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Ή Γιορτή τής Μητέρας

Ή  Κυριακή τής 10—5—1970 ήτο 
αφιερωμένη στην γιορτή τής ΜΗΤΕ
ΡΑΣ. Λίγα λουλούδια, ένα χαμόγελο, 
μια ύπόσχεσι, ένα μικρό δώρο, έδει
ξαν γιά μιά άκόμη φορά τήν αγάπη 
μας γι’ αύτήν.

Τί είναι ή μητέρα, τί προσφέρει 
καί πόσα πράγματα έξαρτώνται άπ’ 
τήν, τά έχει εκτιμήσει κάθε άνθρωπος.

Άπό τις Σπαρτιάτισσες μητέρες, 
t μέχρι τήν Μητέρα τοΰ Χριστού τήν 

Παναγία καί τήν μητέρα καθενός μας, 
ό ρόλος καί τό μεγαλείο της καταξιώ
νεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε 
στιγμή.

Είναι ή Μάνα τό ίερό πρόσωπο 
πού μας χάρισε δχι μόνο τό «ζεϊν», 
άλλά καί τό «Εύ ζεϊν», μέ υπεράν
θρωπο πολλές φορές κουράγιο καί μέ 
προσπάθεια πού ξεπερνά συχνά τήν ά- 
δύνατη φύσι μιάς γυναίκας.

Είναι ό καλός μας άγγελος πού μάς 
παρηγορεϊ σέ κάθε μας δυσκολία, μάς 
παρακολουθεί στό διάβα τής ζωής καί 
μάς παραστέκει πάντα, άκόμα κι’ δταν 
βρίσκεται μακρυά μας.

'Αγία ή Μ4ΝΑ. Σ' δλες τις χώ
ρες, σ’ όλες τις έποχές.

Τό περιοδικό μας, μέ τήν ευκαιρία 
τής γιορτής τής Μητέρας, δημοσιεύει 
το ποίημα τοΰ Γεράσιμου Μαρκορά 
«ΜΑΝΑ» τό όποιον άφιερώνει σάν έ- 
λάχιστο δείγμα τής όφειλομένης τι
μής, εύγνωμοσύνης καί άγάπης, σ’ δ
λες τις μητέρες τοΰ κόσμου.

Μάνα, δέν βρίσκεται λέξι καμμία 
νά ’χη στον ήχο της τόση άρμονία.
Σάν ποιος νά σ’ ακούσε μέ στήδος κρύο, 
δνομα δεϊο;
Παιδί άπό σπάργανα ζωμένο άκόμα. 
μέ χάρι άνοίγοντας γλυκά τό στόμα, 
γυρνάει στον άγγελο πού τ’ άγκαλιάζει, 
καί Μ ά ν α  κράζει.
Στον κόσμο τρέχοντας ό νέος διαβάτης 
πέφτει στ’ άγνώριστα βρόχια άπάτης, 
κι’ άναστενάζοντας

Μ ά ν α  μου λέει.
Μάνα,  καί κλαίει.

Τής νιότης φεύγουνε τ’ άνδια κι’ ή χάρι 
τριγύρω σέρνεται μ’ άργό ποδάρι, 
ώσπου στήν κλίνη του σάν βαρεμένος 

πέφτει ό καημένος.
Καί πρίν τήν ύστερη πνοή του στείλη, 
άργά ταράζοντας τά κρύα του χείλη, 
καί μέ τό Μ ά ν α  μου πρώτη φωνή του, 

πετά ή ψυχή του.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ
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To τέταρτον έτος ανατέλλει...

Α Π Ο  Τ Η Ν  Ο Μ Ι Χ Λ Η  
Ε Ι Σ  Τ Ο  Φ Ω Σ

τί έδωσεν ...

Αί επέτειοι τών μεγάλων εθνικών 

εξορμήσεων δέν ημπορεί να είναι, α
πλώς, σταθμοί εύγνωμοσύνης. Οφεί
λουν νά είναι, κυρίως, άφετηρίαι λαμ- 
προτέρας συνεχείας. Διότι μόνον έ

τσι παρέχεται έθνικόν άντίκρυσμα. Μό

νον έτσι έΕασφαλίζεται ιστορικόν κά
λυμμα. Ιεκινοϋν πολλοί. Αλλά πόσοι 
φθάνουν; Καί τό ούσιαστικώτερον: 

Ποϋ φθάνουν;

ΈΕεκίνησε καί ή Έπανάστασις τής 
21ης 'Απριλίου 1967. ΈΕεκίνησε άπό 
μίαν Ελλάδα, ύπό τήν όποιαν τό ή- 

φαίστειον τής άναρχίας, ύστερα άπό 
συγκλονιστικούς κοχλασμούς, ήτο έ
τοιμον νά έκραγή. Καί άφοΰ έφραξε, 

μέ πνεύμα συνέσεως, άποφασιστικότη- 
τος καί άδελφωσύνης, τόν κρατήρα, 

έφθασεν εις κάποιαν νέαν Πατρίδα, 

πού δέν άγωνιά δι' έΕόδους κινδύνου,

άλλά διά πρόσθετα πεδία δημιουργίας.
ΈΕεκίνηοεν άπό μίαν ονομαστικήν 

Δημοκρατίαν, τής όποιας τό, έν ά- 
ποσυνθέσει, πτώμα περιεφέρετο, άπό 

τούς καπήλους της, εις τό πεζοδρό
μια, ως δικαιολογητικόν δημοκοπικοϋ 
ορυμαγδού. Καί φθάνει εις κάποιαν 

άλλην Δημοκρατίαν, θεμελιωμένην εις 

τόν σεβασμόν, εις τήν άλήθειαν τής 

έλευθερίας, εις τήν ούσίαν τής κοι
νωνικής δικαιοσύνης.

ΈΕεκίνηοεν άπό τήν άνυποληψίαν 
πρός τήν οικονομίαν, παραποιούσαν 
εις τόν πολιτικόν σάλον, άνάπηρον, 

συνεπείς έλλείψεως έμπιστοσύνης, έΕη- 
σθενημένην άπό τσς άφαιμακτικάς έ- 

πιδρομάς τής δημοκοπίας. Καί έφθα
σεν εις μίαν οικονομίαν, ικανήν νά 

κράτη μεγάλης πνοής καί μεγάλου δυ
ναμικού έργα, μέ τά όποια μεταβάλ

λεται ή όψις τού τόπου καί ή κατεύ- 

θυνοις τού πεπρωμένου του. Άπεσύ- 
ροντο, τότε, κεφάλαια, έν σπουδή. Έν 
σπουδή, τώρα, τοποθετούνται, διά νά 
προλάβουν. Ανεπιθύμητον, τότε, εις 

τήν άλλοδαπήν τό νόμισμά μας. Έν- 
θουσιωδώς εύπρόσδεκτον, τώρα, ώς 
τό στερεώτερον. Υποτονική, τότε, ή 
παραγωγική δραστηριότης. Μέ ταχύρ

ρυθμο παλμό, τώρα, πυργώνει έργο- 
στάσια, διοχετεύει τήν ποιότητά τους 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν, άνοίγει δι
αρκώς ορίζοντας.

ΈΕεκίνηοεν άπό μίαν διοικητικήν 
μηχανήν ύπόδουλον εις τόν κομμα
τάρχην καί άσυμφιλίωτον μέ τόν πο
λίτην. Καί έφθασεν εις μίαν άλλην, 
πειθαρχούσαν μόνον εις τόν Νόμον, 

εις τό συμφέρον τού κοινωνικού συ
νόλου, εις τήν δικαίαν διεκδίκησιν.

ΈΕεκίνησέν άπό τήν καταπτόησιν
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Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ 1970

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΤΑΣΣΟΣ ΟΜΙΛΣΙ

Τήν Παρασκευήν 15-5-70 ύπδ τοΰ 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Πα- 
ναγιώτου Τζεβελέκου έδόθη συνέντευ- 
ξις άπό τοΰ Σταθμού Τηλεοράσεως 
τής Γ.Ε.Ν.Ε.Δ.

'Ο κ. Ύπόυργός άπαντών είς-σχεχι- 
κάς ερωτήσεις είπε μεταξύ άλλων:

•—Δέν είναι ανάγκη, νομίζω, να 
περιγράφω τήν εικόνα μιας καταστά- 
σεως τήν όάοίαν ζήτε, καθημερινώς, 
σείς καί δλοι ο'ι "Ελληνες πολΐται. 
Διά πάντα καλόπιστον παρατηρητήν 
καί κριτήν, είτε ήμεδαπόν είτε αλλο
δαπόν, εκδήλος είναι, ή είκών τής έ- 
πικρατούσης έν τή χώρα ευνομίας, 
τάξεως, γαλήνης καί ησυχίας, αί δ- 
ποΐαι διαγράφουν τά πλαίσια εντός 
τών όποιων ό Ελληνικός Λαός Επιδί
δεται , έν ειρήνη, εις τόν δημιουργι
κόν του μόχθον. ’Ήδη, οι άνδρες τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, άποδεσμευθέν- 
τες άπό τό άχαρι εργον τής καθημε
ρινής άντιμέτωπίσεως τών άναρχο- 
κομμουνιστών, έπιδίδονται, μετά ζή
λου εις τό σπουδαΐον κοινωνικόν των 
ρόλον.

Εις τεθεισαν έν συνεχεία έρώτησιν 
περί τής δραστηριότητος τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, 6 κ. Υπουργός άπήν- 
τησεν ώς έξής:

—Ή  Χωρ) κή, κατά τό διαρρεΰ- 
σαν τριετές άπό τής Έπαναστάσεως 
χρονικόν διάστημα, έπέτυχε εις τήν 
περιοχήν ευθύνης της:

α) Τήν καθολικήν παγίωσιν τής 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας.

3) Περιέστειλεν, εις μέγαν βαθμόν 
τήν έγκληματικότητα.

γ) Έφήρμοσε τούς Νόμους προς 
πάσαν κατεύθυνσιν καί έν συνεργασία 
μετά τών Ενόπλων Δυνάμεων.

δ) ’Εξουδετέρωσε τόν κίνδυνον τοΰ 
κομμουνισμού, μέ άποτέλεσμα νά δύ- 
νανται οί πολΐται νά έπιδίδονται, ά- 
περίσπαστοι, εις έργα προόδου καί ά- 
ναδημιουργίας, μετέχοντες όχι μόνον 
δραστηρίως, άλλά καί έπιτυχώς τής 
έκπολιτιστικής καί άναμορφωτικής 
προσπάθειας, τήν όποιαν ή Έπανά- 
στασις άνέλαβε.

ε) Άνέπτυξεν, έξαιρετικήν δρα
στηριότητα εις τον οργανωτικόν το
μέα καί συνέβαλεν, υπό άρίστας προ
ϋποθέσεις, εις τήν άποκατάστασιν δ- 
μαλών σχέσεων, κατανοήσεως καί συ
νεργασίας μετά τών πολιτών. Πέραν 
τούτων θά ήθελα νά έπισημάνω τό γε
γονός τι, καθ’ ον χρόνον τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής έχει έντείνει τήν ά- 
γρυπνον έποπτείαν του έπί τής δημο

σίας καί έθνικής άσφαλείας, οί άνδρες 
αυτής έδωσαν κατ’ έπανάληψιν λαμ
πρά δείγματα κοινωφελούς δραστηρι
ότητος καί άλτρουϊσμοΰ μέ αιμοδοσί
ας διά τούς πάσχοντας συνανθρώπους 
των καί θετικήν συμβολήν εις χριστια- 
νικάς έκδηλώσεις άνθρωπισμοϋ.

Μετά ταΰτα δ κ. Υπουργός άνε- 
φέρθη εις τά σημαντικώτερα έν έξελί- 
ξει ή καί μακράς πνοής-σχέδια διά τό 
μέλλον καί κατέληξεν είπών:

— Καθ’ δλας τάς ένδείξεις ό λαός 
άμιλλάται πρός τήν Κυβέρνησιν έν τή 
προσπάθεια ύλοποιήσεως τών στόχων 
τής Έπαναστάσεως. Στόχων οί όποιοι 
εις ούδέν άλλο άποβλέπουν πέραν τής 
κατοχυρώσεως τής Έθνικής μας ά- 
ξιοπρεπείας, τής κοινωνικής γαλήνης, 
τής δικαίας κατανομής τών υλικών 
καί ηθικών άγαθών μεταξύ τών πολι
τών, τής ευημερίας αυτών καί τής εις 
τό ύψηλότερον δυνατόν σημεΐον άνυ- 
φώσεως τοΰ πολιτιστικού μας έπιπέ- 
δου.

