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Πέρασε ό καιρός πού τά όργανα τάξεως
ήταν ό «μπαμπούλας» των πολιτών.
Σήμερα ακόμα καί οί παρατηρήσεις καί
τά πρόστιμα γίνονται μέ ευγένεια καί
χαμόγελο. Έ π ί πλέον, άψογος στήν γε
νική στολή του ό τροχαίος χωροφύλαξ
συναγωνίζεται σέ κομψότητα τήν χαρι
τωμένη τουρίστρια.—
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100
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150

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ
Π άσης φύσεω ς συνδρομηταί
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ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ.
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ΤΤΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ
Γ.

τ.

ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ

Δημοσιογράφου - Λογοτέχνου

Σέ προσφάτους αρχαιολογικός άνασκαφάς
άνευρέθη ό σκελετός ένός μικρού παιδιού, μέσα
σέ μίαν λήκυθον στην περιοχήν τοΰ πεδίου των
μαχών στον Μαραθώνα, μαζύ μέ άλλους Πλαταιεΐς πολεμιστάς. Ή ήλικία τοΰ παιδιού αύτοΰ,
κατά τούς άρχαιολόγους, δέν πρέπει νά ξεπερνά
τά δέκα έτη! Τό όνομα του, δέν άναγράφεται στήν
λήκυθον. Ουδείς ενεθυμήθη εκ των υστέρων τήν
ΰπαρξίν του, καί σέ κανένα άοταΐο κείμενον δέν

αναφέρεται η θυσία ένός δεκάχρονου αγοριού,
πού τό 490 π.χ. προσέφερε τήν άγνή παιδική
ψυχή του στόν βωμόν τής ’Ιδέας.
Έδώ άκρφώς πρέπει νά άναζητηθή ή έρμηνεία της Πολεμικής ’Αρετής των Ελλήνων.
Στόν χώρον τής ’Ιδέας, στόν χώρον τών συμβο
λισμών, στόν χώρον τών ήθικών έπιταγών, τών
εθνικών αξιών, στόν χώρον τοΰ Πνεύματος.
Από τόν ιδεατόν αυτόν χώρον τών άφηρημένων
έννοιών αντλείται ή Ελληνική Τόλμη γιά νά

Την 23.8.70, εις την κωμόπολιν Atβάδιον Έλασσόνος πρωτοβουλία του
Συλλόγου ΛιβαδιωΤών Θεσσαλονίκης νλαβε χώραν σε ινή καί ωραία τελετή
εις υνήμην του ήρωος 'Ανθυπομοιράρ
χου Μπενέτου ό όποιος προμάχων μετά
των άνδρών του των ιδανικών τής φυ
λής έπεσεν μαχόμενος έναντίον των άρνησιπάτριδων κομμουνιστοσυμμοριτών όμοΰ μετά πέντε χωροφυλάκων εί; την
κωμόπολιν Λιβαδιού. Εις την τελετήν
παρέστη ό συμμαθητής του ήρωος Άνθ)
ρχου, Α' Ύπαρχηγός του Σώματος ’Υ
ποστράτηγος κ. Ιωάννης Άλεζανδρής.
ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Έλασσόνος, όστις καί έχοροστάτησε ιης ε
πιμνημόσυνου δεήσεως, ό Α.Δ.Χ. Θεσαλίας, οί Διοικηταί Διοικήσεως Χωρ) κής
Λαρίσης καί Έλασσόνος, ό Στρατιωτι
κός Διοικητής Έλασσόνος, τά μέλη του
Συλλόγου Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης οί
όποιοι διά του προέδρου αύτών Δικηγό
ρου κ. Γ. Βακάλη παρέδωκαν φωτογρα
φίαν του φονευθέντος Άνθ) ρχου ε*ς τον
Διοικητήν του Αστυνομικού Τμήματος
διά τήν άνάρτησίν της εις τό ·άστυνομικόν κατάστημα καί άλλο προσκεκλη
μένοι. Εις τάς φωτογραφίας στ>γυι ·τυπα άπό τήν τελετήν.

ο ι ρ ! τοιι λιραΟιου

-

σμόν τής Πολεμικής ’Αρετής. Ή ’Αρετή αύτή
εύρίσκεται έξω από τόν κόσμον τής φθοράς,
διότι είναι ’Ιδέα. Καί ώς ’Ιδέα, περνάει στήν
αιωνιότητα, στήν αθανασία, άμετάβλητη καί
άναλλοίωτη.
Αύτή ή Πολεμική ’Αρετή, αύτή ή Ελληνική
’Ιδέα, θωπεύει τήν ιστορίαν τής Άνθρωπότητος
καί είναι ή άστείρευτος πηγή δ,τι ώραίου, δ,τι
μεγαλοπρεπούς καί μεγαλειώδους. Ό "Ελλην
Πολεμιστής, έδωσε στήν παγκόσμιον ιστορίαν
μίαν άπό τις συγκλονιστικώτερες έννοιες. Μίαν
έννοιαν πού συμβιβάζει τά άσύμβίβαστα. "Ενα
σχήμα, πού μόνον ή Ελληνική φυλή μπορούσε
νά μορφοποιήση. "Ενα σύμβολον πού δμοιό του
δέν έχει νά έπιδείξη κανένας λαός, καμμία ιστο
ρία. Τήν Πολεμικήν ’Αρετήν. Καί μέσα της
κλείσε τόν δρκον τής τιμής: «Δέν θά ντροπιάσω
τά δπλα τά ίερά»! 'Εκλεισε τήν νίκη γιά ένα
Κλωνάρι Έληάς! Τήν ίδια τήν άγαπημένη,
τήν λατρευτή Ελλάδα μας, Τήν Πατρίδα μας.
«Μεγαλόστωμοι οί παιάνες άντιλαλοΰν.
Ελλήνων Παΐδες!
Π ρώτο άπ’ δλα τοΰ κόσμου τ’ άγαθά
Κι’ ή άρετή τοΰ ανθρώπου ή πιο μεγάλη
Τής Πατρίδος ό λυτρωμός
Καί τών Πατρίδων, πρώτη ή Ελλάδα!».
Μέ αύτάς τάς εικόνας καί μέ αυτάς τάς συνε
χείς έπί 3.000 χρόνια υπέροχους φάσεις σκιαγραφεϊται ή Πολεμική ’Αρετή τών Ελλήνων.
Τό φαινόμενον αύτό τής Πολεμικής ’Αρετής,
δέν είναι τυχαΐον γεγονός πού χαρακτηρίζει τήν
έλληνικήν ιστορίαν καί θά μπορούσε νά συμβή
καί σέ άλλους λαούς, δπως ακριβώς δέν είναι
τυχαΐον ιστορικόν γεγονός δτι τό Ελληνικόν
πνεύμα έταυτίσθη μέ τήν Θρησκείαν τοΰ ’Ιησού.
'Η εις βάθος Φιλοσοφική έρευνα καί τών πλέον
κρυφών πτυχών τής ανθρώπινης ψυχής, άποκαλύπτει δτι ή ζωή, άναζητέΐ τήν λύτρωσιν. Καί ή
λύτρωσις έρχεται μόνον μέ τήν διαρκή άναζήτησιν τής τελειότητος, άηό ένα βαθύτερον ψυχι
κόν αίτημα νά ταυτισθή μέ τό Θειον.
Τό Ελληνικόν πνεύμα, έζήτησεν, πάντα νά
συλλάβη τήν ολότητα αύτή τοΰ ήθικοΰ μεγα
λείου. Καί τήν μαγικήν δύναμιν τήν άνεΰρε εις
τήν βαθεΐαν πίστιν πρός τάς «Εστίας καί τούς
Βωμούς». ’Αλλά, ή πίστις, ή δυνατή, ή ακλόνητη,
έρχεται άργά καί ολοκληρώνεται μετά άπό μακρά
διαδικασία δοκιμασιών. Καί ή Πολεμική ’Αρε
τή, γιά νά γίνη βίωμα, καί νά άναχθή σέ σύμβολον
δέν τής άρκοΰσε ένας Μαραθώνας. ’Αλλά
πολλοί Μαραθώνες, μικροί καί μεγάλοι, γνωστοί
καί άγνωστοι. Καί τότε πλέον ολοκληρωμένη ή
Πολεμική ’Αρετή, έρχεται καί ξεναγεννά τό
έλληνικόν πνεύμα σέ κάθε λυκόφως τής ιστορίας
του, προσφέρει τήν λύτρωσιν εις τόν Ελληνισμόν
καί έπιτρέπει τήν είσοδον τής Ελληνικής ’Ιδέας
στήν αιωνιότητα.
Νά, τί είναι ή Πολεμική Άρετή. Δέν χαρακτηρί
ζει άγώνα έναντίον κατακτητών μόνον άλλά άγώ
να πού λαμβάνει τάς διαστάσεις τής έννοιας.
Δέν χαρακτήρίζει έννοιας. Δέν χαρακτηρίζει
τήν έλευθερίαν κινήσεων, άλλά άγώνα πού έπιδιώκει τήν λύτρωσιν καί τήν κάθαρση μέσω τοΰ,
Θείου. Δέν χαρακτηρίζει άγώνα πού διεκδικεΐ
ύλην, άλλά πνεύμα. Δέν χαρακτηρίζει άγώνα διό
τήν έλευθερίαν άπλώς τής ζωής, άλλά διά τήν
έλευθερίαν πού έπιδιώκει τήν όλοκλήρωσιν
μέσφ τής τελειότητος. Τής τελειότητος τών

μεταβληθή σέ πράξιν, σέ δημιουργίαν καί νά τής
δωθή ό χαρακτηρισμός τής Πολεμικής Αρετής.
Καί ή ’Αρετή αυτή δεν χαρακτηρίζει μόνον μίαν
έποχήν, ή ένα άγώνα. Χαρακτηρίζει τον "Ελληνα
πολεμιστήν, πού ξεκίνα από τά βάθη των αιώνων,
ό ίδιος πάντα, πού πολεμά όχι γιά λάφυρα, αλλά
γιά ενα κλωνάρι έληάς!
Είναι ό Άχιλλέας πού έχει κλείσει στήν ψυχή
του τήν προσταγήν τοΰ Πατέρα του Πηλέα,
«Αίέν άριστεύειν». Είναι ό Σπαρτιάτης πού αντί
γιά μητρικό χάδι, παίρνει, μαζύ με τήν ασπίδα,
τήν μητρικήν επιταγήν « Ή τάν ή επί τάς»! Είναι
ό Φειδιππίδης, πού ξεψυχώντας ψιθυρίζει: «Νενικήκαμεν». Ό Λεωνίδας, πού προκαλεΐ ύπερήφανα τόν εχθρόν με τό «Μολών λαβέ»! Ό Σαλαμινομάχος πού όρμά άκάθεκτος στό πρόσταγμα
τοΰ Παιάνος «Ίτε παΐδες Ελλήνων»! Είναι ό
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πού όμολογεΐ
άπλά καί σταθερά: «Τό δε τήν πόλιν Σοί δούναι,
ούτ’ έμόν έστίν, ουτ’ άλλου των κατοικούντων
εν ταύτη»! Είναι ό έλεύθερος-σκλάβος, πού αντί
νά ζητά παρηγοριά ό ίδιος, παρηγορεΐ αυτός τήν
Παναγία τήν Δέσποινα: «Σώπασε Κυρά Δέσποινα
καί μή πολυδακρύζης, πάλι μέ χρόνους μέ και
ρούς, πάλι δικά μας θάναι».
Καί δέν σταματά. Καινούργιες σελίδες δόξης,
κανούργιες Σαλαμΐνες καί Μαραθώνες στούς
Μακεδονικούς άγώνας, στούς Βαλκανικούς
πολέμους, στήν Κρήτη, στήν Βόρειον "Ηπειρο,
στον πρώτο παγκόσμιον πόλεμον, γιά νά φθάσωμε στό γλυκοχάραμα τής αυγής τής 28ης ’Οκτω
βρίου, πριν 30 χρόνια, πού άπετέλεσε τήν Λυδίαν
λίθον γιά τήν Εθνικήν συνέχειαν, τής Φυλής
καί τής Πολεμικής μας ’Αρετής, καί κατέδειξε,
σ’ όλόκληρον τόν κόσμον (σέ κατακτητάς,
σέ ήττημένους καί σέ παραδοθέντας αμαχητί)
ότι ή Ελλάς δεν είναι άπλώς μιά χώρα, άλλά μία
ύπέροχη Θεία έννοια, στήν σφαίρα τής ’Ιδέας.
Τό ΟΧΙ έγινε σύμβολον σέ μιάν εποχή πού ή
άνθρωπότης εΐχεν άνάγκη ένός συμβόλου, πε
ρισσότερον παρά ποτέ άλλοτε. Καί ή Ελλάς,
τό προσέφερεν, όπως πάντα, στήν ανθρωπότητα.
Τό ΟΧΙ έγινε Παιάν καί άντιλάλησε σάν έγερτήριον σάλπισμα ψυχών. Έπέρασε από βουνά,
φαράγγια, κάμπους καί θάλασσες καί ξαναζωντάνευσε όλους τούς ήρωας, όλες τις υπέροχες στρα
τιές τής Σαλαμΐνος, τών Θερμοπυλών, τοΰ Μαραθώνος τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, τών τελευταίων
ύπερασπιστών τής Βασιλεύουσας, τού 'Ιερού
λόχου τής Εθνεγερσίας, τών Μακεδονομάχων.
Γό πνεύμα τους πλανήθηκε στις βουνοκορφές
τής Βορείου ’Ηπείρου, ορθώθηκε άπειλητικό
στόν εισβολέα, γυρόφερε, τά σπιτικά τής Πατρίδος, έδωσε κουράγιο στήν ήρωΐδα Έλληνίδα
Μάνα καί στάθηκε μπροστά στούς γεροντώτερους, πού άντίκρυσαν μέ βουρκωμένα μάτια νά
ξαναζωντανεύη ή δίκιά τους δόξα, ή δόξα τής
Ελληνικής τους νιότης γιά τήν Πατρίδα, ή
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΕΤΗ.
Ό "Ελλην Πόλεμιστής, όταν αγωνίζεται, δέν
παίρνει. Προσφέρει. Χαρίζει. Δωρίζει στήν
ανθρωπότητα άξίας, Ιδεώδη, άξιοπρέπειαν, μεγαλεϊον, σεμνότητα. Αύτά, πού περικλείει ή
λέξις Ελλάς! Αύτά πού ολοκλήρωσε
μέ τόν
συνταυτισμόν της μέ τήν Ελλάδα ή ’Ορθο
δοξία. Ή Ελλάς καί ή ’Ορθοδοξία, μέ τούς
«υπέρ βωμών καί εστιών» άγώνας δίδουν εις τά
5

άξιων τοΰ Ελληνικού άρχικά καί, μετέπειτα
τοϋ Ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, τοϋ μονα
δικού, τοΰ άφθαρτου, τοΰ αιωνίου. Αύτοϋ,

χάριν τοϋ όποιου άγωνίσθηκε τό δεκάχρονο
αγόρι τοΰ Μαραθώνος, χωρίς νά γνωρίζη δτι
ήταν ό πρώτος φορέας του. . .
Γ.Τ.Μ.
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Ο ΚΓΗΤΦΡ
ΑΧ. Τ Α Γ A Ρ Η

Άυτιστρατήγου έ.ά.

■
____ 1*

■Ήτο αμείλικτος sis τούς εχθρούς τής
πατρίδος, άλλά τούς προσωπικούς
εχθρούς του συνεχώρησε. Εϊχεν έπωμισθή
τάς βαρυτέρας εύθύνας καί είχε κερδίσει
τάς μεγαλύτερος νίκας, έν τούτοις χάριν
τού γενικωτέρου συμφέροντος ήνέχθη νά
δίδωνται εις άλλους ανώτεροι του ϊδικοϋ
του τίτλοι—
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ό μεγαλό
πρεπος ήγήτωρ, καί ό ίκανώτερος των
αρχηγώ ν τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως
τού 1821. "Οταν άνέλαβε τόν αγώνα,
στρατός δέν ύπήρχεν, άλλά μέ άδάμαστον
θέλησιν συνεκρότησε στρατόν και τόν
ώργάνωσε. ’Εφόδια δέν ύπήρχον, άλλά
διά τής εύφυίας, τής μεθοδικότητος καί
τής επιμονής του τά έξεϋρεν ή τά κατεσκεύασεν, χρήματα δέν διέθετε, άλλά
διά τής πειθοΰς τής φοβέρας καί τοϋ
κύρους του έλαβε δωρεάν όσα διά χρη
μάτων θά ήγόρσ’ε.
Γενναίος, σώφρων, άγχίνους, εύστρο
φος, δίκαιος, άγαθός, ύψηλόφρων, βαθύς
εις τόν στοχασμόν, άδάμαστος εις την
ψυχήν. Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
είναι άπό τούς ελάχιστους στρατιωτικούς
ηγήτορας οΐτινες ηύτύχησαν νά ίδουν
άπολύτως ώλοκληρωμένον έν τή πράξει
τό τεράστιον έργον τό όποιον έν σχεδίω
συνέλαβον.—

(Τελευταϊον)

του. Ό οξυδερκής ήγήτωρ άντιλαμβάνεται εγκαί
ρως τούς κόλακας, καί ίδίως τούς διαβολεΐς, δέν
δέχεται τάς άντιστοίχους υπηρεσίας των καί τούς
άπομακρύνει,καθόσον οΰτοι επί τοϋ άσφαλοϋς δύνανται νά καταστρέψουν τό έργον καί τήν συνο
χήν τών ύπ’ αύτόν. Δέν είναι άρκετόν διά τόν

Ό δυνατός ήγήτωρ αναγνωρίζει τάς πλάνας
του καί ασκεί άνεπηρέαστον κριτικήν διά τό έρ
γον του, ή ορθή καί άποδοτική ένάσκησις τοϋ ό
ποιου, πρέπει νά τόν άπασχολή συνεχώς. Πρέπει
νά άπασχολήται μέ τήν ορθήν επιλογήν καί τήν
κατάλληλον διαμόρφωσιν των άντικαταστατών

Συνέχεια εις τήν 24 σελ.
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Ο Λ Υ Μ Π Ι Α
ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ
’Ακαδημαϊκού

Ό ταξιδιώτης πού θά κάμη γιά πρώτη φορά
τό ταξίδι τής ’Ολυμπίας, φεύγοντας άπ’ τήν ’Α
θήνα, θά κάμη καί μιά άπό τις ώραιότερες δια
δρομές τού Κορινθιακού. Σπάνια ή φύσι, ή διαμόρφωσι τού εδάφους, οί μικροί λόφοι, οί στεγα
σμένοι άπό τά πελώρια βουνά, τά ποτάμια, ή
βλάστησι, τά χαμηλά δέντρα, οί λεμονιές, οί
πορτοκαλιές, ή άτέλειωτη εναλλαγή τού χρώμα
τος. Σπάνια τόσα πολλά δώρα δώσαν τόση άρμονία όση στην άκρογιαλιά τού Κορινθιακού,
σ' όλη τή διαδρομή του. Τό ταξίδι προς τήν ’Ο
λυμπία θά συνεχισθή πέρα άπό τήν Πάτρα, σέ
μέρη πού υπενθυμίζουν ζωηρά τή μοίρα τής Ε λ 
λάδος, τούς δυνάστες της, τούς Φράγκους, τούς
Βενετσιάνους, τούς ’Οθωμανούς.
"Οταν ό ταξιδιώτης θά φτάση στό μακρυνό
άπομονωμένο, γαλήνιο τοπίο τής ’Ολυμπίας, θά
καταλάβη μονομιάς γιατί οί "Ελληνες διαλέξανε
αυτό τό χώρο γιά νά τον κάμουν ιερό τής εκεχει
ρίας, τής άμιλλας, σέ στίβους όχι τού πολέμου,
άλλά τού γερού κορμιού καί τής γερής ψυχής, νά
κάμουν παράδοσι τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων.
Τήν ’Ολυμπία δέν θά τήν περιγράφουμε. Θά
τήν αισθανθούμε. Μόνο αυτή ή στάσι τού άνθρώπου τής πάει. Κάτι τό θρησκευτικό, ένα εί
δος προσκυνήσεως σ’ άγιους τόπους.
"Οταν φτάσουμε στην ’Ολυμπία, στήν 'Αρ
χαία "Αλτι, θά είναι πιά βράδυ. Τό βραδυνό φώς
τονίζει στό θείο πεδίο τόν καίριο χαρακτήρα του.
Καθώς γίνεται στόν πλήρη άνθρωπο, καθώς γί
νεται μέ τά μεγάλα έργα τής τέχνης, έτσι καί μέ
τό τοπίο τής "Αλτεως: αυτό πηγαίνει πρός τόν
ξένο, τόν πλησιάζει μέ οικειότητα, τόν άφήνει
νά τό άγγίση χωρίς καμμιά προσπάθεια νά τόν
άναστατώση ή νά τόν ταράξη. Αυτά είναι τεχνά
σματα. Άρμονίζουν στά κοινά, στά καθημερινά.
Μά τό τοπίο τής ’Άλτεως, τό πιό κλασσικό το
πίο, έχει φτάσει φορ .ωμένο κιόλας άπ’ τό παρελ
θόν του, στόν ΰψιστο τόνο, πάνω άπ’ τά κοινά,

τά καθημερινά. Ό Κρόνιος λόφος άριστερά, στό
βάθος ό ποταμός ό Κλαδέος, πίσω του οί λόφοι,
άντικρυστά στόν Κρόνιο ό άλλος δίδυμος λόφος.
Πράσινη, χλοϊσμένη γή, γιγάντια πεύκα. Στή
μέση αυτής τής εξαίσιας αρμονίας είναι ή κοι
λάδα τών έρειπίων μοναδική, καί δέν ύπάρχει
τίποτα παρόμοιο πού νά τήν θυμίζη. "Αλλωστε
δέν ύπάρχει, γενικώτερα, τίποτα μές στήνΈλλάδα
τού θρύλου, τίποτα πού μές στήν τόση ένότητά
της, νά επαναλαμβάνεται. Ό λ α είναι άνεπανάληπτα καί μοναδικά. Ή ’Ολυμπία δέν θυμίζει τίπο
τα. Μένει μόνη.
Τό πνεύμα τού παλιού καιρού τής ’Ολυμ
πίας, όσο ό ξένος τριγυρίζει μές στά έρείπιά της,
ξεκινά νά τόν συναντήση άπό παντού, άπ’ τή γή,
άπ’ τούς γερμένους γιγάντιους σπόνδυλους τού
Ναού τού Διός, άπ’ τή στοά τής Ήχοΰς, άπ’ τούς
χώρους τών άγώνων καί τών θησαυρών. Ή αίσθησις τής ωραιότερης, μιάς τουλάχιστον άπ’ τις
ώραιότερες νίκες τού άρχαίου Ελληνισμού, γίνε
ται ολοένα καί πιό συγκλονιστική. Ό ξένος κά
νει ολοένα συνείδησί του τό θαύμα: πώς εδώ, σ’
αύτό τό χώρο τών έρειπίων, θριάμβευσε, γιά πρώ
τη, ίσως, φορά στήν ιστορία τού ανθρώπου, τόσο
ολοκληρωτικά, ή δύναμι τού σωματικού κάλ
λους, ή δύναμι τού γερού κορμιού, ή λάμψι τής
νιότης καί τής ύγείας, ή (ίλη πού στόν άγώνα τόν
καλόν θά έξαρθή τόσον, ώστε νά γίνη ισότιμη
μέ τό πνεύμα. Έδώ θά άναγκασθοΰν νά ύποκύψουν όλα καί νά σιγήσουν: Τά πάθη τών άνθρώπων καί τών πόλεων, τά θανάσιμα μίση, τά συμ
φέροντα καί οί ανταγωνισμοί, ή φωνή ή φοβερή
πού έρχεται άπό τό αίμα γυρεύοντας αίμα. Δέν
είναι τυχαίο πώς έδώ, στήν Ά λτι, σ’ αυτό τό
κλασσικό τοπίο πού ήρεμεϊ, οί άνθρωποι θ’ άποφασίσουν καί θά καθιερώσουν τήν πρώτη ιερή
έκεχειρία, τήν πρώτη άνάμεσα σέ άντιμαχόμενους λαούς ειρήνη τού άρχαίου κόσμου, πού άπαγό ρεύσε νά γίνωνται μάχες όσο βαστοΰσαν οί
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αγώνες. Είναι κι’ αυτό ένας έλληνικός θρίαμβος,
ένας άκόμη θρίαμβος τοϋ κάλλους στήν ένότητα
τοϋ πνεύματος μέ τό σώμα.
Ά λλα άς γυρίσουμε στήν περιπλάνησί μας
στον αρχαίο χώρο τής ’Ολυμπίας καί στά συναι
σθήματα πού προκαλζΐ στόν ταξιδιώτη. Συχνά,
μπροστά σ’ ένα εξαίσιο έργο, μπροστά σ’ ένα
τοπίο μοναδικό, σκέπτεται κανείς πόσο ή ομορ
φιά είναι ό μεγάλος ήττημένος στήν ιστορία τοϋ
ανθρώπου, αφού στάθηκε ανίκανη νά τόν ήμερώση, νά τοΰ άπαλύνη τά ένστικτα. Τί, αλήθεια, από
τήν αγριότητα τοΰ ανθρώπου μπόρεσε νά άλλάξη ή ομορφιά, τόση ομορφιά μες σε τόσους
αιώνες; ’Εν τούτοις έδώ στήν Ά λτι, σ’
αυτό τό θείο τοπίο, εδώ πού στάθηκε κάποτε Μ’
έδώ κι’ όχι άλλου, όχι στήν ’Αθήνα τό ώραιότερο μνημείο τής πλαστικής τών Ελλήνων, ό ’Ο
λύμπιος Δίας, έδώ είναι ή πρώτη φορά στή μοίρα
τοϋ κόσμου πού ή ομορφιά θά νικήση.Δέν νίκησε
στήν Άκρόπολι τών ’Αθηνών, θά νικήση στήν’Ολυμπία. Δεν είναι, λοιπόν, πράγματι ό χώρος τού
τος ιερός;
Ειά τόν σημερινό ταξιδιώτη τής ’Ολυμπίας
πού φτάνει στόν έρημο χώρο ύστερα άπό τόσους
αιώνες πολέμου τοΰ κόσμου καί τής Ελλάδος,
ύστερα άπό τόσα τραύματα καί ερείπια τής πα
τρίδας, πλανιέται πάντοτε ή μνήμη τοΰ παλαιοΰ
θριάμβου, άλλά καί ή αϊσθησι, ή σπαραχτική,
πώς κι’ αυτός άκόμα ό θρίαμβος είχε ένα τέλος.
Ευτυχώς ή ’Ολυμπία είναι μακρυά άπ’ τις λαχα
νιασμένες τις πολύβουες πόλεις. ’Έξω άπ’ τούς
βολικούς, τούς εύκολους δρόμους τών τουριστι
κών καραβιών. Έ τσι, συνήθως, μένει ολοκάθα
ρη, έρημη, παρθενική, ήσυχη «μελετώντας» τό
παρελθόν, τό μεγαλείο πού πέρασε, τή νίκη πού
υπήρξε. “Οταν ό ξένος βρεθή, κατά τό βραδάκι,
νά περπατά μόνος, χωρίς άλλη ψυχή άνθρώπου
γύρω, μες στά ερείπια τής Άλτεως είναι σά νά
πατάη σε γή παρθένα, σε παρθένο δάσος.
Μιά καμπάνα άκούγεται νά χτυπά σ’ ένα μακρυνό ξωκκλήσι. Ό χριστιανικός τόνος μέσα σ’
αύτό_ τό χώρο τοΰ παγανισμοΰ δεν ξαφνιάζει. Σά
νά είναι νόμιμος.
Ά ς πάμε τώρα, άγαπητέ μου άναγνώστη, νά
κάνουμε τήν ίδια περιπλάνησί στήν Ά λτι, πρωί,
πολύ πρωί. Ή καμπάνα τοΰ ξωκκλησιοΰ, πού
χτυπά πάλι, βεβαιώνει τή διάρκεια: ή είδωλολατρεία, ό χριστιανισμός. Τά πανύψηλα πεΰκα τοΰ
Κρόνιου ήσυχάζουν, φύλλο δεν σαλεύει, άκινητοΰν. Τό καθαρό φώς τής μέρας πού άνέτειλε
πέφτει άπάνω τους, πολεμά νά τρυπήση τήν πυ
κνή τους σύστασι, δέν τό καταφέρνει άκόμα, διαχέεται στούς όγκους του. Είναι σά δύναμι ύγρή,
Χορτάρι φυτρώνει στή γή, ψυχή άνθρώπου δέν
φαίνεται, ή Ά λτις κοιμάται. Σ’ ένα μοναχικό
σπόνδυλο τοΰ Ναοΰ τοΰ Διός, μέσα άπό ένα πόρο
φύτρωσε άγριοχόρταρο. Βρήκε ένα κόκκο γή
άποθεμένο στό πόρο άπ’ τόν άνεμο, έκεΐ φύτρωσε, ξ
Πλάϊ στόν σπόνδυλο, κομμένος λίγο πάνω
άπ’ τήν έπιφάνεια τής γής είναι ό κορμός ενός
πεύκου. Μιά φτεροΰγα πουλιοΰ, γερακιοΰ, είναι
πάνω σέ μιάν άλλη πέτρα τοΰ Ναοΰ, πλάϊ, κι’ άπό
πάνω άπό τό_ Ναό τριγυρίζουν κρώζοντας δυό
τρία κοράκια. Στό χώρο πού ήταν ό χρυσελεφάν
τινος Δίας τοΰ Φειδία φυτρώσανε άγριοχόρταρα

μυριστικά τής έλληνικής γής.
Πάλι, μές στή μοναξιά άπορροφά τόν ξένο
τό νόημα τοΰ χώρου, ή λατρεία τοΰ κάλλους, τοΰ
δυνατού κορμιοΰ. Τό πνεΰμα αύτό έξέφρασε ή έξαίσια Νίκη τοΰ Παιωνίου, τά νεανικά σώματα
στά συμπλέγματα τών άετωμάτων τοΰ Ναοΰ.
’Ά ς μποΰμε αύτή τήν ώρα, άς παρακαλέσουμε τό φύλακα νά μάς έπιτρέψη νά μποΰμε μές στό
Μουσείο νά αίσθανθοΰμε τήν ομορφιά καί τήν
δύναμι.
Τί όραμα μοναδικό είναι αυτό πού θ’ άντικρύση τό πρωί, μπαίνοντας στό Μουσείο τής
Ολυμπίας ό ξένος! Ό ήλιος, τρυπώντας μέσα
άπ’ τό παράθυρο, πέφτει πάνω στις θείες πτυχώ
σεις τής Νίκης, στηλωμένη στό βάθρο της, φω
τίζει τήν κίνησί της, άποφασίζει γιά τό χαρακτή
ρα τοΰ μεγαλείου πού ήσυχάζει μέ ένα τρόπο δρα
ματικό. Πλάϊ στή Νίκη ή μετόπη, πιο πέρα ένας
γονατιστός άκέφαλος έφηβος, τό θαυμάσιο σώμα
τοΰ άνατολικοΰ άετώματος. Δεξιά ή γερμένη Λαπυθίδα τοΰ δυτικοΰ άετώματος.
. ·
Καί στό βάθος πάνω άπ' τή γή πού τόν διαφύ
λαξε στούς χρόνους τών βομβαρδισμών καί τής
κατοχής, ό άκίνητος έφηβος τοΰ χώρου: Ό Ε ρ 
μής τοΰ Πραξιτέλους. Μόνος, τυλιγμένος άπ’
τήν ήσυχία, άπ’ τό παρελθόν του, άπό τή δόξα
του, άπ’ τήν ομορφιά του, στέκει έκεΐ νά τόν φωτίζη τό πρωινό φώς, ή μέρα πού άρχίζει. "Ολα
γύρω του είναι θεία. Χάνονται, σβήνουν ό>^: Οί
άνθρωποι, τά πάθη, ή άσχήμια, ή λάσπη. Μέσα
σέ μιά μικρότατη αίθουσα, σ’ έλάχιστο χώρο
μές στήν έρημιά, συμπυκνώνεται τόσο τρομα
κτική δύναμη πού σέ πιάνει φόβος, δέος, μυστικό.
Αύτό θά είναι πού σπρώχνει ένα παιδάκι, πού
μπήκε μαζί μας στήν αύθόρμητη κίνησι: ένώ
έμεϊς στεκόμαστε έκθαμβοι καί βουβοί, τό παιδί
σκύβει, γονατίζει, καί, τρέμοντας έλαφρά, άποθέτει τά χείλια του πάνω στό πόδι τοΰ έφήβου
τοΰ θαύματος έτοιμο νά κλάψη.
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ΘΝΗΤΟΙ
ΑΘΑΝΑΤΟΙ

ΑΘΑΝ.

X.

ΤΣΙΛΗ

ΝΟΜΙΑΤΡΟΥ
Ίατροϋ - Ύγιεινολόγου

δίπλα στη λήκυθο πού περιέχει τήν τέφρα τής γυναί
κας του, πού πέθανε τό 1957.
«Τό νά προσπαθήση νά καταλάβη κανείς τήν ’Α
φρική καί τόν ’Αφρικανό δίχως τήν προσφορά τών
παραδοσιακών θρησκειών, θά ίσοδυναμοΰσε μέ τό
ν’ άνοιξη ένα γιγαντιαΐο συρτάρι άδειασμένο άπό τό
πιο πολύτιμο περιεχόμενό του». Ό Σβάϊτσερ ήταν
καί στήν όψη καί στήν ψυχή φτιαγμένος γιά τό έργο
αυτό. Πλούσια μαλλιά, ολόρθος, πλούσια φρύδια καί
μουστάκια, μάτια όλο φώς καί ένα σύνολο όλόγλυκο
καί εύωδιαστό. "Ενας ίερέας-γιατρός τών πρωτογό
νων λαών στήν πιο λαμπρή περίοδο τής ιστορίας τού
άνθρώπου. Μία ζεστή, άνθρώπινη παρουσία.
"Αν άποτολμούσαμε νά διερευνήσουμε τόν εσωτερικό
του κόσμο θά καταλήγαμε στο συμπέρασμα πώς αύτός
ό γιατρός - ό βαθύς ό εύαίσθητος κι’ όνειροπόλος
(σάν καλλιτέχνης πού ήταν) ήταν ένας πραγματιστής,
πού ήξερε νά προσαρμοσθή στήν άναγκαιότητα τών
πραγμάτων, στήν τραχύτητα τής ζωής. Έ κ ε ΐ στηρίχθηκε καί γ ι’ αύτό ένίκησε. ’Εφόδια είχε καί τά
άξιοποίησε. Ή πίστη του δέν ύπήρξε νεφέλωμα,
κάτι άπιαστο, ήταν κάτι άληθινό καί δυνατό. ΤΗταν
ή πίστη του έσωτερική, πηγαία, αύθόρμητη, διαχυτι
κή, άληθινά άνθρώπινη. ΤΗταν δύναμη πού τήν στε
ρεότητα καί τήν αλήθεια της τήν επαλήθευε σέ κάθε
μέρα, ώρα καί στιγμή τής ώραίας παραδειγματικής
του ζωής, κάτω άπό όποιαδήποτε κατάσταση, κάθε
πίεση, κάθε δυσκολία, ύπό τόν άχαλίνωτο τροπικό
ήλιο, τις άσίγαστες νεροποντές τής ζούγκλας καί τών
άνθρώπων πού δυσπιστοΰν καί δέν ξέρουν νά πληρώ
νουν ούτε μ’ ένα χαμόγελο τόν άνθρωπο τής δράσης.
’ Ηταν άπό τήν γενιά τήν φτιαγμένη νά συναντά
ώς άνθρωπος τούς άλλους άνθρώπους. ΤΗταν άπό τούς
μαχητάς μιας πίστης, τής πίστης τών φιλοσόφων,
Αύτή είναι μία πίστη πού τείνει θελημένα ή άθέλητα
προς τόν πλησίον, τόν συνάνθρωπο, τείνει χεΐρα βοή
θειας σ’ όποιον πονεΐ καί καλεΐ νά τόν βοηθήσουν.
Συνάντησε βέβαια τήν άρνηση καί άντιμετώπισε
τήν δυσπιστία, οχι μιά ή δυό, άλλά άμέτρητες φορές.
Δέν υποχώρησε καί νίκησε. Παρέμεινε άλύγιστος,

'Όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στην ταφή, εκείνο τό άπόγευμα, τό χεινοπωρινό δείλι τής 5-9-65, γέροι, μεσήλικες, νέοι, νέες διασταύρωναν τό βλέμμα άμίλητοι,
πολλοί δακρυσμένοι. Καί ήταν αύτό τόβλέμμα πάνω
άπό τήν σιωπή τοϋ πλήθους καί τοϋ τροπικού εξω
τικού ήρεμου τοπίου, ένα βλέμμα ταραγμένο άπό έκ
πληξη, οδυνηρό. Μία έ'κφραση άληθινοϋ πόνου κα
τείχε όλους.
Στο άπλό, άπέριττο φέρετρο κοιμόταν για πάντα
ένας γέρος κατάλευκος, ένας μεγάλος άνθρωπος, μία
διεθνής προσωπικότητα: ό ΑΛ ΒΕΡΤΟ Σ Σ Β Α Γ Τ Σ Ε Ρ . Πάνω άπό τό φέρετρο αύτό ήταν σκυμμένη
ολόκληρη ή οικουμένη, μαύροι καί λευκοί, πλούσιοι
καί φτωχοί, νέοι καί γέροι.
Υ πήρχε στήν συμπεριφορά όλων, πού τριγύριζαν
τόν νεκρό, ένα φανερό μούδιασμα, ένα ανομολόγητο
άνατρίχιασμα, καθώς τό μεγάλο προαιώνιο φτερό
ξαναπερνούμε άνάμεσά τους άγγίζοντας καί παίρνον
τας κάποιον, πού τούς χαμογελούσε χθές, τούς άγκάλιαζε μέ τό συμπαθητικό του βλέμμα, τούς γιάτρευε
καί τούς προστάτευε σαν άληθινά παιδιά του άπό
κάθε δυσκολία καί ταραχή.
Κάποιο σώμα είχε άδρανήσει για πάντα, κάποια
γνωστή φωνή είχε βουβαθή, κάποιος άληθινός άνθρω
πος ξανακρύβονταν στο σκοτάδι καί στο χώμα, ένώ
ή ζωοποιούσα ψυχή ταξίδευε για τούς κόλπους τού
πατέρα Θεού.
Ό διάσημος άνθρωπιστής Δόκτωρ ’Ά λμπερτ Σβάϊτσερ, άνεπαύθη, έκηδεύθη καί έτάφη σέ ηλικία 91
ετών εις Λαμπαρενέ τού Γκαμπόν, όπου είχε έγκατασταθή έπί μισόν αιώνα, μέ σκοπό ν’ άνακουφίσει
τόν άνθρώπινο πόνο άνάμεσα στούς μαύρους συνανθρώ
πους, τούς νέγρους τής ’Αφρικής.
Έσπούδασε Θεολογία, Φιλοσοφία καί ’Ιατρική.
ΤΗταν έπίσης εξαίρετος μουσικός. Σέ ήλικία 30 ετών
μαζί μέ τήν σύντροφο τής ζωής του εγκαταστάθηκε
στο Λαμπαρενέ, όπου ώργάνωσε Λεπροκομείο μέσα
στη Ζούγκλα, μέ χίλιους κόπους καί μύρια εμπόδια.
Ό τάφος του βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του,
άνάμεσα σέ αιωνόβια δένδρα καί εύώδη λουλούδια
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Σ’ αύτό τό πρόχειρο ιατρείο μέσα οπήν καρδιά τή;
ζούγκλα;, μακρυά από τόν πολιτισμένο κόσμο, ό ’Αλβέρ
το ; Σβάϊτσερ έθεράπευε τού; ιθαγενείς πού γ ι’ αύτού;
έστάθη πατέρα;, φίλο;, αληθινό; συνάνθρωπο;, περί
που θεό;.

άκαταμάχητος, τελικός νικητής.
'0 ’Αλβέρτος Σβάϊτσερ καθώς φανερώνουν οί
ίδιότητές του ώς θεολόγου και γιατρού, φιλοσόφου καί
μουσικοϋ, ιεραπόστολου καί συγγραφέα, δεν ήταν,
δεν μπορούσε νά ήταν κάτι μονόπλευρο, καί κοινό,
άλλά ταλέντο πολύμορφο, πολυδύναμο καί πολυδιά
στατο, ένας ήλιος πού δεχόταν καί έδινε φως, πνευ
ματική, άληθινή φυσιογνωμία. Δεν ήταν μόνο λόγος,
άλλά καί πράξη. 'Η ιατρική του ιδιότητα καί ή εϊσδυση στις επιστήμες ήταν όχι έπιφανειακή, άλλά
καί έσωτερική καί βαθυτάτη. 'Ο γιατρός παληά καί
σήμερα έσωζε καί σώζει συχνά μέ τόν καλό λόγο, τό
χάδι. Σ ’ αύτό οφείλεται ή σημερινή τεράστια άνάπτυξη της ψυχιατρικής. ’Έμοιαζε, ένοιωθε σάν τόν σπό
ρο πού όταν δεχθή τήν εύεργετική βροχή τοϋ λασπε
ρού χεινόπωρου προσπαθεί ν’ άνεβεΐ άπ’ τά σπλάχνα
τής γής νά τόν δείρει τ ’ άγέρι καί νά γευθή τήν μυ
ρουδιά τοϋ ζωοδότη ήλιου. "Υστερα ή ύφή του, τό

είναι του, θά γίνει βίωμα, πλάσμα, δημιουργίας καί
δημιουργός.
Αύτή ή άνύψωσή του μπροστά στον θεό καί στον
άνθρωπο τόν κάθε άνθρωπο, μαϋρο ή λευκό είναι εύχαριστήρια, σημαίνει άνύψωση σ’ ένα κήπο πού φυτρώ
νουν κρίνα κι’ άλλα πολύχρωμα κι’ εύοσμα πνευματι
κά λουλούδια.
Τό 1953 τιμήθηκε μέ τό βραβείο Νόμπελ τής Ειρή
νης. Φόρος τιμής γιά τήν αύτοθυσία του καί τούς
άγώνες του προς τήν άνθρωπότητα καί τόν άνθρωπο.
'Η μεγάλη πνοή του πέρασε στην αιωνιότητα.
'Οδεύοντας έτσι προς τόν μεγάλο κριτή, τήν άνθρώπινη συνείδηση, έκεϊ όπου δέν ύπάρχουν σκιές καί
προσωπεία δέν γίνεται παρά νά σταθή εμπρός μέ
τό έγώ του, ολόισιο, φωτεινό καί ζεστό. 'Ο στερνός
χαιρετισμός των μαύρων φίλων του, τά ζεστά δάκρυα
μιας ολόκληρης άνθρωπότητας τόν συνοδεύουν έκεϊ
καί έμεΐς οί συνάδελφοί του, τόν κλαΐμε διπλά. Μάς
δίδαξε μέ τό παράδειγμά του. ’Έδειξε ότι ύπάρχουν
στον κόσμο αύτό δρομάκια, δρόμοι καί λεωφόροι.
Σ ’ αύτές τις τελευταίες μάς έμαθε νά στραταρίζουμε.
Έ κ εϊ υπάρχει επιτυχία καί φως καί τραγούδι πού
παίζεται άπό τά όργανα όλου τοϋ κόσμου, κάθε ήπείρου, άπό εύτυχισμένους καί πονεμένους.
Γιά όλους μας είναι ένας άνανεωτής των ιδανικών,
μιά παρουσία άγάπης μέχρι αύτοπροσφοράς.
"Οταν άναλογισθή κανείς τό άποτέλεσμα μιάς νεα
νικής, έστω τολμηρής άπόφασης, πού τοϋ έδειξε τόν
άνηφορικό δρόμο, προς τήν άποστολή του, άνατριχιάζει άπό πραγματικό δέος, άνακαλύπτοντας ολοφάνερα
τόν δάκτυλο τοϋ Θεοΰ, σ’ έναν άπό τούς τυχερούς, τούς
άξιους καί τούς άθάνατους.

Ό Σβάϊτσερ ύπέργηρο; έξακολουθεϊ νά φροντίζή
γιά τού; συνανθρώπου; του. Μιά λεωφόρο; έχει άφιερωθη ήδη στό όνομά του, τίμημα έλάχιστο τη ; ύπέροχη; προσφορά; του.—

XPfOi ΤΗΣ Π4ΤΡΙΜ
Η Λ ΙA KYPOY
Δημοσιογράφου

Ά λ λ ’ ή δραματική, πολυαίμακτος καί ένδο
ξος δράσις τής Χωροφυλακής,
τής οποίας
έγραψεν αύτή Πολεμικήν 'Ιστορίαν παρ’ όλων
άναγνωριζομένην, ήρχισε κυρίως μέ τήν καταστάσαν θρυλικήν μάχην τοϋ Μακρυγιάννη. ’Ε
κεί, είς τό παλαιόν κτίριον τών ’Αθηνών, ολίγοι,
σχετικώς, όπλΐται τής Χωροφυλακής ύπό τήν
γενναίαν καί παραδειγματικήν ήγεσίαν τών άξιωματικών των, άγωνισθέντες κατά τρόπον άπαράμιλλον, έσωσαν αυτήν ταύτην τήν Ελλάδα,
άλλάξαντες, μέ τήν μυθικήν άντίστασίν των, τήν
πορείαν τής Δεκεμβριανής έξεγέρσεως τών κομ
μουνιστών.
Καί έκτοτε έσυνεχίσθη ή αίματόβρεκτος πο
λεμική πορεία τής Χωροφυλακής έπί πέντε ολό
κληρα έτη, είς όλα τά διαμερίσματα τής Ε λλά
δος, μέχρι τοϋ νικηφόρου πέρατος τοϋ συμμοριτοπολέμου. Είναι πολλαί αί μάχαι πού έδωσαν
οί Χωροφύλακες κατά τήν δραματικήν αύτήν πεπερίοδον τής ιστορίας τοϋ τόπου καί πολύ πε
ρισσότεροι οί ’Αξιωματικοί καί Όπλΐται τοϋ
Σώματος, πού έπεσαν διά τήν έλληνικήν ύπόθεσιν. Πολλάκις στρατιώται καί χωροφύλακες
μαζί, ολίγοι αυτοί κατά πολυαρίθμων καί βαρύ
τατα ώπλισμένων κομμουνιστοσυμμοριτών, ήγω
νίσθησαν ώς ήρωες καί έπεσαν μέχρις ενός, όπως
είς τόν Νυμφαΐον λόγου χάριν τής περιοχής Φλωρίνης, όπου τό κωδωνοστάσιον τοϋ Ναοϋ τοϋ
'Αγίου Νικολάου έγινε λαμπας καί τόπος θρύλου
καί ολοκαυτώματος, άφοΰ οί ύπερασπισταί τοϋ
χωρίου, έξαντλήσαντες όλα τά πυρομαχικά των
καί βλέποντες εαυτούς περιβαλλομένους άπό
φλόγας, έπροτίμησαν νά πέσουν έντός αυτών
άπό τοϋ ύψους τοϋ καμπαναριού, ζητωκραυγάζοντες υπέρ τής Ελλάδος, παρά νά παραδοθοΰν!
'Υπήρξαν πολλά τά παρόμοια περιστατικά,
κατά τήν έποχήν έκείνην τών δακρύων άλλά
καί τοϋ μεγαλείου. Καί οί λόχοι Χωροφυλακής,
πού ώργανώθησαν κατά τόν συμμοριτοπόλεμον,
ένέγραψαν ένδοξους σελίδας είς τήν Πολεμικήν
Ίστοραν τοϋ "Εθνους. Καί μέ τούς τίτλους αυ
τούς, τούς κατάφορτους θυσιών καί ύπερόχου
ήρωϊσμοΰ, τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλα-

"Οταν οί ψυχροί άνεμοι τοϋ Δεκεμβρίου κολπώνουν, μέ τάς ριπάς των, τήν Πολεμικήν Ση
μαίαν τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής καί οί έκπρόσωποι τής Πολιτείας άποτίουν τήν όφειλομένην τιμήν εις τούς άφανεΐς ήρωας τοϋ Μακρυγιάννη, πού έσωσαν, κάποιαν κρίσιμον ώραν
τής Ιστορίας, τήν Ελληνικήν Πατρίδα, εις τήν
μνήμην των Ελλήνων έρχονται δχι μόνον τά
αίματόβρεκτα Δεκεμβριανά γεγονότα, αλλά καί
ένα άλλο πλήθος σημαντικών περιστατικών, τά
όποια συνθέτουν τήν ούδόλως διαφημισθεΐσαν
εποποιίαν τοϋ μαρτυρικού όσον καί ήρωικοΰ
Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής.
Καί γράφοντες περί εποποιίας, δέν έννοοΰμεν τήν αστυνομικήν δρασιν τοϋ Σώματος, πού
είναι συνυφασμένη μέ τόν πολυετή αγώνα έμπεδώσεως τής τάξεως καί ασφαλείας είς τόν ελληνι
κόν χώρον, αλλά τήν καθαρώς πολεμικήν, πού
είναι επίκαιρον όσον καί δίκαιον νά μνημονευθή τόν καιρόν αύτόν, κατά τόν όποιον τιμάται ή
Πολεμική ’Αρετή τών Ελλήνων. Διότι ή Ε λλη
νική Χωροφυλακή, κατά τιμητικήν καί μοναδι
κήν ίσως έξαίρεσιν, είναι τό μόνον ’Αστυνομι
κόν Σώμα τοϋ Κόσμου, πού έχει μεγάλη ν όσον
καί ένδοξον Πολεμικήν 'Ιστορίαν. Ααμπράν καί
ύπέροχον, πού άρχίζει άπό τάπρώτα έτη τής ίδρύσεώς της καί συνεχίζεται άργότερον είς τά αυχμη
ρά υψίπεδα τής άχανοΰς Μικράς ’Ασίας. Προ
πενήντα καί πλέον ετών, όταν ό Ελληνισμός δι
χασμένος, δυστυχώς, καί προδομένος άπό τούς
πρώην συμμάχους του, έπολέμει είς τήν ’Ανατο
λήν, πολυάριθμα άποσπάσματα Χωροφυλακής,
ύπό τούς άξιωματικούς τοϋ Σώματος Χαχάκην,
Έπιτροπάκην κλπ. ήγωνίσθησαν έπί δύο καί
πλέον έτη, μεταξύ Βορείου καί Νοτίου Μετώπου,
κατά τών λυσσαλέων επιδρομών καί επιθέσεων
Τσετών άλλά καί τακτικών άκόμη τμημάτων τοϋ
τουρκικού στρατοΰ. Καί έμειναν εκεί διά πάντα
πολλοί Χωροφύλακες, τών όποιων τά οστά, μαζί
μέ έκεΐνα τών άδελφών των στρατιωτών, λευκά
ζουν είς κλεισωρίάς καί υψώματα, άποτελοϋντα
τήν τελευταίαν καί νεωτέραν όλων έθνικήν υπο
θήκην έπί τής έλληνικότητος τής Μικράς ’Ασίας.
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λύψη, κάποιαν ήμέραν, εις εν σημεΐον τής ελλη
νικής ύπαίθρου, τό Μνημεϊον τού αφανούς καί
ταπεινού "Ηρωος Χωροφύλακος, ό όποιος ήγωνίσθη και έπεσεν υπέρ τής έλευθερίας όταν αυτή
έκινδύνευσεν 'από εχθρόν άδυσώπητον καί μια
ρόν, όπως ήγωνίσθησαν οί έπιφανέστεροι ήρωες
τής Ελλάδος οσάκις αύτή ήπειλήθη.

