ικό  άνθρω πο, α υ τή  η 
«φυσαλίδα» σχηματίζει μία αόρατη 
θήκη, που απ έχει 80 -  120 εκα το 
στά από το  σώμα του, αν και οι 
αποστάσεις αυτές  διαφέρουν α 
νάλογα με την ιδιοσυγκρασία και 
την κοινωνική τάξη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωρι- 
σμένοι εγκλημα τολόγο ι κ α τα μ ε 
τρούν με ειδικές μεθόδους την π ε 
ριφέρεια και την ευαισθησία της 
«φυσαλίδος» εκείνων των εγκλημα
τιών, οι οποίοι πρόκειται μεν να 
απ οφυλακισθούν, αλλά που θα 
παραμείνουν υπό παρακολούθη
ση. Αν η «φυσσαλίδα» παρουσιάζη 
μεγάλες διαστάσεις ή αν η παραβί
αση από τρ ίτους του  «ζωτικού 
τους χώρου» προκαλεί εκτεταμένη

805



κρηξη του προσωπικού τους μη- 
ανισμού αμύνης, τό τε  απ οφ εύ- 
ετα ι η αποφυλάκιση των καταδί- 
ων, παρά την καλή τους διαγωγή, 
Ία τον λόγο ότι δύσκολα θα κα- 
Ό ρθώ σουν να σ υ γγκρ α τή σ ο υ ν  
την ενστικτώδη τους βία.

Η παραβίαση του ζωτικού χώ 
ρου συνοδεύεται από πολλά φ α ι
νόμενα : σύσπ αση τω ν μυόνων, 
σφίξιμο της γροθιάς, αύξηση των 
σφυγμών, των παλμών της καρδι
άς, σκλήρυνση των αιμοφόρων α γ 
γείων, έκκριση αδρεναλίνης, α ύ ξη 
ση της πυκνότητος του  αίματος, 
κλπ. Ολες αυτές  οι δ ιαφορετικές 
αντιδράσεις έχουν σκοπό να θ έ 
σουν τον οργανισμό σε κατάσταση 
αμύνης...

Αυτή η αντίδραση κάθε ανθρώ
που όταν παραβιάζετα ι ο ζωτικός 
χώρος του, που κληρονομήσαμε 
από τους  αρχα ίους προγόνους 
μας, είναι που κάνει τις σύγχρονες 
μεγαλουπ όλεις  να κατο ικούντα ι 
από «πρωτόγονα άτομα»! Και αυτή  
ακριβώς η αντίδραση είναι κ εφ α 
λαιώδους σημασίας για την κ α τα 
νόηση της συμπεριφοράς των κ α 
τοίκων των μεγαλουπόλεων. Πρά

γματι, η πυκνότητα των κατοίκων 
προκαλεί συχνότερη καταπάτηση 
του  ζωτικού χώρου των ατόμων, 
με αποτέλεσμα την συχνότερη έ 
κρηξη του  μηχανισμού αμύνης.

Ευτυχώς, η «καταπάτηση» δεν 
οδηγεί π άντοτε σε επεισόδια. Συ
νήθως καταλήγει σε μια υποταγή 
ή σε μια ανακωχή. Η παραβίαση 
λοιπόν του ζωτικού χώρου είναι η 
α ιτία  τόσων επεισοδίων που δ ια
δραματίζονται καθημερινά στους 
δρόμους των μεγαλουπόλεων.

Οι άνθρωποι όμως διαθέτουν 
ευτυχώς διάφορα μέσα αποφυγής 
αυτής της παρορμήσεως: την φ υ 
γή, το  όνειρο ή και την ασθένεια.

Την φυγή θα την π αρατηρή
σουμε συνηθέστερα στο λεω φ ο
ρείο και στα άλλα μέσα των σ υγ
κοινωνιών: όλοι β ιάζονται να βγουν 
μόλις ανοίξουν οι πόρτες! Μια πιο 
ευρύτερη μορφή του ίδιου φ α ινο 
μένου είναι η συνήθεια του  «γουήκ 
- εντ», η έξοδος του Σαββατοκύρι
ακου των κατοίκων των μεγαλου
πόλεων. Ακόμη και ο αλκοολισμός, 
και τα ναρκωτικά ή και η α υ το κ το 
νία αποτελούν και αυτά  μια εκδή

λωση φυγής. Μόνο που εδώ η 
επ ιθετικότητα  δεν ξεσπάει και μ ε 
ταβάλλετα ι σε αυτοκαταστροφή.

Φυσικά, οι αντιδράσεις των α ν 
θρώπων διαφέρουν, ανάλογα με 
τον βαθμό πολιτισμού, ανατροφής 
και κοινής αγωγής του  καθενός. 
Παράλληλα όμως, η έκρηξη της 
επ ιθετικότητος έχει σχέση και με 
την συναισθηματική ή ψυχολογική 
κατάσταση των ατόμων. Οι ά ν 
θρωποι που αισθάνονται ότι δεν 
τους αγαπούν, οι περιφρονημένοι, 
είναι αυτοί που υποκύπτουν ευ - 
κολώτερα στις επ ιθετικές και κ α 
ταστρεπτικές τους παρορμήσεις. 
Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν 
τα  απ οτελέσματα των ερευνών 
για τα  αίτια των αυτοκινητικών 
ατυχημάτων.

«Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ 
του ατυχήματος και της ψυχικής 
καταστάσεω ς του οδηγού», βεβαι
ώνει ο Γάλλος ψυχολόγος Λουί 
Μιλλιέ, ο οποίος έχει κάνει ειδικές 
μελέτες επί του  θέματος. Σχετικά 
με το  αυτοκίνητο, υπενθυμίζεται 
ότι ο αριθμός των ατυχημάτων 
είναι μεγαλύτερος στους νεαρούς 
οδηγούς παρά στους υπολοίπους. 
Αυτό δεν οφείλετα ι στην έλλειψη 
πείρας των πρώτων, αλλά στο 
γεγονός ότι η επ ιθετικότητα , όπως 
και στα ζώα, είναι πιο α νεπ τυγμ έ
νη στους νέους απ ' ό,τι στους 
ηλικιωμένους. Και όπως π α ρα τη 
ρούν πολλοί ψ υχολόγο ι, «όπου 
παρατηρείτα ι συγκέντρωση νέων, 
τα  επεισόδια αυξάνουν».

Είναι, λοιπόν, οι κάτοικοι των 
μεγαλουπόλεω ν καταδικασμένο ι 
να βλέπουν τις επ ιθετικές τους 
π α ρορμήσ εις  να α υ ξά νο υ ν  και 
ταυτόχρονα να υφ ίσταντα ι εκείνες 
των γειτόνων τους; Η απάντηση 
είναι δύσκολη. Και όλες οι ελπίδες 
στηρίζονται τώρα στους πολεοδό
μους, που περισσότερο κα τα τοπ ι
σμένοι για τα  ανθρώπινα ελατήρια, 
θα πρέπει να σχεδιάσουν τις μελ
λοντικές πόλεις επί τη  βάσει αυτών 
των διαπιστώσεων.

Πάντως, το  γεγονός είναι ότι με 
την ποσοτική αύξηση των πόλεων, 
το  ανθρώπινο γένος περνά από 
μία κρίοιμη φάση. Γιατί οι καινούρ
γιες αντιδράσεις που εκδηλώνον
ται έχουν μια ευρύτητα  της οποίας 
κανένας ειδικός δεν μπορεί να μαν- 
τέψ η την έκταση.

EDGAR NICOLSON

Το κέντρο του Χιούστον στο Τέξας. Οι περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις της 
Αμερικής αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας, Ιδίως σε ότι 
αφορά το εμπόριο ναρκωτικών, ανθρωποκτονίες, ληστείες κ.α.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Α ΠΟ την εποποιίαν του ιερού 
Αγώνος είναι η σκηνή αυτή. 

Από τους χρόνους που ήτο ζωντανή 
περισσότερον παρά ποτέ η πίστις 
εις τονΧριοτόν Σωτήρα του κόσμου, 
αλλά και της Ελλάδος σωτήρα. Είχεν 
ήδη επέλθει η καταστροφή του 
Πέτα, η υποταγή πολλών αρματω- 
λών της Αιτωλίας και της Ακαρνανί
ας. Και ενώπιον της συμφοράς 
έφευγαν πολλοί, ιδίως γυναικόπαιδα 
εις τας Ιονίους νήσους. Πένθος, 
απελπισμός και κατάπληξις.

Και εις το Μεσσολόγγι ο Αλέξαν
δρος Μαυροκορδάτος, ο Μάρκος 
Μπότσαρης και εξακόσιοι μόνον 
άνδρες με ολίγα κανόνια, και αυτα 
παλαιά, και τροφός δΓ ένα μήνα. 
Απ' έξω, ο Ομέρ Βριώνης και ο 
Κιουταχής από ξηρός, ο Γιουσούφ 
πασσας από θαλάσσης. Αλλά το 
σχέδιον της αντιστάσεως είχε κατα- 
στρωθή από τον Μαυροκορδάτον, 
σχέδιον παράτολμον, εν μέσω μάλι
στα της γενικής αποσυνθέσεως.

Εις όσους τρομάζουν ή διστά
ζουν προ της δυσχερούς θέσεως 
του Μεσολογγίου, απαντά ο επιφα
νής Φαναριώτης ότι δεν θα φύγη 
απ' εκεί, εφ ' όσον και ένας μόνον 
θα ήτο πρόθυμος ν' αγωνισθή. 
Εχρειάζοντο επταπλάσιοι άνδρες 
δια να φρουρηθή όπως έπρεπεν η 
πόλις. Και όμως! Οι ολίγοι υπερασπι- 
σταί, ενώ έβλεπαν απέραντον στρα- 
τόπεδον και στόλον ισχυρόν, που 
η μπόδιζε τον από θαλάσσης επισιτι
σμόν καιτονπολεμικόνεφοδιασμόν, 
είχαν αποφασίσει «τον τόπο να 
τιμήσουνε, που ναι στον κόσμο ξα
κουστός, είναι και παινεμένος, που- 
ναι κλειδί της Ρούμελης και του 

Μόριά κολόνα». Ο αποκλεισμός θα 
εθανάτωνεν από την πείνα τους '

Του κ. Ε. Φωτιάδη

γενναίους και. ο καταράκτης των' 
εχθρών θα εισωρμούσε ίσως εις την 
πόλιν, αλλ’ επάνω εις πτώματα.

Είμεθα προς το τέλος του Οκτω
βρίου. Θα περάσουν και αι πρώται 
ημέραι του Νοεμβρίου. Και ο Μαυ
ροκορδάτος θα προσπαθήση να 
κερδήση καιρόν με απατηλός συ
νεννοήσεις προς τον Ομέρ Βριώ- 
νην, ο οποίος προτείνει όρους 
παραδόσεως. Εν τω μεταξύ εις την 
άλλην Ελλάδα συγκεντρώνονται 
στρατιώται και τροφαί προς σωτηρί
αν της πόλεως. Και περί τα μέσα του 
Νοεμβρίου υδραϊκά πλοία διασπούν 
τον αποκλεισμόν του Γ ιουσούφ και 
αποβιβάζουν τροφός και χιλίους 
Πελοποννησίους υπό τον Μαυρομι- 
χάλην, τον Ζαΐμην, τον Λόντον, τον 
Δεληγιάννην. Και διαμηνύεται εις 
τον Ομέρ, ότι, αν θέλη το Μεσολόγ
γι, να έλθη να το πάρη.

Πράγματι, το φρούριον -η παλιο- 
μάνδρα, όπως θα την ονομάση 
αργότερα ο Ιμπραήμ- ανθίσταται 
υπερήφανον. Ο,τι δε παρ' ολίγον 
να πάθουν οι πολιορκούμενοι από 
έλλειψιν τροφών, κινδυνεύουν τώ
ρα να πάθουν οι πολιορκηταί.

Και ο Ομέρ -σπουδαίος Τουρ- 
καλβανός στρατηγός- βλέπει ότι 
πρέπει να επιχειρήση κάτι αποφασι
στικόν. Εις το στρατήγημα του Μαυ- 
ροκορδάτου θα απαντήση με στρα
τήγημα: ' Εχει μάθει, ότι μέρος της, 
παρά τας ενισχύσεις, ανεπαρκούς 
πάντοτε φρουράς εστάλη αλλού 
προς ενίσχυσιν της Επαναστάσεως. 
Γνωρίζει εξ άλλου, ότι οι Χριστιανοί 
εορτάζουν την νύκτα των Χριστου
γέννων λειτουργούμενοι εις τας 
εκκλησίας. Και αποφασίζει να εορ- 
τάση τον όλεθρον του ηρωικού 
φρουρίου, όταν θα εορτάζεται η

σωτηρία του κόσμου.
Το σχέδιον συντάσσεται: Την 

νύκτα των Χριστουγέννων να γίνη η 
επίθεσις, να προηγηθούν τάγματα 
Αλβανών, να ακολουθήσουν δυο 
χιλιάδες Τούρκων -  το άλλο στρά
τευμα να είναι έτοιμον προς επικου
ρίαν. Αλλά το σχέδιον θα αποτύχη: 
Πώς; Η παράδοσις λέγει, ότι οι 
Ελληνες επληροφορήθησαν το 

κατ' αυτό από έναν ψαρόν, που 
επουλούσε ψάρια εις τον τουρκικόν 
στρατόν.

Αραγε ο Ελλην εκείνος δού
λος, που κατ ανάγκην ακολουθού
σε τον τουρκικόν στρατόν να εώρτα- 
σε τα Χριστούγεννα σώζων την 
μεγαλώνυμον πόλιν; Η μήπως -διό
τι και αυτό λέγεται- οι ' Ελληνες 
ηγήτορες εμάντευσαν το στρατήγη
μα από τας υπόπτους κινήσεις των 
πολιορκούντων;

Ερχεται τέλος η ωρισμένη νύ
κτα. Κτυπούν οι κώδωνες των ναών 
δια την μεγάλην εορτήν. Οι Τούρκοι 
ετοιμάζονται. Αλλ ετοιμάζονται και 
οι Ελληνες, οι οποίοι θα δοξολογή
σουν την Γέννησιν όχι εις τας 
εκκλησίας, αλλά εις τους προμαχώ
νας, άγρυπνοι και αναμένοντες, και 
θα την διαλαλήσουν έως τα νέφη με 
το καριοφύλι. Θα προσφέρουν εις 
τον ερχόμενον Σωτήρα θυσίαν αίμα
τος, αντί χρυσού, σμύρνας καιλιβά- 
νου. Δεν θα αφήσουν να πικραθή η 
γνήσια θεότης με την ήτταν του 
Σταυρού την νύκτα της Γεννήσεως.

Και το Μεσολόγγι, που θα ανα- 
δειχθή κατόπιν εις «Ιερουσαλήμ της 
Ελληνικής Ελευθερίας», θα σωθή. 
Το πρωί με διπλήν χαράν θα ψάλ
λουν οι υπερασπισταί, «Η Παρθένος 
σήμερον τον υπερούσιον τίκτει», 
τον Λυτρωτήν του εθνικού αγώνος.
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ΕΝΑΣ Μ ΑΥΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΣΕ ΜΙΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΓΗ
Τέσσερα κράτη μιας ηπείρου που μάθαμε να χαρακτηρίζουμε 

«μαύρη», και που, στην πραγματικότητα, παρουσιάζει έντονες 
χρωματικές παραλλαγές, από το βαθύ κιτρινοπράσινο της 
Ζούγκλας ως το ανοιχτό κιτρινοπράσινο των βάλτων, από το 
γαλαζοπράσινο της θάλασσας ως το ανοιχτό γαλάζιο του ουρανού 
και το ακόμα πιο αχνό γαλάζιο του ορίζοντα όπου ο αντικατοπτρι
σμός δημιουργεί οφθαλμαπάτες και σε κάνει να νομίζεις ότι κάπου 
εκεί, μακρυά, θ ' αντικρύσεις, φθάνοντας, μια λίμνη, λίγο νερό, 
δροσιά, την ανάσα που αποζητάς.

Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ παντα, απαραίτητο 
να ταξιδεύουμε οι ίδιοι γ ια  να 

γνω ρίσουμε τόπ ους και ανθρώ 
πους, ήθη και έθιμα, λαούς και 
ιστορίες. Μπορούμε, με λίγη καλή 
θέληση και πλατιά φαντασία, αλλά 
και ξέροντας ν ' ακούμε τα  όσα οι 
άλλοι μας διηγούνται, να ζήσουμε 
ένα ταξίδι μέσα σ' ένα δωμάτιο, 
σ τον π ερ ιορ ισ μένο  χρόνο μιας 
βραδυάς, με τα  μάτια καρφωμένα 
στον απέναντι το ίχο όπου π ρο
βάλλονται οι έγχρωμες διαφάνειες 
ή και οι σκηνές κάποιας έγχρωμης 
τα ιν ίας. Μ πορούμε να τα ξ ιδ εύ - 
ψουμε σε χώρες μακρινές, π α ρα
μυθένιες, σε χώρες όπου π οτέ δεν 
θα πάμε, που δεν θα σκεφθουμε 
καν να περιλάβουμε σε κάποια 
τουριστική μας εξόρμηση, και σ' 
άλλες που ξεχνάμε ίσως την ύ 
παρξή τους — δεν προλαβαίνει 
κανείς να συγκρατήση τόσα ονό 
ματα και ιδιαίτερα τα  ονόματα που 
ηχούνε παράξενα στο αυτί...

Κένυα... Τανζανία... Ουγκάντα... 
Ζαμπία...

Τέσσερα κράτη της Αφρικής, 
κάπου στα δεξιά της και λίγο προς 
τα  κάτω -  έτσι προσδιορίζαμε στο 
σχολείο κυττάζοντας τον χάρτη, 
τις διάφορες χώρες που έπ ρεπ ε ν 
αποστηθίσουμε!

Τέσσερα κράτη μιας ηπείρου 
που μάθαμε να χαρακτηρίζουμε 
«μαύρη», και που, στην π ραγματι
κότητα  παρουσιάζει έντονες χρω 
ματικές παραλλαγές, από το  βαθύ 
πράσινο της Ζούγλας ως το  ανο ι
χτό  κιτρινοπράσινο των βάλτων, 
από το  γαλαζοπράσινο της θ ά 
λασσας ως το  ανοιχτό γαλάζιο  του 
ουρανού και το  ακόμα πιο αχνό 
γαλάζιο του ορίζοντα όπου ο α ντι
κατοπτρισμός δημιουργεί οφ θα λ
μαπάτες και σε κάνει να νομίζεις 
ότι κάπου εκεί, μακρυά, θ ' αντι- 
κρύσεις, φθάνοντας, μια λίμνη, λίγο 
νερό, δροσιά, την ανάσα που α π ο 
ζητάς όταν, ώρες ολόκληρες, και 
μέρα τη μέρα, ταξιδεύεις στους 
χωματόδρομους που σε πάνε από 
καταυλισμό σε καταυλισμό κι από 
ζωολογικό κήπο σε ζωολογικό κ ή 
πο...

Κι ανάμεσα στους τόνους του 
πράσινου και του  γαλάζιου, το  
κίτρινο της γης, το  κόκκινο των

λουλουδιών, το  ροζ-μωβ των θ ά 
μνων, το  καφ έ των δέντρων και... το  
μαύρο των ανθρώπων!

Μ ε μόνη νότα αρμονικών α ν τ ι
θέσεων — τα  πουλιά που σ υγκεν
τρώνουν στο φτέρω μά τους όλα 
τα  χρώματα της ίριδος, έτσι συνδυ
ασμένα, που αναρωτιέσαι αν είναι 
αληθινά καθώς προβάλλουν στην 
πέτρινη γούρνα μιας πηγής, α νά 
μεσα στα ξερόκλαδα κάποιου δέν
τρου, πίσω από το πυκνό φύλλω 
μα κάποιου λουλουδιασμένου θ ά 
μνου...

Αν, όμως, τα  είδαμε όλα αυτά σ 
ένα βράδυ, αν ακούσαμε να ιστο
ρούν τις παραμυθένιες εμπειρίες 
τους δυο νέοι άνθρωποι που βρέ
θηκαν εκεί, πριν από λίγους μήνες, 
άδικα προσπαθούμε να τα  συμπι
έσουμε στον περιορισμένο χώρο 
ενός εντύπου. Δεν μπορεί να χω- 
ρέση κανείς εύκολα πολλές χ ιλ ιά 
δες τετραγω νικά χιλιόμετρα που 
παρουσιάζουν, μάλιστα μια τόσο 
μεγάλη ποικιλία, σε μερικές π υκνο
γραμμένες, έστω σελίδες. Το μόνο 
που ελπίζουμε να καταφέρουμε 
είναι να ξυπνήσουμε το  ενδ ιαφ έ
ρον και να διεγείρουμε την φ α ντα 
σία εκείνων που κρύβουν μέσα 
τους έναν «ταξιδευτή», τον τα ξ ι-

δευτή που έκανε και κάνει τον 
' Ελληνα ν' απ οζητάει τη  φυγή ε ίτε 
με τα  φ τερά  της φαντασίας του  ε ί
τ ε  με τα  πολύ πιο ουσιαστικά φ τ ε 
ρά κάποιου αεριωθούμενου μ εγα 
θηρίου...



Μ ένα τέτο ιο  ξεκίνησαν ο Τά- 
κης και η Κατερίνα Παππά για το  
ταξείδ ι που είχαν σχεδιάσει και 
μελετήσει έναν ολόκληρο χειμώνα, 
διαβάζοντας βιβλία, σπουδάζοντας 
φυλλάδια, κυττάζοντας φ ω τογρα
φίες. Γιατί δεν φθάνουν π οτέ α 
π ρ ο ετο ίμ α σ το ι σ τον  προορ ισμό 
τους:.

—' Ετσι που ξέρουμε από τα πριν 
τη  χώρα που θα επισκεφθούμε, 
δεν κοπιάζουμε για ν' ανακαλύψου- 
με τα  όσα πρέπει να δούμε, λέει ο 
Τάκης Παππάς.

— Εξ άλλου, γνω ρ ίζο ντα ς  τον 
χρόνο που έχουμε στη διάθεσή 
μας διαλέγουμε ανάλογα την π ερ ι
ήγηση μας, συμπληρώνει η Κατερ ί
να.

Και φυσικά δεν νοιώθουν ξένοι 
όπου κι αν φθάσουν, γ ιατί πριν 
από την Κένυα, π α ρ ' όλο που είναι 
πολύ νέοι, πρόλαβαν να περιλά- 
βουν στο ταξειδ ιωτικό ενεργητικό 
τους ολόκληρη σχεδόν την Ευρώ
πη.

Μα τούτο  το  ταξείδ ι στην Αφρι
κή ήταν ίσως το  πρώτο —και σίγου - 
ρα το  τελευ τα ίο — που δεν χάρη- 
καν μαζί από την πρώτη στιγμή 
του, τό τε  που τις μακρυές νύχτες 
του  χειμώνα ξεφύλλιζαν τα  κείμε-

1__________

να που θα τους έφερναν πιο κοντά 
σ το ν  π α ρ α μ υ θ έ ν ιο  κόσμο  τη ς  
ζούγκλας...

— Οχι, εγώ  δεν το ήθελα, λέε ι η 
Κατερίνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά 
π ο τέ  δε με τράβηξε αυτή η γ ε ιτο 
νική μας ήπειρος. Καμμιά ιστορία 
της, κανένα παραμύθι της δεν μάγ- 
γιξε, κι ύστερα ένοιωθα και κάποιο 
δέος, έτσι από διαίσθηση, κι αυτό 
το δέος...

— ... δικαιώθηκε απόλυτα, την 
διακόπτει ο άνδρας της. Γιατί γ ο η 
τεύει, βέβαια, η σκέψη ότι θα δεις 
από κοντά τα  άγρια θηρία της 
ζούγκλας, αλλά δεν σε διασκεδάζει 
η ιστορία που σου διηγείται ο 
σωφέρ που σε οδηγεί σ ' αυτά.

Ποια ιστορία; Ό τ ι ο ρινόκερως 
είναι ίσως το  πιο άγριο από τα 
θηρία που φω τογραφίζεις και κινη- 
ματογραφείς. Τον αντικρύζεις κ ά 
που μακρυά, ανάμεσα στα δέντρα 
μισοκρυμμένον πίσω από έναν μι
κρό χωματένιο λόφο, αλλά τρέχει 
σαν αστραπή παρ' όλο τον όγκο 
του, κι είναι πολύ, μα πάρα πολύ 
δυνατός...

Ο ντόπιος οδηγός λέει ότι τον 
είδε να ξεκοιλιάζει ελέφ αντα  με 
το ύ το  το κέρατο πούχει σφηνω 
μένο στη μύτη του, και τ ίπ οτε δεν

θα τον εμπόδιζε να αναποδογυρί- 
ση το  αυτοκίνητο, σα νάταν παι- 
χνιδάκι από χαρτόνι...

Ας φύγουμε λοιπόν ολοταχώς, 
όσο μπορούμε πιο μακρυά του!

Και να τώρα τα  μαϊμουδάκια, — 
είναι τόσο πολλά κι όλα τόσο συμ
παθητικά! Πηδάνε από τα  δέντρα 
πάνω στο αυτοκίνητο, καρφώνουν 
τα  στρογγυλά, λαμπερά ματάκια 
τους στους επ ιβάτες και δέχονται 
με ηρεμία, αλλά και κρυφή χαρά, 
τις σοκολάτες που τους προσφ έ
ρουν, παρακολουθώντας με π ερ ι
έργεια αυτές τις παράξενες μηχα
νές —βλέπουν πάμπολες τέτο ιες  
την κάθε μέρα της ζωής το υ ς -  που 
τα αποθανατίζουν...

Λίγο πιο πέρα τρέχουν κάτι 
στρουθοκάμηλοι, κι ακόμα πιο π ί
σω, πάνω από τα  χαμηλά δέντρα 
και τους ψηλούς θάμνους προβάλ
λει το κεφάλι μιας καμηλοπάρδα
λης. Κι ύστερα έρχετα ι η σειρά των 
ζέβρων, που ξεχωρίζουν, στ' α λή 
θεια, με το  παράξενο ριγωτό α 
σπρόμαυρο δέρμα τους, έτσι όπως 
καλπάζουν πέρα - δώθε, σε μ εγ ά 
λα κοπάδια, και δεν ξέρεις αν φ εύ 
γουν κυνηγημένοι ή αν παίζουν 
κάποιο περίεργο παιχνίδι...

Κι ανάμεσα σ ' όλα το ύ τα  τα 
ζωντανά, που άλλα κυττάνε σα 
χαμένα το  τετράτροχο κατα σ κεύ
ασμα που διασχίζει τον δικό τους 
άγριο κόσμο, την δική τους π α ρθέ
να γη, άλλα το  βάζουν στα πόδια 
έντρομα, κι άλλα καρφώνουν τον 
Ανθρωπο με τα  γεμ ά τα  μίσος και 

μοχθηρό φθόνο μάτια τους, θα 
ψάξεις πολύ για να διακρίνης κ ά 
που τον Βασιλιά των Ζώων, το 
μεγαλόπρεπο λιοντάρι, και τη  λιον
ταρίνα και τα  λιονταρόπουλα, που 
κινούντα ι, ζούνε και α π ολαμβά
νουν την ελευθερ ία που π ροσφ έ
ρει η ζούγκλα, ο ικογενειακά. Είναι 
όμως η ώρα του ύπνου τους —κο ι
μούνται τη  μέρα και περνάνε τη  
νύχτα  τους κυνηγώντας την τροφή 
το υ ς -  κι ο ήλιος κι η ζέστη η 
αφόρητη, κι η σκόνη που δημιουρ
γε ί ένα  δ ιάφανο π α ρα π έτασ μα  
τάχει αποχαυνώσει. Πού η μ εγα 
λοπρέπεια, πού η αγριάδα, πού το  
καμάρι του  βασιλιά, πού η π ερή 
φανη ανεμίζουσα χαίτη; Έτσι δεν 
σ υ ν η θ ίσ α μ ε  να φ α ν τ α ζ ό μ α σ τ ε
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τούτο  το  άγριο θηρίο που κυριαρ
χεί στη ζούγκλα;

— Ε, λοιπόν, αν το  δεις ξαπλω μέ
νο ανάσκελα, λέει ο Τάκης Παπ- 
πάς, το  παίρνεις το  πολύ -πολύ 
για τεράστια  αγριόγατα. Κυλιέται 
στο χώμα, απλώνει τα  πόδια του 
και κοιμάται, κοιμάται ώρες α τέλ ε ι
ω τες και τίπ οτα  δεν το  ξυπνάει, 
ούτε οι φωνές των άλλων ζώων, 
ούτε ο θόρυβος της μηχανής του 
αυτοκινήτου, ούτε τα  έντομα που 
π ε ρ π α τά ν ε  α ν εν ό χ λ η τα  πάνω  
του. Ένα μόνο —μια ιδιαίτερη μύ
γα— φα ίνετα ι ικανή να διαταράξη 
τον μακάριο ύπνο του και τα  δικά 
του  λιονταρίσια όνειρα, — ναι, ονει
ρεύονται και τα  ζώα! Και για να 
γλυτώσει απ ' αυτή  τη  μύγα σκαρ
φαλώνει στα δέντρα, —να κάτι που 
δεν φρόντισαν να μας διδάξουν στο 
μάθημα της ζωολογίας,— όπου κο ι
μάται και πάλι (!) ξαπλωμένο σ' 
ένα κλαδί, με τα τέσσερα πόδια 
καβαλικευτά πάνω του, κρεμασμέ
να στο κενό...

Το θέαμα για έναν βασιλιά! Και 
μάλιστα τον βασιλιά των ζώων...

Μα οι μύγες, τα  διάφορα έ ν το 
μα και τα  σκουλήκια — ναι δεν 
πρέπει να ξεχάσουμε τα  σκουλή

κια, συνεχίζει την ιστόριση η Κ α τε
ρίνα Παππά, αποτελούν α να π ό
σπαστο τμήμα της καθημερινής 
ζωής, και όχι μόνο στην ζούγκλα 
αλλά και στα κατοικημένα μέρη, και 
στις πόλεις, και στα χωριά...

— Ναι, σωστά, συμφωνεί ο άν- 
δρας της. Τι τραβήξαμε σ τ ' αλήθεια 
με τούτα  τα  ζωύφια, και τις σ αύ
ρες, κάτι σαύρες να....

— Είναι υπερβολικός, τον διακό
π τει η γυναίκα του, μα δεν την 
αφήνει να αποσώση την κουβέντα 
μας.

— Ναι, τά λεγε  σαμιαμίθια σα να 
μην ξέρω εγώ  τ ι είναι τα  σαμιαμίθια 
και τα  μολυντήρια. Σα να κατέβηκα 
απ ' το  φεγγάρι. Σαύρες σας λέω 
-σ υ ν εχ ίζ ε ι-  σαύρες πελώριες, με 
κάτι πράσινα μάτια σαν χάντρες 
που σε κοίταζαν άλλοτε από το  
πάτωμα, άλλοτε από τον τοίχο, 
άλλοτε απ ' το  ταβάνι, κι άλλοτε, 
—ναι δεν υπερβάλλω,— από την 
κουνουπιέρα...

Μα δεν προλαβαίνει κανείς να 
τον παρακολουθήση έτσ ι όπως 
ξαναζεί τις φάσεις της εμπειρίας 
του στην εικοσαήμερη ταξειδ ιω τι- 
κή του  περιπέτεια...

Ειατί τελειώ σαμε τώρα πια με

τα  χιλιάδες χιλιόμετρα της ζο ύ γ 
κλας —είναι μια ζούγκλα π ερ ιφ ρα
γμένη όπου μπαίνεις από μια π ύ 
λη, την διασχίζεις με αυτοκίνητο 
—π οτέ π εζή— ακολουθώντας π ε ι
θαρχικά τους χωματόδρομους και 
τις ενδείξεις, και βγαίνεις πάλι από 
μια πύλη, ύστερα από κάμποσες 
ώρες, χωρίς στο μεταξύ νάχεις 
πατήσει το  πόδι σου στη γη, χωρίς 
νάχεις σταθεί για ν' ανασάνεις...

Βρισκόμαστε ξανά σε κάποιον 
π ο λ ιτ ισ μ ένο  κα τα υλ ισ μ ό , όπ ου, 
φυσικά, σου προσφέρονται όλες οι 
ανέσεις της τεχνικής προόδου, στα 
δ ιάφ ορα  σ υ γ κ ρ ο τή μ α τα  ξεν ία ς  
που είχαν εγκατεστημένα, ως επί 
το π λείσ τονκα ι για λόγους καθα
ρά τουριστικούς, στις παρυφές κ ά 
ποιας ζούγκλας, ή πάρκου όπως 
αποκαλούν οι ντόπιοι αυτούς τους 
απέραντους ζωολογικούς κήπους 
όπου τα  πάντα υπάρχουν στην 
πρωτόγονη έκφρασή τους...

Δεν μπορεί, όμως, ο πολιτισμός 
να καταπολεμήση ούτε  τις σαύρες 
ούτε τα  έντομα ούτε και τα σκου
λήκια...

— Την ύπαρξή τους και τον κίν
δυνο που διατρέχεις έτσι και τα 
πατήσεις, τα  μαθαίνεις μόνον όταν 
βρεθείς πια επί τόπου, δ ιηγείται ο 
Τάκης. Και πάλι, σου λένε απλώς 
ότι πρέπει να κινείσαι πάντα με 
παντούφλες γιατί αυτά  τα  σκου- 
ληκάκια —γιατί άραγε αυτή  η μείω
ση;— έχουν την κακή συνήθεια να 
τρυπώνουν στο ανθρώπινο πέλμα 
κι από κει να κυκλοφορούν με κάθε 
άνεση σ όλο το  ανθρώπινο κορμί 
και να βγαίνουνε, λέει, ξαφνικά, 
κάποια μέρα, ύστερα από καιρό, 
από τα  μπράτσα, τους καρπούς, 
τους μηρούς τα....

Τι θεσπέσια προοπτική! Αν τό - 
ξερε αυτό  ο Τάκης Παππάς θα 
συντασσότανε, όπως λέει, με την 
άποψη της γυναίκας του, και δεν 
θα επέμενε σ αυτό το αφρικανικό 
ταξείδι τους.

— Και φυσικά, συμπληρώνει ε 
κείνη, ξέροντας από τα  πριν τ ι μας 
περίμενε, δεν θα μεγαλοποιούσε 
τους κινδύνους και δεν θα περνού
σε τις μέρες και τις νύχτες του 
ασχολούμενος με τα  διάφορα εν- 
τομοκτόνα με τα  οποία μας είπαν, 
ευτυχώς, να εφοδιαστούμε...

— Και νάταν μόνον αυτά ; θυμά
τα ι ο άνδρας της. Ξέχασες και την 
κουνουπιέρα... Είσαι βέβαια υπο-
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χρεωμένος να τυΛιγεσαι προσεκτι
κά με δαύτη έτσι και ξαπλώσεις 
στο κρεββάτι σου, αλλά πριν π ερ ά 
σουν λίγα λεπ τά  κάθιδρως από τη 
ζέστη  π ετά ςτ ις  κουβέρτες σου, και 
πριν προλάβεις καλά - καλά να 
ξεχαστής στα όνειρα τουρτουρ ί
ζεις και ξυπνάς για να κουκουλω- 
θής ξανά με δαύτες...

— Γιατί; — απορήσαμε.
Δεν υπάρχει απάντηση στο δί

καιο ερώτημά μας. Γιατί αυτή είναι 
η Αφρική. Γιατί αυτό  είναι το κλίμα 
της. Γιατί οι εναλλαγές που συναν
τά ε ι κανείς στο γύρω τοπ ίο υφ ί- 
στανται, όπως φαίνετα ι, και στις 
κλιματολογικές συνθήκες της.

-  Γιατί τα θέλαμε και τα  πάθα- 
με. Γιατί πηγαίναμε γυρεύοντας, 
απαντούν, σχεδόν ταυτόχρονα οι 
δύο νέοι ταξιδευτές. Μόνο που 
όσο περνάει ο καιρός, γελάμε με 
τους φόβους μας, και κρατάμε από 
το ύτες  τις εικοσαήμερες διακοπές 
μας τις όμορφες, παράξενες, πρω
τόφ αντες εντυπώσεις μας...

Μια απ αυτές οι ιθαγενείς. Οι 
μαύροι που ζούνε σ' αυτές τις 
αχανείς ερημιές, όπου το  ένα σπίτι 
καλύβι από χόρτα και λάσπη στην 
πραγματικότητα—  απ έχει από το 
άλλο το λιγώτερο μια μέρα δρόμο...

Σ' α υ τές  τις ερημιές συνάντη
σαν τους Μασσάι, τους Σουκ, τους 
Μ μπελί, τους Ορμά, τους Μπβό- 
λα, τους Μερού, τους απλησία
στους αυτούς αντιπροσώπους ε 
νός μαύρου λαομ, που ζει μοιρα

σμένος σε φυλές, αποκΛεισμενος 
ουσιαστικά, απ ' τον υπόλοιπο κό 
σμο, με τις δικές του συνήθειες, τις 
δικές του  δοξασίες, τα  δικά του 
όνειρα, τα  δικά του  παραμύθια...

— Δεν είδα π οτέ πιο άσχημα 
όντα στη φύση, ομολογεί η Κατερ ί
να κι ο άνδρας της προσθέτει:

— Σου προξενούν ένα π α ρά ξε
νο δέος. Σε τρομάζουν περ ισσότε
ρο κι από τάγρ ια  θηρία. Κι έχουν 
στη στάση, στο φέρσιμο, στον τρ ό 
πο που σε αναμετράνε κάτι που 
σε προδιαθέτει εχθρικά απέναντι 
τους...

Μα τους ανθρώπους της Κένυα, 
τους ιθαγενείς αλλά και τους λ ευ 
κούς, που ζούνε στις λίγες ελά χ ι
στες πολιτείες της, δεν πρόλαβαν 
καλά-καλά ούτε να τους δουν, 
ού τε  και να τους γνωρίσουν. ' Ενας 
λαός δεν προσφέρεται όπως προ- 
σφέρετα ι ένα τοπίο. Πρέπει να 
περάσης μήνες και χρόνια κοντά 
του, για να τον ανακαλύψης, για να 
τον κατανοήσης, για να το νεκτ ιμ ή - 
σης. Κι αυτό  δεν μπορεί να γίνη σε 
λίγες μέρες, ού τε  και π ερ ιέχετα ι 
π οτέ  στα προγράμαμτα ταξειδιών 
του  καιρού μας...

Οι άνθρωποι, σήμερα, κινούνται

απο χώρα σε χώρα για να πλουτι 
σουν τις οπτικές, βασικά, εμπειρίες 
τους ή για ν αφομιώσουν, όπως 
στην περίπτωση του  Τάκη και της 
Κατερίνας Παππά, τα  όσα ήδη 
έμαθαν από τα βιβλία και τα  άλλα 
γραπτά κείμενα...

Αλλά και για να νοιώσουν ότι 
κατάφεραν να ξεφ ύγουν από τις 
τροχοπέδες της ρουτίνας και να 
ανανεωθούν οι ίδιοι αντικρύζοντας, 
γύρω τους, ένα καινούργιο π ερ ι
βάλλον.

Τώρα οι δυο τους (τούτο το 
κεφάτο  ζευγάρι με τα  δυο μικρά 
αγοράκια, που το  ένα τους έχει 
ήδη συντροφέψ ει σε μερικά πιο 
εύκολα και π ιο ά νετα  ταξείδ ια  
τους), κολλάνε στα άλμπουμ τις 
φω τογραφ ίες που πήρε εκείνη και 
πρόθυμα δείχνουν, σε όσους ενδι- 
αφέρονται, τις τα ινίες που γύρισε 
εκείνος.

Και στο μεταξύ;
Π ροετο ιμάζουνε το  επ όμενο 

ταξείδ ι τους: Ισπανία και Π ορτογα
λία, μας λένε. Κι ίσως μετά Ιαπωνία 
και Μπανγκόγκ.

Μ ιλάνε ακόμα για το  Χθες αλλά 
σχεδιάζουν με κέφι και πίστη το  
Αύριο...
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Αν τα Μεσογειακά κράτη θέλουν να αποφύγουν την καταστροφή, θα πρέπει το συντομώτερο να 
ενσωματώσουν τα προβλήματα της διασώσεως του περιβάλλοντος τους στα αναπτυξιακά τους 
προγράμματα, πράγμα που έχει γίνει ήδη υποχρεωτικά σε μερικές περιπτώσεις κάτω από την πίεση της 
προοδευτικά μεγαλύτερης έλλειψης φυσικών πόρων και ιδιαίτερα νερού.

Αυτή είναι η περίπτωση της Αλγερίας, της οποίας όλες οι μεγάλες πόλεις χύνουν τα 
χρησιμοποιούμενα νερά τους στη θάλασσα.

«Η «μάρε νόστρουμ» δεν είναι 
πια τ ίπ ο τε  άλλο παρά ένας ομαδι
κός τάφ ος πάνω από τον οποίο 
κυλούνε βρωμισμένα κύματα και 
μάχονται αντίπαλα οικονομικά και 
στρατηγικά συμφέροντα».

Αυτόν τον χαρκατηριομό δίνει 
για την Μ εσόγειο ο Κλωντ Μαρι 
Βαντρώ στο βιβλίο του «Ο θάνατος 
της Μεσογείου», που δημοσεύτηκε 
πρόσφατα στη Γαλλία.

Αλλά το  «μήνυμα» /α υ τό  δεν 
είναι το  μοναδικό. Σε κάθε γωνιά 
της Μ εσογείου, στα παράλια της 
οποίας ζουν 100 εκατομμύρια π ε 
ρίπου άνθρωποι, γ ίνοντα ι κ α θ η 
μερινές διαπιστώσεις για την βα- 
ρειά αρρώστεια που μαστίζει την 
κλειστή αυτή θαλάσσια λίμνη. Και η

ρη, στον κόλπο Κορτιου, κοντά στη 
Μασσαλία, χύνονται στη θάλασσα 
400 -  500 τόννοι απορρυπαντικών, 
3 τόννοι υδρογονανθράκων και 45 
τόννοι χλωρίου, χωρίς να υπολογί
ζει κανείς τα  εντομοκτόνα και τα 
βαρεία μέταλλα. Αποτέλεσμα: Η 
εξαφάνιση της χλωρίδας και της 
πανίδας. Σύμφωνα με τις π ερ ιγρα
φές των δυτών, τα πλαστικά έχουν 
αντικαταστήσει τα  φ υτά  του  βυ
θού, οι βράχοι είναι κόκκινοι και 
γλοιώδεις σκεπασμένοι με μια υ 
πόλευκη σαπίλα, η ζύμωση της 
οπ ο ίας σ χ η μ α τ ίζ ε ι φ υσ σ αλίδες 
που ανεβαίνουν σιγά - σιγά στην 
επιφάνεια.

Το πετρέλαιο και τα  απόβλητα 
είναι βέβαια, ορατά. Ο υδράργυρος

νέα περίπτωση Μιναμάτας...
Αν τα  Μ εσογειακά κράτη θ έ 

λουν να απ οφ ύγουν την  κ α τ α 
στροφή, θα πρέπει το  συντομώτε- 
ρο να ενσωματώσουν τα  προβλή
ματα της διασώσεως του περιβάλ
λοντος τους στα αναυπτυξιακά 
τους προγράμματα, πράγμα που 
έχει γίνει ήδη υποχεω τικά σε μερι
κές περιπτώσεις κάτω από την 
πίεση της προοδευτικά μ εγα λύ τε 
ρης έλλειψης φυσικών πόρων και 
ιδιαίτερα νερού.

Αυτή είναι η περίπτωση της 
Αλγερίας, της οποίας όλες οι μεγά - 
λες πόλεις χύνουν τα  χρησιμοποι
ούμενα νερά τους στη θάλασσα. 
Το Ο υέντ Ελ Χαράς, στα ανατολικά 
του Αλγεριού (μιας πόλης με 1,8

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟ
ανησυχία των κρατών που βρέ
χονται από τα  νερά της καθημερι
νά γίνετα ι μεγαλύτερη. Η μόλυνση 
του  περιβάλλοντος απειλεί σήμε
ρα σοβαρά όλες τις ακτές της 
Μ εσογείου, μιας κλειστής θαλάσσι
ας λίμνης με έκταση 3,5 εκατομμύ
ρια τετραγω νικά χιλιόμετρα με ένα 
μόνο, «μικροσκοπικό»- μάλιστα, ά 
νοιγμα προς τον Ατλαντικό. Μια 
λίμνη με νερά που δεν κινούνται 
από παλίρροιες και που δεν α να 
νεώνονται. Οι άνθρωποι που ζουν 
στα παράλιά της θα έχουν δίπλα- 
σιασθεί μέσα σε 20 χρόνια, πράγμα 
που σημαίνει ότι τό τε  θα θέλουν 
διπλάσια ποσότητα ψαριών, τρ ι
πλάσια δημητριακών. Την στιγμή 
που στους κάμπους «φυτρώνουν» 
εργοστάσια και η μόλυνση κ α τα 
στρέφει τη θαλάσσια πανίδα.

Τα στοιχεία που υπάρχουν γ ύ 
ρω από την μόλυνση της Μ εσ ογεί
ου είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Κάθε μέρα, παραδείγματος χά -

όμως δεν φαίνεται. Ό π ω ς δεν φ α ι
νόταν και στην Μ ιναμάτα, ώσπου 
ξέσπασε η τραγωδία: Μια ολόκλη
ρη κοινότητα γιαπωνέζων ψ αρά
δων χτυπ ήθηκε από μια φρικτή και 
μυστηριώδη αρρώστεια. Τα εγ κ ε 
φαλικά τραύματα των μεγάλων 
ήταν σοβαρώτατα και συχνά θ α 
νατηφόρα. Τα νεογέννητα έπ α - 
σχαν από σοβαρές ανωμαλίες.

Σήμερα, η αιτία της αρρώστειας 
της Μιναμάτα» είναι γνωστή: Την 
προκάλεσαν τα  απόβλητα υδραρ
γύρου ενός εργοστασίου π α ρα
γωγής πλαστικών ειδών. Ο υδράρ
γυρος, τοξικός από μόνος του, 
μετατρέπ ετα ι σε ισχυρότατο δη
λητήριο, όταν διάφοροι μικροοργα
νισμοί του πλαγκτού τον μ ετα τρ έ 
πουν σε μεθυλυδράργυρο. Οι εμ 
πειρογνώμονες στη Μασσαλία κα- 
ταμε τρησαν σημαντικές π οσότη
τες  υδραργύρου και διαπίστωσαν 
την ύπαρξή του στη σάρκα ορι
σμένων ψαριών. Ποιος ξέρει. Ίσω ς 
να βρισκόμαστε μπροστά σε μια

εκατομμύριο κατοίκους), δεν είναι 
τ ίπ ο τε  άλλο από ένας ανοικτός 
υπόνομος. Οταν επ ισκέπτονται 
το  Αλγέρι αρχηγοί ξένων κρατών, η 
κυβέρνηση ξοδεύει τόννους α π ο 
σμητικών για να καλύψει την δυσο
σμία του! Τελικά η αλγερινή κυβέρ
νηση αναγκάστηκε να καταρτίσει 
ένα σχέδιο κατασκευής υπονόμων 
και σταθμών καθαρισμού όχι τόσο 
από ανησυχία για τη  μόλυνση του 
περιβάλλοντος, όσο γιατί η Α λγε 
ρία δεν δ ιαθέτει αρκετό νερό για τις 
αστικές, βιομηχανικές και α γροτι
κές της ανάγκες. Η ανακύκληση 
των μεταχειρισμένων νερών ήταν 
η μοναδική λύση, η ίδια που υπ ο 
χρεώθηκαν να υιοθετήσουν και οι 
κυβερνήσεις της Αιβύης και του 
Ισραήλ.

Πρόκειται βέβαια για σπάνιες 
περιπτώσεις. Από τα  22 εκατομ 
μύρια ανθρώπους που κατοικούν 
στις 20 περίπου μεγαλύτερες μ ε
σογειακές πόλεις, τα  17,5 περίπου 
ζουν σε πόλεις χωρίς σταθμούς
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‘Κ0ΥΠΙΔ0Τ0Π0Σ
καθαρισμού των αποβλήτων. Τα 
αστικά απόβλητα που θα χύνονται 
το  2.000 στη θάλασσα της Μ εσο- 
γ ε ί ο υ ,  υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  
37.000.000.000 κυβικά μέτρα. Για να 
χτιστούν οι εγκαταστάσεις συλλο
γής και επεξεργασ ίας των α π ο 
βλήτων προκειμένου οι άνθρωποι 
να γλυτώσουν από την ασφυξία, 
θα πρέπει οι μεσογειακές πόλεις 
να επενδύσουν 452 δισεκατομμύ
ρια δραχμές.

Κάτω από αυτές  τις συνθήκες 
υπάρχει άραγε η δυνατότητα  να 
σωθεί η Μ εσόγειος και παράλληλα 
τα  100 εκατομμύρια άνθρωποι που 
ζουν σήμερα στις ακτές της;

Το ερώτημα αυτό  τέθηκε σε 60 
ειδικούς που συγκεντρώθηκαν π έ 
ρυσι τον Ιούλιο στο Μονακό, στα 
πλαίσια ενός διεθνούς επ ιστημονι
κού συμποσίου υπό την αιγίδα του 
Ο ρ γα ν ισ μ ο ύ  Η νω μένω ν Εθνών. 
Οσα ειπώθηκαν σ' αυτό  το  συμ

πόσιο φα ίνετα ι πως άσκησαν μ ε
γάλη επιρροή στις κυβερνήσεις

των μεσογειακών κρατών: Στις 12 
Φεβρουάριου 1978 μπήκαν σε ισχύ 
τρεις συμφωνίες για την «προστα
σία του  οικολογικού συστήματος 
της Μ εσογείου». Τις συμφω νίες 
αυτές  έχουν επκυρώσει μέχρι τώ 
ρα η Ισπανία, η Μ άλτα, η Τυνησία, 
η Γιουγκοσλαβία, ο Λίβανος και το  
Μαρόκο, ενώ προτίθετα ι να την 
επικυρώσει και η Γαλλία. Τα κράτη 
που έχουν υπογράψει αυτές τις 
συμφωνίες ανέλαβαν σε γενικές 
γραμμές την υποχρέωση να προ- 
φυλάξουν την θάλασσα της Μ εσ ο
γείου από την ρύπανση. Υποσχέ- 
θηκαν δηλαδη να περιλάβουν στην 
νομοθεσία τους δ ιατάξεις που να 
απαγορεύουν την απόρριψη από 
πλοία και αεροπλάνα ισχυρών δη
λητηριωδών ουσιών και να επ ιβάλ
λουν κυρώσεις. Παράλληλα, οι συμ
φωνίες προβλέπουν την συνεργα
σία των μεσογειακών κρατών στην 
πάλη εναντίον της ρυπάνσεως της 
θάλασσας από πετρέλαιο.

Φυσικά, ακόμα κι αν υποτεθεί

πως θα εφαρμοστούν, με απόλυτη 
αυστηρότητα, οι παραπάνω συμ
φωνίες, η μόλυνση της Μ εσογείου 
δεν πρόκειται να περιορισθεί π ε 
ρισσότερο από 15%. Κι αυτό γιατί 
το  85% της ρυπάνσεως οφείλετα ι 
στα ποτάμια και στους υπονόμους 
που μεταφέρουν απόβλητα από 
την ξηρά.

Από την άποψη αυτή είναι ιδι
α ίτερα επικίνδυνοι οι ποταμοί Ρο
δανός, Πω, Εβρος, Νείλος και Τίβε- 
ρις που μεταφέρουν στην θάλασ
σα τεράστιες ποσότητες βιομηχα
νικών και αστικών αποβλήτων.

Το συμπέρασμα επομένως είναι 
πως χωρίς τη λήψη σοβαρών και 
εκτεταμένω ν μέτρων που θα έ 
π ρεπ ε να παρθούν ύστερα από 
αμοιβα ία συνεργασ ία  όλων των 
μεσογειακών κρατών, η Μ εσόγειος 
είναι καταδικασμένη σε λίγες μόνο 
δεκαετίες...

Το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  
μ έ ρ ο ς  τ η ς  ρ ύ π α ν σ η ς  
τ η ς  Μ ε σ ο γ ε ί ο υ  
ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ α  π ο τ ά μ ι α  
και σ τ ο υ ς  υ π ο ν ό μ ο υ ς  
π ο υ  μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν  
α π ό β λ η τ α .
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΕΧΝΙΑ

Τ0 BA0FHMEN0 
Τ0 ΜΑΝΤΡΙ
Του Φώτη Κόντογλου

«Γέροντα, μεγάλη χαρά έχω απόψε που ήρθες, ν ακούσουμε κι εμείς 
κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε εκκλησιά κοντά μας, μήτε καν ρημοκκλήσι. 
Εγώ αγαπώ πολύ τα γράμματα της θρησκείας μας, κι ας μην τα καταλαβαίνω, 
γιατί είμαι ξύλο απελέκητο. Μια φορά μας ήρθε ένας γέροντας Αγιονορίτης 
και μας άφησε τούτη την αγιωτική φυλλάδα, κι αν λάχει να περάσει κανένας 
γραμματιζούμενος καμμιά φορά, τον βάζω και την διαβάζει.

Κ ΑΘΕ χρόνο ο Αγιος Βασίλης τις 
παραμονές της Πρωτοχρονιάς, 

γυρίζει από χώρα σε χώρα κι από χωριό 
οε χωριό, και χτυπά τις πόρτες για να 
δει ποιος θα τον δεχτεί με καθαρή 
καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν, πήρε το 
ραβδί του και τράβηξε. Ητανε σαν 
καλόγερος ασκητής, ντυμένος με κάτι 
μπαλωμένα παλιόρασα, με χοντροπά
πουτσα στα ποδάρια του και μ ένα 
ταγάρι περασμένο στον ώμο του. Γι' 
αυτό τον παίρνανε για διακονιάρη και 
δεν τ ' ανοίγανε την πόρτα. Ο Αγιος 
Βασίλης έφευγε λυπημένος, γιατί έ 
βλεπε την απονιά των ανθρώπων και 
συλλογιζότανε τους φτωχούς που δια
κονεύανε, επειδής έχουνε ανάγκη, μ 
όλο που αυτός ο ίδιος δεν είχε ανάγκη 
από κανέναν, κι ούτε πεινούσε, ούτε 
κρύωνε.

Αφού βολόδειρε από δω κι από κει, 
κι αφού πέρασε από χώρες πολλές και 
από χιλιάδες χωριά και πολιτείες, έφτα
σε στα ελληνικά τα μέρη, που ναι 
φτωχός κόσμος.

Απ' όλα τα χωριά πρόκρινε τα πιο 
φτωχά, και τράβηξε κατα κει, ανάμεσα 
στα ξερά βουνά που βρισκόντανε κάτι 
καλύβια, πεινασμένη λεμπεσουριά.

Περπατούσε νύχτα κι ο χιονιάς 
βογγούσε, η πλάση ήτανε πολύ άγρια. 
Ψυχή ζωντανή δεν ακουγότανε, εξόν 
από κανένα τσακάλι που γάβγιζε. 

Αφού περπάτησε κάμποσο, βρέθη

κε σ' ένα απάγκειο που έκοβε ο αγέρας 
απο να μικρό βουνό, κι είδε ένα 
μαντρί κολλημένο στα βράχια. Ανοιξε 
την αυλόπορτα που ήτανε καμωμένη 
από άγρια ρουπάκια και μπήκε στη 
μάντρα. Τα σκυλιά ξυπνήσανε και πιά- 
σανε και γαυγίζανε. Πέσανε απανωτού 
να τον σκίσουνε· μα, σαν πήγανε κοντά 
του, σκύψανε τα κεφάλια τους και 
σερνόντανε στα ποδάρια του, γλύφανε 
τα χοντροπάπουτσά του, γρουζανε φο
βισμένα και κουνούσανε παρακαλεστι
κά τις ουρές τους.

Ο Αγιος σίμωσε στο καλύβι του 
τσομπάνου και χτύπησε την πόρτα με το 
ραβδί του και φώναξε:

«Ελεείστε με, χριστιανοί, για τις 
ψυχές των αποθαμένων σας: ΚΓ ο 
Χριστός μας διακόνεψε σαν ήρθε σε 
τούτον τον κόσμο!».

Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένας 
τσομπάνης, παλληκάρι ως είκοσι πέντε 
χρονώ, με μαύρα γένεια- και δίχως να 
δει καλά καλά ποιος χτυπούσε την 
πόρτα, είπε στον γέροντα:

«Πέρασε μέσα στ αρχοντικό μας 
να ζεσταθείς. Καλή μέρα και καλή 
χρονιά!».

Αυτός ο τσομπάνης ητανε ο Γιάν
νης, ο Μπάικας, που τονλέγανε Γιάννη 
Βλογημένον, άνθρωπος αθώος σαν τα 
πρόβατα που βόσκαγε αγράμματος 
ολότελα.

Μέσα στην καλύβα έφεγγε με λιγο
στό φως ένα λυχνάρι. Ο Γιάννης, σαν 
είδε στο φως πως ο μουσαφίρης ήτανε 
γέροντας καλόγερος, πήρε το χέρι του 
και τ ' ασπάστηκε και το βάλε απάνω 
στο κεφάλι του. Ύστερα φώναξε τη 
γυναίκα του, ως είκοσι χρονώ κοπελού
δα, που κουνούσε το μωρό τους μέσα 
στην κούνια. Και κείνη πήγε ταπεινά και 
φίλησε το χέρι του γέροντα, κι είπε:

«Κόπιασε, παππού, να ξεκουρα
στείς».

Ο Αγιος Βασίλης στάθηκε στην 
πόρτα και βλόγησε το καλύβι κι είπε:

«Βλογημένοι να σαστε, τέκνα μου, 
κι όλο το σπιτικό σας. Τα πρόβατά σας 
να πληθαίνουνε ως του Ιωβ μετά την 
πληγήν και ως του Αβρααμ και ως του 
Λαβαν. _Η ειρήνη του Κυρίου Ημών 
Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας!».

Ο Γιαννης έβαζε ξυλά στο τζάκι και 
ξελόχισε η φωτιά. Ο Αγιος απίθωσε σε 
μια γωνία το ταγάρι του, υστέρα έβγαλε 
το μπαλωμένο το ράσο του κιαπόμεινε 
με το ζωστικό του. Τον βάλανε κι 
έκατσε κοντά στη φωτιά, κι η γυναίκα 
του έβαλε και μια μαξιλάρα ν ακουμπή- 
σει.

Ο Αγιος Βασίλης γύρισε κι είδε 
γύρω του και ξανάπε μέσα στο στόμα 
του:

«Βλογημένο να ναι το καλύβι!».
Ο Γιάννης μπαινόβγαινε για να 

φέρει το να και τ άλλο. Η γυναίκα του
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Έψελνε γλυκά και ταπεινα ο γέροντας. Ο Γιάννης κΓ η Γιάνναινα τον ακούγανε με κατάνυξη.

μαγείρευε. Ο Γιάννης ξανάρριξε ξύλα 
χτη φωτιά.

Μονομιάς φεγγοβόλησε το καλύβι 
με μιαν αλλοιώτικη λάμψη και φάνηκε 
σαν παλάτι. Τα δοκάρια σαν να τανε 
μαλαμοκαπνισμένα, κι οι πυτιές που 
ητανε κρεμασμένες σα να γινήκανε 
χρυσά καντήλια, και τα τυροβόλια κι οι 
καρδάρες και τ ' άλλα τα σύνεργα που 
τυροκομούσε ο Γιαννης, λες κι ήτανε 
διαμαντοκολλημένα. Και τα ξύλα που 
καιγόντανε στη φωτιά ευωδιάζανε σα 
μοσκολίβανο και δεν τρίζανε, όπως τα 
ξυλά της φωτιάς, παρά ψέλνανε σαν 
τους αγγέλους που ναι στον Παράδει
σο.,

Ο Γιάννης ήτανε καλός άνθρωπος, 
όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Φτωχός 
ήτανε, είχε λιγοστά πρόβατα, μα πλού
σια καρδιά. «Τη πτωχεία τα πλούσια!».
Ητανε αυτός καλός, μα είχε και καλή 

γυναίκα. Κι όποιος τύχαινε να χτυπήσει 
την πόρτα τους, έτρωγε κι έπινε και 
κοιμότανε. Κι αν ήτανε και πικραμένος, 
εύρισκε παρηγοριά. Γι αυτοκιο Αγιος 
Βασίλης κόνεψε στο καλύβι τους .ξη
μερώνοντας Πρωτοχρονιά παραμονή 
της χάρης του, κι έδωσε την ευλογία 
του.

Κείνη τη νύχτα που περιμένανε 
όλες οι πολιτείες και τα χωριά της 
οικουμένης, αρχόντοι, δεσποτάδες κι 
επίσημοι ανθρώποι, πλην εκείνος δεν 
πήγε σε κανέναν τέτοιον άνθρωπο,

παρά πήγε στο μαντρί του Γιάννη του 
Βλογημένου.

Σαν βολέψανε τα πρόβατα μπήκε 
μέσα ο Γάννης και λέει στον γέροντα:

«Γέροντα, μεγάλη χαρά έχω απόψε 
που ήρθες, ν ' ακούσουμε κι εμείς 
κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε εκ- 
κλησιά κοντά μας, μήτε καν ρημοκκλή- 
σι. Εγώ αγαπώ πολύ τα γράμματα της 
θρησκείας μας, κι ας μην τα καταλαβαί
νω, γιατί είμαι ξύλο απελέκητο. Μια 
φορά μας ήρθε ένας γέροντας Αγιονο- 
ρίτης και μας άφησε τούτη την αγιωτική 
φυλλάδα, κι αν λάχει να περάσει κανέ
νας γραμματιζούμενος καμιά φορά, τον 
βάζω και την διαβάζει. Εγώ όλα όλα τα 
γράμματα που ξέ ρω είναι τρία λόγια που 
τα λ εγ ε  ένας γραμματιζούμενος, που 
έβγαζε λόγο στο χωριό, δυο ώρες από 
δω, κι από τις πολλές φορές που 
τα λεγε, τυπωθήκανε στη θύμησήμου. 
Αυτός ο γραμματικός έλεγε και ξανά- 
λεγε: «Σ' κώνιτι ου μήτηρ του κι τουν 
ανισπάζιτι κι του λέγ : Τέκνον μου! 
Τέκνον μου!». Αυτά τα γράμματα ξέ
ρω...».

Ήτανε μεσάνυχτα. Ο αγέρας βογ- 
γούσε. Ο Αγιος Βασίλης σηκώθηκε 
απάνω και στάθηκε γυρισμένος κατά 
την ανατολή κι έκανε τον σταυρό του 
τρεις φορές. Ύστερα έσκυψε καιπήρε 
από το ταγάρι του μια φυλλάδα και είπε:

«Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε

νυν και αεί και εις τους αιώνας των 
αιώνων!».

Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από 
πίσω του και σταύρωσε τα χέρια του. Η 
γυναίκα βύζαξε το μωρό και πήγε και 
κείνη και στάθηκε κοντά στον άντρα 
της.

Κι ο γέροντας είπε το «Θεός 
Κύριος» και τ ' απολυτίκιο της Περιτο
μής «Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπί- 
νην προσέλαβες», χωρίς να πει και το 
δικό του τ ' απολυτίκιο, που λέγει: «Εις 
πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος 
σου-. Εψελνε γλυκά και ταπεινά, κι ο 
Γ ιάννης κι η Γ ιάνναινα τον ακούγανε με 
κατάνυξη και κάνανε τον σταυρό τους. 
Κι είπε ο Αγιος Βασίλης τον Ορθρο 
και τον Κανόνα της εορτής «Δεύτε 
λαοί, άσωμεν», χωρίς να πειτοδικότου 
Κανόνα «Σου την φωνήν έδει παρείναι, 
Βασίλειε». Κι ύστερα είπε όλη τη 
Λειτουγία, κι έκανε απόλυση.

Καθήσανε στο τραπέζι και φάγανε, 
ο Αγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Γ ιάννης 
ο Βλογημένος, η γυναίκα του κι ο 
μπάρμπα - Μάρκος ο Βουβός, που τον 
είχε συμμαζέψει ο Γ ιάννης και τον 
βοηθούσε.

Και, σαν αποφάγανε, έφερε η γυναί
κα την βασιλόπιτα και την έβαλε πάνω 
στο σοφρά. Κι ο Αγιος Βασίλης πήρε 
το μαχαίρι και σταύρωσε τηνβασιλόπιτ- 
τα και είπε:
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«Εις το όνομα του Πατρός και του 
Υιού και του Αγίου Πνεύματος!».

Κι έκοψε το πρώτο κομμάτι κι είπε: 
«Του Χριστού», έκοψε το δευέερο κι 
είπε: «Της Παναγίας», κι ύστερα έκοψε 
το τρίτο και δεν είπε: «Του Αγίου 
Βασιλείου», αλλά είπε: «Του νοικοκύρη 
του Γιάννη του Βλογημένου!».

Πετάγεται ο Γιάννης και του λέγει:
«Γέροντα, ξέχασες τον Αη - Βασί

λη!».
Του λέγει ο Αγιος:
«Αλήθεια, τον ξέχασα!».
Κι έκοψε ένα κομμάτι κι είπε: «Του 

δούλου του Θεού Βασιλείου!». Ύστε
ρα έκοψε πολλά κομμάτια, και σε κάθε 
ένα που έκοβε έλεγε: «Της νοικοκυ
ράς», «του μωρού», «του δούλου του 
Θεού Μάρκου του 'μογιλάλου», «του 
σπιτιού», «των ζωντανών», «των πτω
χών».

Λέγει πάλι ο Γιάννης στον Αγιο:
«Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την 

αγιωσύνη σου;».
Του λέγει ο ' Αγιος:
« Εκοψα, ευλογημένε!».
Μα ο Γ ιάννης δεν κατάλαβε τίποτα, 

ο καλότυχος!
' Εστρωσε η γυναίκα για να κοιμηθού

νε. Σηκωθήκανε να κάνουνε την προ
σευχή τους. Ο Αγιος Βασίλης άνοιξε 
τις απαλάμες του κιείπε τη δική του την 
ευχή, που τη λέει ο παπάς στη Λειτουρ
γία:

«Κύριος ο Θεός μου, οίδα ότι ουκ 
ειμί άξιος, ουδέ ικανός ινα υπό την 
στέγην εισέλθης του οίκου της ψυχής 
μου...».

Σαν τελείωσε την ευχή κι ετοιμαζό
τανε να πλαγιάσουνε, του λέει ο 
Γιάννης:

«Εσύ, γέροντα, που ξέρεις τα γράμ
ματα, πες μας σε ποια παλάτια άραγες 
πήγε απόψε ο Αη - Βασίλης; Οι 
αρχόντοι κι οι βασιλιάδες τι αμαρτίες 
μπορεί να'χουνε; Εμείς οι φτωχοί 
είμαστεν αμαρτωλοί και κακορίζικοι, 
επειδή η φτώχεια μας κάνει να κολαζό
μαστε».

Ο Αγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώ
θηκε πάλι απάνω, άπλωσε τις απαλάμες 
του και ξαναείπε την ευχή του αλλιώτι
κα:

«Κύριε ο Θεός μου οίδας ότι ο 
δούλος σου Ιωάννης ο απλούς εστιν 
άξιος και ικανός ίνα υπο'την στέγην 
αυτού εισέλθης, ότι νήπιος υπάρχει, και 
των τοιούτων εστών η βασιλεία των 
ουρανών...».

Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο 
Γιάννης ο καλότυχος, ο Γιάννης ο 
Βλογημένος.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΝΕΑ

Μια γυναίκα, η Ελεωνόρα Σάχχι, νοσοκόμα κατηγορή- 
θηκε για τη δολοφονία με ένεση δεκάδων καρδιοπαθών 
στο νοσοκομείο της Κομ, μιας πόλης της Ιταλίας ·  Στην 
Αμερική κυκλοφορεί η φήμη, ότι πίσω από την τρομερή 
ασθένεια A.I.D.S. που σκοτώνει τους ομοφυλόφιλους 
βρίσκεται κάποια μυστική οργάνωση ·  Ενας θανατο
ποινίτης σώθηκε την τελευταία στιγμή έπειτα από ένα 
σωτήριο για τη ζωή του τηλεωώνηυα.

0 Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ο Σ  
ΜΕ ΤΗ 
Σ Υ Ρ Ι Γ Γ Α

Ε ΚΑΝΕ κρύο στην πόλη Κομ εκεί - 
νο το  Δεκεμβριανό πρωινό του 

1982. Στις δασωμένες αλέες του 
νοσοκομείου «Αγία Αννα», ο Δρ. 
Μπονίνι, παρκάρισε το  αυτοκίνητό 
του στο χώρο σταθμεύσεως των 
γιαρών του  καρδιολογικού τμήμα
τος. Χαιρέτισε μια ομάδα νοσοκό
μων που μόλις είχαν τελειώ σει τη 
νυχτερινή τους βάρδια και κα τευ - 
θύνθηκε προς το  γκριζωπό κτίριο.

Δεν ήξερε ότι στην μονάδα εν- 
τα ντ ικής  παρακολουθήσεω ς τον 
περίμενε η πιο ανατριχιαστική ε γ 
κληματική υπόθεση που γνώρισε η 
Ιταλία από το  τέλος του πολέμου.

Μια τρομακτική ιστορία με τρία 
σίγουρα θύματα, τέσσερα πιθανά 
κι ίσως... πενήντα νεκρούς με ευ 
θανασία, θύματα ενός δολοφόνου 
με σ ύ ρ ρ ιγ α  κα ι λ ευ κ ή  ια τρ ικ ή  
μπλούζα.

Νεκροί
Στις 10 η ώρα λοιπόν, εκείνο το  

πρωινό του  Δεκέμβρη, ο Δρ. Μ π ο
νίνι, διέσχισε το διάδρομο του  καρ
διολογικού τμήματος και άνοιξε την 
πόρτα της εντατικής παρακολου-

Ο καταδικασμένος σε θάνατο Τζαιημς 
Ωτρυ. Μετά από ένα σωτήριο τηλε

φώνημα και αφού είχε αρχίσει η διαδι
κασία εκτέλεσής του γλύτωσε την 
τελευταία στιγμή.

θήσεως. Ξαφνικά, σε δύο οθόνες 
τοποθετημένες δίπλα στα κρεβά
τια  κάθε ασθενή, η απαλή «μουσι
κή» της ζωής σταμάτησε να παίζει.

Ο Πιέτρο Τετταμάντι και η Ευ
γεν ία  Ορσένιγκο, ήταν νεκροί. Α 
πότομα, χωρίς κανένα μηχάνημα 
να έχει προβλέψει το  τέλος τους.

Ο Μπονίνι αντάλλαξε ένα βλέμ
μα με την προίσταμένη. ' Εγειρε 
πάνω στα δύο άψυχα κορμιά και 
έ τρ εξε  να ειδοποιήσει τον δ ιευ 
θυντή της καρδιολογίας, τον Δρα
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Ο Ελωνόρα Σάχχι, ύποπτη, αν οχι 
ένοχη κατά τους γιατρούς, αθώα κατά 
τη δικαιοσύνη...

Μ αττέουτσ ι:
«Κάναμε αμέσως αυτοψία», ε ί

πε ο τελευτα ίος. «Οι φόβοι του 
Μπονίνι, επιβεβαιώθηκαν. Οι θ ά 
νατοι είχαν προκληθεί από υπ ερ
βολική δόση καρδιο-τονωτικού «Ρί- 
τμος 50», ένα φάρμακο που δεν 
είχαμε χορηγήσει και που δεν χρη - 
σιμοποιούμε στο νοσοκομείο μας. 
Δεν επρόκειτο για λάθος. Αλλά για 
έγκλημα. Εγκλημα που δεν μπορεί 
να ε ίχε διαπράξει, παρά κάποιος 
υπάλληλος του  τμήματος...».

Τ ρ ο μ ε ρ ό
Εντεκα μήνες αργότερα, έντεκα  

μήνες μετά την αρχή αυτής της 
μυστηριώδους υποθέσεως, ο κα- 
θηγητής Μ αττέουτσ ι σ υνταξιού
χος πια, δεν μπορεί να ελέγξει την 
συγκίνησή του:

«' Εχω περάσει 40 χρόνια σε 
αυτό  το  νοσοκομείο», λέει. «Μια 
ζωή στην υπηρεσία των ασθενών, 
που ένας τρελλός αποφάσισε να 
εξοντώ σ ει! Είναι τρομερό... Σ κε- 
φ θ ε ίτε  ότι ίσως δεν καταφέρουμε 
π οτέ να τον ανακαλύψουμε».

Ο καθηγητής και οι συνάδελφοί 
του, δεν έχουν αμφιβολία γ ια  την 
τα υ τό τη τα  του δολοφόνου. Αλλά 
η ιταλική δικαιοσύνη δεν συμφωνεί 
με τα συμπεράσματά τους. Και η 
έρευνα συνεχίζετα ι μέχρι σήμερα, 
παρόλο που όλοι οι γιατροί του

νοσοκομείου Αγία Αννα, φρονούν 
ότι θα πρεπε να χει σταματήσει 
από καιρό.

Από την επομένη της αυτοψ ίας 
των δύο νεκρών του Δεκεμβρίου, 
όλοι οι καρδιολόγοι μεταμορφώ θη
καν σε ντέτεκτιβ . Η Διεύθυνση του 
τμήματος υγείας και η αστυνομία 
δεν ειδοποιήθηκαν για το  συμβάν.

«Η άφιξη των καραμπινιέρων θο 
προκαλούσε υποψίες», έκριναν ό 
λοι. «Είμαστε οι πλέον κατάλληλο 
να ανακαλύψουμε τον ένοχο».

Το προσωπικό τέθηκε σε άμεση 
αλλά διακριτική παρακολούθηση. 
Καμία από τις κινήσεις του  δεν 
ξέφ ευ γε  από τους γιατρούς και 
την προϊσταμένη. Χάρη σ ' εκείνη 
εξάλλου, έφτασαν στην άκρη.

«Μια νοσοκόμα την ειδοποίησε 
ότι ένας από τους καρδιοπαθείς 
στην εντατική  πέθανε. Η π ρο ϊστα - 
μένη έσπευσε κοντά του. Δεν π α 
ρατήρησε τίπ οτα  το  ασυνήθιστο 
λέει ο δρ. Μπάσοι, ο τωρινός δ ιευ 
θυντής, του καρδιολογικού τμήμα
τος.

Δυο λεπ τά  αργότερα όμως ο 
άντρας πέθανε. Ενας θάνατος ύ 
ποπτος. Προγραμματισμένος...

Η προϊσταμένη παρακολούθη
σε τη  νοσοκόμα που την είχε 
ειδοποιήσει. Πρόσεξε ότι κρατούσε 
ένα καλάθι αχρήστων κι ότι κα τευ - 
θυνόταν στα δοχεία απορριμάτων 
του τμήματος. Αρχισε να σκαλίζει 
τα  σκουπίδια κι ανακάλυψε πολλά 
άδεια φιαλίδια του  καρδιοτονωτι
κού «Ρίτμος — 50», φάρμακο που 
βρέθηκε στην αυτοψία, στο αίμα 
του τελευτα ίου  θύματος.

Μικρόσωμη, καστανή, 25 χρο- 
νών, η νοσοκόμα Ελωνόρα Σάχχι, 
αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι 
αναμεμιγμένη στους φόνους. Δ η 
λώνει ότι το  νοσοκομείο την δ ιάλε
ξε  εξιλαστήριο θύμα. Ο διευθυντής 
του υπουργείου Υγείας αρκείται 
να δηλώνει ότι «το νοσοκομείο έχει 
πέσει θύμα ενός τρελλού, οπαδού 
της ευθανασίας, ή κάποιας τρομο
κρατικής οργανώσεως που έχει 
σαν στόχο την απ οσταθεροποίη
ση της Υγείας».

Οσο για την ιταλική δικαιοσύνη, 
θεωρεί ότι τα  στοιχεία εναντίον 
της νοσοκόμας δεν είναι αρκετά. 
Αφού την ανέκρινε, την άφησε 
ελεύθερη. Χωρίς όμως να βάλει την 
-ΐπόθεση στο αρχείο, μια και έχε ι

δ ιαταχθεί η εκταφ ή άλλων 50 καρ- 
διοπαθών που πέθαναν στο π α 
ρελθόν στο νοσοκομείο!!! Στο 
μεταξύ, η πόλη είναι ανάστατη, οι 
ασθενείς του νοσοκομείου ζουν 
μέσα στο άγχος του  θανάτου, κ ά 
θε ένεση, περνάει από αυστηρό 
έλεγχο... και κανένας ύποπτος θ ά 
νατος δεν έχει συμβεί από τότε...

Η διεύθυνση έχει μεταφέρει την 
Ελεωνόρα Σάχχι σε άλλο τμήμα. 
Δεν έρχετα ι σε επαφή με τους 
ασθενείς. Βρίσκεται στα μικροβιο
λογικά εργαστήρια, όπου ασχολεί- 
τα ι μεταξύ άλλων και με τις ε ξ ε τ ά 
σεις των καρδιοπαθών που τυ χ α ί
νει να πεθαίνουν στο νοσοκομείο...

Και το  μυστήριο παραμένει ά 
λυτο.

01 ΟΜΟΦΥΛΟΦΙ ΛΟΙ
ΘΥΜΑΤΑ
T OY A . I . D . S .

Ανάστατη είναι η Αμερική από 
τη  φήμη που συνεχώς εξαπ λώ νε
ται, ότι πίσω από την τρομερή 
α σ θ ένε ια  A.I.D.S. π ου  σ κοτώ νει 
το υ ς  ο μο φ υλό φ ιλους , β ρ ίσ κετα ι 
κάποια μυστική οργάνωση. Η φήμη 
άρχισε σαν ψίθυρος, αλλά σήμερα 
είναι πολλοί αυτοί που την υ ιοθ ε
τούν στην προσπάθειά τους να 
ερμηνεύσουν την αιτία  της α σ θέ
νειας που παραμένει ακόμη... χω 
ρίς αιτία.

Παρά τις έρευνες των επ ισ τη 
μόνων που άρχισαν το 1980, για να 
εντοπ ισθεί ο «παράγοντας» A.I.D.S, 
το ερώτημα —γιατί χτυπ άει κυρίως 
τους ομοφυλόφιλους;— δεν έχει 
φωτισθεί καθόλου.

Η ανικανότητα της επιστήμης 
να αντιμετωπίσει την ασθένεια, 
ενισχύει καθημερινά την άποψη, 
ότι πρόκειται για μια συνωμοσία 
της CIA ή κάποιας μυστικής οργα- 
νώσεως με τη συνεργασία «τρε
λών» επιστημόνων και με σκοπό να 
ανασταλεί το  κίνημα των ομοφ υ
λόφιλων στην Αμερική. Ενα κίνημα 
που τα  τελευ τα ία  χρόνια, έχει 
πάρει τεράστιες διαστάσεις σε μια 
χώρα που δ ιέπετα ι από συντηρη
τικές αντιλήψεις.

Σύμφωνα με αυτή τη φήμη, το  
A.I.D.S. δεν είναι τ ίπ οτα  άλλο παρά 
ένας ιός που παρασκευάστηκε σε 
επιστημονικά εργαστήρια τύπου 
«Τζέκυλ και Χάιντ» και που μεταδό-
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θηκε με τεχνητό  τρόπο σε μεμο
νωμένα άτομα στο κύκλωμα των 
ομοφυλόφιλων. Από κει και πέρα, η 
διάδοσή του  δεν θα ήταν παρά 
θέμα χρόνου.

Οπως και νάναι πάντως, δηλαδή 
μυστηριώδης ιός ή παρανοϊκό επ ι
στημονικό παρασκεύασμα, το α 
ποτέλεσμα είναι το  ίδιο. Οι ομοφ υ
λόφιλοι έχουν πανικοβληθεί, το  κ ί
νημα-έχει συρρικνωθεί και οι ε τ ε 
ρ ό φ υ λο ι το υ ς  α ν τ ιμ ε τω π ίζ ο υ ν  
πλέον σαν μιάσματα, που μπορεί 
να μολύνουν ακόμα και τους ίδιους.

Εξάλλου, τα  στατιστικά στοιχεία 
και μόνο, είναι αρκετά για να τρ ο 
μοκρατήσουν τον κόσμο.

Αυτή τη στιγμή τα  κρούσματα 
έχουν φτάσει τις 2.000. Το 75% είναι 
άντρες ομοφυλόφιλοι με πολλα
πλούς παρτεναίρ (89 εραστές το 
χρόνο κατά μέσο όρο). Αντίθετα, 
τα  σταθερά ζευγάρ ια  των ομοφ υ
λόφιλων, πλήττοντα ι σπάνια από 
την ασθένεια. 15% από τους ασ θε
νείς είναι ναρκομανείς, όχι απαραί
τη τα  ομοφυλόφιλοι, αλλά υπάρχει 
μια σημαντική σχέση ανάμεσα στο 
κύκλωμα των ναρκομανών μ εκε ί
νο τω ν ομοφυλόφιλω ν. Α κολου
θούν αυτοί που πάσχουν από 
αιμοφιλία και οι γυναίκες που έ 
χουν ερωτικές σχέσεις με ομοφ υ
λόφιλους. Εναι ακόμη άγνωστο αν 
με τη σειρά τους μπορούν να 
μεταδώσουν την ασθένεια στους 
ετερόφυλους εραστές τους. Π α
ρατηρήθηκαν ωστόσο π ερ ιπ τώ 
σεις A.ED.S., που η ασθένεια μ ετα 
δόθηκε στα παιδιά απο την μητέρα 
τους. Η ασθένεια μεταδίδεται ή 
από το αίμα ή από το  σπέρμα, και 
αυτό είναι το μόνο σίγουρο μέχρι 
στιγμής.

ΕΝΑ Σ ΩΤΗΡΙ Ο 
Τ Η Λ Ε ΦΩ Ν Η ΜΑ

Ο κόσμος ε ίχ ε  συγκεντρωθεί 
πριν από λίγες ημέρες έξω  από τη 
φυλακή Χάντσβιλ του Τέξας ζη 
τούσε επίμονα την εκτέλεση του 
θανατοποινίτη. Μέσα στην α ίθου
σα των εκτελέσεω ν της φυλακής, ο 
Τζαίημς Ωτρυ, ένας νεαρός εικο- 
σιεννέα ετών, βρισκόταν ήδη δεμ έ
νος πάνω σ ένα χειρουργικό τρ α 
πέζι. Μια βελόνα στον αριστερό 
του  ώμο ε ίχε αρχίσει κιόλας να 
δ ιοχετεύει ένα ακίνδυνο υγρό στο

αίμα του  νεαρού. ΕΗταν μεσάνυ
χτα παρά ένα λεπτό.

Μ ετά  από ένα ακριβώς λεπτό, 
το  ακίνδυνο υγρό επρόκειτο να 
αντικατασταθεί με δηλητήριο. Και ο 
νεαρός Ωτρυ θα πλήρωνε με την 
ίδια του τη  ζωή το  έγκλημα που 
είχε διαπράξει πριν από τρία ακρι
βώς χρόνια.

Πριν από τρία χρόνια, ο Τζαιημς 
' Ωτρυ είχε πάει στο μπακάλικο 
της γειτονιάς του  για να αγοράσει 
μπύρες. Βρισκόταν κάτω από την 
επήρεια βαριών ναρκωτικών και 
άρχισε να τσακώ νεται με την μπα- 
κάλισσα για την τιμή. Αίγο α ρ γ ό τε 
ρα, τρβηξε από την τσέπη του  ένα 
πιστόλι και πυροβόλησε τη  γυνα ί
κα και δυο π ελάτες που βρίσκον
ταν εκείνη την ώρα στο μαγαζί: 

Εναν ιερέα κι έναν Ελληνα να υτι
κό. Ω απολογισμός υπήρξε τρ α γ ι
κός. Ε1 γυναίκα και ο ιερέας σκοτώ 
θηκαν επί τόπου, ενώ ο ναυτικός 
έμεινε παράλυτος γ ια όλη του τη 
ζωή. Το δικαστήριο καταδίκασε τον 
Τζαίημς Ωτρυ σε θάνατο. Η ε κ τ έ 
λεση θα γινόταν με τον «υπερσύγ
χρονο» και «αποστειρωμένο» τρ ό 
πο που έχει προκαλέσει τις πιο 
αντιφατικές κριτικές στις Είνωμένες 
Πολιτείες: Χωρίς πόνο, χωρίς φ α νε 
ρή βία, με μια ένεση που αρχικά 
«κοιμίζει»- και στη συνέχεια θανα
τώ νει τον κατάδικο...

Η ταν δώδεκα π α ρά  τρ ιά ν τα  
δευτερόλεπ τα, όταν χτύπ ησε το  
τηλέφωνο στην αίθουσα των ε κ τ ε 
λέσ εω ν τη ς  φ υλα κή ς  Χάντσβιλ. 
Στην άλλη άκρη του  σύρματος, ο 
δικαστής Εουάιτ του Ανώ τατου Δ ι
καστηρίου των ΗΠΑ εξηγούσε ότι 
η εκτέλεση έπ ρεπ ε να αναβληθεί 
επ αόριστον, ώσπου να εξετασ τε ί 
δηλαδή η αίτηση χάριτος του Τζαί
ημς Ωτρυ.

Μ ια νοσκομόμα έσ π ευσ ε να 
τραβήξει τη  βελόνα από την π λά 
τη  του θανατοπινίτη. Ω Ωτρυ 
ανασηκώθηκε μισοζαλισμένος και 
ζήτησε ένα μπιφτέκι με π α τάτες  
και μια μηλόπιττα. « Ωλη αυτή η 
ιστορία μου έφ ερε τρομερή πείνα», 
εξήγησε λακωνικά στους παριστα- 
μένους.

Ωταν λίγη ώρα αργότερα ο δι
ευθυντής της φυλακής πρόβαλε 
στην πύλη για να ανακοινώσει τη 
ματαίωση της εκτελέσεως, το  σ υγ
κεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε 
αποδοκιμασίες και κινήθηκε α π ει
λητικά να τον λ' τσάρει...

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡ^ 
ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  
ΤΟΥ Υ Β Ρ ΙΣ Τ Η  Τ

ΤΕ1Ν 23ην Σεπτεμβρίου 1823, ο 
Κολοκοτρώνης ο οποίος την εποχή 
εκείνη ήταν Αντιπρόεδρος του Εκτελε
στικού αναγκάστηκε, μετά από ένα 
υβριστικό εναντίον του σημείωμα που 
κυκλοφόρησε σπιν Τριπολιτσά να α
πευθυνθεί με επιστολή του προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο και να ζητά την α 
νακάλυψη των ενόχων, διευκρινίζων 
συγχρόνως ότι ο ίδιος θ αναλάβει το 
έργο αυτό εάν το Συμβούλιο δεν 
μπορέσει να το φερει σε πέρας. Η 
επιστολή του Γερου του Μόρια είχε σαν 
αποτέλεσμα ώστε να διαταχθεί το 
Υπουργείο της Αστυνομίας να αρχίσει 
αναζητήσεις για την ανακαλυψη και 
σύλληψη των συντακτών του δυσφημι
στικού για το «Γέρο» σημειώματος. Το 
έγγραφο (διαταγή) του Υπουργικού 
Συμβουλίου προς το Υπουργείο της 
Αστυνομίας εχει ως έξης:

Προς το Υπουργείον της Αστυνομί
ας

Να διοριση επιτροπήν συνισταμένην 
από τα εφεξής μέλη: από τον Γεν. 
Αστυνόμον Ιωάν. Θεοτόκην, Κων. Πο- 
λυάδην, Π. Παπαδάκην, Α. Ροντόπου- 
λον, τον έπαρχον Ανδρ. Καλαμογδάρ- 
την και τον Γεν. Γραμματέα του υπουρ
γείου της Δικαιοσύνης Κάλαν. για να 
κάμη τ ας αναγκαίας ερευνάς και να 
κρινη την υπόθεαιν. Να γενή δε και 
απάντησις προς τον Αντιπρόεδρον, ότι 
έλαβε τα αναγκαία μέτρα το Συμβούλι- 
ον. Τριπολιτζά 24 Σεπτεμβρίου 1823

JD-Γραμματεύς του Συμβουλίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ

Μετά την διαταγή του Υπουργικού 
Συμβουλίου, το Υπουργείο της Αστυνο
μίας άρχισε τις σχετικές αναζητήσεις 
προς ανακάλυψη των ενόχων και σύ
στησε γι αυτό το σκοπό επιτροπή από 
διάφορα πρόσωπα προς τα οποία απέ- 
οτειλε την ακόλουθη διαταγή.

Προσωρινή Διοικησις της Ελλάδος 
Το Υπουργείον της Αστυνομίας 
Προς τους κυρίους Επαρχον Ανδρ. 

Καλαμογδάρτην, Γεν. Αστυνόμον Δ. 
Σαρλην, Γ εν. Γραμματέα του Υπουργεί
ου Δικαιοσύνης Κόλλαν. Ιω. Θεοτόκην,
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« Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ »  Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Μ Α Σ

ΓΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

I Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  ΓΙΑ ΤΗΝ Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Η  
ΘΕΟΔ. Κ Ο Α Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η

Κ. Πολυάδην, Π. Παπαδάκην και Α. 
Ροντόπουλον.

Κατά διαταγήν του Συμβουλίου των 
Υπουργών, το υπουργειον τούτο σας 
προσκαλεί: Συνελθόντες εις εν να 
ερευνήσετε επιμόνως, μεταχειριζόμε- 
νοι πάντα όσα ήθελε σας υπαγορεύσει 
η φρόνησίς σας προς ανακάλυψιν του 
μυστικού εκείνου σατυριστού, όστις 
αυθαδως, ετολμησε να γράψη τοσαύ- 
τας και τοιαύτας ύβρεις κατά του 
υποκειμένου του εκλαμπροτάτου Αντι
προέδρου του Εκτελεστικού Σώματος.

Τριπολιτζά 24 Σεπτεμβρίου 1823 
Εις απουσίαν του υπουργού Εσωτερι

κών
και προοωρινως της Αστυνομίας 

Γ. ΓΛΑΡΑ ΚΗΣ

Μετά την παραπανω διαταγή του 
Υπουργείου της Αστυνομίας η συστα- 
θείσα επιτροπή άρχισε ν ανακρίνει 
διάφορους υπόπτους αναμεσα στους 
οποίους και τον Αντώνιο Μαργιολέτη 
έμπορο από τη Χίο. Παραθέτουμε το 
σχετικό κείμενο, το οποίο όσο απλοϊκό 
κι αν είναι, περιέχει εντούτοις τα 
απολύτως βασικά στοιχεία μιας προανά
κρισης.

Δια προσταγής του εκλαμπροτάτου 
Αντιπροέδρου του Σ Εκτελεστικού κ. 
Κολοκοτρωνη εστάλη εις την Γεν. 
ταύτην Αστυνομίαν ο Αντωνης Μαργιο- 
λέτης Νικολάου Χίου, δια να εξετασθή. 
Ερ. Πόσας ημέρας διατριβεις ενταύθα; 
Απ.: Τρεις.
Ερ.: Πόθεν ήλθες:
Απ.: Εκ Ναυπλίου 
Ερ.: Τι έκαμες εκεί:
Απ.: Τον έμπορον και καφαντζήν.
Ερ.: Διατι ήλθες εδω:
Απ.: Εφερον οίνον και ρίζην να πωλή- 
σω...
Ερ.: Διατι ευρισκεσαι εις φυλακήν:
Απ.: Σήμερον προς τα εξημερωματα 
εξήλθον της παροικίας μου της εις το 
Πανδοχείον, δια να εύρω τοποθεσίαν 
να θέσω το πράγμα μου δια να το 
πωλήαω, και πλησίον της στήλης οπού 
προσκολλωνται αι προκηρύξεις εύρον 
εν γράμμα και χωρίς να το αναγνωαω

υπήγον εις το καφεπωλείον πλησίον 
του Πανδοχείου όπου εύρον τρεις ή 
τέσσαρας Πελοποννησιους' επιχειρή- 
σας δε να το αναγνωαω, μου το επήρεν 
εις εκ τούτων των Πελοποννησίων και 
το ενέγνωσε μεγαλοφώνως.
Ερ.: Τι προειχεν εκεί το γράμμα:
Απ.: Ητον εναντίον του κ. Κολοκοτρω- 
νη.
Ερ.: Τι έγινε αυτό το γράμμα:
Απ.: Το επήραν οι άνωθεν Πελοποννή- 
αιοι.
Ερ.: Τι το έκαμαν:
Απ.: Το υπήγαν εις τον κ. Κολοκοτρω- 
νην, όστις με επροσκάλεσεν εις τον 
οίκον του έξοχου υπουργού των Εσωτε
ρικών και, αφού το ενέγνωσε, με 
έστειλεν εδω να φυλακωθώ.
Ερ.: Τις σούδωσεν εκείνο το γράμμα; 
Απ.: Ουδείς, το εύρον, ως είπα...
Ερ.: Μετά τίνος συνοικείς, τίνας φίλους 
έχεις ενταύθα και τίνες είναι ούτοι; 
Απ.: Μετά τίνος Χίου Κων. Κουβελά,

Ο Αντιπρόεδρος του Βουλευτικού 
Βρεσθένης Θεοδώρητος

τους συμπατριωτας μου Γ. Γλαράκην, I. 
Λουρήν, Πέτρον Αρμενάκον, Λουκάν 
Νεγρεπόντην και Κωνσταντουλάκην

Μετά τον Μαργιολέτη ανακρίθηκαν 
και άλλοι, πλην όμως η επιτροπή φαίνε
ται ότι δεν ανακάλυψε τον πραγματικό 
δράστη, οπότε ο Κολοκοτρώνης εξέ- 
φρασε υπόνοιες εναντίον του Κουλιά 
απο την Στρεψοβα και του Παναγιώτη 
Βάρβογλου γιου σημαίνουσας οικογέ
νειας της Τριπολιτσάς. Η εναντίον του 
Βάρβογλου υπόνοια ανάγκασε τη Διοί
κηση να τον καλέσει στο Ναύπλιο όπου 
εμεινε 95 περίπου ημέρες και υπέστη 
ταλαιπωρίες. Αυτό τον ανάγκασε να 
προσφύγει με αναφορα του στο Βου
λευτικό Σώμα, στην οποία ετόνιζε την 
αθωότητά του και ζητούσε απαλλαγή 
από την κατηγορία. Μετά την αναφορά 
του Βάρβογλου το Βουλευτικό Σώμα 
απέστειλε προς τον Υπουργό της Αστυ
νομίας την ακόλουθη διαταγή:

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος 
Το Βουλευτικόν Σώμα 

Προς το Υπουργειον της Αστυνομίας
Από το έγκλειστον αντίγραφον ανα

φοράς του κ. Παναγιώτου Βάρβογλου, 
πληροφορείται το υποργείον τούτο την 
εύλογον αίτησιν του πατριώτου. Ως 
Ελληνα ελεύθερον λοιπόν και εύλογα 

εξαιτούμενον, Γνωμοδοτεί το Βουλευ
τικόν, να μη τον ενοχλήση κατά το 
παρόν το υπουργειον τούτο, αλλά μετά 
την ανάρρωσίν του, τότε ας προσκληθή 
εις απολογίαν της κατηγορίας του.

Εν Αργεί τη... Νοεμβρίου 1823 
Ο Αντιπρόεδρος

(Τ.Σ.) Βρεσθένης Θεοδώρητος 
Ο Α Γραμματεύς 

I. Σκανδαλίδης

Εκείνο, που από τα προαναφερθέν- 
τα έχει να παρατηρήσει κανείς είναι, οι 
μόλις απελευθερωθέντες, οι μέχρι 
χθες ραγιάδες είχαν την δυνατότητα 
προσφυγής κατά των αυθαιρεσιών της 
διοικήσεως. Ισχυρός προστάτης των 
αδικούμενων ήταν το Βουλευτικό Σώμα 
και ο Αντιπρόεδρός του, ο φωτισμένος 
ιεράρχης Βρεσθένης Θεοδώρητος.



ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΔΗΜ. ΚΩΤΣΑΚΗ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΔΥΟ
ΚΟΣΜΩΝ

Του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ κατοικεί επάνω εις 
την μικροσκοπικήν Γην. Εις τους 

αρχαίους χρόνους την εθεωρούσεν 
ακίνητον, εις το κέντρον του κόσμου, 
με τον έναστρον ουρανόν να περιστρέ
φεται γύρω από αυτήν κάθε 24ωρον. 
Σήμερον γνωρίζει πολύ καλά, ότι η 
κατοικία του είναι ένα μικρόν άστρον, 
ένας πλανήτης, που γυρίζει μαζί με 8 
άλλους περί τον ' Ηλιον! Ακόμη ότι ο 

Ηλιος μαζί με όλον το πλανητικόν 
σύστημα κινείται μέσα εις τον Γαλαξίαν 
με ταχύτητα 20 χιλιόμετρα κατά δευτε- 
ρόλεπτον. Επί πλέον γνωρίζει ότι και ο 
Γαλαξίας κινείται εν σχέσει με το όλον 
συγκρότημα των γαλαξιών, διότι το 
σύμπαν διαστέλλεται.

Ο άνθρωπος κατοικεί επάνω εις ένα 
μικρό αστέρι του ουρανού και ταξιδεύ
ει, αιώνας τώρα. Συγχρόνως όμως 
εθεώρησεν ωσάν μεγάλο κατόρθωμα 
το «πήδημα» εις την Σελήνην και τα 
άλλα διαστημικά ταξίδια.

Από το άλλο μέρος ο άνθρωπος» 
εισεχώρησε βαθειά μέσα εις την ύλην 
δια να εύρη τα συστατικά της. Και 
ανακάλυψε το υλικόν άτομον. Διέκρινε 
πολλά άτομα διαφόρων υλικών στοιχεί
ων. Εύρεν ότι υπάρχουν εις την φυσιν 
άτομα 92 διαφορετικών στοιχείων -  υ
δρογόνου, άνθρακος, οξυγόνου κλπ.-  
και άλλα 13 στοιχεία, τα οποία κατει- 
σκεύασεν εις τα εργαστήρια. Είναι 
τεχνητά στοιχεία, ενώ τα άλλα είναι 
φυσικά. Ανέλυσε τα άτομα των στοιχεί

ων και ανακάλυψε μεγάλο πλήθος 
υποσωματίων, συστατικών των ατόμων.

Και σήμερα, ο άνθρωπος έχει εμ
πρός του δύο εικόνας -  πραγματικότη
τας: την εικόνα του μακροκόσμου, 
δηλαδή την εικόνα του εκτεταμένου και 
φαινομενικά απύθμενου σύμπαντος με 
τα πλήθη των γαλαξιών και τα αναρίθμη
τα τρισεκατομμύρια των αστέρων - 
ηλίων που το απαρτίζουν. Μέσα εις 
αυτό κάθε αστέρα - ήλιον ημπορούμε 
να τον θεωρήσωμεν ως ένα πρωταρχι
κόν συστατικόν του σύμαπντος. Και την 
εικόνα του μικροκόσμου, δηλαδή την 
εικόνα του απειροελάχιστου «κλειστού 
σύμπαντος», που περικλείεται μέσα εις 
το άτομον της ύλης. Κάθε υλικόν 
άτομον και ένα αδιόρατον «σύμπαν» με 
πλήθος υποατομικών σωματίων! Αυτά 
αποτελούν τα «οικοδομικά υλικά- του 
ατόμου της ύλης.

Ενα ερώτημα που τίθεται τώρα είναι 
το εξής: ο άνθρωπος της Γης που 
ευρίσκεται μεταξύ αυτών των δύο 
κόσμων, αν θεωρηθεί ως άτομον που 
έχει μόνον υλικάς' 'διαστάσεις από 
μάζαν, από πόσα υλικά άτομα αποτελεί- 
ται; και η απάντησις: από 1028 άτομα. 
Δηλαδή το ανθρώπινον σώμα απαρτίζε
ται από 10 οκτάκις εκατομμύρια άτομα 
( 1 0 2 8 
10 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000.000 
άτομά). Ο Ηλιος αποτελείται από 1057 
άτομα. Επομένως η μάζα του Ηλιου 
ισούται με την μάζαν 1029 ανθρώπων.

Με άλλα λόγια 100 επτάκις εκατομμύ
ρια άνθρωποι απαρτίζουν την μάζαν του 
Ηλιου!

Ολα όσα ελέχθησαν μέχρι τώρα 
είναι αλήθειαι που προσέφερεν η επι
στημονική έρευνα. Είναι ένα από τα 
γεγονότα που δεν επιδέχονται, εις τας 
κυρίας των γραμμάς, αμφισβήτηση/ 
σοβαράν και αιτιολογημένην. Η φυσική 
και μαθηματική επιστήμη ομιλείαρκετά 
σαφώς εν προκειμένω.

Υπάρχουν όμως και άλλα γεγονότα, 
πανανθρώπινα και βασικά, τα οποία και 
αυτά δεν επιδέχονται καμμίαν σοβαράν 
αμφισβήτησιν. Ενα τέτοιο γεγονός 
είναι ότι ο άνθρωπος ζει, δρα και 
πορεύεται μεταξύ δύο άλλων κόσμων: 
Ο ένας είναι ο κόσμος της εμπειρίας 
του, που κατακτάται και επεκτείνεται 
με την συνεχώς προοδεύουσαν επιστη
μονικήν έρευναν. Είναι το σύνολον του 
μακροκόσμου και μικροκόσμου, δια 
τους οποίους έγινε λόγος προηγουμέ
νως. Και ο άλλος, είναι ο κόσμος, που 
ευρίσκεται μακράν και πέραν εκείνου 
το οποίον ημπορεί να προσφέρει η 
επιστήμη και οιαδήποτε άλλη γνώσις 
εμπειρική. Η περιοχή αυτή ανήκει εις 
τον κόσμον του πνεύματος και της 
ψυχής, που είναι έξω από τον κύκλον 
του κατ' επιστήμην καταληπτού ή 
δυναμένου να κατανοηθή. Την περιο
χήν αυτήν δεν ημπορεί να τηνερευνή- 
ση η φυσική και μαθηματική επιστήμη, 
διότι είνα ι έξω και πέραν του πεδίου των
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Εκτός από τα διαστημικά τα 
ξίδια ο σημερινός άνθρωπος 
εισεχώρησε βαθειά μέσα εις 
την ύλην δια να εύρη τα συ
στατικά της. Και ανεκάλυψετο  
υλικόν άτομον. Αιέκρινε πολλά 
άτομα διαφόρων υλικών στοι
χείων. Εόρεν ότι υπάρχουν εις 
την φύσιν άτομα 92διαφορετι
κών στοιχείων.

ενδιαφερόντων της και των δυνατοτή
των της.

Η σφαίρα του πνεύματος αποτελεί 
αντικείμενον σπουδής και μελέτης υπό 
του ανθρώπου δι άλλων μέσων και 
μεθόδων, αι οποία είναι ξέναι προς την 
φυσικομαθηματικήν θεώρησιν και έ ρευ- 
ναν. Προχωρεί κανείς τότε πέραν του 
πεδίου του κατ' επιστήμην επιστητού 
και ελεγκτού. Και εισέρχεται εις μίαν 
ξεχωριστήν σφαίραν.

Η περιοχή αυτή η ξεχωριστή δεν 
είναι απλώς πέραν από το όριον, τον 
φράκτην, όπως το ονομάζει η «Συζήτη- 
σις», αλλ' είναι και επάνω από τον 
φράκτην. Είναι η περιοχή της υπερε- 
λεγκτής πραγματικότητος, όπου ο άν
θρωπος δεν έχει τρόπον δια να ελέγξη 
πολλά προβλήματα, ούτε τώρα, ούτε 
εις το μέλλον. «Για τα ζητήματα αυτά 
θυμάται κανείς εκείνο που είχε πει Du 
Bois - Reymond “ ignoramus e ignora- 
bimus” , «αγνοούμε και θα αγνοούμε».

Και τώρα ερχόμεθα εις ένα σημείον, 
όπου συναντώνται ή ευρίσκονται εις 
κάποιαν πραγματικήν - ε ις  μικρόν ή 
μεγάλον βαθμόν- επαφήν, αι δύο 
περιοχαί ερεύνης. Το σημείον αυτό 
αποτελεί ένα ορόσημον, μίαν οριακήν 
γραμμήν που διαρκώς μεταβάλλεται 
πραγματικά ή φανταστικά. Είναι ένα 
σημείον, όπου γίνονται πολλαί παρανο
ήσεις, υπερβολαί, συγχύσεις ή και 
συγκρούσεις, με ποικίλας επιπτώσεις, 
που συχνά βασανίζουν τον άνθρωπον
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και εμποδίζουν την ομαλήν καιδημιουρ- 
γικήν πρόοδον του πολιτισμού.

cva τέτοιο σημείον είναι και εκείνο 
που σχετίζεται με το φαινόμενο της 
ζωής. Το θέμα αυτό εις τους καιρούς 
μας προβάλλει ως ένα πρόβλημα γενι- 
κώτερον και παγκοσμίου ενδιαφέρον
τος, όταν μάλιστα ερευνάται το σύμπαν 
ολόκληρον και πολλαπλασιάζονται αι 
ενδείξεις, αν.όχι τα δεδομένα, ότι το 
φαινόμενον της ζωής δεν αποτελεί 
προνόμιον μόνον της μικροσκοπικής 
Γης επάνω εις την οποίαν εξελίσσεται 
υπό ποικίλας μορφάς, με κορωνίδα τον 
άνθρωπον. Τον άνθρωπον που προβλη
ματίζεται επάνω εις το θέμα αυτό και 
αισθάνεται χρέος του να το ερευνήσει. 
Ενώ συγχρόνως γνωρίζει, ότι ζη και 
κινείται καιδραεις μίαν πορείαν μεταξύ 
δύο κόσμων.

Εδώ ο ερευνητής έχει εμπρός του 
το πρόβλημα του φαινομένου της ζωής, 
το πρόβλημα της σχέσεως μεταξύ 
οργανικής ζωής και ανοργάνου ύλης.
Ηδη διαπιστώνεται μία προσέγγισις 

ουσιαστική ή μ η μεταξύ οργανικού και 
ανοργάνου κόσμου, που προχωρεί πολύ 
μακράν προς τα οπίσω χρονικώς, διά να 
εισχωρήση εις την αρχικήν προέλευσιν 
εκείνου που χαρακτηρίζεται ως έμβιος 
κόσμος και διαστέλλεται από τον νε
κρόν κόσμον της ύλης.

Ο καθηγητής Ρ. Jordan, γνωστός ως 
αστροφυσικός και κοσμολόγος εις διε
θνές επίπεδον, καθηγητής της φιλοσο
φίας εις το Πανεπιστήμιοντου Αμβούρ
γου, βλέπει ως βασικόν το πρόβλημα 
που σχετίζεται με τους δύο κόσμους -  
τον κόσμον της εμπειρίας και τον 
κόσμον του πνεύματος. Στοχάζεται 
γενικώτερα και προβληματίζεται ο Jor
dan. Θέτει το ερώτημα: «Τα φαινόμενα 
της οργανικής ζωής είναι μόνον περισ
σότερον πολύπλοκοι περιπτώσεις ε 
φαρμογής των γενικών νόμων της 
φυσικής και της χημείας; Η μήπως 
πρέπει η οργανική ζωή να θεωρηθή ως 
μια ιδιαιτέρα περιοχή εντός του πλαισί
ου της φυσικής νομοτελείας καιη οποία 
θεμελιούται έπάνω εις μίαν διαφορο
ποίησή του τρόπου της φυσικοεπιστη- 
μονικής περιγραφής των οργανικών 
από τα ανόργανα;».

Αλλά το πρόβλημα που τίθεται έχει 
και γενικώτερον, όπως ελέχθη, αντί
κτυπον, πράγμα που επισημαίνει και ο 
καθηγητής Jordan εις την συνέχειαν. 
«Το ερώτημα, γράφει, περί της ορθότη- 
τος ή του εσφαλμένου της «μηχανο- 
κρατικής θεωρίας των οργανισμών» δεν 
είναι μόνον ένα καθαρώς φυσικοεπι- 
στημονικόν ερώτημα. Είναι και ένα

Ολική έκλειψη της σελήνης. Η σκιά 
της γης καλύπτει το δορυφόρο που 
μένει ορατός.

θέμα στενωτατα συνυφασμένον με τας 
μεγάλας έριδας και αντιθέσεις της 
ιστορίας του ευρωπαϊκού πνεύματος 
των τελευταίων δύο τριών αιώνων. 

Εχει πολύ στενήν σχέσιν με τα μεγάλα 
και επίμαχα κοσμοθεωριακά προβλήμα
τα».

Ευρισκόμεθα εμπρός εις το φαινό- 
μενον της ζωής με τας ποικίλας μορ
φάς της εις τον κόσμον των φυτών και 
των ζώων. Της σημερινής ζωής και 
εκείνης που ερευνά η παλαιοντολογία. 
Και της ζωής που εικάζομεν ότι είναι 
εγκατεσπαρμένη εις το σύμπαν, μερι
κός πληροφορίας περί της οποίας 
έχομεν από τα οργανικά μόρια, τας 
οργανικός ενώσεις που συναντώμεν 
κατά τας ραδιαστρονομιακας ερευνάς.

Και ο άνθρωπος θέτει το μεγάλο 
ερώτημα: Πως εδημιουργηθη η ζωή; Η 
με άλλα λόγια: Ποια είναι η προέλευσις 
της ζωής; Το ερώτημα είναι δύσκολον, 
διότι είναι βασικόν και πρωταρχικόν. 
Διότι σχετίζεται με τους δυο κόσμους, 
με τας δύο σφαίρας της πραγματικότη- 
τος.

Προκειμένου να δοθεί μία απάντη
σης εις το ερώτημα αυτό, πρέπει να 
συμβάλλουν πολλαί επί μέρους επιστή- 
μαι, όπως είναι η βιολογία, η χημεία, η 
γεωλογία, η παλαιοντολογία και η α
στρονομία. Ακόμη χρειάζεται η συμβο
λή της φιλοσοφίας και της θεολογίας. 
Τούτο υπογραμμίζει εις πρόσφατον 
άρθρον του ο Dr. V. Barber, του 
βιολογικού τμήματος του Memorial 
University of Newfoundland of Canada.

Αλλ όπως πολύ ορθώς τονίζει εξ 
αρχής ούτος, «εάν δεν είναι δυνατόν 
ακόμη να δοθη μια περιεκτική απαντη- 
σις δια την πρόελευσιν της ζωής, όμως 
πληροφορίαι δια μερικός πλευράς της 
τοιαύτης διεργασίας είναι ηυξημέναι». 
Πληροφορίας μόνον ημπορούμεν να 
δώσωμεν επάνω εις το ζήτημα της 
προελεύσεως της ζωής.

Ο Barber εκθετει το πρόβλημα 
σύμφωνα με την ταξινόμησιν του βιολό
γου J. Β. S. Haldane, ο οποίος είναι 
γνωστός δια τας μηχανοκρατικάς και 
υλιστικός του απόψεις. Εις την ταξινό- 
μησίν του παρουσιάζει και την πλευράν 
αυτήν η οποία σχετίζεται «με τα μεγάλα 
και επίμαχα κοσμοθεωριακά προβλήμα
τα», όπως τονίζει ο Jordan. Ιδού η 
σχετική ταξινόμησις: α) Η ζωή δεν έχει 
την αρχικήν της προέλευσιν από την 
Γην. β) Η ζωη εις τον πλανήτην μας 
προήλθεν από ένα υπερφυσικόν γεγο
νός. γ) Η ζωή προήλθεν από ένα πολύ 
απίθανον χημικόν συμβάν, δ) Η ζωή 
είναι αποτέλεσμα μιας «κανονικής» 
σειράς αντιδράσεων δια μέσου βραδεί-

Το σπειροειδές νεφέλωμα Μ51 στον 
αστερισμό των Θηρευτικών Κυνών.

ας εξελικτικής διεργασίας.
Δεν είναι σκοπός του άρθρου αυτού 

να παρουσιάσει τας διαφόρους περί της 
προελεύσεως της ζωής θεωρίας, ούτε 
και να αναπτύξει άλλας σχετικός με το 
θέμα αυτό απόψεις. Τόμοι ολόκληροι 
θα ημπορούσαν να γραφούν επάνω εις 
το πρόβλημα αυτό. Μόνον γενικαί 
σκέψεις θα λεχθούν επ αυτού.
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Το διπλό σμήνος του Περσέα, σε 
φωτογραφία που πάρθηκε από το αστε
ροσκοπείο Γιέρκες στην Πολιτεία Ουί- 
σκονσον των Η.Π.Α.

Γράφει ο Barber: «Η θεωρία του 
υπερφυσικού γεγονότος ως αιτίας δη
μιουργίας της ζωής είναι αδύνατον να 
διατυπωθή με όρους των φυσικών 
επιστημών. Μια τροποποίησις της θεω
ρίας του υπερφυσικού γεγονότος είναι 
η άποψις ότι η ζωή της Γης, και ίσως εις 
ολόκληρον το σύμπαν, είναι κάποιο 
είδος γιγαντιαίου (δι ημάς) πειράμα
τος... Εφ' όσον δεχόμεθα υπερφυσι
κήν την προέλευσιν της ζωής, δεχόμε
θα -δέχονται οι εισηγουμενοι την άπο- 
ψιν αυτήν-ότιέχομεν συχνά υπερφυσι
κήν παρέμβασιν εις την πορείαν της 
εξελίξεως. Και αυτή είναι σαφώς μία 
λογική ερμηνεία, εάν πραγματικά η ζωή 
έχη υπερφυσικήν την προέλευσιν». 
Υπογραμμίζομεν την φράσιν: «εάν πρα
γματικά η ζωή έχη υπερφυσικήν την 
προέλευσιν», διότι σχετίζεται με το 
ζήτημα, που εξετάζομεν.

Υπάρχει όμως και μία άλλη πλευρά 
του προβλήματος, δηλαδή του φαινο
μένου της κλιμακωτής παρουσίας του 
έμβιου κόσμου επί του πλανήτου μας.