Συ ίΙχιια  ΐ < r ή ; 3 τ;\ 3 >;

τήν όποιαν προεκάλει ό πολιτικός αλ
ληλοσπαραγμός, ή κομματική σκοπι- 

μότης καί ή άπαλλοτρίωοις τοΰ αι
σθήματος έθνικής ευθύνης εις τήν ι
διοτέλειαν τού πολιτικού σοφίσματος. 
Καί έφθασέν εις τήν υπερηφάνειαν, 
τήν όποιαν εμπνέουν έπιτεύγματα, έ- 

πισύροντα διεθνή θαυμασμόν καί δι
εθνή έκτίμήσιν.

ΈΕεκίνησεν άπό τήν απειλήν τοΰ 

κομμουνιστικού έγχειριδίου, τό όποι
ον είχεν όρθωθή, διά νά πλήθη τήν 

χώραν εις τήν καρδίαν. Καί έφθασεν 
εις τήν καθολικήν αϊσθησιν έσωτερι-

κής άσφαλείας, πού επιτρέπει άνετους 
χειρισμούς έΕωτερικής καί οικονομικής 
πολιτικής.

ΈΕεκίνησεν άπό τήν ύστάτην βα
θμίδα, εις τήν όποιαν ό τόπος είχε 
καταδικασθή άπό τήν ήγεσίαν του. 
Καί έφθασεν εις τήν άνωτέραν, ό
που, σήμερον, ή Ελλάς αντιμετωπίζει 

τά ιστορικά Της προβλήματα.
ΈΕεκίνησεν... Αλλά πρός τι ή ε

πιστροφή; Οδός πρός τά όπίσω δέν 
ύπάρχει ούτε διά τήν μνήμην. Οδοί 
πρός τά πρόσω πολλοί. Οδοί αρετής, 
εύφορίας, δημιουργικών πρωτοβουλι
ών, πολιτικής άλήθειας, κοινωνικής α

νόδου, έκπαιδευτικής άκμής. Όδοί διά 
τών όποιων ό Λαός γνωρίΖει, ότι πο

ρεύεται μέ άσφάλειαν. Καί νά, διατί 
ένηγκαλίσθημεν τήν Εθνικήν Έπανά- 
στασιν τής 21ης Απριλίου καί διατί 
τήν πιστεύομεν. Εις τήν τρίτην, τώ

ρα, έπέτειόν της ίστάμεθα ένώπιόν 
της μέ θαυμασμόν καί έμπιστοσύνην. 
Καί διακηρυαομεν τήν έπιταγήν τής 
έθνικής συνειδήσεων, πού είναι καί 

έπιταγή τής ψυχής. Χρέος όλων νά 
βοηθήσωμε τήν Έπνάστασιν. Χρέος 
νά προχωρήσωμεν. Χρέος νά άΕιοποι- 

ήσωμεν, μέ νέα έπιτεύγματα, τήν 
νίκην.
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ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

Ο  " Σ Τ Ε Ρ Ι Α Ν Ο Σ , , . .

Ήταν γνιοστός σ’ όλάκαιρο τό νησί, ό Μιχάλης δ 
Στεριανός. ’Έτσι τον έλεγαν. Τό «Στεριανός» δεν ήταν 
τδ έπίθετδ του, όπως θά νόμιζε κανείς. ’Ό χι. Ή ταν τδ 
παρανόμι του, πού του κόλλησαν οι συντοπίτες του, μέ 
τήν μανία ποΰ είχαν νά κολλούνε παρατσούκλια δ ένας 
στον άλλο. Τόση μάλιστα ήταν ή μανία τους, ποΰ δέν ή
ταν μικρός ή μεγάλος νά μήν έχει δίπλα στδ βαφτιστικδ 
καί οικογενειακό του ονομα, κι’ ένα άλλο πού τοΰ κόλλη- 
σας καί . . . .  ξεκολλημό δέν είχε. Καί ήταν τόση 
καί τέτοια ή έπικράτησι τοΰ παρανομιού πού πολλές φο
ρές γινόταν τδ παρανόμι δλης τής οικογένειας καί ακο
λουθούσε τούς άποτόνους, δίπλα στδ οικογενειακό, μέ α
ποτέλεσμα νά βλέπει κανείς καί σήμερα στδ νησί, τούς 
Πασσάδες, τούς Φονιάδες, τούς Φόρτηδες, νά παρουσιά
ζονται μέ δυδ καί τρία παρανόμια, δπως δ Νίκος Πασσάς 
δ Παινεμένος, σάν νά πρόκειται γιά τδ ποινικό μητρώο
κάποιου ηρώα τοΰ εγκληματικού. . . πανθέου.

Καί δ Μιχαλιός δ Σαρδελής, πού λέτε, τδ Στερια
νός, δέν τδ κληρονόμησε σάν οικογενειακό παρανόμι, μά 
ήταν γνήσιο δικό του παρατσούκλι πού τοΰ κόλλησαν 
οί μπόμπιρες στήν παιδική του ήλικία, μιά μέρα πού 
τά σχολιαρούδια είχαν πάει εκδρομή στήν άπέραντη καί 
κοσμοζήλευτη αμμουδιά τοΰ Μακρύγιαλου. Ή ταν καλο
καίρι, τά παιδιά μικρότερα καί μεγαλύτερα τσαλαβου- 
τούσαν στήν πεντακάθαρη θάλασσα, έτρεχαν, ξεφώνιζαν, 
πιτσιλίζονταν, έκτος από τδν Μιχαλιό, π’ άπόμενε μόνος, 
έρημος καί παραπονεμένος στήν άκρη, κάπως ξέμακρα 
από τδ ύγρδ στοιχείο.

— Νά! Νά! δ Στεριανός. Ξεφώνισε δείχνοντάς τον, 
τδ πειραχτήρι τής συντροφιάς δ Στράτος δ Μπότελης. 
Καί άπδ τότε κόλλησε γιά καλά στδν Μιχαλιό τδ Στε
ριανός. Καί πρέπει νά παραδεχτούμε πώς δ Στρατής δ 
Μποτέλης πού τοΰ κόλλησε τό παρατσοΰκλι, είχε μεγά
λη επιτυχία στήν έπιλογή καί γιά τούτο επιασε άλλω
στε. Γιατί έχει παρατηρηθή, παρανόμι πού δέν ταιριάζει 
δέν κολλάει Πρέπει νά πηγαίνει κατά γενική άνα- 
γνώρισι στά μέτρα τοΰ. . .  βαφτιστικοΰ. "Ας είναι. . .

θυμήθηκα τδν Μιχαλιό τδν Στεριανό, τώρα πού τά 
σφουγγαράδικα καΐκια μας, σαλπάρουν άπδ τά Δωδεκά
νησα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες καί τά άλλα μικρά 
καί μεγάλα λιμάνια, μέ τούς πρώτους άπαλούς βοριάδες 
καί άφοΰ σβήσουν "καί οί τελευταίες νότες άπδ τά πανη
γύρια καί τούς αποχαιρετισμούς, κΓ ανοίγονται στδ πλα
τύ πέλαγος, παίρνοντας μαζύ τους τούς κυνηγούς τών 
βυθών, πού έχουν κλείσει σφιχτά μέσα στις χούφτες τους 
τις έλπίδες γιά νά μήν τις πάρουν οί άνεμοι, πού θά σα
ρώσουν τά καταστρώματα καί ή αρμύρα πού θά λούζει 
πρύμνα-πλώρα τά πλεούμενα, θυμήθηκα λοιπόν, τδν Μι
χαλιό μιας κΓ ήταν κΓ αυτός μέχρι πριν μερικά χρόνια

ένας άπδ τούς συμπαθητικούς αυτούς σφουγγαράδες μας,
"Ας πάρουμε δμως τά πράγματα μέ τήν σειρά τους.
Στεριανό είχαν παρονομάσει τδν Μιχαλιό τδν Σαρ- 

δελή καί τούτο γιατί άν καί νησιώτης, τίποτα δέν τδν έ
δενε μέ τήν τρανή μάγισσα κΓ άφέντρα τήν καταγάλα
νη θάλασσα. ’Ήθελε νά ζή πάντα μακρυά της, νά μήν 
τήν βλέπει, νά μήν τήν άκούει. Δέν ήθελε τά δροσερά 
της χάδια στις κάψες τοΰ καλοκαιριού, δέν τδν συγκινοΰ- 
σε τδ ρομαντικό μουρμουρητό, καθώς τδ άπαλδ κυματάκι 
έπαιζε μέ τά βότσαλα τής άκροθαλασσιάς, δέν τδ μά
γευε ή άπεραντοσύνη της, μήτε δέχοταν τδ χάδι τής 
δροσερής αύρας της στδ πρόσωπο του. Ποτέ, μά ποτέ, δ- 
σα χρόνια κΓ άν είχε ν’ άντικρύσει θάλασσα, δέν θά φώ
ναζε στδ άντίκρυσμά της «θάλαττα, θάλαττα. . . »  σάν 
τούς «μυρίους» στήν «κάθοδό» τους. "Ισως νά προτιμούσε 
τ’ άγρια καί κακοτράχαλα βουνά.

Άπδ μιά μεριά είχε δίκιο δ Μιχαλιός.
Καπετάνιος σέ μπρατσέρα τρικάταρτη δ πατέρας 

του, έμεινε γιά πάντα στή άγκαλιά τής πλανεύτρας άρ- 
χόντισσας. Ό  πιό τρανός άδερφός του, δ Τιμολής χάθη
κε στ’ άνοιχτά τής Μπαρμπαριάς, δταν ναυάγησε τδ κα
ράβι στδ δποΐο είχε μπαρκάρει σάν μοΰτσος.

’Αλλά κΓ άργότερα σάν μεγάλωσε κάπως, πάντα 
τδ ύγρδ αΰτδ στοιχείο τδν άκολουθοΰσε στδ διάβα τής 
ζωής του.

— θάλασσα τάκαμες Μιχαλιό. Τούλεγε δ δάσκα
λός του, κΓ αυτό σήμαινε κάποια άποτυχία του στά μα
θήματα.

— Τά μούσκεψες Μιχαλιό. Τοΰλεγαν οί συντοπίτες 
του άργότερα κΓ αυτό έδειχνε πώς δέν είχε κάμει καλά 
τήν δουλειά του. . .

Πικραμένος λοιπόν άπδ τά μικρά του χρόνια δ Μι-



χαλιός ένοιωθε σάν τόν πιο τρανό εχθρό του τήν θάλασ
σα καί τήν άπόφευγε όπως ό άρχοντας τοΰ σκοταδιού, δ 
βελζεβούλ τδ λιβάνι, πού λένε.

Πού ν’ άκούσει τήν γριά Μάνα του, πού τδν θερμο- 
παρακαλοΰσε να μπαρκάρει κι’ αύτός, σάν δλους τούς 
συντοπίτες του, στα σφουγγαράδικα τοΰ νησιοΰ για νά 
βοηθήσει τήν φαμελιά τους, μιας κι’ ήταν δ μόνος άν- 
δρας στήν οικογένεια κι’ είχαν καί δυο κοπέλες νά παν
τρέψουν.

—Δέν πάω στή θάλασσα, μάνα, καί μήν χάνεις τά 
λόγια σου. Τής απαντούσε δ Μιχαλιός. Στεριανός πέρα 
γιά τςέρα.

Τά χρόνια περνούσαν. Ό  Μιχαλιός ήταν δ άνθρω
πος τής στεριάς. "Οτι ψευτοδουλειά τύχαινε στο νησί, 
ήταν δική του. Χαμαλίκι; Χαμαλίκι. Μόνο γιά θάλασσα 
δέν ήθελε ν’ άκούσει.

ΙΙέρα κατά τόν "Αη-Δημήτρη ή καί αργότερα, γυρ- 
νοΰσαν τά σφουγγαράδικα φορτωμένα Ιέ τόν άφράτο 
θησαυρό τής θάλασσας, κι’ οι σφουγγαράδες μερόνυχτα 
γλεντοκοποΰσαν στά φτωχομάγαζα τοΰ νησίοΰ, κι’ έλε
γαν ιστορίες αληθινές κα. . . ψεύτικες, χαχάνιζαν καί 
τραγουδούσαν, Ινώ ό Μιχαλιός καθόταν παράμερα σάν 
αποξενωμένος. 'Ο φοβιτσιάρης, δ Στεριανός.

-Είδες άνεπρόκοπε; Τουλεγε ή Μάνα του, δ 
Μπάμπης δ Φούσκας, γύρισε φορτωμένος χρυσάφι. ’Έ- 
φτιασε; σπίτι, άγόρασε ποαμάτια καί παντρεύει καί το 
Κατηχιό. ’Εσύ τί κάνεις μωρέ; Τί κάνεις; Σέρνεσαι στό 
χώμα σάν τό σκουλίκι. Χαμάλης, Χαμάλης σ’ δλη σου 
τήν ζωή. Ποιά κοπέλα θά σέ παντρευτεί μωρέ; ’Έτσι 
μαγκούφης θά πεθάνεις. ’Ανεπρόκοπε.

— Δέν πάω στήν θάλασσα, μάνα, καί μήν χάνεις 
άδικα τά λόγια σου. ’Απαντούσε ξερά δ Μιχαλιός.