κής, πού ήξιώθη τής έξαιρετικής τιμής νά φέρη
Πολεμικήν Σημαίαν κατόπιν τής μάχης τοϋ Μακρυγιάννη, δικαιούται νά μετέχη, ύπερηφάνως,
τού εορτασμού τής ημέρας τής Πολεμικής ’Αρε
τής των Ελλήνων, ώς τιμώμενον καί αυτό. Καί
δέν απομένει παρά ένα χρέος άκόμη νά άποτίση
ή Πατρΐς εις τήν Χωροφυλακήν της: Νά άποκα-

-

Τό ήμερολόγιο ένός ταξιδιώτη

'Ό πω ς είπαμε καί άλλες φορές,
δεν είναι τό ίδιο πράγμα τό να
γνωρίσης ένα λαό άπό τα ξακουστά
τοπεϊα τής χώρας του, τις αφηγή
σεις πού άλλοιώνονται άπό στόμα
σέ στόμα, τις φανταχτερές κάρτποστάλ που κάνουν τον γύρο τοϋ
κόσμου, καί άπό τις μάρκες πού
σφραγίζουν τά προϊόντα τους, μέ
τό νά ζήσης καί νά νοιώσης αυτόν
τον ίδιο τον παλμό πού μετρά τις
μέρες, τις ώρες του. Αύυτό τό βα
σικό αξίωμα ισχύει προ πάντων
γιά τούς 'Ισπανούς καί τήν 'Ισπα
νία.
Η 'Ισπανία δεν είναι — ή, του
λάχιστον, δεν είναι μονάχα — ή
χωρά τής καστανιέττας καί τοϋ
φλαμένκο, ή χώρα των κορρίντας,
των κοριτσιών τής Σεβίλλιας καί
τής Βαλένθια, ή χώρα των «νόβιος»
καί των τορρεαντόρες. Τήν άληθινή
ψυχή της θά τήν άναζητήσετε βαθύ
τερα, στήν προαιώνια ιστορία της,
στην πολυτάραχη διαδρομή της μέσα
στούς δαίδαλους τής έθνικής της
παράδοσης πού ξεκινά άπό τά βάθη
των χιλιετηρίδων — κάπου έκεϊ
στο έρεβος τής τεταρτογενούς πε
ριόδου — όταν οί Κρό-Μανιόν,
πρόγονοι μακρυνοί καί άβέβαιοι
των σημερινών Βάσκων κυνηγούσαν
τους Ταράνδους των Πηρυναίων,
μέχρι τον θρυλικό Σίντ — Έ λ Θίδ
τον προφέρουν οί 'Ισπανοί — τον
«καμπεαόορ», τον υπέροχο μαχητή
που δάμασε μέ τό φοβερό σπαθί του
τους
Μαυριτανούς
κατακτητές,
χωρίς βέβαια νά καταφέρη νά σπάση τήν καταβολή πού κληροδότησαν
στους Ισπανούς φεύγοντας.
Σέ
τούτη τήν Μαυριτάνικη καταβολή
που έχει δλη τήν μυστικοπάθεια

τής ’Ανατολής, καί στο μπόλιασμά
της άπό τον καθολικισμό — αυτόν
τον
καθολικισμόν πού πέρασε
τό κρίσιμο καμίνι τής ιερής έξετάσεως περί τό τέλος τοϋ Μεσαίω
να —κρύβεται ή ώμορφη, ή αθάνατη
ψυχή τής 'Ισπανίας, πού ή καρδιά
της εδρεύει στήν Καστίλλια. . .

*
Τό πιο εύκολο μέσο γιά νά πάτε
στήν 'Ισπανία είναι βέβαια τό άεροπλάνο πού θά σάς άποθέση άπαλά στο άεροδρόμιο — όχι τό καλύ
τερο τής Ευρώπης—τής Μαδρίτης
ή, άν προτιμάτε- τό όποιο είναι
γραφικώτερο
- τής Σεβίλλιαε.
’Αλλά εσείς είπαμε δέν είσθε συνη
θισμένος περιηγητής, είσθε ένας
έμπειρος, παλαιός κι’ άμετάπειστος
ταξιδιώτης πού ξέρει νά παίρνη
απο τον κάθε τόπο δ,τι αξίζει πιο
πολύ. Διαλέγεται λοιπόν τό αυτο
κίνητο — άκόμη καλύτερα αν έχετε

δικό σας — καί μπαίνετε στήν
'Ισπανία διασχίζοντας τά Πυρη
ναία. ’Ά ν τό αύτοκίνητο δέν είναι
μέσο βολικό γιά σάς μπορείτε νά
διασχίσετε τά Πυρηναία καί μέ
σιδηρόδρομο,
οπότε
βέβαια θά
προτιμήσετε τήν γραμμή πού ξεκι
νά άπό τήν Μπαγιόν καί καταλήγει
στο Σάν Σεμπάστιαν. Γιά πληροφό
ρησή σας πάντως άναφέρομε δτι οί
περίφημοι λαθρέμποροι των Πυρη
ναίων, έχουν
άνακαλύψει τρίτο,
κάπως πιο άπηρχαιωμένο, άλλά
άσφαλέστερο γ ι’ αυτούς μέσο. Σκα
λώνουν τούς κατσικόδρομους τής
φοβερής οροσειράς, καί άποφεύγοντας τά καθιερωμένα περάσματα
κι αύτής άκόμη τής «Sum m us
Portus», μπαίνουν θριαμβευτές —
δχι πάντοτε είναι άλήθεια — στήν
Σαραγόσα:
Διαβαίνοντας τά Πυρηναία θά
γνωρίσετε οπωσδήποτε τούς Βά
σκους καί τά γραφικά χωριουδά-

Καθισμένες πίσω άπό τόν «υόβιο» οί σενιορίτες, λαμπροστολισμένες,
πηγαίνουν καμαρωτές στις κορρίντες καί τις φιέστεε

κια τους τής Ά λαβα, τής Γεπούθκοα ή τής Βισκάγιας. Οί Βάσκοι
είναι αξιοπρόσεκτος λαός, πού διεκδικεΐ τά πρωτεία στήν αποίκηση
τής 'Ισπανίας άπό τούς καιρούς
τής μεταναστεύσεως των
ΚρόΜανιόν. ’Άλλοι τούς θέλουν άπόγονους των Ίβήρων πράγμα πού
μάλλον δέν εύσταθεί. Οί ίδιοι άποκαλοϋν τούς εαυτούς τους «Έσκουαλδουνάκ)), καί δέν συμβιβάζονται
εύκολα ούτε μέ τούς 'Ισπανικούς
ούτε μέ τούς Γαλλικούς νόμους.
’Έχουν δικά τους ήθη καί έ'θιμα
πού τά φυλάνε μέ εύλάβεια καί πά
θος. Ανάμεσα σ’ αύτά, ό «μουτσίκο», ό πατροπαράδοτος χορός τους
σ’ ένα ρυθμό ίλιγγιώδη, πού μόνο
ένας γνήσιος Βάσκος μπορεί να
χορέψη, θά σάς γοητεύση. Τά Πυρη
ναία μέ την άγρια παρθένα φύση,
έχουν δώσει στούς Βάσκους ρώμη
καί λυγεράδα σπάνια. Θά τούς
δήτε νά τρέχουν μέσα στο δάσος
σάν ζαρκάδια καί νά πραγματοποιούν
άπό βράχο σέ βράχο πηδήματα
άπίθανα. Είναι εύγενικοί, περήφανοι
καί φιλόξενοι, δμως αύστηροί στις
παραδόσεις καί τις συνήθειές τους.
Ά ν έχετε χρόνο θά περάσετε μιά
πολύ ευχάριστη μέρα σ’ ένα άπό τά
γραφικά σπιτάκια τους σκαλωμένα
πάνω σέ κάποια άγρια βουνοπλα
γιά ή φυτρωμένα στήν άκρη μιας
άπόκρημνης άκτής πού άντικρύζει
τον ’Ατλαντικό. Μήν επιχειρήσετε
νά μάθετε τη γλώσσα τους — « Έ σκουάρα» την ονομάζουν οί ίδιοι —
πού δέν μοιάζει μέ καμμιά άλλη.
Είναι καλύτερο ν’ άκούσετε την
μουσική τους, ιδιότυπη κι’ αύτή,
μέ τον μακρόσυρτο αύλό, τό πολυ
θόρυβο κύμβαλο καί τό ρυθμικό
«βασκικό» τύμπανο, πού θά τό*
άκοΰτε άκόμη νά άντηχή στ’ αύτιά
σας δσο προχωρείτε στά ένδώτερα,
νά συναντήσετε την καρδιά τής
’Ισπανίας, την Καστίλλια.
★
"Οταν λέμε δτι ή Καστίλλια είναι
ή καρδιά τής Ισπανίας είναι ή
κυριολεξία. Ά π ό έδώ ξεκίνησαν
οί ντόπιοι, καί μέ άγώνες αιματη
ρούς πολέμησαν τούς Ρωμαίους,
τούς Βισιγότθους καί τούς ’Άραβες,
ώχυρωμένοι στά «καστέλλια» τους,
άπό δπου καί ή χώρα πήρε τό δνομά
της. Στον ΙΟον αιώνα ήταν κι’
δλας άνεξάρτητη. Στά 1033 έγινε
βασίλειο, καί στά 1230 περιέλαβε
τήν Κόρντοβα, την Χαέν, την Ά λκάλα, τήν Σεβίλλια καί τά Γάδειρα.
Στά 1492 τέλος, ό Φερδινάνδος Ε'
προσθέτει καί τήν Γ ρανάδα καί

Γραφικό δρομάκι ατό
Άλμπεραθίν. Ό ήλιος
παίζει αχτίδες χρυσά
φ ι πάνω στούς λευ
κούς τοίχους των σπιτιών καί τό γυαλιστερό
καλντερίμι των δρόμων.
Ό τα ν θά πάψη ν’ άκούγεται ή καμπάνα πού
σημαίνει κάποιον έσπερινό, οί κιθάρες θ’ α
κουστούν στά λυγμικά
ϊκκόρντα τους.

ιδρύει τό βασίλειο τής 'Ισπανίας
κάτω άπό τό καθολικό σκήπτρο του.
Ή Καστίλλια είναι σέ πρώτη
δψη ένα γυμνό αυχμηρό οροπέδιο,
πού τήν μονοτονία του διακόπτουν
πού καί πού οί μικρές λίμνες —
άρμυρό τό νερό τους —- πού στις
δχθες τους πρασινίζει κάποια φυ
τεία. Τό πιο πολύ είναι γρανίτης
σκέτος πού στήν ράχη των βράχων
του κρατά υψίπεδα τραχειά καί
μεγαλόπρεπα. Μόνο προς τον βορειά, ό Δοϋρος άρδεύει τό σκληρό
χώμα καί τό γονιμοποιεΐ γιά νά
δώση στή χώρα τό καθημερινό
ψωμί της. ’Έ τσ ι ή βόρεια Καστίλλια — παλαιά Καστίλλια τήν λένε —
είναι 6 σιτοβολώνας τής 'Ισπανίας.
Στο λιγάκι άχαρο τούτο τοπεΐο,
λάμπουν ισχυρά δυο πετράδια πολύ
τιμα: ή Μαδρίτη καί τό Βαλαντολίδ, πρωτεύουσες κι’ οί δυο μά χω 
ρίς νά μοιάζουν. Φυσικά θά σάς
τραβήξη ή λάμψη καί τδνομα τής
Μαδριλιάνικης πόλης, πού άναπαύεται καθισμένη πάνω στήν ράχη τού
Μανθανάρες, μικρού άλλά χαριτω
μένου ποταμού, πού είναι παρακλά
δι τού θρυλικού Τάγου.
Στον Μεσαίωνα άκόμη ή Μαδρίτη
ήταν πόλη άσήμαντη, ώσπου ό
’Ερρίκος Γ' τήν διάλεξε γιά βασι
λική διαμονή, πράγμα πού παρεκίνησε καί τούς άλλους βασιλείς νά
μεταφέρουν έκεΐ τις αυλές τους,
ώσπου νά γίνη μόνιμη έδρα τής
κυβέρνησης
καί νά άνακηρυχθή
άργότερα (1560)
επίσημη πρω
τεύουσα.
Τό. πιο γραφικό μέρος της είναι
βέβαια ή περίφημη Πουέρτα ντέλ

Σόλ, άπέραντη πλατεία πού ανήκει
στήν παληά πόλη καί είναι τό εμπο
ρικό της κέντρο. Στενά δρομάκια,
γραφική κίνηση, άτμόσφαιρα εύ
θυμη καί ζωντανή, παρ’ δλο πού
άπ’ έδώ πέρασε κάμποσα χρόνια
πριν, ένας έξοντωτικός εμφύλιος
πόλεμος, άπ’ αυτόν πού τόσο καλά
ξέρουν νά σκαρώνουν οί κομμουνι
στές. Θ’ άκούσετε γ ι’ αύτόν πολλά
καί διάφορα, δμως ό 'Ισπανός πού
άγαπά τήν πατρίδα του δσο περίπου
κι’ ό 'Έλληνας τήν δική του, ένα
πράγμα κρατά βαθειά μέσα του
μέ κατάνυξη καί περηφάνεια: τό
έπος τού στρατηγού Μοσκάρντο
— θρυλικού εθνικού ηρώα —πάνω
στις έπάλξεις τού Άλκαζάρ. . .
'Η καινούργια πόλη, σέ άναμφισβήτητα μοντέρνο ρυθμό, δίνει στή
Μαδρίτη τήν σφραγίδα τήν κοσμο
πολίτικης Πρωτεύουσας χωρίς νά
χάνη όλότελα τό τοπικό χρώμα της
πού τό υπογραμμίζουν θετικά οί
ογδόντα εκκλησίες της — τού Σάν
Ίσιντόρο καί τού Σάν Χερόνυμο
οί πιο εντυπωσιακές — καί ολό
γυρα τά σαράντα εφτά μοναστήρια
τους. Πέρα κι’ άπ’ αύτά άλλωστε
υπάρχουν γιά νά θυμίζουν τήν παληά
παράδοση, τά αγάλματα έκείνων
πού στάθηκαν φυσιογνωμίες επι
βλητικές στήν ιστορία τής ’Ισπα
νίας: τού Άλφόνσου- 12ου — είναι
ό βασιληάς πού άναγνώρισε τό
κοινοβουλευτικό
πολίτευμα —,
τού Καστελάρ — σπάνιου ρήτορα
ύπέρμαχου τής δημοκρατίας —,
τού Πιέτρο Καλντερόν ντέ λά Μπάρ
κα — φιλόσοφου καί δραματικού

(Συνέχεια εις τήν σελ. 34)

ΑΙΕΥΘΥΝΙΙΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ!) ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ

Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο Σ
Τό έτήσιον Φεστιβάλ Αρχαίου
Δράματος εις τό θέατρου Έ πιδαύρου — μοναδικόν εις τόν κό
σμον — έληξεν 5Γ εφέτος με εξαιρε
τικήν έπιτυχίαν οπτό πλευράς προσελεύσεως θεατών. Τό γεγονός
αυτό δεν είναι λεπτομερειακόν.
Τό Φεστιβάλ Επίδαυρου είναι
έκδήλωσις ύψηλού καλλιτεχνικού
καί πολιτιστικού επιπέδου δυναμένη άξιοπρεπώς νά συγκριθή
μέ τά φεστιβάλ τού Σάλτσμπουργκ
έν Αυστρία, καί Στράτφορδ έν
Σκωτία.
Θεαταΐ άπό δλας τάς χώρας καί
όλους τούς λαούς προσέρχονται καί
απερχόμενοι άποκομίζουν εντυπώ
σεις όχι μόνο εκ των παραστά
σεων, άλλα κο:ί έκ τής έν γένει
ύποδοχής, καί φιλοξενίας, καί των
παρεχομένων ανέσεων. Μία είδικωτέρα πλευρά: είναι καί ή τής
κυκλοφορίας, λ.ίαν ύπολογίσιμος
διά την διαμόρφωσιν τής συνολι
κής περί Ελλάδος εΐκόνος. Εις
τον ειδικόν τούτον τομέα πρέπει
νά ύπογραμμισθή τό θαυμάσιον
εργον τής υπηρεσίας. Τροχαίας
Χωροφυλακής, αϊ σύντονοι προσπάθειαι τής όποιας απέδωσαν
λαμπρά αποτελέσματα. Καλώς με
λετημένα μέτρα, άψογοι οί επί
τής τροχαίας άνδρες, έπαρκή τά
μέσα έποπτεύσεως. Ούτω ή Ελλάς
έδωσε καί έφέτος — περισσότερον
άπό τό παρελθόν έτος — την όψιν
προηγμένης Εύρωπαϊκής χώρας,
εύρισκομένης εις τήν φάσιν θετικώς
ανοδικής πορείας.—

Οί αριθμοί είναι νομίζομεν τό
καλύτερον αποδεικτικόν μέσον
διότι δεν ψεύδονται ποτέ. Ιδού
λοιπόν μερικοί αριθμοί άναφερόμενοι είς τήν δραστηριότητα τής
’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης κατά τό
διαρρεύσαν
δεκάμηνον:
17.244 διαβατηριακοί έλεγχοι αλ
λοδαπών, ώς καί διάφοροι
ύπηρεσιακαί τακτοποιήσεις
τούτων, ξεναγήσεις καί άλλαι εξυπηρετήσεις.
2.577 επεμβάσεις έπί τροχαίων
άτυχη μάτων.
I .500 περιπτώσεις παροχής βοή
θειας είς οδηγούς ’κινητοποιηθέντας καθ’ οδόν.
4.559 έπεμβάσεις είς περιπτώσεις
πλη μμελη μάτων.
45.344 έπεμβάσεις είς περιπτώσεις
πταισμάτων.
27.280 άγορανομικοί έλεγχοι.
3.876 δειγματοληψίας.
20.601 Άστυϊατρικαί έπιθεωρήσεις.
1.609 κινητοποιήσεις δι’ έξασφάλισιν τάξεως είς έορτάς, άθλητικάς συγκεν
τρώσεις κ.λ.π.
52 κινητοποιήσεις είς περι
πτώσεις σοβαρών πυρκαϊών.
Τούτα χωρίς νά ύπολογίσωμεν
τάς συστάσεις προς τούς πολίτας
έπί διαφόρων θεμάτων, τήν συμμε
τοχήν είς τό έργον σημάνσεως
τών οδών, τόν συνεχή έλεγχον
τών Δημοσίων Κέντρων, Ξενοδο
χείων, Τουριστικών εγκαταστά
σεων κ.λ.π., τήν συμμετοχή της,
είς τό έργον τών Υπηρεσιών
Στρατού, ’Αεροπορίας, Ναυτικού,
Δασικής Υπηρεσίας, κ.λ.π., τήν
συμβολή είς τήν εύπρέπισιν τών
θαλασσίων ακτών, τήν προσπά
θειαν διά τήν διαφύλαξιν τής
κοινής ήσυχίας κ.λ.π.

Οί αριθμοί ομιλούν μόνοι των,
καί τόσο εύγλω ττα ώστε νά καθί
σταται απολύτως κατανοητόν ότι
είς τήν Χωροφυλακήν προαστίων
δεν'λείπει ή δουλειά, καί μάλιστα
ή καλή δουλειά. . .

Ε Κ Σ Υ ΓΧ ΡΟ Ν ΙΣ Μ Ο Σ
Παλαιόν πρόβλημα καί πόθος
εύσεβής διά τήν Χωροφυλακήν ό
εκσυγχρονισμός της. Προσπάθειαι
βεβαίως έγίνοντο, αλλά δυστυχώς
είς τόν 20ον αιώνα μόνον α ί'προσπάθειαι δέν άρκούν. ’Απαιτείται
καί ή ίκανότης έκτελέσεως καί
πραγματοποιήσεως τής όποιας
δεν φαίνεται νά στερήται ή σημερι
νή ήγεσία τής Χωροφυλακής,
έναρμονιζομένη απολύτως προς
τήν δημιουργικήν πνοήν τής
’Εθνικής Κυβερνήσεως, ήτις άμέριστον παρέχει τήν συνδρομήν
της είς τόν τομέα έκ συγχρονισμού
τής Χωρ/κής.
Πληροφορούμεθα ότι ή Χωρο
φυλακή, είς τόν τομέα τών έπικοινωνιών έπετέλεσεν ένα πράγματι
σημαντικόν άθλον. Έγκατέστησεν εσχάτως πέντε κέντρα άναμεταδόσεως, πέραν τών ύπαρχόντων
βασικών, τά όποια καλύπτουν
ραδιοτηλεφωνικώς ολόκληρον τόν
χώρον τής Ελλάδος άνευ εμποδίων
φυσικών ή τεχνικών.
Ή ΐδρυσις τών κέντρων άναμεταδόσεως, αρτιώνεις τεχνικόν
έξοπλισμόν, καλώς ώργανωμένων
καί τοποθετημένων είς καίρια
σημεία τού κράτους, έχει ώς
αποτέλεσμα τήν δυνατότητα αμέ
σου καί ταχυτάτης (εντός 3
λεπτών τής ώρας) έπικοινωνίας
τού Κέντρου ’Αθηνών μέ οίανδήποτε μονάδα Χωροφυλακής είς
παν σημεϊον τής ’Επικράτειας
καθώς καί τής ’Επικοινωνίας τών
διαφόρων ύπηρεσιών Χωρ/κής
μεταξύ των ή μετά τού Κέντρου.
Αί εύεργετικαί έππιτώσεις
τής δημοσίας τάξεως καί ασφα
λείας έκ τής τοιαύτης δυνατότητος
είναι προφανής,, έμφανεστέρα δε
είναι ή συντελουμένη Πρόοδος γε
νικώς είς τό Σώμα, επιφορτισμένου
μέ ύψηλήν πλήν βαρυτάτην απο
στολήν.

Υ Π Ο Θ Ε Σ ΙΣ :

Οί ασχολούμενοι μέ τήν μελέτην των
εγκλημάτων, καί ιδίως τού έγκληματίου,
διακρίνουν σαφώς τήν μορφήν τούτων
καί κατατάσσουν ταϋτα εις ώρισμένας
καί καθωρισμένας κατηγορίας. "Εχομεν
ούτω τό «έγκλημα έν ψυχρέρ», τό «έγ
κλημα έν βρασμώ ψυχής», τό «σεξουαλι
κόν έγκλημα», τό «έγκλημα τιμής», τό
«έγκλημα δι’ ϊδιοτελεϊς λόγους», τό «πο
λιτικόν έγκλημα» κ. ά.
'Εκάστη κατηγορία έκ των άνωτέρω
εμφανίζει ιδιοτυπίας άφορώσας είς τήν
μορφήν τοϋ εγκλήματος, τον τρόπον διαπράξεώς του, τάς συνθήκας καί προϋπο
θέσεις τελέσεώς του, κ.λ.π. Τά στοιχεία
ταϋτα τά όποΤα συνθέτουν τήν μορφήν
ενός εγκλήματος, είναι πάντοτε τά ϊδ ια εις
τά έγκλήματα τής αύτής κατηγορίας, καί
επαναλαμβάνονται κλασσικώς σταθερά
κάθε φοράν, μέ μαθηματικήν, θά ήδυνάμεθα νά είπωμεν άκρίβειαν. Τά στοιχεία
εγκλήματος μιας κατηγορίας δέν άπαντώνται είς έγκλημα άλλης, κατηγορίας,
έκτος σπανίων περιπτώσεων, τότε δέ προκαλοϋν σύγχισιν εις τόν έρευνητήν καί τόν
διώκτην, καί καθιστούν τήν διαλεύκανσιν
τοϋ εγκλήματος λίαν δυσχερή. Διά νά
γίνωμεν περισσότερον κατανοητοί: "Εν
«έγκλημα, έν ψυχρώ» έμφανίζει συνήθως
τά εξής στοιχεία:
— Ό δολοφόνος είναι σκληρός, σχεδόν
πάντοτε διεστραμμένος, καί γνωστός
διά τόν κακόν χαρακτήρα του.
— Υπάρχει προμελέτη καί ακριβής προσχεδιασμός.
— Ό δολοφόνος έχει προετοιμάσει έπιμελώς ένα άλλοθι.
— Τό δπλον τοϋ έγκλήματος έχει προ
σεκτικούς έπΛεγή καί συνήθως δέν
ανευρίσκεται είς τόν τόπον τοϋ έγκλή
ματος.
— Ό δολοφόνος άνακρινόμενος δυσκόλως «σπάζει».
’Αντίθετον όψιν παρουσιάζει έν «έγ
κλημα έν βρασμώ ψυχής», ή τ ο ι:'
— Δέν ύπάρχει προμελέτη.
,
— Ό δολοφόνος μπορεί νά είναι έντιμος
καί καλού χαρακτήρος.
— Τό όπλον έπιλέγεται είς τήν τύχην
καί συνήθως εύρίσκεται πλησίον τοϋ
θύματος.
— Ό δολοφόνος ομολογεί άμέσως καί
συνήθως μάλιστα μετανοεί.
Ανάλογους ιδιοτυπίας παρουσιάζουν
καί αί άλλαι μορφαί έγκλημάτων τάς ό
ποιας άπαριθμήσαμεν.
Τό έγκλημα τοϋ ’Αμαρουσίου, ή διπλή
ήτοι έκ προμελέτης άνθρωποκτονία τής
'Ελένης Λαζάρου καί τής Βασιλικής Για-

« Δ Ι Π Λ Η

Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α »

κουμάκη άπό τόν Δημήτριον Γιακουμάκην, έκφεύγει τοϋ συνήθους, διότι τήν μορ
φήν του συνθέτουν αλλοπρόσαλλα στοι
χεία, ή ΰπαρξις των οποίων ήμπόδιζε τήν
έξ αρχής κατάταξιν τοϋ έγκλήματος είς
μίαν ώρισμένην κατηγορίαν. Ή λύσσα μέ
τήν όποιαν π . χ. ό δολοφόνος είχε κτυπήσει τά θύματα — διά μαχαίρας — καί
ένώ ταϋτα ήσαν ήδη νεκρά, ήτο ένδειξις.
έγκλήματος έν βρασμω ψυχής, ένισχυομένη άπό τήν άνεύρεσιν τοϋ όπλου — μία
μάχαιρα άρτου—πλησίον των θυμάτων.Ή
άνεύρεσις όμως ναρκωτικού εις τά σπλά
χνα των δύο θυμάτων ήτο ένδειξις έγκλή
ματος «έν ψυχρώ» καί έκ προμελέτης. Κατά
τρίτον λόγον, ή στάσις τοϋ νεωτέρου θύ
ματος —- τής Βασιλικής — ήτις άνευρέθη
γυμνή έκ τοϋ στήθους καί κάτω καί ήμιπρηνής μέ τούς πόδας τεταμένους έκτος
τής κλίνης, ήτο στοιχεΐον προσδιορίζον
«σεξουαλικόν έγκλημα». ’Αλλά καί ή άναστάτωσις τής οικίας, προδίδουσα ένδελεχή
έρευναν, ήτο στοιχεΐον σαφές έγκλήματος
μέ πρόθεσιν τήν ληστείαν.
Ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς ή έξιχνίασις τοϋ διπλού φόνου παρουσιάζετο λίαν
δυσχερής, άν μή άδύνατος, ή δέ Χωροφυ
λακή έπετέλεσεν άληθή άθλον, κατορθώσασα όχι μόνον νά έντοπίση καί νά συλλάβη τόν δράστην, άλλά καί νά έπιτύχη
τούτο δύο μόλις ήμέρας μετά τήν άνακάκάλυψιν τών πτωμάτων.
Είναι όμως καλύτερον νά έκθέσωμεν τά
γεγονότα είς τήν φυσικήν σειράν των:
1) Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Τήν 9ην ώραν τής 26ης ’Ιουνίου 1965,
ό Διοικητής Χωροφυλακής Κηφισσίας ει
δοποιείται τηλεφωνικώς — άπό περίοι
κους — ότι έντός τής οικίας τής 'Ελένης
Λαζάρου έπί τής όδοΰ Μελισσίων 16 τοϋ
’Αμαρουσίου, ύπήρχον δύο πτώματα.
Ή Χωροφυλακή κινητοποιείται ταχύτα
τα Φθάνει είς τόν τόπον τού έγκλήματος,
διαπιστώνει τήν ΰπαρξιν τών πτωμάτων,
λαμβάνει άμέσως μέτρα φρουρήσεως, ει
δοποιεί τό συνεργεϊον έρεύνης καί σημάνσεως, ίατροδικαστάς, φωτογράφους
κ.λ.π. καί έπιδίδεται είς τήν έρευναν διά
τήν συλλογήν πειστηρίων.
‘Η είκών τοϋ έγκλήματος είναι φοβερά:
Τά δύο θύματα — αί δύο γυναίκες, ή
55οϋτις Ελένη Λαζάρου καί ή 19έτις Βα
σιλική Γιακουμάκη — κεϊνται έπί τής αύ
τής κλίνης νεκραί καί είς κατάστασιν ήμιαποσυνθέσεως. Ή Λαζάρου φέρει τό νυκτικόν της, ή Γιακουμάκη είναι γυμνή διό
τι ό δολοφόνος έχει σηκώσει τό νυκπκό
τηςμέχρι τών ώμων καί έχει άφαιρέσει τά
έσώρρουχά της. Καί τά δύο θύματα φέ

ρουν τραύματα διά νύσσοντος καί τέμνοντος οργάνου είς τόν λαιμόν καί τραύ
ματα είς τό κρανίον προκληθέντα μετά
θάνατον. Άμφότερα εύρίσκονται έντός
λίμνης αίματος. ’Ίχνη παραβιάσεως δέν
ύπάρχουν είς τάς θύρας καί τά παράθυρα,
τά δωμάτια όμως τής οικίας είναι αναστα
τωμένα ώς νά είχε λάβει χώραν πάλη ή
έρευνα. Τό όργανον τοϋ φόνου — μάχαιρα κοπής άρτου άνήκουσα είς τά θύματα
— εύρέθη πλησίον τών δύο γυναικών. Ή
λεπίς της έχει καθαρισθή δι’ ύφάσματος,
ή δέ λαβή της φέρει ίχνη αίματος,
θΰραι καί παράθυρα είναι κανονικώς
κλειστά έσωθεν, ούχί όμως καί ήσφαλισμένα.
2) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι εύτύχημα τό ότι ή γενομένη ύπό
τής Χωροφυλακής έρευνα, καίτοι ύπήρξε
ταχυτάτη, συνεδύασεν έν τούτοις τήν έπιστημονικήν έμπειρίαν μετά τής οξείας παρατηρήσεως.
Ά π ό έπιστημονικής πλευράς συνελέγησαν τά εξής στοιχεία:
— Τά δακτυλικά άποτυπώματα, όσα εύρέθησαν, ούδέν άνώμαλον παρουσίαζον.
Τά έπενεχθέντα τραύματα είχον προκληθή δι’ ισχυρών κτυπημάτων μετ’
ίδιαζούσης κακίας καί λύσσης, καί άνευ
ούδεμιάς άντιστάσεως τών θυμάτων.
— Τά θύματα είχον προηγουμένως έξουδετερωθή δι’ ύπνωτικού, ό δέ δολο
φόνος ένήργησεν ένώ ταϋτα έκοιμώντο.
— Ούδέν τών θυμάτων είχε κακοποιηθή
σεξουαλικώς.
Μετά τήν συλλογήν τών ώς άνω στοι
χείων ήρχετο ή σειρά τής έρμηνείας τού
των καί τής έξαγωγής συμπερασμάτων.
Οί ειδικοί τής Χωροφυλακής δέν έξηπατήθησαν έκ τής άκαταστασίας τών δωμα
τίων. Προσεκτική έρευνα άπέδειξεν ότι ή
άκαταστασία ήτο έπιπολαία καί άπετέλει άπλήν σκηνοθεσίαν ΐνα στρέψη τήν
προσοχήν τών έρευνώντων πρός σφαλε
ρός κατευθύνσεις.
‘Η έκδοχή έπίσης τού σεξουαλικού έγ
κλήματος, παρ’ όλην τήν θεαματικήν σκη
νοθεσίαν, δέν υίοθετήθη — όρθώς — διότι
ούδέν τών δύο θυμάτων έφερεν ίχνη τοιαύτης κακοποιήσεως. ‘Η νάρκωσις τών θυ
μάτων έξ έτέρου, άπεδείκνυε σαφώς τήν
προμελέτην τοϋ έγκλήματος καί άπέκλειε τήν τέλεσιν τούτου «έν βρασμώ».
Τό συμπέρασμα έξ όλων τούτων ήτο ότι
ή Χωροφυλακή εύρίσκετο ένώπιον ένός
έγκλήματος τελεσθέντος έν ψυχρώ ύπό
έξαιρετικώς σκληρού καί άναλγήτου δρά
στου, δστις είχε μελετήσει καλώς καί προ-

Ό δολοφόνο? «σπάζει». ‘Η μανία του έχει μεταβληθή εί? τρόμον καί
δέο?, διότι ή ώρα τή? τιμωρία? πλησιάζει.—
σχεδιάσει τοϋτο έπτμελώ?.
Μετά τό συμπέρασμα τοϋτο ή Χωρο
φυλακή έκρινεν ότι αί αναζητήσει? τη? έ
πρεπε νά στραφώσι πρό? του? κύκλου?
των συγγενών, φίλων καί γνωστών τών
θυμάτων— ένθυμούμεθα ότι αϊ θϋραι καί
τά παράθυρα δέν είχον παραβιασθή, ήσαν
δέ κλειστά κανονικώ? —καί δή τών έξ αυ
τών έχόντων συμφέρον.
Οί κύκλοι αυτοί διήρέθησαν εΐ? τρεί?
κατηγορία?: Πρώτον οί άνήκοντε? εϊ? τό
άμεσον οικογενειακόν καί φιλικόν περι
βάλλον τών Θυμάτων μέχρι τών άπομεμακρυσμένων φίλων καί τών απλών άκόμη γνωστών. Ή έρευνα αυτή έγένετο
άστραπιαίω?. Δεύτερον οί άνήκοντε? εί?
τό γειτονικόν περιβάλλον εί? όμοίω? μεγάλην έκτασιν.
Δέν παρελείφθη καί τρίτο? κύκλο?, εί? όν
άνήκον οί κατοικοϋντε? τήν περιοχήν τοΰ
λεκανοπεδίου τη? 'Αττική? κακοποιοί, οί
θεωρούμενοι ώ? έκ τη? προηγούμενη? των
δράσεω? ικανοί νά διαπράξουν έγκλημα
μέ σκοπόν τήν ληστείαν.
Διεφάνη, έν τούτοι?, ταχέω? ότι οί δύο
τελευταίοι κύκλοι ήσαν περιττοί. ‘Ο δο
λοφόνο? άνήκεν εί? τό οικογενειακόν περι
βάλλον τών θυμάτων.
3) Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟ
ΝΟΥ
Ό άνακαλύψα? τά πτώματα ’Εμμα
νουήλ Νίτη?, στενό? φίλο? τών θυμάτων,
έπιμόνω? άνακριθεί? — είχε Θεωρηθή μά
λιστα έν άρχή ύποπτο? —άνέφερε πληρο
φορία? τινά? περί προσφάτου έμφανίσεω?
εί? τήν ζωήν τών θυμάτων τοΰ Δημητρίου
Γιακουμάκη, υίοϋ τοϋ άδελφοΰ τη? Λα
ζάρου. Ή Χωροφυλακή διενήργησεν άμέσω? έρευναν περί τούτου, διαρκούση? όμω? ταύτη?, ό Γιακουμάκη? ένεφανίσθη έθελουσίω? καί δή έντυπωσιακώ? Θεατρι
κό?!
Τήν 27ην ’Ιουνίου, τήν έπομένην δηλα
δή τη? άνακαλύψεω? τών πτωμάτων,
ένεφανίσθη έξαλλο? πρό τη? οικία? Λαζά
ρου, καί άγωνιών καί συντετριμμένο? έζήτει παρά τών άστυνομικών πληροφο
ρία? περί τών άτυχών συγγενών του.
Ό Γιακουμάκη? ήτο τριάντα έτών, υ
ψηλό?, μέ οφθαλμού? άνησύχου?, σχεδόν
αγρίου?, κινήσει? άδεξία? καί τρόπου?

προδίδοντα? θρασύτητα. Έπηγγέλλετο
τόν ναυτικόν καί ήτο άγαμο?. Τήν στι
γμήν τη? έμφανίσεώ? του εί? τόν τόπον
τοϋ έγκλήματο? εΰρίσκετο κατά τύχην ό
Διοικητή? Χωροφυλακή? Κηφισία?, όστι? ψυχραίμω?, χωρί? νά άπαντήσή εί? τά?
έρωτήσει? τοΰ Γιακουμάκη, άπηύθυνεν
αΰτώ άλλεπαλλήλου? καί έπιτυχεΐ? έρωτήσει? αί όποϊαι έφάνησαν νά αίφνιδιάζουν τόν Γιακουμάκην. Λ! άπαντήσει?
του δέν υπήρξαν σταθεραί, διεγνώσθησαν
δέ καί τινε? άντιφάσει?. Διετάχθη άμέσω?
ή σύλληψί? του ώ? υπόπτου καί ή προσα
γω γή του εί? άνάκρισιν ένδελεχή.
Εϊ? τήν άνάκρισιν ό Γιακουμάκη? άπεδείχθη «σκληρό?». Συνελθών άπό τόν
πρώτον αιφνιδιασμόν, ήρνήθη σταθερώ?
πάσαν άνάμιξιν εί? τό έγκλημα αλλά καί
άντέκρουσεν έπιτηδείω? παν έπιβαρυντικόν στοιχεΐον τό όποιον μέχρι τή? στι
γμή? έκείνη? είχον νά έπιδείξουν οί άστυνομικοί. Τά στοιχεία, άλλωστε, αυτά δέν
ήσαν ικανά νά στηρίξουν σοβαράν κατη
γορίαν. Ή βάσι? τών ισχυρισμών τοΰ
Γιακουμάκη ήτο ότι κατά τήν ήμέραν τοϋ
έγκλήματο? οΰτο? είχεν άναχωρήσει τήν
13.30” έξ Άμαρουσίουεί? ’Αθήνα? καί δέν
είχεν έκτοτε έπανέλθη.
‘Η Χωροφυλακή όμω? είχεν ήδη σχη
ματίσει τήν πεποίθησιν ότι ό Γιακουμά
κη? ήτο ό δράστη?, έπεδόθη δέ εί? τήν
προσπάθειαν άνακαλύψεω? στοιχείων έδραιούντων τήν άποψιν ταύτην. Νέα έ
ρευνα — ή πολλοστή — τών άνδρών Χω
ροφυλακή? ’Αμαρουσίου, άπέδωσεν έπί
τέλου? ικανοποιητικόν άποτέλεσμα. Κα
τόπιν έντονων προσπαθειών άνεκρίθησαν τρεί? μάρτυρε? οί όποιοι είχον ίδει
τόν Γιακουμάκην περιφερόμενον γύρωθεν
τή? οικία? Λαζάρου — ό νόμο? τοΰ αΐματο? — έπωχούμενον βέσπα?, έν έξάλλωκαταστάσει, έξηγριωμένον καί μή έλέγχοντα τά? κινήσει? του. Οί μάρτυρε? αυτοί
κατέθεσαν χωριστά άλλήλων — δέν έγνωρίζοντο άλλωστε μεταξύ των — τά αύτά
στοιχεία, είναι δέ χαρακτηριστικόν ότι
καί οί τρεί? έδήλωσαν ότι ή φυσιογνω μία
του ένετυπώθη εί? τήν μνήμην των λόγω
τή? άγρια? έκφράσεω? καί τή? αναστα
τώσει»? ήτι? ήτο προφανή? εί? τήν συμ
περιφοράν τοΰ Γιακουμάκη.

Τά στοιχεία ταΰτα ήσαν συντριπτικά
καί έκονιορτοποίουν τού? ισχυρισμού?
τού άνακρινομένου. Ό Γιακουμάκη?, έν
τούτοι?, τά άντεμετώπισε κατ’ άρχά? ψυ
χραίμω?. Ίσχυρίσθη ότι ό μάρτυ? — ή
Χωροφυλακή παρουσίασε μεμονωμένω?
έκαστον - έψεύδετο ή δέν ένεθυμείτο. Ei?
τήν παρουσίασιν τοΰ δευτέρου μάρτυρο?
είπεν ότι τά πάντα ήσαν σκευωρία εναν
τίον του. "Οταν παρουσιάσθη καί ό τρί
το? καί τόν άνεγνώρισε μεταξύ 12 άλλων
άνδρών, άναφέρων καί τόν άριθμόν τή?
«βέσπα?» τήν οποίαν ώδήγει, ώχυρώθη.
όπισθεν παραφρονική? συμπεριφορά?,
προσπαθών νά άποφύγή λογικήν συζήτησιν. Τέλο?, όταν ήχθη εϊ? τόν τόπον
τοΰ έγκλήματο? δΓ άναπαράστασιν, έδήλωσε κραυγάζων ότι ή Χωροφυλακή
τόν έμπαίζει, ότι τά θύματα... εύρίσκονται έν ζωή καί ότι τά έπιδειχθέντα αίμα
τα προήρχοντο έκ σφαγή? ζώου!
Είχεν όμω? αρχίσει νά «σπάζή» καί εί?
μίαν στιγμήν —όπω? δεικνύει καί ή παρα
τιθέμενη φωτογραφία — αναλυόμενο? εί?
δάκρυα ώμολόγησε τό έγκλημά του.
4) Η ΑΠΟΚΑΛΥΥΙΣ
Είναι άληθέ? ότι εί? τήν ομολογίαν του
ό Γιακουμάκη? άφησε κενά, ίδίω? όσον
αφορά εί? τήν αίτιολόγησιν τοΰ έγκλή
ματο?. Παρά ταΰτα, ή έρευνα τή? Χωρο
φυλακή? άπεκάλυψε τά γεγονότα καί έφε
ρε πλήρε? φώ? εί? αύτά. Ό Γιακουμάκη?
τήν 24ην ’Ιουνίου έφιλοξενήθη ύπό τών
Θυμάτων του. ’Ενώ συνέτρωγον, έρριψε
ναρκωτικόν εί? τό φαγητόν των καί αί
δύο γυναϊκε? άπεσύρθησαν εί? τόν κοιτώ
να των νυσταλέοι καί κατεκλίθησαν —
ύπήρχε διπλό κρεββάτι — βυθισθεΐσαι
ταχέω? εί? νάρκην. ΙΟ Γιακουμάκη? άποβάλλει τά ένδύματά του — διά νά μή λε
ρωθούν έκ τών αιμάτων — λαμβάνει τήν
μάχαιραν κοπή? άρτου έκ τή? κουζίνα?
καί έπιτίθεται κατά τών δύο ανυπερά
σπιστων γυναικών. Τά κτυπήματά του
είναι αλλεπάλληλα καί λυσσαλέα. Τά δύο
Θύματα έχουν ήδη έκπνεύσει καί αύτό?
άκόμη κτύπά. "Οταν τό πάθο? του έκορέσθη, γυμνώνει τό πτώμα τή? Βασιλική? —
είναι ή σκηνοθεσία του — άναστατώνει
τά έπιπλα καί άντικείμενα τή? οικία? —
έπίση? προσχεδιασθεΐσα σκηνοθεσία —,
καί τέλο? ένδύεται καί αναχωρεί. Ή θέα
τοΰ αΐματο? τόν έχει αναστατώσει. ’Ε
ξέρχεται τή? οικία?, αλλά δέν δύναται νά
άπομακρυνθή. Περιφέρεται, σχεδόν έν π α 
ραφροσύνη, μέ τήν «βέσπαν» τή? οποία?
τόν έλεγχον συχνάκι? άδυνατεΐ νά διατηρήση. Δίδει ούτω στόχον εί? τήν παρατήρησιν τών μαρτύρων οί όποιοι άργότερον θά τόν συντρίψουν. Διά μίαν στι
γμήν άπομακρύνεται τή? οικία?, μεταβαί
νει εί? τήν οικίαν τή? μητρό? τή? Βασιλι
κή? — Θεία? του — καί έρωτά... περί τή?
ύγεία? τή? έξαδέλφη? του. Δέν ξεχνά νά
φιλήση — στοργικό? καί τρυφερό? — τήν
γυναίκα τή? οποία? τήν θυγατέρα έχει
πρό ολίγη? ώρα? δολοφονήσει! Καί π ά 
λιν όμω? έπανέρχεται εί? τά πέριξ τή? οι
κία? Λαζάρου καί νέοι μάρτυρε? δημιουργοΰνται τή? παρουσία? του καί τή? άναστατώσεώ? του. Τέλο? άποφασίζει — δέν
δύναται νά συγκρατηθή πλέον— νά πληροφορηθή τά γεγονότα άτινα ήκολούθησαν τήν άνακάλυψιν τών πτω μάτω ν.
’Εμφανίζεται εί? τήν οικίαν Λαζάρου, αίφνιδιάζεται άπό τόν Διοικητήν καί περι
πλέκεται εί? τήν άνάκρισιν, ώ? ήδη άφηγήθημεν. Καμφθεί? ομολογεί. Είναι όμω?
άρκετά εύφυή? καί πονηρό? ώστε νά μή
έπεξηγήση πλήρω? τού? λόγου? οί όποιοι
τόν ώθησαν εϊ? τό έγκλημα. Τοϋτο όμω?
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είναι περιττόν. ‘Η Χωροφυλακή έχει ήδη
διαλευκάνει καί τήν πλευράν ταύτην:
Πρωταρχικόν κίνήτρον του Γιακουμάκη
είναι ή υπερτροφική ζηλοτυπία καί τό
μίσος δπερ τρέφει κατά τής πρωτεξαδέλφης του Βασιλικής λόγω τοϋ ιδιαιτέρου
ένδιαφέροντος τό όποιον ή 'Ελένη Λαζά
ρου —τό έτερον θϋμα —έπιδεικνύει δι’ αυ
τήν. ’Ενδιαφέρον δπερ έξετόπισε τόν Γιακουμάκην έκ τής θέσεως ήν ουτος κατείχε
πρότερον είς τήν οικογένειαν. "Οτε πλη
ροφορείται δτι ή Λαζάρου πρόκειται νά
χωρήση καί εις τήν τυπικήν υϊοθέτησιν
τής Βασιλικής ωριμάζει εις τήν πάσχουσαν σκέψιν του ή ιδέα τοϋ διπλού έγκλήματος. Διά τού διπλού φόνου θά απαλ
λαγή — ώς πιστεύει — τής μισητής αντι
ζήλου αλλά καί τής Θείας. Οΰτω Θά άπομείνη μόνος διεκδικητής τής κληρονομιάς
τοϋ ’Ισιδώρου Λαζάρου. Πέραν καί τού
των, ώρισμέναι φράσεις αΐτινες τοϋ διέφυγον κατά τήν άνάκρισιν — αν καί έπιμελώς καί έπιδεξίως άπέφυγε τούς σκοπέ
λους — άφησαν νά διαφανή ότι ό Γιακουμάκης άπέβλεπε καί είς τήν καταλήστευσιν τυχόν χρημάτων τά όποια ή Λαζάρου
πιθανόν νά έφύλαττεν είς τήν οικίαν της,
είναι δέ ενδεχόμενον νά άνεύρε πράγματι
χρήματα καί νά ϋπεξήρεσε ταΰτα, δπερ
όμως δεν άπεδείχθη. 'Η άνάκρισις διεξήχθη κατά τρόπον έξαιρετικώς ήπιον. Ό
Γιακουμάκης ούδόλως έπιέσθη, Τοϋ παρεσχέθησαν πάντα τά έκ τοϋ νόμου προβλεπόμενα μέσα ϋπερασπίσεως, είχε δέ
πλήρη τήν νόμιμον προστασίαν τής εϊσαγγελικής αρχής, πράγμα τό όποιον οϋτος έξεμεταλλεύθη θαυμασίως.
5) Η ΠΟΙΝΗ
Τό έγκλημα έχαρακτηρίσθη ώς ιδια
ζόντως ειδεχθές. 'Ο Γιακουμάκης κατεδι-

κάσθη είς θάνατον καί έξετελέσθη είς τήν
Κέρκυραν μετά τοϋ έτέρου στυγερού δο
λοφόνου, τοϋ Σπυριδάκη, περί τοϋ ο
ποίου άνεφέραμεν είς τό προηγούμενον
τεύχος.
ΤΗτο είς ιδιαιτέρως επικίνδυνος και ει
δεχθής εγκληματίας, ψυχρός καί σκληρός
είς τήν σύλληψίν των σχεδίων, πονηρός

είς τήν προπαρασκευήν των, άδίστακτος
είς τήν έκτέλεσιν, άκαμπτος εις τήν μετά
τήν άνακάλυψίν του άμυναν. Εύρέθη όμως
άντιμέτωπος είς ύπερόχους ύπερμάχους
τοϋ νόμου καί τής δικαιοσύνης. 'Ως ήτο
φυσικόν, ΰπέκυψεν καί έπλήρωσε τό όφειλόμενον τίμημα είς τήν άνθρωπίνην κοι
νωνίαν.