Ας πάρωμεν το δεδομένον της 
παρουσίας του έμβιου κόσμου με τας 
διαφόρους φάσεις αυτού δια μέσου των 
«γεωλογικών αιώνων», κατά τους οποί
ους εμφανίζεται η ζωή, σαν να ξεδιπλώ
νεται εις τον πλανήτην μας. Εάν η ζωή 
είναι αποτέλεσμα μακροτάτης σειράς 
χημικών αντιδράσεων συνθέσεων και 
διεργασιών που ξεκινούν από την ανόρ- 
γανον ύλην, τότε ίσως δεν υπάρχει 
σκοπός εις την δημιουργίαν. Η ζωή

αποτελεί φαινόμενον «τυχαίων συνδέ
σεων» και «συμπτώσεων» που (οδήγη
σαν τελικως εις την παρουσίαν αυτής 
επί του πλανήτου μας. Τότε και r 
κλιμακωτή εμφανισίςτης αποτελεί μίαν 
συνέχειαν του «τυχαίου- και των «συμ
πτώσεων». Μια μηχανική, ορθολογιστι
κή και αιτιοκρατική ερμηνεία, είναι μία 
θεωρία ανάλογος εις ένα βαθμόντης 
απόψεως, ότι η ζωή εχει υπερφυσικήν 
την προέλευσιν της και κατ' επέκτασιν 
την συνέχισιν της παρουσίας της.

Είναι εν προκειμένω ενδιαφέρουσα 
η άποψις του καθηγητού εις το Πανεπι- 
στήμιον του Gottingen, ανθρωπολόγου 
G. Heberer ο οποίος εις σχετικήν 
ομιλίαν του είπε τα ακόλουθα: «Εάν 
επισκοπήσωμεν την εξέλιξιν των έμβι
ων οντων επί του πλανήτου μας, θα 
ίδωμεν αναμφιβόλως μίαν κατευθυνσιν 
της εξελίξεως, κατεύθυνσιν πάντοτε 
προς μεγαλυτέραν σκοπιμότητα, προς 
λεπτοτέραν πάντοτε ενσωματωσιν εις 
ειδικούς χώρους ζωής και ανωτέρας 
πάντοτε πλοκής των οργάνων. Σχηματί
ζει κανείς την εντύπωοιν ότι πρόκειται 
περί επιδιώξεως ενός σκοπού. Η επιδί
ωξις αυτή γίνεται συχνά δια μέσου 
ροπών κατά την διάρκειαν μακρών 
περιόδων της γηίνης ιστορίας, τάσεων 
(trends), λέγει ο σύγχρονος ερευνητής 
της εξελίξεως. αι οποίαι κανουν δεκτήν 
παλιν την υπόθεσιν, ότι πρέπει να 
υπάρχουν ιδιαίτεροι κατευθυντήριοι 
δυνάμεις, εκ των έξω ή εκ των έσω, 
όπου ευρίσκονται, αυταί δε επιδρούν 
επί των ζωικών υπάρξεων, ώστε να 
οδηγουν την εξέλιξιν εις προκαθωρι- 
σμένας κατευθύνσεις. Εις τοιαύτας 
υποθετικός δυνάμεις δίδεται ιδιαίτερον 
όνομα, όπως π.χ. αριστοτελικός όρος 
“ εντελέχεια '’».

Εις την συνέχειαν των σκέψεώντου 
ο καθηγητής Heberer τονίζει ότι, ο 
ερευνητής δεν πρέπει ’ να σταματά 
μέχρις εδώ, αλλά να συνεχίζη την 
προσπάθειάν του δια την ερμηνείαν των 
φαινομένων και την εύρεσιν νόμων οι 
οποίοι κατευθύνουν την πορείαν της 
εξελίξεως.

Δεν χρειάζεται ίσως να προχωρήση 
κανείς περισσότερον. Διότι διαπιστώνε
ται, από όσα ελέχθησαν προηγουμέ
νως, το γεγονός, ότι υπάρχουν προβλή
ματα που άπτονται των δύο κόσμων 
μεταξύ των οποίων κινείται ο άνθρω 
πος. Καιδενημπορείνα γίνηδιαφορετι 
κά, αφού συμμετέχει και αυτός των δ ύ( 
κόσμων.

Ο διεθνώς γνωστός Αγγλος ραδιο- 
αστρονομος Sir Bertrand Lovel. διευ

θυντής του Ραδιαστρονομικου Κέντρου 
του Jodrell Bank, ομιλών προσφάτως 
κατά την 137ην ετησίαν συνέλευσιν της 
Βρεταννικής Εταιρείας δια την πρόο
δον της Επιστήμης περί της δημιουργί
ας του συμπαντος και της ζωής, επεσή- 
μανε δύο θέσεις, αι οποίαι είναιεξαιρε- 
τικά ενδιαφερουσαι και σχετίζονται με 
το θέμα που εξετάζομεν. Αξίζει να τας 
μεταφέρωμεν εδώ:

«Είναι καταπληκτική η διαπίστωσις, 
ετόνισεν ο καθηγητής Lovel, ότι η 
υπαρξις των γαλαξιών καιτωναστέρων, 
ακόμη και η ιδική μας ύπαρξις, θα ήταν 
αδύνατος, αν τα πρωτόνια αντιδρούσαν 
μεταξύ των με ελάχιστα διαφορετικήν 
ταχύτητα από εκείνην που τα χαρακτη
ρίζει. Και αυτή η «σύμπτωσις» μεταξύ 
του χρόνου, της θερμοκρασίας και των 
σταθερών αντιδράσεων των υποατομι
κών σωματιδίων αποτελεί το μεγαλυάε- 
ρον μυστήριον του σύμπαντος, εκείνο 
το μυστήριον η λύσις του οποίου θα 
έδινεν εις τον άνθρωπον το κλειδί δια 
την κατανόησιν του Παντός. Με την 
έννοιαν «το Παν», συνέχισεν ο ομιλη
τής, εννοώ το υλικόν Σύμπαν, διότι 
πιστεύω πως είναι αυταπάτη να νομίζη 
κανείς ότι η κατανόησις της υλικής 
δομής του σύμπαντος είναι αρκετή, δια 
να γνωρίσωμεν την σκοπιμότητα της 
υπάρξεως του Ανθρώπου. Εις το ζήτη
μα αυτό, οι πρόγονοί μας που απέδιδαν 
μεγαλυτέραν σημασίαν εις το τελευταί- 
ον αυτό πρόβλημα, ήσαν ίσως πιο κοντά 
εις την βαθυτέραν αλήθειαν». Και η 
άλλη αξιοσημείωτος άποψις και θέσις 
αυτού: «Η πίστις εις την αυτόματον 
υλικήν πρόοδον δια μόνον των επιστη
μονικών ανακαλύψεων και των εφαρμο
γών των αποτελεί ένα τραγικόν μύθον 
της εποχής μας», είπεν ο καθηγητής Β. 
Lovel.

Ο άνθρωπος θα αποτελή πάντοτε το 
σημείον συναντήσεως των δύο κόσμων. 
Και θα μελετά πάντοτε τους δύο 
κόσμους μεταξύ των οποίων ζη, κινεί
ται, δρα και στοχάζεται. Οσάκις δε θα 
στρέφη την προσοχήν του και θα δίδη 
όλον του το ενδιαφέρον προς τον ένα ή 
τον άλλον κόσμον, περιφρονών τον 
έτερον, θα δημιουργούνται συγκρού
σεις και αντιδράσεις, χωρίς φυσικά 
ευχάριστα επακόλουθα Και αυταί θα 
αποτελούν μίαν επί πλέον απόδεξιν του 
γεγονότος ότι ο άνθρωπος συμμετέχει 
και των δύο κόσμων, ευρισκόμενός εις 
μίαν πάλην και ένα αγώνα, που αποτε
λούν βασικά χαρακτηριστικά της ζωής 
του ως ξεχωριστής προσωπικότητος 
επί του πλανήτου μας.

Καθηγητής ΔΗΜ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ 
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ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

ΟΔΗΓΟΥ
Οσην ώρα ο οδηγός κάθεται στο τιμόνι, όλο του το είναι 

βρίσκεται σε υπερδιέγερση, ο νους του, το σώμα του, η ψυχή 
του, τα νεύρα του πληρώνουν στο ακέραιο το νενομισμένο φόρο 
στο μολώχ της ταχύτητος.

Γ ΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ δεν υπάρχουν 
στιγμές ησυχίας. Οσην ώρα 

κάθετα ι στο τιμόνι, όλο του το  είναι 
βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Ο νους 
του, το σώμα του, η ψυχή του, τα 
νεύρα του  πληρώνουν στο α κ έ 
ραιο το  νενομισμένο φόρο στο 
μολώχ της ταχύτητος. Εννοείται ότι 
το  ύψος αυτού του φόρου ποικίλ
λει και αυξομειώ νετα ι ανάλογα με 
τις αντικειμενικές δυσκολίες που 
αντιμετω πίζει ο οδηγός (συνθήκες 
κυκλοφορίας, κατάσταση δρόμου, 
ώρα της ημέρας κτλ.), καθώς επ ί
σης και ανάλογα με τις υποκειμενι
κές του συνθήκες: κατάσταση υ 
γείας, ψυχική διάθεση. Οπωσδή
ποτε, ο οργανισμός του οδηγού 
π ά ντοτε πληρώνει: π οτέ δεν οδη
γούμε δωρεάν.

Αλλά μέσα σε αυτό  το  σύνθετο 
φάσμα των πιέσεων που επιβάλλει 
η οδήγηση στον οργανισμό του 
οδηγού, υπάρχουν ωρισμένες ειδι
κές και καθωρισμένες στιγμές, κα 
τά  τις οποίες οι οργανικές και 
ψυχικές μεταβολές είναι κ α τα φ α 
νείς. Ιδού πως βλέπουν και ερμη
νεύουν κατω τέρω  τις χαρακτηρι-

στικώτερες από αυτές  ένας π α θο
λόγος και ένας ψυχολόγος.

Η εμφάνιση του τροχονόμου, οι 
παλμοί και η συνείδηση

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΟΙ 
Π ΑΛΜ Ο Ι ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. Ο τα ν  
μπροστά στο παρμπρίζ του  α υ το 
κινήτου μας βλέπουμε έναν τρ ο 
χονόμο να μας κάνη νόημα να 
σταματήσουμε, πράγμα που σ η
μαίνει ότι κάναμε μια παράβαση, 
οπ ότε περιμένουμε κλήση ή τ ο υ 
λάχιστον σύσταση, ο οργανισμός 
μας αντιδρά με τον ακόλουθο τρ ό 
πο: «κονταίνει» η αναπνοή μας, 
δηλαδή οι αναπνευστικές μας κινή
σεις μέσα σε μια ωρισμένη χρονική 
μονάδα γίνονται λιγώτερο βαθειές 
και πιο σύντομες. Συγκεκριμένα, 
μέσα σε ένα λεπ τό  οι αναπνοές 
μας αυξάνοντα ι από τις 19 στις 26. 
Εξ άλλου οι παλμοί της καρδιάς 
μέσα σε ένα λεπτό αυξάνουν από 
70 σε 90.

Αν είμαστε απολύτως υγιείς, 
από σωματική άποψη, η εμφάνιση 
του  τροχονόμου ενδέχετα ι να μην

προκαλεση καμμια ουσιώδη ένδει
ξη σε ενα ενδεχόμενό ηλεκτρο 
καρδιογράφημα εκείνη την στιγμή. 
Επίσης, με την ίξια προϋπόθεση, 
δεν θα παρουσιάση ουσιώδη μ ετα 
βολή η ποσότης του  σακχάρου 
που υπάρχει μέσα στο αίμα. Αλλά 
στην αντίθετη  περίπτωση, αν δη
λαδή ο οργανισμός μας παρουσιά-
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Ενα παιδί στο δρόμο αποτελεί για τον αυτοκινητιστή τη μεγαλύτερη δοκιμασία. 
Οετει υπο αμφισβήτηση τις ικανότητες και την μακροχρόνια πείρα του.

ζει έστω και την παραμικρή ρωγμή, 
η εμφάνιση του  τροχονόμου δεν 
μπορεί παρά να σημάνη γ ι' αυτόν 
μια δοκιμασία, μικρή ή μεγάλη.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: Η ΕΝΟΧΗ ΣΥΝΕΙ
ΔΗΣΗ. Ο τα ν  ο οδηγός βλέπη 
μπροστά του  τον άνθρωπο με την 
στολή, είναι σαν να σκοντάψτη 
πάνω στην εξουσία, που αντιπρο
σωπεύει γ ι' αυτόν μια «ενδεχόμε
νη ποινή». Η πρώτη αντίδραση είναι 
φυσική: ο τροχονόμος είναι έξω, ο 
οδηγός είναι μέσα στο αυτοκίνητο. 
Το γεγονός αυτό συνιοτά και μια 
συνθήκη κοινωνικής αποστάσεως 
μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών.

Μερικοί οδηγοί υ ιοθετούν μια 
ανέμελη στάση για να αποδείξουν 
την συναισθηματική τους βεβαιό
τητα. Στην πραγματικότητα αυτή 
η συμπεριφορά δεν είναι παρά μια 
προσπάθεια να αποκρυβή η αβε- 
βαιότης τους: έχω  μαζί μου το 
δίπλωμα; έκανα κανένα σφάλμα; 
έχω μαζί μου το τρίγωνο; μήπως 
είνα ι στριμμένος ο τροχονόμος; 
Μερικοί οδηγοί χαμογελούν, άλλοι 
παίρνουν μια έκφραση σοβαρή, 
άλλοι υ ιοθετούν στάση ικετευτική.

Πάντως οι περισσότεροι οδηγοί 
ξεχνούν αυτό που θα έπ ρεπ ε να 
κάνουν πρώτα απ όλα: να κα τέ- 
βουν από το αυτοκίνητο, να κλεί- 
σουν πην πόρτα και να πλησιάσουν 
τον τροχονόμο. Γιατί όμως θα π ρ έ
πει να γίνουν όλα αυτά ;

Δεν πρόκειται γ ια  «ψυχολογική 
μανούβρα», αλλά για έναν π ολ ιτι
σμένο τρόπο να εξουδετερω θή η 
κοινωνική διαφορά και να αποκα- 
τασταθή μια σχέση σωστής επ ικοι
νωνίας. Ο οδηγός που μένει κλει
σμένος στο αυτοκίνητό του  και 
περιορίζεται μόνο να κατεβάση το 
τζάμι του, δείχνει μια επ ιθετική 
συμπεριφορά. G  μεσογειακοί ά ν 
θρωποι γενικά δεν έχουν φυσιολο
γική στάση απέναντι στους ε κ 
προσώπους των αρχών, πράγμα 
άλλωστε, που ισχύει και για π ο λ 
λούς από αυτούς τους εκπροσώ
πους απέναντι στο κοινό. Το κοινό 
πάντως επιδεικνύει φόβο, δυσπι
στία και προπαντός την επιθυμία

να εξαπατήσει το  όργανο της τά -  
ξεως.

Ετσι η σκηνή τροχονόμος - οδη
γός σπάνια είναι ευπρεπής. Ο 
πρώτος αισθάνεται πανίσχυρος, ο 
δεύτερος αισθάνεται ένας κακο- 
μοίρης που έχει κάθε ιερό δικαίωμα 
να προσπαθήση να γλυτώση με 
κάθε μέσον.

Δεν πρόκειται μολοντούτο για 
εκδηλώσεις «βαθυτέρων ψυχικών 
συγκρούσεων», αλλά μάλλον για 
μια αξιοθρήνητη μικρή θεατρική 
σκηνή. Και η μικρή αυτή  θεατρική 
σκηνή αποδεικνύει, ότι κανένα σύ
σ τημ α  οδικής κυκλο φ ορ ία ς  δεν 
μπορεί να λειτουργήσει απρόσκο
πτα  χωρίς την ειλικρινή συνεργα
σία όλων των μερών του. Και καμ- 
μιά συνείδηση όμως δεν μπορεί να 
είναι ήσυχη μπροστά στον τρ οχο -
V 0U O .

Ιο παιδί που παίζει και ο 
ανώριμος οδηγός

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: ΜΙΑ ΚΛΩΤΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. Ποιος θα το περίμε- 
νε; Το παιδάκι έπ α ιζε στο π εζο 
δρόμιο. Ξαφνικά η μπάλλα του  έ 

φ υ γε απ ' τα  χέρια και κύλισε στην 
μέση του δρόμου. Το παιδάκι, χωρίς 
να κυττάξη  γύρω του, έ τρ εξε  να 
πιάση την μπάλλα του, και βρέθη
κε σε μικρή απόσταση από τους 
τροχούς του  αυτοκινήτου. Ο οδη
γός είναι αναγκασμένος να φρενά- 
3η απεγνωσμένα για να σταματή- 
τη το  αυτοκίνητο ακριβώς προτού 
/α πέση πάνω στον μικρούλη. Το 
ρρενάρισμα αυτό  του κοστίζει μια 
τύξηση της αρτηριακής πιέσεως 
τπό τα  125/75 στα 170/100. Ο 
τδηγός αισθάνεται σαν να δέχετα ι 
:<μια κλωτσιά στην καρδιά», ενώ το  
ενδεχόμενο ηλεκτροκαρδιογράφη
μα θα έδειχνε, ασφαλώς, ένα σπ α
σμό της στεφανια ίας αρτηρίας.

Λίγα λεπ τά  αργότερα, μετά την 
παρέλευση του κινδύνου, οι σ φ υ 
γμοί του οδηγού εξακολουθούν να 
βρίσκωνται στους 120 το  λεπτό, 
έχοντας ξεκινήσει από τους 70 
που είναι οι φυσιολογικοί, και οι 
αναπνοές του  είναι 24 το λεπτό, 
αντί των 18 φυσιολογικών.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α -  

ΝΩΡΙΜΟΤΗΤΟΣ. Το να α ν τ ιλ η - 
φθούμε ξαφνικά ότι ένα παιδί βρί
σκεται σε κίνδυνο, μας προκαλεί
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ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Οαθεις ψυχολογικούς αντίκτυπους 
για έναν εντελώ ς ιδιαίτερο λόγο: το 
αυτοκίνητο είναι δυνατό, το  παιδί 
απ ροστάτευτο, και έτσι μας είναι 
δύσκολο ν' αποδώσουμε την ε υ 
θύνη. Και όταν δεν κατορθώνουμε 
να φορτώσουμε σε κάποιον ένα 
λάθος (δηλαδή να βρούμε ένα π ρό
χειρο εξιλαστήριο θύμα), βρισκό
μαστε στο μέσον μιαςκρίσεως, την 
οποία λύνουμε φορτώνοντας το 
λάθος στον εαυτό  μας.

Στην ψυχολογική αυτή διαδικα
σία συμπυκνώνεται όλη η προσω
πική μας εμπειρία: Ο εαυτός μας 
ό ταν ήταν παιδί, η αγάπη των 
γονέων μας, η σημασία που έχουν 
για μας τα  παιδιά μας, οι εκκλήσεις 
στην σύνεση, ο ενδεχόμενος π ό 
νος των δικών μας. Συμπέρασμα: 
Το παιδί που απειλήθηκε ή που 
έπ α θ ε  κακό, α να κα λε ί ξά φ νου  
στην ψυχή μας την δίκη μας κ α τά 
σταση, δηλαδη την απειλή που θα 
μπορούσε να καταστρέψη την δική 
μας οικογένεια.

Από την ψυχική αυτή  α να σ τά 
τωση μπορούν να προκόψουν ο 
πιο αλλόκοτες συμπεριφορές: α 
κόμη και η εγκληματική φυγή, α κό 
μη και η παράλειψη της προσφο
ράς βοήθειας. Φ εύγοντας επ ιζη 
τούμε απεγνωσμένα να ξεφ ύγου-

με απο την εικόνα της δικής μας 
καταστροφής. Αυτή είναι μια α ντ ί
δραση εντελώς αφύσικη, η οποία, 
ωστόσο μπορεί να συναντηθή α 
κόμη και σε άτομα που θεωρούν 
τον εα υτό  τους απολύτως φυσ ιο
λογικό. Πρόκειται, ωστόσο, για ά 
τομά που είναι εντελώς ανώριμα. 
Οι άνθρωποι που αντιδρούν έτσι 
δεν έχουν εμβαθύνει στη σημασία 
της εμπειρίας του πόνου.

Οι οοηγοι που μαλώνουν είναι 
κομπλεξικοί

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: ΟΙ ΗΠΙΟΤΕΡΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Ο αμφισβητούμενος 
σ η μ α το δ ό τη ς , το  α ν τ ικ α ν ο ν ικ ό  
προσπέρασμα, η στροφή χωρίς 
έγκαιρη προειδοποίηση, είναι μερι
κά μονο απο τα  περιστατικά που 
μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη 
αναστάτωση. Είναι, πάντως, οι ηπι- 
ώ τερες περιπτώσεις, αυτές που 
έχουν τις πιο βραχυχρόνιες σ υνέ
πειες. Απόδειξη ότι συχνά κατορ 
θώνουμε ν αποφύγουμε αυτά  τα 
π ερ ισ τατικά , να δώσουμε τόπο 
στην οργή, και γι αυτό  οι κα υ γ ά 
δες των οδηγών, αν και είναι πολλοί 
και καθημερινοί, είναι, πάντως, λι- 
γώτεροι από όσοι θα μπορούσαν 
να είναι.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν, 
δηλαδή, δίνεται τόπος στην οργή, η 
γλυκαιμία του οδηγού παραμένει 
μάλλον χαμηλή, 0,70 γραμ. κατά 
λίτρο αίματος, πράγμα που από 
την άλλη δείχνει κόπωση του νευ- 
ρομυϊκου συστήματος, ο σφυγμός 
είναι φυσιολογικός, η αρτηριακή 
πίεση δεν ξεπερνά τα  συνηθισμέ
να όρια και το ηλεκτροκαρδιογρά
φημα είναι μάλλον κανονικό.

Αλλα μερικές φορές ο «άλλος» 
επ ιμένει φορτικά, είναι ενοχλητι
κός, εκνευριστικός, προσβλητικός. 
' Ετσι ο οδηγός μας, χωρίς να το  
καταλάβη, αποφασίζει ότι αξίζει 
τον κόπο να τον πληρώση με το  
ίδιο νόμισμα, να του απαντήση 
στον ίδιο τόνο.

Και αρχίζει ο καυγάς. Αμέσως η 
πίεση των οδηγών μας ανεβαίνει 
από τα  125/70 στα 150/85, οι σ φ υ 
γμοί επ ιταχύνοντα ι και φθάνουν 
από 70 στους 100 ανά λεπτό, και, 
τέλος, καθώς οι βρισιές επ ισω ρεύ
ονται η μια πάνω στην άλλη, οι 
αναπνοές, από 18—19 ανά λεπτό,' 
γ ίνοντα ι 26—27.

ΨΥΧΟΛΟΕΟΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΑ Ε
ΚΡΗΞΗ: Πολλές π ροσπ άθειες έ 
χουν καταβάλει οι ψυχολόγοι για 
να εξηγήσουν την επ ιθετική συμ-
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Οι μεσογειακοί άνθρωποι γενικά δεν 
έχουν φυσιολογική στάση απέναντι 
στους εκπροσώπους των αρχών. Δεί
χνουν φόβο, δυσπιστία και επιθυμία να 
εξαπατήσουν το όργανο της τάξεως.

περιφορά των οδηγών. Τα συμπε
ράσματα αστών των ερευνών θα 
μπορούσαν να συνοψισθούν σε 
τούτη  την φόρμουλα: Ο καυγατζής 
οδηγός, είναι, κατά κανόνα, ένα 
άτομο που όταν αδικείται (ή νομίζει 
ό τι αδικείται) εκρήγνυται γ ιατί έτσι 
βρίσκουν την εκαιρία να εκδηλω
θούν τα  καταπιεσμένα κόμπλεξ 
του.

Σ τα  κ ό μ π λ εξ  μ π ο ρ ο ύ μ ε να 
προσθέσουμε τις ανικανοποίητες 
επιθυμίες, τις απογοητεύσεις κάθε 
είδους, τα  σεξουαλικά προβλήμα
τα κτλ. Μερικοί μιλούν ακόμη για τα 
εγκληματικά ένστικτα του ανθρώ
που, καθώς και για λανθάνουσες 
π α θολογ ικές  κατασ τάσ εις, οι ο 
ποίες έρχονται στο φως με αφ ορ
μή τον καυγά.

Σε όλα αυτά, που βασικά α λη 
θεύουν, μπορούμε να προσθέσου
με ένα ακόμη γεγονός, θεμελιώδες: 
Ο οδηγός είναι δεμένος με το α υ 
τοκίνητο και συνεπώς αντιδρά κατ' 
αντανάκλαση προς μια διττή κ α τά 
σταση (άνθρω πος- αυτοκίνητο). 
Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο 
είναι, επίσης, υπεύθυνο για την 
επ ιθετική έκρηξη, και όχι μόνο ο 
οδηγός σαν άτομο.

Ισως δεν έχουμε προσέξει όσο 
θα έπρεπε το  γεγονός, ότι το 
αυτοκίνητο είναι αντικείμενο ε ξ α ι
ρετικά δισυπόστατο: Μπορούμε να

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

κυριαρχήσουμε πάνω του (με το  
τιμόνι, το φρένο, τις ταχύτητες), 
αλλά π οτέ  απολύτως (στις μ εγά 
λες τα χύτητες  είμαστε στο έλεος 
του). Ετσι το  αίσθημα δυνάμεως 
του οδηγού δ ιαψεύδεται στο υπ ο
συνείδητό του, και ως εκ τούτου 
μένει μέσα του  μια τεράστια π οσό
τη τα  αξόδευτης δυνάμεως. Αυτή η 
ενέργεια  διατελεί σε τρομακτική 
ετο ιμότητα και αυτή είναι που 
κάνει τον οδηγό να εξοργίζετα ι 
όταν τον αδικήσουν ή νομίση ότι 
τον αδικούν, να κατεβαίνει από το 
αυτοκίνητό του για να αντιμετώ π ι
ση τον αντίπαλο.

υταν  ένας ποδηλάτης 
διατρέχει κίνδυνο

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ -  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: Η 
ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ: Ο ποδη- 
λάτης π ετιέτα ι ξαφνικά μπροστά 
στο αυτοκίνητο είναι ένα π ερ ιστα 
τικό που το αντιμετωπίζουν πολύ 
συχνά οι οδηγοί, που είναι α να γ 
κασμένοι να κινούνται σε εξοχ ι
κούς δρόμους. Το δεξί πόδι αυτών 
των οδηγών πρέπει να είναι ένα 
όργανο εξα ιρετικής ευαισθησίας, 
πανέτοιμο να υπακούση στο νευ- 
ρομυικό ανακλαστικό, που θα το

φ έρη  με ασ τραπ ια ία  τα χ ύ τη τα  
από το  γκάζι στο φρένο. Στην ίδια 
ετο ιμότητα  πρέπει να διατελούν 
και τα  μάτια για να αντιληφθούν, 
όσο γίνετα ι πιο έγκαιρα, τον απ ρό
σεκτο ποδηλάτη, καθώς και τα 
χέρια, γ ια  να εκτελέσουν έναν 
εντελώς τρελλό ελιγμό.

Είναι υπόθεση δευτερολέπτων. 
Και όμως να τι συμβαίνει σ' αυτά  
τα  δευτερόλεπ τα μέσα στον ορ
γανισμό του οδηγού:

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ε ί
ναι αλήθεια ότι δεν προφθαίνει να 
δείξη καμμιά ουσιώδη μεταβολή, 
όπως, άλλωστε, θα συνέβαινε και 
με την γλυκαιμία, δηλαδή την π α 
ρουσία σακχάρου στο αίμα. Αλλ' ο 
σφυγμός και η αναπνοή επ ιτα χ ύ 
νονται, ενώ η πίεση πραγματοποι
εί ένα θεαματικό άλμα: από τα  
125/75 φθάνει στα 155/90. Και α υ 
τό  για να στείλη στον εγκέφαλο 
ακόμη περισσότερο αίμα. Πράγμα
τι, ο εγκέφαλος χρειάζετα ι άφθονο 
αίμα ο αυτή την περίπτωση, γ ιατί 
°  όλος χειρισμός ήταν άμεσος και 
απρόβλεπτος.

Οσο για την συνείδηση, δεν 
προφθαίνει κι αυτή να κάνη ή να 
δείξη τίπ οτε άλλο, γ ιατί έχε ι μετα- 
βληθή ολόκληρη σε προσοχή.
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Η ΣΤΕΛΛΑ δεν έκανε επίδειξη της 
ομορφιάς της, ούτε παρίστανε 

την ιδιαίτερα προκλητική. Παρ' όλ' 
αυτά, όμως, ήταν υπέροχη και ο Τζων 
ένιωθε την καρδιά του να χτυπά δυνα
τά καθώς την έβλεπε να κάθεται 
απέναντι του και να του μιλά. Απορρο- 
φημένος όπως ήταν να την θαυμάζει, 
δεν άκουγε και πολύ προσεκτικά την 
φλυαρία της.

«Τι έλεγες;», τη ρώτησε κι ένιωσε 
μια έντονη αμηχανία.

«' Ελεγα ότι είναι άοσμο και άχρω
μο», επανέλαβε υπομονετικά το κορί
τσι. «Κι ότι μπορεί να σκοτώσει ελέ
φαντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι 
γιατροί λένε ότι τα συμπτώματα που 
προκαλεί είναι τα συμπτώματα μιας 
θανατηφόρας καρδιακής κρίσης».

Εβγαλε ένα τσιγάρο από την τσάντα 
της και ο Τζων έσπευσε να της το 
ανάψει.

Η Στέλλα είχε τελειώσει πια το 
φαγητό της και τον κοιτούσε με απορία 
που δεν είχε βάλει ακόμη μπουκιά στο 
στόμα του.

«Δεν πεινούσες καθόλου, αγάπη 
μου;», τον ρώτησε τρυφερά.

«Θα σου πω κάτι, Στέλλα, αλλά 
θέλω να το σκεφτείς πολύ καλά προ
τού μου δώσεις την τελική απάντηση», 
της είπε εκείνος αγνοώντας την ερώ
τησή της. «Θα μου έκανες κάτι που θα 
σου ζητούσα, αν ήταν να κερδίζαμε 
πολλά πάρα πολλά χρήματα;».

Η Στέλλα δεν συμφώνησε με την 
πρώτη. Στην αρχή απέρριψε την πρό
τασή του πανικόβλητη. «Αυτό που μου 
ζητάς δεν είναι παίξε - γέλασε», 
φώναξε θυμωμένη. «Μπορεί να έχω 
κάνει κι εγώ μερικές τρέλες στη ζωή 
μου, αλλά δεν έχω σκοπό να βρεθώ 
στη φυλακή για χρόνια».

ΤΟ ΧΑΠΙ ΙΟΥ «ΑΧΑΤΟΥ
«Γι αυτό άργησα στο ραντεβού 

μας απόψε», συνέχισε απτόητη η 
Στέλλα. «Βλέπεις, ο καθηγητής είναι 
πολύ τυπικός και δεν μας αφήνει να 
φύγουμε, προτού βεβαιωθεί ότι όλα 
στο εργαστήριο είναι φυλαγμένα καλά 
και κλειδαμπαρωμένα».

«Τι εννοείς;», τη ρώτησε πάλι, αλλά 
με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη 
φορά.

«Είναι απλό. Το κλειδί το κρατώ εγώ 
στο συρτάρι μου και ο καθηγητής με 
κρατάει εκεί μέχρις ότου τελειώσει 
όλες του τις δουλειές. Είναι όμως 
εντελώς παλαβός. Ποιος θα ήθελε να 
κλέψει το καινούργιο του παρασκεύα
σμα; Μόνο κάποιος που θα σκόπευε να 
κάνει ένα έγκλημα, φαντάζομαι. Και 
τέτοιοι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν 
στο εργαστήριό μας...».

Το γκαρσόνι έφερε εκείνη τη στι
γμή το φαγητό και διέκοψε τη συζήτη
σή τους. Η Στέλλα άρχισε να τρώει με 
όρεξη, αλλά ο Τζων είχε το μυαλό του 
αλλού. Σκεφτόταν ότι ήθελε πολύ να 
διατηρήσει τις σχέσεις του μαζί της, 
αλλά ότι η Στέλλα αγαπούσε τα λούσα 
και τις πολυτέλειες και δεν θα καθόταν 
πολύ καιρό με έναν άντρα που δεν θα 
είχε να της προσφέρει ό,τι επιθυμούσε 
η καρδιά της. Επρεπε να βρει χρήμα
τα και μετά να τη ζητήσει σε γάμο.

Χωρίς να το επιδιώξει, το μυαλό

του πήγε στον παππού του και τον 
δόκτορα Κόλινς, το διαχειριστή της 
περιουσίας του. Ο δόκτωρ Κόλλινς 
είχε αναλάβει τα οικονομικά του παπ
πού του από τότε που ο Τζων ήταν 
παιδί. Από την ημέρα μάλιστα που οι 
γονείς του Τζων είχαν σκοτωθεί σ ένα 
αεροπορικό δυστήχημα, ο Κόλλινς 
συμπεριφερόταν λες και η μεγάλη 
περιουσία του παππού ήταν δίκιά του. 
Ποτέ δεν συμπάθησε αυτόν τον άν
θρωπο ο Τζων. Και ήταν βέβαιος οτι κι 
εκείνος τον αντιπαθούσε με όλη τη 
δύναμη της ψυχής του.

« Ολα αυτά θ αλλάξουν, όταν ο 
παππούς πεθάνει», σκέφτηκε για μια 
ακόμη φορά ο Τζων που είχε αποφασί
σει να διώξει τον δόκτορα Κόλλινς 
αμέσως μετά την κηδεία. Αλλά πότε θα 
συνέβαινε αυτό; Τα χρόνια περνούσαν, 
ο παππούς χειροτέρευε κάθε μέρα και 
περισσότερο, αλλά δεν έλεγε να πεθά- 
νει. Ο Τζων ήταν σίγουρος ότι ο 
Κόλλινς έκανε ό,τι μπορούσε για να 
τον κρατήσει στη ζωή.

« Αοσμο και άχρωμο», σκέφτηκε ο 
Τζων. «Και φέρνει συμπτώματα εμφρά
γματος. Ο,τι πρέπει, δηλαδή, μια και 
στην οικογένεια οι καρδιοπάθειες έ 
χουν μεγάλη πέραση. Θα αρκούσε ένα 
χαπάκι από αυτά που παίρνει ο παπ
πούς, όταν θέλει να ηρεμήσει και να 
κοιμηθεί...».
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Η αντίδρασή της δεν του εκανε 
εντύπωση. Ηξερε ότι έπρεπε να επι- 
μείνει για να κάμψει την άρνησή της.

«Μα είσαι μια απλή γραμματέας», 
της επανελαβε. « Οταν και αν βρουν 
οτι το φάρμακο λείπει, κανείς δεν 
πρόκειται να υποπτευθεί εσενα. Εξαλ
λου, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιή
σεις εσύ».

Ο Τζων δεν ήταν σίγουρος αν η 
Στέλλα φοβοταν πραγματικά η αν όλα 
αυτα ήταν μια σκηνοθεσία για να 
αυξήσει το μερίδιο της. Μετά από λίγο, 
καταλαβε οτι ήταν μάλλον το δεύτερο: 
Η Στέλλα του εξηγησε ότι δεχόταν, 
φτάνει να της έδινε αμέσως ενα 
σεβαστό ποοο.

Δεν είχε άλλη επιλογή. Επρεπε να 
πουλήσει το αυτοκίνητο του και να της 
δώσει τα χρήματα. Δεν τον πείραζε,

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

όμως. Η κληρονομιά του παππού άξιζε 
πολλά αυτοκίνητα σαν το δικό του...

Την κανονισμένη μέρα και ώρα, η 
Στέλλα παρουσιάστηκε στο διαμέρισμα 
του, κουβαλώντας μέσα στην τοαντα 
της ένα μικρό μπουκαλακι που περιείχε 
μια απειροελάχιστη ποσότητα από ένα 
άχρωμο υγρό.

«Πρόσεχε τι θα κάνεις μ αυτό», 
του είπε ολοφάνερα ταραγμένη. «Και 
μη ξεχνάς οτι φτάνει μια σταγόνα. Με 
την ποσότητα αυτή θα μπορούσες να 
σκοτώσεις ολόκληρο το Μανχατταν!».

Μετά απο αυτό, όμως, η Στέλλα 
φάνηκε να καταρβέει. Εβαλε τα κλά
ματα και άρχισε να του λέει οτι έπρεπε 
να της δώσει πίσω το μπουκαλακι κι ότι 
δεν θα ήθελε να ουμμετασχει ο ένα 
σχέδιο που αγνοούσε παντελώς. Ωστό
σο, ο Τζων ήταν αμετάπειστος. Πόσο 
μάλλον που ήξερε οτι η Στέλλα θα 
εφευγε την επόμενη το πρωί για να 
περαοει ενα μήνα διακοπών στη Φλώ- 
ριντα. .

Προς μεγάλη του ανακούφιση, ο

δοκτωρ Κολλινς ήταν κι αυτός σε 
διακοπές. Ο παππούς ήταν αδύναμο 
ςκαι κουρασμένος, αλλά χαιρόταν πο
λύ που εβλεπε μπροστά του τον μονα
δικό του εγγονό.

Κοιτάζοντας τον, ο Τζων ένιωσε 
την αποφασιστικότητά του να τον εγκα
ταλείπει. Γιατί να μην τον αφήσει να 
πεθανει φυσιολογικά, όπως όλος ο 
κόσμος; Ωστοσο, κάτι μέσα του του 
ελεγε ότι επρεπε να βιαστεί, να ολο
κληρώσει το σχέδιό του προτού να 
είναι πολύ αργα. Ο παππούς ξόδευε 
του κόσμου τα χρήματα για την αρρώ
στια του, κι αν συνέχιζε με αυτούς τους 
ρυθμούς για μερικά ακόμη χρόνια, 
όταν θα ερχόταν η ευλογημένη στιγμή 
της κληρονομιάς, τότε η περιουσία του 
θα ήταν πολύ λιγότερη από τη σημερι
νή.

Με τις σκεψεις αυτές, πήρε μια 
μέρα απο το κομοδίνο του παππού το 
μπουκαλακι με τα ηρεμιστικα χαπια που 
τον βοηθούσαν να κοιμάται τα βράδια. 
Ανοιξε προσεκτικά το μπουκάλι και 

διάλεξε στην τύχη ενα απο τα χαπια. 
Με μια σύριγγα του προσθεσε μια 
σταγόνα απο το υγρό που του είχε

φέρει η Στέλλα. Υστερα αδειασε το 
περιεχόμενό του μπουκαλιού στην πα
λάμη του. Τοποθέτησε το χάπι με το 
δηλητηριο στον πάτο και το κάλυψε με 
τα υπόλοιπα. «Ο παππούς παίρνει ένα 
απο αυτα τα χαπια κάθε βράδυ», σκε- 
φτηκε. «Σε καμία εικοσαριά μερες θα 
φτάσει στο τελευταίο και τότε θα παθει 
μια γερή καρδιακή προσβολή».

Οι επόμενες μέρες ήταν οι πιο 
βασανιστικές της ζωής του. Η πρώτη 
βδομάδά κράτησε εναν αιώνα. Τη δεύ
τερη τα νεύρα του ήταν έτοιμα να 
σπάσουν. Τότε ήταν που χτύπησε το 
τηλέφωνο. « Εχω ασχημα νεα, Τζων», 
ακούσε απο την άλλη άκρη τη φωνή 
του δόκτορα Κόλλινς. «Είναι για τον 
παππού σου, αγόρι μου. Νομίζω ότι 
πρέπει να έρθεις αμέσως...».

Μετά απο τέσσερις ώρες, ο Τζων 
εμπαινε στο σπίτι του παππού. Ο 
δόκτωρ Κολλινς τον περίμενε με ανυ
πομονησία.

«Το κακό συνέβη σήμερα το πρωί, 
Τζων. Λίγο προτού σου τηλεφωνήσω».

Ο Τζων απέφυγε να τον κοιτάξει 
οτα μάτια. Κάλυψε το πρόσωπο με τα 
χέρια του. «Παππούλη μου», κλαψούρι
σε. «Και τον αγαπούσα τόσο πολύ!».

Ο Κόλλινς τον παρατηρούσε να 
κλαίει και να οδύρεται για μερικά 
λεπτά. Υστερα τον χτύπησε στην 
πλάτη και του έδωοε ένα ποτήρι νερό 
κι ενα μικρό χάπι.

«Πάρε αυτό», του είπε γλυκά. «Θα 
σου κάνει καλό. Θα σε ηρεμήσει».

Ο Τζων υπάκουσε πρόθυμα. ' Εκα
νε ό,τι μπορούσε για να δείξει πόσο 
πολύ τον είχε συγκλονίσει το νέο.

«Τα χάπια αυτα ηρεμούσαν πάντοτε 
τον παππού οου, Τζων», του είπε ο 
Κολλινς αχρωμα. Ετυχώς που είχε 
μείνει ένα, προτού...».

«Μα πώς πέθανε, δόκτωρ Κολ- 
λινς;».

«Πεθανε; Μα ποιος είπε ότι πέθα
νε; Απλώς επεσε από το κρεβάτι, 
καθώς πήγε να σηκωθεί, και εσπασε το 
πόδι του. Είναι βέβαια σοβαρό για έναν 
άνθρωπο της ηλικίας του, αλλά θα 
κάνω ό,τι μπορώ για να τον συνεφέ- 
ρω».

Ωστε ο παππούς δεν είχε πεθάνει.
Το χάπι δεν τον είχε σκοτώσει.
Και ο δόκτωρ Κόλλινς του είχε 

προσφέρει το τελευταίο. Αυτό που ο 
ίδιος είχε τοποθετήσει στον πάτο του 
μπουκαλιού...

Ο Τζων ένιωθε ήδη ασχημα. Η 
καρδια του πονουσε και του ήταν 
αδύνατο να αναπνεύσει κανονικά.

« Αοσμο και άχρωμο», ακούσε τον 
Κόλλινς να του ψιθυρίζει στο αυτί. 
«Πρεπει να σου πω, Τζων ότι τις 
διακοπές μου τις πέρασα στο Λας 
Βέγκας μαζί με την κόρη της αδελφής 
μου. Ενα ομορφο κορίτσι που το λενε 
Στέλλα».

«Σε παρακαλώ, σώσε με», ψιθύρισε 
ο Τζων. «Βρες μου το αντίδοτο».

Ο δοκτωρ Κόλλινς καθησε σε μια 
πολυθρόνα και αναψε τσιγάρο. Καθώς 
ο Τζων πάλευε και αγωνιζόταν να 
αναπνεύσει, εκείνος ρουφούσε απο
λαυστικά το τσιγάρο του και τον κοιτού
σε αδιάφορα. Μετά από λίγα λεπτά, ο 
νεαρός αντρας επεφτε άψυχος πάνω 
στο ακριβό χαλί του παππού.

Ο Κολλινς εσβησε το τσιγάρο του 
και περιεργάστηκε με τα ματια το 
πτώμα. Αγαπούσε πολύ τον παππού 
αυτου του νεαρού, αλλα πιο πολύ 
ακόμη αγαπούσε τα χρήματά του. Αυ
τός ο Τζων ήταν πάντοτε ένα πρόβλη
μα. Το καλό, όμως, ήταν ότι μόνος του 
ο νεαρός είχε βρει τη λυοη αυτου του 
προβλήματος.
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ΤΟ ΝΗΣΙ ME TO ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΚΤΙΜ ΗΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡ Ο ΥΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΝΑ ΕΞΩΤΙΚΟ ΝΗΣΙ ΣΤΟ Κ ΕΝ Τ Ρ Ο  ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Του κ. Β ά σ ο υ  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ό π ο υ λ ο υ

Οπου και αν πάει κανείς η όμορφη και παράξενη φύση της Σαντορίνης συνταιριάζεται με τη φιλοξενία και την 
καλοσύνη τιον κατοίκων της. Ακόμα και τα υπομονετικά της τετράποδα αναδύουν αυτήν την ημερότητα. Οι ακτές του 
νησιού, στο μεγαλύτερο του μέρος, πέφτουν απότομα στη θάλασσα, σαν να είναι κομμένες από κάποιο χέρι. Σπίτια και 
εκκλησίες φαντάζουν παντού κάτασπρα. Στα Φηρά, τη γοητευτική πρωτεύουσα με τα τόσα ενδιαφέροντα, στον πύργο, με 
τη μακραίωνη παράδοση, στον Προφήτη Ηλία, το ωραίο μοναστήρι με τη μαγευτική θέα που απλώνεται και κάνει το μάτι 
του επισκέπτη να αναγαλλιάζει, στην Περίσα, με την παράξενη μαυριδερή αμμουδιά, σ' όλα τα χωριά και τα νησάκια της 
Σαντορίνης θα συναντήσει κανείς την ίδια γοητεία και το ίδιο δέος, ένα δέος που γεννιέται όχι μόνο από τους απότομους 
κοφτούς βράχου και το χάος που ξανοίγεται μποοστά στα ιιάτια του θεατή, αλλά και από αυτό ακόμα το χώμα που πατά.

Ω ΡΑΙΟ εξωτικό νησί. Ο σκληρός 
και αδυσώπητος δυνάστης 

σου, ο Εγκέλαδος, σε χτυπά κάθε 
τόσο και γκρεμίζει ό,τι με πολύ 
ιδρώτα και πόνο οικοδόμησε ο μό
χθος των κατοίκων σου. Χιλιάδες 
είναι στον κόσμο οι υμνητές και οι 
φίλοι σου. Σε θαυμάζουν γιατί βρί
σκουν σε σένα, πανώριο εξωτικό 
νησί, κάτι το  πρωτότυπο, το επ ι
βλητικό, το ασύγκριτο που δεν το  
συναντά κανείς σε άλλα νησιά και 
ο άλλες πολιτείες.

Η μακραίωνη ιστορία του  νησιού 
είναι μια διαρκής ανασύνταξη των 
ματωμένων χωμάτων του μέσα 
από τις λάβες που κατρακυλάνε 
από το  ηφαίστειο και τους μαύ
ρους γκρεμούς που υψώ νονται 
πάνω από τη  βαθυγάλανη θάλασ- 
σά του, είναι μια αέναη πάλη των 
δυνάμεων του αφανισμού με τις 
δυνάμεις της δημιουργίας. Μα ο 
υποχθόνιος γ ίγαντας που φροντί
ζε ι για την καταστροφή σου, σε 
στολίζει, χωρίς να το  θέλει ίσως, με 
κα ινο ύ ρ γ ια  θ έλ γ η τρ α , δημ ιου ρ 
γώ ντας νέες ξέρες, νέα  νησάκια, 
νέα συμπλέγματα θάλασσας και 
ξηρός που σε περιβάλλουν και σου 
προσφέρουν νέα  σελίδα στο εξω 

τικό σου στέμμα.
Σε ονόμαζαν «Νησί της Αγίας 

Ειρήνης (Σαντορίνη)» ή «Καλλίστη» 
κι άλλοι σε αποκάλεσαν «Νησί του 
Διαβόλου» για να δείξουν τη  φρίκη 
που σκορπίζεις. Κι όμως είναι τόσο

φιλήσυχο όλο το  περιβάλλον, τόσο 
αποπνέει ημεράδα και γαλήνη —ό 
ταν ο μεγάλος Ταραξίας αρκείται 
μόνο να ξεφυσά ιδρωμένος (το 
ηφαίστειο της Σαντορ ίνης- που ο 
τίτλος «Νησί του Διαβόλου» δεν σου 
ταιρ ιάζει καθόλου.

Οι κάτοικοί σου, πράοι, ευ γεν ι
κοί και φιλόξενοι, κάθε άλλο παρά 
καθρεφτίζουν κάτι το εξωτικό ή το 
διαβολικό. Εργατικοί και ακούρα
στοι ξαναρχίζουν ύστερα από κ ά 
θε χτύπημα, ύστερα από κάθε 
καταστροφή να ξαναχτίζουν, να 
δημιουργούν, α π τόητο ι, κα ρ τερ ι
κοί, στωικοί, αποφασισμένοι να μην 
απομακρυνθούν από το όμορφο 
νησί τους και να ακολουθήσουν τη 
μοίρα του. Και είναι χαρακτηριστικό 
πως ούτε η άγρια θέα του ηφ α ι
στείου, ούτε οι εκρήξεις, ούτε οι 
διαρκείς σεισμοί δεν εξαγρίωσαν 
τους Σαντορινιούς. Ο ανίδεος θα 
περίμενε τα  αλλεπάλληλα αυτά 
χτυπ ήματα να φτιάξουν μια γενιά 
νευρικών και γκρινιάρηδων ανθρώ
πων. Αντίθετα, και σαν αντίθεση 
στην πέτρινη θηριωδία, δημιουρ- 
γήθηκαν υποδείγματα ανθρώπινης 
ημερότητας και υπομονής, όπως 
είναι οι σημερινοί Σαντορινιοί με τη
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φιλοσοφημένη διάθεση και την α 
νεξάντλητη ανεκτικότητα. Μια ζ ε 
στή καρδιά και ένα φιλικό χα μόγε
λο είναι πάντα κρυμμένα μέσα 
τους, έτοιμα να δοθούν, να σκορ- 
Γτούν απλόχερα και αφειδώλευτα 
στον επισκέπτη και στον ξένο.

Οπου και αν πάει κανείς η 
όμορφη και παράξενη φύση της 
Σαντορίνης συνταιρ ιάζετα ι με τη 
φ ιλοξενία και την καλοσύνη των 
κατοίκων της. Ακόμα και τα  υ π ο 
μονετικά της τετράποδα αναδύουν 
αυτήν την ημερότητα. Οι ακτές 
του  νησιού, στο μεγαλύτερο του 
μέρος, πέφ τουν απότομα στη θ ά 
λασσα, σαν να είναι κομμένες από 
κάποιο χέρι. Σπίτια και εκκλησίες' 
φ α ν τά ζο υ ν  π α ντο ύ  κά τα σ π ρα . 
Στα Φηρά, τη  γοητευτική  π ρω τεύ
ουσα με τα  τόσα ενδιαφέροντα, 
στον Πύργο, με τη  μακραίωνη π α 
ράδοση, στον Προφήτη Ηλία, το  
ωραίο μοναστήρι με τη μαγευτική 
θέα που απλώνεται και κάνει το  
μάτι του ετρσκέπτη να αναγαλλιά
ζει, στην Περίσα, με την παράξενη 
μαυριδερή αμμουδιά, σ ' όλα τα 
χωριά και τα  νησάκια της Σαντορί
νης θα συναντήσει κανείς την ίδια

γοητεία  και το  ίδιο δέος, ένα δέος 
που γεννιέτα ι όχι μόνο από τους 
απότομους κοφτούς βράχους και 
το  χάος που ξανο ίγετα ι μπροστά 
στα μάτια του  θεατή, αλλά και από 
αυτό  ακόμα το  χώμα που πατά, 
ένα χώμα γεμάτο  κομματιασμένη 
ελαφρόπετρα, ένα χώμα σχηματι
σμένο από λάβες και άλλα υλικά 
εκρήξεων.

Η φρίκη και η γαλήνη, αχώρι
σ τες  αδερφ ές, σε σ υνοδεύουν 
παντού. Και η θάλασσα, με κάποια 
σκοτεινότερη απόχρωση, στέκετα ι 
ο αιώνιος μάρτυρας της ιστορίας 
του νησιού με μια διαρκή μάχη με 
τον άλλο γίγαντα: το  ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ. 
Πότε η πρώτη αποσπά κανένα 
κομμάτι ξηράς και το  σκεπάζει με 
τα  νερά της και π ότε ο Εγκέλαδος 
την απωθεί και στη θέση της εμ 
φανίζει καινούργια κομμάτια γης, 
παιχνιδιάρικα συμπλέγματα που 
είναι αποτέλεσμα σκληρής μάχης.
Ετσι ξεφ ύ τρ ω σ α ν  οι Κ αμμενες 

(Παλαιά και Νέα) και τόσα άλλα 
νησάκια που περιβάλλουν σαν δο
ρυφόροι το  κυρίως νησί, τη  Σ αντο 
ρίνη. ' Υστερα τα  σπίτια του νησιού 
που θαρρείς πως είναι ανάερα, αν 
βγάλουμε μερικά σύγχρονα κατα -

Στην απέναντι σελίδα: Τοιχογραφία του 
16ου π.Χ. αιώνα από τη Σαντορίνη. 
Επάνω: Η πρωτεύουσα του όμορφου 
νησιού, τα γραφικά Φηρά.

σκευάσματα του  μπετόν, οι εκκηλ- 
σίες, περίεργες και πρωτότυπες, η 
γραφ ικότητα των χωριών και των 
δρόμων, και πάνω απ όλα η θ ά 
λασσα που η βουή της ακούγετα ι 
παντού, η θάλασσα που ξεχωρίζει 
από τα  άλλα νησιά των Κυκλάδων, 
που άλλοτε είναι καταγάλανη κι 
άλλοτε μαυρίζει σαν να φέρνει μαζί 
τη ς  κ ά π ο ια  α π ε ιλ ή  ή κ ά π ο ια  
προσδοκία.

Οι ανασκαφές που έγιναν στο 
Ακρωτήρι της Θήρας από τον Α ε ί
μνηστο Σπύρο Μ αρινάτο με τα 
πλούσια ευρήματα και την απ οκά
λυψη μιας νέας σελίδας αττό τη 
μακραίωνη ιστορία του νησιού, έ 
καναν την επίσκεψη περισσότερο 
ακόμη ενδιαφέρουσα και τους κ α 
τοίκους της Σαντορίνης να τρ έ 
φουν μεγάλες ελπίδες στο τουρ ι
στικό μέλλον της.
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Μικρός Αθηναίος με την παραδοσιακή 
φουστανέλλα.

Οσοι ανέγνωσαν και εθαύμασαν τα 
διάφορά κατορθώματα των περκρήμων 
πικ - πόκετ του Λονδίνου, θα παραξε- 
νευθούν, όταν μάθουν ότι αι Αθήναι 
περικλείουν ένα μικρόν λωποδύτην 
μεγάλου μέλλοντος -  αν υποτεθή ότι 
μπορεί να πη κανείς για ένα λωποδύ
την ότι έχει μέλλον!

Ο λωποδυτάκος αυτός είναι μόλις 
δωδεκαετής και όμως μπορεί να βάλη 
τα γυαλιά σε πολλούς από τους διαση- 
μότερους συναδέλφους του του Λον
δίνου. Είχε συλληφθη δια μίαν μικρο- 
κλοπην και εκρατείτο εις την αστυνομί
αν αφινόμενος να εξέρχεται κάπου - 
κάπου εξω. Μίαν ημέραν ο διευθυντής 
της αστυνομίας ο οποίος τον συνήντη- 
σε του είπε:

-  Αι, ησύχασες τώρα η εξακολου
θείς ακόμη την παληα σου τέχνη;

-  Σου ορκίζομαι, κύριε Διευθυντα, 
πως από την ημέραν που μ επιάσατε 
δεν απλωσα το χέρι μου να πάρω ούτε 
ενα ξερό φύλλο, που λέει ο λόγος.

-  Δεν παίρνεις γιατί σε φυλάμε, και 
δεν μπορείς, αλλέως...

-  Αν ήθελα, κύριε διευθυντα έκλε
βα και σας τον ίδιον, αλλα δεν θέλω.

-  Ετσι λες; Κλέψε με λοιπόν όταν 
μπόρεσης! ειπεν ο διευθυντής γελών 
δια το τουπέ του μικρού, και νομίζων 
οτι ητο αδύνατον να εκτελεση τα 
καυχησιολογηματα του.

-  Στα χέρια σας με έχετε το ξέρω! 
είπεν ο μικρός ανατείνων τας δύο 
χειρας προς τον διευθυντήν, αλλα θα

ΠΡΙΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΑΜΙΜΗΤΑ

Αν κατ ελάχιστον όρον αντιστοιχεί εις νεκρός δι εκάστην καμαν 
αντεροβγάλτου, τταλιν έχομεν 1.500 ανθρώπους σωθεντας, εις τα 
λάφυρά των 1.500 καμών και λαζών με τας οποίας επλουτισθη προχθές 
το άγριον μουσείον της αοτυνομιας.

προσπαθήσω να σας πάρω το ρωλόγι 
σας καμμιά ώρα. Πού το έχετε;

-  Εδω στην αριστερή τσέπη! είπεν ο 
διευθυντής.

-  Σ αυτήν; είπεν ο μικρός ακουμ- 
βήσας τον δάκτυλόν του εις την τσέ
πην εντός της οποίας ήτο το ωρολόγι- 
ον.

-  Μαλιστα.
-  Πολύ καλά.
Ο διευθυντής ανεχώρησε και μετε- 

βη εις την οικίαν του. Οταν όμως 
ηθέλησε να κυττάξη την ώραν παρετή- 
ρησεν ότι το ωρολόγιον του του έλει
πε! Αμέσως επέστρεψεν εις την αστυ
νομίαν και το πρώτον πρόσωπον όπερ 
συνήντησεν ήτο ο μικρός λωποδύτης, 
όστις του είπε:

-  Πάρτε το ρωλογι σας κύριε διευ- 
θυντά!

Και του απέδωκε. Το είχε πάρει την 
ώραν καθ ήν εδείκνυε την τσέπην!

Μίαν άλλην ημέραν μετεβη εις την 
αστυνομίαν εις ιερεύς, όστις εζητησεν 
από τον διευθυντήν χρηματικήν βοή
θειαν δια να επιστρεψη εις την πατρίδα 
του, λεγων οτι δεν είχεν ούτε ενα 
λεπτόν. Κατα σύμπτωσιν ο διευθυντής 
εγνωριζεν οτι εις αυτόν τον ιερεα ο κ. 

Δραγουμης είχε δώσει ως βοήθημα 
100 δραχμας.

-  Ωστε δεν έχεις λεπτά; τον ηρώτη- 
σε. Δεν σου έδωκε κανείς τίποτε;

Ο ιερεύς εβεβαίωσε με όρκους και 
σταυρούς ότι δεν έχει πεντάρα.

-  Πολύ καλά! του είπε ο διευθυν
τής. Πέρασε το απόγευμα να σου 
δώσω βοήθημα.

Ο ιερεύς ανεχώρησε, συγχρόνως 
όμως ο διευθυντής εκάλεσε τον λωπο- 
δυτακον και του είπε:

-  Βλέπεις αυτόν τον παπα, που 
φεύγει τώρα;

-  Μάλιστα.
- '  Εχει επάνω του ένα εκατοστάρικο, 

να του το κλέψης και να μου το φέρης.
-  Που το εχει;
-  Δεν ξέρω! Αυτό είναι δική σου 

δουλειά. Πήγαινε γρήγορα.
Ο μικρός ανεχώρησε τρέχων, αφ 

ου έλαβε μερικά χρωματιστά χαρτιά. 
Εξ αποστάσεως τον συνώδευον δύο 
αστυφύλακες, οι οποίοι εστάλησαναπο 
τον διευθυντήν δια να τον προσέξουν 
μήπως κλεψη τα χρήματα και δεν τα 
δώσει λέγων ότι δεν ηδυνήθη να τα 
πάρη.

Ο λωποδυτάκος κατέφθασε τον 
ιερεα έξω της Εθνικής Τραπεζης, τον 
επροσπέρασε και αφηκε επίτηδες να 
του πέσουν τα χρωματιστά χαρτιά τα 
οποία είχε τυλίξει εις δέμα μικρόν. Ο 
ιερεύς ιδών τα χαρτια τα εσηκωσε τα 
ήνοιξε και τα εκύτταξε.

Ο μικρός αμα αντελήφθη τούτο 
εγυρισεν οπίσω με ύφος απελπισμένου 
επλησίασε τον ιερέα και είπε με ύφος
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Μια γραφική αλλάχαμένη πια όψη της Αθήνας με τον Ιλισό, τον ναό του Ολυμπίου Διός, την Ακρόπολη και τονΛυκαβητό 
(Uodwell - Γεναδειος Βιβλιοθήκη). 1

ανθρώπου αναλαμβανοντος ελπίδας.
-  Α! δόξα τω Θεώ! Συ δέσποτα 

βρήκες τα λεπτά μου. Δόσε μου τα, σε 
παρακαλώ...

-  Δεν ευρήκα λεπτά παιδί μου, μό
νον αυτά τα χαρτια.

-  Μπα, είχα μέσα δυο δίφραγκα! Τι 
έγιναν παππά μου;

-  Μα τι νομίζεις πως τα πήρα; Ψάξε 
με αν δεν πιστεύης, είπεν ο ιερευς 
διανοίγων τα ράσα του.

Ο μικρός έτεινε τας χείρας ικετευ- 
τικώς προς τον ιερέα και ανέκραξε 
κλαυθμηρίζων.

-  Αφού το λέτε σεις δέσποτά μου 
σας πιστεύω, αλλά πού νάπαισαν τα 
λεπτά μου; θα είναι κάτω στα πόδια 
ίσως!

Συγχρόνως σπρώξας τον ιερέα 
προσεποιήθη ότι έψαχνε. Ο ιερεύς 
απεμακρύνθη και ο μικρός επέστρεψε 
τρέχων εις την αστυνομίαν όπου έδω- 
κε το εκατόφραγκον εις τον Διευθυν
τήν λέγων:

-  Νατό! Του το επήρα κ. Διευθυντά!
Μετά ημίσειαν ώραν επέστρεψεν ο

ιερεύς εις την αστυνομίαν λέγων ότι 
του έκλεψαν 100 φράγκα.

-  Μα καλά πού τα βρήκες; Συ μας 
έλεγες πως δεν έχεις πεντάρα!...

-  Το είπα αυτό, γιατί... αυτά τα 
χρωστάω εψέλλισεν ο ιερεύς.

Ο διευθυντής του έδωκε το εκατό- 
φραγκον λεγων εις αυτόν:

-  Πάρε ία  λεπτά σου, και μάθε να 
μη λες ψέμματα άλλοτε!

Αν κατ' ελάχιστον όρον αντιστοιχή 
εις νεκρός δι εκάστην κάμαν αντερο
βγάλτου -  μολονότι ο χάλυψ δεν 
φθείρεται πάρα πολύ εις το αίμα και 
συνήθως αντέχει και χρησιμοποιείται 
εις επανειλημμένος εργασίας -  πάλιν 
έχομεν χιλίους πεντακοσίους ανθρώ
πους σωθέντας, εις τα λάφυρα των 
1500 καμών και λάζων, με τας οποίας 
επλουτίσθη προχθές το άγριον μουσεί- 
ον της αστυνομίας.

Προσέξατε, κύριοι, εις τον αρι
θμόν, διότι αληθώς είνε σεβαστός. Δια 
να μιμηθώμεν ολίγον τους αφελείς 
στατιστικούς, σας λέγομεν ότι χίλιαι 
πεντακόσιοι κάμαι, από εκατόν δράμια 
μέταλλον κάθε μία, αντιστοιχούν με 
τετρά κοσίας οκάδας σίδηρον και μόλυ
βδον, με τόσον μέταλλον δηλαδή, 
όσον θα έφθανε δια 100 κατσαρόλας 
εις τας οποίας θα ηδύναντο να ετοιμα- 
σθώσιν εκατόν χριστουγεννιάτικα φα
γητά.

Εξ άλλου, το μήκος των χιλίων 
πεντακοσίων όπλων, τιθεμένων μύτην 
με μύτην, θα ηδύνατον να περιτριγυρί- 
ση ολόκληρον την Πλατείαν του Συντά
γματος.

Αν παραδεχθώμεν τώρα, ότι δι 
εκάστην κάμαν εις οπλοποιός εργάζε
ται 4 ώρας, εχρειάοθησαν δύο έτη 
εργασίας δια να κατασκευασθώσι τα 
φονικά αυτά όπλα.

Και ακόμη, αν ο μέοος όρος της 
τιμής εκάστου λάζου είνε τρεις δρα-

χμαί, εχρειάοθησαν τέσσαρες και ημι- 
σειαι χιλιάδες δραχμαί προς αγοράν 
των, τόσαι δηλαδή, όσαι θα έφθανον 
δια να καταστήσουν ευτυχείς τετρακο- 
σίας πεντήκοντα οικογένειας πενομέ- 
νας κατά τας αγίας αυτάς ημέρας.

Αλλ ομολογούμεν, ότι από την 
στατιστικήν αυτήν το περισσότερον 
που μας συγκινεί είνε το πρώτον 
αποτέλεσμα.

Φαντασθήτε ότι -δια να ομιλήσω- 
μεν ακόμη στατιστικώς- ηδύναντο από 
μίαν φοράν μόνον εργαζόμενοι να 
χύσουν επτακόσιας πεντήκοντα οκά
δας αίματος, δεδομένου ότι έκαστον 
ανθρώπινον σώμα εμπεριέχει περίπου 
μίαν οκάν αίμα και πλέον, εκ του 
οποίου πολλάκις χύνεται περισσότερον 
του ημίσεος από μίαν σπουδαίαν πλη
γήν.

Την μόνην στατιστικήν σύγκρισιν, 
την οποίαν δεν δυνάμεθα να κάμωμεν, 
είτε αν ηύξησαν ή ελαττώθησαν αι 
κάμαι εις την πρωτεύουσαν. Τούτο 
είνε φυσικόν, αφού φευ! η αστυνομία 
δεν κάμνει τέτοιους θεσμούς πολύ 
συχνά και δεν συγκομίζει τοιαυτα λά
φυρα.

Υποθέτομεν οπωσδήποτε, ότι ούτε 
προ της Ελληνικής Επαναστασεως, 
ούτε κατά τας αντιστάσεις των Αθηναί
ων υπό τον Γκούραν θα είχεν ο λαός ο 
πολεμικός της πρωτευούσης τόσα 
νύσσοντα και κόπτοντα όπλα, τόσα 
αιχμηρά όργανα καταστροφής.

.
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«Οι Αθηναίοι και μεταξύ των δεινών του πολέμου περιστάσεων προ πολλού ήρχισαν να επιθυμούν τας 
Μούσας εις την πατρίδα των και τον φωτισμόν της νεολαίας- διο κοινή γνώμη εσυστήθη κατ αυτός δημόσιον 
σχολείον εις το οποίον να διδάσκωνται προς το παρόν η Ελληνική και Ιταλική διάλεκτος. Διδάσκαλοι δε 
εκλέχθησαν οι ελλογιμώτατοι Κύριοι Ιω. Ειρηναίος και Διονύσιος Σουρμελής, οίτινες κάμνουσιν αρχήν των 
μαθημάτων την ερχομένην Δευτέραν εις το Σχολείον του αειμνήστου Ντέκσ" ειδοποιούνται λοιπόν οι 
φιλομαθείς πατέρες κατά το ιερόν χρέος όπου έχουσιν να δίδωσιν εις τα τέκνα των καλήν ανατροφήν, να 
στείλωσι τους υιούς των εις το ειρημένον Σχολείον δια να αποκτήοωσι τα φώτα της παιδείας, τα οποία
θέλουν τους καταστήση καλούς ο

Ο Ι ΑΘΗΝΑΙΟΙ σ όλους τους αιώνες 
της ιστορίας τους δεν είχαν ποτέ 

ολοκληρωτικά αποξενωθεί από την 
πνευματικότητα και δεν είχαν ποτέ 
παραγνωρίσει το βάρος της αξίας προ
γονικής κληρονομιάς. Είναι συγκινητι
κόν καιάξιον θαυμασμού το γεγονός ότι 
κατά την διάρκειαν της Επαναστάσεως, 
που όπως γνωρίζομεν και σκληρούς 
αγώνες και αδιάκοπες μάχες διεξήγαν, 
εθεώρησαν οι Αθηναίοι την μόρφωσιν 
των τέκνων τους ως καθήκον παράλλη
λο προς τον πολεμικόν αγώνα. Η 
πρωτοβουλία της επαναλειτουργίας 
των Σχολείων των Αθηνών μετά τον 
αναγκαστικόν ολικόν εκπατρισμόν του 
πληθυσμού λόγω της εισβολής του 
Ομέρ Βρυώνη (Ιούλιος - Νοέμβριος 
1821) ανήκε στον κλήρο, ο οποίος όπως 
είναι γνωστόν, και κατά την περίοδον

Ιρώπους, ελευθέρους και ευτυχείς

τον οποίον ο Δ. Σουρμελής γράφει ότι 
ητο «...ανήρ φιλότιμος εις τα της 
παιδείας, συνήργησε δε και αυτός εις 
το μέρος του εις την καθίδρυσιν των 
Σχολείων».

Πριν όμως ακόμη οι άξιοι αυτοί 
Ηγούμενοι των Μονών προβούν στην 
ευγενη τους αυτή χειρονομία, η Κοινό- 
της των Αθηνών, βοηθουμένη από 
ωρισμένους ευκαταστάτους Αθηναί
ους και από αριθμόν διδασκάλων, εμε- 
ρίμνησε προς το τέλος του έτους 1823 
να συστήση Δημόσιον Σχολείον, όπως 
διαφαίνεται από την ακόλουθη σχετική 
διακήρυξίν της:

«Οι Αθηναίοι και μεταξύ των δεινών 
του πολέμου περιστάσεων προ πολλού 
ήρχισαν να επιθυμούν τας Μούσας εις 
την πατρίδα των και τον φωτισμόν της 
νεολαίας- διο κοινή γνώμη εσυστηθη

της Ελλάδος πολίτας».

κάθε άλλον Ελληνα νέον, επιθυμούν
το να παιδευθή.

Τη 29 Φεβρουάριου 1824 
Στο Δημόσιο αυτό Σχολείον των 

Αθηνών εξ μήνας μετά την λειτουργίαν 
του, προσετεθη και τρίτος διδάσκαλος 
«ανήρ φιλόλογος και εγκρατής της 
Ελληνικής γλώσσης» ο περίφημος Γε
ώργιος Γεννάδιος.

Στην μετάκλησιν των διδασκάλων 
δια τα τότε Σχολεία των Αθηνών έδειξε 
εξαιρετικόν ζήλον και αφάνταση επιμο
νή ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Είναι 
περίεργο πώς ο άνθρωπος αυτός των 
ολίγων «κολυβογραμμάτων» αλλά των 
πολλών ψυχικών προτερημάτων, συνέ
λαβε ένα τοσο πλατύ θέμα και αδίστα
κτα έγραψε στον Αδ. Κοραή, στο Παρίσι 
και στον Νεόφυτο Βάμβα στην Κεφαλ
ληνία.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘ1
τηςΤουρκοκρατίας συνέβαλε σημαντι
κά και αποτελεσματικά στη μόρφωσιν 
των Ελληνοπαίδων. Οι Ηγούμενοι των 
κυριωτέρων Μονών της Αττικής (Πεν- 
Ί ι_λης, I Ιετράκη, Καισαριανής και Βρα- 
να) προσεφέρθησαν να δώσουν συνολι- 
κώς ποσόν 5.000 γροσίων ως έκτακτη 
εισφορά κατ έτος δια την επαναλει
τουργίαν των Σχολείων των Αθηνών. Τα 
ονόματα των τεσσάρων άξιων αυτών 
Ηγουμένων είναι: Νεόφυτος Δέγλερής 
(Πεντέλης), Διονύσιος Πετράκης (Πε- 
τράκη), Ιωσήφ Ταμβακόπουλος (Καισα- 
ριανής) και Γαβριήλ Αναστασίου (Βρα- 
νά). Τιμή πρέπει ν αποδίδεται στους 
τέσσερις αυτούς μοναχούς, οι οποίοι 
κάτω από τα κατάμαυρα ράσα τους 
έκρυβαν μια καθαρή, κάτασπρη ψυχή 
που απεβλεψε και αγκάλιασε την κρίσι
μη εκείνη ώρα του εθνικού μας αγώνος 
(1824) την διατταιδαγώγησιν και την 
πνευματική ανάτασιν των παιδιών των 
Αθηνών. Την προσφορά αυτήν των 
Ηγουμένων υπέβαλε στην «Προσωρινή 
Διοίκησιν της Ελλάδος» προς έγκρισιν ο 
Επαρχος Αττικής Μιχαήλ Σουτσος, δια

Του κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α  
Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  τω ν  Α θ η ν α ίω ν

κατ αυτάς δημόσιον σχολείον εις το 
οποίον να διδάσκωνται προς το παρόν η 
Ελληνική και Ιταλική διάλεκτος. Διδά
σκαλοι δε εκλέχθησαν οι ελλογιμώτατοι 
Κύριοι Ιω. Ειρηναίος και Διονύσιος 
Σουρμελής, οίτινες κάμνουσιν αρχήν 
των μαθημάτων την ερχομένην Δευτέ
ραν εις το Σχολείον του αειμνήστου 
Ντέκα" ειδοποιούνται λοιπόν οι φιλομα
θείς πατερες κατά το ιερόν χρέος όπου 
έχουσιν να δίδωσιν εις τα τέκνα των 
καλήν ανατροφήν, να στείλωσι τους 
υιούς των εις το ειρημένον Σχολείον 
δια να αποκτήοωσι τα φώτα της παιδεί
ας, τα οποία θέλουν τους καταστήση 
καλούς ανθρώπους, ελευθέρους και 
ευτυχείς της Ελλάδος πολίτας- και 
επομένως είναι η καλυτέρα κληρονομιά 
όπου θέλουν αφήσει οι γονείς προς 
αυτούς. Οι διδάσκαλοι δέχονται και
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Ανδρούτοο και οι οποίοι ήταν βαοικά η 
αδιαφορία της Διοικήσεως δια την 
μόρφωσιν των Ελληνοπαίδων. Δεν απο
καρδιώνει ωστόσο ολοκληρωτικά τον 
γεναίον εκείνον αγωνιστή και αφήνει να 
διαφανή μια πιθανή μελλοντική μεταβο
λή της αποφάσεώς του αυτής.

«Επαινώ και θαυμάζω -γράφει- τον 
υπέρ της παιδίας ζήλον σου, πρέπει 
μετά δακρύων να προσμένω τον αρμό
διον καιρόν».

Η «Προσωρινή Διοίκησις της Ελλά
δος» ενέκρινε την υποβληθείσαν προ
σφοράν των Μονών της Αττικής δια την 
λειτουργίαν των Σχολείων των Αθηνών 
και απήντησε με το ακόλουθον γράμμα 
στον Επαρχον:

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ 
Προς τον Έπαρχον Αθηνών.

Τα κατά την επαρχίαν των Αθηνών 
ιερά Μοναστήρια Πεντέλης, Πετράκη, 
Καισαριανής και Βρανά, προσδιωρίσθη-

«Τον πλειότερον καιρόν της ζωής 
σου -γράφει στον Κοραή- επέρασες 
εξωρισμένος από την φιλτάτην πατρί
δα, μη υποφέρων να την βλέπης 
δουλωμένην υπό τον βαρβαρώτατον 
των Τούρκων ζυγόν».

Στην συνέχεια του επεξηγεί ότι η 
επαναστάτημένη Ελλάς έχει ανάγκην 
όλων των πνευματικών της παιδιών και 
τελειώνοντας την επιστολήν του τονί
ζει:

«Ο αγών μας είναι υπέρ της χριστια
νικής πίστεως και υπέρ των ανθρωπίνων 
δικαίων».

Γνωστόν είναι ότι ο Κοραής συνεκι- 
νήθη από την επιστολήν αυτήν του 
Ανδρούτσου, ηρνήθη όμως ευγενικά ο 
αυτόν να κατέβη στην Ελλάδα, δικαιο
λογούμενος ότι η υγεία του και ή ηλικία 
του δεν του το επέτρεπαν.

Στον Ν. Βόμβα έγραψε ο Ανδρού- 
τσος:

«Τα ασφαλέστερα της Ελλάδος 
αποκτηματα είναι αι Αθήναι: ο ζήλος και 
η φρόνησις των αληθινών πατριωτών 
εφωδίασαν αυτάς μ όσα αι περιστά

σεις εσυγχώρεσαν μέσα. Οθεν ιδού η 
αρμοδιωτέρα θέσις, συμπολίτα, να δι- 
δαξης των Ελλήνων τα τέκνα την 
αρετήν, την φιλοπατρίαν και την σοφίαν 
των προγόνων μας... Το ανατολικόν 
μέρος της έξω Ελλάδος παρακινηθέν 
από τα χρέη του προς την πατρίδα, σε 
προσκαλεί διδάσκαλον εις τας Αθήνας 
και σε παρακαλεί εξ ονόματος των 
πτωχών της παιδιών να μην καταφρονή- 
σης την πρότασίν της αλλά να ενθυμη- 
θης όσα και γράφοντας και δια στόμα
τος εκήρυξες τρανώτατα».

Και τελειώνει ο Ανδρούτος το γράμ
μα του προς τον Ν. Βάμβα με τα 
παρακάτω συγκινητικά λόγια:

«Αρκεί να σε είπω ότιαι Αθήναιείναι 
καθέδρα των πατριωτικών σου διδασκα
λιών διωρισμένη και ημείς συνεργοί των 
ορθών σου σκοπών... Η φωνή μου είναι 
επιθύμημα όλων των αληθινών πατριω
τών και εγώ επρόλαβα να σε προσκαλέ- 
σω...».

Ο Βόμβας ανέβαλε τότε την άφιξίν 
του στας Αθήνας δια λόγους που 
επεξηγεί στην απάντησίν του προς τον

Και κατ' αυτούς ακόμα τους σκληρούς 
χρόνους της δουλείας οι Αθηναίοι 
εθεώρηααν απαραίτητο καθήκον τη 
μόρφωση των παιδιών τους. Στην επά
νω αριστερά φωτογραφία, μια σκηνή 
από τη ζωή της Αθήνας κατά τους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας. Επάνω: 
«Το Κρυφό Σχολειό». Λεπτομέρεια 
από τον περίφημο πίνακα του Ν. Κ. 
Γύζη.

σαν παρά της Διοικήσεως να δίδωσιν 
κατ' έτος εκτός των νενομισμένων 
δικαιωμάτων και πέντε χιλιάδες γρόσια 
ήτοι ανά 2.000 τα δύο πρώτα και ανά 
500 τα δύο δευ+ερα εις πόρον των 
νεοσυστηθησομένων δύο Σχολείων χά- 
ριν της εκπαιδεύσεως της νεολαίας. 
Είναι φανερόν ότι δια να δύνανται τα 
ειρημέ να Μοναστήρια να συνεισφέρωσι 
τόσα γρόσια, πρέπει να μείνωσινανενό-

835



ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

χλητα από διαφόρους παραλόγους α
παιτήσεις και στρατιωτικός αταξίας, 
ώστε η Διοίκησις οφείλουσα να εμποδί- 
ση παρόμοιας ζημίας των Μοναστηρι- 
ών, δια να δύνανται να επαρκώσιν εις 
τον περί ου ο λόγος σκοπόν, στέλλει 
την εμπερίκλειστόν διαταγήν προς τον 
στρατηγόν Γκούραν. Διατάττει ιδία και 
την ευγενειάν σου να φέρεσαι με κάθε 
προσεκτικόν όμμα εις τρόπον ώστε να 
εμποδίζωνται οις προσηκει τροποις, οι 
άτακτοι, και επομένως να μη δοκιμάζω- 
σι την παραμικρόν ζημίαν τα Μοναστή
ρια, δια να κατορθωθή εκ τούτου ο 
αναγκαίος πόρος της συστάσεως των 
Σχολείων, από τα οποία ελπίζει βέβαια 
μίαν ημέραν και η Πατρίς τον χρυσούν 
αιώνα της.

Εν Ναυπλίω τας 5 Σεπτεμ. 1824».
Η «Προσωρινή Διοίκησις της Ελλά

δος» αφού με τον τρόπον αυτόν δια
σφάλισε τους πόρους των Σχολείων 
των Αθηνών, επεδίωξε στη συνέχεια να 
τα κατοχυρώση και από κάθε τυχόν 
εχθρικήν πράξιν των ατάκτων οπλοφό
ρων του Γκούρα. Και στην περίπτωσιν 
αυτήν ενήργησε με επιτηδειότητα και 
με άφθαστη διπλωματικότητα.

Διώρισε δηλαδή τον ίδιον τον Γ κού
ρα Εφορον του Γυμνασίου με την 
ακόλουθη σχετική πράξιν:

«Περίοδος Β 
Αριθμ. 54

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Επαρχος των Αθηνών
Προς τον Γενναιότατον στρατηγόν 

Ιωάννη Γκούραν.
Επειδή εκ πείρας είναιγνωστη προς 

όλους των Αθηνών τους κατοίκους η 
περί τα καλά έργα έμφυτος ροπή σας 
και η φιλογένεια και φιλομουσία Σας, 
δια τούτο και γνώμη κοινή ενεκρίθηκε 

Εφορος του ενταύθα συστηθησομέ- 
νου Ελληνικού Γυμνασίου ομού μετά 
των άλλων φιλοκάλων πατριωτών.

Και η Κοινότης και οι Πρόκριτοι και 
το Επαρχείον των Αθηνών δεν αμφιβάλ- 
λουσιν ότι επί της Εφορίας της Γεναιό- 
τητός Σας και δια της κραταιάς προστα
σίας της Σεβαστής Διοικησεως, το 
γυμνάσιον τούτο κατά πάντα λόγον 
θέλει ακμάσει επισκιαζόμενον από την 
αιγίδα της Αθηνάς και υπερασπιζόμε- 
νον συγχρόνως από τον Αρην.

Τη 15 Σεπτεμβρίου 1824 
Αθήναι

(Τ.Σ.) Ο Επαρχος 
Μιχαήλ Σούτσος 

Ο Γεν. Γραμματεύς 
Δημήτριος Βύας».

Εκτός όμως από την σύστασιν των 
δύο αυτών Σχολείων και η «Φιλόμουσος 
Εταιρεία» εφρόντισε δια την ίδρυσιν 
Σχολείου Αλληλοδιδακτικής Μεθοδου 
με το σύστημα της «αυτοδιδασκαλίας» 
των μαθητών. Η έναρξις της λειτουργί
ας αυτού του πρώτου εις το είδος του 
Σχολείου έγινε κατά τον μήνα Απρίλιον 
του 1824. Την ευγενή αυτή προσπάθεια 
της «Φιλομούσου Εταιρίας» την ενίσχυ- 
σε και η τοπική Δημογεροντία καθώς και 
η «Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος». 
Συγκινητική ήτο η προσπάθεια αυτή δια 
την εξαπλωσιν της παιδείας μέσα σε 
μίαν πόλιν που εκινδύνευε από τη μια 
στιγμή στην άλλη να πολιορκηθή και ν 
αντικρύση τον πληθυσμόν της πρόσφυ
γα σε διάφορα φιλόξενα καταφύγια. 
Εστάθησαν όμως στην κρίσιμη εκείνη 
ώρα του επαναστατικού αγώνος -κρίσι
μη και από τον εμφύλιο σπαραγμό- 
άνδρες ψύχραιμοι και ιδεαλισταί, οι 
οποίοι ωραματίσθηκαν την Ελλάδα επά
νω και πέραν από τις προσωρινές 
δυσχέριες και από το οδυνηρό παρόν: 
Ακριβώς δε η επιμονή δια την σύστασιν 
αυτών των Σχολείων απεδειξε την 
σταθερή τους πίστιν και την ακράδαν- 
τον πεποίθησίν τους δια την μελλοντι
κή, ελεύθερη Ελλάδα. Απετέλεσεν η 
ειρηνική και ευγενής αυτή προσπάθεια 
δια την διάδοσιν, και την επέκτασιν της 
παιδείας στας Αθήνας, μίαν εστίαν 
θάρρους, μίαν όασιν αισιοδοξίας, ένα 
καταπράσινο φυτώριον που ανέδιδε 
μόνον φως και άρωμα και ακτινοβολού
σε ελπίδες δια μίαν εθνικήν ανάστασιν.

Ενθουσιασμένη η αθηναϊκή Δημογε

ροντία από το αίτημα των φωτεινών 
ανδρών της «Φιλομούσου Εταιρίας» 
περί ιδρυσεως «Σχολείου Αλληλοδιδα
κτικής Μεθόδου», εγκρίνει αμέσως το 
αίτημα της με την ακόλουθη απάντησιν: 

«Ενεφανίσθη προς ημάς η από 16 
του τρέχοντος επιστολή σας. Ο ζήλος 
σας δια τα καλά επηνέθη' τα αιτήματα 
σας ενεκρίθησαν δίκαια και επ αγαθώ 
της πατρίδος. Διό κοινή γνώμη απεφα- 
σίσθη να αφεθωσιν εις χρήσιν της Φ. 
Εταιρείας το Τζαμί της Κολώνας, δια να 
χρησιμευση ως βιβλιοθήκη δημόσιος, 
το Τζαμί του Ροδακιούδια Σχολείοντων 
Επιστημών και ο περί αυτό κήπος εις 
κήπον βοτανικόν ο τόπος εις την 
Ακρόπολη/ πλησίον του ναού της Π ολιά- 
δος Αθηνάς εις Μουσείον των αρχαιο
τήτων. Μεταχειρισθήτε λοιπόν κύριοι 
αυτούς τους τόπους ελευθέρως εις 
τους κοινωφελείς σκοπούς σας, προ
θυμοποιούμενοι να ενεργήτε και κάθε 
άλλο καλόν όπως επαγγέλλεται το ιερό 
σύστημα σας και ημάς θέλετε ευρίσκη 
πάντοτε κατά το ανήκον μέρος συνερ- 
γους.

Τη 18 Απριλίου 1824 
Οι Δημογέροντες»

Η απόφασις αυτή της Δημογεροντί
ας υπήρξε αντάξια του ονόματος της 
πόλεως που εκπροσωπούσε. Εκτόςτου 
γεγονότος οτι ο πληθυσμός των Αθη
νών μετά την εισβολή και την καταστρε
πτική μανία του Ομέρ Βρυώνη, εζούσε 
κυριολεκτικά μέσα σε ερείπια και τρώ
γλες, αντιμετώπιζε επί πλέον και τον 
καθημερινό φόβο δια μίαν τυχόν εχθρι
κήν επίθεσιν. Οι Τούρκοι με ορμητήριον 
την Εύβοια, αλλα πολλές φορές και την 
Λαμία, δεν ήταν δύσκολο να φθάσουν 
και εως τα πρόθυρα της πολεως και να 
επιχειρήσουν την εκπόρθησίν της. Η 
αβεβαιότης όμως αυτή δεν επτόησε 
τους Αθηναίους και ούτε στιγμήν τους 
ανέβαλε την σκέψιν να διακόψουν την 
σπουδή των παιδιών τους. Η δε «Προ
σωρινή Διοίκησις της Ελλάδος»- από το 
άλλο μέρος δεναπεθαρρυνε τον ζήλον 
των Αθηναίων και την έφεσίν τους εις 
τα γραμματα, αλλά ενεθάρρυνε αυτές 
τις θαυμαστές πρωτοβουλίες και επε- 
κύρωσε την άνωαπόφασιντης Κοινότη- 
τος των Αθηνών με το ακόλουθο 
Διαταγμα:

«Επειδή η πόλις των Αθηνών υπήρ
ξε ποτέ η καθέδρα των επιστημών και 
της φιλοσοφίας και επειδή η Διοίκησις 
προσπαθεί να εισάγη και τον φωτισμόν 
εις την Ελλάδακαι κατ εξοχήν επιθυ
μεί να φθαση η πόλις αύτη εις την 
αρχαίαν της δόξαν και λαμπρότητα' 
βλεπει δε και τον εις τούτο ζήλον και
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

προθυμίαν των κατοίκων αυτής, συναι- 
νέοει του Σ. Βουλευτικού Σώματος.

Διατάττει

A Το Τζαμί του Σταροπαζάρου 
διορίζεται Σχολείον της Αλληλοδιδακτι
κής Μεθόδου.

Β Το Τζαμί της Κολώνας Βιβλιοθή
κη Δημόσιος.

Γ Το Τζαμί του Ροδακιού Σχολείον 
των Επιστήμων.

Δ Η περί αυτό γη κήπος βοτανικής 
Οικονομίας να ενεργήσωοι την παρού
σαν διαταγήν.

Εν Ναυπλίω τη 18 Νοεμβρ. 1824 
(Τ.Σ.) Υπογραφαί»

Πριν όμως να εκδοθή το ανωτέρω 
Διάταγμα της Διοιηκήοεως που καθώρι- 
ζε τους διαφόρους τόπους διδασκαλί
ας, το «Σχολείον της Αλληλοδιδακτικής 
Μεθόδου» είχε αρχίσει την λειτουργίαν 
του με την προσέλευσιν πολλών μαθη
τών. Από το φύλλον 21 της 12/11/1824 
της «Εφημερίδος των Αθηνών» απο- 
σπώμεν την κατωτέρω σχετικήν είδη- 
οιν:

«Αθήναι 11 Νοεμβρ.

Το Σχολείον της Αλληλοδιδακτικής 
Μεθόδου άνοιξεν αυταίς ταις ημέραις 
με την επιμέλειαν και φροντίδα της 
Φιλομ. Εταιρείας, εις το οποίον ευθύς 
με την ειδοποίηση/ οπού έδωκεν εις το 
Κοινόν των Αθηνών η Φιλόμ. Εταιρεία, 
συνέδραμαν αρκετά παιδιά -μάλιστα 
πτωχών πολιτών- και προχωρούν ευκο- 
λώτατα>εις το διάβασμα και εις το 
γράψιμον. Εως την σήμερον είναι 
περισσότερα από εκατόν και καθημε- 
ραν αυξάνει ο αριθμός των.

Η «Φιλόμουσος Εταιρεία» δια να 
συστηση ακόμη περισσότερον αυτήν 
την εξαίρετον μέθοδον της Παιδαγωγί
ας, εφρόντισε να παύση κάθε άλλο 
κοινόν σχολείον διαφορετικού τύπου 
εις το οποίον μέσα χάνουν τα ταλαίπω
ρα παιδία τον πολύτιμον καιρόν τους 
χωρίς να ημπορούν μήτε ύστερα απο 
τριών, τεσσάρων χρόνων κόπους και 
έξοδα να διαβάζουν καλα και να γρά
φουν.

Ομοίως παρεκίνησεν η Φιλόμουσος 
Εταιρεία και τους χωρικούς δια να 
στέλνουν μέσα τα παιδιά των εις αυτό 
το σχολείον και συνέρχονται καθημερι

νώς.
Οι Εφοροι της Φιλομ. Εταιρίας με 

προθυμίαν και επιμέλειαν επαγρυπνούν 
εις την πρόοδον αυτου του σχολείου 
και με την παρουσίαν των εις των 
μαθημάτων την παράδοσιν εμψυχώ
νουν τον Διδάσκαλον και τους μαθητάς.

Το σχολείον τούτο εσυστήθη εις 
ένα τζαμί εύμορφον και καλόν δια την 
θέσιν του, το οποίον είχον διορθωμένον 
το καλοκαίρι μερικοί εξ ιδίων των.

Και η προστασία της Φιλομ. Εταιρίας 
και η επιμέλεια των διδασκάλων μας 
δίδουν καλαίς ελπίδαις».

Πραγματικώς δε τόσον οι μαθηταί 
όσον και οι διδάσκαλοι δεν διέψευσαν 
τις ελπίδες αυτές δεδομένου οτι τα 
«επαναστατικά» αυτά Σχολεία των Αθη
νών ελειτουργησαν κανονικά πάντοτε 
εντός του κλίματος της φοβίας και της 
αγωνίας από τον «ελλοχεύοντα» ε 
χθρόν και απέδωσαν, στην μετέπειτα 
ελεύθερον Ελληνικήν κοινωνίαν, πολι- 
τας άξιους του ονόματος της γενετει- 
ρας πολεως, αλλα και χρήσιμους στην 
αναδιοργάνωση/ και θεμελίωσιν της 
νέας Ελληνικής πατρίδος.

Μερικές ακόμα «γωνιές» από την Αθήνα της Τουρκοκρατίας. Στην απέναντι σελίδα: Το Μνημείο του Φιλοπάππου. Κάτω' Η 
Μονή των Καπουτσίνων.
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ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ Κ Ο ΥΡ ΣΕΨ Ε ΚΑΙ Μ ΕΤΕΦ ΕΡΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΑ Μ ΝΗΜ ΕΙΑ ΤΗΣ Α Κ Ρ Ο Π Ο ΑΕΠ Σ

Από το βιβλίο του Γ. και Λ . Κορόμηλά 
«ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ»

Ό λ η  νύχτα ακούγανε οι Αθηναίοι 
τα μοιρολόγια τ·ον μαρμαριομένιυν κοριτσιών που 

είχαν χάσει την αδελφή τους

«Περί τα  τέλη Ιουλίου του έτους 
1799, ο μυλόρδος Ελγιν, π ληρεξού
σιος πρέσβυς της Βρεταννίας παρά 
τη Οθωμανική Πόρτα, έσ τειλε εις 
Αθήνας Ρωμάνους και Αναπολιτά- 
νους δια να κατασκάψουν και να 
ερευνήσουν εις τα ενδόμυχα της 
γης δια μάρμαρα και κτίρια παλαιά 
και να κατεβάσουν από τον περί- 
φημον ναόν της Αθηνάς εκείνα τα  
αξιολογώ τατα μάρμαρα και ανδρι
άντας τα  οποία έδιδαν θάμβος και 
έκπληξιν εις όλους τους περ ιηγη- 
τάς. Οσον μεν δια το  δεύτερον δεν 
του εδόθη η «άδεια».

Η περικοπή αυτή του Ιωάννη 
Μ πενιζέλου, είναι αποκαλυπτική. 
Ο λόρδος Ελγιν δεν έλαβε την 
άδεια «να κατεβάσει» τα  ανάγλυψα 
του Παρθενώνα και τα  αγάλματα 
του Ερεχθείου. Οι τεχν ίτες  του τα  
απέσπασαν, χωρίς και να σπάσουν 
τα  περισσότερα. Επομένως, ο βρε- 
ταννός πρεσβευτής ε ίχε  το δικαίω - 
μα να ισχυριστεί ότι εν αγνοία του 
αποσπάστηκαν τα  αριστουργήμα
τα  εκείνα. Το ότι τα παρέλαβε, τα 
μετέψ ερε και τα  εκμεταλλεύτηκε, 
είναι μια άλλη ιστορία.

«Είδαμε αυτό  το εξαίσιο γλυπτό 
—μια μετόπη από τον Παρθενώνα— 
να ανασηκώνεται από τη  θέση του 
ανάμεσα στα τρίγλυφα. Αλλά ενώ 
προσπαθούσαν οι εργάτες να το  
φέρουν στην κατάλληλη θέση για 
να αρχίσει η κάθοδος, ένα κομμάτι 
από την τοιχοδομή χαλάρωσε και 
τό τε  γκρεμίστηκαν τα  ογκώδη π εν 
τελίσια μάρμαρα με φοβερό βρόντο 
και τα  θρυμματισμένα τους κομμά
τια  διασκορπίστηκαν ανάμεσα στα 
ερείπια. Κοιτάζοντας ψηλά είδαμε 
το  χάσμα που δημιουργήθηκε από 
την πτώση. Αυτό το  κενό δεν θα

μπορέσουν να το  καλύψουν ποτέ 
πια όλοι οι πρεσβευτές της γης με 
όλους τους μονάρχες που εκπρο
σωπούν και με όλα τα  πλούτη και 
τους σοφούς που έχουν στη διάθε - 
σή τους», γράφει ο άγγλος π ερ ιη 
γητής Ντάνιελ Κλαρκ, περιγραφον- 
τας έναν απότους εκατοντάδες 
βανδαλισμούς των συνεργείων του 
Ελγιν.

Οργή ξεσηκώθηκε στην Αθήνα. 
Ταπεινωμένοι και ανήμποροι οι Ρω
μιοί, παρακολουθούσαν επί χρονιά 
το  σπαραγμό τής Ακρόπολης. «Χω
ρίς ειδικό φιρμάνι είναι αδύνατο να 
αποσπάσουμε το  Πανδρόσειο», ε ι
δοποιεί ο Λουζιέρι το μυλόρδο στα 
1802. «Οι Ελληνες το  υπ εραγα- 
πούν». Μα δεν ήταν μονάχα οι 

Ελληνες της Αθήνας που νιώθαν 
συνδεδεμένοι με τα  αρχαία μνημεία 
τους. Ο Εντουαρντ Ν τόντουελ μας 
πληροφορεί ότι «οι Τούρκοι κα τέ - 
κριναν ανοιχτά το σουλτάνο για τη  
χορήγηση άδειας στον Ελγιν. Βρι
σκόμουν επί τόπου και είχα την 
ευκαιρία να παρατηρήσω και να 
συμμεριστώ την αγανάκτηση που 
προκάλεσε η λεηλασία των μνημεί - 
ων. Ηταν τόσο μεγάλη η κ α τα 
κραυγή, που έπρπε να καταβλη
θούν υπέρογκα μεροκάματα για να 
βρεθούν ε ρ γ ά τες  π ρόθυμο ι να 
συμπράξουν στην «ιεροσυλία».

Μ α εκεί που πραγματικά τα  χρει - 
άστηκαν οι άνθρωποι και τα  συνερ
γεία  των «μισθοφόρων», του Ελγιν, 
ήταν όταν απέσπασαν από το 
Ερεχθείο μία από τις Καρυάτιδες. 
Ολη νύχτα  ακούγανε οι Αθηναίοι 

τα  μοιρολόγια των μαρμαρωμένων 
κοριτσιών που είχαν χάσει την 
αδελφή τους, κι αυτή, λέει, η Καρυ

άτιδα που βρίσκονταν στις απ οθή
κες του μυλόρδου, απαντούσε με 
θρήνους και ξεφωνητά. Ελληνες 
και Τούρκοι πήγαν να τρελαθούνε 
μέχρι να μεταφερθεί το  άγαλμα 
στον Πειραιά. Από τό τε, λένε, κάθε 
βράδυ ακούγετα ι ένα σιγανό ψ ιθυ
ρ ιστό π α ρα π ον ιά ρ ικο  τρ α γο ύ δ ι 
στην Ακρόπολη και ο θρήνος α 
πλώνεται στη σιγαλιά της νύχτας. 
Να φ τάνει άραγε μέχρι τη μεγαλό
πρεπη αίθουσα του Βρετανικού 
Μουσείου, εκεί που στέκει όρθια 
και ολομόναχη η ορφανεμένη μας 
Αθηναία, να της θερμαίνει τη  ψυχή;

Για τα έργα του  λόρδου Ελγιν 
έχουν γραφ τεί πολλά, πάρα π ολ
λά. «Το όνομά του  πλάι στου εμ 
πρηστή θα μείνει της Εφέσου κι η 
εκδίκηση θα τον ακολουθεί πέρα 
από τον τάφο, Ελγιν μαζί και 
Ηρόστρατος, κι οι δυό καταραμένοι 
στους αιώνες», θα γράψει ο αδυσώ
πητος κατήγορός του, ο μυλόρδος 
Βύρωνας στην «Κατάρα της Αθή
νας». Μα ο Βύρωνας, η μεγάλη δόξα 
της ρομαντικής ποίησης που α γ ά 
πησε τόσο την Αθήνα θα είναι ο 
μόνος ξένος που θα καταλάβει και 
θα τολμήσει να διατυπώσει την 
ουσία της ιεροσυλίας. Δεν είναι 
είναι μόνο έγκλημα σε βάρος της 
αισθητικής και της ιστορίας της 
τέχνης η απόσπαση των γλυπτών 
από τα  μνημεία της Ακρόπολης. 
Αποτελεί πράξη βέβηλη εναντίον 
της προγονικής κληρονομιάς των 
Ελλήνων. Οι αρχα ιότητες ανήκουν 
στους ' Ελληνες.

«Θνητέ», θα πει η Αθηνά στο 
μυλόρδο, «το μήνυμά μου φέρε στα 
ακρογιάλια της πατρίδας σου. Αν 
είμαι αφανισμένη, μου μένει η εκδί
κηση».

838



Τμήμα από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα. Μεγάλο μέρος των υπέροχων γλυπτών μετέφερε ο Ελγιν οτο Λονδίνο
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Ηλικιωμένες συνήθως γυναίκες α
σκούσαν το «επάγγελμα» της προξε- 
νήτρας.

Με τα προξενειά ανακατεύονταν πολ
λές φορές και οι ιερωμένοι.

Τ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ της ζωής, που λα
χταριστές μοσχοβολούν οι ομορφι

ές της νιότης και φουντώνουν με τις 
ανοιξιάτικες χαρές και ελπίδες, ο άν
θρωπος ερωτεύεται, ζευγαρώνει κι 
αποχαιρετάει τον ήλιο με την ίδια πάντα 
λαχτάρα στην καρδιά. Ο έρωτας και ο 
γάμος ακολουθούν -ακολουθούν μάλ
λον- μιαν ολόκληρη ιεροτελεστία στο 
ελληνικό χωριό. Ο πανέμορφος κύκλος 
της ερωτικής μέθης που καταλήγει στο 
γάμο μπορεί να ξεκινήσει από ένα αθώο 
κοίταγμα στο πανηγύρι, από κάποια 
φιλική συντροφιά, από το χορό και το 
ομαδικό ξεφάντωμα. Μπορεί ακόμα να 
προετοιμασθεί στις κοινές γεωργικές η 
κτηνοτροφικές ασχολίες, στα νυχτέρια 
που γίνονται στα μεγάλα δωμάτια, δίπλα 
στη θράκα του τζακιού. Σ αυτή την 
αργή αλλά σίγουρη προετοιμασία, που 
ωριμάζει όπως ο καρπός το δέντρο για 
να γλυκαίνει όλο και περισσότερο, το 
ερωτικό μεθύσι είναι πιο δυνατό.

' Ενα μεγάλο μέρος των δημοτικών 
μας τραγουδιών είναι αφιερωμένο στην 
αγάπη, που καθώς λέει και το δίστιχο, 
«Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη 
κατεβαίνει κι από τα χείλη στην καρδιά 
ριζώνει και δε βγαίνει».

Για την αγάπη αυτή, πως τη συναντά
με στο ελληνικό χωριό και πως τράγου-

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ  Δ Η Μ . Σ Τ Α Μ Ε Λ Ο Σ

ΠΡΟΞΕΝΙΑ
ΚΑΙ

ΠΡΟΞΕΝΗΤΕΣ
Τ ο ν  π α λ ιό  «κ α λ ό  κ α ιρ ό »

Ο  π ρ ο ξ ε ν η τ ή ς  είναι  πρόσιοπο 
α ξ ι ο σ έ β α σ τ ο  στο χωριό μ ε γα λ ον ο ι κ ο κ ύ ρ η ς .

Η  γ νώ μη  του έχει β α ρ ύ τ η τ α .
Η  π α ρο υ σί α και  η με σ ο λά β η σ ί του εγγυώνται  τ η ν  επι τυ χί α.

δήθηκε με στίχους γοητευτικούς στη 
δημοτική μας ποίηση, θ' ασχοληθούμε 
άλλη φορά.

Στο άρθρο αυτό θα γνωρίσουμε μία 
από τις περιπτώσεις εκείνες που μπο
ρούν να προετοιμάσουν ένα γάμο, το 
προξενιό, έθιμο καθιερωμένο από τα 
πολύ παλιά χρόνια στις ορεινές ιδίως 
περιοχές της πατρίδος μας.

Ο προξενητής είναι πρόσωπο αξιοσέ- 
βαστο στο χωριό, μεγαλονοικοκύρης. Η 
γνώμη του έχει βαρύτητα. Η παρουσία 
και η μεσολάβησή του εγγυώνται την 
επιτυχία. Ολα γίνονται με κάποια 
μυστικότητα, γιατί μπορεί να υπάρξουν 
περιπτώσεις και παρεμβολές επιζήμιες 
για την ομαλή εξέλιξη του προξενιού. Ο 
προξενητής, με την εμπειρία που τον 
διακρίνει, επισκέπτεται διαδοχικά το 
σπίτι του υποψηφίου γαμπρού και της 
νύφης μιλάει για τα προσόντα τους, για 
τη νοικοκυροσύνη και τη λεβεντιά του 
γαμπρού, για την εργατικότητα και την 
ομορφιά της κοπέλλας. Φυσικά αυτά 
συνηθέστερα είναι περιττά, αν και ο 
νέος και η νέα είναι από το ίδιο χωριό. 
Αν όμως είναι από διαφορετικό χωριό, ο 
προξενητής τους αφήνει ένα χρονικό 
περιθώριο για να συγκεντρώσουν πλη
ροφορίες γύρω από το άτομο που 
πρόκειται να βάλουν στο σπίτι τους. Την

σημασία που εχε τα παλιότερα χρόνια ο 
προξενητής, μας την υπογραμμίζουν 
και οι στίχοι που αναφέρονται σ' αυτόν 
στα δημοτικά μας τραγούδια. Σε αρκετά 
νυφιάτικα τραγούδια τονίζεται ο ρόλος 
του προξενητή στην πραγματοποίηση 
του γάμου:
«Ντύσου, στολίσου λυγερή, ντύσου 
στολίσου κόρη,
για να φανής εις το γαμπρό κήπος και 
περιβόλι.
ξήντα πουγγιά ξοδεύτηκαν σ ' εσένα 

περιστέρα.
Ποιος ήταν ο προξενητή ςπουείχε φάει 
κανέλλα!
Χιόνια και πάγους τσάκισαν όσο να σ 
αγαπήσουν
και τους αγγέλους έφεραν για να σε 
ζωγραφίσουν».

«Οταν θα στείλουν προξενιό και γίνει 
δεκτό, και πουν από του γαμπρού πως 
θέλουν τη νύφη -γράφει η λαογράφος 
Νίκη Πέρδικα μιλώντας για τα έθιμα της 
Σκύρου- θα στείλουν από της νύφης το 
ίσο, κατάλογο δηλ. που γράφει τα 
προικιά της νύφης, όσα έχει, από 
ρούχα, χτήματα, στολίδια σπιτικά, όλα. 
Το ίσο θα το πάει ο προξενητής μαζί μ' 
έναν από το σπίτι της νύφης, μπάρμπα, 
πατέρα, αδελφό, για να συζητήσουν για 
την προίκα με το γαμπρό και τους
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Το τέλειωμα του προξενιού και τα «διαδόρατα» ακολουθούσε «τρικούβερτο» 
γλέντι.

δικούς του». Η Αθηνά Ταρσούλη εξ 
άλλου μας διασώζει χαρακτηριστικά 
στοιχεία, για τα προξενιά στη Σύμη: 
«Από τον παλιότερο καιρό -γράφει- 
όταν το κορίτσι έφτανε στα 18-20 του 
χρόνια, οι γονείς και οι κοντινότεροι 
συγγενείς του φρόντιζαν να βρουν τον 
καλύτερο νέο του νησιού για να το 
παντρέψουν, αφού εξέταζαν αν ήταν 
από σόι, αν είχε υγεία, και γενικά 
ζητούσαν πληροφορίες γιά την ηθική, 
την οικονομική και την κοινωνική του 
κατάσταση. Τότε εύρισκαν τον κατάλ
ληλο «σαψάρή» (προξενητή) άνδρα ή 
γυναίκα, συγγενή ή φίλο, κάποτε και τον 
ιερέα, που θα πήγαινε από μέρους τους 
στο σπίτι του γαμπρού να κάμει τα 
«προξενιά», δηλ. την πρόταση του 
γάμου. Αν κατ' αρχήν η πρόταση του 
γινόταν δεκτή από τα γονικά του νέου 
όπως κι από αυτόν τον ίδιο, που πάντα 
θ' ακολουθούσε τη δική τους συμβου
λή και γνώμη, ο προξενητής γύριζε 
ενθουσιασμένος στο σπίτι της νύφης 
να φέρει το καλό μαντάτο, λέγοντας ως 
πρώτη του κουβέντα αυτή τη φράση: 
«έπιασεν η ίσκα μου!», (το τσακουμάκι 
μου αναψε), δηλαδή πέτυχε η δουλειά 
μας. Την επομένη βραδιά οι γονείς της 
νύφης με τον «σαψάρη» πήγαιναν πια 
για την επίσημη πρόταση και να συζητή
σουν τις λεπτομέρειες. Τους εδέχον- 
ταν με μεγάλες,περιποιήσεις, και όταν 
οι συμπέθεροι έμεναν σύμφωνοι σε όλα 
τα ζητήματα, ο γαμπρός έδινε στα 
μελλοντικά πεθερικά του τον «λόον 
του», που τον θεωρούσαν λόγον ιερό, 
και φιλούσε το χέρι τους ανάμεσα από 
τις διάφορες ευχές και ευχαριστούσαν 
τον προξενητή για το «πιάσιμο της 
ίσκας» του.

ϋ  προξενητής προγραμματίζει και 
την ομαδική συγκέντρωση των δύο 
οικογενειών. Στη συγκέντρωση αυτή, 
στην οποία θα παρευρεθούν αρκετοί 
συγγενείς και των δύο οικογενειών, θα 
ρυθμισθή το θέμα της προίκας που 
δίδεται σε είδη ρουχισμού, ακίνητα ή 
μετρητά, τότε γίνεται και το πρόχειρο 
προικοσύμφωνο. Σ' ένα τέτοιο προι
κοσύμφωνο παλιό, που διασώζει ο λαο- 
γράφος Δ. Λουκόπουλος, ό πατέρας 
δίνει στην κόρη του και τα εξής: «Πέντε 
κιλίμια, μιαν βελέντζαν χονδρήν, δύο 
βελεντζοπούλες, δύο στρώματα γεμά
τα, εξ χεράμια, έν στρώμα, έν εφάπλω
μα, έν ζεύγος δακκιά, εν δισάκιον, οκτώ 
σακκούλια, εννέα τσουράπια, εννέα 
προσκεφαλάδες δαμασκί, έν σεγγούνι 
μάλλινον, εν φορτσέρι, μίαν κασσέλαν, 
τρεις φουστανέλλες, δεκατρία κοντά 
υποκάμισα, δεκατρία γυναικεία υποκά

μισα, επτά ανδρικά, είκοσι πετσέτες; 
δύο σακκούλια, δύο σεντόνια, εν τρα- 
πεζομάνδηλο, τέσσαρα μεσοφούστα- 
να, δεκατέσσαρα μαντήλια καλαμαριού, 
τέσσαρα ζεύγη σκαλτσουνίων και επτά 
κομμάτια χαλκώματα, εν ζεύγος εγφτί- 
ων χρυσών και εν δακτυλίδιον χρμρούν 
αξίας απάντων δραχμών 1.000 και 
μετρητός δρχ. 1.500 και προσθέτει τα 
εξής ακίνητα: πέντε ρίζες ελαιόδενδρα 
εις μίαν γραμμήν εις θέσιν Μάρθας 
αμπέλι, αξίας δραχμών 200 και τρία 
στρέμματα αμπελότοπον ε ις  θέσιν 
Τούμπα αξίας δραχμών 200 ήτοι εν όλω 
δραχμας 3.000».

Από την ώρα που ο προξενητής 
βγαίνοντας από τα δύο σπίτια που θα 
συγγενέψουν, έχει ρυθμίσει όλες τις 
λεπτομέρειες του μελλοντικού γάμου, 
είναι δυνατόν το χαρμόσυνο γεγονός 
να γίνει γνωστό σ' ολόκληρο το χωριό. 
Οι νοικοκύρηδες που έδωσαν τον λόγο 
τους δεν πρόκειται να τον πάρουν πίσω. 
Αν όμως ο προξενητής δεν έχει ακόμα 
τακτοποιήσει τις τυχόν υπάρχουσες 
εκκρεμότητες και δεν έχει αντιμετωπί
σει μ επιτυχία τις επιφυλάξεις που 
δυνατόν να υπάρχουν, τίποτα δεν πρό
κειται ν' ακουστεί στο χωριό. Γιατί 
φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που ένα

προξενιό δεν φτάνει σε γάμο. ' Οσο κι 
αν ο προξενητής διαθέτει μιαν ιδιάζου- 
σα μαεστρία στο χειρισμό του θέματος, 
μπορεί ν' αποτύχει. Ακόμα καιαρνητική 
να είναι η απάντηση που θα πάρει στο 
σπίτι που θα πάει, όλα θα γίνουν σε 
ατμόσφαιρα εγκαρδιότητος, θα τον 
φιλέψουν τσίπουρο, γλυκό και καρύδια, 
θα τον ευχαριστήσουν για την τιμή που 
τους έκανε και θα βρουν ένα ευγενικό 
τρόπο να διατυπώσουν την άρνησή 
τους: Πως ακόμα το κορίτσι τους είναι 
μικρό για γάμο πως δεν του ετοίμασαν 
τα προικιά, πως περιμένουν πριν το 
λογοδέσουν ναρθή από την ξενιτιά ο 
μεγάλος του αδερφός. Οι δικαιολογίες 
αυτές μπορεί να είναι βάσιμες, μπορεί 
και όχι. Ποτέ δε θα τις διατυπώσουν με 
θυμό ή κακία, αλλά με καλωσύνη κι 
αρχοντιά.

Ιδιαίτερα γοητευτική είναι η ατμό
σφαιρα στο σπίτι όταν ρυθμίζονται όλες 
οι λεπτομέρειες του προξενιού. Με 
πρώτο στις εκδηλώσεις τον προξενητή, 
το ρίχνουν στο φαγοπότι και στο τρα
γούδι. ' Ενα καινούργιο σπιτικό θεμελι
ώνεται με τις ευχές όλων, που είναι 
αληθινές και πηγαίες, σαν τα κεφαλά
ρια του νερού, όμορφες σαν τις ποιητι
κές χρυσορόδινες ανταύγειες του δει
λινού.
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TAN, από τα μέοα του 17ου 
αιώνος, αραίωσαν οι επιδρομές των 
Μπαρμπερίνων πειρατών και απεκατα- 
οτάθη κάποια ασφάλεια, άρχισαν να 
συγκεντρώνονται στην πλούσια πεδιά
δα της Ηλείας οι πρώτες οικογένειες, 
κατεβαίνοντας από ορεινά και άγονα 
μέρη. Οι ισχυρότερες ανάμεσα σ' 
αυτές ήσαν οι Αχολοι και οι Βιλαέτη- 
δες. Οι πρώτοι κατέβηκαν από τα 
αρκαδικά βουνά, οδηγώντας και τα 
πολυάριθμα κοπάδια τους και οι δεύτε
ροι ήρθαν από την ' Ηπειρο.

Με το πέρασμα του χρόνου και όσο η 
ασφάλεια εδραιωνόταν, οι μέτοικοι αυ
τοί πολλαπλάσιά στη καν και συγκρότη
σαν συνοικισμούς και κωμοπόλεις, από 
τις οποίες μεγαλύτερη ήταν ο Πύργος, 
που στην εποχή του μεγάλου ξεσηκω
μού είχε ξεπεράσει τις εφτά χιλιάδες 
Έλληνες, με μοναδικό Τούρκο τον 
καίμακάκη. Αντίθετα η Γαστούνη που 
ήταν και πρωτεύουσα, μόλις έφθανε 
τους χίλιους πεντακόσιους κατοίκους 
Ελληνες και Τούρκους.
Από εκείνους τους χρόνους τα πρω

τεία και την αρχηγία των όπλων στον 
Πύργο μοιράζονταν οι δυό μεγάλες 
οικογένειες, δηλαδή οι Αχολοι και οι 
Βιλαέτηδες.