Περνοΰσαν τά χρόνια, κι’ ένα Απριλιάτικο βραδυνό, 
δ Μιχαλιός άνεκοίνωσε τήν μεγάλη του άπόφασι πού 
ξάφνιασε τήν μάνα καί τις δυό αδερφάδες του. Ναι πήρε 
τήν τρανή άπόφασι δ Μιχαλιός καί τόν άλλο μήνα θά... 
σαλπάριζε κι’ αύτός γιά τις άκτές τής ’Αφρικής μέ τό 
σφουγγαράδικο τοΰ Καπετάν Θέμου. Τόπε καί τδκαμε.

Σάλπαρε στ’ άλτθεια καί κανένας δέν μποροΰσε νά 
τό πιστέψει.........

— Πώς έγινε αύτό; ’Αναρωτιόνταν. 'Ο Στεριανός 
Σφουγγαράς;

— Θάμα, θάμα. ’Έλεγε ή κυρά-Βενετιά ή Μάνα
του.

Πήγε, γύρισε, ξαναπήγε, ξαναγύρισε πολλές φο
ρές άπό τότε δ Μιχαλιός, κι’ έφερε χρήματα, έφτιασε 
σπίτι, πάντρεψε τις δυό του άόερφάδες καί στερνά παν
τρεύτηκε κι’ αύτός τό Λενιώ πού χρόνια άγαποΰσε.

Κανένας δμως δέν μπόρεσε νά μαντέψει ποιος ήταν 
δ λόγος πού άνάγκασε τόν Μιχαλιό τόν Στεριανό, νά 
συμφιλιωθεί μέ τήν θάλασσα νά γίνει θαλασσινός καί 
μάλιστα. . . θαλασσόλυκος, μήτε πώς τά κατάφερε νά 
γίνει βουτηχτής, καί μάλιστα δ καλλίτερος.

"Γρτερα άπό χρόνια πολλά δταν δ Μιχαλιός, άπό 
τό βάρος τοΰ χρόνου, άναγκάστηκε νά ξεμπαρκάρει, έμα
θαν οί συντοπίτες του τόν λόγο ιπού έκαμε τόν Στεριανό

θαλασσόλυκο, καθώς καί πώς τά κατάφερε νά γίνει βου
τηχτής. Τούτο μαθεύτηκε έκεΐ στό φτωχομάγαζο τοΰ 
νησιοΰ, δταν δ ίδιος δ Μιχαλιός είπε τήν ιστορία του στό 
τσοΰρμο, άνάμεσα στους καπνούς καί τήν κνίσα τοΰ χτα- 
ποδιοΰ πού ψηνόταν στήν όλάλαμπρη θράκα.

Ή  άγάπη ήταν ή αιτία. Ναι ή άγάπη τής Λενιώς 
καί ή συνήθεια πού είχαν στό νησί οι κοπέλες να βλέ
πουν σάν πραγματικά παλληκάρια τούς θαλασσινούς καί 
νά προτιμοΰν μόνο αυτούς γιά ταίρι τους. ’Αγάπησε λοι
πόν κάποτε κι’ δ Μιχαλιός, άλλά σάν στεριανός, δέν είχε 
θέσι στήν καρδιά τής πεντάμορφης γοργόνας του. ’Έ 
πρεπε νά γίνει θαλασσινός, έπρεπε νά γίνει πρώτα βου- 
τηχτής, έπρεπε νά β ρεΐ πρώτα μιά θέσι στήν άγκαλιά 
τής καταγάλανης άφέντρας τής θάλασσας, γιά νά θρο
νιαστεί ύστερα σάν άφέντης δ ίδιος στήν καρδιά τής ά- 
γαπημένης του. Κι’ έτσι ή άγάπη μέ τήν μαγική της 
δύναμι, τοΰδωσε τό θάρρος γιά νά αντιμετωπίσει τήν 
ζο)ή στήν θάλασσα καί στήν στεριά. Γιά τό χατήρι τής 
Αενιώς λοιπόν άποφάσισε καί μπάρκαρε σάν μούτσος 
στό σφουγγαοάδικο τοΰ καπετάν-θέμου.

Μπάρκαρε σάν μοΰτσος. "Οταν έφτασαν στά μα- 
κρυνά σφουγγαροτόπια, έβλεπε τούς βουτηχτάδες μέ τά 
σκάφανδρα καί τις προβοσκίδες καί πάγωνε τό αίμα 
στις φλέβες του. ΚΓ δταν τούς έβλεπε νά ρίχνωνται'στήν 
υγρή άγκαλιά τής θάλασσας, σύγκρυο περνούσε δλάκαι- 
ρο τό κοομί του καί ένοιωθε νά χάνει τόν κόσμο καθώς 
χάνονταν κΓ αυτοί στήν άπατη άγκαλιά τοΰ πελάγου. 
’Έφευγε γρήγορα, γρήγορα., καί τρύπωνε στήν μικρή 
καμπίνα τοΰ πλεούμενου κΓ εκεί μόνος, κατάμονος, έκα
νε τόν σταυρό του γ ι’ αυτούς πού χάνονταν στό σκοτεινό 
βυθό. Μέσα του άκουγε τήν φωνή τής γοργόνας του 
«Σέ θέλω βουτηχτή θαλασσόλυκο, έτσι σέ θέλω».

Καί ή ώρα τοΰ Μιχαλιοΰ ήρθε. Μιά μέρα κάποιος 
άπό τό τσοΰρμο έπρεπε νά αντικαταστήσει ένα βουτη
χτή πού άρρώστησε. Καί δ καπετάν-Θέμος ρώτησε τό 
πλήρωμα ποιος δεχόταν νά βουτήςει. Ή  φωνή τής γορ
γόνας άπό τό μακρυνό νησί, έδωσε θάρρος καί δύναμι 
στδν Μιχαλιό. Καί νάτος κάποια στιγμή χωμένος στό 
σκάφανδρο, μέ τήν προβοσκίδα, δεμένος μέ τά καλώδια 
έτοιμος στήν άκρη τοΰ πλεούμενου γιά τήν μεγάλη άπό- 
φασι. Ή  μεγάλη στιγμή ήρθε γιά τόν Μιχαλιό. Ή  πα- 
ληά έχθρα ξεχάστηκε μέ μιας κΓ δ . . . στεριανός χώθη
κε στήν άγκαλιά τής θάλασσας γιά νά γυρίσει απ’ έκεΐ 
φορτωμένος σφουγγάρια, άλλά καί μαγεμένος άπό τόν 
άγνωστο στούς πολλούς κόσμο τοΰ βυθοΰ.

Έκεΐ στον βυθό μέ τις παραμυθένιες άποχρώσεις, 
άνάμεσα στις μέδουσες καί τά κοράλια, έκεΐ άνάμεσα 
στον παραμυθένιο κόσμο τοΰ βυθοΰ, άντάμωσε τδν πατέ
ρα του καί τόν άδερφό του τόν Τιμολή. Τούς είδε χαρού
μενους γελαστούς καί ικανοποιημένους. άπό τήν τρανή 
του άπόφασι. Ξαναγύρισε στό καΐκι δ Μιχαλιός, θαλασ
σινός πέρα γιά πέρα. Βουτηχτής τυχερός κΓ όνομαστός 
σ’ δλάκαιρο τό νησί. Μεγάλη στ’ άλήθεια ή δύναμι τής 
άγάπης τής πεντάμορφης γοργόνας του, πού στέκεται 
τώρα πλάι του περήφανη καλή καί τιμημένη συντρόφισ- 
σα στήν ζήση του.

Ό  Στράτος δ Μποτέλης κόλλησε στόν Μιχαλιό τδ 
παρατσούκλι Στεριανός. Καί ή άγάπη, ή τρανή αύτή 
διαφεντεύτρα τής ζωής, τό παρανόμι Θαλασσόλυκος κΓ 
όνομαστός σφουγγαράς, δ. . .  στεριανός!

ΔΗΜΟΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΙΙΟΓΑΟΣ



...ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ

Τό ’Αμερικανικόν εγχείρημα «’Α
πόλλων» άποτελεΐ ένα τολμηρόν έρ- 
γον. ’Ασφαλώς βασίζεται εις άποκτη- 
θείσας έμπειρίας, βασίζεται εις τήν ε
πιστήμην κατά πρώτον λόγον καί κα
τόπιν εις τήν τεχνικήν, δεν υπάρχει 
όμως προηγούμενον εγχείρημα σχετι
κόν με τήν κάθοδον τοΰ ανθρώπου εις 
τήν επιφάνειαν ένός άλλου πλανήτου. 
Αί Αντιλήψεις μας διά τό Σόμπαν, διά 
τήν ζωήν, διά τήν ιδίαν τήν όπαρξίν 
μας έχουν άλλάξει όταν από τήν άπό- 
στασιν τών 384.000 χιλιομέτρων ό 
άνθρωπος άντίκρυζε τήν μικράν γα
λανήν Γην νά αίωρεΐται εις τό αχα
νές, νά περιφέρεται περί τόν "Ηλιον 
καί νά περιστρέφεται περί τόν άξονά 
της καί νά έπιβεβαιώνη κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον τάς όρθάς θεωρίας τάς ό
ποιας είχαν συλλάβει μεγάλα πνεύμα
τα δπως δ Άρίσταρχος, δ Γαλιλαίος, 
δ Κοπέρνικος, δ Νεύτων, δ Λαπλάς 
καί τόσοι άλλοι μεγάλοι επιστήμονες.

Τό έγχείρημα τών διαπλανητικών 
ταξειδίων χαρακτηρίζεται από τήν 
ταχύτητα μέ τήν οποίαν έντός ολίγου 
χρόνου έπετελέσθησαν τόσα πολλά.

"Οταν δ αείμνηστος Πρόεδρος τών 
Ηνωμένων Πολιτειών Τζών Κέννεν- 
τυ μέ ύπέρμετρον ένθουσιασμόν προ- 
έβλεπε καί ώριζε τό έτος 1970 ώς έ
τος καθόδου τού ανθρώπου εις τήν ε
πιφάνειαν τής Σελήνης, κανείς από 
τούς ειδικούς μέ τήν κατασκευήν τών 
πυραύλων δέν είχε τήν παραμικράν ι
δέαν πώς θά ήτο κατορθωτόν ένα τέ
τοιο πράγμα. Έν τούτοις ή ’Αμερικα
νική έπιστήμη καί ή τεχνική, έντός 
ολίγων ετών έλυσαν τό ποόβλημα καί 
έπέτυχον, έν έτος ένωρίτερον, τό δ- 
νειρον τοΰ Προέδρου Κέννεντυ νά γί- 
νη πραγματικότης.

Τριακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες έ- 
πιστήμονες καί τεχνικοί, είκοσι χιλιά
δες Ιταιρεΐαι, έπιστημονικά ιδρύμα
τα καί αστεροσκοπεία τοΰ Δυτικοΰ κό
σμου, συνειργάσθησαν διά τήν επιτυ
χίαν τοΰ έγχειρήματος «’Απόλλων».

’Απαραίτητον προϋπόθεσιν διά τά 
δ'.απλανητικά ταξείδια καί διά τήν έ
ξοδον τών άστροναυτών εκ τών δια
στημοπλοίων άποτελεΐ ή μετ’ ακρί

βειας πρόγνωσις τών ήλιακών εκρή
ξεων.

Ό  "Ηλιος αποτελεί τόν καλλίτερον 
φίλον μας έφ’ δσον εύρισκόμεθα επί 
τής έπιφανείας τής Γής προστατευό- 
μενοι άπό τήν γηΐνην άτμοσφαίραν. 
Άντιθέτως ό "Ηλιος καθίσταται δ φο
βερότερος εχθρός μας έόν εύρεθώμεν 
έκτός τής γηΐνην ατμόσφαιρας εις τόν 
διαπλανητικόν χώρον ή εις τήν έπι- 
φάνειαν πλανήτου στερουμένου ατμό
σφαιρας. Καί αύτό διότι ό "Ηλιος καθ’ 
έκάστην στιγμήν έκπέμπει θανατηφό
ρους άκτινολογίας. Ένόργανον δν 
προσβαλλόμενον υπό τών ανωτέρω ά- 
κτινοβολιών αποθνήσκει έντός βραχυ- 
τάτου χρόνου.

Εις ήν περίπτωσιν δ "Ηλιος εύρί- 
σκεται εί ςκατάστασιν παροξυσμοΰ ή 
έντασις τών έκπεμπομένων ακτινοβο
λιών αύξάνει εις μεγάλον βαθμόν. Ού
τως εις τήν περίπτωσιν τών ήλιακών 
εκρήξεων δ άνθρωπος κινδυνεύει εις 
τό διάστημα έστω καί αν προστατεύε
ται άπό τήν ειδικήν στολήν.