Τήν 27-7-70 έδόθη δεξίωσις εις τήν
Λέσχην Χωρ/κής Καβάλας ύπό τοϋ
Ύποδιοικητοΰ τής Α.Δ.Χ.Κ.Μ. Ά ν τ /
ρχου κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Ίωάννου πρός
τιμήν τοϋ άποχωροϋντος λόγφ μεταθέσεως εις τό Έπιτελεΐον τοϋ ’Αρχηγείου
Άνωτέρου Δ/τοϋ Συνταγματάρχου κ.
ΑΝΔΡΕΟΥ Δημητρίου καί τοϋ Αντικα
ταστάτου του Συνταγματάρχου κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ίωάννου. Είς τήν ώραία
ταύτην έκδήλωσιν, διά τήν όποιαν είς
τόν τοπικόν τϋπον έδημοσιεύθησαν κο
λακευτικότατα διά τό Σώμα τής Χωρ/ κής
σχόλια, παρέστησαν έκτος τών άνωτέρφ
καί ό ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος κ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ό Νομάρχης κ.
ΚΟΥΡΝΑΒΟΣ, ό Μέραρχος XI Μεραρ
χίας 'Υποστράτηγος κ. ΒΑΓΕΝΑΣ, ό
'Υποδιοικητής Ταξίαρχος κ. ΒΑΛΟΥΔΗΣ, ό Είσαγγελεύς κ. ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ταί Υπηρεσιών, Ά /κ ο ϊ Στρατοΰ
καί Χ /κής καί μεγάλη μερίς τής Κοινω
νίας τής Καβάλας.

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΜΑΣ

Ό Ευεργέτης
ΔΗΜΟΥ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ψηλά, πάνω άπό τον πάγκο τού μικρού νησιώτικου
καφφενέ, μισομαυρισμένη στο πέρασμα τοΰ χρόνου
φάνταζε ή φωτογραφία ένός γεροδεμένου άνδρα κα
λοντυμένου, μέ κάτασπρα μαλλιά, μάτια σπινθηροβόλα καί καλωσυνάτο πρόσωπο,-πού άκτινοβολοϋσε μια
πλέρια καλωσύνη καί συμπόνια για τον άνθρώπινο
πόνο........................
Πολλά έλεγε τό κρεμασμένο τούτο κάδρο. Νομίζω
οτι δεν θάταν ασέβεια αν έλεγα, ότι μίλαγε σχεδόν,
σαν τό εικόνισμα τού ’Εσταυρωμένου, πού άντικρύζουμε στις έκκλησιές.
«Νοιώσε λίγο άπό τον πόνο
πού τριγύρω σου πλανάται.
' σκύψε εύλαβικά καί ρίξε
βάλσαμο σέ μιά πληγή. . . »
Οί στίχοι αυτοί έρχονται στο νού κάθε πελάτη τού
φτωχού καφφενέ, σαν πέφτει ή ματιά του στο κρεμα
σμένο ψηλά κάτω άπό τό καπνισμένο ταβάνι κάδρο.
— Ό Θεός άς άναπαύσει την ψυχή σου Μεγάλε μας
εύεργέτη, έλεγαν μέ βουρκωμένα μάτια οί φτωχοί
χωριάτες.
Μιά τρανή άνθρώπινη ιστορία ματαφέρνει στο νού
τό κάδρο τούτο, πού τό βλέπει κανείς παντού, σέ κάθε
καφφενέ, στις έκκλησιές πλάϊ στά άγια εικονίσματα,
στο Κοινοτικό κατάστημα καί σ’ όλα τά σπίτια τού
μικρού αύτοΰ νησιού.
Δέν είχε «λεζάντα» ή φωτογραφία, μιλούσε τό
ίδιο τό εΐκονιζόμενο πρόσωπο.
Ή τα ν ό Παναγής ό Λ ιούτας!!
“Ας γυρίσουμε όμως μερικά χρόνια πίσω καί άς
βρεθούμε νοερά στο όμορφο νησιωτικό χωριουδάκι,
τό ξαπλωμένο στην άγκαλιά τοΰ κόρφου πού σχημα
τίζει ή θάλασσα............ παίζοντας μέ τή στεριά.
Φτωχικά τά λιγοστά σπιτάκια του, πεντακάθαρα
κι’ άσβεστωμένα, λουσμένα μέ τό μύρο της θάλασσας
καί τήν δροσιά τού πεύκου, π ’ άπλώνεται βορεινά
προστάτης καί φίλος του καλός. ’Εδώ κοντά στ’
άκροθαλάσσι, πού τό κύμα κελαρίζει παίζοντας μέ τά
βότσαλα της άκρογιαλιάς, βρίσκεται τό σπιτικό
τοΰ Καπετάν-Στρατή Λιούτα.
Καπετάνιο! !! Ναι έτσι τον ξέρουν όλοι στο νησί
καί έτσι τον φωνάζουν. Μήν νομίσετε όμως ότι είναι
καπετάνιος σέ κάποιο τρανό πλεούμενο ή ποντοπόρο
καράβι. "Οχι. Καπετάνιος στην «Μαριώ» την μικρή
καί γερασμένη βαρκούλα του, πού δέν τήν άλλάζει
ιιέ όλα τά τρανά σκαριά τού κόσμου. Πήρε τό όνομα

τής γυναίκας του, έδώ καί χρόνια όταν έκείνη πρόωρα
καί βιαστικά έφυγε γιά τό μακρυνό ταξίδι, πού δέν
έχει γυρισμό.
Μέ τήν «Μαριώ» λοιπόν κάθε πρωινό έφευγε άπό
τό μικρό μουράγιο τοΰ νησιού ό Καπετάν-Στρατής
καί ξαναγύρναγε τό γλυκοχάραμα καί γέμιζε τότε τό
πλακόστρωτο τής προκυμαίας μέ τό σπαρταριστό θη
σαυρό τής θάλασσας" φαγγριά, μπαρμοούνια, Τσι
πούρες, μελανούρια, χάνοι, χταπόδια σπαρταρούσαν
στην άκρογιαλιά καί ό Καπετάν-Στρατής καμάρωνε.
Δέν ήθελε χρήμα. Πιότερο τον ικανοποιούσε πού τάβλεπε σάν έργο δικό του. Τά μοίραζε στούς συντοπί
τες του άλλα μισοτίμι καί άλλα τζάμπα.
— Νά μάθουν νά τρών θαλασσινά, όπως έλεγε.
Σάν έβλεπε κανένα μικρό καχεκτικό κι’ άδύνατο χωριανάκι, άδραχνε ένα καλό ψάρι στά ροζιασμένα άπό τό
κουπί χέρια του, τόδινε χαμογελαστός καί τοΰλεγε:
— "Ελα Λενιώ, νά τό ψήσεις νά τό φας, νά καρδα
μώσεις. Νά γίνεις κοπέλα νά παντρευτείς, νά χορέψω
κι’ έγώ στον γάμο σου. ’Έ λα μπράβο. . . .
Δεμένος μέ την θάλασσα καί τήν «Μαριώ» ό καπετάν-Στρατής, όλη τήν ήμέρα τριγυρνοΰσε στο μουρά
γιο. Πότε μπάλωνε τά δίκτυα, πότε δόλωνε τά παρα
γάδια, πότε καλαφάτιζε τό σκαρί, πάντα κουτσοπί
νοντας τό ρακί του καί σιγοτραγουδώντας.
«Μέ πήρε ό ύπνος κι’ έγειρα στού καραβιού τήν
πλώρη. . . . » ’Έ τσ ι διάβαινε ή μέρα κ α ί’κατά τό γιό
μα όταν ό τρανός βασιλιάς, μαζεύοντας τις χρυσαφέ
νιες του κόρες, βούταγε στο άνοιχτό πέλαγος πέρα
κατά τον κάβο-Ρούντα καί χρυσοπρασίνιζαν τά νερά
τής άπλωμένης φαρδιά-πλατειά θάλασσας, τότε τρα
βούσε γιά τό σπιτικό του. Έ κ εΐ άγκάλιαζε τον κανα
κάρη του, τον Παναγή, πούταν γ ι’ αύτόν καί μάνα
καί πατέρας, άπό τον καιρό πού σχωρέθηκε ή μακαρίτισσα. Τον χόρευε λίγο στην άγκαλιά του, τον τάϊζε καί τον έβαζε νά πλαγιάσει. Αυτός ξαναγύριζε
στο μουράγιο καί ξανοίγονταν στο πέλαγος μέ τήν
«Μαριώ». ’Έφτανε στις «ξέρες» κι’ έκεΐ έρριχνε τά
δίκτυα καί τά παραγάδια του, γιά νά τά ξαναμαζέψει
τό πρωί φορτωμένα μέ τά δώρα τής θάλασσας.
’Αλήθεια πόσα όνειρα δέν έκανε γιά τον κανακάρη
του. ’Ήθελε νά τον σπουδάσει νά τον κάμει έπιστήμονα,
άνθρωπο μορφωμένο, χρήσιμο γιά τον έαυτό του καί
γιά τήν κοινωνία. Γιατρό τον ήθελε.
— Ό Γιατρός είναι ένας Θεός έδώ στήν γή, έλεγε.
Γιατρός νά γίνεις γυιέ μου, νά διώχνεις τον πόνο

Κάπου κάπου έκεΐ στον καφφενέ τού χωριού, πού
μαζεύονταν οί θαλασσινοί, άναγκασμένοι άπό τήν
φουρτουνιασμένη θάλασσα πού τήν τάραζε συθέμελα,
ό σορόκος καί κράταγε τά πλεούμενα άραγμένα, άνάμεσα στίς φαντ&στικές ιστορίες τους, έτσι γιά νά
περνά ή ώρα, έφερναν καί τήν κουβέντα τού Παναγή
τού Λιούτα, τού γυιοΰ τού καπετάν-Στρατή.
— ’Αλήθεια βρέ παιδιά +ί νά γίνεται αύτή ή ψυχή;
— Καλό παιδί. Πόσα δνειρα δέν έκανε ό συχωρε
μένος ό Καπετάν-Στρατής γιά δαδτο.
— Πάει αύτός χάθηκε στό πέλαγος.
— Πού ξέρεις κι’ αν κάποια μέρα δέν τον δούμε
μεγάλο καί τρανό; ’Ή ταν καλό καί έργατικό π
Τέτοια παιδιά δέν χάνονται,
— Ποιος ξέρει. “Αν ζεϊ, ό Θεός ας τον
κίτατεύει.
i
Τούτα τά λόγια έλεγαν οί θαλασσινοί, έκεϊ στό
φτωχό καφφενεδάκι κουτσοπίνοντας τό ρακί τους,
καί σιγοτραγουδώντας κάνα παλιό όμορφο τραγου
δάκι.
Λένε πώς σάν γεννηθεί ό άνθρωπος τίς τρεις πρώτες
μέρες τής ζωής τους έρχονται οί μοίρες καί τον μυρώ
νουν. Ναι έτσι πιστεύουν στό νησί, πώς τίς μέρες
αυτές γράφεται τό ριζικό του καί δέν μπορεί ό άνθρω
πος νά ξεμακρύνει.
Δέν ξέρω αν τούτο είναι άλήθεια ή ψέμμα. 'Ένα
πράγμα είναι βέβαιο. Πώς ό άνθρωπος πολλές φορές
άκολουθεΐ μέ κλειστά μάτια τό ριζικό του. “Αλλωστε
καί οί άρχαϊοι 'Έλληνες έλεγαν: «Τό πεπρωμένον
φυγεϊν άδύνατον».
’Ακολουθώντας τήν μοίρα του, τό ριζικό του ξεκί
νησε κάποιο πρωινό άπό τό όμορφο νησί του καί δ
Παναγής ό Λιούτας.
Τό τί τράβηξε στις μακρυνές θάλασσες κανείς ποτέ
δέν θά τό μάθει. Τον πότισε ή άλμύρα ώς τό κόκαλο,
τον έλουσε τό άγριεμένο κύμα, τού μανιασμένου πελάγου, άντίκρυσε έρμιές καί ξέρες, άγριες καί έφιαλλτικές, άκουσε τό άγριο ουρλιαχτό τής θάλασσας
τίς θεοσκότεινες χειμωνιάτικες νύχτες. Ή ρ θε πολλές
φορές πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τον θάνατο καί είδε
τάφους ν’ άνοίγονται στον υγρό βυθό τής θάλασσας.
Πολλές φορές δάκρυσε καί πολλές βραδυές, τίς ώρες
τής άνάπαυλας, κλεισμένος στό μικρό καμαρίνι του
άκουσε τήν φωνή τού γέρου του πατέρα.:
— Είναι πικρή ή θάλασσα. Π ιό πολλές είναι οί
πίκρες πού μάς ήοτίζει παρά οί χαρές πού μάς δίνει.
“Ακουσε τά λόγια τούτα τού Καπετάν-Λιούτα καί
δάκρυσε. Δάκρυσε πολλές φορές, ίσως καί νά μετάνοιωσε πού δέν άκουσε τήν συμβουλή του.
— Μάθε γράμματα νά γίνεις ένας καλός άνθρωπος
γιά τον έαυτό σου καί τήν κοινωνία. Νά γίνεις Για
τρός. . .
Ναι δλα τούτα άναλογίζεται άλλά σκλάβος τοϋ
ριζικού του δέν μπόρεσε ν’ άλλάξει τήν τύχη του.
Πάλεψε, άγωνίστηκε, ύπόφερε, πόνεσε, δάκρυσε,
άλλά τριγυρνόϋσε στήν θύμησή του ή υπόσχεση πού
έδωσε στό γέρο πατέρα του στίς τελευταίες του
στιγμές.
— Γιά ένα πράγμα νά είσαι βέβαιος πατέρα, πώς
δπου κι’ άν βρεθώ δτι κι’ αν γίνω, σκοπός μου θά
είναι νά μαλακώνω τον άνθρώπινο πόνο. Τήν ύπόσχεση
τούτη ποτέ δέν ξέχασε, δπως δέν ξέχασε καί τό μικρό
δνορφο νησί του, τούς καλοκάγαθους συντοπίτες
του, τά στενά δρομάκια έκεϊ πού έτρεχε μικρός,
τά φτωχικά άσβεστωμένα σπιτάκια, τό μικρό λιμα-

άπό τούς συνανθρώπους σου. Νά σκορπάς γύρω σου
καλωσύνη.
Τά χρόνια περνούσαν κι’ ό ΓΙαναγής δενόταν όλο
καί πιο πολύ με τήν θάλασσα. Τον μάγευε μέρα μέ τήν
μέρα, ή τρανή αύτή μάγισσα της ζωής καί ένοιωθε
σκλάβος δικός της. _
— Παναγή μου, γυιέ μου, τοΰλεγε ό καπετάν
Στρατής, ευχή καί της μακαρίτισσας τής μάνας σου
ήταν νά μήν μπλέξεις μέ τήν θάλασσα. Είναι τυρανισμένη ή ζωή τοϋ θαλασσινού. 'Η θάλασσα είναι
πικρή στο λέω έγώ πού χρόνια καί χρόνια ζυμώθηκα
μέ τήν αρμύρα της. Πιο πολλές είναι οί πίκρες πού
μάς ποτίζει παρά οί χαρές πού μάς δίνει.
«Τοϋ κυνηγού καί τοϋ ψαρά το πιάτο,
δέκα φορές εϊν’ άδειανό καί μιά φορά γεμάτο»
Πού ν’ άκούσει δμως ό Παναγής. ’Ένοιωθε παιδί τής
θάλασσας. Τριγυρνόϋσε ψυμνοπόδαρος στο μουράγιο.
Είχε γίνει τεχνίτης στο μπιρμπίλωμα των διχτυών,
στο δόλωμα των παραγαδιών καί στο καλαφάτισμα
τοϋ σκαριού.
Τον κυνηγούσε ό Καπετάν-Στρατής:
— Στά μαθήματά σου έσύ, στο Σχολείο σου. Αυτές
δέν είναι οί δικές σου δουλειές. Γι’ αυτά πού κάθεσαι
καί κάνεις είμαι έγώ. ’Εμπρός λοιπόν δρόμο. Στο
σπίτι καί διάβασμα.
’Έφευγε μέ σκυμμένο τό κεφάλι καί κακόκεφος
ό Παναγής Πήγαινε στο σπιτικό. ’Αλλά ποΰ κέφι
γιά διάβασμα. 'Ο νοΰς του φτεροκοπούσε στήν τρανή
άγάπη του τήν θάλασσα. ’Άκουγε τον φλοίσβο της
στήν άκρογιαλιά ένοιωθε τό μύρο της, καί τον δρόσιζε ή αύρα της. Καθόταν στο σπιτικό καί αντί νά
διαβάζει, ζωγράφιζε σκαριά, μπρατσέρες, μπρίκια,
καράβια μικρά καί μεγάλα καί ψηλά πάνω στήν γέ
φυρα ζωγράφιζε τον ίδιο τον έαυτό του στό τιμόνι
μέ καπέλλο καί κυάλια, καπετάνιο.
Τά χρόνια κυλούσαν. 'Όσο ζοΰσε ό καπετάν-Στρατής θές μέ τό καλό, θές μέ τό ζόρι, πήγε σχολείο ό
Παναγής καί έμαθε δυό-τρία κολλυβογράμματα. ’Αλ
λά ό καπετάν-Στρατής μιά μέρα έκλεισε κι’ αύτός
τά μάτια του καί βρήκε ξεκούραση στον αιώνιο ύπνο.
Τά στερνά του λόγια πριν κλείσει γιά πάντα τά μάτια
του ή σαν:
— Μακρυά άπό τήν θάλασσα παιδί μου, νάχεις τήν
ευχή τήν δική μου καί τής μάννας σου.Μάθε γράμμα
τα. Νά γίνεις Γιατρός.......... νά-μαλακώνεις τον άνθρώπινο πόνο.
Μήτε τά στερνά λόγια τού πατέρα του δέν ακούσε
ό Παναγής.
— Δέν τό μπορώ πατέρα, έλεγε καί σχώρεσέ με.
Νοιώθω πώς δέν κάνω γιά τίποτα άλλο. Μέ τραβά
ή θάλασσα. Μά έννοια σου.“Οπου κι’ αν βρεθώ δ,τι
καί αν κάμω στήν ζωή μου γιά ένα νά είσαι βέβαιος.
Θά σκορπώ γύρω μου τήν καλωσύνη. Τ ί κι’ αν δέν
γίνω Γιατρός; Αυτό στό ύπόσχομαι.
Δυο τρία χρόνια ύστερα άπό τον θάνατο τού πα
τέρα του, έμεινε στό νησί ό Παναγής, φτωχός ψαράς
νά τυραννιέται στό πέλαγος μέ τήν γερασμένη«Μαριώ»,
τά δίχτυα καί τά παραγάδια.Μέχρι πού μιά μέρα χά
θηκε. Μπάρκαρε σ’ ένα μεγάλο καράβι καί άνοίχτηκε
στήν πλατιά θάλασσα γυρεύοντας τήν τύχη του. Τά
χρόνια περνούσαν. 'Η «Μαριώ» σάπισε στ’ άκροθαλάσσι, μαζύ μέ τά δίχτυα καί τά παραγάδια τού καπετάν-Στρατή. Ό ΓΙαναγής χάθηκε. Κανένας δέν
τον ματάδε στό νησί. Μήτε έμαθε κανένας γι’ αύτόν.
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νάκι τους, τήν «Μαριώ», τήν παλιά ψαρόβαρκα, τα
δίχτυα, τά παραγάδια, τό πατρικό του σπίτι έκεΐ στην
ακρογιαλιά, τά φτωχοκαφφενεδάκια τοϋ χωρίου του.
Ποτέ του δεν τά ξέχασε καί πάντα χρόνια καί χρόνια
παρακαλοϋσε τον Θεό νά τον βοηθήσει νά φανεί χρή
σιμος σ’ αύτόν τον κόσμο καί νά εκπληρώσει τήν
υπόσχεσή του.

γιά τό κοινοτικό κατάστημα, γιά τό υδραγωγείο τοϋ
χωριοΰ, γιά τούς φτωχούς συντοπίτες του. . . . "Ο
ποιος βρίσκοντας σέ ανάγκη στο νησί στον Παναγή
τον Λιούτα εόρισκε συμπόνεση. ’Έφτιασε νοσοκο
μείο στο νησί, τεχνική σχολή, γιά τά παιδιά, γηρο
κομείο γιά τούς άπόμαχους της ζωής καί στερνά
σάν κόντεψε κι’ αύτουνοΰ ή μέρα, γεροντάκι μέ χιο
νισμένη τήν κορυφή, γύρισε στο μικρό χωριό του
έκεϊ πού γεννήθηκε, έκεϊ νά περάσει καΛ τις στερνές
του στιγμές.
Οικογένεια δέν είχε. "Ολη τήν περιουσία πού άπόκτησε μέ τήν σκληρή του δουλειά τόσα χρόνια στά
ξένα, μά καί μέ τής τύχης τήν συμπαράσταση, τήν
άφισε όλη στούς συντοπίτες του γιά νά καλλιτερέψει
τήν ζωή αύτών καί τών παιδιών τους, καί τών παιδιών
τών παιδιών τ ο υ ς ................’Έκαμε πραγματικότητα
τήν υπόσχεση πού είχε δώσει στον γέρο πατέρα του
πού θάνοιωθε άσφαλώς ικανοποιημένος γιά τον. . κα
νακάρη του.

Τά χρόνια περνούσαν. 'Η θάλασσα καί ή ξενητιά
κρατούσαν μέ πάθος δικό τους τον γυιό τοϋ καπετάνΣτρατή, καί τό πέπλο πού χρόνια ΰφαινε ό χρόνος
άπλώνονταν όλο καί πιο κρουστό πέπλο, πού έμπόδιζε τήν σκέψη των χωριανών του νά φθάσει κοντά του.
Ναι σιγά σιγά όλοι τον ξέχασαν καί κανένας πιά δεν
μιλούσε γ ι’ αύτόν μέχρι τήν μέρα πού ό Παπάς τοϋ
Χωριοΰ ό Πατήρ-Νικόλαος, ξεπρόβαλε στήν «ωραία
πύλη» καί μέ βουρκωμένα μάτια τούς είπε:
— Παιδιά μου, ένας ξενητεμένος συντοπίτης μας,
ένα δικό μας παιδί πού χρόνια τώρα ήταν χαμένο
στις στράτες της ξενητιας, στέλνει τήν άγάπη του
σε όλους μας καί πρώτα πρώτα στήν έκκλησιά μας.
Ακοΰστε τί λέει τό τηλεγράφημα πού πήρα σήμερα
απο τό Ρίο Τζανέϊρο, όπως γράφει:
— Άποστέλλονται τρεις χιλιάδες δολάρια δι’
άνακαίνισιν έκ βάθρων τοϋ 'Αγίου Νικολάου γεννετήρας μου. Πάντα δικός σας. Παναγής Λιούτας.
Τό όνομα αυτό, στά μικρά παιδιά δεν έλεγε τίποτα
γιατί αύτά δένπρόλαβαν νά γνωρίσουν τον φτωχό
Παναγή στο νησί. Τούς πιο μεγάλους τούς ξάφνιασε.
— 'Ο Παναγής, ό γυιός τοϋ καπετάν-Στρατή.
Ποΰ ήταν; Ποΰ βρέθηκε; 'Ο Θεός ας τον παραστέκει.
Τούτη τήν πρώτη επιταγή, πού έκαμε καινούργια
άπό θεμελιοΰ τήν έκκλησιά τοϋ "Αη Νικόλα τήν άκολουθησαν κι’ άλλες, κι’ άλλες . . . γιά τό σχολειό,

’Έχουν περάσει άρκετά χρόνια άπό τότε μά τό
κάδρο μέ τήν φωτογραφία τοϋ Παναγή τοϋ Λιούτα
μένει καί θά μένει γιά πολλά χρόνια άκόμα κρεμα
σμένο στις έκκλησιές τοϋ νησιού, στά σχολειά, στά
κοινοτικά καταστήματα καί στά σπίτια τών φτωχών
χωρικών, γιά νά δείχνει τήν μεγάλη ευεργεσία τοϋ
Παναγή στούς συντοπίτες του, άλλά καί ποιος είναι
ο προορισμός τοϋ άνθρώπου σ’ αύτόν τον κόσμο.
Ό Εύεργέτης:
Πεθαίνει κι’ είναι ζωντανός
Δέν ζεΐ μά τον θυμούνται.
ΔΗΜ ΟΣ. I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

- 'Η διεύθυνσις μου; καλύτερα νά μοϋ γράψετε
ποστ-ρεστάντ I 1
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τηθέντας πολεμίους.
Τήν ψυχήν τούτου έθαλψαν πάντοτε τά υψηλότερα ιδα
νικά καί έσελάγησαν αί εύγενέστεραι άρεταί, χαρακτηριστι
κόν τής συνεχείας καί τού άκαταλύτου τής φυλής διά μέ
σου τών αιώνων.
Τούτο πιστοποιεί περιτράνως τό περιεχόμενσν τής άενάου ροής τών ύπερόχων άγώνων του άπό τών Θερμοπυλών καί
τών τειχών τής Βασιλευούσης μέχρι τού όλοκαυτώματος τοΰ
Μεσολογγίου καί τού Άρκαδίου, τού θαύματος τού 1940 εις
τάς άπορρώγας καί άξένους κλιτΰς καί τάς κορυφάς τών
όρέων τής μαρτυρικής Βορείου ’Ηπείρου καί τοΰ θριάμδου
εις Βίτσι καί Γράμμον έπ’ έαχάτων.
Λάβαρόν του τό θεσπέσιαν δραμα τού τριπτύχου ιδα
νικού:
ΠΙΣΤΙΣ — ΠΑΤΡΙΣ — ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Ά λλ’ ιδιαιτέρως εύλαδώζ τιμώμεν σήμερον
καί μεψαλύνομεν, άπστίαντες φόραν τιμής καί ευγνωμοσύνη^, τούς
ήρωϊκούς νεκρούς καί τούς έπιζώντας μαχητάς τού τιτανείου έκείνου άγώνος τής κομμουνιστικής κατά τοΰ "Εθνους ε
πιβουλής.
'Ως ’Αρχηγός τοΰ ένδοξου Σώματος τής Χωροφυλακής,
καλώ άπαντας, δπως μή φεισθώσι κόπων καί θυσιών,, συμδάλλσντες δι' όλων τών δυνάμεων ήμών διά τό μεγαλεΐσν
τής Πατρίδος μας καί δλως ιδιαίτερα πρός εύόδωσιν τών
σκοπών καί έπιδιώξεων τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως τής
21ης ’Απριλίου 1967, ήτις άποτελεΐ σταθμόν εις τήν νεωτέραν ιστορίαν τού "Εθνους, άξιοποιρΰσα τούς,καρπούς τής
θυσίας τών άθανάτων πολεμιστών μας καί καταγραφομένη
μεταξύ τών σπουδαιοτέρων άθλων τοΰ ένδοξου 'Ελληνικού
Στροποΰ.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
'Ο ’Αρχηγός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
Ά ντ)γος

Έ π ’ ευκαιρία τοΟ λαμπρού έορτασμού τής πολεμικής, ά-,
ρετής των 'Ελλήνων καί τού ’Εφέδρου πολεμιστοΰ καθ’ άπασαν τήν χώραν τήν 30ήν Αύγούστου 1970, ό ’Αρχηγός
Χωρ)κής άπηύθυνεν έμπνευσμένην
'Ημερήσιον Διαταγήν
πρός τούς άνδρας τού Σώματος, τά κύρια σημεία τής όποι
ας έχουν ώς έξής:
«Τήν Χώραν άεί οι αύτοϊ οΐκοϋντες διαδοχή των έπιγενομένων μέχρι τοΰδε έλευθέραν δι’ ά ρ ε τ ή ν παρέΜνήμανες τής άτελευτήτου χορείας των ήρώων του Έλδωκαν».
ληνικοΰ Πανθέου, τούς όγλαΐσαντας διά τής άνδρείας, τής
αύτοθυσίας, τής γενναιότητος καί των άλλων ψυχικών αύτών
άρετών τήν τρισχιλιετή ιστορίαν μας, περιλάμπρως πανηγυρίζομεν σήμερον, έν έλευθερία καί εύημερούση Πατρίδι, τήν
ήμέραν τής Πολεμικής ’Αρετής των 'Ελλήνων, τήν εορτήν τού
’Εφέδρου Πολεμιστοΰ καί τήν έπέτειον τής συντριβής του
έπαισχύντου κομμουνιστικοσυμοριτισμοϋ εις Βίτσι και Γράμ
μον τό 1949.
Έν μέσω τής εις παγκόσμιον κλίμακα παρατηρουμένης
συγχύσεως ιδεών, ούδέν εις φρονηματισμόν τών έπιψενομένων συντελεί περισσότερον τής εύγνώμονος μνήμης
τών
σκαπανέων τού Ελληνικού κλέους καί τού έγκωμιασμού τών
κατορθωμάτων αύτών, άτινα συνθέτουν τήν φωτοδόλον πα
νοραμικήν εικόνα τού μεγαλείου τής Ελληνικής Ιδέας.
’Από τού λυκαυγούς τών πολιτισμών, ό "Ελλην πολε
μιστής έν τή περιφρουρήσει τής τιμής τού "Εθνους καί τή
έπιδιώξει τής κορωνίδος τών άξιών, τής θεάς ’Ελευθερίας,
προβάλλεται ώς ύπόδειγμα άρετής, τόλμης, εύψυχίας, αυ
τοθυσίας κοά όλοκαυτώματος έν τώ πεδίω τής μάχης, έν ταυτώ δέ καί γενναιοφροσύνης καϊ μεγαλοψυχίας πρός τούς ήτ-
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ηγήτορα νά δέχεται μόνον τό καθωρισμένον έργον των υποδεεστέρων του. Πρέπει νάφροντίζη
διαρκώς διά τήν βελτίωσιν τούτου, εκμεταλλευό
μενος τας κλίσεις των. καί διά τήν μεταμόρφωσίν
των εις ίκανάς προσωπικότητας, συμφώνους πρός
τό πρότυπόν του. Πρέπει νά άποφεύγη τήν άποτελμάτωσιν καί νά μεταδίδη τήν πίστιν εις άπαντας ότι τό παν κατακταται μόνον διά τοΰ μόχθου.
Μόνον ή προσπάθεια είναι δημιουργική καί οδη
γεί εις τήν επιτυχίαν. Αλλ’ αυτή πρέπει νά είναι
ούχί καταναγκαστική, αλλά θεληματική, διότι
τότε μόνον θαυματουργεί. Πρός τοϋτο έκαστος
υφιστάμενος πρέπει νά έχη πλήρη συνείδησιν τής
ευθύνης διά τό έργον του, καί ταύτην πρέπει νά
τήν μεταλαμπαδεύη έντέχνως ό έμπνευστής ήγήτωρ. Τότε τό έργον προσφέρεται άδιαμαρτυρήτως,καί ύπερηφάνως ώς καί μέ άκρατον ενθουσια
σμόν.
Η βαθεΐα γνώσις τής οργανωτικής επιστή
μης καί τεχνικής είναι πολύτιμον έφόδιον τοΰ
ήγήτορος. Άφοΰ ούτος όργανώση τά καθ’ έαυτόν, ακολούθως οργανώνει μεθοδικώς τό σύνολον
των ύπ αυτόν, χρησιμοποιών άναλόγως τά δια
τιθέμενα υλικά μέσα καί τάς προσφερομένας άνθρωπίνας ικανότητας των ύπ’ αυτόν, αΐτινες όμως
έχουν διαγνωσθή καί ταξί νομή θή πλήρως. Ό
ήγήτωρ κατέχει πλήρως τήν τεχνικήν τοΰ συν
διαλέγεσαι. Δηλ. όμιλεΐ ολίγον καί κατ’ ουσίαν,
ακούει έμβριθώς καί ύπομονητικώς τούς ύπ’αύτόν,
κατευθύνει τεχνηέντως τήν συζήτησιν, άσπάζεται ορθάς γνώμας των ύποδεεστέρων του, των
οποίων ενισχύει οΰτω τήν πρωτοβουλίαν, έπιν<* πληροφορηθή διά πά,ν ου
σιώδες συμβαϊνον καί γενικώς δημιουργεί άτμόσφαιραν ήρεμου καί ευχάριστου συζητήσεως εις
πάσαν^ συνάντησιν^ ή σύσκεψιν. Αί συσκέψεις
είναι ωφέλιμοι έφ όσον κατ’ αύτάς ανατέμνεται
τό άναληφθέν έργον, διά παρουσιάσεως πλήρους
απολογισμού (άποδόσεως, άποτυχιών κλπ.) καί
προπαρασκευής ύλοποιησίμου προγραμματισμοΰ
βάσει καί τής πείρας τοΰ παρελθόντος. Τά σφάλ
ματα δεν κακίζονται, αλλά άπλώς άναφέρονται,
ϊνα εξ αυτών άπορρεύση πολύτιμος πείρα, διά τήν
μη επανάληψίν των. Ή συζήτησις πρέπει νά εί
ναι καλόπιστος καί ήρεμος. Ό ικανός ήγήτωρ
συντρίβει τούς δημιουργούς αστοχιών τινων,
αλλά τούς ενισχύει διάμεγαλυτέραν όπόδοσίν των
εις τό μέλλον. Πάσα διαταγή πρέπει νά άναφέρη
καί τόν υπεύθυνον εκτελεστήν, ώς καί τόν χρόνον
έκτελέσεως. Γενίκευσις ώς πρός ταΰτα έξασφαλιζει εν πολλοΐς τό άνεκτέλεστον τών διαταγών,
ιδίως όταν αύται είναι ασαφείς, άκατανόητοι καί
μακροσκελείς. Κακή είναι ή διαταγή διά τής όπ,°ηα(= έπιζητεΐται ή πρός τά κάτω μετάθεσις τών
ευθυνών. Απαξ καί έκδοθή μία διαταγή πρέπει
οπωσδήποτε νά έκτελεσθή. Ούδέποτε ό ήγήτωρ
επιτρέπει άσκησιν κριτικής επί τών διαταγών
του. Τοΰτο δημιουργεί άναξιότητα τής προσωπικοτητός του. Δεν είναι τόσον δύσκολος ή έκδοσις
μιας διαταγής^ όσον δύσκολος είναι ή έκτέλεσίς
της. Πρός τοΰτο απαιτείται παρακολούθησις καί
έλεγχος. Προ τής έκδόσεως πόσης διαταγής πρέ
πει νά γίνεται προσεκτική καί ενδελεχής έκτίμησις.Κατ αυτήν αί γνώμαι τών συνεργατών ακούον
ται, αναλύονται καί βοηθούν. Μετά τήν έκδοσιν
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όμως τής_ διαταγής άπαντες έχουν ένα σκοπόν:
Τήν ταχεΐαν καί πλήρη έκτέλεσίν της.
Οί κακώς ένεργοΰντες ή οί υπαίτιοι παραλεί
ψεων τιμωροΰνται, αλλά άφοΰ πεισθοΰν ότι τιμω
ρούνται δεδικαιολογη μένως ■ άλλως, ή υποβολή
δικαίων παραπόνων διά τήν άδικον ποινήν πρέ7°’ να άναμένεται, τοΰτο δέ δημιουργεί χάσμα
ύποδεεστέρου καί ήγήτορος, έν πολλοΐς αγεφύ
ρωτο ν. Ό έλεγχος πρέπει νά είναι άμεσος, δί
καιος καί έν μέτρω. Πλειστάκις δόσις επιείκειας
ώφελεΐ. Ή σκληρότης κατά τόν έλεγχον βλά
πτει. Ό έλέγχων πρέπει νά είναι νηφάλιος καί νά
έχη συνεχώς ύπ' οψιν του τόν σκοπόν τοΰ έλέγχου, όστις είναι η βελτίωσις τοΰ έλεγχομένου,
ώς καί τών ύπολοίπων διά παραδειγματισμοΰ
ούχί δέ ή συντριβή τούτου. Ό έλέγχων ούτε ειρω
νεύεται, ούτε έξοργίζεται. Κατά τήν άσκησιν τοΰ
ελέγχου έχει βασικώς ύπ’ όψιν του τήν μεγίστην
ποικιλίαν τών μέσων έλέγχου. Ταΰτα κυμαίνονται
μεταξύ ενός βλέμματος κατανοήσεως μέχρι παρα
πομπής εις τό στρατοδικεΐον ή γενικώς εις τήν
δικαιοσύνην. Πλειστάκις τό ήπιώτερον μέσον εί
ναι καί τό άποτελεσματικώτερον, άναλόγως τοΰ
χαρακτήρος καί τοΰ παρελθόντος τών έλεγχομένων. Τά ποικίλα μέσα έλέγχου πρέπει νά προσ
αρμόζονται άναλόγως μέ τό είδος τών κακών ένεργειών ή των προλήψεων. Ή συχνή παρακολούθησις κατά τήν εκτέλεσιν τοΰ έργου ένοχλεΐ
τούς ύποδεεστέρους καί φθείρει τόν ήγήτορα, ι
δίως όταν έπιζητή άφορμάς δι’ έλεγχον. Οί
ελεγχοι άποδεικνύουν τήν Διοίκησιν ώς μετρίαν
η καί κακήν, οί δέ ολίγοι ή οί άνύπαρκτοι, άντιθέτως. Οί έλεγχοι πρέπει νά έπιβάλλωνται πρός
ζωογόνησιν καί ούχί πρός συντριβήν.Τό «άνευ
συγγνώμης τιμωρία» ανήκει εις παρφχημένας έποχάς. Ή συγγνώμη πλειστάκις είναι χρησιμωτερα, ούχί όμως κατ’ έπανάληψιν εις τό αυτό πρόσωπον. Ό ήγήτωρ πρέπει νά στενοχωρήται όταν
επιβάλλη ποινήν, περισσότερον άπό τόν δεχόμενον ταύτην. Πρέπει ό έλεγκτής νά έκτιμά πλή
ρως τήν κατάστασιν πριν ή άχθη εις τήν άπόφασιν επιβολής έλέγχου. Διά τής έπιβολής τής ποινής ό ήγήτωρ άσκεΐ τόν ρόλον έντιμου δικαστοΰ.
Η^όρθή άσκησις τούτου αύξάνει τό γόητρόν του.
^ κοινή, η πρόχειρος τό καταρρακώνει.
Πολλακις ό εύφυής ήγήτωρ, ό έχων ικανότητας
ψυχογνώστου, άρκεΐται εις άνώδυνον έλεγχον,
όστις κατά κανόνα θαυματουργεί, ιδίως εις τούς
εύσυνειδήτους ύφισταμένους. Ό τιμωρών έκτελεΐτό καθήκον του τοΰτο ώς άντιπρόσωπος τής
ύπηρεσ^ας, ό δέ τιμωρούμενος πρέπει νά έννοή
τό απρόσωπον τοΰ ελεγκτοΰ. Κατά τήνέκτίμησιν
πρό τής ποινής απαιτείται χρόνος άρκετός πρός
συλλογήν στοιχείων, έλαφρυντικών ή μή,καί πρός
ήρεμίαν έκ τής δημιουργηθείσης άνησύχου ατμό
σφαιρας. Ο ήγήτωρ έπιβάλλεται νά πατάσση
ανηλεώς τούς κατά σύστημα κακούς καί άνεπιδέκτους βελτιώσεως, άλλως, τούς χειροτερεύει καί
τούς προβάλλει ώς κακόν παράδειγμα πρός μίμησιν.
Είναι έπιβεβλημένον όπως περιφρουρήται
ή προσωπικότης, τό κΰρος καί ή άξιοπρέπεια τών
υποδεεστέρων ηγητόρων ύπό τών προϊσταμένων
τούτων. Ή μείωσις τοΰ κύρους των, έφ’ όσον,
ιδίως, έλέγχονται ένώπιον ύφισταμένων των, εΐ-

φύσει άδυνατοΰν νά άποκτήσουν. Τούτο πρέπει
νά έχουν ύπ” δψει των οί ήγήτορες, ώστε νά μή
ματαιοπονούν διά τήν προβολήν τοιούτων θαυ
μαστών βοηθών, οί όποιοι ούδέποτε θά δυνηθοΰν
νά καταστούν ικανοί ήγέται.
Ό άξιος ήγήτωρ έπιβάλλεται νά είναι άψο
γος κοινωνικώς καί νά άποτελή λαμπρόν παρά
δειγμα κοινωνικής παραστάσεως καί συμπερι
φοράς, νά είναι άριστος οικογενειάρχης, μέ οικο
γένειαν προβαλλομένην ώς πρότυπον, πραγμα
τικός Χριστιανός άποδεικνύων δι' έργων τήν
πίστιν του, καί νά εύρίσκεται μακράν παντός ε
λαττώματος κοινωνικού ή προσωπικού (χαρτο
παιξία, οινοποσία, έρωτισμός, φιλαργυρία κλπ.).
Πλήν τής καλλιέργειας έκάστου ήγήτορος
ώς προσωπικότητος, ώς καί τών σχέσεων τούτου
πρός τά άνω καί ιδίως πρός τά κάτω, [άπαιτεΐται
περαιτέρω καί ή καλλιέργεια τών σχέσεων μετα
ξύ ισοτίμων ήγητόρων. Ούτοι πρέπει νά συνεργάζωνται άρμονικώς, έπιδεικνύοντες .πνεύμα κατανοήσεως, άλληλοβοηθείας, συντονισμού καί
είλικρινώς καλόπιστου διαθέσεως, πρός έπίτευξιν τών γενικωτέρων σκοπών διά τούς όποιους
άπαντες ένεργοΰν. Ό στεγανός διαχωρισμός τού
έπί μέρους έργου έκάστου ήγήτορος είναι άπαρχή καταρρεύσεως τού άσυνδέτου οίκοδομήμαος. Ή άμιλλα μεταξύ ισοτίμων ήγητόρων πρέ
πει νά είναι ευγενής καί έποικοδομητική, ουδέ
ποτε δε έμπνεομένη ύπό φιλαυτίας, έγωϊσμοΰ καί
κενοδοξίας. Ό κοινός ήγήτωρ έξυπηρετεΐ πρός
διευκόλυνσιν τού έργου τούς πάντας, καί ιδία
τούς συνεργαζομένους διά τήν εύόδωσιν τού
κοινού έργου, υπέρ τού όποιου πρέπει νά δέ
χεται ευχαρίστως, έφ’ δσον τό γενικόν κοινόν
συμφέρον άπαιτεΐ τούτο, παραμερισμόν του ή
έστω καί μείωσίν του. Διά νά ύπάρξη δμως ήγή
τωρ ίνα δεχθή τοιαύτην θυσίαν πρέπει νά έμπνέεται ύπό έξαιρέτων άρχών. Ό ήγήτωρ, ιδίως
τών ύψηλοτέρων κλιμακίων, πρέπει νά έχη βαθεΐαν γνώσιν καί έμπειρίαν διά παν ζήτημα, μέ
τό όποιον άσχολεΐται πάσα θεωρητική καί έφηρμοσμένη έπιστήμη. Δηλ. πρέπει νά είναι είς πανεπιστήμων, κατέχων γνώσεις άναγκαίας διά τήν
καθολικήν άντίληψιν τών πραγμάτων, άνευ δμως
άνωφελών λεπτομερειών. Ό ικανός, μόνον π. χ.
μέ τά στρατιωτικά, ήγήτωρ είναι μή έκσυγχρονισμένος καί μή κατάλληλος διά τήν σύγχρονον
έποχήν, ίσως δε καί έπιζήμιος. Κυρίως ό ήγήτωρ
πρέπει νά είναι κάτοχος γνώσεων καί έμπειρίας,
αί όποΐαι άφοροΰν ζητήματα πολιτικά, διπλωμα
τικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνικά, ψυχολο
γικά, ώς καί τοιαΰτα άφορώντα τόν πόλεμον ύπό
τήν σύγχρονον σύνθετον μορφήν του, έφ’ δσον
πρόκειται διά πολεμικόν ήγέτην.
Πρός έπίρρωσιν τής άνωτέρω άπόψεως, παραθέτομεν κατωτέρω σοφόν φθέγμα τού Γάλ
λου στρατάρχου Λυωταί, μέλους τής Γαλλι
κής "Ακαδημίας τών "Επιστημών καί 'Υπουρ
γού τών Στρατιωτικών τής Γαλλίας κατά τόν Α'
Παγκόσμιον Πόλεμον: «’Εκείνος ό όποιος εί
ναι μ ό ν ο ν στρατιωτικός είναι κακός στρα
τιωτικός, έκεΐνος ό όποιος είναι μ ό ν ο ν καθη
γητής είναι κακός καθηγητής, έκεΐνος ό όποιος
είναι μ ό ν ο ν βιομήχανος είναι κακός βιομήχανος. Ό πλήρης άνθρωπος, έκεΐνος ό όποιος

αν πλήγμα κατά τής εξουσίας, ή όποια τούς άνετέθη, λόγιο των ικανοτήτων των. Αί ποιναΐ είναι
κατασταλτικά μέσα συντηρήσεως τής πειθαρχίας
ένώ αί συμβουλαί καί ή καθοδήγησις είναι προ
ληπτικά μέσα καί τελείως άνώδυνα. Τά τελευταία
είναι άσυγκρίτως προτιμότερα. Κατά τήν ασκησιν των προληπτικών νέτρων πρέπει νά έμπνέηται
εις άπαντας τό βάρος των ευθυνών των καί ή ορθή
άντιμετώπισις τούτων.' Ό ήγήτωρ πτέπει νά άπευθύνεται ήπίως, εις τό εύγενές συναίσθημα των
ύπ’ αυτόν. Τούτο είναι λίαν ισχυρόν κίνητρον, εν
άντιθέσει μέτόν καταθλιπτικόν καταναγκασμόν
μιας άτέγκτου διαταγής, σκαιώς έπιβαλλομένης.
Ό έμπειρος ήγήταητ, όταν έπίκειται ή άπαίτησις
τής υπερτάτης θυσίας, πρέπει νά καλλιεργή τήν
δημιουργίαν ευνοϊκής άτμοσφαίρας· άλλως, πι
θανόν τό παν νά καταρρεύση, έφ’ όσον επικρά
τηση ύλιστικόν πνεύμα φοβίας, δπερ ύποβοηθεΐ
τήν τερατώδη άνάπτυξιν τού ζωώδους ένστικτου
τής πόση θυσία, έστω καί άτιμωτικώς, έπιβιώσεως.
Πας ύφιστάμενος έχει ευγενή έγωϊσμόν καί
αξιοπρέπειαν δεν πρέπει, δθεν, νά θίγεται. Προκειμένου νά έλεγχθή, δέχεται άσμένως τόν δί
καιον έλεγχον κατ’ ιδίαν, παρά ένώπιον άλλων.
Είς τήν μίαν χεΐρα ό ήγήτωρ πρέπει νά κρατά
τόν έλεγχον καί είς τήν άλλην τήν άμοιβήν. Μία
αξιόλογος, αλλά καί άνέξοδος άμοιβή είναι ή
ένθάρρυνσις, ό έπαινος, ή ευαρέσκεια. Πας έχει
τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν τής άναγνωρίσεως
τού έργου του, ιδίως εκ μέρους τού προϊσταμένου
του.Ούτος δεν θά πρέπει νά είναι φειδωλός είς τάς
ωραίας ταύτας εκδηλώσεις, νομίζων δτι παροχή
επαίνων δεν εύσταθεΐ, καθόσον πας καλώς ποιών
πράττει, ώς έχει ύποχρέωσιν, τό καθήκον του.
Τούτο είναι βασικώς πεπλανημένη άποψις. Οί
Σοβιετικοί ύπεστήρίζαν άρχικώς την άποψιν
ταύτην καί είχον καταργήσει τάς ήθικάς άμοιβάς.
Βραδύτερον δμως άντελήφθησαν τήν πλάνην των,
τάς έπανέφεραν πανηγυρικώς καί τάς έχρησιμοποίησαν μέχρις υπερβολής. Πας εκτελεστής έκτελεϊ ευχαρίστως τό έργον του καί με τήν μεγίστην δυνατήν άπόδοσιν, έφ’ δσον γνωρίζει δτι
τούτο θά άναγνωρισθή καί δτι, εάν είναι σπουδαΐον, θά βραβευθή. Δέν πρέπει ό ήγήτωρ νά λησμονή δτι δταν έμπλακή είς επί μέρους άπασχολήσεις, αυται είναι δυνατόν νά πνίξουν τόν κύ
ριον ρόλον του. Αί γενικότητες είναι έργον τού
ήγήτορος, άλλά γενικότητες ουσιαστικοί καί
ανάλογοι μέ τήν κυρίαν αποστολήν του. ’Ίδιον
τού μεγάλου ήγήτορος είναι ή ίκανότης εκλογής
βοηθών περιωπής, μέ έξοχους ικανότητας, καί
ή χρησιμοποίησίς των άναλόγως μέ ταύτας. Ή
ψυχή καί τό πνεύμα τού ήγήτορος πρέπει νά ένσωματούνται μέ τάς ψυχάς καί τά πνεύματα τών
βοηθών του. Τό ένιαΐον, ικανόν καί συντονισμένον τούτο σύνολον δύναται νά θαυματουργήση.
Ύ π’ δψιν δμως πάντοτε δτι ή προσωπικότης τού
ήγήτορος πρέπει νά ύπερέχη καί νά διευθύνη.
Οί λοιποί βοηθούν μέ πίστιν καί άφοσίωσιν. Δυ
νατόν έκ τούτων αν έκπηδήσουν άξιοι ήγήτορες,
πιθανόν δμως μερικοί έξόχως άξιοι βοηθοί νά μή
δυνηθοΰν ποτέ νά άνέλθουν τάς βαθμίδας, αΐτινες οδηγούν είς τόν θώκον τής ήγεσίας, έλλείψει
καί έτέρων άπαραιτήτων ικανοτήτων, τάς όποιας
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θέλει νά έκπληρώση ο λ ό κ λ η ρ ο ν τό πεπρωμένον του καϊ νά είναι άξιος νά ήγήται ανθρώ
πων, ώς πραγματικός ήγήτωρ, ό άνθρωπος αυ
τός πρέπει νά έχη τό πνεύμα άνοικτόν εις παν δ,τι
ενδιαφέρει την Ανθρωπότητα».
Ή ώς άνω προσωπικότης άφήκεν επίσης ώς
παράδοσιν δτι: «Αί άκαδημαϊκαί επιδόσεις (πό
σης φύσεως σπουδαί) διά τούς άξιωματικούς, δέν
έχουν μικροτέραν άξίαν άπό τά στρατιωτικά κα
τορθώματα». Έάν τοϋτο έκρίνετο άναγκαΐον πρό
ένός αίώνος ή πρό ήμίσεος (δταν άπεφάνθη ώς
άνω ό Γάλλος στρατάρχης), σήμερον, κατά τήν
είσοδον τής άνθρωπότητος εις τήν πυρηνικήν
καί διαστημικήν έποχήν, κρίνεται άπολύτως
ζωτικόν καί άπαραίτητον.
Ό ήγήτωρ πρέπει νά είναι ρεαλιστής καί νά
έχη πάντοτε πλήρη άντίληψιν τής πραγματικότητο.ς. Οίαδήποτε πλάνη πρέπει νά είναι άγνω
στος εις τόν ήγήτορα. Ούτος πρέπει νά έχη διαρ
κώς υπ’ δψιν τό έξης χαρακτηριστικόν άπόφθεγμα τοϋ διαπρεπούς συγχρόνου πυρηνικού έπιστήμονος Γ. Ρ. Οππενχάϊμερ, δπερ άφορά τό
πλανάσθαι (καί τό όποιον δυνατόν νά είναι ίδιον
οίουδήποτε κοινού άνθρώπου, ουδέποτε δμως
επιτρέπεται νά είναι ίδιον τού ήγήτορος):
«Ό μόνος τρόπος διά νά άποφύγωμεν τήν

πλάνην συνίσταται εις τήν άποκάλυψιν καί άποφυγήν της, δπερ επιτυγχάνεται διά τής έλευθέρας καί έπιμελοΰς έρεύνης. Ή μή άποκάλυψίς
της δημιουργεί προϋποθέσεις διαφθοράς καί
παρακμής».
Τέλος, ό ήγήτωρ πρέπει νά άντιμετωπίζη
πάντα συνάνθρωπόν του υφιστάμενον, ύπό τό
καλειδοσκόπιον τού άνθρωπισμοΰ. Τό κέντρον
παντός ειλικρινούς ενδιαφέροντος του πρέπει νά
είναι οί ύπ’ αυτόν άνθρωποι, οί όποιοι μεταβάλ
λονται εις θαυμάσιον δργανον έπιτυχίας έφ’ δσον
άρχηγεύονται καλώς, εί δ’ άλλως οΰτοι μεταλ
λάσσονται εις μάζαν φθοράς καί καταστροφής
προς πάσαν κατεύθυνσιν.
Έ πί τής τελευταίας ώς άνω άναφερομένης
χαρακτηριστικώς, ίδιότητος τού ήγήτορος, ό
διαπρεπέστερος νοΰς άνά τούς αιώνας, τού Ε
’Αϊνστάιν, κατέλιπε τό άκόλουθον άκατάλυτον
φθέγμα:
«Τό διηνεκές καί γόνιμον ένδιαφέρον διά
τόν άνθρωπον πρέπει νά άποτελή τόν βασικόν
σκοπόν οίασδήποτε προσπάθειας οίουδήποτε
άσκοΰντος έξουσίαν έμβλημα τούτου πρέπει νά
είναι: διά τούς άνθρώπους τό πάν καί εκ τώνάνθρώπων τά πάντα».