Στις αρχές του 19ου αιώνος απάτην 
οικογένεια Βιλαέτη ακμάζουν τρία α

δέλφια, ο Γιάννης ο Χαράλαμπος και ο 
Νικόλαος. Στα 1806, εποχή του μεγά
λου κατατρεγμού της μωράίΤικης κλε- 
φτουριάς, οι δύο τελευταίοι αναγκά
ζονται να εκπατρισθούν και να καταφύ
γουν στη Ζάκυνθο, αφήνοντας το Γιάν- 
νη, που ήταν προεστός του Πύργου.

Στα Εφτάνησα, ο Χαράλαμπος Βιλαέ- 
της υπηρέτησε αξιωματικός στον εκεί 
γαλλικό στρατό. Αργότερα, τον βρί
σκουμε λοχαγό στο «Πρώτο σύνταγμα 
ελαφρού ελληνικού πεζικού, του δου- 
κός της Υόρκης». Διοικητής είναι ο 
Ιρλανδός αξιωματικός Ριχάρδος Τζωρ- 
τζ, ο οποίος σε ιδιαίτερη έκθεσή του 
αναφέρει ότι «ο Χαράλαμπος Βιλαέτης 
ηρίστευσεν εις πολλά μέρη και κατ' 
εξοχήν εις την κυρίευσιν της Αγίας 
Μαύρας...».

Μετά τη διάλυση των ελληνικών 
στρατευμάτων ο Βιλαέτης εξακολού
θησε να μένη στη Ζάκυνθο, όπου, στα 
1819, κατηχήθη στο μυστήριο της 
Φιλικής Εταιρείας με τον αδελφό του 
Νικόλα, τον Κολοκοτρώνη, το Νικητα- 
ρά, τους Πετμεζαίους, τον Πλαπούτα 
και άλλους στρατιωτικούς και πολιτι
κούς αρχηγούς.

Λίγο πριν από τον ιερό αγώνα πέρασε 
στον Κόρακα της Κυλλήνης, μαζί με τον 
αδελφό του και εκατόν πενήντα άλλους 
Μωραΐτες. Από εκεί πήγε στην πατρίδα

Του κ. Γ . Α .  Μ α ρ α β ε λ έ α

«Εφονεύθησαν όλοι και έμεινε 
μόνος ζων με δύο πληγάς ο Χαρά
λαμπος Βιλαέτης. Τότε εβγήκε από 
το ταμπούρι και ωρμησε κατά των 
Τούρκων, εφόνευσεν έναν μπέην, 
αλλ οσείζηςτου μπέη του έδωσε 
μίαν μπιστολιάν όπισθεν και τον 
αποσκότωσε, και ούτω η μάχη ετε- 
λείωσεν. Εμέτρησαν οι Τούρκοι 
τους φονευθέντας και τους εύρον 
350».

του, όπου ανεγνωρίστη οπλαρχηγός 
ολόκληρης της Ηλείας, με υπαρχη- 
γούς, τον μικρότερο αδελφό του Νικό
λα, τον Πέτρο Μήτσο, τον Αναγνώστη 
Παπασταθόπουλο, τον Χριστόδουλο 
Αχολο, το Λυκούργο Κρεστενίτη και 

το Γιάννη Διάκο. Ο μεγαλύτερος αδελ
φός του βρισκόταν τότε όμηρος στην 
Τριπολιτσά μαζί με τους άλλους θρη
σκευτικούς και πολιτικούς αρχηγούς 
του Μόριά.

Αμέσως ύστερα από τον ερχομό του 
άναψε η φωτιά του μεγάλου ξεσηκω
μού. Ο Μοριάς καιγόταν απ' άκρη σ' 
άκρη. Ο Βιλαέτης συγκέντρωσε τα 
παλληκάρια του και ετοιμάστηκε για 
δράση, καραδοκώντας την κατάλληλη 
ευκαιρία, που δεν άργησε να παρουσια
στεί.

Με την επανάσταση της Αχάΐας, οι 
Τούρκοι της Γαστούνης τρομοκρατη
μένοι ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους 
και σκόπευαν να τραβήξουν προς το 
Νότιο Μόριά, για να φτάσουν στη 
Μεσσηνία και ν' ασφαλιστούν στα 
κάστρα της Μεθώνης, της Κορώνης ή 
της Πύλου, μη ξέροντας όμως ότι και τα 
τρία είχανε πολιορκηθεί από τους 
οπλαρχηγούς της Μάνης και της Μεσ
σηνίας. Καθώς όμως περνούσαν έξω 
από τον Πύργο, χτυπήθηκαν από τα 
παλληκάρια του Βιλαέτη. Αιφνιδιασμέ- 
νοι, ξαναγύρισαν προς τα πίσω και 
μερικοί κατώρθωσαν ν ασφαλιστούν 
στο Λάλα. Οι πολλοί όμως στράφηκαν 
προς τη Γαστούνη και μπήκαν στο 
κάστρο του Χλουμουτσίου.

Ομως σε λίγο έφτασε εκεί ο Βιλαέ- 
της με 217 παλληκάρια και πολιόρκησε

Η Πάτρα απετέλεσε κατά την επανάσταση του '21 σημαντικό κέντρο της Δυτικής Πελοποννήσου. Στην επάνω φωτογραφία, 
αιωνόβιος πλάτανος στο φρούριο της πόλεως. (Υπό I. Skene Εθνικό Ιστορικό Μουσείο). Δεξιά: Η Πάτρα κατά το 1821.
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το κάοτρο. Οι Τούρκοι τον είδαν, και 
αποφάσισαν να επιτεθούν.

Μόλις όμως άνοιξαν την πύλη πήδη- 
ξαν μέσα οι Ελληνες και τους κατάκο- 
ψαν με τα γιαταγάνια τους. Μακελλιό 
σωστό έγινε στην πόρτα του κάστρου 
μέχρι να κατορθώσουν να τη ν ξανακλεί- 
σουν οι Τούρκοι. Πολλοί απ’ αυτούς 
ανάμεσα στους οποίους και ο αρχηγός 
τους Αβδά - Αγάς, σκοτώθηκαν. Ο 
τόπος στρώθηκε από τα πτώματα των 
ανδρών, ενώ ξεφρενιασμένες οι χα· 
νούμισες ξέσπαγαν σε θρήνους:

-  Αλάχ, Αλάχ, ξεφώνιζαν κατατρο- 
μαγμένες. Τι είναι τούτο το κακό που 
μας βρήκε; Πώς γίνεται να σκοτώνουν 
τους αφεντάδες τους τα σκυλιά οι 
ραγιάδες;

Στις 2 Απριλίου όμως οι Λαλαίοι 
έστησαν στρατόπεδο μια ώρα μακρυά 
από τον Πύργο. Από κεί έστειλαν 
μαντατοφόρους και αξίωναν άμεση 
παράδοση της πόλεως, απειλώντας ότι 
θα έμπαιναν με τη βία και δεν θα 
άφηναν τίποτε όρθιο. Την εποχή εκείνη 
βρισκόταν στον Πύργο, εκτός από το 
σώμα του Βιλαέτη, εβδομήντα Αγουλι- 
νιτσιώτες με τον Αλέξη Μοσχούλα και 
διακόσιοι Ζακινθινοί με τους Καμπασαί- 
ους.

' Ετυχε επίσης την ίδια ημέρα να 
περνούν, γυρίζοντας, από την Ζάκυν
θο, τα δυο παιδιά του Κολοκοτρώνη, 
Πάνος και Γενναίος.

Έγινε λοιπόν συμβούλιο, στο οποίο 
πήραν μέρος όλοι οι οπλαρχηγοί, και 
απεφάσισαν να αντισταθούν στους Λα- 
λαίους, μολονότι ανεγνώριζαν ότιήσαν^ 
πολύ περισσότεροι, καλύτερα οπλισμέ
νοι κι πιο έμπειροι στον πόλεμο. Αποφά
σισαν ακόμη να μη κλειστούν στα σπίτια 
όπου θα μπορούσαν ν ’ αμυνθούν με 
κάποια ασφάλεια, αλλά ν ’ αντιμετωπί
σουν τους Λαλαίους ακάλυπτοι στήθος 
με στήθος.

Αυτό στάθηκε το μεγάλο τους σφάλ
μα. Γιατί όταν την επομένη, 3 Απριλίου 
1821, ώρμησαν οι Λαλαίοι εναντίον 
τους, μόνο όσοι πρόλαβαν να κλειστούν 
στα σπίτια μπόρεσαν να κρατήσουν 
κάποια άμυνα. Οι υπόλοιποι σκορπίστη
καν με την πρώτη επίθεση. Και τότε οι 
τουρκαλβανοί μπήκαν στην πόλη και 
άρχισαν την λεηλασία, μ όλο που τους 
χτυπούσαν αδιακοπα οι Ελληνες από 
τα παράθυρα. Τα γυναικόπαιδα τρομο
κρατημένα βγήκαν στους δρόμους. Και 
όσα κατόρθωσαν να σωθούν, τράβηξαν 
προς το Κατάκωλο, όπου τα παρέλαβαν 
μικρά πλοία και τα ασφάλισαν στη 
Ζάκυνθο.

Οκτώ ολόκληρα ημερόνυχτα κρατη-

Ελληνας οπλαρχηγός της Επανάστα
σης του 1821

σε η άμυνα του Βιλαέτη και των 
συντρόφων του, που ρβίσκονταν ταμ- 
πουρωμένοι στα σπίτια. Η υπεροχή 
όμως του εχθρού ήταν συντριπτική. Τα 
παλληκάρια, εξ άλλου, άρχισαν να 
εξαντλούν τα μπαρουτόβολα και αναγ
κάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη, 
και περνώντας τον Αλφειό, να ζητή
σουν σωτηρία στην Αγουλινίτσα. Τότε οι 
Λαλαίοι, ανενόχλητοι πλέον, λεηλάτη
σαν τον Πύργο απ’ άκρησ άκρη. Αφού 
έκαψαν μερικές συνοικίες και σκότω
σαν πενήντα γυναικόπαιδα ξαναγύρι- 
σαν θριαμβευτικά στον τόπο τους, 
σέρνοντας ατέλειωτη σειρά από μουλά
ρια, φορτωμένα τα λάφυρα που συγκέν
τρωσαν από τα σπίτια και τα καταστήμα
τα.

Ο Βιλαέτης όμως δεν ήθελε να τους 
αφήσει ελεύθερους να ρημάζουν τον 
τόπο και απεφάσισε να στήσει στρατό
πεδο κοντά στο δικό τους, για να τους 
δυσκολέψει τις επιδρομές. ’ Επιασε 
λοιπόν με πεντακόσια παλληκάρια το 
λόφο του Στρέφη, απέναντι από το 
Λάλα. Αργότερα έφτασαν εκεί άλλοι 
οπλαργηγοί και η ελληνική δύναμη 
ανέβηκε σε εφτακόσιους. Τότε έστειλε 
διακόσια παλληκάρια να πιάσουν το 
χωριό Λατζόι, πολύ κοντά στο Λάλα. Οι 
Τουρκαλβανοί στενοχωρήθηκαν από 
την παρουσία ελληνικών προφυλακών 
στον τόπο τους και τις θεώρησαν 
πρόκληση που μείωνε το πολεμικό τους 
γόητρο. Στις 10 Μάί’ου λοιπόν, ισχυρό 
απόσπασμα από χίλιους πεζούς και 
καβαλλάρηδες, με επικεφαλής το Νε- 
φέζη, γιό του αρχηγού τους, επετέθη 
κατά της ελληνικής προφυλακής.

Ητανε τρομερή η ορμή του εχθρού,

αλλά και οι Ελληνες τη δέχτηκαν 
καρτερικά, αποφασισμένοι να κρατή
σουν τις θέσεις τους με κάθε θυσία. 
Ετσι άναψε φονικό το ντουφεκίδι και 

πολλά κορμιά στρώθηκαν, τόσο από 
τους Ελληνες, όσο και τους Τουρκαλ- 
βανούς, από τους οποίους σκοτώθηκε 
και ο αρχηγός τους.

Οταν ο Βιλαέτης αντελήφθη τη 
σκληρή μάχη που είχε ανάψει στάθηκε 
περήφανα ανάμεσα στους συντρόφους 
του και τους φώναξε:

- ’ Οποιος είναι χριστιανός και παλλη- 
κάρι ας έρθει μαζί μου. Τον ακολούθη
σαν διακόσιοι περίπου και έτρεξε μ’ 
αυτούς να βοηθήσει τις ελληνικές 
προφυλακές, τις όποιες είχαν ζώσει οι 
Λαλαίοι.

’ Ομως το εχθρικό ιππικό τους πρόλα
βε και με ορμητική επέλαση κατώρθω- 
σε να ξεκόψει το Βιλαέτη από τα 
παλληκάρια του. ' Ετσι έμεινε με είκοσι 
πέντε μόνο συντρόφους. Μολαταύτα 
δεν δείλιασε. Ταμπουρωθηκε πίσω από 
ένα μικρό ύψωμα, αποφασισμένος ν ’ 
αντιμετωπίσει την καβαλλαρία των Λα- 
λαίων.

Αλλά καλύτερα να δώσουμε το λόγο 
στο στρατηγό Ριχάρδο Τζωρτζ, να μας 
διηγηθεί το ηρωικό αυτό επεισόδιο, 
όπως το περιγράφει στην έκθεσή του 
που σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

«’ Ηρθαν οι Τούρκοι εις μεγάλον 
αριθμόν και επί πέντε ώρες συνέχεια 
τους προσέβαλαν το ταμπούρι τρομε
ρά. Οι 26 ηρωες όμως εντέτινον 
ηρωικώς έως ότου εφονεύθησαν όλοι 
και ε μείνε μόνος ζων με δύο πληγάς ο 
Χαράλαμπος Βιλαέτης. Τότε εβγήκε 
από το ταμπούρι και ώρμησε κατά των 
Τούρκων, εφόνευσεν έναν μπέην, αλλ' 
ο σε’ϊζης του μπέη του έδωσε μίαν 
μπιστολιάν όπισθεν και τον αποσκότω
σε, και ούτω η μάχη ετελείωσεν. 
Εμέτρησαν οι Τούρκοι τους φονευθέν- 
τας και τους εύρον 350».

Αυτό ήτανε το ηρωικό τέλος του 
Χαράλαμπου Βιλαέτη. Οι Τουρκαλβανοί 
του έκοψαν το κεφάλι, το κάρφωσαν σ 
ένα κοντάρι και γύρισαν αλαλάζοντας 
θριαμβευτικά στο Λάλα.

Κι όμως. Οι ιστορικοί του εικοσιένα 
ελάχιστα λόγο κάνουν για το θαυμαστό 
τούτο ήρωα. Δεν είναι δε λίγοι εκείνοι 
που τον αγνόησαν παντελώς. Και, όπως 
βγαίνει από το φάκελλό του, μάταια 
αγωνιζόταν η οικογένειά του μέχρι το 
1864, για να πάρει μια σύνταξη. Η 
Επιτροπή Εκδουλεύσεων αγωνιστών 
τον κατέταξε στους αξιωματικούς τρί
της τάξεως, δηλαδή αντισυνταγματάρ- 
χη. Κι ύστερα όλοι τον ξέχασαν.
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Ι Δ Ο Υ  Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ
Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ .  Λ Α Σ Κ Α Ρ Α Τ Ο Υ

Ο  ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ είναι άδι
κος άνθρωπος. Ο χα ρτο 

παίχτης αδικεί και όταν κερδίζη 
και όταν χάνη. Αδικεί όταν κ ερ 
δίζη, επειδή παίρνει τα  χρήματα 
των άλλων, χωρίς να τους δίνη 
τ ίπ ο τε ' αδικεί όταν χάνη, επειδή 
οπ αταλεί τα  χρήματα τα  χρεω- 
στούμενα εις την οικογένειάν 
του, χωρίς να της προμηθεύση 
τίποτε.

Η αδικία είναι άτιμη, και ο 
χαρτοπαίχτης δεν είναι τίμιος 
άνθρωπος.

Ο χαρτοπαίχτης δεν είναι 
τίμιος άνθρωπος' δεν του π ρέ- 
πουν τιμές, δεν του  πρέπει σ έ 
βας' πραγματικώς, η δημόσια 
υπόληψ η τό ν ε  μέμφετα ι, και 
τον καταβιβάζει έως την απαξί - 
ωση κι ελεεινολογίαν.

Οσοι υποχρεωμένοι έχουνε 
υπόθεσες με αυτόν, τον υπο- 
φτεύοντα ι, και του  επ ιτηρούνε 
τα  βήματά το υ ' επειδή ο χα ρ 
τοπαίχτης είναι αναξιόπιστος.

Το έργον του  χαρτοπαίχτη 
είναι έργον άτιμο, επειδή δείχνει 
στην ψυχή του επιθυμία αδίκου 
κέρδους.

Το έργον του  χαρτοπαίχτη 
είναι υπάνθρωπον, επειδή δε ί
χνει στην ψυχήν του  αναισθησί
αν δια την ζημίαν, ή και αφ ανι- 
σμόν, όπου κάνει στην ο ικογέ
νειαν του.

Τον χαρτοπαίχτη η κοινωνία 
σ ιω πηλώ ς το ν  α π ο τά σ σ ε τα ι' 
κανείς δεν τον εμ π ισ τεύ ετα ι 
σ τα  ουμφέροντά το υ ' κανείς 
δεν τόνε θέλει σύντροφο στες 
συναλλαγές το υ ' κανείς δεν του 
εμπ ιστεύετα ι χρήματα ' κανείς 
δεν του δανίζεί' επειδή ο χα ρ 
τοπαίχτης είναι ανάξιος εμπ ι
στοσύνης.

Του χαρτοπαίχτη η ηθική 
ελάττω ση είναι τέτο ια , που και 
οι χαρτοπαίχτες μεταξύ τους

την αισθάνονται' αλλά σκλάβοι 
του ελαττώ ματος τους ξακο- 
λουθούν να γουρουνολογούνε 
σ εδαύτο, και μόνον κρύβονται 
ανάμεσό τους, ο καθένας οπίσω 
από το πλήθος των άλλων.

Ποιος αγαπημένος γονής ή 
θελε δώσει την θυγατέρα του  
ενός χαρτοπαίχτη;

Ποιος φρόνιμος έμπορος ή 
θελε προσλάβει σύντροφον εις 
την διαχείριση των συμφερόν
των του  ένα χαρτοπαίχτη;

Ποια τίμια Κυβέρνηση ήθελεν 
δεχθεί υπάλληλόν της ένα χαρ- 
τοπαίχτη ;

Ποιος έντιμος κύριος δεν ή 
θελε το  θεωρήσει απρεπές να 
β λ έπ ετα ι στο δρόμο μ ένα  
χαρτοπαίχτη;

Α! ο χαρτοπαίχτης είναι ο 
πραγματικός αφορεσμένος από 
ό,τι τίμιον και ευγενικόν εις την 
κοινω νίαν και συνήθως τελε ιώ 
νει καθώς του πρέπει, διακονιά-

Ο Ανδρέας Λασκαράτος.

ρης, ή σε δεσμό δια βίου, ή και σε 
αυτοχειρίαση. Αλλά, και “ όταν 
δυνηθή να αποφύγη όλα τούτα, 
του  μένει π ά ντοτε α να π όφ ευ 
κτος ο ηθικός καταβιβασμός, και 
η δημόσια αισχύνη.

Νέοι φ ίλτατοι, όσοι στες α ν 
τίχριστες το ύτες  ημέρες τες  λ ε 
γάμενες αγιοβασιλίτικες εχόσ α - 
τ ε  χρήματά σας, μην απ ατηθή- 
τε  να επ ιμείνετε παίζοντες, με 
την ιδέαν του να ξαναλάβετε 
τάχα  τα  χαμένα σας' επειδή 
εκείνη είναι μία δολική απ άτη 
στημένη στην καρδιά σας από 
το  Διόολο του  κέρδους, δια να 
σας απατήση και να σας γλ ι- 
στρήση μαζύ του ακόμη βαθύ
τερ α  στον κατήφορο του κ α τα 
γώγιου της ατιμίας, του αφ ανι- 
σμού σας, της απελπισίας σας. 
Αφ ήσετε τα  χρήματα εκείνα σ 
εκείνους οπού σας τα  επήρανε' 
και ξανάμβαιτε στον τίμιον δρό
μον, εκείνον οπού σας ξα να 
φέρνει στα οικογενειακά σας 
χρέη. Εκεί, θέλει εύρετε όλα 
όσα εχάσετε, εις την οικονομίαν 
οπού θέλει γένει στην ο ικογέ- 
νειάν σας δια της αποχωρήσε- 
ώς σας από την κακοήθειαν, και 
την επ ιστροφή σας εις τα  α γ α 
π ητό  καθηκοντά σας.

Και σεις όσοι εκερδίσατε' ό 
σοι επ ιτύ χ ετε  να π ά ρετε από 
τους φίλους σας, από τους συν
τρόφους σας, από τους σ χ ετ ι
κούς σας, τα  χρήματά τους' μη 
γλυκαθήτε από το  απαίσιον ε 
κείνο δόλωμα, ώστε να ξακο- 
λουθήσετε, ριψοκινδυνεύοντες 
να κάμετε έργον σας το  άτιμο 
και α τιμαστικό  εκείνο  στάδιο 
του χαρτοπαιγνίου.

Το κέρδος εις το  χαρτοπ α ί- 
γνιον είναι το δόλωμα που ο 
Δ ιάβολος βόνει στο αγγίστρ ι 
του, για να πιόνη ψαράκια - 
νέους!
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Τ Α ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ δεν είναι μόνο η 
πραγματικότητά της εποχής. Είναι 

κ ' ένα σύμβολο, που θέλει να πει πολ
λά. Στο Μιλάνο, εδώ και λίγες βδομά
δες, η κατάσταση είχε καταντήσει 
απελπιστική. Ενα παχύτατο στρώμα 
καπνιάς είχε απλωθή απάνου από την 
πολιτεία, χωρίς να μετακινείται, οι 
δρόμοι είταν γεμάτοι σκοτάδι, τα φώτα 
έμεναν αναμένα ολόκληρο το εικοσιτε
τράωρο, χωρίς να ευκολύνουν σε ση
μαντικό βαθμό την ορατότητα, η ανάσα 
γινόταν ολοένα και δυσκολότερη, οι 
αρμόδιοι συνεδρίαζαν προσπαθώντας 
να βρούν μια λύση. Το Μιλάνο είχε 
μιμηθεί το Λονδίνο -  με μια γενναία 
δόση ιταλικής υπερβολής. Με την 
ευκαιρία θέλω να πω πως αυτό το 
Μιλάνο δεν ανήκει στους τόπους που 
ιδιαίτερα αγαπώ. Παρά τα μνημεία του 
-κα ι μάλιστα το Ντουόμο και την 
Πινακοθήκη Μπρέρα ή το Καστέλλο 
Σφορτσέσκο και τον Αγιο Αμβρόσιο- 
είναι πολιτεία βαρειά και πυκνή, γεμά
τη απόγνωση, θα τολμούσα να υποστη
ρίξω, μέσα στον ακατάσχετο πυρετό 
του σύγχρονου βίου. Είναι πολιτεία - 
πρόσωπο του καιρού. Αν τύχει και το 
αντικρύσεις από μακριά, με τη ζούγκλα 
τις αντένες της τηλοψίας, με τις 
καμινάδες, τους υπερυψωμένους ορό-

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΠΡΑΓΜ/
Σ τ ο υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς  τ ω ν  μ ε γ ά λ ω ν  π ό λ ε ω ν  
υπ ά ρ χ ε ι  μια δι ά χυ τη  ν ο σ τ α λ γ ί α  
για το  φ ω ς

Ο πολιτισμός μας είναι μια αδιάκοπη συμβίωση με το θάνατο. Η 
μηχανή, που με τόση ευφυΐα και τόλμη επινοήσαμε, έγινε ο 
αμείλικτος πολέμιος, που μας παίρνει καταπόδι. Αυτό το κυνήγι, 
αυτή, σωστότερα, η διηνεκής καταδίωξη έγινε το τυφλό 
πεπρωμένο που μας τυφλώνει. Ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι, 
επιχειρώντας ένα περίπατο ή ένα ταξίδι, αν θα επιστρέφουμε 
στο σπίτι μας ζωντανοί ή ακρωτηριασμένοι, αν θα βρεθούμε στο 
σπίτι μας ή στο μαρμάρινο τραπέζι ενός νεκροτομείου -
«πτώματα προς αναγνώρισιν».

φους, νοιώθεις πως υποφέρει από 
πληθυσμική έκρηξη. Ερχεται κ' εκεί
νος ο βαρύς σιδηροδρομικός σταθμός 
της αγερωχιας του Μουσσολίνι και 
εντείνει την εντύπωση' κι έτσι βρίσκε
ται και ο μόνιμος κάτοικος και ο 
περαστικός μέοα σ' ένα στεγανό χώρο 
καμωμένο από τσιμέντο και σίδερο, 
ένας εγκάθειρκτος. Και μέσα στο στε
γανό τούτο χώρο ν ανασαίνει καυσαέ
ρια, να συλλογίζεται -τι άλλο να συλλο
γιστεί;- καυσαέρια και να ονειρεύεται 
καυσαέρια, δηλαδή μια μορφή θανάτου 
σύμφωνη με τη σύγχρονη αξιοπρέπεια.

Και δε βρίσκονται μόνο στο Μιλάνο 
τα καυσαέρια. Όσο προχωρεί η ονο
μασμένη «βιομηχανοποίηση», όσο το 
αυτοκίνητο καταπλημμυρίζει τους δρό
μους της γης, όσο τα εργοστάσια 
πληθαίνουν βγάζοντας από τα πυρί
καυστα σπλάχνα τους μαύρο, ακίνητο 
καπνό, όσο το πετρέλαιο αναδυόμενο 
από τα βάθη της γής -είναι η νέα 
Αφροδίτη, πλασμένη όχι από τον αφρό 
των κυμάτων, αλλ από στερεοποιημέ
νο μαζούτ, που ανεβαίνει ανάμεσα 
ουρανού και γης- τόσο ακούμε σπαρα
χτικότερα την οικουμενική ψυχή να 
κραυγάζει: «τι θα απογίνουμε; θα χα
θούμε καθώς τα ποντίκια αλειμένα 
πετρέλαιο και παραδομένα στην κατα

στροφή;». Ανθρωποι σοφοί συνεδριά
ζουν παντού και γνωμοδοτούν. Έπειτα 
καταπίνουν τα καυσαέριά τους και 
πάνε να κοιμηθούν τον ύπνο του 
δικαίου. Οι παρθένοι, οι απολίτιστοι 
διατηρούν ακόμη μια ώρα αιθρίας.

Ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε χιλιά
δες χρόνια, για να ξεφύγει την ανοιχτή 
φύσι, τη σπηλιά, την πασσαλόχτιστη 
λιμναία κατοικία, την καλύβα, την πα- 
ράγκα, το φτωχόσπιτο. Εξασφάλισε 
θεαματικές ανέσεις στη διαβίωσή του. 
Και να που νοιώθει, ξαφνικά, να του 
λείπει το ψυχρό αγεράκι τηςττυγής, η 
αύρα του απόβραδου, αυτό το πολύ 
καθαρό οξυγόνο που απορρυπαίνει τα 
πλεμόνια και μεταμορφώνει την απλή 
ανάσα σε δώρημα τέλειο. Εύκολο είναι 
να κατασκευάζουμε όμορφες φρά
σεις. Πολύ δύσκολο είναι να κατασκευ
άζουμε όμορφες πραγματικότητες. 
Και να μη λησμονούμε το νόμο των 
αντισταθμισμάτων. Δεν υπάρχει παρο
χή που να μην επιβάλλει την αντιπαρο
χή. Ο τεχνολογικός πολιτισμός είναι η 
φυσική ανέλιξη πολύχρονης προσπά
θειας. Κ' εκείνοι ακόμη, οι ασυλλόγι
στοι, που τον καταριούνται, δεν θα 
μπορούσαν να υπάρξουν έξω από τα 
πλαίσιά του. Γογγύζουν μόνο, όταν 
υποχρεώνονται να καταβάλουν το τίμη-
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ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
μα. Μήτε και να υποθέσουμε πως ο 
τεχνολογικός πολιτισμός θα μεταστρα
φεί κάποια στιγμή και θ ανακόψει την 
πορεία του, επιβραδυνόμενη ή επιτα
χυνόμενη -  αυτό δεν έίχει ιδιαίτερη 
σημασία. Το θέμα είναι πώς θα κατορ
θώσουμε να τον εξανθρωπίσουμε. 
Αλλωστε αυτό είναι και το πυρηνικό 

θέμα του καιρού μας: πώς θα μπορέ
σουμε να υπάρξουμε σαν άνθρωποι 
μέσα σ ένα αληθινά ανθρώπινο πολιτι
σμό.

Τα καυσαέρια δημιουργούν πνευ
ματικά και ψυχικά περιστατικά. Είναι η 
ατμόσφαιρα του καιρού μας. Είναι 
στρώμα που μεταμορφώνει τις πολιτεί
ες της γης σε στοές και σε «μέτωπα» 
ορυχείου, οι τοίχοι στάζουν υγρασία, ο 
ήλιος είναι μυθική παρουσία μέσα στο 
ζόφο των εγκάτων, τα παντα είναι 
θολά, αβέβαια, φορτισμένα με δυσοίω
να μηνύματα. Σε κάθε βήμα ενεδρεύει 
ο θάνατος. Ο πολιτισμός μας είναι, από 
την άποψη τούτη, μια αδιάκοπη συμβί
ωση με το θάνατο. Η μηχανή, που με 
τόση ευφυΐα και τόλμη επινοήσαμε, 
έγινε ο αμείλικτος πολέμιος, που μας 
παίρνει καταπόδι. Αυτό το κυνήγι, αυ
τή, σωστότερα, η διηνεκής καταδίωξη 
έγινε το τυφλό πεπρωμένο που μας 
τυφλώνει. Ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι, 
επιχειρώντας ένα περίπατο ή ένα ταξί
δι, αν θα επιστρέφουμε στο σπίτι μας 
ζωντανοί ή ακρωτηριασμένοι, αν θα 
βρεθούμε στο σπίτι μας ή στο μαρμάρι
νο τραπέζι ενός νεκροτομείου -  «πτώ
ματα προς αναγνώρισιν». Ο Ρίλκε πί
στευε πως σ' ολόκληρη τη ζωή του ο 
άνθρωπος κατασκευάζει Υον θάνατό 
του, ένα θάνατο που να του ταιριάζει. 
Τώρα πια δεν είμαστε εμείς που κατα
σκευάζουμε το θάνατό μας. Μας τον 
ετοιμάζουν οι άλλοι: ο αδέξιος οδηγός, 
ο οικοδόμος που μας προσφέρει χώ
ρους ζωής σε μέγεθος φερέτρου, ο 
βιομήχανος που προσπαθεί ν' αυξήσει 
την παραγωγή του με διαδοχικές αμ
βλώσεις του ποιού, ακόμη και ο διαφη
μιστής και ο προπαγανδιστής, ακατα
πόνητοι και τούτοι παραγωγοί καυσαε

ρίων. Κ' έπειτα αναζητούμε την πνευ
ματική ανάσταση και την ψυχική ευφο
ρία. Και δεν το νιώθουμε πως όλα 
τούτα και τα παρόμοια μόλις που 
αναδεύονται μέσα σε πυκνή αιθάλη.

Τα καυσαέρια γράφουν βιβλία, συν
θέτουν μουσική, σχεδιάζουν πίνακες, 
πλάθουν αγάλματα, μπαίνουν και κυ
κλοφορούν μέσα στις φλέβες των 
εκφραστικών μέσων και μεταμορφώ
νουν τη στενή ανάσα σε δυσθυμία και 
σύγχυση. Είναι άξιο να το προσέξει 
κανείς, πως σε μια ώρα της Ιστορίας 
τόσο φαντασμαγορική, με αλληλοδιά
δοχα και πάντα καταπληκτικά επιτεύ
γματα δεν υπάρχει η ευδιαθεσία που 
ανάβρυζε, σαν από τα στέρνα ψηλού 
βουνού, σ' άλλες εποχές. Είμαστε 
ευρύτερα, αν όχι βαθύτερα καλλιεργη

μένοι από ένα πλήθος προγενέστε
ρους· ζούμε ανετότερα- γλιτώσαμε 
από πολυάριθμες και συχνά φονικές 
αρρώστιες· ανοίξαμε τα μάτια μας σε 
πλατύτερους κόσμους· κι ωστόσο, η 
δυσθυμία καταδυναστεύει την ύπαρξή 
μας.

Είναι κάτι που σέρνεται καθώς το 
σκουλήκι στη λάσπη. Εισδύει παντού. 
Ακόμη και την ώρα που πάει ν' απα- 
κουμπήσει ο νους σε κάποια, φανταστι
κή έστω, καλοκαιριά, έρχεται, όχι μονά
χα το συγκεκριμένο, αλλά και το α
προσδιόριστο και αστάθμητο δεδομένο 
να ποτίσει θλίψη τις ρίζες της ύπαρξής 
μας. ' Ετσι ένοιωθαν οι παλιότεροι αυτό 
που ονόμαζαν προπατορικό αμάρτημα, 
μια τύψη δοσμένη απαρχής, φυτεμένη 
μαζί μας, στο μυστικό έδαφος από

847



όπου αντλούμε τη δύναμη και την 
ουσία τη μυστικότερη του είναι. Τώρα 
δεν είναι ο λόγος για τέτοια καταβολή. 
Είναι για μια επιδρομή απ' έξω, και 
δεινότατα βαρβαρική, που δεν αφήνει 
αλεηλάτητο τίποτε.

Κατηγορούν τα κείμενα μας, τα 
κατηγορούμε κ' εμείς οι ίδιο σε ώρες 
αποχής, πως είναι θολά, σπασμωδικά, 
μπερδεμένα. Δεν μπορούν να μην 
είναι. ' Ενας άνθρωπος που δεν κατορ
θώνει ν ' ανασάνει σωστά, να ξετυλίξει 
και τα δυο του πλεμόνια, που φαντάζε
ται την κάθε στιγμή πως θ αποπνιγεί, 
είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 
διατηρήσει την ευδιαθεσία του και την 
πνευματική του σαφήνεια. Είμαστε κα
ταβυθισμένοι μέσα σε βάλτους, γεμά
τους σαπρόφυτα. Χωνεύουμε μέσα 
στα σάπια νερά φορτωμένοι αλαζονεία 
και αυτοπεποίθηση. Κατορθώσαμε και 
κατορθώνουμε τα πάντα έξω από τον 
εαυτό μας. Αυτό πρέπει να είναι το 
επόμενο βήμα.

Ο Εστραγκόν του «Περιμένοντας 
το Γκοντό» διατείνεται με σαρκαστική 
αυταρέσκεια πως η βραδιά τους είναι 
«αξέχαστη». Και ο Βλαδίμηρος, ο συ
νομιλητής του, αποφαίνεται: «Κ είμα
στε ακόμα στην αρχή». Είναι αληθινά 
αποθαρρυντικό να υποθέσουμε πως 
«είμαστε ακόμα στην αρχή». Με το 
σύγχρονο γοργότατο ιστορικό ρυθμό 
πρέπει να σιμώνουμε σε κάποιο τέλος. 
Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, σε 
κάποια διαμόρφωση του αδιαμόρφω
του. Αυτό θα προκύψει από μόνο του, 
αν επιστρέφουμε στα βήματά μας και 
πάμε μονάχα είκοσι χρόνια πίσω. Ποιος 
ήταν ο κόσμος του 1951; Αλλοτε 
έπρεπε να στραφούμε έναν αιώνα, δυο 
αιώνες και περισσότερο ή και μόνο 
κάπως λιγότερο, για να νοιώθουμε τα 
σημάδια μιας ουσιαστικής αλλαγής. 
Σήμερα μέσα σε είκοσι όλα όλα χρόνια 
αλλιωτεύουν τα πάντα. Ανάμεσα στο 
1951 και το 1971,, για να σταθούμε σε 
ένα και μόνο σημάδι, ήρθε η μεγάλη 
και τόσο δαπανηρή αποθάρρυνση, το 
φεγγάρι. Ζήσαμε μαζί με τους πανικό
βλητους αστροναύτες την ερημιά του. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα πάμε 
και θα ξαναπάμε. Μέσα στα πλαίσια του 
τεχνολογικού πολιτισμού, αν αρχίσει 
κάτι, θα προχωρήσει -  είναι η αδήριτη 
ανάγκη. Θα προχωρήσει, ακόμη και 
μόνο για να προχωρήσει. Μπορούμε να 
το καυχιούμαστε τούτο, αλλά δεν πρέ
πει και να λησμονούμε πως προδιαθέ
τει ένα άλλο αδιέξοδο στ αδιέξοδά 
μας. ' Ενας κόσμος χωρίς οξυγόνο. 
Πολύ την καταφρονέσαμε, για να θυ

μηθώ ένα όμορφο ποίημα, τούτη τη 
ζωή, τούτη τη γης· κι ωστόσο, μακρό
θυμη και πολυέλεη, μας προσφέρει το 
λιγοστό πια οξυγόνο της, για να το 
μεταφέρουμε στους άγονους κό
σμους. Η γης που δυναστεύεται από τα 
καυσαέρια.

Μπορούμε τώρα να ιδούμε «ως δΓ 
εσόπτρου» τον κόσμο του 1991; Υ- 
στερ' από δέκα χρόνια η διαφορά δεν 
πρόκειται να είναι όση ανάμεσα στα 
προηγούμενα είκοσι χρόνια. Θα είναι 
πολύ σημαντικότερη. Γιατί το αίσθημα 
της ασφυξίας που μας κατέχει δημι
ουργεί την αναπόδραστη ανάγκη ενός 
καινούριου ομαδικού προσανατολι
σμού, μιας «στροφής», που δεν θα 
προέλθει από τα διαβούλια των ειδι
κών, αλλ' από την κοινή ανθρώπινη 
απαίτηση. Πρέπει, παρ' όλους τους 
κινδύνους που μας απειλούν, να προ
βλέπουμε μ ελπίδα την επιδεινούμε- 
νη κατάσταση. Γιατί δεν είναι τα «αι
σθήματα» μήτε και η λογική που τώρα 
προστάζουν. Ο συναισθηματικός άν
θρωπος έχει καταντήσει ψυχιατρική 
περίπτωση ή περιγέλιο. Τον αποκρούει 
η σύγχρονη συνείδησι. Τον τοποθετεί 
έξω από τον καιρό μας. Και η λογική 
έχει σε πολλά και κατά πολύ χρεοκοπή
σει. Κατασκευάζει σχήματα, όχι πρα
γματικότητες. Εκείνο που απομένει 
είναι η ανάγκη. Η ανάγκη του τέλους 
του εικοστού αιώνα δεν είναι πεπρωμέ
νο, δεν είναι βούληση των θεών. Είναι 
περίπου μια τυφλή σύνθεση δεδομέ
νων που επιβάλλονται -  αποτελέσματα 
των δυνάμεων που ενεργούν στο υπέ
δαφος του ιστορικού γίγνεσθαι και 
αίτια τεκτονικών ανακατατάξεων του 
εδάφους. Πώς θα βιωθούν σε λίγα 
χρόνια οι μεγάλες πολιτείες της γης; Η 
Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Τόκιο; 
' Ισαμε πού θα φτάσει ο ασταμάτητος 
εκμηδενισμός του ανθρώπου; Ολα 
έχουν κάποιο σύνορο σε τούτη την 
πλάση: «ανάγκη στήναι μηδέ εις άπει
ρον ιέναι».

' Ηδη η ακραία κορυφογραμμή ξεχω
ρίζει μέσα σε χαμηλό φως στο βάθος 
των οριζόντων. Οι γιγαντιαίες ανθρώπι
νες μάζες, που διαγωνίζονται αφώτι
στες μέσα στους σωλήνες των μεγά
λων δρόμων (ο Σάρτρ έχει από χρόνια 
υπογραμμίσει τη σημασία του ουρανού 
για τον κάτοικο της Νέας Υόρκης), 
αρχίζουν να ονειρεύονται μιαν από
δραση. Υπάρχει μια διάχυτη νοσταλγία 
για φως. Ισαμε τώρα αυτό το φως 
μπορούσε ν' αναζητηθεί στην ύπαιθρη 
γης· αλλ έχει πάψει πια ακόμη κι ο 
Δίας να είναι «αιθρηγενέτης». Η ύπαι-

θρη γης κατοικείται, ολοένα και περισ
σότερο από βιομηχανικές μονάδες, 
χρησιμότατες βέβαια, στην οικονομία 
ενός τόπου και για τούτο και δυσπολέ- 
μητες. Και η έξοδος από τις μεγάλες 
πολιτείες έχει πάρει τη μορφή εφιαλτι
κής περιπέτειας. Ο Γκοντάρ προσπά
θησε να την περιγράφει στην ταινία 
του «Week end», που και πρωτύτερα 
βρήκα την ευκαιρία να μνημονέψω. 
Αλλά δε χρειάζεται να πάμε τόσο 
μακριά, αρκεί να επιχειρήσουμε σε 
ηλιοφώτιστη μέρα, μια εκδρομή, έξω 
από την Αθήνα και όχι σε μεγάλη 
απόσταση. Αν η αναχώρηση είναι ακό
μα δυνατή, η επιστροφή είναι καθαρά 
αποκτηνωτική. Αποκτηνωτική είναι και 
η διάμεση ώρα, σε ένα τόπο όπου 
συνωστίζεται το αποκαμωμένο πλήθος 
και καταριέται τη μοίρα του και παίρνει 
απόφαση να μην ξαναεπιχειρήσει το 
τόλμημα - απόφαση, που φυσικά θα το 
λησμονήσει σε πέντε μέρες.

Κάποιος θα μου αντιπαρατηρήσει, 
πως υπάρχει ακόμη ο μακρινός οικι
σμός, στην απόμερη ακρογιάλια ή στη 
ράχη του δασωμένου βουνού' υπάρ
χουν οι απέραντες στέππες, τα παρθέ
να δάση, που παραφρονούν από ανό
θευτο οξυγόνο, αυτό που με τόση 
λαχτάρα αποζητούν οι σύγχρονοι άν
θρωποι. Η αντιπαρατηρηση δεν επιδέ
χεται απόκριση τη στιγμή που οι μικροί 
οικισμοί εγκαταλείπονται, γιατί προτού 
καταντήσει αδύνατη η διαβίωση στις 
μεγάλες πολιτείες είχε καταντήσει 
εκεί, γιατί η «αστυφιλία» δεν είναι ένα 
φαινόμενο, αλλά και μια βασική υπο
χρέωση του αιώνα μας, γιατί οι στέπ
πες κ' οι πάμπες και τα παρόμοια δεν 
είναι παρά οι μελλοθάνατοι των ηπεί
ρων και γιατί, αν μιλούμε σήμερα για 
τριάμιση ή τέσσερα δισεκατομμύρια 
ανθρώπους, αύριο θα πρέπει ν αντι
μετωπίζουμε τα οχτώ και τα δέκα. Είναι 
που δεν το συλλογιούμαστε συχνά. 
Κανένας την ώρα που στοχάζεται, δεν 
έχει τη συνείδηση πως βρίσκεται ανά
μεσα σε τόσα δισεκατομμύρια ανθρώ
πους. Έτσι τα προβλήματα απλου- 
στεύονται και χάνουν ένα μεγάλο πο
σοστό από την οξύτητά τους. Αλλά το 
χρέος μας δεν είναι αυτό. Μόνο αν 
κατορθώνουμε να είμαστε άνθρωποι 
ανάμεσα στους ανθρώπους, θα μπο
ρούσαμε και να συλλαμβάνουμε σε 
όσο γίνεται μεγαλύτερη έκταση και σε 
όσο γίνεται μεγαλύτερο βάθος την 
ουσία του καιρού. Ενός καιρού μάλι
στα, που κατεργάζεται τη φοβερή 
ατομική μοναξιά, αλλά δεν επιτρέπει 
τη «μοναχική πορεία».
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Κάποτε ρωτήθηκε από ένα φίλο 
του ο ηθοποιός Διονύσιος Ταβουλά- 
ρης πού οφείλεται η παροιμιώδης 
ψυχραιμία του κι εκείνος απάντησε:

-  Μα φίλε μου, η ψυχραιμία είναι 
κάτι σχετικό. Παραδείγματος χάρη 
έρχεται κάποιος στο θέατρο και σου 
αναγγέλει ότι στο σπίτι σου έπιασε 
φωτιά, τον ρωτάς από ποια ώρα, σου 
απαντάει: Από τις 9.

Κοιτάζεις το ρολόι σου και η ώρα 
είναι 11. Είναι φυσικό να κάνεις τη 
σκέψη, πως μέσα σε δυο ώρες ή έγινε 
στάχτη το σπίτι σου ή η φωτιά έσβησε. 
Για ποιο λόγο λοιπόν να εκνευριστείς 
και να τρέχεις σαν τρελός και μαζί με 
τη ζημιά να πάθεις κι άλλη της υγείας 
σου:

Αλλά ας πούμε λίγα λόγια για τον 
άριστο αυτό πρωταγωνιστή καιθιασάρ- 
χη του νεότερου ελληνικού θεάτρου. 
Ο Διονύσιος Ταβουλάρης, από τη 
Ζάκυνθο, όταν ήταν μόλις δέκα χρό
νων και χωρίς να γνωρίζει ακόμα τι 
είναι θέατρο, μια μέρα μετέτρεψε τη 
μεγάλη ισόγεια αίθουσα του πατρικού 
του σπιτιού σε θέατρο και κει με άλλα 
παιδιά της ίδιας ηλικίας έφτιαξε θίασο 
και άρχισε τις παραστάσεις με πρώτο 
έργο τη «Θυσία του Αβραάμ». Στο 
έργο αυτό ο ίδιος έπαιξε το ρόλο του 
Αβραάμ. Μια μέρα, τις παραστάσεις 
του λιλιπούτειου θιασάρχη έτυχε να 
παρακολουθήσουν οι παρεδημούντες 
τότε στη Ζάκυνθο Κερκυραίοι Μάρκος 
Ρώσσης, γενικός εισαγγελέας και τα 
δυο του αγόρια που ήταν συνομίληκα 
του Ταβουλάρη και ενθουσιάστηκαν 
τόσο πολύ, ώστε ζήτησαν κι έγιναν 
μέλη του θιάσου, ενώ παράλληλα ο 
πατέρας τους παραχώρησε μεγάλη 
αίθουσα του σπιτιού για να μεταστεγα
στεί εκεί το θέατρο. Το νέο θέατρο 
ελειτούργησε κανονικότατα δύο ολό
κληρα χρόνια το 1857 όπου και διαλύ
θηκε ο θίασος. Αργότερα ο Ταβουλά
ρης διατέλεσε ηθοποιός του Βασιλι
κού Θεάτρου και συνεργάστηκε στη 
«Νέα Σκηνή» με το θίασο του Κ. 
Χρηστομάνου.

Ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος ή
ταν ο μεγαλύτερος γιος του Αναστασί
ου Χριστομάνου που το 1883 ίδρυσε 
το Εθνικό Χημείο. Γεννήθηκε (1867) 
και πέθανε (1911) στην Αθήνα. Σπού
δασε στη Βιέννη φιλοσοφία και ιστο
ρία, και όταν γύρισε στην Ελλάδα 
ίδρυσε τη «Νέα Σκηνή». Ως ποιητής 
και συγγραφέας έγινε πολύ γνωστός 
-και μάλιστα περισσότερό για τα «φύλ
λα ημερολογίου»- τα πομνημονεύμα- 
τα της αυτοκράτειρας Ελισάβετ. Αλ
λα έργα του Κωνσταντίνου Χριστομά- 
νου είναι:

Η ΧΟΣ
ΚΑΙ

ΦΩΣ
Του

Γιάννη Πολίτη

«Τα τρία φιλιά», «Η κερένια κού
κλα» και «Η γκρίζα γυναίκα».

Με το όνομα Ελισάβετ είναι γνω
στές πολλές γυναίκες στην ιστορία. 
Εμείς θα μιλήσουμε για την Ελισάβετ 
Αμαλία - Ευγενία. Η Ελισάβετ - Αμαλία 
- Ευγενία (1837 - 1898) υπήρξε 
αυτοκράτειρα της Αυστρίας και βασί
λισσα της Ουγγαρίας κόρη του Μαξιμι- 
λιανού Ιωσήφ της Βαυαρίας. Γενήθηκε 
στο Μόναχο.

Η Ελισάβετ πιο γνωστή σαν «Σίσυ» 
που την ενσάρκωσε πιστά στον κινημα
τογράφο η γνωστή ηθοποιός Ρόμυ 
Σνάίντερ παντρεύτηκε το 1853 από 
έρωτα τον τελευταίο των Αμβούργων 
της Αυστρίας Φραγκίσκο Ιωσήφ. Απο
γοητευμένη όμως απάτη συμπεριφο-

Η βασίλισσα Ελισάβετ η γνωστή «Σί
συ».

ρά του αυτοκράτορα συζύγου της ο 
οποίος διατηρούσε ερωτικές σχέσεις 
με την Κατερίνα Στράτεν γνωστή 
ηθοποιό της εποχής, η Σίσυ με κλονι
σμένη την υγεία της από φυματίωση 
και συντετριμμένη από την με υποκί
νηση του αυτοκράτορα δολοφονία του 
γιου της Ροδόλφου, ο οποίος είχε 
υποκινήσει την επανάσταση της Ουγ
γαρίας για την ανεξαρτησία της, κατέ
φυγε στην Ελλάδα όπου είχε βρει και 
παλιότερα καλυτέρευση της υγείας 
της. Στην Κέρκυρα έχτισε ένα ανάκτο
ρο που το ονόμασε «Αχίλλειον» εις 
μνήμη του ωραιότερου και γενναιότε
ρου ήρωα του Τρωικού πολέμου. Στο 
όμορφο αυτό νησί η Σίσυ που θαύμαζε 
το αρχαίο ελληνικό πνεύμα γνώρισε 
τον Χρηστομάνο ο οποίος της έμαθε 
ελληνικά και έγραψε τα απομνημονεύ
ματά της «Τα φύλλα ημερολογίου» 
που αναφέραμε παραπάνω.

Λέγεται ότι ο λόγιος Χρηστομάνος 
ερωτεύτηκε τη Σίσυ για την εξαίρετη 
ομορφιά της και την πνευματική της 
καλλιέργεια.

Η τραγική αυτή αυτοκράτειρα ό
πως την χαρακτηρίζουν δολοφονήθη
κε στη Γενεύη από έναν Ιταλό αναρχι
κό.

Πριν τελειώσουμε το σημερινό μας 
«καλειδοσκόπιο», θα πρέπει να πούμε 
δυο λόγια ακόμα για το «Αχίλλειον».

Το «Αχίλλειον» είναι ένα θερινό 
ανάκτορο που χτίστηκε όπως είπαμε 
από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας 
Ελισάβετ το 1890 στο Γαστούρι της 
Κέρκυρας. Στη θέση αυτή άλλοτε 
βρισκότανε η έπαυλη του Κερκυραίου 
φιλοσόφου Πέτρου Αρμένη Βράιλα. 
Απέχει 9 χιλιόμετρα από την πόλη και 
συνδέεται μ' αυτή με ασφαλτοστρω
μένη ωραία οδό. Η Ελισάβετ που 
καθώς αναφέραμε είχε επισκεφτείκαι 
άλλοτε την Κέρκυρα, είχε αγοράσει 
την έπαυλη Βράιλα και εκατό ακόμα 
μικρές ιδιοκτησίες γιατί ονειρεύτηκε 
να αναστήσει τους κήπου ςτου Αλκίνο
ου. Το ανάκτορο είναι ρυθμού πομπηι- 
ακού. Σ' αυτό βρίσκονται πίνακες 
Ιταλών και Αυστριακών ζωγράφων, 
καθώς και έργα του Κερκυραίου ζω
γράφου Αγγέλου Γιαλλινά.

Τον απέ ραντο κήπο του ανακτόρου 
στολίζουν αγάλματα μεταξύ των οποί
ων και ο θαμαύσιος «Αχιλλεύς» θνή- 
σκων του Χέρτερ. Το 1905 οι κληρονό
μοι της αυτοκράτειρας πούλησαν το 
«Αχίλλειον» στον αυτοκράτορα της 
Γερμανίας Γουλιέλμο τον Β που 
αφαίρεσε το άγαλμα του αγαπημένου 
ποιητή της αυτοκράτειρας Ερρίκου 
Χάινε.
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ti ΣΒΦΡΒΣΥΝΗ
Π Ρ Ω Τ Η  Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Τ Ω Ν  Α Ρ Ε Τ Ω Ν

Ο ΠΛΑΤΩΝ τοποθετεί τη σωφροσύ
νη στην πρώτη γραμμή μεταξύ 

των αρετών.
Σώφρων είναι ο άνθρωπος που 

σκέπτεται και συμπεριφέρεται με σύνε
ση, σωστά. Ηγεμονικός νους χαρακτη
ρίζει τη συμπεριφορά του. Το αντίθετο, 
ο άφρων δεν φέρεται σωστά ούτε στον 
κόσμο ούτε στην οικογένειά του ούτε 
στον εαυτό του.

Ο Σώφρων παραμένει σώφρων κάτω 
από όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. 
Πώς φέρεσαι όταν έχεις δύναμη στα 
χέρια σου; Πώς φέρεσαι τη δύσκολη 
ώρα; Την ώρα της χαράς; Την ώρα του 
φόβου; Οταν είσαι ελεύθερος; Οταν 
έχεις ειρήνη;

Σκεπτόμαστε -  και πόσα δεν σκε
πτόμαστε στα χρόνια του πολέμου και 
της Κατοχής! Περιμέναμε την απελευ
θέρωση για να κάνουμε τόσα πράγματα. 
Θα γινόμαστε, λέγαμε, πιο συνετοί, πιο 
προσεκτικοί, πιο δίκαιοι, πιο σωστοί. Θα 
αποφεύγαμε όλες τις σπατάλες, θα 
συγκεντρώναμε τη σκέψη μας, τις 
προσπάθειες και τις δυνάμεις μας στο 
να κάνωμε το κόσμο δικαιότερο και 
ανθρωπινότερο. Προπάντων, θα δίναμε 
περισσότερο νόημα στη ζωή μας, θα 
χαιρόμαστε και θ ' αξιοποιούσαμε την 
ελευθερία.

Ας μην ειπή κανείς ότι εκμεταλλευ
τήκαμε σωστά τα χρόνια που πέρασαν 
από το τέλος του πολέμου ως σήμερα. 
Αρκεί να ρίξωμε μια ματιά στις πρώτες 
σελίδες των εφημερίδων. Εκτός από τα 
γεγονότα βίας και αναταραχής σ όλον 
τον κόσμο, εκτός από τις ιστορίες της 
μοναξιάς, των φόβων και της αναταρα
χής των ατόμων, συνήθως φαντάζουν, 
σε μεγάλες διαστάσεις οιφωτογραφίες 
εγκληματιών, τοξικομανών, εκφυλισμέ
νων τύπων. Κι αυτό, όταν γίνωνται και 
στον τόπο μας, αλλά και παντού στον 
κόσμο, τόσα γεγονότα που αξίζουν να

προβληθούν και για τα οποία ελάχιστοι 
δείχνουν να ενδιαφέρονται.

Η σωφροσύνη σημαίνει πρώτα επί
γνωση. Καλή γνώση δηλαδή του εαυτού 
μου και των δυνατοτήτων μου, των 
πραγμάτων και της καταστάσεως, του 
άλλου και των άλλων!

Η αξιολόγηση και η δημιουργία 
κριτηρίων για την αξιολόγηση είναι το 
δεύτερο σκαλοπάτι. Προ πάντων μία 
οδηγός παράσταση, ο «ιθύνων νους», 
κατευθύνει τη δραστηριότητα του συ
νετού ανθρώπου.

Παράδειγμα: Θέλω να μορφωθώ. 
Κάτι που απαιτεί πολύν κόπο, προσπά
θεια, πολλή θέληση, θυσίες. Δεν θα 
κάνω ό,τι χρειάζεται και δεν θα είναι 
αποδοτική η προσπάθειά μου, αν δεν 
ξέρω γιατί τη θέλω τη μόρφωση. Την 
θέλω για ν' αποκτήσω χρήματα; Για να 
ικανοποιήσω τη φιλοδοξία τη δική μου 
και των γονέων μου; Την θέλω για να 
ευρύνω τον εαυτό μου και να καταλάβω 
καλύτερα τον κόσμο και τον πολιτισμό;

Για να μπορέσω να βοηθήσω τους 
ανθρώπους; Για να συμμετέχω με 
ενδιαφέρον στη ζωή; Ενα απ αυτά ή 
κάποια απ αυτά, τοποθετημένα σε μια 
σειρά, ανάλογα με την αξία που του 
αποδίδω, θα μου δώσουν την οδηγό 
παράσταση. Θα είναι τόσο καλύτερη και 
αποδοτικώτερη η δραστηριότης μου, 
όσο καλύτερα αξιολόγησα και όσο 
πιστότερα ακολουθώ αυτή την οδηγό 
παράσταση.

Μια συμπεριφορά χωρίς οδηγό πα
ράσταση ή με άσχημα διαλεγμένη 
οδηγό παράσταση δεν μπορεί να είναι 
συνετή· είναι αλλοπρόσαλλη, ρυθμίζε
ται από την τύχη, τις διαθέσεις, τις 
περιστάσεις.

Ενοποιούσα φιλοσοφία ζωής.
Ο Allport, καθορίζοντας τα χαρακτη

ριστικά της ωριμότητας ομιλεί για μια 
ενοποιούσα φιλοσοφία ζωής.

' Ενα άτομο, λέγει, 20, 30 ή ακόμη 70 
ετών δεν είναι απαραιτήτως μια ώριμη 
προσωπικότης. Πράγματι, η χρονολογι
κή ηλικία είναι πολύ φτωχό μέτρο για 
την ψυχική και συναισθηματική ωριμό
τητα. Τα κριτήρια της ωριμότητος θα 
πρέπει να είναι περισσότερο αντικειμε
νικά. Πρώτον απαιτείται ποικιλία ψυχι
κών ενδιαφερόντων, τα οποία αφορούν 
ιδεατά αντικείμενα και αξίες πάνω από 
το πεδίο των εγωκεντρικών επιθυμιών. 
Εαν δεν έχη ξεφύγει κάποιος από το 
πεδίο των αμέσων ορμών και των 
εκάστοτε «κατά το δοκούν» επιθυμιών, 
η ζωή του μικραίνει έκδηλα και γίνεται 
παιδαριώδης. Δεύτερο χαρακτηριστικό

Ο Σωκράτης. Θεωρούσε τη σωφροσύ
νη προϋπόθεση, ώστε ο άνθρωπος να 
μπορέσει να ζει και να νικά.

*
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είναι η ικανότης να αποκτά αληθινά 
κριτήρια και στη συνέχειαικανοποιητικά 
κίνητρα για να σκέπτεται και να έχει 
επίγνωση. Το άτομο με επίγνωση χαίρε
ται να πορεύεται στο δρόμο που αυτό 
εδιάλεξε, να αγωνίζεται και να κατακτά 
συνεχώς έδαφος. Τέλος, αυτός ο 
άρτιος άνθρωπος, που θέλει να είναι 
σώφρων, έχει πάντοτε μια ενοποιούσα 
φιλοσοφία της ζωής, που θα τον εμ- 
πνεύση στη διαμόρφωση της σωστής 
κοσμοθεωρίας. Αλλά, χωρίς την κατεύ- 

' θυνση και τη συνέπεια που προσφέρει 
κάποιο κυρίαρχο ενοποιούν σχέδιο, η 
ζωή μοιάζει κομματιασμένη και χωρίς 
σκοπό.

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά για την 
κατάκτηση της σωφροσύνης δεν είναι 
αυθαίρετα. Επελέγησαν, διότι αντιπρο
σωπεύουν τις τρεις πρωταρχικές λεω
φόρους της εξελίξεως, που είναι ανοι
κτές σε κάθε ανθρώπινο ον κατά τη 
διάρκεια της αναπτύξεώς του: τη λεω
φόρο των ευρυνομένων ενδιαφερόν
των, τη λεωφόρο της αποστάσεως και 
της επιγνώσεως και τη λεωφόρο της 
ολοκληρώσεως για χάρη της πνευματι
κής δημιουργίας.

Η σωφροσύνη συνδέεται άμεσα με 
τη δραστηριότητα του ανθρώπου. Θα 
παρακολουθήσωμε διάφορα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα 
του συνετού ανθρώπου.

Οι αυτοματισμοί είναι βοηθητικά 
μέσα για την εξοικονόμηση των δυνά
μεων. Το πρόγραμμα, ένα μέσο μεγά 
λης αξίας, δεν πρέπει να είναι αυστηρό, 
χωρίς ελαστικότητα’ πάντοτε θα έχει τη 
δυνατότητα ο σώφρων άνθρωπος να το 
μεταβάλλη, όταν βλέπη ότι αυτό απαι
τείται.

Ο συνετός άνθρωπος δεν προχωρεί 
ανεξέλεγκτα. Θα έχη αναστολές, συ
χνά, πολύ συχνά. Αναστολές όμως που 
θα τον κάνουν μόνο να ελέγχη και να 
διορθώνη το δρόμο που ακολουθεί, τις 
απόψεις του ακόμη, όχι ν' αποσύρεται 
και να παραιτήται. παράλληλα, μαζί με 
τις αναστολές, για το συνετό υπάρχουν 
πάντοτε αντίρροπες δυνάμεις, προτρο
πές, που τον αναπτερώνουν.

Η πρόβλεψη είναι άλλο χαρακτηρι
στικό της σωφροσύνης. Κι εδώ με 
μέτρο, όχι σε σημείο που ν αναστέλλη 
κάθε δραστηριότητα, για λόγους δήθεν 
συνέσεως, αλλά τουλάχιστον, όσο χρει
άζεται για ν ' αποφεύγονται κίνδυνοι 
που είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

Σε μεγαλυέερη κλίμακα, η έλλειψη 
προβλέψεως ταλαιπωρεί και βάζει σε 
κίνδυνο έναν μεγάλο αριθμό ατόμων το 
κυκλοφοριακό, το νέφος, το οικιστικό,

που κάνουν τους κατοίκους των πόλε
ων να πνίγωνται, ν ' ασφυκτιούν, δεί
χνουν πόσο η έλλειψη προβλέψεως 
είναι καταστρεπτική.

Ο σώφρων όχι μόνο προβλέπει, 
αλλά και διορθώνει. Πολλές φορές έχει 
αναφερθή πόσο είναι δείγμα ωριμότη- 
τος η διάθεση του ανθρώπου και η 
ικανότητά του να διορθώνη και επανορ- 
θώνη.

Το να κλαίμε επάνω στα λάθη μας 
και να μηρυκάζωμε, δεν οδηγεί πουθε
νά’ χειροτερεύει μόνον τα πράγματα. 
«Διορθώνω, επανορθώνω, όσα δέχον
ται διόρθωση, αλλάζω στάση και... 
προχωρώ. Από κει και πέρα, προσπαθώ 
να μην επαναλάβω τα σφάλματά μου και 
να θυμαμαι μόνον όταν τα βλέπω στους 
άλλους», για να τους κρίνω επιεικώς.

Το μέτρο, παντού, στα λόγια, στις 
πράξεις, στα συναισθήματα, στις εκδη
λώσεις, είναι χαρακτηριστικό της σω
φροσύνης. Ο Σώφρων άνθρωπος δεν 
ξεφεύγει σε υπερβολές ούτε προς τα 
άνω ούτε προς τα κάτω.,

Είναι φυσικό να κυμαίνεται το αν
θρώπινο θυμικό’ μερικές ημέρες βρι
σκόμαστε σε ευφορία, είμαστε έτοιμοι 
για τα πάντα’ άλλοτε βυθιζόμαστέ στην 
αδράνεια, σε μελαγχολία. Η σωφροσύ
νη βοηθεί αυτές τις διακυμάνσεις να 
μένουν σε φυσιολογικά όρια. Στις βε
βαιώσεις που ζητούν πολλά εκπαιδευτι
κά ιδρύματα του εξωτεριικού για να 
δεχθούν έναν φοιτητή υπάρχει και το 
ερώτημα, εάν ο υποψήφιος είναι συναι
σθηματικά σταθερός. Η ψυχική και 
συναισθηματική σταθερότης είναι 
προϋπόθεση για να μπορέση να προχω- 
ρήση κανείς.

Μέτρο στην ψυχική διάθεση, μέτρο 
στη δραστηριότητα. Να μην είναι ούτε 
υπέρμετρη ούτε υποτονική. Ετσι κατα
λαβαίνομε το λόγο της Γραφής «μη 
υπερφρονείν αλλά φρονείν εις το 
σωφρονείν». Το μέτρο μας το ζωντα
νεύει η εικόνα του νερού που κυλά 
ομαλά και αρδεύει μια μεγάλη έκταση. 
Δεν είναι ούτε η πλημμύρα ούτε το 
τέλμα.

Ο σώφρων άνθρωπος δεν διστάζει, 
μάλλον επιδιώκει, να ζητή συμβουλή 
από καταλλήλους συμβούλους. Σε μια 
δύσκολη στιγμή, ή πριν να πάρης μια 
σοβαρή απόφαση, όταν είσαι οργισμέ
νος, πικραμένος, μη μένης μόνος. 
Μάθε να ρωτάς. Ποιόν; Αλλά μήπως 
σωφροσύνη δεν είναι και το να διαλέγω 
το περιβάλλον μου;

Ο σώφρων παίρνει τις κρίσιμες 
αποφάσεις του σε στιγμές της ζωής 
του που βρίσκεται σε ακμή, όχι όταν

είναι πεσμένος, όταν βρίσκεται σε 
σύγχυση.

Η εικόνα του πολικού αστέρος και 
της μαγνητικής βελόνης που στρέφε
ται πάντα σ' αυτόν, είναι χρησιμώτατη 
στον καθημερινό βίο. Ο σώφρων άν
θρωπος έχει έναν πολικό αστέρα και μία 
πυξίδα που δεν παύει να παρακολουθή. 
Πολλές φορές χρειάζεται να διορθώνη 
την πορεία του.

Σωφροσύνη σημαίνει: Να έχη ο 
άνθρωπος γνώσεις. Να καλλιεργή τον 
εαυτό του. Να σταθμίζη. Να έχη κριτή
ρια και ν' αποβλέπη σε μελλοντικό 
αποτέλεσμα που οδηγεί στην πρόοδο.

Στο «Φαίδωνα» του Πλάτωνος εμ
φανίζεται ο Σωκράτης ψάχνοντας να

βρη από πού να πιαστη. Ανέτρεξε 
στους Ελεάτες, στους Ιωνες φιλοσό
φους... στο τέλος αρπάχτηκε από μια 
έννοια που την πρωτοέδειξε ο Αναξα
γόρας. Ο «ιθύνων νους» για τον Αναξα
γόρα είναι ο Δημιουργός, που έβαλε 
τάξη στο Σύμπαν για το Σωκράτη, ο 
ιθύνων νους έ ρχεται στο εσωτερικό του 
ανθρώπου να δείξη την ηγεμονία της 
ψυχής, που είναι οδηγός του ανθρώ
που, για να μάθη να ζη και να νικά.

Για το ηγεμονικόν ομιλεί και ο 
στωϊκός Μάρκος Αυρήλιος: «Πώς εαυ- 
τώ χρήται το ηγεμονικόν ο άνθρω
πος...».

Περιγράφει ο Ισοκράτης ποιούς 
θεωρεί πεπαιδευμένους ανθρώπους η 
ελληνική σοφία (Παναθηναϊκός).

«Πρώτον μεν καλώ πεπαιδευμέ
νους τους καλώς χρωμένους τοις 
πράγμασιν τοις κατάτηνημέρανπεριπί- 
πτουσι και την δόξαν επιτυχή των 

Συνέχεια στη σελ. 861
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Μ ΕΧΡΙ και το δέκατο εννατο αιώνα 
στην αρχή του Κοινού Δικαίου 

πως όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μπροστά 
στον νόμο δίνονταν η ερμηνεία πως 
όλοι όσοι διάπρατταν κάποιο έγκλημα 
έπρεπε να παρουσιάζονται στο ίδιο 
δικαστήριο και πως το δικαστήριο έ
πρεπε να επιβάλλει ποινές ανάλογα με 
το έγκλημα που διαπράχθηκε κι όχι 
ανάλογα με το πρόσωπο που το διέ- 
πραξε.

Η μόνη παραχώρηση που γινόταν 
ήταν για παιδιά ηλικίας κάτω των εφτά 
χρόνων που θεωρούνταν ανίκανα να 
έχουν ένοχη διάνοια για να διαπράξουν 
ένα έγκλημα. Παιδιά όμως που ήταν 
πάνω από εφτά χρόνων απαγχονίζον- 
ταν, εξορίζονταν κι εφυλακίζονταν 
ακριβώς όπως κι οι ενήλικες εγκλημα
τίες. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά: 

Το Φλεβάρη του 1814 πέντε παιδιά 
καταδικάστηκαν από το « Ό ουλντ 
Μπέϊλυ» σε θάνατο. Τα παιδιά αυτά 
ήταν οι Φάουλερ, 12 χρόνων, και 
Γουλφ 12 χρόνων, Σόλομονς, 9 χρό
νων, και Μπάρρελ, 11 χρονών, που 
κατηγορούνταν για διάρρηξη κατοικίας 
και κλοπή ενός ζευγαριού παπουτσιών.

Κι ανάμεσα στα παιδιά που καταδι
κάστηκαν σε εξορία ήταν ο Γουίλλιαμ 
Πίγκλεν, 14 χρονών, που καταδικάστη
κε σε εφτά χρόνια εξορία γιατί έκλεψε 
ένα μεταξωτό μαντήλλι, η Ματίλτα

Σέυμουρ, 10 χρόνων, σε εφτά χρονιά, 
γιατί έκλεψε ένα μαντό και ένα σακκά- 
κι, κι ο Τόμας Μπελ 11 χρόνων, κι 
αυτός σε εφτά χρόνια εξορία γιατί 
έκλεψε δυο μεταξωτά μαντηλάκια. Ο- 
βως φαίνεται, ο απαγχονισμός, η εξο
ρία κι η φυλάκιση ήταν τα μόνα μέσα 
που μπορούσε να σκεφτεί και να πάρει, 
την εποχή εκείνη, το κράτος για ν 
αντιμετωπίσει τους εγκληματίες που 
αυξάνονταν όλο και περισσότερο εξ 
αιτίας της βιομηχανοποίησης και της 
αστικοποίησης που αναπτύχθηκε το 
δέκατο έννατο αιώνα.

Ο τρόπος αντιμετώπισης της εγ
κληματικότητας επηρεαζόταν σοβαρά 
από την ηθική φιλοσοφία που επικρα
τούσε την εποχή εκείνη. Πίστευαν, 
δηλαδή, πως το έγκλημα δεν ήταν 
μόνο πταίσμα ενάντια στην κοινωνία μα 
και ενάντια στο Θεό. Ηταν μια αμαρ
τία που έπρεπε να εξαγνισθεί. Είχαν 
την εντύπωση πως μια αυστηρη τιμω
ρία, όπως ήταν η απολογία, έκανε καλό 
στην ψυχή και πως ήταν αναγκαία για 
την κάθαρση των νέων και των γέρων.

Αναμόρφωση
Οπως γίνεται τις περισσότερες φο

ρές, προτού κινηθεί το κράτος στον 
τομέα της αντίκρυσης των προβλημά
των των νεαρών εγκληματιών, την

Ό λες σχεδόν οι χώρες του κόσμου 
αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρό πρό
βλημα στο χώρο της εγκληματικότητας 
των ανηλίκων, και παίρνουν διάφορα 
μέτρα για τον περιορισμό της, όπως 
την εισαγωγή των ανηλίκων σε ειδικά 
ιδρύματα κ.α.

πρωτοβουλία πήραν ομάδες ιδιωτών 
που είχαν κάποια επιρροή στην κοινω
νία κι άλλοι εθελοντές. Οι άνθρωποι 
αυτοί ανάπτυξαν αξιόλογη δραστηριό
τητα και πήραν πρακτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν βοήθεια και στέγη 
στους νέους που είχαν ανάγκη από 
βοήθεια. Είναι δύσκολο ν' αναφέρει 
κανείς, με τα ονόματά τους, όλους 
εκείνους τους πρωτοπόρους ιδιώτες 
αναμορφωτές. Ωστόσο ονόματα σαν 
εκείνα του Τζων Χάουγουορντ, της 
Ελίζαμπεθ Φράϋ και της Μαίρη Κάρ- 
πεντερ ξεχωρίζουν ανάμεσα στους 
άλλους, σαν γίγαντες, στον τομέα της 
προστασίας των νέων.

Το 1788 ιδρύθηκε η «Φιλανθρωπική 
Κοινωνία» με σκοπό να προστατεύσει 
φτωχά παιδιά και τα παιδιά κακοποιών 
που βρίσκονταν στις φυλακές. Να 
αναμορφώσει παιδιά που είχαν αναπτύ
ξει κάποιαν εγκληματική δραστηριότη
τα. Να βοηθήσει, όλα τούτα τα παιδιά 
να γνωρίσουν τη χαρά και τη ζεστασιά 
της οικογένειας που τόσο τους έλειπε.

Τα πρώτα παιδιά που πήρε στην 
προστασία της η «Φιλανθρωπική Κοι
νωνία» τα εμπιστεύθηκε σε θετούς 
γονείς μα αργότερα, όταν ο αριθμός 
τους μεγάλωνε, νοίκιασε σπίτια στα 
οποία συγκέντρωσε τα παιδιά και δώρι
σε γυναίκες Διευθύντριες.

Ετσι το πρώτο αναμορφωτήριο του 
δέκατου έννατου αιώνα ιδρύθηκε από 
τη «Φιλανθρωπική Κοινωνία» στο Σάου- 
θγουαρκ το 1792 και το δεύτερο σ 
ένα αγρόκτημα στο Ρέντχιλ το 1849.

Η ηθική και η θρησκεία ασκούσαν 
σημαντική επίδραση κι' η κάθαρση 
επιδιωκόταν τώρα με την επίδειξη 
συμπάθειας παρά με οργή.

Ο Αιδεσιμότατος Σύδνευ Τέρνερ, 
εφημέριος της «Φιλανθρωπικής Κοι
νωνίας» υπήρξε ένας από τους πρώ
τους που αντιλήφθησαν τη σημασία 
της διαβάθμισης των παιδιών που γί
νονταν δεκτά στο ίδρυμα και της 
ιδιαίτερης μεταχείρησης του καθενός 
απ' αυτά ανάλογα με την περίπτωση 
και τη συμπεριφορά του.
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Η σπουδαιοτητα της οικογένειας στην πρόληψη της παιδικής 
εγκληματικότητας αναγνωρίζεται τώρα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά και η πολιτική σήμερα είναι να βοηθείται το παιδί, 
όπου τούτο είναι δυνατό, μέσα στο δικό του οικογενειακό 
περιβάλλον, ενθαρρόνοντας και βοηθώντας τους γονείς ν 
ανταποκρίνονται στις υποχρώσεις κι ευθύνες τους προς τα 
παιδιά τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ
Ο Αιδ. Τέρνερ επίμενε στην καλλι

έργεια της αυτοπειθαρχίας κι έλεγε: 
«Πρέπει να επιδιώκουμε την εθελοντι
κή, όχι την επιβλημένη, καλή διαγωγή 
γιατί μόνο η πρώτη έχει διάρκεια.

Οταν ο νέος συνηθίσει να εξαρτάται 
από την επίβλεψη και την πειθαρχία 
που του επιβάλλουμε, θα μοιάζει με το

παιδί που χρειάζεται να το κρατάμε 
πάντα από το χέρι. ΚΓ όταν η τεχνητή 
αυτή βοήθεια πάψει να του δίνεται, 
όταν μπει στη ζωή, θα σκοντάφτει σε 
κάθε του βήμα».

Τα επιτεύγματα της «Φιλανθρωπι
κής Κοινωνίας» ήταν τέτοια που δεν 
μπορούσε να τα παραγνωρίσει η Κυ
βέρνηση. Ετσι, παρ' όλη την αρχική 
της άρνηση να παραχωρήσει σ' αυτήν 
κάποια οικονομική βοήθεια, το 1854, 
με σχετική νομοθεσία εξουσιοδότησε 
την ίδρυση αναμορφωτικού σχολείου 
που θα λειτουργούσε κάτω από την 
διεύθυνση οργανώσεων, που θα προ- 
σφέρονται εθελοντικά, με την επίβλε
ψη του Υπουργού Εσωτερικών. Στα 
σχολεία αυτά θα στέλνονταν για ανα
μόρφωση παιδιά που είχαν καταδικα- 
σθεί σε φυλάκιση.

Ετσι, για να γίνει ένας ανήλικος 
δεκτός σε αναμορφωτική σχολή έπρε
πε να είχε προηγουμένως καταδικα- 
σθεί από δικαστήριο σε φυλάκιση. Αυτό 
συνέχισε μέχρι το 1899 που καταργή- 
θηκε η ποινή φυλάκισης για ανήλικους 
παραβάτες.

Την εποχή εκείνη επικρατούσε ο 
φόβος πως πολλοί γονείς θα συμβού
λευαν τα παιδιά τους να διαπράξουν 
κάποιο έγκλημα μόνο και μόνο για να 
μπορέσουν να γίνουν δεκτά σ ένα 
αναμορφωτικό σχολείο και να επωφε-

ληθούν από τις διευκολύνσεις που 
παρείχαν τα σχολεία του είδους αυτου 
για επιμόρφωση και βιομηχανική εκπαί
δευση. Αυτό φυσικά αντανακλά πολύ 
ασχημα στις ευκαιρίες που δίνονταν 
στους νέους της εποχής εκείνης για 
τεχνική και βιομηχανική εκπαίδευση.

Εκπαίδευση
Πολύ πριν από τη θέσπιση του 

νόμου για την εκπαίδευση του 1870, τα 
παιδιά στα αναμορφωτήρια διδάσκον
ταν λίγη γραφή, ορθογραφία και ανά
γνωση. Με την εξέλιξη του εκπαιδευτι
κού συστήματος αγόρια και κορίτσια 
των αναμορφωτηρίων μπορούσαν να 
παρακολουθούν μαθήματα σε τοπικά 
σχολεία. Με την διευθέτηση αυτή τα 
παιδιά των αναμορφωτηρίων έπαιρναν 
καλύτερη μόρφωση και συνάμα, με την 
ανάμιξή τους με άλλα παιδιά βοηθούν- 
ταν στην αποκατάστασή τους στην 
κοινωνία. Εκτός από τα συνηθισμένα 
μαθήματα μέσα στην τάξη, τα μεγαλύ
τερα αγόρια διδάσκονταν και διάφορα 
επαγγέλματα, όπως ξυλουργική, και τα 
κορίτσια οικιακά επαγγέλματα.

Τα μέλη της Επιτροπής για τους 
Ανήλικους εγκληματίες επισκέπτονταν 
συχνά αναμορφωτήρια όπως και άλλα 
σχολεία για βιομηχανική εκπαίδευση 
στα οποία φοιτούσαν παιδιά που δεν
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Η σύγχρονη φιλοσοφία σχετικά με την 
παιδική εγκληματικότητα είναι πως τα 
περισσότερα παιδιά κάνουν σφάλματα, 
ώσπου να μεγαλώσουν. ' Οταν κάνουν 
σφάλματα εκείνο που χρειάζεται είναι 
συμβουλές και βοήθεια κι όχι προσα
γωγή στα δικαστήρια με τα ανεπιθύμη
τα επακόλουθα όπως είναι το στίγμα 
και η ύπαρξη ενός επίσημου εγκλημα- 
τολογικου προηγούμενου.

καταδικάστηκαν από δικαστήρια. Σε 
έκθεσή της το 1927 η Επιτροπή αυτή 
ανάφερε πως τα αναμορφωτήρια ήταν 
καλά εξοπλισμένα και, κρίνοντας από 
το γεγονός πως μόνο ένα μικρό ποσο
στό από τους τροφίμους παρουσιάζον
ταν για δεύτερη φορά σε δικαστήριο, 
έβγαινε το συμπέρασμα πως πέτυχαν 
στην αποστολή τους.

Το πιο σημαντικό για την έκθεση 
ήταν πως έγινε αποδεκτή η εισήγηση 
που γινόταν σ ’ αυτή πως τα απροστά
τευτα παιδιά έπρέπε να τυγχάνουν της 
ίδιας μεταχείρησης με τους νεαρούς 
εγκληματίες, σ ένα ενιαίο σύστημα.

Η κατάργηση της διάκρισης ανάμε
σα στα αναμοσωωτήρια και τα σχολεία 
για βιομηχανική κατάρτιση έγινε το 
1933 με τη θέσπιση του Νόμου Περί 
Παιδιών και Νεαρών Προσώπων, που 
προνοούσε για ιδρύματα ενός μόνο 
τύπου που έγιναν γνωστά σαν «Εγκε
κριμένα Σχολεία».

Τα σχολεία αυτά ήταν ιδρύματα στα 
οποία έμεναν τα παιδιά. Λειτουργού
σαν με την έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών και διευθύνονταν από τις 
τοπικές αρχές, θρησκευτικά ιδρύματα 
ή άλλες οργανώσεις που προσφέρον- 
ταν εθελοντικά για το σκοπό αυτό.

Προορισμός των σχολείων αυτών 
ήταν να δέχονται αγόρια και κορίτσια 
για τα οποία τα δικαστήρια είχαν την 
γνώμη πως έπρεπε να αποχωριστούν 
από τα σπίτια τους και να περιοριστούν 
σ' αυτά για μια σχετικά μεγάλη χρονική 
περίοδο για σκοπούς εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με το Νόμο περί Παιδιών και 
Νεαρών Προσώπων του 1969 τα εγκε
κριμένα σχολεία δεν υφίστανται πια 
επίσημα γιατί έχουν συγχωνευθεί με το 
σύστημα των «Κοινοτικών Σπιτιών» που 
καλύπτει μεγάλη ποικιλία ιδρυμάτων 
που ανταποκρίνονται στις διάφορες 
ανάγκες των παιδιών που βρίσκονται σ' 
αυτά.

Για τον τρόπο λειτουργίας των 
σχολείων αυτών δεν προβλέπονται αλ
λαγές σύντομα. Ωστόσο, μια βασική 
αλλαγή στη διαδικασία για τη λήψη 
αποφάσεων δημιούργησε πολλή σύγχι- 
ση.

Ενώ πρώτα το δικαστήριο είχε το 
δικαίωμα να στείλει έναν παραβάτη σε 
εγκεκριμένο σχολείο, τώρα το δικαίω
μα αυτό δόθηκε στις τοπικές αρχές. 
Το μόνο που μπορεί να διατάζει το 
δικαστήριο είναι να θέτει έναν παραβά
τη κάτω από την κηδεμονία της Τοπι
κής Αρχής και αυτή, αποφασίζει αν θα 
στείλει το παιδί σε εγκεκριμένο σχο
λείο ή σε Κοινοτικό Σπίτι -  ή αν θα το 
αφήση στην φροντίδα της δικής του 
οικογένειας.

Τεχνική Εκπαίδευση
Το πρόβλημα επαγγελματικής απο

κατάστασης είναι διπλά σπουδαίο για 
όσους, τον καιρό που φυλακίζονται, 
είναι ηλικίας μεγαλύτερης από εκείνη 
που συνήθως έχει ένας όταν τελειώνει 
το σχολείο. Και είναι για το σκοπό αυτό 
που το σύστημα επαγγελματικής επι
μόρφωσης των φυλακισμένων συνδυά
στηκε με τη βιομηχανική εκπαίδευση 
των ενηλίκων και αποτελεί στην πρα
γματικότητα το μόνο τρόπο παροχής 
κάποιου είδους τεχνικής εκπαίδευσης 
σε νεαρούς εγκληματίες μέσα σε 
σχετικά μικρή περίοδο. Το σύστημα 
αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
που νεαροί εγκληματίες δεν είναι τόσο 
νεροί για να γίνουν δεκτοί η δεν είναι 
επιθυμητό να γίνουν δεκτοί σε εγκε
κριμένο σχολείο (Κοινοτικό Σπίτι) μα 
που χρειάζονται μια σχετικά μεγάλη 
περίοδο αναμορφωτικής αγωγής.

Το σύστημα αυτό εισήχθηκε για 
πρώτη φορά το 1900 με σκοπό την 
αναμόρφωση εγκληματιών ηλικίας με
ταξύ 16 και 21 χρόνων και οι κυριώτε- 
ρες αρχές του συστήματος αυτού 
ήταν:

α) αυστηρή ταξινόμηση 
β) σταθερή πειθαρχία 
γ) σκληρή εργασία, και 
δ) οργανωμένη επίβλεψη μετά την 

απόλυση.
Δύο σημεία πρέπει να προσεχθούν 

ιδιαίτερα. Πρώτο, το σύστημα αυτό 
μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο στις 
περιπτώσεις εγκληματιών που υπόκειν- 
ται σε φυλάκιση, και μόνο με εντολή 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Καμιά ε 
ξαίρεση δεν μπορούσε να γίνει ούτε 
και για εθελοντές για τέτοια αναμορ
φωτική αγωγή. Δεύτερο σημαντικό ση
μείο είναι η πρόνοια για συστηματική 
παρακολούθηση κι επίβλεψη μετά την 
απόλυση. Για το δεύτερο αυτό σημείο 
θ' αναφερθούμε και πιο κάτω.

Το 1909 με τη θέσπιση του νόμου 
Περί Προλήψεως του Εγκλήματος το 
νέο σύστημα μπήκε πάνω σε καινούργι
ες βάσεις που αποτελούσαν κατά κά
ποιο τρόπο, συγκερασμό των παλαιών 
ιδεών για αυστηρή πειθαρχία και των 
νέων αντιλήψεων για αναμόρφωση με 
την επιμόρφωση και την επαγγελματι
κή αποκατάσταση. Στα παλαιά χρόνια οι 
μόνες εργασίες που υπήρχαν ήταν 
χειρωνακτικές μα με τον καιρό, δινό
ταν περισσότερη έμφαση στην εκμά
θηση διαφόρων τεχνών που είχαν κα
λύτερες απολαβές.

Εποπτεία
Το σύστημα κηδεμονίας που χρησι

μοποιείται τόσο πλατιά σήμερα, είναι 
ένα ακόμη παράδειγμα των αλλαγών 
στις συνήθειες και στην πολιτική που 
ακολουθούνται στο αντίκρυσμα των 
εγκληματιών -  νέων και ηλικιωμένων. 
Για μια ακόμα φορά, το κράτος επωφε
λούμενο από τα πειράματα της εκκλη
σίας και άλλων εθελοντών κοινωνικών 
λειτουργιών, υιοθέτησε την αρχή πως 
οι νεαροί εγκληματίες πρέπει ν ' αντι- 
κρύζονται με συμβουλές, φιλία και 
βοήθεια κι' όχι με την τιμωρία και το 
κλείσιμό τους σε ιδρύματα.

Σύμφωνα με το νόμο περί Κηδεμο
νίας Παραβατών του 1907 η επιτήρηση 
ενός παραβάτη από έναν ειδικά εκπαι
δευμένο λειτουργό αποσκοπούσε στο 
να προστατεύσει την κοινωνία μα και 
να βοηθήσει τον επιτηρούμενο να γίνει 
περισσότερο αυτοπειθαρχημένος και
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υπεύθυνος άνθρωπος.
Σύμφωνα με το νόμο περί Παιδιών 

και Νεαρών Προσώπων του 1969 η 
αρχή της Κηδεμονίας διατηρείται, αλ
λά το δικαστικό διάταγμα αναφέρεται 
οαν «Διάταγμα Επιτηρήσεως», που ό
πως και το «Διάταγμα Κηδεμονίας», 
μπορεί να διαλαμβάνει υποχρεώσεις 
και όρους. Ο τρόπος όμως επιβολής 
των υποχρεώσεων αυτών διαφέρει πο
λύ από τις παλαιός μεθόδους που το 
δικαστήριο περιελάμβανε τους όρους 
αυτούς στο διάταγμά του. Σύμφωνα με 
τη νεώτερη νομοθεσία ο Κηδεμόνας 
(δηλαδή η τοπική αρχή ή ο Κηδεμονευ- 
τικός λειτουργός) αποφασίζει για τη 
συγκεκριμένη «ενδιάμεση αγωγή» που 
μπορεί να ποικίλλει για παράδειγμα, 
από μια χρονική περίοδο σε ένα ίδρυμα 
μέχρι τη συμμετοχή σε κάποιο όμιλο 
θερινής κατασκήνωσης νέων ή λέσχης 
νέων.

Οι διευθυντές και το προσωπικό 
των αναμορφωτικών ιδρυμάτων πίστευ
αν πως κι ο καλύτερος ακόμα τύπος 
τροφίμου έχει τάση να γυρίσει ξανά 
στο έγκλημα όταν φύγει από το ανα
μορφωτήριο αν γυρίσει στο παλαιό του 
περιβάλλον χωρίς κάποια θετική επιτή
ρηση. Μερικά από τα μέτρα που λαμβά- 
νονταν στην αρχή ήταν να στέλλουν τα 
παιδιά στο στρατό μετά από το αναμορ
φωτήριο, ή να τους βρίσκουν κατάλλη
λο εργοδότη. Εκείνο όμως που χρεια
ζόταν ήταν πανεθνική οργάνωση που

θάχε συνέχεια επαφή με όσα πρόσωπα 
είχαν ανάγκη από κάποια βοήθεια. 

Οπως γίνεται συνήθως, το σχέδιο 
άρχισε πάνω σε εθελοντική βάση στο 
Λονδίνο το 1901, με ένα μικρό προϋ
πολογισμό, μα το 1908 με τη θέσπιση 
του νόμου Περί Προλήψεως Εγκλημά
των, δόθηκε σ' αυτό επίσημη υπόστα
ση. Αργότερα, το 1948, τη φροντίδα 
για τα πρόσωπα που έφευγαν από τα 
αναμορφωτήρια ανάλαβε ο «Κεντρικός 
Σύνδεσμος Μ ετα-αναμορφω τικής 
Φροντίδας» που μόλις είχε συσταθεί, 
πράγμα που αποτελούσε την τελική 
αναγνώριση πως ένα καλά οργανωμένο 
σώμα επαγγελματιών κοινωνικών λει
τουργών ήταν απαραίτητο για το χειρι
σμό ενός τόσο μεγάλου και σοβαρού 
έργου.

Παρατηρήσεις
Τώρα θα αναφερθούμε στη συνή

θεια που επικρατεί στην αστυνομία να 
κάμνει παρατηρήσεις στους παραβά
τες αντί να τους παρουσιάζει στο 
δικαστήριο, και στις διαδικασίες που 
εισήχθηκαν με τη θέσπιση της νομοθε
σίας περί Παιδιών και Νεαρών Προσώ
πων του 1969, για να μη προσάγονται 
παιδιά στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του 
Νόμου περί Παιδιών και Νεαρών Προ
σώπων, παιδιά κάτω των 14 ετών δεν 
πρέπει να κατηγορούνται για οποιοδή

ποτε αδίκημα και νεαρά πρόσωπα (ηλι
κίας πάνω των 14 και κάτω των 17) τότε 
μόνο θα κατηγορούνται όταν οι γονείς, 
ο δάσκαλος ή η Αστυνομία αδυνατούν 
να διευθετήσουν την υπόθεση με πα
ρατηρήσεις και συμβουλές. Αυτό 
προϋποθέτει στενή συνεργασία ανάμε
σα στην Αστυνομία, τους γονείς, το 
δάσκαλο και το Τμήμα παιδιών. Μ όλο 
που τα άρθρα 4 και 5 δεν μπήκαν 
ακόμη σ εφαρμογή, η Αστυνομία υιο
θέτησε τη διαδικασία που διαλαμβά
νουν αυτά και τα Γραφεία Ανηλίκων 
αναλαμβάνουν τις αναγκαίες εξετά
σεις.

Η φιλοσοφία της νομοθεσίας αυ
τής, όπως εκτίθετο στην Λευκή Βίβλο 
«Παιδιά με Προβλήματα» είναι πως τα 
περισσότερα παιδιά, κάνουν σφάλματα, 
ώσπου να μεγαλώσουν. ' Οταν κάνουν 
σφάλματα εκείνο που χρειάζονται είναι 
συμβουλές και βοήθεια κι όχι προσα
γωγή στο δικαστήριο με τα ανεπιθύμη
τα επακόλουθα όπως είναι το στίγμα 
και η ύπαρξη ενός επίσημου εγκλημα- 
τολογικού προηγούμενου.

Στην πραγματικότητα πολλοί νεαροί 
παραβάτες συμβουλεύονταν από τον 
αστυνομικό που εκτελούσε περιπολία 
για μικροπταισματα ή από ανώτερο 
αξιωματικό για σοβαρότερα πταίσματα 
πολύ πριν από την έκδοση οποιοσδήπο
τε Λευκής Βίβλου ή τη θέσπιση οποι
οσδήποτε σχετικής με τα παιδιά και 
νεαρά πρόσωπα νομοθεσίας. Η Αστυ
νομία δεν είναι υποχεωμένη να παρου
σιάζει στα δικαστήρια όλες τις υποθέ
σεις που χειρίζεται ούτε και μπορούν 
οι τοπικές αρχές να της επιβάλουν κάτι 
τέτοιο. Αυτό βρισκόταν πάντοτε στη 
διάκρισή της, μα τελευταία αυξήθηκε η 
τάση να γίνεται μόνο παρατήρηση 
στους νεαρούς παραβάτες.

Το Τμήμα Νεαρών παραβατών συνι- 
στά να γίνεται παρατήρηση:

α) Οταν το παιδί παραδεχθή το 
σφάλμα του.

β) Ό ταν οι γονείς, το παιδί και το 
θύμα συμφωνούν πως πρέπει να γίνει 
παρατήρηση.

γ) ' Οταν ενημερώνονται κι οι άλλες 
ενδιαφερόμενες Αρχές και συμφω
νούν πως η παρατήρηση θάναι προς το 
συμφέρο του παιδιού.

Ο σωστός τρόπος για να γίνει 
παρατήρηση σ ένα παιδί είναι ο ακό
λουθος: Ο πατέρας ή η μητέρα οδηγεί 
το παιδί στον Αστυνομικό Σταθμό όπου 
Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομί
ας εν στολή μιλά με αυστηρό τρόπο 
στο παιδί, στην παρουσία του πατέρα ή 
της μητέρας του και το προειδοποιεί
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για τις συνέπειες που θάχει αν τυχόν 
κάμει κάποιο σφάλμα στο μέλλον. Η 
προσωπικότητα του Αξιωματικού που 
κάμνει την παρατήρηση έχει μεγάλη 
σχέση με την απήχηση που θάχει στον 
νεαρό.

Μόλις το 1908 νομιμοποιήθηκε η 
αρχή πως οι νεαροί εγκληματίες έπρε
πε να παρουσιάζονται σε διαφορετικό 
δικαστήριο. Αυτό έγινε με τη θέσπιση 
του νόμου περί Παιδιών. Τα δικαστήρια 
για τους Ανήλικους εξουσιοδοτήθηκαν 
να εκδικάζουν συνοπτικά (δηλαδή χω
ρίς να παραπέμπουν στο Ανώτερο 
Δικαστήριο) υποθέσεις στις οποίες οι 
κατηγορούμενοι ήταν ηλικίας κάτω των 
16 χρόνων. Τα δικαστήρια αυτά δεν 
επέτρεπαν στο κοινό να παρακολουθεί 
τη δίκη μα θα διάτασσαν τους γονείς 
να παρευρίσκονται σ αυτήν υπογραμ
μίζοντας έτσι τη σημασία που δίνουν 
στην ευθύνη των γονιών.

Με την εισαγωγή του θεσμού των 
Δικαστηρίων για Ανήλικους δεν γινόταν 
πια διάκριση ανάμεσα σ εκείνους που 
διάπραξαν κάποιο έγκλημα κι εκείνους 
που δεν εγκλημάτισαν μα είχαν ανάγκη 
από προστασία.

Τα δικαστήρια αυτά είχαν αρμοδιό
τητα να μεριμνούν για την παροχή 
προστασίας, αλλά και για την επιβολή 
του νόμου ανάλογα με την περίπτωση 
που παρουσιαζόταν. Στην πράξη η 
πολιτική που ακολουθούσαν τα δικα
στήρια αυτά ήταν να μη επιβάλλουν 
τιμωρίες σε καμιά περίπτωση.

Το 1933 με τη θέσπιση του Νόμου 
Περί Παιδιών και Νεαρών Προσώπων 
εδραιώθηκε η θέση των Δικαστηρίων 
για Ανήλικους κι έγινε καθαρό πως 
πρώτο μέλη μα ήταν η αναμόρφωση κι 
ευημερία των νεαρών εγκληματιών και 
το πρόβλημα της επιβολής ποινής είχε 
δευτερεύουσα σημασία.

Το 1960, ύστερα από εμπειρία 
πάνω από μισό αιώνα, το σύστημα των 
Δικαστηρίων για Ανηλίκους, αμφισβη
τήθηκε από δύο επιτροπές που διορί
στηκαν από την Κυβέρνηση, μια για την 
Αγγλία και την Ουαλλία και άλλη για τη 
Σκωτία. Η πρώτη που ήταν γωνστή σαν 
«Επιτροπή Ινγλεπάυ» είχε δίλημμα 
σχετικά με τις αντικρουόμενες δύο 
πλευρές του προβλήματος δηλαδή την 
αντιμετώπιση του εγκλήματος και την 
φροντίδα για την ευημερία των νέων, 
που κατά την άποψη πολλών σχολια
στών, τα δικαστήρια για τους Ανήλι
κους δεν μπόρεσαν να λύσουν.

Οι συστάσεις που έγιναν πάνω στο 
θέμα αυτό, όπως αύξηση του ορίου 
ηλικίας για ποινικήν ευθύνην σε 12, και

για νέες διαδικασίες για παιδιά κάτω 
των 12 που διέπρατταν εγκλήματα 
ώστε να τυγχάνουν μεταχείρισης σαν 
πρόσωπα που χρειάζονται «φροντίδα, 
προστασία, πειθαρχία ή έλεγχο» δε 
μπορούσαν παρά να θεωρηθούν σαν 
συμβιβαστικές.

Εξ άλλου, η επιτροπή Κιλπράντον 
για τη Σκωτία, ακολούθησε καθαρή 
γραμμή κι απορριψε, χωρίς καμμια 
συζήτηση, την ιδέα για τη λήψη δικα
στικών μέτρων εναντίον ανηλίκων. Υ
ποστήριζε πως νεαροί παραβάτες κά
τω των 16 είτε αυτοί ήταν εγκληματίες 
είτε ήταν πρόσωπα που είχαν μόνο 
ανάγκη από φροντίδα και αγάπη έπρε
πε να παρουσιάζονται μπροστά σε μια 
ειδική επιτροπή που μοναδική της 
έγνοια θάταν να βρει την κατάλληλη 
μεταχείριση ανάλογα με τα γεγονότα, 
που θα παραδέχονταν το παιδί και οι 
γονείς του. Αν το παιδί αρνηθεί τα 
γεγονότα, αν δηλαδή αρνηθεί την 
ενοχή η υπόθεση θα πρέπει να παρα- 
πέμπεται στο Δικαστήριο το οποίο, αν 
βρει πως το παιδί είναι ένοχο, επιστρέ
φει την υπόθεση στην ειδική επιτροπή 
για να αποφασίσει για τη μεταχείριση 
που θα τύχει το παιδί.

Στην Αγγλία τα Δικαστήρια για τους 
Ανηλίκους παράμειναν και η ηλικία για 
ποινική ευθύνη αυξήθηκε στα δέκα κι 
εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 
σήμερα, παρά τις συστάσεις του εργα
τικού Κόμματος και της Εργατικής 
Κυβερνήσεως για την εισαγωγή του 
θεσμού των οικογενειακών δικαστηρί
ων και Συμβουλίων, βασισμένων πάνω 
στην φιλοσοφία των προτάσεων της 
Επιτροπής Κιλπράντον. Η μόνη αντί
δραση για την εισαγωγή του θεσμού 
των οικογενειακών δικαστηρίων που 
προβλήθηκε από όλες τις πλευρές 
βασιζόταν στο γεγονός πως θα δημι- 
ουργείτο προηγούμενο να στερείται 
κάποιος την ελευθερία του χωρίς να 
υπάρχει απόφαση αρμόδιου Δικαστηρί
ου. Εξ αιτίας αυτών και άλλων αντιδρά
σεων οι προτάσεις απορρίφθηκαν και 
περισσότερο ήπιες αλλαγές ενσωμα
τώθηκαν σ άλλη Λευκή Βίβλο και στον 
περί Παιδιών και Νεαρών Προσώπων 
Νόμο του 1969. Και στο νόμο και στη 
Βίβλο υπάρχει πρόνοια για τη διατήρη
ση των Δικαστηρίων για τους Ανήλι
κους, μα τίθενται περιορισμοί για την 
προσαγωγή παιδιών και νεαρών προσώ
πων σε δίκη.

Ειδικά, τον τελευταίο αιώνα η πολι
τική σ ότι αφορά την επιβολή ποινών 
αλλαξε, εξ αιτίας των αλλαγών που 
έγιναν στην αντίκρυση της παιδικής

εγκληματικότητας. Ο ρυθμός της αλ
λαγής αυτής ήταν αργός μα σταθερός 
και πολλές φορές η επίσημη πλευρά 
βρισκόταν ν ακολουθεί τα πειράματα 
και τις έρευνες που έκαμναν ομάδες 
εθελοντών. Πολλές από τις μεθόδους 
στις οποίες έγινε αναφορά συνυπήρ
χαν και παλαιές μέθοδοι και επιχειρή
ματα εξακολουθούν και σήμερα να 
υπάρχουν σε ελαφρά τροποποιημένη 
μορφή. Για παράδειγμα φυλακές και 
άλλα κέντρα στα οποία κρατούνται 
νέοι, (που σύντομα θ αντικαταστα- 
θούν με άλλου τύπου ιδρύματα) εδημι- 
ουργήθησαν μόλις το 1948 και προορί
ζονταν για εκείνους που θεωρούνταν 
πως εχρειάζονταν «ένα σύντομο μα 
δυνατό σοκ» ή αποστέρηση της καλο
πέρασής τους για να βρουν το σωστό 
δρόμο.

Μα η υιοθέτηση καινούργιων μεθό
δων δεν περιορίστηκε μόνο στη μετα
χείριση των νεαρών εγκληματιών μα 
στην αντίκρυση γενικά του όλου προ
βλήματος επιβολής ποινών. Σύμφωνα 
με τις νέες αντιλήψεις δίδεται περισ
σότερη έμφαση στην επανακοινωνικο- 
ποίηση παρά στην τιμωρία.

Τα μέτρα, όμως, που λήφθηκαν 
ειδικά για νέους υπογραμμίζουν την 
βασική αρχή πως οι νέοι χρειάζονται 
περισσότερη φροντίδα παρά τιμωρία 
και πως η φροντίδα που χρειάζονται 
δεν είναι κατ' ανάγκη ανάλογη με το 
έγκλημα που διέπραξαν.

Η απόφαση που πάρθηκε το 1933 
να στεγάζονται κάτω από την ίδια 
στέγη νέοι που διέπραξαν κάποιο έγ
κλημα και νέοι που δεν είχαν καμιά 
ανάμιξη με το έγκλημα, όσο παράδοξο 
και να φαίνεται, δεν συνάντησε ισχυρή 
αντίδραση κι οι περισσότεροι σχολια
στές παράβλεψαν τις πιθανές κακές 
επιπτώσεις πάνω στους μη εγκληματί
ες νέους από τη συμβίωση με νέους 
που είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Ο θεσμός του «Κοινοτικού Σπιτιού» 
παραμένει σταθερά το μόνο σύστημα 
που συνδυάζει την αντιμετώπιση της 
Παιδικής εγκληματικότητας και την 
παροχή προστασίας στην νεολαία.

Η σπουδαιότητα της οικογένειας 
αναγνωρίζεται τώρα περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά και η πολιτική σήμερα 
είναι να βοηθείται το παιδί, όπου τούτο 
είναι δυνατό, μέσα στο δικό του οικο
γενειακό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας 
και βοηθώντας τους γονείς ν' ανταπο- 
κρίνονται στις υποχρεώσεις κι ευθύνες 
τους προς τα παιδιά τους και με 
δικαστικό, ακόμα διάταγμα, σε τελευ
ταία ανάγκη.
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ΚΑΛΛΙΕΧΝΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Σ Π Α Ν Ε Α

Ε κ θ έ τ ε ι  
Α κ α δ η μ ί α ς  76

Μ ΙΑ ζω γ ρ ά φ ο ς , π α λ α ιά  
σ υ ν ερ γ ά τ ιδ α  το υ  Π ερ ι

οδ ικού μας ε κ θ έ τ ε ι α υ τό  το ν  
κα ιρό  Α κα δημ ίας  76. Π ρ ό κ ε ι
τ α ι γ ια  μ ια ν έ α  σ χ ε τ ικ ά  κα λλ ι- 
τέχ ν ιδ α , η ο π ο ία  α γ α π ά  με 
π ά θ ο ς  τη  δ ο υ λε ιά  τη ς  κα ι 
κ ο ν τά  σ τις  ά λλες  α σ χ ο λ ίες  
τη ς  επ ιδ ίδ ετα ι κα ι σ τη  ζ ω 
γρ α φ ική . Τα έ ρ γ α  τη ς  Κ α τ ε 
ρ ίν α ς  Σ π α ν έ α ,  π ο υ  ε ίν α ι  
π ο ρ τρ α ίτα , α γ ιο γ ρ α φ ίες , τ ο 
π ία  κ.ά. δ ιακρ ίνε ι μ ια π ρ α γ μ α  - 
τ ικ ά  α ξ ιο θ α ύ μ α σ τη  ε υ α ισ θ η 
σ ία  σ το  χρώ μα κα ι μια φ υ σ ι
κ ό τ η τ α  σ τη ν  κίνηση, π ο υ  ε ν 
τυ π ω σ ιά ζε ι με το ν  α υ θ ο ρ μ η 
τισ μ ό  σ υ νδ υα σ μ ένο  με μ ο ν α 
δική χ ά ρ η  κα ι μ α εσ τρ ία . Το

«Γώνιά από το Παρίσι». Χαρακτηριστικό 
έργο της Κατερίνας Σπανέα.

υλικό  τη ς  ε ίνα ι κυρ ίω ς τ α  
λάδ ια , α λλα  π α ρ ά λ λ η λ α  δ ο υ 
λ ε ύ ε ι α κ ο υ α ρ έλ λ α , κάρ β ουνο  
κ.ά. Χώρια α π ό  τη  ζ ω γ ρ α 
φ ική  η Σ π α ν έα  έ χ ε ι ε ιδ ικ ευ - 
θ ε ί με μ εγ ά λ η  ε π ιτυ χ ία  κα ι 
σ τη  σ υ ντή ρ η σ η  π α λα ιώ ν  έ ρ 
γω ν τέχ ν η ς , μια ε ιδ ικ ό τη τα  
π ο υ  τό σ ο  έ λ λ ε ιπ ε  α π ό  τη ν  
Ελλάδα. Μ ε  έ ρ γ α  τη ς  έ χ ε ι 
π ά ρ ε ι μ έρος σ ε  π ο λλές  ε κ θ έ 
σ ε ις  ό π ο υ  έ τ υ χ ε  τω ν  π ιο

ε υ ν ο ϊκ ώ ν  κρ ιτικώ ν, α φ ο ύ  η 
τε χ ν ικ ή  τη ς  εκ τό ς  τω ν  άλλω ν 
ε μ π ε ρ ιέ χ ε ι  κ α ι  ζ ω ν τ α ν ά  
σ το ιχ ε ία  α π ό  τη  λ α ϊκ ή  μας 
π α ρά δοσ η.

Τα «Α σ τυνομ ικά  Χρονικά» 
ε ύ χ ο ν τα ι σ τη  σ υ ν ερ γ α τ ιδ α  
κα ι φ ίλη  το υ ς  κ ά θ ε  ε π ιτυ χ ία  
σ τη ν  κ α λ λ ιτεχ ν ικ ή  τη ς  π ρ ο 
σ π ά θ ε ια  κα ι τη ν  σ υ γ χ α ίρ ο υ ν  
γ ια  τ ις  επ ιδό σ ε ις  της.

Σ.Α.
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ΜΕΓΑ ΛΕΣ ΜΟΡΦ ΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥ ΜΑΤΟΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
0 ΣΟ Φ Ο Σ ΤΗ Σ ΣΑ Μ Ο Υ

Του κ. Γιάννη Πάτμιου

Στη Σάμο ο Πυθαγόρας ίδρυσε Σχολή Φιλοσό
φων με το όνομα «Πυθαγόρου Ημικύκλιον» -το 
πρώτο ίδρυμα ανώτατης μάθησης στο Μ εσο
γειακό χώρο και κέντρο σοφίας. Σ αυτό 
διδάσκοντας τους νέους μαθητές ασχολήθηκε 
με κάθε είδους επιστημονικά και ηθικοπλα
στικά θέματα για ω φέλεια της ανθρωπότη
τας.

Επάνω: Μαρμάρινη προτομή του Πυθα
γόρα της εποχής του Καίσαρος. Στην 
απέναντι σελίδα επάνω και κάτω οι 
μεγάλοι νομοθέτες της αρχαίας Ελλά
δος, ο Σόλων και ο Λυκούργος. Ο 
Πυθαγόρας ταξίδευαε στην Σπάρτη και 
στην Αθήνα και σπούδασε τους νόμους 
της.

Σ υ ν έ χ ε ι α  απ ό  τ ο  π ρ ο η γ .  και τ έ λ ο ς

Ξαναγυρίξουμε πάλι στα συμβάντα 
ατον Πυθαγόρα μετά την άρση της 
εύνοιας του τυράννου της Σάμου Πο
λυκράτη. Γλύτωσε την καταδίωξη αφού 
κρύφθηκε σε μια σπηλιά του βουνού 
Κερκετέα, που βρίσκεται κοντά στο 
κεφαλοχώρι Μαραθόκαμπο και μετά 
αυτοεξορίσθηκε, (η σπηλιά αυτή διατη
ρεί ακόμα το όνομά του). Πήγε στην 
Κρήτη όπου επισκέφτηκε το Ιδαίον 
άντρον, τη Δήλο Σπάρτη, Ολυμπία, 
Ελευσίνα, όπου ο ιεροφάντης του 
παραχώρησε τη θέση του τον ανακήρυ
ξε «Διδάσκαλον» και τότε προήδρευσε 
στα Ελευσίνια Μυστήρια. Ως Διδάσκα
λον - Ιεροφάντην, σεβαστό δηλαδή και 
παντογνώστην, τον δέχτηκαν και οι 
ιερείς στους Δελφούς. Εκεί ο Πυθαγό
ρας μύησε και καθιέρωσε τη θεόκλεια 
ως Πυθία. Μετά επισκέφθηκε τα άλλα 
περίφημα ιερά της Ελλάδας όπου μυή- 
θηκε στα μυστήρια του Διόνυσου και 
του Ωρφέα. Σε ταξίδια του στην Αθήνα 
και τη Σπάρτη σπούδασε τους νόμους 
του Σάλωνα και του Λυκούργου.

Επίσης στην Αθήνα ίδρυσε Ινστιτούτο 
Σπουδών και στη Θήβα άλλο και απ'

εκεί κατάληξε στον Κρότωνα της Νότι
ας Ιταλίας, την εποχή που βασίλευε ο 
Σέρβιος Τίλλιος. Τότε επαλήθεψε η 
προφητεία της Σίβυλλας Φυτούς (της 
έκτης μέσα στις δέκα διάσημες μάντισ- 
σες της αρχαιότητας που είχε εγκατα
σταθεί στη Σάμο) που λέει: «Εξ Ιάδος 
χώρας ήξει σοφός Ιταλίδισιν». Επίσης 
προφήτευσε και τον ερχομό ενός 
μόνον και αληθινού θεού.

Ο Πυθαγόρας ίδρυσε εκεί Φιλοσοφι
κή Σχολή το «Ομακοείο» με το όνομα 
«Δήμητρος Ιερόν». Ο κανονισμός της 
Σχολής του Πυθαγόρα περιλάμβανε 
όλες τις ενέργειες του βίου και ιδιαίτε
ρα τις σχέσεις των ανθρώπων προς 
τους ομοίους τους και προς τη φύση. 
Κατά συνέπεια, βάση της διδασκαλίας 
του ήταν η αρετή και η ηθική. Δηλαδή η 
θρησκευτική, κοινωνική και πολιτική 
αγωγή των εταίρων και ευρύτερα η 
γνώση του Κόσμου. Η διδασκαλία του 
Πυθαγόρα εκτός των επιστημών, μερι
κές από τις οποίες γνωρίσαμε ήδη, 
αναφερόταν ιδιαίτερα στη λατρεία των 
Θεών, των Ηρώων, την αλληλεγγύη και 
την ηθική που πρέπει να δικαιώνει τον

άνθρωπο και φανερώνεται στο απόφθε- 
γμα «Γ νώθι σαυτόν» και θα γνωρίσεις το 
Σύμπαν και τους Θεούς. Συμπερασμα
τικά ο κύριος σκοπός του Πυθαγόρα 
ήταν η ατομική και κοινωνική ευτυχία 
των ανθρώπωνβασισμένη στην ψυχική, 
ηθική και σωματική καλλιέργειά τους. 
Αθρόα ήταν η προσέλευση των μαθη
τών και των μαθητριών στο Ομακοείο 
που γινόταν με αυστηρά κριτήρια ηθι
κής. Η ομάδα αυτή αποτελούσε κύρια 
μυστικιστική οργάνωση και ανάπτυξε 
περίπλοκο τυπικό και τελετουργικό. 
Εδώ ας σημειώσουμε παρενθετικά ότι 
στον Κρότωνα ο Πυθαγόρας παντρεύ
τηκε τη μαθήτριά του Θεανώ και 
απόκτησε πολυμελή οικογένεια που 
διέπρεψε στα Γοάυυατα και τις Τέχνες.