’Απαραίτητον επομένως προϋπόθε- 
σιν διά τά διαπλανητικά ταξείδια καί 
διά τήν έξοδον τών άστροναυτών έκ 
τών διαστημοπλοίων, άποτελεΐ ή μετ’ 
άκριβείας πρόγνωσις τών ήλιακών ε
κρήξεων, έρνον τό δποΐον έχουν άνα- 
λάβει πέντε ήλιακά κέντρα εις δλό- 
κληρον τόν κόσμον μεταξύ τών δποίων 
καί τό ήλιακόν κέντρον τοΰ ’Αστερο
σκοπείου ’Αθηνών.

'Ως πρός τάς άποστολάς τών δια- 
στηματοπλοΐων τοΰ «’Απόλλων» 11, 
12, καί 13 δέν υπάρχει τίποτε παρό
μοιον εις τήν Ιστορίαν τών άνθρωπί- 
νων εξερευνήσεων. Μόνον ή τολμηρά 
φαντασία τοΰ ’Ιουλίου Βέ£ν έπεχεί- 
ρησε ένα παρόμοιον ταξείδι, χωρίς ό
μως νά προσεδάφιση τούς ταξιδιώτας 
του έπί τοΰ φυσικοΰ μας δορυφόρου 
άλλά μόνον νά τούς περιφέρη πέριξ 
αυτοΰ καί νά τούς έπαναφέρη εις τήν 
Γήν. Διά πρώτην φοράν δ άνθρωπος 
έπεχείρησε κάτι παρόμοιον, ένα τα
ξίδι φιλόδοξον, τολμηρόν, μαγευτικόν 
καί ριψοκςνδυνον.

Οί άστροναΰται τοΰ ’Απόλλωνος 
11 μετά τήν άναχώρησίν των έκ τής

Κ. ΜΑΚΡΗ
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Γής καί άφοΰ τό διαστημόπλοιόν των 
έτέθη εις τροχιάν περί τήν Σελήνην 
ήρχισαν νά έτοιμάζωνται διά τήν κά
θοδον έπί τής σεληνιακής έπιφανεί
ας. Οί δύο έξ αύτών είσήλθον εις τήν 
σεληνάκατον ή οποία έφερε τό ονομα 
«’Αετός» καί μετά τόν έλεγχον τών 
οργάνων έπυροδότησαν τόν άεριωθη- 
τήρα άποσπάσεως έκ τοΰ μητρικοΰ 
σκάφους. Έντός ελάχιστου χρόνου ή 
φΐϋνή τοΰ ’Άρμστρονγκ διασχίζουσα 
τήν άπόστασιν τών 384.000 χιλιομέ
τρων ήκούσθη νά άναφέρη εις τό δια
στημικόν κέντρον τοΰ Χιοΰστον : 
«Σάς ομιλώ άπό τή,ν βάσιν τής θαλάσ
σης τής Γαλήνης. Ό  ’Αετός έχει προ- 
σεληνωθή».

Οί πρώτοι άνθρωποι παρέμεινον έ
κτός τής σεληνακάτου πλέον τών δύο 
ώρών καί έξετέλεσαν δλας τάς προ- 
γραμματισθεΐσας έργασίας. Ούτως έ- 
τοποθέτησαν έπί τής σεληνιακής έπι
φανείας σεισμογράφον διά τήν κατα
γραφήν τών δονήσεων τοΰ έδάφους, 
έτκατέστησαν συλλέκτην ήλιακοΰ άνέ- 
μου δηλαδή ήλιακών άκτινοβολιών 
καί συνέλλεξαν δείγματα βράχων καί 
χώματος τά όποια μετέφεραν είς τήν 
Γήν.

Τό' έπίτευγμα υπήρξε τεράστιον, 
τεράστιαι όμως υπήρξαν καί αί δαπά- 
ναι διά τήν έπιτυχίαν αύτοΰ.

Πολλαί έπικοίσεις ήκούσθησαν καί 
πολλαί συζητήσεις διεξήχθησαν περί 
τής χρησιμότητος ή μή τής ’Αμερικα
νικής προσπάθειας διά τήν έξερεύνη- 
σιν τής Σελήνης μέσω άνθρώπων. 
"Αραγε ή δαπάνη τόσων μεγάλων 
χρηματικών ποσών δικαιολογεί τήν 
μετάβασιν άστροναυτών είς τόν φυσι
κόν δορυφόρων τής Γής; Μήπως τά. 
τεράστια δαπανηθέντα καί δαπανώμε- 
να ποσά θά ήτο δυνατόν νά διατεθοΰν 
διά τήν άνακούφισιν τής πασχούσης 
άνθρωπότητος ;

Λ



'Η άπάντησις είναι πολύ άπλή. Ό  
άνθρωπος διά νά γνωρίση, διά νά μά- 
θη καί διά νά έπιλύση βασικά προ
βλήματα δέν έδίστασε καί δέν διστά
ζει νά δαπανά άπεριορίστως χρήματα 
τά όποια δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
δαπάνη έργου καί φαιάς ούσίας τοϋ 
εγκεφάλου του.

Ά ς  έξετάσωμεν εάν αί μέχρι στι
γμής άνακαλύψεις καί δσαι πρόκειται 
νά έπακολουθήσουν δικαιολογούν τάς 
μεγάλας δαπάνας.

Τά πρώτα ερωτήματα τά όποια ή- 
νάγκασαν τούς έπιστήμονας νά επι
χειρήσουν τά ταξείδια εις τήν Σελή
νην καί νά μή φεισθώσι χρημάτων, 
είναι τά ακόλουθα.

-—ΙΙοΐα τά βασικά συστατικά τά 
όποια συνθέτουν τό σεληνιακόν έδα
φος;

-—ΙΙοία ή καταγωγή τής Σελή
νης καί τού πλανητικού μας συστήμα
τος;

—Τί ηλικίαν έχει ή Σελήνη;
-—Ποια ή αιτία ή προκαλέσασα 

τάς γεωλογικάς διαμορφώσεις εις τήν 
επιφάνειαν τής Σελήνης; Πώς έδη- 
μιουργήθησαν οί εκτεταμένοι σχημα
τισμοί οι όποιοι καλούνται θάλασσαι 
καί οί πολυάριθμοι κρατήρες; Τά γε
ωλογικά αυτά χαρακτηριστικά προ
έρχονται άπό προσκρούσεις μετεωρι
τών, άπό εκρήξεις ήφαιστείων καί ά
πό συνδυασμόν άμφοτέρων;

— 'Γπάρχει μορφή ζωής επί τής 
Σελήνης; Μήπως κατά τό παρελθόν υ
πήρξε κάποια μορφή ζωής;

-—'Γπάρχει εις τό έσωτερικόν 
τής Σελήνης ύδωρ έστω καί υπό στε- 
ρεάν μορφήν;

'Ο πρώτος κύκλος ενδιαφέροντος 
περιέχεται είς τά ανωτέρω έρωτήμα- 
τα. Ή  άπάντησις είς αυτά θά όδηγή- 
ση τήν άνθρωπότητα είς μίαν τελεί
ως νέαν εποχήν.

Αί πρώται χημικαί αναλύσεις των 
πετρωμάτων τής Σελήνης τά όποια έ- 
λήφθησαν ύπό των άστροναυτών τού 
’Απόλλωνος 11 άπό τήν θάλασσα τής 
Γαλήνης απέδειξαν δτι δ φλοιός αυ
τής είναι πολύ παλαιός. ”Εχει ηλικί
αν 4.500.000.000 ετών, τήν ιδίαν δη
λαδή μέ τήν ήλικίαν τού πλανητικού 
μας συστήματος. Ούτως έπιβεβαιοΰ- 
ται ή θεωρία τού Δρος Γιούρι δ όποι
ος ύπελόγισεν δτι ή ήλικία τής Σελή
νης είναι πολύ μεγάλη καί δτι ή επι
φάνεια αύτής παρέμεινεν αναλλοίω
τος έπί δισεκατομμύρια έτη.

Τά πετρώματα τά όποια έκομίσθη- 
σαν ύπό των άστροναυτών τού ’Απόλ
λωνος 12 Ικ τού ’Ωκεανού τών Καται
γίδων έχουν ήλικίαν 3,5 δισεκατομ
μυρίων έτών, δηλαδή είναι κατά 1 δι-

σεκατομμύριον έτη νεώτερα τών προη
γουμένων. Ή  διαφορά δύναται νά ά- 
ποδοθή είς διαφορετικόν χρόνον καθ’ 
δν ή Σελήνη έβορμβαρδίσθη ύπό γι- 
γαντιαίων μετεωριτών καί δ όποιος 
δύναται νά φθάση τό 1 δισεκατομμύ- 
ριον έτη.

Άμφότεραι δμως αι κατηγορίαι 
τών πετρωμάτων έχουν κρυσταλλικήν 
δομήν. Ή  δομή αύτη είναι άποτέλε- 
σμα λίαν ύψηλών θερμοκρασιών έξ ε
κείνων αί όποΐαι προκαλοΰνται κατά 
τήν έκρηξιν ήφαιστείων ή κατά τήν 
πρόσκρουσιν μετεωριτών. Είς αυτό τό 
σημεΐον τό ερώτημα παραμένει άκό- 
μη άναπάντητον. Ή  δημιουργία τών 
κρατήρων τής Σελήνης προέρχεται ά
πό προσκρούσεις μετεωριτών ή άπό ή- 
φαιστειακήν δραστηριότητα. Τό πλέ
ον πιθανόν είναι δτι καί αί δύο αίτίαι 
συνήργησαν είς τήν. δημιουργίαν τών 
περιέργων αύτών σεληνιακών σχημα
τισμών.

Ό  εγκατασταθείς ύπό τού «’Απόλ
λωνος 11» σεισμογράφος κατέγραψε 
πολλάς δονήσεις αί όποΐαι άρχικώς έ- 
ξελήφθησαν ώς σεισμοί προερχόμενοι 
έξ ήφαιστειογενοΰς δραστηριότητος. 
Άπεδείχθη δμως δτι έκεΐνο τό όποιον 
οί επιστήμονες έξέλαβον ώς δονήσεις 
δέν ήτο τίποτε άλλο είμή ραδιοφωνι
κά παράσιτα. Παρά ταΰτα δ σεισμο- 
γράφος κατέγραψε μερικάς άσθενεΐς 
καί διαχύτους δονήσεις αί όποΐαι δ
μως άποκλείεται νά προέρχωνται άπό 
γεωλογικήν δραστηριότητα οίασδήπο- 
τε μορφής.

’Απροσδόκητα επίσης ύπήρξαν τά 
άποτελέσματα έκ τής προσκρούσεως 
τής σεληνακάτου τού ’Απόλλωνος 12 
έπί τής σεληνιακής επιφάνειας. 'Ως 
γνωστόν ή σεληνάκατος μετά τήν επι
στροφήν τών άστροναυτών είς τό μη
τρικόν διαστημόπλοιον άπερρίφθη, 
κατέπεσεν επί τής Σελήνης καί συνε- 
τρίβη έπί τής έπιφανείας της, προκα
λέσασα σεισμικάς δονήσεις έπί 30 
πρώτα λεπτά τής ώρας ώς έάν αύται 
νά προήρχοντο άπό παλλόμενον κώ
δωνα. Οί ειδικοί τής ΝΑΣΑ άκόμη 
δέν ήδυνήθησαν νά ερμηνεύσουν πλή
ρως τά περίεργα αυτά φαινόμενα.

Ή  διαπιστωθεΐσα δμως μεγάλη 
παλμική ίδιότης τού σεληνιακού έδά- 
φους καί τού γεωλογικού ύποστρώμα- 
τος αυτού μάς δίδουν μίαν εικόνα τής 
Σελήνης ώς σώματος λίαν άσταθοΰς. 
Εικόνα κατά πολύ διάφορον τής μέ
χρι τοΰδε παραδεδεγμένης.

Ή  περαιτέρω χημική άνάλυσις 
τών σεληνιακών πετρωμάτων έδειξεν 
δτι ταΰτα περιέχουν άφθονίαν τιτανί
ου, χρωμίου καί ύττρίου Αύτό άποδει- 
κνύει δτι έφ’ δσον ή Σελήνη κατά τήν

γέννησίν της είχεν ηύξημένας ποσό
τητας έκ τών άνωτέρω μετάλλων, έν 
σχέσει πρός τήν Γήν, άποκλείεται νά 
προήλθεν έξ άποσπάσεως έκ τού πλα
νήτου μας. Ή  γέννεσις τής Σελήνης 
έλαβε χώραν άνεξαρτήτως τής γεννέ- 
σεως τής Γής, προήλθε δέ δπως καί ή 
Γή άπό ύλην άποσπασθεΐσαν έκ τού 
Ήλιου πρό τεσσάρων καί ήμίσεος δισ
εκατομμυρίων έτών.