— *Ά, τί εύγενικός πού είναι! 'Ε 
βγαλε τό μολύβι του γιά νά μάς βοηθήση οπή λύση τού σταυρολέξου!

—Δέν θέλω

τό δίπλωμά σας,

άλλα τήν γυναίκα μου!
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ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΡΑ

Ύττενωματάρχου
Πτυχιούχου Νομικής Σχολής Παν)μίου ’Αθηνών

’Ανάμεσα στά βιβλία, πού έκυκλοφόρησαν τόν τελευταίο καιρό από τις έκδόσεις «Γαλαξία», ξεχωριστή θέση κατέχει
«Ή Ε λληνική Γραμμή», ένα από τά
ζωντανώτερα καί στοχαστικώτερα αισθη
τικά δοκίμια τοϋ Περικλή Γιαννόπουλου.
Είναι ένα βιβλίο σημαντικό γιά όσα -καί
μέ πόσο ριζοσπαστικό τρόπο- έκφράζει,
πού πολύ τό είχαμε ανάγκη στις μέρες
μας, ιδιαίτερα οΐ νεώτεροι. Κ’ έκαμαν
μιά πράξη καλή, μιά πράξη δικαιοσύνης
οΐ έκδόσεις«Γαλαξία» προβαίνοντας στήν
τόσο καλαίσθητη κ’ έπιμελημένη έκδοσή
του. Γιατί τό μεγαλύτερο σήμερα μέρος
τοϋ έργου τοϋ δημιουργού τοϋ «Νέου
Πνεύματος» έχει λησμονηθή ή αγνοεί
ται, ιδιαίτερα άπό τις νεώτερες γενιές.
ΚΓ είναι πολύ δυσάρεστο, άν όχι έγκληματικό γιά ένα τόπο μέ πλούσια καί ζων
τανή πνευματική παράδοση σάν τό
δικό μας νά μή θυμάται τούς άμέσους
πνευματικούς του προγόνους, νά μή θυμά
ται όλους έκείνους, πού, κατά τόν
ένα ή άλλο τρόπο, συνέβαλαν στή δια
μόρφωση τοϋ -όλου πνευματικού μας πολι
τισμού. Κ ι ' ό Περικλής Γιαννόπουλος,
πνεϋμα ευρύ, μυαλό φωτισμένο, φύση
φλογερή καί άσπέδιστη, στάθηκε μιά
άπ’ τις διαπρεπέστερες καί πιό ιδιότυπες
φυσιογνωμίες τοϋ νεώτερου Ελληνισμού,
των νεώτερψν γραμμάτων μας. Ό λόγος
του ή προσπάθειά του γιά μιά άναγέννηση τού έλληνικοΰ πνεύματος άφησε
έποχή· ύπήρξε άληθινά, συγκλονιστική
καί άξεπέραστη. Τά κείμενα, πού μάς
άφησε, συχνά άκατάστατα καί άκατέργαστα είναι γραμμένα μέ τήν όρμή καί τό
πάθος τού άνθρώπου, πού άκράδαντα πι
στεύει στή φυλετική μας υπεροχή έναντι
τών άλλων ευρωπαϊκών λαών, πού δια
σαλπίζει -καί μέ πόση δύναμη ψυχής!τή γνησιότητα καί τήν άναγεννητική
δύναμη τδΰ έθνικοΰ καί φυλετικού μας
κυττάρου. Ά π ’ αύτήν λοιπόν καί μόνη
τήν άποψη ό Περικλής Γιαννόπουλος
άνήκει στις μαχητικές, στις έλεύθερες κι’
άδιάλλακτες φύσεις τής λογοτεχνίας
μας. Ό ,τ ι έγραψε, τό έγραψε κάτω άπό
βαθειά - βαθύτατη έσωτερική άνάγκη.
Ανάγκη ψυχής καί πνεύματος. Μέσα
του κυοφορούνταν ένα πλήθος άπό θα
λερές καί όλοφώτεινες ιδέες, πού ζητού
σαν άκατάπαυστα, επίμονα τήν έκφρασή

τους, τήν άρμόδια έκφρασή τους καί τή
διοχέτευσή τους σέ κείμενα δημιουργικά
καί όλόζεστα. Ό έσωτερικός του κόσμος
βρίκονταν διαρκώς «έν κινήσει»· σέ μιά
θαυμαστή άγρύπνια. Ό Γιαννόπουλος
ζοϋσε -παρά τις άντιγνωμίες, πού κατά
καιρούς άκούστηκαν- πληρέστατα τήν
έποχή του. Ή ταν ένας πολίτης τού και
ρού του: γεμάτος άνησυχίες, ένθουσιασμούς καί προκαταλήψεις,γεμάτος, τέλος,
άπογοητεύσεις. Ό νεοελληνικός περί
γυρος τόν πλαντοΰσε καί τόν έκανε νά
ύποφέρη. Ή σαν τόσο άποπνιχτικές οί
άναθυμιάσεις του!. . . .
Τόν καιρό, μάλιστα, πού έκανε τήν
έμφάνισή του στά νεοελληνικά Γ ράμματα
δημοσιεύοντας πεζά ποιήματα άπ’ τις
φιλόξενες
σελίδες
τού «Άστεως»,
(1893-1895), ή νεώτερη έλληνική πεζο
γραφία βρίσκονταν στά πρώτα άβέβαια
καί άστάθμητα βήματά της· στό στάδιο
τών πρώτων αναζητήσεων. Έ δινε μεγάλη
σημασία, πρωταρχική, στή γλωσσικήν
έκφραση κι άδιαφοροΰσε -θά μοροΰσε
κανείς νά ύποστηρίξη- γιά τό τί συνέβαινε γύρω της. Τήν συγκλόνιζαν βέβαια πού
καί πού τά σύγχρονά της περιστατικά καί
γεγονότα μά δέν τήν κέρδιζαν καί όλοκληρωτικά. Ά λλωστε δέν ήταν σέ θέση
ν’ άναχωνεύση καί ν’ άφομοιώση τέλεια
τό πλούσιο προσφερόμενο υλικό, ώστε
νά μάς δώση έργα πνοής, ουσιαστικά,
καί ικανά νά μάς συγκινήσουν. Ό δημο
τικισμός άπ’ τήν άλλη πάλι μεριά έδινε
άκόμη, στις έπάλξεις. τήν άποφασιστική,
άλλά βαθύτατα έπώδυνη μάχη του μέ τήν
καθαρεύουσα καί τήν μισαλλοδοξία τού
σχολαστικισμού. . .
Σ’ αυτήν άκριβώς τήν έποχή τών δη
μιουργικών άναστατώσεων παρουσιάστη
κε ό Περικλής Γιαννόπουλος.Είχεν,όμως,
ζήσει προηγουμένως ώς νέος στό Παρίσι
τού συμβολισμού τού Μπωντλαίρ καί τού
Μαλλαρμέ μιά ζωή άφρόντιστη καί μποέμικη καί είχε συνδεθή μέ στενό φιλικό
δεσμό, πού ιδιαίτερα τόν έκαλλιέργησε,
μέ τόν συμπατριώτη του Έλληνογάλλο
ποιητή Ζάν Μωρεάς.
Έπιστρέφοντας άργότερα στήν Α θή 
να, έπηρεασμένος άπ’τίς ιδέες τού συμβο
λισμού καί τόν τρόπο ζωής τής γαλλικής
πρωτευούσης, συνεχίζει κ’ έδώ τόν ίδιο
άμέριμνο καί σπάταλο βίο: τά ξενύχτια,
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τά γλέντια, τις έρωτικές περιπέτειες.
Ά φίνει λεύτερο κι' άδέσμευτο τόν έαυτό
του νά γευθή, νά χορτάση σ’ όλη της τήν
ένταση καί τις μορφές τήν λυρική εΰφορία
τής ζωής. Καί, ξαφνικά, ένφ τά πάντα
πορεύονται τόν προδιαγεγραμμένο σκοπό
άλλάζει «ή πορεία πλεύσεως», Ό ώραϊος
καί λεπτός στήν ψυχή ποιητής, ό κυνη
γός τής έφήμερης χαράς δημιουργός,
μεταβάλλεται σέ βίαιο, άπροκάλυπτον
καί οργίλο κοινωνικό τιμητή. Ό πω ς στήν
παλαιά Ρώμη, τή Ρώμη τής διαφθοράς
καί τής έκλύσεως τών ήθών οί «ΣΕΝΣΟΡΕΣ» άναλαμβάνοντας τήν έκστρατεία
γιά τήν ήθική έξύψωση τής ρωμαϊκής
κοινωνίας έστιγμάτιζαν καί έπιτιμοΰσαν
κάθε τι τό έπιρρεπές πρός τή διαφθορά
καί τήν άκολασία, έτσι κι’ ό συγγραφέας
τής «έκκλήσεως πρός τό πανελλήνιον
κοινόν», πράττει, μέ τήν έξής, όμως, δια
φορά: ότι ό Γιαννόπουλος δέν προσεπάθησε μέ τήν καυστική του σάτυρα νά έπιδιορθώση τά «κακώς κείμενα» τής έλληνικής κοιννίας τού καιρού του ούτε τήν
ήθική της έκλυση, άλλά θέλησε νά στηλιτεύση πρό πάντων τήν δουλική της
ύποταγή στόν εύρωπαϊκό πολιτισμό,
προσεπάθησε κυριώτατα νά υπόδειξη
ότι ή μίμηση, ή δουλική απομίμηση τών
ξένων ιδεών, τρόπων ζωής κ.λ.π., θά κα
τέστρεφε καί θά έκφύλιζε μιά μέρα τήν
γνησιότητά μας σάν Ελλήνων καί σάν
πολιτών τής έλληνικής κοινωνίας. Τήν
προσπάθεια τού «έξευρωπαϊσμοΰ» μας ό
Περικλής Γιαννόπουλος, αύτός ό διορα
τικός, ό άνήσυχος, ό έραστής τής έλλη
νικής όμορφιάς, τήν έβλεπε μέ πολλή
άντιπάθεια. Δέν μπορούσε νά κατανοήση
ποιά ώφέλεια θά είχαμε έμεϊς σάν έθνος
καί σάν κράτος, σάν φυλή ύποθάλποντας
τήν εύρωπαϊκή έπίδραση στό χώρο μας
καί έπιζητώντας άδιάκοπα τήν έπικοινωνία, τήν άμεση, ώς έπί τό πολύ, έπικοινωνία μέ τό εύρωπαϊκό πνεύμα. Ή Ευρώπη
τόν καιρό, πού άρχισε ό Περικλής Γιαν
νόπουλος νά δημοσιεύη τά αισθητικά
καί πολιτικά μανιφέστα του εισχωρούσε
άκάθεκτα, ορμητικά στήν Έλληνική
«ένδοχώρα». Τά πάντα είχαν άρχίσει νά
στρέφουν τά βλέμματα πρός τόν κόσμο
καί τις ιδέες τής Εσπερίας. ΚΓ ό Γιαν-

(Συνέχεια εις τήν σελ. 30)

Την 31-7-1970 έγ'νοντο τά αποκα
λυπτήρια τοϋ εις Άργυροπούλιον Λαρίσης άνεχερθέντος μνημείου πεσόντων έν
τη έκτελέσει τοϋ πρός τήν πατρίδα καθή
κοντος άνδρών χωρ/κή;. Τό μνημεϊον
άπεκάλυψεν ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος
ΚΩΤΣΕΛΗΣ δστις είκονίζεται όμιλών κατά
τήν τελετήν των αποκαλυπτηρίων.

Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος Κωτσέλης
τήν 27-7-70 μετέβη εις τήν νήσον Πάρον
όπου Ιτίμησε διά τής παρουσίας του τάς
όργανουμένας κατ' έτος Τοπικάς έορτάς.
Οϊ ήμεδαποΐ και αλλοδαποί έπισκέπται
τής ωραίας νήσου των Κυκλάδων έζησαν μαζί μέ τούς κατοίκους της ωραίας
στιγμάς καί άπεκόμισαν άρίστας εντυ
πώσεις άπό τήν όργάνωσιν των εορτών.
Εις τήν φωτογραφίαν ό κ. Γενικός Γραμ
ματεύς απευθύνει χαιρετισμόν πρός τούς
συγκεντρωθέντας κατά την εναρξιν των
εορτών.

Φ α τ οΤήν 5-7-70 εις Χαλανδρίτσαν Άχαΐας
Ιτελέσθη μνημόσυνον ύπέρ άναπαύσεως
τών ψυχών τών 45 άνδρών τής Χωρ/κής
τώ ν ήρωϊκώς άγωνισαμένων καί ένδόξως πεσόντων κατά τήν Ιστορικήν μάχην
τής 5-7-1948 εναντίον τών Κ/Σ. Εις τό
μνημόσυνον παρέστησαν άπασαι
αί
Στρατιωτικοί καί πολίτικα! άρχαί τού
Νομού καί πλήθος κόσμου. Λόγον έξεφώνησεν ή καθηγήτρια τού γυμνασίου
Χαλανδρίτσης ΚΑΚΡΙΔΑ "Αννα. Εις τήν
φωτογραφίαν ή κατάθεσις στεφάνου εις
τό μνημεϊον.—

Εις τήν μαγευτικήν τοποθεσίαν «"Αγιος
Άνδρέας» 'Αττικής έλειτούργησαν καί
κατά τό τρέχον έτος παιδικαί Ιξοχαί
χωρ/κής. Τά τέκνα άνδρών τοϋ σώματος
άπήλαυσαν τά δώρα τής εξοχής μαζύ μέ
ένα πλούσιο ψυχαγωγικό καί μορφωτικό
πρόγραμμα. Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν εορτήν τής φωτιάς
ή όποια έλαβεν χώραν τήν 18-8-1970.

I

Χαρούμενα πρόσωπα. Τό χαμόγελα
είναι ζωγραφισμένο σ’ όλων τά χείλη.
Ή αισιοδοξία γιά ένα λαμπρό μέλον βα
σιλεύει παντού. Τέκνα άνδρών τού σώμα
τος φιλοξενούμενα είς τάς παιδικός έξο
χός χωρ/κής σέ μιά άναμνηστική φωτο
γραφία μέ τόν ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος
’Αντιστράτηγον κ. Άναστ. ΚΑΡΥΩΤΗΝ.

Χωροφύλακες τροχονόμοι φέροντες
τή ν νέαν των στολήν βαστάζουν τήν
Ιερόν εικόνα τής ‘Αγίας Παρασκευής
κατά τήν λιτάνευσιν ήτις έλαβεν χώραν
τή ν 25-7-70 εις παιδικός έξοχός Χωρ/κής
εις "Αγιον Άνδρέαν ’Αττικής.—

Τήν 27-7-70 ό Ο.Φ.Χ. Δυτικών προα
στίων πρωτευούσης μέ σκοπόν τήν ένίσχυσιν τών παιδικών έξοχών Χωρ/κής,
ώργάνωσε μέ έπιτυχίαν χοροεσπερίδαν
εις τό τουριστικόν περίπτερον Δαφνιού
εις τήν όποιαν παρευρέθησαν 1200 άτομα.
Τήν χοροεσπερίδα έτίμησαν διά τής
παρουσίας των ό ’Αρχηγός τοΰ Σώματος
’Αντιστράτηγος κ. Άνασ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ
ό Α" έπιθεωρητής χωρ /κής ύποστράτηγος
κ. ΖΕΡΒΑΣ πολλοί ανώτεροι Ά ξ \κ ρ ί, οί
Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι τών Δυτικών
προαστίων καί οί πρόεδροι τών Ο.Φ.Χ.
προαστίων πρωτευούσης. Εις τήν φω
τογραφίαν στιγμιότνπον άπό τήν έκδήλωσιν.—

’Οργασμός έκπαιδεύσεων, ειδικεύσεων
καί μετεκπαιδεύσεων παρατηρεΐται τά
λευταία χρόνια είς τό Σώμα τής χςορ/κής.
Εις τήν φωτοραφίαν ό κ. Δ/τής τοΰ
Συντάγματος χωρ /κής Μακρυγιάννη
άπονέμων τά πτυχεϊα είς τούς άποφοιτήσαντας τής Σχολής νέους οδηγούς
δικύκλων καί τροχονόμους χωρ/κας τήν
10-8-1970.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 27)
νόπουλος, πνεύμα ακοίμητο, έννοιωσε
βαθύτατα αυτή
τήν «έφρμηση» των
ευρωπαϊκών ιδεών στον πολιτισμό μας.
Καί πήρε τότε στά χέρια του τό κνοϋτο
νά μαστιγώση αλύπητα, άνελέητα, κάθε
ξενική έπίδραση κάθε μίμηση. Τό κήρυ
γμά του, όμως, παρά τήν πίστη, πού τόν
ένέπνεε καί τό τροφοδοτούσε, παρά τις
φωτεινές έξάρσεις του, παρά τις προεκτά
σεις του, δέν έπειθε. Ό Περικλής Γιαννόπουλος στάθηκε ώς πρός τό ζήτημα
τούτο άνένδοτος καί μαζί ασυνεπής. Πί
στευε σέ έσφαλμένες καί είδικώτερα, ούτοπιστικές, ιδέες. Βέβαια πρός τις άπαρχές τού 'Ελληνισμού καί τό έμβάπτισμά
μας στά νάματά του υπήρξε άπό πολλές
πλευρές γόνιμο καί χρησιμώτατο. Κα
θώς έπίσης ύπήρξαν χρησιμώτατες καί
οί υποδείξεις του: γιά τήν γλυπτική, τήν
ζωγραφική, τήν αρχιτεκτονική, τήν παι
δαγωγική, τήν ποίηση, τόν νομοθέτη.
Ό Γιαννόπουλος μοίρασε τήν λιγόχρονη
ζωή του ανάμεσα στήν έπίκριση τής
συγχρόνου του έλληνικής ζωής σέ όλες
της τις διαφοροποιήσεις καί τά φανερώ
ματα είτε αυτά είναι στή θρησκεία, στό
πολίτευμα, στήν ένδυμασία, είτε είναι στή
φιλολογία, στήν τέχνη, τή γλώσσα κ.λ.π.
Ό ποια κι’ άν ήταν ή έκδήλωση τής έλλη
νικής κοινωνίας τού καιρού του γνώριζε
τόν έπιτιμητικό λόγο, τήν κατηγορία
τού Γιαννόπουλου.
Καί, σύμφωνα, μέ τις προγραμματικές
διακηρύξεις τού μεγάλου έλληνολάτρη,
τό Εθνος θά άναγεννιόταν καί θά ήκμαζε
άν ένγκολπώνοταν τό μήνυμά του: τήν
έπιστροφή πρός τις αφετηρίες τού Ε λ 
ληνισμού, τήν έπιστροφή πρός τήν
Ελλάδα. Τότε μόνον τό έθνος θά άποκτούσε τήν άρχική του λαμπρότητα, θά
άναγεννιόταν: άν συνειδητοποιούσε
δ,τι είχε τό χρίσμα τού Ελληνικού, δ,τι
εύρίσκονταν έντός τών πλαισίων τής
έλληνικής φύσεως. Γιατί ή φύση, ή Ελ
ληνική, γιά τόν Περικλή Γιαννόπουλο
έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στήν διαμόρφω
ση τής έλληνικής μας συνειδήσεως.
Καί τούτο, γιατί ή Ελληνική -φύση ήταν
ή Ενσάρκωση τής όμορφιάς καί τού κάλ
λους, ήταν ή άνάβαση πρός τό φώς·
ήταν, τέλος, αυτό τό ίδιο τό Ελληνικό
φώς καί τό χρώμα. . . Μόνον όποιος έχει
κάμει συνείδησή του τήν όμορφιά τής
έλληνικής φύσεως, όποιος έχει ένστερνισθή τό ζωντανό νόημα τού Ελληνισμού
καί όποιος έχει οίκειωθή τό πνεύμα καί τό
ύφος τής Έλληνικής ιδέας θά άναγγεννηθή, θά ζήση Ελληνικά. Τό πνεύμα τής
Εσωτερικής όμορφιάς κυριαρχεί καί διεκδικεΐ μέ σιγουριά τά πρωτεία μέσα στό
έργο τού Γιαννόπουλου. Δέν μπορούσε νά
νοιώση διαφορετικά τήν άρμονία πού
άπέρρεε άπό ένα άγαλμα, έξαφνα, ή άπό
έναν πίνακα ζωγραφικής, ό Γιαννόπου-

λος. Αΰτή ή άρμονία ψυχής καί σώματος,
πού ήταν ή κυρίαρχη γραμμή, ό κανόνας
τής άγωγής τών άρχαίων Ελλήνων, υ
πήρξε καί τού Γιαννόπουλου ή κεντρική
ιδέα. Γι’ αύτό τόν βλέπουμε ν’ άγωνίζεται μέ άπαρασάλευτη πίστη καί φανατι
σμό γιά τήν Επιβολή της.
Τήν πίστη του αυτή πρός τήν όμορφιά,
πρός τήν ιδέα τής όμορφιάς Εκφράζει κι’
ό ρομαντικός τρόπος τού θανάτου του.
Ή είδησεογραφία τών Εφημερίδων τής
Εποχής μάς πληροφορεί πώς ό Γιανόπουλος, αφού καβαλλίκευσε ένα άσπρο
άλογο καί άφοϋ στεφανώθηκε μέ άγριολούλουδα, βάδισε ορμητικά κι’ ασυγκρά
τητα πρός τό άνοικτό πέλαγος, στή θά
λασσα τού Σκαραμαγκά, πού έκαμε τή
λύρα τού Ούράνη ν’ άναδώση απαλούς
λυρικούς τόνους, ένφ ή άνοιξιάτικη νερο
ποντή μαίνονταν ακόμη, κ’ Εκεί, στό
μέσον περίπου τής θαλάσσης, άποχαιρέτησε τή ζωή καί τό φώς τής αττικής
μέρας, πού τόσο πρόσχαρα τού χαμογε
λούσε, φυτεύοντας μιά σφαίρα στον
κρόταφό του, τήν 12 ’Απριλίου 1910.
Ό θάνατος τού Γ ιαννόπουλου έξέπληξε
τούς ’Αθηναίους τού καιρού του κ’ έδωσε
πολλή τροφή στήν είδησεογραφία καί
τήν όρθογραφία τών Εφημερίδων καί τών
άλλων Εντύπων τής Εποχής έκείνης. Κ ι’
αληθινά, τό τέλος του υπήρξε τόσο τρα
γικό όσο κι’ απροσδόκητο. Ή «θαλασσοκτονία» του, όπως προσφυέστατα έχαρακτήρισε τόν θάνατό του ό Βλάσης
Γαβριηλίδης σ’ ένα ωραιότατο άρθρο
του στήν «’Ακρόπολη» μέ τόν τίτλο
«’Εκείνος!», ύπήρξε, όπως ακριβώς καί τό
δραματικό τέλος τού Καρυωτάκη στήν
Πρέβεζα, ή πειστικώτερη Επιβεβαίωση
τών όσων είχε -καί μέ πόσο πάθος !διακηρύξει.
Ή θάλασσα όμως, πού τόσο έλάτρευσε
καί τόσο άγάπησε, τόν Εκδικήθηκε. Τό
χρονικό τού θανάτου του άναφέρει,
πώς ΰστερ’ άπό λίγες μέρες άπό τήν ήμέρα τής αύτοκτονίας του ή θάλασσα άπέδωσε τόν νεκρόν του στή ξηρά, παρά τήν
σφοδρή Επιθυμία τού αύτοκτόνου νά παραμείνη ό νεκρός στον ύγρό τάφο του.
Ό ταν δέ άνευρέθηκε τό πτώμα του, δυό
ώραΐες ’Αθηναίες κυρίες πήγαν στήν
’Ελευσίνα καί, άφοΰ έκάλυψαν μέ άνθητής’Αττικής γής τά τραύματα τής κεφαλής
του, έσπευσαν νά κάμουν γνωστή στούς
αρμοδίους τήν ύστατη παραγγελία του:
νά τόν ξαναρρίξουν στή θάλασσα καί
κατόπιν ν’ απομακρυνθούν κρατώντας
έπιμελώς τήν άνωνυμία τους. Μέ τήν
πάροδο, όμως, τού χρόνου ό πέπλος τού
μυστηρίου, πού σκέπαζε τά όνόματα τών
δύο νέων κυριών τών ’Αθηνών άνασύρθηκε καί άποκαλύφτηκε τό όνομα τής μιάς
πρόκειται γιά τή γνοοστή ζωγράφο κυρία
Σοφία Λασκαρίδου, πού ύπήρξε ή μεγά
λη, ίσως καί ή μοναδική άγάπη τού
Γιαννόπουλου, καί ή όποία άφιέρωσε
στή μνήμη του θερμές έξομολογητικές
σελίδες στό βιβλίο, πού έκυκλοφόρησε,
μέ τόν τίτλο: «’Από τό ήμερολόγιό μου.

Συμπλήρωμα. Μιά άγάπη μεγάλη». Τής
άλλης κυρίας τό όνομα παραμένει γιά
τήν ώρα άγνωστο.
Ό θάνατος, πάντως, τού Περικλή
Γιαννόπουλου ύπήρξε ή αύστηρή συνέ
πεια έργου καί λόγου. "Οσα είχε διατυ,πώσει στά βιβλία του καί στά άλλα πυρι
φλεγή κείμενά του δέν ήσαν δίχως σημα
σία καί κενά νοημάτων. ’Ανάμεσα στά
λόγια καί στήν πράξη τού ποιητή τής
«Έλληνικής Γραμμής» ύπήρχε στενήστενώτατη σχέση, υπήρχαν τέλος δυνα
τοί συνεκτικοί άρμοί.
Οί ιδέες τού Γιαννόπουλου περί τής
άναδιαρθρώσεως τής Έλληνικής κοινω
νίας καί τής δημιουργίας Ενός νέου Ελ
ληνικού πολιτισμού, καθώς καί οί συχνές
πυκνές άναφορές του στά πρότυπα καί
στις ρίζες τού Ελληνισμού είναι, παρά
τις ύπερβολές των, ύπολογίσιμες καί
σημαίνουσες. Τά έπιχειρήματά του Επί
σης δέν είναι ούτε έωλα ούτε δογματικά,
καθώς πολλοί μελετητές τού έργου του
κατά τό παρελθόν ύπεστήριξαν. Ή φωνή
του, φωνή καθαρή καί τίμια, φωνή Ελλη
νική, δονείται άπ’ τό παραλήρημα τού
Εθνικού Ενθουσιασμού, πάλλεται αδιά
κοπα άπό Εθνική πάντα έξαρση. Καί,
σήμερα, πού οί καιροί μας διέρχονται
αλλεπάλληλες κρίσεις, κρίσεις ιδεολο
γικές κ.λ.π., πνευματικές φυσιογνωμίες
τού ύψους καί τού μεγέθους τού Περικλή
Γ ιαννόπουλου έχουν νά μάς διδάξουν
πολλά, ιδιαίτατα τούς νεώτερους, τή
νεώτερη μεταπολεμική γενιά, αύτή τή
γενιά, πού είδε τό φώς στις τραγικές κι’
άγωνιώδεις μέρες τού δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου. Μπορούν ακόμη νά συνε
τίσουν τούς προπετεϊς καί νά φρονηματί
σουν όλους Εκείνους, πού βιάζονται νά
πάρουν πάνω σ’ ένα όποιοδήποτε Εθνικό
θέμα μιά απόφαση, πού κατά ένα τρόπο
βλάπτει τό έθνος καί διαταράσσει τήν
Εσωτερική του Ενότητα.
Ύψίστη άρετή γιά τόν Γιαννόποθλο
ύπήρξε ή έλληνολατρεία. Ή έλληνολατρεία ήταν τό μέγα καί τό μονιμώτερο
πάθος του. Καί δέν είχε άδικο, όταν μέ
τόσο φανατισμό καί τόση άδιαλλαξία
τήν έπροπαγάνδιζε. Ή άγάπη τού άρχαίου
Ελληνικού πολιτισμού, ή στροφή πρός
τά δημιουργήματα τού νεώτερου Ε λ λ η 
νισμού, ή άναγωγή πρός τις σφαίρες τών
Ελληνικών ιδανικών δέν είναι δίχως
ιδιαίτερη άξια καί σημασία· ωθούν τόν
άνθρωπο πρός τά ανθρωπιστικά ίδεώση,
τόν Εξευγενίζουν, τού Εμπνέουν τήν Εμπι
στοσύνη πρός τή φυλή καί τό έθνος του,
πρός τις πανάρχαιες ήθικές καί πνευμα
τικές του καταβολές. . .
Ό Περικλής Γιαννόπουλος μαζί μέ τόν
Ίωνα Δραγούμη αποτελούν τούς εύγλωττότερους, πειστικώτερους καί άκραιφνέστερους κήρυκες τών Ελληνικών ιδεών,
τής πίστεως πρός τις Εθνικές άξιες καί
τής άναζωογονητικής δυνάμεως
τού
Ελληνισμού. Καί σάν τέτοιοι πρέπει
ιδιαίτερα νά τιμώνται, καί νά προσέ
χωνται.

Ό άληθινός Α ένιν
Γ. Γ Ε Ω Ρ Γ Α Λ Α
'Υφυπουργοΰ παρά τφ Πρωθυπουργό)

Τον Ιούλιο τοϋ 1903 συνήλθε
στις Βρυξέλλες το συνέδριο τοϋ
κόμματος, τό όποιο σέ συνέχεια
μετέφερε τις έργασίες του για λό
γους άσφαλείας στο Λονδίνο. Στο
συνέδριο αύτό έμφανίσθηκαν δύο
διαφορετικά ρεύματα επί κεφαλής
των όποιων ή σαν άντιστοίχως ό
Λένιν καί ό Μαρτώφ. Σέ άρκετά
ζητήματα ό Λένιν μέ τήν υποστή
ριξη τοϋ Πλεχάνωφ κατώρθωσε
να άποσπάση τήν πλειοψηφία καί
γ ι’ αύτό ή παράταξίς του άπεκλήθη ή παράταξίς των «μπολσεβίκων»
(πλειοψηφοϋντες στα ρωσικά), ένώ
ή παράταξίς τοϋ Μαρτώφ άπεκλήθη
των «μενσεβίκων» (μειοψηφούντων).
Μία άγρια διαμάχη άρχισε μέσα
στο κόμμα. Οί άντίπαλοι τοϋ Λένιν
τον χαρακτήρισαν σαν «αύταρχικό»,
«γραφειοκράτη», «συγκεντρωτικό»,
«πεισματάρη» καί «στενοκέφαλο».
Αύτός άπάντησε μέ τό έργο του
«"Ενα βήμα μπρος δυο βήματα
πίσω» πού κυκλοφόρησε τό 1904.
’Απαντώντας στις ιδέες πού έκτίθενται σ’ αύτό τό έργο ό Τρότσκυ
έγραφε ότι έάν έγίνοντο άποδεκτές,
τότε «ολόκληρο τό διεθνές κίνημα
τοϋ προλεταριάτου θά κατηγορεΐτο άπό ένα έπαναστατικό δικαστή
ριο γιά μετριοπάθεια καί ή λεόντεια
κεφαλή τοϋ Μάρξ θά ήταν ή πρώτη
πού θά έπεφτε κάτω άπό τή λαιμη
τόμο». 'Ο Τρότσκυ πρόσθεσε έπίσης
ότι «ή δικτατορία τοϋ προλεταριά
του όπως τήν έννοεϊ ό Λένιν, θά
ήταν μία. δικτατορία έπί τοϋ προ
λεταριάτου».
Τό καλοκαίρι τοϋ 1904 ό Λένιν
έπαθε μία νευρική κατάρρευση έξ
αιτίας τής ύπερεντάσεως των τε
λευταίων ετών. Γι’ αύτό περασε
ένα μήνα διακοπών.
Τό φθινόπωρο, κάλεσε στήν Γε
νεύη μία σύσκεψη φίλων του μπολ
σεβίκων
όπου
άπεφασίσθη
ή
έκδοση μιας χωριστής δικής του

έφημερίδας, ή όποια άρχισε νά
έκδίδεται τό Δεκέμβριο τοϋ 1904
μέ τον τίτλο «Βπεριόντ» (Εμπρός).
’Αργότερα ό τίτλος τής έφημρίδας
έγινε «Προλετάρι». 'Ο
μπολσεβικισμός άρχισε, κάτω άπό τήν
άδάμαστη θέληση τοϋ Λένιν, νά δια
μορφώνεται σάν ένα ιδιαίτερο ρεΰμα
μέσα στούς κόλπους τοϋ μαρξογενοΰς σοσιαλιστικοϋ κινήματος.

Είναι άγνωστο άν είχε ένδόμυχες
αμφιβολίες γιά τις άπόλυτες ιδέες
του, άλλά πάντως δέν έδειξε ποτέ
νά άμφιβάλει γιά τίποτα. Στά κεί
μενά του γινόταν ολοένα καί πιο
δογματικός καί άνεχόταν ολοένα
καί λιγώτερο τις ιδέες τών άλλων.
Καί ένώ άλλαζε συνεχώς τά μαρξι
στικά δόγματα, παρουσίαζε τις και
νοτομίες του σάν καθαρώς τακτικής
φύσεως ένέργειες, ένώ καταδίκαζε
Η Ε Π Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΣ ΤΟ Τ 1905 τις καινοτομίες όλων τών άλλων
Στο μεταξύ, άπό τον Φεβρουά σάν «προδοσίες».
'Η έπανάσταση στή Ρωσία άρχι
ριο τοϋ 1904 είχε άρχίσει ό ρωσοιαπωνικός πόλεμος καί τό 1905 σε στις 22 ’Ιανουάριου 1905 μέ
κάτω άπό τήν έπίδραση τών συνε μία μεγάλη διαδήλωση πού συνοπειών αύτοϋ τοϋ πολέμου άρχισε δεύθηκε μέ αιματοχυσία. Τον Αύ
γουστο τοϋ ίδιου έτους ό τσάρος
ή επανάσταση.
"Οταν ξέσπασε αύτή ή έπανά- παραχώρησε τήν δημιουργία μιας
σταση ό Λένιν ήταν πιά διαμορφω βουλής, τής Δούμας. Ταυτόχρονα
μένος έπαναστάτης, μέ ώλοκληρω- στήν Ρωσία άρχισαν νά έμφανίέπιτροπές
μένη τήν ιδιαίτερη νοοτροπία του, ζωνται τά «σοβιέτ»,
άγώνος
τών
έργατών.
Τον
’Οκτώ
αυτήν
πού σήμερα άποκαλοϋμε
«λενινισμό». Τά χρόνια πού πέρασ3 βριο τοϋ 1905 ό τσάρος παραχώρησε
στήν Δύση δέν τον είχαν κάνει τις έλευθερίες τοϋ λόγου, τής συνεικαθόλου εύρωπαϊο. Είχε μάθει τ'ό δήσεως καί τοϋ συνεταιρίζεσθαι.
Μέσα σ’ αυτόν τον έπαναστατικό
γλώσσες αύτοϋ τοϋ ξένου κόσμου’
άναβρασμό
ό Λένιν έρριχνε τό
άλλά καί στήν εξωτερική του έμφάνιση καί στήν έσωτερική του φυ σύνθημα τής ένοπλου έξεγέρσεως.
σιογνωμία, παρέμενε βαθύτατος Τό σπουδαίο είναι ότι έρριχνε αύτό
ρώσος. ’Επηρεασμένος
άπό τήν τό σύνθημα χωρίς νά έχει αύταπάτες
ρωσική πραγματικότητα καί άκο- ώς προς τήν έκβαση μιας τέτοιας
λουθώντας τήν ρωσική παράδοση έξεγέρσεως. ’Ή θελε άπλώς νά βαθύνη τήν κρίση τοϋ καθεστώτος, νά
τοϋ έπαναστατικοΰ φανατισμού,
παρέμενε προσηλωμένος στο έπανα φέρει τον λαό σέ μαγαλύτερη άντίστατικό του όραμα, άδιαφορώντας θεση προς αύτό, καί κυρίως νά
γιά τις κοσμογονικές έξελίξεις πού κάνει μία γενική δοκιμή τής έπαναέπραγματοποιοϋντο
ολόγυρά του στάσεως γιά μελλοντική χρήση.
Τό καλοκαίρι τοϋ 1905 ένας μπολσε
στήν δυτική Εύρώπη. Τούς δυτιβίκος άπό τό Καζάν συνάντησε τον
κοευρωπαίους
σοσιαλδημοκράτες
τούς έβλεπε όλο καί περισσότερο Λένιν στήν Ε λβετία καί τοϋ ζήτησε
σάν «μπουρζουάδες» καί κατέκρινε οδηγίες. 'Ο Λένιν τοϋ άπάντησε:
τήν άρνησή τους νά συγκροτήσουν «"Ενα πράγμα είναι έκεϊνο πού
έχουμε.νά κάνουμε: ή ένοπλη έξέμονολιθικά συνωμοτικά κόμματα.
Καταδίωξε έπίσης έντονα καί τήν γερση καί μάλιστα ή άμεση ένοπλη
διαρκή άπασχόλησή τους μέ τήν έξέγερση». "Οταν αύτός τοϋ έξέφρασε άμφιβολίες ώς προς τήν
ήθική καί άνθρωπιστική πλευρά
τοϋ σοσιαλισμού, θέματα πού δέν έπιτυχία μιας τέτοιας έξεγέρσεως
ό Λένιν τοϋ είπε:
συγκινοΰσαν καθόλου τον
ίδιο.

«Ποιος μιλάει γιά νίκη. Δέν ζούμε
μέ αυταπάτες. Είμεθα ρεαλισταί.
Κανείς δέν πρέπει να πιστεύει, δτι
άναγκαστικά θά νικήσουμε. Εΐμεθα
άκόμη πολύ άδύνατοι, άλλα το ζή
τημα δέν είναι μόνο ή νίκη. Θέλουμε
τήν εξέγερση γιά νά κλονίσουμε τά
θεμέλια τοϋ τσαρισμού καί νά θέσου
με τις μάζες σέ κίνηση."Οταν γίνει
αυτό, το καθήκον μας θά είναι νά
έλκύσουμε πιά αύτές τις μάζες στην
υπόθεσή μας. Αυτό είναι τό βα*ικό
σημείο. Ε κείνο πού έχει σημασία
είναι ή ίδια ή εξέγερση. Τό νά λέμε
δτι δέν μπορούμε νά νικήσουμε
καί συνεπώς δέν χρειάζεται ή εξέ
γερση είναι άπαράδεκτη ,. δειλία».
Σάν κύρια όργανα τής έξεγέρσεως
ό Λένιν έβλεπε τά σοβιέτ. Στην
άρχή είχε πάρει θέση εναντίον τους,
άλλά ύστερα είδε οτι μπορούσε νά
τά χρησιμοποιήσει σάν έπαναστατικούς πυρήνες καί τά υιοθέτησε.
'Η σχετική ελευθερία πού παραχωρήθηκε εκείνη τήν εποχή, έπέτρεψε
στούς μπολσεβίκους νά έκδίδουν
στήν Πετρούπολη τήν καθημερινή
έφημερίδα «Νόβαγια Ζίζν». Καί
έτσι γιά πρώτη φορά ό Λένιν είχε
ένα νόμιμο βήμα γιά νά έκθέτει
τις άπόψεις του. Αυτό δμως δέν τον
έκανε νά έγκαταλείψει καθόλου τήν
παράνομη συνωμοτική του δραστη
ριότητα. Σκοπός του ήταν πάντοτε
ή ένοπλη έξέγερση καί γιά νά τήν
έτοιμάσει ήρθε στή Ρωσία. Τον
Δεκέμβριο τού 1905 ή ένοπλη
έξέγερση ξέσπασε στήν Πετρούπολι καί στήν Μόσχα. Γρήγορα
όμως συνετρίβη άπό τον τσαρικό
στρατό.
'Η άποτυχία τής έξεγέρσεως προκάλεσε μία ισχυρή άντιπολίτευση
εναντίον τού Λένιν, ό όποιος είχε
καταφύγει στήν Φινλανδία, μέσα
στο ίδιο τ ό . κόμμα των μπολσεβί
κων. Τόν κατηγόρησαν γιά «τυχο
διωκτική τακτική» άλλά αυτός έπέμενε δτι ή άποτυχημένη ένοπλη
έξέγερση ύπήρξε ένα σημαντικό
μάθημα γιά τό κόμμα. Τό μάθημα
αύτό τό άξιοποίησε πλήρως τό
1917.
Η ΙΔ ΡΥ Σ Η ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙ
ΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Τό 1906 ό Λένιν άναγκάσθηκε
να υποκύψει στήν πίεση των συνερ
γατών του καί νά δεχθή τήν άποκατάσταση τής ένότητος μέ τούς μενσε
βίκους. Γι' αυτόν τόν σκοπό έγινε
ενα συνέδριο στήν Στοκχόλμη. *0
Λένιν δέν κατώρθωσε δμως νά
αποκτήσει τήν πλειοψηφία στήν
ενιαία κεντρική έπιτροπή πού σχη-

ματίσθηκε καί γ ι’ αύτό στήν πράξη
δέν έφάρμοσε τήν ενότητα ή οποία
έμεινε μόνο στά χαρτιά.
Στο μεταξύ, προκειμένου νά γί
νουν οΐ έκλογές γιά τήν Δούμα, οί
μενσεβίκοι πρότειν'αν συνεργασία
γιά τούς φιλελευθέρους ύποψηφίους
στις περιοχές δπου ύπήρξε κίνδυνος
νά έπικρατήσουν οί άκροι δεξιοί.
Ό Λένιν άντιτάχθηκε σ’ αύτήν τήν
γραμμή καί ή διάσκεψη πού έγινε
γιά νά συζητήσει τό θέμα τόν
’Ιανουάριο τού 1907 στήν Πετρούπολι δυνάμωσε τό σχίσμα μεταξύ
μπολσεβίκων καί μενσεβίκων.
Στο μεταξύ ή διαμονή στήν Πετρούπολι είχε γίνει έπικίνδυνη διά
τόν Λένιν καί έτσι άναγκάσθηκε
νά καταφύγει στήν Φινλανδία. ’Ε 
κεί γιά πρώτη φορά άρχισε νά υπο
φέρει άπό πονοκεφάλους καί άϋπνίες πού τόν βασάνιζαν ολοένα
καί περισσότερο σέ δλη τήν υπό
λοιπη ζωή του. ’Αργά τήν νύχτα
έκανε μεγάλες πορείες γιά νά κουρασθή καί νά κοιμηθή, άλλά τό
πρωί σηκωνόταν συνήθως κακόκε
φος υστέρα άπό μία άκόμη νύχτα
άϋπνίας.
Ά λλά καί στή Φινλανδία ό Λένιν
κινδύνευε. Γι’ αύτό μία νύχτα,
οδηγούμενος άπό δύο φινλανδούς
άγρότες, πέρασε μέ κίνδυνο τής
ζωής του έπάνω άπό τόν πάγο πού
σκέπαζε τήν θάλασσα καί κατέφυγε
στήν Σουηδία.
Τόν ’Απρίλιο τού 1907 στο συνέ
δριο τού κόμματος, ό Λένιν κα
τώρθωσε νά άποκτήσει τήν πλειο
ψηφία στήν Κεντρική ’Επιτροπή,
άλλά στά μέσα τού ίδιου έτους άναγ
κάσθηκε νά έγκαταλείψει τήν ελπί
δα γιά μία ένοπλη έξέγερση, καί
συμφώνησε στήν συμμετοχή τών
σοσιαλιστών στις έκλογές γιά τήν
Δούμα. Αύτό δμως δέν τόν έκανε
νά έγκαταλείψει, οΰτε τήν παράνομη
ούτε καί αύτήν τήν ένοπλη δράση.
Πολύ συχνά έκείνη τήν έποχή,
μέ έγκριση τού Λένιν, έγίνοντο
ένοπλες έπιθέσεις μπολσεβίκων μέ
μοναδικό σκοπό τήν ληστεία γιά νά
προμηθευθή χρήματα τό κόμμα.
Μία τέτοια ένοπλη έπίθεση «οργανώ
θηκε άπό τόν Στάλιν πού δροΰσε
τότε σάν στέλεχος τών μπολσεβί
κων στήν Γεωργία. Ή ληστεία
αύτή έγινε στις 26 ’Ιουνίου 1907
στήν Τυφλίδα καί οί μπολσεβίκοι
κατώρθωσαν νά κλέψουν ένα μεγάλο
χρηματικό ποσό, πού μετεφέρετο
άπό τόν σιδηροδρομικό σταθμό στήν
τράπεζα τής πόλεως. Τήν ίδια έποχη οί μπολσεβίκοι τύπωναν καί
πλαστά χαρτονομίσματα τά όποια

χρησιμοποιούσαν γιά τούς σκοπούς
των.
Ά π ό τήν Σουηδία ό Λένιν έπέστρεψε στήν Ε λβετία δπου άσχολήθηκε μέ τήν έκδοση τής έφημερίδας
«Προλετάρι». Τό φθινόπωρο τού
1909 ό Λένιν πήγε στο Παρίσι δπου
έμεινε ώς τό 1912.
Στο συνέδριο τής Σοσιαλιστικής
Διεθνούς πού συνήλθε στήν Κοπεγ
χάγη τό καλοκαίρι τού 1910 ό Λέ
νιν άπετέλεσε τόν στόχο δριμυτάτων
έπικρίσεων γιά τήν «έξαλλη» δπως
χαρακτηρίσθηκε έπαναστατική του
τακτική. Παράλληλα άρχισε καί
πάλι νά μεγαλώνει τό σχίσμα μεταξύ
μπολσεβίκων καί μενσεβίκων. Οί
μπολσεβίκοι ίδρυσαν ένα καθοδηγητικό κέντρο μέ- έπί κεφαλής τόν
Λένιν, τόν Ζηνόβιεφ καί τόν Κάμενεφ.Τό κέντρο αύτό διέθετε σημαν
τικά χρηματικά ποσά καί δημιούρ
γησε ένα καλό δίκτυο πρακτόρων
πού άνέπτυσσαν έντονη παράνομη
δραστηριότητα στήν Ρωσία. ’Εξέ
διδαν επίσης στήν Πετρούπολι τήν
έβδομαδιαία έφημερίδα «Ζβεζντά»
(Αστέρι). Ό Λένιν τήν έποχή
έκείνη ήταν 40 έτών καί στήν άκμή
τής άποδόσεώς του, έργαζόταν μέ
απίστευτη ένεργητικότητα άλλά
ταυτόχρονα βασανιζόταν όλο καί
περισσότερο άπό πονοκεφάλους καί
άϋπνίες.
Τόν ’Ιανουάριο τού 1912 ό Λένιν
συνεκάλεσε στήν Πράγα μία διά
σκεψη τών μπολσεβίκων στήν όποια
άποφασίσθηκε ή δημιουργία έντελώς
χωριστού κόμματος στο όποιο δέν
θά μετείχαν πιά ούτε καί τυπικώς οί
μενσεβίκοι. Ά π ό τήν διάσκεψη τής
Πράγας τό ρεύμα τών μπολσεβίκων
έγινε έντελώς άνεξάρτητη οργάνωση,
δηλ. ιδρύθηκε τό πρώτο δχι πιά
σοσιαλιστικό, άλλά κομμουνιστικό
κόμμα. Ή ίδια διάσκεψη άπεφάσισε νά έκδώσει στήν Πετρούπολη
ένα καθημερινό δημοσιογραφικό
όργανο τού κόμματος στο όποιο
έδωσε τόν τίτλο «Πράβντα» (Α λ ή 
θεια).
Ο ΛΕΝΙΝ Η Γ Ε Τ Η Σ ΤΟΥ ΚΟΜ
ΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Οί μενσεβίκοι είχαν τήν πλειο
ψηφία στά συνδικάτα καί στήν έργατική τάξη,είχαν δμως πολύ λιγώτερα
ύλικά μέσα άπ’ τούς μπολσεβίκους,
δέν είχαν τήν δυνατότητα νά διατη
ρήσουν μία ήμερήσια έφημερίδα
καί έπί πλέον δέν είχαν μιά τόσο
καλή οργάνωση . δπως τών λενινιστών. Γ ι’ αύτό οί μπολσεβίκοι
άρχισαν νά κερδίζουν σταθερά έδα
φος σέ βάρος τους.