Η Σχολή στον Κρότωνα έγινε ξακου
στή σε όλο τον ελληνικό και ξένο 
κόσμο. Το φιλοσοφικό σύστημα του 
Πυθαγόρα ονομαζόταν τότε «Ιταλική 
αίρεσις» και είχε ως σκοπό τον αγώνα 
για την κυριαρχία της αριστοκρατίας 
του πνεύματος. Στην είσοδο της Σχο
λής υπήρχε το άγαλμα του Λογίου Ερμή 
με την επιγραφή: «Εκάς οι βέβηλοι», 
δηλαδή «Μακριά οι αμύητοι».

Ο πλούσιος άρχοντας Κύλων - χυδαί
ος, τυραννικός και βίαιος - δεν έγινε
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δεκτός στο «Δήμητρος Ιερόν» του 
Κρότωνα. Αιτία ο χαρακτήρας του και η 
ανηθικότητά του που δεν συμβιβαζόταν 
με τη ζωή των Πυθαγορείων. Αυτός, 
χολωμένος από την αναπάντεχη προ
σβολή και χαρακτηρίζοντας τη διδαχή 
του Πυθαγόρα ως επικίνδυνη ανατρε
πτική αίρεση, κάνει δικό του κόμμα, 
δημοκρατικό, (του Πυθαγόρα ήταν αρι
στοκρατικό) και με τον Νίνω, όπως 
γράφει ο Διόδωρος Σικελιώτης (βιβλ. I), 
πολέμησαν τους Πυθαγορείους, βά
ζοντας φωτιά όχι μόνο στη Σχολή αλλά 
και στην κατοικία του Πυθαγόρα. Ο 
Διδάσκαλος και οι μαθητές που βρί
σκονταν εκεί μαζί του, Φιλόλαος, Αρ- 
χιππος, Λύσις, Εύρυτος, Κλεινίας, Αρ- 
χύτας και μερικοί άλλοι ξέφυγαν και 
γλύτωσαν από τη φωτιά των δημοκρατι
κών - άλλοι πιστεύουν ότι μόνο ο 
Αρχιππος και ο Λύσις διασώθηκαν. Ο 

ίδιος ο Πυθαγόρας βρήκε καταφύγιο 
στο Ναό των Μουσών του Μεταπόντιου 
στη Σικελία, όπου πέθανε το 497 π.Χ., 
όπως αναφέρει ο Ευσέβειος ή το 507 
σε ηλικία 76 χρόνων, κατά το σοφό 
Φρερέ.

Ναι, πέθανε ο Πυθαγόρας, η μεγαλύ
τερη διάνοια της Οικουμένης, αλλά οι 
ιδέες του ζουν και επηρεάζουν και 
σήμερα ακάματη φιλοσοφική σκέψη και 
διαδίδονται σ' ολόκληρο τον πολιτισμέ
νο κόσμο.

Με τον Πυθαγόρα αρχίζει νέα κατεύ
θυνση στην ελληνική φιλοσοφία. Σαν 
επιβεβαίωση έρχεται το ότι οι παλιοί 
ιστορικοί αυτής της επιστήμης διακρί- 
νανε 2 Σχολές: την Ιωνική και την 
Ιταλική. Αρχηγός της Ιταλικής Σχολής 
ήταν ο Πυθαγόρας ο οποίος «εν αμιμή- 
τω γαλήνη ψυχής αμίλει και έπραττεν».
Ο σοφός της Σάμου Πυθαγόρας οι

Σαμιώτες και οι ξένοι τον ονομάζουν 
«Παίδα Θεού» που αξιότερο του δεν 
έχει παρουσιάσει ίσαμε σήμερα η παγ
κόσμια ιστορία, έδωκε πολλά στα Μαθη
ματικά, τη Γεωμετρία, τη Βιολογία, τη 
Μουσική, τη Φιλοσοφία και σε άλλες 
επιστήμες και ως ψυχοπλάστης, με το 
σωτήριο σύστημά του αγωγής, που 
κάνει τον άνθρωπο ενάρετο, ευγενικό, 
δημιουργικό και χρήσιμο, σκόρπισε α
παντοχή κι ελπίδα και καθοδήγησε τη 
σκέψη σε ανώτερες αναζητήσεις με 
επακόλουθο την αναμόρφωση κοινωνι
ών.

Ο μεγάλος ρήτορας της αρχαίας 
Ρώμης Κικέρων λέει ότι η Μεγάλη 
Ελλάς οφείλει τον πολιτισμό, τους 
νόμους και τις τέχνες της στον Πυθα
γόρα. Αυτός έδωσε το Μέτρο, το 
Ρυθμό και την Αρμονία, βοήθησε τους 
συγχρόνους του να εξευγενίσουν την 
ψυχική τους ζωή και με τη διδασκαλία 
του για την ηθική και την τύχη της 
ψυχής, φώτισε πολλούς κατοπινούς 
φιλόσοφους. Ο ίδιος ο Πυθαγόρας 
εισηγήθηκε στην Αμφικτυονία των Δελ
φών την πρόληψη των πολεμικών συγ
κρούσεων με διαπραγματεύσεις και 
πέτυχε, στην περίπτωση αναποφεύ- 
κτου πολέμου, την περίθαλψη των

τραυματιών και το σεβασμό από τους 
αντίπαλους στα έργα κοινής ωφελείας. 
Συπεπώς ο μέγας Πυθαγόρας υπήρξε, 
«λόγω και έργω», ο πρώτος ανθρωπι
στής, ειρηνόφιλος και πρόδρομος του 
Ερρίκου Ντυνάν, ιδρυτή ως γνωστόν 
του Ερυθρού Σταυρού, της κατοπινής 
Κοινωνίας των Εθνών (Κ.Τ.Ε.) και, στη 
συνέχεια, του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (Ο.Η.Ε.). Ο χάρτης του Πυθαγο- 
ρισμού που διατυπώθηκε πριν 2500 
χρόνια είναι περίπου ίδιος με τον 
Παγκόσμιο Χάρτη του Ο.Η.Ε. σήμερα, 
( Αγιος Φραγκίσκος Η.Π.Α. 1944).

Μέσα στα ηθικά διδάγματα που μας 
κληροδότησαν οι σοφοί της αρχαιότη
τας, ξεχωριστή θέση κατέχουν, με 
κοσμοϊστορικό κύρος, τα «Χρυσά ' Επη» 
του Πυθαγόρα. Με το χαρακτηρισμό 
αυτό διασώθηκε από τον Εμπεδοκλή 
συλλογή από 71 στίχους με ηθικά 
διδάγματα, όπως και άλλα αποφθέγμα
τα - γνωμικά - παραγγέλματα - παραινέ
σεις, στα οποία περιέχεται η πεμπτου
σία της ηθικοφιλοσοφικής διδασκαλίας 
του Σαμιώτη αναμορφωτή, που αποτε
λούν σωστό κώδικα για την πνευματική 
εξύψωση των ανθρώπων ανεξάρτητα 
από φυλή, χρώμα, φύλο, θρησκεία και 
πολιτικές πεποιθήσεις - σφυρηλατούν
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και πλάθουν χαρακτήρες με ήθος χρη
στό, που αποτρέπει να μεταβληθεί η 
κοινωνία μας σε ζούγκλα.

Η διδασκαλία του Πυθαγόρα αποτε
λεί φάρο φωτεινό στην ανθρωπότητα 
που θα φωτίζει τις ψυχές και η φιλοσο
φία του θα παραμένει όχι μόνο πηγή και 
βάση του σύγχρονου Δυτικού Πολιτι
σμού αλλά και στις Ινδίες, στην Περσία 
(υπάρχει εκεί μια αίρεση Μωαμεθανική 
και σ' αυτή διδάσκεται η διδασκαλία του 
Πυθαγόρα από τους «Σοφούς» - Ιερο
φάντες) και σε άλλα μέρη που εισχώρη
σε η φιλοσοφία του.

Πολλές παλιές και νέες φιλοσοφικές 
κοσμοθεωρίες, για την ηθική, την τύχη 
της ψυχής κ.ά. έχουν τα θεμέλιά τους 
στην θεωρία του Πυθαγόρα, που η 
μεγαλοφυία του υπήρξε μοναδική και ο 
τρόπος της ζωής του παράδειγμα όχι 
μόνο στον αιώνα του αλλά και στους 
μεταγενέστερους. Εδώ ιστορικά και 
παρενθετικά ας αναφέρουμε ότι ο 
Πλάτωνας κατόρθωσε να προμηθευτεί 
από τον Αρχύτα ένα χειρόγραφο του 
Πυθαγόρα που διατύπωσε με συμβολι
κό τρόπο την εσωτερική διδασκαλία, 
που αποκαλύπτεται με τα κλειδιά του 
συγκρητικού εσωτερισμού και ξεκινών
τας από τις ιδέες του Πυθαγόρα, 
συνέγραψε το σπουδαίο και μεγαλό
πνοο έργο του «Πολιτεία».

Συνεχιστές στο έργο του Μεγάλου 
Διδασκάλου των αιώνων Πυθαγόρα ή
ταν οι μαθητές του Πυθαγορικοί, μετά 
οι Πυθαγόρειοι και οι Ζηλωτές του.
' Ολοι διακρίνονταν για το εξαίρετο 
ήθος, τη μόρφωση, το χαρακτήρα, την 
αυταπάρνηση, την αλληλεγγύη, την 
αυτοθυσία τους και άλλα σπάνια προ
σόντα.

' Οσα κι αν γράψουμε εδώ για τη 
μορφή και τη διδασκαλία του σοφού 
Πυθαγόρα, ιδρυτή της Ιταλικής ή Πυθα
γόρειας Σχολής στον Κρότωνα της 
Ιταλίας και συνακόλουθα των Πυθαγο
ρείων θα είναι πολύ λίγα για να μας 
δώσουν μια πλήρη εικόνα και να μας 
πληροφορήσουν για τις αρετές και τη 
μεγάλη συμβολή τους στα Γράμματα, 
τις Τέχνες, τις Επιστήμες και στον 
Ανθρωπισμό.

Ενδεικτικό της γενικής αναγνώρισης 
της σοφίας του Πυθαγόρα είναι εκτός 
των άλλων και το ότι ο Σωκράτης, ο 
πάντων ανδρών σοφότατος (σύμφωνα 
με το χρησμό του Μαντείου των Δελ
φών) ενδιαφέρθηκε για δυό δαγήνια 
γεμάτα μεμβράνες της φιλοσοφίας του 
Πυθαγόρα, όταν με τη συμμετοχή του 
στην εκστρατεία των Αθηναίων κατά 
της Σάμου (440-439 π.Χ.) βρέθηκε στο

Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος σπουδαίος 
φιλόσοφος και θιασώτης της διδασκα
λίας του Πυθαγόρα.

νησί και τα απόκτησε με δωρεά του 
Περικλή γιατί, όπως ξέρουμε, ο Σωκρά
της ήταν απένταρος. Επίσης για την 
ιστορία αναφέρουμε ότι και ο Σωκράτης 
μυήθηκε στον Πυθαγορισμό από τη 
Διοτύμη, μαθήτρια του Κολλεγιου των 
Πυθαγορείων καθηγητών του Ινστιτού
του των Θηβών, που είχε ιδρύσει ο 
Πυθαγόρας πριν από το ταξίδι του στην 
Ιταλία. Θα ήταν παράλειψη εάν δεν 
αναφέραμε ότι οι Ρωμαίοι ανακήρυξαν 
τον Πυθαγόρα επίτιμο πολίτη της Ρώ
μης και όταν κατά το Σαμνιτικό πόλεμο 
(441 από κτίσεως Ρώμης) πήραν χρη
σμό να στήσουν στο περιφανέστερο 
μέρος της πόλης τους δυό ανδριάντες, 
ένα για το φρονιμότερο και ένα για τον 
ανδρειότερο των Ελλήνων, σε εκτέλε
ση τούτου έστησαν στην πλατεία των 
Κυμικών του Πυθαγόρα και του Ακιβιά- 
δη (Πλούταρχος στο βιβλίο Βίος Νουμά 
παρ. Η '). Σαν αναγνώριση της μεγάλης 
πνευματικής προσφοράς του Πυθαγό
ρα στην Ανθρωπότητα, υπάρχει στη 
Μεγάλη Πόλη της Βασιλικής του Αγίου 
Πέτρου της Ρώμης, η εικόνα του 
σκαλισμένη σε πέτρα καθώς και στη 
Μητρόπολη του Σάρτρ της Γαλλίας και 
ξυλόγλυπτη στη Μητρόπολη της ULM 
της Βαβαρίας με την επιγραφή: «INV
ENTOR MUSICAE». Ακόμα και μερικοί 
αυτοκράτορες της Ρώμης, τιμώντας 
τον Πυθαγόρα έκοψαν χάλκινα νομί
σματα με το όνομα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Μι- 
οννετ. Τ. IV σελ. 413-433).

Οι Σαμιώτες, την εποχή της βασιλεί
ας του Αιάκη Συλοσώντα, από σεβασμό 
προς το μεγάλο τους σοφό, έστησαν 
στο Ηραίο τον ανδριάντα του με την 
επιγραφή: «Ου τον αναπτύσσοντα φύ- 
σιν πολύμητιν αριθμών /  ήθελεν ο

πλάστης Πυθαγόρη τελέσαι /, αλλά τον 
εν σιγή πινυτόφροντ και τάχα φωνήν / 
ένδον αποκρύπτει και το δ' έχων 
οπάσαι». (Επίγραμμα 325 του ποιητή 
Ιουλιανού από Υπάρχων Παλατινή Αν
θολογία βιβλ. 16, σελ. 478). Σε μετά
φραση «Ο γλύπτης δεν ήθελε να δώσει 
μια μορφή στο Πυθαγόρα, που ανα
πτύσσει την πολυσήμαντη φύση των 
αριθμών, αλλά αυτόν που σκέπτεται 
μέσα στη σιωπή του. Και μολονότι 
μπορούσε να του δώσει φωνή, όμως την 
αποκρύπτει μέσα του. Η μεταφορά σε 
στίχους του κ. Βασ. I. Λαζανά που μου 
παραχωρήθηκε για το πόνημά μου αυτό 
είναι: «Τον Πυθαγόρα εδώ, ο γλύπτης 
δεν τον παριστάνει /  το νόημα το σοφό 
των αριθμών να αποκαλύπτει. Σε σιωπή 
στοχαστική τον εικονίζει βυθισμένο /  
είναι έγκληστη η φωνή. Και δεν την 
αποδίδει ενώ μπορούσε».

Αργότερα οι σύγχρονοι συμπατριώ
τες του, τιμώντας το μεγάλο του 
πρόγονο έδωσαν το όνομά του στο 
Γυμνάσιο της πρωτεύουσας καθώς και 
στην κεντρική πλατεία της. Μετονόμα
σαν, επίσης, το 1955 το χωριό Τηγάνι σε 
Πυθαγόρειο και το 1981 τοποθέτησαν 
την προτομή του στο προαύλιο του 
Κοινοτικού Γραφείου τους.

Οι ιδέες του Πυθαγόρα επηρεάζουν 
τους μαθηματικούς και τους φιλοσό
φους της Αναγεννήσεως καθώς και 
τους μύστες κάθε γενιάς, ακόμα δε και 
σήμερα τη φιλοσοφική σκέψη. Ας ελπί
σουμε ότι σύντομα η ιδιαίτερη πατρίδα 
του Σάμος θα δει να ιδρύεται εκεί η 
Πυθαγόρειος Ακαδημία, σε πραγμάτω
ση της σχετικής απόφασης του A 
Παγκοσμίου Συνεδρίου των Πυθαγο
ρείων που έγινε τον Αύγουστο 1955 
ρτην Αθήνα και στη Σάμο, με εξέχου- 
σες προσωπικότητες διεθνούς κύρους, 
και ότι κάθε χρόνο θα έρχονται οι 
Πυθαγόρειοι από τα πέρατα του κόσμου 
να τιμούν το μεγάλο Σαμιώτη αναμορ
φωτή της Ανθρωπότητας του οποίου τα 
διδάγματα διαπλάθουν χαρακτήρες α
δελφοσύνης για την ειρηνική συνύπαρ
ξη όλου του ανθρωπίνου γένους.

Ας ευχηθούμε ακόμα να γίνει στη 
Σάμο και η Μαθηματική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου, όπως τό
σες φορές συζητήθηκε. Έτσιτοόραμα 
με την επίκληση του ποιητή Ιωάν. 
Πολέμη στους στίχους του: «Απ' τη 
χρυσή των άστρων χώρα /  και της 
σοφίας την πηγή / πνεύμα λαμπρό του 
Πυθαγόρα / κατέβα πάλι εδώ στη γη» θα 
αποκτήσουν την τόσο επιθυμητή πρα
γμάτωση και θα φέρουν απέραντη χαρά 
και αγαλλίαση στην ανθρωπότητα.
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Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Συνέχεια από τη σελ. 803

Λ ιμ ένες  και δ ιώ ρυγες δολλάρια 
22.746.958.
Σιδηρόδρομοι και τροχιοδρόμοι, δολλά
ρια 14.962.671. Δρόμοι και δημόσιοι 
οδοί δολλάρια 7.471.507.
Γ εω ρ γ ικ ά  π ρ ο ϊό ν τα  δ ο λ λ ά ρ ια  
30.124.631.
Εργοστάσιά δολλάρια 30.598.507 
Κτήνη δολλάρια 81.762.359 
Δάση δολλάρια 17.746.381 
Αλιεία δολλάρια 1.272.320 
Αποχετευτικά έργα κλπ. δολλάρια 
3.023.300
Μηχανήματα και εργαλεία δολλάρια 
6.003.000
Σχολεία, Εκκλησίαι και Μουσεία δολλά
ρια 6.995.487
Οικιακά και προσωπικά είδη δολλάρια 
448.707.043
Κτίρια δολλάρια 132.672.043.
Ιδιοκτησίαι κατασχεθείσαι εις κρατικ.
αποθήκες δολλάρια 217.766.043
Ταχυδρομικοί και τηλεγρ. Υπηρεσίαι
δολλάρια 4.480.000
Ζημίαι ατομικών περιουσιών δολλάρια
44.800.000.

Μεγαλύτερες ήταν οι ζημιές από 
την γερμανική κατοχή οι οποίες έφθα- 
σαν τα 9.922.852.000 δολλάρια. Ση
μαντικές ήταν και οι ζημιές από τη 
βουλγαρική επιδρομή και την κατάλη
ψη ελληνικών εδαφών. Οι ζημιές αυ
τ έ ς  α νέρ χ ο ντα ι στο ποσό των 
551.831.580 δολλαρίων. Το σύνολο, 
λοιπόν, των ζημιών της χώρας μας σε 
υλικά αγαθά έφθασε στο αστρονομικό 
ποσό των 16.697.394.594 δολλαρίων. 
Αλλά, αν η πείνα, η δυστυχία και οι 
καταστροφές ήταν για τον λαό μας μια 
από τις πιο πικρές «εμπειρίες» της 
ιστορίας του, οι φυλακίσεις, τα στρατό
πεδα συγκεντρώσεως, τα βασανιστή
ρια και οι «εκτελέσεις» υπήρξαν ο 
αληθινός Γολγοθάς του.

Οι θυσίες της Ελλάδος σε ανθρώπι
νες ζωές σε σύγκριση με εκείνες όλων 
των άλλων κρατών που πήραν μέρος 
στον πόλεμο είναι οι μεγαλύτερες, 
αφού το ποσοστό είναι 7,0% για την 
Ελλάδα, 2,8% για τη Ρωσία, 2,2% για 
την Ολλανδία, 2,0% για τη Γαλλία, 1,8% 
για την Πολωνία, 1,7% για τη Γιουγκοσ- 
λαβία και 1,5% για το Βέλγιο.

Τα αίτια, στα οποία οφείλονται οι 
θυσίες της Ελλάδος σε ανθρώπινες

υπάρξεις, μπορούν να κατανεμηθούν 
ως εξής σύμφωνα με επίσημα στοιχεία:

1) Ελληνοίταλικός Πόλεμος νεκροί 
15.700.

2) Ελληνογερμανικός Πόλεμος νε
κροί 8.000.

3) Πόλεμος δυνάμεως Μ. Ανατο
λής νεκροί 1.100

4) Θυσίες Εμπορικού Ναυτικού νε
κροί 3.500

5) Συνεπεία βομβαρδισμού του α
στικού πληθυσμού νεκροί 7.000

6) Υπολογισθέντες υπό Γερμανοϊ- 
ταλών κατά την διάρκειαν της κατοχής 
νεκροί 80.000

7) Εκτελεσθέντες υπό των Βουλγά
ρων κατά την διάρκειαν της Κατοχής 
νεκροί 40.000

8) Θανόντες συνεπεία πείνας κατά 
την διάρκειαν της Κατοχής νεκροί 
260.000

9) Απαχθέντες όμηροι εις Γερμανί
αν νεκροί 70.000

10) Απαχθέντες όμηροι εις Ιταλίαν 
νεκροί 30.000

11) Απαχθέντες όμηροι εις Βουλ
γαρίαν νεκροί 50.000

12) Εκπατρισθέντες εις Μέσην Α
νατολήν νεκροί 60.000.

13) Μείωση του πληθυσμού εκ των 
γεννήσεων και θάνατοι εκ κακουχιών 
της Κατοχής νεκροί 344.000.

Σύνολο 969.300.
Στον μακάβριο αυτό κατάλογο πρέ

πει να προστεθούν και οι χιλιάδες 
ανάπηροι, άρρωστοι και ανίκανοι για 
εργασία. Είναι γνωστό, ότι όσοι επέζη- 
σαν της λαίλαπας του πολέμου αντιμε-

Ένα ακόμα παιδάκι θύμα της κατοχι
κής πείνας.

τώπισαν πρόβλημα επιβιώσεως, αφού 
πέρασαν πολλά χρόνια, όσο να μπορέ
σει το κράτος να οργανωθεί και με τη 
βοήθεια διεθνών οργανισμών να εξα
σφαλίσει τα βασικά είδη διατροφής.

Από έρευνα που είχε κάνει ο 
Αγγλος γιατρός Μακ Ντάγκλας, που 

τότε υπηρετούσε στην ΟΥΝΡΑ, ανα
κοίνωσε ότι 600.000 Ελληνες ήταν 
φυματικοί και 300.000 περνούσαν το 
στάδιο της προφυματιώσεως. Αν στους 
αριθμούς αυτούς προστεθούν και οι 
πάσχοντες από ελονοσία, που έφθα
ναν το 1.000.000 και οι 400.000 άρρω
στοι από άλλες ασθένειες, μπορεί να 
έχει κανείς μια πλήρη εικόνα των 
ερειπίων που άφησε το έρεβος της 
τετράχρονης δουλείας. Ευτυχώς, που 
η ανθεκτικότητα της ράτσας και η 
πίστη της στη ζωή και την πρόοδο, της 
έδωσαν τη δύναμη να ξεπεράσει τις 
δυσκολίες και μέσα σε λίγα σχετικά 
χρόνιά να διεκδικεί μια θέση ανάμεσα 
στους ελεύθερους και προοδευμέ- 
νους λαούς της Ευρώπης.

Η Σ Ω Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η

Συνέχεια από τη σελ. 851
καιρών έχοντας και δυναμένους ως επί 
το πολύ στοχαζεσθαι του συμφέρον
τος· έπειτα τους πρεπόντως και δικαί
ως ομιλούντας τοιςαείπλησιάζουσι, και 
τας μεν των άλλων αηδίας και βαρύτη
τας ευκόλως ραδίως φέροντας, σφας 
δ αυτούς ως δυνατόν ελαφροτάτους 
και μετριωτάτους τοις συνούσιν παρέ
χοντας· ετι τους μεν ηδονών αεί 
κρατούντας, των δε συμφορών μη λίαν 
ηττωμένους, αλλά ανδρωδώς εν αυταίς 
διακειμένους και της φύσεως αξίω.ς ής 
μετέχοντες τυνχάνουσιν. Τέταρτον ό- 
περ μέγιστον τους μη διαφθειρομέ- 
νους υπό των ευπραγιών μηδέ εξιστα- 
μένους αυτών μηδέ υπερηφάνους γι- 
γνομένους αλλά εμμένοντας τη τάξει 
τη των ευ φρονούντων. Και μη μάλλον 
χαίροντας τοις δια τύχην υπάρξασιν 
αγαθοίς, αλλά τοις δια την αυτών φύσιν 
και φρόνησιν αυτοίς γινομένοις. Τους 
δε μη μόνον προς εν τούτων, αλλά προς 
άπαντα ταύτα την έξιν της ψυχής 
ευάρμοστον έχοντας, τούτους φημί και 
φρονίμους είναι και τελείους άνθρας 
και πάσας έχειν τας αρετάς».

Αν μπορούσαμε στην Ελλάδα να 
διαμορφώσωμε γενεά μορφωμένη μ’ 
αυτόν τον τρόπο, θα ήταν μια σπουδαία 
προσφορά στην παιδεία μας και στο 
σύγχρονο ανθρωπισμό.

Α.Α.Α.
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VII Η Διοικητική Δικαιοσύνη

Για τον έλεγχο της δημόσιας διοικητι
κής δραστηριότητας επιλαμβάνεται η 
διοικητική δικαιοσύνη. Δικαστήρια της 
διοικητικής δικαιοσύνης είναι το Συμ
βούλιο της Επικράτειας, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τα Τακτικά Διοικητικά Δικα
στήρια (φορολογικά δικαστήρια) και τα 
Ειδικά Διοικητικά Δικαστήρια (φορολο
γικά δικαστήρια δήμων και κοινοτήτων, 
διοικητικά δικαστήρια επιτάξεων, διοι
κητικά δικαστήρια σημάτων, διοικητικά 
δικαστήρια ορίων, επιτροπή εκδίκασης 
οφειλών προς τον ΟΑΠ, διοικητικά

Του κ. Μιλτιάδη Πάλλη 
Νομικού - Πολιτολόγου

Σ υ ν έ χ ε ι α  απ ό  τ ο  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο
δικαστήρια μεταλλείων και Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο. Ενδικα βοηθήματα 
στο Συμβούλιο της Επικράτειας είναι η 
αίτηση ακύρωσης (προϋποθέσεις για το 
παραδεκτό της αίτησης ακύρωσης: α) 
να υπάρχει έννομο συμφέρον, β) η 
αίτηση της ακύρωσης να έχει ασκηθεί 
μέσα σε ορισμένη προθεσμία, γ) η 
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, δ) η 
φύση της πράξης που προσβάλλεται να 
έχει τον χαρακτήρα των εκτελεστών 
πράξεων των διοικητικών αρχών και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
και ε) να μην έχει ασκηθεί παράλληλη 
προσφυγή), η αίτηση αναίρεσης (προϋ

ποθέσεις για το παραδεκτό της αίτησης 
αναίρεσης: α) να υπάρχει έννομο συμ
φέρον, β) η αίτηση της αναίρεσης να 
έχει ασκηθεί μέσα σε ορισμένη προθε
σμία και γ) η φύση της απόφασης που 
αναιρεσιβάλλεται να έχει τον χαρακτή
ρα τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 
των τακτικών ή ειδικών διοικητικών 
δικαστηρίων), η υπαλληλική προσφυγή 
(προϋποθέσεις για το παραδεκτό της 
υπαλληλικής προσφυγής: α) η πράξη 
που προσβάλλεται να αναφέρεται σε 
αποφάσεις υπηρεσιακών ή πειθαρχικών 
συμβουλίων και σε ειδικές διατάξεις, β) 
να υπάρχει έννομο συμφέρον και γ) η
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υπαλληλική προσφυγή να έχει ασκηθεί 
μέσα σε ορισμένη προθεσμία) και η 
τριτανακοπή για την εξαφάνιση ακυρω
τικής απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικράτειας (προϋποθέσεις για το πα
ραδεκτό της τριτανακοπής: α) η ιδιότη
τα του τριτανακόπτοντα σαν τρίτου, β) η 
ύπαρξη ειδικού έννομου συμφέροντος 
και γ) η τριτανακοπή να έχει ασκηθεί 
μέσα σε ορισμένη προθεσμία). ' Ενδικα 
βοηθήματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
είναι η έφεση, η αίτηση που ασκείται 
από τον Γενικό Επίτροπο Επικράτειας, 
επίσης η αναθεώρηση κατά των αποφά
σεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου πάνω στα ένδικα βοηθήματα 
της έφεσης και της αίτησης του Γενι
κού Επιτρόπου Επικράτειας και η αίτηση 
αναίρεσης κατά των αποφάσεων των 
Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που δεν ασκήθηκε το ένδικο βοήθημα 
της αναθεώρησης.

' Ενδικα βοηθήματα στα Τακτικά Διοι
κητικά Δικαστήρια (φορολογικά δικα
στήρια) είναι η προσφυγή (προϋποθέ
σεις για το παραδεκτό της προσφυγής: 
α) η ύπαρξη έννομου συμφέροντος, β) 
η προσφυγή να έχει ασκηθεί μέσα σε 
ορισμένη προθεσμία και γ) η φύση της 
πράξης που προσβάλλεται να έχει τον 
χαρακτήρα διοικητικής πράξης δημόσι
ου οργάνου), η έφεση (προϋποθέσεις 
για το παραδεκτό της έφεσης: α) η 
ύπαρξη έννομου συμφέροντος, β) η 
έφεση να έχει ασκηθεί μέσα σε ορισμέ
νη προθεσμία και γ) η φύση της 
απόφασης που προσβάλλεται να έχει 
τον χαρακτήρα οριστικής απόφασης), η 
ανακοπή (προϋποθέσεις για το παραδε
κτό της ανακοπής: α) η ύπαρξη έννο
μου συμφέροντος, β) η ανακοπή να έχει 
ασκηθεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία 
και γ) η φύση της απόφασης που 
προσβάλλεται να έχει τον χαρακτήρα 
οριστικής απόφασης) και η αίτηση 
αναθεώρησης (προϋποθέσεις για το 
παραδεκτό της αίτησης αναθεώρησης: 
α) η ύπαρξη έννομου συμφέροντος, β) 
η αίτηση αναθεώρησης να έχει ασκηθεί 
μέσα σε ορισμένη προθεσμία και γ) η 
φύση της απόφασης που προσβάλλεται 
να έχει τον χαρακτήρα πρωτόδικης 
οριστικής απόφασης). Στα Τακτικά Δι
καστήρια μπορεί να γίνει παρέμβαση και 
οποιουδήποτε τρίτου σε οποιοδήποτε 
στάδιο της δίκης. Στα ειδικά διοικητικά 
δικαστήρια μπορούν να υποβληθούν 
προσφυγές για την απονομή της δικαιο
σύνης σ' αυτά. Μεταξύ των αρμοδιοτή
των του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 
είναι και εκείνες που αναφέρονται στην 
άρση τυχόν συγκρούσεων ανάμεσα στα

δικαστήρια και τη διοίκηση, ανάμεσα 
στο Συμβούλιο της Επικράτειας ή το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ή τα Τακτικά Διοι
κητικά Δικαστήρια και τα άλλα δικαστή
ρια (αστικά ή ποινικά) και στην άρση της 
αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντι
συνταγματικότητα κάποιας διάταξης 
τυπικού νόμου αν εκδόθηκε αντίθετη 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρά
τειας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου για την πιο πάνω διάτα
ξη. Το Ελληνικό Σύνταγμα του 1975 στο 
άρθρο 95 κάνει αναφορά στο Συμβού
λιο της Επικράτειας, στο άρθρο 98 
κάνει αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
και στο άρθρο 94 κάνει αναφορά στα 
Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και στα 
ειδικά διοικητικά δικαστήρια. Ακόμη, το 
Ν.Δ. 3845/1958 αναφέρεται στα τακτι
κά φορολογικά δικαστήρια. Επίσης ειδι
κοί νόμοι αναφέρονται στα ειδικά διοι
κητικά δικαστήρια. Τέλος, το άρθρο 100 
του Συντάγματος αναφέρεται στο Ανώ
τατο Ειδικό Δικαστήριο. Ανώτατο κρατι
κό συλλογικό όργανο είναι το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους, που έχει 
αρμοδιότητες την επεξεργασία σχεδί
ων νόμων και διαταγμάτων, τον διαφωτι
σμό της δημόσιας διοίκησης με νομικές 
γνωμοδοτήσεις, τη γνωμοδότηση για 
υποβολή διαφορών του Δημοσίου διαι
τησία και τον διορισμό διαιτητών για το 
Δημόσιο, την προάσπιση των δημόσιων 
συμφερόντων με δικαστικό τρόπο και 
την αναγνώριση απέναντι στο Δημόσιο 
απαιτήσεων και στον συμβιβασμό τέτοι
ων απαιτήσεων (άρθρα 5 μέχρι 14 του 
Β.Δ. 6/1961 και άρθρο 1 του Ν.Δ. 
736/1976).

VIII. Η κρατική διοίκηση (συγκεντρω
τικό και αποκεντρωτικό σύστημα).

Μέσα στα πλαίσια της Διοικητικής 
Δραστηριότητας θα πρέπει να υπαχθεί 
και η κρατική διοίκηση. Η κρατική 
διοίκηση απαρτίζεται από δυό σκέλη, το 
συγκεντρωτικό σύστημα ή συγκέντρω
ση και το αποκεντρωτικό σύστημα ή 
αποκέντρωση. Ένα απ' τα δυό πιο 
πάνω συστήματα έχουν υιοθετήσειανά- 
λογα οι διάφορες Πολιτείες. Σύμφωνα 
με το συγκεντρωτικό σύστημα τα κεν
τρικά διοικητικά όργανα της Πολιτείας 
είναι αυτά και μόνο ικανά καιαρμόδια να 
παίρνουν αποφάσεις. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με το συγκεντρωτικό σύστημα η καθ’ 
ύλη αρμοδιότητα των κεντρικών διοικη
τικών οργάνων καλύπτει ολόκληρη την 
Επικράτεια. Στο συγκεντρωτικό σύστη
μα το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται γύ
ρω από τα κεντρικά διοικητικά όργανα, 
που η ενέργειά τους καλύπτει και 
γενικά και τοπικά θέματα. Οι διοικητι
κές υπηρεσίες, που υπάρχουν στις 
διάφορες περιφέρειες και τόπους, 
σύμφωνα με το συγκεντρωτικό σύστη
μα, και που ονομάζονται αντίστοιχα 
περιφερειακές και τοπικές, εξαρτιούν- 
ται και σχετικά με τη συγκρότηση και 
σχετικά με τις αρμοδιότητες από τα 
κεντρικά διοικητικά όργανα και ενερ
γούν και συμπεριφέρονται σύμφωνα με 
τις υπαγορεύσεις των κεντρικών διοι
κητικών οργάνων. Οι πιο πάνω υπαγο
ρεύσεις αντλούν την προέλευσή τους 
από το Σύνταγμα και από τους νόμους - 
πλαίσια. Σύμφωνα με το αποκεντρωτικό 
σύστημα κρατικής διοίκησης μπορούμε 
να αναφέρουμε τα πιο κάτω. Η προέ
λευση του αποκεντρωτικού συστήμα
τος τοποθετείται ιστορικά πολύ παλιά. 
Συγκεκριμένα, στην αρχαία Ελλάδα ο 
Πεισίστρατος είχε καθιερώσει το περι
οδικό δικαστήριο για τους αγρότες, που 
έλυνε τις διάφορες κατά τόπους διαφο
ρές. Με το αποκεντρωτικό σύστημα 
γίνεται ευχερέστερη η διεξαγωγή της 
κεντρικής διοίκησης και των πολιτών. 
Έτσι, σύμφωνα με το αποκεντρωτικό 
σύστημα μέρος υπηρεσιακών λειτουρ
γιών μεταβιβάζονται σε περιφερειακά διοικη
τικά όργανα. Τοαποτέλεσμα της μεταβίβα
σης αυτής είναι η ευχερέστερη διεκπεραί
ωση των υποθέσεων για τον λόγο ότι οι 
κεντρικές υπηρεσίες ξαλαφρώνονται 
απ’ το φορτίο της εργασίας και οι 
πολίτες εξυπηρετούνται πιο γρήγορα 
και πιο άνετα. Με το αποκεντρωτικό 
σύστημα οι κάτοικοι των επαρχιών δεν 
αναγκάζονται σε εγκατάλειψη των ερ
γασιών τους με τον ερχομό τους στην 
πρωτεύουσα για τις διάφορες υποθέ
σεις, που τους απασχολούν, ξοδεύον
τας χρόνο και χρήμα. Τα περιφερειακά
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όργανα είναι εκείνα, που διευθετούντο 
διάφορα θέματα της εδαφικής τους 
περιοχής. Εχουμε μ' άλλα λόγια ανά
θεση αποφασιστικής αρμοδιότητας στα 
περιφερειακά όργανα για διευθέτηση 
και διακανονισμό των πιο πάνω θεμά
των. Το αποκεντρωτικό σύστημα χαρα
κτηρίζεται σαν το σύστημα της σύγχρο
νης εποχής. Η Ελλάδα ακολουθεί το 
αποκεντρωτικό σύστημα κρατικής διοί
κησης (άρθρ. 101 Συντ. 1975). Με το 
αποκεντρωτικό σύστημα ελέγχονται και 
εποπτεύονται τα περιφερειακά όργανα 
κρατικής διοίκησης από τα κεντρικά 
διοικητικά όργανα. Ακόμη, με την εφαρ
μογή του αποκεντρωτικού συστήματος 
αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός προ
βλημάτων σε ελάχιστο χρόνο, για τον 
λόγο ότι τα περιφερειακά όργανα είναι 
γνώστες των τοπικών συνθηκών. Εξαιτί- 
ας της μεγάλης διεύρυνσης της κρατι
κής δραστηριότητας το αποκεντρωτικό 
σύστημα και ειδικώτερα η εφαρμογή 
του είναι εκείνη που αρμόζει στις 
σύγχρονες ανάγκες των Πολιτειών και 
στις σύγχρονες αντιλήψεις.
IX. Η αυτοδιοίκηση (τοπική αυτοδιοίκη
ση και ειδική ή καθ’ ύλη ή καθ' 
υπηρεσίας αυτοδιοίκηση), δημόσιες ε 
πιχειρήσεις και αυτοκυβέρνηση.

' Αλλη μορφή διοικητικής δραστηριό
τητας είναι εκείνη της αυτοδιοίκησης. 
Η άσκηση της διοίκησης μέσα σε μια 
Πολιτεία γίνεται και από διάφορους 
αυτοδιοικούμενους οργανισμούς. Οι 
αυτοδιοικούμενοι αυτοί οργανισμοί ε ί
ναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
που παίρνουν την εξουσία τους από το 
Κράτος, έχουν δηλαδή εξουσία δοτή. Η 
διάκριση των αυτοδιοικούμενων οργανι
σμών συνίσταται σε οργανισμούς τοπι
κής αυτοδιοίκησης. Η Τοπική αυτοδιοί
κηση αποτελείται από τους Δήμους και 
τις Κοινότητες. Η άσκηση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης γίνεται από αιρετά όργα
να, που αναδεικνύονται από τον λαό με 
στενή έννοια. Προϊστάμενη αρχή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και αντιπρόσω
πος της Πολιτείας σε κάθε νομό είναι οι 
Νομάρχες (Ν. 266/1976). Αρμοδιότη- 
τές τους: Το προβάδισμα στς αρχές 
του νομού, η φροντίδα εκτέλεσης των 
κειμένων διατάξεων, η εποπτεία στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και στα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του νομού, 
η εποπτεία της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας και είναι προϊστάμενος των 
πολιτικών, λιμενικών και αστυνομικών 
αρχών (όχι των δικαστικών και στρατιω
τικών). Ειδικώτερα για την Ελλάδα, 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 2 του 
Νόμου της 27ης Δεκεμβρίου 1833, «η

Δημόσιοι υπάλληλοι 
χαρακτηρίζονται τα 
έμμεσα εκείνα 
όργανα τ η ς  
Πολιτείας, που ο 
διορισμός και η παύση τ ο υ ς  
γίνεται με
Προεδρικό Διάταγμα.

εκλογή των δημοτικών και των κοινοτι
κών αρχώνενεργείταιδια καθολικής και 
μυστικής ψηφοφορίας». Οι οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης θέτουν σα σκο
πό τους την εξυπηρέτηση των τοπικών 
συμφερόντων και των αναγκών των 
κατοίκων της περιφέρειάς τους. Αλλά 
ποια η διαφορά μεταξύ Δήμου και 
Κοινότητας; Η διαφορά μεταξύ Δήμου 
και Κοινότητας βρίσκεται στον τρόπο 
διοίκησής τους. Μ' άλλα λόγια η 
διοίκησης του Δήμου γίνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή 
Επιτροπή και τον Δήμαρχο. Αντίθετα, η 
Κοινότητα διοικείται από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο. Στην Ελλάδα η ύπαρξη των 
Κοινοτήτων ανάγεται στο έτος 1912, 
παλιότερα υπήρχαν μόνο Δήμοι. Το 
άρθρο 102 Συντ. 1975 αναφέρεται στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και το 
άρθρο 12. Σα Δήμοι χαρακτηρίζονται οι 
πρωτεύουσες των νομών και οι πόλεις 
με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 
κατοίκων, ενώ σαν Κοινότητες οι αυτο
τελείς συνοικισμοί με πληθυσμό το 
λιγώτερο 500 κατοίκων. Σύμφωνα με το 
άλλο σκέλος της αυτοδιοίκησης, την 
ειδική ή καθ' ύλη καθ' υπηρεσίας 
αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να παρατηρή
σουμε τα πιο κάτω. Η διοίκηση των 
περισσότερων οργανισμών της καθ' 
ύλη αυτοδιοίκηση γίνεται από όργανα 
που καλούνται «διοικητικό συμβούλιο». 
Στην καθ' ύλη αυτοδιοίκησης αναφέ- 
ρονται τα άρθρα 12 και 16 του Συντά
γματος. Ο αριθμός των οργανισμώντης 
καθ' ύλη αυτοδιοίκησης συνέχεια με
γαλώνει κι’ αυτό φαίνεται απ’ το 
γεγονός ότι τομείς, που ανήκαν παλιό
τερα αποκλειστικά στην αρμοδιότητα 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σήμερα 
έγιναν οργανισμοί της καθ ’ ύλη αυτοδι
οίκησης και η διοίκησή τους γίνεται από 
όργανα, που ο διορισμός τους γίνεται 
με θητεία από την κρατική διοίκηση. 
Αρμοδιότητα των διοριζόμενων αυτών 
οργάνων είναι να ενεργούν και συμπε- 
ριφέρονται σύμφωνα πάντα με τις 
δ ιατάξεις των νομοθετημάτων των 
καθ' ύλη αυτοδιοικούμενων οργανι
σμών, στους οποίους υπάγονται τα πιο

πάνω όργανα. Μερικοί οργανισμοί απο
τελούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα στην Ελλάδα (άρθρ. 16 παρ. 5 
Συντ. 1975). Καθ' ύλυ αυτόματα, 
(Α.Ε.Ι.) ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρι
σμού (Ε.Ο.Τ.), οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, 
το Εθνικό Θέατρο κ.λ.π. Ο κρατικός 
έλεγχος και εποπτεία, δηλαδή ο έλεγ
χος και η εποπτεία του αρμόδιου κατά 
περίπτωση Υπουργού, καλύπτει τόσο 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί
κησης όσο και τους καθ' ύλη αυτοδιοί
κησης οργανισμούς. Για τις δημόσιες 
επιχειρήσεις θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι αυτές αποτελούν μεν κρατικές 
επιχε ιρήσεις όμως δεν έχουν τον χαρα
κτήρα των Νομικών Προσώπων Δημοσί
ου Δικαίου. Η διοίκηση των δημόσιων 
επιχειρήσεων γίνεται μεν από όργανα, 
που διορίζονται από το Κράτος, όμως η 
λειτουργία τους πραγματοποιείται σύμ
φωνα με τους κανόνες, που διέπουν τις 
ιδιωτικές οικονομίες. Εδώ βρίσκεται και 
η διαφορά των δημόσιων επιχειρήσεων 
από τους καθ' ύλη αυτοδιοικούμενους 
οργανισμούς.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα δημόσι
ων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτε
λούν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι
σμού (ΔΕΗ) και ο Οργανισμός Τηλεπι
κοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).
X. Το ειδικό στην Ελλάδα καθεστώς 
αυτοδιοίκησης του Αγίου Ορους.

Τα Ελληνικά Συντάγματα από το έτος 
1927 έχουν κάνει πρόβλεψη για το 
ειδικό καθεστώς αυτοδιοίκησης του 
Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, τα άρ
θρα 109-112 του Ελληνικού Συντάγμα
τος του 1927 αναφέρονταν για πρώτη 
φορά στο ειδικό καθεστώς αυτοδιοίκη
σης της περιοχής του Αγίου Όρους, 
που η τελευταία περιήλθε στην Ελληνι
κή κυριαρχία από τους βαλκανικούς 
πολέμους του 1912-13. Το ειδικό αυτό 
καθεστώς αυτοδιοίκησης του Αγίου 
Ορους λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση 

υποχρεώσεων της Ελλάδας με βάση 
διεθνείς συνθήκες. Τέτοια συνθήκη 
ήταν εκείνη των Σεβρών του 1920 και η 
συνθήκη για την προστασία των μειονο
τήτων στην Ελλάδα, που προσαρτήθηκε 
στην προηγούμενη και που επικυρώθη
κε με τη συνθήκη της Λωζάννης του 
1923 σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. 
Διοικητικά όργανα της περιοχής του 
Αγίου ' Ορους σύμφωνα με τον Κατα
στατικό χάρτη του Αγίου ' Ορους είναι η 
Ιερή Κοινότητα, η έκτακτη εικοσαμελής 
Σύναξη και η Ιερή Επιστασία. Τα μέλη 
της Ιερής Κοινότητας, είκοσι τον αρι
θμό, εκλέγονται από κάθε Μονή το 
καθένα. Η Ιερή Κοινότητα συνέρχεται
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τακτικά τρεις φορές την εβδομάδα. Το 
ανώτατο διοικητικό όργανο του Αγίου 

Ορους αποτελεί η Ιερή Κοινότητα 
σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη 
του Αγίου ' Ορους. Η έκτακτη Σύναξη 
αποτελείται κι’ αυτή από είκοσι μέλη. 
Οι αρμοδιότητες της έκτακτης Σύνα
ξης είναι νομοθετικές και δικαστικές, 
είναι μ ’ άλλα λόγια η έκτακτη Σύναξη το 
νομοθετικό και δικαστικό όργανο του 
Αγίου Ορους καιαποτελείταιαπότους 
Καθηγουμένους και Προϊσταμένους 
των είκοσι Μονών του Αγίου ' Ορους. Η 
έκτακτη Σύναξη συγκαλείται δυό φο
ρές τον χρόνο ύστερα από πρόσκληση 
της Ιερής Κοινότητας. Η Ιερή Επιστασία 
αποτελείται από αντιπροσώπους τεσ
σάρων Μονών. Κάθε χρόνο καθορίζεται 
καινούργια τετράδα Μονών, που οι 
αντιπρόσωποί τους απαρτίζουν τα μέλη 
της Ιερής Επιστασίας. Ο Πρόεδρος της 
Ιερής Επιστασίας καλείται Πρωτοεπί- 
στατος και είναι ο πρώτος σύμφωνα με 
την τάξη. Η Ιερή Επιστασία είναι εκείνη, 
που συντάσσει την ημερήσια διάταξη 
της Ιερής Κοινότητας. Ανάμεσα στις 
αρμοδιότητες της Ιερής Επιστασίας 
είναι και η διαχείριση του κοινού ταμεί
ου και η πραγματοποίηση των δαπανών 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, που 
εγκρίνει η Ιερή Κοινότητα. Κάθε τετρά
δα απ' τις είκοσι Μονές του Αγίου 
Ορους κάνει εναλλαγή στην Ιερή 

Επιστασία κάθε χρόνο και έτσι και οι 
είκοσι Μονές εναλάσσονται στην Ιερή 
Επιστασία μέσα σε πέντε χρόνια. Η 
δικαιοδοσία πάνω στην περιοχή του 
Αγίου ' Ορους ανήκει στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Η επικύρωση του Κατα
στατικού Χάρτη του Αγίου Ορους 
γίνεται από το Οικουμενικό Πατριαρ
χείο μαζί με τη Βουλή των Ελλήνων. 
Στις Καρυές, που αποτελούν το διοικη
τικό κέντρο της περιοχής του Αγίου 

Ορους, έχουν την έδρα τους οι αρχές 
και εξουσίες του Αγίου ' Ορους, καθώς 
επίσης κι' ο πολιτικός διοικητής, που 
έχει τον βαθμό του νομάρχη και υπάγε
ται στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Το 
1924 συνήλθε στις Καρυές η Διπλή 
Σύναξη των Ιερών Μονών και έγινε η 
κατάρτιση του Καταστατικού Χάρτη του 
Αγίου Ορους, που εγκρίθηκε από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και επικυρώ
θηκε από την Ελλάδα με το Ν.Δ. της 
10/16-9-1926 «περί κυρώσεως του 
Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Ο
ρους». Στον Γενικό Διοικητή του Αγίου 
Ορους δεν παρέχεται το δικαίωμα 

επέμβασης κατά τρόπο ουσιαστικό στη 
διοίκηση του Αγίου Ορους, όμως έχει 
κάτω από την εξουσία του τη δημόσια

δύναμη της χωροφυλακής της περιο
χής και έχει την υψηλή εποπτεία. '

XI. Οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Σημαντική θέση στην έρευνά μας 
κατέχει και ο τομέας, που αναφέρεται 
στους δημόσιους υπαλλήλους. Δημόσι
οι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται τα έμμε
σα εκείνα όργανα της Πολιτείας, που ο 
διορισμός και η παύση τους γίνεται με 
Προεδρικό Διάταγμα. Τόσο ο διορισμός 
των δημόσιων υπαλλήλων, όσο και η 
λήξη της υπηρεσίας τους, δημοσιεύον
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Φ.Ε.Κ.). Αλλά ποια τα προσόντα, για να 
διορισθεί κανείς δημόσιος υπάλληλος; 
Τα προσόντα διορισμού συνίστανται 
στην Ελληνική ιθαγένεια, στο καθαρό 
ποινικό μητρώο, στην εκπλήρωση από 
μέρους των αρρένων της στρατιωτικής 
τους υποχρέωσης και στην κτήση ειδι
κών γνώσεων και ειδικών προσόντων. Οι 
δημόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται ιεραρ
χικά σε ανώτατους, ανώτερους και 
κατώτερους υπαλλήλους, σε κλητήρες 
και σε υπηρέτες. Αλλη διάκριση των 
υπαλλήλων είναι εκείνη σε πολιτικούς 
και σε στρατιωτικούς υπαλλήλους, που 
έχουν βαθμολογηθεί σε ιεραρχική βα
θμολογική κλίμακα. Η ευθύνη των 
δημόσιων υπαλλήλων περιλαμβάνει α) 
την αστική (απέναντι στην Πολιτεία και 
τους πολίτες), β) την ποινική (για κάθε 
παράβαση καθήκοντος), και γ) την 
πειθαρχική (ευθύνη των κατώτερων 
απέναντι στους ανώτερους υπαλλή
λους). Η μονιμότητα των δημόσιων 
υπαλλήλων κατοχυρώνεται συνταγματι
κά. Απαγορεύεται η απόλυση και ο 
υποβιβασμός των δημόσιων υπαλλήλων 
χωρίς την ειδική απόφαση των συμβου
λίων εκείνων, που οργανώνονται σύμ
φωνα με το νόμο και που απαρτίζονται 
κατά τα 2/3 το λιγώτερο από μόνιμους 
δημόσιους υπαλλήλους. Τοένδικοβοή- 
θημα, που παρέχεται στους μόνιμους 
δημόσιους υπαλλήλους σε περίπτωση

Απαγορεύεται η
απόλυση και ο υποβιβασμός των 
δημοσίων υπαλλήλων 
χωρίς την ειδική απόφαση 
των συμβουλίων 
που απαρτίζονται κατά τα 
2/3 το λιγώτερο από 
μόνιμους δημόσιους 
υπαλλήλους

έκδοσης απόφασης για απόλυση ή 
υποβιβασμό τους, είναι η προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας. Ποιές ό
μως οι περιπτώσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες μόνιμος δημόσιος υπάλληλος 
απολύεται κατά τρόπο αυτοδίκαιο, χω
ρίς την ειδική απόφαση των πιο πάνω 
σύμφωνα με τον νόμο οργανωμένων 
συμβουλίων; Οι περιπτώσεις αυτές 
αφορούν 1) την κατάργηση της υπηρε
σίας ή θέσης, που κατέχει ο δημόσιος 
υπάλληλος, 2) την καταδίκη του δημόσι
ου υπαλλήλου σε ποινή, που έχει σαν 
άμεσο αποτέλεσμα την έκπτωση του 
τελευταίου από το λειτούργημά του και 
3) την αποχώρηση του δημόσιου υπαλ
λήλου από την υπηρεσία ή θέση του 
λόγω ορίου ηλικίας. Οι δημόσιοι υπάλ-. 
ληλοι, καθώς άλλωστε και οι ιδιωτικοί, 
έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

XII. Συμπεράσματα.
Στις οργανικές ενότητες, που ανα

πτύξαμε, εξετάσθηκε η όλη διοικητική 
δραστηριότητα της Πολιτείας, δηλαδή 
η δραστηριότητα εκείνη της Πολιτείας 
μέσα στα πλαίσια που προδιαγράφει το 
Διοικητικό Δίκαιο καιδιέπουν το Σύντα
γμα και οι ειδικοί νόμοι. Απόρροια, 
λοιπόν, των όσων αναπτύξαμε, είναι ότι 
η διοικητική δραστηριότητα της Πολι
τείας εμφανίζεται με τις μορφές της 
κυβέρνησης και διοίκησης, καθώς επί
σης και με τις μορφές της κρατικής 
διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Στον το
μέα της αυτοδιοίκησης υπάγεται και το 
ειδικό στην Ελλάδα καθεστώς αυτοδιοί
κησης της περιοχής του Αγίου ' Ορους. 
Κοινό στοιχείο της κυβέρνησης και της 
διοίκησης είναι ότι ασκούνται και οι δυό 
τους μέσα στα όρια του κειμένου 
δικαίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
δραστηριότητα των διοικητικών οργά
νων στην περίπτωση της διοίκησης με 
στενή έννοια ή εκτέλεσης αποτελεί 
ενέργεια υποχρεωτική, που η υπαγό
ρευσή της γίνεται από τον νόμο και η 
πραγματοποίησή της σύμφωνα με τη 
θέληση του νομοθέτη. Τα διοικητικά 
όργανα της διοίκησης με στενή έννοια 
ή εκτέλεσης μπορεί να ενεργούν και 
συμπεριφέρονται και με διακριτική ευ
χέρεια. Αντίθετα με τη δραστηριότητα 
των διοικητικών οργάνων της διοίκησης 
με στενή έννοια ή εκτέλεσης συμβαίνει 
με τη δραστηριότητα των διοικητικών 
οργάνων, που ανάγεται στην κυβέρνη
ση. Στην περίπτωση της αναγωγής της 
δραστηριότητας των διοικητικών οργά
νων στην κυβέρνηση, η δραστηριότητα 
αυτή δεν έχει καθορισθεί από πριν, 
ούτε επιβληθεί από κάποιο νόμο.
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Αγγελος Έβερτ, Αρχηγός της Αστυ
νομίας Πόλεων από τα βασικά στελέχη 
των οργανώσεων αντιστάσεως του Α
στυνομικού Σώματος.

Α Π ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Ασφάλεια Αθηνών, 
που υπηρετούσα, στις αρχές Φε

βρουάριου του 1942 ανεχώρησα κρυφά 
για τη Μ.Α. με μια ομάδα ανωτέρων και 
κατωτέ ρων αξ/κών του στρατού. Βγήκαμε 
ύστερα από περιπετειώδες ταξίδι, μ ένα 
μικρό καΐκι στο Τσεσμέ της Τουρκίας. 
Εκεί μας επισκεύθηκαν αρμόδιοι εκπρό
σωποι της Ελλ. Κυβερνήσεως εξωτερικού 
οι οποίοι εμερίμνησαν δια την αποστολήν- 
των αξ/κών στο Κάιρο. Σε μένα εγενετο 
πρόταση να επιστρέφω ξανά στην Ελλά
δα, για να τους διαβιβάζω πληροφορίες μ 
ένα ασυρματιστή που θα μου στέλνανε 
από το Κάιρο. Υστερα από παραμονή μου 
επί 20ήμερο, πήρα σήμα να αναχωρήσω 
για την Μ.Α. και να παρουσιαστώ στην 
αγγλική σχολή κομάντος που ήδρευε σ 
ένα προάστιο της Χάιφας.

Απ τη σχολή κομάντος που εκπαιδευ
όμουν μια μέρα με πέρνει ένας άγγλος 
αξ/κός, και με πηγαίνει σ' ένα ξενοδοχείο 
του Τελ Αβίβ. Εκεί μου συστήνει ένα 
λοχαγό. Δε χρειάστηκε να μου πει τ ' 
όνομά του. Ηταν ο Γιάννης Τσιγάντες. 
Πασίγνωστος σ όλους τους Ελληνες 
απ τη συμμετοχή του στο Βενιζελικό 
κίνημα του 1935. Αφού με υπέβαλε σ 
ένα ψυλοκοσκινισμένο τεστ, μου είπε ότι 
θα γυρίσει στην κατεχόμενη Ελλάδα με 
εντολή των Βρεττανών και Ελ. Κυβ. 
εξωτερικού και ότι θα με προσλάμβανε κι 
εμένα σ αυτή. Αλλά, υπό ένα όρο! «Να 
του ορκισθώ ότι δε θα πλησίαζα ούτε 
κουμπί αστυνομικού». Εις μάτην προσπά
θησα να του αποβάλω αυτή την προκατά
ληψη και φοβία. Στην επιμονή του, του 
έδωσα το λόγο μου. Υστερα από οκταή
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Η Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Του κ. Σπ. Κώτση

Στο άρθρο που ακολουθεί γραμμένο από τον τ. 
Αστυνόμο και τακτικό συνεργάτη του περιοδικού μας κ. 
Σπόρο Κώτση περιγράφεται με συντομία ένα επεισόδιο 
από την συμβολή της Αστυνομίας Πόλεων στον πόλεμο 
κατά του κατακτητή τα σκοτεινά χρόνια της μαύρης 
κατοχής.

μερο ταξίδι με το Βρετ. υποβρύχιο 
«ΠΡΩΤΕΥΣ» αποβιβαστήκαμε σε μια ακτή 
της Μάνης τα μεσάνυχτα της 1.8.42. Από 
κει μοιρασμένοι σε δυο καΐκια, ύστερα 
από περιπετειώδες και γεμάτο κίνδυνους 
ταξίδι φθάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά. 
Λίγο έξω απ τον προβλήτα, το καΐκι στο 
οποίο ταξιδεύαμε έξη μέλη μεταξύ των 
οποίων ο Τσιγάντες κιεγώ, έκοψε ταχύτη
τα και επιβιβασθέντες σε μια βάρκα που 
ρυμουλκούσε το καΐκι βγήκαμε στο Πέρα
μα.

Ο Τσιγάντες δίνει εντολή στα 4 μέλη 
της αποστολής να προχωρήσουν χωριστά 
και να περιμένουν στη στάση Παναγιωτά- 
κου. Εγώ δε να παραμείνω μαζί του. Λίγα 
μέτρα απ τη θάλασσα βρισκόταν ενα 
καφενεδάκι. Πέρνουμε το βαλιτσάκι του 
Τσιγάντε που είχε όλα τα απόρρητα 
(κώδικες ασυρμάτων, οδηγίες κ.λπ.) και 
ένα κουφίνι καμουφλαρισμένο με σύκα 
στο οποίο περιείχε 9.000 λίρες χρυσές, 
και κατευθυνόμαστε σ αυτό.

Ο καφετζής μας πλησιάζει. Δυο κάφέ- 
δες του λέμε. Μας κοιτάζει περίεργα και 
στρίφοντας το μουστάκι του μας απαντά: 
«Απ τον ουρανό κατεβήκατε σεις; Πού 
να βρεθεί καφές! -Τι έχεις να μας 
δώσεις; -Μόνο κρασί. -Ε, φέρε μας 
κρασί! Σ ένα χοντρό ποτήρι μας φέρνει 
εκατό δράμια κρασί. Μόλις έφυγε από 
κοντά μας, χωρίς να μας δει, το χύνουμε 
στο χώμα, γιατί απ την πείνα που είχαμε 
και την ταλαιπωρία ήταν αδύνατο να το 
πιούμε. Κοιτούσαμε αριστερά - δεξιά για 
κανα ταξί η φορτηγό αυτοκίνητο να μας 
μεταφέρει στη στάση Παναγιωτακου που 
ήταν αρκετά μακριά, πουθενά κινούμενα.

Δεν υπήρχε άλλη λύση. Με το τρένο του 
Περάματος. Ηστάση του τρένου δενήταν 
μακριά, μόνο που ήταν ανηφορικός δρό
μος. Σ ' αυτή τη διαδρομή με βοήθησε κι ο 
Τσιγάντες στη μεταφορά του κοφινιού, 
που ήταν περίπου 60 οκάδες. ' Ερχεται το 
τρένο και μπαίνουμε. « Ενα εισιτήριο λέω 
στον εισπράκτορα, το δικό μουελευθέρας! 
και του δείχνω την πραγματική μου 
αστυνομική ταυτότητα την οποία έφερνα 
μαζί μου. Ο Τσιγάντες που μέχρι τότε 
ήταν ανήσυχος, όχι μόνο πήρε θάρρος 
αλλά επενέβη σε ένα μικρό καυγά που 
δημιουργήθηκε μεταξύ επιβατών και δυο 
μεθυσμένων γερμανών στρατιωτών τον 
οποίο απεσώβησε, λέγοντας στους γερ- 
μανούς να μη δίνουν σημασία στους 
αμόρφωτους και απολίτιστους Ελληνες.

Οι γερμανοί όταν άκουσαντον Τσιγάν- 
τε να τους μιλάει στα γερμανικά με 
μεγάλη ευχέρεια, αρχισαν να τον αγκαλιά
ζουν και να τον επεφυμούν.

Κατεβήκαμε στη στάση Παναγιωτά- 
κου. Συναντηθήκαμε και με τους άλλους 
δικούς μας και πήγαμε στο σπίτι ενός 
Λευτέρη Μπαστουνόπουλου ναυτικού 
που είχε συστάσεις ο Τσιγάντες.

Μετά από λίγη ώρα, πέρνω εντολή απ 
τον Τσιγάντε ν ανεβώ στην Αθήνα μαζί 
με τον ασυρματιστή Ρούσσο για να κάνω 
αναγνώριση και να βρω κατάλληλο πρόσω
πο να εμπιστευτούμε τη φύλαξη των 
λιρών.

Πράγματι μ' ένα ταξί ανεβήκαμε στην 
Αθήνα. Η διέλευση των ποστο - ντι - 
μπλόκο των ιταλών, χάρις στην αστυνομι
κή μου ταυτότητα ήταν λίαν ευχερής.
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Λεωνίδας Παρίσης, μετέπειτα αστυνομικός δ/ντης. Ήταν 
από τα στελέχη της οργανώσεως του Τσιγάντε.

C 1* Π . Ι  m J 3 i  Ι Τ τ
Πανόπουλος Ιωάννης, Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων. Ανεκτί
μητη υπήρξε η συμβολή και η βοήθειά του προς τις ομάδες 
αντιστάσεως, αλλά και προς μεμονωμένα άτομα.

Ηρθα σ επαφή μ ένα πολύ στενό μου 
φίλο, ο οποίος με προθυμία δέχτηκε τη 
μεταφορά των. λιρών στο δωμάτιό του.
Ηταν ο φοιτητής της ιατρικής Νικόλαος 

Πάγκος, ο οποίος μεταπολεμικώς κατετά- 
γη στο σώμα της Αστυνομίας Πόλεων και 
υπηρέτησε σ αυτό μέχρι συνταξιοδοτή- 
σεως του και απεχώρησε με το βαθμό του 
αρχιάτρου.

Ξανακατεβηκα στον Περιαια και με 
δυο διαδρομές μετεφερα τις λίρες και 
τον Τσιγάντε στην Αθήνα άνευ ουδενός 
συμβάντος.

Ο Τσιγάντες το πρώτο βράδυ διανυ- 
κτερευσε σ ενα μικρό διαμέρισμα στην 
οδο Ζαλοκώστα, δίπλα απ το διαμέρισμα 
του αείμνηστου Δημ. Ψαρρού ο οποίος 
ήταν σύγγαμβρός του. Από της επομένης 
και για 3 μέρες εγκαταστάθηκε κατόπιν 
προτάσεως του Ψαρρού στην οδό Ιάσο- 
νος 35 στην κατοικία της πολυμελούς 
οικογένειας του Θεοδ. Μπούρα. Με τα 
παιδιά του Μπουρα ο Ψαρρός είχε στενή 
συνεργασία. Προ παντός με τους Κώστα 
και Ηλία αστυνομικούς, εκ των οποίων ο 
πρώτος εκτελεστηκε απ τους Γερμα
νούς ο δε δεύτερος απεστρατεύθηκε απ 
το σώμα της Αστυνομίας Πόλεων με το 
βαθμό του Αστυν. Διευθυντού A .

Την επομένη της αφίξεώς μας στην 
Αθήνα, δυο μέλη της αποστολής μας, με 
εντολή του Τσιγάντε κατέβηκαν στον 
Πειραιά να παραλάβουν απ το καΐκι τα 
διάφορα είδη μας, (ασύρματο, εκκρηκτικά 
κλπ.) που τα είχαμε κρυμμένα κάτω από 
ξυλοκάρβουνα. Δυστυχώς, παρά τις ανα
ζητήσεις και έρευνες όλο το πρωί, δεν 
κατόρθωσαν να βρουν το καΐκι. Ούτε και

την επομένη που κατέβηκαν ξανά στον 
Πειραιά και ελέγξανε όλη την περιοχή απ' 
το Πέραμα ως τα τελωνεία.

Το γεγονός αυτό συνετάραξε τον 
Τσιγάντε και φυσικά όλους εμάς της 
αποστολής του. Επειδή είχε διαπιστώσει 
ότι με την ιδιότητά μουκαιτηναστυνομική 
ταυτότητά μου είχα ευχέρεια κινήσεων 
κλπ. με ρώτησε πώς πρέπει να ενεργή
σουμε. «Μπάρμπα (έτσι τον προσφωνού
σαμε), του απαντώ, χωρίς τη βοήθεια της 
αστυνομίας νομίζω δεν μπορούμε να 
κάνουμε τίποτα». Κάνε ότι νομίζεις εν 
λευκώ, μου απαντά. Σε αποδεσμεύω απ 
τον όρκο που μου έδωσες, να μη πλησιά
σεις ούτε κουμπί αστυνομικό.

Επεκοινώνησα με τον αστυνόμο Κώ
στα Οικονόμου προϊστάμενο της υπηρεσί
ας διώξεως κλεπτών πορτοφολιών της 
Γεν. Ασφάλειας υπό τας διαταγάς του 
οποίου υπηρετούσα προ της αναχωρήσε- 
ώς μου για την Μ.Α. Ο Οικονόμου με τρεις 
έμπιστους συνεργάτες του, τον Χαρ. 
Κοσκινά, Απόστ. Σφύρη και τον ανηψιό 
του ανθ/στή χωρ/κής Ευαγ. Τατσόπουλο 
που υπηρετούσε στη Δ/ση Χωρ/κής Πει
ραιώς κατόρθωσε να βρει το καΐκι σε 
Ιταλική ζώνη και να περισώσει μερικά 
αντικείμενά μας, ξεγελώντας τον ιταλό 
καραμπινέρο που το επιτηρούσε. Τι είχε 
συμβεί. Το υποβρύχιο που μας είχε 
αποβιβάσει λόγω της θαλασσοταραχής 
και κυρίως δια λόγους ασφαλείας, στη 
βιασύνη του παρέλειψε να πάρει όλες τις 
βάρκες που μας είχαν διαθέσει για την 
αποβίβαση. Μια απ αυτές επιπλέουσα 
στον όρμο Νύμφη εγένετο θεατή απ' το 
ιταλικό περιπολικό με αποτέλεσμα ν'

αρχίσουν συλλήψεις, ανακρίσεις και βα
σανιστήρια σε πολλούς κατοίκους της 
περιοχής. Κανένας απ όλους αυτούς 
δεν είπε τίποτα απολύτως για την αποβί
βαση της αποστολής μας, την οποία όχι 
μόνο γνώριζαν αλλά φιλοξένησαν πολλά 
χωριά, κατά την ενδεκαήμερο παραμονή 
μας στην περιοχή των. Η ιταλική διοίκηση 
Γυθείου, επειδή στην περιοχή της Μάνης 
παλαιότερα είχαν καταφύγει πολλοί Βρετ- 
τανοί στρατιωτικοί που δεν μπόρεσαν ν' 
ακολουθήσουν το εκστρατευτικό τους 
σώμα, και απο κει με καΐκια διοχετεύον
ταν στη Μ.Α., πίστεψαν ότι κάτι σχετικόθα 
συνέβηκε. Ηρκέσθησαν μόνο να στείλουν 
σήμα στη διοίκηση Πειραιώς για να ελέ
γξουν το καΐκι του Λεωτζάκου που ανεχώ- 
ρησε απ τον όρμο Κότρωνα και όχι από το 
λιμάνι του Γυθείου απ' το οποίο πραγμα
τοποιούσε δρομολόγιο με τον Πειραιά.

Κατά την άφιξη του καϊκιού στο λιμάνι 
του Πειραιά οι Ιταλοί ανέβηκαν σ αυτό και 
κατόπιν ελέγχου διεπίστωσαν ότι, απ τον 
αριθμό των επιβατών που είχαν αναχωρή
σει απ' τη Μάνη, απούσιαζαν 6 επιβάτες. 
Συνέλαβαν το Λεωτζάκο και όλους τους 
άρρενες επιβάτες τους ωδήγησαν σ' ένα 
σχολειό (κοντά στου Παπαστράτου το 
εργοστάσιο) που στεγάζονταν μια λιμενι
κή υπηρεσία. Ευτυχώς ένας οκτάχρονος 
ανεψιός του Λεωτζάκου που τον άφησαν 
στο καΐκι είχε την πρόβλεψη να πετάξει 
στη θάλασσα μερικά δικά μας αντικείμενα 
την ώρα που ο φρουρός καραμπινιέρος 
διαπληκτίζονταν με τα γυναικόπαιδα που 
δεν τ' άφηνε ν αποβιβαστούν. Η εξαφά
νιση αυτών των αντικειμένων ήταν σωτή
ρια. Γιατί σε έρευνα που επακολούθησε
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απ τους ιταΛούς δεν βρήκαν κανένα 
ενοχοποιητικό στοιχείο. Κατόπιν τούτου 
άφησαν όλους τους επιβάτες ελεύθε
ρους και κράτησαν μόνο τον καπετάνιο 
Πολύχρονη Λεωτζάκο τον οποίο παρέ- 
πεμψαν στο στρατοδικείο και τον κατεδί- 
κασαν σε 12ετη φυλάκιση.

Το δεύτερο καΐκι μας, ιστιοφόρο, με 
καπετάνιο το Μανιάτη Κούλη Σιδέρη, 
στάθηκε τυχερό. ' Υστερα από περιπετει
ώδες ταξίδι, έφθασε μετά 7ήμερο στον 
Πειραιά. Λόγω της θαλασσοταραχής, αλ
λά και δια λόγους ασφαλείας, ο Σιδέρης 
απεβίβασε τους συνεργάτες μας στην 
Πειραϊκή και όχι στο Πασαλιμάνι που ήταν 
υποχρεωμένο να πλευρίσει. Με τους 
διασωθέντες ασυρμάτους, καθώς και δύο 
άλλους που μας στείλανε με καΐκι απ τη 
Μ.Α. τους οποίους μας μετέφερε στην 
Αθήνα ο «Μπέμπης». Μπέμπης ήτανε το 
όνομα του αυτοκινήτου του μητροπολίτου 
Καρυστίας Παντελεήμονος αρχίσαμε να 
διαβιβάζουμε πληροροφίες στο συμ. 
στρατηγείο Μ.Α.

Ο Τσιγάντες, ύστερα απ τη συμβολή 
των ανωτέρω αστυνομικών, την επαφή με 
τον επίσης κινηματία του 1935 αστυνομι
κό δ/ντή Γιάννη Πανόπουλο, και τους 
Αγγελο Εβερτ αστυνομικό Δ/τή Αθη

νών και Νίκο Τσαγλή, διοικητή της Γεν. 
Ασφαλείας Αθηνών, απέβαλε κάθε φόβο 
και προκατάληψη που είχε για τους 
αστυνομικούς και άρχισε στενή συνεργα
σία μετ αυτών. Ο Εβερτευθύς μετά την 
επαφή του με τον Τσιγάντε, διέθεσε, τα 
υπηρεσιακά του αυτοκίνητα ως και το 
τοιούτο του Τσαγκλή για τη μεταφορά 
τούτου, μελών της αποστολής, ασυρμά
των εκρηκτικών κ.λπ. των οποίων την 
διακίνηση, ασφαλεία κλπ. ανέθεσε σε 
ομάδα αστυνομικών με επικεφαλής τον 
τότε υπαστ. Α. Παρίση Λεωνίδα. Προς δε 
στις κατοικίες αυτών, πραγματοποιούσε

Παύλος Μπούρας τότε αστυφύλακας 
και μετέπειτα αστυνομικός δ/ντής. 
Συμμετείχε στην οργάνωση και δράση 
της ομάδας Τσιγάντε.

τις πιο πολλές συναντήσεις.
Ο Τσιγάντες πραγματοποιούσε τις 

συναντήσεις του με πολιτικούς, στρατιω
τικούς και συνεργάτες του, μόνο κατάτας 
νυκτερινός ώρας. Το φως της η μέρας τον 
είδε μόνο τέσσερις φορές. Δυο που 
κινδύνεψε να συλληφθεί απ' τους Ιτα
λούς, τη μια στοδιαμέρισμα της τότε μπλε 
πολυκατοικίας των Εξαρχείων του Κων. 
Αντωνοπούλου και την άλλη στην κατοικία 
του Πάνου Προεστοπούλου οδός Αχαρ- 
νών 282 απ' όπου διασωθείς ως εκ 
θαύματος κατέφυγε στην κατοικία του 
Εβερτ που ήταν εκεί κοντά. Τις άλλες 

δυο, τη μια στην οδό Σπυρ. Τρικούπη 32 
και την άλλη στην οδό Αλωπεκής 2, που 
διεπίστωσε ύποπτες κινήσεις, πέριξ αυ
τών.

Ο Τσιγάντες ίδρυσε επιτελικά γρα
φεία τα οποία ανέλαβαν ανώτεροι αξ/κοί, 
δίκτυα πληροφοριών κλπ. και όλη τη 
διακίνηση την ανέθεσε στους αστυνομι
κούς Κώστα Μπούρα και Γιώργο Τζαβέλ- 
λα, που διατηρούσαν ένα γραφείο στην 
οδό Κάνιγγος 8, τη «γιάφκα» όπως την 
αποκαλούσαμε.

Οι οδηγοί των αστυνομικών αυτοκινή
των, αστυφύλακες Αναστ. Θεόπιστος, 
Αναστ. Γιαννακόπουλος και Αλεξ. Δωδου- 
μόπουλος ήταν εκείνοι που με την έγκρι
ση των ' Εβερτ - Τσαγκλή πραγματοποιού
σαν καθημερινώς τις μετακινήσεις του 
Τσιγάντε, ασυρμάτων, μελών, αντικειμέ
νων κλπ. εκθέσαντεςπλειστάκις σε κίνδυ
νο τη ζωή των. Θ αναφερθώ σε μια εξ 
αυτών, για να αντιληφθεί ο αναγνώστης το 
μέγεθος των κινδύνων που διέτρεχαν. 
Στα τέλη Μαίου 1943 μετά τη σύλληψη 
και εκτέλεση των ασυρματιστών και απώ
λεια των ασυρμάτων μας το συμ. στρατη
γείο Μ.Α. μου έστειλε δύο ασυρμάτους. 
Τους παρέδωσε το υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩ- 
ΝΗΣ» στη βάση μας στην Εύβοια, τους 
οποίους ο νυν σεβασμιώτατος Κορίνθου 
Παντελεήμων Καρανικόλας αφού τους 
συσκεύασε επιμελώς και έβαλε τις ενδεί
ξεις «ιματισμός ΕΕΣ» τους παρέδωσε 
στον καπετάνιο μας ήρωα Κούλη Σιδέρη, 
ο οποίος τους μετέφερε στον Πειραιά. 
Απ τον Πειραιά ανέλαβα προσωπικώς τη 
μεταφορά των στην Αθήνα. Μέ οδηγό τον 
Τάσσο Θεόπιστο και βοηθούς το Γιώργο 
Τζαβέλλα και Αλέκο Δωδουπόπουλο, 
προσδέσαμε στο πίσω μέρος του αυτοκί
νητου και δια της οδού Πειραιώς ξεκινή
σαμε για την Αθήνα. Λίγα μέτρα πριν απ' 
το μπλόκο των Ιταλών που βρίσκονταν στο 
ύψος του Μοσχάτου, το αυτοκίνητό μας 
υπέστη βλάβη. Ενας καραμπινιέρος ανή
συχος, με προτεταμένο το όπλο του

κατευθύνεται προς ημάς. Δεν χάνω καιρό 
βγαίνω απ το αυτοκίνητο και υποδεικνύ
οντας μια ψεύτικη ταυτότητα υπαστυνό- 
μου, του λέω: «Καραμπινιέρο Γκρέτσια». 
Βλέπει και τον οδηγό του αυτοκινήτου 
Θεόπιστο με τη στολή του, που βγήκε κι 
αυτός να επισκευάσει τη βλάβη του 
αυτοκινήτου, καθυσηχάζει και μου απαν
τά. Μπόνο. Ο Τζαβέλλας που γνώριζε 
μερικά ιταλικά βγαίνει κι αυτός έξωαπ τ' 
αυτοκίνητο και του προσφέρει μια κουτά 
τσιγάρα. Τα τσιγάρα την εποχή εκείνη 
ήταν ένα απ τα καλύτερα δώρα, γιατί 
ήταν περιζήτητα. Ο καραμπινιέρος κατό
πιν τούτου, όχι μόνο δεν προέβη σε καμιά 
έρευνα ή έλεγχο, αλλά βοήθησε κιαυτός 
σπρώχνοντας με την πλάτη του το αυτοκί
νητο για να ξεκινήσει.

Τα πλείστα μέλη της αποστολής μας 
είχαμε εφοδιασθεί δι αστυνομικών ταυ
τοτήτων, οι οποίες μας διευκόλυναν στην 
κυκλοφορία. Επί τη υποδείξει των, σπάνια 
τα όργανα του εχθρού προέβαιναν σε 
έλεγχο. Με τις στολές των τότε υπαστυ- 
νόμων Παρίση Λεωνίδα, Παπαϊωάννου 
Δημητρίου, Διακουμή Ηλία, Μπούρα Παύ
λου και Μικρούλη Γεωργίου, βγάλαμε 
φωτογραφίες και εφοδιασθήκαμε με ψεύ
τικες ταυτότητες σε δελτία που μας 
εφόδιασε ο Γιώργος Μικρούλης που 
υπηρετούσε στο Αρχηγείο της Αστυνομί
ας Πόλεων. Εγώ δε κατάφερα να πλαστο
γραφήσω την υπογραφή του τότε Αρχη
γού της Αστυνομίας Βασιλοπούλου με 
τέτοια επιτυχία που εξέπληξε και τον ίδιο 
τον αρχηγό (ο οποίος ετέλει εν αγνοία) 
όταν τον επεσκέφθη ο διευθυντής του 
Ibu γραφείου της XI ιταλικής στρατιάς 
Πιτσίτουλα και του υπέδειξε την ταυτότη-

Ο κ. Σπύρος Κωτσης, ο συγγραφέας 
του άρθρου και από τα πρώτα στελέχη 
του Τσιγάντε.

868



Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
τα του φονευθέντος στη συμπλοκή Τσι- 
γάντε, με τα στοιχεία: Γεωρ. Αντωνιάδης, 
υπαστυνόμος Α.

Πάμπολλες ήταν οι εντολές που είχε 
επιφορτισθεί η αποστολή ΜΙΔΑΣ 614 εκ 
των οποίων οι περισσότερες στέφθηκαν 
από επιτυχία. Θ αναφερθώ σε μια εξ 
αυτών που μέχρι τούδε απετέλει μυστή
ριο και η οποία διαλευκάνθηκε από 
έκθεση Γερμανού υπολοχαγού που περι
ήλθε στα χέρια μου προσφάτως απ' τα 
γερμανικά αρχεία. Πρόκειται για το φράξι
μο του ισθμού της Κορίνθου. Σχέδιο 
ΤΟΥΡΚΟΛΑΝΤ.

Απ τη Μ.Α. είχαμε εφοδιασθεί με 
μαγνητικές εκκρηκτικές ωρολογιακές 
βόμβες, οι οποίες έπρεπε να επικολλη- 
θούν σε πλοίο μεγάλου εκτοπίσματος και 
να ρυθμισθούν για έκρηξη κατά την ώρα 
της διελεύσεώς του απ' τον ισθμό. Οι 
βόμβες αυτές ήταν ικανές να δημιουργή
σουν τεράστια ρήγματα στο πλοίο, τα δε 
νερά που θα εισέρρεαν, ήταν ικανά να το 
κατακαθήσουν στον πυθμένα και κατά 
συνέπεια, ν' αποκλεισθεί η διέλευση 
σκαφών.

Η εκτέλεση του σχεδίου αυτού ελάχι
στες ελπίδες επιτυχίας είχε, γιατί τα 
εχθρικά πλοία, πραγματοποιούσαν τη διέ
λευση του ισθμού μόνο την ημέρα. Την 
νύχτα είχαν απαγορεύσει τη διέλευση, 
φοβούμενοι ρίψι βομβών απ τα συμμ. 
αεροπλάνα τα οποία μόνο τη νύχτα 
έκαναν επιδρομές στην κατεχόμενη Ελ
λάδα. ’ Οσα εχθρικά σκάφη έφθαναν μετά 
τη δύσι του ήλιου, ένθεν και εκείθεν του 
ισθμού, αγκυροβολούσαν σ απόσταση 
200 μέτρων περίπου απ τις ακτές. Παρά 
ταύτα, δυο μέλη της αποστολής μας, ο 
Βασ Ζακυνθινόςκαι Δημ. Γυφτόπουλος 
ανέλαβαν την εκτέλεση. Με τη βοήθεια κι 
άλλων συνεργατών μεταφέρθηκαν στο 
Καλαμάκι τα εκρηκτικά μηχανήματα, αλλά 
24 ώρες προ του εγχειρήματος, διατά- 
χθηκαν απ' τον Τσιγάντε να μη προβούν 
στην εκτέλεση του σχεδίου και να επι
στρέφουν. Τι είχε συμβη! Το συμ. στρατη- 
γείον είχε ειδοποιήσει τον Τσιγάντε να 
εγκαταλείψει το σχέδιο ΤΟΥΡΚΟΛΑΝΤ 
και να αναμείνει την αποστολή άλλοι 
αποτελεσματικού εκρηκτικού μηχανήμς 
τος, το οποίο θάστελναν σύντόμως.

Στις 13 Ιανουάριου του 1943 το συμμ. 
Στρατηγείο Μ.Α. ειδοποιεί τον Τσιγάντε 
ότι απεβιβάσθη αποστολή με το ειδικό 
αυτή εκρηκτικό μηχάνημα και ότι δι 
ετέρου σήματος θα μας γνωστοποιούσε 
σε ποιο σημείο θα επραγματοποιείτο 
επικοινωνία μετά ταύτης.

Επειδή στις 14.1.1943 σκοτώθηκε ο 
Τσιγάντες, το συμ. στρατ. μας συνέστησε 
να διακόψουμε κάθε επικοινωνία δια των 
ασυρμάτων, επί δεκαπενθήμερο. Στις 
29.1.43, που έγινε η επανασύνδεση, το 
συμ. στρατηγείο μας διαβιβάζει τα εξής 
άκρως ενδιαφέροντα σήματα, τα οποία 
παραθέτω όπως ακριβώς απεκρυπτογρα-

Ο Τοιγάντες με στολή Υπαστυνόμου, 
όπως εμφανιζόταν κατά τις μετακινή
σεις του στην περιοχή πρωτευούσης.

φήθησαν.
Ν.Ρ.13. Αριθ. 99 της 28. Πρώτον μέρος 
STOP Ημέτερον 90 και 92 σταλέντα 
Ανδρόνικον ανήγγειλαν ήδη, άφιξιν ειδι
κού. Συνεχίζει: Ελήφθη 8.30' G.M.T. την 
29.1.43. Παραλήπτης, Ρούσσος Κων.

Ν.Ρ.14. Αριθ. 99. Δεύτερον μέρος STOP. 
Επαναλαμβάνομεν δεν είναι στη βάσι μας 
STOP. Συγκοινωνούμε μετ αυτού. Περι
μένει ανυπομόνως αντιπρόσωπόν σας. 
Συνεχίζει:
Εληφθη 13.30' G.M.T. 29.1.43. Παραλή
πτης: ΜωράίΤης Ιω.

Ν.Ρ.15. Αριθ. 99. Τρίτον μέρος STOP 
Αποστείλατε αντιπρόσωπον γέφυρα του 
διάβολου, ευρισκομένην όπισθεν Δαμα- 
λά, περιφέρεια Πόρου Συνεχίζει: 
Ελήφθη 13.35 G.M.T. 29.1.43. Παραλή
πτης: Μωράίτης Ιω.

Ν.Ρ 16. Αριθ 99. Τέταρτον μέρος STOP. 
Επίσης αποστείλατε ψαράδικο Γαλατά 
STOP Αντιπρόσωπος ευρίσκεται μέρος 
συναντησεως καθημερινώς μεταξύ τώρα 
και 5 Φεβρουάριου, ώρας 12-16. Συνεχί
ζει:
Ελήφθη 16.00 G.M.T. 29.1.43. Παραλή
πτης, Λιάκος θεόδ.

Ν.Ρ.17. Αριθ. 99 Πέμπτον μέρος STOP 
Εάν συνάντησις δυνατή μόνον αργότε- 
ρον, ειδοποιήσατε ίνα αναγγείλωμεν ειδι
κόν STOP. Αντιπρόσωπός δέον απλώση 
μανδυλι ή φαναρι, κάτωθι χαλικιών. Συνε
χίζει:
Ελήφθη 16.05' G.M.T. 29.1.43. Παραλή
πτης, Λιάκος Θεοδ.

Ν.Ρ.18. Αριθ. 99. Εκτον μέρος STOP 
Ειδικός ενεφανισθη STOP. Μικρό σκου
λαρίκι, δεν έχει αυτί! (δύο γκρουπ γραμ
μάτων ελήφθησαν λανθασμένα, το ορθόν 
ήτο, μικρό σκουλαρίκι εις το ένα αυτί). 
Αντιπρόσωπος δέον ερωτηθή, είσθε από 
την Ιθάκην; Συνεχίζει:
Ελήφθη 16.10' G.M.T. 29.1.43. Παραλή
πτης, Λιάκος Θεοδ.

Ν.Ρ.19. Αριθ. 99. Εβδομον μέρος STOP 
Ειδικός τότε εξηγηθή STOP Αντιπρόσω
πος δέον γνωρίζη τρόπον επικοινωνίας με 
ψαράδικο Γαλατά. Τέλος.
Εληφθη 16.15 G.M.T. 29.1.43. Παραλή
πτης, Λιακός Θεοδ.

Λόγω του επείγοντος, την επομένη σε 
σύσκεψη που καναμε στην οδό Καποδι- 
στρίου στο ιατρέ ίο του τέως Υπουργού και 
νυν βουλευτού Ανδ. Κοκέβη, στην οποία 
παρευρίσκονταν κι ο Αγγελος Εβερτ 
ανελαβα εγώ να μεταβω προς συνάντηση

του ειδικού στο διαβολο-γέφυρο του 
Δαμαλά, ο δε Ζακυνθινός να πήγαινε στο 
Καλαμάκι και να φερνε ένα καΐκι που είχε 
ελευθέρα διέλευση του ισθμού που μας 
είχε υποσχεθεί ένας συνεργάτης μας να 
μας διαθέσει, με το οποίο θα μεταφέραμε 
το εκκρηκτικό μηχάνημά και θα το ποντί
ζαμε στον ισθμό. Χρειάστηκαν 5 μέρες 
όσο να ετοιμάσουν οι συνεργάτες μας του 
δικτύου πληροφοριών του Πειραιώς τις 
σχετικές άδειες του καϊκιού μας «ΑΝΑ
ΣΤΑΣΙΑ». Στις 3 Φεβρουάριου με καπετά
νιο τον Κουλή Σιδέρη και μηχανικό τον 
Μιχάλη Μωρακέα εφοδιασμένος με ένα 
ψεύτικο ναυτικό φυλλάδιο ανεχώρησα για 
τον Πόρο. Φθασαμε εκεί στις 3 το 
απόγευμα. Χωρίς καθυστέρηση πέρασα 
στο Γαλατά κι απο κει πεζοπορώντας 
έφτασα στο χωριό Δαμαλάς. Αφού πληρο- 
φορήθηκα από χωρικούς πού βρίσκεται το 
διαβολογεφυρο ώδευσα προς αυτό. Βρί
σκονταν σ ένα ύψωμα ένα χιλιόμετρο 
περίπου από το χωριό. Το γεφύρι αυτό 
ένωνε δυο λοφίσκους και δέσποζε του 
κάμπου της περιοχής. Στο πεζούλι του 
γεφυριου βρίσκονταν δυο χωρικοί. Είχαν 
δώσει σιτάρι για άλεσμα στο μύλο που 
βρίσκονταν πιο κάτω και μέχρις ότου 
αλεστεί ανέβηκαν στο γεφύρι. Εγώ τους 
χαιρέτισα και πέρασα απ την απέναντι 
πλευρά. Εβγαλα ενα μανδύλι, προσποιή- 
θηκα ότι σκουπίζουμαι και το απλωσα 
τοποθετώντας απάνω του μικρά χαλίκια. 
Ηταν η ώρα 3.45. Δεν πέρασε 1 και απ 

την απέναντι πλευρά βλέπω να κατηφορί
ζει ενα αξ-κός του Ναυτικού με στολή 
εκστρατείας με κυάλια και περίστροφο 
περιζωσμένος. Περνάει μπρος απ τους 
χωριάτες, διασχίζει τη γέφυρα, με πλησιά
ζει και αντί συνθήματος που για μένα δεν 
υπήρχε κανένας λόγος αναγνωρίσεως 
ύστερα απ τη στολή κλπ. με χαιρετάει μ 
ένα αλό. Του υποδεικνύω να προχωρήσει
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προς την πυκνήβλάστηση της περιοχής. 
Δεινή η θέση μου. Προχωρώ προς τους 
δυο χωρικούς και τους λέω ότι είναι 
ιταλός αξ-κός και ότι ψάχνουμε να πιά- 
σουμε κάτι άγγλους που βρίσκονταν εκεί 
γύρω. Οι χωρικοί που δεν έδειξαν καθό
λου οτι πίστεψαν οτοψέμμα μου, σηκώθη
καν κι έφυγαν. Ακολούθησα την κατεύ
θυνση που είχε πάρει ο Βρεττανός και ο 
απόσταση 200 μέτρων περίπου τον συ- 
νήντησα σε μια μικρή σπηλιά. Εκεί είχε 
ολη την αρματοσιά του. Γυλιό, στρώμα 
σλίπιγκ-μπαγκ, χειροβομβίδες, καμινέτο, 
κονσέρβες κλπ. Αφού κατά κάποιο τρόπο 
με τα λίγα εγγλέζικα που γνώριζα κατατο
πίστηκα εν μέρει, περιμέναμε να επέλθει 
το σκότος. Μόλιςνυχτωσε,φορτώθηκετο 
γυλιό του μ όλα τα είδη του και μ' 
ωδηγησε στο μύλο. Ενας ηλικιωμένος 
άντρας μας υποδέχθηκε. Ηταν ο μπαρ- 
μπα-Νικόλας ο μυλωνάς που είχε κάνει 
χρόνια στην Αμερική. Ο μπαρμπανικόλας 
ο οποίος έκρυβε .τις νύχτες στο πατάρι 
του μύλου το βρεττανό, τον φιλοξενούσε 
περιέθαλπτε κλπ. με τα άπταιστα αγγλικά 
του, με κατετόπισε πλήρως. Επρεπε 
περπατώντας στο σκοτάδι να πάμε στο 
πίσω μέρος του Δαμαλά προς συνάντηση 
των συνεργατών τους. Το ταξίδι μας ήταν 
επικίνδυνο και περιπετειώδες. Επικίνδυνο 
γιατί ο Βρεττανός ήταν με τη στολή του 
και αρματωμένος. Είχε το σκοπό του. Γιατί 
αν τον συλλαμβάνανε θα τον χαρακτήρι
ζαν αιχμάλωτο πολέμου, ενώ με πολιτική 
περιβολή θα τον χαρακτήριζαν σαν κατά
σκοπο και θα τον εκτελούσαν. Αξίζει να 
περιγράφω ένα απ τα σημαντικότερα 
περιστατικά που μου συνέβη κατά τη 
διαδρομή. Για να πάμε στην κατασκήνωση 
των συνεργατών του Βρεττανού, έπρεπε 
να περάσουμε απ το Γαλατά. Ηταν ο 
μοναδικός δρόμος. Στο Γαλατά φθάσαμε 
στις 9.15 μ.μ. Η κυκλοφορία επιτρέπονταν 
μέχρι τις 9. Δε φτάνει αυτό. Οπως 
προχωρούσαμε διασταυρωνόμαστε μ 
ένα χωροφύλακα. Ξεκρεμάει το τόμιγκαν 
και μας φωνάζει στοπ. Με μια ψυχραιμία 
που έφθανε τα όρια του ακαταλόγιστου 
τον πλησιάζω και του λέω: «Είμαι υπομοί
ραρχος. Αυτός, δείχνοντας το συνοδοι
πόρο, είναι βρετανός αξ-κός τον οποίο 
πάω να κρύψω στο βουνό. Είναι εν γνώσει 
του διοικητού σου». Ο χωροφύλακας του 
οποίου το όνομα μεταπολεμικώς δεν 
κατόρθωσα να μάθω γ ια να τον ευχαριστή
σω μου απαντά: Προσέξτε! ο δρόμος 
περνάει μπροστά απ' το σπίτι του Γερμα- 
νου φρουράρχου. Εχει και σκυλιά! Το 
πέρασμα μας ήταν δραματικό. Γιατί εκτός 
απ αυτό, ένας περιστρεφόμενος προβο
λέας τοποθετημένος στον Πόρο φώτιζε" 
σαν μέρα όλη τη διαδρομή. Λίγα - λίγα 
μέτρα και έρποντες κατορθώσαμε να 
περάσουμε το επικίνδυνο σημείο, χωρίς 
συνέπεια. Ακολουθήσαμε μια διαδρομή 
που γνώριζε ο Βρετανός, ανεβήκαμε στο 
όρος σπήλαιο, κατηφορησαμε και μόλις 
χάραξε φτάσαμε στο κρυσφήγετό του 

Ηταν μια ερμητική περιοχή στον όρμο

Ο αστυφύλακας Γεώργιος Μικρούλης. 
Το «Τεκτίτε Γ »

Μπούφι ανατολικά της Ερμιόνης. Σε μια 
συστάδα δέντρων, και σε απόσταση 100 
περίπου μέτρων απ' τη θάλασσα, είχαν 
στήσει μια τεραστίων διαστάσεων σκηνή. 
Μ ένα συνθηματικό σφύριγμα του Κιούμ- 
περλιτς, βγαίνουν απ τη σκηνή τρεις 
γεροδεμένοι άντρες ντυμένοι με στρατι
ωτικές στολές οι οποίο μας υποδέχονται 
με χαρά. Μέσα στη σκηνή είχαν συγκεν
τρωμένα όλα τα είδη τους Τόμιγκαν, 
πολεμικά όπλα, ασύρματο, χειροβομπί- 
δες, σλίπιγκ-μπαγκ, τρόφιμα, σκεύη κου
ζίνας κλπ. Ο Κιούμπερλιτς ο οποίος είχε 
δώσει το συνθηματικό γνώρισμα στην 
αποστολή του «ΛΟΚΣΜΙΘ» μου συνέστη
σε τους συνεργάτες του. Επιλοχίαν (μη
χανικού) Τζιμ Στήιλ, λοχίαν ασυρματιστήν 
Τόμας Χάντλευ και στρατιώτην Τζων 
Κότρμα.

Την αποστολή ΛΟΚΣΜΙΘ την είχε 
αποβιβάσει στην περιοχή αυτή στις 
13.1.1943 το ελληνικό υποβρύχιο ΠΑΠΑ- 
ΥΙΙΚΟΛΗΣ με κυβερνήτη το Νίκο Ρουσέν 
ο οποίος κατα την καταστολή του κινήμα
τος Απριλίου 1944, σκοτώθηκε στο λιμάνι 
της Αλεξάνδρειας.

Οταν ξημέρωσε ο Κιούμπερλιτς με 
ωδήγησε σε μικρή απόσταση απ τη σκηνή 
και μου υπέδειξε ένα σημείο που εντός 
ορύγματος είχε καλυμμένα με χώμα το 
πλεστο των εκρηκτικών μηχανημάτων και 
σε μικρή απόσταση απ' τη θάλασσα μια 
τεραστία βάρκα καλυμμένη με θάμνους. 
Ακολούθως μου υπέδειξε μέρος των 
μηχανημάτων που θα εχρησιμοποιούντο 
για το σαμποτάζ του Ισθμού, ως και τον 
τρόπο χρήσεως και λειτουργίας των.

Οταν διαπίστωσα ότι δεν πρόκειται 
περί ενός μηχανήματος, όπως αναφέρον
ταν στα σήματα που μας είχε στείλει το 
Συμ. στρατηγείο, το οποίο θα ήταν εύκολο 
να ποντίσουμε με ψαρόβαρκα, αλλά περί 
σειράς μηχανημάτων και συγκεκριμένως, 
8 μεταλλικών δοχείων με 80 κιλά εκρηκτι
κή ύλη έκαστο και 5 μικροτέρων τοιούτων 
με ωρολογιακά μηχανήματα τα οποία

έπρεπε να ποντισθούν στο εσωτερικό του 
Ισθμού, έμεινα άναυδος. Επρεπε λοιπόν 
να βρεθεί άλλος τρόπος εφαρμογής του 
σχεδίου γιατί η ψαρόβαρκα ήταν τελείως 
ακατάλληλος για τη χρησιμοποίησή του.

Υστερα από πολλές συζητήσεις απο
φασίσαμε να ποντισθή το ήμισυ των 
εκκρητικών υλών, το οποίο θα προσδένον- 
ταν στα πλευρά πετρελαιοκινήτου σκά
φους, κάτω απ την επιφάνεια της θάλασ
σας τα οποία θα ελευθερώνονταν δια της 
εκ του εσωτερικού κοπής των σχοινιών 
όταν το σκάφος θα βρίσκονταν στο 
κέντρο του ισθμού.

Προς κατατόπιση του αναγνώστου 
θεωρώ απαραίτητο να περιγράφω τον 
τρόπο λειτουργίας αυτών των μηχανημά
των, όπως μου είχε εξηγήσει ο Κιούμπερ
λιτς, που τα είχε εμπνευσθεί και δοκιμά
σει στη Μ.Α.

Όταν η μηχανή ενός διερχομένου 
σκάφους βρίσκονταν στο αυτό ύψος με τα

Ο συνταγματάρχης Ν. Δημοτάκης.

ωρολογιακά μηχανήματα τα οποία έπρεπε 
να απέχουν 5-10 μέτρα μεταξύ τωνεντός 
του βυθού, τότε αρχίζουν να λειτουρ
γούν. Εάν το διερχόμενο σκάφος απομα
κρυνθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο 
του ενός λεπτού, δεν επραγματοποίουν 
έκρηξη. Είχαν κατασκευασθεί κατά τέτοιο 
τροπο για να αποφευχθεί έκρηξή των 
κατά τη διέλευση μικρών σκαφών.

Επρεπε λοιπόν η έκκρηξή των να 
πραγματοποιηθεί όταν θα βρίσκονταν 
άνωθέν του, πέραν του ενός λεπτού 
σκάφος και ως τοιούτο θα έπρεπε να είναι 
άνω των 2.000 τόννων. Η έκκρηξη των 
ωρολογιακών μηχανημάτων θα επέφερε 
ταλάντευση στα δοχεία των 80 κιλών 
εκρητικής ύλης τα οποία δια της εκρήξε- 
ως θα τεμάχιζαν το σκάφος και θα 
παρέσυραν όγκους χωμάτων με αποτέλε
σμα ν αποκλεισθη η διέλευση των 
εχθρικών σκαφών, τα οποία θα έπρεπε δια
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Μια αναμνηστική φωτογραφία της εποχής στην οποία αναφέρεται το άρθρο μας 
Διακρίνονται καθήμενοι οι Δημ. Παπαϊωάννου και Γιακουμής Ηλιας και όρθιοι οι 
Σπ. Κώτσης και Δημ. Μιχαηλιδης.

την επικοινωνία των με την Ιταλία να 
περιπλέουν το Ταίναρο όπου θα καιροφυ- 
λακτουσαν τα συμμ. υποβρύχια. Στο 
Μπούφι παρέμεινα 5 μέρες. Καθημερι
νώς κατέβαινα στον Πόρο προς συνάντη
ση του συνεργάτου μας Ζακυνθινού ο 
οποίος θα ερχόταν με την ψαρόβαρκα. 
Επειδή δεν είχε εμφανισθεί, αναγκάστη
κα να επιστρέψω στην Αθήνα.

Με αλεπάλληλα ταξίδια μαζύ με το 
συνεργάτη μας Φώτη Μανωλόπουλο, 
γνώστη της Γερμανικής, Αγγλικής και 
Ιταλικής γλώσσης, προετοιμάσαμε το πε- 
τρελαιοκίνητο σκάφος μας «ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΑ» το μετωνομάσαμε σε «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ» για λόγους ασφαλείας, και με 
τους Μανιάτες ηρωες καπετάνιο Κούλη 
Σιδέρη και μηχανικό Μιχάλη Μωρακέα, 
ξεκινήσαμε απ τον Πειραιά καιστις 10 η 
ώρα της 6.3.43 φτάσαμε στο Μπούφι.

Παραλάβαμε 4 δοχεία των80 κιλών και 
τρία μικρά σχήματος και όγκου δοχείων 
πετρελαίου που περιήχαν ωρολογιακά 
μηχανήματα καιεκρητική ύλη τα καλύψα
με στο κατάστρωμα και παραλαβόντες 
τους Κιούμπερλιτς και βοηθό του Στήιλ 
τους οποίους κρύψαμε σε κρύπτη του 
σκάφους αναχωρήσαμε για το φράγκο 
λιμανακι, ένα όρμο Β.Α. του Σοφικου που 
αντικρύζει τον ισθμό. Στο Φραγκολιμανά- 
κι τραβήξαμε ΤΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στη 
στεριά και αρχίσαμε την προετοιμασία της 
προσδέσεως των μεγάλων δοχείων. Πριν 
καλά καλα αφαιρέσουμε τα ξύλινα πώματα 
που σφράγιζαν τις οπές, στις οποίες δια 
σχοινιών θα προσδέναμε τα δοχεία, αντι
λαμβανόμαστε σε μακρυνή απόσταση 
σκάφος να κατευθύνεται προς ημάς. 
Λόγω της ταχύτητος, του όγκου και της 
κατευθύνσεως που ηκολούθη, πεισθήκα- 
με οτι επρόκειτο περί εχθρικού περιπολι
κού. Δυστυχώς δεν διαψευσθηκαμε. 
Οσο μας πλησίαζε τα διακριτικά του 

πρόδιδαν την προέλευσή του. Ηταν 
γερμανικό. Βάζουμε στην κρυπτή τους 
βρεταννούς καλύπτουμε όπως - όπως τα

δοχεία και ρίχνουμε τα δίκτυα στη θάλασ
σα. Το περιπολικό μας πλησιάζει. Κόβει 
ταχύτητα και μας πλευρίζει. Η αγωνία μας 
φτάνει στο κατακορυφο. Εναςγερμανός 
υπαξιωματικος με το πιστόλι στο χέρι, 
πηδάει στο σκάφος μας. Ο Μανωλόπου- 
λος τον καλωσορίζει και με τα γερμανικά 
που γνώριζε του λέει ότι ψαρεύουμε για 
τη γερμανική διοίκηση Πειραιώς και συγ
χρόνως του δείχνει μια αδεια της ναυτι
κής διοίκησης Πειραιώς που μας είχε 
εφοδιάσει ο συνεργάτης μας Λεβαντής. 
Ο γερμανος ζήτησε τα ναυτικά φυλλάδια.
Ερριξε μια ματια στις φωτογραφίες των 

καθώς και σε μας και ικανοποιημένος 
χωρίς να προβή σε καμία άλλη ενέργεια, 
απεχώρησε.

Μετά την απομάκρυνση του περιπολι
κού βγάζουμε τους βρεταννούς από την 
κρυπτή, προσδένουμε τα 4 μεγαλαδοχεία 
(τα 3 μικρά έμειναν επί του καταστρώμα
τος) περισυλλέγουμε τα δίχτυα και το 
«ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με το Μανωλόπου
λο, Σιδερη και Μωρακέα, ξεκινάει για τον 
Ισθμό. Εμείς, εγκαταλείπουμε το λιμανάκι 
κι ανεβαίνουμε σ ένα λοφίσκο απ όπου 
παρακολουθούσαμε την πορεία του. Ο
ταν εφθασε στην είσοδο του ισθμού, εγώ 
απεχώρησα. Πεζοπορώντας εφθασα στο 
χωριό Κάτω Αλμυρή διανυκτέρευσα και 
την επόμενη ανεχώρησα για την Αθήνα. 
Οι δυο Βρεττανοί παρεμειναν στην περιο
χή που τους αφησα επί αρκετές ημέρες 
περιμένοντας να δουν τ αποτελέσματα.

Ας δούμε όμως πως περιγράφει σε 
εκθεση του ο Μανωλόπουλος τη συνέχεια 
του εγχειρήματος: «Μόλις πλησιάσαμε 
στην είσοδο του Ισθμού ένας καραμπινιέ- 
ρος μας υπέδειξε να πλευρίσουμε σ ένα 
κενό χώρο και αμέσως ανέβηκε στο 
σκάφος μας. Εγώ του υπέδειξα τη γερμα
νική αδεια και του ενεχείρησα τα τρία 
ναυτικα φυλαδια. Αυτός τα πήρε, πήγε 
στο γραφείο ελέγχου και μετά τον έλεγχο 
που έκανε ο προϊστάμενός του, ακολου
θούμενος από ένα άλλο καραμπινιέρο

ξαναρθε στο σκάφος μας, μου επέστρε
ψε την άδεια και τα φυλλάδια και αφού 
μου είπε να συνεχισω το ταξίδι μας, 
κατεβηκε. Ο άλλος καραμπινιερος παρέ- 
μεινε στο σκάφος. Ηταν διαταγή της 
ιταλικής λιμενικής αρχής να συνοδεύει 
πάντα τα καΐκια μέχρι της εξόδου των από 
τον ισθμό. Αν το προσωπικό του καϊκιού 
ήταν περισσότερο των τριών ατόμων 
ετοποθετείτο και δεύτερος καραμπινιέ- 
ρος. Ο Μωρακεας βάζει μπρος τη μηχανή 
και σε λίγο μπαίνουμε στον ισθμό. Στον 
καραμπινιέρο προσέφερα μια κούτα τσι
γάρα και με μια μπουκάλα κονιάκ τον 
παρεσυρα στην πρώρη του καϊκιού οπού 
αδειάζοντας απανωτά τις κούπες με 
κονιακ, μπήκαμε στο κέφι και σιγοτραγου- 
δούσαμε ιταλικά τραγούδια. Στις 4.30ενώ 
βρισκόμαστε στο κέντρο του ισθμό δίνω 
το σύνθημα ρίψεως των εκρηκτικών. Η 
ρίψη των μικρών δοχείων επραγματοποιή- 
θη απ τον καπετάνιο Κουλή Σιδερη χωρίς 
να κινήσει την περιέργεια του καραμπινιέ- 
ρου, γιατί προσεποιείτο ότι αντλούσε 
νερό απ τον Ισθμοί με το οποίο καθάριζε 
δήθεν το κατάστρωμα. Δεν συνέβη όμως 
το ίδιο και με τα δοχεία των 80 κιλών που 
ήταν προσδεδεμένα στα πλευρά του 
καϊκιού, γιατί όταν ο Μωρακέας έκοψε τα 
σχοινιά για ν απελευθερωθούν, εκ των 
κενών οπών εισερρεε το νερό με τέτοια 
πίεση που τον αναγκασαν να χτυπήσει με 
σφυρί ταξυλινα πώματα για να τις σφραγί
σει. Ο κροτος ήταν πολύ αισθητός. Ο 
καραμπινιερος ανησύχισε. Σηκώνεται και 
ετοιμάζεται να κατευθυνθεί προς το 
αμπάρι. Εγώ με νεύμα προσποιούμαι ότι 
δεν συμβαίνει τίποτα και να μην ανησυχεί. 
Συγχρόνως φωνάζω το Σιδέρη να κατεβεί 
στ αμπαρι να δει τι γίνεται. Ο Σιδερης 
κατεβαίνει και επιστρέφοντας μου λέει 
οτι έσφιξε τη μηχανη ο μηχανικός και ότι 
απ αυτή προέρχονταν ο κρότος. Ο 
καραμπινιερος καθησύχασε και ξαναρχί
σαμε το σιγοτραγουδημα. Στις 5 περίπου 
η ώρα βγήκαμε απ τον ισθμό, κατέβηκε ο 
καραμπινιέρο ςκαι συνεχίσαμε το ταξίδι 
μας αγκυροβολήσαντες στο Γαλαξίδι».

Αλλ ας επανελθουμε στην αποστολή 
ΛΟΚΣΜΙΘ. Ο αρχηγός της Κιούμπερλιτς 
με το βοηθό του, αφού παρέμεινε επί 
αρκετές μέρες, εγκαταλείπει το λοφίσκο 
και ακολουθώντας τις οροσειρές ύστερα 
από εικοσαημερο πεζοπορία επιστρέφει 
στο Μπούφι απογοητευμένος για την 
αποτυχία του εγχειρήματος, η οποία, 
όπως δήλωσε, αργότερα, οφείλονταν 
στην αχρήστευση των μηχανημάτων εκ 
της υγρασίας κλπ.

Εκείνο που δεν πέτυχαν τα ριφθέντα 
μηχανήματα στον Ισθμό για τηναπόφραξή 
του, το πετύχε μια απροσδόκητη σύμπτω
ση η οποία υποχρέωσε τους κατακτητές 
για ενα 15νθημερο να απαγορεύσουν τη 
διέλευση παντός σκάφους. Τι είχε συμ
βεί. Η άφιξη του καϊκιού μας στο Φραγκο- 
λιμανάκι, και η διανυκτέρευση μου στην 
Κάτω Αλμυρή, περιήλθε σε γνώση εκεί-
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νου του ατόμου που μας είχαν συστήσει 
και μας είχε υποσχεθεί ότι θα διεθετε την 
ψαρόβαρκα που είχε ελεύθερα άδεια 
πλεύσεως του Ισθμού από τους Ιταλούς.
Για να αποφύγει προφανώς τη συνάντησή 
μας, πρωί - πρωί αναχωρεί για Κόρινθο και 
διαδίσει σε ιταλόφυλλο κύκλο ότι στον 
Ισθμό έρριξαν οι Βρεττανοί εκρηκτικά 
μηχανήματα. Δεν ηρκεσθη μονο σ αυτό. 
Ηρθε ατην Αθήνα την επόμενη και 

ανεκοίνωσε τα ίδια στο συνεργάτη μας, 
προφανώς για ν απαλλαγεί εκ της 
υποσχέσεως διαθέσεως της ψαρόβαρ
κας. Δεν ήταν ενήμερος δια την ακαταλ- 
ληλότητά της, καθώς και για τη ρίψη των 
μηχανημάτων στον Ισθμό. Από της επομέ
νης της ρίψεως των μηχανημάτων στον 
Ισθμό η Γερμανική Ναυτική διοίκηση 
Πειραιώς αναστατώθηκε. Εστειλε ειδι
κούς, βατραχανθρώπους κλπ. και ερευ
νώντας κατά μήκος τον Ισθμό ανεύρον και 
ανέσυραν τα εκρηκτικά μηχανήματα.

Τη χρονική αυτή περίοδο στον όρμο 
Μπούφι διαδραματίζονται σοβαρά γεγο
νότα. Οι γερμανοί είχαν εντοπίσει με τα 
ραδιογωνιόμετρά των την ακριβή λειτουρ
γία του ασυρμάτου των Βρεταννών εξ 
αιτίας της συνεχούς επικοινωνίας του 
ασυρματιστού με την Μ.Α. Με μεγάλη 
δύναμη αποβιβάζονται στο Μπούφι Παρά 
την κύκλωση της περιοχής οι Χάντλευ και 
Κορτρμα κατορθώνουν ν αποφύγουν τη 
σύλληψη. Οι γερμανοί ανακαλύπτουν τη 
σκηνή βλέπουν όλα τα είδη καθώς και τον 
ασύρματο. Αφήνουν μερικούς σκοπούς 
και αποχωρούν. Για μια εβδομάδα πηγαι
νοέρχονταν στην περιοχή. Μετά έπαψαν 
να εμφανίζονται.