Ή  παλαιότης τών σεληνιακών πε- 
τρωμάτων προεκάλεσε μεγάλην εκ- 
πληξιν καί έξαιρετικόν ένδιαφέρον, 
ώστε καί μόνον έκ τού συμπεράσματος



αύτοΰ να δικαιολογήται ή μετάβασις 
ανθρώπων είς την Σελήνην καί ή δα
πάνη μεγάλων χρηματικών ποσών.

’Ήδη έρχόμεθα εις τό ερώτημα εάν 
έπί τής Σελήνης διεπιστώθη μορφή 
ζωής έστω καί ατελής. Άπεδείχθη ό
τι ούδεμία μορφή ζωής δύναται σήμε
ρον νά άνευρεθή έπί τής Σελήνης. ’Ε
άν εις τδ παρελθόν υπήρξαν ίχνη ζω
ής έπί τοΰ δορυφόρου μας, δέν δυνά- 
μεθα νά άποφανθώμεν μετά βεβαιό- 
τητος, αν καί αυτό φαίνεται άπίθανον.

'Έν επίσης θέμα τδ όποιον θά έ- 
ρευνηθή κατά τάς προσεχείς άποστο- 
λάς θά άφορφ εις τήν άναζήτησιν υ- 
δατοςύπό στερεάν μορφήν, ύπδ μορ
φήν δηλαδή πάγου εις τδ έσωτερικδν 
τοΰ φλοιού τής Σελήνης, δοθέντος ό
τι ή επιφάνεια τής Σελήνης στερείται 
παντελώς ύδατος.

’Αλλά τόσον τδ έπιστημονικδν δσον 
καί τδ ώφελιμιστικδν ένδιαφέρον των 
ταξειδίων εις τήν Σελήνην δέν στα
ματά έδώ άλλά έπεκτείνεται καί εις 
άλλους τομείς τής ανθρώπινης γνώσε- 
ως καί τοΰ ανθρωπίνου ένδιαφέροντος.

Εις τδ εγγύς μέλλον δ άνθρωπος θά 
έγκατασταθή μονίμως εις τήν Σελή
νην. θά  κατασκευάση κλειστούς χώ
ρους εντός των οποίων αί συνθήκαι θά 
είναι παρόμοιαι μέ έκείνας τής Γής. 
Διά τής χρησιμοποιήσεως τής άφθο
νου ήλιακής Ινεργείας θά δύναται νά 
λαμβάνη ύδωρ έκ των σεληνιακών πε
τρωμάτων καί όξυγόνον διά τήν ανα
πνοήν των.

’Ιδού δ δεύτερος κύκλος τοΰ ανθρω
πίνου ενδιαφέροντος τόσον άπό έπι- 
στημονικής δσον καί οικονομικής 
πλευράς.

Άπό έπιστημονικής πλευράς ή Σε
λήνη άπηλλαγμένη ατμόσφαιρας α
ποτελεί ιδεώδη τόπον έγκαταστάσεως 
Οπτικών τηλεσκοπίων καί ραδιοτηλε
σκόπιων. Ή  ατμόσφαιρα τής Γής δχι 
μόνον δέν έπιτρέπει τήν άφιξιν εις 
τήν έπιφάνειαν αυτής δλων τών έκ 
τοΰ σύμπαντος άφικνουμένων ακτινο
βολιών, άλλά καί διαταράσσει πάντοτε 
τάς διά τών τηλεσκοπίων λαμβανομέ- 
νας εικόνας. ’Ακόμη έφ’ δσον δ ουρα
νός είναι κεκαλυμμένος διά νεφών ή 
διά τών οπτικών τηλεσκοπίων παρατή- 
ρησις διακόπτεται. Εις εν δμως ούρά- 
vtov σώμα άνευ ατμόσφαιρας τά δπτι- 
κά τηλεσκόπια καί τά ραδιοτηλεσκό
πια δύνανται νά χρησιμοποιώνται ά- 
περιορίστως καί νά συλλαμβάνουν πά
σας τάς έκ τοΰ Σύμπαντος άφικνουμέ- 
νας ήλεκτρομαγνητικάς ακτινοβολί
ας. Ούτως δλα τά προβλήματα τά ό
ποια μάς άπασχολοΰν έδώ εις τήν Γήν 
σχετικώς μέ τήν φυσικήν τοΰ Ήλιου, 
τών πλανητών, μέ τδ Σύμπαν θά κα- 
ταστή δυνατόν νά έπιλυθοΰν συντόμως 
έκ τών σεληνιακών ’Αστεροσκοπείων.

Ή  Σελήνη θά άποτελέση επίσης 
διά τά μελλοντικά ταξείδια εις άλλους 
πλανήτας ένα είδος άκρωτηρίου Κέν- 
νεντυ έπί τροχιάς. Είναι κατά πολύ 
εύκολώτερον νά έκτοξεύσωμεν έκ τής 
Σελήνης ένα διαστημόπλοιον, καί αυ
τό διότι τδ διαστημόπλοιον έχει νά 
ύπερνικήση έλξιν έξ φοράς μικροτέ- 
ραν τής έλξεως τής Γής, χωρίς νά ύ- 
πολογίσωμεν ότι ούδεμία ενέργεια θά 
δαπανάται διά τήν διάσχισιν μιάς ατ
μόσφαιρας δπως ή γηίνη. Κατ’ αυτόν 
τδν τρόπον μέ μικράν ποσότητα καυ
σίμων θά είναι δυνατόν νά έκτοξεύσω-

με διαστημόπλοια τόσον πρός τήν 
Γην δσον καί πρός τούς άλλους πλα
νήτας.

Τήν στιγμήν αύτήν οι έπιστήμονες 
τών διαφόρων βιομηχανιών έκπονοΰν 
σχέδια έγκαταστάσεως εις τήν Σελή
νην θαλάμων κενών άλλά καί μετα
φοράν θαλάμων κενοΰ εις τήν Γήν. Ή  
μεταφορά ένδς κιβωτίου μέ άπόλυτον 
κενόν εις τήν Γήν έκ τής Σελήνης θά 
στοιχίζη πολύ δλιγότερον απ’ δτι στοι
χίζει ή κατασκευή ένδς τοιούτου κε
νοΰ θαλάμου έπί τοΰ πλανήτου μας.

’Εν άντιθέσει πρός τήν αξίαν τοΰ 
κενοΰ εις τήν Σελήνην υπάρχουν 
σπάνια μέταλλα δπως τδ τιτάνιον τά 
όποια δχι μόνον θά άνεφοδιάσουν τήν 
Γήν αλλά μελλοντικώς θά χρησιμο- 
ποιώνται εις τήν Σελήνην.

Εις τδ μέλλον ή άφθονος ήλιακή έ- 
νέργεια συγκεντρωμένη από ειδικά 
κάτοπτρα θά έπιτρέψη τήν κατασκευ
ήν υψικαμίνων, αί δποιαι θά τήκουν 
τούς σεληνιακούς βράχους, οι όποιοι 
εκτός τών πολυτίμων μετάλλων θά 
μάς δίδουν καί τδ έντδς αυτών χημι- 
κώς ήνωμένον ύδωρ.

'Ο διευθυντής τής ΝΑΣΑ Δρ. Πέην 
προβλέπει δτι έντδς είκοσι έτών οί 
πλέον εύποροι τών άνθρώπων θά δύ- 
νανται νά διέρχωνται τάς διακοπάς 
των εις τήν Σελήνην. Κατά τάς πρώ- 
τας δεκαετίας τοΰ προσεχοΰς αίώνος, 
τδ κόστος ένδς τοιούτου ταξειδίου δέν 
θά ύπερβαίνη πολύ τήν τψ,ήν τών ση
μερινών άεροπορικών. ταξειδίων.

Πιθανόν νά θεωρήσητε δλα αυτά ώς 
όραματισμούς. Θά σάς απαντήσω δτι 
δχι περισσότερον άπό τούς όραματι- 
σμούς τοΰ ’Ιουλίου Βέρν καί τοΰ Ού- 
έλς πρδ ένδς αίώνος. Οί παλαιότεροι 
έξ ήμών παρηκολουθήσαμε τήν έξέλι- 
ξιν τοΰ άεροπλάνου. Πρδ πεντήκοντα 
έτών ούδείς διεννοεΐτο νά ταξιδεύση 
άεροποριχώς. Σήμερον τά κολοσσιαία 
Ζέτς διασχίζουν τούς αιθέρας καί εις 
ολίγας ώρας σάς μεταφέρουν είς χώ
ρας καί τόπους είς τούς οποίους διά 
νά φθάσετε πρδ ολίγων έτών έχρειά- 
ζεσθο μήνας.

Τά όνειρα, οί κόποι καί αί θυσίαι 
χιλιάδων έπιστημόνων έπέτυχον νά 
καταστήσουν τδν άνθρωπον κύριον 
τών πεπρωμένων του. Μέ τδν νοΰν, τδν 
όποιον ό Θεός έχάρισε είς τδν άνθρω
πον, κατώρθωσε νά έπιτύχη πολλά, 
παραμένουν δμως άκόμη περισσότερα 
δισεπίλυτα προβλήματα διά τά όποια 
δμως είναι απολύτως βέβαιον δτι είς 
τδ προσεχές μέλλον θά κατορθώση 
νά εύρη τήν λύσιν των.
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"Οπως είναι αδύνατον νά. ΰπάρξη έμβιον πώμα ά- 
νευ κεφαί.ής, ούτως είναι ακατανόητος ή ύπαρξις όμά- 
δος ανθρώπων, από τής πλέον υποτυπώδους μέχρι του 
κράτους, άνευ ήγήτορος. Ή  μοναδική κλείς, ή έξασφα- 
λίζουσα τήν έπιβίωσιν καί την καρποφόρον δράσιν πά- 
οης τοιαΰτης όμάδος, είναι ό εκλεκτός ήγήτωρ. Λαοί υ
πό περιφανείς ηγήτορας έθαυματούργησαν, ένώ άλλοι 
λαοί, περισσότερον Ικανοί, έξηφανίσθησαν διότι ήτύχη- 
σαν είς τήν εκλογήν τών ηγητόρων των. Μία έκ των πλέ
ον εκλεκτών ελληνικών φυλών, οί Μακεδόνες, υπό τόν 
Μέγαν ’Αλέξανδρον, κατέκτησαν εντός ολίγων ετών μέ- 
γα τμήμα τού τότε γνωστού κόσμου, ένώ βραδύτερον, υ
πό ανικάνους αρχηγούς, συνετρίβησαν υπό το ρωμαϊ
κόν πέλμα. Λέγεται καί αληθεύει δτι «λαγωοί ΰπό λέοντα 
μεγαλουργούν, ένώ λέοντες ΰπό λαγωόν έξαφανίζονται».

Κατωτέρω θά άσχοληθώμεν μέ τήν σκιαγράφησιν 
τής πολυσχιδούς είκόνος τού Ήγήτορος, μέ σκοπόν ό
πως αφομοιώσουν ταύτην οί άσκούντες οίασδήποτε βα- 
θμίδος ηγεσίαν, επ’ άγαθώ τού έργου των:

Ό  ήγήτωρ είναι άναμφισβητήτως ή κεφαλή τού 
ΰπ’ αυτού διοικουμένου οργανικού συνόλου. Οΰτος πα
ρατηρεί, πληροφορείται, σκέπτεται, αποφασίζει, προκα- 
λεΐ τήνδράσιν καί παρακολουθεί τήν έκτέλεσίν της. Εί
ναι απόλυτος κάτοχος πάσης αναγκαίο ύσης γνώσεως, κα
θορίζει σαφώς τί πρέπει νά γίνη καί πώς πρέπει τούτο 
νά ΰλοποιηθή, διά προσπαθειών τών όποιων γνωρίζει τό 
μέγεθος καί ίκανοποιών τάς άνάγκας άς απαιτεί τό προς 
έκτέλεσίν έργον. Οΰτος δημιουργεί τό «πνεύμα τού σώ
ματος.» καί τό μεταδίδει είς τούς ΰπ’ αΰτόν, τούς όποιους 
ένσωματώνει είς ένιαίον συμπαγές σύνολον, ώς ικανά 
μέλη συνεργαζόμενα μεθοδικώς καί άρμονικώς. Εκλέγει 
ή έν ανάγκη δημιουργεί τούς καταλλήλους έκτελεστάς, 
τούς όποιους εμπνέει, ΰποστηρίζει καί παρακολουθεί. 
Καλλιεργεί είς αυτούς τό πνεύμα τής άνωτερότήτος, τών 
ΰψηλών ιδανικών καί τής θυσίας. Εμπνέει τήν ΰπακοήν 
καί τήν αγάπην. Επιβάλλεται διά τής αξίας του, τής ό
ποιας αποδείξεις δίδει είς πάσαν περίπτωσιν. Κερδίζει 
θετικώς τάς καρδίας τών κατωτέρων του, παρ’ δλον δτι 
ζητεί συνεχώς θυσίας παρ’ αυτών. ’Εκδηλώνει δε μέ δε- 
ξιότεχνον τρόπον τήν αγάπην προς άπαντας συμμέτρως 
καί τήν διοχετεύει μεταξύ των ώς πολύτιμον συνδετικήν 
ύλην, προς άρρηκτον συνένωσιν τών διοικουμένων του. 
Επιδιώκει τήν άνάληψιν ευθυνών δι’ έξασφάλισιν τής 
έπιτυχίας καί προβάλλει μόνον τόν εαυτόν του ώς ΰπεύ- 
θυνον εις περίπτωσιν αποτυχίας.