Τον ’Ιούλιο τοΰ 1912, ό Λένιν,
ό Ζηνόβιεφ καί ό Κάμενεφ έφυγαν
άπό το Παρίσι καί έγκαταστάθηκαν
στήν Κρακοβία γιά να είναι πιο
κοντά στή Ρωσία. 'Η ένέργειά
τους αύτή οφείλεται στο γεγονός
δτι προέβλεπαν σοβαρές εξελίξεις
καί είχαν άρχίσει νά-προσανατολίζωνται καί πάλι προς την έπανάσταση. Τον Δεκέμβριο τοΰ 1912 έγινε
μία σύσκεψη των μπολσεβίκων στην
Κρακοβία στήν όποια μετέσχε καί ό
Στάλιν καί στήν οποία άποφασίσθηκε
ή εξαπόλυση μαζικών μαχητικών
άγώνων έπαναστατικής μορφής. Τό
πώς έβλεπαν έκείνη τήν εποχή τόν
Λένιν οί σοσιαλισταί πού δεν ήσαν
οπαδοί του μάς τό περιγράφει ό
γαλλορώσος σοσιαλιστής καί μετέπειτα κομμουνιστής Κ. Ραπαπόρ.

«’Αναγνωρίζουμε τά επιτεύγματα
τοΰ Λένιν. Είναι ένας άνθρωπος μέ
σιδερένια θέληση καί ένας άσύγκριτος οργανωτής. "Οποιος όμως
διαφωνεί μαζί του καταδικάζεται.
Σαν μόνο τρόπο γιά νά εξασφαλίσει
τήν ύπαρξη τοΰ κόμματος βλέπει
τήν έσχάτη ποινή. ’Αντί νά καταπο
λεμήσει τούς άντιπάλους του μέ
έπιχειρήματα ό Λένιν χρησιμοποιεί
μόνο χειρουργικές μεθόδους καί άντί
γιά σοσιαλιστικά μέσα προτιμά τις
άφαιμάξεις. Δέν μπορεί νά υπάρξει
πραγματικό κόμμίχ κάτω άπ’ αυτόν
τόν σοσιαλιστή Τσάρο πού θεωρεί
τόν έαυτό του σάν ύπερμαξιστή,
άλλ’ ό όποιος στήν πραγματικό
τητα είναι ένας τυχοδιώκτης. Ή
νίκη τοΰ Λένιν θά ήταν ή μεγαλύ
τερη άπειλή γιά τήν ρωσική έπανά-

σταση».
’Επίσης σέ μία έπιστολή του
προς τόν Σνάϊτζε ό Τρότσκυ γρά
φει: 'Ο Λένιν είναι ένας έπαγγελματίας εκμεταλλευτής τής καθυστερήσεως τοΰ ρωσικού εργατικού κι
νήματος. 'Ολόκληρος ό Λενινισμός
στηρίζεται σέ ψεύδη καί σέ πλαστο
γραφίες καί φέρει μέσα του τά σπέρ
ματα τού εκφυλισμού».
Τόν ’Ιούλιο τοΰ 1914 ή Σοσια
λιστική Διεθνής συνεκάλεσε μία
διάσκεψη στίςΒρυξέλλες ειδικά γιάνά
συζητήσει τό θέμα τής άποκαταστάσεως τής ένότητος μεταξύ μπολσε
βίκων καί μενσεβίκων. 'Ο Λένιν
δέν θέλησε νά μετάσχει σ’ αυτήν
τήν διάσκεψη στήν όποια δέν έστειλε
ούτε τούς άμεσους συνεργάτες του
άλλά κατώτερα στελέχη. ’Έ τσι ή
διάσκεψη έμεινε χωρίς αποτέλεσμα.

*Από τά βάθη τω ν αιώ νω ν

Η ΙΣΤΟΡΙΑ -ΤΗΣ ΓΡΑΒΑΤΑΣ

Πολλοί πιστεύουν πώς ή γραβάτα είναι έπινόηση τοΰ 18ορ αιώνα. Αιλτό
εΤναι λάθος. Απο τα άρχαΐα άκάμη χρονιά οί Ρωμαίοι φορούσαν ένα φουλάρι
(εΤδος κασκόλ) που σ ιγά - σ ιγά πέροοσε άπό πολλά στάδια έξελίξεως καί έφτασε
στη σημερινή μορφή 'τής γραβάτας. Στήν αρχαία Ρώμη, λοιπόν, άρχικά τό
φουλάρι αΰτό τό φορούσαν οί άρρωστοι καί κατόπιν οί ντελάληδες γιά νά ξεχω
ρίζουν. Αργότερα καθιερώθηκε Ινά τό φοράνε οί στρατιώτες στις έκστρατεΐες πού
έκαναν στις βόρειες ι)υχρές χώρες. Στή Γαλλία τό φουλάρι έκανε τήν έμφάνισή
του επί βασιλείας του Λουδοβίκου Μου. Τό φορούσαν άρχικά οί στρατιώτες
ενός συντάγματος πού τό αποτελούσαν στρατιώτες Κροάτες. Τούς Κροάτες τούς
φώναζαν κοροϊδευτ,κά «γραβάτες». Έ τ σ ι λοιπόν έπειδή οί στρατιώτες «γραβά
τες» φορούσαν αΰτό τό φουλάρι, τό τελευταίο πήρε τήν ονομασία «γραβάτα»,
όναμασία πού διατηρείται καί μέχρι σήμερα. Τούς Κροάτες άκαλούθησε 6 Λου
δοβίκος Μος καί ολόκληρη ή αΰλή του. Τότε αί γραβάτες ήταν στολισμένες μέ
•δαντέλλες καί ήταν σημάδι εϋγενοΰς καταγωγής. Μετά τά χρόνια τής γαλλικής
έπαναστάσεως ή γραβάτα καθιερώθηκε σάν άπλό στολίδι. Διά μέσου δε τόσων
καί τόσων χρόνων πέρασε άπό πολλά στάδια μέχρι πού έφτασε στή σημερινή
της μορφή. Παραπάνω είκσνίζεται ή άνά τούς αιώνες έξέλιξη τής γραβάτας.

ΙΣΠΑΝΙΑ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 14)
ποιητή κορυφαίου ίσως της ’Ισπα
νίας —. τοϋ Μιχέλ Θερβάντες —
τοϋ θρυλικού συγγραφέα τοϋ Δον
Κιχώτη, πού πέθανε στην Μαδρί
τη — καί καμμιά σαρανταριά άλλα
άκόμα σέ πλατείες καί πάρκα.
Θά σάς κάνη έντύπωση — ιδίως
αν έρχεσθε άπό την Ρώμη — πού
δεν θά βρητε στήν Μαδρίτη τόσα
μνημεία ή καλλιτεχνήματα
δσα
περιμένατε. 'Η έξήγηση είναι δμως
εύκολη, γιατί ή Μαδρίτη δεν έχει
καί τόσο παληά ιστορία. Τέσσερεις
αιώνες πριν είχε μόλις 5.000 κατοί
κους καί περί τά τέλη τοϋ 19ου
αιώνα δεν είχε άκόμη φθάσει τό
μισό έκατομμύριο.
'Οπωσδήποτε
δμ-ως, γιά δσα λείπουν άπό τήν
πόλη θά σάς άποζημιώση τό Πράντο, πού διεκδικεί ίσως τον τίτλο
της ωραιότερης πινακοθήκης τοϋ
κόσμου. Βρίσκεται σέ μιά περιοχή
εντυπωσιακή, πού τήν ορίζουν οί
περίφημες «Πασέος ντέλ Πράδο»,
(λεωφόροι τοϋ Πράδο), περίπατος
πολυσύχναστος γιά Μαδριλιάνους
καί ξένους. Συγκεντρωθείτε και
περπατεΐστε μέ κατάνυξη μπαίνονντας στο Πράδο. Είναι βωμός τής
τέχνης ύπέρλαμπρος
πού κανείς
θνητός ώς τώρα δεν μπόρεσε νά
ύπολογίση τήν άξια του. Γιατί ποιος
μπορεί
ποτέ
νά
ύπολογίση
8 Ραφαήλους, 36 Τιτσιανούς, ένα
Μπεάτο Άντζέλικο, 86 Ροΰμπενς,
25 Βάν Νταϋκ, 4 Ντύρερ, 15 Πουσσέν, 35 Γκρέκο, 50 Βελάσκεθ,
40 Μουρίλλο, 118 Γκόγια, κι’ ένα
σωρό άλλους: Μποτιτσέλλι, Κορρέτζιο, Ρέμπραντ, Θουρμπαράν, πού
ούτε τελειωμό ούτε τίμημα έχουν ;
' Η συλλογή αυτών τών έργων άρχισε
άπό τον παπποΰ τοϋ Φίλιππου Δ',
άλλά είναι ό έγγονος πού έπεδόθη μέ
πάθος καί άναμφίβολη
καλλιτε
χνική διαίσθηση στήν συγκρότηση
τοϋ πυρήνα τοϋ Πράδο, άγοράζοντας
Τιτσιάνο,
Βερονέζε, Τιντορέττο
καί Γκρέκο.
Είναι σίγουρο πώς περιδιαβαίνοντας τις αίθουσες τοϋ Πράδο
θά ζαλισθήτε καί θά τά χάσετε
άνάμεσα σέ τόσο κάλλος καί άστραποβόλημα. Γιά τοΰτο σημειώνω
μερικά άπό τά έργα πού πρέπει νά
δήτε καί εύλαβικά νά σταθήτε
μπροστά τους: Τό πορτραΐτο τοϋ
Καρδινάλλιου, πίνακας έκπληκτικός
τοϋ Ραφαήλου, αγορασμένος άπό
τον Κάρολο Δ' δταν άκόμη ήταν
νεαρός πρίγκηπας. Τήν «Βακχική

Χιράλδα: Τό έξοχο
καμπαναριό τής Κατεντράλε στήν Σεβίλλια.
ΟΙ 22 καμπάνες τουσημαίνουν όρθρους κι'
εσπερινούς, "Αγια Πάθη
κι' Άνςστάσεις. Αιώνες
πρίν, ό γλυκόηχος τόνος
τους συνώδευε άρμο-

γιορτή, ένα δργιο χρωμάτων βγαλμένο άπό τό θαυματουργό χέρι
τοϋ Τιτσιανοΰ, παραγγελμένο άπό
τόν Άλφόνσο ντ’ Έ σ τ ε γιά νά
διακοσμήση τό γραφείο του. (ό
Τιτσιανός έχει στο Πράδο καί έναν
«'Ιππότη τής Μάλτας», σέ μουσαμά.

νικά τούς στερνούς στε
ναγμούς τών ντεσπεραντος, καί τό ύστατο
τραγούδι τους: θάνατε
έλα ξαφνικά, ώστε νά
μή σε νοιώσω. Γιατί ή
χαρά πού θά πεθάνω
μπορεί νά μ’ έκανε νά
μήν άφήσω τήν ζωή). .»

(’Ανήκε στον Κάρολο Β' καί σώθηκε
άπό τήν πυρκαϊά τοϋ 1734 άφοΰ
ένας φιλότεχνος κινδύνεψε τήν ζωή
του γιά νά τόν άρπάξη άνέπαφο
άπό τις φλόγες). Τήν «Δανάη» τοϋ
Τιτσιάνου,' πίνακα σέ μεγάλο μέγε
θος, ειδικά ζωγραφισμένο άπό τόν

Τιτσιανό γιά τον Φίλιππο, ένα χρό
νο πριν γίνη βασιληάς. 'Η έκφραση
των ματιών της Δανάης είναι ασύλ
ληπτη. Στον κατάλογο πού θά σας
δώση ό θυρωρός — σοβαρός κι’
άκατάδεχτος — τοϋ Πράδο, θά
δητε ένα τίτλο: «'Η άρπαγή τής
Ελένης». 'Ο πίνακας όμως δεν
δικαιολογεί τοϋτο τον τίτλο. Είναι
τοϋ Τιντορέττο,
θαυμάσιος
σέ
σύνθεση καί χρώμα, καί εΐκονίζει
μιά καταπληκτική σέ ζωντάνια καί
κίνηση μάχη κουρσάρων.
’Από τη πτέρυγα τών 'Ισπανών
μη χάσετε ένα Μοράλες —«'Η
Παναγία
μέ τό Βρέφος» — μέ
τόση άνείπωτη γλύκα στήν έκ
φραση καί τήν άπαλότητα τών χε
ριών της άσύγκριτης μαντόνας πού
κρατούν τον Χριστό.—"Ενα Γκρέκο
πού όμοιος νομίζω δεν υπάρχει που
θενά: Είναι ή «Προσκύνησις τών
Μάγων», πίνακας φτιαγμένος μέ
λάδι πάνω σέ μουσαμά, κι’ άκόμη
ένας Γκρέκο, τούς "Αγιους Άνδρέα
καί Φραγκίσκο, φυσιογνωμίες υπερ
κόσμιες, μέ φόντο έναν άνταριασμένο ουρανό πού όμως σέ κάποια
άκρη του ένα καταγάλανο κομμάτι,
φωτίζει καί γαληνεύει. Προσέξτε
σέ ένα Θουρμπαράν, τον άσπιλο
μανδύα τοϋ "Αγιου Πέτρου, όμοιο
δέν είδατε ποτέ, κι’ ίσως ποτέ δέν
θά δήτε.Ά πό τούς πίνακες τοϋ Βελάσκεθ, μή σάς διαφύγη ή «έπαυλη
τών Μεδίκων», τοπίο άπίθανο πού
τό φώς πέφτει πάνω του φιλτραρι
σμένο άπό τά φυλλώματα. "Οσο
γιά τον Μουρίλλο, είναι λίγο άδικημένος. "Εχει βέβαια μιά «"Αγια
Οικογένεια» μεγαλόπρεπη στήν άπλότητα καί τον άγνό ρεαλισμό της,
όμως κοντά του ύπάρχει μιά «νε
κρή φύση» τοϋ Μελέντεθ, καί ή
«όμπρέλλα» τοϋ Γκόγια, πού ή
λάμψη τους είναι έκτυφλωτική.
Δέν θά παραλείψετε βέβαια τούς
Φλαμανδούς. ’Αδύνατο νά σάς ποϋμε πόσες ώρες θά καθίσετε θαυμά
ζοντας τις «Τρεις χάριτες» τοϋ Ροϋμπενς ή τό πορτραϊτο τής Μαρίας
τών Μεδίκων. Μή ξεχάσετε όμως
καί τον λιγώτερο διάσημο συνάδελ
φό τού, τον Γιόρντανς, στήν αυτο
προσωπογραφία του άνάμεσα στήν
οΐκογένειά του, καί τον Βάν Ντάϋκ,
μέ τήν «Σύλληψη τοϋ Ίησοΰ στο
"Ορος τών Έλαιών». Καί τέλος ό
Ρέμπραντ μέ τήν «Σοφονίβη» πού
άγνωστο γιατί ώνομάσθη καί «’Αρ
τεμίσια», πίνακας στον όποιον ό
μεγάλος ζωγράφος μεταχειρίζεται
τό μετάξι, τό χρυσάφι, τά πολύτιμα
πετράδια, τό μέταλλο στά σκεύη, τό
μπροκάρ στά έπιπλα, γιά νά παίξη
μέ τό φώς καί τή σκιά καί νά δη-

μιουργήση κοντράστ έκπληκτικά,
ιδίως στήν άχνή σκιά τής γρηάς πού
προβάλλει στο βάθος σάν νάρχεται
άπ’ τον θρΰλο ή τό παραμύθι.
"Ομως τά θαύματα τοϋ Πράδο
δέν τελειώνουν ποτέ. Θά τά ίδήτε θά
φύγετε, θά ξαναπάτε, θά τά όνειρευθήτε. Δέν θά τά ξεχάσετε ποτέ.

¥
"Αν οί Ναπολιτάνοι προβάλλουν
τήν πόλη τους μέ τό γνωστό «Νά δώ
τήν Νάπολη κι’ ας πεθάνω», οί Σεβιλλιάνοι έχουν κάτι άπαλώτερο:
«Quien no vio Sevillia, no vio meravillia» (όποιος δέν είδε τή Σεβίλλια, δέν είδε θαΰμα). Καί τοϋτο
είναι πιο κοντά στήν πραγματικόα, γιατί ή Σεβίλλια, πετράδι μο
ναδικό τής ’Ανταλούζα, είναι στ’
αλήθεια ένα θαΰμα. "Ηλιος λαμπρός,
ουρανός καταγάλανος, λουλούδια σ’
όλα τά χρώματα μέ φρεσκάδα μο
ναδική. ’Ατμόσφαιρα παντοτινά χα
ρωπή, κεφάτη, ξένοιαστη. Τούτη ή
άτμόσφαιρα πού τόσο εύστοχα βρί
σκομε στον «Κουρέα τής Σεβίλλης»,
στον «Ντόν Τζιοβάνι», στήν «Κάρμεν», τονισμένη μάλιστα άπό τήν
άπαράμιλλη μουσική ενός Μότσαρτ,
ενός Ροσσίνι, ένός Μπιζέ. Οί Σεβιλλιάνοι είναι άνοιχτόκαρδοι, γλεντζέ

δες καί φιλόξενοι καί οί Σεβιλλιάνες
είναι οί μόνες ίσως στη γη πού εί
ναι παντοτινά έρωτευμένες. 'Η καρ
διά τους φλογίζεται πάντα, γιά ένα
χαριτωμένο «νόβιο» πού θά τούς
στρώση γενναιόφρονα τό σακκάκι
του στον δρόμο νά πατήσουν καινά
περάσουν — τοϋτο είναι τό πιο χα
ριτωμένο «piropo» (φιλοφρόνηση,
πείραγμα) πού θά δήτε στήν Σεβίλλια — ή πού θά τις πάρη στά
καπούλια τοϋ άλογου του νά τις περάση άπό τά «δρομάκια τής Σάντα
Κρούθ γιά νά πάνε στις «corridas».
’Αλλά κι’ όταν ό «νόβιο» είναι σκλη
ρόκαρδος καί γλυκοκυττάζει κι’ άλ
λες σενιορίτες, ή Σεβιλλιάνα — πάλι
κάτι θά βρή νά έρωτευθή:τά τριαντά
φυλλα τοϋ κήπου της, τον γλυκόηχο
σκοπό πού βγαίνει τις Κυριακές άπό
τις 22 καμπάνες τής Χιράλντα (τό
κωδωνοστάσιο τής Κατεντράλε, πε
ρίφημο γιά τήν κατασκευή τών κω
δώνων του), μιά μινιατούρα σέ ντό
πια Σεβιλλιάνικη πορσελάνα, τά άραβουργήματα — άληθινά έργα τέ
χνης—τοϋ Άλκαζάρ (τό ’Αλκαζάρ
τής Σεβίλλιας θεωρείται τό λαμπρόρο άπό τά άνάλογα τής Κόρντοβα,
τής Σεγκόβια, ’τοϋ Τολέδο — εδώ
έγινε ή έποποιΐα τοϋ Μοσκάρντο —
τής Μουρκίας καί τής Μαδρίτης.

Στήν Σεβίλλια η στήν Βαλένθια, στήν Μπαρκελώνα ή στο Βαλαντολίδ τά
παντα σέ τέτοιες μέρες λάμπουν σέ αποθέωση άπό χρώματα καί φώς.

Είναι τό θαυμασιώτερο μνημείο της
'Ισπανίας μετά την Ά λάμπρα της
Γρανάδα), μέ τδ Φλαμένκο.
Τδ Φλαμένκο! Πιδ πολύ κι’ άπδ
χορός είναι ίσως αύτή τούτη ή έκ
φραση τής ολόθερμης, της παράφο
ρης, Σπανιόλικης ψυχής. "Αν θέλετε
να δήτε άληθινδ Φλαμένκο θά πάτε
στήν Τριάνα, τη συνοικία των Τσιγ
γάνων τής Σεβίλλης. Σέ κάποια γω 
νία οί τσιγγάνοι θάχουν στήσει τις
κιθάρες τους και κάποια σενιορίτα θά
κροταλίζη μέ νεϋρο τις καστανιέττες
της ανάμεσα στ’ άβρά δάχτυλά της.
Φοράει ένα πολύχρωμο μακρύ φου
στάνι μέ δαντελλωτούς φραμπαλάδες
καί στά μαύρα μαλλιά της έχει καρ
φώσει ένα γαρύφαλο. Λευκδ αν είναι
άπλαστη άκόμα, κατακόκκινο αν
είναι ερωτευμένη. (Πολύ λίγα λευ
κά γαρύφαλα θά δήτε στήν Σεβίλλια...). Τά πόδια της πετάνε φλόγες,
τά μάτια της άστραπές. Α ρπάζει
τδν ρυθμό τού χορού, άργόσυρτο
στήν άρχή, καί τδν -νέμεται άπόλυτα μέ κάθε ίνα τού κορμιού της. Ό
ρυθμός άντανακλαστικά τήν συν
αρπάζει, γίνεται πιδ γοργός, ξεπερ
νά άκόμη καί τδ σπάνιο τέμπο τής
«σεγκουεντίλλια», γίνεται
ξέφρε
νος, καί κορυφώνεται σέ αποθέωση
προσφοράς άπόλυτης. Ή Τριάνα άντηχεϊ ολόκληρη τήν μυσταγωγία
τού Φλαμένκο. Οί κιθάρες είναι τσιγγάνικες, μά ή χορεύτρια — δταν εί
ναι τέλεια — είναι πάντα Σεβιλλιάνα.
Δέν είναι δυνατόν νά περάσετε ά
πδ τήν Ισπανία χωρίς νά δήτε έστω
μιά «corrida», τήν ταυρομαχία πού
είναι δεμένη άξεχώριστα μέ τήν ζωή
των Ισπανών. ’Αρένες ύπάρχουν
σ’ όλες τις πόλεις, όμως αν θέλετε
νά θαυμάσετε άληθινή ταυρομαχία—
δέν είναι όλοι οί ξένοι πού άγαποΰν
τούτο τδ θέαμα — πρέπει νά έξοικονομήσετε εισιτήριο — καθόλου εύ
κολο — σέ μιά άπδ τις αρένες τής
Μαδρίτης, τής Βαλένθια ή τής Σεβίλλια. ' Η κάθε μιά τους είναι γιά
20.000 θεατές, όμως σπάνια υπάρ
χουν κενές θέσεις, ιδίως δταν τά
προγράμματα άναγγέλλουν τήν εμ
φάνιση κάποιου φημισμένου τορρεαντδρ— ό Έ λ Κόρντομπες βασί
λευε ώς προχτές πού έτραυματίσθη
— πού είναι δ ήμίθεος τής 'Ισπα
νίας, καί τδ είδωλο, κρυφό ή φανε
ρό, κάθε σενιορίτας, άκόμη καί κά
θε σενιόρας. Ή «κορρίντα» αρχί
ζει μεγαλόπρεπα, μέ τήν είσοδο
των ταυρομάχων (τρεις πόρτες έχει
ή αρένα πού οί 'Ισπανοί τήν λένε
πάντα «πλάθα ντέλ τόρες»: τήν μιά
γιά τούς ταυρομάχους, τήν άλλη γιά

τούς ταύρους καί τήν τρίτη γιά τήν
άπομάκρυνση των σκοτωμένων ταύ
ρων) σέ πομπή πολύχρωμη καί έντυπωσιακή. Προηγούνται βέβαια οί
«ματαντόρες», οί ταυρομάχοι πού
θά παλαίψουν τελευταίοι μέ τδν
ταύρο. ’Ακολουθούν οί «πικαντόρες» πάνω στ’ άλογά τους καί πλάι
τους οί «πιόνες», οί πεζικάριοι πού
θά έχουν τήν πρώτη άψιμαχία. 'Ο
ταύρος ξεπετιέται άπδ τήν πόρτα
του. Τδ λαμπρό φως τδν τρομάζει
καί ρίχνεται βαρύς πάνω στδ κόκ
κινο πανί τού πεζού ταυρομάχου
πού σέ τούτη τή φάση είναι άοπλος
καί άποστολή έχει νά κουράση τδν
ταύρο. Τά κέρατα τού ζώου άστράφτουν κοφτερά, ή ουρά του δέρνει
μέ μανία τήν άμμο τού στίβου —
«ρεντάντελ» τδν λένε τδν στίβο αυ
τόν οί 'Ισπανοί — καί τά ρουθούνια
του μοιάζουν νά βγάζουν φωτιές. Μά
εσείς είσθε πολύπειρος ταξιδιώτης
καί βαθύς «connaisseur», δέν ξεγελιέσθε. Πολύ σπάνια γίνονται
σήμερα ταυρομαχίες στήν 'Ισπα
νία μέ ταύρους άληθινά έπικίνδυνους. Οί περισσότεροι άνατρέφονται
ειδικά γιά νά γίνουν θύματα τού
ταυρομάχου καί τού πάθους τού πλή
θους, καί οί ίμπρεσσάριοι πού πλη
ρώνουν άτόφιο χρυσάφι τδν ήμίθεο
τορρεαντόρ τους κάνουν τδ παν γιά
νά τδν προφυλάξουν...
Οί πιόνες κάνουν τις φιγούρες
τους, κι’ όταν ό κόσμος τούς βαρεθή, δίνουν τή θέση τους στούς <(πικαντόρες» πού άλωνίζουν τήν άρένα καβάλλα στ’ άλογά τους. Είναι
ώπλισμένοι μέ λόγχες πού μ’ αύτές
καρφώνουν τον ταύρο. Οί αιχμές
τους όμως δέν μπαίνουν βαθειά στδ
ταλαίπωρο κορμί του. Μόνο όσο
χρειάζεται γιά νά αίμορραγήση ό
ταύρος καί νά άνατριχιάση τό κοινό
στή θέα τού αίματος πού τρέχει άπδ
χίλιες πληγές. "Οσο καί νάναι, τού
τη ήαίμορραγία άδυνατίζει τδν ταύρο.
Είναι ή ώρα τού «ματαντδρ» πού
προχωρεί καμαρωτός καί περήφα
νος. Κρατά τήν κόκκινη παντιέρα
καί τδ σπαθί του κρυμμένο κάτω
άπ’ αύτήν. ’Αρχίζει ένα παιχνίδι
θεαματικό άνάμεσα στούς δυδ πρω
ταγωνιστές τής τραγωδίας. 'Ο ταύ
ρος παίζει τδ τελευταίο χαρτί του,
καί δ ματαντδρ κάνει επίδειξη τής
τέχνης του. Κι’ ή τέχνη τούτη είναι
άληθινά θαυμάσια: Λεπτόκορμος,
λυγερός, σβέλτος, έχει σέ κάθε του
κίνηση άρμονία άπίστευτη. Κάθε
βήμα είναι μελετημένο, κάθε χει
ρονομία, κάθε πέρασμα, κάθε στρο
φή είναι γεμάτη χάρη, καί ποίημα
σωστό. "Ενα άόρατο νήμα πλέκει
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στήν αρένα αραβουργήματα.
Οί
σενιορίτες δακρύζουν, τδ πλήθος
όρύεται, ό ταύρος όρμά γιά ύστατη
φορά. 'Ο ματαντδρ ορθώνεται στις
μύτες των ποδιών του, τδ ξίφος άστράφτει ένα δευτερόλεπτο κάτω
άπ’ τδν ήλιο, καί χώνεται μέχρι τήν
λαβή στή ράχη τού ταύρου πού σω
ριάζεται άψυχος.
Τό πλήθος παραληρεί. 'Ο μα
ταντδρ προχωρεί γελαστός, ύπέρκομψος, άγέρωχος, νικητής. Πλη
σιάζει τά θεωρεία, διαλέγει μιάν
όμορφη σενιορίτα καί τής πέτα άνάλαφρα τήν «μοντέρα» του. 'Η σενιορίτα είναι ευτυχισμένη, τού στέλ
νει ένα φιλί. Τδ πλήθος άλαλάζει...
"Οσο διαρκούν οί φιγούρες, όσο
λαμποκοπούν στδν στίβο οί ολό
χρυσες στολές, όσο διαρκεΐ διά
χυτη στδν στίβο, στήν άρένα, στις
κερκίδες ή συγκίνηση τού άγώνα,
μπορεί καί σείς νά έχετε κάποιο ένθουσιασμό. Μά όταν οί βοηθοί άρχίζουν νά σέρνουν τδ ξεφουσκωμένο
πτώμα τού ταύρου γιά νά τδ βγά
λουν άπδ τήν τρίτη πόρτα, τότε
έσεΐς, οί "Ελληνες, θυμάστε άθελα
τά παληά, τά πανάρχαια ταυροκαθάψια. Σ ’ αυτά δέν σκοτωνόταν κα
νένας, ούτε ό ταύρος. Οί κορυβαντιόντες έπαιζαν μέ τά κέρατα μέ
άσύλληπτη σβελτάδα καί τέχνη,
ξέφευγαν σάν χέλια τις επιθέσεις
του, κυλιόνταν έπιδέξια στή ράχη
του, τδν δάμαζαν, τδν νικούσαν
κατά κράτος, τδν έξευτέλιζαν. Μά
δέν τδν σκότωναν...
*
’Ίσως, άν σάς μείνη καιρός, νά
πεταχτήτε κι’ ώς τδ Τολέδο, τήν
Βαλένθια, τήν Μουρκιά, τδ Σάν
Σεμπαστιάν, τήν Μπαρκελώνα. "Ε
χει ή κάθε μιά τδ χρώμα της σέ
παραλλαγές άπειρες. "Ομως τδ φόν
το μένει τδ ίδιο. 'Η μυστηριακή, ή
βαθειά, ή λεπτόγουστη Μαυριτάνικη 'Ισπανία, μεταμορφωμένη άπδ
τδ μπόλιασμα τής καθολικής πίστης
πού προβάλλει διάφανη καί πάντα
παρούσα στήν μικρή κοπελλίτσα πού
δέν θά παράλειψη ποτέ ν’ άνάψη
τήν λαμπάδα της στδ πανηγύρι τής
Σάντα Τερέζα ντέλ "Αβηλα, μέ
χρι καί στδν πολύπειρο, τδν σκληρο
τράχηλο τορρεαντόρ πού θά κάνη
παθητικά τδν σταυρό του πριν σπα
θίση τδν ταύρο του. Μιά Ισπανία
πού προχωρεί στ’ άνεξιχνίαστα πε
πρωμένα της σέρνοντας πίσω της
θεληματικά κι’ άναπόσπαστα τις
παληές, τις ωραίες, τις εύλαβικά
άγαπημένες παραδόσεις της.
GR.
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Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Διευθυντοΰ Πολιτιστικών Σχέσεων
Υπουργείου Προεδρείας Κυβερνήσεως
λευκό (όστρακο) καί τό γαλάζιο (λαζοϋρι). Τά ύλικά
αύτά στερεώνονται πάντα μέ τήν βοήθεια τής ορυκτής
άσφάλτου. Ά λλά ας ξαναγυρίσωμε στο λάβαρο. Στήν
μιά οψη είκονίζονται τά άνδραγαθήματα τού βασιληά.
Οί πεζοί στρατιώτες είναι ώπλισμένοι μέ λόγχες, καί
στο κεφάλι φέρουν κράνη. Ό καλλιτέχνης τούς παρου
σιάζει νά σκοτώνουν γυμνούς εχθρούς καί νά οδηγούν
γυμνούς αιχμαλώτους μπροστά στον βασιληά. Σέ άλ
λη σειρά ύπάρχει μιά σκηνή τής μάχης μέ άρματα πού
περνούν πάνω άπο τά πτώματα γυμνών έχθρών.
'Η άπεικόνιση τών άρμάτων μάς μαθαίνει πολλά.
Τό άρμα είναι τετράπλευρο χοντροκομμένο κιβώτιο
πού τό σέρνει τό ζώο —δύσκολο νά ξεχωρίσει κανείς τί
ζώο άκριβώς είναι — πάνω σέ τέσσαρες ρόδες. Τά
γκέμια περνούν άπο μιά έγκοπή τοξωτή στο μπροστινό
μέρος, κατόπιν άπο δυο χαλκάδες στρογγυλούς τού τ ι
μονιού καί καταλήγουν σ’ ένα κρίκο περασμένο στά
ρουθούνια τού ζώου. 'Ο βασιληάς είκονίζεται πιο με
γαλόσωμος άπο τούς άλλους. Πόδια καί κεφαλή προ
φίλ, καί ό κορμός θ& face. Προοπτική δέν ύπάρχει.
"Οπως καί στήν Αίγυπτο δηλαδή άκολουθοΰνται κα
νόνες συμβατικότητας.
Ή άλλη όψη τού λάβαρου παριστάνει τό γλέντι
τού βασιληά μετά τήν νίκη του.Στά πόδια του είναι σω
ρός τά λάφυρα. Αιχμάλωτοι καί ζώα κουβαλούν τήν
πολύτιμη λεία καί ό βασιληάς, πάντα ψηλότερα άπο
τούς ύποτακτικούς του, άκούει μουσικούς καί τραγου
διστές. Τό λάβαρο βρίσκεται σήμερα στο Βρεττανικό
Μουσείο τού Λονδίνου.
'Η χρυσή περρούκα τού Πρίγκηπα Μεσκαλεντούγκ, πού βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο τής Βα
γδάτης, βρέθηκε κι’ αύτή σέ έναν άπο τούς βασιλικού:
τάφους, τον νεώτερο άπο όλους, τοποθετούμενου χρο
νικά γύρω στά 2850 π. X. Είναι φτιαγμένη άπο χρυ
σάφι πάνω στο όποιο έχουν σκαλιστή τά μαλλιά, δε
μένα πίσω σέ μικρό κομψό κώτσο. Στο πλάϊ, γυ
ρω-γύρω, συγκρατοΰνται από στριφτό κόθαρο.
'Ο τάφος τού Μεσκαλεντούγκ — τό όνομά τί
είναι χαραγμένο στά χρυσά σκεύη τού τραπεζιού τι
πού ήταν κι’ αύτό θαμμένο έκεΐ — μάς δίνει καί μ
άλλη σημαντική πληροφορία πάνω σέ ένα σοβαρώτα
θέμα: τις άνθρωποθυσίες.
Σέ παλαιότερους βασιλικούς τάφους — συγκ
κριμένα σέ πέντε άπ’ αύτούς — βρέθηκαν πλήθος πτ<
ματα δούλων, στρατιωτών, μουσικών, γυναικών κ
ζώω'ί. "Ολοι αύτοί έχουν θυσιασθή μετά τον θά'<~

'Η άρχή τής ιστορικής περιόδου τής Τέχνης στην
Δυτική ’Ασία συμπίπτει — όπως καί στην Αίγυπτο —·
μέ τό 3.100 π. X., οπότε έχομε την έμφάνιση καί
ακμή τής πρώτης δυναστείας τής Ουρ.
"Οπως συνήθως, τις πρώτες πληροφορίες για τήν
Τέχνη μας τις δίνουν κι’ εδώ οί τάφοι. '0 Wooley, μέ
τις συστηματικές του άνασκαφές στήν Οΰρ, έφερε σέ
φώς ένα ολόκληρο συγκρότημα τάφων — ό Contenau
τούς ονομάζει Βασιλικούς τάφους — πού μας κατατο
πίζουν σέ πάρα πολλά ζητήματα.
'Η κατασκευή των είναι άπλούστατη. Οί «Βασι
λικοί» τάφοι δέν είναι παρά ορύγματα βαθειά πού σέ
κάποια γωνιά τους έχουν μιά κρύπτη χτιστή. Σ ’ αύτήν
τήν κρύπτη — το σχήμα τους είναι ορθογώνιο — είναι
τοποθετημένος ό νεκρός. 'Η είσοδος στούς περισσοτέ
ρους άπο αυτούς τούς τάφους είναι θολωτή,πράγμα
πού δέν συναντάμε στήν Αίγυπτο, γιατί οί Αιγύπτιοι
άγνοοϋσαν τον θόλο. Βέβαια και η θολωτή πύλη τών
τάφων τής Ουρ δέν είναι άπο λαξευτή πέτρα άλλά άπο
τούβλα τοποθετημένα τεχνικά καί συμμετρικά. 'Ως τό
σο μάς δίνει τήν άπόδειξη ότι οί Δυτικοασιάτες καλ
λιτέχνες γνωρίζουν κι’ όλας το ωραίο θολωτό σχήμα.
Τά πλαϊνά τοιχώματα τού ορύγματος δέν έχουν κανένα
στολίδι, άλλά συχνά είναι σκεπασμένα μέ ψάθα. Στο
τέλος σκεπάζονται κι’ αύτά μέ χώμα. ’Αργότερα θα
δημιουρηγθή — όπως καί στήν Αίγυπτο —καί θά διαδοθή ή συνήθεια νά χτίζουν σπίτι γιά τον νεκρό.
’Από τά πάμπολλα εύρήματα πού έφερε στο φώς
ή σκαπάνη τού W ooley, θά ξεχωρίσωμε τό «λάβαρο»
καί τήν «χρυσή περρούκα τού Πρίγκηπα Μεσκαλεντούγκ», άντικείμενα πού μάς δίνουν πολλά στοιχεία
γιά τήν ζωή καί τις συνήθειες τών Δυτικοασιατών.
'Η ονομασία «λάβαρο» έδόθη από τον ίδιο τον
Wooley πού πιστεύει ότι είναι έμβλημα στρατιωτικό.
Τό λάβαρο είναι μιά ξύλινη πινακίδα πλατειά, πού φαί
νεται ότι άκουμποϋσε σέ βάση έπίσης ξύλινη. Είναι
στρωμένη μέ ορυκτή άσφαλτο καί άπάνω της έχουν
τοποθετηθή κομμάτια άπο λαζοϋρι γιά στόλισμα. Οί
παραστάσεις καί τών δύο όψεων είναι χωρισμένες σε
τρία μέρη μέ γραμμές φτιαγμένες άπο όστρακο (λευ
κή) καί κορναλίνα (κόκκινη). Ή κορναλίνα, πού πολύ
τήν μεταχειρίζονται οί Δυτικοασιάτες, είναι πολύτιμος
άλλά φτηνός λίθος (ό λεγόμενος Σάρδιος λίθος),μέ από
χρωση σταχτοκόκκινη. Πρέπει νάχωμε ύπ’ όψη μας
ότι, τούτη τήν εποχή, γνωστά καί χρησιμοποιήσιμα
χρώματα είναι μόνο τό κόκκινο (Σάρδιος λίθος), το
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τοϋ βασιληά, γιά νά τον συνοδέψουν καί νά τοϋ
χρησιμεύσουν στήν άλλη ζωή. Οί δούλοι θά τον υπη
ρετούν, οι στρατιώτες θα τον φρουρούν, οΐ γυναίκες
θα τον συντροφεύουν και οί μουσικοί θά τον τέρπουν μέ
τις άρπες τους πάνω στις όποιες έχουν άκόμη τά κοκ-

καλωμένα δάκτυλά τους. Ό άριθμός των θυμάτων αύτών φτάνει κάποτε τούς εβδομήντα, χωριστά τά
ζώα. Στον τάφο όμως τού Μεσκαλεντούγκ — δυο πε
ρίπου αιώνες αργότερα — δέν βρίσκομε κανένα τέτοιο
θύμα, πράγμα που σημαίνει ότι αύτοΰ τού είδους οί άνθρωποθυσίες έ'χουν σταματήσει, όχι μόνο γιά τούς κοι
νούς θνητούς αλλά καί γιά τούς άρχοντες.

η πύλη αναμεσα σέ άλλους δυο στύλους μέ ξύλινο κορ
μό, στρωμένους μέ πίσσα καί στολισμένους μέ μικρές
τριγωνικές παλέττες άπό όστρακο καί άμμόλιθο κόκ
κινο^ και σταχτογαλαζο. 'Η πύλη είναι στολισμένη μέ
ένα ανάγλυφο καί παριστάνει έ'να αητό μέ φτερά άνοιχτά

καί κεφάλι λεονταριοΰ — τοΰτο είναι τό έμβλημα τής
πόλης Λαγκας — νά κρατά στα νύχια του έλάφια. Τά
ζώα είναι φτιαγμένα άπό ξΰλο ντυμένο μέ φύλλα χαλ
κού. Μόνο τά κεφάλια τών έλαφιών είναι ολόγλυφα άπό
χυτό χαλκό, τεχνική που όπως είδαμε, άκολουθεϊται
και στήν Αίγυπτο.
Έκτος^ άπό τά πάρα πάνω, ύπάρχουν καί πολλά
αλλα αντικείμενα που μας δίνουν σαφή ιδέα τής Δυτικοασιατικής τέχνης στήν έποχή τούτη. Τά αγγεία τών
βασιλικών^ τάφων είναι άπό αλάβαστρο, λαζοΰρι, χρυ
σάφι και ασήμι. Γπάρχουν επίσης περιδέραια, καρφί~asc.t χτενες, σκουλαρίκια διακοσμημένα μέ χρυσάφι
και λαζοΰρι μέ παραστάσεις ζώων.
Αξίζει επίσης να αναφέρωμε τις παραστάσεις
των ζωφόρων τοϋ Έ λ Ό μπέϊντ, χάλκινες, στρωμένες
με πίσσα που πάνω τους προβάλλονται — μέ άσβεστόλιθο - πουλιά και ταύροι. Αλλοΰ παριστάνονται σκη
νές απο
άρμεγμα
αγελάδων ή την παραγωγή
βουτυρου. Είναι παραστάσεις άφιερωμένες στήν «Νινχαρσαγκ», αγροτική θεότητα, προστάτρια τών κοπαδιων τοϋ Έ λ Ό μπέϊντ.
Αξι°λ°γα επίσης είναι τά εύρήματα της Λαγκάς,
πόλη της Σουμέρ καί αυτή άντίζηλη — ή κάθε

Πρεπει να πούμε ωρισμενα πράγματα καί γιά
τούς ναούς. Κοντά στην Ουρ, σέ ενα είδος προαστείου
της, το Ελ Ομπεϊντ, όπου οί άνασκαφές τοϋ W ooley
είχαν λαμπρά αποτελέσματα, βρέθηκε ένας κύλινδρος
πού άνέφερε γιά κάποιον ναό πού τον έχτισε ό Ά ννιπαντα, γυιος τοϋ Μεζαννιπάντα. Τον ναό αύτόν τον
άνακάλυψε ύστερα άπό πολλές έρευνες ό Hall.
> ( Είναι χτισμένος πάνω σ’ ένα λόφο, όχι φυσικόν,
άλλά τεχνητόν.Στον λόφο άνεβαίνουν μέ χτιστά σκαλο
πάτια^ που δίπλα τους — στη βάση τοϋ λόφου —
είναι ό βωμός για τις θυσίες. Ό ναός είναι μικρό οίκοδομημα. ^ Εχει ενα περίβολο πού κλείνει τον ναό καί
τον βωμό. Πέρα από τά σκαλοπάτια άρχίζει το πρό
στεγο που το στηρίζουν δυο ξύλινοι στόλοι. ’Ακολουθεί
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πόλη τής Σουμέρ ’έ χει μια άντίζηλο σ’ αύτή τήν εποχή
— τής πόλης Οϋμμα.
Το άρχαιότατο, καί ωραιότερο ίσως, είναι το
ανάγλυφο τοϋ βασιληά Ούρ-Νινά, σέ διαστάσεις 0,40
Χ0,45. Ό βασιληας είναι ντυμένος μέ ένα απλό ύφα
σμα γύρω στη μέση του, όρθιος μπροστά στήν γυναίκα
καί τά παιδιά του. Στο κεφάλι του εχει ενα ψαθί που
καί σήμερα βρίσκομε, νά τό φορούν οί χτίστες στην
’Ανατολή. Τοϋτο τό άνάγλυφο βρίσκεται στο Μου
σείο τοϋ Λούβρου.
Χαρακτηριστική επίσης είναι ή στήλη των γυπών, πού έπωνομάσθη «νικητήριος» γιατί κατασκευασθηκε ύστερα άπό τήν νίκη τής Ούρ επι τής Ουμμα.
Είναι μια μεγάλη πέτρινη στήλη μέ τήν κορυφή της
σέ σχήμα τόξου. Τοϋτο τό σχήμα τό διατηροΰν ^τα
μνημεία τοϋ είδους αύτοΰ στήν διαδρομή τής ιστορίας.
Οί πλευρές της όλες — όπως συνήθως — είναι χωρι
σμένες σέ ζώνες. Στή μια πλευρά εΐκονίζονται σκηνές
άπό τή μάχη. Τούς στρατιώτες οδηγεί ό βασιληας τους
πάνω στο άρμα του ώπλισμένος μέ άρπη (τό σημε
ρινό γιαταγάνι). Οί στρατιώτες έχουν λόγχη, πέλεκυ
καί ορθογώνιες άσπίδες. Προχωροΰν σέ σχηματισμό
τετραγώνου. Στο κάτω διάζωμα εΐκονίζονται οί στρα
τιωτικές τιμές — θυσία ταύρων — πού άποδίδονται
στούς φιλίους νεκρούς, ένώ τούς νεκρούς έχθρούς τούς
κατασπαράζουν οί γΰπες. Τούτη ή παράσταση, οι
γϋπες δηλαδή πού κατασπαράζουν τον νικημένο έχθρό,
είναι τό άγαπημένο μοτΐβρ τοϋ δυτικοασιάτη καλλι-

Για τό πρωτάθλημα είναι το

“έχνη, π °ύ τό επαναλαμβάνει σέ κάθε ευκαιρία καί που
άπό αύτόν τό παραλαμβάνει καί ό Αιγύπτιος καλλι
τέχνης.
.
'Η άλλη πλευρά της στήλης είναι αφιερωμένη
στήν έξύμνηση τοϋ προστάτη θεοΰ τής Λαγκάς που
έχάρισε στήν πόλη τή νίκη.
Ή στήλη είναι νεώτερο μνημείο άπό τό λαβαρο.
Τά θέματα είναι τά ίδια, ή τεχνική όμως παρουσιάζει
έξέλιξη. Τά πρόσωπα είναι βαλμένα στή στήλη μέ κά
ποια υποτυπώδη προοπτική.
^
Για νά τελειώσωμε μέ τήν Δυτικοασιατική τέχνη
τής ιστορικής έποχής μένει νά εξετασωμε στα επό
μενα τεύχη τήν εικόνα πού παρουσιάζουν οι δυνα
στείες τής Ά κκάδ, τής Βαβυλώνας, οι Μιταννιοι, οι
Χετταίοι, οί Άσσύριοι, οί Πέρσες, οί Φοίνικες και οι
Παλαιστίνιοι.
Κλείνοντας τό σημείωμα τοϋτο πρεπει να ποΰμε
ότι τό συμπέρασμα πού βγαίνει άπο την εξεταση των
άντικειμένων πού άναφέραμε πιο πάνω, είναι ότι πρό
κειται για μια τέχνη άρκετά προηγμένη, μέ πολλή
άκρίβεια στο σχέδιο, καλαισθησία, αρμονία κα ιπηγαια
έμπνευση. Συγκρίνοντάς την μέ τήν Αιγυπτιακή θα
λέγαμε ότι παρουσιάζει μια κάπως υπερβολική ' τάση
στήν β&ρυφορτωμένη διακόσμηση, πράγμα πού δεν
είναι πάντα έποικοδομητικό καί πάντως βλάπτει την
λεπτότητα καί τήν φινέτσα πού άναμφίβολα χαρακτη
ρίζει τά έργα τοϋ Δυτικοασιάτη καλλιτέχνη τής έποχηζ'
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μάτς; για τό κύπελλο ή... φιλικό ;

ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ
Αρχιμανδρίτου κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΕΝΗ

Μοιράρχου - Ίεροκήρυκος Χωροφυλακής

Βαρειά λέξι;. Βαρύτερη ή πραγματικότη;. Σκληρό; ό λόγο;. Μά άληθινό;.Ό πο
λιτισμό; τού 20ού αίώνο; οδηγεί τόν ση
μερινό άνθρωπο όλο καί πιό πολύ
στον έξευτελισμό. Μιά ερευνά τού θέματο;
Θά τό πιστοποίησή.
"Εχομε συνηθίσει νά παρασυρώμεθα σέ
ενα ύμνο τού διαστημοπλόου ανθρώπου
και τού πολιτισμού του. Μά; αρέσει νά
βλέπωμε τόν άνθρωπο άνεβασμένο στό
κοσμικό χώρο. Τό βλέμμα μα; είναι προσ
ηλωμένο στο φυσικά δορυφόρο του π λα
νήτου μα;. Σκιρτά άπό άγαλλίασι ή καρ
διά μα; σάν βλέπει ότι έκεϊ επάνω προσετεθησαν και άλλοι δορυφόροι, τεχνητοί
αυτή τή φορά, τού; όποιου; ή πρόοδο;
τού αϊώνο; μα; έξαπέλυσε έω; εκεί. Φου
σκώνουν άπό υπερηφάνεια τά στήθη μα;,
σάν βλέπωμε τόν άνθρωπο κατακτητή
τή; Σελήνη; σήμερα, άσφαλτο; δε αύριο
καί άλλων πλανητών. Ζούμε τό θαύμα
των κατακτήσεων τού ανθρώπινου νού,
σάν βλέπωμε τόν άνθρωπο άνεβασμένο
στο στερέωμα τού ουρανού, πού είναι
σήμερα τά μεγαλύτερο κατόρθωμά του.
Καί άπό τά χείλη τού πιστού, πού δεν
ξιππάζεται, βγαίνουν τά λόγια τού ψαλμωδού: «Κύριε, ό Κύριο; ημών... τί έστιν
άνθρωπο;, ότι μιμνήσκη αύτού;... ‘Ηλάττωσα; αύτόν βραχύτι παρ’ ’Αγγέλου;.
Δόξη καί τιμή έστεφάνωσα; αύτόν, καί
κατέστησα; αύτόν επί τά έργα τών χειρών
σου. Πάντα υποκάτω τών ποδών αύτοΰ»
(Υαλμ. 8, 1—6).
Αλλά εάν άποσύρωμε τό βλέμμα μα;
άπο τό ύψο; τού ούρανού καί άτενίσωμεν
τόν άνθρωπο στή συμπεριφορά του έπάνω στή γή, θά γεμίσή άπό οδύνη ή ψυχή
μα;. Παράλληλα πρό; εκείνον τόν μεγα
λειώδη πολιτισμόν, στον όποιον μά; ανε
βάζουν ή τεχνική πρόοδο; καί οΐ έπιστήμε;, αναπτύσσεται καί κάποιο; άλλο;
«πολιτισμό;» πού ταπεινώνει τόν άν
θρωπο καί τόν εξευτελίζει, γιατί τόν
παραμορφώνει καί τόν καθιστά σκουλήκι
ΤΠ5 yns- Τά άτομα σήμερα αγεληδόν φέ
ρονται πρό; ένα τέλμα. Έρπει ό άνθρωπο; τή ; εποχή; μα; καί έρποντα; δέν προ
ωθείται ούτε εί; τό έλάχιστον πρό; τά έμπ ρσ5- ^ Αντίθετα. ’Οπισθοδρομεί ό σημε
ρινό; άνθρωπο; καί φέρεται πρό; τόνπρωτογονισμόν. Καί τό αποτέλεσμα αύτή;
τή; ^Θλιβερή; πορεία; του είναι ότι χάνει ύψο; άπό τήν σοβαρότητα καί τήν
εύπρέπειαν, αποβάλλει αξιοπρέπειαν καί
κερδίζει εξευτελισμόν. Κυριολεκτικά βυ
θίζεται σέ ένα πέλαγο; αύτοεξευτελισμού.
Σέ ποιά πτυχή τή ; ζωή; του θέλετε νά
τρέψωμε τήν προσοχή μα;; Στήν εξω