Ο Κιούμπερλιτς όταν πληροφορήθηκε 
τα συμβάντα απ τους συνεργάτες του οι 
οποίοι τον περίμεναν στις παρυφές του 
βουνού στενοχωρήθηε πολύ. Επί δύο 
μέρες παρακολουθούσε με τα κυάλια την 
περιοχή του Μπούφι. Επειδή δεν έβλεπε 
παρουσία γερμανών, έστειλε ένα τσοπά
νο με το κοπάδι του ν ανιχνεύσει. Οταν 
ο τσοπάνος επέστρεψε και τον διαβεβαί
ωσε ότι ούτε στην περιοχή, αλλά ούτε και 
μέσα στη σκηνή υπήρχαν γερμανοί, απο
φάσισε να πάει με τους συνεργάτας του, 
για ν ανασύρει το δεύτερο ασύρματο, 
που είχε σαν εφεδρεία σε όρυγμα, 
καλυμμένο με χώματα με το τον οποίο θα 
επεκοινώνει με την Μ.Α. για να στείλουν 
υποβρύχιο να τους παραλαβει. Είχε όμως 
μεγάλη ανησυχία γιατί φοβότανε αχρή- 
στευσή του απ' την υγρασία. Την ανησυ
χία αυτή δεν άργησε να τηναποβάλει όταν 
μέσα στη σκηνή των, βρήκε τον άλλο 
ασύρματο άθικτο.

Μ αυτόν τον ασύρματο, στις 22.4.43 
ο Κιούμπερλιτς δίνει δυο κρυπτογραφικά 
σήματα στον ασυρματιστή να τα διαβιβά
σει στη Μ.Α. Στα σήματα αυτά ανεφερε 
την αποτυχία του σχεδίου λόγω μη λει
τουργίας των μηχανημάτων και ζητούσε 
να στείλουν υποβρύχιο για να τους 
παραλαβει.

Στις 24.3.43 ο ασυρματιστής πέρνει 
δυο σήματα. Μετά την αποκρυπτογράφη
ση με χαρά διαδβάζουν ότι στις 29 ή 30 
Απριλίου, και ώρα 12 νυκτερινή, θα 
μετέβαίνε στο ίδιο σημείο της αποβιβάσε- 
ως των υποβρύχιο για να τους παραλαβει.

Τα μεσάνυχτα της 29ης η αποστολή 
μαζί με τον κ. Σαμπάνη που τον χρησιμο
ποιούσαν και σαν διερμηνέα, πανέτοιμη 
κοντά στον όρμο ανέμεναν το υποβρύχιο, 
το οποίο δεν ενεφανίσθη. Την ίδια ώρα 
της επομένης, ξανά στο ίδιο σημείο. Στις 
12.02 η ώρα σε απόσατση 100 περίπου 
μέτρων απ την ακτή, ένας μαύρος όγκος 
εμφανίζεται και αμέσως αρχίζει την εκ
πομπή σημάτων. Ο Κιούμπερλιτς πεπει
σμένος ότι επρόκειτο περί συμμαχικού 
υποβρυχίου, προσεπάθειεπ αρκετή ώρα 
να συνεννοηθεί και ελέγξει τα εκπομπε- 
νόμενα σήματα χωρίς να το κατορθώσει. 
Σε μια στιγμή της επικοινωνίας ο Κιούμ
περλιτς εκστομεί τη λέξη «νο Ιγκλαντ - 
Τζέρμαν», αλλά, επειδή του απαντούσαν 
με τα σήματα ότι δεν διακρίνουν τα δικά 
του, εκνευρισθείς προφανώς, ή πεισθείς 
ότι πράγματι λόγω της ομίχλης το φως του 
φακού του δεν ήταν ορατό, δίνει εντολή 
να μπουν στη βάρκα για να επιβιβασθούν. 
Ο Σαμπάνης ο οποίος ήταν αποφασισμέ
νος κι εκείνος να τους ακολουθήσει, 
διατηρώντας αμφιβολίες περί του υπο
βρυχίου, αρνείται να τους ακολουθήσει.

Οταν η βάρκα με τους 4 βρεττανούς 
ανοίχθηκε και πλησίαζε στο μαύρο όγκο, 
τεράστιοι προβολείς σκόρπιζαν τα φώτα 
γύρω απ αυτή και ριπές πολυβόλων 
γάζωναν την περιοχή. Ο Σαμπάνης, ο 
οποίος διέφυγε την σύλληψη, μετά την 
απελευθέρωση της πατρίδος μας περιέ- 
γραψε τα ανωτέρω γεγονότα. Τα συμπε
ράσματα εκ των ενεργηθεισών ανακρίσε
ων (Ελληνικών και Βρετ. υπηρεσιών) 
κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι ο ασυρμα
τιστής Χάντλεϋ ήταν εκείνος που πιθανόν 
να πρόδωσε την αποστολή στους γερμα- 
νούς.

Επρεπε να περάσουν 40 ολόκληρα 
χρόνια από τότε για να χυθεί φως στη 
σκοτεινή αυτή υπόθεση απ την έκθεση 
του γερμανού υπολογοχαγού της κατα
σκοπείας που περιήλθε ειςχείραςμου και 
η οποία είναι πολυσέλιδος αναφέρει με 
λεπτομέριες πως ενετόπισε το κρυσφύ- 
γετο του Κιούμπερλιτς, πώς ανεκάλυψε 
το μυστικό του κώδικα, πώς άφησε τον 
ασύρματο σκοπίμως στη σκηνή για να τον 
χρησιμοποιήσει, πώς κατά τη διαβίβαση 
των σημάτων παρενέβαλε παράσητα και 
απέκλεισε την επικοινωνία του με τη Μ.Α., 
πώς αυτός πήρε τ αποσταλλέντα σήματα 
και πώς διαβίβασε τα δικά του, στα οποία 
τους ειδοποιούσε ότι θα πήγαινε συμμαχι
κό υποβρύχιο να τους παραλάβει.

Οι 4 βρεταννοί της αποστολής μετα
φέρθηκαν στη Γερμανία, όπου ως αναφέ- 
ρι ο υπολοχαγός γερμανός σκοτώθηκαν 
σ ένα βομβαρδισμό. Αυτή ήταν η ιστορία 
της αποστολής ΛΟΚΣΜΙΘ.

'
ΕΠΙΤΕΥΓΜ ΑΤΑ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗ Μ ΗΣ

ΤΟ
«Τ Ε Κ Τ ΙΓΕ  Γ »

Γράφει
ο Γιάννης Πολίτης

Η ΠΙΟ φημισμένη στον κόσμο 
υποβρύχια «κατοικία» π ροε

το ιμάζετα ι για την τρ ίτη της α π ο 
στολή, για μια σειρά επιστημονικών 
μελετών. Το «ΤΕΚΙΙΤΕ Γ » συγκεν- 
ι (κονει αυτοδύτες, επ ιστήμονες και 
ιεχνικούς υποβρυχίων κατα σ κευ
ών σε μια προσπάθεια χωρίς προη
γούμενο, να ερευνήσει τονττποθα - 
λασσιο κοσμου του Ειρηνικού Ω κε
ανού.

Τα «ΤΕΚΤΙΤΕ A » και «Τ. Β » το 
1969 και 1970, -επ ίσ ης  επ ιστημονι
κές υποβρύχιες απ οσ τολές- που 
είχαν πάρει μεγάλη δημοσιότητα, 
έδωσαν στο πολύ κοινό να καταλά - 
βει πόσο μεγάλη αξία έχε ι η δυνα
τό τη τα  εκμετάλλευσης υποβρυχί
ων «ξενοδοχείων» για τους αυτοδύ - 
τες  επιστήμονες.

Και οι δυο πιο πάνω αποστολές 
έγιναν μέσα στα καθαρά νερά των 
νησιών της Παρθένου των Δυτ. 
Ινδιών. Είχαν εγκατασταθεί σε βά
θος 50 ποδιών, και αποτέλεσαν την 
υποβρύχια κατοικία π έντε προσώ - 
πων για 60 μέριες.

Τον χρόνο που η «ΤΕΚΤΙΤΕ» (Τε-
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κ τα ιτ )  κα το ικ ία  χρ ησ ιμ ο π ο ιό τα ν  
σαν εργαλείο στα χέρια των επ ι
στημόνων, που αποδέχθηκαν να 
ζήσουν «υπό εμβάπτιση» στην π ε 
ριοχή εκείνη των πειραμάτων, η 
Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Α 
τμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) προετο ίμαζε 
άλλα σχέδια για άλλες χρήσεις του 
ατσαλένιου αυτού «κάστρου». Το 
1960 η Υπηρεσία αυτή  διαπίστωσε 
πως το  υποβρύχιο κάστρο θα μπο
ρούσε να μελετήσει πολλές πτυχές 
της ζωής των ταξιδιών στο Δ ιάστη
μα, με πολύ μικρό κόστος, και πως 
θα ελάττω νε πολύ τις προσπάθει
ες για την απομίμηση και παρουσί
αση συνθηκών του Δ ιαστήματος 
μέσα στο εσωτερικό Διάστημα -  
την θάλασσα. Ανατέθηκε στην ε 
ταιρεία Τζένεραλ Ηλέκτρικ από την 
ΝΟΑΑ να σχεδιάσει και να κ α τα 
σκευάσει την «κατοικία», της οποί
ας το  βάπτισμα έγινε το 1969 στα 
Νησιά της Παρθένου.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε 
πάρα πολύ ενδιαφερθεί για τις 
συνέπειες, πάνω στη συμπεριφο
ρά, παραγω γικότητα και φυσιολο
γία των επιστημόνων, που είχαν 
κλειστεί γ ια  να παίξουν τον ρόλο 
πειραματόζωων. Εξη συστήματα 
βίντεο μετάδιδαν λεπτό μέριες της 
δραστηριότητας μέσα στα τέσερα 
διαμερίσματα, καθώς και του  εξω-; 
τερικού περιβάλλοντος. Οι επ ισ τή 
μονες μέσα στο κάστρο, απ οδέ
χονταν τό τε  αυτοπροα ίρετα την 
εργασία που ήσαν ικανοί να εκ τε - 
λέσουν, ε ίτε  για δυο βδομάδες ε ίτε  
για δυο μήνες. Οι περισσότεροι 
ήθελαν να παραμείνουν περισσό
τερο, ή να επανέλθουν αργότερα 
για περαιτέρω  αποστολές.

Μια ομάδα παρέμειΥε στο βάθος 
και συμπλήρωσε τις 30 μέρες της. 
Προς το  τέλος ζήτησε και πήρε 
άδεια να παραμείνει άλλες 30 μέρες 
-  60 μέρες συνολικά χωρίς να βγουν 
στην επ ιφάνεια. Οταν πλησίαζε η 
60ή μέρα, η ομάδα ζήτησε απροσ
δόκητα να παραμείνει άλλες 30 
μέρες. Το προσωπικό επ ιφάνειας 
αρνήθηκε. Ε1 ομάδα κάτω δεν συμ
μορφώθηκε με την απόφαση και 
αρνήθηκε να ανεβεί στην επ ιφ ά 
νεια, να κάνει αποπίεση και να 
ολοκληρώσει τα  συμπεράσματα

της αποστολής της. Για εξα να γκα 
σμό τους, διακόπηκε ο φωτισμός 
της «Τεκτάιτ» και ύστερα από σκο
τάδι δυο ημερών, οι «υπό εμβάπτι- 
ση» επιστήμονες υπάκουσαν.

Η ΝΟΑΑ δεν ενδιαφέρθηκε π ε 
ρισσότερο, και η Τζένεραλ Ηλέκτρικ 
δ ιέθετε το  «Τεκτάιμ» σαν αντικείμε
νο θεάματος σε παιδική χαρά «λού- 
να παρκ». Ωστόσο πολλές προσω
π ικότητες διατύπωναν τη γνώμη 
πως δεν έπρεπε να είναι αυτή η 
τύχη ενός υποβρυχίου«ξενοδοχεί- 
ου» του  ανθρώπου, και ζητούσαν 
από την ετα ιρεία  να τους το  παρα - 
χωρήσει.

Την παραχώρηση π έτυχε τε λ ι
κά ο σχεδιαστής της υποβρύχιας 
κατοικίας, δρ. Ρός -  ο οποίος μάλι
στα ε ίχε  προσφέρει εθελοντικά και 
δωρεάν τις ιατρικές του  φροντίδες 
στο προσωπικό επιφάνειας, όταν 
το  «Τεκτάιτ» έκανε τα  πειράματα. 
Παρουσιάστηκε στο γενικό δ ιευ 
θυντή της Τζένεραλ Ηλέκτρικ, ο 
οποίος και πρόσφερε σ' αυτόν το 
κατασκεύασμα λέγοντας: «Πήγαινε 
και πάρ' το».

Ο δρ. Ρος συνέστησε την Εταιρεία 
«Τεκτάιτ» (μη κερδοσκοπικού χαρ- 
κτήρος), παραιτήθηκε από το  τμ ή 
μα ερευνών του πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνιας και το  1977 φ όρ
τω σε σε οκτώ μεγάλα φορτηγά 
αυτοκίνητα με προορισμό τον Α 
γιο Φραγκίσκο τον ξεμονταρισμένο 
σταθμό του εσωτερικού (υποβρυ
χίου) διαστήματος, συνολικού βά
ρους 70 τόννων.

Από τό τε, το  «Τεκτάιτ» δέχετα ι 
τις εθελοντικές φροντίδες και υπ η
ρεσίες πολλών βετεράνων τεχ ν ι
κών, για να το  καθαρίσουν, να 
το π ο θ ε τή σ ο υ ν  νέες  μ ε τα λλ ικ ές  
πλάκες, σύρματα, καλώδια, να το  
βάψουν και να το  προετοιμάσουν 
για τη νέα τρίτη του αποστολή -  
την «Τεκτάιτ Γ'». .

Κατά τα  σχέδια του δρ. Ρος, το 
υποβρύχιο «κάστρο» θα εγ κ α τα 
σταθεί στα νερά κοντά στον Αγιο 
Φραγκίσκο. Θα κρατιέτα ι στη θέση 
του με παλιοσίδερα βάρους 40 
τόννων. Δυο σκάφη θα περιέχουν 
τα  συστήματα και τα  εξαρτήματα 
διαφύλαξης της ζωής των ενοίκων 
— ανεξάρτητα  το  ένα από το  άλλο, 
σε περίπτωση που θα παρουσ ιά
ζονταν προβλήματα στο ένα απ' 
αυτά!

Στο ερώτημα σε τι ακριβώς θα 
χρησιμοποιηθεί ο σταθμός αυτός 
του έσω Διαστήματος, η απάντηση 
είναι ότι, το πρόγραμμα Τεκτάιτ θα 
αφιερωθεί αποκλειστικά στην υπο
βρύχια κατοικία και τα πειράματά 
της, ενώ η Εταιρεία Τεκτάιτ σκο
πεύει να προσανατολίσει τα μέλη 
της στις καταδόσεις και στην έρευ
να, μελέτη και εκπαίδευση στις 
υποβρύχιες επιστήμες. Ιδρύει ειδική 
σχολή για να διδάξει και εξασκήσει 
αυτοδύτες στην πλοήγηση, στη 
συντήρηση και επισκευή μηχανών, 
στις μεθόδους διάσωσης, στα ηλε
κτρονικά, στις καταδύεις με σύγ
χρονα τελειοποιημένα μέσα, κα
θώς και στην υποθαλάσσια βιομη
χανική τεχνολογία.

Ο καινοφανής αυτός συνδυα
σμός επιστημονικών γνώσεων α 
ποβλέπει —κατά τον δρ. Ρος— στο 
να δημιουργήσει αυτοδύτες με ευ
ρύτατες ικανότητες στην υποβρύ
χια απασχόληση.
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Π ΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ οε κάθε παιδαγωγι
κή συγγραφή, αναφορά, για θεμε- 

λίωοη αυτής, σε βιβλιογραφία διαφό
ρων εποχών και χωρών χωρίς έστω και 
επιγραμματικά στο Βυζάντιο. Τούτο 
μας βάζει σε σκέψεις αν «αυτό τούτο» 
το βυζάντιο έζησε με ενεργό ρόλο 
στον τότε γνωστό κόσμο για χίλια 
χρόνια χωρίς παιδεία.

Πολλοί έχουν ασχοληθεί με τον 
Βυζαντινό πολιτισμό σφαιρικά και ιδιαί
τερα με τα πολιτικοστρατιωτικά γεγονό
τα παρακάμπτοντας το θέμα της παιδεί
ας του στον χώρο αυτό ίσως, επειδή οι 
πηγές πληροφόρησης είναι άμεσες και 
κατατοπιστικές στα παραπάνω θέματα. 
Πρέπει να σημειωθεί πως όλοι οι 
αυτοκράτορες σαν φορείς του βυζαντι
νού πολιτισμού είχαν σπουδάσει κατα
γράφεις (ιστορικοί της δραστηριότητάς 
τους).

3H ΚΑ_ Λθ\Τ
ι η ί Ν ί κ π η ι  \ \ ώ π ι ι τ ό ( &  

J m c m i K t y i  i T i N X m t N  
; <τα> KAitNic ί \ \χ ι ι  τ α  λ

"  %*> * > ΪΙ > *- > / >
Τ »  Λ  I ftA T  I - r u f a f i K e t .  ο ,  ·  *+,0< V e u h < Γ

V s Si ϊ - κ. > — ✓ »
μ ,κ τ τ ί ί trVly-τ-Λ τ χ  W -  Ή  μ η ν τ> >—> > :S* & 7,-< -ν <·.

Τ |Τ  · Φ'λ· ~τβ»μ #·*»-»·< faurfri ·-■* 1 *  ? s t." η, -w »* t, Ί-?*
-χτ·ν * -  rtf! ei V '\ a s r ~ f  ~ar?e e~r χ f  tft ~r *&' ^  11 -SB-» p

ο/ φ va«*-̂'TT’ y "n* Ttn>u *ί*τ̂> «·» <&>f*
Π  m m s t o c  3  - i r x u _ t t i T t - r T 5 »  »

* 1  T S T B u  «  «  < n _ / >  »  a

ΐ  ?2lr>■; “> ■> -Six.
^*>W\4r < » - >>-* ·

4!
' r r - . L,

“  *· *t>~• T V««t V ■%·*,·»> “ ’

Σελίδα από βυζαντινό κώδικα.

δεν είναι δυνατό να παραγνωρισθεί.
Η εξέταση όμως του προβλήματος 

της παιδείας στο Βυζάντιο συναντά 
πολλές δυσκολίες όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, από έλλειψη πληροφοριών 
πάνω στο θέμα αυτό και τυχόν στοιχεία 
τα παίρνουμε από παρεμβολές σε 
διάφορα κείμενα της Βυζαντινής γραμ
ματείας. Αν και η πρώιμη βυζαντινή 
εποχή δεν έτρεφε συμπάθεια προς την 
ειδωλολατρική αρχαιότητα, όμως καλλι
έργησε τα γράμματα άσχετα αν μετα
βλήθηκε το «ιδεώδες».

Ο Μ. Βασίλειος προσδιορίζοντας το 
τι πρέπει να παίρνουν οι Χριστιανόπαι- 
δες από το πλήθος των διασπαρμένων 
γνώσεων «...όπως αν εξ ελληνικών 
οφελοίν το λόγων», αποτελεί την πρώ
τη παιδαγωγική προτροπή για διοχέτευ
ση της δίψας για μάθηση των Βυζαντι
νών προς την κλασσική Αρχαιότητα.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ
Η μελέτη όμως των ιδιαίτερων όψε

ων της βυζαντινής κοινωνίας, όπως 
παιδείας, ποίησης, λαογραφίας κλπ. 
είναι δύσκολη γιατί:

1. Αυτοί που ασχολήθηκαν με το 
Βυζάντιο, ήταν κλασσικοί φιλόλογοι και 
παιδαγωγοί, που έτρεφαν μεγάλο σεβα
σμό και αγάπη στην κλασσική παιδεία.

2. Η γλώσσα των Βυζαντινών κειμέ
νων και η μελέτη ήταν ακατάληπτη για 
το πολύ κοινό.

3. Ο θεοκεντρικός χαρακτήρας της 
βυζαντινής αγωγής, με κυριαρχία των 
μεταφυσικών αντιλήψεων για τη ζωή.

4. Η ανεπάρκεια σε γνώσεις των 
τυχόν υποψηφίων μελετητών σε βυζαν
τινές γνώσεις για χρησιμοποίηση βυ
ζαντινών κειμένων για κατανόηση της 
κλασσικής αρχαιότητας.

Το λογικό ερώτημα που γεννιέται σε 
μας είναι: Εφ όσον το Βυζάντιο και 
γενικώτερα ο πολιτισμός του αποτελεί 
συνδετικό κρίκο, τη γέφυρα μεταξύ 
αρχαίας και σύγρονης Ελλάδας, μπορεί 
να παραγνωριστεί η προσφορά του σ 
όλους τους τομείς της ιδιωτικής και 
δημοσίας ζωής μας;

Οπως όμως και να έχει το πράγμα και 
ανεξάρτητα «των εκπεφρασμένων» θέ
σεων διαφόρων προσωπικοτήτων εκεί
νο που μπορεί να υποστηριχθεί με

Τ ο υ  φ ιλ ο λ ό γ ο υ  κ . Γ .  Μ α τ ο ύ λ α

βεβαιότητα είναι οτι: Το Βυζάντιο δια
τήρησε ζωντανή την παρουσία του, στο 
μεσογειακό πολιτισμένο χώρο για χίλια 
χρόνια σε περίοδο μεγάλων μετακινή
σεων λαών για εθνική συνοχή και 
αποκατάσταση στο Ευρωπαϊκό και Ασια
τικό χώρο και οπωσδήποτε η παιδεία 
του σαν βασικό πολιτισμιακό στοιχείο

Περισσότερα και με μεγαλύτερη σαφή
νεια από τον παραπάνω Ιεράρχη προ
βλέπει το συνοδικό της Ζ Οικουμενι
κής συνόδου: «Τοις τα ελληνικά δεξι- 
ούσι μαθήματα και δια παιδεύσει μόνον 
ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις 
δόξαις αυτών ταις μα τα ία ις επομένοις 
και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως

Το κτίριο της Μεγάλης του Γένους Σχολής, που μετά την άλωση υπήρξε 
πνευματικό φυτώριο για το Εθνος.
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αυταις ως το βέβαιον εχούσαις εγκει- 
μένοις, ώστε και εταίρους πότε μεν 
λάθρα πότε δε φανερώς ενάγειν αυταις 
και διδαακειν ανεδοιάοεως αναθεμα».

Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ί. Πρώτη Βαθμίδα

α) Σκοπος της παιδείας των Βυζαντι
νών ήταν κατ αρχήν η μόρφωση 
χρηστών χριστιανών πολιτών, ώστε να 
μπορούν ν ανταπεξέρχονται στις απαι
τήσεις της πολιτείας καιτηςεκκλησίας. 
Για την επιτυχία του παραπάνω σκοπού 
δεν υπήρχε οργανωμένη κρατική μέρι
μνα πάνω σε θέματα παιδείας. Καθένας 
μεριμνούσε για τον εαυτόν του, το 
κράτος και η εκκλησία είχαν περιορι
σμένες εκπαιδευτικές δραστηριότη
τες.

Το Βυζάντιο σ ολη την λαμπρή του 
ιστορία διέκρινε μια βαθιά θρησκευτική 
αντίληψη ζωής, ήταν κράτος Θεοκρατι
κόν, αφού αυτός ο ίδιος ο αυτοκράτο- 
ρας ήταν εκπρόσωπος του Θεού πάνω

βυζαντινής κοινωνίας. Στα τελευταία 
δε μοναχοί διακρινόμενοι για την πολυ- 
μάθεια και την δραστηριότητα των. 
Εξετάζοντας κανένας τα υπάρχοντα 
σήμερα στοιχεία και τις πληροφορίες 
συμπεραίνει ότι δεν υπήρχε κάποια 
νομοθεσία που να καθιερώνει ούτε τον 
τρόπο λειτουργίας των σχολείων αυτών 
ούτε τα προσόντα των διδασκάλων ούτε 
τέλος τις προϋποθέσεις καιτις υποχρε
ώσεις φοίτησης σ αυτά. Οι μαθητές 
μπορούσαν να παρακολουθήσουν όσο 
χρόνο και όποτε ήθελαν πάντως συνη
θισμένη ηλικία για πρώτη παρακολούθη
ση στο σχολείο ήταν το 7ο έτος.

Πολλοί τέλος γονείς αδιαφορώντας 
για την μόρφωση των παιδιών δεν τα 
έστελναν καθόλου στο σχολείο. Ο 
χρόνος έναρξης μαθημάτων και η 
διάρκεια φοίτησης δεν ήταν καθωρι- 
σμένη, αλλά γίνονταν με συμφωνία των 
δύο ενδιαφερομένων γονέων - διδα
σκάλων. Ο πρώτος δε κύκλος σπουδών 
ήταν 3 χρόνια.

Η «διδακτέα» ύλη
Και σήμερα ακόμη η διδακτέα ύλη

ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
στΠ γη, τούτο είχε σαν αποτέλεσμα απ 
τη μια μέρια να υπάρχει ψηλή θρησκευ
τική συνείδηση και ροπή προς τον 
μοναστικό βίο και απ την άλλη η 
εκκλκησία να διαδραματίζει σπουδαίο 
ρόλο στην παιδεία των «βυζαντινοπαί- 
δων», είτε με τα όργανα της (μοναχοί 
διδάσκαλοι), είτε με τα διδακτικά βιβλία 
που ήταν καθαρά εκκλησιαστικής ιδεο
λογίας και θρησκευτικού προσανατολι
σμού. Εδώ θα μπορούσε να υποστηρι- 
χθεί με βεβαιότητα ότι ο πολίτης 
βρισκόταν κάτω από την συνεχή επιρ
ροή της εκκλησίας. Δημόσια σχολεία 
δεν υπήρχαν με την σημερινή σημασία 
του όρου, υπήρχαν όμως σχολεία τα 
οποία συντηρούσαν διάφορα πρόσωπα 
της Βυζαντινής κοινωνίας όπως ο 
αυτοκράτορας, αυλικοί κλπ. άλλα πάλι 
σχολεία ήταν ιδιωτικά πληρώνοντας τα 
δίδακτρα οι μαθητές και τέλος τα 
σχολεία που είχαν την έδρα μέσα στα 
μοναστήρια ή στους νάρθηκες των 
εκκλησιών ή σε διάφορα εκκλησιαστικά 
κτίσματα τα οποία συντηρούνταν από 
την Ενορία η την Μονή. Στα δύο πρώτα 
διδάσκαλοι ήταν φωτισμένα πρόσωπα, 
συνήθως ξεπεσμένων αξιωμάτων της

κολουθεί τον σκοπό της αγωγής, 
ιηλαδή επιλέγονται εκείνα τα διδακτικά 
ττοιχεία που θα υπηρετήσουν το σκοπό 
της, αυτός δε εξαρτάται από το ιδεώ
δες που επικρατεί στην κοινωνία. Οι 
θεοκρατικές και μεταφυσικές αντιλή
ψεις σαν απόρροια της κοσμοθεωρίας 
που επικρατούσε στο Βυζάντιο έστρε
ψαν το σκοπό και τα μέσα διδασκαλίας 
προς την κατεύθυνση αυτή σύμφωνα 
με την αποστολική ρήση του Παύλου 
«ότι από βρέφους τα ιερά γράμματα 
οίδας τα δυνάμενα σε σοφίσαι εις 
σωτηρίαν». Οι απαιτήσεις του πρώτου 
κύκλου σπουδών ήταν χαμηλές και θα 
μπορούσε κανένας συγκρίνοντας αυ
τές με τα σημερινά δεδομένα ήταν 
γνώσεις πενιχρές αλλά ικανές για την 
προετοιμασία του «καλού Χριστιανού».

Πρώτη φροντίδα των δασκάλων ήταν 
η εκμάθηση των ιερών γραμμάτων όπως 
λέγονταν το Αλφαβητάριο γιατί μ αυτό 
θα μπορούσαν ν' αποκτήσουν ικανότη
τα ανάγνωσης και γραφής, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η διδακτέα ύλη επιλέγον
ταν από θρησκευτικά βιβλία και ιδίως το 
ψαλτήρι. Σε μαθητές του κύκλου αυτού 
που τυχόν παρουσίαζαν ικανότητες

κατανόησης βιβλίων ανώτερων, τους 
παρέχονταν η Αγία Γ ραφή και αυτή 
αποσπασματικό. Πέραν από την θρη
σκευτική αγωγή οι μαθητές μάθαιναν 
αριθμητική το λεγόμενο «ψηφίζειν» 
δηλ. τέσσερις πράξεις και πιο πολύ τον 
πρακτικό λογαριασμό.

Τα υπόλοιπα μαθήματα όπως μουσική 
Ιχνογράφιση μύθο κλπ. διδάσκονταν 
ανάλογα από την αδυναμία προς αυτά 
του δάσκαλου και χωρίς καμμία υποχρέ
ωση. Με λίγα λόγια το πρόγραμμα σε 
ύλη ξεκινούσε από τη σημερινή αρχή 
της πρακτικής ωφέλειας και της κοινω
νικής συναλλαγής. Διαφοροποίηση σε 
ύλη και στοιχεία για μάθηση αφού 
έλειπε το στοιχείο της ενιαίας αγωγής 
των βυζαντινοπαίδων υπήρχε από σχο
λείο σε σχολείο αφού το διδακτικό 
προσωπικό είχε μεγάλη πνευματική 
ανομοιογένεια και διασπορά κείμενο 
μεταξύ των αμαθών καλογέρων και 
αποφοίτων της Πατριαρχικής Σχολής 
και της αυτοκρατορικής Σχολής της 
Μαγναυρας και τούτο γιατί το διδακτικό 
επάγγελμα δεν είχε καμμιά κατοχύρω
ση.

γ) Η μέθοδος διδασκαλίας
«... Δεν δυνάμεθα να ομιλώμεν βε

βαίως περί παιδαγωγικών μεθόδων και 
εκπαιδευτικών συστημάτων... παρά 
ταύτα αι βασικαί αρχαί είναι εύρημα 
τούτο μεν των αρχαίων τούτο δε των 
εκκλησιαστικών πατέρων... Δείγματος 
χάριν παραθέτομεν κατωτέρω (ορισμέ
να έκ των παραγγελμάτων, ίνα καταδει- 
χθεί πόθεν πηγάζουν αι βασικαί αρχαί 
των νεωτέρων παιδαγωγικών μεθόδων. 
Κατά ταύτα, ο διδάσκων πρέπει να 
κέκτηται διδακτικήν πείραν, να προχω
ρεί εκ των ευληπτοτέρων προς τα 
δύσκολα, εκ των γνωστών προς τα 
άγνωστα, να μεταδίδει τας γνώσεις 
κατά μικρόν και ουχί αθρόως, να επανα
λαμβάνει τα διδασκόμενα και να τα 
μεταδίδει συμμέτρως προς την αντίλη- 
ψιν των μαθητών, να διδάσκει ουχί τι 
θέλει ο μαθητής, αλλ ό,τι πρέπει, πλην 
όμως να καθιστά την διδασκαλία, τερ
πνήν» (Αθ. Κομίνης, σελ. 54-55) και 
συνεχίζει πάνω στο θέμα της μεθόδου 
περίπου ως εξής: Οι άλλες αρχές της 
σημερινής παιδαγωγικής όπως επο- 
πτείας, επικαιρότητας κλπ. υπηρετούν
ταν στα Βυζαντινά σχολεία με τη 
σοβαρότητα που έπρεπε ακολουθών
τας μέσο δρόμο ώστε ούτε να δημιουρ- 
γείται παγερά, ούτε γελοία ατμόσφαιρα 
στους τροφίμους. Τα παιδονομικά μέ
τρα στην βυζαντινή αγωγή τα συναντά 
κανένας ανάμεσα στην ποινή και την 
αμοιβή και είχαν σκοπούς αποτρεπτι-
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κούς ή και προτροπής ανάλογα.

II. ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα μέχρι τώρα «εκτεθέντα» αφορούν 
την εκπαίδευση στα σχολεία της πρώ
της βαθμίδας που είχε διάρκεια τρία με 
τέσσερα χρόνια. Δεν έχουμε πρόθεση 
να διατρίψομε περισσότερο για τα 
σχολεία της μέσης και ανώτερης βαθμί
δας με το να προσθέσομε τα παρακάτω 
περιληπτικά στοιχεία.

1. Στην Μέση παιδεία εγγράφονταν 
μαθητές που ήθελαν και μπορούσαν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους.

2. Τα μαθήματα ήταν πολύ αυστηρά 
περιωρισμένα.

3. Η γραμματική ήταν το κατ’ εξοχή 
αντικείμενο διδασκαλίας και ατούς δύο 
κύκλους γιατί θεωρούνταν κλειδί εισό
δου στην αρχαία εκκλησιαστική γραμ
ματεία. Χρήσιμο εγχειρίδιο μελέτης 
της γραμματικής ήταν η Γραμματική 
του Διονυσίου του Θράκα, του Γρηγορκ 
ου του Κορίνθιου κλπ. Στη μεσοβυζαν- 
τινή εποχή χρησιμοποιήθηκαν του Γλυ- 
κή του Πλανούδητου Μοσχόπουλου και 
διάφορα Λεξικά.

Κείμενα του Ομηρου, Ησίοδου, Νί- 
κανδρου των τραγικών ποιητών και 
Χριστικών ποιητών κάλυπταν την ύλη 
της ποιητικής.

Η Ιστορία (πολιτική και εκκλησιαστι-' 
κή) η ρητορική, η φιλοσοφία στην οποία 
υπάγονταν και η μαθηματική τετρακτύς 
(αριθμητική, μουσική γεωμετρία και 
αστρονομία) θεραπέύονταν από επιλο
γές ι^ειμένων της κλασσικής Γραμμα
τείας και της εκκλησιαστικής συγγρα
φής. Το παραινετικό και το ηθικό 
στοιχείο κατά την διδασκαλία των παρα
πάνω επιστημών βρίσκονται στην πρώτη 
θέση. Η ανώτατη παιδεία θεραπεύον
ταν από τις δυο σχολές: την Πατριαρχι
κή Σχολή και το Πανδιδακτήριον (425 
μ.Χ.). Οι δύο αυτές σχολές προετοίμα
ζαν τα ανώτατα στελέχη της Βυζαντι
νής κοινωνίας κοσμικούς και κληρι
κούς.

Οι καθηγητές των σχολών αυτών 
καθώς και τα διδασκόμενα μαθήματα 
επηρεάζονταν πολύ σημαντικά από τις 
πολιτικές και κοινωνικές αναστατώσεις 
και τις ιδεολογικές ροπές της αυλής και 
του κλήρου. Εκτός από τις δύο αυτές 
ανώτατες σχολές στην Κων/πολη η 
παιδεία των Βυζαντινών διαμορφώνον
ταν και από άλλες σχολές των διαφό
ρων επαρχιακών κέντρων όπως: της 
Αλεξάνδρειας (Μουσείο) Γάζας (Ρητο

ρική και Φιλολογική Σχολή) της Βυρη- 
τού (Νομική Σχολή), της Περγάμου, 
τών Αθηνών κλπ.

Διδάσκαλοι

Σταθερά δεμένα, τα εκπαιδευτικά 
προβλήματα των εποχών, είναι με τον 
διδασκαλικό κόσμο. Κάθε ερμηνεία 
τους έξω από τον παράγοντα αυτόν 
οδηγεί σε μεροληπτική θεώρηση και 
γενικώτερα θεραπεία. Στο Βυζάντιο, 
τούτο συμβαίνει και σήμερα, οιδιάκονοι 
της παιδείας ποτέ δεν είχαν οικονομική 
επιφάνεια, η προσφορά τους στο κοινω
νικό σύνολο στηρίζονταν στον ενθουσι
ασμό και την αγάπη για εργασία. Οι 
δάσκαλοι στο Βυζάντιον πεινούσαν, 
λιμοκτονούσαν. Η πολιτεία δεν στάθη
κε στο ύψος των καιρών της για την 
κατηγορία αυτών των εργατών του 
πολιτισμού της. Πληροφορίες και ειδή
σεις το πόσο σημασία έδινε το Βυζάντιο 
για την τάξη αυτή τις παρέχουν οι ίδιοι 
οι δάσκαλοι στα συγγράμματα τους, 
όπως: ο Πτωχοπρόδρομος:

Ανάθεμα στα γράμματα Χριστέ κι όπου 
τα θέλει
ανάθεμα και τον καιρό και κείνη την 
ημέρα
καθ ' ήν με παραδόκασι εις το Διδασκα
λείο Προς το να μάθω γράμματα τάχα
να ζω μ εκείνα ..................................
ο δε Τζέτζης σημειώνει έμμετρα

Αυτός δ ' ουδ ερμηνεύμασι ελάμβανε 
Χρυοιον
μόλις δε βρώματα ντότους οπώρας και 
τοιαύτα.

Ευκαιριακά αναφέρουμε μερικά πρό
σωπα δασκάλων που κοσμούν το πάνθε- 
ον της διδασκαλικής αρετής καιπενίας: 
Μ. Γλυκάς, Φτωχοπρόδρομος, Τζέ
τζης, Ιταλικός κλπ. Οι Βυζαντινοί δά
σκαλοι με εκπαιδευτική υπόληψη στους 
«υψηλούς» κύκλους ήταν λόγιοι της 
εποχής που διακρίνονταν σαν σχολια
στές της αρχαίας κλασσικής γραμμα
τείας, σαν συντάκτες ρητορικών λόγων 
για απαγγελία σε γιορτές και λοιπές 
εκδηλώσεις, σαν ιστορικοί, σαν μυθο- 
γράφοι, σαν πραγματευτές θεμάτων 
που ενδιέφεραν την εποχή κλπ. Τα 
γνωρίσματα της παιδείας και της γραμ
ματείας τους ήταν κοινά σ' όλους:

1) Παρέχουν άμεσες πληροφορίες 
από την θέση που βρίσκονται (Αυτοκρα- 
τορικοί Γραμματείς και όργανα της 
Δημόσιας διοίκησης, στρατιωτικοί σύμ
βουλοι, πρωτοστάτες στους διάφορους

πολιτικοθρησκευτκούς ανταγωνισμούς 
κλπ.).

2. Εχουν πρόθεση δικαιοκρισίας 
ιδίως σε ιστορικά γεγονότα. Χαρακτηρι
στική είναι η θέση της Αννας Κομνη- 
νής «Ιστορικού» της «Αλεξιάδας» «... 
όταν γαρ τις το της ιστορίας ήθος 
αναλαμβάνη, χρη επιλαθέσθαι εύνοιας 
και μίσους και πολλάκις κοσμείν τους 
εχθρούς τοις μεγίστοις επαίνοις, όταν 
αι πράξεις απαιτώσι τούτο...» Αλεξιάδα 
11-25.

3. Χρησιμοποιούν γλώσσα «αττικίζου- 
σα» αρέσκονται σε λέξεις και φράσεις 
πομπώδεις γι αυτό πολλές φορές 
πλάθουν και δικές τους ανύπαρκτες 
στην κλασσική γραμματεία.

Το ύφος τους είναι πολύ «εξεζητη
μένο». Τέλος η χρήση μεγάλων ρητορι
κών σχημάτων, περιόδων, παρεμβολών, 
υπερβολών, συνώνυμων λέξεων κά
νουν την συγγραφή ευχάριστη σα μνη
μείο λόγου.

Εκτός όμως των παραπάνω συγγρα
φέων υπάρχει και μια άλλη κατηγορία 
«απαιδεύτων και αμαθών» συνήθως 
καλογήρων, οι οποίοι προκειμένου να 
γίνουν αρεστοί περιπλανώνται σε μα- 
κρές και φανταστικές διηγήσεις χρησι
μοποιώντας «εμμεσοέμμεσες» πηγές 
ή και άμεσες χωρίς όμως να πείθουν 
τον αναγνώστη για την σοβαρότητα της 
πηγής.

Οι χρονογράφοι πάλι, άλλη κατηγορία 
συγγραφέων της βυζαντινής κοινωνίας 
και ένα ιδιαίτερο είδος λογοτεχνικής 
παραγωγής όχι μόνο δεν περιορίζονται 
στηνπιστή απόδοση τωνγεγονότωντης 
εποχής τους, αλλά αρχίζουν από πιο 
μπροσ* * μέχρι «και από κτίσεως κό
σμοι . Για το είδος αυτό (χρονογραφία) 
Ο καθηγητής Μανάφης πιστεύει «ότι 
δεν αντέχουν στο βάσανο της κριτι
κής».

4. Στα έργα τους υπάρχει το στοιχείο 
της αυτοπροβολής σε μεγάλο βαθμό 
βούλησης.

5. Το περιεχόμενον τους εντοπίζεται 
χωροχρονικά από διάφορες αναφορές 
σε πρόσωπα της εποχής.

6. Είναι ποικίλων διαφερόντων όπως 
«Ιστορικού σχολιαστού, ποιητού» κλπ. 
Τούτον σε συνδιασμό με την ανωνυμο
γραφία τους δημιουργεί προβλήματα 
πατρότητας των διαφόρων έργων 
στους σημερινούς μελετητές. Τέλος, 
στα έργα τους φαίνεται ο βαθύς επηρε- 
ασμός τους απο τα μνημεία της κλασσι
κής γραμματείας, σε βαθμό που πολλοί 
είτε τους μιμούνται είτε τους αντιγά- 
φουν και γενικά γυρίζουν γύρω απ 
αυτούς.
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ΤΑ Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ ΓΕ Ν Ν Α  ΤΟΥ ΤΡΥΦ ΩΝΑ
Π ΑΡΑΜΟΝΗ Χριστουγέννων. Εξω 

χαλαει ο κόσμος από τις φωνές 
και τη φασαρία. Μικρέμποροι, καρρο- 
τσακια, πάγκοι με παιχνίδια, διαλαλη
τές, τρίγωνα, κάλλαντα, κωδωνοκρου
σίες, ροκάνες, κακό. Οι νοικοκυραίοι 
τρεχουνε στις αγορές για τα Χριστου
γεννιάτικα ψώνια κι άλλοι επιστρέφου- 
νε με λογιών-λογιών προμήθειες. Οι 
τσάντες είναι γεμάτες από κρέατα, 
γαλοπούλες, ψαρια, φρούτα, δωράκια, 
χριστόψωμα, τσουρέκια. Και μέσα στα 
σπίτια οι νοικοκυρές κανουν τις χρι
στουγεννιάτικες προετοιμασίες.

Παντού η ατμόσφαιρα είναι χαρού
μενη και εορταστικη και μονο στο 
διαμέρισμα της κυρίας Αντριάνας επι
κρατεί παγωνιά και μουγγαμάρα. Ω, μην 
ανησυχείτε. Δεν πρόκειται για κανένα 
τραγικό συμβάν. Η κυρία Αντριάναέχει 
άριστά στην υγεία της. Ζυγίζει ογδον- 
ταεφτά κιλά και μπορεί να σκοτώσει με 
τη γροθιά της και ταύρο. Εξ άλλου έχει 
και τον τρόπο της: Σύζυγος ανωτάτου 
υπαλλήλου -του  κυρίου Τρύφωνος 
Χατζητραχανοπουλοπουλου αν εχετε 
ακουστα- εχει δόξα σοι ο Θεός όλα τα 
μέσα να ζήσει και να χαρεί τη χριστου
γεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Αλλα συμβαίνει η περί ης ο λόγος 
Αντριάνα να είναι στριμμένη μέχρι 
αηδίας. Να είναι αναποδη όσο δεν 
παίρνει άλλο και κακιασμενη στο επα- 
κρον. Να είναι στρυφνή, κατσούφα, 
φαρμακογλωσση και δεν ξέρω τι άλλο 
τόσο, πουο καϋμένοςο,κύριος Τρυφω- 
νας να είναι το ατυχές θύμα του 
θηλυκου αυτού «Βεληγκεκα».

Και σήμερα που θα περίμενε κανείς 
ότι η χριστουγεννιάτικη πνοή θα επι- 
δρούσε κατευναστικως και ευεργετι- 
κώς στον ψυχικό κόσμο της απίθανης 
αυτής γυναίκας, εκείνη σκυθρωπή και 
μουφλουζα καθεται στη σκεπαστή βε
ράντα της και παρακολουθεί την κίνησιι 
της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να 
ελέγξη οσο είναι δυνατό, το αγοραστι
κό αλισιβερίσι των συνοίκων της που 
ένας-ένας έρχεται από την αγορα με 
τα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Κι ολο και

κάτι μουρμουρίζει μέσα της γεμάτη 
κακία:

«Αμ βέβαια! λεει για τον κύριο 
Δημοσθένη του ισογείου, που τον είδε 
να καταφθάνει με ταξί κουβαλώντας 
τέσσερις τσάντες γεμάτες ως απάνω. 
Αμ βέβαια, αν δεν ψωνίση ο κύριος 
Δημοσθένης, ο αγιογδύτης που πουλά
ει το κιλό για οκα, ποιος θα ψωνίση; Στο 
λαιμό να του κάτσουν του μπαγαπόν- 
τη».

ΣΕ λίγο αρχίζει νέο εξάψαλμο, 
βλέποντας να καταπλεη με αρκετά 
πακέτα η κυρία Βιβή η ζωντοχήρα του 
ρετιρε:

« Αλλο καρρο με πατάτες τούτη η 
κοντέσσα», μουρμουρίζει και το βλέμ
μα της αστράφτει φωτιές. «Κατεφθασε 
και η πριγκήπισσα. Ποιος ξέρει τι 
παπουτσικο και τσαντικό ψώνισε πάλι... 
Ας είναι καλα τα κοροιδα που πληρώ
νουν...».

Μ αυτό τον τροπο περνάει από το 
ψιλό κόσκινό όλους τους ένοικους της 
πολυκατοικίας, αρσενικούς και θηλυ
κούς που έρχονται καλοψωνισμένοι, 
χωρίς να παραλείψει και τους άλλους 
που φθάνουν με πενιχρά εφόδια στις 
τσάντες.

-  Καλός είναι και του λογου του... 
λεει για τον κύριο Βασιλάκη του δευτέ
ρου, που τον είδε να έρχεται μ ένα 
φτωχό δεματάκι, από το οποίον προεξέ
χουν τα ποδαρια μιας αναιμικής κότας. 
Αμ αφήνει η πόκα να περισέψη και 
καμμιά δεκάρα για χριστουγεννιάτικα 
ψώνια; Τρομάρα να σου ρθει τζογαδό
ρε!...

Εκείνη τη στιγμή εισβάλλουν δυο 
πιτσιρίκοι με τα τρίγωνα:

-  Να τα πούμε κυρία Αντριανα,
Και χωρίς να περιμένουν την έγκρι

ση αρχίζουν:
«Καλήν ημέραν άρχοντες, αν είναι 

ορισμός σας...».
Αλλα η βροντώδης φωνή της Αντρι- 

ανας σταματάει στη μέση το ντουέττο 
των πιτσιρίκων:

-  Βρε, άντεστε στα τσακίδια παληο- 
μόρτες!

Και ορμαει κατά πάνω τους, ενώ τα 
δυο παιδια το βάζουν στα πόδια.

-  Δε στα'λεγα ρε Μπάμπη, λέει ο 
ένας, να μην πάμε σ αυτή τη... ρέγγα;

-  Καλα λες μωρέ Μάκη, αυτή δεν 
είναι γυναίκα, είναι... καλλικαντζαρος!

Κι ενω οι δυο πιτσιρίκοι ξεκινάνε για 
πιο βολικές νοικοκυρές, η Αντριάνα 
ξαναγυρίζει στο παρατηρητήριό της 
στη βεράντα, όταν βλέπη να μπαίνη στο 
σπίτι ο Τρύφωνας με δυο τσάντες 
αγκομαχώντας κάτω από το βάρος του 
περιεχομένου των. Αφήνει τις τσάντες 
και παρ όλη του την κούραση σπεύδει 
προς την Αντριάνα γελαστός:

-Ά ν τ ε  και του χρόνου Αντριάνα 
μου! της λέει με τρυφερότητα και 
επιχειρεί να της δωση ένα φιλί στο 
μάγουλο.

Αλλά η Αντριάνα τραβιέται με μορ
φασμό δυσαρέσκειας.

-  Να λείπουν οι αηδίες... λεει συν
νεφιασμένη.

Και αφήνοντας σύξυλο τον Τρύφω- 
να προχωρεί για να ελέγξη τις χριστου
γεννιάτικες προμήθειες του άντρα της 
με υφς επιθεωρητού Αγορανομίας. Και 
κάθε φορά που βγάζει και κάτι, αφήνει 
και απο μια φωνή αποδοκιμασίας.

-  Τι τυρί είναι αυτό που σου πασά
ρανε βρε ανόητε;

-  Δεν έχεις δίκιο Αντριανα μου. 
Είναι φέτα Παρνασσού άλφα-αλφα!

-  Τόσο σου κόβει... Αυτή είναι 
άσβεστης! Να την πας πίσω. Αμ τα 
ψαρια; Δεν ανοίγεις τα στραβα σου; 
Κατεψυγμένα σου δώσανε βρε όρνιο!

Νευριάζει ο Τρύφωνας, αλλα'συγ
κροτείται.

-  Είναι φρέσκα της ώρας Αντριάνα 
μου..

Αλλά πού ν' ακούση η Αντριάνα.
-  Να τα πας πίσω! διατάσσει σε 

ύφος επιλοχία και συνεχιζειτονέλεγχο 
στις τσάντες, ενω ο Τρύφωνας φυσσάει 
και ξεφυσσαει. Σε μια στιγμή μπουκά
ρουν δυο καινούργιοι πιτσιρίκοι με τα 
τρίγωνα:

-  Να τα πούμε;

Συνεχεία  στη σελ. 885

877



Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο κ. Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 
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Η οικοδόμηση των ανακτόρων κράτησε έξη χρόνια 

(1836 - 1842). Για την οικοδόμηση χρειάστηκαν μάρμαρα 
ττου έβγαζαν απ το παληό λατομείο της Πεντέλης. Οι 
τοίχοι ήταν χτισμένοι αϊτό συμπαγή φαρδιά κόκκινα 
τούβλα, που σε πάχος ξεπερνοόσαν το ένα μέτρο. 
Διακόσιοι έμπειροι τεχνίτες ήρθαν από τη Νάξο και τη 
Σύρο για την επιμέλεια και τη φροντίδα του χτισίματος.

Επάνω: Ένας «τσολιάς» εμπρός από 
το κτίριο της Βουλής. Αριστερά: Μια 
άποψη των κτιρίων. Στην απέναντι 
σελίδα: Γενική άποψη του μεγάρου της 
Βουλής.

Ε ΡΕΙΠΙΑ οι αρχαίοι ναοί και τα 
περίλαμπρα κτίρια. Βάρβαροι σύ- 

ληοαν τα ιερά της θαυμαστής πόλης 
του αρχαίου κόσμου. Ερείπια ο Παρθε
νώνας. Φράγκικα και Οθωμανικά κτίρια 
γεμάτη η καλλιμάρμαρη Ακρόπολη. 
Λασπόσπιτα και παράγκες και πείνα. 
Αφανισμένος ο λαός. Η Αθήνα χαμένη 
στη δυστυχία της, στις αναμνήσεις της, 
στο παρελθόν της.

Απ’ τον δέκατο έβδομο κι ως τα μέσα 
του επόμενου αιώνα, το ενδιαφέρον 
των πολιτισμένων λαών αρχίζει να 
στρέφεται ξανά προς αυτήν. Πολυάρι
θμοι επιστήμονες και καλλιτέχνες έρ
χονταν στην Ελλάδα για να μελετήσουν 
και απεικονίσουν τα αρχαία μ νημεία 
(δυστυχώς πάντοτε με οδυνηρή για την 
χώρα μας αμοιβή). ' Ηταν κι οι ρομαντι
κοί ποιητές κι οι διανοοούμενοι νοσταλ- 
γοί του αρχαίου πνεύματος που έφτα
ναν από τις άκρες της Ευρώπης ως την 
Αθήνα για να ζωντανέψει μέσα τους 
έντονα το περιβάλλον του αρχαίου 
Ελληνικού κόσμου.

«Τι θαύμα συμβαίνει; Σε παρακαλέ- 
σαμε για πόσιμες πηγές Γή, και τι 
μας έστειλε ο κόρφος σου εδώ 
πάνω; Υπάρχει ζωή και στην άβυσσο; 
Ζει κρυμένη κάτω από τη λάβα 
ακόμα μια καινούργια γενιά; Γυρίζει 
πίσω κείνο που έφυγε; Ελληνες, 
Ρωμαίοι, αχ! ελάτε! αχ, δέστε, η 
αρχαία Πομπηία ξαναβρίσκεται· χτί
ζεται καινούργια η πόλη του Ηρα
κλή!».

(Σιλλερ)
Ο κόμις Φορμπέν που επισκέφτηκε 

την Αθήνα στις αρχές του δέκατου 
ένατου αιώνα, στο σύγγραμμά του 
«Voygae dans le Levant», αναφέρει ότι 
βρήκε στην πόλη εγκαταστημένη ολό
κληρη παροικία ' Αγγλων καλλιτεχνών. 
Ο Γάλλος ακαδημαϊκός Μισώ «Corre- 
spondance d’ Orient 1830) γράφει πως 
δεν υπάρχει (στην Αθήνα) χάραξη 
καμιάς απόλυτα οδού, αλλά και δρόμοι 
μικρότεροι δεν υπάρχουν. «Αναγκαστή
καμε», σημειώνει εμφατικά, «να ακο
λουθήσουμε μονοπάτι ανάμεσα σε συν
τρίμματα και ερείπια. Κάθε μας βήμα 
εμποδιζόταν από λιθάρια, πέτρες κατε- 
ρειπωμένων τοίχων και σπονδύλους 
αρχαίων κιόνων, που καλύπονταν από 
χώματα. Αθλιες καλύβες και υπόστεγα 
από σανίδια αποτελούσαν τα καταστή
ματα που ονομάζονταν μαγαζεία, στα 
οποία μας έφερε ο Αλβανός οδηγός 
μας»

Στις 25.1.1833 ο Οθωνας φτάνει 
στο Ναύπλιο. Την 1.3.1833 έρχεται 
στην Αθήνα ο απεσταλμένος της βασι-
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λείας Ιακωβάκης Ρίζος και παίρνει την 
Ακρόπολη από τους Τούρκους. Στις 
20.3. του ίδιου χρόνου φτάνει βαυαρική 
φρουρά, αναχωρεί η τουρκική φρουρά 
της Ακρόπολης και υψώνεται η ελληνι
κή σημαία.

Στις 18.9.1834, με διάταγμα της 
αντιβασιλείας η Αθήνα ανακηρύσσεται 
πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασιλείου. 
Η εκλογή της Αθήνας οφειλόταν στην 
επίμονη του βασιλιά Λουδοβίκου που 
ήταν αντίθετος με τις αντιλήψεις του 
σύγχρονου πολιτικού και στρατιωτικού 
κόσμου προτείνοντας ως πρωτεύουσα 
την Κόρινθο η το Ναύπλιο.

Οι κάτοικοι της Αθήνας, «οι ευπειθέ
στατοι και πιστοί υπήκοοι υποσημειού- 
μενοι με βαθυτάτην υπόκλισιν, κατά την 
αναφορά τους (3/15.6.1833) προς τον 

Οθωνα, πρόσφεραν σ αυτόν και την 
“ Σεβαστήν Κυβέρνησιν όσας γαίας τη 
αναγκαιούν εκ των περιεχομένων εν
τός και εκτός της πόλεως κατά το 
σχέδιον των κ. Κλεάνθους και Σάου- 
μπερτδια παλάτιον καιάλλαςδια κοινήν 
υπηρεσίαν οικοδομάς και αφήνουν όλα 
τα περί την Ακρόπολιν οικόπεδα, ερεί
πια όντα, τα οποία κατά το αυτό σχέδιον 
αναγκαιούν εις αυτήν. Και επειδή το

τοιούτον είναι επιζήμιον εις τους έχον
τας αυτά, με ευχαρίστησιν συνεφώνη- 
σαν μεταξύ των να παραχωρήσουν, 
εκτός των αναγκαίων εις την κυβέρνη- 
σιν γαιών, έτι τριακόσια στρέμματα, τα 
οποία να χρησιμεύσουν δια οικόπεδα 
εκείνων οίτινες παραχωρούν τα εδικά 
των περί την Ακρόπολιν και μένουσι 
χωρίς οικόπεδον και δι όσους επίσης 
μένουσι χωρίς οικόπεδον παραχωρών
τας το όλον των χωραφίων των δια τας 
εθνικάς οικοδομάς».

Η ιστορία των τελευταίων 150 χρό
νων της Αθήνας, συνδέεται άμεσα με 
την ιστορία του πρώτου μεγάλου της 
κτιρίου. Του κτιρίου των Παλαιών Ανα
κτόρων, της σημερινής Βουλής των 
Ελλήνων.

Η επιλογή του κατάλληλου χώρου για 
την ανέγερση των βασιλικών ανακτό
ρων απασχόλησε ιδιαίτερα όσους εκ*ιό- 
νησαν και επρόκειτο να εφαρμόσουν τσ 
σχέδιο της πόλης. Το πρώτο σχέδιο της 
πρωτεύουσας «Σχέδιον της νέας πόλε
ως των Αθηνών» έγινε στα 1832 από 
τον Κλεάνθη και τον Σάουμπερτ και 
όριζε ως θέση των ανακτόρων την 
Βόρεια πλευρά της πόλης, όπου σήμε- 
οα ενώνονται στην πλατεία Ομόνοιας οι

δρόμοι Σταδίου, Αθηνάς και Πειραιώς, 
όπου κατά τους αρχαίους χρόνους 
βρισκόταν το πρόαστειο Κοίλη, κοντά 
στα Κιμώνεια μνήματα. Η τροποποίηση 
του πρώτου σχέδιου από τον Κλέντσε, 
τοποθετούσε τα ανάκτορα στο Θησείο, 
στην πλατεία Ασωμάτων. Ωστόσο ο 
αρχιτέκτονας των ανάκτορων Γκέρτνερ 
δεν ενέκρινε καμμιά από τις θέσεις 
αυτές, κι έτσι έγινε νέα μεταρρύθμιση 
του σχέδιου της πόλης.

Την ίδια ακριβώς εποχή Γερμανοί 
πρίγκηπες που επισκέπτονταν την Ελ
λάδα είχαν τις πιο παράδοξες ιδέες που 
προσπαθούσαν να εφαρμόσουν με κά
θε τρόπο. Μάλιστα ο τότε διάδοχος της 
Πρωσίας και κατόπιν βασιλιάς Φρειδε
ρίκος Γουλιέλμος Δ ', έστειλε σχέδιο 
ανάκτορων με πολλές στοές και κίονες 
ιωνικού ρυθμού με σκοπό να οικοδομη- 
θεί στο χώρο της Ακρόπολης, τον μόνο 
κατάλληλο, όπως πίστευε, νια την 
κατοικία του πρώτου βασιλιά της Ελλά
δας. Αποτρέπονταςτονγυιότου Οθω
να, ο βασιλιάς Λουδοβίκος από μια 
τέτοια ιεροσυλία, έγραφε: «Επί της 
Ακροπόλεως δεν επιτρέπονται νέαι 
οικοδομαί δεν πρέπει ουδαμώς τα 
γεραρά μνημεία της αρχαιότητος να
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αναμιχθώσιν προς νέα κτίρια' τα ανά
κτορα οου δέον να εγείρεις εις θέσιν, 
την οποίαν δεν θα δύνανται να φθάσουν 
μύδροι από της θαλάσσης ριπτόμενοι».

Από τον αρχιτέκτονα Φρειδερίκο 
Γκέρτνερ έγινε η τελική επιλογή του 
λόφου του αγίου Αθανασίου (γνωστού 
και ως «ύψωμα της Μπουμπουνί- 
στρας», ονομασία που προερχόταν απ 
το ορμητικό εκχείλισμα του νερού της 
ομώνυμης βρύσης, που βρισκόταν στην 
βορινή πλευρά του σημερινού κήπου. 
Κοντά εκεί υπήρχαν δύο κράσπεδα από 
μεγάλους μαρμάρινους κύβους που 
ήταν τα υπολείμματα ενός διαδρόμου 
της Ακρόπολης, που είχε καταστρέφει 
ο βοεβόδας Τζισταράκης, για να χτίσει 
το τζαμί του . Εξ άλλου ο λόφος αυτός 
εκπλήρωνε και τις υγιεινές συνθήκες 
(για να εξακριβωθεί το πιο υγιεινό 
μέρος της πόλης τοποθετήθηκαν κομ
μάτια κρέατος σε διάφορα σημεία της 
Αθήνας) και τις αισθητικές απαιτήσεις 
του Γκέρτνερ, επειδή βρισκόταν σε 
επίπεδο ψηλότερο απ' όλες τις άλλες 
γύρω περιοχές κι έτσι ο όγκος του 
Παλατιού θα φάνταζε ακόμη πιο μεγα
λόπρεπος και επιβλητικός.

Στις 2 Γενάρη 1836 άρχισε η διαμόρ
φωση του χώρου κάτω απ την επίβλε
ψη του Λουδοβίκου. Την επίπονη αυτή 
εργασία είχαν αναλάβει 150 Βαυαροί 
εργάτες του τάγματος του μηχανικού.

Η Κυβέρνηση είχε αναγραψει στον 
προϋπολογισμό του 1836 πίστωση
500.000 δραχμών για την ανέγερση των 
ανακτόρων, όμως ο Λουδοβίκος γνωρί
ζοντας τις πολύ περιορισμένες οικονο
μικές δυνατότητες του νέου Κράτους, 
αποφάσισε η δαπάνη να βαρύνει εξ 
ολοκλήρου την Βαυαρική Αυλή. Ολη η 
κατασκευή του παλατιού στοίχισε
100.000 χρυσές λίρες που δοθήκαν 
απ' το ταμείο του Λουδοβίκου σαν 
προσωπικό άτοκο δάνειο προς τον γυιό 
του Οθωνα. (Ο Οθωνας σ όλη την 
διάρκεια της βασιλείας του έστειλε 
στον πατέρα του 2.000 λίρες. Το 
υπόλοιπο ποσό έμεινε χρέος της Ελλά
δας στην Βαυαρία. Ετσι, στα 1878 κατά 
την υπογραφή της συνθήκης του Βερο
λίνου, προκειμένου η Ελλάδα να πετύ- 
χει την απελευθέρωση της Θεσαλίας, 
υποχρεώθηκε από τον Μπίσμαρκ να 
εξοφλήσει το υπολοιπο χρέος).

Στον Γκέρτνερ ανατέθηκε, από τον 
Λουδοβίκο, η αρχιτεκτονική σχεδίαση 
του κτιρίου, ο οποίος με την βοήθεια 
του αρχιτέκτονα Ρίντελ και του υπολο- 
χαγού του βαυαρικού μηχανικού Χωχ, 
προσάρμοσε την σχεδίαση του κτιρίου 
αναλογα με τις απαιτήσεις του ρυμοτο-

Σ τ η ν  α π έ ν α ν τ ι  
σ ε λ ί δ α  τ ο  σ χ έ δι ο  
το υ  Σ ί ν κ ε λ  για τ α  
β ασ ι λ ι κ ά  α ν ά κ τ ο ρ α  
π ο υ  θα κ τ ί ζ ο ν τ α ν  
σ τ η ν  Α κ ρ ό π ο λ η

μικού σχεδίου του Κλέντσε. Ο Γκέρ
τνερ θαύμαζε την αρχαία ελληνική 
τέχνη και όλα του τα σχέδια -να 
σημειωθεί πως υπήρξε από τους κορυ
φαίους αρχιτέκτονες της εποχής του- 
είχαν έντονες επιδράσεις απ αυτήν.

Στις 26.1.1836 γιορτάστηκε στην 
Αθήνα μεγαλόπρεπα η τρίτη επέτειος 
της απόβασης του Οθωνα στην Ελλά
δα, και αμέσως μετά την πανηγυρική 
δοξολογία στον ναό της αγίας Ειρήνης 
ο Οθωνας, ο Λουδοβίκος, ο αρχιγραμ- 
ματέας της Επικράτειας κόμις Αρμαν- 
σμπεργκ, το Υπουργικό Συμβούλιο, οι 
αρχές και κόσμος ανέβηκαν προς τον 
λόφο του αγίου Αθανασίου, όπου έγινε 
η κατάθεση του θεμέλιου λίθου των 
ανακτόρων.

(Την επομένη της κατάθεσης του 
θεμελίου λίθου, ο βασιλιάς Λουδοβί
κος, με τον αρχιτέκτονα Γκέρτνερ, τον 
πρεσβευτή της Βαυαρίας Κόβελ και τον 
αρχαιολόγο Ρος, έφυγαν για έναν 
περίπλου στο Αιγαίο. Ο βασιλιάς Λου
δοβίκος, όταν ακόμη ήταν επίδοξος 
διάδοχος του θρόνου, είχε εξαγοράσει 
στη Μήλο τον χώρο όπου βρέθηκε στα 
1820 το άγαλμα της Αφροδίτης που 
κοσμεί ακόμη το παρισινό μουσείο του 
Λούβρου, και σκοπός τούτου του ταξι
διού ήταν η ανακαλυψη των κομματιών 
που λείπουν από το άγαλμα. Οι έρευνες 
όμως καθώς καιοιεργασίεςτουαρκετα 
μεγάλου αριθμού εργατών κάτω από 
την καθοδήγηση του συνταγματάρχη 
Σταιτερ ήταν μάταιες).

Η οικοδόμηση των ανακτόρων κράτη
σε έξη χρόνια (1836 -  1842). Για την 
οικοδόμηση χρειάστηκαν μάρμαρα που 
έβγαλαν απ' το παληό λατομείο της 
Πεντέλης. Οι τοίχοι των ανακτόρων 
ήταν χτισμένοι από συμπαγή φαρδια 
κόκκινα τούβλα που, σε πάχος, ξεπερ- 
νούσαν το ένα μέτρο. Διακόσιοι έμπει
ροι χτίστες ήρθαν από την Νάξο και την 
Σύρο για την επιμέλεια και την φροντί
δα του χτισίματος. Η τοποθέτηση της 
σκεπής γιορτάστηκε από τον Οθωνα

και όλους οσους είχαν πάρει μέρος για 
την οικοδόμηση του παλατιού.

Η εξωτερική εμφάνιση του παλατιού, 
έτσι όπως τελικά διαμορφώθηκε από 
τον Γ κέρτνερ ήταν απλή, επιβλητική και 
ογκώδης. Την ανατολική είσοδο σκέπα
ζε ένας εξώστης που βαστούσαν 4 
δωρικοί κίονες με επτά μέτρα ύψος ο 
καθένας. Δεξιά και αριστερά απ τον 
εξώστη σε απόσταση συμμετρική, επτά 
παράθυρα μακρόστενα πλαισίωναν την 
μορφή του κτιρίου. Στη δυτική πλευρά 
το τρίτο παράθυρο του ισογείου της 
δεξιάς των προπυλαίων που βλέπει 
προς το Σύνταγμα τοποθετήθηκε τυ
φλό για αρχιτεκτονική συμμετρία.

Περνώντας την είσοδο του παλατιού 
υπήρχε ο προθάλαμος που την ψηφιδω
τή οροφή του κρατούσαν 4 κίονες 
ρυθμού ιωνικού. Δεξιά απ τον προθά
λαμο υπήρχαν σε τρία συνεχόμενα 
δωμάτια τα βασιλικά γραφεία. Στο γωνι
ακό δωμάτιο του ισογείου της νοτιοδυ
τικής πλευράς, εκεί που βρίσκονται 
σήμερα τα γραφεία του Προέδρου της 
Βουλής υπήρχε το ανακτορικό παρεκ
κλήσι, με τοξωτές διαγώνιες αψίδες 
στην οροφή και χρωματιστά κρύσταλλα 
στα παράθυρα. Το μικρό ξυλόγλυπτο 
εικονοστάσι πλαισίωναν τρεις εικόνες 
μεγάλης ιστορικής αξίας.

Αριστερά απ τον προθάλαμο πίσω 
από την μεγάλη σκάλα υπήρχε η αίθου
σα των υπασπιστών και στη συνέχεια τα 
γραφεία τους. Από την βορινή είσοδο, 
στο πρώτο δωμάτιο της αριστερής 
πλευράς υπήρχε το γραφείο για το 
πρωτόκολλο και δίπλα το γραφείο τύ
που. Στη συνέχεια το αναγνωστήριο 
των εφημερίδων και τα γραφεία των 
διαφόρων αξιωματούχων της Αυλής. 
Τελευταίο δωμάτιο πριν την ανατολική 
είσοδο η κάτω βιβλιοθήκη των ανακτό
ρων με πολλά βιβλία γερμανικά και 
γαλλικα. Στο κέντρο αυτής της αίθου
σας υπήρχε μικρό σκαλιστό αναγνωστή
ριο και πάνω του υπήρχε δερματόδετο 
το Λεύκωμα των αυτογράφων που είχε 
συλλέξει ο ανθυπολοχαγός Βάιτ στο 
Ναύπλιο, στα 1833.

Αριστερά απ τον προθάλαμο άρχιζε 
η δίδυμη σκάλα από μάρμαρο, που 
κατάληγε στην διακοσμημένη με χρω
ματιστά μάρμαρα και τοιχογραφίες αί- 
θο υσα των Τ ροπα ίων: ο Ες, ο Χιο ύλλε ρ, 
ο Σραντολφ, ο Χαλμπάιτερ, ο Κράν- 
τζμπεργκερ, πέντε διάσημοι ζωγράφοι 
προσκαλεσμένοι από του Λουδοβίκο 
στην Αθήνα για την διακόσμηση των 
ανακτόρων εργάστηκαν με ζήλο, ζων
τανεύοντας στους τοίχους και τα φα
τνώματα της οροφής μυθολογικές και
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ιστορικές παραστάσεις με υπεροχα 
χρώματα. (Η αίθουσα αυτή χρησιμέυσε 
αργότερα σαν Μουσείο, για να φυλά
γονται εκεί διάφορα ιστορικά κειμήλια. 
Αργότερα, στην μικρασιατική κατα
στροφή ένας μεγάλος αριθμός από 
πρόσφυγες, μη βρίσκοντας σπίτια για 
να μείνουν αναγκάστηκαν να κατοική
σουν προσωρινά τις πρώτες μέρες στην 
αίθουσα των Τροπαίων, προκαλώντας 
στις τοιχογραφίες καταστροφικές ζημί
ες).

Ο φαρδύς περιμετρικός εσωτερικός 
διάδρομος ένωνε κατα μήκος την αί
θουσα των Τροπαίων, την αίθουσα του 
θρόνου και την αίθουσα των υπασπι
στών. Η αίθουσα του θρόνου έμοιαζε 
πολύ με την αίθουσα των Τροπαίων. 
Στην μεσημβρινή της πλευρά υπήρχε 
ένα μικρό βάθρο με δυο σκαλοπάτια, 
σκεπασμένο με κόκκινο χαλί. (Στο 
ισόγειο, ανατολικά του προθαλάμου, 
κάτω από τις αίθουσες χορού υπήρχε 
εκτός από διάφορα γραφεία και δωμά
τια και μια άλλη αίθουσα θρόνου η οποία 
δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο σε 
δύο εθνικες γιορτές).

Στο κεντρικό τμήμα ανάμεσα στις 
δυο μικρές αυλές και συγκεκριμένα στο 
χώρο που βρίσκεται η Γερουσία (αίθου
σα συνεδριάσεων) ήταν οι τρεις αίθου
σες χορού που αρχιζαναπ την αίθουσα 
των Τροπαίων και έφταναν ως την 
απέναντι ανατολική πλευρά: αίθουσες

ιδιαίτερα προσεγμένες, στρωμένες με 
πολύχρωμα ψηφιδωτά, είχαν στους 
τοίχους πίνακες, έργα Γάλλων και 
Ιταλών ζωγράφων. Στην πρώτη αίθουσα 
στην βορεινή πλευρά ο Στράντολφ 
απεικόνισε την πιο όμορφη τοιχογραφία 
των ανακτόρων: ο Ηρακλής τοξεύει και 
καρφώνει το βέλος στην πλάτη του 
Κένταυρου Νεσσου, καθώς αυτός προ
σπαθεί να περάσει τον ποταμό Εύηνο 
κρατώντας στην αγκαλια την Δικάνειρα.

Οκτώ τεχνίτες μαρμάρου είχαν δου
λέψει στην Τήνο για να κατασκευάσουν 
16 μονολιθες μεγάλες κολώνες από 
μάρμαρο πράσινο, για να τοποθετηθούν 
σε δύο σειρές στην αίθουσα του 
θρόνου. Ο Γκέρτνερ δεν θέλησε να τις 
χρησιμοποιήσει (παρ όλο που για την 
μεταφορά τους η Γαλλική Πρεσβεία 
έστειλε ειδικό πολεμικό πλοίο και τις 
μετεφερε στην Αθήνα) και ο Οθωνας 
τις χάρισε στην καθεδρική εκκκλησία 
του αγίου Διονυσίου.

Στην νοτιοανατολική πλευρά του πα
λατιού υπήρχαν τα ιδιαίτερα βασιλικά 
διαμερίσματα και οι ξενώνες. Στη βορι
νή πλευρά, στο δεύτερο όροφο, ήταν 
τα δωμάτιά της μεγάλης κυρίας των 
τιμών. Στην ίδια πλευρά η μεγάλη 
βιβλιοθήκη του βασιλια, όπου πολλά 
βιβλία ρώσικα, γαλλικα και γερμανικά, 
οπού ελληνικά χειρόγραφα βιβλία από 
τα χρόνια της τουρκοκρατίας και όπου 
πολλά και σπάνια βυζαντινά χειρόγρα

φα, μεγάλης ιστορικής αξίας.
Στον δευ4ερο όροφο ακριβώς επάνω 

από την αίθουσα των Τροπαίων υπήρχε 
το βασιλικό θέατρο και στη συνέχεια 
όλης αυτής της πλευράς καμαρίνια και 
δωμάτια σκηνικών. Μια σάλα ακόμη για 
τους επίσημους, στα διαλείμματα των 
παραστάσεων. Σ όλο το μήκος της 
βόρειας πλευράς συνεχίζονταν διάφο
ρα άλλα δωμάτια ως την ανατολική 
γωνία, όπου βρισκόταν το παρεκκλήσι 
της Βασίλισσας, ο άγιος Ανδρέας με 
πολλές βυζαντινές εικόνες.

Επάνω απ το βασιλικό θέατρο, πίσω 
απ το αέτωμα της δυτικήςπλευράς, 
υπήρχε ο βασιλικός ταχυδρομικός περι
στεριώνας.

Στη μεσημβρινή πλευρά των ανακτό
ρων, μια μεγάλη ορθογώνια εσοχή στην 
μέση, απ τον πρώτο όροφο και πάνω, 
δημιουργούσε έναν μεγάλο εξώστη 
που στήριζαν 16 κίονες δωρικοί. Μια 
φαρδιά σκάλα κατέβαινε στον κήπο. Για 
να τροφοδοτείται το κτίριο νερό έγινε 
σύνδεση με το Αδριάνειο υδραγωγείο. 
Ο φωτισμός του μεγάρου στην αρχή 
γινόταν με κηροστάσια και λαδοφάνα- 
ρα. Οταν αργότερα η γαλλική εταιρία 
έφτιαξε το φωταέριο, εγινε εγκατάστα
ση σ ' ολόκληρο το κτίριο. Η ηλεκτρο- 
φότηση των ανακτόρων έγινε στα 1889 
για τους γόμους του Κωνσταντίνου και 
της Σοφίας και κόστισε 45.000 δρα-" 
χμές.
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Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και στο βάθος τα Προπύλαια του κτιρίου.

Στις 10/22.11.1836 έγιναν οι γάμοι 
του ' Οθωνα και της Μαρίας Φρειδερί
κης Αμαλίας. Στα ανάκτορα ο Οθωνας 
και η Αμαλία έζηοαν από το 1842 ως το 
1862. Αμέσως μετά την εγκατάσταση 
τους στα ανάκτορα η Αμαλία ανάλαβε 
την διαμόρφωση και κατασκευή του 
βασιλικού (εθνικού) κήπου.

Τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα 
της 3.9.1843 ο στρατός πολιόρκησε τα 
ανάκτορα: «ερρίφθησαν κατά το σύνθη
μα δύο πυροβολισμοί και ο στρατός 
προήλασεν αποτελούμενος από των 
ταγμάτων του πεζικού και του ιππικού. 
Ηγείτο αυτού η μουσική της φρουράς 
ανακρούουσα ενθουσιώδη εμβατήρια 
και αι σημαίαι εκυμάτιζον. Εβαινεν 
ούτος κατά φάλαγγας και διερχόμενος 
τας οδούς Αιόλου και Ερμού εξεχύνετο 
διαρκώς εις ζητωκραυγάς αφυπνίζου- 
σας τους κατοικούντας αυτάς. ούτως 
έφθασεν εις την πλατείαν των ανακτό
ρων και ήρχισε κυκλώνων ταύτα. Εν τω 
μεταξύ διάφοροι οπλοφόροι πολίται 
συνεκεντρούντο εις την παρά την 
πύλην του Αδριανού οικίαν του Μακρυ- 
γιάννη, ους εκύκλωσαν αι περιπολίαι 
της χωροφυλακής, ήρξαντο εκ τούτου 
πυροβολισμοί, εκ των οποίων εφονεύθη 
εις των χωροφυλάκων. Καταφθάσαντες 
οι ακροβολισταί του Καλλέργη απεδίω- 
ξαν εκείθεν τους χωροφύλακας, ούτω

δε ο Μακρυγιάννης μετά των παλληκα- 
ριών του εβάδισε προς τα ανάκτορα. Ο 
βασιλεύς ειργάζετο ακόμη εις το ιδιαί
τερον γραφείον του, ότε ήκουσε τους 
παιάνας της μουσικής και τας ζητω
κραυγάς του στρατού. Η βασίλισσα είχε 
κατακλιθή και αφυπνίσθη περίτρομος. 
Την νυκτερινή δε φέρουσα περιβολην 
και λυσίκομος έσπευσε πλησίον του 
βασιλέως, επιστρέψασα δε εις τον 
κοιτώνα της ενεδύθη και επανήλθεν εις 
το βασιλικόν γραφείον, ευρισκόμενον 
εις το κάτω πάτωμα των ανακτόρων. Ο 

Οθων ήτο κάτωχρος, διετήρει όμως 
την ψυχραιμίαν του και συνδιεσκέπτετο 
μετά των υπασπιστών του περί του 
πρακτέου. Απεφαασθη τότε να μεταβώ- 
σι παρά τοις επαναστάταις, ο καταφθά- 
σας κατά την ώραν εκείνην υπουργός 
των Στρατιωτικών Βλαχόπουλος και ο 
υπασπιστής του βασιλέως Γαρδικιώτης 
και ερωτήσωσιν αυτούς τι εζήτουν 
συγκεντρωθέντες υπό τα ανάκτορα. 
Και απεπειράθησαν μεν ούτοι να ομιλή- 
σωσι προς τον στρατόν, αλλ ο Καλλέρ- 
γης διέταξε την σύλληψιν των και 
ωδηγήθησαν εις τον στρατώνα, ένθα 
ετέθησαν υπό κρατησιν.

Εις το γραφείον του βασιλέως διε- 
δραματίζετο εν τω μεταξύ παθητικωτά- 
τη σκηνή. Η βασίλισσα Αμαλία φοβου- 
μένη κίνδυνον της ζωής του βααιλέως

είχε ριφθή εις τας αγκόλας αυτού και 
τον ημπόδιζε να εμφανισθή εις το 
παράθυρον και ομιληση προς τον στρα
τόν. Αποσπασθείς ούτος των βραχιό
νων της βασιλίσσης μετέβη εις την 
αίθουσαν των υπασπιστών μετά του Ες 
και αποτεινόμενος προς τον πλησιά- 
σαντα Καλλέργην ηρώτησεν αυτόν τι 
εζήτει.

«Μεγαλειότατε, ευδοκήσατε να ικα- 
νοποιήσητε την αίτησιν του στρατού και 
του λαού ομογνωμόνως ζητούντων 
Σύνταγμα».

«Ας διαλυθώσι και θέλω μεριμνήσει 
περί των αιτημάτων των». Την φωνήν 
του βασιλέως κατέπνιξαν η προσταγή 
του Καλλέργη προς τον στρατόν: «Εις 
προσοχήν» και αι ακολουθήσασαι ζητω- 
κραυγαί. Στις 8.11.1843 συνήλθε η A 
Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στην 
αίθουσα της οικίας του Κοντόσταυλου. 
Στις 26.11 του ίδιου χρόνου εκλέχτηκε 
η 20μελής συντακτική επιτροπή που 
προετοίμασε το Σχέδιο του Συντάγμα
τος, του οποίου η συζήτησή άρχισε στις 
3.1.1884. Η συζήτηση τερματίστηκε 
στις 19.2.1844 και στις 4.3. ο βασιλιάς 
ανακοίνωσε στη Συνέλευση ότι αποδε
χόταν το Σύνταγμα. Στις 30.3.1844 
σχηματίστηκε το πρώτο συνταγματικό 
υπουργείο με τον Μαυροκορδάτο προ
κηρύχτηκαν βουλευτικές εκλογές και
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καταρτίστηκε η Γερουσία από 30 άν- 
δρες από τους επκρανέστερουςτων 
Ελλήνων.

Στις 10.12.1862 συνεδρίασε για πρώ
τη φορά η Β Εθνοσυνέλευση με θέμα 
την αναζήτηση νέου βασιλιά. Στις 
18.3.1863 η Εθνοσυνέλευση συνέρχε
ται και ψηφίζει πως δέχεται τον Γεώρ
γιο Α για Συνταγματικό βασιλιά των 
Ελλήνων. Στις 6.6.1863 έγινε η στέψη 
του νέου βασιλιά, ο οποίος έφτασε στον 
Πειραιά, με την ελληνική φρεγάτα 
«Ελλάς», στις 18.10.1863. Στις 
15.10.1867, ενώ ο Γεώργιος βρισκόταν 
σε περιοδεία στις πρωτεύουσες των 
μεγάλων δυνάμεων για να πετύχει την 
βοήθειά τους στο κρητικό πρόβλημα, 
τέλεσε στην Πετρούπολη τους γόμους 
του με την Δούκισσα Ολγα της Ρωσί
ας.

Τον Ιούλη του .1884 πυρκαίά κατέ
στρεψε σχεδόν ολόκληρη την βόρεια 
πλευρά των ανακτόρων. 3.500 στρατιώ
τες και ναύτες προσπάθησαν να περι
σώσουν ότι μπορούσαν. Με υπεράν
θρωπες, όπως αναφέρεται, προσπάθει
ες κατάφεραν να σταματήσουν την 
φωτιά στην ανατολική πλευρά, μπροστά 
στο παρεκκλήσι της βασίλισσας, κάιαπό 
την πλευρά μπροστά στο δυτικό μέρος 
στο αέτωμα, όπου βρισκόταν το θέα
τρο. Συνολικά κάηκαν 32 διαμερίσματα 
και η ζημιά που προκλήθηκε υπολογί
στηκε στις 400.000 δραχμές.

Τον Αύγουστο του 1885, ο Γεώργιος 
ζήτησε από τον αρχιτέκτονα Χάνσεν να 
σχεδιάσει ένα νέο ανάκτορο πιο μικρό, 
σε νεοκλασικό ρυθμό, με σκοπό να 
χτιστεί στη δυτική πλευρά του Πειραιά. 
Χρήματα όμως δεν υπήρχαν κι έτσι 
έμειναν μόνο τα σχέδια. Τον Μάη του 
1890 ανατέθηκε στον Τσίλλερ να προ
σαρμόσει τα προυπάρχοντα σχέδια του

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Πλατεία Συντάγματος όπως είναι σήμερα

Χάνσεν με το βασιλικό κήπο και να 
χτίσει τα καινούργια ανάκτορα στη θέση 
του βασιλικού λαχανόκηπου. Η οικοδό
μηση άρχισε το 1891 και κράτησε επτά 
χρόνια.

Στα κατεστραμμένα ανάκτορα από 
την φωτιά η βασίλισσα Ολγα έκανε 
διάφορες μετατροπές: στον κατε
στραμμένο δεύτερο όροφο, στην βό
ρεια πλευρά έφτιαξε δύο πολύ μεγάλες 
αίθουσες συνεστιάσεων και ένα μεγάλο 
χώρο βιβλιοθήκη. Για λόγους προφύλα
ξης γέμισαν ένα δωμάτιο του δεύτερου 
ορόφου με άμμο θάλασσας ώστε να 
είναι πρόχειρος σε ενδεχόμενη νέα 
φωτιά. Γ ια να διακοσμηθούν τα ανάκτο
ρα, ζήτησε από την Ρωσία πίνακες και 
εικόνες.

Μια νέα όμως πυρκαίά ήρθε στις 
24.12.1909 για να ολοκληρώσει τις 
καταστροφές της πρώτης. Η ζημιά 
υπολογίστηκε στα 2.000.000 δραχμές. 
Ύστερα από την δεύτερη φωτιά το 
παλατι χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για 
βασιλική κατοικία. Από την φωτιά του 
1909 ως το 1922, θλιβερό θέαμα τα 
κομμένα και ερειπωμένα ανάκτορα, το 
πρώτο μεγάλο κτίριο της πρωτεύουσας. 
Μετά την μικρασιατική καταστροφή, 
τους πρώτους μήνες του 1923 υπολογί
ζεται πως 30 χιλιάδες περίπου προσφυ
γές κυνηγημένοι, άστεγοι και ταλαιπω

ρημένοι είχαν κατασκηνώσει στα ανά
κτορα και στον γύρω απ αυτά χώρο, 
προκαλώντας νέες καταστροφές όλων 
των έργων τέχνης που είχαν αφήσει 
απείραχτες εντελώς ή όχι οι δύο 
προηγούμενες πυρκαϊές.

Στα 1929 η Κυβέρνηση αποφάσισε να 
εγκαταστήσει την Βουλή καιτην Γερου
σία στο κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων 
και ο αρχιτέκτονας Α. Κριεζής εργά
στηκε πέντε μήνες για να σχεδιάσει και 
νά προσαρμόσει τα ερείπια στις ανάγ
κες της Βουλής και της Γερουσίας. Το 
καλοκαίρι του 1930 άρχισαν οι εργασί
ες. Η μελέτη του Κριεζή είχε έναν 
προϋπολογισμό δαπανών 100 εκατομ
μυρίων δραχμών, όμως το ποσό ξεπέ- 
ρασε τελικά τα 120 εκατομμύρια δρα
χμές.

Αρχικά κατεδαφίστηκε το κεντρικό 
τμήμα εκτός από τους κάθετους τοί
χους. Αφαιρέθηκαν τα πατώματα των 
ορόφων. Κατά τις εκσκαφές παρουσιά
στηκαν άφθονα νερά καθώς και πολλά 
αρχαιολογικά αντικείμενα. Πέντε ξέ
νες μεγάλες εταιρίες πήραν μέρος 
στην κατασκευή διαφόρων έργων: θέρ
μανση, αερισμό, ηλεκτρική εγκατάστα
ση, ηχομόνωση, διακόσμηση των εσω
τερικών χώρων, εγκατάσταση σωληνω
τού ταχυδρομείου. Σ ολόκληρο το 
μέγαρο τοποθετήθηκε πυροσβεστικό
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Η Πλατεία εμπρός από τον Αγνωστο και στο βάθος τα παλαιό ανάκτορα.

σύστημα το τελειότερο της εποχής. 
Τοποθετήθηκε ακόμη ατομική γεννή
τρια ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αίθουσες 
συνεδριάσεων της Βουλής και της 
Γερουσίας κατασκευάστηκαν από την 
αρχή. Για να γίνει το κλιμακοστάσιο που 
οδηγούσε στα επίσημα θεωρεία της 
Βουλής δίχως να αχρηστευθεί μεγάλος 
χώρος από το κεντρικό τμήμα, σχεδιά
στηκε και κατασκευάστηκε στη βορειο
ανατολική πλευρά της αίθουσας συνε
δριάσεων ενα φαναρι με τρεις σκάλες.

Στα υπόγεια διαμερίσματα κατασκευ
άστηκε ενα αρκετά μεγάλο μαγειρείο 
που εξυπηρετούσε τις δυο μεγάλες 
σαλες εστιατορίου. Υπήρχαν δύο εστια
τόρια, το ενα για τους βουλευτές, που 
βρισκόταν στο ισόγειο της ανατολικής 
πλευράς, εκεί που βρίσκεται σήμερα το 
εντευκτήριο των βουλευτών και το 
άλλο της Κυβέρνησης, που βρισκόταν 
αμέσως μετά, προς την δυτική πλευρά

Το Πρωθυπουργικό γραφείο έγινε 
στην γωνία του ισογείου της νοτιοανα
τολικής πλευράς, εκεί όπου βρίσκεται 
ακόμα σήμερα, και αμέσως δίπλα το 
γραφείο του προέδρου της Βουλής.

Στην ανατολική γωνία του περίβολου 
κατασκευάστηκε ένα μικρό οικοδοιμη- 
μα νεοκλασικού ρυθμου για την φρουρά 
και στην βορεινή πλευρά, δίπλα στις 
σκάλες του περίβολου, που κατέβαιναν 
στην οδό Βασ Σοφίας, έγιναν μικρά 
διαμερίσματα οπού στεγάζονται τα αν
θοπωλεία. Οι εργασίες της νέας Βου

λής ολοκληρώθηκαν τον Μάη 1934. Η 
εξωτερική όψη των Παληών Ανακτόρων 
εμεινε ακριβώς η ίδια. Οι δύο αίθουσες 
των συνεδριάσεων έγιναν οτον ελεύθε
ρο εσωτερικόχώρο, η μια σχεδόν επάνω 
στην άλλη, εκεί δηλαδή όπου βρίσκον
ταν άλλοτε οι τρεις συνεχόμενες αί
θουσες χορού. Για να στηριχθουν οι 
γ αλινες οροφές στις δυο αίθουσες 
ήρθε απο την Στουτγάρδη ειδικό συ
νεργείο.

Στις 2.8.1934: η Γερουσία με επίση
μη τελετή εγκαταστάθηκε στη νέα της 
στέγη. Και την 1.7.1935 η Βουλή των 
Ελλήνων μεταφερθηκε στα Παληα Ανά
κτορά (Ε Εθνοσυνέλευση των Ελλή
νων).

Την ίδια σχεδόν εποχή αποφασίστηκε 
και η κατασκευή του μνημείου του 
Αγνωστου Στρατιώτη (αρχιτέκτονας 

Λαζαρίδης), τα αποκαλυπτήρια του ο
ποίου έγιναν την 25.3.1932 με ιδιαίτερη 
μεγαλοπρεπεια

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής ιδρύθηκε 
με απόφαση της Βουλής της Α περιό
δου, στις 13.1.1845. Ενα χρόνο αργό
τερα βιβλιοφυλακας εκλέχτηκε ο Γ. 
Τερτζετης. Η πρώτη στέγη της βιβλιο
θήκης της Βουλής ήταν ενα ημιυπόγειο 
δίπλα στο σπίτι του Κοντοσταυλου, στη 
συμβολή των οδών Βουλής και Κολοκο- 
τρώνη. Η πυρκαίά όμως του βουλευτη- 
ριου στα 1860 αποτέφρωσε το μεγαλύ
τερο μέρος της βιβλιοθήκης, της οποί
ας οι εναπομειναντες τόμοι μεταφερ-

θηκαν στο σπίτι του ιστορικού Πολυζωί- 
δη, στην οδό Σοφοκλέους μέχρι το 
1875. οπότε μια νέα πυρκαίά ανάγκασε 
την εκ νέου μεταφορά τους εκεί. Στο 
μεταξύ είχε πεθάνει ο Τερτζετης, τον 
οποίο διαδέχτηκε ο Αχ. Παράσχος. 
Μετά διορίστηκε βιβλιοφυλακας ο Πα- 
ναγ. Α. Καλογερόπουλος, ο οποίος είχε 
προσκληθεί από προηγούμενα για να 
συντάξει τον κατάλογο της βιβλιοθή
κης. Στα 1877, η Βουλή επανέφερε τον 
θεσμό του εφόρου της βιβλιοθήκης, και 
πρώτος έφορος εκλέχτηκε ο Τιμολεων 
Φιλημων. ο οποίος _αφοσιωθηκε στο 
έργο του πλουτισμού της βιβλιοθήκης. 
Τον διαδέχτηκε υστέρα απο μια ΙΟετια 
ο Νικ. Καλογερόπουλος, και αυτόν ο Α 
Π. Σακκης. Πρώτος δωρητης της βιβλο- 
Θηκης ο Αρ. Βαλαωρίτης που προσφερε 
την βιβλιοθήκη του πεθερού του Ιουλί
ου Τυπαλδου. Δεύτερος ο Γεράσιμος 
Κούπας πλήρωσε στςν οικο Ambroise 
Firmin Didot περισσότερα απο 100.000 
φραγκα για προμήθεια βιβλίων που 
είχαν παραγγελθεί απ την βιβλιοθήκη 
της Βουλής. Ο στρατηγός Ν Σχινάς 
κληροδότησε στην βιβλιοθήκη την αξιό
λογη ατομική βιβλιοθήκη του. Η μεγα
λύτερη όμως δωρεά ήταν εκείνη του 
Εμμ. Μπενακη. που αγόρασε την βιβλιο
θήκη του I. Ψυχάρη (32.000 τομοι) και 
την δωρησε Τέλος αυτός ο ίδιος 
Ψυχάρης πρόσφερε 28 κιβώτια που 
περιείχαν σειρές σπάνιων η σχεδόν 
ανευρετων έργων
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ΤΑ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Α  
Τ Ο Υ  Τ Ρ Υ Φ Ω Ν Α

Συνέχεια  από τη σελ. 877

-  Ν τα πείτε! Ναταπείτε! προθυμο
ποιείται ο Τρύφωνας.

Αλλά η αγριοφωνάρα της Αντριάνας 
ακούγεται καμπανιστή:

-  Δεν χρειάζεται! Μας τα'παν άλ
λοι. Εμπρός, δρόμο.

-  Μα Αντριάνα μου για το καλό... 
λέει δειλά-δειλά ο ταλαίπωρος ο Τρύ
φωνας.

Η Αντριάνα όμως είναι ανένδοτη:
-  Εσύ να μην ανακατεύεσαι μη σε 

πάρη και σε σηκώση!
-  Μα...
-  Πάψε είπα και μη με συγχίζεις 

χρονιάρα μέρα! ούρλισε η Αντριάνα και 
ξαναγυρίζει στις τσάντες.

-  Τι γαλοπούλα είναι αυτή που 
εφερες; συνεχίζει έξω φρενών.

-  Γιατί; Τι έχει; απορεί εκείνος.
-  Αυτή είναι πετσί και κόκκαλο. Μα 

με κλειστά μάτια ψωνίζεις χριστιανέ 
μου; Να την πας πίσω!

Αναψοκοκκινίζει ο Τρύφωνας και 
νοιώθει να γίνεται μέσα του μια μικρή 
επανάσταση μ αυτή την ακαταλόγιστη 
γυναίκα. Για μια στιγμή μάλιστα του 
ήλθε να βάλη κι αυτός τις φωνές, να 
υψώση το ανάστημά του και να της πη: 
«Πάψε πια που να σε πάρη η οργή! 
Βούλωστο επί τέλους! Χριστούγεννα 
έχουμε, δεν μπορείς τουλάχιστον σή
μερα να βγάλης το σκασμό;».

Αλλά καταπίνει τη γλώσσα του για να 
μη τα χοντρίνη μέρα που είναι, και κάνει 
ακόμα μια απόπειρα να γλυκάνη τα 
νερά:

-  Καλά Αντριάνα μου, μη συγχίζε- 
σαι. Θα την πάω πίσω. Μπα! Π αυτό 
στενοχωριέσαι:

Αλλά ’ η μετριοπαθής στάσις του 
Τρύφωνα σε τίπο+α δεν ωφελεί. Η 
Αντριάνα βάζει σε λίγο τις φωνές για το 
έλατο που έφερε ο Τρύφωνας να 
στολίσουνε το χριστουγεννιάτικο δέν
τρο.

-  Αυτό το ψωραλέο έλατο βρήκες 
να πάρης; Αλλά βέβαια σε είδανε που 
βλακοφέρνεις και στο πασάρανε ότι 
άχρηστο είχανε. Αντε να χαθής! Να 
τον πας πίσω να σου δώσουνε έναν 
έλατο της ανθρωπιάς...

Για πρώτη φορά στη ζωή του ο 
Τρύφωνας αγαθός και πράος εκχαρα- 
κτήρος, αισθάνεται την αγανάκτησι να 
τον πνίγη σε βαθμό που χωρίς να το 
θέλη τα χέρια του σφιχτήκανε σε

γροθιές και με κόπο συγκρατήθηκε να 
μη ξεσπάση.

« Υπαγε οπίσω μου σατανά!», ψιθύ
ρισε νοερως και στήριξε τις ελπίδες 
του στην ευχάριστη έκπληξι που είχε να 
παρουσιάση στη γυναίκα του και που 
πίστευε ότι μ αυτή θα εξουδετέρωνε 
όλα τα κακά προηγούμενα. Και ακριβώς 
εκείνη τη στιγμή η Αντριάνα είχε βγάλει 
απ την τσάντα ένα μεγάλο κουτί που 
περιείχε την ελπιδοφόρα έκπληξι του.

-  Τι είναι αυτό το κολοκύθι; μουρ
μούρισε νευριασμένη η Αντριάνα, κα
θώς άνοιγε το κουτί και στη στιγμή το 
πρόσωπό της έγινε σκοτεινό βλέπον
τας στο βάθος του κουτιού μια τούρτα.

-  Τι την ήθελες την τούρτα βρε 
σπάταλε; ξέσπασε ασυγκράτητη. Ητα- 
νε ανάγκη να δώσης του κόσμου τα 
λεφτά για τούρτα;

Ο Τρύφωνας έσπευσε χαμογελών
τας να της εξηγήση:

-  -εχνάς Αντριάνα μου, ότι αύριο 
δεν είναι μόνο Χριστούγεννα, αλλά και 
κάτι άλλο;

-  Τι άλλο;
-  Η επέτειος των γάμων μας χρυσή 

μου!
Αστραψε και βρόντησε η Αντριάνα.
-  Κι ήτανε λόγος να φέρης τούρτα; 

Τι χρειαζότανε η τούρτα; Να την πας 
πίσω γρήγορα!

Και του την πάσαρε στα χέρια 
αγριεμένη, ενώ ο Τρύφωνας ένοιωσε 
την ίδια στιγμή το αίμα να του ανεβαίνη 
στο κεφάλι. Το μάτι του θόλωσε. Τα 
χέρια του άρχισα να τρέμουν. -  Ε,

δεν υποφέρεσαι πια! φώναξε 
έξαλλος. Μ έπρηξες π' ανάθεμά σε!

Και σηκώνοντας την τούρτα ψηλά, 
τη ζυγίζει και την περνάει κολλάρο της 
Αντριάνας.

ΚΓ ενώ εκείνη τσιρίζει απελπιστι- 
κώς έχοντας καπέλλο μια ολόκληρη 
τούρτα, την ίδια στιγμή ακούστηκαν απ 
έξω οι φωνές δυο μικρών παιδιών που 
έλεγαν τα κάλλαντα:

«... κι οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει 
φύσις όλη...».

Αραγε να αγάλλοντο οι ουρανοί και 
να έχαιρε και η φύσις για τη γέννησι του 
Χριστού ή για το πάθημα της Αντριάνας; 
Ποιος ξέρει... Πάντως λέγεται, ότι 
κάποιος από τους αγγέλους από εκεί
νους που την παραμονή των Χριστου
γέννων κατεβαίνουν στη γη και ψάλ
λουν τα «ωσαννά!» είδε τη σκηνή κ αι 
ακούστηκε να ψιθυρίζη με την αγγελική 
του φωνή:

-  Εύγε τέκνον μου Τρύφωνα! Ορ- 
θώς έπραξες! Αμ της χρειαζότανε της 
φαρμακομύτας!

Και δεν είχε άδικο ο άγγελος. 
Ψέμματα;

ΣΠ. ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ

Χ Ι Ο Υ Μ Ο Ρ
•  Κατά τη διάρκεια μιας επίσημης 
δεξιώσεως, η νέα και όμορφη οικοδέ
σποινα πλησιάζει έναν από τους καλε
σμένους της και του λέει:

-  Τι θα θέλατε να σας προσφέρω; 
κονιακ, ουίσκυ, βερμούτ; Αλλά, ω Θεέ 
μου, ξέχασα πως είσθε ο πρόεδρος 
του αντιαλκοολικού σωματείου. Με 
συγχωρείτε.

-  Κάνετε λάθος κυρία μου, απαντάει 
χαμογελώντας ο επισκέπτης. Είμαι 
πρόεδρος του σωματείου κατά του 
υπερβολικού σεξ.

-  Α! εντάξει, λέει τότε η οικοδέ
σποινα, γιατί θυμόμουν ότι κάτι δεν 
έπρεπε να σας προσφέρω...

•  Κάποτε ο Λασκαράτος έκανε περί
πατο στους δρόμους του Ληξουριού. 
Κάποιος όμως, θέλοντας να τον πειρά
ξει, του πέταξε από το μπαλκόνι δύο 
κέρατα.

Ο Λασκαράτος δεν τα έχασε και, 
όπως ήταν ετοιμόλογος, γύρισε προς 
το μπαλκόνι και φώναξε: «Χτενίζεσαι, 
ορε Γερασιμάκη, χτενίζεσαι;».

•  Ενας μεθυσμένος πηγαίνει σπίτι του 
με το ένα πόδι πάνω στο πεζοδρόμιο 
και το άλλο στο δρόμο. Ενας αστυφύ
λακας τον παρακολουθεί για λίγο και 
του λέει:

-  Ελα να σε πάω σπίτι σου. Είσαι 
μεθυσμένος.

-  Δόξα σοι ο Θεός! απαντάει ο 
μεθυσμένος. Κι εγώ φοβήθηκα ότι είχα 
κουτσαθεί!

•  Στο δικαστήριο:
-  Κατηγορείσαι ότι πλήρωσες δύο 

επαγγελματίες δολοφόνους για να 
σκοτώσουν τη γυναίκα σου για να 
κληρονομήσεις την περιουσία της. Τι 
έχεις να πεις για την κατηγορία; ρωτά
ει αυστηρά ο πρόεδρος.

-  Τι θέλατε να κάνω, κύριε πρόε
δρε; απαντάει με μισοκακόμοιρο ύφος 
ο κατηγορούμενος. Την αγαπούσα τό
σο πολύ, ώστε μου ήταν αδύνατο να 
την σκοτώσω μόνος μου...

•  Ενας κατάδικος λέει σ' έναν άλλον:
-  Θα ήθελα να παίξω τους αριθμούς 

μου στην λοταρία.
-  Και γιατί;
-  Γιατί ελπίζω να βγούνε τουλάχι

στον αυτοί!
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Π ΡΟ ΕΟ ΡΤΙΑ
Ήτανε μια εποχή τόσο διαφορετική από την τωρινή, εποχή 

αμεριμνησίας, ευλαβείας, αδελφοσύνης. Ο άγιος της Ελληνικής 
λογοτεχνίας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης την έχει ζωγραφίσει με 
μίαν εκπληκτικήν ερμηνευτικήν δύναμη σε σειρά χριστουγεννιάτι
κων και πρωτοχρονιάτικων διηγημάτων. Τεχνίτες του στίχου 
μεγάλοι και μικροί την έχουν τραγουδήσει.

Μ Ε ΤΙ ΛΑΧΤΑΡΑ περιμέναμε, όταν 
ήμαστε παιδιά τις ημέρες αυτές 

της μεγάλης γιορτής του Χριστιανι
σμού, της Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων. 
Πόσες προετοιμασίες δεν εκάναμε 
αμέσως μόλις έκλειναν τα σχολεία για 
να πετύχουμε στην εξόρμησι μας τις 
παραμονές κρατώντας ένα τρίγωνο στο 
χέρι: να επισκεφθούμε δηλαδή τα 
συγγενικά και φιλικά σπίτια και να «τα 
ειπούμε». Δοκιμάζαμε τις φωνές μας, 
μαθαίναμε από μνήμης τα Κάλαντα, 
καταγράφαμε προσεκτικά τα ονόματα 
εκείνων που ήταν πρόθυμοι να μας 
καλοδεχτούν και να μας ασημώσουν.

Ητανε μια εποχή τόσο διαφορετική 
από την τωρινή, εποχή αμεριμνησίας, 
ευλαβείας, αδελφοσύνης. Ο άγιος της 
Ελληνικής λογοτεχνίας Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης την είχε ζωγραφίσει με 
μίαν εκπληκτική ερμνηνευτική δύναμη 
σε σειρά χριστουγεννιάτικων και πρω
τοχρονιάτικων διηγημάτων. Τεχνίτες 
του στίχου μεγάλοι και μικροί την έχουν 
τραγουδήσει. Ο Κωστής Παλαμάς την 
ευφροσύνη που πλημμυρούσε το ελλη
νικό σπίτι κατά τις ημέρες αυτές τών 
πρώτων πεταγμάτων:

«Αχ, αχ, χριστουγεννιάτικο της 
φαμελιάς ταπέζι 
που ταίρι - ταίρι η όρεξι με την 
αγάπη παίζει.
Τα ποτηράκια ηχούν γλυκά, λαμ
ποκοπούν τα πιάτα.
Γύρω φαιδρά γεράματα και προ

κομμένα νιατα.
Κούρκος στη μέση ολόζεστος 
μοσχοβολά, ροδίζει 
και τρέχει ολούθε το κρασί και 
καλαηδεί κΓ αφρίζει.
Και να θαρρείς αγνάντια σου δύο 
αδελφές κοπέλες 
με κουβεντούλες άσωστες, γλυ
κείες - γλυκειές δύο τρέλλες, 
ή να σου λέη αγνάντια σου για το 
ξανθό παιδί σου
δυο χρόνων γυναικούλα σου -  ο 
έρως της ζωής σου.
Και να σ' αρχίζει ακούραστη ο 
πάππος φλυαρία 
των Χριστουγέννων μια γνωστή 
πανάρχαια ιστορία...».

Αλλά και σε ποιήματα της ωριμότητος 
έχει τραγουδήσει τη χριστουγεννιάτικη 
χαρά ο εμπνευσμένος εκείνος συνεχι
στής του Σολωμικού έργου. Μου έρχε
ται τώρα στη μνήμη αυτό που αρχίζει ως
εξής:

Η καμπάνα Χριστουγέννων χτυ
πά
και μου φτερώνει την ψυχή, 
κι ανοίγεται η καρδιά μου και 
σκορπά
θυμίαμα την προσευχή: 

Ζωντανές εικόνες των νεανικών ε
ξορμήσεων για την κατάκτηση της 
δόξας και του παρά κατά την παραμονή 
των Χριστουγέννων έχει φιλοτεχνήσει 
ένας λησμονημένος κάπως ποιητής 
χαμηλού τόνου, όχι όμως γι αυτό

ευκαταφρόνητος, ο ιδιότυπος εκείνος 
ηθογράφος της επαρχιακής ζωής Αν
τώνιος Λεκόπουλος, που έγραφε με το 
ψευδώνυμο Αντώνης Αναπλιώτης. Η 
νοσταλγία μούσα του, που είχε ποτιστεί 
με τα γάργαρα νερά του δημοτικού μας 
τραγουδιού και δυναμώσει με τις ανα
μνήσεις της νεανικής ηλικίας, βρήκε 
πετυχημένους τόνους για να εκφράσει 
τις χαρές και τους πόνους των ανθρώ
πων της ιδιαίτερης πατρίδας του. Τό
νους λυρικούς άλλά και σατιρικούς, 
λυγμικούς αλλά και χαρούμενους. Στον 
« Ορθρο των Χριστουγέννων» γραμμέ- 
νον μακριά από την γενέτειρα σε 
προχωρημένη ηλικία, μας δίνει τις 
σκιαγραφήσεις ενός λεβεντόπαπα η 
ενός καλίφωνου ψάλτη, που τα «πίνα
νε» στην ταβέρνα από το βράδυ της 
παραμονής των Χριστουγέννων ως τον 
άρθρο.

Ο παπά Ντίνος ο γλετζές 
κΓ ο Μπίθιζης, τ ' αηδόνι 
παπάς ασίκης, σεβνταλής,
(γερό ποτήρι, μεζελής), 
ψάλτης γλυκός και μερακλής, 
προνοιώτες και γειτόνοι. 
ο παπά - Ντίνος ο γλετζές 
κΤ ο Μπίθιζης, τ ' αηδόνι.
Στην Αγια Τριάδα καθώς 
θα ξημερώνη, 
ο ένας με άμφια χρυσά, 
ο άλλος με βελαδόνι, 
αγάλια - αγάλια θαν το ειπούν 
του άρθρου οι καμπάνες σαν
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χτυπουν
το «τι εκθαμβείσαι Μαριάμ» Την αγνότητά του τη χαίρεται κανείς σ' 
Ο παπά Ντίνος ο γλετζές όλα σχεδόν τα τραγούδια του. Η βαθεία
κι ο ψάλτης του, η «μπουργάνα 
από νωρίς το βράδυ εψές
-  να ξαστερώσουν οι φωνές 
πίναν και ψέλναν το μαθές 
ως του άρθρου την καμπάνα 
το «τι εκθαμβείσαι Μαριάμ»...
-  Τι εκθαμβείσαι;
του ψεύτη κόσμου την ψευτιά 
σε μιαν Α λ ή θ ε ι α  κλείσε 

Από το παιχνιδιάρικο αυτό ποίημα 
μπορεί να πάρη κανείς μια ιδέα για το 
χιούμορ του Αναπλιώτη.

Ενας άλλος βάρδος, πιο γνωστός από 
τον αναπλιώτη, ο Θανάσης Κυριαζής, 
επέτυχε να ιστορήσει έμμετρα τη 
χιονισμένη νύχτα που ο Μονογενής 
Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να 
λυτρώση από τα δεινά της αμαρτίας και 
να τον διδάξη την αγάπη στον πλησίον, 
την περκρρόνησι των υλικών αγαθών, 
την αξία της αρετής. Αν και έζησε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην 
πρωτεύουσα ο Κυριαζής, έμεινε ως τη 
στερνή του πνοή επαρχιώτης αγνός.

προσήλωσι στη χριστιανική πίστι, η 
πατριδολατρία, η λαχτάρα δια την απλή 
ζωή των ανθρώπων που μοχθούν στο 
ύπαιθρο και το βουκολικό ιδανικό, απο
τελεί τα κυριώτερα κίνητρα της μούσας 
του. Πηγαίος, απαλλαγμένος από ξέ
νες επιδράσεις ο Κυριαζής, έγραψε με 
απίστευτην ευκολία στίχους, που η 
μελωδία τους μοιάζει με τον απόηχο 
των άγριων φαραγγιών όταν το ανοιξιά
τικο αεράκι σαλεύει τις φυλλωσιές τους 
και τ αηδόνια σκαλωμένα στις άκρες 
των λυγερών κλώνων, σκορπίζουν τις 
μελωδικές τους τρίλλιες. Αλλ ας 
ακούσουμε τη φωνή του Ρουμελιώτη 
λυράρη κι ας τελειώσουμε μ αυτή τη 
σύντομη αφήγησή μας:

Μέσα στη νύχτα και τα χιόνια 
-νύχτα και γύρω μας κι εντός 
μας-
Πολύ παλιά ήτανε τα χρόνια 
που, σαν πουλάκι μες στα κλώνια, 
γεννήθηκε ο μικρός Χριστός 
μας.

Μια φάτνη στρώμα του έχει 
στρώσει
στο λίγο της ξερό χορτάρι,
Και μες στη φτώχεια του την 
τόση,
το άστρο ήρθε μόνο να προδωση 
τη θεϊκιά του ουράνια χάρι.

Το είδαν το αστέρι όσοι αγρυ
πνούσαν
Κι αγγέλοι μ αργατιές 
και στάνες
δοξολογίες αχοβολούσαν,
Ενω του ουρανού χτυπούσαν 
Οι αμέτρητες χρυσές καμπάνες! 
Αναγαλλιάζουν λες κι οι τάφοι. 
Λάμπουν ασήμια τα πελάγη, 
και κατά οπού η γραφή το γράφει, 
σμύρνα, λιβάνι και χρυσάφι 
δώρα του φέρνουν οι τρεις 
Μάγοι.
Κι έτσι μια νύχτα του χειμώνα 
γυμνό στη λύσσα των βοριάδων 
ο κόσμος, πέφτοντας στο γόνα, 
τον προσκυνάει χωρίς Κορώνα, 
τον Βασιλέα των Βασιλιάδων.
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ΕΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ
Του κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ  Ζ Η Σ Η

Μ Ε ΤΗ ΔΙΠΛΗ προσωνυμία 
«προσωποποίηση Της αισ ιο

δοξίας και της υπομονής)' πέρασε 
στην ανθρώπινη Ιστορία της δρα
στηριότητας και της προσφοράς η 
διάσημη τυφλή και κωφάλαλη Ε- 
λεν Κέλλερ, Αμερικανίδα παιδαγω 
γός και συγγραφέας. Αλλοι της 
απέδωσαν το διπλό χαρακτηρισμό: 
«η γυναίκα με την μεγάλη θέληση 
και την ακτάβλητη ενεργητικότη 
τα». Απόλυτα αντικειμενικοί οι π α 
ραπάνω χαρακτηριστιμοί' ο ένας 
συμπληρώνει τον άλλο. Εια τους 
κοινούς ανθρώπους η Ελεν Κέλλερ 
απ οτελεί το μεγάλο θαύμα. Ένα 
θαύμα α νεπ α νάληπ το  στις δ ια 
στάσεις που εκδηλώθηκε στη μ ε
γάλη αυτή γυναίκα, που πέρασε 
και στις σελίδες της Ψυχολογίας για 
ν απ οτελέσει αντικείμενο έρ ευ 
νας, που φέρνει το  μήνυμα της 
αισιοδοξίας σ όσους_ έχουν χ τ υ 

π η θ ε ί α ν ε π α ν ό ρ θ ω τα  απ ό το  
σκληρό μαστίγιο της μοίρας.

' Ελεν Κέλλερ: ' Ενας κόσμος ο λό 
κληρος! Μια αποκάλυψη ικανοτή
των!