Ή  έμφάνισις τού πραγματικού ήγήτορος είς τό πε
ριβάλλον του διεγείρει τούς ΰπ’ αΰτόν, οίτινες ούτως ώ- 
Οούνται άποδοτικώτερον προς τόν έπιδιωκόμενον σκο

πόν. Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών ικανών ηγητόρων 
είναι δτι καταλείπουν απερχόμενοι τήν άνάμνησίν των 
ώς παράδειγμα προς μίμησιν καί μέσον παροτρύνσεως 
δι’ ΰψηλόν έργον τών έπιγιγνομένων. Ό  ήγήτωρ είναι ό 
έκπρόσωπος τού συνόλου, δπερ σύνολον κατευθύνει οΰ
τος δι’ έπίτευξιν γενικιΐιν ωφελιμιστικών σκοπών. ’Απο
τελεί οΰτος τήν ΰπερουσίαν τού συνόλου, ήτις είναι ό 
έγκέφαλός του, ένώ τά μέλη τού συνόλου είναι τά κύττα
ρα τούτου. Ό  ήγήτωρ είναι κάτοχος τής επιστήμης καί 
τής τεχνικής, διά τής έφαρμογής τών όποιων έπιτυγχά- 
νεται ή αρμονική καί αποδοτική συνεργασία τών ΰπ’ αυ
τόν μελών τού συνόλου, ή διαπίστοοσις τών ικανοτήτων 
του καί ή κατάλληλος χρησιμοποίησίς των, ή άναγνώρι- 
σις καί έκμετάλλευσις τού παρεχομένου έργου του καί ή 
είς τούτους έμπνευσις δτι τό ΰπηρεσιακόν έργον των 
πρέπει νά άναλαμβάνηται προς έκτέλεσίν ώς νά ήτο 
προσωπική των ζωτική ΰπόθεσις. Ό  ήγήτωρ καθορίζει 
ΰλοποιησίμους σκοπούς, αφού προπαρασκευάσει πλήρως 
τά άπαιτούμενα μέσα δι’ έπίτευξιν των. Πάσα άσκοπος 
ένέργεια τών ΰπ’ αΰτόν είναι ίδική του αποτυχία. Μό
νον οΰτος φέρει τό βάρος τών εύθυνών, ΰψηλή δέ σκοπι- 
μότης ΰπαγορεύει είς τούτον νά άποποιήται τάς δάφνας 
μεθ’ έκάστην έπιτυχίαν, αλλά νά τάς προσφέρη ϊνα στε- 
φθοϋν οί έπί μέρους έκτελεταί ταύτης. Ό  ήγήτωρ είναι 
γνώστης τής ανατομίας τής ανθρώπινης ψυχής, ιδίως 
τής ψυχής τών συνεργατών του. Ενθυμείται οΰτος τό 
παν, τηρεί τά συμφωνηθέντα καί ένεργεΐ ώς πνεύμα τού 
συνόλου καί οΰχί ώς κατ’ ιδίαν άνθρωπος. Ή  θέλησίς 
του, ισχυρά αλλά οΰχί βαρεία, έπιβάλλεται ώς θωπεία 
καί οΰχί ώς καταπέλτης είς τάς διοικουμένας ανθρώπι
νος θελήσεις. Ούτως αΰται διεγείρονται πληρέσπερον 
καί θαυματουργούν. ’Αναγνωρίζει οΰτος είς τούς ΰπ’ αυ- 
τ'ον τήν ιδίαν τούτων έξουσΐαν προς τά κάτω, τήν όποι
αν καί περιφρουρεΐ, ένθαρρύνει τήν πρωτοβουλίαν των 
καί δεν κατατρίζεται διά τήν αποβολήν τυπικών παρα
σίτων, (ίδιον τών άνοήτων σχολαστικών), έφ’ δσον τό 
δλον έργον προχωρεί όμαλώς καί προοδευτικώς. ’Εν τή 
ένασκήσει τής τέχνης του τού διοικείν, διεγείρει τόν ζή
λον, τόν ένθουσιασμόν, τήν πειθαρχίαν καί τήν προθυ
μίαν τών ΰπ’ αΰτόν, συντονίζων άρμονικώς τάς έναρμο- 
νιζομένας καί άφωσιωμένας προς αΰτόν θελήσεις τών ΰ- 
ποδαεστέρων του. Αί προσπάθειαι τούτων κατακερματι
σμένοι θά ήσαν άνευ αποτελέσματος, ένώ ήνωμέναι καί 
κατευθυνόμεναι ΰπό τού ήγήτορος δημιουργούν μέγα 
θετικόν έργον.

'Ο ήγήτωρ δέν είναι δυνατόν νά άντικατασταθή ΰ
πό συμβουλίου, όσονδήποτε ικανού καί δραστήριου. Ού- 
δέποτε ΰπήρξεν έμβριον δν μέ πολλάς κεφαλάς, πλήν 
τών τεράτων, άτινα γεννώνται θνησιγενή. Είναι ΐδεον 
πάσης ανθρώπινης φύσεοκ νά έπιζητή κατά τήν δράσιν



έρεισμα επί τίνος ίσχυροΰ ηγετικού συνανθρώπου, τοΰ ο
ποίου ή παρουσία εμπνέει, καθοδηγεί καί ασφαλίζει. Ή  
ασυνεννοησία καί τό άσυντόνιστον τοΰ συνόλου δημιουρ
γούν βαβυλωνικόν έργον. Ευθύς ώς άναφανή ό ήγήτωρ, 
δστις προβλέπει, οργανώνει, διατάσσει, ελέγχει καί συν
τονίζει, δστις σκέπτεται ώς νους τοΰ συνόλου καί δστις 
παρορμα καί ενθουσιάζει, τότε πάσα όμάς δημιουργεί 
καί επιτυγχάνει. Ά νευ  ήγήτορος τό σύνολον διασπάται, 
τά μέλη στρέφονται κατ’ άλλήλων καί ούδέν κατορθοΰ- 
ται. 'Ο  ήγήτωρ, ασκών όρθώς τον ρόλον του, εμπνέει 
τήν σύμπνοιαν, τήν ενότητα καί την αλληλοβοήθειαν εις 
τούς ύπ’ αυτόν, οΐτινες υπό τήν Θερμουργόν πνοήν του 
αισθάνονται δτι ανήκουν είς έν σώμα καί μίαν ψυχήν. 
Ό  ήγήτωρ, ώς νους τοΰ συνόλου, συλλαμβάνει τον επι
θυμητόν κοινόν σκοπόν, κατορθώνει νά άναγνωρισθή ού- 
τος ύφ’ δλων καί τούς επιβάλλει, ούχί καταναγκαστικώς, 
τήν έπίτευξιν τοΰ σκοπού. ’Άνευ ήγήτορος έν σύνολον 
κυριαρχείται υπό των επί μέρους εγωισμών τών μελών 
του, οΐτινες αποσυνθέτουν τό σύνολον τούτο. Ή  έμφάνι- 
σις τοΰ ήγήτορος εξαφανίζει τούς προσωπικούς εγωι
σμούς καί δημιουργεί τον γόνιμον καί λογικόν εγωισμόν 
τοΰ συνόλου, δστις καί διεγείρει τούτο δι’ έπίτευξιν θαυ
μαστού έργου. Ό  ήγήτωρ είναι ό άρχιτέκτων τοΰ πνεύ
ματος τοΰ συνόλου, δπερ ενοποιεί είς μίαν ψυχήν, ισχυ
ρόν συνισταμένην τών ψυχών τών μελών του. Τό πνεύ
μα τούτο δημιουργεί τό ένιαΐον αίσθημα τής εύθύνης 
διά τήν έκτέλεσιν τής αποστολής, δπερ, μέ τήν σειράν 
του, κεντρίζει τάς θελήσεις, αιτινες οΰτω μεταβάλλον
ται είς χαλυβδίνας συνιστώσας ενός συμπαγούς καί θαυ
ματουργού μέσου. Καί πάντα ταΰτα απορρέουν εκ τοΰ 
έμπνέοντος ήγήτορος, ανεξαρτήτως τής ηύξημένης ή 
μειωμένης αξίας τών εκτελεστών, οΐτινες δσον μεγάλης 
αξίας καί αν είναι, έχουν περισσότερον ανάγκην ενός 
ικανού διευθύνοντος παρά μιας άνεγνωρισμένης προσω
πικής των αξίας.

Ό  ήγήτωρ δεν έχει ανάγκην τρομερός έμφανίσεως 
διά νά έπιβληθή. ’Απαραίτητα διά τήν επιβολήν είναι 
τά ήγετικά χαρίσματα, ή ψυχική επαφή μέ τούς ύπο- 
δειστέρους καί ή ίκανότης νά γνωρίζη άνατομικώς τάς 
εύαισθήτους ψυχικάς χορδάς τούτων είς έκάστην κατάλ
ληλον περίστασιν, ώστε νά προκυπτήμία άδιατάρακτος 
αρμονία καί έν αποτέλεσμα γόνιμον. Είδικώς διά τήν έμ- 
φάνισιν, ας ένθυμηθώμεν τον Ναπολέοντα, δστις, δταν 
τοΰ άνετέθη ή γενική αρχηγία τών είς ’Ιταλίαν γαλλι
κών στρατιών, είχε μόλις προαχθή από ύπολοχαγός είς 
στρατηγόν, ήτο αδύνατος, λυμφατικής κράσεως, ατινα 
μετά τοΰ βραχύτατου αναστήματος (1,5 μ,) τοΰ έδημι- 
ούργουν μίαν γελοίαν εμφάνισιν. ’Εν τούτοις διά τών έ
ξοχων ικανοτήτων του έπεβλήθη είς τούς γηραιούς πα
λαιμάχους στρατηγούς του, άνεγνωρίσθη ώς μέγας ήγή
τωρ ύφ’ δλων, άπεθεώθη ύπό τών στρατιωτών του καί 
έπέτυχεν άπαράμιλλον στρατιωτικόν έργον, δπερ κατέ- 
πληξε καί καταπλήσσει.

Ό  ήγήτωρ ούδέποτε είναι έπηρμένος έγωϊστής, 
αλλά έν συνειδήσει αλτρουιστής, θετών τάς ύψηλάς ικα

νότητάς του είς τήν υπηρεσίαν τοΰ συνόλου. Τό έργον 
του είναι μυριάκις πολύπλευρον καί βαρύτερον από τό 
έργον καί τοΰ πλέον) βεβαρυμένου έκτελεστοΰ. Πας ήγή
τωρ, δστις νομίζει δτι άρχηγεύει διά νά δρέπη απολαύ
σεις, έχει παρερμηνεύσει τον προορισμόν του καί είναι 
ανάξιος διά τήν θέσιν τήν όποιαν κατέχει. Ό  πραγματι
κός ήγήτωρ ούδεμίαν διακριτικήν άπόλαυσιν πρέπει νά 
έχη· έπιβάλλεται, ιδίως είς δύσκολους καιρούς, νά έχη 
τάς αύτάς απολαύσεις, άς έχουν οί έσχατοι υφιστάμε
νοί του. Τούτο τον θεοποιεί προ τών δμμάτων των.