τερική του έμφάνισι; Τά ρεύματα, τά
όποια μέ τήν έπίδρασΐ του; διαμορφώ
νουν τόν τρόπον άμφιέσεω; καί έμφανίσεω;, δέν άφαιροΰν συνεχώ; άπό τόν θη
σαυρό τή; αιδημοσύνη;, πού έμφυτη ϋπάρχει μέσα μα;; Τί άλλο είναι κάθε και
νούργια όψι; τή; μόδα;; Δέν είναι ένάκόμη βήμα πρό τήν αναισχυντίαν; Ό
μιλούμε κατά τά τελευταία χρόνια για
την εξισωσι τών δυο φύλων. Καί φυσική
συνέπεια αύτή; τή; έξισώσεω; ήταν ότι ή
γυναίκα εισήλθε σε ολου; τού; τομεΐ; τή ;
ανδρική; δραστηριότητο;. Στό γραφείο,
ύρ
στο εργοστάσιο. Στά λεπτά καί
εύγενή επαγγέλματα, μά καί στά τραχύτερα εξ αυτών. Ετσι τώρα βλέπομε τήν
γυ να ϊκ α ό χι μόνο στή θέσι τού πρωθυ
πουργού, αλλά καί σάν οδηγό ένό; ταξί
καί στή θέσι του εϊσπράκτορο; ένό; λεω
φορείου. Καμμιά πλέον άπό αύτέ; τί; έξισώσει; δέν μά; σοκάρει. Ποιό; δμω; θά
επιστευε οτι και το ισχυρό φύλο θά άρχι
ζε μια παράλληλη προσπάθεια είσορμήσεω; σέ καθαρά γυναικείου; τομεΐ;;
_Καί όμω; τά πρώ τα δείγματα αύτή;
τή; άπαραδέκτου καί εξευτελιστική; προ
σαρμοστική; πορεία; άρχισαν δειλά δειλά
νά έμφανίζωνται ήδη. Στήν άρχή τά.κτυπη τά χρώματα, τά κόκκινα καί τά παρδαλα, τα εμπριμε, έκαμαν τήν έμφάνισί
του; στην μοντέρνα άνδρική ενδυμασία.
Επειτα οΐ δαντέλλε; καί τά δαντελλωτά
πουκάμισα... Καί τώρα μιά νέα μόδα έχει
άρχΐσει να λανσάρεται, ή όποια ντύνει
ανδρε; και γυναΐκε; σέ άπόλυτα ομοιό
μορφο στύλ, εϊ; τρόπον ώστε έάν ήθέλαμε να στηριχθούμε στην ένδυμασία σάν
κριτήριο γιά τήν άναγνώρισι τού φύλου,
τό πράγμα θά ήταν άκατόρθωτο. Πρό
δρομο; αύτή; τή; καινοτομία; είναι ή μάξι
άμφιεσι;. ^ Και έκαμαν ήδη τήν έμφάνισί
του; στού; δρόμου; τών ’Αθηνών οΐ πρώ 
τοι μαξκρορούντε; νεαροί. Αύτά γίνονται
στόν τομέα τή; μόδα;. Ένώ παράλληλα
τό( Κοινοβούλιο μιά; χώρα; μέ ιστορίαν
καί αίγλην παλαιόν, ψηφίζει νόμου;, πού
κατεξευτελίζουν τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν. Καί λοιπόν τί είναι όλα αύτά;
Δεν είναι απονεκρωσι; τού αύτοσεβασμου; Δέν είναι καλπάζουσα πορεία πρό;
τόν εξευτελισμόν καί τήν καταρράκωσιν
τή ; άνθρωπίνη; άξιοπρεπεία;;
Νά ρίψωμε τό_βλέμμα μα; καί σέ άλλην
πτυχήν τή; ζωή; τού σημερινού άνθρώπου; Ποια ενδιαφέροντα αιχμαλωτίζουν
τήν ψυχήν καί ποια ιδανικά ελκύουν τήν
προσοχήν του; Κάποτε τά πιό άπίθανα
καί τά πιό άσήμαντα πράγματα.
Καί γιά νά επαληθεύεται ή ρηχό40

τη; πού διακρίνει τήν έποχήν μα;, τά
άσήμαντα αυτα πράγματα, φορμαρισμέ
να σέ πηχιαίου; καί φανταχτερού; τί
τλου;, προβάλλουν άπό τί; στήλε; τών
έφημερίδων καί περιοδικών. Έ τσι μαθαί
νομε ότι μιά κοπέλλα κατέκτησε τό π α γ 
κόσμιό ρεκόρ συλλέγοντα; φωτογραφίε;
τών άκούρευτων νεαρών τού Λίβερπουλ,
ότι μια Ά γγλίδα νοικοκυρά κατώρθωσε
να κόστηση έπί 28' άναμμένο τό πούρο
τη;, χωρί; νά πέφτή κάτω ή στάχτη, ότι
κάποιο; άλλο; στό Μόναχο κατέχει τό
παγκόσμιο ρεκόρ τή; «γιουβαρλακοφαγία ;, καταβροχθίζει δέ 36,5 μεγάλα γιουβαρλάκια μέσα σέ 45" λεπτά, ότι κάποιο;
άλλο; Γερμανό; κατέχει ένα άλλο ρεκόρ,
τή ; «χειροπορεία;», διότι διήνυσεν 142
χιλιόμετρα βαδίζοντα; μέ τά χέρια καί
ότι δύο Ρώσοι στό Κίεβο κατέκτησαν ένα
άλλο έξωφρενικό παγκόσμιο ρεκόρ στά
χαστούκια, κτυπώντα; ό ένα; τόν άλλον
έπί 30 ολόκληρε; ώρε; !
Άποδεικνύεται μέ όλα αύτά ότι ό άν
θρωπο; δεν είναι μόνον ένα; γ ίγ α ; τών
αιθέρων καί τού κοσμικού χώρου. Πολλέ; φορέ; παραμελεί τά μεγάλα διά νά
άσχοληθή μέ τά εύτελή καί άποδεικνύεται
-να εύτιλέ; σκουλήκι τή; γή;. «Ώ ; χαρίεν
^ρτί άνθρωπο;, όταν άνθρωπο; ή» έλεγον
εϊ; τήν αρχαιότητα, ένώ πόσο άξιολύπητο; είναι ό άνθρωπο; όταν αύτοεξευτελίζεται, παγιδευόμενο; σέ τιποτένια πρά
ματα; ’Αξίζει πράγματι τόν κόπο νά
περάση κάνει; γιά μιά στιγμή άπό τό
Πικαντιλλυ Σιρκου; τού Λονδίνου γιά
να διαπιστώση μέ τά μάτια του τόν κατεξευτελισμό, στόν όποιο οδηγεί ό σημε
ρινό; άνθρωπο; τόν εαυτό του, στά πρό
σωπα τών Χίππυ; πού διημερεύουν καί
διανυκτερεύουν έκεϊ.
Να στρέψωμε τώρα τήν προσοχήν μα;
στά σύγχρονα μέσα έπικοινωνία;; ’Ανα
στατώθηκε πρό ή μερών ό τύπο; σέ διε
θνή κλίμακα γιατί ό Τζών Λέννον έκοψε
τά... μαλλιά του. Σήμερα δέ άναστατώνεται καί πάλι γιά νά μά; πληροφόρηση
ότι τά μαλλιά τού κουρεμένου Μπήτλ,
άλλο Ιερό κειμήλιο, Θά έκτεθούν σέ πλειστηριασμό υπέρ... τή; ειρήνη;! Χάθηκαν
βλέπετε τά σοβαρά θέματα. Καί γιά τού;
ιεραποστόλου; που θυσιάζονται στή
Μπιάφρα δέν ύπάρχει διαθέσιμο; χώρο;
στί; έφημερίδε;. Ντροπή στόν πολιτισμό
μα;.
Η τηλεόρασι; άπό τό άλλο μέρο; —
καί η^έλληνική βεβαίω; — δέν κουράσθηκε
νά μά; παρουσιάζή τόν τελευταίο καιρό
τά πορτραίτα ήλιβίων άεροπειρατών καί
σκηνε; άπό την σύλληψίν του;, έτσι χά-

ριν... ένημερώσεως, όπως ϊσχυρίσθη, Ινώ
κατ’ ούσίαν δέν προσέφερε τίποτε άλλο
παρά τήν ήρωοπαίήάτμ εγκληματικών
φυσιογνωμιών.
Σέ άλλους σοβαρωτέρους τομείς τής
ζωής μας, όπως είναι ή οικογένεια π .χ .,
δέν τολμάμε νά στρέψωμε τό βλέμμα μας.
’Εδώ υπάρχουν τέτοιες ανακατατάξεις,
που ντρέπεται κανείς νά τις άναφέρη.
Σέ «προηγμένες» χώρες γίνεται τώρα
ένα πείραμα μιας νέας μορφής οικογενεια
κής ζωής. Τό νέο στοιχείο πού είσάγεται
έκεΐ είναι ότι πολλά ανδρόγυνα ζοϋν μαζί
μια κοινοβιακή ζωή καί έχουν τά πάντα
κοινά. . . .
Ώμιλήσαμε πιό πάνω γιά τήν τιμή
του άνθρώπου. Τώρα π ιά ας άκούσωμε
κάτι γιά τήν ατιμία του. «"Ανθρωπος,
λέγει ό ψαλμωδός, έν τιμή ών, οϋ συνήκε, παρασυνεβλήθη τοϊς κτήνεσι τοϊς
άνοήτοις καί ώμοιώθη αύτοΐς». Νά έχη
άραγε άδικο ό Δαυίδ στον χαρακτηρι
σμό του;
"Αν τώρα μεταπηδήσωμε σέ έννοιες
υψηλές, σέ βιώματα άγια, σ’ αυτά δηλ.
πού εξυψώνουν καί αγιάζουν τόν άνθρω
πο καί πού Αποτελούν τήν αληθινή
δόξα του, τότε τό θέαμα είναι αποκαρ
διωτικό. Στή Σουηδία π.χ. έχει πεθάνει
ή έννοια τής αγάπης καί τής θυσίας.
Οί γονείς έγκαταλείπονται άπό τά π αι
διά τους. Κανείς έκεΐ δέν σκέπτεται τόν
ήλικιωμένο πατέρα, τήν άρρωστη μητέ
ρα. Γι’ αυτούς φροντίζει τό . . . κράτος.
Δέν χρειάζεται άλλη φροντίδα. Επειδή

όμως πολλοί πεθαίνουν ολομόναχοι μέσα
στά διαμ&ρίσματά τους, καί συμβαίνει
πολλές φορές νά τούς ανακαλύπτουν
έπειτα άπό 6-7 ήμέρες, τό κράτος μελετά
ήδη έ ν α ............πρω τότυπο τρόπο άνιχνεύσεως τής ζωής τών γερόντων. Σκέ
πτονται νά προσαρμόσουν ένα φωτεινό
σηματοδότη στά τηλέφωνο τού μπάνιου,
εις τρόπον ώστε κάθε φορά πού γίνεται
χρήσις τού μπάνιου νά άνάβη ένα φώς
σέ είδικό καντράν στό θυρωρείο καί ό
θυρωρός έτσι Θά βεβαιώνεται ότι ό ήλικιωμένος ένοικος εύρίρκεται στή ζωή.
Αύτά συμβαίνουν στήν εποχή τών
πυραύλων. Ό σύγχρονος άνθρωπος κατέκτησε τό βραβείο τής Σελήνης. Κινδυ
νεύει όμως νά χάση τό βραβείο τής γής,
τό βραβείο τής άνθρωπιάς, τό έπαθλο
τής εύπρεπείας,τό άριστεΐον τής σοβαρότητος. ‘Η Σελήνη κερδήθηκε. Δέν θά προσφέρη όμως τίποτε καινούργιο στή ζωή
μας. Καί έπειτα είναι ένας νεκρός δορυφό
ρος. Ξένος καί αφιλόξενος γιά τόν κατακτητή του άνθρωπο. 'Η ζωή μας περιο
ρίζεται άναγκαστικά μέσα σ’ αύτό τό
μόριο τού σύμπαντος, πού λέγεται γή.
Κάποτε θά βαρεθούμε νά έξαπολύωμε
διαστημόπλοια στό διάστημα, στή Σε
λήνη, στόν κοσμικό χώρο, θ ά διαπιστώ
σουμε ότι ή γή , μέσα στήν οποία μά5
έταξε ό Θεός νά κατοικήσουμε, είναι ό,τι
πιό όμορφο ύπάρχει στό σύμπαν. ίΑλλ’
έάν συνεχίσωμε τόν εξευτελιστικό βημα
τισμό τής έποχής μας, τότε καί ή γή
δέν θά είναι όμορφη πλέον. Διότι θά τήν

Τήν 23.8,70, παρουσία τού ’Αρχηγού
Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ. Α να
στασίου Καρυώτη έτελέσθη επιμνημόσυ
νος δέησις εις Δημητσάναν ’Αρκαδίας
ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών φονευθένχων άνδρών Χωροφυλακής είς τήν
Ομώνυμον μάχην εναντίον τών ξενοκίνη
των κομμουνιστο - συμμοριτών. Η μά
χη τής Δημητσάνης άπετέλεσεν όρόσημον τοδ άγώνος τών άνδρών τοΰ η
ρωικού Σώματος τής Χωροφυλακής οί
όποιοι Αντιμετώπισαν μέ άπαράμιλλον
γενναιότητα τάς έπιθέσεις τών ,έρυθρών
δαιμονών καί άπεσπασαν τόν ίίκαιον
θαυμασμόν διά τόν ηρωισμόν των καί
τήν εύχνωμοσύνην τής Ελληνικής πα
τρίδας. Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν έπιμνημόσυνο δέησιν.

m

i ί

.

’

t

*

f
•Ώ

| J

W

0J

'

άσχημίζη ό άνθρωπος. Ό διαστημοκατακτητής βεβαίως άνθρωπος, πού δέν
έπρόσεξε όμως καθόλου τόν ψυχικό του
κόσμο. Θά άσχημίζει τήν γή ό άνθρωπος,
διότι θά έχη δημιουργήσει έπάνω σ ’
αύτήν πολιτισμόν χωρίς ψυχήν. Διότι
είναι γνωστό, ότι «ή ψυχή τού πολιτι
σμού είναι ό πολιτισμός τής ψυχής».
Πρέπει συνεπώς νά κερδίσωμε τήν
μάχη τής γής. Αύτή είναι ή πραγματική
μάχη τού πολιτισμού. Καί ή άληθινή
νίκη θά είναι ή νίκη τού ψυχικού πολι
τισμού, ή νίκη τού πνεύματος επί τής
ύλης, τού λογικού έπί τών ενστίκτων.
Φίλε άναγνώστα. Αύτός ό καλπασμός
τού έξευτελισμού αντηχεί γύρω μας.
Τό ρεύμα τής έξαχρειώσεως κυλάει ορμη
τικό δίπλα μας. "Ερχεται ολοταχώς πρός
τό μέρος μας. ’Απειλεί νά μάς παρασύρη.
Πώς λοιπόν θά προφυλαχθούμε; Πρέπει
νά άνακτήσωμε ύψος. Νά άνέβωμε πιό
ψηλά άπό τό τέλμα. ’Εκεί στά ύψη τής
άρετής, τού αύτοσεβασμοΰ, τής αξιο
πρέπειας.
Αύτό τό άναγκαΐο διά τήν σωτηρίαν
μας ύψος μάς τό έξασφαλίζει μόνον ό
Κύριος. Μόνον ό Χριστός αναβιβάζει
σέ ύψος τό άνθρώπινον. "Ας Τόν πλησιάσωμεν. "Ας ένωθοΰμεν μαζί Του. Ό νόμος
τού Εύαγγελίου Του άς γίνη οδηγός
στή ζωή μας. Ή ’Εκκλησία Του άς γίνη
γιά μάς τό τείχος τής καταφυγής μας,
τό λιμάνι τής σωτηρίας μας. Έ τσ ι καί
μόνον έτσι θά άποφύγωμε τόν έξευτελισμόν. Καί σήμερα. Καί αύριο. Καί πάντο
τε ινά.
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Είπαμε ατό προηγούμενο ότι
οΐ πρώτες Ελληνικές ταινίες, όταν
δηλαδή ό 'Ελληνικός κινηματογρά
φος έκανε τά πρώ τα του βήματα,
ήταν άπό καλλιτεχνικής καί τε
χνικής πλευράς τέτοιες ώστε νά
ποοοιωνίζουν ένα μέλλον λαμπρό.
Τά ντοκυμανταίρ τού Προκοπίου
άπό τον Μικρασιατικό πόλεμο
— πού είναι καί τά μόνα ζωντανά
ιστορικά ντοκουμέντα τής τραγω 
δίας αυτής καί περιεσώθηκαν στο
άρχεϊον τής Γεν. Δ^νσεως Τύπου
χάρις στις φροντίδες τού τότε
Δ/ντοϋ ’Οπτικών Μέσων κ. Γρ.
Ζηρίδη — άποτελοϋν «άκόμη καί
σήμερα έργο κλασσικό στό είδος
τό κινηματογραφικό ντοκουμέν
το, γιά τήν θαυμάσια εικόνα
τους, τήν σοφή κίνηση του φακού,
τήν εμπνευσμένη έκλογή τού θέ
ματος κάθε είκόνος, καί άκόμη για
τήν εύσυνειδησία του όπερατέρ καί
τήν αύτοθυσία του νά έκτεθή σέ
σοβαρούς κινδύνους. ’Αργότερα ό
κινηματογράφος μας έδωσε καί
άλλα δείγματα μέ τις ώραϊες δη
μιουργίες τής «Ντάγκ Φίλμ», τής
«Νόβακ-Φίλμ», τού Όρέστη Λά
σκου κ.ά. Τά μέσα πού διέθετε
— τεχνικά καί οικονομικά — ήσαν
άναμφισβήτητα πρωτόγονα, άκό
μη καί γ ιά τήν έποχή τους, κΓ
όμως μ’ αύτά ό όπερατέρ κατώρθωνε νά έχη σωστή φω τογρα
φία, ό μοντέρ άρτιο μοντάζ καί ό
σκηνοθέτης ικανοποιητικό σύνολο.
“Αν ή έξέλιξη τής Τέχνης αύτής
ήταν φυσιολογική έπρεπε νά έχωμε σήμερα ταινίες τής ποιότητος
τού «"Οσα παίρνει ό άνεμος»
τού «Δέκα Εντολές», τού «"Αλαμο», τού « Ό άνθρωπος πού γ ύ 
ρισε άπό τό κρύο», πού μάς έδωσε
ό ’Αμερικάνικος Κ/φος, τού «"Ενας
άνδρας μια γυναίκα» πού έδωσε
ό Γαλλικός, τού
Πολωνέζικου
«Κανάλ» τού Γιαπωνέζικου «7
Σαμουράι'», τού Ρώσσικου» όταν
περνούν οί γερανοί», καθώς καί
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των κολοσσών τής Εγγλέζικης
«"Αρθουρ Ράνκ». "Ισως μάλιστα
Θά έπρεπε νά έχωμε καί πολύ
καλύτερης ποιότητος άν λάβωμε
ΰ π ’ δψη τήν έπίδοση καί τό δαι
μόνιο των Ελλήνων τεχνικών,
συγγραφέωνκαί καλλιτεχνών.
Γιατί λοιπόν, όχι μόνο δέν έχο
με τέτοια ποιότητα στις ταινίες
μας, άλλα άντίθετα, καί πέρα άπό
τις εξαιρέσεις, ό κινηματογράφος
μας είναι μεταξύ τών πιο καθυ
στερημένων; ·
Μέ ειλικρίνεια — προερχόμενη
άπό βαθύ ένδιαφέρον — πρέπει
ν’ άπαντήσωμε ότι τά αίτια είναι
πολλά καί ποικίλα... Μια βαθειά
τομή στο πρόβλημα θά μάς έδινε
τόν παρά κάτω πίνακα τών αι
τίων:
— Τέλεια άπουσία τού κράτους
άπό κάθε σοβαρή προσπά
θεια άντιμετωπίσεως τοϋ προ
βλήματος.
— Παρείσφρυσις ακαταλλήλων
άνθρώπων,
(κερδοσκόπων,
κ.λ.π.) στήν τάξη τώ ν π α 
ραγωγών.
— Προχειρότης στήν μόρφωση
καί άσκηση τώ ν στελεχών
(σΚηνόθέται-ήθδποιοί-τε-

Ό λ ο ι ένθυμούμεθα τήν άνοιξη τοΰ 1969. Στήν μνήμη μας
δένεται ή έποχή αυτή μέ τις πιό δυσάρεστες άναμνήσεις άπό
ι τόν φόβο καί τήν άνησυχία πού είχαν δημιουργήσει οί δύο
-*γ ιυγνοΐ έγκληματίαι Ντούφτ καί Μπασσενάουερ.
; Ό άπολογισμός τής άπανθρώπου δράσεως τών δύο αύτών
-’θρωπομόρφων τεράτων ήταν δύο νεκροί καί ένας τραυμαίας στό πρατήριο MOBIL στή Θήβα, καί ακόμη τέσσεροι
εκροί: στή Μαλακάσα ένας πωλητής Βενζίνης, στή Βούλα
ίνας έλληνοαμερικανός, στό Καβούρι ένας φτωχός βιοπαλεστής όδηγός ταξί καί στήν κακιά Σκάλα ένας μετανάστης
ι Έλληνας τής Γερμανίας πού τό πτώμα του εόρέθη έπιμελώς
| κρυμμένο σέ όρεινή περιοχή 13 χιλιόμετρα πέραν τών Πατρών.
’Ακόμη άπό τήν άνάκριση πού διεξήχθη μέ πολύ δεξιοτεχνία,
| ύπομονή καί μεθοδικότητα στήν ’Ασφάλεια Χωροφυλακής
Προαστίων Πρωτευούσης βγήκαν στήν έπιφάνεια σημαντικός
I άριθμός έγκληματικών πράξεων πού είχαν διαπράξει οί ίδιοι
έγκληματίαι μέ βάβαρο τρόπο στό έξωτερικό.
'Ο ξένος τύπος έπέκρινε τότε τούς ξένους άστυνομικούς γιά
έπαγγελματική ανεπάρκεια καί έπλεκε τό έγκώμιο τής Ε λλ η 
νικής Χωροφυλακής γιά τήν έπιτυχία της.

χυικοί).
— ’Αδιαφορία, τών δοκίμων
Ελλήνων συγγραφέων, εις
τό νά είδικευθοϋν ώς σενάριογράφοι.
— Κακή κατανομή καί διάρθρω-

Ι
I
!

Κοινωνικό περιεχόμενο, δραματικές σκηνές, σύγχρονοι
επιστημονικοί άστυνομικαί μέθοδοι, έρωτες, οίκ ογενειακές
δυστυχίες, άγωνία καί ένημέρωση τοΰ κοινού είναι τά κύρια
αρακτηριστικά ένός κινηματογραφικού έργου πού άρχισε
ά γράφη ό βραβευμένος σεναριογράφος καί σκηνοθέτης
| Ιάνος Γλυκοφρύδης μέ βάση τήν άστυνομική δράση καί τά
/κλήματα τών δύο άλλοδαπών Ντούφτ καί Μπασσενάουερ.
Μετά τήν υπογραφή τών συμβολαίων τήν όποιαν είκονίζει
ή φωτογραφία άπό τήν παραγωγό Ε ταιρία Συνεταιρισμό
ιίθουσαρχών κινηματογραφιστών Ελλάδος (ΣΑΚΕ) καί
ιόν διεθνούς άκτινοβολίας ήθοποιό Νίκο Κούρκουλο, ό
όποιος θά παίζη τόν ρόλο τοΰ πρωταγωνιστοΰ άστυνομικοΰ,
έλπίζουμε τόν προσεχή χειμώνα νά δούμε τήν ταινία αυτή
κλιτούς κινηματογράφους.
Τό θέμα, χωρίς παραμύθι, πιστεύομε ότι υποδηλώνει τήν
ξέλιξη τού έλληνικοΰ κινηματογράφου καί σάν υπόθεση θά
ποκινήση τό εύρύτερον ένδιαφέρον στό έσωτερικό καί τό
ξωτερικό.
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σις τών έττί μέρους κ/φικώι
εργασιών: (Στούντιο, π α
ραγω γή, έργαστήρια, αϊθου
σαι προβολής).
"Ενα ένα θά έξετάσωμε καί θ
άναλίσωμε σέ έπόμενα σημειώμα
τα τά αίτια τούτα.—

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΙΗΓΗΜΑ

Π ουτίγκα
ρέ
βατόμουρα

ΑΓΚΑΒΑ ΚΡΙΣΤΙ

Η ΡΑ Κ Λ Η Σ Πουαρώ καθόταν
μέ τον φίλο του, Χένρυ Μπόννινγκτον σ’ ένα από τά τραπεζά
κια τοϋ «Γκαλλάν Έντέβορ», στην
Κίνγκς Ρόαντ τής Τζέλζια. Ό κύ
ριος Μπόννινγκτον ήταν τακτικός
πελάτης του κέντρου, μέ τήν ήρεμη
ζεστή άτμόσφαιρα καί τά καλομαγειρεμένα φαγητά.
'Η Μόλλυ, ή συμπαθητική γκαρσόνα, χαιρέτισε τό Μπόννινγκτον σαν
ένα παλιό φίλο. ' Υπερηφανευόταν
πάντα ότι θυμόταν τις προτιμήσεις
όλων των πελατών τοϋ κέντρου. Πή
ρε τήν παραγγελία, πού ήξερε ήδη,
κι’ άπομακρύνθηκε.
— Καλό κορίτσι, κούνησε έπιδοκιμαστικά τό κεφάλι του ό κύριος
Μπόννινγκτον.
Στον καιρό της,
ήταν σωστή κούκλα — όλοι οί
ζωγράφοι έρχονταν έδώ γιά να τήν
σκιτσάρουν. ϋέρει νά περιποιηθή
έναν πελάτη, καί ξέρει κι’ ένα σωρό
άλλα πράγματα.
— Πάντα τις ίδιες προτιμήσεις
έχουν οί πελάτες σου, Μόλλυ;
ρώτησε ό Πουαρώ τήν γυναίκα,
όταν ξαναγύρισε μέ τον δίσκο. Θέλω
νά πώ, παραγγέλλουν κάθε φορά τό
ίδιο είδος φαγητού; Δέν τούς αρέ
σει μιά αλλαγή, πότε - π ότε;
— Στούς κυρίους οχι, κύριε.
Στις κυρίες πάντα. Προτιμούν τήν
ποικιλία.
— Θά δής όλων των ειδών τις
παραξενιές έδώ μέσα, φίλε μου,
είπε ό κύριος Μπόννινγκτον, κυττάζοντας γύρω του, στά τραπεζά
κια. Βλέπεις έκεΐνο τον παράξενο
τύπο μέ τό γένι, στή γωνιά; 'Η
Μόλλυ θά σοϋ πή ότι έρχεται πάν
τοτε εδώ, κάθε Τρίτη καί Πέμπτη.

0

Κάνει τα- ίδιο' πράγμα, δέκα χρόνια
τώρα, κι’ ωστόσο κανένας έδώ μέσα
δέν ξέρει τ ’ όνομά του ή τό μέρος
πού κατοικεί, ή τήν δουλειά πού
κάνει. . . ’Ά ν τό καλοσκεφτής,
είναι αρκετά περίεργο.
— ’Ά , μιλάτε γιά τον «Γέρο Χρόνο»; είπε ή Μόλλυ, πού είχε
άπομακρυνθή γιά κάποια παραγγε
λία, καί τώρα τούς είχε ξαναπλησιάσει. ’Έ ρχεται έδώ κάθε Τρίτη καί
Πέμπτη.
Φανταστήτε τώρα τί
έγινε, όταν τήν περασμένη βδομάδα
τον είδαμε νά μπαίνη στο κέντρο
τήν Δευτέρα! ’Εγώ, άναστατώθηκα!
Νόμιζα οτι είχα κάνει λάθος στις
ήμέρες, κι ήταν Τρίτη χωρίς νά τό
θυμάμαι!. . . Τήν έπομένη, όμως
ήρθε κανονικά, όπως πάντα. Φαί
νεται ότι τής Δευτέρας ήταν έξτρα.
------ Πολύ περίεργο, μουρμούρισε
ό Πουαρώ. ’Αναρωτιέμαι τί ήταν
άραγε έκεΐνο πού τον έκανε νά βγή
άπό τήν συνήθειά του:
— ’Ά ν θέλετε ν’ άκούσετε τή
γνώμη μου κύριε, κάποια στενοχώ
ρια είχε ό άνθρωπος. . .
— Γιατί τό λές αύτό; Σοϋ φάνη
κε παράξενος ό τρόπος του;
’Ό χ ι, δέν ήταν ό τρόπος του, α
κριβώς, είπε ή Μόλλυ. Ό άνθρωπος
ήταν πολύ ήρεμος, όπως πάντα,
καί λιγόλογος, όπως κάθε φορά.
Εκέϊνο πού έκανε έντύπωσι στήν
γκαρσόνα, ήταν ή παραγγελία του.
Δέκα χρόνια, πού σύχναζε στο
«Γκαλλάν Έντέβορ», ποτέ δέν είχε
πάρει πουτίγκα ή βατόμουρα, κι’
ήταν έξακριβωμένο ότι τήν παχειά
σούπα ούτε νά τήν άκούση δέν
ήθελε.
— 'Ωστόσο, τό βράδυ τής Δευτέ
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ρας, μοΰ παρήγγειλε παχειά ντοματόσουπα, μπιφτέκι, πουτίγκα καί
τάρτα μέ βατόμουρα! είπε ή Μόλλυ.
Μοΰ φάνηκε άφηρημένος καί λιγάκι
στενοχωρημένος, σάν νά σκεπτόταν
κάτι τό δυσάρεστο.
— Πολύ - πολύ ένδιαφέρον, μουρ
μούρισε πάλι ό Πουαρώ, όταν ή
γυναίκα άπομακρύνθηκε άπό τό
τραπέζι τους. Θά ήθελα ν’ ακούσω
τήν γνώμη σου γ ι’ αύτό, φίλε μου
Μπόννινγκτον.
— Μά, ίσως ό γέρος πήγε στο
γιατρό του, κι’ έκεΐνος τοϋ είπε
ν’ άλλάξη διαιτολόγιο. . .
— Καί νά τρώη παχειά σούπα μέ
ντομάτα, πουτίγκα καί βατόμουρα;
Ποιος γιατρός θά ήταν τόσο τρελλός νά δώση μιά τέτοια δίαιτα σέ
άσθενή του;
— Χμ, τότε. . . δέν ξέρω. ’Ίσως,
όμως ό γέρος νά παράγγειλε άφηρημένα, χωρίς νά δίνη σημασία στο
τί θά έτρωγε. “Αν κάτι τον απασχο
λούσε πολύ, δέν νομίζω ότι θά έδινε
προσοχή στο φαγητό του. . .
’Αλλά ό διάσημος ντέτεκτιβ είχε
διαφορετική γνώμη. Κούνησε τό
κεφάλι του, χωρίς νά πή τίποτα.
— Μή μοΰ πής τώρα, Πουαρώ,
ότι ξέρεις καί τί σκεπτόταν ό γέρος
την ώρα πού έτρωγε τή σούπα του!
διαμαρτυρήθηκε ό φίλος του. Μή
μοϋ πής, πρόσθεσε γελώντας, ότι
είχε στο νοΰ του καμμιά δολοφο
νία !
Αλλά ό Πουαρώ, δέν γέλασε.
Δέν βρήκε καθόλου άστεία αύτή τή
σκέψι.
Τρεις βδομάδες άργότερα, ό 'Η 
ρακλής Πουαρώ κι’ ό φίλος του

Μπόννινγκτον συναντήθηκαν ξανά—
αύτή τή φορά, στον υπόγειο σιδηρό
δρομο.
— Θυμάσαι τον φίλο μας τον
«Γέρο Χρόνο», για τον όποιο μιλού
σαμε προ ημερών, στο «Γκαλλάν
Έντέβορ»; Δεν θά παραξενευόμουνα
αν μάθαινα δτι πήγε σ’ έναν άλλο
κόσμο καλύτερο. ’Έ χει να πατήση
μιά βδομάδα τό πόδι του στο κέντρο.
Ή Μόλλυ άνησυχεί πολύ.
Τα πράσινα μάτια τοϋ Πουαρώ
έλαμψαν. Πριν προλάβη να πή τί
ποτα, δμως, ό Μπόννιγκτον, τδν
χαιρέτισε καί πήδησε άπό τό τραίνο
στον σταθμό του. 'Ο ντέτεκτιβ
κούνησε τό κεφάλι του, βυθισμένος
σέ σκέψεις.
Αργότερα, δταν πήγε σπίτι του,
κάθησε στο γραφείο του, μελετών
τας ένα κατάλογο άνθρώπων πού ή
νεκρολογία τους είχε δημοσιευθή
πρόσφατα στις έφημερίδες.
— Χένρυ Γκασκών, μουρμούρισε
σέ μιά στιγμή σταματώντας τό
δάχτυλό του σ’ ένα όνομα. Ε ξήντα έννιά χρόνων. ’Ίσω ς είναι αύτός. . .
Θά δοΰμε. . .
Τό ίδιο άπόγευμα ό Πουαρώ κα
θόταν στο ιατρείο τοϋ δόκτοροα
Μάκ ’Άντριους λίγο μακρύτερα άπό
τήν Κίνγκς Ρόαντ. "Ο Μάκ Ά ν τριους ήταν ένας ψηλός, κοκκινο
μάλλης Σκωτσέζος, μέ έξυπνο πρό
σωπο.
— Γκασκών; είπε. Ναι, βέβαια.
'Ένας εκκεντρικός τύπος. ’Έμενε
μόνος του σ’ ένα μεγάλο, παλιό σπί
τι, πού πρόκειται νά τό κατεδαφί
σουν γιά νά κτίσουν μιά μοντέρνα
πολυκατοικία. Δεν ήταν πελάτης
μου, άλλά τον έβλεπα συχνά νά
περνάη άπό τον δρόμο έξω καί ήξερα
ποός ήταν. . . Πρώτος τό πήρε εΐδησι ό γαλατάς. Οί μποτίλιες τοϋ
γάλατος έμεναν έξω άπό τό σπίτι
του, άθικτες. Στο τέλος, οί διπλα
νοί ειδοποίησαν τήν άστυνομία πού
έσπασε τήν πόρτα. Τον βρήκαν νε
κρό. Ε ίχε πέσει άπό τή σκάλα καί
τσακίσει τήν πλάτη καί τό κεφάλι
του. Φορούσε μιά ρόμπ ντέ σάμπρ,
πού τό κορδόνι της ήταν λυτό.
Φαίνεται δτι αύτό ήταν ή αιτία τοϋ
κακοΰ, τό πάτησε κι’ έπεσε. . .
— 'Ώστε, φαίνεται δτι πρόκειται
γ ι’ άτύχημα, παρατήρησε ό Πουα
ρώ.
— Ά τύχημα, ναί.
— Ε ίχε άλλους συγγενείς; ρώτη
σε ό ντέτεκτιβ.
— Ε ίχε καί έναν άνηψιό, πού
έρχόταν κι’ έβλεπε τον θειο του
μιά φορά τον μήνα. Λεγόταν Τζώρτζ
Λόρριμερ καί ήταν γιατρός. ’Έ μ ε

νε στο Ούίμπλετον. "Αν στενοχωρή
θηκε πολύ γιά τον θάνατο τοϋ Γκα
σκών ; Ναί, βέβαια, μέ δλο πού στήν
πραγματικότητα, τον ήξερε τόσο
λίγο.
— Πριν άπό πόσες ώρες είχε πεθάνει ό κύριος Γκασκών, δταν τον
είδατε; ρώτησε ό Πουαρώ τον Μάκ
Άντριους.
ΤΗταν μιά έρώτησι πού δέν έ
παιρνε κατηγορηματική άπάντησι,
μιά καί είχε περάσει μιά. τουλάχι
στον μέρα δταν βρήκαν τό πτώμα.
Ό γιατρός ύπολόγιζε δτι ό θάνατος
πρέπει νά τον βρήκε πριν άπό σα
ράντα - όκτώ ώρες, τό λιγώτερο,
κι’ δχι περισσότερο άπό εβδομήντα
δύο. 'Υπήρχε, δμως, στήν τσέπη
του ένα γράμμα, μέ ημερομηνία
τής 3ης τοϋ μηνάς. Αύτό σήμαινε
δτι ό Γκασκών ήταν ζωντανός γύρω
στις έννιά καί είκοσι τό άπόγευμα
τής 3ης τοϋ μηνός.
Τό γεγονός αύτό τοποθετούσε την
ώρα τοϋ θανάτου μετά τις έννιά καί
είκοσι. Τό περιεχόμενο τοϋ στομα
χιού τοϋ νεκροΰ δταν έγινε ή νεκρο
ψία, συμφωνούσε μ’ αύτή τήν ώρα.
Ό Γκασκών είχε δειπνήσει δυο
περίπου ώρες πριν, κατά τις έπτάμιση, δηλαδή, δπως είναι ή συνή
θεια στήν ’Αγγλία.
— Μήπως ξέρετα πότε είδαν γιά
τελευταία φορά ζωντανό τον Γκα
σκών; ρώτησε ό Πουαρώ.
— Τον είδαν κατά τις έπτάμιση
στο «Γκαλλάν Έντέβορ» τήν Τρίτη,
3 τού μηνός. Συνήθιζε, δπως ξέρω,
νά πηγαίνη έκεϊ κάθε Τρίτη καί
Πέμπτη. . . Ξέρετε δτι ό γέρος είχε
μανία μέ τήν ζωγραφική; Τά κατάφερνε άπαίσια, δμως.
— Δέν είχε φίλους, συγγενείς,
έκτος άπό έκεϊνον τον άνηψιό;
— Είχε, ένα δίδυμο άδελφό. Ή
ιστορία του είναι πολύ περίεργη.
Είχαν νά ιδωθούν πολλά χρόνια.
»'Θ Άντονυ Γκασκών, ό άδελφός
του, παντρεύτηκε μιά πολύ πλού
σια γυναίκα, κι’ έγκατέλειψε τήν
ζωγραφική. Τ ’ άδέλφια μάλωσαν γι’
αύτό τό ζήτημα κι’ άπό τότε, έκα
ναν χρόνια νά ιδωθούν. Τό περίεργο
είναι δτι καί οί δύο πέθαναν τήν
ίδια μέρα. Ό «μεγαλύτερος», δί
δυμος άδελφός πέθανε στις τρεις
ή ώρα, τό άπόγευμα τής τρίτης τού
μηνός — ό άλλος τοϋ «Γκαλλάν
Έντέβορ» στις έννιάμιση μέ δέκα,
τό ίδιο βράδυ.
— Ζοΰσε ή γυναίκα τού μεγάλου
άδελφοΰ; ρώτησε ό Πουαρώ.
— "Οχι, δέν ζοΰσε. Είχε πεθάνει
πριν άπό κάμποσα χρόνια. 'Ο Ά ν το 
νυ Γκασκών, έμενε σ’ ένα σπίτι,

στο Κίνγκστον Χίλ, κι’ είχε τήν
φήμη ένός πολύ ιδιότροπου γέρου.
Ό Πουαρώ κούνησε τό κεφάλι
του, συλλογισμένα.
— Τί σκέπτεσθε, κύριε Πουαρώ;
ρώτησε ό γιατρός. "Αν ύποπτεύεσθε
τον Λόρριμερ πρέπει νά ξέρετε
δτι πέφτετε έξω. Βρισκόταν στο
Ούίμπλετον κι’ έπαιζε μπριτζ,
άπό τις όκτώμιση μέχρι τά μεσά
νυχτα, τήν τρίτη τού μηνός. Ά π ο δείχτηκε αύτό στήν άνάκρισι.
— Δέν μπορεί νά ξέρη κανείς πο
τέ. . . μουρμούρισε άόριστα ό μι
κρόσωμος Βέλγος. 'Οπωσδήποτε
εύχαριστώ πολύ καί ζητώ συγγνώ
μην γιά τήν ένόχλησι.
Προχώρησε προς τήν πόρτα, κι’
ό γιατρός τον άκολούθησε.
— Δέν βρίσκω τον θάνατο τού
Γκασκών ύποπτο, παρετήρησε ό
Μάκ "Αντριους. Νομίζω δτι έπεσε.
’Εσείς, πιστεύετε δτι κάποιος τον
έσπρωξε. Τί νά σάς π ώ ; Αύτό είναι
κάτι πού. . .
'Ο Πουαρώ χαμογέλασε:
— Είμαι πολύ πεισματάρης, εί
πε. "Οταν μοΰ καρφωθή μιά ιδέα
στο μυαλό, δύσκολα βγαίνει. . .
Αλήθεια, μήπως ξέρετε αν ό Χένρυ
Γκασκών είχε ψεύτικα δόντια:
'Ο γιατρός τά έχασε.
— "Οχι, είπε, ό Χένρυ Γκασκών,
παρά τήν ήλικία του, είχε γερά
καί λευκά δόντια. Τό είχα προσέξει
αύτό στή νεκροψία, καί μοΰ είχε
κάνει έντύπωσι.
Στο «Γκαλλάν Έντέβορ» ό Που
αρώ έπιασε τό τραπεζάκι πού είχε
κρατήσει τήν άλλη φορά ό Μπόννινγκτον. 'Η γκαρσόνα δέν ήταν ή Μόλ
λυ. ’Ηταν ένα κορίτσι, πού ήξερε
κι’ αύτό τον Χένρυ Γκασκών.
— ΤΗταν πελάτης μας, είπε στον
μικρόσωμο Βέλγο ντέτεκτιβ. Έ ρχό
ταν έδώ χρόνια καί χρόνια. . . Δέν
ξέραμε δτι λεγόταν Χένρυ Γκασκών,
ώς τήν ήμέρα πού διαβάσαμε τό
νεκρόσιμο, καί είδαμε τήν φωτο
γραφία του. . . ’Εμείς έδώ τον λέγα
με «ό γέρο - Χρόνος».
Τήν ήμέρα τού θανάτου του, ό
«γέρο - Χρόνος» είχε δειπνήσει
δπως κάθε Τρίτη, στο «Γκαλλάν
Έντέβορ» έξακρίβωσε ό Πουαρώ.
Είχε παραγγείλει μιά σούπα καί
μπιφτέκι, βατόμουρα, πουτίγκα,
μηλόπιττα καί τυρί.
— Καί νά σκεφτή κανείς, δτι
δυο ώρες μετά, ήταν νεκρός, είπε
ή γκαρσόνα.
Κούνησε τό κεφάλι της κι’ άπομακρύνθηκε...
Ο ΠΟΥΑΡΩ

δέν δυσκολεύτηκε

νά βρή τον ανακριτή καί ν’ άνοι κά χρόνια, είχαν έ'ρθει σέ διάστασι, ύποψία μου γιά τήν πλαστοπροσω
ξη μαζί του κουβέντα για τον χωρίς, δμως νά πάρουν διαζύγιο. πία. Ά ν δέν έπεφτα έξω στούς ύΧένρυ Γκασκών. ’Ανάμεσα στ’ άλ
— Θά μαντεύετε, ύποθέτω, δτι πολογισμούς μου ό Χένρυ Γκασκών
λα, κάποια στιγμή έκανε λόγο καί ό σύζυγός της ήταν ό θειος σας, είχε πεθάνει — γιά τήν άκρίβεια
γιά τό γράμμα πού βρέθηκε στήν κύριε Λόρριμερ, είπε ό Πουαρώ.
είχε δολοφονηθή άπό τον άνθρωπο
τσέπη τοϋ νεκροϋ. ’Ή ταν άπό τον
— Ό θείος μου ; Ανοησίες! πού πήρε τή θέσι του.
άνηψιό του, δόκτορα Τζώρτζ Λόρ- Ή γυναίκα του πέθανε έδώ καί
Μέ λίγη μεταμφίεσι, δλα ήταν
ριμερ καί είχε βοηθήσει πολύ νά κάμποσα χρόνια τώρα, είπε.
εύκολα. "Επειτα, μή ξεχνάτε καί
προσδιορισθή ή ώρα τοϋ θανάτου
— Δέν έννοώ τον θειο σας τον τήν φυσική ομοιότητα πού είχαν
τοϋ γέρου.
’Άντονυ, άλλά τον Χένρυ, κύριε ό άνηψιος μέ τον θείο. Είχαν δή
'Ο Πουαρώ ζήτησε τήν άδεια Λόρριμερ.
γιά τελευταία φορά τον Χένρυ
νά το διαβάση. Ό άλλος συμφώνησε
— Τό θειο Χένρυ; Μά, ήταν γεΓκασκών, στις επτά τό άπόγευμα,
πρόθυμα.
Το γράμμα έγραφε : ροντοπαλλήκαρο !
στο «Γκαλλάν Έντέβορ» — δυο
«’Αγαπητέ θείε Χένρυ.
—"Ετσι πιστεύατε, είπε ό Πουα ώρες περίπου, πριν άπό τον θάνατό
Λυπάμαι πολύ πού. στήν ύπό- ρώ χωρίς νά κοκκινήση. Δέν υ του, δηλαδή. . . Τό περιεχόμενο τού
θεσι μέ τον θείο ’Άντονυ άπέτυχα. πάρχει άμφιβολία, ώστόσο, δτι ή στομαχιού του — ή κατάστασι πού
Δέν έδειξε κανένα ενθουσιασμό, δταν γυναίκα πού ήρθε καί μέ βρήκε, βρίσκονταν οί τροφές - συμφωνούν
τοϋ μίλησα γιά μια συνάντηση μα ήταν σύζυγός του. Μοΰ έδειξε τά μέ τό γράμμα, πού έγραψε ό άφοζί σας. Μοΰ είπε ν’ άφήσω τά πιστοποιητικά τού γάμου της. .
σιωμένος άνηψιος. Ά ν ύποθέσουμε,
πράγματα δπως ήταν. . . Φυσικά, Βλέπετε κύριε Λόρριμερ,- πόσο μιά δμως, δτι τό φαγητό δέν ήταν δεί
είναι άρρωστος. Το τέλος του πλη μικρή λεπτομέρεια μπορεί ν’ άνα- πνο άλλά γεύμα; "Αν, δηλαδή, ό
σιάζει. . . Φανταστήτε, στήν άρχή τρέψη τά σχέδιά σας; Κάνατε ένα Χένρυ Γκασκών πέθανε δυο ώρες
δέν μπορούσε νά θυμηθή ποιος εί- φόνο γιά τό τίποτα!. . .
μετά τό γεύμα;
σθε.
Τ ’ άνοιχτόχρωμα μάτια τού ΛόρΣ ’ αύτή
τήν περίπτωσι, τό
Λυπούμαι πολύ πού άπέτυχα, δέν ριμερ γέμισαν τρόμο.
άλλοθι τοϋ «άφοσιωμένου άνηψιοΰ»
νομίζω δμως δτι είναι άπό δικό
— ’Αλήθεια, συμπλήρωσε ήσυχα καί δολοφόνου, πάει περίπατο.
μου σφάλμα.
ό Πουαρώ, κυττάζοντας άπό τήν
— Μά, δέν καταλαβαίνω, μουρ
'Ο άφωσιωμένος σας άνηψιος
άνοιχτή πόρτα τής τραπεζαρίας τό
μούρισε μέ ύφος σαστισμένο ό
Τζώρτζ Λόρριμερ» στρωμένο τραπέζι, έπειδή, δπως Μπόννινγκτον. Γιατί. . . Γιά ποιο
— Περίφημα! σχολίασε μέσα βλέπω, τρώτε πάλι πουτίγκα καί λόγο νά σκοτώση ό Λόρριμερ τον
άπό τά δόντια του, ό μικρόσωμος βατόμουρα, έχω νά παρατηρήσω θείο - Χένρυ, μιά κι’ ό τελευταίος
Βέλγος.
δτι είναι μιά πολύ κακή συνήθεια, ήταν σχεδόν πτωχός;
Ή επομένη του έπίσκεψι ήταν πού θά σάς στείλη σ-ίόν άλλο κόσμο.'.
— Ναι άλλά μέ τον θάνατο τού
στήν κυρία Ά μέλια Χίλ, μαγείρισ Λένε δτι τά βατόμουρα έχουν πολλές πλούσιο άδελφοΰ του, τού οποίου
σα καί οικονόμο τοϋ ’Άντονυ Γκα βιταμίνες. . . Πρώτη φορά, δμωφ, ήταν
ό μοναδικός
κληρονόμος
σκών.
οί βιταμίνες τους θά στείλουν στον σύμφωνα μέ τον νόμο, ό Χένρυ
Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια άλλο κόσμο έναν άνθρωπο! Ε σάς,
Γκασκών γίνεται αύτόματα πλού
ήταν στήν ύπηρεσία τοϋ Γκασκών, κύριε Λόρριμερ!
σιος. Μοναδικός συγγενής του τώρα
είπε ή γυναίκα καί δέν ήξερε άνθρω
— Βλέπεις, φίλε μου, οί λε είναι ό Λόρριμερ. Ά ν ό θείος Χένρυ
πο πιο ιδιότροπο άπό αύτόν. Ή τα ν
πτομέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο πεθάνη, τον κληρονομεί.
πολύ πλούσιος καί ή περιουσία του, πάντοτε στή ζωή μας, έλεγε τό
Κι’ αύτό άποφασίζει νά κάνη.
σύμφωνα μέ τον νόμο, σέ περίπτωβράδυ τής ίδιας μέρας ό Πουαρώ, Νά «βοηθήση» τον θείο Χένρυ
σι θανάτου του, πήγαινε στον άδε- στον φίλο του Μπόννινγκτον. "Ενας νά έγκαταλείψη τον πικρό αύτό κό
φό του Χένρυ, μέ τον όποιο είχε άνθρωπος πού τον άπασχολεΤ ένα σμο. Γ Γ αύτό σκοτώνει τό μεσημέρι
άπό χρόνια διακόψει κάθε σχέσι.
σοβαρό πρόβλημα, δπως ύποτίθε- τής 3ης τού μηνός δυο ώρες μετά
— 'Ο καημένος ό κύριος Χένρυ, ται δτι άπασχολοΰσε τον Χένρυ τό γεύμα του, τον Χένρυ Γκασκών,
είχε προσπαθήσει νά συμφιλιωθή
Γ κασκών, δέν σκέπτεται έκείνη * καί κατόπιν, έκμεταλλευόμενος καί
μαζί του δταν είδε δτι ήταν άσχη άκριβώς τήν ήμέρα ν’ άλλάξη τό τήν φυσική του ομοιότητα μέ τον
μα στήν υγεία του, άλλα ό κύριος «μενού» του. Τό άντίθετο! Ά φίνει θείο του, μεταμφιέζεται σέ γέρο ’Άντονυ δέν ήθελε νά τον δεχτή. τήν γκαρσόνα νά τού φέρη τό φαγη Χρόνο» καί πηγαίνει στο «Γκαλλά
'Ο Πουαρώ είχε μάθει δσα ήθε τό πού τρώει συνήθως.
Έντέβορ» νά παραγγείλη τήν ντολε. 'Ο έπόμενος σταθμός του ήταν
Έ ξ άλλου, δέν μπορεί ό Γκα ματόσουπα καί τά βατόμουρα πού
στο Ντόρσετ Στήρ, στο Ούίμπλε- σκών, πού άντιπαθοΰσε δέκα ολό τοϋ άρέσουν. . . Είναι σίγουρος
τον, δπου είχε τήν κατοικία του ό κληρα χρόνια τήν παχειά σούπα καί δτι κανένας δέν θά τον άναγνωρίση,
δόκτωρ Τζώρτζ Λόρριμερ.
τά βατόμουρα, νά παραγγείλη αύτά γιατί τήν προηγούμενη Δευτέρα,
Βρήκε τον γιατρό έκεϊ. Ή τ α ν ένας άκριβώς τά πράγματα ξαφνικά. είχε φροντίσει νά κάνη μιά «γενική
άντρας κανονικού άναστήματος, κα- Μόνο άν ήταν κάποιος άλλος στή δοκιμή. Είδε δτι κανένας δέν τον
λοξυρισμένος, μέ καστανά μαλλιά θέσι τού Χένρυ Γκασκών θά μπο άναγνώρισε καί σιγουρεύτηκε δτι
καί άνοιχτόχρωμα μάτια. 'ΟΠουα- ρούσε νά παραγγείλη τά δσα παράγω δλα θά πήγαιναν καλά. "Ετσι, σκο
ρώ συστήθηκε κι’ έξήγησε δτι λίγες γειλε.
τώνει τον θείο - Χένρυ, καί γράφει
μέρες πριν είχε πάει νά τον συνάν
Καί τό γεγονός δτι ό «γέρο - τό γράμμα τό όποιο φτάνει στο σπί
τηση κάποια γυναίκα. Ή τ α ν στε Χρόνος» είχε κάνει έντελώς άπροστ τι τού γέρου κατά τις έννιά. Τότε,
νοχωρημένη είπε, γιατί δέν βρι δόκητα τήν έμφάνισί του στο ο «άφοσιωμένος άνηψιος» παίρνει
σκόταν σέ καλές σχέσεις μέ τον «Γκαλλάν Έντέβορ» καί τό άπό- τό γράμμα του καί τό βάζει στήν
άντρα της, καί στο τέλος, πριν μερι γευμα τής Δευτέρας, ένίσχυσε τήν τσέπη τού θείου του.
Συνέχεια εις χήν 48 σελ.

Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΕΝ ΕΣ9ΥΣΕ

Ο Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ ΟΣ Α ΘΛ ΗΤ Ι Σ ΜΟΣ
ΤΟ -1970
Α
Έ νας τομεϋς είς τόν όποιον έμφανίζεται άνάγλυφη ή προσπάθεια τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως διά τήν έξογίανσιν καί
τήν άναδημιουργίαν τής Χώρας, είναι καί
δ ’Αθλητισμός.
Κατά τό πρόσφατον παρελθόν αί άθλητικαί άξίαι τής Χώρας εϊχον έκμηδενισθή. ΕΙς δλας τάς διεθνείς άναμετρή
σεις έγνωρίζαμε ήττας καί τό φίλαθλον
αίσθημα έπλημμύριζε άπό πικρίας καίάπογοητεύσεις. ολλάκις είχεν ύποστηριχθή ύπό διαφόρων, ή άποψις τής άποχής άπό διεθνείς συναντήσεις, διότι έξετίθετο τό έλληνικόν όνομα.
Κατ’ εότυχή συγκυρίαν, τήν 21 ην
’Απριλίου 1967 ήνοιξαν διάπλατα αί πϋλαι τής προόδου καί ό ζωοδότης ήλιος
τής αναδημιουργίας έφώτισε περίλαμπρα
τόν έλληνικόν χώρον. ’Από τής ιστορι
κής, διά τήν Έλλάδά, ήμέρας έκείνης ήρχισεν ό προγραμματισμός δι’ ένα καλύ
τερον μέλλον. Καί έπειδή ώς γνωστόν, τό
μέλλον έκφράζεται άπό τήν νεότητα, δ
σοφός πρωτεργάτης τής ’Επαναστάσεως
καί άξιος πρωθυπουργός κ. Γεώργιος
Παπαδόπουλος ανέθεσε τό έργον τής έκ
βάθρων άνασυγκροτήσεως τοϋ 'Ελληνι
κού ’Αθλητισμού είς τόν Κωνσταντίνον
Άσλανίδην, ισάξιον συνεργάτην καί
συμπαραστάτην του είς τήν έθνικήν ύπόθεσιν.
Ά φ ’ ής στιγμής ό κ. Κ. Άσλανίδης
άνέλαβε τά ήνία τού Άθλητισμοΰήλλαξε
ριζικώς ή έπικρατούσα κατάστασις, διά
νά φθάσωμεν είς τήν άπόλυτον αισιοδο
ξίαν άπό τήν όποιαν σήμερον πλημμυρί
ζεται ή καρδιά τών φιλάθλων.
Μέ περίσκεψιν, μέ τετραγωνικήν
λογικήν, μέ ευθυκρισίαν καί, πρό παντός,
άμερολήπτως, άντιμετώπισε τά χρονίζοντα προβλήματα, είς τά όποια έδωσε
λύσεις ριζικάς.
Τό διοικητικόν, ή όργάνωσις, ή νομοθέτησις, ή αΰξησις τών πόρων, ή δη
μιουργία άθλητικών έγκαταστάσεων, ή
δημιουργία τεχνικών στελεχών, ή προσέλκυσις τών πολλών είς τούς άγωνιστικούς χώρους, πλήρη καί άρτια γυμναστή
ρια, ή μεταλαμπάδευσις τής πίστεως έπί
τήν νίκην, άντί τής άπαισιοδοξίας καί
τής ήττοπαθείας, ήσαν αί βάσεις τού δη
μιουργικού προγράμμάτος τού Γ. Γ. Α.
κ. Κ. Άσλανίδη.
Νέοι άνδρες είς τάς Διοικήσεις τών 'Ο
μοσπονδιών καί τών άθλητικών σωματεί
ων, έξυγίανσις τής διαιτησίας τού ποδο
σφαίρου, διά τήν έξασφάλισιν τιμίων, ά
ληθινών άποτελεσμάτων, καίρια πλήγμα
τα κατά τών δολιοφθορέων τής άθλητικής
Ιδέας, καθιέρωσις τού έπαγγελματικοΰ
ποδοσφαίρου, άναδιάρθρωσις τών Α ’ καί
Β' ’Εθνικών Κατηγοριών, ένίσχυσις όλων
τών λοιπών άθλημάτων, χάρις είς τά συνε
χώς αυξανόμενα έσοδα τού ΠΡΟ-ΠΟ, όφειλόμενα κατά πρώτον λόγον είς τήν έξασφάλισιν τιμίων άποτελεσμάτων τού
ποδοσφαίρου καί έν συνεχείς είς τήν ύπο-

δειγματικήν πλέον λειτουργίαν τού ’Ορ
γανισμού Προγνωστικών ’Αγώνων Ποδο
σφαίρου (ΟΠΑΠ), παρακολούθησις έκ
τού σύνεγγυς όλων τών άθλητικών έκδηλώσεων, σύστημα έργασίας καί συνέπεια,
Ιδού αί βασικαί άρχαί έπί τών όποιων έθεμελίωσε τό άθλητικόν οικοδόμημα τής
χώρας.
Συνεπληρώθησαν τρία χρόνια δημιουρ
γικής έργασίας τού Γ. Γ. Α. κ. Άσλανίδη.
Είς τό χρονικόν αύτό διάστημα ή άθλητική Ε λλάς ήλλαξεν δψιν. Οί κατωτέρω
συγκριτικοί άριθμοί τών έγκαταστάσεων
πού ύπήρχον είς τήν άθλητικήν Ελλάδα
μέχρι τής 21ης Α πριλίου 1967 καί τών
ευρισκομένων σήμερον είς τήν διάθεσιν
τών άθλουμένων νέων τής Χώρας, είναι
άψευδεΐς μάρτυρες τού έπιτελεσθέντος
καί συνεχώς πλουτιζομένου έργου.
’Ιδού οϊ άριθμοί:
Πρό τής
21-4-67 Σήμερον
89
161
1) ’Εθνικά Στάδια
170
2) Δημοτικά Γυμναστήρια 97
740
3) Κοινοτικά Γυμναστή ρια 235
17
4) Κολυμβητήρια
20
0
5) Κέντρα Νεότητος
4
6) Σκοπευτήρια
Διά τήν κατασκευήν τών νέων αύτών
έγκαταστάσεων ή καί τήν συμπλήρωσιν
παλαιοτέρων, ή Γ. Γ. Α. διέθεσεν έντός
τής τελευταίας τριετίας ποσόν 334.481.501
δραχμών, ήτοι άναλογία κατ’ έτος: 111.
δραχμών.
Ή τοι άναλογία κατ’ έτος 111.493.833
δραχμών, έναντι ποσού δραχμών 267.
650.000 αί όποίαι είς τό πρό δεκαετίας
προεπαναστατικόν χρονικόν διάστημα
1957-1967 είχον διατεθή.
Διά τήν ένίσχυσιν τού έργου τών Ά 
θλητικών Όμοσπονδιώνκαί Σωματείων
ή Γ. Γ. Α. διέθεσε 463.712.724 δραχ. κατά
τήν τελευταίαν τριετίαν, ένφ κατά τό
δεκαετές πρό τής 21ης Α πριλίου χρονι
κόν διάστημα είχον διατεθή μόλις 150.
393.207 ψραχ.
Ά ναλογία κατ’ έτος:
Πρό τής ’Επαναστάσεως: 15.039.320
δραχμαί.
Κατά τήν τριετίαν: 154.570.901 δρχ.
Τούτέστιν, είς τό διάστημα τ ρ ι ώ ν
μόνον έτών, ή Γ. Γ. Α. ύπό τόν κ. Κ. Ά 
σλανίδην διέθεσεν έ τ η σ ί ω ς περισσό
τερα (154.570.901 δρχ.) άπό όσα είχον
διατεθή καθ’ δλην τήν προηγηθεϊσαν
δ ε κ α ε τ ί α ν (150.393.207 δρχ,).
Διά τήν άνέγερσιν καί αύξησιν τού
άριθμοΰ τών Δημοτικών Γυμναστηρίων,
άπό 97 είς 170, καί τών Κοινοτικών άπό
235 είς 740, διετέθησαν μόνον 78.573.00
δραχμαί, έναντι 66.452.293 αί όποίαι είχον διατεθή είς τό παρελθόν. Τό ποσόν
τούτο παρουσιάζει «όπτικώς» μικράν δια
φοράν. Ή έξήγησις έρχεται μέ τήν παρατήρησιν δτι τ ώ ρ α τά χρήματα «πιά
νουν τόπον». Ό σ ο ν άφορφ τήν μηνιαίαν
άναλογίαν, αδτη έμφανίζεται ώς έξής:

Πρό τής 21ης Α πριλίου 1967, [άναλο
γία 550.000 δραχ.
Έντός τής τελευταίας τριετίας άναλο
γία 2.200.000 δραχ.
Ό σ ο ν άφορά είς τό ΣΥΝΟΛΟΝ τών
διατεθεισών πιστώσεων, τούτο άνήλθε
διά τήν τριετίαν είς 1.365.128.723 δραχ.
έναντι μόλις 595.821.646 δραχ. τής παρελθούσης ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ!
Άναλογία κατ’ έτος:
Πρό τής 21ης Α πριλίου 1967 δραχμαί
59.562.164.
Κατά τήν τριετίαν τής ’Επαναστάσεως
455.042.908 δραχ.
Διά τών άνωτέρω πιστώσεων, αίτινες
προήλθον έκ τών έσόδων τού ΠΡΟ—Π ο,
τούτέστι χωρίς νά έπιβαρυνθή ό τακτικός
προϋπολογισμός τού Κράτους, έδόθη ή
δυνατότης προβολής τού Ελληνικού Α 
θλητισμού διεθνώς. Ούδέποτε άλλοτε ή
άθλητική Ε λλάς είς τόσον βραχύ χρο
νικόν διάστημα είχε σημειώσει τό πλήθος
τών σημαντικών διεθνών νικών είς Ευρω
παϊκά, είς Παγκόσμια ή έτερα διεθνή
πρωταθλήματα, διαφόρων άθλημάτων.
Αί έπιτυχίαι τής έλληνικής όμάδος πο
δοσφαίρου, κατά τούς προκριματικούς
τού παγκοσμίου ποδοσφαιρικού πρωτα
θλήματος, μέ νίκας ή ισοπαλίας πρός όμάδας ίσχυροτάτας, όπως ή τής Πορτο
γαλίας, τής Ελβετίας καί τής Ρουμανίας,
ή άνάδειξις Όλυμπιονικών είς τά άγωνίσματα τής Έλληνορρωμαϊκής καί τής
έλευθέρας πάλης, ή νίκη Ελλήνων πα
λαιστών κατά ,ίό πρόσφατον είς Καναδά
διοργανωθέν Παγκόσμιον πρωτάθλημα
πάλης, ή νίκη Ελλήνων είς τό Εύρωπαϊκόν Πρωτάθλημα 'Ιστιοπλοΐας, αί διε
θνείς έπιτυχίαι τών έλληνικών όμάδων
καλαθοσφαιρίσεως, ή άρίστη έκπροσώπησις τής χώρας είς διεθνείς άγώνας όπλομαχίας είς Ελβετίαν, Γερμανίαν καί
Αυστρίαν, αί νίκαι τών Ελλήνων πυγμά
χων πρός τούς έγνωσμένης διεθνούς άξίας
Γάλλους πυγμάχους, αί πρόσφατοι έκπληκτικαί νίκαι τών νεαρών Ελλήνων
κολυμβητών είς τούς διεθνείς διασυλλογικούς άγώνας τής πόλεως Ντάρμσταδτ
τής Δυτικής Γερμανίας καί άλλαι πολλαί
διεθνείς νίκαι είς διαφόρους άθλητικάς
έκδηλώσεις, συνθέτουν τήν εικόνα τής
γενικής πρός όλα τά σημεία προόδου καί
άναπτύξεως τών έλληνικών σπόρ.
Θά πρέπει έπίσης νά ύπογραμμισθή δτι
πρωταρχικός σκοπός τής Γ. Γ. Α. υπήρξε
καί μάλιστα ότι έσημείωσε τεραστίαν
έπιτυχίαν
ή είς βάθος διάδοσις τ%ν
άθλημάτων, διά τής αύξήσεως τού άρι
θμοΰ τών άθλουμένων είς τούς συνεχώς
δημιουργουμένους άθλητικούς' χώρους.
Χαρακτηριστικώς άναφέρεται δτι είς
τήν κολύμβησιν καί τόν Αθλητισμόν
στίβου, ή πρόοδος είναι καταφανής, χά
ρις δέ είς τά ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ πού άναδεικνύονται, τά ρεκόρ, αί έπιδόσεις πλη
σιάζουν ήδη τά ευρωπαϊκά έπίπεδα.
Διά νά κατορθωθή τούτο, ή Γ. Γ. Α.

κατεραΑε και καταβάλλει αέναους προσπαθείας διά τήν έξυγίανσιν καί άνύψωσιν
τής στάθμης τοΟ άθλητισμοϋ τόσον είς
τόν βασικόν, τόν οικονομικόν δηλαδή
τομέα, όσον καί είς τόν διοικητικόν καί
τόν τεχνικόν.
Τό σπουδαιότερον των έπιτευγμάτων
ύπήρξεν αναμφισβήτητα ή αϋξησις των
έσόδων τοϋ ΠΡΟ—ΠΟ, συντελεσθείσα,
ώς άνεφέρθη ήδη, μέ τήν έδραίωσιν τής
έμπιστοσύνης των φιλάθλων, τόσον όσον
άφορα εις τό άδιάβλητον των άποτελεσμάτων των ποδοσφαιρικών άγώνων,όσον
καί τήν εύρυθμον καί άπολύτως άρίστην
λειτουργίαν τού θεσμού τσϋ ΠΡΟ—ΠΟ.
Έ π ’ εύκαιρίμ θά σημειώσωμεν ότι ή
άνοδος τής κινήσεως τοϋ ΠΡΟ—ΠΟ κατά
τά τελευταία τρία χρόνια ύπήρξε ραγδαία.
'Ιδού δι’ άριθμών μία παραστατική είκών
είκών τής κινήσεως τοϋ ΠΡΟ—ΠΟ:
’Από Μάρτιον 1959
μέχρις Απριλίου 1967:
Στήλαι: 512.196.349.
Έσοδα υπέρ τοϋ ’Αθλητισμού 431.609.782
δραχμαί.
Ά πό ’Απρίλιον 1967
μέχρις ’Απριλίου 1970:
Στήλαι: 1.087.309.989.
Έσοδα υπέρ τοϋ ’Αθλητισμού 1.008.367.
805 δραχμαί.
'Αναλογία κατά μήνα:
Πρό τής 21ης ’Απριλίου: 5.226.493 στήλαι
Μετά τήν 21ην Απριλίου 1967: στήλαι
30.203.055.
Αϋξησις δηλαδή είς τό έξαπλάσιον!
Τά άναφερθέντα άνήκουν είς τό ένεργητικόν τής Γ. Γ. Α. διά τό τελευταΐον
τριετές χρονικόν διάστημα.
Υπάρχουν όμως καί αϊ προοπτικοί διά
τό μέλλον, ή αισιοδοξία διά τήν αΰριον,
πού έκφράζονται διά τής θεμελιώσεως
νέων, τεράστιας σημασίας έργων, όπως
είναι:
1) Τών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
2) Τοϋ ’Αθλητικού Κέντρου τοϋ Παν
ελληνίου Γ. Σ.
3) Τοϋ Σταδίου τοϋ «Ήρακλέους» Θεσ
σαλονίκης.
4) 'Η μεταφορά τοϋ 'Ιπποδρόμου.
5) Ή άποπεράτωσις 25 νέων Εθνικών
Γυμναστηρίων, 70 Δημοτικών καί Κοι
νοτικών, 35 Συλλογικών Γυμναστηρίων
καί ή μελέτη διά τήν άνέγερσιν 30 νέων
Εθνικών Σταδίων.
Διά τά έργα αυτά προβλέπεται ή διάθεσις 480.000.000 δραχμών.
Ή δημιουργία στελεχών, διά τής λει
τουργίας
Σχολών προπονητών καίδιαιτητών, περιλαμβάνεται είς τό πρό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚαΐΜ
ΔΙΗΓΗΜΑ
Μετά, μέ τό κατάλληλο μακιγιάζ
παίρνει τη μορφή τοΰ Χένρυ Γκασκών καί πηγαίνει στο «Γκαλλάν
Έντέβορ», όπου δπως καί τήν προη
γούμενη κανένας δεν καταλαβαίνει
τήν πλαστοπροσωπία. Παραγγέλλει πάλι σούπα μέ ντομάτα, μπι
φτέκι, πουτίγκα καί βατόμουρα, μή
ξέροντας τήν άντιπάθεια πού είχε
γ ι’ αύτά τά φαγητά ό θείος του.
Είναι άπόλυτα ικανοποιημένος — ώς
τήν στιγμή πού παρουσιάζομαι
μπροστά του, διεκδικώντας τό με
ρίδιο της υποθετικής συζύγου τοϋ
θείου - Χένου.

γραμμα καί τήν δραστηριότητα τής Γ. Γ.
Τοιαϋτα Κέντρα θά δημιουργηθοϋν καί
Α .Ή δη, τόν παρελθόντα μήνα ’Ιούλιον
είς άλλας πόλεις, ώστε ό άριθμός των νά
έλειτούργησεν, ώς είχεν έξαγγελθή, ή
διπλασιασθή.
Σχολή προπονητών ποδοσφαίρου, είς τήν
Ή άθλητική Ε λλάς έλκύει ήδη τήν
όποιαν έδίδαξαν, είδικώς μετακληθέντες
προσοχήν τών φιλάθλων ’Οργανισμών,
ξένοι τεχνικοί. Τά μαθήματα παρηκοόλου τοϋ κόσμου. Μετά τήν θαυμασίαν
λούθησαν οί υποψήφιοι Έ λληνες προδιοργάνωσιν τοϋ IX Εύρωπαϊκοϋ Πρωτα
πονηταί. Ά πό τήν λειτουργίαν τής πρώ
θλήματος Αθλητισμού διά τήν όποιαν
της έπισήμου ταύτης Σχολής, προέκυψαν
ώμίλησαν χιλιάδες ξένων μέ ένθουσιαάρκετά συμπεράσματα έκ μέρους τής Γσμόν καί ή Διεθνής 'Ομοσπονδία Α θλη
Γ. Α. ΔΓ αυτό καί ή προσπάθεια θά έπατικού Τύπου έβράβευσε τήν πατρίδα μας,
ναληφθή.
διά τήν άρτίαν διοργάνωσιν είς τόν τομέα
Δέν άποκλείεται, διά τήν δημιουργίαν
τής έξυπη ρετήσεως τών ύπέρ 800 ξένων
τεχνικών στελεχών νά άποφασισθή καί ή
άπεσταλμένων Τύπου, Ραδιοφώνου καί
ομαδική άποστολή υποψηφίων προπονη Τηλεοράσεως, πολλαϊ Ευρωπαϊκοί καί
τών είς τό έξωτερικόν, μέ σκοπόν τήν
Διεθνείς Όμοσπονδίαι έπιδιώκουν καί
φοίτησιν είς άνεγνωρισμένας Σχολάς καί
άναθέτουν μέ άπόλυτον έμπιστοσύνην είς
ύπό τήν παρακολούθησιν καί έπίβλεψιν
τήν Ελλάδα τήν διοργάνωσιν διαφόρων
Έλληνος ειδικού. Τό θέμα μελετάται ύπό
διεθνών πρωταθλημάτων.
άρμοδίων, διαφόρων άθλημάτων.
Οϋτω, τήν 4—8 Αύγουστου διωργανώθη έπιτυχώς είς τήν λίμνην Ίωαννίνων,
Ή συνεργασία προπονητών καί ειδι
τό Α' Παγκόσμιον Πρωτάθλημα Κωπη
κών άθλητιάτρων, άνεγνωρίσθη ύπό τής
λασίας Εφήβων, μέ συμμετοχήν 21 ξένων
Γ.Γ.Α. ώς έπιβεβλημένη.ΔΓ αυτό καί έκχωρών, τήν 6—14 Αΰγούστου είς τό Παν
πονεΐται ειδική μελέτη, ύπό τής Ε λληνι
αθηναϊκόν Στάδιον καί τό Γυμναστή ριον
κής Αθλητιατρικής Εταιρίας, διά τήν
τοϋ Έθνικοΰ Γ. Σ. διωργανώθη τό Δ ’ Εύύποχρεωτικήν συνεργασίαν μεταξύ άρωπαϊκόν Πρωτάθλημα Μπάσκετ μπώλ,
θλητιάτρου καί προπονητοϋ, είς τρόπον
μεταξύ όμάδων νέων, ένφ διά τήν 18—23
ώστε ή ένασχόλησις καί έπίδοσις τών
Αύγούστου άνετέθη είς τήν Ε λλάδα ή
νέων είς τά σπόρ νά τεθοΰν έπί επιστη
διοργάνωσις τών Πανευρωπαϊκών Α γώ 
μονικών, υγιεινών βάσεων αΐτινες θά συμ
νων Θαλασσίου Σκι Νέων Ή Ε λληνική
βάλουν καί είς τήν βελτίωσιν τών έπιδό'Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκί, πάντοτε μέ
σεων καί τόν έλεγχον τής ύγιεινής κατατήν συμπαράστασιν τής Γ. Γ. Α., όπως
στάσεως τών άθλουμένων.
καί δι’ όλας τάς διοργανώσεις, έμερίμνηΉ δραστηριότης τής Γ.Γ.Α. δέν πε
σε διά τήν έπιτυχίαν τής τελέσεως τών
ριορίζεται μόνον είς τήν διοργάνωσιν
άγώνων. Τόν μήνα Αύγουστον έπίσης
τοϋ Αθλητισμού. Άνέλαβεν ύπό τήν έποδιεξήχθη είς τήν Ελλάδα τό Εύρωπαϊκόν
πτείαν της τούς Προσκόπους, τάς ΈλληΠρωτάθλημα 'Ιστιοπλοΐας διά σκάφη
νίδας 'Οδηγούς καί τούς Άλκίμους. Η
τύπου «Λάϊτνιγκ», χωρίς νά άναφερθοϋμε
στοργή καί τό πραγματικόν ένδιαφέρον
τής Γ.Γ.Α. διά τά τρία αύτά Σώματα, εί στούς Βαλκανικούς Αγώνας Στίβου με
ταξύ έφήβων, πού διεξήχθησαν είς τό
χεν ώς άποτέλεσμα τήν έντός βραχύτατου
Στάδιον Καραϊσκάκη τόν ’Ιούλιον καί
χρονικού διαστήματος αβξησιν τής άριθμητικής δυνάμεώς των. Οϋτω, οί Πρό ήταν θέμα μάλλον «οικογενειακό», άφοϋ
οί Βαλκανικοί Αγώνες, ώς διοργάνωσις,
σκοποι, άπό 50.000 έφθασαν τάς 90.000,
είναι πλέον κάτι τό πολύ άπλό γιά τήν ση
αί 'Οδηγοί άπό 18.000 ηύξήθησαν είς 25
μερινή Ελλάδα.
χιλιάδας καί οί Ά λκιμοι, άπό 1.000 είς
Γενικά, μέ τήν νοικοκυρεμένη καί
20 . 000 .
προγραμματισμένη έργασία πού γίνεται
Η Γ.Γ.ΓΑ. ένισχύει ποικιλοτρόπως
άπό τήν Γ.Γ.Α. χάρις είς τόν ένουσιώδη
τάς ’Οργανώσεις ταύτας, διότι προσφέ
καί άκούραστο κ. Κωνστ. Άσλανίδη, ό
ρουν είς τήν νεότητα βάσεις μέ ήθικόν
Ελληνικός Αθλητισμός άλλαξε μορφήν.
περιεχόμενον, πλήν τής ψυχαγωγίας καί
Γι’ αύτό τό λόγο καί οί Έ λληνες φίλα
άλλων χρησίμων διδαγμάτων.
θλοι, χωρίς δισταγμό, άλλά καί χωρίς
Παράλληλα καί πρός έξυπηρέτησιν τής
ύστεροβουλία, άναγνωρίζοντας τά συντενεότητος, ή Γ.Γ.Α. ΐδρυσεν είς διαφόρους
λούμενα στόν άθλητικό τομέα, έδωσαν
πόλεις τής Χώρας 20 ειδικά «Κέντρα Νεό στόν κ. Άσλανίδη τόν τίτλο τοϋ «άνατητος», όπου οί νέοι δύνανται νά προσέρμορφωτοϋ». Τίτλος δίκαιος καί άντάξιος
χωνται έλευθέρως διά νά ευρίσκουν εύχάτής μεγάλης προσπάθειας τοϋ πραγματι
ριστον άπασχόλησιν καί έπιμόρφωσιν.
κού φιλάθλου.

ξέρω τί νά πώ . . έκανε ό Μπόννινγκτον, Πώς, όμως, θά μπορέσης ν’
απόδειξης στο δικαστήριο ότι ό
άνθρωπος πού δείπνησε στις έπτά
τό άπόγευμα της 3ης τοΰ μηνός
δέν ήταν ό Χένρυ Γκασκών, αλλά ό
άνηψιός του, Τζώρτζ Λόρριμερ;
— Πολύ, άπλό, φίλε μου, πολύ
άπλό. Θά ζητήσω, την μαρτυρία
τοΰ δόκτορος Μάκ "Λντριους, πού
έκανε τήν νεκροψία. Μοΰ είπε ότι
τά δόντια τοΰ Χένρυ Γκασκών ήταν
γερά καί άσπρα. Πώς όμως μπορεί
ποτέ νά έχη άσπρα δόντια ένας
άνθρωπος πού μόλις πριν δυο ώρες
έφαγε βατόμουρα; Δέν τό ξερες
ότι τά βατόμουρα λεκιάζουν γ ι’
αρκετές μέρες τά δόντια;. . . ’Εξ
άλλου, είμαι σίγουρος ότι τά φαγη
τά πού περιείχε τό στομάχι τοΰ
ΛΟ

νεκροΰ, δέν συμφωνοΰν μέ τό «μενοΰ» πού παρήγγειλε στο «Γκαλλάν
Έντέβορ» ό υποτιθέμενος κύριος
Γκασκών. Καταλαβαίνεις τώρα φί
λε μου, γιατί σοΰ λέω ότι ή άπόδειξι είναι τόσο εύκολη;
— Δηλαδή, είπε κάπως σαστι
σμένος ό κύριος Μπόννινγκτον, θέ
λεις νά πής ότι ό Λόρριμερ μέ τά
ίδια του τά δόντια άνοιξε τόν λάκ
κο του, κι’ ότι τά βατόμουρα θά
τόν στείλουν στόν τάφο;. . . Μόλλυ,
πρόσθεσε στήν γκαρσόνα πού πλη
σίαζε έκείνη τη στιγμή μέ τόν δίσκο,
τά βατόμουρα έπιστρέφονται, Πάρε
τα πίσω, σέ παρακαλώ!. . . Ό
κύριος Πουαρώ μ’ έκανε νά τά
άντιπαθήσω!
ΑΓΚΑΘΑ Κ Ρ ΙΣ Τ Ι

ΧΡΟΝΙΚΑ

Ό Άθλος τοϋ Δαυίδ
Νά μή πή ποτέ κανένας: «Εί
μαι πολύ μικρός κι* ασήμαντος
γιά τόσο μεγάλα πράγματα» ή
«τί μπορώ νά κάνω έγώ, ό τε
λευταίος τροχός τής άμαξας».
Είναι ή στιγμή πού δίνει τις ευ
καιρίες στον καθένα μας, καί οι
περιστάσεις πού «άνδρα δείκνυσιν»... Τό σπουδαίο είναι
όπως ?θά έλεγε καί ό Κίπλιγκ
νά μπορή κανείς νά άναδείχνεται κάθε φορά άξιος αυτών τών
περιστάσεων καί νά μήν άφήνη
άνεκμετάλλευτο «τό κάθε λεπτό
πού περνάει».
Είναι μέσα στήν φύση τοΰΈλληνα, τοΰ γνήσιου Έλληνα, τό
προτέρημα τούτο — ανάμεσα
στά τόσα μας έλαττώματα — νά
ύψώνεται ξαφνικά, εκεί πού ποτέ
δέν θά τό περίμενες, νά ξεπετιέται σέ ύψη δυσθεώρητα καί νά
άναδείχνεται ήρωας, όταν ή πε
ρίσταση ακριβώς έναν ηρώα α
παιτεί...
Γιά νά αριθμήσω ένα ακόμη
ιστορικό γεγονός ανάλογο στις
σελίδες τών «Χρονικών», αφήνω
στή θέση μουνά μιλήση ένας παληός κι’ έκλεκτός μας γνώριμος,
ό Νικόλαος Μπάμπαλης, Συντα
γματάρχης Χωροφυλακής έ. ά.
Έ να χρονικό θά άφηγηθή κΓ
αυτός, μέ τήν άπλή γλώσσα τών
άνθρώπων πού μέσα τους υπάρχει
καί ζή, καί ποτέ δέν πεθαίνει,
ή Ελλάδα...
Δεκέμβριος 1942:Ένας λόχος
μελανοχιτώνων μεταβαίνει στήν
κωμόπολι Λιβάδι (Έλασσών),
καί αφού σκοτώνη, δηώνη, λεηλατή, φορτώνει τή λεία στά αυ
τοκίνητα καί παίρνει τον δρόμο
τής έπιστροφής. Τρεις άπό τούς
«γενναίους» αυτούς μελανοχίτωνες δέν έχουν ακόμη κουρασθή καί θέλουν νά συνεχίσουν
τήν διασκέδαση: Κατεβαίνουν
άπό τό αύτοκίνητο, πιάνουν τόν
δρόμο καί πλησιάζοντας όποιον
διαβάτη χωρικό παρουσιασθή

— σούρουπο είναι καί γυρνούν
στά σπίτια τους αφανισμένοι άπό
τήν κούραση οί χωριάτες — τοΰ
ζητούν ευγενικά τσιγάρο. Ό
"Ελληνας βγάζει τό πακέττο του
καί προσφέρει καί σπίρτο φιλο
φρονητικά. Ό ’Ιταλός μελανοχίτωνας ανάβει χαμογελαστός
ενώ οί δυό συνάδελφοί του βγά
ζουν τά πιστόλια τους καί κάνουν
κόσκινο τήν πλάτη τοΰ χωριάτη, ενθουσιασμένοι άπό τό «α
στείο»!
"Εξη φορές έπαναλαμβάνεται
τό «κατόρθωμα» μέ ισάριθμα
θύματα, ώσπου οί ύπόλοιποι άντιλαμβάνονται τί συμβαίνει, έγκαταλείπουν ζώα καί φορτώμα
τα καί κρύβονται όπου βροΰν.
Έπλη ροφορήθηκα—άφηγεΐται
πάντα ό Μπάμπαλης — τά φο
βερά αυτά γεγονότα τήν ιδίαν
ήμέραν καί έσπευσα νά διαμαρτυρηθώ στό ’Ιταλικό Φρουραρ
χείο, όπου έλαβα τήν υπόσχεση
ότι «θά έξετάσουν τό ζήτημα».
Έχοντας πείραν αυτών τών «ε
ξετάσεων» έγύρισα στό γραφείο
μου — Διοικητής Χωροφυλακής
Έλασσώνας ήταν τότε ό Μπά
μπαλης — καί συνέταξα διαμαρ
τυρίαν πρός τόν Διεθνή Ε ρυ
θρόν Σταυρόν τήν οποίαν καί
έστειλα — άσφαλώς στά άρχεΐα του θά ύπάρχη ακόμη —
μέ τήν κοινοποίηση στήν προϊσταμένη μου αρχή καί στούς
’Ιταλούς. Δυό ήμερες κατόπιν
μέ έκάλεσαν στό Φρουραρχείο
καί αντί γιά άλλη απάντηση μοΰ
αξίωσαν νά συντάξω άλλη έκ
θεση στήν όποιαν νά άναφέρω
ότι οί δολοφόνοι δέν ήσαν ’Ιτα
λοί αλλά... "Ελληνες άντάρτες
μέ κλεμμένες ιταλικές στολές!
Άπήντησα ήρέμως άλλά σταθερώς ότι οί δολοφόνοι ήσαν ’Ιτα
λοί μελανοχίτωνες καί ότι έπρε
πε νά τιμωρηθούν κατά τά διε
θνή νόμιμα.Ό ’Ιταλός φρούραρ
χος άφρίζει καί μέ άποπέμπει.

Στήν έξοδο μέ σταματά — τό
ίδιο έξαλλος — ένας ’Ιταλός λο
χαγός:
— Γιατί δέν χαιρετάς;
— Διότι είμαστε όμοιόβαθμοι καί συνεπώς ό χαιρετισμός
είναι στήν διακριτική μου διά
θεση. Δέν έχω αύτήν τήν διά
θεση...
— Μπορεί νά έχωμε ίδιο βα
θμό, άλλά έγώ είμαι ’Ιταλός!.,
μεγάλος!..
— ΚΓ έγώ είμαι "Ελληνας...
άκόμη πιο μεγάλος...
’Έφυγε λυσσασμένος ό ’Ιτα
λός, καί τήν έπομένη ό Φρού
ραρχος κάλεσε τόν έπαρχο κ.
Πρόκο — είναι τώρα καθηγητής
τοΰ .Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης — καί τόν προειδοποιεί:
«'Ο Διοικητής σας είναι σκλη
ροτράχηλος. Δέν θά έχω εύθύνη
γιά δ,τι τοΰ συμβή...».
Καί πράγματι, μοΰ συνέβησαν άρκετά...
» ’Ιανουάριος 1943: Οί άντάρ
τες τινάζουν τήν γέφυρα στό Έλευθεροχώρι, πέντε χιλιόμετρα
στά βόρεια τής Έλασσώνας.
Λίγο άργότερα, ένα γερμανικό
φορτηγό, ερχόμενο άπό τήν Κο
ζάνη, πάει νά περάση τήν γέ
φυρα, δέν άντιλαμβάνεται εγ
καίρως τό ρήγμα καί πέφτει στήν
χαράδρα. Τραυματίζεται βαρειά
ό οδηγός καί έλαφρότερα ό βοη
θός του, ό όποιος καί άναφέρει
στήν μονάδα του. Καταφθάνει
άμέσως ένας Γερμανός ταγμα
τάρχης, πηγαίνει κατ’ ευθείαν
στό ’Ιταλικό Φρουραρχείο καί
μαζεύει γύρω του τούς ’Ιταλούς
πού τρέμουν κυριολεκτικά.
— Φέρτε μου τόν Διοικητή
Χωροφυλακής.
Πέντε καραμπινιέροι εισβάλ
λουν στό γραφείο μου καί μέ...
προτεταμένα τά όπλα — ένώ έ
βλεπαν πώς ήμουν τελείως άο
πλος — μέ συλλαμβάνουν καί μέ
όδηγοΰν στό Φρουραρχείο.

Ό Γερμανός — δυό μέτρα
μπόϊ — κάθεται στό γραφείο τοϋ
Φρουράρχου, καί γύρω του όρ
θιοι οί ’Ιταλοί κίτρινοι σάν φλωρί.
— Μάζεψε όσους χωριάτες
έχεις — λέει ό Γερμανός — και
τραβήξτε άπάνω τό αυτοκίνητο.
'Αν σέ μιά ώρα δεν έχω τό αυτο
κίνητο, θά κάψω τά χωριά γύρω
καί θά έκτελέσω τούς κατοίκους.
Ε σείς — στρέφεται προς τούς
’Ιταλούς — έτοιμαστε αποσπά
σματα γιά τήν εκτέλεση.
'Αλλο πού δέν ήθελαν οί ’Ιτα
λοί. Ετοιμάστηκαν στό φτερό
κι’ έτρεξαν νά έκτελέσουν τήν
διαταγή.
» Μετέβην αμέσως στόν τόπο
πού ήταν τό αυτοκίνητο, καί μέ
πρώτη ματιά άντιλαμβάνομαι ότι
χωρίς γερανό ή ρυμούλκησή του
είναι άδύνατη, ακόμη καί άν επι
στράτευα όλη τήν επαρχία. Γυ
ρίζω πίσω στήν πόλη. Ό Γερμα
νός μέ τον διερμηνέα του κόβανε
βόλτες στήν πλατεία: Τόν πλη
σιάζω κι’έκεΐνος στέκεται άμίλητος.
— Τόσην ώρα ακούσατε τούς
’Ιταλούς. Μπορείτε νά ακούσετε
πέντε λεπτά κι’ έναν "Ελληνα άξιωματικό;
— (σιωπή).
— Είμαι λοχαγός, διοικητής
Χωροφυλακής. Οί ’Ιταλοί μοϋ
άπαγορεύουν νά κυκλοφορώ άπό

τις πέντε τό απόγευμα καί ύστε
ρα, καί πριν άπό τις 8 τό πρωί.
Τις δίκαιες αναφορές μου τις
γράφουν στά παληά τους παπού
τσια. Τί δικαιώματα μοϋ δίνουν
ώστε νά ζητάτε τήν ειδική επι
στράτευση;
— (σιωπή).
— Δυναστεύουν τούς χωριά
τες, τούς κλέβουν, τούς σκοτώ
νουν, ατιμάζουν τις γυναίκες
τους, καίνε τά σπίτια τους. Ποιόν
μπορώ νά πείσω νά τούς βοηθήση ;
— (σιωπή).
— Φέρτε με σέ αντιπαράστα
ση μέ τόν ’Ιταλό Φρούραρχο νά
τά πώ καί μπροστά του.
» Μιλώντας έχω παρασυρθή
καί ό τόνος τής φωνής μου έχει
άνέβει. Ό Γερμανός, αμίλητος
ώς τήν ώρα, γυρίζει έπί τέλους
στόν διερμηνέα του πού δέν έχει
πάψει νά τοϋ μεταφράζη:
— Μεγάλο κουράγιο έχει τού
τος ό Έλληνας. Πές του πώς άν
δέν είναι αληθινά όσα είπε, θά
τόν τουφεκίσω!
— Κι’ έσύ πές του πώς μέ πνί
γει τό δίκηο. "Αν γυρεύη έγκληματίες νά τουφεκίση τούς έχει
στά χέρια του. Είναι οί ’Ιταλοί.
» Χαμογέλασε ό Γερμανός, μέ
χαιρέτησε στρατιωτικά, κι’ έφυ
γε. Πήγε στήν Κοζάνη, ξαναγύρισε μέ γερανό, τράβηξε τό αύτοκίνητο, καί πριν φύγη ορι

στικά μέ άναζήτησε: «Θά ανα
φέρω όσα μοϋ είπες», είπε ξερά.
Νομίζω πώς τό έκανε. Γιατί
λίγες μέρες κατόπιν, οί αντάρτες
έσκότωσαν κάποιον ’Ιταλό σ’ ένα
χωριό κοντά. "Εστειλαν άπόσπασμα οί μελανοχίτωνες στό χω
ριό, αλλά αντί νά τό κάψουν ό
πως άλλοτε, τέλειωσαν ήσυχα
τις άνακρίσεις τους, μάζεψαν τόν
νεκρό καί φεύγοντας πλήρωσαν
— πρωτοφανές — τά τρόφιμα
πού είχαν καταναλώσει! Αυτήν
τήν τακτική μάλιστα τήν κράτη
σαν γιά κάμποσο διάστημα...
Δέν ήταν βέβαια κανένα σπου
δαίο κατόρθωμα, όμως είχα τήν
συνείδησή μου αναπαυμένη για
τί αύτό ήταν δλο-δλο πού μπο
ρούσε νά κάνη ένας άνθρωπος
άπομονωμένος, έχοντας νά διαθέση σ’ αύτήν τή καταιγίδα τοϋ
πολέμου πού ξεθεμέλιωνε τά χω
ριά, μόνον τόν έαυτό του...».
Γιά νά άποτελειώσωμε: Τά γε
γονότα πού άφηγεΐται ό Μπάμπαλης διεσταυρώθησαν μέ πολ
λές μαρτυρίες. Οί διάλογοι είναι
αύθεντικοί, καί έγράφησαν λέξη
μέ λέξη. Τούς μετέδωσε άλλως
τε καί ό ίδιος ό διερμηνέας,
ένας στρατιώτης Έλληνοϊταλός
άπό τήν Πάτρα, όνόματι «Άντρέα»
Ά ν ό Μπάμπαλης ήταν ήρωας
ή όχι, θά τό πή ή 'Ιστορία. Ε 
μείς ξέρομε πώς στάθηκε "Ελ
ληνας.
X.

01 Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
ΤΟ Β' ΤΜΗΜΑ Σ.Ο.Χ.
ΣΧΟΛΗ ΟΠΛΙΤΟΝ ΧΟΡ/ΚΗΣ
Δ όκιμ οι Χ ω ροφύλακες:
Β λ ά χο ς Β α σ ί
λειο ς,
Ά λ ε ξ α ν δ ρ ίδ η ς Π ρόδρομος, Κ ρανάς
Π αναγιώ ης.
Χ ωροφύλακες:
Χ ρυσανθακόπουλος Π όνος,
Χ αντζάρας Ά ν δ ρ έ α ς , Ζ ω γρ αφ ά κη ς
Μ άριος,
Ρούσσης Δ ημή τριος,
Τ α κτικ ό ς
Ά νδρέας,
Μ παλαμ άτσας ’ I ω ά ννη ς.

ΠΕΝ. Δ/ΝΣΙΣ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΤ
Χ ω ροφύλακες: Κ ονδύλης Α θ α ν ά σ ιο ς , Κ ό ρ 
κος Σ πυρίδω ν.

Δ/ΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΑΣΤ.
ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ
Χ ω ροφύλακες: Κ ή ττα ς Π ασχάλη ς, Παπακω στόπουλος Α ρ ισ τε ίδ η ς, Ά ν δ ρ ιό π ο υ λ ο ς Δημ ήτριος, Κ ακάνη ς Κ ωνσταντίνος,
Ζησάκης
Δ ημήτριος, Ρ έδελ ο ς Α θ α ν ά σ ιο ς , Δ ήμος Χρη
στός, θ ε ο δ ω ρ ιά δ η ς ‘Η ρ α κ λ ή ς, Μ ποκιάς Θ εό 
δω ρος, Τ σιομαλός ’ Ιω άννης, Κ υπ ρ α ΐο ς Δημ ήτριος, Γιανναδάκης ’Εμμανουήλ, Δ ιαλυνας
’Εμμανουήλ, Κ α λ ιω ρ ά ς Σ ω κ ρ ά τη ς, Σ κ α ν δ ά 
λης Κ ω νσταντίνος, Κ υριακουλάκης ’ Ιω άννης,
Φ ωτάκης ’Ελευθέριος.

Α.Δ.Χ. Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ ΚΑΙ ΝΗΣΟΝ
Χ ω ροφύλακες: θεο δώ ρ ο υ Β α σ ίλ ειο ς, Καλ α μ πα λίκη ς θ ω μ ά ς , Ζ α χα ρ ιά δ η ς
Ν ικ ό λ α ο ς,
Λέντζας θ ω μ ά ς .

Α.Δ.Χ. ΘΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Χ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Χωρ.
Ά ν δ ρ εό π ο υ λ ο ς
Γ εώ ρ γιο ς,
Χ ρήστος, Σ α ντιμ π α τά κ η ς Ά ν δ ρ έα ς .

Πάνος

Α.Δ.Χ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Χ ω ροφύλακες: Σ ιο υ τα ς Ε υ ά γ γ ελ ο ς ,
γ λ εζά κ η ς ’Ε λευθέριος.

Έ γ-

Α.Δ.Χ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Χ ωροφύλαξ Κουτοουιιάνηο Σ πυ οίδω ν.

Α.Δ.Χ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Χ ω ροφύλακες: Μ άντζιος Π α να γιώ τη ς, Τσιώτος Γ εώ ρ γιο ς.

Α.Δ.Χ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χ ω ροφύλακες:
Παποεποστόλου Ν ικόλα ος,
Ζ ά χαρ ο ς Ν ικ ό λ α ο ς, Ά λ ε ξ ά κ η ς ’Ε παμ εινώ ν
δας.

Α.Δ.Χ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χ ω ροφ ύλακες:
Γ ρηγοράκ ος Π α ν α γιώ τη ς,
Ρ ώ σσιος Χ ρήστος, Ά π α ν ω μ ερ ιτά κ η ς
Θ εμι
στοκλής, Κ ω νσταντόπουλος Γ εώ ρ γιο ς, Α θ α 
νασίου Ν ικ ό λ α ο ς, Π αραδάκης Μ ιχαήλ, Π ι
λ ά το ς Κ ωνσταντίνος, Κ όκιος Β α σ ίλειος.

Α.Δ.Χ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χ ω ροφύλακες: Π ολύζος Κ ωνσταντίνος Χάσκης Σ πυ ρ ίδω ν, Κ ονδύλης Ξενοφών, Γουμαγ ιά ς Κ ωνσταντίνος.

Χ ω ροφύλακες: Ν εζτεκ ίδης Σ τέ ρ γ ιο ς, Α ν υ 
φαντής Κ ωνσταντίνος, Κ α ρ α τζώ τη ς Α π ό σ τ ο 
λος, θ ε ο φ α ν ίδ η ς Δ ανιήλ.

Α.Δ.Χ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Χ ωροφύλαξ Π απαΐω άννου Λ άμπρος.

Α.Δ.Χ. ΚΡΗΤΗΣ
Χ ω ροφύλακες: Κ ωστής Ε υ ά γ γ ε λ ο ς ,
Ά νδρ εάκος Σ τα ύ ρ ο ς, Ρ ά π τη ς Γ εώ ρ γιος, Κ ακαδ ά ς Χρήστος.

Α.Δ.Χ. ΝΗΣΟΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Χωροφύλαξ Χ αλασοφουράνκης
νος.