Στα 1880 στην Αλαμπάμα των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
έρχεται στον κόσμο μια καινούργια 
ανθρώπινη ύπαρξη και καταχω - 
ρείται στα Δημοτολόγια της αρμό
διας υπηρεσίας με το όνομα: Ελεν 
Κέλλερ. Στα 1968 η Ελλεν Κέλλερ 
έκλεινε το  βιβλίο της επ ίγειας ζωής 
και έμπαινε στον κόσμο της αιωνι
ό τητα ς σε ηλικία 88 ετών. Κόρη 
αξιωματικού η Ελεν με μητέρα 
κατώ τερης κοινωνικής τάξεω ς. Η 
γέννησή της φέρνει το  μήνυμα της 
χαράς στους γονείς της. Τούτο το  
μήνυμα όμως σβήνει σύντομα ανε- 
π ίστρεπτα. Το μι'ινυμα της χαράς 
αντικαθιστά σε λίγο η σκληρή π ρα

γματικότητα  του πόνου, της α φ ό 
ρητης δοκιμασίας, της σκληρής π ί
κρας. Το ποτήρι της ζωής γεμίζει 
διαρκώς δάκρυα και το πίνουν «μέ
χρι τρυγός» ο άτυχος πατέρας και 
η δύστυχη μητέρα και η βάναυσα 
χτυπημένη από τη μοίρα της μι
κρούλα Ελεν, η αργότερα διάσημη 
Ελεν Κέλλερ.

Σε ηλικία μόλις 19 μηνών η Ελεν 
μένει για πάντα τυφλή και κω φ ά
λαλη ύστερα από προσβολή βαρυ- 
τάτης μορφής οστρακιάς. Η μικρή 
Ελεν από την ηλικία αυτή και για 

ολη της τη  ζωή βρίσκεται στο 
απέραντο σκοτάδι και στη φοβερή 
σιωπή. Ο κόσμος μένει γ ι' αυτήν 
άγνωστος από τις θύρες της ορά- 
σεως και της ακοής. Η σφραγίδα 
της φριχτής διπλής αναπηρίας π έ 
φ τει βαριά και ανεξίτηλα επάνω 
της. «Το σημαντικό είναι ότι χάνον
τας την ακοή και την όραση δεν 
έχασε και το  νου της» σημειώνει 
κάποια αρμόδια πηγή. Ας πούμε 
έστω και συμβατικά το  «ευτυχώς».

Η συμπαθέστατη Ελεν κλείνε - 
τα ι στον εαυτό  της. Μπορεί όμως 
να σκέφτετα ι, να συγκρίνει, να θ υ 
μάται,, να παραβάλλει, να συνδέει, 
να φ α ντάζετα ι και να διαλογίζεται: 
να αισθάνεται.

Τη φουρτούνα της ανέλπιστης 
συμφοράς τ ιθα σ εύ ε ι η πατρική 
φροντίδα. Στις 3 Μαρτίου 1887 η 
τυφλή και κωφάλαλη Ελεν βρίσκε
τα ι στα έμπειρα χέρια της ειδικής 
δασκάλας τυφλών και κωφαλάλων 
Αννυ Σάλλιβαν Μάκυ του  ιδρύμα

τος Πέρκις της Βοστώνης, που ήταν 
περίφημο για την πρωτοποριακή 
εργασία του Σάμουελ Εκρίντλεϋ με 
τη  Λώρα Μπρίτζμαν. Χαρακτηρι
στική σύμπτωση: Και η ίδια η δα
σκάλα ήταν σχεδόν τυφλή. Σημαν
τική η ημερομηνία αυτή για την 
' Ελεν Κέλλερ. Η ' Ελεν Κέλλερ θα 
σημειώσει αργότερα σε ηλικία ε ί
κοσι τριών ετών όταν θα γράψει το  
πρώτο της βιβλίο: «Η πιο σημαντική 
ημέρα που θυμάμαι σ όλη μου τη 
ζωή, είναι η μέρα που ήρθε η 
δασκάλα μου Αννυ Σάλλιβαν. Εεμί- 
ζω θαυμασμό όταν αναμετρώ τις 
αναρίθμητες δ ιαφορές ανάμεσα 
στις δυο ζωές, που η ζωή μου 
π ερ ιέχ ε ι. Η ταν τρ ε ις  Μ α ρ τίου  
1887, τρεις μήνες πριν κλείσω τα 
εφτά...».

Από την ημέρα αυτή η σκοτεινή 
και σιωπηλή ζωή της Ελεν Κέλλερ 
άρχισε να διαφοροποιείται. Σιγά -
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σιγά έγινε υποφερτή για να γίνει 
αργότερα ποιητική. Η απελπισία 
υποχωρεί και στη θέση της μπαίνει 
η ελπίδα, που μεγαλώνει και γ ίνε
τα ι αυτοπεποίθηση, σιγουριά για 
την επ ιτυχία  στον αγώνα της ζω 
ής. Μ ε το  σύστημα Μπράιγ (σύ
στημα αναγνώσεως και γραφής 
των τυφλών) μαθαίνει ανάγνωση 
και γραφή και σ ιγά-σ ιγά στον ψ υ

Η ΙΔΕΑ ν' αφήση... προσωρινά 
αυτόν τον μάταιο κόσμο, πέρασε 
από το μυαλό του κυρίου Μικαέλε 
Στρατσέτι, όταν στο μπαράκι που 
σύχναζε, τον πλησίασε μια Τσιγγάνα 
και του είπε πως έχει ένα παράξενο 
βοτάνι.

-  Δηλαδή τι είδους... παραξενιά 
έχει το βοτάνι σου; την ρώτησε.

-  Αμα το πιής, αφέντη μου, 
μπορείς να περάσεις για πεθαμένος 
κι έτσι να μάθεις αν και πόσο σ 
αγαπούν οι φίλοι σου και οι συγγε
νείς σου.

Ο κύριος Μικαέλε γέλασε. Και 
γέλασε για πολλούς λογους: Πρώ
τον, γιατί ήταν απόλυτα βέβαιος για 
την αγάπη της γυναίκας του, της 
Ροζαλίας, που καθημερινά τον τρέλ- 
λαινε με χάδια και περιποιήσεις. 
Δεύτερον, γιατί δεν είχε καμιά 
αμφιβολία για την εκτίμησι που 
έτρεφαν προς αυτόν οι συγγενείς 
του. Και τρίτον, γιατί ήξερε ότι οι 
φίλοι του και κυρίως ο συνεταίρος 
του, ο Βιττόριο, ήσαν οι πιο αφιλο
κερδείς και τίμιοι άνθρωποι που είχε 
γνωρίσει ποτέ.

Ετοιμάσθηκε, λοιπόν, να διώξη 
την τσιγγάνα, αλλά την τελευταία 
στιγμή μετάνοιωσε

«Τι πειράζει να το πάρω», συλλο
γίστηκε. « Έτσι θα επιβεβαιωθούν 
αυτά που ήδη ξέρω. Χώρια που 
ύστερα, όταν τους το πω, θα γελά
σουμε με την καρδιά μας».

Ασήμωσε την παλάμη της Τσιγ
γάνας, πήρε το βοτάνι, έτρεξε σπίτι 
του και, σε μια στιγμή που έλειπε η 
γυναίκα του, το έβρασε και το ήπιε. 
Στη συνέχεια, ξάπλωσε στο κρεβάτι 
του και περίμενε να... πεθάνη.

Λίγες ώρες αργότερα, η γυναίκα 
του τον βρήκε παγωμένο, με την 
χλωμάδα του θανάτου χυμένη στο 
πρόσωπό του. Εμπηξε τις φωνές,

χικό της κόσμο παίρνει πρωτόθρο- 
νη θέση η αίσθηση της αφής, η 
π ιστότερη απ όλες τις αισθήσεις.

Μαθαίνει να μιλάει φυσιολογικά, 
να κεντάει, να πλέκει, να ράβει, να 
κολυμπάει, να κάνει ποδήλατο, να 
γράφει σε γραφομηχανή. Συνηθί
ζει να γνωρίζει τους ανθρώπους 
από το  σφίξιμο του χειρού της τις 
δ ιά φ ορ ες  σ υσ π άσ εις  τω ν μυών

Ξ Ε Ν Ο  Χ Ι Ο Υ Μ Ο Ρ

0 Μ ΑΚ Α Ρ ΙΤ Η Σ
μαζεύτηκαν οι συγγενείς, οι φίλοι 
και ο Βιττόριο. Εγδυσαν τον Μικαέ- 
λε, του έβαλαν μαύρο κοστούμι, τον 
στρίμωξαν σε μια κάσσα και τον 
σκέπασαν με λουλούδια...

Ο ΜΙκαέλε άκουγε τα μοιρολό- 
για, έβλεπε (ανοίγοντας με τρόπο 
τα μάτια του) τα δάκρυά τους και 
συγκινήθηκε. Ιδιαίτερα όμως του 
σπάραξε την καρδιά η κατάσταση 
της γυναίκας του.

-  Γιατί μου το κάνες αυτό Μ ικε- 
λίνο μου; φώναζε. Πού με άφησες 
την έρμη; Γιατί πέθανες κολώνα του 
σπιτιού μου;

Τέλος πάντων, ήρθε το βράδυ 
και το σπίτι αδειασε. Απόμειναν 
μονάχα η γυναίκα του, ο Βιττόριο και 
δυο τρεις συγγενείς του. Η μυρωδιά 
από τα λουλούδια είχε ζαλίσει τον 
Μικαέλε, που ένοιωσε να τον παίρ
νει ο ύπνος. Σε μια στιγμή όμως, ενα 
ψίθυρος έφτασε στ' αυτιά του:

-  Την ημέρα που του ζήτησα 
δανεικά και δεν μου δώσε, μου 
ήρθε να του σπάσω το κεφάλι...

-  Τσιγγούναρος παιδί μου. Ούτε 
του αγγέλου του νερό δεν έδινε.

-  Κλέφταρος και το μέτωπο 
στολισμένο. Θα το ξέρετε, ότι η 
γυναίκα του τον απατούσε.

Ο Μικαέλε, ακούοντας αυτά, 
κόντεψε να πεθάνη στ αλήθεια. 
Θέλησε να πεταχτή όρθιος, αλλα 
στο δωμάτιο μπήκαν η γυναίκα του 
και ο Βιττόριο. Κουβέντιασαν για 
λίγο με τους άλλους (που ξανάρχι
σαν να υμνούν τον μακαρίτη) και 
κατόπιν, ενώ η Ροζαλία συνώδευε 
τους συγγενείς στην κουζίνα (για να 
φάνε) ο Βιττόριο πλησίασε τον 
Μικαέλε, στάθηκε από πάνω του, 
του δώσε ένα φιλικό μπατσάκι και 
είπε:

-  Αν δε πέθαινες σήμερα, φου- 
καοά μου. ασφαλώς θα τα τίναζες

του.
Σε κάθε βήμα της συναντάει 

τεράστιες δυσκολίες. Ποτέ όμως 
δεν απελπ ίζετα ι. Θέλει να νικήσει. 
Και προχωρεί ανάμεσα στις δυσκο
λίες, γεμάτη αυτοπεποίθηση με τη 
συμπαράσταση της καλής της δα 
σκάλας, της ’ Αννυ Σάλλιβαν Μάκυ, 
στην οποία οφείλει κάθε της επ ι
τυχία. Συνεχεία  στη σελ. 919

Του Φ. Βαριόνι

αύριο, όταν θα μάθαινες πως εξα
φανίστηκα μ' όλο το περιεχόμενο 
του χρηματοκιβωτίου μας. Αιώνια 
σου η μνήμη!

Ο Μικαέλε δάγκωσε την γλώσσα 
του για να μη βάλη τις φωνές.

Στο δωμάτιο ξαναμπήκε η γυναί
κα του, που είπε τον Βιττόριο να πάη 
στην κουζίνα να βαλη στο στόμα του 
κάτι κι αυτός.

Μόλις έφυγε εκείνος, η Ροζαλία 
πλησίασε τον Μικαέλε και ψιθύρισε:

-  Πέθανες ε, Μικελίνο; Εμήταν 
και ώρα. Αρκετά ψήθηκα κοντά σου 
τόσο καιρό. Δεν μου λες Μικελίνο; 
Θυμάσαι τον Τζωρτζέτο τον μουσι
κό; Σε δεκαπέντε μέρες θα φεύγα 
μαζί του και θα ζούσαμε πουλώντας 
τα κοσμήματα που μου χάρισες. 
Τώρα, όμως, που... χήρεψα... κατα
λαβαίνεις, Μικελίνο;

' Οχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά 
άλλα είχε καταλάβει εκείνο το βρά
δυ ο Μικελίνο. Γι αυτό, όταν 
απέμεινε μόνος, σηκώθηκε από το 
φέρετρο, πήδησε από το παράθυρο 
στον κήπο, κουβάλησε στην κάσσα 
κάμποσες πέτρες, τις σκέπασε μ 
ένα μαύρο πανί και σκέπασε όλα 
αυτά με λουλούδια (βέβαιος πια ότι 
κανείς δεν θα ένοιωθε την επιθυμία

να τον ξαναδή) και ανέβηκε στην 
κάμαρα της γυναίκας του. Μάζεψε 
όλα της τα κοσμήματα και τράβηξε 
για το μαγαζί του. Ανοιξε το 
χρηματοκιβώτιο, έχωσε όλα τα λε
φτά στην βαλίτσα του και το ίδιο 
βράδυ, μπήκε στο τραίνο για τη 
Ρώμη, αποφασισμένος να εξαφανι
στεί για πάντα.

Την επόμενη, στην κηδεία του, 
δύο έκλαιγαν περισσότερο από ό
λους: Η γυναίκα του (για τα χαμένα 
κοσμήματα) και ο Βιττόριο (για τα 
χαμένα λεφτά).
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Τα πολέμου στρατηγήματα, ο όλες τις εποχές, τα θεωρούσαν σαν απαραίτητα στοιχεία, για την 
επιτυχία της νίκης. Αποτελούσαν το στοιχείο εκείνο που συμπλήρωνε τόσο την αριθμητική δύναμη του 
στρατού, συγκριτικά μ εκείνη του εχθρού, όσο και την ανδρεία.

Ο Ομηρος συνιστά τη χρησιμοποίηση τεχνασμάτων από μέρος των αντιπάλων «τέχνας και 
στρατηγήματα χρήσασθαι κατά των πολεμίων».

Ο Κλεανδρίδας στρατηγός των Σπαρτιατών έλεγε, όπου η ανδρεία δεν φθάνει τότε είναι ανάγκη να 
χρησιμοποιείται και ο δόλος «όπου μη εξαρκεί η λεοντή τότε χρη και της αλωπεκής προσράπτειν».

Π ΟΛΕΜΟΥ στρατηγήματα λέγον
τε ς νοούμε τα διάφορά τεχναομα- 

τα, που χρησιμοποιεί κάθε αρχηγός 
ενόπλου τμήματος, για να εξαπατήσει 
τον αντίπαλό του και του υφαρπάσει τη 
νίκη.

Είναι γνωστό πως από τότε που ο 
άνθρωπος παρουσιάστηκε στη γη να ζει 
κατά μικρές ομάδες ή πιο σωστά κατά 
μικρές αγέλες, η μια αγέλη ερχόταν σε 
συγκρούσεις με άλλη ή με άλλες 
αγέλες, είτε για να αρπάξει τα αγαθά 
τους, είτε για να προστατεύσει τα δικά 
της αγαθά. Έτσι γινόταν μια βίαιη 
ενέργεια, ένας πόλεμος.

Στις συγκρούσεις εκείνες οι αντίπα
λοι, εκτός από τα πολεμικά μέσα που 
χρησιμοποιούσαν και που ήσαν διάφορα 
στις διάφορες εποχές (π.χ. τόξο, δόρυ, 
όπλο εμπροσογεμές ή οπισθογεμές, 
αυτόματο, πολυβόλο ή πυροβόλο κ.λπ.) 
μηχανεύονταν και διάφορα τεχνάσμα
τα, που μ αυτά προσπαθούσαν να 
πετύχουν εκείνο που δεν το κατόθρω- 
σαν με τα πολεμικά τους μέσα.

Στα τεχνάσματα αυτά, από το σκο- 
πο, που χρησιμοποιούντο, τους δόθηκε 
η ονομασία «πολέμου στρατηγήματα», 
που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Ωστόσο οι άνθρωποι, από την αρχαία 
εποχή χρησιμοποιούσαν τεχνάσματα κι

εξακολουθούν μέχρι σήμερα να τα 
χρησιμοποιούν, όχι μόνο στις ένοπλες 
μεταξύ τους συγκρούσεις, αλλά και 
στην καθημερινή τους ζωή σ όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηρι
ότητας.

Είναι γνωστό πως η ζωή του ανθρώ
που είναι μια συνεχής πάλη, ένας 
αγώνας διαρκής, ένας πόλεμος, όχι 
ένοπλος, που και σ ' αυτόν τον πόλεμο, 
χρησιμοποιούνται τεχνάσματα. Οι πό
λεμοι αυτοί ανάλογα με τον τομέα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας που εκδη
λώνονται, παίρνουν την ονομασία τους 
π.χ. πόλεμος οικονομικός, πόλεμος 
ιδεολογικός, πόλεμος εμπορικός, πό
λεμος θρησκευτικός κλπ.

Καισ αυτούς τους πολέμους, όταν 
με τις διαπραγματεύσεις, με τον ίσιο 
δρόμο, σύμφωνα με τη λαϊκή έκφραση, 
δεν μπορούν να πετύχουν εκείνο που 
επιδιώκουν, τότε καταφεύγουν στα 
τεχνάσματα.

Εμείς στην πραγματεία μας αυτή, 
δεν θ ασχοληθούμε μ αυτού του 
είδους τεχνάσματα, αλλά μ εκείνα που 
χρησιμοποιυόνται για πολεμικούς σκο
πούς, τα «πολέμου στρατηγήματα».

Τα πολέου στρατηγήματα, σ όλες 
τις εποχές, τα θεωρούσαν σαν απαραί

τητα στοιχεία, για την επιτυχία της 
νίκης. Αποτελούσαν το στοιχείο εκείνο 
που συμπλήρωνε τοσο την αριθμητική 
δύναμη του στρατού, συγκριτικά μ 
εκείνη του εχθρού, όσο και την αν
δρεία.

Ο Ομηρος συνιστά την χρησιμο
ποίηση τεχνασμάτων από μέρος των 
αντιπάλων «τέχνας και στρατηγήματα 
χρήσασθαι κατά των πολεμίων».
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Στις φωτογραφίες μας «στιγμές» από την παγκόσμια πολεμική ιστορία. Στην απέναντι σελίδα: Ο θεός του πολέμου Αρης 
στο περίφημο αγγείο του Φρανσουά (570-560 π.Χ.). Επάνω: Ο Πάπας Λέων A ' σταματά τον Αττίλα. Τμήμα τοιχογραφίας του 
Ραφαήλ στην αίθουσα του Ηλιοδώρου στο Βατικανό.

Ο Κλεανδρίδας στρατηγός των 
Σπαρτιατών έλεγε, όπου η ανδρεία δεν 
φθάνει τότε είναι ανάγκη να χρησιμο
ποιείται και ο δόλος «όπου μη εξαρκεί η 
λεοντή τότε χρη και της αλωπεκής 
προσράπτειν».

Ο Ευριπίδης, ένας από τους τρεις 
μεγάλους τραγικούς ποιητές της αρ
χαίας Ελλάδας έλεγε, πως τις μάχες 
πρέπει κανείς να τις υποκλέπτει με 
δόλο και, πως ο δρόμος της αλήθειας 
στις μάχες είναι κακός.

.Ο Λύσανδρος στρατηγός και ναύαρ
χος των Λακεδαιμονίων που διακρινόν- 
ταν για τις απιστίες και τις επιορκίες 
του, καυχώμενος για όλα αυτά έλεγε, 
όπου ο ηρωιομός δεν φέρνει αποτέλε
σμα εκεί πρέπει να χρησιμοποιείται η 
απάτη. « Όπου γαρ η λεοντή μη αφι- 
κνείται προσραπτέον εκεί την αλωπε
κή».

Ο ίδιος, ο Λύσανδρος, για να κατα- 
δείξει την αξία του στρατηγήματος της 
απάτης, τι αποτέλεσμα μπορεί να πετύ- 
χει κανείς όταν το χρησιμοποιεί, έλεγε 
πως τα παιδιά πρέπει να τα ξεγελάμε με 
τους αστραγάλους (κότσια), τους ε 
χθρούς με επιορκίες «εξαπατείν παί- 
δες μεν αστραγάλοις, πολεμίους δε 
όρκοις».

Ακόμα και το μαντειον των Δελφών 
συνιστούσε την απάτη. Στον πόλεμο 
ανάμεοα στους Λακεδαιμόνιους και 
Μεσηνίους, οι Λακεδαιμόνιοι είχαν πολ
λές απώλειες κι άρχισαν ν ’ αποθαρρύ
νονται, ν απελπίζονται και να φοβούν
ται μήπως χάσουν τον πόλεμο. Γι αυτό 
έστειλαν να ρωτήσουν το μαντείο των 
Δελφών τι έπρεπε να κάμουν, για να 
κερδίσουν τον πόλεμο. Στους απεσταλ
μένους η Πυθία έδωσε τον πιο κάτω 
χρησμό: «ου σε μάχας μόνον έργ 
εφέπειν χερί Φοίβος άνωγεν, αλλ 
απάτη μεν έχε γαίαν Μεσσηνίδα λαός, 
ταις δ' αυταίς τέχναισεν αλώσεται 
αίσπερ υπήρξαν», δηλαδή. Ο Απόλλων 
σε συμβουλεύει να μην επιδιώκεις την 
επιτυχία της μάχης μόνο με το χέρι, 
αλλά, όπως με την απάτη κατέχει τη 
χώρα της Μεσσηνίας ο λαός της θα 
υποταχθεί με τα ίδια μέσα, που μ αυτά 
άρχισε. Το μαντείο των Δελφών καθα
ρότατα συνιστούσε την απάτη. Στην 
προκειμένη περίπτωση εννοούσε την 
απάτη, που είχε κάνει ο Κρεσφόντης, 
για να κληρωθεί σ αυτόν η Μεσσηνία.

Η ιστορία μας διδάσκει, πως σ όλες 
τις εποχές, βασιλιάδες, στρατηγοί κι 
άλλοι αξιωματούχοι χρησιμοποιούσαν 
τεχνάσματα για την υφαρπαγή της 
νίκης.

Ο Μέγας Φρεδερίκος Β βασιλιάς 
της Πρωσίας, έλεγε πως στον πόλεμο 
ντυνόμαστε διαδοχικά το δέρμα του 
λιονταριού ή της αλεπούς και, πως το 
τέχνασμα πετυχαίνει εκεί που απέτυχε 
η βία και, πως είναι ανάγκη να μεταχει
ριζόμαστε και τα δυο και πρόσθετε, πως 
το τέχνασμα είναι μια επιπλέον χορδή 
στο τόξο και, επειδή η βία ανθίσταται 
στη βία, επίσης συχνά η βία υποτάσσε
ται στο τέχνασμα.

Στην αρχαία εποχή και σε μεταγενέ
στερες, ο δόλος στις μάχες από μέρος 
του αρχηγού, για να εξαπατήσει τον 
αντίπαλό του, θεωρείτο για κείνον 
ικανότητα και προτέρημα.

Τα διάφορα τεχνάσματα που τα 
θεωρούσαν σαν συμπλήρωμα στα πολε
μικά τους μέσα, κατά κάποιο τρόπο, 
αποτελούσαν αρχή πολέμου, που ο 
κάθε αρχηγός τα χρησιμοποιούσε κατά 
διάφορο τρόπο. Δεν ήσαν προκαθορι
σμένα, που αν ο ηγήτορας δεν θα τα 
χρησιμοποιούσε, θα καλείτο να λογοδο
τήσει. Γι αυτό και ήσαν ανάλογα με την 
εξυπνάδα, την πονηριά του ηγήτορα, με 
την τακτική κατάσταση που τότε επι
κρατούσε, αλλά και ανάλογα με την 
ιδιοσυγκρασία και τα μέσα του εχθρού.

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε
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Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες σύμβολο της εξουσίας και της στρατιωτικής 
δύναμης.

στον οπλισμό και γενικά στην τεχνική 
εξέλιξη, που σοβαρα εχειεπιδρασεικαι 
στις μέθοδες μάχης, ωστόσο πολλά 
απο τα πολέμου οτρατηγηματα, που 
χρησιμοποιούντο στην αρχαία εποχή, 
χρησιμοποιούνται και σήμερα, με μερι
κές παραλλαγές. Ενδέχεται ν αλλάσ- 
σει ο τροπος που χρησιμοποιούνται, π.χ. 
διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Ο Ξενοφών Αθηναίος ιστορικός και 
στρατιωτικός συγγραφέας, γράφει πως 
ο ηγήτορας πρέπει να φοβείται τους 
εχθρούς του, γιατί εκείνοι και ψευδε- 
νεδρες μπορεί να εγκαταστήσουν και 
ψευδείς ειδήσεις να διαδοσουν. Ακόμα 
γράφει, πως ο ηγήτορας πρέπει πάντο
τε  να μηχανεύτεται τροπους, για να 
εξαπατησει τον εχθρό γιατί πράγματι 
δεν υπάρχει πιο επικερδές πραγμα 
στον πόλεμο, απο το να εξαπατήσει 
κανείς τον εχθρό. Κι ακόμα έλεγε πως 
τις πιο πολλές και τις πιο μεγάλες 
επιτυχίες, βρίσκει κανείς πως τις πετυ- 
χαν με την απάτη. «Φοβείν μεν τους 
πολεμίους και ψευδενέδρας και ψευ
δολογίας ποιούνται... μηχανασθαι αυ
τόν χρη προς το παρόν αεί απαταν. 
όντως γαρ ουδεν κερδελεώτερον εν 
πολέμοις απατης... Ταεντοιςπολεμοις 
πλεονεκτήματα ευροι αν τις τα πλείστα 
και τα μέγιστα συν απατη γεγενημενα» 

Ο Φίλιππος ο Β βασιλιάς των 
Μακεδονων, αν και ήταν προικισμένος 
με πολλές και διάφορες αρετές, ωστό
σο, δε δίσταζε να συνδυάσει τη γενναι
ότητα με την πανουονια. Γία να πετύχει

το σκοπό που επιδίωκε, καθόλου δεν 
δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει κάθε 
μέθοδο και κάθε στρατήγημα. Με κατα
πληκτική ταχύτητα κι ευκολία δεν τη
ρούσε τον όρκο που είχε δώσει, ακόμα 
με την ίδια ευκολία μπορούσε ν' 
αρνηθεί και την υπογραφή του.

Ο Αγησίλαος βασιλιάς της Σπάρτης, 
που παραβίασε τη συνθηκη που είχε 
κάμει με τον Τισσαφέρνη, στρατηγό 
των Περσών, δικαιολογούμενος στους 
φίλους του, για την παρασπονδία του, 
τους είπε: Ασεβες πράγμα είναι να 
παρασπονδείτις αδίκως,ν απατήσειδε 
τους εχθρούς οχι μόνον ευσεβες είναι 
και επαινετό αλλά και ευχάριστο και 
επικερδες.

Στην αρχαία εποχή εκείνος που 
φημίζεται για τον δόλο και την απάτη 
ήταν σύμφωνα με τον Ομηρο, ο 
Συσιφος, βασιλιάς της Κορίνθου. Ακό
μα και στον Αδη που πήγε όταν 
πεθανε, κι εκεί διέπραξε απάτη. Παρα- 
κάλεσε τον Πλούτωνα, τον υποχθόνιο 
θεό ή διαφορετικά το Θεό του Κάτω 
Κοσμου, να του επιτρέψει να γυρίσει 
στη γη, για λίγο καιρό. Θα πήγαινε όπως 
ισχυρίστηκε στην Κόρινθο, για να τιμώ 
ρήσειτη γυναίκα του, γιατί όταν πεθανε 
δεν τον εθαψε με τις επικήδειες τιμές 
και μετά την τιμωρία, θα γύριζε στον 
Αδη.

Ο Πλούτωνας πείστηκε και του 
επέτρεψε να γυρίσει στη γη. Ομως, α 
Συσιφος σαν έφτασε οτην Κόρινθο, δεν 
κράτησε την υπόσχεση του, αρνηθηκό

να επιστρέφει στον Αδη και τον 
οδήγησε εκεί με τη βια ο Ερμης. Γ ία την 
πράξη του, της απατης, καταδικάστηκε 
ν αγωνίζεται ν ανεβάσει στην κορφή 
κάποιου βουνού έναν πελώριο βράχο, 
που μόλις κυλώντας τον, τον έφτανε 
κοντά στην κορφή, του ξεφευγε και 
κατρακυλώντας προς τα πίσω, εφτανε 
στην αρχική του θέση.

Στους μεταγενέστερους χρονους, 
στον 18ο και 19ο αιώνα, εκείνος που 
φημιζόταν για το δόλο, την απάτη, την 
επιορκία, την πονηριά, ήταν ο Αλη 
Πασας των Ιωαννίνων. Αιμοδιψής κα
θώς ήταν και πλημμυρισμένος με τα πιο 
άγρια και κακούργα ένστικτα, καθολου 
δεν δίσταζε να φθασει μέχρι και το 
έγκλημα. Τίποτε δεν τον σταματούσε, 
τίποτε δεν τον φόβιζε. Δεν «ωρροδού- 
σε προ ουδενός». Μηχανευόταν και 
χρησιμοποιούσε τεχνάσματα, σαν εκεί
να του Λυσάνδρου, του Κλεανδρίδα και 
άλλων στρατηγών, που είναι αμφίβολο 
αν ποτέ τα είχε διαβάσει, γιατί ήταν 
αγράμματος. Ομως, οδηγείτο ο αυτα 
από την πονηριά του και τηνπορωμένη 
συνείδηση του, από τα πολλά εγκλήμα
τα που είχε διαπράξει.

Ομως, εστί δίκης οφθαλμός. Ο 
παμπόνηρος, και πανούργος και δόλιος 
Αλη Πασάς, πληρώθηκε στα 1821, από 
τον Χουροίτ Παοά ,με το ίδιο νόμισμα 
του δόλου και της απατης.

Οπως αναφέραμε στην αρχή της 
πραγματείας μας, τα πολέμου στρατη
γήματα, χρησιμοποιούνται απο κάθε 
αρχηγό ένοπλου τμήματος, ιδιαίτερα 
σε πολεμική περίοδο, για να εξαπατή- 
σει το αντίπαλό του σχετικά με τους 
τροπους ενεργείας του και γενικά με 
τις προθέσεις του, να τον παρασύρει σε 
λαθεμενες ενέργειες κι έτσι να του 
υφαρπάοει τη νίκη.

Πολλά απο τα πολέμου στρατηγήμα
τα τα καταδικάζειη ανθρώπινη συνείδη
ση, τα θεωρεί σαν εγκληματικές πρά
ξεις. Ιδιαίτερα από τότε που σημειώθη
κε η καλλιέργεια της ατομικής και 
ομαδικής συνείδησης του ανθρώπου. 
Με μια σιωπηρη μεταξύ των εμπόλεμων 
συμφωνία, δημιουργηθησαν και καθιε- 
ρώθησαν υποχρεώσεις και δικαιώματα 
των εμπολέμων. Ολα αυτα απετέλε- 
σαν το Διεθνές Δίκαιον Πολέμου, που 
το αναγνώρισαν τα πολιτισμένα κράτη 
και αναλαβαν την υποχρέωση να σέβον
ται τους κανόνας που θεσπίσθηκαν.

Το Διεθνές Δίκαιον Πολέμου, έκτος 
που καταδικάζει τις διάφορες εγκλημα
τικές πράξεις που διαπράττονταν απο 
μέρος των εμπόλεμων π.χ. εκτελεση
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τραυματιών κι αιχμαλώτων πολέμου, 
σφαγή άμαχου πληθυσμού, πυρπόληση 
σπιτιών και καταστροφή πόλεων, επι
πλέον, αναφέρεται και στα πολέμου 
στρατηγήματα. Επιτρέπει τη χρησιμο
ποίηση της μιας κατηγορίας κι απαγο
ρεύει της άλλης.

Κατηγορίαι Πολέμου Στρατηγημά
των.

Από τη διάταξη αυτή, του διεθνούς 
δικαίου πολέμου, ξεχωρίζουμε τα πο
λέμου στρατηγήματα, σε δυο κατηγορί
ες, σε θεμιτά και σε αθέμιτα.

Θεμιτά. Θεωρούνται εκείνα που 
συγχωρούνται από την ανθρώπινη συ
νείδηση και επιτρέπεται η χρησιμοποίη
σή τους από το Διεθνές Δίκαιον Πολέ
μου. π.χ. Διάδοση ψευδών ειδήσεων, 
ενέδρα, αιφνιδιασμός, παραγωγή κα
πνού κι άλλα.

Αθέμιτα. Εκείνα που καταδικάζον
ται από την ανθρώπινη συνείδηση, γιατί 
βασίζονται στη χρησιμοποίηση δόλιων 
μέσων και δεν επιτρέπεται από το 
Διεθνές Δίκαιον Πολέμου η χρησιμο
ποίησή τους. Π.χ. επιορκία, αθέτηση 
λόγου τιμής, ψευδής χρησιμοποίηση 
του σήματος του Ερυθρού Σταυρού, η 
χρησιμοποίηση της στολής του αντιπά
λου και άλλα.

Είδη Στατηγημάτων.
Τα πολέμου στρατηγήματα, είτε 

ανήκουν στην κατηγορία των θεμιτών, 
είτε των αθεμίτων, από τη μορφή που 
παρουσιάζονται την ώρα που εκδηλώ
νονται, αφ' ενός διακρίνονται μεταξύ 
τους, αφ έτερου παίρνουν και την 
ονομασία τους. Π.χ. Διάδοση ψευδών

ειδήσεων, θρησκευτικό συναίσθημα, 
επιορκία, απατη.

Σημειώνεται πως του αυτού είδους 
πολέμου στρατηγήματα π.χ., διάδοση 
ψευδών ειδήσεων, απάτη, εξαπάτηση, 
ενέδρα κ.λπ. δεν παρουσιάζονται σ 
όλες τις περιπτώσεις όμοια. Είναι πολύ 
διαφορετικά τόσο στην επινόηση, στη 
σύνθεση, όσο στη μέθοδο και στον 
τρόπο που θα εκδηλωθεί. Για κάθε 
περίπτωση το στρατήγημα, κατά κύριο 
λόγο εξαρτάται από την επινόηση του 
ηγήτορα.

Η εξαπάτηση του εχθρού, κατά 
περίπτωση, μπορεί να επιτευχθεί με 
θεμιτό στρατήγημα π.χ. διάδοση ψευ
δών ειδήσεων, αλλα και με αθέμιτο π.χ. 
χρησιμοποίηση του σήματος του Ερυ
θρού σταυρού ή της στολής του ε 
χθρού.

Ανάμεσα τα θεμιτά στρατηγήματα 
ανήκει και η ενέδρα με τις διάφορες 
μορφές, που είναι ανάλογες με την 
εφευρετικότητα του ηγήτορα.

Αν και σαν ενέργεια, από πρώτη 
άποψη φαίνεται ύπουλη, γιατί ο εχθρός 
σκοπεύει να χτυπήσει τον αντίπαλό του, 
όχι φανερά και παλληκαρισια, αλλά 
κρυφά, σαν να θέλει να τον δολοφονή
σει, ωστόσο θεωρείται θεμιτό στρατή
γημα γιατί, κατά τη γνώμη μας, ο 
αντίπαλος μπορεί να προλάβει και να 
ματαιώσει μια τέτοια εχθρική ενεργεια, 
παίρνοντας τα σχετικά μέτρα ασφάλει
ας.

Την αξία των μέτρων ασφάλειας, 
που πρέπει να παίρνει ο ηγήτορας, μας 
τη διδάσκει με το παράδειγμά του ο 
Αθηναίος στρατηγός Ιφικράτης, που

Η Μάχη της Ισσού. Λεπτομέρεια από 
ψηφιδωτό της Πομπηίας.

φημιζόταν για τα πολλά του πολέμου 
στρατηγήματα. Δεν παρέλειπε να παίρ
νει μέτρα ασφαλείας σε κάθε του 
κίνηση.

Κάποτε που επροκειτο να στρατο- 
πεδευσει σε κάποιο μέρος, έστειλε 
μερικούς από του ςστρατιώτες του να 
καταλαβουν μια οχυρή θέση, που βρι
σκόταν σε μεγάλη απόσταση από εκεί 
που θα στρατοπέδευε. Σ εκείνουςπου 
απορούσαν για ποιο σκοπό εστειλε να 
καταλαβει μια θέση τόσο μακριά, απάν
τησε.

Ποιος απο σας περίμενε να συμβεί 
τούτο;

Ακόμα κι όταν πήγαινε σε συγγενικό 
του σπίτι, φορούσε θώρακα λέγοντας: 
«Ασκούμαι στις προφυλάξεις».

Κι όταν στρατοπέδευε σε φιλική του 
χώρα, κατασκεύαζε χαρακώματα γύρω 
από το στρατόπεδό -λέγοντας: «Δεν 
είναι στρατηγικό να είπει τις ότι δεν 
εφανταζετο να συμβεί τούτο».

Απο οσα πιο πάνω αναφεραμε, 
θέλουμε να πιστεύουμε πως όλοι μας 
δεχόμαστε τα στρατηγήματα σαν απα
ραίτητα, για την επιτυχία κάθε σκοπού. 
Ομως για να φέρουν το αποτέλεσμα, 

που μ αυτά επιδιώκεται, πρέπει να 
παρουσιάζουν αληθοφάνεια, να εκδη
λώνονται κατά τέτοιον τρόπο, που να 
γίνονται πειστικά, να μην αφήνουν 
καμμια αμφιβολία και να μη δημιουρ
γούν υπόνοιες, γιατί διαφορετικά θα 
φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από 
εκείνο που επιδιώκεται. Στη συνέχεια 
της πραγματείας μας θα αναφέρουμε 
μερικά πολέμου στρατηγήματα κι από 
τις δυο κατηγορίες -θεμιτά και αθέμι
τα -  που από την αρχδαία εποχή μέχρι 
σήμερα χρησιμοποιήθηκαν απο αντιπα-

Μυκηναιοι πολεμιστές από κρατήρα της τελευταίας μυκηναϊκής περιόδου.
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ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΑΙΦΕΑ

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ 
ΦΟΝΟ

Υπό C. Ρ. DONNEL

Μετάφραση - Διασκευή από 
τον Αστυνόμο Α’ κ. Ανδρ. Κρανίτη

λους. Μαλιστα, δεν θα περιορισθούμε 
στην απλή μνημόνευση του στρατηγή
ματος και στην περιληπτική περιγραφή 
του τρόπου που πραγματοποιήθηκε, 
αλλά θα επεκταθούμε και στην εξιστό- 
ρηση των συνθηκών, που κάτω απ' 
αυτές βρίσκονταν τόσο εκείνοι που το 
χρησιμοποίησαν, όσο κι εκείνοι που το 
υπέστησαν.

Στην περιγραφή κάθε στρατηγήμα
τος θ αναφέρουμε και ιστορικά στοι
χεία αφ ενός για να υποβοηθήσουμε 
τη μνήμη των αναγνωστών μας, για τα 
ιστορικά εκείνα γεγονότα, αφ ετέρου 
να προσδωσουμε στο κείμενο μας 
ιστορική αλήθεια.

Τελειώνοντας το πρώτο μέρος της 
πραγματείας μας, κρίνουμε σκόπιμο να 
σημειώσουμε:

Οπως μας διδάσκει η ιστορία, 
παρόλο που το Διεθνές Δίκαιον Πολέ
μου απαγορεύει στους εμπόλεμους να 
προβαίνουν σ εγκληματικές ενέργει
ες, και να μη χρησιμοποιούν αθέμιτα 
πολέμου στρατηγήματα, εκείνοι, σε 
πολλές περιπτώσεις, δεν τις σέβονται 
τις απαγορευτικές διατάξεις

Είναι γνωστό, πως όταν ένα κράτος 
αντιλαμβάνεται να απειλείται η ακεραι
ότητά του, να κινδυνεύει η ανεξαρτησία 
του, ακόμα κιαυτή η λευτεριά του για ν' 
αποκρούσει κάθε κίνδυνο, θα μεταχει- 
ρισθεί κάθε τρόπο και θα χρησιμοποιή
σει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή 
του, κι αυτά τα αθέμιτα στρατηγήματα. 
Η επιτυχία του σκοπού αγιάζει τα μέσα.

Ο Χίτλερ τέτοιες ενέργειες τις 
θεωρούσε ορθές και τις επιδοκίμαζε, 
όπως προκύπτει από σχετική του ομιλία. 
Σε επιτροπή που είχε συγκροτηθεί 
κάτω από την προεδρεία του, για να 
συντάξει κανονισμό που θα χρησιμοποι
ούσε ο τακτικός γερμανικός στρατός 
εναντίον των αναταρτών, που θα πρό- 
βλεπε τη λήψη σκληρών μέτρων, άσχε
τα αν αυτά θα εθεωρούντο σκληρά και 
βάρβαρα, αναπτύσσοντας τας απόψεις 
του, ανάμεσα στ άλλα είπε:

«Ορθόν πρέπει να θεωρείται ό,τι 
οδηγεί στην επιτυχία. Οταν ένας κάνει 
κάτι, που δεν είναι σύμφωνο μ' έναν 
κανονισμό, αλλά προκαλεί μ' αυτόν τον 
τρόπο μια απόλυτη επιτυχία, ή όταν 
κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση 
ανάγκης που μπορεί να την αντιμετωπί
σει, μόνο με σκληρά μέσα, τότε κάθε 
μέτρο που οδηγεί στην επιτυχία είναι 
ορθόν...».

«Θα θεωρείται δίκαιον ό,τι συνετέ- 
λεσε στην εξόντωση των συμμοριτών 
και τανάπαλιν θα θεωρείται άδικον ό,τι 
δεν εξυπηρετεί την εξόντωση των 
συμμοριτών...».
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Ο ΠΩΣ ακριβώς η βίλλα, κατάγεμη 
από λουλούδια, ήταν κάτι που δεν 

περίμενε να ιδεί, έτσι ακριβώς ήταν και 
η ιδιοκτήτριά της, μια νέα σκοτούρα 
στους λογισμούς του. Η κυρία Καλόν, 
στα σαράντα της, δεν φαινόταν να 
ταιριάζει σε κανένα είδος δολοφονου 
δεν ήταν μια Κλεοπάτρα, ούτε μια 
μάγισα. Προσωποποίηση της θεότητας, 
είπε μόνος του όταν την πρωτοείδε, 
ενώ τα μεγάλα, υγρά μάτια της, δεν 
ήταν τίποτα άλλο παρά μια απόχρωση 
ελαφροτέρα από το μπλε χρώμα της 
Μεσογείου, καθώς ανοιγόκλεινε τα 
βλέφαρά της, έξω από τα ψηλά παρά
θυρα του σαλονιού, εκεί όπου είχαν 
καθησει.

' Οχι απολύτως μια θεότητα, απεφάν- 
θη, ενώ την κοίταξε καλύτερα από 
κοντά. Οι παρειές της ροδοκόκκινες 
όπως τα ανθολούλουδα της ροδακινιάς, 
δεν διέφεραν πολύ από μιας δεκαοχτά- 
χρονης και η στρογγυλότης, η απαλό- 
της του προσώπου της, είχαν κάτι το 
επιθυμητό που την καθιστούσε αν όχι 
τουλάχιστον να μοιάζει με βασίλισσα, 
απείρως όμως ενδιαφέρουσα. Μια άχα- 
ρις άλλη γυναίκα της ηλικαίας της, 
μπορούσε να θεωρηθή ότι το σώμα της 
πλέον είχε πάρει εκείνη την γνώριμη 
μορφή των γυναικών αυτής της ηλικίας, 
αλλά με την κυρία Καλόν, το εγνώρισεν 
αυτό εξ ενστίκτου, τα πράγματα ήταν 
κάπως διάφορα· όμορφο σώμα, καλο-

φτιαγμένο, ευκίνητο και λυγερό, έδινε 
την εντύπωσι πως είχες να κάνεις με 
μια γυναίκα μιας δεκαετίας μικρότερης 
και το ευχάριστο απ' όλα, σκέφθηκε, 
έτσι θα παρέμενεν και .στα εξήντα της, 
όπως ακριβώς ήταν εκείνη την ημέρα, 
ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο.

« Ενα λικέρ» επιθεωρητά Μυρόν; 
Καθώς μιλούσε, εκείνη ετοιμαζόταν να 
του σερβίρει το λικέρ. Η αυτόματη 
αντίδρασις του δισταγμού του, άναψαν



μια αμυδρά λάμψη ειρωνίας στα μάτια 
της, την οποία οι καλοί της τρόποι 
εμπόδισαν να φτάσει μέχρι τα χείλη
της.

«Σας ευχαριστώ», της είπε. Ενοχλη
μένος από τον εαυτόν του, μιλούσε 
βιαστικά. Η κυρία Καλόν έκανε μια 
μικρή, αρκετά αισθητή κίνηοη και έβαλε 
πρώτη το ποτήρι στα χείλη της, σαν να 
του έλεγε:

«Βλέπετε κύριε Μυρόν, εισθε αρκε
τά ασφαλής».

Η κυρία Καλόν ρούφηξε ακόμη μια 
γουλιά από το ποτήρι της, ανακάθησε 
στο κάθισμά της, ακούμπισε αναπαυτι
κά στην πλάτη του καθίσματος, κρέμα
σε ένα σαγηνευτικό χαμόγελο στα 
χείλη της και είπε φαρδιά πλατειά: 
« Εχετε έλθει δια το θέμα του δηλητη- 
ριασμού του συζύγου μου, δεν είναι 
έτσι;».

«Κυρία μου!». Πάλι ο επιθεωρητής 
εδίστασε, αμήχανος κάτι πήγε να πη. 
«Κυρία Καλόν, ήλθα...».

«' Επρεπε ήδη να είχατε επισκεφθή 
την Νομαρχία. Ολος ο κόσμος το 
πιστεύει», του είπε απλά.

Ο επιθεωρητής, πήρε ένα καθαρώς 
επαγγελματικό ύφος και είπε: «Κυρία, 
έχω έλθει να σας ζητήσω την αδεια για 
να γίνη εκταφή του νεκρού του Μ. 
Τσιάρλς Βέσσερ, αποθανώντος τον 
Ιανουάριον του 1939 και του Ε. Ετιεν 
Καλόν, αποθανώντος τον Μάιον του

1946, δια τοξικολογικάς εξετάσεις των 
σπλάχνων των. ' Ηδη έχετε αρνηθή να 
δώσετε την άδεια, εις τον Αρχιφύλακα 
Λουσέρ του τοπικού Τμήματος. Γιατί;».

«Ο Λουσέρ είναι ο τύπος του ανθρώ
που που δεν έχει καθόλου ευγένεια. 
Τον βρήκα τελείως αποκρουοτικό. Αυ
τός είναι, αντίθετα από σας, χωρίς 
φινέτσα. Αρνήθηκα στην συμπεριφορά 
ενός ανθρώπου, όχι στην επιταγή του 
Νόμου».

Σήκωσε το μικρό ποτήρι και το 
ακούμπησε στα χείλη της.

«Δεν θα αρνηθώ σε σας, επιθεωρητά 
Μυρόν», του είπε. Τα μάτια της ήσαν 
σχεδόν χαρούμενα.

«Είσθε πολύ κολακευτική».
«Επειδή», συνέχισε εκείνη ευγενικά 

«είμαι απολύτως βέβαια, γνωρίζοντας 
τας μεθόδους της Παρισινής Αστυνομί
ας, ότι η εκταφή έχει ήδη διαταχθή 
μυστικά». Εκανε μια μικρά διακοπή, 
επειδή εκείνος άρχισε να κοκκινίζη, 
προοποιουμένη ότι δεν παρατήρησε 
την αλλαγή. «Και οι αναλύσεις» συνέχι
σε, σαν να μην είχε γίνη διακοπή, 
«συνεπληρώθησαν ευρίσκεσθε σε α
μηχανία, διότι δεν βρήκατε τίποτα το 
θετικόν. Έτσι τώρα εσείς, νέος ο 
αυτήν την υπόθεση, θέλετε να εκτιμή
σετε τον χαρακτήρα μου, να δήτε τις 
ψυχολογικές μου αντιδράσεις και ο
πωσδήποτε διατηρείτε την ελπίδα με τη 
συζήτηση να ανακαλύψετε κάτι που 
πιθανόν να σας οδηγήσει οε σαφή 
συμπεράσματα ενοχής μου».

Τόσο επιδέξεια πέταξε τα βέλη της, 
ώστε θα ήτο η μεγαλυτέρα γι' αυτόν 
βλακεία να αρνηθή τα γεγονότα. Προτι
μότερη μια αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο 
Μυρόν αποφάσισε γρήγορα. «Απολύ
τως αληθή, κυρία Καλόν. Αληθή μέχρι 
την τελευταία λεπτομέρεια. Αλλά -την 
κοίταξε προσεκτικώτερα- όταν κάποι
ος χάνει δύο συζύγους μιας κάποιας 
ηλικίας -αλλά όχι και πολύ γέρους- εξ 
αιτίας κάποιας οξείας γαστρικής ενο- 
χλήσεως, καθ έναν εντός δύο ετών 
από της ημερομηνίας του γάμου της, 
καθ' έναν σημαντικής οικονομικής κα- 
ταστάσεως ως κληροδοτόντας τα πάν
τα εις την χήραν καταλαβαίνετε ότι...».

«Φυσικά». Η κυρία Καλόν πήγε στο 
παράθυρο και κοίταξε προς τα έξω, 
αφήνοντας το λεπτό της προφίλ και την 
σπάνια γραμμή του υπέροχου στήθους 
να σταθή κόντρα στο μπλε χρώμα της 
θάλασσας. «Θα σας ενδιάφερε μια 
πλήρης ομολογία, επιθεωρητά Μύ
ρον » Ηταν μια υπέροχη γυναίκα, μια 
προκλητική γυναίκα και ο τόνος της 
φωνή της, ακριβώς απαλός σαν χάδι,

ανάγκασε τον Μυρόν να άνοιξη διάπλα
τα τα μάτια του.

«Εάν θα θέλατε, να μου πήτε κάτι 
κυρία Καλόν», της είπε πολύ απλα. Μια 
επικίνδυνη γυναίκα -  μια εντυπωσιακά 
υπέροχη γυναίκα.

«Τότε είμαι υποχρεωμένη». Η κυρία 
Καλόν δεν χαμογελούσε πλέον. Από το 
ανοικτό παράθυρο, μια ανεπαίσθητη 
πνοή ανέμου έφερε στα ρουθούνια του 
το άρωμά της. ' Η μήπως ήτο η μυρωδιά 
από τα άνθη του κήπου; Η προσοχή του 
ώστε να μη χάση καμιά από τις λέξεις 
της, τον έκανε να τραβήξει το χέρι του 
από το σημειωματάριο. Δεν μπορούσε 
να πιστέψει ότι αυτή θα μιλούσε πρα
γματικά τόσο εύκολα. Και τότε...

«Γνωρίζετε τίποτα από μαγειρική 
τέχνη, κύριε Μυρόν;».

«Σας είπα είμαι από το Παρίσι».
«Και από έρωτα;»
«Είμαι από το Παρίσι, σας είπα».
«Τότε -το στήθος της φούσκωσε 

καθώς πήρε μια βαθειά ανάσα- μπορώ 
να σας πω, ότι πράγματι εγώ η Ευγενία 
Βιλερός Βέσσερ Καλόν, αργά, σκοπί
μως και με πλήρη επίγνωσι του εγκλή
ματος το οποίον διέπραξα, εδολοφόνη- 
σα τον πρώτον μου σύζυγον Μ. Βέσσερ, 
ηλικίας 57 ετών και κατά τον ίδιον 
τρόπον εδολοφόνησα και τον δεύτερον 
Μ. Καλόν, ηλικίας 65 ετών».

«Δια κάποιο λόγο δεν υπάρχει καμιά 
αμφιβολία», της είπε. Ητο άραγε 
όνειρο ή παραφροσύνη;

«Τον κ. Μ. Βέσσερ παντρεύτηκα 
κατόπιν επιβολής της οικογένειας μου. 
Δεν ήμουν πλέον ένα κοριτσάκι. Μέσα 
σε ένα 15νθήμερον κατάλαβα ότι ο 
σύζυγός μου ήτο ένα γουρούνι -  ένα 
γουρούνι με μια τρομερή, ακόρεστη 
όρεξι. Ενας αγροίκος, επιθεωρητά' 
ένας μπεκρής, ένα καυχηματίας, εξα- 
πατούσε τους φτωχούς και τους αθώ
ους, μια σχέτη απάτη -  ένας αχόρτα
γος, ένας ακατάστατος άνθρωπος με 
παράξενα βίτσια, θα έλεγα κοντολογής, 
είχε όλα εκείνα τα ολέθρια σφάλματα 
της προχωρημένης ηλικίας και καμιά 
απολύτως τρυφερότητα ή αξιοπρέπεια. 
Επίσης, εξ αιτίας αυτών των χαρακτηρι
στικών ιδιοτήτων το στομάχι του δεν 
ήτο πλέον γερό».

«Και τον κύριο Καλόν», τη ρώτησε.
«Μεγαλύτερος -όπως και εγώ ήμουν 

μεγαλυτέρα όταν τον παντρεύτηκα», 
και πρόσθεσε με πικρή ειρωνεία «κα
θώς με αδύνατο στομάχι, επίσης, χωρίς 
αμφιβολία -  πέστε καλύτερα με αδύνα
τη θέληση- ίσως λιγώτερο ζωώδης από 
τον Βέσσερ. Ισως στο βάθος χειρότε
ρος, διότι εγνώριζεν τόσα πολλά πρά-
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γματα για τους Γερμανούς εδώ στην 
πόλη μας. Γιατί οι γερμανοί δεν έκαναν 
τον κόπον να δουν ότι, στην αποθήκη 
μας, είχαμε τα πλέον ακριβά είδη 
τροφίμων και κρασιών, ενώ καθημερι
νώς τα παιδιά πέθαιναν στους δρόμους. 
Δολοφόνος μπορεί να είμαι, επιθεωρη- 
τά, αλλά επίσης είμαι μια Γαλλίδα. ' Ετσι 
απεφάσισα χωρίς τύψεις ότι ο Καλόν 
έπρεπε να πεθάνει, όπως ακριβώς ο 
Βέσσερ».

Πολύ ήσυχα, χωρίς να διαταράξειτον 
ειρμό των σκέψεων, την ρώτησε:

«Με ποιόν τρόπον κυρία Καλόν;».
' Εστρεψε το πρόσωπό της, που εφω- 

τίσθη από ένα πλατύ χαμόγελο.
«Γνωρίζετε ίσως μερικά από τα γαλλι

κά φαγητά όπως π.χ.
-  Ινδιάνος γιαχνί με κάστανα.
-  Σιού κρεμ, (κρέμα που γίνεται από 

λάχανα και παρασκευάζεται κατα ινδικό 
τρόπο).

-  Τουρνέτος - Μασκώτ (τρόπος πα
ρασκευής φαγητού κατά Ισπανικό τρό
πο από κρέας μόσχου ή πουλιού).

-  Ομελέτα με σάλτσα α λα ναπολιτά
νο.

-  Μελιτζάνες α λα τουφέγκε.
«Σταματήσθε κυρία Καλόν! Είμαι και

εγώ το ίδιο αδηφάγος και πεθαίνω για 
καλό φαγητό. Ειδικά τέτοιο πλούσιο 
φαγητό!».

«Ρωτήσατε για τας μεθόδους μου, 
επιθεωρητά Μυρόν. Εκανα χρήση αυ
τών των φαγητών και πολλών άλλων. Και 
σε καθένα από αυτά, έκρυιμα ένα 
κοματάκι...».

Η φωνή της έσπασε ξαφνικά.
Ο επιθεωρητής Μυρόν, με μεγάλη 

προσάθεια συνεκράτησεν το ποτήρι 
στα χέρια του, καθώς τελείωνε το ποτό 
του. «Τι πράγμα κρύψατε κυρία Κα
λόν;».

« Εχετε κάνει έρευνα γύρω από 
μένα. Κατά συνέπεια γνωρίζετε ποιος 
ήταν ο πατέρας μου».

«Ιωάννης Βιλερός, εξαίσιος αρχιμά
γειρας απαράμιλλος μαθητής του απα
ράμιλλου Εσκοφίερ. Κάποτε ελέχθη ότι 
ήταν, ο μόνος άξιος διάδοχος του 
μεγάλου Εσκοφίερ».

«Ακριβώς. Και προτού γίνω 22 ετών, 
ο πατέρας μου -  λίγο ακριβώς προ του 
θανάτου του- παρεδέχθη ότι εκτός από 
μια σχετικά ασήμαντη ανικανότητα που 
είχα εις το θέμα του ψησίματος, δεν θα 
εντρέπετο να με θεωρήση ως ιοαξία 
του».

«Πολύ ενδιαφέρον. Υποκλίνομαι». 
Τα νεύρα του επιθεωρητού ήσαν πολύ 
τεταμένα, καθώς η κυρία Καλόν πολύ 
χαριτωμένη του περιέγραφε άσχετα με

την υπόθεσιν θέματα!!!
Η κυρία Καλάντου γύρισε ξαφνικά τις 

πλάτες. Υπέροχος ώμος, παρετήρη- 
σεν μια μεσούλα σαν δακτυλίδι, δε 
μπορούσε να περάσει απαρατήρητη- 
και οι γοφοί της ω! τι θεσπέσιοι. Μίλησε 
κοιτάζοντας προς την θάλασσα: «Λίγο 
από την τέχνη μου και τίποτε άλλο. 
Αυτό μόνο και τίποτε άλλο επιθεωρητά. 
Η τέχνη των Εσκοφίερ ή Βιλερός αν 
θέλετε. Ποιος άνδρας σαν τον Βέσερή 
τον Καλόν θα μπορούσε να αντισταθή; 
Τρεις, τέσσερις φορές την ημέρα τους 
τάιζα με αυτά τα πλούσια φαγητά' τα πιο 
πλούσια ποικίλα, ακαταμάχητα φαγητά: 
τους ανάγκαζα να τρώγουν του σκα
σμού, να κοιμούνται αμέσως, να ξανα- 
τρώγουν να πίνουν τόσο πολύ κρασί, 
που δεν μπορούσαν να αντέξουν. Πώς 
λοιπόν, σ αυτήν την ηλικία θα μπορού
σαν να ζήσουν, έστω τόσο πολύ όσο 
κατάφεραν να ζήσουν».

Ησυχία απλώθηκε στο σαλόνι, που 
μόνο οι κτύποι του εκκρεμούς διέκο- 
πταν. «Και έρωτα κυρία Καλόν; συγχω
ρήστε με, αλλά εσείς το αναφέρατε».

«Τα πλούσια φαγητά φέρνουν τον 
έρωτα ή τουλάχιστον αυτό που νομίζε- 
ται ως έρως. Οτι εκείνοι ονόμαζαν 
έρωτα, επιθεωρητά, ήταν ότι ήμουν 
δική τους. Ούτε εγώ φυσικά τους 
αποθάρρυνα να έχουν μερικές μικρές 
φιλεναδούλες. Και έτσι πέθαναν. Ο 
Βέσερ 57 ετών και ο Καλόν 65. Αυτό 
ήταν όλο».

Πάλι απλώθηκε ησυχία στο σαλόνι. Ο 
επιθεωρητής Μυρόν σηκώθηκε τόσο 
πολύ απότομα που έκανε την κυρία 
Καλόν να γυρίσει τρομαγμένη. Ηταν 
ωχρή.

«Θα έλθετε μαζί μου απόψε στην 
Νίκαια, κυρία Καλόν», της είπε.

«Στο Αστυνομικό Τμήμα, επιθεωρητά 
Μυρόν;».

«Ακούστε με, κυρία. Είμαι άγαμος, 
στα 44. Και από ότι μου έχουν πει όχι και 
τόσο αποκρουστικός. Έχω μερικά λε
πτά κατά μέρος. Δεν μπορώ να πω ότι 
είμαι κανένας σπουδαίος εραστής, αλ
λά όχι και περιφρονητέος».Την κοίταξε 
κατ' ευθείαν στα μάτια «Θέλω να 
πεθάνω» της είπε απλά.

Τράβηξε τους ώμους του πίσω, ίσωσε 
το κορμί του, όσο μπορούσε καλύτερα, 
καθώς η εύγλωτη ματιά της κυρίας 
Καλόν περιεπλανάτο επάνω του, με μια 
έντιμη, απο τις πλέον εντιμώτερες 
επιδοκιμασίες και θαυμασμό.

«Η διατροφή», είπεν η κυρία Καλόν 
τελικώς, και περίσκεπτα «εάν χρησιμο
ποιηθεί με μέτρον δεν είναι ανάγκη

πάντοτε να καταλήγει σε θάνατο. Θα 
θέλατε να φιλήσετε το χέρι μου επιθε- 
ωρητά Μυρόν;».

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΤΟ
ΛΑΘΟΣ
Του Τ ζα ί ημ ς  
Γκου λτ ν Κ ό ζ ε ν ς

Κ ΑΤΕΒΑΙΝΕΣ τρία σκαλοπάτια μόλις 
έμπαινες από την πόρτα στο ύψος 

του δρόμου. Κι ύστερα, το μαγαζί εκτεί
νονταν στενό και χαμηλό ανάμεσα σε 
γεμάτους βιβλία τοίχους δέκα - δώδεκα 
μέτρα που κατέληγαν σε μια «τρύπα» που 
είχε μετατραπεί σε γραφείο. Ενας σω
ματώδης άνδρας δούλευε κάτω απο το 
φως ενός πορτατίφ. Είχε ακούσει την 
εξώπορτα να ανοίγει και κύταξε προς την 
κατεύθυνσι της για μια στιγμή, προσπα
θώντας να διακρυνη ποιος μπήκε. Βλέ
ποντας ένα ξερακιανό κύριο μ ένα 
λεπτό άσπρο μουστάκι να στέκεται ανα
ποφάσιστος μπροστά στο τραπέζι με τα 
βιβλία και την επιγραφή «50 σεντς το 
ένα» στράφηκε και πάλι να διαβάση ενα 
θρησκευτικό περιοδικό, που είχε μπρο
στά του. Ξανακύταξε την στήλη με τις 
νεκρολογίες, τράβηξε ένα σημειωματά
ριο και έγραψε κάτι. Οταν τέλειωσε, 
σήκωσε το βλέμμα του για να διαπιστώση 
ότι ο κύριος με το άσπρο μουστάκι τον 
είχε πλησιάση.

«Μάλιστα», είπε σπρώχνοντας τα χαρ
τιά στην άκρη. «Σε τι μπορώ να σας 
εξυπηρετήσω;».

Ο κύριος με το άσπρο μουστάκι τον 
κύταξε προσεκτικά. «Μιλώ με τον ιδιο
κτήτη κ. Γιόρεθ;», είπε.

«Μαλιστα κύριε».
«Ονομάζομαι ' Ινγκωλλς -  συνταγμα

τάρχης Ινγκωλλς». «Χαίρομαι που σας 
γνωρίζω συνταγματαρχα. Τι μπορώ...».
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«Βλέπω ότι το όνομα δεν σας λεει 
τίποτε».

Ο κ. Γιόρεθ έβγαλε τα γυαλιά του και 
κύτταξε, εξεταστικά τον άγνωστο.

«Φοβάμαι πως όχι, κύριε. Ινγκωλλς.
Οχι, δεν ξέρω κανένα μ αυτό το 

όνομα». Ο συνταγματάρχης Ινγκωλλς 
έβαλε το μπαστούνι του κάτω από την 
μασχάλη και από την εσωτερική στέπη 
του σακκακιού του τράβηξε ενα φάκελ- 
λο. Εβγαλε ενα χαρτί, το ξεδίπλωσε, το 
κύτταξε για λίγο και το άπλωσε πάνω στο 
γραφείο. « Ισως αυτό σας φρεσκάρει την 
μνήμη», είπε.

Ο κ. Γιόρεθ κύτταξε για μια στιγμή τον 
συνταγματάρχη Ινγκωλλς, ξαναφόρεσε 
τα γυαλιά του. «Ω!», είπε. « Ενας λογαρι
ασμός. Μάλιστα. Συγχωρείστε με. Κάνω 
τις δουλειές μου με αλληλογραφία με 
ανθρώπους που καμμια φορά ποτέ δεν 
συναντώ προσωπικά. Ο αιδεσιμώτατος, 
δρ. Γκορντφρυ Ινγκωλλς, ενορία, Αγίου 
Ιωάννου. Μάλιστα... μάλιστα».

«Ο μακαρίτης δρ Ινγκωλλς ήταν 
αδελφός μου. Αυτός ο λογαριασμός είναι 
προφανώς λανθασμένος. Δεν υπάρχει 
Περίπτωσι να παρήγγειλε ή να έλαβε ή να 
ήθελε να διαβάσει κανένα απ' αυτά τα 
έργα. Φυσικά, δεν βρέθηκαν τέτοια βι
βλία στα πράγματά του».

«Χμ», είπε ο κ. Γιόρεθ. «Καταλαβαί
νω». Διάβασε τον κατάλογο με τους 
τίτλους και ξερόβηξε από αμηχανία. Από 
ένα ράφι πλάι του τράβηξε ένα ντοσιέ. 
«Επιτρέψτε μου να δω το αρχείο μου... 
Ζ... Η... Θ... I Ινγκωλλς», μουρμούρισε.
« Ινγκωλλς... ναι».

«Δεν υπάρχει ανάγκη να κάνετε κάτι 
τέτοιο», είπε ο συνταγματάρχης Ίνγκωλ- 
λς. «Πρόκειται για λάθος. Περίεργο κατ 
εμέ. Σας συνιστώ να είσθε πιο προσεκτι
κός. Αν αποφασίσατε να πλουτίσετε 
πουλώντας βιβλία τέτοιου είδους είναι 
δίκη σας δουλειά. Αλλά...».

Ο κ. Γ ιόρεθ κούνησε το κεφάλι του 
και τεντώθηκε προς τα πίσω. «Λοιπόν, 
συνταγματάρχα», είπε, «Μπορείτε να 
έχετε όποια γνώμη θέλετε. Δεν συζητώ 
τα γούστα των πελατών μου. Στην προ
κειμένη περίπτωσι, μοιάζει χωρίς αμφιβο
λία ότι έχει γίνει παραγγελία από τον 
κύριο που αναφέρατε. Στις 15 του περα
σμένου Μάί'ου έστειλα τα βιβλία. Πιθανό
τατα έχουν φτάσει. Δεν είναι δική μου 
δουλειά το τι απέγιναν. Θα πρέπει όμως 
να σας θυμησω -για να πάψετε να 
επιμένετε- ότι τέτοιου είδους βιβλία 
κρύβονται και διαβάζονται μάλλον σε 
στιγμές που ο αναγνώστης βρίσκεται 
μόνος του. Τους έξι επόμενους μήνες 
έστελνα τιμολόγια, αλλά δεν ξοφλήθηκα. 
Φυσικά, δεν ήξερα ότι ο πελάτης πεθα-

νε, όπως αναφέρετε. ΓΓ αυτό αναφέρω 
ότι θα αναγκαστώ να καταφύγω στην 
δικαιοσύνη αν δεν πληρωθή ο λογαρια
σμός... Λυπάμαι, αλλά...».

«Αδιόρθωτο γουρούνι!», εξεράγη ο 
συνταγματάρχης. «Εννοείς ότι ο αιδεσι
μώτατος Ινγκωλλς αγόραζε τέτοια βι
βλία; Και επιμένεις; Θα σου δείξω 
εγώ...».

Ο κ. Γ ιόρεθ, ατάραχος είπε: «Αγαπη
τέ μου κύριε, ένα λεπτό παρακαλώ! Είσθε 
σε θέσι να ξέρετε τόσο καλά τα παργμα- 
τα; Δεν εννοώ τίποτε για τον αγοραστή. 
Το μονο που λέω είναι ότι έστελνα τα 
βιβλία και επομένως πρέπει να πληρωθώ. 
Είμαι ένας φτωχός άνθρωπος. Οταν δεν 
με πληρώνουν τι άλλο μπορώ να κάνω 
παρά..».

«Πώς τολμάς;».
Ο κ. Γιόρεθ σήκωσε το χέρι του. 

«Παρακαλώ, παρακαλώ», διαμαρτυρήθη- 
κε. «Νομίζω ότι γίνεσθε άδικος, συντα- 
γματάρχα. Αυτός ο λογαριασμός έχει 
καθυστερήσει πολύ. Δεν έχω πάρει κανέ
να μέτρο. Ξέρω καλά πόσο δυσάρεστο θα 
ήταν για πολλούς πελάτες αν δημοσιευό
ταν ένας κατάλογος γαι τέτοιου είδους 
βιβλία. Φυσικά, η περίπτωσι δεν είναι η 
μοναδική, αγαπητέ κύριε. ' Ενας κατάλο
γος των πελατών που αγοράζουν εμπι- 
στευτικά τέτοιου είδους φιλολογία θα 
σας εξέπλησε».

Ο συνταγματάρχης Ινγκωλλς είπε 
επιφυλακτικά: «Μου δείχνετε παρακαλώ 
την πρωτότυπη παραγγελία του αδελφού
μου;».

«Ω», απάντησε ο Γιόρεθ. Έσφιξε τα 
χείλη του. «όμως θάπρεπε να φαντάζε
στε συνταγματάρχα δεν κρατώ τίποτε 
που θα μπορούσε να πέση σε χέρια 
αδίστακτων, θα ήταν επιπόλαιο εκ μέ
ρους μου κάτι τέτοιο. Έχω αντίγραφο 
του τιμολογίου, όμως, που νομίζω ότι 
είναι αρκετό για την περίπτωσι. Καταλα
βαίνετε τη θέσι μου, υποθέτω...».

«Σαφώς», είπε ο συνταγματάρχης 
Ινγκωλλς. «Είναι η θέσι ενός απατεώνα 

που θα έχω την ευχαρίστηση να του 
σπάσω το κεφάλι». Τράβηξε το μπειπτου- 
νι του κάτω από την μασχάλη. Ο κ. Γ ιόρεθ 
πετάχτηκε από την καρέκλα του έτοιμος 
να υποχωοήσει. Αρπαξε το τηλέφωνο 
και έσπρωξε μια καρέκλα μπροστά στα 
πόδια του συνταγματάρχη.

«Κέντρο», είπε, «θέλω έναν αστυνο
μικό». Ανοιξε το συρτάρι του γραφείου, 
τράβηξε ένα περίστροφο και το έστρεψε 
προς το μέρος του συνταγματάρχη. Με 
την πλάτη γυρισμένη στον τοίχο και το 
όπλο προτεταμένο απεφθήνθηκε στον 
συνταγματάρχη. «Και τώρα, καλέ μου' 
κύριε, θα δούμε τι θα συμβή. Αρκετά

ανέχθηκα την αναίδειά σας, αλλά υπάρ
χουν όρια. Ως κάποιο βαθμό κατανοώ την 
κατάστασή σας αν και δεν δικαιολογεί την 
στάσι σας. «Αν αποφασίσετε να φύγετε 
αμέσως και να στείλετε ένα τσεκ για το 
ποσό που μου οφείλετε, το γεγονός δεν 
θα έχη συνέχεια. Αν, πάλι, θέλετε να 
περιμένετε ώσπου νάρθη ένας αστυφύ
λακας...».

Ο συνταγματάρχης Ινγκωλλς κράτη
σε το μπαστούνι του σφιχτά στο χέρι. 
«Νομίζω, ότι θα περιμένω τον αστυφύλα
κα», είπε με ένα ύφος αξιοπρέπειας και 
βεβαιότητας. «Βιάστηκα. Αφού έχετε, 
όπως λέτε, έναν ολόκληρο κατάλογο 
πελατών που θα με εξέπλησσε, θα 
πρέπει να σκεφτώ και άλλους ανθρώ
πους».

Ξαφνικά, με μια γρήγορη κίνηση του 
μπαστουνιού άρπαξε το χέρι του κ. 
Γιόρεθ από τον καρπό. Το περίστροφο 
έφυγε από τα χέρια του και έπεσε στο 
πάτωμα. Ο συνταγματάρχης ' Ινγκωλλς 
τούδωσε μια κλωτσιά καιτόστειλε μακριά. 
«Δεν είναι υπόθεσι που οι συγγενείς 
ενός κληρικού θάθελαν να μαθευτή, δεν 
είναι έτσι; Μόλις διαβάσετε ότι πέθανε 
κάποιος, τι πρόβλημα έχετε να στείλετε 
έναν λογαριασμό; Τις πιο πολλές φορές 
οι συγγενείς πληρώνουν και αποφεύγουν 
το σκάνδαλο. Σατανικό σχέδιο, κύριε».

Ο κ. Γ ιόρεθ έτριψε τον καρπό του. 
«Δεν κααλαβαίνω τι ανοησίες λέτε», 
είπε. «Πώς τολμάτε»...

«Αλήθεια;», είπε ο συνταγματάρχης 
Ινγκωλλς. «Κανονικά εγώ δεν θάπρεπε 

να καταλαβαίνω. Αλλά σ' αυτή την περί
πτωσι νομίζω ότι την πατήσατε. Τυχαίνει 
να είμαι βέβαιος πως ο μακαρίτης αδελ
φός μου δεν παρήγγειλε βιβλία από σας 
που τα κράτησε κρυφά. Σίγουρα δεν 
αναφερόταν στην νεκρολογία, αλλά τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια πριν τον 
θάνατό του ο αιδεσιμότατος Ινγκωλλς 
είχε την ατυχία να είναι τελείως τυ
φλός... Να, κύριε, ο αστυνομικός που 
καλέσατε».

ΧΙΟΥΜΟΡ.....

•  Ενας εξερευνητής χάνεται στα δά
ση του Αμαζόνιου. Ξαφνικά, προσπα
θώντας να βρη το δρόμο βλέπει κάποι
ον να βγαίνει μέσα από κάτι θάμνους.

-  Δόξα τω Θεώ! φωνάζει. Χάθηκα 
και δεν έβλεπα ψυχή τρεις μέρες 
τώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε 
πόσο ευτυχισμένος είμαι...

-  Μπορώ να ρωτήσω γιατί; απαντάει 
ψυχρά ο άλλος. Εγώ έχω χαθεί εδώ και 
είκοσι χρόνια...

897



X A A AAAAAAA AAAAAAAAAAAK

<

<s
<
<$
<
<$

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Σ Τ Η  Δ Ι Ε Θ Ν Η  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α

P I E R R E  D E  C O U B E R T I N  
«0 ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ»

Του Καθηγητή 
L I S E L O T T  D IE M

Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Φυσικής Αγωγής και Σπορ Γυναικών

> >

> >

ί >

>

χ w v w w v w w w w w v v *
Τ Ο ΒΙΒΛΙΟ TOU COUBERTIN «Ο Αλλη

λοσεβασμός» (1915) είναι το τρίτο 
μέρο μιας τριλογίας «Η Αγωγή των 
Εφήβων στο XX αιώνα». Το πρώτο 
μέρος αφορά την «Σωματική Αγωγή». 
Συνοψίζεται από τον COUBERTIN με 
τον τίτλο «Η Ωφελιμιστική Γυμναστική» 
δηλαδή τις σωματικές ασκήσεις που 
συσχετίζονται με τις ανάγκες της 
ζωής. Οι υπότιτλοι είναι: «Διάσωσις, 

Αμυνα και Μετακίνησις». Εις το κεφά
λαιο περί διασώσεως διακρίνει «τη 
διάσωσι στο έδαφος - το δρόμο - το 
άλμα - τη ρίψι - την αναρρίχησι» και «τη 
διάσωσι στο νερό» με «τηνπτώσι και την 
κατάδυσι -την κολύμβησι». Ο υπότιτλος 
« Αμυνα» πραγματεύεται «την ξιφα
σκία» και την «πυγμαχία -  το fleuret και 
το epee - τη σπάθη και τη ράβδο - την 
πάλη» και τη «Σκοποβολή» με «την 
σκοποβολή επί στόχου - σκοποβολή επί 
πήλινων δίσκων». Η «μετακίνησις» υπο
διαιρείται σε «Μετακίνησι με ζώο», με 
«το βάδισμα - το άλογο» και «Μηχανική 
Μετακίνησι» με «Το αεροπλάνο - με 
Ιστιοφόρο - το Ποδήλατο - Πατίνι - το Σκι 
- το Αερόστατο. Σ αυτό προστίθενται 
άρθρα επί της θεωρίας του σπορ, επί 
της ψυχολογίας, ένα «Σχέδιο Μαθημά
των» για τα δυο πρώτα χρόνια σπουδών, 
ένα κεφάλαιο για τους καθηγητάς και 
μαθητάς καθώς επίσης και για το 
«Gymkhana».

Ο COUBERTIN είχε χρησιμοποιήσει 
τον τύπο «Ωφελιμιστική Γυμναστική» 
για πρώτη φορά το 1901 «σε διάφορες 
εφημερίδες, ειδικώτερα στη New York 
Harald»' τον αναφέρει εκ νέου «Το 
1902 σε δύο διαλέξεις που οργανώθη

καν στο Παρίσι από την ' Ενωση Καθη
γητών Γ υμναστικής και από το Touring 
Club της Γαλλίας» (σελ. 11). Και γράφει 
με κάποια υπερηφάνεια:

«Υπενθυμίζω αυτές τις ημερομηνί
ες εφ όσον μου το επέβαλλον πράγμα 
για το οποίο εξ άλλου ουδόλως παραπο- 
νούμαι. Η αξία μιας ιδέας αναγνωρίζε
ται από μεγάλο αριθμό εκείνων που εκ των 
υστέρων διεκδικούντην πατρότητα» (σελ. 
11) .

Ο πρώτος τόμος του βιβλίου του 
«Αγωγή των Εφήβων στο XX αιώνα» 
εκθέτει λοιπόν πώς να γίνει η μεταρρύ- 
θμισις της μεθόδου σωματικής αγωγής 
της εποχής. Ο δεύτερος έχει ως 
αντικείμενο την «Πνευματική Εκπαί- 
δευσι» και την ιδέα μιας «Παγκόσμιας 
Αναλύσεως».

Στο δεύτερο αυτό τόμο, όπως και 
στον πρώτο, ο COUBERTIN δίνει κατά 
τον δικό του τρόπο ακριβώς μεθοδικές 
και διδακτικές οδηγίες. Το κείμενο 
διαιρείται σε «Μαθήματα Επιστημονι
κά», «Μαθήματα Κλασσικών Σπουδών», 
και σε «Μαθήματα γλωσσών». Σ ένα 
σχόλιο και μια κριτική ανάλυσι προστί
θενται συμπληρωματικές απόψεις που 
αφορούν τα μαθηματικά, τις δυνατότη
τες υλικής προβολής και χρησεως της 
φιλολογίας. Παρόμοιες ιδέες επί της 
αθλητικής και πνευματικής μορφώσεως 
εκτίθενται από τον COUBERTIN στο 
« Ενα Πρότυπο Κολλέγιο», που δημοσι- 
εύθηκε για πρώτη φορά το 1909 στην 
«Revue des Franpais» περιοδικό που 
εξεδόθη με την ευκαιρία του Συνεδρί
ου επί της Παγκόσμιας Οικονομικής 
Εξελίξεως στο MonspBelgique. Το

σχέδιο οργανώσεως και τα προγράμμα
τα μελετών αθλητικού λυκείου που 
ανέπτυσσε για τον βασιλέα Λεοπόλδο 
του Βελγίου, κατείχαν δίπλα στο σπορ 
μια σημαντική θέσι στις επιστήμες και 
στις γλώσσες, τόσον τις «νεκρές» 
(κλασσικές: λατινική και ελληνική) όσο 
και στις «ζώσες» (γερμανική, αγγλική, 
γαλλική, ιταλική, ισπανική).

Οι άφθονες υποδείξεις όσον αφορά 
τις επιστήμες και το «Μάθημα Κλασσι
κών Σπουδών» σχετίζονται πάντοτε με 
το περιβάλλον μας: τη γη, το νερό, τον 
αέρα, τη φωτιά, τα ορυκτά, τα φυτά, τον 
ζωικό κόσμο, αλλά επίσης και τον 
ηλεκτρισμό, τις μηχανές, τη βιομηχα
νία, το εμπόριο, τα μέσα μεταφοράς. 
Στην ιδανική έννοια του «αθλητικού 
λυκείου» του μια εκτεταμένη και παγ
κόσμια κλασσική μόρφωσι συνδυάζεται 
με τον καθημερινό σπορ στους διαφό
ρους κλάδους. Επίσης καιηχειρονακτι- 
κή και καλλιτεχνική εκπαίδευσις. Η 
αυτονομία, η διεύθυνσις των αθλητικών 
δραστηριοτήτων καθ ομάδας και των 
αγωνισμάτων δείχνουν τον παιδαγωγικό 
σκοπό του COUBERTIN.

Τις δημοσιεύσεις του 1906 και 1912 
ακολούθησε το 1915 ένας τελευταίος 
τόμος «Η Αγωγή των Εφήβων στο XX 
αιώνα. III. Ηθική Αγωγή. Ο Αλληλοσεβα
σμός»:

« Εχοντας προσεγγίσει αυτά τα 
σοβαρά και κατεπείγοντα θέματα στους 
προηγούμενους τόμους, έρχομαι τώρα 
στην ηθική αγωγή, που, και αυτή, 
υπογραμμίζει την ανάγκη μιας μεταρ- 
ρυθμιστικής και αναγεννητικής αρχής» 
(σελ. 13).

Στον πρόλογό του σ αυτό το τρίτο 
μέρος, ο COUBERTIN αρχίζει αναλύ
οντας τις έννοιες της πίστεως, της 
ανοχής και του αλληλοσεβασμού. Εξη
γεί ότι, μία πίσπς που έγινε αποδεκτή 
από όλους και που κατέστη αδύνατος 
στο σύγχρονο κόσμο, χρειάσθηκε να 
παραχωρήσει τη θέσι της στην «ανοχή»:
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«... της οποίας πολλοί δεν επαυοαν 
να εκθειάζουν τα προτερήματα και 
εξανίστανται ακούοντας τη διαπίστωσι 
της προφανούςχρεωκοπίαςτης». (Σελ. 
14).

Ο COUBERTIN εξηγεί αυτή την 
«προφανή χρεωκοπία» από το γεγονός 
ότι η ανοχή είναι μία συμπεριφορά 
μάλλον παθητική και συνεπώς ακατάλ
ληλη για την αγωγή:

«Αυτή η χρεωκοπία ήταν μέσα στη 
φυσι των πραγμάτων. Τίποτε το στέρεο 
δεν εδραιώνεται επί του αρνητικού. Και 
η ανοχή είναι κατ εξοχήν μία αρνητική 
αρετή. Η ανώτερη αρχή στην οποία θα 
έπρεπε να καταφυγουμε πρέπει να έχει 
όλη την ευρύτητα της ανοχής χωρίς την 
συνηθισμένη ψυχρότητα και όλη την 
γονιμότητα της πίστεως χωρίς τη συχνή 
στενότητά της ή την ακαμψία της. 
Μεταξύ της ανοχής και της πίστεως, 
υπάρχει θέσις για τον «αλληλοσεβα
σμό» (σελ. 14).

Ο αλληλοσεβασμός αυτός είναι για 
τον COUBERTIN το θεμέλιο μιας δημο
κρατίας και ο όρος λειτουργίας της.

«Και ειδικωτερα ο «αλληλοσεβα
σμός» αρχίζει στις δημοκρατικές κοι
νωνίες σε τόσο μεγάλο μέτρο που δεν 
μπορούν ούτε κατ ελάχιστον να μην 
τον εφαρμόσουν χωρίς τον κίνδυνο να 
πέσουν στην αναρχία. Οι γάλλοι επανα- 
στάται το αισθάνονταν αυτό όταν δίπλα 
στις λέξεις: ελευθερία, ισότης, τοπο
θετούσαν για να τις διορθώσουν και να 
συμπληρώσουν τη ρησι τους τη λεξι 
αδελφοσύνη. Αλλά ζητούμε πολλά από 
τους ανθρώπους. Η αδελφοσύνη είναι 
για τους αγγέλους. Ο αλληλοσεβασμός 
αντιπροσωπεύει αυτό που μπορούμε να 
απαιτήσουμε χωρίς υπερβολή από την 
ανθρωπότητα», (σελ. 14/15).

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η 
αληθινή πηγή της παιδαγωγικής του 
COUBERTIN, της ολυμπιακής του ιδέ
ας και της αθλητικής του ιδεολογίας 
εκφράζονται εδώ, στις εισαγωγικές 
παρατηρήσεις του για την έννοια του 
«αλληλοσεβασμού» καθώς επίσης και 
στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου 
του που πραγματεύεται την μορφή και 
την αγωγή της συνειδήσεως. Γνωρίζου- 
με τη συχνά επαναλαμβανόμενη ρήσι 
του:

«Το να ζητήσεις από τους λαούς να 
αλληλοαγαπώνται είναι κατά κάποιο 
τρόπο παιδαριώδες. Το να τους ζητή
σεις να σέβωνται τους εαυτους των δεν 
είναι καθόλου ουτοπία, αλλά για να 
σέβεται κανείς τον εαυτό του πρέπει 
πρώτα να τον γνωρίσει».

Η επιθυμία αυτή του να γνωρίζει ο 
ένας τον άλλο πρέπει να υποστηριχθη 
από συγκεκριμένα κίνητρα. Διερωτώμε- 
θα ακόμη σήμερα πώς να φθάσουμε σ 
αυτό το άνοιγμα προς τον κόσμο και 
αυτή την έλλειψι προκαταλήψεων που 
είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να 
γνωρίσης τον άλλο. Ο COUBERTIN

απαντά κατά τρόπο θετικό:
«Η σημερινή εξέλιξις μας οδηγεί 

καθαρά προς αυτή τη κατεύθυνσι διότι 
τείνει εις το να ρίξη τα φράγματα και να 
πολλαπλασιάσει τις επαφές, διευκολύ
νοντας έτσι την αμοιβαία γνωριμία και 
να προκαλεσει αυτή την επιθυμία. Εξ 
άλλου θα ήταν πολύ λυπηρό να γινόταν 
αλλοιώς διότι, τοεπαναλαμβάνω, μόνον 
η διάδοσις των αισθημάτων και των 
συνηθειών αλληλοσεβασμού θα μπορέ
σει να ζωογονήσει την ηθική εκπαίδευ
ση διότι η διαφορά των πίστεων και η 
ανισότης των συνθηκών δεν επιτρέ
πουν καθόλου την ενοποίηση και ότι η 
εφαρμογή της απλής ανοχής θα οδη
γούσε σε ένα φοβερό λήθαργο» (σελ. 
16).

Ο COUBERTIN ακολούθησε αυτός 
ο ίδιος τις αρχές του. Νέος Γάλλος, 
έκανε πολύ ενωρίς ταξείδια στην Αγ
γλία και στην Αμερική, πράγμα που δεν 
ήταν ακόμη συνηθισμένο για την εποχή. 
Στα γραπτά του για την αγγλική και 
αμερικανική εκπαίδευση -εκπαίδευση 
και τρόποι ζωής πολύ διαφορετικοί από 
τους δικούς του- δείχνει την κατανόησι 
για τον άλλο και την προσπάθειά του να 
χρησιμοποιήση τις νέες αυτές γνώσεις 
του προς όφελος της δίκης του παιδα
γωγικής. Οι εντυπώσεις που απεκόμισε 
στο εξωτερικό, άσκησαν μια ουσιώδη 
επιρροή στην ολυμπιακή του παιδαγωγι
κή. Με συναντήσεις με άλλους λαούς, 
ήλπιζε να αφυπνήση τη γαλλική νεολαία 
για μια καλλίτερη αθλητική αγωγή. Για 
το βιβλίο αυτό ο COUBERTIN γρφει:

«Είναι αυτονόητο ότι το βιβλίο αυτό 
δεν έχει τίποτα από μία διδακτική 
πραγματεία και περιορίζεται εις το να 
συγκεντρώση σκέψεις και υποδείξεις 
κατάλληλες να δημιουργήσουν ή να 
ενδυναμώσουν την πεποίθησι του ανα-

Ο «αλληλοσεβασμός» αρχίζει στις δη
μοκρατικές κοινωνίες σε τόσο μεγάλο 
μέτρο που δεν μπορούν ούτε κατ' 
ελάχιστον να μην το εφαρμόσουν χω
ρίς τον κίνδυνο να πέσουν στην αναρ
χία.

γνώστου. Επίσης το δόγμα του Αλληλο
σεβασμού δεν θα μπορέση ποτέ να 
κωδικοποιηθή». (σελ. 17).

Οι υποδείξεις και τα πολυάριθμα 
παραδείγματα αναφέρονται σε πέντε 
κεφάλαια: Ο Σεβασμός των Πεποιθήσε
ων -  Ο Σεβασμός των Συνθηκών -  Ο 
Σεβασμός των Κοινωνικών Συνθηκών -  
Ο Σεβασμός του Ατόμου -  Η Καλλιέρ
γεια της Συνειδήσεως. Ο COUBERTIN 
εκλέγει παραδείγματα που, κατ αυτόν- 
, μπορούν να δείξουν την ανάγκη μιας 
παιδαγωγικής μεταρρυθμίσεως σε σχέ- 
σι με τον αλληλοσεβασμό. Σε καθένα 
από τα κεφάλαια του διαφαίνεται η 
φροντίδα του για την αθλητική διαπαι- 
δαγώγησι και η ολυμπιακή ιδέα, παρ 
όλον ότι καμία στιγμή δεν αναφέρεται 
ειδικά το σπορ. Θα ήταν μια καθαρά 
φιλοσοφική σκέψη το να εξηγήση κα
νείς αυτό τον τόμο των δημοσιεύσεων 
του COUBERTIN σε σχέσι με το σύνολο 
του θεωρητικού συστήματος που προσ
διορίζει η φιλοσοφία του.

Το πρώτο κεφάλαιο είναι που πρα
γματεύεται λεπτομερώς περί του «σε
βασμού των πεποιθήσεων». Ο CO
UBERTIN σύμφωνα με τη συνήθεια του 
εισέρχεται κατ' αρχήν στις έννοιες. 
Κατατάσσει τους ανθρώπους:

Ο διαχωρισμός που υιοθετείται συ
νήθως μεταξύ «εκείνων που πιστεύ
ουν» και «εκείνων που δεν πιστεύουν» 
είναι ατελής. Θα έπρεπε τουλάχιστον
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να υπάρχει μεταξύ των μεν και των δε 
μία τρίτη κατηγορία που δεν είναι και η 
μικρότερη: η κατηγορία «εκείνων που 
αμφιβάλλουν», (σελ. 21)

Προσπαθεί να εμβαθύνη τους λό
γους και πιστεύει ότι μπορείνα διαχωρί
ση τους ανθρώπους σ' εκείνους που 
ελπίζουν και σ' εκείνους που σύμφωνα 
με τη λέξι της Γραφής «είναι χωρίς 
ελπίδα». «Το μεγάλο στήριγμα των 
θρησκειών είναι η ελπίδα και όχι η 
πίστις». (σελ. 21)

Σ αυτό συνδέεται η θεωρία του 
δυσνόητη χωρίς αυτό το δεσμό και που 
αφορά τη λατρεία των νεκρών:

« Οσο εξετάζει κανείς την άποψι 
αυτή των θρησκευτικών πραγμάτων, τόσο 
περισσότερο αντιλαμβάνεται ότι η λα
τρεία των νεκρών αντιπροσωπεύει πάνω 
και έξω από τις Εκκλησίες, την ανώτερη 
θρησκεία της ανθρωπότητος, εκείνη που 
καμία λογική, καμία σκέψις, καμία ανακά- 
λυψις δεν θα υπερνικήση» (σελ. 24).

«Κάθε γενεά είναι αλληλέγγυος των 
προηγουμένων είτε οφείλει να συνεχίσει 
το έργο των ή να αντίδραση κατά του 
έργου αυτού...». Ιδού λοιπόν η πηγή των 
θρησκευτικών πραγμάτων και το αίτιο της 
διαιωνίσεώς των», (σελ. 25).

Είναι εύκολο να καταλάβη κανείς τα 
πορίσματα που βγάζει ο COUBERTIN από 
αυτές τις σκέψεις. «Αυτή η μεγάλη 
δεξαμενή τροφοδοτήσεως της θρησκευ
τικής σκέψεως» περιέχει επίσης, δίπλα 
στη σκέψι της αλληλεγγύης των γενεών 
«αναπόφευκτα την ιδέα της αξίας καιτην 
διϋλίζει» (σελ. 29).

Και συμπεραίνει:
«Μία Εκκλησία είναι ένα σύνολο αν

θρώπων που τους ενώνει μια κοινή 
ελπίδα» (σελ. 29).

Είναι συναρπαστικό να βλέπη κανείς 
πως ο COUBERTIN αναλύει τη θέσι των 
εκκλησιών στην κοινωνική ζωή:

«' Ετσι κρατάμε δύο γεγονότα βέβαια 
και τόσο διαρκή που η διάρκεια τους 
ξεπερνάει τους ορίζοντές μας: την ελπί
δα της μετά θάνατον ζωής και την ιδέα 
της αξίας... Ακόμα και το κάπως ερεθιστι
κό δόγμα της εξαγοράς του ενόχου από 
τον δίκαιο δεσπόζει της γενικής μας 
νοοτροπίας. Κόλασις, καθαρτήριον, παρά
δεισος, ανταποκρίνονται έτσι στις, φυσι
κές έννοιες δικαιοσύνης και επανορθω- 
σεως» (σελ. 31).

Ο COUBERTIN ερευνά πώς σχηματί
ζεται και εδραιώνεται το δόγμα: «εξ ου και 
η κατηχησις. Αναζητήστε καλώς...» 
«όπως και η ελπίδα της μετά θάνατον 
ζωής προϋποθετειτην Εκκλησία, η Εκκλη
σία προϋποθέτει τον ιερέα και την κατή- 
χησι. Προϋποθέτει επίσης τη λατρεία», 
(σελ. 34).

Πραγματεύεται, σε σχέσι με αυτό, τον 
αισθητικό χαρακτήρα των θρησκευτικών 
τελετών, που έχουν συχνά κάτι το γοη
τευτικό και το κήρυγμα σαν προφορική 
ερμηνεία του δόγματος, που ενεργεί επί

Κ ά θ ε  γ ε ν ε ά
ε ίν α ι α λ λ η λ έ γ γ υ α  τ ω ν
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν
εί τε ο φ ε ίλ ει  ν α  σ υ ν ε χ ί σ ε ι
τ ο έρ γ ο τ ω ν
ή ν α  α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι
κ α τ α  τ ο υ
έ ρ γ ο υ  α υ τ ο ύ .

του ακροατού, χάρις στη γνώσι, και στην 
επιδεξιότητα του ιεροκήρυκα. Απο την 
άλλη πλευρά οι διάφοροι τρόποι εκδηλώ- 
σεως της πίστεως δεν προκαλούν παρά 
«ελάχιστα την κριτική». Ο COUBERTIN 
αναλύει επίσης κατά τρόπο οξύ «την 
επιστροφή στον παγανισμό» και τέλος 
έρχεται να διακηρύξη:

«Δεν μπορείτε να αποδώσετε μομφή 
σ έναν άνθρωπο που δεν έχει καθόλου 
Πίστι. Μια τέτοια ακριβώς μομφήέκαμε να 
βλαστήσουν στο παρελθόνοι μισαλλοδοξί
ες και οι διωγμοί προς τους απίστους και η 
θρησκευτική ειρήνη δεν μπορεί να βασι- 
λεύση σε ένα Κράτος όπου θα ομολογού
σαν ανοικτά ότι η Πίστις είναι ένα 
προτέρημα», (σελ. 41/42).

Μέχρι σήμερα, αυτοί οι αγώνες ισχύος 
των θρησκειών εξακολουθούν μέσα στις 
εκκλησίες που προκηρύσσουν τις ηθικές 
απαιτήσεις αγάπης του πλησίον και της 
υπομονής. Μπορούμε το 1983 να επανα
λάβουμε με την ίδια δικαιολογία αυτό που 
έγραφε ο COUBERTIN το 1915 για τους 
πιστούς και τους απίστους:

«Περιμένει κανείς να ιδη καποια μι
σαλλοδοξία να συμβαδίζη κοντά - κοντά 
με μια πίστι θορυβώδη αν όχι ένθερμη. 
Από τον άνθρωπο που καυχάται οτι είναι 
ελεύθερος στη σκέψι» τείνει αντίθετα 
κανείς να απαιτήση ένα είδος επιεικούς 
πραοτητος έναντι της «ευπιστίας» εκεί
νων από τους οποίους έχειαποχωρισθή». 
(σελ. 44).

Το δεύτερο κεφάλαιο με τα παραδει- 
γματά του πραγματεύεται τις κοινωνικές 
διακρίσεις:

«Μερικοί βρίσκουν την ανισότητα συν
θηκών φυσική' είναι αναπόφευκτη, πρά
γμα που είναι εντελώς διάφορο...

Η «κοινωνική θέσις» δεν συγχεεται με 
το «επάγγελμα». Το επάγγελμα είναι ένα 
γεγονός. Η κοινωνική θέσις είναι μία 
εκτίμησις. Είναι κατά κάποιο τρόπο η 
συμβατική γωνία κάτω από την οποία 
αντιμετωπίζεται η κοινωνική κατάστασις 
του ατομου. Επεζήτησαν να καθιερώ
σουν, σ αυτό το πεδίο όπως παντού, 
κατατάξεις- οι διανοούμενοι έκαναν δια- 
κρισι του λεγομένου φιλελεύθερου επαγ
γέλματος από το λεγόενο χειρονακτικό' η 
πολιτική βρήκε το συμφέρον της εις το να

διαχωρίση τον κεφαλαιοκράτη από τον 
προλετάριο», (σελ. 51).

Ο COUBERTIN επέκρινε αμέσως αυ
τή την «μερική, και συνεπώς ατελή» 
διακρισι (σελ. 51/52). Στην πραγματικότη
τα δεν θα υπήρχαν εκεί σύνορα και θα 
ήταν επίσης αμφίβολο να τα προσδιορίση 
διότι τέτοιοι κοινωνικοί προσδιορισμοί 
«δεν θα έκαναν τίποτε άλο παρά να 
τονίσουν τις διακρίσεις και να καταστή
σουν πιο τραχείς τους ανταγωνισμούς». 
Στις τελευταίες του απόψεις επί της 
«κοινωνικής ανισότητος» επανέρχεται 
στις εκκλησίες στις οποίες:

«η μέλλουσα ζωή και οι ελπίδες γι 
αυτήν αποτελούν ένα εύκολο θέμα που 
θα χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήση και 
να καταστήση αποδεκτή από εκείνους 
που εδώ υποφέρουν την κοινωνική ανισό
τητα. Ακόμη μια φορά ας μην αγανακτού
με αν, σ αυτό το πεδίο έχουν δημιουργη- 
θή συχνές και ισχυρές συμμαχίες μεταξύ 
«του βωμού και του κεφαλαίου». Αυτό 
είναι παληό όσο και ο κόσμος και μοιραίο 
όπως το Πεπρωμένο», (σελ. 56).

Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. 
Παραμένει αληθινό και σήμερα. Ο CO
UBERTIN πραγματεύεται είπσης τον «αι
ώνιο πόλεμό των τάξεων» (σελ. 57) που 
προκύπτει από την συνύπαρξι των δύο 
κατηγοριών:

«Η κατηγορία εκείνων των οποίων η 
διαβίωσις είναι αβέβαια και την κατηγορία 
εκείνων των οποίων η επαύριον είναι 
εξησφαλισμένμη»: (σελ. 57/58).

«Συμβαίνει λοιπόν στον πόλεμο μετα
ξύ των τάξεων, ό,τι συμβαίνει και στον 
πόλεμο μεταξύ των εθνών. Μακραί περίο
δοι ειρήνης και συνεννοήσεως δυνατόν 
στην πραγματικότητα να διακόπτωνται. 
Αλλά δενφαίνεται ότι τα σε σύρραξι 
ευρισκόμενα μέρη μπορούν να επιδιώ
ξουν άλλο τι από ένα modus vivendi του 
οποίου η διάρκεια θα είναι κατά το μάλλον 
ή ήττον εφημερη ανάλογα με τις συνθή
κες που θα είναι κατα το μάλλον ή ήττον 
κατάλληλες πp o c τις περιστάσεις, τις 
τάσεις και τις ανάγκες της εποχής» (σελ. 
58).

Ο COUBERTIN περιγράφει κατά τρό
πο έμφυτο και παραστατικό τους πολιτι
κούς αγώνες για την εξουσία, για τους 
οποίου ςθα μπορούσαμε να βρούμε σήμε
ρα ακόμη παραδείγματα σε όλα τα έθνη. 
Είναι αναπόφευκτο, σ' αυτές τις κινήσεις, 
να βρίσκωνται «άνθρωποι που επωφε
λούνται απο αυτές». Μόλις έλθουν σε μια 
θεσι ισχύος που «αλλάζει η αποψίς τους- 
δεν βλέπουν πλέον τα πράγματα με το 
ίδιο πρίσμα εκείνων των οποίων υποτίθε
ται ότι εκπροσωπούσαν τις επιθυμίες.
Εχοντας καταστή οι ίδιοι οι κρατούντες 

μόνον με επιδεξιότητα ισορροπιστών πα
ραμένουν οι εκπρόσωποι των μη-κρατουν- 
των...» (σελ. 61).

«Ο κοινωνικός μηχανισμός του πολιτι
σμένου κόσμου μας παρουσιάζεται έτσι 
υπό τη μορφή μιας κλεψύδρας μέσα στην
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οποία η Δημοκρατία προσπαθεί να καθιέ
ρωση την ισότητα...» (σελ. 61).

Ο COUBERTIN, εξετάζοντας τα μέσα 
για να ξεπερασει τις κοινωνικές διακρί
σεις ασχολείται με τις τρεχουσες έννοιες 
της «φιλανθρωπίας» και της «αλληλεγγύ
ης». Διότι «η ιδέα της φιλανθρωπίας 
περικλείει άδικα η δίκαια κάτι το ταπεινω
τικό». Και η «ιδέα της αλληλεγγύης» (σελ. 
62) προϋποθέτει την ύπαρξι

«ενός είδους δικαιώματος εξαιρετικά 
ασαφούς με το οποίο είναι φανερό οτι θα 
παύση κανείς να είναι σύμφωνος όταν θα 
θελήση να το αναλύση βαθύτερα. Αν ο 
πλησίον μας εχει το δικαίωμα να «μην 
πεθάνη απο την πείνα» έχει το δικαίωμα 
σε κάτι περισσότερό. Και που θα σταματή- 
ση το δικαίωμα του;» (σελ. 62).

Με ευρύτητα πνεύματος χωρίς παρα
χωρήσεις, βλέπει ότι

«οι εργάτες είδαν, από πολλές από
ψεις να βελτιώνεται η καταστάσις τους 
αλλα οι σχέσεις τους με τους εργοδότες 
οξύνονταν ολο και περισσότερό»; (σελ. 
65).

«Δε σκέπτεται κανείς αρκετά αυτό 
που θα μπορούσε να επιφερη η επαφή της 
πολυτελείας του εργοδότου με την χειρο- 
νακτικη εργασία πάνω στην οποία στηρίζε
ται.... (σελ. 66). Ο εργάτης, κι αυτός εξ 
άλλου, έχειαναγκη απο κάτι περισσότερό 
το οποίον πρέπει να λαμβάνη κανείς υπ 
οψει όταν τον χρησιμοποιεί....» (σ. 67).

Είναι ίσως, ειδικώτερα, οι πίκρες εμ
πειρίες που αναφέρει εδωο COUBERTIN 
που τονοδηγούν στο να αναζητηση να 
φθαση μεσω των ολυμπιακών κανόνων μία 
κοινωνική δικαιοσύνη ικανή να εξασφάλι
ση στον καθένα τις ίδιες συνθήκες 
συμμετοχής στην κοινότητα τωναθλητων.

Το τρίτο κεφαλαίο πραγματεύεται ενα 
ζωτικό θέμα «το σεβασμό των συμβάσε
ων». Με τη λεξι σύμβαση ο COUBERTIN, 
εννοεί τοσο τους «γραπτούς νόμους» 
οσο και τους «άγραφους νομούς», «τα 
έθιμα» (σελ. 75). Δίδει περισσοερη ακόμη 
σημασία στην παραδοσι και στα έθιμα 
παρα στους καθ αυτό νομούς:

«Στην πραγματικότητα, η δυναμι που 
δίδεται στο έθνος απο τους νομούς του 
δεν θα μπορούσε να αναπληρώση τη 
δυναμι που του δίδεται απο τα έθιμα του. 
Αυτές οι δυο πήγες δυνάμεων είναι 
αναγκαίες. Η ιστορία αποδεικνύει πάντως 
οτι τα έθιμα είναι ακόμα πιο απαραίτητα 
για την ζωτικότητα και την αντοχή των 
κοινωνιών από τους νομούς» (σελ. 76).

Και σ ενα άλλο σημείο, παραπέμπει 
σ ενα διπλό κανόνα:

«ότι ο οφειλόμενος στους νόμους 
σεβασμός απαιτείται από τη δημόσια τάξι, 
που είναι η βάσι παντός κοινωνικού 
οργανισμού -τόσο- που οποιοσδήποτε 
τον παραλείπει προσφέρει στην αναρχία 
μία ενισχυσι, όσο και αν είναι μηδαμινή και 
ότι, εξ άλλου, ο οφειλόμενος εις τα έθιμα 
σεβασμός είναι η καλλίτερη έκφρασις του 
φωτισμένου και προνοητικού πατριωτι

σμού. Ο νόμος δεν είναι, αφ εαυτού του 
η έκφρασι της ολοκληρωτικής δικαιοσύ
νης και το έθιμο δεν ενσαρκώνει απαραί
τητα την τέλεια λογική. Θα ήταν μια 
άχρηστη αφέλεια να τα αντιμετωπίσει 
κανείς κατ αυτό τον τρόπο. Ούτε ο 
νόμος ούτε το έθιμο πρέπει να παραμέ
νουν άθικτα λόγω του ότι οι άνθρωποι δεν 
είναι πλασμένοι γι αυτά, αλλά μάλλον 
αυτά γιατους ανθρώπους. Αλλά καιτο ένα 
και το άλλο αντιπροσωπεύουν αυτή την 
ουσιώδη βάσι κάθε βιώσιμης κοινωνίας: 
τις συμβατικότητες -  βάσι προφανώς 
ελαττωματική από αυτό το ίδιο το γεγο
νός, ότι είναι ανθρώπινη, στην οποία 
στηρίζεται εν τούτοις η υλική ασφάλεια 
και το εθνικό πνεύμα, πηγές της συλλογι
κής προοδου» (σελ. 80/81).

Τα δύο τελευταία κεφάλαια αναφέ- 
ρονται λιγώτερο στις εξωτερικές επιδρά
σεις, στο περιβάλλον του ανθρώπου και 
στον τρόπο με τον οποίο επιδρά σ αυτόν 
και στην προσωπικότητα του: το σεβασμό 
της ατομικότητος και την ανάγκη να 
καλλιεργηθή η συνείδησις.

Ο COUBERTIN κατονομάζει τρεις 
τομείς στους οποίους η κοινωνία «οφείλει 
στον άνθρωπο το σεβασμό της ατομικότη- 
τός του: δηλ. της σταδιοδρομίας του, του 
γάμου του και των απόψεών του» (σελ. 
86) .

Ισως τα τρία αυτα κέντρα βαρυτητος 
να μπορούσαν να περιγραφούν καλλίτερα 
όπως η επαγγελματική ζωή («η σταδιο
δρομία»), η οικογενειακή ζωή και οι 
προσωπικές απόψεις. Κατά τον CO
UBERTIN, ο άνθρωπος οφείλει να διαλέ- 
ξη ένα επάγγελμα, που πρέπει να είναι μια 
«κλίσις» και φθάνει στο να βεβαιώση ότι:

«Η σύγχρονη κοινωνία δίδει στον 
εαυτό της ως εκ τούτου το δικαίωμα να 
φανη αυστηρή έναντι του πολίτου που δεν

ακολουθεί κανένα επάγγελμά» (σελ. 86).
Ο COUBERTIN αντιτίθεται σε κάθε 

προσπάθεια που θα επηρεάση το νέο, και 
θα του παρουσιάση το απρόσιτον ενός 
επαγγελματικού σκοπού.

«αντιτίθεται στο σκοπό που θα πολλα- 
πλασιάση τα τριγύρω του αποθαρρυντικα 
εμπόδια» (σελ. 88).

Και προσθέτει κατα τρόπον πολύ 
ρεαλιστικό:

«Οι γονείς νομίζουν καμιά φορά ότι 
έχουν το δικαίωμα σ αυτοενονόματιτων 
αδικαιολογήτων οικογενειακών παραδό
σεων, εκτός εάν υπακουουν σε απλές 
προκαταλήψεις ταξεως πράγμα που είναι 
ακόμη λιγώτερο δικαιολογημένο» (σελ 
88 ) .

Οι απόψεις του, όσον αφορά το γάμο 
και την οικογενειακή ζωη χαρκτηρίζονται 
από το αίσθημα ευθυνης που οφείλει να 
εχει ο άνθρωπος:

«Ακόμη και εκεί όπου το διαζυγιοείναι 
αποδεκτό νομικά και θρησκευτικά» (σελ. 
89).

Ο COUBERTIN απαιτεί επίσης σκεψι 
και συνειδητοποίησι της προσωπικής γνώ
μης του ανθρώπου. Αναγνωρίζει

«τη δυσκολία για το μεγαλύτερο μέ
ρος των πολιτών να έχουν προσωπική 
γνώμη και την επιρροή πάνω σ αυτές τις 
προσχηματισμένες γνώμες από το περι
βάλλον στο οποίο ανήκουν η μέσα στο 
οποίο κινούνται»... (σελ. 92) 
σαν ένα μόνιμο πρόβλημα για το σχηματι
σμό μιας γνώμης. Ο COUBERTIN είναι 
ρεαλιστής και δίνει συγκεκριμένα παρα
δείγματα:

«Τα επαγγελματικά συμφέροντα ε
πεμβαίνουν υποχρεωτικά στο θέμα αυτό 
και η επέμβασις τους δεν είναι καθόλου 
παράνομη. Θα απαιτούσε κανείς από έναν 
αγρότη να ,προσχωρήση ■ στο σύστημα 
ελεύθερης συναλλαγής αν έχη ανάγκη 
απο προστατευτισμό με τη πρόφασι ότι το 
ανώτερο Κρατικό συμφέρον προέχει του 
δικού του. Θα έπρεπε κατ αρχήν να τον 
πείσουμε ότι αυτό είναι πραγματικά το 
ανώτερο συμφέρον του κράτους. Δεν 
πρόκειται καθολου εδώ για μια μαθηματι
κή αλήθεια, είναι ένα παληό θέμα συζητή
σεων και η συζήτησις συνεχίζεται (σελ. 
92). Αν οι ριζοσπάστες είναι υπέρ της 
ελευθέρας συναλλαγής και οι συντηρητι
κοί, υπέρ του προστατε υτισμού ο αγρότης 
μας θα υποστήριξή τους συντηρητικούς 
και κανείς δεν θα μπορούσε να τον 
κατηγορηση σοβαρά. Σε μια συρραξι σαν 
αυτή τη σχετική με την ποτοαπαγορευσι 
θαμπορούσε κανείς να ζητήση από τον 
ενδιαφερόμενο να υποκύψη στις ανεπί
δεκτες συζητήσεως απαιτήσεις του κοι
νού καλού και της ηθικής (σελ. 92/93). Το 
ίδιο και ο δημόσιος υπάλληλος που βλέπει 
γραμμένο στο πρόγραμμα ενός υποψηφί
ου ένα μέτρο από το οποίο εξαρταται η 
βελτίωσις της τύχης των δικών του 
ανθρώπων φυσικά έχει την τάσι να του

Συνέχεια στη σελ. 914
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Ο κ λ ή ρ ο ς  ρ ύ θ μ ι ζ ε  
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο θ έ σ ε ι ς

Τα αρραβωνιάσματα είχαν την μορφή 
δοσοληψίας και έμοιαζαν με εμπορικές κρά
ζεις. Συχνά ο μέλλων γαμπρός έβλεπε τη 
νύμφη σαν «πράγμα» και ο ανθρώπινος 
ταράγοντας ούτε λογαριαζόταν.

ΤΑ γενικά αρχεία του κράτους 
έχουν κατατεθεί από τον αείμνη

στο εκπαιδευτικό και λόγιο του Καστελ
λορίζου Αχιλλέα Σπωρίδη Διαμαντάρα, 
1857 - 1930 (βλ. γι αυτόν οτο «Δωδε- 
κανησιακόν Αρχείον», τομ. 3, 1958, σσ.
190-193) τουρκικά και ελληνικά έγγρα
φα, μαθητολόγια, προικοσύμφωνα κ.λπ. 
προερχόμενα από τον «ακρίτα του 
ελληνικού νότου», από το νησί του. 
Ανήκουν όλα στην περίοδο της Τουρκο- 
κρατίας, που συνεχίσθηκε στα Δωδεκά
νησα και μετά το 1821 και χρονολο
γούνται στο δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα. Το ενδιαφέρον τους για την 
ιστορία, εκκλησιαστική, κοινωνική και 
εκπαιδευτική του Καστελλορίζου είναι 
εύλογο. Στην περίοδο αυτή το νησί 
υπαγόταν εκκλησιαστικά στην πάλαι 
ποτέ εκλάμψασα Μητρόπολη Πισιδίας 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που 
εκτεινόταν στην απέναντι μικρασιατική 
ακτή (βλ. το δημοσίευμά μου «Η εκκλη
σιαστική εξάρτηση του καστελλορίζου 
επί Τουρκοκρατίας», παράδοση, τευχ. 
1, Ιαν.-Φεβρ. 1977, σσ. 66-68 και 72). 
Ανάμεσα στα έγγραφα της «Συλλογής 
Διαμαντάρα» περιλαμβάνεται και το 
«Πρωτόκολλον πράξεων του εκκλησια
στικού δικαστηρίου Καστελλορίζου από 
31 Ιανουάριου 1862 έως 9 Ιουλίου 
1968» (ΓΑΚ.,Κ. 1β). Στο διάστημά αυτό 
μητροπολίτης Πισιδίας ήταν ο κυρός

Καισάριος, υπό την προεδρία του οποί
ου συνερχόταν στο Καστελλόριζο, ό
που πήγαινε, το Εκκλησιαστικό Δικα
στήριο. Ανάμεσα στις υποθέσεις που 
εξέταζε οι περισσότερες αναφέρονται 
σε αρραβωνιάσματα, γεγονός που δεί
χνει πόσο ισχυρός ήταν ο θεσμός τότε 
(σήμερα, στις πόλεις ιδίως η σημασία 
τους έχει τόσο ατονίσει, που η διάλυσή 
τους δεν παρουσιάζει καμμιά δυσκολία, 
εκτός κι αν υπάρχει δόλος, η Εκκλησία 
μάλιστα έχει ενσωματώσει την ευχή 
των αρραβώνων με το μυστήριο του 
γάμου). Τότε όμως τα αρραβωνιάσματα 
είχαν την μορφή δοσοληψίας καιέμοια- 
ζαν με εμπορικές πράξεις. Συχνά ο 
μέλλων γαμπρός έβλεπε την νύμφη 
σαν «πράγμα» και ο ανθρώπινος παρά
γοντας ούτε λογαριαζόταν. Αυτό φαί
νεται από το παρακάτω ανέκδοτο έγ
γραφο του Πρωτοκόλλου, όπου ζητεί
ται η διάλυση του αρραβώνα, γιατί η 
μνηστή παρουσίασε πληγές στο σώμα 
της κι εκείνος την ήθελε καθαρή.