Ή  άσκησις τών αρμοδιοτήτων τοΰ ήγήτορος αφο
ρά όλοκληρωτικώς τό συμφέρον τής ολότητος καί γενι- 
κώτερον τοΰ έθνους καί οόδέν έτερον. Ούτος δεν πρέ
πει νά έξυπηρετεΐται ύπό τών άλλων, άλλ’ επιβάλλεται 
νά βοηθή τούτους διά τής έξουσίας του προς έπίτευξιν 
τής κοινής αποστολής. Ό  ήγήτωρ, πρώτος καί πλέον 
βεβαρυμένος υπηρέτης δλων, είναι πρώτος είς τήν άνά- 
ληψιν τών ευθυνών καί πρώτος είς τάς θυσίας. Ούτος 
δεν ασκεί έπάγγελμα, άλλ’ υψηλόν λειτούργημα. ’Έχει 
ψυχικόν σθένος καί μετά ώριμον σκέψιν υποδεικνύει 
τον ορθόν δρόμον, αδιαφορών άν όδηγή τον εαυτόν του 
είς τον Γολγοθάν, ώς σωτήριον αντιπαροχήν δι’ επιτυ
χίαν τρΰ έργου. Ό  ήγήτωρ κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έρ
γου του μεταβάλλεται είς ύπεράνθρωπον, αποβάλλει τήν 
ιδιότητα τοΰ προσωπικού του «είναι» καί αποκτά τήν έ- 
νιαίαν συλλογικήν ψωχήν, τον συλλογικόν εύφυά νούν 
καί τήν κραταιάν συνείδησιν καί θέλησιν τοΰ συνόλου. 
Ή  μεταμόρφωσίς του αυτή είς δημοσίαν προσωπικότη
τα τοΰ προσδίδει γόητρον, κΰρος, ίσχύν, υψηλήν ήθι- 
κήν καί άδιάφορον άντίληψιν τής ροής τών πέριξ αυ
τόν συμβαινόντων. "Οσον σπουδαιοτέρα είναι ή απο
στολή, τόσον αί ικανότητες τοΰ ήγήτορος πρέπει νά εί
ναι ηύξημέναι. Ούτος έξουσιάζει τούς ύπ’ αυτόν, άλλ’ ύ- 
φίσταται πελύ περισσότερον τήν άδυσώπητον έξουσίαν 
τής αποστολής του, ήτις προκύπτει έκ τής έπιταγής τοΰ 
έθνους. Ό  ήγήτωρ είναι ό ιθύνων νοΰς καί ό οδηγός 
διά τήν πλήρη έκτέλεσιν τοΰ άναληφθέντος έργου. Ή  
ευθύνη του δεν πρέπει νά έννοήται ώς λογοδοσία προς 
τούς άνωτέρους του, αλλά ώς τό «εΰ ποιεΐν» προς τήν α
ποστολήν του, άνευ άσκοπων χειρισμών τοΰ ύπ’ αυτόν 
δυναμικού, ιδίως τοΰ άνθρωπίνου. 'Ο διαρκώς σκεπτό- 
μενος ήγέτωρ πώς θά δικαιολογήση τάς μή κανονικός 
πράξεις ή παραλήψεις του άπωθεΐ τήν καλώς έννοουμέ- 
νην ευθύνην του, ήτις μέ τήν σειράν της άπωθεΐ καί τού
τον έκ τοΰ άρχηγικοΰ θώκου καί τον άπορρίπτει έξ αυ
τού. Κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου τής όμάδος, δυνατόν 
τά μέλη ταύτης νά ύφίστανται σκληρόν δοκιμασίαν άπό 
τάς άποφάσεις τοΰ ήγήτορος των, άλλά καί ούτος δοκι
μάζεται έτι σκληρότερον άπό τήν ύπερέχουσαν αύτοΰ ά- 
ποστολήν. Ή  προσωπικάτης τοΰ ήγήτορος εμπνέει καί 
έντυπωσιάζει τούς πάντας καί δημιουργεί είς τούτους 
αισθήματα άσφαλείας, προστασίας καί δυνάμεως. Ούτος 
διά τοΰ παραδείγματος του έμπνέει θαυμασμόν, εμπι
στοσύνην καί ίσχύν, καί, καθ’ υπερβολικήν έκτίμησιν 
τών ύπ’ αυτών, ίσως τό άλάθητον. ’Αλλά, διά νά είναι



τοιοΰτος έμπνευστής, πρέπει νά εχη προικοδοτηθή δι’ 
έξοχων Ικανοτήτων καί νά εχτ| καλλιεργήσει εξαίρετους 
ι^υχικάς καί πνευματικός άρετάς. Πρέπει νά προκολή 
άνεπιτηδεύτως τήν αγάπην καί τον θαυμασμόν των ίπ ’ 
αυτών, οίτινες, δέον δπως τον έχουν ο>ς πρότυπον έξι - 
ρέτου ανθρώπου διά πάσαν περίπτωσιν. ’Ίδιον παντός 
ήγήτορος είναι ή μεγίστη καί δεξιότεχνος δραστηριό- 
της, ή βαθεϊα αξιοπρέπεια, ή ανθρώπινη εκτίμησες καί 
ή αποστροφή προς τάς θριαμβολογίας. ’Επιβάλλεται ό
πως ό ήγήτωρ εύρίσκεται δπου πρέπει καί δταν πρέπει, 
ίνα διά τής παρουσίας του εμπνέει καί, έφ’ δσον άπαιτη- 
θή, φανατίζη. Ουτω, ή έγρήγορσις τών ύπ’ αυτόν θά 
είναι συνεχής διά τήν έγκαιρον καί πλήρη έκτέλεσιν τοΰ 
καθήκοντος. Ό  άληθινός ήγήτωρ, δρών διαισθητικώς, 
διαγιγνώσκει τάς ιδιαιτέρας ικανότητας τών ΰπ’ αυτόν, 
τάς οποίας χρησιμοποιεί άναλόγως. Δέν υπερφορτώνει 
τους ικανούς καί ούτε άναθέτει έργον, εις εκείνους ο< ό
ποιοι τό ένεπνεύσθησαν, καθόσον τότε θά τούς σταμα- 
τήση τήν έφεσιν διά καρποφόρους εισηγήσεις. Ό  ήγή
τωρ πρέπει νά είναι υπεράνθρωπος, άλλά καί δέν απο
μακρύνεται άπό τήν άνθρωπίνην πραγματικότητα (συν
αισθηματικός εκδηλώσεις, συγγνωστός άδυναμίας κλπ),

ήτις θά πρέπει νά τον συγκινή καί νά τοΰ δονή τάς άντι- 
στοίχους χορδάς της ψυχή ςτου. Δέν πρέπει νά είναι 
«ρομπότ» ή «ήλεκτρονικός εγκέφαλος». Μόνον οδς εξαί
ρετος άνθρωπος, θά δύναται νά διοική έξαιρέτως άν- 
θρώπους. Ούτω δημιουργεΐται ή πολυτιμότατη ψυχκιή 
επαφή, ή όποια συγκολλά άδιαρρήκτως τήν κεφαλήν 
(τον ήγήτορα) μέ τό σώμα (τό ΰποτεταγμένον σύνολον) 
Ό  ήγήτωρ, έπιζητών τό καλλίτερον,.άκολουθεϊ τον άνη- 
φορικόν δρόμον, δστις τον οδηγεί εις τήν τελειότητα. 
Οίτος άνησυχεϊ καί προσπαθεί διά συνεχείς βελτιώσεις, 
μεταβάλλων τό καλόν ώς καλλίτερον. Ό  σπινθήρ τής ά- 
νησυχίας άνάπτει εντός του τό λαμπρόν πΰρ, δπερ είναι 
βασικόν κίνητρον τοΰ πνεύματός του. Ή  διορατικότης 
του πρέπει νά είναι μεγίστη. Πρέπει νά διακρίνη τον 
επικείμενον κίνδυνον, εις τον οποίον επιβάλλεται νά 
συμμετέχη (ό Μ. ’Αλέξανδρος άν καί ήτο βασιλεύς καί 
στρατηλάτης έμάχετο πάντοτε εις τήν πρώτην γραμμήν 
καί ούτως έθαυματούργησε), νά διαγι.γνώσκη τάς δέου
σας καί άποτελεσματικάς λύσεις, νά λαμβάνη ταχέως ορ
θός άποφάσεις, νά δρά εγκαίρως καί δπου είναι ορθόν, 
καί νά έπμιένη μέχρις δτου έξασφαλισθή ή επιτυχία.

’Αλέξανδρος ό Μέγας, εΐς τών ίκανω- 
τέρων ή χητόρων δλων τών έποχών. 
Συνεδίαζε τόλμην, εύψυχίαν καί δύ- 
ναμιν (δαμασμός Βουκεφάλου), ικανό
τητα εις τήν σύλληψιν μεγαλεπιδόλων 
σχεδίων (εκστρατεία εις ’Ανατολήν καί 
συνένωοις τών Ελληνικών πόλεων εις 
£ν κράτος), στρατηγικήν (μάχη της 
’ I σσοΟ) , διπλωματικότητα (μεταχεί-
ρισις οικογένειας Δαρείου), ευφυΐαν 
(Γόρδιος δεσμός), έπιμονήν, άντοχήν, 
μεγαλοθυμίαν. Έκάμφθη δταν ήρχισε 
νά πιστεύη δτι ήτο θεός καί νά λη- 
σμονή δτι έγεννήθη άνθρωποο

>
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ΕΡΓΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

«ΘΕΡΜΟΠΥΛ ΑΙ»

Ό Δορυφορικός

Τηλεπικοινωνιακός

Σταθμός
Τό 1962 έξετοξεύετο είς τό Διά

στημα ■— μέ ελλειπτική τροχιά —  ό 
πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος 
μέ τό όνομα «Τέλσταρ». 'Ηταν φυ
σικά μόνον ένα πείραμα, που τό ακο
λούθησαν καί άλλα παρόμοια. (Κατά 
σειράν: «Ρηλάϋ», «Συν κήμ», «'Έρλυ 
Μπέρντ») Τά πειράματα έν τούτοις 
αυτά απέδειξαν δτι υπήρχαν τεράστι
ες δυνατότητες έκμεταλλεύσεως τών 
τεχνητών δορυφόρων εις τάς τηλεπι
κοινωνίας. Ίδρύθη αμέσως διεθνής 
Όργάνωσις Δορυφορικών επικοινωνι
ών, ή ΙΝ ΤΕΛ ΣΑ Τ (Ίντερνάσιοναλ 
Τ ε λεκομυν ικα ίσ ιον Σατελάϊτ Κον- 
σόρσιουμ)είς τήν οποίαν προσεχώρη- 
οαν (1964) ένδεκα έθνη. Τά έθνη 
αυτά, έγιναν τό 1962 εβδομήντα δύο, 
καί μεταξύ αυτών καί ή 'Ελλάς. Τό 
«’Έρλυ Μπέρντ» πού άνεφέραμε πιο 
πάνω, ήταν ό πρώτος δορυφόρος —  
1965—  πού έξετόξευσε ή ’Ίντελσατ. 
Ή  διάρκεια τής ζωής του προεβλέ- 
πετο νά φθάση τούς 18 περίπου μή
νες, ό δορυφόρος αυτός όμως εξακο
λουθεί καί σήμερα νά περιφέρεται 
χωρίς σοβαρές ζημίες τών βασικών 
οργάνων του!

Τό 1967 έτοποθετήθη είς τροχιάν 
δ ’Ίντελσατ I I  (τό «’Έρλυ Μπέρντ» 
είχεν όνομασθή ’Ίντελσατ I ) ,  καί α
πό τό 1968 ό ’Ίντελσατ I I I ,  φέρων 
1200 τηλεφωνικά κυκλώματα, έναντι 
240 πού έφερε ό αρχικός. Τούτο ση
μαίνει ότι μέσω τού δορυφόρου αυτού

μπορούν νά διεξάγωνται ταυτοχρό- 
νως 1200 τηλεφωνικά! συνδιαλέξεις. 
’Ήδη, διά τό 1971 έχει προγραμμα- 
τισθή ή έκτύξευσις δορυφόρου ό ό
ποιος θά φέρη 5000 τηλεφωνικά κυ
κλώματα.

Ή  χρησιμοποίησις δορυφόρου ά- 
πετέλεσε έπανάστασιν είς τις τηλεπι
κοινωνίες, οί όποιες καθ’ δλας τάς 
μορφάς των — τηλεφωνικοί, τηλεγρα
φικοί, φ ωτο τη λ ε γ ρ αφ ικα ί, τηλετυπι- 
καί, ντάτα κλπ. —  επέτυχαν ποιότη
τα πολύ ανώτερα τής συνήθους, διά 
πρώτην δέ φοράν έγινε δυνατή ή με- 
τάδοσις ζωντανών τηλεοπτικών προ
γραμμάτων ύπεράνω τών ωκεανών.

Ή  Ελλάς ήτο έκ τών πρώτων πού 
επωφελήθη από τό νέον τούτο σύστη
μα, καί από τό 1967 έγκατέστησε τη
λεφωνικά κυκλώματα μέ τάς Η.Π.Α. 
καί τον Καναδά. Τέλος, τό 1969, ό 
ΟΤΕ άπεφάσισε νά έγκαταστήση Δο
ρυφορικόν Σταθμόν Εδάφους ύστερ’ 
από θαυμασίαν μελέτην ή οποία έ- 
πραγματοποιήθη άποκλειστικώς από 
τεχνικούς τής υπηρεσίας του.

Πρόκειται διά τον Σταθμόν δ ό
ποιος ένεκαινιάσθη — είς Σκάρφεια 
Θερμοπυλών— από τον ίδιον τον 
Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπα- 
δόπουλον. 'Ο Σταθμός αυτός έγκατε- 
στήθη είς γήπεδον 150.000 τετραγ. 
μέτρων. Τά κτίριά του καταλαμβάνουν 
συνολικόν χώρον 10.000 κυβ. μ. καί 
καλύπτουν επιφάνειαν 2000 τετρ. μ.