Κ ω νσταντΐ-

Α.Δ.Χ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Χ ω ροφύλακες: Τ σ α κιρ ίδη ς Δ ημήτριος, Γκαμ άρ ης Π α να γιώ τη ς.

Δ/ΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χ ω ροφύλακες:
Ά δράμης
Α θ α ν ά σ ιο ς ,
Μ αρκόπουλος Κ υριάκος, Ζλατούδης
Εύάγ
γελο ς.

Δ. X. ΔΡΑΜΑΣ
Ί δ ιώ τ α ι: Δ ημητρίου Κ ω νσταντίνος, Γεωργό π ο υ λ ο ς Π αρασκευάς, Ν αζλής
Β α σ ίλειο ς,
Γ ιαννάκης ’ Ιω ά ν ν η ς./·

ί ΰ T V $'<

ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ

Φροντΐς
γιά τήν έ π ι δ ε ρ μ ί δ

ΑΟΥΚΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
’Αγαπητές μου άναγνώστριες
Σήμερα θά άσχοληθώ μέ τις άτέλειες πού παρουσιά
ζει ή έπιδερμίδα καί πώς θά τις διορθώσουμε αν αυτό
είναι δυνατόν.
Πολλές φορές άπό εξωτερικά ή καί εσωτερικά τοϋ
οργανισμού αίτια ή έπιδερμίδα παρουσιάζει ώρισμένες
άτέλειες.
Θα πρεπει νά γνωρίζουμε καί τις άτέλειες καί τά
αίτια γιατί έτσι θά μπορέσουμε νά τά καταπολεμή
σουμε μέ τά άφθονα μέσα πού διαθέτει σήμερα ή επι
στήμη καί ή αισθητική.
Μιά σοβαρή άτέλεια είναι καί ή ουλή πού προέρχε
ται άπό τήν άκμή, άπό κάψιμο ή κάποιο άλλο άτύχημα
και είναι πολύ αντιαισθητική, ιδιαίτερα όταν εμφανί
ζεται υπό μορφήν άνάγλυφη, ή διάφορα άλλα σχήματα.
Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο πού ενδιαφέρει
είναι το πώς ή ούλή θά γίνει ισόπεδη μέ την υπόλοιπο
έπιδερμίδα.
Η απάντησή μου είναι οτι θά έξαρτηθή άπό τό
αν ή ούλή είναι χειλοειδής ή υπερτροφική.
Η υπερτροφική πού είναι κάπως παχύτερη καί
μεγαλύτερη καί περισσότερο ινώδης μπορεί νά μειωθή,
ενώ η χειλοειδής δέν υποχωρεί ποτέ.’Εκτός άπό τις
πιο πάνω εμφανίζονται καί άλλων ειδών ουλές πού
δημιουργηθηκαν π.χ. άπό δάγκωμα ζώου καί είναι
ανοικτές, γιά τήν βελτίωση τών οποίων πρέπει νά
έπιληφθή προηγουμένως ό γιατρός.
Οι ουλές αυτές πού δημιουργήθηκαν μέ τραύματα
και χαθηκ'ε ένα τμήμα τού έπιδερμικοϋ ιστού, μπορεί
να βελτιωθούν μέ τήν μάλάξη, μέ έλπίδα κάποιας έπιτυχιας. Αν όμως ή μάλαξη -δέν είναι άρκετή τότε θά
πρεπει νά έπέμβει ό χειροΰργος.
Τώρα γιά τις ουλές τής άκμής πολλές φορές τίθε
ται τό έρώτημα αν είναι άνεξίτηλες. Νομίζω όχι
πάντοτε. Αύτή είναι ή δική μου άπάντηση.
Η ισοπέδωση τής έπιδερμίδος είναι δυνατή μέ τήν
βοήθεια μιας βούρτσας ταχέως περιστρεφομένης,
με την χρησιμοποίηση μιας ουσίας ή οποία προκαλεΐ
πτώση τών στιβάδων τής έπιφανείας τής έπιδερμί
δος. Ε πιτυγχάνει περισσότερο όταν πρόκειται περί
εντελώς επιφανειακών ούλων. ’Άλλη άτέλεια είναι
τα αγγειώματα δηλ. άθροισμα αιμοφόρων αγγείων
πού συνδέονται μεταξύ τους. Τά άγγειώματα τής
παιδικής ήλικίας μπορεί νά έξαλειφθοΰν χωρίς νά
άφίσουν ίχνη, χάρις εις νεωτάτην μέθοδον.

Τά άγγειώματα πού έμφανίζονται ώς μάζες συμπα
γείς, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Πολλές
φορές τά άγγειώματα έμφανίζονται κατά τήν γέννη
ση τού άτόμου καί μεγαλώνουν πολλές φορές πάρα
πολύ. Γι’ αύτό καλά θά κάνουν οΐ γονείς νά συμβουλεύωνται τον ειδικό γιατρό.
’’Αλλη άτέλεια στήν έπιδερμίδα είναι οΐ έληές.
Είναι δύσκολες άτέλειες καί δέν μπορούν νά περιγραφούν. Είναι πολλών ειδών, έμφανίζονται άπό τής
παιδικής ήλικίας ή καί πιο αργά, άναπτύσσονται κατά
τήν περίοδο τής ήβης, τής έγκυμοσύνης ή καί όποτε
δήποτε, καί μπορεί άκόμη καί αύτομάτως.
Οί κρεατοεληές πρέπει νά έπιτηροΰνται, ιδία όταν
επεκτείνονται ή άλλάζουν χρώμα ή παρουσιάζουν
κάποιο γενικόν έρεθισμόν άπό τον ιατρό. Οΐ έληές
όταν επιτρέπεται έξαλείφονται άπό τον χειρουργό.
Γιά τήν κάλυψη τών άτελειών πού άναφέραμε υπάρ
χουν προϊόντα διάφορα καί τά όποια άντέχουν άκόμη
και μέσα στο νερό.. Τέτοια προϊόντα εύρίσκονται εις
τό έμπόριον καί μπορείτε νά συμβουλευθήτε τήν Αισθη
τικό σας γιά τήν καλύτερη έπιτυχία καί τήν χρησι
μοποίηση έν συνεχεία τού συνηθισμένου γιά τό κάθε
δέρμα μακιγιάζ.
*
Δεσποινίς Αγγ. Παπαδεροϋι “Ελαβα τήν έπιστολή σας καί σάς γνωρίζω ότι εις τήν Ελλάδα είναι
μόνον άνεγνωρισμένες Σχολές Αισθητικής, καί λει
τουργούν σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τού 'Τπουργείου
Έθν. Παιδείας. Αί Σχολαί αύταί είναι Μέσης έκπαιδεύσεως. Εισέρχονται εις τήν Σχολήν μόνον άπόφοιτοι
Γυμνασίου, ένώ εις τό ’Εξωτερικόν εισέρχονται εις
τας Σχολάς Αισθητικής άδιακρίτως μορφώσεως καί
παραμένουν εις τάς Σχολάς αύτάς πότε ενα μήνα
και πότε περισσότερον.
όί
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6) Γάλλοι άντάρτες — Ή άπάτη διαφο
ρετικά — Άπένταρος στό πόκερ.
7) Συμπεραίνει — Προτιμώνται τό καλο
καίρι. — Ασθένεια πού προσβάλλει
συχνότερα άτομα μεγάλης ήλικίας
— Γνωστό ξύλο έπίπλων.
8) 'Ιστορικό χωριό τοΰ νομού Χανίων —
Α νήκει στήν Σελήνη (θηλ.).
9) Ή ρω ς τού Κίπλιγκ — Νησί τής Δωδεκανήσου — Έ νας, κάποιος
10) Είναι καί τά δολλάρια — Ανάπηρος
(δημ.) —■Έ τσ ι πίστευε τόν Ροσινάντη του ό Δόν Κιχώτης.
11) Αναφορική άντωνυμία — Πλατύ —
Ό χ ι καλά.
12) Αμερικανός άστροναύτης — Βοσκοί
αιγών — Χρονική περίοδος.
13) Ή σκαπάνη (δημ.) .— ’Επίρρημα άηδίας — Αναπνοή (δημ.).
14) Γερμανική πόλις — Αντιθετικός
σύνδεσμος — ’Αραβικό όνομα καί
γνωστό Τέμενος είς Ιερουσαλήμ.
15) ’Ινδός άστρονόμος ό πατήρ τού δεκα
δικού συστήματος — Απλησίαστη.
16) Νομός καί ποταμός τής Γαλλίας —
Είδος μουσικής συνθέσεως — Διπλασια
ζόμενο γίνεται χορός.
17) Χώρος τού Ά δ η — ’Επιδέχεται θε
ραπείαν.

15

16
17

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:
1) Μεσολογγίτης ποιητής — Δέν είναι
όλα τά φαγητά.
2) Προκαλεϊται καί άπό έκνευρισμό —
Μπορεί νά γίνη καί... ύπό ορούς —
Ά γγλος πρωθυπουργός τοΰ περασμέ
νου αίώνος, γνωστός ρήτωρ.
3) 'Υπάρχουν καί τέτοιες υποθέσεις
(αίτ.) ·— Τό μεγαλύτερο στάδιο τού
κόσμου.
4) Έ να άπό τά κυριώτερα προϊόντα μας
(δημ.) — ’Ασφαλίζει (άντιστρ.) —
'Ολόκληρος.
5) Τσιμπούρι — Τό φτιάχνει τσιγκο
γράφος — Περίφημες άγγλικές ιπ
ποδρομίες.
6) Διαστημική Υ πηρεσία τών Η.Π.Α.
— Προκαλοϋν δάκρυα (καθ.) — Ή ρωίδα τοΰ έργου «Δόκτωρ Ζιβάγκο».
7) Ή τέχνη εις τήν ξένην — Έ χει 33
έκατοστά — Είναι μονωδία — Τό
πρώτο φωνήεν άνάμεσα σέ όμοια
σύμφωνα.
8) Δέν κινούνται (ούδέτ.) — Δίδονται
πολλά εις τήν πυγμαχίαν.
9) Άκρωτήριον εις τήν ξένην .— Ά βλα
βή — Δεικτική άντωνυμία.
10) Ά πό τήν Ισπανία — Κλαδί.
11) Φωνήεντα — Ό Ευγένιος αυτός είναι
διάσημος συγγραφεύς -— Βουνό τής
Σαμοθράκης — Μιά ευσεβής ’Ιτα
λίδα.

12) Γαλλική έφημερίς — Άλανάκι —
Βουνό.
13) Μάρκα σιγαρέττων — Τάεχοντασχέσιν μέ τό ήνίον — Έργαλεΐον τού
σιδηρουργού.
14) Τούρκος πασάς, ό όποιος παρέδωσε
τά Γιάννινα είς τόν στρατό μας —
Δέν έχουν διαφοράν — Μοναδικός
15) Πόλις τής Πελοποννήσου — Α νήκει
είς τούς κατοίκους τής περιοχής τοΰ
Βόλγα.
16) Πάντα άναζητεί τόν Λέανδρον —
Αύτή δέν είναι κληρονομική — Ρω
σικό πρακτορείο ειδήσεων, φυσικά
ψευδών...
17) Ή ήμέρα αύτή ίσούται μέ μιά πλήρη
περιστροφή τής γής περί τόν άξονά
της — Τήν βρίσκουμε στά κουλού
ρια.
ΚΑΘΕΤΩΣ:
1) Ό Διάβολος — Νησί τών Άντιλλών,
άνεξάρτητο κράτος.
2) Ό ρ ο ς τοΰ πόκερ — Ό φιλόσοφος
Ντεκάρτ έλληνιστί — Συμπεραίνει.
3) Αμαρτωλά — Καθόλου.
4) Έδολοφονήθη είς τό λουτρό — Τοΰ
λείπει τό -κι, γιά νά γίνη παιχνίδι —
Πληθυντικός ποσοτικής αντωνυμίας.
5) Φρούτο (δημ.) — Μουσικό όργανο —
Προσθέτοντας ένα -κ γίνεται ό συγ
γραφεύς τού «Ούδέν νεώτερον άπότό δυτικόν μέτωπον» (άντιστρ.).

— Κύριέ άρχιψόλακα άττιασο in
αντοψώρω αΰτόν τόν κύριο ττοΰ
κύτταζι τις κυρίες άπ’ τά πα
ράθυρα!..

•
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·

Ιτό προηγούμενο τεύχος σάς έβοηθήσαμε νά ύποβάλετε
τόν έαυτό σας σέ ένα τέστ . . . νεότητος. Αν οί απαντήσεις
ήταν ικανοποιητικές 5 δέν χρειάζεται ν άάπασχοληθήτε πε
ρισσότερο μέ τό θέμα. Βρίσκεστε σέ καλή υσική κατάσταση
καί συνεχϊσιε κατά τόν ίδιο τρόπο. Αν τά «όχι» ήταν περισ
σότερα άπό τά «ναι», δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τό σώμα σας
ύφίσταται μιά κάμψη πού προμηνύει γηρατειά. Αντιδράσετε
αμέσως. 'Υπάρχει άκόμη καιρός άν, έσεΐς κύριέ μου, δέν έχτε ύπερβή τά 55 καί άν, έσεΐς κυρία μου, δέν περάσατε τά
40. Σάς δίνουμε παρακάτω μερικές συμβουλές.

1: Λίγη καί έλαφρά γυμναστική τό πρωί έπιβάλλεται.
]: Μήν άποφεύγετε τις έλαφρές δουλειές τού νοικοκυριού,
2: Άσχοληθήτε έλαφρώς μέ κάποιο σπόρ. Τό κολύμπι, τό
είνοι ή καλύτερη γυμναστική.
γκολφ, τό τέννις είναι τά πιό κατάλληλα.
2: Ά ν έχετε κήπο ή έστω καί βεράντα, μέ γλάστρες φροντί
3: Μήν άποφεύγετε νά άνεβήτε μέ τις σκάλες ένα-δυό πατώ
ζετε τά φυτά σας μόνη. Είναι θαυμάσια άσκηση.
ματα. Είναι καλή άσκηση γιά τό σώμα, τούς μΰς καί τά
3: Μιά βόλτα στά μαγαζιά πεζή, κάθε τόσο, θά σάς εύχαριστήόργανά του.
ση καί θά σάς ώφελήση.
4: Έ νας περίπατος πεζή, ώς δύο χιλιόμετρα τήν ήμέρα ή
4: ’Αφιερώστε μισή ώρα τήν ήμέρα στήν περιποίηση τού
μέρα-παρά μέρα, είναι πολύ ώφέλιμος.
προσώπου καί τού σώματός σας. Θά σάς όδηγήση κάποια
5: Μή χάσετε τήν εύκαιρία νά παρακολουθήσετε ένα καλό
αισθητικός, διπλωματούχος βέβαια καί όχι έμπειρική.
μάτς ή ένδιαφέροντες αγώνες στίβου, έστω καί άπό τήν
5: Τό περιττό πάχος δέν έρχεται ποτέ χωρίς λόγο. Προσέ
Τηλεόραση.
χετε νά μή τρώτε πάρα πάνω άπό ό,τι πρέπει.
6: Τρώτε άρκετά άλλά ποτέ πολύ. Μή περιορίζεσθε σέ ένα
6: Μή δικαιολογήτε τόν έςυτό σας όταν παρουσιάζεσθε άτημόνο είδος φαγητού.
μέλητη έπειδή «δέν θά βγήτε άπό τό σπίτι» ή έπειδή «κα
7: Δέν είναι άνάγκη νά έχετε πολλά κοστούμια γιά ν’ άλλάνείς ξένος δέν θά σάέ δη». ’Ακόμη καί όταν είσθε μόνη σας
ζετε δυό φορές τήν ήμέρα.-'Απλή καί ώφέλιμη συνήθεια
πρέπει νά αίσθάνέσθε τόν έαυτό σας φρέσκο καί άνανεωείναι.
μένο.
8: Έ να ψυχρό ντούς τό πρωί, χειμώνα καλοκαίρι, φρεσκάρει
7: Είναι άργά ίσως νά άποκτήσετε τήν συνήθεια νά μή φορά
γιά όλη τήν ήμέρα. Ά ν δέν τό έχετε συνηθίσει άπό νεαρός,
τε πολλά καί βαρειά ρούχα τόν χειμώνα. Κάνετε όμως μιά
μπορείτε έστω καί τώρα, άλλά σιγά-σιγά, ώστε νά μήν σάς
προσπάθεια. Μπορεί νά έπιτυχετε, όπότε τό κέρδος στήν
δίδει δυσάρεστο συναίσθημα.
ύγεία καί νεανικότητα τού σώματός σας θά είναι άξιόλογο.
9: Είναι σημαντικό νά είσθε πάντοτε καλοξυρισμένος, έν
8: Αύτό πού γράφομε γιά τούς κυρίους στό άντίστοιχο νού
άνάγκη καί μέ ένα δεύτερο έλαφρό ξύρισμα άργά τό
μερο, Ισχύει καί γιά σάς.
άπόγευμα.
9: Σέ καμμιά περίπτωση — πλήν άσθενείας — δέν είναι άπαΑύτό φυσικά άν δέν έρεθίζη τό δέρμα σας.
ραΐτητο νά κοιμάσθε πάνω άπό 8 ώρες. Άντιθέτως, πάρα
πάνω ύπνος θά σάς κουράση καί θά αίσθάνθήτε τόν έαυτό
σας βαρύ.
10: Τόσο γιά σάς κυρία μου, όσο καί γιά σάς κύριέ μου. Τα
παρα-πάνω ισχύουν έφ’δσον ό γιατρός σας σάς διαβεβαιώνει ότι δέν πάσχετε άπό μιά συγκεκριμμένη νόσο, όπως
π.χ. άρτιριοσκλήρωση, σάκχαρο, έλκος, νεφρά, καρδιά,
σηκώτι κ.λ.π. Τό καλύτερο θά είναι δυό φορές τόν χρόνο
τουλάχιστον άν δέν έχετε ένοχλήσεις
νά έπισκέπτεσθε τόν παθολόγο καί τόν όδοντογιατρό σας καί νά κάνε
τε γενική έξέταση ούρων καί αίματος. Ή ’Επιστήμη σή
μερα έχει στήν διάθεσή σας μέσα καταπληκτικά. Γιατί
νά μήν έπωφελεΐσθε;
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

4. — ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ Νικόλαος
5. — ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ Παύλος
— ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ’Αναστάσιος
7. — ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Σπυρίδων
8. — ΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Έγκριθέν ύπό τοϋ Υπουργικού Συμ
Δυνάμει τού Ν. Δ. 383 /69 προήχθησαν
βουλίου έδημοσιεύθη 5)3 τήν «’Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως» Νομοθετικόν είς τόν βαθμόν τοϋ Ύπεν /ρχου έκτος όρΔιάταγμα «περί ιεραρχίας, προαγωγών γανικών θέσεων ώς κριθέντες τελικώς
καί άποστρατείας Ανθυπασπιστών των άνίκανοι διά τήν ενεργόν ύπηρεσίαν Χω
Σωμάτων Χωρ/κής, Λιμενικού, ’Αστυνο ρ /κής διά λόγους ύγείας οί Χωρ /κες ΠΟ
μίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώμα ΛΥΖΟΣ ’Αθανάσιος, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑτος». Διά τούτου προβλέπεται σόστασις ά- ΚΗΣ Λάμπρος καί ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ’Αλέ
ριθμοδ τίνος (διά τήν Χωρ /κήν 100) Ορ ξανδρος.
γανικών θέσεων Ά ξ/κ ώ ν έξ Ά νθ/στών
προερχόμενων, τάς όποιας καταλαμβάνουν
ΑνΟ/σταί απόφοιτοι Γυμνασίου καί μετεκπαιδευθέντες εις τήν διά τού Ν. Δ. συνΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
ιστωμένην Σχολήν μετεκπαιδεύσεως Άν0 /στών. Ο ί έξ Ανθ/στών προερχόμενοι
Ά ξ /κοί προάγονται μέχρι καί τού βαθμού
τού Μοιράρχου. Τά τής προαγωγής αυτών
Είς τούς κατωτέρω όπλίτας άπενεμήθη
διέπονται ύπό τών διατάξεων τού Νομοθε«ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» κ. ’Αρχηγού,διότι
τήματος, αΐ όποΐαι βασικώς είναι ομοιό
ύπηρετοΰντες είς τό Τμήμα 'Ασφαλείας
μορφοι μέ τάς ίσχυούσας διά τάς προαγωΚορίνθου έκινήθησαν ταχέως, μεθοδικώς
γάς τών έκ τών παραγωγικών Σχολών
καί δραστηρίως καί συνετέλεσαν είς τήν
τών Σωμάτων προερχομένων Ά ξ /κών.
άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας έπικινδύνων διαρρηκτών:
•
ί·
Ενωμ. ΝΤΑΚΟΥΛΗΣ Δημήτριος
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
2. — Χωρ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασ.
3. — Χωρ. ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος
4.
Χωρ. ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Δημήτριος
Δι άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημο6*
Χωρ. ΒΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Τάξεως άπελύθη τού Σώματος τήν
18-8-70 ό έκτος οργανικής θέσεως τελών
Η Ιερά Μητρόπολις Νάξου άπό τάς
Ταγματάρχης Παναγιώτης ΤΟΜΑΡΑΣ.
στήλας τοϋ Τύπου άπευθύνει θερμά συγ
Διά Β. Δ. άπεστρατεύθη λόγο» σωματι
χαρητήρια εις τόν Δ /τήν καί τούς ανδρας
κής άνικανότητος ό Ανθ /στής Ά τάξεως
τοΰ A. Τ. Νάξου διά τήν καταβληθεϊσαν
Χρ. ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ.
ζ
προσπάθειαν, μέριμναν καί φροντίδα ώστε
,
αύτεπάγγελτον άποστρατείαν έτέθη
νά τηρηθή άψογος τάξις κατά τάς έορτάς
Ανθ/στής Β' τάξεως Γεώργιος ΚΑΝΑτής Παναγίας Άργοκαλιωτίσσης.
ΚΗΣ. Τή αιτήσει των άπεστρατεύθησαν
Η Στρατιωτική Δ /σις Ρεθύμνης όιά
οι Ανθ /σταί: Άθαν. ΦΕΡΕΝΤΗΣ, Ιωάν
διαταγής της συγχαίρει τό Παράρτημα
νης ΜΠΕΡΗΣ, Βασ. ΔΑΜΑΛΑΣ καί
Σ.Ο.Χ.Ρεθύμνης διά τήν έπιδειχθε ϊσαν
Χρήστος ΣΑΝΙΔΑΣ,
δραστηριότητα τών άνδρών τής δυνάμεώς
του πρός κατάσβεσιν έκδηλωθείσης έν τή
περιοχή πυρκαϊάς. Διά τόν αυτόν σκοπόν
συγχαρητήριον έγγραφον άπέστειλε καί ό
Δήμος Ρεθύμνης.

Τήν χοροεσπερίδα έτίμησαν διά τής
παρουσίας των ,ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος
Αντιστράτηγος κ. ’Αναστάσιος ΚΑΡΥΩΤΗΣ, ό Α' Επιθεωρητής Χωρ /κής" Υ πο
στράτηγος κ. ΖΕΡΒΑΣ, πολλοί Ανώτεροι
Αξ/κοί, οί Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι
τών Δυτικών προαστίων καί οί Πρόεδροι
τών Ο.Φ.Χ. προαστίων Πρωτευούσης.

•
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ.Ο.Χ.
Κατά τάς διενεργηθείσας έξετάσεις διά
τό Β Τμήμα Σ.Ο.Χ. συμμετέσχον 1.613
άπόφοιτοι Γυμνασίου ΐδιώται, Χωρ /κες
καί Δόκ. Χωρ /κες καί 686 μή άπόφοιτοι
Χωρ /κες.
Έ κ τών άποφοίτων έπέτυχον 554 καί έκ
τών μή άποφοίτων 113.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Τήν 11-8-70 άπεφοίτησαν 47 Χωρ /κες
έκ τής Σχολής οδηγών ένθα έξεπαιδεύθησαν ώς οδηγοί δικύκλων καί είς θέματα
τροχαίας.
Τήν 16-8-70 έληξεν ή έκπαίδευσις 20
νέων Ύπεν /ρχών έκπαιδευομένων είς τήν
δακτυλοσκοπικήν τέχνην.
Διετάχθη ή έκπαίδευσις ένός Ύπομ /ρχου είς τήν Σχολήν Επιστημονικής Ό ργανώσεως έργασίας Στρατού καί έτέρου
τοιούτου είς τήν Σχολήν έπιλογής Στρα
τού.
Διετάχθη ή έκπαίδευσις 40 Ύ παξ/κών
εις τήν Σ.Ο.Χ. μετά συναδέλφων των τής
Άστυν. Πόλεων είς θέματα Εθνικής ’Α
σφαλείας.

•

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
. Δι“ ®· δ · προήχθησαν είς τήν Α' τάξιν
οί
νθ /σται Β τάξεως Κωνσταντίνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ καί Δημ. ΙΑΡΤΙΔΗΣ.
Εκ τού ίσχύοντος κεκυρωμένου πίνακος έπιτυχόντων Ένωμ /χών έτους 1970_
1971 προήχθησαν εις τόν βαθμόν τού Άν/στοΰ Γ ’ τάξεως οί Ένωμ /χαι Ελευθέ
ριος ΤΣΩΝΟΝΑΣ, Κων/νος ΖΙΑΓΚΛΙΑ
ΒΟΣ καί Βύρων ΓΚΟΤΣΗΣ. Ή τοι μέχρκαΐ τού α /α 55.
Διά τής ύπ’ άριθ. 301/9/2ζ άπό 6-8-70
Δ /γής του ’Αρχηγείου Χωρ /κής προήχθη
σαν εις τόν βαθμόν τοΰ Ένωμ /χου έκ τού
ίσχύοντος πίνακος έπιτυχόντων οί Ύπεν /χαι:
1.
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ
2. — ΤΑΨΑΣ Νικόλαος
3. — ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ Απόστολος

ΣΧΟΔΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Εκοινοποιήθησαν οί πίνακες τών κριθέντων καταλλήλων πρός συμμετοχήν
Υπό άνδρών τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Ρεθύμνης είς τάς ^εισαγωγικός έξετάσεις τών Σχο
προσεφέρθη οίκειοθελώς κατά μήνα Ιού λείων Ξένων Γλωσσών. Ή χρονολογία
λιον 1970 ποσότης αίματος άνερχομένη
διεξαγωγής τών έξετάσεων θά γνωστοείς 1.600 γραμμάρια, πρός διάσωσιν κινποιηθή διά νεωτέρας διαταγής. 0 ά είσαουνευόντων άτόμων.
χθώσι πρός έκπαίδευσιν είς τήν ’Αγγλικήν
γλώσσαν 25 Ά ξ /κοί καί 25 Ό πλϊται.
Διετάχθησαν νά υποβάλωσι σχετικός
δηλώσεις οί έπιθυμοϋντες νά φοιτήσωσι
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ Ο.Φ.Χ.
δαπάναις τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυββρνήσεως είς ’Ινστιτούτα Ξένων γλωσ
Τήν 27-7-70 ό Ο.Φ.Χ. Δυτικών προα σών Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής,
στίων Πρωτευούσης μέ σκοπόν τήν ένί- άνδρες τοϋ Σώματος, ύπηρετοΰντες είς
σχυσιν τών παιδικών έξοχών Χωρ/κής, τΤΐν περιοχήν τέως Δ /σεως Πρωτευούσης
ώργάνωσε μέ έπιτυχίαν χοροεσπερίδα είς καί είς τάς πόλεις Θεσσαλονίκην, Λάρι
το Τουριστικόν περίπτερον Δαφνιού είς τήν σαν, Καβάλαν, Ηράκλειον, Πάτρας καί
όποιαν παρευρέθησαν 1.200 άτομα.
’Ιωάννινα.

Δ. X. ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ

Ομοιας δηλώσεις προς έκμάθησιν τής
’Ιταλικής γλώσσης, ύπό τάς αύτάς προ
ϋποθέσεις, διετάχθησαν νά ύποβάλωσι
μέχρις 20-8-70 οί έκ τών όπηρετοΰντων
εις τήν περιοχήν τέως Δ /σεως Πρωτευούσης έπιθυμοοντες ανδρες.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ Υ.Α.Π.Π,
ιη ν 19-8-70 συνελήφθη παρ’ όργάνου
του Παραρτήματος ’Ασφαλείας Γλυφάδος
έπ’ αύτοφώρω καθ’ ήν ώραν προσεπάθει
νά διαρρήξη αύτοκίνητον άλλόδαπών του
ριστών, ό ΧΙΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος τοϋ ’Απο
στόλου, έτών 29 κάτοικος Νεαπόλεως ’Ατ
τικής.
Ούτος μετά τήν σύλληψίν του μετεφέρθη εις Υ.Α.Π.Π. ένθα ώμολόγησε σωρείαν
κλοπών ατινας διέπραξεν εις Γλυφάδα Βουλιαγμένην καί παραλιακήν λεωφόρον
Σουνίου, διά διαρρήξεως έσταθμευμένων
αυτοκινήτων λουομένων ήμεδαπών καί
άλλόδαπών. Εις τήν οικίαν του καί έντός
κρυπτών άνευρέθη πλήθος κλοπιμαίων
άντικειμένων, ωρολόγια, χρυσοί σταυροί,
πορτοφόλια, μενταγιόν, δακτυλίδια, λα
χεία, έπιταγαί εμπορικής τραπέζης390.000
δραχ., διαρρηκτικά εργαλεία, πικάπ, είδη
ρουχισμού, σιγαρέττα καί πλεϊστα έτερα
είδη άτομικής χρήσεως.

Ιδ ιώ τη ς: Γκαμπέτος ’Αθανάσιος.

Δ. X. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕΝΘΗ

Ί διώ τα ι: Γεωργόπουλος Γεώργιος, Μιχολιάς Γεώργιος.

Δ. X. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τήν 21-8-1970 άπεβίωσεν έν Άθήναις
ό έ. ά. Άντιστράτγηος Χωροφυλακής
ΜΕΡΑΣΧΕΝΤΗΣ Ά χιλλεύς τού Γεωρ
γίου. Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην
έκ τοϋ 1ου Νεκροταφείου ’Αθηνών. Ό
μεταστάς έγεννήθη τό έτος 1898 εις Καλ
λονήν Λέσβου. Κατετάγη είς τό Σώμα
τής Χωρ /κής τήν 27-7-1918 καί ΰπηρέτησεν έν αΰτφ εΰδοκίμως, άνελθών τήν κλί
μακα τής 'Ιεραρχίας μέχρι τού βαθμού
τοϋ Υποστρατήγου. Ύπηρέτησεν είς άπάσας τάς υπηρεσίας τού Σώματος καί ώς έπΐ
τό πλεϊστον εις οικονομικός τοιαύτας ώς
διαχειριστής χρηματικού καί υλικού καί
ώς οικονομικός ’Επιθεωρητής. Έτιμήθη
διά πλήθους παρασήμων καί μεταλλίων
Άπεστρατεύθη τό έτος 1959 ώς εΰδοκίμως
τερματίσας τήν έν τή Χωρ /κή σταδιοδρο
μίαν του μέ τόν άνώτερον βαθμόν τού Άντιστρατήγου. Τό Σώμα θρηνεί διά τήν
άπώλειάν του καί εύχεται είς τόν Θεόν
δπως άναπαύση τήν ψυχήν του ένθα οί
δίκαιοι άναπαύονται.

("Συνέχεια είς τψ σελ. so
Δ. X. ΡΟΔΟΠΗΣ
Ιδ ιώ τη ς:

Δ. X. ΑΙΤΩΛΙΑΣ Σ

Πετρακόπουλος Άνέστης.

Ιδ ιώ τη ς: Σχοινάς Δημήτριος.

Δ. X. ΕΒΡΟΥ

Δ. X. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ί διώ τα ι:
Άνδραβΐζος Γεώργιος, Γκαμπράνης Δημοσθένης, Ντομάζης Κωνσταντί
νος.

Δ. X. Γ1ΡΕΒΕΖΗΣ

Δ. X. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΕΥΟ ΥΣΗΣ

Ί διώ τα ι: Κόρμπης Παύλος, Καραμπεσίνης Γεώργιος, Χάντζος Κωνσταντίνος, Μηλιάρας Γεώργιος, Πετρόπουλος
Γεώργιος,
Ραπακούσιος ’ Αντώνιος, Τσατσούλης
’Από
στολος, Σύρμαλης Θεμιστοκλής, Κλωνάρης
’Αθανάσιος, Γεωργιάδης Γεώργιος, Κούτρας
Παναγιώτης,, Πιττερός Γεώργιος, Μεγάλος
Σπυρίδων, Γιαννόπουλος Ιωάννης.

Δ. X. ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ

’ Iδιώτης: Παπαγεωργίου Πέτρος.

Δ. X. ΓΡΕΒΕΝΟΝ
’ Ιδιώτης: Τσάλιος Γεώργιος.

Δ. X. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ί διώ τα ι: Ντουντουλάκης Νικόλαος, Παπαδόπουλος Ευστάθιος.

Ί διώ τα ι: Σερράς Ιωάννης, Μαμουζάκηι
Γεώργιος, Κανατάς Νικόλαος, θέμελης Χρι
στόφορος, Πετράκος Νικόλαος.

Δ. X. ΛΑΜΙΑΣ
Ί διώ τα ι:
Τσατσαρώνης Ευθύμιος,
λιντζής Παναγιώτης.

ΊδΙώ ται:
Άποστολίδης
σχαλίδης Περικλής.

Στέργιος, Γςι-

Δ. X. ΒΕΡΡΟΙΑΣ
Ί διώ τα ι: Σαραντόπουλος Μιχαήλ, Ευαγ
γέλου ’ Αθανάσιος, Πιπερόπουλος Φώτιος.

Βιο-

Δ. X. Π ΙΕ Ρ ΙΑ Σ
Ιδ ιώ τη ς:

Βλέτσης Ιωάννης.

Δ. X. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ιδ ιώ τη ς: Τσέκουρας Γεώργιος.

Λ. X. ΛΑΡΙΣΗΣ
Γιακοβής

Δ/ΝΣΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΥΨΗΛ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ

"Ικαρος, Δερμάνης

Δ. X. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ί διώ τα ι: Σαρρής Κωνσταντίνος, Καψίδας
Παναγιώτης.

Δ. X. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ί διώ τα ι: Βλαχογιάννης Ή λίας,
της Δημήτριος, Πρεβεντάς Βάϊος.

Δ. X. ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ. X. ΑΧΑΊ-ΑΣ
Ί διώ τα ι:
Σταυρογ ιαννόπουλος Μιχαήλ,
Οίκονομόπουλος
Παναγιώτης,
Τσεντουρος
Ν ικόλαος.

Δ. X. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ίδιώ τα ι:
Βασίλειος.

Παραδείσας Ιω α κ είμ, Γκλάβας

Δ. X. ΚΑΒΑΛΑΣ
Ίδιώ τα ι: Κυριακούδης ’Αριστείδης, Τάρρος ’Αναστάσιος.

Δ. X. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ί διώ τα ι: Αώλης Θεόδωρος, Τσατσούλης
Γεώργιος, Καββαδίας Γεώργιος,
Βράχας
Βασίλειος, Τσούβαλης Θεμιστοκλής, Γκαλντέμης Δημήτριος.

Δ. X. ΑΡΤΗΣ
Ί διώ τα ι: Μανιψάβας Κωνσταντίνος,, Εύθυμίου Εύάγγελος, Μπράμης Χρήστος, Τσούφης Χρήστος, Εύθυμίου Κωνσταντίνος, Μπούσης Δημήτριος, Ζουμπούλης Λεωνίδας.

Δ. X. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ιδ ιώ τη ς:

Χασιώ-

Δ. X. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ίδιώται^ Ζάχαρος Εύριπίδης, Νασιάκος
Φώτιος, Γούτσιος Ναπολέων, Πολύζος Φώ
τιος, Βούζας Κωνσταντίνος.

Χωροφύλακες: Κατσικογιάννης ’Αθανάσιος
Παλληκαρώνας ’Αθανάσιος, Καραγκιόζης ’Α
ναστάσιος, Τσούκαλός ’ Αθανάσιος, Σκαλτσάς
Δημήτριος.

ΦΡΟΥΡΑΡΧΕ ΙΟΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
Χωροφύλαξ Γρίβας Ήλίας.

Δ.. X. ΣΕΡΡΩΝ
Ί διώ τα ι:
Άναγνωστόπουλος
Γεώργιος,
Μπάκουρας
’Αθανάσιος,
Χατζή μιχαηλίδης
Χρηστός, Τσιάμης Γεώργιος, Τζιώρης Πανα
γιώτης.

Κοντός Ιωάννης.

Δ. X. ΧΑΝΙΩΝ
Ί διώ τα ι:
Μπαντουράκης
Χαράλαμπος,
Μαλανδράκης Ιωάννης, Μαλανδράκης Εύτύχιος.

Δ. X. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ί διώ τα ι: Μελαμπιανάκης
ρουδάκης Χρήστος.

Γεώργιος, Ξε-

Δ. X. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ί διώ τα ι: Καραβιώτης Γεώργιος,
ράκης Εύάγγελος, Διαβαδιανάκης
νουήλ.

Δ. X. Κ ΙΛ ΚΙΣ

Δ. X. ΕΥΒΟΙΑΣ

Πα

Ί διώ τα ι: απουρελάκος Γεώργιος, Βεργάδος ’Αναστάσιος, Κέκερης Παντελής.

Δ. X. ΕΔΕΣΣΗΣ
Ί διώ τα ι: Γούσιος Μιχαήλ,
Χαράμογλοο
Αθανάσιος, Δεδίδης Βασίλειος, Σεϊτανίδης
Πασχάλης.

Ιδ ιώ τη ς : Γεωργαντής Μιχαήλ.

Ίδιώ τα ι:
Ιωάννης.

Δ. X. ΤΡΙΦΥΛΙΙΑΣ
Ί διώ τα ι: Τασιόπουλος Βασίλειος,
παγεωργίου Δημήτριος.

’ Ιδιώτης: Κοντόπουλος Διονύσιος.

Δ. X .ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ιδ ιώ τη ς : Μπάτσης Δημήτριος.

Δ. Α. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

’ Ιδιώτης: Τσιάκλας Γεώργιος.

Ί διώ τα ι: Γιαννακόπουλος Φώτιος, Ά γγελόπουλος Νικόλαος, Άντιβάσης Κωνσταντί
νος.

ΓρηγοΕμμα

Δ. X. ΛΕΣΒΟΥ
Ιδ ιώ τη ς:

Δ/ΝΣΙΣ

Κωμαΐτης Παναγιώτης.

ΑΣΤΥΝ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ί διώ τα ι: Σαλεπάκης ’Αθανάσιος, Κουσίδης Γεώργιος, Γεωργιάδης ’Αλέξανδρος, Ά λεξόπουλος Σωτήριος, Καρκάνης Φίλιππος,
Παντελίδης Παναγιώτης, Λαχανιώτης Χαρίτος, Ζγέμπας Νικόλαος,
Ζωγράφος Κων
σταντίνος, Λαλίνης Άνέστης, Πεσιντζής ’ Εμ
μανουήλ, Καρούλιας
Ρήγας,
Βαχλιώτης
Σπήλιος, Μαστοράκης Ιωάννης, Γρατσανίτης ’Αδαμάντιος, Κούμπουρας Γεώργιος.

Δ. X. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
’ Iδιώτης: Χαραλαμπίδης Χριστόδουλος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ένωμ. κ. Στυλ. ΓΚΟΥΡΑΝ: Τήν 15. Ύπεν. κ. Θ.Σ.: Δικαιουμένη σύντα8-11-1970 θά Εχετε 28 Ετη καί 7 μήξις δραχ. 1.185 περίπου.
νές ήτοι Ετη συντάξιμα 19 μέ 43,α50.
ιό
Χωρ. κ. ΛΑΓΙΟΝ Χαράλ.: Βάσει
Σύνταξις 4.378, Ε.Τ.Χ. 599, Μ.Τ.Σ.
τού άρθρ. 91 Κ.Χ. μετά τήν συμπλή608 καί έφ’ άπαξ 119.473 δραχμάς.
ρωσιν 12ετούς πραγματικής ύπηρε
Ύπεν. κ. Κων/τϊνον ΑΝΤΩΝΑΡΑσίας συνεχούς ή διακεκομένης
ΚΗΝ: Τήν 30-11-1970 θά Εχετε
δικαιούσθε έφ’ άπαξ. Χρηματικής
27 Ετη 5 μήνας καί 14 ήμέρας ήτοι
άμοιβής παρά τού Δημοσίου ϊσην
39δ50. Δικαιούμενη σύνταξις 3.466,
πρός τό σύνολον τών άποδοχών
Ε.Τ.Χ. 535, Μ.Σ.Τ. 467 καί έφ’ άπαξ
τοϋ τελευταίου μηνός πολλαπλά96.840 δραχμαί.
σιαζομένας μέ τόν άριθμόν τών
Χωρ. κ. Θεμιστ. ΣΑΚΚΑΝ: Δύπλήρων Ετών τής πραγματικής
νασθε νά συνταξιοδοτηθήτε καθ’
έν τή Χωρ/κη ύπηρεσίας σας.
δσον συνεπληρώσατε 24 Ετη εξ
\η
Χωρ. κ. ΣΤΑΜΙΡΗΝ Φώτιον: Σύν
μήνας καί μίαν ήμέραν, συνυπολο
ταξις δραχμαί 3.440 περίπου. Έ φ’
γισμένου καί του χρόνου Ζώνης
άπαξ 79.078, Ε.Τ.Χ. 472 καί Μ.Τ.Σ.
’Επιχειρήσεων.
421 δραχμαί.
Ύπεν. κ. Θεόδωρον ΜΑΡΓΑΛΙΑΝ:
is. Ένωμ. κ. ΔΕΜΕΤΖΟΝ Έμμ.
Δικαιούμενη σύνταξις. ’Εάν άπολυΔύνασθε νά άπολυθήτε τή αιτήσει
θήτε τήν 15-9-70, 3.644, Ε.Τ.Χ.
σας δεδομένου ότι συνεπληρώσατε
535. Μ.Τ.Σ. 467 καί έφ’ άπαξ 99.530
ήδη συτάξιμον ύπηρεσίαν 26 Ετών
δραχμάς.
καί 15 ήμερών. Σύνταξις 3.740.
Ύπεν. κ. Κων/τϊνον ΓΑΛΑΝΗΝ:
Έ φ ’ άπαξ 96.840, Ε.Τ.Χ. 599 καί
Τήν 15-9-70 συμπληρώνετε 29
Μ.Τ.Σ. 584 δραχμαί.
Ετη συντάξιμα ήτοι 43 50 καί τήν
ίο
Ύπεν. κ. ΚΟΥΛΟΓΙΩΡΓΑΝ Άντώκ
15-9-71 45' ζΟ.
νιον: Σύνταξις 4.550 δραχμαί πε
Χωρ. κ. Βασ. ΜΠΡΙΖΗΝ: Δικαιουρίπου.
μένη σύνταξις 3.298, Ε.Τ.Χ. 472,
20. Ένωμ. κ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΝ Έμμ.
Μ.Τ.Σ. 421 καί έφ’ άπαξ 84.952.
Δικαιουμένη σύνταξις 4.140 περί
Ύπεν. κ. Παναγ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ;
που. Έ φ’ άπαξ 99.530, Ε.Τ.Χ. 599
Βάσει τής ΰπ’ άριθ. 711969 παρ. 4
καί Μ.Τ.Σ. 608 δραχμαί.
έγκ. τοϋ Α.Β.Χ. οί άγαμοι Χωρ/κες
21. Χωρ. κ. ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗΝ Κων/
καί Ύπεράρχαι δέν δικαιούνται
τΐνον: Σύντάξις 3.280, Μ.Τ.Σ. 454
Κ.Ε.
καί Ε.Τ.Χ. 472 δραχμαί.
Χωρ. κ. Έμμ. ΦΟΥΚΑΚΗΝ:
22.
Χωρ. κ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΝ
Διά τό αίτημά σας νά άποτανθήτε
Έμμ. Σύνταξις 3.214. Έ φ ’ άπαξ
εις τό Έλεγκτήριον Δαπανών
76.997, Ε,Τ.Χ. 472 καί Μ.Τ.Σ.
Χωρ /κής μέσω τής υπηρεσίας σας.
421 δραχμαί.
κ. Άθαν. ΚΟΥΝΙΑΝ: ’Αρμόδιον
23. Χωρ. κ. ΠΟΑΥΓΕΝΟΠΟΥΛΟΝ
τό Ι.Κ.Α. περιφερείας σας.
Κων/τϊνον: Δικαιουμένη σύνταξις
Χωρ. κ. Άνδρογ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝσήμερον 3.280. Μετά Εξαετίαν
ΝΑΤΟΝ: Σύνταξις 2.958, Ε.Τ.Χ.
4.670. Έ φ ’ άπαξ σήμερον 76.997jcai
457, Μ.Τ.Σ. 421 καί έφ’ άπαξ 80.360.
μετά Εξαετίαν 98.728 δραχ.
Μετά τήν συμπλήρωσιν 25 ετοϋς
υπηρεσίας αύξάνεται αίσθητώς ή
σύνταξις καί τό έφ’ άπαξ.
Ένωμ. κ. Δημήτριον ΧΕΙΜΑΡΙΩΛΗΨΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΝ: Μετά 16ετή υπηρεσίαν δρα
χμαί 1.424 καί μετά υπηρεσίαν
Έλήφθησαν συνεργασίαι διά τό περιο
19 Ετών 6 μηνών καί 1 ήμέρας
δικόν τών κάτωθι:
δραχ. 1.670. Διατί όμως σας άπα1. κ. Γεωργίου Μ. ΜΠΟΝΤΑ «Εκδρο
σχολεί ή περίπτωσις αυτή;
μή τών Διδασκάλων τής Εκπαιδευ
Ύπεν. κ. Χρηστόν ΓΑΛΗΝΕΑΝ:
τικής περιφερείας Βοίου εις τά σύ
Μετά τήν συμπλήρωσιν 25ετοϋς
νορα».
ύπηρεσίας σύνταξις 3.550 δραχμών
2. Ένωμ. κ. Γεωργ.'ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ «Οί
περίπου. Έάν άπολυθήτε διά λό
προσδοκόμενοι άντίκτυποι τών τε
γους υγείας ή σύνταξις έξαρτάται
λευταίων Κυβερνητικών μέτρων διά
έκ τού είδους τής παθήσεως καί
τόν σίτον».
τών ποσοστών άναπηρίας άτι να
3. Ύπομ/ρχου κ. Ίωάννου ΑΝΤΩΝΟ
καθορίζονται ύπό τής Α.Σ.Υ.Ε.
ΠΟΥΛΟΥ. «Τό δργανον έν τή ύπηΧωρ. κ. ΑΡΧΑΚΗΝ Δημήτριον:
ρεσία διαλευκάνσεως τού Εγκλήμα
Συμφώνως τφ ύπ’ άριθ. 1854/51
τος».
Ν.Δ. δέν δικαιούσθε συντάξεως
4. Διδασκάλου κ. Κοσμά ΔΑΡΑΚΗ
διότι δέν συμπληρώσατε 25ετή πρα
«Ή σημασία τοϋ διδακτικού Εργου».
γματικήν Στρατιωτικήν ύπηρε5. Ά νθ/στοΰ κ. Δημ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥσίαν. ’Εκτός έάν Εχετε βεβαίωσιν
ΛΟΥ «Ή Έλληνίδα τοϋ 1940».
Ζ.Ε. Σήμερον Εχετε συμπληρώσει
6. Υφυπουργού
ροεδρίας Κυβερνή23 Ετη 11 μήνας καί 4 ήμέρας.
σεως κ. Δ. ΤΣΑΚΩΝΑ. «Ή γένεσις
Ύπεν. κ. ΜΠΑΛΛΑΝ Νικόλαον:
τού νέου Ελληνισμού».
6.
Μοιράρχου κ. Νικ. ΓΑΡΝΕΛΛΗ
Δέν Εξέρχονται κατά τό τρέχον Ετος,
«οί πραγματικοί σκοποί τού τρίτου
λόγω παρατάσεως τού όρίου ήλι·
κίας.
γύρου».
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΙΑΣ: Ά ντ/ρχου Χωρ/κής κ.
’Αγγέλου Μ Ε Τ Α Α Λ Η Ν Ο Υ .
Μελέτη άφορώσα τά προβλήματα
τής όδικής κυκλοφορίας. Λόγω τής
πλούσιας ύλης του κρίνεται άπαραίτητον βοήθημα παντός άτόμου καί
άναγκαίον συμπλήρωμα κάθε βι
βλιοθήκης.
2. Ή ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ελληνικού Εκδοτικού ’Οργανισμού.
Πρόκειται περί μιας σειράς βιβλίων
ή όποια άποτελεϊ μίαν μεγαλειώδη
προσπάθειαν συγκεντρώσεως τοϋ
πνευματικού θησαυρού τού Έθνους.
Εις τούς άνδρας τού Σώματος προσφέρεται εις τό 1/4 τής τιμής ήτοι
πρός 25 δραχ. Εκαστον βιβλίον.
3. Χρ. Γ. ΝΙΚΗΤΑ: «"Αγια Χώματα
«Καί τά βουνά λεβέντες» ’Ηθογρα
φικά διηγήματα. Φυσιογνωμία τής
’Αρκαδικής γής. Εικόνες άπό τήν
ζωή τών ταπεινών καί λησμονη
μένων ήρώων τής^ Αθήνα 1966.
4· ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ «Νοσταλγοί» ’Ηθο
γραφικόν μυθιστόρημα Β’ έκδοση
’Αθήνα 1969.
5· Ο.Λ.Π. « Ό Λιμήν τού Πειραιώς
κατά τά Ετη 1930 - 1970 «Πειραιεύς
1970. Λίαν Επιμελημένη εκδοσις
τού Ο.Λ.Π. άναφερομένη εις τήν
ιστορίαν τού πρώτου λιμένος τής
χώρας καί εις τήν δραστηριότητα
τοϋ έν λόγφ ’Οργανισμού.
Συγχαίρομεν τόν Ο.Λ.Π. διά τήν
άξιάλογον έκδασίν του καί ευχα
ριστούμε διά τήν άποστολήν τού
άντιτύπου.
6· ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ:
«Στρατηγική καί Οικονομικοί συ
νασπισμοί» Πρόκειται περί Επι
στημονικής μελέτης μεγίστης Ε θνι
κής χρησιμότητος.
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