«Εν Καστελλοριζω σήμερον τη 7η 
του ήδη τρέχοντος Μηνάς Φεβρουάρι
ου του 1867 έτους παρουσιασθέντες 
αυτοπροσώπως οι Κύριοι Κωνσταντίνος 
Δ. Τζακαλλάκης και Γοηγόριος Αντωνί
ου ενώπιον ημών των προσυπογεγραμ
μένων Δημάρχων τε και κληρικών ητή- 
σαντο την σύνταξιν του παρόντος δ ι' ου 
ωμολόγησαν τάδε, ότι ο μεν Χατζή

Κωνσταντίνος Δ. Τζακαλάκης έχων 
αρραβωνισμένην την θυγατέρα του 
Μαρίαν καλουμένην μετά του ειρημέ- 
νου Γρηγορίου Αντωνίου και επειδή εν 
τω μεταξύ των και το του αρραβώνας 
διάστημα, έτυχεν η θυγάτηρ αυτού να 
κακουχήση και να εξέξη εις το σώμα της 
πληγάς, και επειδή ο ειρημένος Γοηγό
ριος έλαβε υπόνοιας και το από 10 
Φεβρουάριου 1866 οροθετηθέν Νομο- 
οχέδιον ορίζει ότι πας έχων αρραβώνα 
προ της νομοθεσίας ταύτης έχει την 
άδειαν να διαλύη- αυτόν μέχρι της 
πρώτης παρελθόντος μηνάς Σεπτεμ
βρίου του λήξαντος έτους, δια τούτο το 
σύνολον της τε Δημαρχίας και των 
κληρικών παραχωρεί εις αυτόν το δικαί
ωμα επί ενός έτους προθεσμίας αν η 
ρηθείσα θυγάτηρ του Κυρίου Χατζή 
Κωνστ. Δ. Τζακαλλάκη δηλονότι η μνη- 
σθενθείσα ευρεθή και πάλιν εις θέσιν 
καθ' ην οι Ιατροί ήθελον αποδείξωσιν 
οποίαν αυτός υπολαμβάνει, ή εν ελλεί
ψει Ιατρού εκείνοι οίτινες ήθελον παρά 
τε της Δημαρχίας και των κληρικών 
ψηφισθώσιν μ εθ ' όρκου και εν καθαρά 
συνειδήσει, να έχη το ελεύθερον να 
διαλύη χωρίς την παραμικράν προφασι- 
ολογίαν, απ' εναντίας δε και οι σταλη- 
σόμενοι παρά της Δημαρχίας και των 
κληρικών εύρωσιν αυτήν καθαρόν και 
ότι είναι εις κατάστασιν να έλθη εις 
γάμου κοινωνίαν να είναι υπόχρεως να
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τελέση τους γόμους το προσεχές 
τεσσαρακονθήμερον του τρέχοντος έ 
τους, απ' εναντίας δε πάλιν και ζητήση 
την διάλυσιν του αρραβώνος να υπόκει- 
ται εις ικανοποίησιν και αποζημίωσιν 
κατά την έννοιαν του τοπικού οροθετη- 
piou, ήτοι νομοσχεδίου.

Επί τότου συνετάχθη το παρόν και 
υπεγράφη παρά των συμβαλλομένων 
μερών. Επί τη βεβαιώσει και τωνπροσυ- 
πογεγραμμένων Δημάρχων τε και Κλη
ρικών».

Εκτός από τους συμβαλλόμενους, 
υπογράφει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος. 
Αλλά επήλθε ο θάνατος της δύστυχης 
της Μαρίας κι έτσι ο αρραβώνας 
διαλύθηκε. Πρέπει να σημειωθεί ότι για 
τον αρραβώνα γίνονταν έξοδα, δώρα 
κ.λπ. Ετσι συχνά ανέκυπταν διαφορές 
ανάμεσα στους συμβαλλόμενους. Το 
παρακάτω ανέκδοτο έγγραφο από το 
ίδιο Πρωτόκολλο γράφει το τέλος του 
άτυχου αυτού συνοικεσίου:

«Δια του παρόντος Αρχιερατικού και 
κληρικού γράμματος γίνεται δήλονότι ο 
Γρηγόριος Χατζή Αντωνίου ων μεμνη- 
σθευμένος με την θυγατέρα του Χατζή 
Κωνσταντίνου Δημητρίου Τοακαλλάκη, 
επειδή και ο θάνατος έφερεν τηνλύσιν 
του συνοικεσίου τούτου και η μνησθή 
υπέφερεν μεγάλην καταστροφήν ως 
προς τα προκύψαντα, έξοδα, και ο 
Γρηγόριος έχων δ ι' αρραβώνα εις την 
μνησθήν του εις μετρητά γρόσια χίλια 
τριάκοντα τέσσερα (αρ. 1034) επειδή 
και από τα πράγματα του αρραβώνος

Στα νησιά μας, όπως άλλωστε και σ 
ολόκληρη την Ελλάδα, ο γάμος αποτε
λούσε μια ευκαιρία για πολυήμερο 
ξεφάντωμα.

δηλονότι δυομανδήλια μεταξωτά και 15 
κάλτσες τα μετεχειρίσθη και τα κατέλυ
σε ο Γρηγόριος, δια τούτο κατά το 
πνεύμα της επιείκειας απεφασίσθη ο 
Γρηγόριος μεν είναι διαλελυμένος, και 
ελεύθερος, αλλ' όσα χρήματα έχει 
αρραβώνα δηλονότι τα 1034 γρόσια να 
μείνουν εις τους γονείς της αποβιωσά- 
σης μνηοθής, επίσης και οι γονείς της 
μνησθής δεν δύνανται να ζητήσωσιν το 
παραμικρόν από τον Γοηγόριον.

Ούτως εξεδόθη το παρόν και εδόθη 
εις τον εφημένον Γρηγόριον Χατζή 
Αντωνίου προς ασφάλειαν του. Εν 
Καστελλορίζω τη 26. Ιανουάριου 1868.

Οι Κληρικοί
Μαλαξός Χατζή Θεοδοσίου 
Δ. Χατζή Αντωνάς 
Χατζή Αντώνιος I. Πίτσικος 
Γεώργιος Παπά Δημητρίου

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Π. Παπά Λάζαρος 
Δια το ακριβές της αντιγραφής 
Ο Γραμματεύς Μαλαξός Μιχαήλ».

Το παρακάτω ανέκδοτο έγγραφο από 
το ίδιο πρωτόκολλο μας δίνει μια ιδέα 
για την οικονομική βάση των αρραβώ
νων:

«Κατάλογος δι όσα φλωρία παρέδω- 
κεν η Σύζυγος Χατζή Γεωργίου Χατζή 
Μιχαλιού του αρραβώνος του Αθανασί
ου Αργύρη, τον οποίο είχε με την 
δευτέρα αυτών θυγατέρα:
5. Πέντε Βενέτικα.
3. Τρία Μισυριώτικα.
1. Ενα παλαιόν εικοσάρι.
7. Ενας παλαιός ατλιές.
Εδόθη εις αυτούς έγγραφον διαλύσεως 
και επλήρωσαν 4 εικοσόφραγκα.

Εν Καστελλορίζω τη 12 Ιανουάριου 
1868».

Ο αραββώνας έθετε και χρονική 
προθεσμία, μέσα στα όρια της οποίας 
έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αθέτηση της 
υποσχέσεως οδηγούσε στο Εκκλησια
στικό Δικαστήριο. Χαρακτηριστικό είναι 
το παρακάτω ανέκδοτο έγγραφο του 
Πρωτοκόλλου:

«Εν Καστελλορίζω σήμερον την δε- 
κάτην του μηνάς Φεβρουάριου του 
χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού ε 
βδόμου έτους, ημέραν της εβδομάδας 
Παρασκευήν προ μεσημβρίαν ενώπιον 
ημών των προσυπογεγραμμένων Δη
μάρχων τε και κληρικών. Παρουσια- 
σθείς ο κύριος Χατζή Βαρθολομαίος

Νικολάου Πιτζώνη, ηττήσατο την διεξα
γωγήν της διαφοράς ην έχει με την 
θυγατέρα του, προσκληθείς δε και ο 
Εμμανουήλ Χατζή Πανταζή καιαντιπρο- 
σωπευθείς παρά του Θεοδοσίου Μαλα- 
ξού, οι Δήμαρχοί τε και σύμπας ο Ιερός 
Κλήρος αφού έκαμαν τας απαιτουμέ- 
νας εμβριθείς εξετάσεις και απειδεί- 
χθη ότι ο αρραβών ήτο με δυο έτη 
προθεσμίαν να τελεοθή η ένωσις του 
γάμου, και επειδή το εν παρήλθεν και 
έμεινε το εν δια τούτο απεφασίσθη 
οριστικώς ώστε ο Εμμανουήλ Χατζή 
Πανταζή υποχρεούται να τελέση την 
ένωσιν του γάμου κατά το δωδεκαήμε- 
ροντου 1868. Απ' εναντίαςπαραβάοε- 
ώς του θέλει αποζημίωση κατά την 
έννοιαν του νομοσχεδίου.

Δ ι' ο εγένετο το παρόν και υπεγράφη 
υφ όλων των Δημαρχοκληρικών προς 
εκτέλεσιν».

Αλλά ούτε τότε μπόρεσε ο Μανώλης 
να νυμφευθεί την κόρη του Χατζή 
Βαρθολομαίου. ' Ετσι ζήτησε τελευταία 
προθεσμία ενός ακόμη χρόνου για τον 
γάμο.

«Ο Πισιδίας Καισάριος βέβαιοί.
Ο υποφαινόμενος Μανώλης Χατζή 

Πανταζή διαδηλώ ότι ων αρραβωνια- 
σμένος με την θυγατέρα του Βαρθολο
μαίου Νικολάου Πιτζώνη, επειδή και 
από δυσχερείς περιστάσεις μου δεν 
ευκολύνθην να νυμφευθώ αυτήν κατά
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01 Α Ν Α Ρ Χ Ι Κ Ο Ι  
Τ Ω Ν  Γ Η Π Ε Δ Ω Ν

«Κοιτάζω γύρω μου, κοιτάζω μέσα μου' η 
αρετή τρελάθηκε, η γεωμετρία τρελάθηκε, η 

■ >:·. ύλη τρελάθηκε' ττρέττει ναρθει πάλι ο Νους ο 
νομοθέτης, να βάλει καινούργια τάξη, και- 

: νούργιους νόμους’ πιο πλούσια αρμονία να
5 ζ γίνει ο κόσμος».

την υπόσχεσίν μου ούτε προπέρυσι, 
ούτε πέρυοί, καί ούτε εφέτος δεν μοι 
το εσυγχώρησε ο καιρός, δια τούτο 
υπόσχομαι το ερχόμενον έτος εις 
ταύτην την εποχήν να νυμφευθώ αυτήν 
ανυπερθέτως, χωρίς να δύναμαι να 
αιτιολογηθώ ούτε δια θάνατον μητρός 
μου, ούτε δι' άλλων συγγενών μου, 
ούτε δια έλλειψιν αυτών. Απ ' εναντίας 
δε και εις την εποχήν εκείνην του 
προσδιωρισμένου έτους αιτιολογηθώ ή 
δια έλλειψιν συγγενών, ή και δια θάνα
τον, ή δεν παρευρεθώ κατά την υπό- 
οχεοιν μου δια να νυμφευθώ θέλει είμαι 
υποκείμενος εις την αποζημίωσιν του 
νομοσχεδίου, και η μνησθή θέλει είναι 
καλώς διαλελυμένη και ελευθέρα να 
νυμφευθή με όποιον θέληση. Εις την 
ιδίαν κατηγορίαν θέλει υπόκειται και ο 
πενθερός μου Βαρθολομαίος Νικολάου 
Πιτζώνη εάν εις εκείνην την εποχήν 
δεν θέληση την ένωσιν του γάμου. Εις 
την περί τούτου ένδειξιν εγένετο το 
παρόν και υπεγράφη παρ' ημών των 
αμφοτέρων μερών επί τη βεβαιώσει και 
της Αυτού Πανιερότητος του Σεβα
στού ημών Ιεράρχου Αγίου Πισιδίας 
Κυρίου Κυρίου Καισαρίου και του περί 
Αυτής Κλήρου.

Εν Καστελλοριζω τη 21 Ιανουάριου 
1868.
Οι συμβαλλόμενοι
Μανώλης Πανταζή υπόσχομαι.
Βαρθολομαίος Ν. Πιτσώνης υπόσχομαι.

Ο Κλήρος.

Να επέτρεψαν στον Μανώλη οι «πε
ριστάσεις να το πάρει τελικά το κορίτσι;
' Οπως φαίνεται από τα παραπάνω 
έγγραφα, με το διάταγμα της 10ης 
Φεβρουάριου 1866 τα πλαίσια των 
αρραβώνων έγιναν ακόμη πιο στενά. 
Σχετικό είναι το παρακάτω ανέκδοτο 
έγγραφο της 29η Νοεμβρίου 1866 
διαλύσεως αρραβώνα με τα ισχύοντα 
παλαιότερα:

«Σήμερον την εικοστήν ενάτην του 
ήδη λήγοντος μηνάς Νοεμβρίου του 
1866 παρουσιασθείσα η Χατζή Ζαμπέλ- 
λα χήρα Χατζή Αναστασίου Ζαμπέλλα 
και αποδείξασα ότι εντός της προθεσμί
ας του νομοσχεδίου επαρουσίασεν και 
επαρέδωκεν τα σημεία του αρραβώνος 
του υιού της Μιχαήλ, ον έχει με την 
θυγατέραν του Μανώλη Θεοχάρη. Δια 
τούτο εδόθη παρά της Δημαρχίας εις 
αυτήν επίσημον έγγραφον ότι η διάλυ- 
σις του αρραβώνος τούτου υπάγεται 
κατά την παλαιόν συνήθειαν.

Εν Καστελλοριζω τη 19 Νοεμβρίου 
1866».

Ο ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ θάνατος του 
17χρονου παλληκαριού στην 

Θεσσαλονίκη, που προήλθε από βάρβα; 
ρη επίθεση τριών νεαρών Χούλιγκανς 
,δίχως ουσιαστικό λόγο, έφερε για άλλη 
μια φορά στην επικαιρότητα το μεγάλο 
πρόβλημα της παρουσίας και της δρά
σης, μέσα στον κοινωνικό χώρο, των 
αναρχικών ομάδων, που αυτοαποκα- 
λούνται Χούλιγκανς. Και οι οποίες τόσο 
εκρηκτικά, επικίνδυνα και παράλογα 
ταλαιπωρούν και μαστίζουν τις κοινωνί
ες.

Το φαινόμενο των Χούλιγκανς, που 
τελευταία έκαμε την εμφάνισή του και 
στην πατρίδα μας, δεν είναι δημιούργη
μα του καιρού μας. Πλησιάζει την 
δευάερη δεκαετία η ιστορία του. Και 
έδωσε το κοινωνικό παρόν στις χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερι
κής, στις οποίες ο κόσμος ζει κάτω από 
τον οδοστρωτήρα του τεχνολογικού και 
γενικώτερα υλοκρατικού πολιστισμού. 
Η εμφάνισή του βρήκε γρήγορη ανά
πτυξη μέσα στις τάξεις των νέων. Κι 
έτσι άρχισε σιγά-σιγά, αλλά δυναμικά, 
να επιβάλλεται στα νειάτα. Ωστόσο δε 
να διαμορφώνει ανάλογα την συμπερι
φορά τους και γενικά την όλη τους 
παρουσία. Βέβαια σ' αυτό το άπλωμα 
συνετέλεσαν -οπωσδήποτε- τόσο η

(Ν. Καζαντζάκης)

ιδιορυθμία της νεανικής ηλικίας με τις 
ασίγαστες εκρήξεις και τις πληθωρικές 
αμφισβητήσεις' όσο και το «πέρασμα» 
του πολιτιστικού μας οχήματος από τον 
χώρο της ανθρώπινης επικοινωνίας 
στην στείρα και άγονη σύγχρονη υλιστι
κή έρημο και ανθρώπινη ψυχρότητα.

Οπως πάντως και να έχει το πράγμα, 
οι Χούλιγκανς είναι γεγονός στον Ελλη
νικό χώρο. Συχνότατα βλέπουμε από 
την Τηλεόραση σκηνές φρίκης να 
ξετυλίγονται στα γήπεδα, ύστερα από 
κάποιον ποδοσφαιρικό αγώνα. Εκείνοι 
δε που βρίσκονται την στιγμή της 
«επανάστασης» των Χούλιγκανς στο 
γήπεδο, είναι ζωντανοί μάρτυρες των 
δραματικών γεγονότων. Ζούνε από 
κοντά την κόλαση της βίας και της 
αναρχίας· γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» 
την «κτηνώδη ορμή» αυτών των δύστυ
χων νεανικών υπάρξεων κι οπωσδήποτε 
αναρωτιούνται μαζί μας. Ποιοι είναι οι 
Χούλιγκανς και γιατί εκφράζονται έτσι;

Α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
«Χούλιγκανς είναι οι μακρυμάλλη- 

δες νέοι με τις αλυσσίδες, τους σιδε
ρένιους λοστούς, τις σατανικές επινοή
σεις για καταστροφική μανία, τα υβρι
στικά συνθήματα, τις κροτίδες, τα
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βεγγαλικά, τα φλογοβόλα και τα καπνο- 
γόνα» (Περιοδ. Ματς και Σπορ, 13 
Ιουλίου 83). Ο ορισμός αυτός αποτελεί 
μια πολύ συνοπτική παρουσία αυτού του 
κοινωνικού φαινομένου. Γι' αυτό -π ι
στεύουμε- δεν καλύπτει ολάκερα το 
φαινόμενο. Και είναι αυτό σωστό, πώς 
-σύντομα και περιεκτικά- μπορείς να 
αποδώσεις με λεκτικές φράσεις ένα 
ολόκληρο σύστημα ζωής- μια δυναμική 
μαρτυρία έκφρασης- ένα ασυγκράτητα 
ορμητικό χείμαρο βίας και αναρχίας, ο 
οποίος συνδέεται μυστικά με αδιόρατα 
νήματα ενός κυκλώματος φανατισμού 
και πάθους; Για τον λόγο αυτό προσεγ
γίζουμε κάπως το φαινόμενο, όταν 
σημειώσουμε ότι: Χούλιγκανς είναι τα 
άτομα, που κυριευμένα από το άλογο 
πάθος της βίας και της αναρχίας- 
τυφλωμένα από το ένστικτο και συντρο- 
φευμένα με δυναμική θέληση για κατε
δάφιση, φθορά και ριζική αλλοίωση των 
«κατεστημένων» ρυθμών ζωής, εισβάλ
λουν στα γήπεδα (αυτός είναι ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος εκφράσεώς 
τους φέρνοντας τρομαχτικές κατα

στροφές, τόσο στους ανθρώπους, όσο 
και στα υλικά των γηπέδων).

Β. ΜΕΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Η όλη τους «δράση» αποκαλύπτει 

μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά; τα 
οποία καθαρώτατα έρχονται να ρίξουν 
λιγοστό φως στο όλο πρόβλημα. ' Ετσι 
έχουμε:

1· Τ ο α σ ί γ α σ τ ο  π ά θ ο ς  τ η ς  
φ θ ο ρ ά ς. Οι Χούλιγκανς δεν 
συγκινούνται από τα ερείπια, που φέρ
νει το πέρασμά τους. Δεν κάμπτονται 
από τις τραγωδίες με τις οποίες «ντύ
νουν» τον διάτρυτο, από τις ποικίλες 
αδυναμίες του πολιτισμού μας, καμβά 
του κοινωνικού μας χώρου. Η βία, το 
έγκλημα, τους δίδει φτερά για να 
συνεχίσουν το «μακάβριο» έργο τους. 
Σύνθημά τους: η καταστροφή. «Θα' θε- 
λα κι εγώ να ληστεύω τράπεζες για 
να χω την ευχέρεια για μεγαλύτερη 
δράση», τονίζει κάποιος Χούλιγκανς 
(περιοδ. ΕΝΑ, τεύχ. 24, 8.9.83). Στόχος 
τους: το πέρασμα στο περιθώριο της 
ζωής κάθε αντιδραστικής δυνάμεως,

που τολμά να υψώσει κεφάλι μπροστά 
στις σιδερένιες γροθιές τους. Επιδίωξή 
τους η δυναμική επιβολή της κοσμοθε
ωρίας τους μέοα στον κόσμο μας. ' Ετσι 
παντού γύρω τους και μέσα τους 
βασιλεύει ο παραλογισμός- το πάθος 
και το ένστικτο.

2. Η μ α ν ί α  τ ο υ  π α ρ α λ ό γ ο υ .  
Ευκολονόητο πιστεύουμε είναι, ότι ό
που υπάρχει το πάθος και η βία δεν 
μπορεί να ευδοκιμήσειη λογική- υποχω
ρεί η ψυχραιμία και κυριαρχεί ο ηδονι- 
σμός του παραλόγου- της απανθρωπιάς 
και της κτηνωδίας. Οι ποικίλες ζημιές 
που κάθε τόσο επιφέρουν στα γήπεδα 
οι «δραστήριοι» Χούλιγκανς, αλλά και ο 
βάναυσος τρόπος με τον οποίο αντι
δρούνε στους φιλάθλους εκφράζει 
περίτρανα τον παραλογισμό τους.

3. Η κ ε ν ό τ η τ α  των εσωτερικών 
τους αντιστάσεων. Δεν μπορεί ποτέ 
ένας άνθρωπος, που στηρίζεται τόσο 
στη δύναμη της λογικής, όσο και στον 
πλούσιο εσωτερικό του δυναμισμό, δεν 
μπορεί να οδηγείται φτηνά και αστεία 
σ' αυτούς τους αναρχικούς εξωφρενι-
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ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ!

Οι Χούλιγκανς των γηπέδων αποτελούν ήδη μια αληθινή πληγή για τον αθλητισμό.

σμούς. Τον άνθρωπο που τροφοδοτούν 
εσωτερικές αντιστάσεις τον χαρακτηρί
ζει η εσωτερική πνευματική γοητεία' ο 
πόθος ο ιερός και το «πάθος» το άγιο, 
για ό,τι μεγάλο και υψηλό. Με νεκρωμέ
νη όμως την εσωτερική του δεξαμενή. 
Με αδειανό τον εσωτερικό του κόσμο 
σπρώχνεται σε κάθε μορφή βίας. Η 
εσωηερικότητά του μαστίζεται από μύ- 
ριους δυνάστες, που τον παγιδεύουν 
στο άνομο πάθος· την άνανδρη βία' το 
φτηνό αναρχισμό. Σ' αυτές τις μισάν
θρωπος -δηλαδή- δυνάμεις, που βρί
σκονται παγιδευμένοι οι Χούλιγκανς. 
Ερημιά -λοιπόν- και κενότητα στα βάθη 
της ψυχής τους. Κι αυτή την ερημιά την 
τροφοδοτεί αδιάκοπα το μαρτύριο της 
δίχως ηθικές καταβολές υπάρξεως. 
Που όμως ποτέ δεν οδηγεί σε διέξοδο· 
σε λυτρωτική λύση.

4. Η α π ά ν θ ρ ω π η . τ α χ τ ι κ ή .
Υστερα από την μέχρι τώρα κατάθε

ση του τρόπου ζωής και δράσης των 
Χούλιγκανς, οδηγούμαστε αβίαστα στο 
συμπέρασμα, ότι κινούνται κι εργάζον
ται στον χώρο μιας απάνθρωπης ταχτι
κής. «Ο άνθρωπος κανονικά δεν έχει 
δικαίωμα να ζει γιατί παίρνει χωρίς να 
δίνει», τονίζει κάποιος (περιοδ. ΕΝΑ, 
τευχ. 24 , 8.9.83). Γι' αυτούς εκείνο 
που έχει σημασία και προσλαμβάνει

ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία είναι το 
«πέρασμά» τους στην κοινωνία μέσα.

Πάνω λοιπόν, από την αξία του 
ανθρώπου βρίσκεται το σαρωτικό τους 
πέρασμα. Ο άνθρωπος «είναι ένα κινη
τό μηδενικό». Μ αυτή τους την πίοτη 
δεν διστάζουν να ποδοπατήσουν οποιο- 
δήποτε θα ήθελε να σταθεί αντιμέτω
πος τους.

Γ. ΜΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Και έντονα αισθανόμαστε το πιο 
κάτω ερώτημα να βασανίζει την σκέψη 
μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινούνται 
πάνω σ' αυτόν τον μηχανισμό του 
πάθους και του παραλογισμού; Ποια 
αδιόρατη εσωτερική δύναμη τους 
σπρώχνει σ αυτές τις αντικοινωνικές 
και εγκληματικές ενέργειες;

Είναι πολύ δύσκολο να αποδώσει 
κανένας τέλεια την πραγματικότητα κι 
έτσι να δώσει υπεύθυνα την απάντηση, 
που αρμόζει. Γιατί οι Χούλιγκανς είναι 
ένας ολόκληρος κόσμος, που συντρο
φεύεται από δυναμικές καταβολές μει
ονεκτημάτων απότο φλογισμένο«σύμ- 
πλεγμα της ελευθερίας»· από μιαέντο- 
νη συμμαχία με τον αναρχισμό' από την 
ιδιομορφία του φίλαθλου. Ζούνε δε και

σε έναν εντελώς δικό τους κόσμο' 
απομακρυσμένοι από τον συνήθη ρυ
θμό της κοινωνικής ζωής, δίχως να 
έχουν καμμιά συναλλαγή και επικοινω
νία με το υπόλοιπο ανθρώπινο πλήθος. 
Κι ωστόσο μέσα στον εσωτερικό τους 
κόσμο κοχλάζει καφτερό και αδάμαστο 
το ποτάμι της οργής και του φανατι
σμού. Δεν μπορούν γιαυτό, να δώσουν 
λογική ερμηνεία στην απρόσμενη ήττα 
της ομάδας τους. Κι έτσι ξεκινούν ένα 
δυναμικό ξέσπασμα χτυπώντας «το 
κατεστημένο των γηπέδων». Θέλουν 
να συντρίψουν όλους εκείνους, οι 
οποίοι με τα μυστηριώδη νήματά τους 
βραχυκυκλώνουν συμφεροντολογικά, 
εγωπαθητικά, ετσιθελικά το ελπιδοφό- 
ρο πέταγμα της δικής τους ομάδας και 
την καταδικάζουν μέσα σ ένα «αρρω- 
στημένο» κόσμο αποτυχίας. Η ταχτική 
τους είναι μια δυναμική προβολή του 
φοβερού αισθήματος της μειονεκτικό- 
τητας, που νοιώθουν ύστερα από την 
«άνανδρη συντριβή της ομάδας τους». 
Κι όμως από την πρώτη στιγμή του 
αγώνα τους «πέφτουν έξω». Ενεργού
νε καταλυτικά. Δημιουργούνε κολοσι- 
αία προβλήματα με έμψυχο και άψυχο 
υλικό.

Υπάρχει ακόμη και μια άλλη ερμη
νευτική προσέγγιση της ταχτικής τους.
' Ισως - ίσως μια μερίδα από αυτούς να 
μεταφέρει το μηδενιστικό και αναρχικό 
κοσμοθεωριακό της υπόβαθρο στα γή
πεδα, γιατί εκεί μπορεί άνετα να 
εξωτερικεύσει τα σκοτεινά συμπλέγμα
τα της εσωτερικότητάς της. Ο χώρος 
του γηπέδου δέχεται, καλλιεργεί και 
εκφράζει κινήσεις και κινήματα αναρχι
σμού. Η ψυχολογία του φίλαθλου βρί
σκεται στις κορυφογραμμές του πά
θους, της βίας και της πολύμορφης 
εκτόνωσης. Για το λόγο αυτό ανοίγεται 
ελεύθερος ο δρόμος μέσα στα γήπεδα, 
για οποιαδήποτε κίνηση και δράση.
' Ετσιβρίσκουν τηνευκαιρίαοιπαρανοϊ- 
κές μειονότητες να χτυπήσουν. Και 
ακόμη! Εδώ μέσα, δίπλα στις χιλιάδες 
των φιλάθλων μπορεί ο καθένας να 
διαφημισθεί άνετα και τέλεια. Ευκαιρία, 
λοιπόν, το αναρχικό τους παρόν να 
καλλιεργήσει αζημίωτα τον εγωισμό.

Υστερα από τους λόγους αυτούς 
ευκολονόητο είναι ότι τούτος ο κόσμος 
όχι μονάχα δεν μπορεί να «αστυνομεύ
σει» την παράλογη ορμή του και ταχτικά 
ξεσπά, αλλά περισσο+ερο δεν έχει την 
ικανότητα ούτε και την δυνατότητα να 
καταλαγιάσει με τον αναγκαίο λογικό 
οπλισμό, το διαχρονικό του κόχλασμα. 
Μπορεί -  οι δυστυχείς- να μην ανήκουν 
στα λεγάμενα «ολιγάριθμα εκτρώματα
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ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ!

της σύγχρονης κοινωνικής μας δομής» 
(Βραδ. 19.9.83), ανήκουν πάντως ο
πωσδήποτε στα αντικοινωνικά στοιχεία. 
Εκείνο που τους χαρακτηρίζει είναι ο 
«αχαλίνωτος φανατισμός και η ωμή 
βία».

Με όποια τελικά ψυχολογική - κοι
νωνιολογική προσέγγιση δούμε το φαι
νόμενο, τούτο είναι γεγονός: Οι Χού- 
λιγκανς αυτή τη στιγμή αποτελούν και 
στον ελληνικό χώρο ένα τεράστιο πρό
βλημα. Ενα πρόβλημα που προέρχεται 
όχι απλώς από μια καινούργια γένια, 
αλλά «από ένα καινούργιο είδος γενι
άς» (TIME). Ισως να φταίει ο αγχώδης, 
μονόπλευρος και παράλογος πολιτι
σμός μας, ο οποίος αδειάζει ψυχές και 
μηδενίζει τις ανθρώπινες υπάρξεις- ο 
οποίος με τις τόσο ψυχονευρωτικές και 
απάνθρωπες δημιουργίες του δεν κα
τασκευάζει ανθρώπους, δυνατές ψυ
χοσωματικές υποστάσεις, αλλά νούμε
ρα και ανώνυμες μάζες. Κι όπως 
χαρακτηριστικά παρατηρεί ο γνωστός 
φιλόσοφος Νικ. Μπερντιάγιεφ: «Στην 
εποχή μας δεν είναι όπως κατά το 
παρελθόν, ο βαρβαρισμός της ζούγ
κλας, αλλά ο βαρβαρισμός του τεχνο
λογικού πολιτισμού που κυριαρχεί τώρα 
πάνω στο σύγχρονο άνθρωπο. Η ανθρώ

πινη ζωή αντικειμενοποιείται και απο- 
προσωποποιείται σε βαθμό που προκα- 
λεί την απώλεια αυτής της ίδιας της 
εικόνας του ανθρώπου» (Αλήθεια και 
Αποκάλυψη, σε. 213).

' Ισως πάλι να φταίει η έλλειψη 
σωστής παιδαγωγικής, για να χειραγω
γήσει τον άνθρωπο προς μια πετυχημέ
νη ψυχική και σωματική ολοκλήρωση.
’ Ισως πάλι να υποθάλπει το γενικό 
πνεύμα της ασυδοσίας, που πολύμορ
φο και επικίνδυνο πλανιέται γύρω μας. 
Εκείνο όμως το οποίο αποτελεί το 
μεγαλύτερο αίτιο, για την εμφάνιση και 
την δράση κάθε μορφής αναρχικών 
ομάδων (βεβαίως και των Χούλιγκανς) 
είναι η απομάκρυνση συντριπτικής με
ρίδας των ανθρώπων από την κιβωτό 
της αλήθειας και της ηθικής- από την 
τράπεζα της εντιμότητας και της ηρεμί
ας- από την πηγή του ανθρωπισμού και 
του πολιτισμού, από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία μας. Ας αναρωτηθούμε ή ας 
ρωτήσουμε: Ποια η σχέση των Χούλιγ
κανς με την Εκκλησία: Απαντούμε 
αμέσως δίχως σκεπτικισμό και αμφιβο
λία: Καμμια. Και αυτό ας μη μας 
φαίνεται παράξενο. Γιατί μονάχα η 
Εκκλησία προσφέρει δυνάμεις λυτρωτι

κές- αλήθειες υπερβατικές- λόγους 
σεβασμού στον άνθρωπο και τον πολιτι
σμό του. ' Εξω από την Εκκλκησία ο 
άνθροιπος βρίσκεται ριγμένος μέσα σε 
μια φρικιαστική και επικίνδυνη δίνη. Την 
δίνη της ακολασίας- της απάτης- των 
παθών του αναρχισμού- της έλλειψης 
σεβασμού. Και γίνεται ένα δίποδο 
κτήνος. Δεν έχει καμμιά αξία. «Είναι 
ουσιωδώς κατώτερος του ζώου- όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει ένας εκπρό
σωπος των έξω από την Εκκλησία 
ανθρώπων, ο περίφημος Κάουτσκυ. 
Μέσα στην Εκκλησία αποκτα γνώση του 
προορισμού του' υπηρετεί τον νόμο του 
Θεού' αγιάζεται και ολοκληρώνεται με 
τη χάρη των αγίων μυστηρίων δεν τον 
μαστιγώνει η ένοχη συνείδησή του- 
ηρεμεί και γίνεται φορέας πολιτιστικής 
δημιουργίας. Ο άνθρωπος της Εκκλησί
ας δεν μπορεί να είναι Χούλιγκανς. 
Είναι όμως ο αγωνιστής και ο νικητής 
στον στίβο της ζωής

Γ Ε Ρ .  Ζ Α Μ Π Ε Λ Η Σ

Χούλιγκανς «διαδηλώνουν την αγανάκτησή τους» σε ελληνικό γήπεδο.
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οποία δύνανται να τεθούν: Ποια είναι η 
παρούσα κατάσταοις του εν λόγω Ορ
γανισμού και ποίαι προοπτικοί υφίσταν- 
ται δια το μέλλον του; Ποιον είναι το 
παρόν και ποιον είναι το μέλλον του 
Ο.Η.Ε.; Η απάντησις εις τα ερωτήματα 
ταύτα προϋποθέτει ανάλυσιν του νομι
κού χαρακτήρος του εν λόγω Οργανι
σμού δια τον καθορισμόν των δυνατοτή
των αυτού όπως ανταποκριθεί εις τα 
όνειρα και τας φιλοδοξίας, αι οποίαι 
συνώδευσαν την ίδρυσίν του. Εις την 
ανάλυσιν αυτήν σημαντικήν βοήθειαν 
έχει να προσφέρει η σύντομος αναδρο
μή εις τα γεγονότα τα οποία προηγήθη- 
σαν της ιδρύσεως του Ο.Η.Ε.

Ιστορικόν της ιδρύσεως του Ο.Η.Ε.

Η αποτυχία της Κ.Τ.Ε. όπως παρεμ
ποδίσει την έκρηξιν του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου ωδήγησενεις την 
οριστικήν διάλυσιν του διεθνούς τού
του Οργανισμού. Εν τούτοις η αποτυχία 
της πρώτης αυτής προσπάθειας δια την

οργάνωσιν της διεθνούς κοινωνίας, την 
εξάλειψιν της βίας και την εξασφάλισιν 
διηνεκούς ειρήνης δεν απεγοήτευσε 
τελείως τους λαούς. Περί τα μέσα του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και ενώ 
αι δυνάμεις του ' Αξονος εκυριάρχουν 
επί της Ευρώπης και της Απω Ανατο
λής, εκδηλούται η πρώτη προσπάθεια 
δια την αντιμετώπισιν του προβλήματος 
της οργανώσεως του μεταπολεμικού 
κόσμου. Πρόκειται δια την κοινήν Δια- 
κήρυξιντων ΡούσβελτκαιΤσώρτσιλτης 
14ης Αυγούστου 1941, την πλέον 
γνωστήν ως Χάρτης του Ατλαντικού. 
Ποια είναι όμως τα κύρια χαρακτηριστι
κά του Χάρτου; Ούτος είναι αμερικανι
κής, κυρίως, εμπνεύσεως. Αι περιλαμ
βανόμενοι εις αυτόν αρχαί, ως επί το 
πλείστον, είχον διατυπωθεί υπό του 
Προέδρου Ρούζβελτ εις διαφόρους 
από ραδιοφώνου ομιλίας του. Αλλά η 
διαπίστωσις αυτή δεν αποτελεί το 
μόνον κύριονχαρακτηριστικόντου Χάρ
του του Ατλαντικού. Τα οκτώ άρθρα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ο οποίος παρήλθεν απο 

της ιδρύσεως του Ο.Η.Ε. δεν 
είναι ούΤε τόσον βραχύς, δια να απο
κλείει την δυνατότητα εκτιμήσεως του 
επιτελεσθέντος υπ' αυτού έργου, ού
τε όμως και τόσον μακρός, ώστε να 
επιτρέπει οριστικός και αμετακλήτους 
κρίσεις δια την τύχην του. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ο Ο.Η.Ε. έχει ήδη εν 
παρελθόν και ότι το παρελθόν τούτο 
υπήρξε πηγή απογοητεύσεων δια τας 
μεγάλος μάζας των ανθρώπων, αι οποί
οι πολλά ανέμενον εκ της ιδρύσεώς 
του. Αλλά ο Ο.Η.Ε., παρά τας δοκιμασί
ας του παρελθόντος, εξακολουθεί να 
υφίσταται, να παραμένει εν πλήρει 
λειτουργία. Εφ’ όσον λοιπόν ο Ο.Η.Ε. 
δεν ανήκει μόνον εις το παρελθόν, ως 
τούτο συμβαίνει εις την περίπτωσιν της 
Κ.Τ.Ε., εύλογα είναι τα ερωτήματα, τα

0 Π ρ ό ε δ ρ ο ς  των 
Η . Π . Α .  Ρ ο ύ σ β λ ε τ  μ α ζ ύ  με 

τ ο ν  Τ σ ώ ρ τ σ ι λ  
π ρ ο έ β η σ α ν  τ ο ν  Α ύ γ ο υ σ τ ο  

τ ο υ  1 9 4 1  σ τ η ν  δ ι α κ ή ρ υ ξ η  
γ ν ω σ τ ή  ω ς  Χ ά ρ τ η  

τ ο υ  Α τ λ α ν τ ι κ ο ύ
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αυτού επαναλαμβάνουν κατ’ ουσίαν 
τας αρχάς τας διατυπουμένας εις τα 
Δεκατέσσερα Σημεία του Προέδρου 
Ουίλσον της 8ης Ιανουάριου 1918, με 
την διαφοράν ότι η πείρα του χρόνου 
υπεχρέωσε τους συντάκτας του Χάρ
του του Ατλαντικού να εκτιμήσουν την 
σημασίαν της οικονομικής συνεργασίας 
μεταξύ όλων των κρατών, νικητών και 
ηττημένων, εις την κατοχύρωσιν της 
διεθνούς ειρήνης και να περιλάβουν 
εις το κείμενον την σχετικήν αρχήν.

Τόσον ο Χάρτης του Ατλαντικού 
όσον και η επακολουθήσασα Διακηρυ- 
ξις της Ουάσιγκτον της 1ης Ιανουάριου 
1942, η οποία δια πρώτην φοράν 
καθιεροί τον τίτλον των Ηνωμένων 
Εθνών, δεν αντιμετωπίζουν το θέμα 
της οργανώσεως του μεταπολεμικού 
κόσμου. Το πρώτον βήμα προς την 
κατεύθυνοιν αυτήν σημειούται δια της 
Διακηρύξεως της Μόσχας της 30ης 
Οκτωβρίου 1943, εις τον Υπουργόν δε 
των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολι-

προέκυψαν κατά την διάρκειαν της εν 
λόγω Διασκέψεως ως προς την συνερ
γασίαν των μεγάλων Δυνάμεων εις τον 
διεθνή Οργανισμόν, δηλ. το σύστημα 
ψηφοφορίας εις το Συμβούλιον Ασφα
λείας, αντιμετωπίζονται εις την Γιάλταν 
τον Φερβουάριον του 1945 υπό των 
αρχηγών των τριών μεγάλων Δυνάμεων 
Μ. Βρετανίας, Η.Π.Α., και Ε.Σ.Σ.Δ. Την 
25ην Απριλίου 1945 συνέρχεται εις τον 
Αγιον Φραγκίσκον η Συνδιάσκεψις των 

Ηνωμένων Εθνών δια την συζήτησιν 
των Προτάσεων του Dumbarton Oaks 
και την 24ην Οκτωβρίου 1945 τίθεταιεν 
ισχύι ο Καταστατικός Χάρτης του νέου 
διεθνούς Οργανισμού.

Η διαμόρφωσις του οικοδομήματος 
του Ο.Η.Ε.

Η σύντομος αυτή ανασκόπησις των 
γεγονότων, τα οποία ωδήγησαν εις την 
ίδρυσιν του Ο.Η.Ε., επιτρέπει να καθο- 
ρίσωμεν τους παράγοντας εκείνους οι 
οποίοι διεδραμάτισαν αποφασιστικόν

ΙΟΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε
τειών Cordell Hull ανήκει η τιμή της 
προωθήσεως της ιδέας περί ιδρύσεως 
διεθνούς Οργανισμού, αποκληθέντα 
δια τον λόγον αυτόν υπάτου Προέδρου 
Ρούζβελτ «πνευματικόν πατέρα των 
Ηνωμένων Εθνών». Η Διακήρυξις εκ
φράζει την επιθυμίαν των μεγάλων 
Δυνάμεων, ήτοι Η.Π.Α., Μ. Βρετανίας 
Ε.Σ.Σ.Δ. και Κίνας, όπως διατηρήσουν 
την κατά τον πόλεμον ενότητά των και 
κατά την περίοδον της ειρήνης· διατυ
πώνει την ανάγκην ιδρύσεως διεθνούς 
Οργανισμού βασιζομένου επί της αρ
χής της κυριάρχου ισότητος όλων των 
κρατών και τέλος καθορίζει ότι αι 
μεγάλαι Δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν 
την ισχύν των εν ονόματι της διεθνούς 
κοινότητος κατόπιν αμοιβαίας αυτών 
συνεννοήσεως και, εν ανάγκη, κατόπιν 
συννοήσεως μετά των άλλων μελών 
των Ηνωμένων Εθνών.

Μετά την Διακήρυξιν της Μόσχας 
αρχίζει η ταχεία θεμελίωσις του νέου 
διεθνούς Οργανισμού. Η Διάσκεψις 
των τεσσάρων μεγάλων Δυνάμεων, η 
οποία συνήλθεν εις το Dumbarton 
Oaks από της 21ης Αυγούστου μέχρις 
της 7ης Οκτωβρίου 1944, καταρτίζει 
τας Προτάσεις, ήτοι το σχέδιον του 
Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων 
Εθνών. Αι αμφισβητήσεις αι οποίαι

ρολον εις την διαμόρφωσιν του νομικού 
οικοδομήματος του εν λόγω Οργανι
σμού.

Εάν η Κ.τ.Ε. είναι προϊόν του πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου, ο Ο.Η.Ε. είναι 
προϊόν του δευτέρου παγκοσμίου πολέ
μου. Βεβαίως η διαπίστωσις αυτή δεν 
επιτρέπει να διατυπώσωμεν ωρισμένας 
επικινδύνους εικασίας, ως, επί παρα
δείγματα ότι εις περίπτωσιν κατά την 
οποίαν δεν εμεσολάβουν οι δύο ούτοι, 
τρομεροί εις ανθρώπινα θύματα και 
καταστροφάς, παγκόσμιοι πόλεμοι, ου- 
δεμία θα εξεδηλούτο προσπάθεια ορ
γανώσεως της διεθνούς κοινωνίας. 
Επιτρέπει όμως να καταλήξωμεν εις το 
θετικόν συμπέρασμα ότι ο παράγων - 
πόλεμος ήσκησε αποφασιστικής σημα
σίας επίδρασιν εις την ίδρυσιν καθωρι- 
σμένης μορφής διεθνούς Οργανισμού. 
Δεν είναι μόνο ότι ο παράγων - πόλεμος 
έταξεν ως κύριον σκοπόν του διεθνούς 
Οργανισμού την διατήρησιν της διε
θνούς ειρήνης και ασφαλείας, αλλά 
έθεσε τον σκοπόν αυτόν επί τη βάσει 
ωρισμένων δεδομένων. Και δια να 
είμεθα πλέον σαφείς: ο δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος, εν αντιθέσει 
προς τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, 
εξελίχθη εις ιδεολογικόν, εις αγώνα 
διαφυλάξεως του δικαιώματος των λα

ών όπως διαβιούν ελεύθεροι και προ
στασίας των δικαιωμάτων του ανθρώ
που. Το γεγονός τούτο είχεν άμεσον 
αντίκτυπον επί των σκοπών και των 
αρχών του ιδρυθέντος διεθνούς Οργα
νισμού. Εις το Προοίμιον του Καταστα
τικού αυτών Χάρτου, τα Ηνωμένα ' Ε
θνη διαδηλούν την απόφασίν των όχι 
μόνον όπως απαλλάξουν τας επερχο- 
μένας γενεάς από την μάστιγα του 
πολέμου, αλλά και όπως διακηρύξουν 
εκ νέου την πίστιν των «εις τα θεμελιώ
δη δικαιώματα του ανθρώπου, την 
αξιοπρέπειαν και την αξίαν της ανθρώ
πινης προσωπικότητος, την ισότητα 
δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών και 
εθνών, μεγάλων και μικρών». Λοιπόν ο 
κύριος σκοπόςτου Ο.Η.Ε., η κατοχύρω- 
σις της διεθνούς ειρήνης και ασφαλεί
ας (Παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατι
κού Χάρτου), συνοδεύεται και υπό 
ετέρου σκοπού, της επιτεύξεως διε
θνούς συνεργασίας, ήτις, ως ορίζει η 
παραγρ. 2 του άρθρου 1 τόυ Καταστατι
κού Χάρτου, θα τείνει «εις την επίλυσιν 
των διεθνών προβλημάτων οικονομι
κής, κοινωνικής, εκπολιτιστικής και 
ανθρωπιστικής φύσεως και εις την 
προαγωγήν και ενθάρρυνσιν του σεβα
σμού προς τα δικαιώματα του ανθρώ
που και προς τας θεμελιώδεις ελευθε-
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ρ'ιας δια πάντας, άνευ διακρίσεως 
φυλής, φύλου, γλώσσης ή θρησκείας». 
Εξ άλλου δια την εξυπηρέτησιν του 
τελευταίου τούτου οκοπού ιδρύθη ειδι
κόν όργανον, το Οικονομικόν και Κοινω
νικόν Συμβούλιον ( Αρθρα 61-72).

Επεκράτησεν η συνήθεια όπως οι 
δύο μεγάλοι πόλεμοι, οι οποίοι έπληξαν 
την ανθρωπότητα εντός χρονικού δια
στήματος μιας γενιάς, χαρακτηρίζονται 
παγκόσμιοι. Εν τούτοις είναι εκτός 
πάσης αμφιβολίας ότι ο πόλεμος του 
1939-1945 έλαβεν έτι μεγαλυτέραν 
έκτασιν του πολέμου του 1914-1918. 
Το γεγονός τούτο ασφαλώς συνετέλε- 
σεν όπως ο Ο.Η.Ε. τείνη περισσότερον 
προς την καθολικότητα, όπως καταοτη 
πλέον οικουμενικός της Κ.τ.Ε.

Αλλά η αναοκόπησις των προηγηθέν- 
των της ιδρύσεως του Ο.Η.Ε. επιτρέπει 
να διαπιστώσωμεν προσέτι ότι αι μεγά
λοι Δυνάμεις, αι οποίαι επωμίσθηκαν το 
βάρος του πολέμου κατά του Άξονος, 
είχον την πρωτοβουλίαν της οργανώσε- 
ως του μεταπολεμικού κόσμου. Η πρω
τοβουλία αύτη ωδήγησεν εις την θεμε- 
λίωσιν του Ο.Η.Ε. επί της αρχής της 
ενότητος των μεγάλων τούτων Δυνά
μεων, ήτοι επί μιας αρχής διαμορφωθεί- 
σης κατά την διάρκειαν του πολέμου, 
της οποίας όμως η ισχύς κατά την 
μεταπολεμικήν περίοδον, ως απεδεί- 
χθη εκ των πραγμάτων, καθίστατο λίαν 
δυσχερής.

Η νομική φύσις του Ο.Η.Ε.

Αφού καθωρίσαμεν τους παράγον
τας οι οποίοι διαδραμάτισαν αποφασι
στικόν ρόλον εις την διαμόρφωσιν του 
οικοδομήματος του Ο.Η.Ε., δυνάμεθα 
πλέον ανέτως να αναλύσωμεν τα νομι
κά αυτού χαρακτηριστικά και να συνα- 
γάγωμεν ωρισμένα συμπεράσματα ό
σον αφορά εις το παρόν και εις το 
μέλλον αυτού.

Και κατά πρώτον ας εξετάσωμεν εις 
τι συνίσταται από νομικής πλευράς ο 
Ο.Η.Ε., ποιος είναι ο νομικός αυτού 
χαρακτήρ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 
2 του Καταστατικού Χάρτου είναι λίαν 
διαφωτιστική επί του θέματος τούτου. 
Αύτη ορίζει ότι ο «Οργανισμός εδράζε
ται επί της αρχής της κυριάρχου 
ισότητος πάντων των μελών του». 
Συνεπώς τα κράτη τα οποία καθίστανται 
μέλη του Ο.Η.Ε. δεν υφίστανται μείωσιν 
των κυριαρχικών αυτών δικαιωμάτων 
προς όφελος του Οργανισμού, δεν 
αποστερούνται του δικαιώματος των 
όπως χειρίζονται ελευθέρως τας υπο
θέσεις των, εσωτερικός και εξωτερι
κός. Μάλιστα, η παράγραφος 7 του

άρθρου 2 του Χάρτου συμπληροί την 
πρώτην παράγραφον, καθορίζουσα ότι 
«ουδεμία διάταξις εκ των διαλαμβανο- 
μένων εις τον παρόντα Χάρτην θα 
παρέχη το δικαίωμα εις τα Ηνωμένα 

Εθνη να επεμβαίνουν εις ζητήματα 
ανήκοντα ουσιαστικώς.εις την εσωτερι
κήν δικαιοδοσίαν οιουδήποτε κράτους 
ή θα υποχρεοί τα Μέλη να υποβάλλουν 
παρόμοια ζητήματα προς διακανονι
σμόν κατά τον παρόντα Χάρτην. Η αρχή 
αύτη εν τούτοις δεν θα παρεμποδίζη 
την εφαρμογήν εξαναγκαστικών μέ
τρων κατά το κεφάλαιον VII». Τα μέτρα 
εξαναγκασμού του κεφαλαίου VII, τα 
οποία αναφέρονται ενταύθα, είναι εκεί
να των οποίων η εφαρμογή προβλέπε- 
ται εις περίπτωσιν απειλής κατά της 
ειρήνης, διαταράξεως της ειρήνης και 
επιθετικών ενεργειών.

Εφ' όσον λοιπόν η ιδιότης του 
μέλους του Οργανισμού δεν προϋπο
θέτει μείωσιν των κυριαρχικών αυτού 
δικαιωμάτων, είναι λογικόν να συμπερά-

Π αρά τα
αναμφ ισ βήτητα επιτεύγματα 

του ο Ο . Η . Ε .
αποδείχθηκε πο λ λέ ς φ ορές 

α δ ύ ν α μ ο ς να επιβάλλει 
τη διεθνή τάξη  

όπως συνέβη  με 
τ η ν  Τουρκική εισβολή 

στην Κύπρο

νωμεν ότι τα Ηνωμένα Εθνη δεν 
αποτελούν υπερκρατικήν οργάνωσιν 
ούτε ακόμη ομοσπονδιακήν ένωσιν, 
αλλά μίαν υπό μόνιμον μορφήν εκούσι
ον ένωσιν κρατών, μίαν κοινωνίαν κρα
τών, ήτις εδράζεται επί της αρχής της 
εκούσιας συνεργασίας. Εις το νομικόν 
χαρακτήρα του Οργανισμού οφείλεται 
η κυρία αδυναμία αυτού όπως λαμβάνη 
αποφάσεις δεσμευτικός δια τα μέλη 
του άνευ της ρητής συγκαταθέσεώς 
των. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γενεά 
η οποία έζησε την τραγωδίαν του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, διε- 
πνέετο υπό της επιθυμίας όπως ίδη 
μεταπολε μικώς μίαν διεθνή οργάνωσιν 
ισχυρόν, ικανήν όπως επεμβαίνη και 
επιλύη τας αναφυομένας διεθνείς δια
φοράς, μίαν οργάνωσιν ανάλογον προς 
την κρατικήν. Η επιθυμία όμως αύτη δια 
να πραγματοποιηθή, απήτει όχι την 
ίδρυσιν Οργανισμού ο οποίος θα ήτο 
βελτιωμένης μορφής έκδοσις της δια- 
λυθείσης Κ.Τ.Ε., ως τούτο συμβαίνει εις 
την περίπτωσιν του Ο.Η.Ε., αλλά την

διάλυσιν της διεθνούς κοινότητος, ήτοι 
της κοινωνίας των κυριάρχων κρατών, 
και την δημιουργίαν ενός υπερκρά- 
τους.

Εάν η διεθνής κοινωνία στερήταιτης 
οργανώσεως της ενδοπολιτειακής κοι
νωνίας, τούτο δε οφείλεται εις το ότι 
αύτη απαρτίζεταιεκκυριάρχων κρατών, 
ο Ο.Η.Ε. αδυνατεί ναπληρώση το κενόν 
τούτο, εφ ' όσον εδράζεται επί της 
κυριάρχου ισότητος των μελών του. Τα 
κράτη - μέλη του Οργανισμού συνυπάρ
χουν εντός αυτού υπό τας νομικός 
συνθήκας υπό τας οποίας συνυπάρ
χουν και εντός αυτού υπό τας νομικός 
συνθήκας υπό τας οποίας συνυπάρ
χουν και εντός της διεθνούς κοινωνίας, 
με μόνην διαφοράν ότι η συνύπαρξίς 
των εντός του Οργανισμού διέπεται 
υπό των διατάξεων του Καταστατικού 
Χάρτου. Δια τον λόγον αυτόν ο αγών και 
η συνεργασία των κρατών προς ικανο
ποίηση/ των συμφερόντων των συνεχί
ζονται τόσον εντός του Οργανισμού, 
όσον και εκτός αυτού. Διατυπούται 
συνήθως η μορφή κατά του Ο.Η.Ε. ότι 
ούτος κατέστη είδος Forum, εντός του 
οποίου διεξάγονταιατέρμονες συζητή
σεις επί των διεθνών προβλημάτων. 
Τούτο είναι εν μέρει αληθές, αλλά 
οφείλεται κυρίως εις το γεγονός ότι ο 
Ο.Η.Ε. αποτελεί τον καθρέπτην της 
επικρατούσης εντός της διεθνούς κοι
νωνίας καταστάσεως. Εξ άλλου, εις την 
περίπτωσιν αυτήν, δεν θα πρέπη να 
λησμονώμεν ότι αφ' ης στιγμής έτερος 
διεθνής Οργανισμός η Κ.τ.Ε., έπαυσε 
να αποτελή πεδίον συζητήσεων, έστω 
και ατερμόνων, η ανθρωπότης ωδηγήθη 
εις την τραγωδίαν του δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου.

Είναι δυνατόν να υποστηριχθή η 
άποψις ότι η υπό της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Χάρτου αναγνώρισις της 
αρχής της ισότητος των κρατών εν τω 
νόμω (κυρίαρχος ισότης) αποτελεί χα
ρακτηριστικήν ένδειξιν της προθέσεως 
των συντακτών όπως ο Ο.Η.Ε. εδραιω- 
θή επί νομικών βάσεων αναλογών προς 
εκείνος της πολιτείας. Αλλά σχετικώς 
έχομεν να παρατηρήσωμεν ότι και εις 
την περίπτωσιν αυτήν ο Ο.Η.Ε. δεν 
αφίσταται της διεθνούς πραγματικότη
τας. Ητοι, ως συμβαίνει εις την διεθνή 
κοινωνίαν, να αναγνωρίζεται η εν λόγω 
αρχή, αλλά να μη καθίσταται πλήρως 
δυνατή η εφαρμογή της εν τη πράξει, 
ούτω και υπό του Χάρτου αναγνωρίζε
ται μεναύτη, αλλά δεν εφαρμόζεται εις 
πλείστας περιπτώσεις, ως εις την της 
συνθέσεως του Συμβουλίου Ασφαλεί
ας και του δικαιώματος του veto των
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μονίμων αυτού μελών, της τροποποιή- 
σεως των υφισταμένων διατάξεων και 
της θέσεως εν ισχύϊ του Χάρτου.

Υπάρχει όμως και έτερος λόγος ο 
οποίος συνηγορεί υπέρ της απόψεως 
ότι ο Ο.Η.Ε. δεν αποτελεί κατά κυριολε
ξίαν οργάνωσιν της κοινότητος των 
κρατών, καιολόγοςούτοςείναιοεξής: 
ο Ο.Η.Ε. τείνει μεν προς την καθολικό- 
τητα, αλλά δεν είναι οικουμενικός. 
Τούτο καταφαίνεται εκ της διακρίσεως 
των μελών του Οργανισμού εις ιδρυτικά 
ή αρχικά και εις εκλεγέντα μέλη αυτού. 
Επί τη βάσει του άρθρου 3 του Χάρτου, 
αρχικά μέλη είναι εκείνα τα οποία, 
μετασχόντα της Συνδιασκέψεως του 
Αγίου Φραγκίσκου ή υπογράψαντα προ
ηγουμένως την Λιακήρυξιν των Η.Ε. 
της 1ης Ιανουάριου 1942, υπέγραψαν 
και επε κύρωσαν τον Καταστατικόν Χάρ
την. Κατά το άρθρον 4, παράγρ. 1, μέλη 
των Η.Ε. δύνανται να καταστούν πάντα 
τα φιλειρηνικά κράτη, τα οποία αποδέ
χονται τας διαλαμβανομένας εις τον 
Χάρτην υποχρεώσεις και τα οποία, κατά 
την κρίσιν του Οργανισμού, είναι ικανά 
να έχουν την διάθεσιν να εκπληρούν 
τας υποχρεώσεις ταυτας. Περί της 
εισδοχής νέων μελών αποφαίνεται η 
Γενική Συνέλευσις κατόπιν σχετικής 
συστάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας 
(παράγρ. 2, άρθρ. 4). Αν καιδεν υπάρχει 
διάταξις επιτρέπουσα ή απαγορεύουσα 
την αποχώρησιν εκ του Οργανισμού, εν 
τούτοις εξ ερμηνευτικής Δηλώσεως 
της Συνδιασκέψεως του Αγίου Φραγκί
σκου προκύπτει ότι τα κράτη - μέλη 
έχουν δικαίωμα αποχωρήσεως. Εξ όλων 
των ανωτέρω συνάγεται ότι ο Ο.Η.Ε. 
αποτελεί ένωσιν, κοινωνίαν κρατών εις 
το εσωτερικόν της διεθνούς κοινότη- 
τος και ότι τα κράτη δύνανται να 
μετέχουν ή όχι της εν λόγω κοινωνίας ή 
ακόμη να αποχωρούν και να επανεισέρ- 
χωνται, ως έπραξεν η Ινδονησία.
Ο τρόπος λειτουργίας του Ο.Η.Ε.

Κατόπιν των όσων ελέχθησαν περί 
του νομικού χαρακτήρος του Ο.Η.Ε. 
είναι πολύ φυσικόν όπως τεθούν τα 
ερωτήματα: εφ ' όσον ο Ο.Η.Ε. δεν 
αποτελεί υπερκρατικήν οργάνωσιν, τίνι 
τρόπω δύναται να εκπληρώση τον προο
ρισμόν δια τον οποίον συνεστήθη; ' Εχει 
την δυνατότητα αυτήν και υπό ποιους 
όρους;

Προκειμένου να απαντήσωμεν εις τα 
ερωτήματα αυτά, είμεθα υποχρεωμένοι 
να ερευνήσωμεν τα του τρόπου λει
τουργίας του Ο.Η.Ε.

Τα κύρια όργανα του Ο.Η.Ε. είναι η 
Γενική Συνέλευσις, το Συμβούλιον Α

σφαλείας, το Οικονομικόν και Κοινωνι
κόν Συμβούλιον, το Συμβούλιον Κηδε
μονίας, το Διεθνές Δικαστήριον και η 
Γενική Γραμματεία. Πλην των κυρίων 
τούτων οργάνων, υφίστανται και δευτε- 
ρεύοντά τινα όργανα, των οποίων η 
ίδρυσις εθεωρήθη αναγκαία συμφώνως 
προς τον Χάρτην. Δια των οργάνων 
τούτων επιτελείται το πάσης φύσεως 
έργον των Η .Ε., ήτοι το νομοθετικόν, το 
εκτελεστικόν και το δικαστικόν. Εν 
αντιθέσει προς τα συμβαίνοντα εις την 
πολιτειακήν οργάνωσιν, δεν υφίσταται 
εις την περίπτωσιν του Ο.Η.Ε. απολύ
τως σαφής διάκρισις εξουσιών (νομο
θετικής, εκτελεστικής και δικαστικής). 
Ούτω δεν υπάρχει ωρισμένον όργανον

το οποίον αποκλειστικώς θα νομοθετη, 
ωρισμένον όργανον το οποίον θα έχη 
αποκλειστικήν μέριμναν την εκτέλεσιν 
των αποφάσεων ή ωρισμένον όργανον 
το οποίον θα επιλύη όλας τας αναφυο- 
μένας διαφοράς. Το Διεθνές Δικαστή- 
ριον αποτελεί το μόνον όργανον το 
οποίον είναι επιφορτισμένον με ωρι- 
σμένης φύσεως καθήκοντα, σχετικά με 
την απονομήν δικαιοσύνης, αλλά και 
τούτο δεν έχει το μονοπώλιον της 
επιλύσεως των διαφορών μεταξύ των 
κρατών, διότι αφ' ενός η δικαιοδοσία 
του περιορίζεται επί των υποθέσεων 
των υποβαλλομένων εις τούτο κατόπιν 
συναινέσεως των διίσταμένων μερών 
και αφ' ετέρου έτερα όργανα δύνανται 
να επιληφθούν διαφορών μεταξύ των

χωρών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 
όργανα των Η.Ε. είναι sui generis και 
συνεπώς πάσα απόπειρα συσχετισμού 
τούτων προς τα όργανα της πολιτείας 
θα πρέπη να απορριφθή.

Ας εξετάσωμεν όμως τον τρόπον 
κατά τον οποίον ασκούνται υπό των 
ανωτέρω οργάνων αι διάφοροι λειτουρ
γία! και κατά πρώτον η νομοθετική 
λειτουργία.

Η Γενική Συνέλευσις, αποτελουμένη 
εξ αντιπροσώπων πάντων των μελών 
των Η.Ε. έχει τας πλέον εκτεταμένος 
εξουσίας, διότι, κατά το άρθρον 10 του 
Χάρτου, έχει δικαίωμα να συζητή παν 
ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος. Αι 
αποφάσεις εις την Γενικήν Συνέλευσιν

λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο 
τρίτων επί των πλέον σοβαρών θεμά
των, ως των αφορώντων εις την διεθνή 
ειρήνην και ασφάλειαν, εις την εκλογήν 
μη μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και μελών των λοιπών οργά
νων, εις την εισδοχήν νέων μελών, εις 
την αποπομπήν μελών κ.λ.π., ενώ επί 
των πάσης άλλης φύσεως θεμάτων 
αύται λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 
δύο τρίτων επί των πλέον σοβαρών 
θεμάτων, ως των αφορώντων εις την 
διεθνή ειρήνην και ασφάλειαν, εις την 
εκλογήν μη μονίμων μελών του Συμ
βουλίου Ασφαλείας και μελών των 
λοιπών οργάνων, εις την εισδοχήν νέων 
μελών, εις την αποπομπήν μελών κ.λ.π., 
ενώ επί των πάσης άλλης φύσεως
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Οι αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζουν στην αίθουσα της Γενικής 
Συνελεύσεως του Οργανισμού.

θεμάτων αύται λαμβάνονται δι απλής 
πλειοψηφίας. Αλλά η Γενική Συνέλευ- 
σις δεν αποτελεί είδος Κοινοβουλίου 
και δια τούτο αι αποφάσεις της δεν 
δημιουργούν κανόνας Δικαίου. Κατά 
βάσιν αύται δεν είναι άλλο τι ειμή 
συστάσεις. Ποια είναι η διαφορά μετα
ξύ αυστάσεως και αποφάσεως νομικώς 
υποχρεωτικής; Η πρώτη συνιστά ευχήν, 
ενώ η δεύτερα επιβάλλει νομικός υπο
χρεώσεις. Υπάρχουν εν τούτοις περι
πτώσεις κατά τας οποίας αι αποφάσεις 
της Γενικής Συνελεύσεως αποτελούν 
τι πλέον της απλής αυστάσεως και είναι 
δυνατόν να δεσμεύουν τα κράτη - μέλη. 
Αι περιπτώσεις αύται είναι: όταν η 
Γενική Συνέλευσις υιοθετεί ομοφώνως 
απόφασιν εν σχέσει προς την ερμηνεί
αν διατάξεων του Χάρτου και όταν 
πάλιν αύτη υιοθετή ομοφώνως ή κατά 
την προβλεπομένην υπό του Χάρτου 
πλειοψηφίαν, εις την οποίαν όμως 
περιλαμβάνεται η ψήφος των μεγάλων 
Δυνάμεων, απόφασιν δια της οποίας 
διακηρύσσονται και αναπτύσσονται αρ- 
χαί και κανόνες του Χάρτου. Εις τας 
περιπτώσεις αυτάς αι αποφάσεις και 
πάλιν δεν δημιουργούν κανόνας δικαί
ου, αλλ’ αφ' ενός μεν δεσμεύουν τα 
κράτη-μέλη, διότι περιλαμβάνουν κανό
νας διατυπουμένους υπό του Χάρτου, 
αφ' ετέρου δε συμβάλλουν εις την 
δημιουργίαν νέων κανόνων. Η Γ ενική 
Συνέλευσις υιοθέτησε πολυαρίθμους 
του είδους τούτου αποφάσεις, αι ση- 
μαντικώτεραι των οποίων είναι αι εξής: 
η της 3ης Νοεμβρίου 1947, η απαγο- 
ρεύουσα την προπαγάνδαν υπέρ του 
πολέμου- η Οικουμενική Διακήρυξις 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου της 
10ης Δεκεμβρίου 1948- η Διακήρυξις 
περί παραχωρήσεως ανεξαρτησίας εις 
τους λαούς τους διαβιούντας υπό 
αποικιακόν καθεστώς της 14ης Δεκεμ
βρίου I960- η απόφασις της 24ης 
Νοεμβρίου 1961, η καθορίζουσα την 
Αφρικήν Ζώνην μη πυρηνικήν η Διακή- 
ρυξις της 13ης Δεκεμβρίου 1963 περί 
των νουι^ών αοχών των διεπουσών την 
δραστηριότητα των κρατών εις την 
εξερεύνησιν και χρησιμοποίησιν του 
εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος κ.ά.

Αλλά η Γενική Συνέλευσις δύναται 
εμμέσως να συμβάλη κατά τρόπον 
θετικόν εις την δημιουργίαν κανόνων 
δικαίου. Πρόκειται δια την διαδικασίαν 
συνάψεως διεθνών συνθηκών τηνπρα- 
γματοποιουμένην υπό την αιγίδα της 
Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περί- 
πτωσιν αυτήν η απόφασις της Γ ενικής 
Συνελεύσεως, ήτις υιοθετεί το σχέδιον 
της διεθνούς συνθήκης, αποτελεί ανα-

πόσπαστον μέρος της διαδικασίας συ
νάψεως αυτής.
Η εν λόγω διαδικασία εδράζεται και 
πάλιν επί του στοιχείου της εκούσιας 
συνεργασίας των κρατών-μελών των 
Η.Ε., έχει δε ως εξής: Η Γενική 
Συνέλευσις, κατόπιν προτάσεως μέ
λους τινός των Η.Ε., αποφασίζει περί 
της συνάψεως διεθνούς συμφωνίας επί 
τίνος θέματος και αναθέτει εις ειδικήν 
Επιτροπήν όπως συντάξη το σχέδιον. Η 
Γενική Συνέλευσις έχει ιδρύσει προς 
τον σκοπόν αυτόν διαφόρους Επίτρο
πός, ως την Επιτροπήν Διεθνούς Δικαί
ου δια την κωδικοποίησιν καιανάπτυξιν 
του Διεθνούς Δικαίου το 1947, την 
Επιτροπήν δια την ειρηνικήν χρησιμο
ποίηση/ του Διαστήματος το 1958 και 
την ειδικήν Επιτροπήν επί των αρχών 
του Διεθνούς Δικαίου των αφορωσών 
εις τας φιλικός σχέσεις και εις την 
συνεργασίαν μεταξύ των κρατών το 
1963. ’ Αμα τη υποβολή του σχεδίου, η 
Γενική Συνέλευσις, εφ ' όσον υιοθετή- 
ση τούτο, εξουσιοδοτεί συνήθως τον 
Γενικόν Γραμματέα των Η.Ε. όπως 
συγκαλέση Συνδιάσκεψη/ των Η.Ε. δια 
την έγκρισιν της διεθνούς συμφωνίας. 
Εν τούτοις η έγκρισις της διεθνούς 
συμφωνίας υπό των Η.Ε. δεν συνεπάγε
ται την αυτόματον ισχύν αυτής, διότι 
απαιτείται προς τούτοις η υπογραφή και 
η επικύρωσίς της. Είναι δηλ. δυνατόν 
μέλος τι των Η.Ε. να μετάσχη της όλης 
διαδικασίας, αλλά να μην υπογράψη και 
να μην επικυρώση το οριστικόν κείμε
νον. Ασχέτως όμως των μειονεκτημά

των της εν λόγω διαδικασίας, ιδία λόγω 
της παρεχομένης ευχερείας εις τα 
κράτη - μέλη των Η.Ε. όπως μη υπογρά
ψουν και μη επικυρώσουν τας ούτως 
συναπτομένας διεθνείς συμφωνίας, ο- 
φείλομεν να ομολογήσωμεν ότι η έμμε
σος αύτη ουμβολή της Γενικής Συνε
λεύσεως εις την κωδικοποίησιν και 
δημιουργίαν νέων κανόνων υπήρξε λίαν 
σημαντική. Ούτω η Γενική Συνέλευσις 
συνέβαλεν εις την σύνταξιν σημαντι
κού αριθμού διεθνών συμβάσεων, δια 
των οποίων αντιμετωπίζονται τα νομικά 
προβλήματα της συνυπάρξεως των 
κρατών εις διαφόρους τομείς, ως, 
μεταξύ άλλων, των δύο Συμβάσεων του 
1958 (Γενεύη) επί της αιγιαλίτιδος, της 
συνορευούσης ζώνης και της ανοικτής 
θαλάσσης, της Συνθήκης του 1961 
(Βιέννη) επί των διπλωματικών σχέσεων 
και της συνθήκης του 1967 επί των 
αρχών αι οποίαι θα διέπουν την δραστη
ριότητα των κρατών εις την εξερεύνη
ση/ και χρησιμοποίησιν του εξωατμο- 
σφαιρικού Διαστήματος, περιλαμβανο- 
μένης της Σελήνης και των άλλων 
ουρανίων σωμάτων.

Εν αντιθέσει προς την Γ ενικήν Συνέ
λευση/, το Συμβούλιον Ασφαλείας λαμ
βάνει μεν αποφάσεις υποχρεωτικός δια 
τα μέλη του Οργανισμού (' Αρθρον 25), 
αλλά δΓ αυτών δεν δύναται να συμβάλη 
εις την δημιουργίαν κανόνων δικαίου, 
διότι αύται έχουν εκτελεστικόν χαρα
κτήρα.

Αι ιδιομορφίαι του Οργανισμού δεν 
περιορίζονται εις τον τομέα της νομο-
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ο Ο.Η.Ε.
θετικής αυτού λειτουργίας· επεκτεί- 
νονται και εις τον τομέα της επιλύσεως 
των διεθνών διαφορών. Ο Χάρτης του 
Αγίου Φραγκίσκου καθιέρωσαν ως κύρι
ον δικαστικόν όργανον των Η.Ε. το 
Διεθνές Δικαστήριον, το οποίον εις την 
πραγματικότητα δεν αποτελεί άλλο τι 
ειμή το υπό το καθεστώς της Κ.τ.Ε. 
λειτουργήσαν Διαρκές Δικαστήριον Δι
εθνούς Δικαιοσύνης. Αλλ' ως ήδη 
ελέχθη, το Δικαστήριον τούτο δεν έχει 
το μονοπώλιον της επιλύσεως των 
διεθνών διαφορών, διότι ο Χάρτης 
έθεσεν υπό την εξουσίαν του Συμβου
λίου Ασφαλείας τας πόσης άλλης (ρύ
σεως μεθόδους ειρηνικής επιλύοεως 
των διεθνών διαφορών. Τα διϊστάμενα 
μέρη, κατά το άρθρον 33, έχουνδικαίω- 
μα επιλογής του τρόπου επιλύσεως της 
διαφοράς των δια προσφυγής εις δικα
στικόν διακανονισμόν, μεσολάβησιν, δι
αιτησίαν, συνδιαλλαγήν κλπ., εις την 
περίπτωσιν δε κατά την οποίαν ταύτα 
δεν συμφωνήσουν είτε επί της διαδικα
σίας είτε επί της ουσίας, δύναται να 
επέμβη το Συμβούλιον Ασφαλείας. Εν 
σχέσει προς το καθιερούμεον υπό του 
Χάρτου τοιούτον σύστημα επιλύσεως 
των διεθνών διαφορών έχομεν να παρα- 
τηρήσωμεν ότι τούτο εδράζεται πάλιν 
επί της αρχής της συνεργασίας. Και 
όσον αφορά μεν εις τον εκούσιον ή 
προαιρετικόν χαρακτήρα της δικαιοδο
σίας του Δικαστηρίου, ουδεμία αμφιβο
λία δύναται να υπάρξη, εφ ' όσον, κατά 
το άρθρον 36 του Καταστατικού αυτού, 
η δικαιοδοσία του εκτείνεται επί των

Το Καπιτώλιο, το κυβερνητικό κτήριο 
όπου στεγάζεται ο Πρόεδρος και η 
πολιτική ηγεσία της Αμερικής. Οι 
Η.Π.Α. αποτελούν μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

Φάλαγγα οχημάτων της ειρηνευτικής δυνάμεως του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο.

διαφορών των υποβαλλομένων εις τού
το υπό των διϊσταμένων μερών. Ακόμη 
ουδεμία αμφιβολία δύναται να υπάρξη 
ότι ο Χάρτης, αναγνωρίζων δια του 
άρθρου 33 εις τα διϊστάμενα μέρη το 
δικαίωμα της επιλογής του τρόπου 
επιλύσεως της διαφοράς των, καθιεροί 
πάλιν την αρχήν της συνεργασίας. Η 
κατάστασις μεταβάλλεται αφ' ης στι
γμής επεμβαίνει το Συμβούλιον Ασφα
λείας προς επίλυσιν αναφυήσης διαφο
ράς, κρίνον ότι δΓ αυτής τίθενται εν 
κινδύνω η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια 
(Άρθρον 37, παράγρ. 2). Εις την 
περίπτωσιν αυτήν ο Χάρτης εγκαταλεί
πει την αρχήν της συνεργασίας των 
ενδιαφερομένων κρατών, δια να υιοθε- 
τήση την αρχήν της συνεργασίας των 
μεγάλων Δυνάμεων, αι οποίαι κατέχουν 
τας μονίμους έδρας του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Μήπως δια της αρχής της 
συνεργασίας των μεγάλων Δυνάμεων 
το Συμβούλιον Ασφαλείας κατέστη 
ανώτατον δικαστικόν όργανον; Ασφα
λώς όχι, διότι η απονομή δικαιοσύνης 
προϋποθέτει απόλυτον ανεξαρτησίαν 
των αρμοδίων οργάνων και τα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας δεν είναι άλλο 
τι ειμή αντιπρόσωποι κυβερνήσεων. 
Οφείλομεν να ομολογήσωμεν ότι η 
αρχή της συνεργασίας των μεγάλων 
Δυνάμεων προς επίλυσιν των διεθνών 
διαφορών δεν έχει άλλην έννοιαν ειμή 
της αναγνωρίσεως της ευθύνης τού
των εις την διατήρησιν της διεθνούς 
ειρήνης.

Το πρόβλημα της εκτελέσεως των 
αποφάσεων δεν θα μας απασχολήση

ιδιαιτέρως, διότι ο Οργανισμός δεν 
διαθέτει ειδικά και μόνιμα προς τον 
σκοπόν τούτον όργανα. Το σύστημα 
εκτελέσεως των αποφάσεων εδράζε
ται και πάλιν επί της αρχής της συνερ
γασίας των κρατών. Εάν το Συμβούλιον 
Ασφαλείας αποφασίση την επιβολήν 
μέτρων τα οποία δεν προϋποθέτουν 
την χρησιμοποίησή στρατιωτικών δυνά
μεων, ως της πλήρους ή μερικής 
διακοπής των οικονομικών σχέσεων και 
των πάσης φύσεως επικοινωνιών ( ' /\ρ- 
θρον 41), καλεί τα μέλη των Η.Ε. όπως 
εφαρμόσουν αυτά. Τοιαύτης φύσεως 
μέτρα εφηρμόσθησαν εις την υπόθεσιν 
της Ροδεσίας. Εάν όμως το Συμβούλιον 
Ασφαλείας αποφασίση, ως ultima ratio, 
την χρησιμοποίησιν στρατιωτικών δυνά
μεων ( Άρθρον 42), τότε τα μέλη των 
Η.Ε. υποχρεούνται να διαθέσουν εις το 
Συμβούλιον Ασφαλείας τας αναγκαίας 
στρατιωτικός δυνάμεις. Ο Γενικός 
Γραμματεύς, όστις εκλέγεται υπό της 
Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν συστά- 
σεως του Συμβουλίου Ασφαλείας, ήτοι 
κατόπιν συγκαταθέσεως των πέντε 
μεγάλων Δυνάμεων, εκπληροί τα καθή
κοντα τα οποία ανατίθενται εις αυτόν 
υπό των διαφόρων οργάνων (Άρθρον 
98).

Γενικαί παρατηρήσεις

Η σύντομος μελέτη του νομικού 
χαρακτήρος του Ο.Η.Ε. και του τρόπου 
λειτουργίας του μας επιτρέπει να κατα- 
λήξωμεν εις ωρισμένα συμπεράσματα 
δια το μέχρι τούδε επιτελεσθέν έργον
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του και δια τας προοπτικάς αι οποίαι 
υφίστανται δια το μέλλον του.

Ο εν λόγω Οργανισμός αποτελεί 
νομικόν πρόσωπον, το οποίον δεν πα
ρουσιάζει αναλογίας προς το της πολι
τείας. Αποτελεί ελευθέραν ένωσιν 
κρατών, διότι η συμμετοχή εις αυτήν 
δεν είναι απόρροια οιασδήποτε φύσεως 
καταναγκασμού. Τα κράτη-μέλη του 
Οργανισμού συνεργάζονται εντός αυ
τού καθ' ον τρόπον και εντός της 
διεθνούς κοινότητος, αλλά πλέον ατε
νώς. Ο Οργανισμός εδράζεται επί της 
αρχής της στενής συνεργασίας των 
κρατών - μελών του. Ο,τι έχει να 
παρουσιάση μέχρι σήμερον εις το 
ενεργητικόν του, οφείλεταιαναμφισβη- 
τήτως εις την έλλειψιν συνεργασίας. 
Είναι επόμενον λοιπόν ότι και το μέλλον 
του Οργανισμού εξαρτάται εκ της 
επιτεύξεως ή μη συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών - μελών του.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επανει
λημμένος ο Οργανισμός ούτος επέδει- 
ξεν αδυναμίαν εις την αντιμετώπισιν 
σοβαρών διεθνών προβλημάτων, το 
γεγονός δε τούτο έδωσεν αφορμήν 
όπως τεθή ζήτημα τροποποιήσεως ωρι- 
σμένων διατάξεων του Χάρτου. Αλλά τι 
είδους τροποποιήσεις θα πρέπη να 
πραγματοποιηθούν δια να λειτουργήση 
καλλίτερον ο Οργανισμός; Εάν πραγμα
τοποιηθούν ευρείας κλίμακος τροπο
ποιήσεις, αι οποίαι θα επιφέρουν ριζι
κός μεταβολάς εις τον τρόπον της 
λειτουργίας του Οργανισμού υπάρχει 
κίνδυνος διαλύσεως αυτού. Διότι οφεί- 
λομεν να αναγνωρίσωμεν ότι η εγκατά- 
λειψις της αρχής της συνεργασίας είτε 
πάντων των Κρατών είτε των μεγάλων 
Δυνάμεων δημιουργεί τας προϋποθέ
σεις επιβολής της θελήσεως αριθμού 
τίνος κρατών. Αλλά τα κράτη δεν 
υπόκεινται, ως τα άτομα, εις καταναγ
κασμόν δι' ειρηνικών μέσων και είναι 
επόμενον ότι ταύτα, ενώπιον του κινδύ
νου τούτου, θα αποχωρήσουν του 
Οργανισμού. Εάν ο Ο.Η.Ε. εις τινας 
περιπτώσεις αδύνατή να εκπληρώση τα 
καθήκοντά του, τούτο δεν οφείλεται 
εις την υιοθετημένην υπ' αυτού αρχήν 
της συνεργασίας των κρατών, αλλά εις 
την έλλειψιν πνεύματος συνεργασίας 
μεταξύ τούτων. Εις εκ των πρώτων 
σχολιαστών του Χάρτου, ο Βέλγος 
διεθνολόγος Kaeckenbeeck, προέβη 
το 1947 εις την εξής ορθήν παρατήρη- 
σιν: «Ο Χάρτης είναι αυτός ο οποίος 
είναι. Το πνεύμα όμως θα είναι τόσον 
ισχυρόν δια να καταστήση αυτόν ό,τι θα 
ώφειλε να είναι; Τούτο θα μας το δείξη 
το μέλλον».

PIERRE DE
COUBERTIN
«Ο ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ»

Συνέχεια από τη σελ. 901

δώση την ψήφο του. Τ ριτο, λοιπόν σημείο: 
αναπόφευκτη επέμβασις επαγγελματι
κών συμφερόντων στην επιλογή ενός 
κόμματος» (σελ. 93).

Ο ανθρωπισμός του COUBERTIN είναι 
πάντοτε ανοικτός στον άνθρωπο και στον 
κόσμο. Λαμβάνει υπ όψει του τις ανε
πάρκειες του ανθρώπου καιδιαβλέπειτην 
αιτία του ανθρωπισμού του. Αυτό που 
κάνει ο άνθρωπος όπως επίσης και οι 
κανόνες που θετει δεν μπορεί να είναι 
τελεία. Ο COUBERTIN θεωρεί ουτοπιστι- 
κή και στείρα μια ιδανική παιδαγωγική 
θεωρία. ΓΓ αυτό οι παιδαγωγικές του 
θεωρίες δεν είναι θεωρητικές, αλλα 
πάντοτε ρεαλιστικές σχετικά με το αν 
είναι σύμφωνες ή όχι με τις καθημερινές 
συνθήκες.

Ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπεύθυ
νος απέναντι του εαυτού του και ως εκ 
τουτου απέναντι στην κοινωνία. Αυτό 
καθίσταται φανερό στην τελευταία παρά
γραφο της θεωρίας του περί «Αλληλοσε
βασμού» διότι αυτό περί του οποίου 
πρόκειται εδώ είναι καλλιέργεια συνειδή- 
σεως.

«Το δόγμα του Αλληλοσεβασμού απο
τελεί έναν τροπο νομοθεσίας στην οποία 
η ατομική συνείδηοις αποτελεί εκτελεστι
κή δυναμι. Δεν θα συζητήσουμε για την 
ουσία της συνειδήσεως. Υπάρχει σε κάθε 
ανθρώπινο ον και αυτό το αναμφισβήτητο 
γεγονός μας είναι αρκετό (σελ. 97)..

Υπάρχει σε τρεις τύπους πάντοτε 
τους ίδιους. Η συνείδηοις του ανθρώπου 
είναι αδρανής: είτε είναι περίπτωση της 
πλειονότητος' είτε έχει παρεκτροπή: 
πράγμα που αποτελεί την μεγάλη εξαίρε
ση' είτε είναι εν εγρηγόρσει οπότε 
αποτελεί την περίπτωση των εκλεκτών» 
(σελ. 97).

Παραθέτει πολύ αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα των διαφόρων-αυτών τύ
πων. Συγκρίνει την αδρανή συνείδησι με 
ένα δικαστήριο που δεν έχει συγκληθη 
από πολύ καιρό. Η συνείδηοις που έχει 
παρεκτροπή ανήκει στους ανθρώπους 
που προσπορίζονται τα δικαώματά τους 
με την διαφθορά, την αυθαδεια ή την 
φιλαργυρία και οι οποίοι συχνά τιμώνται 
ιδιαίτερα κοινωνικώς.

Η «εν εγρηγόρσει συνείδηοις» (σελ. 
100) δεν οδηγεί κατα τον COUBERTIN

«στην τελειότητα που δεν ανήκει σ 
αυτόν τον κόσμο αλλά συγκρατεί τον 
άνθρωπο στο μεταίχμιο της προσωπικής

ατελείας, έτοιμο να αγωνισθή τίμια κατά 
του εαυτού του» (σελ. 100).

Κατακρίνει τους ανθρώπους που βρί
σκονται κάτω από ένα συναίσθημα ανοχής 
διότι πίσω από αυτό το συναίσθημα 
υπάρχει πάντοτε ένα ερωτηματικό. «Θέ
τει την ερώτησι συνεχώς χωρίς να δίνη 
απάντησι» (σελ. 101). Η εκπαίδευσις της 
νεολαίας δεν πρέπει λοιπόν να επικαλεί
ται τη συνείδησι «παρά μόνον όταν 
υπάρχει λόγος γι αυτό» (σελ. 101). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις αδικίας, η 
επανόρθωσι είναι «πρακτικά αδύνατη» 
(σελ. 104). Αλλά αναγνωρίζοντας κανείς 
ότι υπήρξε άδικος, οδηγείται σ αυτό που 
ο COUBERTIN ονομάζει το θαύμα της 
συνειδήσεως:

«...γεννιέται αμέσως η τύψις»: (σελ. 
104).

«Δεν υπάρχει κανονική ζωή στον 
κόσμο αυτό αν δεν συνοδεύεται από 
τύψεις συνειδήσεως. Ο άνθρωπος χωρίς 
τύψεις είναι ένα τέρας», (σελ. 1041

Οι τύψεις συνειδήσεως δεν πρέπει να 
είναι «βάρος για τη ζωή» (σελ. 104). 
Θάπρεπε να βοηθούν τον άνθρωπο να 
ρυθμίζη τη ζωή του, να μετριάζη την ορμή 
του, να τον διατηρή στα όρια που εξυπη
ρετούν το κοινό καλό.

Αυτή η διακήρυξις πίστεως του CO
UBERTIN χρονολογείται από τότε που 
ήταν νέος και δείχνει καθαρά τους 
διάφορους συντελεστές της ολυμπιακής 
του ιδεολογίας. Δεν βασίζεται σε αρχές 
που είναι ξένες στον κόσμο. Εις πείσμα 
όλων των απογοητεύσεων ο COUBERTIN 
διατηρεί την πίστι του στην ολυμπιακή 
ιδέα και, ως εκ τούτου, στην ολοκλήρωσι 
του ανθρώπου τόσο στις σωματικές όσο 
και στις ηθικές του δυνάμεις. Εκείνος που 
θα επιζητήση να αντιληφθη τη μελετη 
αυτή σε όλες της τις λεπτομεριες, θα 
κατάληξη χωρίς δισταγμούς στο να ανα
γνώριση την τόσο κατακριθείσα δηλωσι 
του COUBERTIN που επαναλαμβάνεται 
στη συμβολή του τού 1935: «Οι φιλοσοφι
κές βάσεις του σύγχρνου Ολυμπισμού»:

«Το πρώτο ουσιώδες χαρακτηριστικό 
τόσο του αρχαίου όσο και του συγχρόνου 
ολυμπισμού είναι μια θρησκεία... θεωρώ 
λοιπόν ότι είχα δίκηο να επαναφέρω 
ευθύς εξ αρχής γύρω από τοναναβιωθέν- 
τα ολυμπισμό ένα μεταρρυθμισμένο θρη
σκευτικό συναίσθημα... Απο εκεί πηγά
ζουν όλοι οι μορφωτικοί τύποι που συνθέ
τουν το τελετουργικό των συγχρόνων 
Αγώνων... Η αθλητική θρησκευτική ιδέα, η 
religio athletae διείσδυσε με μεγάλη 
βραδύτητα στο πνεύμα των ανταγωνιζο- 
μένων».

Αυτό το «religio athletae» δεν είναι σε 
άλλο επίπεδο, τίποτε άλλο από εκείνο στο 
οποίο παραπέμπει το γραπτό κείμενο επί 
του αλληλοσεβασμού, μια θεμελιώδης 
ηθική συμπεριφορά που θα πρεπε να 
προσδιορίζη τη ζωή μας ολόκληρη και 
χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε κανείς 
να σκέπτεται το σπορ.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α
Τ Α Λ Ε Ν Τ Α

Ενα από τα έργα του κ. Μπαλιώτη.

βΕΒΑ.
ΜΠΑΑΙΗΤΗΣ

Ε ΝΑΣ «βετεράνος» Αστυνομικός, ο 
Αρχιφύλακας ΜΠΑΑΙΩΤΗΣ Θεό

δωρος του Κων/νου, φιλοξενείται σή
μερα στην στήλη μας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΤΑΛΕΝΤΑ».

Q ταλαντούχος συνάδελφος γεννή
θηκε στην Αγιό Σωτήρα Πεταλιδίου 
Μεσσηνίας και υπηρετεί στο ΙΔ Α/Τ.

Τα 25 χρόνια που ανάλωσε στην 
υπηρεσία του πολίτη και η φυσιολογική 
φθορά του «πανδαμάστη» χρόνου δεν 
στάθηκαν ικανά, να αφανίσουν από την 
ιδιοσυγκρασία του, το μεγαλείο του 
ψυχικού του κόσμου.

Νέος θαρρείς, ξεκινά με όνειρα και 
φιλοδοξίες για κάτι καινούργιο, γεμί
ζοντας τις ελεύθερες ώρες του «πελε
κώντας» και λαξεύοντας το ξύλο.

Αυτοδίδακτος γεμάτος «μεράκι» 
κουβαλεί μέσα του σαν «προπατορικό 
αμάρτημα» το ίδιο πάθος του προϊστορι

κού ανθρώπου αναζητώντας μέσα στα 
χνάρια των «δασκάλων» του είδους την 
αναγκαιότητα της ικανοποίησης της 
δημιουργίας.

Ο ξυλογλύπτης συνάδελφος κατοι
κεί στην Αγία Παρασκευή και το σπιτικό 
του είναι στολισμένο από την όμορφη 
πραγματικά δουλειά του.

Πολλά από τα έργα του κυριολεκτικά 
ξαφνιάζουν. Η σύνθεσή του «ορφά- 
νεια» κτυπά κάθε λεπτή και ευαίσθητη 
χορδή τόσο σαν θέμα, όσο και σαν 
δουλειά. Τα ίδια συναισθήματα νοιώθει 
κανείς αντικρύζοντας την «Σταύρωση» 
που καθηλώνει με την ζωντάνια και την 
αποτύπωση του πόνου.

Καθώς παρατηρείς την καλοδουλε- 
μένη ξύλινη επιφάνεια και σχολιάζον
τας τα έργα του συναδέλφου ψάχνεις 
αναζητώντας τις ρίζες και τις καταβο
λές του δημιουργού.

Μακρυά από καλλιτεχνικές φλέβες ο

αυτοδίδακτος συνάδελφος προικισμέ
νος με πολύ ταλέντο και επιδεξιότητα 
«σκάλισε» το μουσικό όργανο του Θεού 
Απόλλωνα -την λύρα- και την στόλισε 
τόσο όμορφα, που θα την ζήλευε και ο 
πιο έμπειρος οργανοποιός.

Το 1981 στην έκθεση που οργάνωσε 
το «Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αγ. 
Παρασκευής» παρουσίασε μερικά από 
τα έργα του και ο συνάδελφος απέσπα
σε πολύ καλές κριτικές των ειδικών 
αλλά και τον θαυμασμό των επισκεπτών 
της έκθεσης.

Τα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και η 
στήλη μας εύχονται στον «παλαίμαχο» 
συνάδελφο να συνεχίζει πάντα με τον 
ίδιο ζήλο την καλλιτεχνική του ενασχό
ληση

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Λευτέρης 
Αρχιφύλακας
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει ο κ. Χάρης Μακρύ κώστας

Α Π' ΟΛΟΥΣ τους πολέμαρχους, 
Ελληνες και ξένους ( Αγγλους, 

Γάλλους, Πορτογάλους κι άλλους) του 
αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία, 
ένας μόνο απ' ό,τι ξέρω δεν αξιώθηκε 
να δόσει τ όνομά του σ' ένα αθηναϊκό 
οοκάκι: ο Θωμάς Κόχραν, αρχηγός των 
ελληνικών ναυτικών δυνάμεων από το 
Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο του 1827.

Το άρθρο που ακολουθεί προσπαθεί 
να σκιαγραφήσει έναν από τους πιο 
μεγάλους τυχοδιώκτες του 19ου αιώνα' 
έναν άνθρωπο του οποίου οι αναμφι
σβήτητες ικανότητες δεν είχαν συνή
θως άλλο αποτέλεσμα από το να τον 
μπλέκουν σε καταστάσεις και περιπέ
τειες με καταστροφικές, τις περισσό
τερες φορές, συνέπειες' έναν άνθρω
πο που ανακατώθηκε σε τόσες επανα
στάσεις όσες κι ο Μπολιβάρ (και περισ
σότερες από τον Γαριβάλδη)' έναν 
άνθρωπο που κατάφερε να προσφέρει 
σε πολλούς πολλά χωρίς να κερδίσει 
την ευγνωμοσύνη κανενός.

Ο Thomas Cochrane, 10ος κόμης 
του Dundonald, γεννήθηκε στα 1775. Ο 
πατέρας του έφαγε τα λεφτά της 
οικογένειας προσπαθώντας να προω
θήσει τις εφευρέσεις με τις οποίες 
καταγινόταν έτσι, όταν ο Θωμάς μπάρ
καρε σε ηλικία 17 ετών, το· μόνο που 
είχε μαζί του ήταν ένα ρολόι. Τα πρώτα 
πέντε χρόνια της ναυτικής καριέρας 
του ο Κόχραν υπηρέτησε στη Μοίρα 
της Βόρειας Αμερικής -μια υπηρεσία 
μονότονη, αφού η δράση βρισκόταν 
στις ακτές της Ευρώπης, ιδανική όμως 
για κάποιον που μάθαινε την τέχνη του 
ναυτικού. Το φθινόπωρο του 1798 ο 
ψηλός, όμορφος, γεμάτος αυτοπεποί
θηση υποπλοίαρχος Κόχραν στάλθηκε 
να πολεμήσει τον Ναπολέοντα, τοπο
θετήθηκε στη ναυαρχίδα του Στόλου 
της Μεσογείου και κατάφερε να περά
σει από το πρώτο του ναυτοδικείο για 
απειθαρχία. Για να τον ξεφορτωθούν 
του έδωσαν, το 1800, ένα μπρίκι με 14 
κανόνια, το «Speedy», και τον έστειλαν 
να περιπολεί τις ισπανικές ακτές. Του 
έδωσαν έτσι, την πρώτη του ευκαιρία.

Μέσα σ ένα χρόνο κατάφερε να 
συλλάβει 50 ισπανικά πλοία, να τρομο
κρατήσει τη μεσογειακή παραλία της 
Ισπανίας και να κερδίσει κάμποσες 
χιλιάδες λίρες. Το Μάιο του 1802 έγινε 
το περιστατικό που τον έκανε διάσημο 
σ όλη τη Βρεταννία: κατέλαβε την 
ισπανική φρεγάτα 32 κανονιών «ΕΙ 
Gamo». Ηταν ένα απίθανο, στατιστικά, 
κατόρθωμα: η ομοβροντία του «Spee
dy» ζύγιζε 28 λίμπρες, του «ΕΙ Gamo» 
190' το πλήρωμα του Κόχραν ήταν 54 
άνθρωποι, του Ισπανού 319. Ομως, ο 
Κόχραν κατάφερε να πλησιάσει τόσο 
κοντά που το ισπανικό πλοίο δεν μπο
ρούσε να κατεβάσει τα κανόνια του 
αρκετά για να του κάνει μεγάλες 
ζημιές. Είχε επίσης την τύχη να σκοτώ
σει τον Ισπανό καπετάνιο με την πρτη

του ομοβροντία. Μετά από μια ώρα 
κανονιοβολισμούς ο Κόχραν έβλεπε ότι 
η τύχη του κάποτε θα τέλειωνε και 
διέταξε ρεσάλτο. Με τρεις νεκρούς κι 
οχτώ τραυματίες κατέλαβε τη φρεγά
τα: ήταν η εκπληκτικότερηξ σύγκρουση 
δύο πλοίων σ όλη τη διάρκεια των 
Ναπολεόντειων πολέμων.

Λίγο καιρό αργότερα ο Κόχραν συνε- 
λήφθη από τρεις γαλλικές φρεγάτες κι 
όταν απελευθερώθηκε, μερικούς μή
νες μετά, κατάφερε να βρίσει τον 
Πρώτο Λόρδο του Ναυαρχείου, κόμη 
Σαιντ-Βίνσεντ. Αυτό του στοίχισε ένα

Αριστερά: Ο Κόχραν το 1798 και 
υποπλοίαρχος, γεμάτος αυτοπεποίθη
ση. Κάτω: το 1814. Ένας χρόνος 
φυλάκισης και χίλιες λίρες πρόστιμο. 
Στην απέναντι σελίδα: Η φρεγάττα 
«Ελλάς» και το ατμόπλοιο «Καρτερία» 
Σχέδιο «εκ του φυσικού» του Krarei- 
sen.
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χρόνο οτη στεριά κι ενάμιση χρόνο 
υπηρεσία στο πλοίο «Arab» με αποστο
λή τη φρούρηση των ψαρότοπων έξω 
απο τις Ορκάδες. Η εκδίκηση του 
Σαιντ-Βίνσεντ ουνίστατο στο γεγονός 
πως όλοι ήξεραν ότι στις Ορκάδες δεν 
υπήρχαν ψαρότοποι.

Με την αποχώρηση του Σαιντ-Βίν- 
σεντ από το Ναυαρχείο, δόθηκε στον 
Κόχραν η φρεγάτα 32 κανονιών «Παλ- 
λάς» και η εντολή να αποκλείσει τις 
Αζόρες: σε λιγότερο από τεις μήνες ο 
Κόχραν είχε κερδίσει 75.000 λίρες. 
Λίγους μήνες αργότερα, το «Παλλάς» 
βρισκόταν στο στόμιο του Γκαρόν. Ο 
Κόχραν είχε απιβιβασει το πλήρωμά του 
κι είχε απομείνει με ελάχιστους ναύτες 
όταν φάνηκαν τρεις γαλλικές φρεγά
τες που κάθε μια μόνη της μπορούσε 
εύκολα να κυριέψει το χωρίς πλήρωμα 
αγγλικό πλοίο. Ο Κόχραν έστρεψε 
αμέσως το «Παλλάς» προς του Γάλ
λους και, ενώνοντας όλα του τα πανιά 
μεταξύ τους, κατάφερε να τους πείσει 
πως ένα άριστα εκπαιδευμένο πλήρωμα 
ερχόταν να τους αντιμετωπίσει: τα 
γαλλικά πλοία προτίμησαν να προσαρά
ξουν παρά να ναυμαχήσουν. Ο Κόχραν 
είχε κερδίσει ολομόναχος άλλη μια 
νίκη.

Το Ναυαρχείο δεν του έδωσε σημα
σία ούτε αυτή τη φορά. Ετσι ο Κόχραν 
αποφάσισε να πολιτευτεί και να διορθώ
σει την κατάσταση που επικρατούσε 
στο Ναυτικό μέσα στη Βουλή. Εβαλε 
υποψηφιότητα και αρνήθηκε να εξαγο
ράσει ψήφους- ηττήθηκε πανηγυρικά. 
Αλλά, για να εκδικηθεί όσους δεν τον 
ψήφισαν, πρόσφερε από δέκα λίρες σ' 
όσους τον ψήφισαν. Η εντύπωση που 
έκανε η χειρονομία αυτή ήταν τερά
στια: αφού ήταν τόσο απλοχέρης όταν 
έχανε, θα ήταν καταπληκτικός, όταν 
κέρδιζε. Ετσι ο Κόχραν κέρδισε τις 
επόμενες εκλογές χωρίς να πληρώσει

δεκάρα.
Στα 1807 κατάθεσε ένα νομοσχέδιο 

για την τιμωρία των καταχρήσων στο 
Ναυτικό. Το νομοσχέδιο καταψηφίστη
κε, ο Κόχραν ζήτησε άδεια από τη 
βουλή, και ξανάφυγε για τη Μεσόγειο. 
Ακολούθησε μια σειρά επιχειρήσεων 
στην Ισπανία και, στις 11 Απριλίου 1809, 
η καμπάνα ξαναχτύπησε για τον Κό
χραν. Του δόθηκε η εντολή, αν και γύρω 
του βρίσκονταν δεκάδες ανώτεροι του 
αξιωματικοί, να χτυπήσει το γαλλικό 
στόλο στον κόλπο του Αιξ. Το σχέδιο 
που κατάστρωσε πρόβλεπε ότι ο ίδιος 
με μια μοίρα ελαφρών σκαφών θα 
έσπαγε το προστατευτικό φράγμα στην 
είσοδο του κόλπου και θα δημιουργού
σε πανικό στους Γάλλους. Τότε ο 
αγγλικός στόλος, με διοικητή το ναύαρ
χο Gambier, θα ορμούσε στον κόλπο 
και θα κατάστρεφε το γαλλικό στόλο. 
Το μέρος του σχεδίου που εκτελέστη- 
κε από τον Κόχραν πήγε καλά, αλλά ο 
Gambier περίμενε να .δει τι θα γίνει 
σε... δεκατέσσερα μιλιά απόσταση. Επί 
10 ώρες ο Κόχραν του έστελνε υβριστι

κά σήματα για να επέμβει και κατάφερε 
να τον κάνει να πλησιάσει (και να 
αγκυροβολήσει) σε απόσταση τριών 
μιλιών. Είχαν βυθιστεί τέσσερα γαλλικά 
πλοία όταν ο Gambier διέταξε την 
αποχώρηση και του Κόχραν. Την επόμε
νη μέρα ο Κόχραν πήρε φύλλο πορείας 
για την Αγγλία.

Στο Λονδίνο περίμενε τον Κόχραν η 
μεγάλη τιμή: χρίστηκε μέλος του Τά
γματος του λουτρού. Αλλά, ταυτόχρο
να, η κυβέρνηση αποφάσισε να υποβά
λει στη Βουλή ένα ψήφισμα ευχαριστι
ών προς τον Ναύαρχο Gambier για τη 
δράση του στο Αιξ. Ο Κόχραν έγινε 
έξαλλος- από τη θέση του στη Βουλή 
αγωνίστηκε εναντίον του ψηφίσματος 
-και έχασε. Τα επόμενα τρία χρόνια τα 
πέρασε στη Βουλή προσπαθώντας να 
πολεμήσει το κατεστημένο του Ναυτι
κού και δημιουργώντας συνεχώς ε 
χθρούς. Αυτό το πλήρωσε στα 1814.

Στα τέλη του 1813 ο Κόχραν γνωρί
στηκε μ ένα Γάλλο εμιγκρέ, τον 
πλοαίαρχο de Berenger. Στην αρχή του 
1814 ο de Berenger διέδωσε τη φήμη

917

ft________________________________________________________________________________________________________________



ΚΟΧΡΑΝ

ότι ο Ναπολέων είχε σκοτωθεί, πράγμα 
που του επέτρεψε να κερδίσει ολόκλη
ρη περιουσία στο Χρηματιστήριο. Ο
ταν αποκαλύφθηκε ότι ο Ναπολέων 
«έχαιρε άκρας υγείας», ο Κόχραν 
συνελήφθη σαν συνένοχος. Το μόνο 
για το οποίο θα μπορούσε στην πραγμα- 
τικότητα να κατηγορηθεί ήταν για την 
απερισκεψία του στην επιλογή φίλων. 
Πίστεψε ότι το δίκιο θα έλαμπε και 
αρνήθήκε να δεχτεί συνήγορο: καταδι
κάστηκε σ ένα χρόνο φυλάκιση, χίλιες 
λίρες πρόστιμο και μια ώρα στον «κύφω- 
να». Η τελευταία ποινή του χαρίστηκε 
όταν η Κυβέρνηση κατάλαβε ότι η 
εκτέλεσή της θα οδηγούσε σε συλλα
λητήριο. Το Ναυτικό τον διέγραψε από 
την επετηρίδα, η Βουλή του στέρησε τη 
θέση του και, σε μια παραδοσιακά 
μεγαλόπρεπη τελετή, το Τάγμα του 
Λουτρού έσκισε τον θυρεό του. Οι 
ψηφοφόροι του του Γουεστμίνστερ 
απάντησαν σ όλα αυτά ξαναστέλνον- 
τάς τον , με μεγάλη πλειοψηφία, στη 
Βουλή.

Δραπέτευσε από τη φυλακή, ξαναπι- 
άστηκε και, όταν η ποινή του τέλειωσε, 
έπρεπε να πληρώσει τις χίλιες λίρες για 
να αποφυλακιστεί' το έκανε γράφοντας 
πίσω από ένα χαρτονόμισμα «... υποκύ
πτω στη ληστεία για να προστατευτώ 
από τη δολοφονία». Τον Αύγουστο του 
1816 η Κυβέρνηση θυμήθηκε την από
δρασή του του 1814 και ο Κόχραν 
καταδικάστηκε σε πρόστιμο 100 λιρών. 
Αρνήθήκε να πληρώσει και ξανακλεί- 
στηκε στη φυλακή ενώ οι υποστηριχτές 
του έκαναν έρανο σ' όλη την Αγγλία, 
δεχόμενοι εισφορές μόνο μιάς πέννας. 
Μάζεψαν χίλιες λίρες, πράγμα που 
φανερώνει την τεράστια δημοτικότητά 
του μια και, για να συγκεντρωθεί το 
ποσό αυτό, χεριάστηκαν οι εισφορές 
240.000 ανθρώπων.

Οταν ο Κόχραν αποφυλακίστηκε, οι 
ένδοξες μέρες των Ναπολεόντειων 
πολέμων είχαν πια τελειώσει, αλλά ο 
ίδιος δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και 
έτσι, με τη μισή Νότια Αμερική σε 
επανάσταση κατά της Ισπανίας, ο Κό
χραν δέχτηκε να γίνει αρχηγός του 
στόλου της Χιλής. Ο στόλος που 
ανέλαβε το Νοέμβριο του 1818 στο 
Σαντιάγκο περιλάμβανε μια και μοναδι
κή φρεγάτα αποκαλούμενη (με πολλή 
μετριοφροσύνη) «O’Higgins», από το 
όνομα του προέδρου της Χιλής. Η 
ποιότητα του πληρώματος περιγράφε- 
ται από το περιστατικό του αξιωματικού 
υπηρεσίας που άφησε το πλοίο να 
εξωκείλει επειδή τον πήρε ο ύπνος.

Στο τέλος του 1819ο Κόχραν αποφα-

Ο εντιμότατος βουλευτής Κόχραν.

σισε να καταλάβει το ισχυρότερο οχυρό 
των Ισπανών στη Χιλή. Η Βαλντίβια, 
χτισμένη σε θέση φυσικά οχυρή στο 
τέλος ενός βαθειού κόλπου, προστα
τευόταν από 15 φρούρια όταν ο Κό
χραν, κυβερνώντας το χιλιομπαλωμένο 
«O’Higgins», αποφάσισε να επιτεθεί. 
Κατάφερε να κυριέψει το πρώτο φρού
ριο (που πολύ σημαδιακά λεγόταν «Αγ
γλικό Φρούριο») και οι Ισπανοί πανικο- 
βλήθηκαν. Τράπηκαν σε άτακτη φυγή 
προς το επόμενο φρούριο με τον 
Κόχραν σε στενή καταδίωξη και όταν το 
«Φούριο του Κοραλιού» άνοιξε τις 
πύλες του για να τους δεχτεί, δέχτηκε 
και τους διώκτες τους. Αυτό συνεχίστη
κε μέχρις ότου τα έξη από τα 15 
φρούρια αλώθηκαν. Το επόμενο πρωί, 
όταν η Χιλιανή σημαία φάνηκε να 
κυματίζει στα φρούρια αυτά, οι Ισπανοί 
παρέδωσαν και τα υπόλοιπα. Ο Κόχραν 
είχε, για άλλη μιαφορά, ηρωοποιηθεί. Η 
Χιλιανή Κυβέρνηση αποφάσισε να του 
καταβάλει 67.000 λίρες· τελικά του 
έδωσε ένα κτήμα, που λίγο αργότερα 
δημεύτηκε.

Στη συνέχεια ο Κόχραν ακολούθησε 
τον ελευθερωτή της Χιλής Σαν Μαρτίν 
στην εκστρατεία του για την απελευθέ
ρωση του Περού. Το κυριότερο πρό
βλημά τους ήταν η ισπανική φρεγάτα 
«Εσμεράλδα», αγκυροβολημένη στον 
κόλπο του Καγιάο. Η κατάληψή της θα 
έδινε τη ναυτική υπεροχή στους Χιλια
νούς, αλλά ο Κόχραν δεν διέθετε πλοίο

που να μπορεί να τα βάλει μαζί της. 
Διέθετε όμως βάρκες και, τη νύχτα της 
5ης Νοεμβρίου 1820, έκανε έφοδο μ' 
αυτές. Ητανοπρωτοςπουπηδηξε στο 
κατάστρωμα της «Εσμεράλδα» καιεισέ- 
πραξε, για το λόγο αυτό, το κοντάκι του 
μουσκέτου του Ισπανού φρουρού' έπε
σε πάνω στο σκαρμό της βάρκας του και 
απόκτησε ένα τραύμα πλάι στη σπονδυ
λική στήλη που θα τον ταλαιπωρούσε σ ' 
όλη την υπόλοιπη ζωή του. Παρά τον 
τραυματισμό του η κατάληψη πέτυχε.

Τους επόμενους έξη μήνες ο Κό
χραν ξεκαθάρισε τις ακτές του Περού 
και τον Αύγουστο του 1821, ο Σαν 
Μαρτίν ανακηρύχτηκε Προστάτης του 
Περού. Ενα χρόνο αργότερα ο Κόχραν 
παραιτήθηκε και αμέσως μετά ανέλαβε 
αρχηγός του στόλου της Βραζιλίας 
που, έχοντας μόλις κηρύξει την ανε
ξαρτησία της από την Πορτογαλία, 
σπαρασσόταν από εμφύλιο πόλεμο. 
Πρόσφερε τις υπηρεσίες τούγια ενάμι- 
ση χρόνο καταλαμβάνοντας δεκάδες 
παράκτια οχυρά και, τέλος, στις 26 
Ιουνίου 1825 ξαναγύρισε στην Αγγλία.

Ήταν η εποχή που σχεδόν κάθε 
μορφωμένος Αγγλος πίστευε πως η 
Ελληνική Επανάσταση ήταν επανάληψη 
των Θερμοπυλών και του Μαραθώνα, κι 
ο Κόχραν αποφάσισε να πάει στην 
Ελλάδα. Η αμερικανική εμπειρία του 
τον είχε διδάξει πόσο λίγο αποτελεσμα
τικό ήταν το να αφήνει κανείς τις 
προετοιμασίες σ' άλλους κι έτσι ασχο
λήθηκε ενεργά μ αυτές. Η Ελλάδα 
μόλις είχε συνάψει στο Λονδίνο δάνειο 
2 εκατομμυρίων λιρών κι ο Κόχραν 
απαίτησε να διατεθούν τουλάχιστον 
150.000 λίρες για τη ναυπήγηση πολε
μικών πλοίων. Κι έχοντας αντιληφθεί 
την αξία του ατμού, ήθελε να παραγ- 
γελθούν 6 ατμόπλοια και δύο φρεγά
τες. ’ Ελεγε μάλιστα ότι, με 24 πολεμι
κά ατμόπλοια, μπορούσε να ξεκινήσει 
από την Πετρούπολη και να καταλήξει 
στην Κωνσταντινούπολη καταστρέφον- 
τας όλα τα πλοία όλων των στόλων της 
Ευρώπης. Τελικά, μόνο ένα ατμόπλοιο 
ναυπηγήθηκε για την Ελλάδα, η «Καρ
τερία», και μια φρεγάτα, η «Ελλάς». Η 
τελευταία στοίχισε 200.000 λίρες μόνη 
της- είναι προφανές ότι μερικοί Ελλη
νες και Φιλέλληνες αύξησαν σημαντικά 
την περιουσία τους.

Η Εθνοσυνέλευση καθόρισε την α
μοιβή του Κόχραν σε 57.000 λίρες και η 
πίστη του τελευταίου στην ελληνική 
ανεξαρτησία αποδεικνύεται από το ότι 
δέχτηκε να πάρει τις 37.000 λίρες σε 
χρεόγραφα -αποδεικνύεται επίσης το 
πόσο άσχετος ήταν περί τα οικονομικά.
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Φυσικά, ποτέ δεν πήρε τις υπόλοιπες 
20.000. Το Μάρτιο του 1827 ο Κόχραν 
φτάνει στην Ελλάδα με τη θαλαμηγό 
του «Μονόκερως» και το μπρίκι «Σω- 
τήρ» και αποβιβάζεται πανηγυρικά στην 
Αίγινα όπου η Εθνοσυνέλευση τον 
ονομάζει «Πρώτο Στόλαρχοπασών των 
Ναυτικών Δυνάμεων της Ελλάδος» ή 
«Αρχιθαλάσσιο», και, με το δίπλωμα 
6202, τον εξουσιοδοτεί «να κινή τας 
κατά θάλασσαν δυνάμεις της Ελλάδος 
εναντίον των εχθρών όπου, όταν και 
όπως κρίνη συμφερώτερον εις το Ελλη
νικόν ’ Εθνος». Μαζί του ήλθε και ο 
ανιψιός του Γεώργιος Κόχραν, που 
έμελλε να μείνει χρόνια στην Ελλάδα 
και να γράψει το πολύ σπάνιο σήμερα 
έργο «Wanderings in Greece» (Περίπα
τοι στην Ελλάδα) που αποτελεί πολύτι
μο χρονικό της Οθωμανικής περιόδου.

Οπως έγραφε ο Σπηλιάδης «Οι 
απλοϊκοί' Ελληνες πιστεύουν ότι χάρις 
εις τα μυστικά του σχέδια έμελλε προ 
πάντων ν' ανατρέψη όλα τα κατά την 
Ασίαν και την Ευρώπην του Ελλησπόν
του φρούρια με τας μηχανάς του, ν' 
αναρίψη εις τον αέρα τον τουρκικόν 
στόλον και δια θαλάσσης στρατέ ύων 
αμέσως εις την Κωνσταντινούπολη/ να 
την κυριεύση». Παρ' όλα αυτά, οι 
μόνες αξιόλογες ναυτικές ενέργειες

Το ακρόπρωρο της «Καρτερίας» (Εθνι
κό Ιστορικό Μουσείο).

κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στην Ελλάδα ή σαν η εμφάνιση του 
ελληνικού στόλου στην Αλεξάνδρεια, η 
καταστροφή (από την «Καρτερία» υπό 
τη διοίκηση του Hastings) 7 μικρών 
τουρκικών πλοίων στον κόλπο της Ιτέας 
και, κυρίως, η κατάληψη μιας αιγυπτια
κής κορβέττας 28 κανονιών στην Κυλ
λήνη. Η κορβέττα αυτή μετονομάστηκε 
σε « Υδρα». Ο Κόχραν παραιτήθηκε το 
Δεκέμβριο του 1827 και αναχώρησε για 
την Αγγλία, απ' όπου επέστρεψε έξη 
μήνες αργότερα για να εξοφλήσει τους 
λογαριασμούς του.

Με την ελληνική περιπέτεια τελειώ
νουν οι περιπλανήσεις του Κόχραν. Στα 
1831 πεθαίνει ο πατέρας του και 
παίρνει ο ίδιος τον τίτλο του κόμη 
Dundonald και στα 1832 αποκαθίσταται 
στο βρεταννικό ναυτικό με το βαθμό 
του υποναύαρχου. Τα τελευταία χρόνια 
τα πέρασε, πρώτα διοικώντας τη βρε- 
ταννική Μοίρα της Βόρειας Αμερικής 
-την ίδια Μοίρα όπου είχε αρχίσει την 
καριέρα του- και, στη συνέχεια, προω
θώντας τις ιδέες του και γράφοντας τα 
απομνημονεύματά του. ' Ενα «Μυστικό 
Πολεμικό Σχέδιο» για τον τρόπο άμε
σης κατάληψης κάθε οχυρού χωρίς τη 
χρησιμοποίηση στρατού ή κανονιών 
απορρίφτηκε από το Ναυαρχείο ως 
απάνθρωπο και καταχωνιάστηκε σ αρ
χεία του. Από καιρό σε καιρό, σ' όλη τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα, κάποιος 
θυμόταν το σχέδιο αυτό, που πάντα 
όμως απορριπτόταν από το Ναυαρχείο 
ως επικίνδυνο για τον ανθρώπινο πολιτι
σμό. Θα έβλεπε την εφαρμογή του 
μόνο στον προοδευτικό εικοστό μας 
αιώνα: γιατί το σχέδιο του Κόχραν δεν 
ήταν άλλο από την ιδέα χρησιμοποίησης 
δηλητηριωδών αερίων.

' Οταν ο Κόχραν πέθανε, το 1860 σε 
ηλικία 83 ετών, ήταν πια κοινωνικά 
αρκετά αποδεκτός για να ταφεί στο 
Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Στον τάφο 
του σκαλίστηκαν οι θυρεοί της Χιλής, 
του Περού, της Βραζιλίας και της 
Ελλάδας, της χώρας που τον έκρινε 
από τους δέκα άτυχους μήνες της 
παραμονής του σ' αυτή, ρίχνοντας 
πάνω του όλες σχεδόν τις ευθύνες για 
τις αποτυχίες της περιόδου.

' Ετσι οι ' Εληνες αποφάσισαν να 
ξεχάσουν το όνομα του Κόχραν, του 
ανθρώπου που, με την τόλμη, την 
ξεροκεφαλιά αλλά και την ευθύτητά 
του, κατάφερε να κάνει άνω-κάτω τους 
στόλους δέκα τουλάχιστον χωρών και 
να γίνει αφορμή για κάμποσο βιβλία 
(όπως τη σειρά Hornblower του C.S. 
Forester). Και που η ιστορία της ζωής

του είναι σχεδόν η ίδια η ιστορία της 
εποχής του.

ΕΛΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ
Συνέχεια από τη σελ. 889

Υστερα αττό αλλεπάλληλες, δι
αρκείς και επίμονες προσπάθειες η 
Ελεν Κέλλερ ανηφορίζει το δύσκο

λο δρόμο της νίκης.
Στα 1904 τελειώνει με βαθμολο

γία άριστα και με έπαινο το Κολλέ- 
γιο Ράντφιλ. Σπουδάζει φιλολογία, 
φιλοσοφία, Μαθηματικά. Μαθαίνει 
ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά). Διαβάζει Όμηρο στα 
Αρχαία Ελληνικά και Κικέρωνα στα 
Λατινικά. Γίνεται διάσημη φοιτήτρια 
Πανεπιστημίου και σπουδάστρια 
Σχολών. Ταξιδεύει σε πάρα πολλές 
χώρες. Κάνει περισπούδαστες δια
λέξεις σε κατάμεστες από πλήθη 
ανθρώπων αίθουσες. Γίνεται Επι- 
θεωρήτρια των Εκπαιδευτικών Ι
δρυμάτων για τυφλούς και κωφα
λάλους. Αποκτά με τη μελέτη τ ε 
ράστια μόρφωση. Δοκιμάζει τη 
συγγραφική της ικανότητα και ση
μειώνει και στον τομέα αυτό διαρ
κώς επιτυχίες. Καρπός της συγ
γραφικής της ικανότητας είναι τα 
έργα: «Η Ιστορία της ζωής μου», «Η 
Ανοιχτή πόρτα», «Η δασκάλα ' Αννυ 
Σάλλιβαν», «Ας πιστεύουμε», «Το 
χρονικό της Ελεν Κέλλερ», «Εμείς οι 
στερημένοι», «Στη μέση του ποτα
μού», «Η θρησκεία μου», «Το κλειδί 
της ζωής μου», «Μέσ' από το 
Σκοτάδι», «Το τραγούδι του Τοί
χου», «Ο κόσμος όπου ζω». Το έργο 
της «Η Ιστορία της ζωής μου» (1902) 
έγινε κινηματογραφική ταινία με 
τίτλο «Απελευθέρωση» στο οποίο 
πρωταγωνίστησε η ίδια.

Επί πενήντα χρόνια διακρίθηκε 
για πολλαπλή ανθρωπιστική προ
σφορά, για την οποία δέχτηκε τι
μές και βραβεία από κυβερνήσεις 
ξένων χωρών και από τον Οργανι
σμό των Ηνωμένων Εθνών.

Δικαιολογημένη, ασφαλώς, θα 
κριθεί η ευλαβής υπόκλιση του 
υπογράφοντος στη μνήμη της ' Ε
λεν Κέλλερ. Θαρρώ, πως και η δίκιά 
σας θέση έναντι της μεγάλης αυ
τής μορφής θα είναι παρόμοια 
Οπωσδήποτε όμως και ο πιο απαι
τητικός θα αποκαλυφθεί μπροστά 
στο όνομα της ’ Ελεν Κέλλερ, της 
οποίας σύντομο πορτραίτο επιχεί
ρησε να δώσει ο πονηματογράφος 
oac.
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TO 1854 ΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΛΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΧΜ ΡΑΪΜ ΕΕΜ ΑΙΜ
Γ

Π α ρ ά  τ η ν  π ρ ό ο δ ο  τ η ς  ε π ι σ τ ή μ η ς  η ε π ά ρ α τ η  α υ τ ή  α ρ ρ ώ σ τ ι α  
π ου π ρ ι ν  λ ί γ α  χ ρ ό ν ι α  χ τ ύ π η σ ε  τ η ν  π ό ρ τ α  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς ,  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ ε ί

κ ί ν δ υ ν ο .  Η  Ε λ λ ά δ α  δ ο κ ι μ ά σ θ η κ ε  π ο λ ύ  
σ κ λ η ρ ά  α π ό  τ η  ν ό σ ο  α υ τ ή  π ρ ι ν  α π ό  1 2 9  χ ρ ό ν ι α  

τ ο  1 8 5 4 ,  ό τ α ν  τ η ν  έ φε ρα ν  σ τ ο ν  
Π ε ι ρ α ι ά  τ α  γ α λ λ ι κ ά  σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α  κ α τ ο χ ή ς .  Α υ τ ό  τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  

με τ α  σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ά  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά  τ ο υ  
δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι  σ τ ο  ά ρ θ ρ ο  τ ο υ  κ .  Κ ο ρ ν η λ ί ο υ  Π ο τ η τ ί δ η

Η ΧΟΛΕΡΑ που έπληξε την Ελλάδα 
το 1854 πρωτοφάνηκε το 1851. 

Και δεν ξεκίνησε, όπως συνήθως, από 
τις Ινδίες. Εξερρ6γη στην Ευρώπη, 
στην Σιλεσία, και μετεδόθη σε πολλές 
άλλες χώρες.

Στον Πειραιά ήλθε με τα στρατεύμα
τα κατοχής. Στις 14 Μαίου 1854 απεβι- 
βάσθη στο επίνειο των Αθηνών γαλλι
κός στρατός, για να εμποδίσει την 
Ελλάδα να ταχθεί στο πλευρό της 
Ρωσίας, στον πόλεμο της τελευταίας -  
τον Κριμαϊκό -  με την Αγγλία, την 
Γαλλία και την Τουρκία.

Είχε προαγγελθεί η πληροφορία της 
αποβιβάσεως του ξένου στρατού, και 
μεγάλη υπήρξε η συγκίνησις του ελλη
νικού λαού. Και οι λιονταρήδες της 
εποχής -  οι διαβόητοι κουτσαβάκηδες 
-  παρήλαυναν στους δρόμους, κραδαί- 
νοντας τις μαγκούρες τους, και τρα
γουδούσαν:

Αν σας βαστάει, Φράγκοι, 
εβγατε στη στεριά 
που θάβρετε της Πλάκας 
και του Ψυρρή παιδιά...
Οι απειλές, ωστόσο, δενπτόησαντην 

Γαλλική κυβέρνηση... Η απόβαση έγινε, 
αλλά δυστυχώς, δεν περιορίσθηκε η 
πράξις εκείνη της Γαλλίας σε πολιτικές 
μόνο επιπτώσεις.

Οι Γάλλοι στρατιώτες έφεραν μαζί 
τους το «δονάκιο της χολέρας». Και τον 
θάνατο!

Αυτή στάθηκε η αρχή της συμφοράς, 
όπως ιστορεί ο Αλ. Ραγκαβής, στα 
απομνημονεύματά του:

«Κατά το θέρος του 1854 εμιοθώσα- 
μεν οικίαν εν Πειραιεί, προς ευχερε- 
στέραν χρήσιν των θαλασσίων λουτρών, 
και μάρτυρες είμεθα της πειθαρχίας ην 
ετήρει ο στρατός της εποχής. Αλλ από 
της πρώτης ημέρας, ήδη, μετά τίνος 
εκπλήξεως παρετήρηοα ότι πολλή ην 
εναυτώη θνησιμότης, διότι συνεχέστα
τα απήντων Γάλλους στρατιώτας εις 
ενταφιασμόν προπεμπομένους.

»Κατά δε την πρώτην Κυριακήν, εις 
την τράπεζαν ήδη εκαθήμεθα, ότε εις 
το ανοικτόν παράθυρον εφάνη ο ιατρός 
κ. Αφεντούλης. Μυστικώς μας είπε ότι 
απήρχετο δια να επισκεφθεί γραιάν 
τινα, ήτις εφαινετο έχουσα χολέρας 
τινα συμπτώματα. Μια ώρα είχε παρέλ- 
θει, ότε ο κ. Αφεντούλης διήλθεναύθις 
και μου ενεπιστεύθη ότι τω όντι χολέρα 
ήν η ασθένεια της γυναικός, ήτις και 
ήδη απέθανεν, ότι, ως ανεκαλύφθη, την 
επιδημίαν έφερον τα Γαλλικά στρατεύ
ματα και με προέτρεψεν ουδ ώρας, ει 
δυνατόν, να παραμείνωμεν πλέον εν 
Πειραιεί».

Πέντε χιλιάδες άνθρωποι, όλοι-όλοι 
κατοικούσαν, τότε, στον Πειραιά. Και σ 
αυτή την μικρή κοινωνία σαν κεραυνός 
ξέσπασε το φοβερό μήνυμα του Χάρον
τα που γοργά έφθανε αμείλικτος.

-  Χολέρα!

Οι φρένες σάλευαν, γιατί ο άνθρω
πος ήταν ολότελα ανήμπορος, εκείνα 
τα χρόνια, να παλαίψει την φοβερή 
επιδημία. Η μικρή πολιτεία, από την μια 
μέρα στην άλλη, νεκρώθηκε. Αλλοφρο
σύνη οδηγούσε τα βήματα μακριά από 
το μίασμα. Τα γύρω νησιά δέχθηκαν 
τους κυνηγημένους, όπως στην επι
δρομή του Ξέρξη, όπως στα χρόνια του 
μεγάλου ξεσηκωμού... Είναι ζήτημα αν 
είχαν μείνει στο επίνειο εξήντα φτωχές 
οικογένειες. Ο «Αιών» της 14ης Αυ- 
γούστου 1854, έγραφε: «Ο Πειραιεύς 
διελύθη πραγματικώς. Εκ των 5.000 
κατοίκων έμειναν, αριθμήσεως γενομέ- 
νης, μόλις 600 και εξ αυτών, άλλοι μεν 
έφυγαν ωσαύτως, οι δε μείναντες 
εξολοθρεύονται καθ εκάστην».

Στο μεταξύ, η πόλις απομονώθηκε 
από την Αθήνα, για να μη φθάοει το 
κακό οτην πρωτεύουσα. Και η «λαοκτό- 
νος» επιδημία θέριζε. Στους 20 αρρώ
στους πέθαιναν οι 18. Δεν κράτησε 
όμως πολύ, ίσως από την μεγάλη 
αραίωση του πληθυσμού. Τέλος Αυγού- 
στου 1854 η χολέρα εγκατέλειψε τον 
Πειραιά.

Παράδοξο στάθηκε ότι η Αθήνα είχε 
μείνει απρόσβλητη, αν και τα μέτρα για 
την απομόνωση του Πειραιά ήσαν ελα
στικά. Οποιος «είχε τα μέσα» περι- 
φρονούσε την απαγόρευση. Ο «Αιών» 
της 28 Ιουλίου κατήγγειλε: «Καθ 
υπόθεσιν μόνον υπάρχει υγειονομική
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Η περιοχή του Τελωνείου Πειραιώς όπως ήταν, σχεδόν έρημη, στον περασμένο αιώνα.

γραμμή μεταξύ Πειραιώς και Αθηνών. 
Και Πειραιώται ανεβαίνουσιν εις Αθή
νας, είτε ξένοι, είτε Ελληνες, και 
Αθηναίοι κατεβαίνουοιν εις Πειραια, 
είτε Ελληνες, είτε ξένοι. Τι διαφέρει, 
εάν οι μεν, ως αδύνατοι, εμποδίζονται, 
οι δε ισχυροί συγχωρούνται; Μήπως το 
νόσημα της χολέρας φοβείται ή φείδε
ται τους ισχυρούς και καταφρονεί τους 
μη ισχυρούς; Χρεωστείται εις μόνην 
την θείαν βοήθεια, αν μέχρι τούδε η 
πόλις των Αθηνών απηλλαγμένη φαίνη- 
ται του δυστυχήματος αυτού. Ας ευχη- 
θώμεν όπως ο Αγιος Θεός σώσει και 

'ηδη την Ελλάδα».
Σαράντα μέρες είχε να σημειωθεί 

κρούσμα στον Πειραιά. Και οι Αθηναίοι 
ήσαν βέβαιοιπως ηεπιδημίαείχε μείνει 
έξω από την πάλι τους. Και να, ξαφνικά, 
μια γυναίκα προσεβληθη στην οδό 
Λυσικράτους. Επειτα, 12-16 Οκτωβρί
ου, σημειώνονται δέκα κρούσματα. Τό
τε την αισιοδιοξία εκαλυψε ο πανικός. 
Η χολέρα είχε φθάσει και θανάτωνε. Σε 
τρεις μόνο μέρες η Αστυνομία είχε 
εκδόσει 12.000 διαβατήρια. Οι Αθηναίοι 
εγκαταλείπουν τον τόπο του θανάτου. 
Πώς όμως να φύγουν; Οι αχθοφόροι 
δεν επαρκούσαν. Οι αμαξάδες ζητού
σαν αστρονομικά κόμιστρα. Σκόρπισαν, 
ωστόσο, οι Αθηναίοι, όπως και όπου 
μπορούσαν, στον Πειραιά, στον ελαιώ
να παντού. Τα χωριά δεν τους δέχονται. 
Τους διώχνουν με πυροβολισμούς.

Η πρόοδος της επιδημίας γίνεται με 
αλματα. Στις 10 Νοεμβρίου 1854 είχαν 
διαπιστωθεί 42 κρούσματα και 29 θάνα
τοι.
•  Στις 11, κρουσμ. 40, θαν. 20
•  Στις 12, κρουσμ. 80, θαν. 24
•  Στις 13, κρουσμ. 109, θαν. 47
•  Στις 14, κρουσμ. 1 28, θαν. 64

Οι αριθμοί, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν 
αποδίδουν την αληθινή εικόνα της 
συμφοράς. Για διαφόρους λόγους, πολ
λά κρούσματα και αρκετοί θάνατοι 
αποκρύπτονται. Ενας γιατρός της επο
χής είχε εκμυστηρευθεί σε φιλικό του 
κύκλο ότι σε μια μέρα είχαν αποβιώσει 
306 άτομα! Λέγεται ακόμη ότι και οι 
Αρχές, για να μη επιδεινώσουν την 
κατάσταση και το καταρρακωμένο ηθικό 
των Αθηναίων, δεν ανεκοίνωναν τους 
πραγματικούς αριθμούς.

Και ο καιρός ευνοεί την εξάπλωση 
της επιδημίας.

Ο ποιητής Ζαλοκώστας αποδίδει, 
στους στίχους του, την απόγνωση των 
Αθηναίων:
«Τρέμετε πάντες! ο νότος φυσά, το 

κακόν πλεονάζει 
πόλεμος είναι και σκότος τυφλόν η 

επίβουλος νόσος, 
όπου, ομού ναυαγούν, προφυλάξεις και 

νους κι επιστήμη» 
Κυκλοφορούν φήμες ότι από νοθευ

μένο κρασί φουντώνει η χολέρα.

Εφημερίδες συνιστού ν να απαγορευ- 
θεί η πώλησις πράσων και λαχάνων. Ο 
«Αιών» -  28 Ιουλίου -  έδιδε οδηγίες: 
«Συνιστώμεν εις τους συμπολίτας να 
είναι καθάριοι και προ πάντων να 
απέχωσι της ακράτου οινοποσίας, της 
ιχθυοφαγίας, των αώρων οπωρών και 
της επήρειας των ηλιακών ακτινών»..

Και η έξοδος συνεχίζεται. Την πρω
τεύουσα καλύπτει νεκρική σιγή. Ερη
μοι είναι οι δρόμοι. Ούτε ένας διαβάτης 
στην οδό Ερμού. Αστυνομικοί σφραγί
ζουν τα καταστήματα που δεν είχαν 
πλέον καταστηματάρχη. Ωρισμενες ε 
φημερίδες διακόπτουν την έκδοσή 
τους. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν 
λειτουργούν. Δεν υπάρχουν τρόφιμα. 
Ούτε ψωμί.

Οπως πάντα, οι άνθρωποι, στην 
απελπισία τους, επικαλούνται την παρέμ
βαση των θείων. Ανώνυμος χρονικο
γράφος μας πληροφορεί σχετικώς: 
«Λίαν επιβάλλουσα και συγκινητική έ- 
γινεν η λιτανεία δια την κατάπαυσιν 
της νόσου. Ολος ο λαός ηκολούθει 
μετά λαμπάδων ανημμένων, οι ιερείς, 
πενθηφορούντες και κρατόντες υπέρ 
την κεφαλήν των τα οστά αγίων εντός 
χρυσής θήκης, διέβησαν εκ των κυριω- 
τέρων οδών. Η νυξ ήτο ωραιοτάτη, ο 
ουρανός πλήρης αστέρων, ουδέ μια 
πνοή ανέμου. Το θυμίαμα υψούτο 
αφθόνως και μυροβόλον προς τον 
ουρανόν, οι άνθρωποι έκλαιον, οι ιερείς
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’ Εντρομοι αυτοί ο ί άνθρωποι, μετα
φέρουν ένα Θύμα τής χολέρας. (’Αγ
γλική γκραβούρα τοϋ 1884). Κάτω: 
ό ποιητής Γ . Ζαλοκώστας, πού συνέ
θεσε ποιήματα για την άπόγνωσι των 
’Αθηναίων από την τρομερή νόσο.

μετά λυγμών επρόφερον τας προσευ
χές. Εσταμάτησαν εις την πλατείαν των 
Ανακτόρων, ότε αιφνιδίως φαίνονται οι 
Βασιλείς, καταβαίνοντες την κλίμακα 
των Προπυλαίων. Η φρουρά προτάσσε
ται και ούτοι προβαίνουσι προς υπάντη- 
σιν της λιτανείας. Ο βασιλεύς ασπάζε- 
ται το Ευαγγέλιον και η βασίλισσα 
επίσης, κλαίουσα. Ο λαός γονυπετείδια 
μιας ως εις άνθρωπος και το «Κύριε 
ελέησον» τονίζεται σπαρακτικώς».

Στο χάος που εδημιούργησε ο θάνα
τος στέκουν ωστόσο απτόητοι οι εκλε
κτοί. Και πρώτοι στην κατηγορία αυτή 
των ηρώων οι βασιλείς. Ο Οθων και η 
Αμαλία. Περνούν ώρες πολλές, κάθε 
μέρα, με τον απελπισμένο λαό, για να 
τον εγκαρδιώσουν, πηγαίνουν και στην 
φτωχολογιά, που έχει κατασκηνώσει 
στον ελαιώνα. Μοιράζουν χρήματα, 
παρέχουν φάρμακα, διαθέτουν το για
τρό τους.

«... Οι βασιλείς ουδόλως δειλιούσιν. 
Αφιππεύουσι και πλησιάζουσι τους πά- 
σχόντας όλως ησύχως. Δια τον βασιλέα 
είναι φυσικόν. Τοιούτος ο χαρακτήρ 
του, γενναίος, ατάραχος, ιππότης πάν
τοτε, εισερχόμενος εν τη καμίνω, δια 
να διασώση δίμηνον βρέφος και απεκ- 
δυόμενος του ενδύματος του, δια να 
σκεπάσει ασθενούντα. Αλλ η βασίλισ
σα, η ταραττομένη εις το παραμικρόν, η 
αποφεύγουσα να εγγίσει ασθενή, η 
φρικιώσα εις την επίψαυσιν της θαλα
μηπόλου της, αυτή να κρατεί την χείρα 
του πυρέσσοντος, αυτή να παρακάθη- 
ται επί της χλόης μετά της δυστυχούς 
γυναικός, της απολελάσης τον άνδρα

της εκ χολέρας και καταφυγούσης με 
τα ορφανά υπό τας ελαίας, αυτή ν' 
απομάσει με το ίδιάν της ρινόμακτρον 
τα δάκρυα των μικρών πεινώντων, δια 
να ίδει τους ωραίους μαύρους οφθαλ
μούς των, έως ου φέρωσι οι απεσταλ
μένοι τας τροφάς... Ητο πραγματικόν 
θαύμα, και απόδειξις ότι η προς τον 
τόπον αγάπη της ενίκησε την ιδιοσυγ
κρασίαν της...»

Και πάντοτε, συνέχεια μέρα και 
νύκτα, «αι απαίσιοι νεκροφόροι άμαξαι 
έφερον εστιβασμένους τους νεκρούς, 
άνευ ενός δακρύου φίλου...»

Οι άνθρωποι είχαν χάσει την ανθρω
πιά τους. Δενήσαν λίγοι οι Αθηναίοι που 
έντρομοι εγκατέλειψαν χωρίς παρηγο
ριά προσφιλή τους πρόσωπα να παλαί- 
ουν με τον θανατο, για να ζητήσουν ζωή 
για τον εαυτό τους, «ως αν η ζωη ήτο 
αθάνατος», όπως φιλοσοφώντας παρε- 
τήρησε ο Ν. Δραγούμης. Στις «Ιστορι
κές Αναμνήσεις» του ο Δραγούμης μας 
έδωσε ρεαλιστική εικόνα της συμφο
ράς:

«Αι οδοί μετεβλήθησαν εις ερή
μους, τα εργαστήρια εκλείσθησαν και η 
πόλις, απ' άκρου εις άκρον, εσίγησεν. 
Μόνος ο ήχος των ιδίων σου βημάτων 
ανέβαινεν εις τας ακοές σου και 
εξήγειρε τον τρόμον σου... Προσέβα- 
λεν εις τας ακοάς ως γόος βαθύς ο 
πένθιμος τριγμός των φορείων άτινα, 
βαρέως και βραδέως ελαυνόμενα, ω- 
δήγουν σωρούς ασαβανώτων, πολλάκις 
δε και γυμνών νεκρών προς λάκκους, 
εις ους ρίπτοντες τα σώματα οι νεκρο- 
θάπται, ως λίθους αργούς, κατεκάλυ-

πτον δΓ ασβέστου... Νόμους, αστυνο
μίας νοσοκομεία, ιατρούς, πάντα και 
πάντας είχον παραλύσει ο φόβος και ο 
θάνατος: Υπουργοί δε και νομάρχης και 
πολλοί των δημοσίων λειτουργών, κατα- 
λιπόντες αυτογνωμόνως τας θέσεις 
αυτών, κατέφυγον εις όρη και νήσους... 
Οι ιερείς κατελήφθησαν άνευ ποιμνίων 
και τα ποίμνια ανευ ποιμένων».

Κάποτε ήλθε, ωστόσο, το σωτήριο 
πλήρωμα του χρόνου. Από τα μέσα 
Νοεμβρίου 1854 αρχίζει η ύφεσις της 
επιδημίας. Και δεν αργεί να διαπιστωθεί 
η εξάλειψίς της. Οι Αθηναίοι γυρίζουν 
στα σπίτια τους. Ο απολογισμός είναι 
βέβαια τρομακτικός. Τρεις χιλιάδες οι 
νεκροί. Πολλοί περισσότεροι, ισχυρί
ζονται άλλοι.

' Ομως 3.000 άνθρωποι που έφυγαν 
σε μια πολιτεία 30.000 κατοίκων αφή
νουν τραγικό κενό. Η Αθήνα εδεκατί- 
σθη στην πραγματικότητα. Το 10% των 
κατοίκων της θανατώθηκε από την 
χολέρα. Ενας στους δέκα. Και -  στην 
ουσία -  ο αριθμός των 3.000 νεκρών 
μεγαλώνει, γιατί η πρωτεύουσα της 
Ελλάδος στην ακμή της επιδημίας δεν 
είχε βέβαια 30.000 κατοίκους. Οι πε
ρισσότεροι είχαν φύγει.

Διάφορα περιστατικά κατά την περίο
δο της επιδημίας παρουσιάζουν ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον: Μια ευγενική κυρία, η 
Υψηλάντου, συγκέντρωσε στο σπίτι της 
τριακόσια κορίτσια που έμειναν πεντάρ
φανα από την επιδημία. Εκείνη η 
εξαίρετη πράξις στάθηκε η αρχή του 
Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, που ιδρύ- 
θη, με την αρωγή καιτης βασίλισσας, το
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επόμενο έτος, το 1855.
Στην περίοδο εκείνη, το έτος 1854, 

εξέλιπαν, μεταξύ άλλων, και τρεις 
διαπρεπείς άνδρες: ο διδάσκαλος του 
γένους Γεώργιος Γεννάδιος, ο εκ των 
αρχηγών της Φιλικής Εταιρίας Πάνος 
Αναγνωστόπουλος και ο εξαίρετος νο
μομαθής, καθηγητής του Πανεπιστημί

ου Αθηνών Πέτρος Στρούμπος.
Μια από τις ανατριχιαστικώτερες 

σελίδες του δράματος συνθέτουν τα 
όσα συνέβησαν στο στρατιωτικό νοσο
κομείο, που ήταν γεμάτο από χολερο- 
βλήτους. Οι γιατροί εκτελούοαν και 
υπηρεσία νοσοκόμων. Οι ακαθαρσίες 
των ασθενών εκάλυπταν τα πατώματα

Ο Πειραιάς όπως ήταν στα 1854. Από εδώ ξεκίνησε η χολέρα, που δεκάτισε τους 
Αθηναίους και σκόρπισε τον θάνατο στην πρωτεύουσα.

Ο Οθων και η Αμαλία τριγυρίζουν 
έφιπποι στην Αθήνα και προσφέρουν 
την βοήθειά τους στους απελπισμέ
νους. Κάτω: ο Γεώργιος Γεννάδιος, 
διδάσκαλος του Γένους. Πέθανε στην 
περίοδο της χολέρας.

των θαλάμων. Πολλές φορές, πριν 
τελειώσει ο γιατρός την επιθεώρηση 
ενός θαλάμου, το 1 /5 των ασθενών του 
θαλάμου αυτού είχαν πεθάνει. Και το 
αποκορύφωμα: «Τα πτώματα των θνη- 
σκόντων», έγραψε ο Άννινος, «απετί
θεντο εις την αυλήν γυμνά, επειδή δε οι 
θανόντες ανήλθον κάποτε εις 150 
άνδρας, απετελέσθη εξ αυτών πυραμίς 
ειδεχθής πτωμάτων, κυανομελάνων, με 
τους χαρακτήρας της μορφής ηλλοιω- 
μένους και τα μέλη συνεστραμμένα εκ 
της φοβεράς αγωνίας. Και επειδή και 
μετά θάνατον τα πτώματα των χολερι- 
όντων πάσχουν ακόμη συνολκάς και 
σπασμούς, η αποτρόπαιος εκείνη των 
πτωμάτων στιβάς εκλονίζετο εξ αιφνί
διων τιναγμών, και το θέαμα τούτο το 
φρικτόν επάγωνε το αίμα».

Είχε και κωμικοτραγική νότα η φοβε
ρή ιστορία της χολέρας. ' Ενας Αθηναί
ος, όπως αναφέρει ο Τύπος της επο
χής, επιρρεπής στην μέθη, είχε προβεί 
σε υπερβολικές προς τον Βάκχον 
σπονδές. Και έπεσε, αναίσθητος, στην 
μέση του δρόμου. Εκεί τον βρήκαν οι 
νεκροφόροι, τον θεώρησαν νεκρό και 
τον έρριψαν στο κάρρο τους, επάνω 
στα πτώματα. Το κάρρο ξεκίνησε. Και 
κάποτε ο άνθρωπος από τα συνεχή 
τραντάγματα συνήλθε. Ανοιξε τα μά
τια, είδε που βρισκόταν και, κατατρομα- 
γμένος, άρχισε να κραυγάζει. Νέα 
παρεξήγησις, όπως ήτανεπόμενο: βρυ- 
κολάκιασε ο πεθαμένος! Ο τρόμος είχε 
παραλύσει τους νεκροφόρους. Το ε 
πεισόδιο έληξε στο νεκροταφείο, με 
αμοιβαίες εξηγήσεις...
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Δ ΥΟ διαφορετικά αλλά και αλλη- 
λένδετα μεταξύ τους κοινωνικά 

και πνευματικά φανερώματα και λει
τουργήματα είναι η δημοσιογραφία και 
η λογοτεχνία. Με πολυεδρική το καθέ
να υπόσταση και λειτουργικότητα, με 
πολλαπλούς χωριστούς και κοινούς 
στόχους, με πολυσήμαντες επιδράσεις 
στην προσωπική και συνολική ζωή των 
ανθρώπων. Ας ξεκαθαρίσουμε, πρώτα, 
τι είναι το ένα και τι το άλλο, για να 
δούμε, κατόπιν, την άμεση και έμμεση, 
συνάφεια και αλληλουχία τους.

Η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελ
μα, όπως όλα τα βιοποριστικά επαγγέλ
ματα. Με θεωρητική και πρακτική κατα
βολή, συναρτημένη με την επιστήμη και 
την τεχνική, ελεύθερα προσφερόμενη 
εργασία και αντίστοιχα αμειβόμενηαπό 
την ιδιοκτησία και το αναγνωστικό κοι
νό. Παράλληλα, είναι ένα λειτούργημα. 
Ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανάγ
κη. Πληροφορεί και ενημερώνει τους 
ανθρώπους για όσα συμβαίνουν στον 
κόσμο και στη ζωή, για τις αιτίες και τα 
αποτελέσματά τους, ακόμα και για όσες 
μπορούν να προβλεφτούν μελλοντικές 
εξελίξεις. Τους παρέχει έτσι τη δυνα
τότητα να γνωρίσουν και να κρίνουν, να 
συναγάγουν συμπεράσματα, να καθορί
σουν τη θέση και την πορεία τους για τη 
ζωή και το μέλλον τους. Είναι, κατά 
τρίτο, αλλά όχι για τούτο και λιγότερο 
ουσιαστικό λόγο ένα κι αυτή από τα 
μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Παλαιότερα, ως δημοσιογράφοι και 
δημοσιογραφία χαρακτηρίζονταν μόνο 
η ασχολία και οι ασχολούμενοι στον 
Τύπο, με κύριο γνώρισμα τον γραπτό 
λόγο. Σήμερα, με τις σύγχρονες κοινω
νικές και τεχνοηλεκτρονικές εξελίξεις 
και επιτεύξεις, οι έννοιές τους έχουν 
ευρυνθεί και βαθύνει. Επεκτείνονται 
στα ακουστικά και οπτικά μέσα για τη 
μαζική πληροφόρηση και ενημέρωση. 
Το Σύνταγμα, στη δεύτερη παράγραφο 
του άρθρου 15, ορίζει: «Η ραδιοφωνία 
και η τηλεόρασις τελούν υπό τον 
άμεσον έλεγχον του Κράτους, σκοπούν 
δε εις την αντικειμενικήν και επί ίσοις 
όροις μετάδοσιν πληροφοριών και ειδή
σεων, ως και προϊόντων του λόγου και 
της τέχνης, διασφαλιζομένης πάντως 
της εκ της κοινωνικής αποστολής 
αυτών και εκ της πολιτιστικής αναπτύ- 
ξεως της χώρας επιβαλλομένης ποιοτι
κής στάθμης των εκπομπών». Και η 

Ενωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημε
ρίδων, ανταποκρινόμενη στην ερύτερη 
αυτή έννοια του Τύπου και τη δημιουρ-

Στις φωτογραφίες μας ο Κωστής Πα- 
λαμάς, ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης καί ο 
Γρηγ. Ξενόπουλος. Γία τους τρεις 
αυτούς κορυφαίους της λογοτεχνίας 
μας, όπως καί για δεκάδες άλλους η 
δημοοιογραφία υπήρξε πηγή βιοπορι
σμού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Του κ. Μπάμπη Κλάρα

γημένη νέα πραγματικότητα των ραδιο
εφημερίδων και τηλεφημερίδων, κατο
χυρώνει και τους επαγγελματικά εργα
ζόμενους σ' αυτές δημοσιογράφους, 
ορίζοντας ως προϋπόθεση τη δημοσιο
γραφική τους εργασία και τη συνάρτησή 
της με την εργασία στην έντυπη εφημε
ρίδα. Ετσι, μέσα στις σύγχρονες έννοι
ες της δημοσιογραφίας και του δημοσι
ογράφου, πέρα από το γραπτό και 
έντυπο λόγο, περιλαμβάνονται, επίσης, 
ο προφορικός λόγος του ραδιοφώνου 
και η τηλεοπτική απεικόνιση και προβο
λή του. Τα στοιχεία αυτά πολλαπλασιά
ζουν και τον ρόλο του Τύπου ως μέσου 
μαζικής επικοινωνίας.

Η επίδραση που ασκεί ο Τύπος στις 
μάζες είναι πολλαπλή. Συντελεί στη 
διαμόρφωση της λεγάμενης κοινής 
γνώμης για την αντιμετώπιση των οικο
νομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πο
λιτιστικών προβλημάτων, με τηνάσκηση 
του δημόσιου ελέγχου. ΓΓ αυτό και 
θεωρείται ως τετάρτη εξουσία.

Συχνά, βέβαια, αντί να συμβάλλει 
στην έρευνα και την αποκάλυψη της 
αλήθειας, συσκοτίζει τα πράγματα, δη

μιουργεί σύγχυση και εκτρέπει τον 
άνθρωπο από τον ανθρώπινο δρόμο 
του. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα από ορισμέ
να, διεθνή συνήθως, μονοπωλιακά συγ
κροτήματα Τύπου. Η ζημιά, ωστόσο, 
που προκαλεί αντισταθμίζεται, ως ένα
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σημείο, από την προς αυτά αντίδραση 
του ίδιου του Τύπου, όσο καθίσταται 
εφικτό με την ύπαρξη πολλαπλού δημό
σιου ελέγχου και την άσκησή του από 
πολλά και ανταγωνιστικά όργανα δημο
σιότητας. Μπορεί, έτσι, ό,τι επιχειρείται 
από το ένα όργανο, να αναιρείταιαπό το 
άλλο, σε μια διασταύρωση που διαλευ- 
καίνει την αλήθεια.

Καθολικότερη ωφέλεια προσφέρει ο 
Τύπος όταν δεν απολησμονεί ότι είναι 
και μια επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, 
που έχει να εκπληρώσει και μια ευρύτε
ρη και βαθύτερη αποστολή: Να συμβά- 
λει στην ανύψωση της πνευματικότη
τας. Με την εξάπλωση των γνώσεων, 
την αισθητική καλλιέργεια, τον κριτικό 
διαλογισμό, τη διάδοση των ανθρωπιστι
κών γραμμάτων, την ανθρωπιστική εξύ
ψωση του ανθρώπου.

Σημαντικές από την τελευταία αυτή 
άποψη είναι οι αρχές που καθορίζει η 
' Ενωση Συντακτών ότι πρέπει να διέ- 
πουν τη δημοσιογραφία, με το νέο της 
από το 1978 Καταστατικό. Στο Προοίμιό 
του τα μέλη της επαναβεβαιώνουν την 
προσήλωσή τους στις ακόλουθες αρ

χές: «Στην άσκηση του δικαιώματος της 
πληροφορήσεως στο όνομα και προς το 
συμφέρον του λαού. Στις αρχές της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας, τον 
καλόπιστο διάλογο και τον σεβασμό των 
ατομικών ελευθεριών. Στην πολυμορ
φία και το πολυδιάστατο του Τύπου και 
των άλλων μέσων ενημερώσεως. Στην 
προάσπιση και διεύρυνση της ελευθε
ροτυπίας για την πληρέστερη δυνατή 
διασφάλιση του δικαιώματος της ενη
μέρωσης της Κοινής Γνώμης. Στην 
αναζήτηση της αλήθειας και τον σεβα
σμό της ιερότητας των γεγονότων και 
της ελευθερίας των σχολίων. Στους 
γραπτούς και άγραφους κανόνες της 
δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολο
γίας».

Με την πολλαπλή αυτή υπόσταση και 
λειτουργικότητα, η δημοσιογραφία επι- 
τελεί μια κοινωνική αποστολή με βαρύ- 
νουοα σημασία. Η εκπλήρωσή της 
απαιτεί ελευθερία και υπευθυνότητα. Η 
αξία της αναγνωρίζεται και εντάσσεται 
στα πλαίσια της όλης πολιτειακής λει
τουργίας. Και η άσκησή της κατοχυρώ
νεται από όλα τα δημοκρατικά Συντά
γματα. Το ελληνικό Σύνταγμα του 1978, 
στο άρθρο του 14, με τη δεύτερη 
παράγραφό του, ορίζει: «Ο τύπος είναι 
ελεύθερος. Η λογοκρισία και παν άλλο 
προληπτικόν μέτρον απαγορεύονται». 
Η κατοχύρωσή της αυτή, επαυξάνει και 
την ευθύνη της αποστολής της.

Η λογοτεχνία, από την άλλη μεριά, 
είναι και αυτή μια αποστολή και μια 
ευθύνη. Αλλά και ένα λειτούργημα, που 
τείνει να καθιερωθεί και ως επάγγελμα. 
Εισχωρεί και αυτή οτα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, επηρεάζεται από τη χρη
σιμοποίησή τους κατά τον χαρακτήρα 
και τη μορφή της, αλλά και διαδίδεται σε 
ευρύτερα στρώματα, ασκεί μεγαλύτε
ρη επίδραση στην καλλιέργεια και την 
ψυχική τους διαμόρφωση. Καλείται, ως 
εκ τούτου, να εκπληρώσει, με μεγαλύ
τερη ακόμα υπευθυνότητα, την απο
στολή της. Με τον δικό της, βέβαια, 
τρόπο, που διαφέρει από τον δημοσιο
γραφικό, κατα τον χαρακτήρα και την 
ουσία, το στόχο και τη λειτουργικότητα.

Η ονομασία της εκφράζει και τα δυό 
θεμελιακά για την έννοιά της στοιχεία: 
Είναι λόγος με τη συγκεκριμένη σημα
σία της γλωσσικής εκφοράς και υπό τη 
βαθύτερη έννοια του πνεύματος. Και 
στις δυό περιπτώσεις, είναι έντεχνος 
λόγος. Ορος που εισάγει στην όλη 
έννοια της λογοτεχνίας, ως προϋπόθε

σή της, την τέχνη. Λόγος άτεχνος, δεν 
συνιστά στοιχείο της λογοτεχνίας. Η 
έννοιά της παίρνει έτσι τον χαρακτήρα 
μιας αισθητικής κατηγορίας. Που τα 
γνωρίσματά της δεν εκφράζονται άμε
σα με τον όροτης, αλλά δεν παύουν, με 
τούτο, να υπάρχουν και να της προσδί
δουν μια βαρύνουσα υπόσταση στην 
ύπαρξη και την παρουσία της. Δεν 
απευθύνεται άμεσα στον νοητικό κό
σμο του ανθρώπου. Αποοκοπεί στη 
διαμόρφωσή του με την συναισθηματι
κή του δόνηση, την εικαστική φαντασία 
και την πλαστικότητα της μορφής που 
αποδίδει με το ύφος της που είναι και 
ήθος της.

Τα γνωρίσματα αυτά την διαφοροποι
ούν και την διαχωρίζουν από την 
δημοσιογραφία. Κατά το αντικείμενο 
και το υποκείμενο, κατά την αποστολή 
και την ευθύνη, τον εκφραστικό τρόπο 
και τα μέσα, κατά την έκταση και το 
βάθος της επενέργειας στη βίωση και 
τον ψυχισμό του ανθρώπου.

Υπάρχουν, όμως, και κοινά, επί μέ
ρους και καθόλου, σημεία, όπου η 
λογοτεχνία και οι λογοτέχνες συναν
τιόνται με τους δημοσιογράφους και τη 
δημοσιογραφία, όπως και αντίστροφα. 
Ας αρχίσουμε από τα μερικά.

Κοινό μυστικό είναι ότι για πολλούς, 
έλληνες και ξένους, λογοτέχνες η 
δημοσιογραφία υπήρξε πηγή βιοπορι
σμού, που δεν μπορούσε να τους τον 
εξασφαλίσει η λογοτεχνία. Η δημοσιο
γραφία τους έζησε, κι αυτοί την υπηρε
τήσανε με τον δικό τους τρόπο. Ο 
Παπαδιαμάντης με τα εορταστικά διη- 
γήματά του και με τις μεταφράσεις του. 
Ο Παλαμάς με τον κριτικό του λόγο και 
τα χρονικά του. Ο Κονδυλάκης ως 
Διαβάτης καιοΜελάςωςΦορτούνιομε 
τα χρονογραφήματά τους. Ο Ξενόπου- 
λος και ο Βάρναλης, με τις μυθιστορη
ματικές ο πρώτος και με τις στοχαστι
κές ο δεύτερος, επιφυλλίδες τους. Ο 
Πέτρος Χάρης και ο I. Μ. Παναγιωτό- 
πουλος με τους δοκιμιακούς λόγους 
και αντιλόγους τους. Ο ' Αγγελος Τερ- 
ζάκης και ο Μ. Καραγάτσης με τα 
κριτικά τους κείμενα. ' Αλλοι πολλοί και 
καλοί, ων ουκ έστιν αριθμός, προσφέ- 
ρανε και προσφέρουν τα πνευματικά 
τους προϊόντα, έλαβαν και λαμβάνουν 
τα προς το ζην. Γνωστά όλα αυτά.

Εκείνο που συνήθως μας διαφεύγει, 
είναι ότι η δημοσιογραφία δεν υπήρξε 
μόνο πηγή βιοπορισμού, αλλά και πηγή 
δυό ακόμη σημαντικών δωρημάτων.
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Πρώτο, υπήρξε αφετηρία και κίνητρο 
λογοτεχνικής δημιουργικότητας. Πλεί- 
στα όοα κείμενα που γράφτηκαν στις 
εφημερίδες ως αφηγήματα, ως επιφυλ
λίδες και ως στοχασμοί, αναπτύχθηκαν 
και αναδείχτηκαν σε λαμπρά διηγήματα, 
μυθιστορήματα και δοκίμια. Η πρώτη 
δημοσιογραφική παρουσίασή τους έδω- 
κε και τη δυνατότητα για μια περαιτέρω 
επεξεργασία και μορφοποίησή τους. Το 
δεύτερο είναι, ότι έφερε τους λογοτέ
χνες σε μια πιο άμεση επαφή και 
γνωριμία με το μεγάλο αναγνωστικό 
κοινό, με διπλό χαρακτήρα: Από τη μια 
μεριά έκανε τους ίδιους πιο γνωστούς 
και τα έργα τους να διαβαστούν από πιό 
πολύν κόσμο. Από την άλλη μεριά, τους 
έκανε να ζυμωθούν περισσότερο, άμε
σα καιέμμεσα, με τη ζέουσα συγκαιρινή 
τους πραγματικότητα, που τους αποκα
λύπτανε η είδηση και η επικαιρική 
ενημέρωση. Να δουν με τα ίδια τους τα 
μάτια και με τα μάτια της ψυχής τους, 
την καθημερινότητα της ζωής και τα 
καθολικότερα συμβαίνοντα. Να σκέ
φτονται πάνω σ' αυτά και να προβλημα
τίζονται. Ν' αναζητούν διεξόδους και 
να μορφοποιούν καταστάσεις και βιώ
ματα, πρόσωπα και ψυχισμούς. Να 
μεγαλύνουν και να ακεραιώνουν τα 
έργα τους, κατά το πρίσμα και τις 
υποκειμενικές τους δυνατότητες και 
ικανότητες.

Δεν πρόσφερε, όμως, μόνο η δημοσι
ογραφία στη λογοτεχνία και στους 
λογοτέχνες. Πολλά, επίσης, πήρε και 
εξακολουθεί να παίρνει κι αυτή, από 
τους λογοτέχνες και τη λογοτεχνία. Σε 
μια αγαστή συνεργασία και αμοιβαία 
ανταπόδοση. Πλούτισε και βάθυνε την 
ύλη της και την ποιότητά της. Καθιέρω
σε, και συχνά επέβαλε με το κύρος των 
συντακτών τους, ειδικές στήλες για το 
βιβλίο και για το θέατρο, για τη μουσική 
και τις εικαστικές τέχνες, για τον 
κινηματογράφο και, τελευταία, για την 
τηλεόραση. Είναι στήλες αυτές, που τις 
αποζητούσε το κοινό και που συνεισφέ- 
ρανε στην κυκλοφορία και το κύρος των 
εφημερίδων. Παλαιότεροι, επίσης, και 
μεταγενέστεροι λογοτέχνες δημοσιο
γράφοι καθιέρωσαν και αναπτύξανε, 
δίνοντας ένα κομμάτι από τον ίδιο τον 
πνευματικό τους εαυτό, φιλολογικές 
σελίδες, όπως πριν από τον δεύτερο 
πόλεμο της «Καθημερινής» με τον 
Αιμίλιο Χουρμούζιο, και μεταπολεμικά 
της «Βραδυνής» με τον υποφαινόμενο, 
και σειράς άλλων εφημερίδων, που 
ακολούθησαν τα παραδείγματά τους. 
Οι φιλολογικές αυτές σελίδες ανυψώ
σανε το πνευματικό επίπεδο του κοι

νού, προσδώσανε αίγλη και κύρος στις 
εφημερίδες, και αποτελέσανέ φυτώρια 
νέων λογοτεχνών, που διαπρέψανε και 
διαπρέπουν στα νεοελληνικά γράμμα
τα.

' Ολα αυτά είναι στοιχεία που κέρδισε 
η δημοσιογραφία από τη λογοτεχνία, με 
υλική και ηθική συγκομιδή, που άσκησαν 
την επενέργειά τους στην ίδια την 
υπόσταση, και στην ποιότητα της προ
σφοράς της. Σε αρκετή ποσότητα της 
ύλης της εισχώρησε και μια ποιότητα, 
με ένα πιο φροντισμένο γράψιμο και με 
μια καλλιέργεια αισθημάτων και ιδεών. 
Ανέβηκε έτσι, κατά κάποιο ποσοστό, 
τουλάχιστο μερικά, σε κάποιο επίπεδο 
κοινωνικών και πνευματικών αναζητή
σεων, προβληματισμών και δημιουργι
ών. Πολλοί δημοσιογράφοι μεταλλάχτη
καν σε λογοτέχνες, ήρθε και το ευρύ
τερο κοινό σε αμεσότερη επαφή με την 
πνευματικότητα, συνήθισε κι αυτό να 
σκέφτεται περισσότερο, ήρθε κι αυτό 
σε επικοινωνία με τον λόγο και την 
τέχνη, οδηγήθηκε σε μια μαθητεία και 
μια καλλιέργεια, οδηγήθηκε και η ίδια η 
εφημερίδα σε μιααυτοδιδαχή και αυτο
καλλιέργεια.

Αν αυτή η αυτοδιδαχή και αυτοκαλλι
έργεια πάρει σωστή κατεύθυνση, πολλά 
αγαθά θα εισκομήσει στη δημοσιογρα
φία. Με μια μείωση της προχειρότητας 
και της απερισκεψίας, της αγλωσσίας 
και της κακογραφίας. Στοιχεία αυτά, 
που ζημιώνουν την ίδια, και κάποτε 
αποβαίνουν ζημιογόνα και για τη λογο
τεχνία, που συναναστρέφεται μαζί της. 
Ανάγκη να τονισθεί, ότι η δουλειά δεν 
είναι να κατέβει η λογοτεχνία στο 
επίπεδο της κακής δημοσιογραφίας, 
αλλά να ανέβει η δημοσιογραφία στο 
επίπεδο της καλής λογοτεχνίας. Τα 
αρνητικά φαινόμενα δεν απολείπουν. 
Συχνά η ανεπιστημονική μεθόδευση και 
η ατεχνούργητη προχειρότητα εισχω
ρούν και στη λογοτεχνία και μεταλλάσ
σουν αρκετά κείμενά της από έντεχνα 
δημιουργήματα σε προϊόντα άτεχνου 
λόγου. Κάποτε, μάλιστα, εισχωρεί και 
μια αντιανθρώπινη -γ ια  τούτο κάθε 
άλλο παρά πνευματική- κατεύθυνση, 
ιδιαίτερα με μορφή μυθιστορηματική 
και δοκιμιακή, που ασκεί και αντιανθρώ- 
πινη -γ ια  τούτο και αντιπνευματική- 
επίδραση στην ψυχική διαμόρφωση του 
μεγάλου κοινού.

Εδώ βρίσκεται κι εκείνο το καθολικό- 
τερο σημείο, όπου συναντώνται -κα ι 
πρέπει να συναντώνται -  η δημοσιογρα
φία και η λογοτεχνία, ως προσωπικά και 
κοινωνικά ανθρώπινα φανερώματα και 
λειτουργήματα: Κοινός στόχος τους

είναι -κα ι πρέπει να είνα ι- η προσφορά 
των υπηρεσιών τους στον άνθρωπο, για 
τον προσωπικό και κοινωνικό εξανθρω
πισμό του ίδιου του ανθρώπου, σε 
ατομική και συνολική, εθνική και οικου
μενική κλίμακα. Αυτή είναι -καιπρέπει 
να είνα ι- η καθολικότερη συνεκτικότη
τα που τις συνδέει -κα ι πρέπει να τις 
συνδέει- για να συμβάλουν, κάθε μια 
με τον λόγο και τον τρόπο της, στην 
εκπλήρωση της δικής τους αποστολής, 
και κάθε γενικά ανθρώπινης προσπά
θειας και αμάχης, για μια δίχως εξωτε
ρικές και εσωτερικές αντιμαχίες και 
ανθρωποθυσίες, εναρμονισμένη με την 
περιβάλλουσα την ανθρώπινη ύπαρξη 
πραγματικότητα και τη σύνολη φύση, 
βιοτική και ψυχική ανάταση του ανθρώ
που.

Οσο πιο συνειδητή και πιο αποδοτική 
θα είναι η κοινή αυτή επιδίωξη και 
επίτευξη, τόσο και πιο άξιες του ονόμα
τος τους θα είναι και η δημοσιογραφία 
και η λογοτεχνία.

ΜΠΑΜΠΗΣ Δ. ΚΛΑΡΑΣ

ΤΙΜΗ Σ Τ Ο Ν  
Π Α Π Α Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η
Δημ. Κουτσουλέλου
Επιτ. Επόπτου Δημοτ. Εκπαιδ.

Π ΡΟΣΚΥΝΗΜΑ στο σπίτι και στον 
τάφο σου, στο αγαπημένο νησί
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σου, Γενάρχη της πεζογραφίας μας, 
είναι χρέος κάθε ' Ελληνα και Χριστια
νού, έκφραση τιμής και σεβασμού, 
ευγνωμοσύνης κι ευλάβειας της ιερής 
μνήμης σου.

Η φτωχή και πονεμένη ζωή σου 
διδάσκει, ανυψώνει, συγκλονίζει κάθε 
ανθρώπινη ψυχή. Πιστεύοντας πάντα 
στους εθνικούς και χριστιανικούς ορα- 
ματισμούς σου, αντίκρυσες το θάνατο, 
ψέλνοντας. Μας άφησες ενα τεράσιο 
έργο, με αγωνιστική ιδεολογία, μια 
πλούσια πνευματική κληρονομιά, με τη 
σφραγίδα της προσωπικότητάς σου. 
Στο πέρασμα του χρόνου, παραμένεις 
μια ιδανική Μορφή, όσιος του Ελληνι
κού Λόγου, αληθινός «Κοσμοκαλόγε
ρος», ενα αιώνιο όνομα και μια λαμπρή 
δόξα. Τίποτα δεν έχασες απ' τη γοη
τεία και τη θαλπωρή της γλυκειάς 
φωνής σου, Αλέξανδρε Παπαδιαμάντη.

Γιος ταπεινού εφημερίου, ξεκινάς 
απ' το αγαπημένο νησί σου και υψώνε
σαι, μέσα στη δοκιμασία και στον πόνο, 
στη στέρηση και στην πικρία, σε ιδεολό
γο αγωνιστή των γραμμάτων. Η ζωή σου 
ολόκληρη είναι ενα λαμπρό παράδειγμα 
αγνότητας και ταπεινοφροσύνης, αυτο
πειθαρχίας και συνέπειας. Αγαπούσες 
και νοσταλγούσες την αγνότητα της 
θρησκευτικής ζωής, γιατί ζούσε μέσα 
σου η αυστηρή παράδοση. Ιδιόμορφος 
στο χαρακτήρα, στον τρόπο της ζωής 
και στην έκφραση της τέχνης σου, 
κινείσαι πάντα ο ενα φτωχικό και 
ήρεμο περιβάλλον, που το αγιάζουν η 
αγαθότητα κι η πίστη, ο σεβασμός κι η 
νοσταλγία, το θρησκευτικό δέος κι η 
καλωσύνη.

Με τις υψηλές τάσεις στην ηθική 
πληρότητα της ζωής, την ενοραματική 
δύναμη και το δημιουργικό πνεύμα σου, 
γίνεσαι ο θεμελιωτής της νεοελληνικής 
πεζογραφίας κι ο ασύγκριτος συγγρα
φέας του νεώτερου Ελληνισμού. Με τη 
μεγάλη λυρική πνοή και το υπέροχο 
παράδειγμά σου, γίνεσαι ο μεγάλος 
οδηγός της ελληνικής γενιάς. Νοσταλ- 
γός των ερημοκκλησιών και πιστός 
τηρητής των συμβόλων και της ουσίας 
της Χριστιανικής Θρησκείας, αφιέρω
σες ολόκληρη την ύπαρξή σου στην 
υπηρεσία του πνεύματος και των υψη
λών οραματισμών της ζωής.

Ολόκληρο το έργο σου είναι αφιερω
μένο στην πίστη, στην Πατρίδα και στη 
φύση. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια 
σου:

«Ενόσω ζω και αναπνέω και σω- 
φρονώ, δεν θα παύσω να υμνώ μετά 
λατρείας τον Χριστόν μου, να περι- 
νράφωμετ' έρωτοςτηνφύσινκαινα

ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσιι 
ελληνικά ήθη».

« Ελαμψε δε τότε ο ναός όλος κα 
ήστραψεν επάνω εις τον θόλον c 
Παντοκράτωρ με την μεγάλην και επι
βλητικήν μορφήν και ηκτινοβόλησε το 
επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυ- 
ρίας γλυφάς τέμπλον, με περικαλλείς 
της αρίστης βυζαντινής τέχνης εικό
νας του, με την μεγάλην εικόνα της 
Γεννήσεως, όπου «Παρθένος καθίζε
ται τα Χερουβείμ μιμουμένη», όπου 
θεσπεσίως μαρμαίρουσιν αι μορφαί του 
Θείου Βρέφους και της Αμώμου Λε- 
χούς, όπου ζωντανοί παρίστανται αι 
όψεις των Αγγέλων, των μάγων και των 
ποιμένων, όπου νομίζει τις, ότι στίλβει ο 
χρυσός, ευωδιάζει ο λίβανος και βαλσα
μώνει η σμύρνα και όπου φαντάζεται 
τις, εις μιαν στιγμήν, ότι ακούει το 
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ!» («Στο Χριστό 
στο Κάστρο») «Ω αυγή, γλυκειά αυγή, 
που ανθίζεις και ροδίζεις εκεί εις το 
ύψος, αλλά και τόσον χαμηλά επάνω 
από εκείνην την ράχιν την αντικρυνήν 
της ακτής, που κλείει τόν λιμένα.

Ευτυχή τα αρνάκια του βουνου, τα 
βόσκοντα εκεί στα πλάγια του βουνού, 
που φθάνουν έως την κορυφήν της 
ράχης και πηδούν και χορεύουν και σε 
απολαύουν εγγύθεν και μεθύουν, ω 
αυγή, από τα αρώματά σου. Πλέον 
ευτυχή τα πουλάκια, που πετούν, κλώνα 
εις κλώνα και σκιρτούν και αναγαλλιά
ζουν εις την θείαν επαφήν σου... 
Ευτυχής και ο βοσκός... τόσον πολύ 
ευτυχής, ώστε ούτε το υποπτεύει...» 
(«Τα Ρόδινα Ακρογιάλια»),

«Ερρέμβαζον, αναβλέπων εις τους 
κλώνους της τους κραταιούς και ανοι- 
γόκλειον ηδυπαθώς τα χείλη εις την 
πνοήν της αύρας της, εις τον θρούν 
των φύλλων της. Εκατοντάδες πουλιών 
ανεπαύοντο εις τους κλώνους της 
έμελπον τρελλά τραγούδια... Δρόσος, 
άρωμα και χαρμονή εθώπευον την 
ψυχήν μου...» («Υπό την βασιλικήν 
δρύν»)

Ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός Σπάρος 
Μελάς γράφει σχετικά:

«Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ε ί
ναι στην πεζογραφία το άξιο αντίστοιχο 
του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου 
Σολωμού. ’ Εζησε και δημιούργησε με 
τον ίδιο πόθο αγνείας, με την ίδια 
βαθειά καιασάλευτη θρησκευτική πίστη 
-  την πίστη των πατέρων μας -  με την 
ίδια έγνοια της εθνικής ζωής και 
κληρονομιάς, με το ιδανικό της πηγαί
ας , της ανόθευτης τέχνης, της μεγαλό
πρεπης απλότητας, στο μεταχείρισμα 
των θεμελιακών στοιχείων της εθνικής 
ζωής, με το ίδιο ασκητικό πνεύμα και 
την ίδια καθαγίαση στους υψηλούς

σκοπούς της τέχνης. Είναι, μ' ενα 
λόγο, αληθινά, ο πρώτος εθνικός συγ
γραφέας του νεώτερου Ελληνισμού».

Κι ο ακούραστος ερευνητής του 
έργου του και εκλεκτός λογοτέχνης κ. 
Γ. Βαλέτας συμπληρώνει:

«Το έργο του Παπαδιαμάντη έχει 
κοινωνικό περιεχόμενο. Μας δίνει μια 
Ελλάδα λαϊκή, ναυτική, νησιώτικη και 
πονεμένη, νοσταλγική κι ονειρεμένη, 
μαυρομαντηλού, γεμάτη γυναίκες και 
γριές, δουλεύτρες κι ακαμάτρες, γιορ-

Η προτομή και το σπίτι του Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο.
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ταστική, όλο αφρός και κύμα και ειδύλ
λιο και καημός και όραμα, που υποφέρει 
και περιμένει τους ξενιτεμένους, που 
ζη το δράμα της, με πίστη στο Θεό της, 
αλλά και στον εαυτό της. Μια Ελλάδα με 
τις βαθύτερες αξίες της, τις πιο πηγαί
ες. Υπάρχει στον Παπαδιαμάντη, όπως 
στον Σολωμό, ενότητα και συνολική 
σύλληψη ζωής, οραματισμός και μαγεί
ας, Ελλάδα και ποίηση».

Πολλές σκέψεις δημιουργεί στις 
ψυχές μας το προσκύνημά μας στην 
αγαπημένη σου Σκιάθο.

Τώρα εδώ όλα έχουν, αλλάξει: Τα 
τοπία και η ζωή, τα ήθη και οι άνθρωποι. 
Βαρβαρικές φωνές, θορυβώδη τραγού
δια, βέβηλα χέρια, λεηλασία διεθνών 
τουριστών έχουν καταστρέψει τη γαλή
νη του πανέμορφου νησιού, και πλήθη 
της απιστίας έχουν εισβάλλει κι έχουν 
φέρει την πλεονεξία, τη διαφθορά και 
τη σύγχυση. Τα θαλασσοπούλια, τα 
δελφίνια κι οι φώκιες χάθηκαν. Οι 
ωραίες ακρογιαλές, που ζωηρά έχεις 
περιγράφει, έγιναν κέντρα κερδών κι 
ευζωίας. Η απλή νησιώτικη ζωή έγινε 
ανήσυχη και πολύπλοκη. Η μαρμάρινη 
προτομή σου με την επιγραμματική από 
κάτω φράση σου: «Σα νάχαν ποτέ 
τελειωμό τα πάθια κι οι καϋμοί του 
κόσμου», σε περίβλεπτη θέση, στην 
είσοδο του νησιού, στέκεται μάρτυρας 
αυτής της ολοφάνερης αλλαγής.

Οπως περιπλανόμαστε στους δρό
μους και στις ακρογιαλιές του νησιού, 
σε βλέπουμε μπροστά μας, Αλέξανδρε 
Παπαδιαμάντη, σε κάθε βήμα μας, 
ρακένδυτο και περιφρονημένο, λιθοβο- 
λημένο κι αυτοεξόριστο, ευαίσθητη κι 
ασκητική ψυχή, ασυμβίβαστο και δημι
ουργικό, δυνατό και υπέροχο, άμωμο 
και πάναγνο, στο πέρασμα του χρόνου. 
Εμπνεόμαστε απ το ισχυρό πνεύμα 
σου, που ενσαρκώνει το έργο και το 
παράδειγμά σου, επάνω από εποχές και 
τεχνοτροπίες, και οδηγεί στο δρόμο 
των υψηλών και ωραίων ελληνικών 
ιδανικών. Η αγνή κι ιερή ψυχή σου κάνει 
τις σκέψεις μας ουράνια μουσική, που 
ανεβαίνει ψηλά στο θεό, μαζί με τους 
ωραίους στίχους του ποιητή μας:

«Ο κάθε στοχασμός σου 
ασμάτων άσμα, 
στον κόσμο το δικό σου, 
κόσμος το κάθε πλά
σμα»

ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ

— Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Σκουλαρίκης ομιλών.

Με λαμπρότητα γιορτάσθηκε και ε 
φέτος η Εθνική Επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, από τις υπηρεσίες 
της Αστυνομίας Πόλεων.

Ανάλογες εκδηλώσεις 
έγιναν και σε όλες τις μεγάλες μονά
δες. Στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως 
τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Υπουργός 
κ. Σκουλαρίκης, ο οποίος τόνισε τα 
εξής χαρακτηριστικά:

Οι μέρες είναι σύμβολα του χρόνου. 
Μα κάποιες όμως μέρες στέκονται 
πάνω από του χρόνου την έννοια και 
γίνονται σύμβολα στην Ιστορία του κάθε 
λαού.

Αυτές οι μέρες αποτελούν τις εθνι
κές επετείους τους.

Ο γιορτασμός όμως των εθνικών 
επετείων, οπωσδήποτε δεν είναι -  και 
δεν πρέπει να είναι -  απλά και μόνο ενα 
μνημόσυνο γεμάτο αναφορές και ανα
μνήσεις στην αντριοαύνη και τον ηρωι
σμό των προγόνων μας.

Ο γιορτασμός των εθνικά ιστορικών 
στιγμών αποκτά ουσιαστικό περιεχόμε
νο, όταν συνδέει το χθες με το σήμερα 
και το αύριο, όταν μέσα από τις 
αναμνήσεις του παρελθόντος προβάλ
λουν τα πραγματικά αίτια της εθνικής 
έξαρσης, όταν τα θετικά και αρνητικά 
συμπεράσματα γίνονται πολύτιμη πείρα

για το παρόν και φωτεινός σηματοδό
της για το μέλλον.

Η πατρίδα μας στη μακραίωνη ιστορι
κή της διαδρομή έχει να σημειώσει 
πολλές τέτοιες μέρες που θα αποτε
λούσαν εθνικές επετείους. Το σύγχρο
νο κράτος μας είχε καθιερώσει την 25η 
Μαρτίου σαν ημέρα της εθνικής μας 
παλιγενεσίας. Μα ήρθε και η 28 του 
Οκτώβρη 1940. Μια άλλη μεγάλη ιστο
ρική ημέρα για το Λαό μας.

Την ημέρα αυτή η Ιταλία επιτέθηκε 
στη χώρα μας και τα γεγονότα που 
επακολούθησαν κάτω από τις συγκεκρι
μένες συνθήκες, την επέβαλαν στην 
συνείδηση του Λαού μας κΤ αυτή σαν 
Εθνική Γιορτή. Οι προοπτικές για μια 
λαμπρή ιταλική νίκη ήταν ευοίωνες. Η 
υπεροχή τους σε έμψυχο και άψυχο 
υλικό ασύγκριτα μεγαλύτερη. Ο επε
κτατισμός της φασιστικής Ιταλίας πυρο
δοτούσε τις ορδές του Μουσσολίνι.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα βρισκόταν 
σε σχεδόν τραγική κατάσταση.

Τα εφόδια μηδαμινά, προετοιμασία 
για πόλεμο ανύπαρκτη, πολεμικά μέσα 
ελάχιστα.

Παράλληλα, οι ερωτοτροπίες του 
διδάκτορα Μεταξά με τη χιτλερική 
Γερμανία και από τη προσωπική του 
ιστορία και από ιδεολογική ταύτιση των 
καθεστώτων που επικρατούσαν και στις 
δυο χώρες και οι διώξεις κατά των
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δημοκρατικών αντιπάλων του, είχαν 
σπείρει στον ελληνικό λαό τη σύγχιση 
και το διχασμό.

Την ώρα όμως της επίθεσης το 
σκηνικό στην Ελλάδα σχεδόν ως εκ 
θαύματος άλλαξε. Από τον πρώτο 
φρουρό της Πίνδου που δεχόταν την 
αιφνιδιαστική επίθεση, μέχρι τον τελευ
ταίο πολίτη, αντηχούσε το σάλπισμα του 
εθνικού συναγερμού, αντηχούσε ξεκά
θαρο και αποφασιστικό το ΟΧΙ σύσσω
μου του ελληνικού λαού, ξεχνώντας τις 
μεταξύ τους διαφορές.

Οι μάχες στα ελληνοαλβανικά σύνο
ρα ήταν άγριες. Οι απώλειες μεγάλες.

Ο ηρωισμός του ελληνικού στρατού, 
τόσο απαράμιλλος που έφτασε τα όρια 
του παράλογου. Μπροστά σ ' αυτό το 
μοναδικό φαινόμενο, τα τεχνικά πολε
μικά μέσα και η αριθμητική υπεροχή 
απέκτησαν δευτερεύουσα σημασία.

Πρωταγωνιστής στα πεδία των μαχών 
αναδείχτηκε η ψυχή, ο ηρωισμός, η 
αυτοθυσία, το φρόνημα.

Πρωταγωνιστής της ιστορικής εξέλι
ξης αναγορεύτηκε η ενότητα, η εθνική 
ομοψυχία, η φιλοπατρία, η φιλειρηνικό- 
τητα του εληνικού λαού.

Από τη πρώτη στιγμή η ορμή της 
ιταλικής επίθεσης χάθηκε.

Με συνεχείς αντεπιθέσεις ο ελληνι
κός στρατός απώθησε τους φασίστες 
εισβολείς βαθειά μέσα στην Αλβανία. Η 
νίκη για άλλη μια φορά φτερούγισε 
πάνω από τις ελληνικές σημαίες.

Μια ακόμα σελίδα δόξας εμπλούτισε 
το χοντρό βιβλίο της ελληνικής ιστορί
ας.

Μετά από λίγους μήνες οι Γερμανοί 
ναζιστές επιτέθηκαν με τη σειρά τους 
εναντίον της ηρωικά μαχόμενης Ελλά
δας. Μπροστά και σ ' αυτό το πρόσθετο 
βάρος, ο μικρός ελληνικός λαός δεν 
μπορούσε να αντέξει. Η αντίστασή του 
όμως και απέναντι στον καινούργιο 
κατακτητή ήτανε τέτοια, ώστε να απο- 
σπάσει το θαυμασμό όχι μόνο του 
κόσμου ολόκληρου, αλλά και αυτού του 
ίδιου του εισβολέα.

Την ώρα που οι Γ ερμανοί μόλυναν το 
βράχο της Ακρόπολης με την ανύψωση 
της σβάστικας, εκείνη την ίδια ώρα 
άρχιζε κιόλας η εθνική αντίσταση του 
υπόδουλου μα πάντα ελεύθερου ελλη
νικού Λαού.

Σε κάθε γωνιά της σκλαβωμένης 
πατρίδας οι πατριώτες πύκνωναν τις 
τάξεις των αντάρτικων οργανώσεων.

Τη σελίδα του αλβανικού έπους 
διαδέχεται η σελίδα του έπους της 
Εθνικής Αντίστασης.

Η Ελευθερία, η Εθνική Ανεξαρτησία 
και η Εδαφική Ακεραιότητα της Ελλά
δας είναι τα ιδανικά και τα οράματα που 
καθοδηγούν σε πόλεις και βουνά τους 
αγωνιστές του Λαού.

Έτσι ο αγώνας που άρχισε στις 28 
του Οκτώβρη του 1940, συνεχίζεται με 
την Εθνική Αντίσταση και τελειώνει με 
την αποχώρηση των στρατευμάτων κα
τοχής που καταγράφεται στην Ιστορία 
μας σαν μια συνέχεια και σαν μια από τις 
λαμπρότερες σελίδες της.

Τα ιδανικά και τα αίτια που οδήγησαν 
ενωμένο τον ελληνικό Λαό στον αγώνα 
κατά του φασισμού, της σκλαβιάς και 
της υποδούλωσης, παραμένουν πάντα 
επίκαιρα και ανεξίτηλα.

Είναι τα ιδανικά της Ειρήνης, της 
Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας, της 
Ακεραιότητας και της αντιφασιστικής 
πάλης, που και σήμερα εμπνέουν τον

ελληνικό λαό στη σύγχρονη πορεία του.
Είναι αυτά τα ιδανικά, που σήμερα, 

καθώς πληθαίνουν οι απειλές ενός 
πυρηνικού ολέθρου και προβάλλονται 
διεκδικήσεις κατά της εδαφικής μας 
ακεραιότητας, κρατούν ενωμένο και 
αποφασιστικό το λαό μας για τη προά
σπιση της ειρήνης και της ανεξαρτησί
ας.

Η Εθνική Ομοψυχία είναι η ακαταμά
χητη δύναμη του λαού μας που εγγυά- 
ται τη τελική δικαίωση τόσων και τόσων 
αγώνων και θυσιών για την Εθνική μας 
Ανεξαρτησία, την Ελευθερία και τη 
Δημοκρατία.

Έτσι και σήμερα, η μικρή Ελλάδα, 
εμπνεόμενη από αυτά τα ιδανικά, μαζί 
με τους λαούς της Δύσης και της 
Ανατολής, του Βορρά και του Νότου, 
αγωνίζεται με όλες της τις δυνάμεις για 
την επικράτηση της λογικής και της 
φιλίας των λαών, για τη προάσπιση της 
παγκόσμιας ειρήνης.

Η Διεθνής -  κύρια λαϊκή -  ανταπόκρι
ση σ ' αυτό τον αγώνα της Ελλάδας, μας 
δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχί- 
αουμε.

Αυτός ο αγώνας είναι ο καλύτερος 
γιορτασμός, η μεγαλύτερη τιμή που 
μπορεί να αποδοθεί στους ανώνυμους 
και επώνυμους, που έπεσαν για τη 
Πατρίδα, την Ειρήνη και την Ανεξαρτη
σία.

929



Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Ο Υ  
Α Τ Ο Μ Ο Υ

Τ ο υ  Υ π .  Α '  κ.  Α ν δ ρ .  Κ ο ύ τ ρ α

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ όταν γεννιέται δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά ένα ον γεμάτο 
μύξες, ούρα και κλάματα. Αυτό όμως το 
ον ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο 
θα ευρεθεί θα αποκτήσει και την 
ανάλογη προσωπικότητα.

Π.χ. εάν βρούμε ένα παιδάκι οτο 
δρόμο νεογέννητο, τυλιγμένο οε εφη
μερίδες, όπως τον παληό καλό καιρό 
γινόταν, που γεννιόταν πολλά παιδιά, 
από τα οποία πέθαιναν τα περισσότερα, 
και το πάρουμε και το βάλουμε σε μια 
ελληνική οικογένεια, ύστερα από λίγο 
το παιδάκι αυτό θα λέγει μπαμπά, μαμά, 
φαί, ψωμί και σιγά σιγά, ώσπου να πάει 
στο σχολείο θα μάθει να κάνει τον 
σταυρό του, να κάνει την προσευχή του 
και γενικά θα πάρει τα βασικά εκείνα 
γνωρίσματα που έχουν όλα τα Ελληνό
πουλα.

Εάν το ίδιο το παιδάκι, όπως είναι 
τυλιγμένο στις εφημερίδες, το πάρου
με και το βάλουμε σε μια Γαλλική 
οικογένεια, σε λίγο θα αρχίσει να λέει 
bon jour κλπ. και θα γίνει ένα τέλειο 
Γαλλιδάκι.

Η μεταβολή του ίδιου αυτού όντος σε 
Γάλλο, ' Αγγλο, Γερμανό ή Ιταλό, με τις 
βασικές ιδιότητες του καθενός, δηλα
δή ο ένας είναι ορθόδοξος, ο άλλος 
καθολικός, ο άλλος διαμαρτυρόμενος 
θα οδηγήσει ακριβώς στο γεγονός το όν 
αυτό να διαμορφωθεί με την κοινωνικο
ποίηση (socialsation) σε ένα κοινωνικό 
ον με ορισμένα προσωπικά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα.

Η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία 
η οποία παίρνει τον άνθρωπο από ζώο, 
όπως γεννιέται (homo sapiens) και τον 
κάνει αυτό που είμαστε, άνθρωπο 
κοινωνικό, ανάλογα με το περιβάλλον 
του.

Η κοινωνικοποίηση δεν είναι μια 
διαδικασία γενική και αφηρημένη, αλλά 
είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη, η 
οποία μας παίρνει ζώα και μας κάνει
Ελληνες, Γάλλους, Γερμανούς, Ιτα

λούς κλπ. Είναι η φυσική μεταβολή την

οποία υφιστάμεθα μετά την γέννησή 
μας, με την οποία μαθαίνουμε π.χ. να 
μιλάμε μιά ή δυόγλώσσες, ναπιστεύου- 
με σε καποια αξία, να αγαπάμε, να 
μισούμε, να διακρίνουμε τον φίλο από 
τον εχθρό και σιγά - σιγά και με άλλα 
στάδια της κοινωνικοποίησης, σχολείο, 
εκκλησία, στρατιωτικό, βιβλία κλπ., 
φθάνουμε σε μια ορισμένη στιγμή να 
είμαστε αυτό που είμαστε.

Αυτή η βασική σημασία της κοινωνι
κοποίησης και των νέων γι αυτή 
μελετών έδωσε μια απίθανη ευκαιρία 
σε ένα μεγάλο Ελβετό συνθέτη να 
ζωντάψει ένα δράμα που συνέβει σε 
ενα χωριό της Γερμανίας κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου 
πολέμου, το οποίο είναι χαρακτηριστικό 
και για την εποχή μας.

Στο χωριό αυτό διαδόθηκε ότι ο 
δάσκαλος του χωριού βρήκε ένα παιδά
κι, το οποίο ήτανεβραιόπουλο, το πήρε 
το παιδάκι αυτό και άρχισε να το 
ανατρέφει, όχι βέβαια σαν εβραιόπου- 
λο, αλλά σαν -άριος, όπως ήταν και ο 
δάσκαλος.

Αλλά επειδή στο χωριό το παιδί το

θεωρούσαν όλοι σαν Εβραίο, του απέδι
δαν και τα γνωρίσματα του Εβραίου και 
το παιδάκι υπέστη τέτοια επίδραση, 
ώστε και αυτό πίστευε πια ότι ήταν 
Εβραίος και ότι είχε όλα τα γνωρίσματα 
των Εβραίων. Στο τέλος το παιδί το 
σκοτώνουν οι Γερμανοί και αυτοκτόνη- 
σε και ο δάσκαλος και η γυναίκα που το 
είχε γεννήσει.

Κοινωνικοποίηση του ανθρώπου (so
cialsation) είναι όπως είπαμε η διαδικα
σία κατά την οποία ο άνθρωπος από ένα 
ανθρώπινο ζώο (homo sapiens) που 
γεννιέται, φτάνει να γίνει ένας συγκε
κριμένος άνθρωπος που να ανήκει σε 
μια ορισμένη κοινωνία.

Οχι δηλαδή ο απλός κοινωνικός 
άνθρωπος, αλλά ο συγκεκριμένος κοι
νωνικός άνθρωπος, όχι ο αφηρημένος 
άνθρωπος, αλλά ο συγκεκριμένος κοι
νωνικός άνθρωπος, ο κύριος τάδε η 
κυρία τάδε, ο Αγγλος, ο Γάλλος, ο 
Ελληνας κλπ.
Ο άνθρωπος γεννιέται με τις απολύ

τως φυσιολογικές ιδιότητές του, μαθαί
νει κατ' αρχή από την οικογένειά του να 
αρθρώνει τις πρώτες στοιχειώδεις κοι
νωνικές λέξεις, την πρώτη κοινωνική 
συμπεριφορά, μετά παίρνει από το 
σχολείο ορισμένα άλλα στοιχεία, στη 
συνέχεια από την παρέα, από τον 
κινηματογράφο, την τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο, από τα βιβλία, τις εφημερί
δες, ώσπου φθάνοντας π.χ. στα 18 
χρόνια του τον θεωρεί πλέον η κοινωνία 
κατά τεκμήριο ότι ξέρει το καλό και το 
κακό, ότι μπορεί να αναλάβει δικαιώμα
τα και υποχρεώσεις, δηλ. ότι είναι 
ικανός προς δικαιοπραξία, του δίδει 
δικαίωμα ψήφου και τον θεωρούμε πια 
σαν ένα συγκεκριμένο πολίτη μιας 
συγκεκριμένης χώρας.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ ΑΣ

ΠΙΙ>: ΔΕΝ ΓΔΥΤΙΙΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ζευγάρι πουλούσε 

λιανικώς την ηρωίνη 
στο σπίτι τους!

Σε κατάστημα λιανικής πωλήσεως 
ηρωίνης είχαν μετατρέψει το σπίτι 
τους, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 114 
στον Κορυδαλλό, ο Αποστολής Αθηναί
ος 25 ετών και η νεαρή σύζυγός του, 
Αναστασία, 23 ετών.

Οι δουλειές πήγαιναν θαυμάσια, και 
πολύς κόσμος από το «συνάφι» άρχισε 
να μπαινοβγαίνει στο σπίτι, για να 
προμηθευτεί τη «δόση» του.

Αυτή όμως η επιτυχία, στάθηκε 
μοιραία για το νεαρό ζευγάρι. Οι 
αστυνομικοί... περίεργοι, όπως πάντα, 
αντιλήφθησαν την ασυνήθιστη κίνηση 
στο διαμέρισμα και αρχισαν την παρα
κολούθηση.

Στην κατάλληλη στιγμή έκαναν έ 
φοδο και συνέλαβαν τον Αθηναίο και 
τη ούζυγό του. Ακολούθησε έρευνα 
στο διαμέρισμα, όπου κρυμμένα σε 
διάφορα μέρη βρέθηκαν: ηρωίνη, συ
νολικού βάρους 12 γραμμαρίων, δύο 
βαζάκια, εμπλουτισμένα με ηρωίνη, μια 
μεταχειρισμένη σύριγγα και ένα κουτα
λάκι -απαραίτητα σύνεργα τη τη χρήση 
ηρωίνης- εξήντα χιλιάδες δρχ , ένα 
βιβλιάριο καταθέσεων με 120.000 
δρχ., ένα γιαπωνέζικο ξίφος και ένας 
σκελετός.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι 
ο Αθηναίος, που ήταν και αυτός τοξικο
μανής, προμηθευόταν την ηρωίνη, από 
τον Δημήτρη Ατταλίδη. Ο τελευταίος 
την αγόραζε από τον Μάνο Λιόλιο και 
την πουλούσε στον Αθηναίο, αντί 
5.000 δρχ. το γραμμάριο.

Μετά τις αποκαλύψεις του Αθηναί
ου, οι αστυνομικοί έστησαν την παγίδα 
τους και περίμεναν. Οχι πολύ. Σε 
λίγο, ένας ένας από τη σπείρα που 
διακινούσε την ηρωίνη έπεφταν μέσα.

Τελικά συνελήφθησαν: Δαμιανίδης 
Λ. Δόλιος, 25 χρόνων, κάτοικος Καβά
λας, Δημητρης I. Ατταλίδης, 25 χρό
νων, κάτοικος Καβάλας, Σάββας I. 
Βλαχόπουλος, 26 χρόνων, συνεταίρος 
του Ατταλίδη, Απόστολος Αθηναίος και 
η γυναίκα του Αναστασία και Ευστράτι
ος Ν. Βούλγαρης, κάτοικος Νίκαιας.

Στο κύκλωμα της ηρωίνης είναι

Αναστασία Αθηναίου. Μαζύ με τον 
άνδρα της «επεδιδόταν» στο εμπόριο 
ναρκωτικών.

ακόμα άλλα δύο άτομα.
Ο Νίκος Α. Μαλανδράκης και ο 

Κώστας Β. Μαρουγκλιάνης, που φέ
ρονταν σαν πελάτες του Αθηναίου.

Συνολικά οι άνδρες της Ασφαλείας 
Πειραιώς κατάσχεσαν 32,5 γραμμάρια 
ηρωίνης και 15 γραμμάρια χασίς.

Οι συλληφθέντες απεστάλησαν 
στον εισαγγελέα.

Μαζί με τα έπιπλα 
πούλαγαν και χασίς
Σε προκάλυμμα διακινήσεως ναρ

κωτικών είχε μεταβληθεί το κατάστημα 
επίπλων του Ευαγ. Μπάρμπα, 22 ετών, 
στην οδό Μαραθώνος 25, στον Ταύρο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος 
κρατούσε για τον εαυτό του την ηρωί
νη και διακινούσε στις πιάτσες των 
τοξικομανών χασίς.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη
σαν από όργανα της Γενικής Ασφαλεί
ας Πειραιώς 4 άτομα: Ο Κ. Καραγιάν- 
νης, 25 ετών, μηχανικός αυτοκινήτων, 
ο Ε. Μπάρμπας, ο I. Χατζαρίδης, 25 
ετών, άεργος, και ο Λίβυος Ελ Σαλέμ, 
22 ετών, μηχανικός αυτοκινήτων.

Υστερα από σχετικές πληροφορίες 
που έφθασαν στη Γενική Ασφάλεια 
Πειραιώς, ο Μπάρμπας ετέθη υπό 
στενή παρακολούθηση. Διαπιστώθηκε 
ότι εκτός από τις συναντήσεις υπό
πτων ατόμων που είχε στο κατάστημα 
του, είχε και ιδιαίτερες συναντήσεις 
σε ανοικτούς χώρους όπου μετέβαινε 
οδηγώντας ένα μοτοποδήλατο παίρ
νοντας και τις σχετικές προφυλάξεις.

Τα λαγωνικά της Γενικής Ασφαλεί-

931



Απόστολος Αθηναίος. Τοξικομανής ο 
ίδιος είχε μετατρέψει το διαμέρισμά 
του σε κατάστημα λιανικής πωλήσεως 
ναρκωτικών.

ας Πειραιώς τον συνέλαβαν επ αυτο- 
φώρω ενώ παρέδιδε ένα φακελάκι 
χασίς σε τοξικομανή και επαρνε 2.000 
δρχ.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε 
στο κατάστημά του βρέθηκαν 120 
γραμμάρια χασίς και διάφορα εργαλεία 
που χρησιμοποιούν οι τοξικομανείς.

Οπως προέκυψε από την προανά
κριση ο Μπάρμπας αγόραζε από τα 
στέκια των τοξικομανών μικροποσότη- 
τες ηρωίνης κάνοντας ο ίδιος χρήση. 
Το χασίς αγόραζε χονδρικώς από τον 
Καραγιάννη ο οποίος διατηρούσε συ
νεργείο αυτοκινήτων στο Κουκάκι. Ο
πως ομολόγησε ο τελευταίος το χασίς 
προμηθευόταν από έμπορο που βρί
σκεται στο εξωτερικό.

Ο Χατζαρίδης συνεληφθη για τι 
ψάρευε τοξικομανείς στις πιάτσες της 
Καλλιθέας και του Ταύρου.

Μαφιόζοι έριχναν 
στην αγορά 30 κιλά 
μπρούτζο για χρυσό

Ο,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αυτό 
το γνώριζε πολύ καλά πολυεθνική 
σπείρα, που ήθελε να πλασάρει για 
ατόφιο χρυσάφι 30 κιλά ειδικά κατα
σκευασμένο στην Ιταλία μπρούντζο, με 
αναμενόμενο κέρδος ένα εκατομμύριο 
δραχμές.

Η μεγάλη «μπάζα» όμως έμεινε 
άπιαστο όνειρο γιατί τις διαπραγματεύ
σεις για την πώληση του χρυσου τις 
έκαναν σε... αστυνομικό της Ασφάλει

ας Πειραιώς. Και από επίδοξοι εκατομ
μυριούχοι τα μέλη της σπείρας βρέθη
καν υπόδικοι για απάτη.

Τη σπείρα αποτελούσαν οι Ιταλοί 
Βιτσέντσο Φούσκο, 38 χρόνων και 
Ροζάριο Επιφάνι, 44 χρόνων και οι 
Σταμ. Ζαγανίδης 45 χρόνων, Αντ. Δα- 
σύρας, 48 χρόνων και Νικ. Δεληλάμ- 
προς, 44 χρόνων. Μετείχε επίσης ο 
Δυτικογερμανός Χανς Γκούμπα, 52 
χρονών.

Οι δύο Ιταλοί ήλθαν στην Ελλαδα 
προ μηνός περίπου και συναντήθηκαν 
με το φίλο τους Δεληλάμπρο στο σπίτι 
του, όπου και φιλοξενήθηκαν. Του 
είπαν ότι έχουν 6 πλάκες χρυσού 
συνολικού βάρους 30 κιλών και του 
ζήτησαν να συνεργαστούν για να το 
πουλήσουν. Ο Δεληλάμπρος θα έπαιρ
νε φυσικά προμήθεια. Ετσι δέχθηκε 
την πρότασή, τους και συνεστησε τους 
Ιταλούς στους Ζαγανίδη και Δασύρα. 
Οι τελευταίοι συμφώνησαν να πάρουν 
σαν αμοιβή το 20% της αξίας του 
χρυσού.

Από κείνη τη στιγμή τα μέλη της 
σπείρας άρχισαν να αναζητούν αγορα
στές στην πιάτσα, η πληροφορία όμως 
έφθασε και στη Γενική Ασφάλεια Πει
ραιώς. Αμέσως οι δράστες ετέθησαν 
υπό παρακολούθηση και διαπιστώθη
καν οι επαφές τους. Ανδρες της 
Ασφαλείας μέσω τρίτων προσώπων 
κατάφεραν να μπουν στο κύκλωμα των 
απατεώνων και ένας αστυνομικός εμ
φανίσθηκε ως αγοραστής.

Χρυσός το δείγμα
Οι «μαφιόζοι» από το Παλέρμο και 

την Νάπολι για να πείσουν τον «πελά
τη» ότι θα του πουλήσουν ατόφιο 
χρυσάφι, του έδωσαν για δείγμα μια 
ράβδο πραγματικού χρυσου βάρους 40 
γραμμαρίων.

Το ραντεβού κλείστηκε σε ζαχαρο
πλαστείο των Αθηνών για να πάνε όλοι 
μαζί στο σημείο όπου φυλαγόταν ο 
«χρυσός», να γίνει επί τόπου «τεστ» 
και στη συνέχεια ο «αγοραστής» να 
παραλάβει το «πράμα» και να δώσει τα 
χρήματα.

Οι Ζουγανίδης και Φούσκο οδήγη
σαν τον αστυνομικό σε διαμέρισμα 
στην οδό Ακαρνανίας 19 των Αμπελο
κήπων όπου τους περίμενε ο Επιφανί. 
Τότε όρμησαν στο διαμέρισμα οι αστυ
νομικοί, που τους παρακολουθούσαν, 
και τους συνέλαβαν. Στα χέρια τους 
βρήκαν 6 πλάκες των 5 κιλών η κάθε 
μια που οι απατεώνες προσπαθούσαν 
να πουλήσουν ως χρυσό. Επίσης βρέ

θηκαν και 6 φακελάκια με ρινίσματα 
πραγματικού χρυσού.

Ταχυδακτυλουργοί
Οπως ομολόγησαν θα χρησιμοποι

ούσαν τα ρινίσματα αυτά για να πεί
σουν τον αγοραστή που θα τρυπούσε 
με τρυπάνι τις πλάκες με το ψευτό- 
χρυσο ότι το μέταλλο είναι γνήσιο, 
πλασσάροντας με ταχυδακτυλουργικό 
τρόπο στον πελάτη τα ρινίσματα του 
πραγματικού χρυσού.

Κατά την προανάκριση αποκαλύ
φθηκε ότι οι Ιταλοί προμηθεύτηκαν το 
ειδικό μέταλλο, καθώς και τον πραγμα
τικό χρυσό, από συμπατριώτη τους 
αγνώστων στοιχείων αντί 100.000 δρχ. 
και προσπάθησαν να το πουλήσουν σα 
χρυσό αντί 950.000 δρχ.

Οι Γκούντμα και Δεληλάμπρου δεν 
συνελήφθησαν διότι πληροφορήθηκαν 
αμέσως την σύλληψη των υπολοίπων 
μελών της σπείρας και έσπευσαν να 
εξασφανισθούν. Το διαμέρισμα στους 
Αμπελοκήπους όπου έγιναν οι διαπρα
γματεύσεις, είναι νοικιασμένο από τον 
Γερμανό Χανς Γκούμντα και το είχε 
παραχωρήσει στους υπολοίπους για 
τον σκοπό αυτό.

Σεσημασμένοι
Οι Δασύρας και Ζαγανίδης είναι 

σεσημασμένοι, διώκονται με καταδικα- 
στικές αποφάσεις και έχουν καταδικα- 
σθεί για απάτες ιδιαίτερα μεγάλης 
αξίας και παραβάσεις του νόμου περί 
επιταγών. Επίσης ο Ζαγανίδης έχει 
κατηγορηθεί από τις γαλλικές αρχές 
για κυκλοφορία επιταγών χωρίς αντί- 
κρυσμα.

Ατταλιδης Δημήτριος. Προμήθευε η
ρωίνη στον Αθηναίο.

ν .  '· \
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Βούλγαρης Ευστράτιος. Ανήκε και αυ
τός στο «κύκλωμα» του εμπορίου ναρ
κωτικών, με αρχηγό τον Αθηναίο.

Ο διαρρήκτης ήταν 
νάνος και τρύπωνε 

παντού...
Μικρός το δέμας, αλλά «θαυμα

τουργός» ο 26χρονος νάνος Γ.Α. Κού- 
λας τρύπωνε με μοναδική μαεστρία σε 
σπίτια και καταστήματα και τα άδειαζε.

Κυριολεκτικά ο Κούλας είχε γίνει ο 
διαρρήκτης - φάντασμα. Το τελευταίο 
βμηνο είχε κάνει 32 επιχειρήσεις και οι 
αστυνομικοί δεν μπορούσαν να τον 
εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Τελευταία μπήκε στην αποθήκη του 
Ιω. Λουστρίνα και «βούτηξε» 20.000 
δραχμές.

Για τη διάρρηξη αυτή όμως ο Κού
λας μίλησε σε τρίτους και έτσι οι 
αστυνομικοί άρχισαν να τον αναζητούν 
παντού. Τελικά τον ανακάλυψαν να 
περιφέρεται στην Ομόνοια και τον 
έπιασαν.

Ο Κούλας οδηγήθηκε στην Εισαγ- 
γελεία Αθηνών και του ασκήθηκε ποινι
κή δίωξη για διακεκριμένες κλοπές.

8 χρυσοδάκτυλοι 
ρήμαξαν την Αθήνα 

και τα Προάστια
Τα χρήματα και τα χρυσαφικά ήταν

η αδυναμία της δμελούς σπείρας διαρ
ρηκτών που εξαρθρώθηκε από άνδρες 
της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών.

Μέσα σε ενάμισι χρόνο που έδρα
σαν σε περιοχές της Αθήνας, Βούλας, 
Γλυφάδας, Καλαμακίου, Αργυρούπο- 
λης, Χαλανδρίου και Ελευσίνας, έκα
ναν πάνω από 60 διαρρήξεις και απεκό- 
μισαν 20.000.000 δραχμές και χρυσα
φικά αξίας πάνω από 15.000.000 δρα
χμές.

Οι συλληφθέντες, Νίκος I. Πολίτης, 
57 χρόνων, Νίκος X. Μπέλλος, 21 
χρόνων, Αθανάσιος X. Χειλέλης, 20 
χρόνων, Παναγιώτης Α. Παπαδάμ, 23 
χρόνων, Μιχαήλ Π. Ιτζεκώστας, 24 
χρόνων, Γιώργος Ν. Βαΐλας, 24 χρό
νων, Δημήτρης Α. Σεβοπουλος, 26 
χρόνων και Κλεάνθη Μουστακή, αγνώ
στων λοιπών στοιχείων, χρησιμοποιού
σαν για τις μετακινήσεις τους κλεμμέ
να αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μεγά
λου κυβισμού.

Σαν στόχο είχαν τις μονοκατοικίες 
και τα ισόγεια διαμερίσματα.

Πάντα δε χτυπούσαν με διαφορετι
κή σύνθεση.

Τα κλοπιμαία οι δράστες διέθεταν 
σε εξευτελιστικές τιμές στους χρυσο- 
χόους Σπύρο Κ. Ευθυμίου και Νίκο Σ. 
Μακρή.

Με τα χρήματα που έπαιρναν από 
τα χρυσαφικά διασκέδαζαν σε διάφορα 
νυκτερινά κέντρα και αγόραζαν ναρκω
τικά.

Η οικονομική τους άνεση κίνησε 
την υποψία στα λαγωνικά της Ασφαλεί
ας, όπου μετά από παρακολούθηση 
τους συνέλαβαν.

Η δμελής σπείρα προσήχθη στον 
εισαγγελέα.

Με φορτηγό 
«έγδυσαν» ολόκληρο 

εργοστάσιο
Ολόκληρο εργοστάσιο άδειασαν 

δύο επικίνδυνοι διαρρήκτες που συνε- 
λήφθησαν από όργανα της Γενικής 
Ασφαλείας Πειραιώς. Πρόκειται για 
τον Λαυρέντιο Γεωργουδάκη, 34 ετών, 
και Γεράσιμο Σμεράϊδο, 33 ετών. Είχαν 
και οι δύο ειδικευθεί στις «χοντρές» 
δουλειές και προς το σκοπό αυτό 
διέθεταν δύο φορτηγά αυτοκίνητα ιδι

ωτικής χρήσεως που χρησιμοποιούσαν 
για τη φόρτωση των κλοπιμαίων.

Οπως προέκυψε από την προανά
κριση, οι διαρρήκτες αυτοί τις νυκτερι
νές ώρες της 19, 20, 21, 22 και 26 
Σεπτεμβρίου διέρρηξαν διαδοχικά το 
εργοστάσιο ηλεκτρικών συσκευών του 
Ιωσήφ Βαγιωνή, στην περιοχή Χελιδο- 
νούς Νέας Κηφισιάς, από το οποίο 
έκλεψαν εμπορεύματα συνολικής αξί
ας 2.800.000 δρχ.

Μεταξύ αυτών, 4 χαρτοκιβώτια με 
διακόπτες πλυντηρίων, 110 κατσαρό
λες αλουμινίου, 650 τηγάνια, κατσαρό
λες ανοξείδωτες, μίξερ, ηλεκτρικές 
βαλβίδες, χρονοδιακόπτες, ρουλεμάν 
και άλλα ηλεκτρικά είδη.

Οπως ομολόγησαν οι διαρρήκτες, 
τα κλοπιμαία φόρτωναν στα φορτηγά 
αυτοκίνητά τους και τα μετέφεραν σε 
δικές τους αποθήκες. Στη συνέχεια, 
άρχισαν να αναζητούν αγοραστές στα 
διάφορα στέκια της Αθήνας και του 
Πειραιά, αφού στο μεταξύ διέθεταν 
ελέχιστα δείγματα σε γνωστά τους 
άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος των 
κλοπιμαίων βρέθηκε στις αποθήκες 
τους.

Οι δράστες, όπως ομολόγησαν, εί
χαν υπόψη τους να αδειάσουν κυριο
λεκτικά το εργοστάσιο διότι, στο χρονι
κό διάστημα που έκαναν τις κλοπές, ο 
νυχτοφύλακας έλειπε γιατί είχε άδεια.

Και οι δύο είναι σεσημασμένοι διαρ
ρήκτες και έχουν καταδικασθεί στο 
παρελθόν για διακεκριμένες κλοπές, 
έχοντας εκτίσει ποινές φυλακίσεως 
τριών ετών σε διάφορες φυλακές.

Αξίζει, επίσης να σημειωθεί ότι 
πρόκειται να δικασθούν από το Τριμε
λές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου για 
άλλες κλοπές που είχαν κάνει το 1980 
σε εργοστάσια της περιοχής Κορίνθου.

«Ξηλώθηκε» 
μπαρμπουτιέρα στον 

Πειραιά
Σε παράνομη «μπαρμπουτιέρα» εί

χε μετατρέψει το καφενείο του, ο 
43χρονος Βασίλειος Μοναχός, στον 
Πειραιά.

Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο, που πρα
γματοποίησαν αστυνομικοί κατασχέθη
καν 33.500 δραχμές.

Το «παιγνίδι» διεξαγόταν μέσα σε 
τάβλι, το οποίο και αποτελεί πειστήριο 
του αδικήματος.
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Πουλούσαν μπλούζες 
που διαφήμιζαν το... 

χασίς!
Συνελήφθηκαν και οδηγήθηκαν 

στην Εισαγγελία Αθηνών, τέσσερις έμ
ποροι που πουλούσαν μπλούζες και 
κονκάρδες με συνθήματα για την ε 
λεύθερη χρήση του χασίς!

Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική 
δίωξη για παράβαση του νόμου περί 
ναρκωτικών και παραπέμφθήκαν για να 
απολογηθούν στον 1ο τακτικό ανακρι
τή.

«Ξηλώθηκε» τεκές 
στο Παγκράτι

Τεκές, μέσα στον οποίο γινόταν 
χρήση «σκληρών» ναρκωτικών αποκα
λύφθηκε από άνδρες της Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών στο Παγκράτι.

Βρισκόταν στην οδό Πατρόκλου 75 
και τον είχε δημιουργήσει ο έμπορος 
ναρκωτικών Διονύσιος Σ. Σκούρτας, 
ετών 26 και εκεί είχε κρύψει 12 
γραμμάρια κοκκάίνη, 5 γραμμάρια ηρω
ίνη, 60 γραμμάρια χασίς και 3 σταγόνες 
LSD, τα οποία πουλούσε σε τοξικομα
νείς που έφερνε στον τεκέ.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών 
βρέθηκαν στον τεκέ ο Σκούρτας, ο 
οποίος και συνελήφθη, μαζί με τον 
φιλοξενούμενο τους Φράνκλιν Ντανι- 
έλ Ρ. Μπαράλες, ετών 29 Ουρουγουα- 
νό ενώ διέφυγε και καταζητείται ο 
Γεώργιος Ν. Έξαρχος ετών 25, που 
μαζί με τους άλλους είχε κάνει χρήση 
ναρκωτικών.

Ο Σκούρτας, στην κατοχή του οποί
ου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης 
140.000 προερχόμενες από εμπόριο 
ναρκωτικών είπε στους αστυνομικούς 
ότι δήθεν αγόραοε τα ναρκωτικά από 
κάποιο αλλοδαπό στο Ηράκλειο της 
Κρήτης για να μην αποκαλύψει τον 
προμηθευτή του.

κατσχέθηκε ένας 
τόννος επικίνδυνα 

θαλασσινά
λπό όργανα της Αγορανομίας Πει-

Βλαχόπουλος Σάββας. ' Ενας ακόμα 
συνεργάτης του Αθηναίου.

ραιώς κατασχέθηκαναπό εταιρία 1.060 
κιλά κατεψυγμένα θαλασσινά, που κρί- 
θηκαν ακατάλληλα και, ορισμένα, επι
βλαβή για τη δημόσια υγεία.

Τα ακτάλληλα θαλασσινά ήταν 250 
κιλά καραβίδες, 125 κιλά γαρίδες και 
20 κιλά καβούρια. Επίσης κατασχέθη
καν 665 κιλά κατεψυγμένα καλαμαρά
κια, που κρίθηκαν επιβλαβή.

Εναντίον του υπευθύνου της εται
ρείας Λιόση υπεβλήθη μήνυση.

Εξ άλλου, χημικός του υπουργείου 
Εμπορίου συνοδευόμενος από αρμό
δια αγορανομικά όργανα έκανε έλεγχο 
στο εργαστήριο παρασκευής κρεατο
κατασκευασμάτων και σαλατών «Ιντεάλ 
Τρόφιμα Ε.Π.Ε.», (Ορφέως και Ενδυμί-

.$ς 18, Παλαιό Φάληρο), που προμη- 
οβίιει τρόφιμα σε καταστήματα πρόχει
ρου φαγητού (Φαστ Φουντ).

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν:
-  160 κιλά τριμμένη φρυγανιά που 

ήταν ρυπαρή και αλλοιωμένη και κρίθη- 
κε ακατάλληλη για ανθρώπινη χρήση.

-  9 τσουβάλια τών 25 κιλών πρόσθε
το ειοαγόμενο (Προμάξ-40) που ήταν 
και αυτό ρυπαρό και αλλοιωμένο και 
κρίθηκε, επίσης, ακατάλληλο για αν
θρώπινη χρήση.

-  286 κιλά λίπος βοοειδών με κομ
ματάκια κρέας σε πλαστικές σακκού- 
λες χωρίς ένδειξη, που κρίθηκε επικίν
δυνο για την δημόσια υγεία (λόγω 
δυσοσμίας, αλλοιώσεως χρώματος και 
γλοιώδους υποστρώματος).

Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Σ Κ Ο Υ Ρ Α Σ

Την 5η ώρα της 2/10/83 απεβίωσε 
στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, ο εν 
ενεργεία Αστυφύλακας Ρ. 510 (19809) 
ΣΚΟΥΡΑΣ Κων/νος του Δημητρίου. 
Στη συνέχεια η σορός του εκλιπόντος 
μεταφέρθηκε στην ιδιαιτέρα του πατρί
δα Γραμμενίτσα ' Αρτας όπου έγινε ο 
ενταφιασμός του την 18η ώρα.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το έτος 1940 
στη Γ ραμμενίτσα ' Αρτας και κατατάγη- 
κε στο Αστυν. Σώμα την 15-9-1966, 
προσέφερε τις υπηρεσίες του σε διά
φορες Αστυν. Υπηρεσίες, διακριθείς 
για το ήθος και την εργατικότητά του.

Το Αστυν. Σώμα δι αντιπροσωπείας 
παρεστει στην κηδεία του και ο επικε
φαλής Αστυνόμος A ' κ. ΜΑΡΑΒΕΛΕΑΣ 
Αλέξανδρος κατέθεσε στεφάνι τιμής 
ένεκεν και εξεφώνισε τον επικήδειο.

Αμέτρητοι ήταν οι συγγενείς και 
φίλοι που τον συνοδέυσαν στην τελευ
ταία του κατοικία.

Βαρύ το πένθος για το Αστυν. Σώμα 
που έχασε ενα λαμπρό συνάδελφο μα 
πιο βαρύ για την οικογένειά του που την 
άφησε τόσο γρήγορα.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύ
χονται για μεν τον αγαπητό συνάδελφο 
ελαφρύ το χώμα της Ηπείρου που τον 
σκέπασε, για δ ε_ τους οικείους και 
συγγενείς βάλσαμο και παρηγοριά από 
τον Πανάγαθο Θεό.

Αιώνια η μνήμη του
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Η Β ΙΒ ΛΙ ΟΔΕ ΣΙ Α ΤΩΝ 
« Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν »

Γνωρίζουμε στους αναγνώ- 
στε μας, ότι με το τεύχος 
αυτό συμπληρώνεται ο ΛΑ 
τόμος του 1983. Οσοι θέλουν 
να τον βιβλιοδετήσουν μπο
ρούν να απευθύνονται στο 
βιβλιοθετείο  Φαιδ. Ψάλλη 
στην οδό Σίνα 44 τηλ. 3617466 
με τον οποίο έχουμε επιτεύ- 
χει την συμιρέρουσα τιμή 
των400δρχ· Πανόδετη με 
χρυσοτυπία.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

κατέχων περίλαμπρον θεσιν εις την 
παγκόσμιον φιλοσοφίαν.

5. Και έτσι το αντίβαρον εις την 
αιτιατικήν.

6. Μας θυμίζει και τον Κολόμβον 
(καθ.) -  Ο ποταμός... των σταυρολέ
ξων.

7. Ευρωπαϊκή μουσική νότα αλλά και 
ιταλική κατάφασις -  Αντιστρόφως, 
αρνητικόν ή απαγορευτικόν της κα- 
θαρευούσης -  Ο αριθμός 110.

8. Εκκλησιαστικά άσματα, έχοντα ίδιον 
μέλος (απαντάται εις την ονομαστι
κήν).

9. Είναι 550 φορές γλυκυτέρα της 
σακχάρεως.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Χαιρετισμός και ευχή επί χωριζομέ- 
νων ή αναχωρούντων.

2. Ενίοτε προηγείται του καλώς (αντι- 
στρ.) -  Ρήμα από γνωστήν φράσιν 
του Σωκράτους δηλωτικήν της με
τριοφροσύνης

3. ... Ντάρμπιν, γνωστή σταρ του Αμε
ρικανικού παλαιού κινηματογράφου 
(αντιστρ.) -  Αρχικά Έλληνος Κυ
βερνήτου.

4. Η σχετικώς μεγάλη λέγεται και 
ψαροπούλα ή τράτα -  Συνέδεσε το 
όνομά του με την καταπολέμησιν 
της φυματιώσεως (ανορθόγραφον).

5. Διακρίνεται και εις εναλλασσόμε- 
νον.

6. Τη» πατούν... οι αναστενάρηδες -  
Εις τον όλεθρον έχουν... την θέσιν 
των.

7. Υπάρχουν και τέτοια σημεία -  ' Αρ- 
θρον της Ιταλικής γλώσσης (αντι- 
στρ.)

8. Λεπτά νήματα (γεν. πληθ.) -  Επανα
λαμβανόμενον εκφράζει σπουδήν.

9. Σήμερα λέγεται Θήρα.

ΛΥΣΗ ΠΡ0ΗΓ.  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Χαϊδεμένος Ηλ............................................577
Χαλυβόπουλος Ηλ...................................... 133
Χαραλαμπόπουλος Β................................ 106
Χαραλαμποπούλου Ελ.,
Χάρης Πέτρος.........................64, 274, 752
Χάρτης...........................................................773
Χατζηφώτη Λίτσο......................................100
Χιώτη Ηρώ...................................................769
Χρήμα σαν αξία................................................
Χρήστου Χρύσ............................................... 50
Χριστόδουλος Μητρ.................................. 194
Χριστούγεννα στο
Μεσσολόγι...................................................807
Χολέρα στην Ελλάδα.................................920

Ψ
Ψυρρή πλατεία........................................... 103
Ψ ω μί............................................................. 368

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΩ Σ

1. Το σκαλοπάτι εις την καθαρεύου
σαν.

2. Ηρωίδα του Ζολά -  Το μικρό όνομα 
καρατερίστας του θεάτρου επιθεω- 
ρήσεως.

3. Επώνυμον αδελφών που πρώτοι 
ουνέδεσαν το όνομά τους με την 
αεροπορίαν (αντιστρ.) -  Ιδρυθείσα 
κατά την αρχαιότητα από Χαλκιδέις 
πόλις της Ιταλίας εις Κομπανίαν 
(αντιστρ.)

4. Ο τόνος έχει χίλια (και εδώ αντι
στρόφους) -  Γερμανός φιλόσοφος

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι ΟΔ Ι Κ Ο  
Ε Τ Ο Σ  Λ Α  Τ Ε Υ Χ .  5 7 0 - 5 7 1  

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  -  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  1 9 8 3

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΝΙΤΗΣ 

Αστυνόμος A

Τηλ. 3 2 1 7 1 80

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αφοί Πρωτοπαπά - Υπάτης 45 Σεπόλια -Τηλ. 

5743410

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γιάννης Πρωτοπαπδς

Οί κ.κ. συνδρομητές τού περιοδικού μας 
μπορούν νά αποστέλλουν τή συνδρομή τους 
καί ταχυδρομικώς δΓ έπιταγής.

ΕΤΗ Σ ΙΕΣ  ΣΥΝ ΔΡΟ Μ ΕΣ
Εσω τερικού............................... Δρχ. 300
Εξωτερικού ...............................Δολλ. 10
Οργανισμών Συλλόγω ν κλπ .Δρχ. 
400 Τιμή τεύχο υ ς.....................Δρχ. 60

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μη, 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 
Με την ευκαιρία των εορτών τα «Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται 
προς όλους τους αναγνώστες τους 
κάθε ευτυχία για τα Χριστούγεννα και 
τον καινούργιο χρόνο.

Η Α ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
«Τα Κάλαντα». Πίνακας του Νικηφό
ρου Λύτρα. Λάδι σε μουσαμά (Λεπτο
μέρεια).
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