περίπου. Είς αυτά περιλαμβάνεται τό 
βασικόν κτίριον — αίθουσα έλέγχον, 
Ιργαστήριον, βιβλιοθήκη, αίθουσα 
έκπαιδεύσεως, ίατρείον καί διάφοροι 
βοηθητικοί χώροι — τό κτίριον διοι- 
κήσεως—- μεγάλη καί μικρή αίθουσα 
συγκεντρώσεων, χώροι διαλέξεων, 
προβολών κλπ. καί κατοικία τού προϊ
σταμένου —  τό κτίριον τού προσω
πικού, τό μηχανοστάσιον, τό φυλάκι- 
ον εισόδου, ό σταθμός αυτοκινήτων, 
ελεύθερος χώρος δι’ ανθόκηπον, ή εκ
κλησία, μικρά λίμνη καί ακόμη ένα 
μικρό άμπελάκι τό όποιον προϋπήρχε 
καί εύρέθη σκόπιμον νά διατηρηθή.

Ό  'Ελληνικός Δορυφορικός Σταθ
μός είναι ό 6ος είς τήν Ευρώπην. Μέ 
τήν λειτοΐ'ργίαν του — τουλάχιστον 
είς τήν πρώτην φάσιν της—  εξασφα
λίζει. άπ’ ευθείας επικοινωνίας μέ τάς 
Η.Π.Α., Καναδάν, καί ’Αγγλίαν. Αί 
εγκαταστάσεις του επιτρέπουν τήν 
ανταλλαγήν άσπρομαύρων καί έγχρώ- 
μων προγραμμάτων τηλεοράσεως μέ 
δλους τούς Σταθμούς τού ’Ατλαντι
κού οί όποιοι χρησιμοποιούν τον ίδιον 
δορυφόρον.

Τά ήδη γενόμενα πειράματα απέ
δειξαν δτι λόγω τών αρτίων μηχανι
κών εγκαταστάσεων του καί τών πλε
ονεκτημάτων τής γεωγραφικής του 
θέσεως ό Σταθμός «Θερμοπύλαι», εί
ναι, είς ποιότητα αποδόσεως, ό πρώ
τος είς τον κόσμον.

Γ ρ α μ μ α τό ο η μ ο ν  μ ε  π α ρ ά στα ο ιν  τής  κεραίας  το ν  
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Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ή  μηχανογραφική υπηρεσία τής 
Χωροφυλακής συνεστήθη τό έτος 
1966 καί ήσχολήθη_ πειραμαχικώς 
κατ’ άρχάς, μέ τήν άπογραφήν τής 
δυνάμεως. Παραλλήλως έγένετο ή ε
πιλογή τοΰ προσωπικού κατόπιν ειδι
κών έξετάσεων (ΤΕΣΤ) καί τοιουτο
τρόπως τό έτος 1968, έπηνδρωμένη 
έπαρκώς, ήρξατο τοΰ έργου της έξυ- 
πηρετουμένη μέχρι άποκτήσεως ίδιου 
ηλεκτρονικού ύπολογιστοΰ, διά τοΰ 
τοιούτου Ι.Β.Μ./Β60 δΓ έκμισθώ- 
σεως. “Ηδη έξυπηρετεΐται διά τοΰ η
λεκτρονικού ύπολογιστοΰ τοΰ Ύπουρ- 
νείου Δημοσίας Τάξεως 3150 Σ.Δ.Σ., 
Ινώ εντός τοΰ πρόσεχοΰς έτους 1971 
έχει προγραμματισθή ή εξασφάλισις 
πλέον συγχρόνου ύπολογιστοΰ αναγό
μενου εις τήν τρίτην γενεάν.

’Από τοΰ Ιτους 1968 καί μέχρι σή
μερον εχει θέσει εις ήλεκτρονικήν έ- 
φαρμογήν τό προσωπικόν Χωροφυλα
κής καί τάς διαφόρους μεταβολάς του, 
τήν μισθοδοσίαν, τό μητρώον υπηρε
σιών Χωρ) κής καί τήν παρακολούθη
σή τής δυνάμεως, τάς έξετάσεις τών 
Σχολών Χωροφυλακής —  έξαγωγή 
τών αποτελεσμάτων. Εύρίσκονται εις 
τό στάδιον περαιώσεως αί έφαρμογαί: 
'Υλικόν Χωρ) κής, υπομνήματα, όδοι- 
πορικά Ιξοδα, παγία προκαταβολή, 
κίνησις ένσήμου, άρχεΐον τέκνων άν
δρών τοΰ Σώματος, οικήματα Χωρ) 
κής καί όργανική κατανομή προσω
πικού.

Εις τό στάδιον τής άναλύσεως: “Α- 
δειαι, άσθένειαι προσωπικού, υπηρε
σιακή άπασχολησις, χωρογραφική 
κατανομή, προϋπολογισμοί δαπανών,

παρακολούθησις έφεδρων καί συνταξι
ούχουν, άδικήματα καί συμβάντα, άνα- 
ζητήσεις κλαπέντων αύτοκινήτων καί 
καταζητούμενων προσώπων, διερεύ- 
νησις αδικημάτων, κίνησις άλλοδα- 
πών, δακτυλικά αποτυπώματα, άστυϊ- 
ατρικαί έπιθεωρήσεις, παροχή συν
δρομής ύπό υπηρεσιών Χωρ) κής καί 
άλλα πολλά θέματα. Έ κ τών άνωτέ- 
ρω καταδεικνύεται τό μέγα εργον τής 
νέας καί συγχρόνου αυτής υπηρεσίας 
τοΰ Σώματος. Καλλίτερα μελέτη, προ
γραμματισμός καί πλήρης αξιολόγη
σές τών διαφόρων θεμάτουν, ώς καί ή 
καταπολέμησις τής γραφειοκρατείας 
ή όποια έταλαιπώρησε εις μέγα βαθ
μόν τό Σώμα. 'Η Μηχανογραφική 'Υ
πηρεσία .Χωροφυλακής αποτελεί πα
ράδειγμα προς μίμησιν καί τοΰτο προς 
τιμήν τοΰ προσωπικού της, άνερχομέ- 
νου εις 27 άνδρας, αξιωματικούς, ύ- 
παξιωματικούς καί χωρ) κας.

Εις τό επόμενον τεύχος μας θά ά- 
σχοληθώμεν λεπτοαεοέστερον μέ τό 
σπουδαίου εργον τό όποιον επιτελεΐ ή 
έν λόγψ υπηρεσία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Τ2ς εΐδησις άνεγράφη εις προηγού

μενου τεύχος τοΰ περιοδικοΰ, ή προσ
φορά αίματος από άνδρών τής Χωρο
φυλακής εις κινδυνεύοντας συνανθρώ
πους μας διά τήν διάσωσίν των.

Χωρίς σχόλια άνεγράφη ή εΐδησις 
καί τοΰτο διότι έθεωρήθησαν περιττά 
τά σχόλια, δεδομένου δτι ύφίσταται ή 
ευγλωττία τών αριθμών.

’Από τήν Σχολήν Χωροφυλακής 
καί μόνον — Κεντρική ’Αθηνών καί 
Παρατήματα—  προσεφέρθιη κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ έτους 1969 ποσότης αί
ματος άνερχομένη εις 69 χιλιόγραμ
μ ά  _ ^

Διά τον λόγον αύτόν πλήθος επι
στολών άπεστάλησαν εις τό ’Αρχηγεί
ου Χωροφυλακής, διά τών όποιων έκ- 
φράζονται τά ευχαριστήρια τών δια- 
σωθέντων προς τούς σωτήρας των καί 
κατ’ έπέκτασιν πρός άπαν τό Σώμα.

'Η πρόθυμος αιμοδοσία έκ μέρους 
τών άνδρών τοΰ Σώματος καταδεικνύ
ει διά μίαν είσέτι φοράν δτι οδτοι δεν 
διαθέτουν μόνον κόπον, μόχθον, τα
λαιπωρίαν, στερήσεις απολαύσεων 
τής ζωής, ξενύχτια ύπό βροχήν ή δρι-

μύ ψύχος, διά τήν εξασφάλισή ήσυ- 
χίας, τάξεως καί γαλήνης τοΰ. έλλιηνι- 
κοΰ λαοΰ, άλλά προσφέρουν καί τό αί
μα των ακόμη διά τήν σωτηρίαν τών 
κινδυνευόντων συνανθρώπων μας.

Αυτό είναι τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής. Προέρχεται από τόν λαόν καί πι
στεύει δτι ανήκει όλοκληρωτικώς εις 
τόν λαόν.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ή  άναδιοργάνωσις καί ό εκσυγχρο
νισμός τοΰ Σώματος τής Χωροφυλα
κής άποτελεΐ τήν βασικήν επιδίωξιν 
τοΰ ’Αρχηγείου. 'Υπό τήν άγρυπνου 
έποπτείαν τής ηγεσίας, συνεχίζεται δ 
επιτελικός οργασμός μέ σκοπόν τήν 
αναπροσαρμογήν τοΰ τρόπου σκέπτε- 
σθαι καί ένεργεϊν προς τήν σύγχρονον 
άντίληψιν όργανώσεως καί μεθοδεύσε- 
ως έργασίας. Ή  εμπεριστατωμένη ε
ρευνά καί μελέτη επεκτείνεται καί εις 
περισσοτέρους τομείς. Τά λαμβανόμε- 
να μέτρα καί άποφάσεις μαρτυρούν, 
δτι τό Σώμα ήρχισε νά διεκδική θέσιν 
μεταξύ τών πρωτοπόρων εις δ,τι άφο- 
ρά τήν άνταπόκρισίν του πρός τάς ά- 
παιτήσεις τής έποχής μας καί τοΰ 
μέλλοντος.

Ή  καταπολέμησις τής γραφειο
κρατείας, ή τυτίοποίησις καί άπλού- 
στευσις τών έγγράφων, δ καταμερι
σμός καί ή μεθόδευσις έργασίας, ή 
ρύθμισις τοΰ θέματος τών μεταθέσεων, 
ή νέα στολή, ή άναδιοργάνωσις τής 
τροχαίας κλπ. αποτελούν ψήγματα 
τοΰ έπιτελεσθέντος έργου. Ή  έπιτυ- 
χής έξ άλλου μηχανογράφησις τής μι
σθοδοσίας καί ή σταθερά αυξησις τής 
γρησιμοποιήσεως τών ηλεκτρονικών 
ύπολογιστών εις έτέρας έφαρμογάς, 
καταδεικνύουν τήν πρόθεσιν τής ήγε- 
σίας νά άναγάγη τήν πολιτιστικήν 
στάθμην τής Χωροφυλακής εις έπίπε- 
δα διεθνούς προβολής.

Άλλά τό έργον δέν σταματά. “Ηδη 
κατόπιν άποφάσεως τοΰ ’Αρχηγείου 
διετάχθη ή συγκρότησις όμάδων έρ
γασίας, ώς άποκαλοΰνται, πρός έπισή- 
μανσιν, ταξινόμησιν καί περαιτέρω 
μελέτην καί υποβολήν προτάσεων επί 
πολλών άλλων άπασχολούντων τό Σώ
μα θεμάτων.

Ή  πρώτη δμάς έργασίας εχει συγ- 
κροτηθή καί έπιληφθή τοΰ έργου της, 
μέ άξιόλογα μέχρι τώρα άπότελέσμα- 
τα.

’Από τήν ύπεραιωνόβιον Χωροφυ
λακήν τοΰ χθές άναγεννάται ή έπανα- 
στατική Χωροφυλακή τής νέας δυνα
μικής, συγχρόνου εποχής.
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ΗΛΙΑ BENEZH
τής Α κ α δ η μ ία ς  Ά ΰ ·η ν ώ ν

Ό  άντρας κ’ ή γυναίκα, σήκωσαν τα μά
τια τους ψηλά. Προς τό «βουνίν παράξενον, 
απόκομμα εις όρος». Ό  ήλιος του καλοκαι- 
ριοΟ τούς έδερνε, κατασκέπαζε πηχτός τά 
πάντα στη χώρα τοΰ Μυζήθρα. "Ολα σά νά 
ύπάκουαν σ’ αυτόν τον μόνο, τον ανένδοτο 
νόμο, στήν υποταγή. Τό κάστρο του Βιλλε- 
αρδουΐνου, τά μοναστήρια, τά παλάνια, τ’ 
αρχοντικά, οί πόρτες, τά καμπαναριά, τά ε
ρείπια, τό ’Αφεντικό, ή Παντάνασσα. "Ολα, 
ζυμωμένα με τον ήλιο καί μέ τήν αιωνιότη
τα, λάμψη καί σιωπή μες στούς ατέλειω
τους ελληνικούς χρόνους, στούς χρόνους 
των Φράγκων καί των Ενετών, στούς Βυ
ζαντινούς καί στούς χρόνους τής Τουρκο- 
καρτίας — ολα, σάν ήρθε ή ώρα τους νά 
συνθηκολογήσουν, νά υποταχτούν στό πε
πρωμένο, κράτησαν, ύστατο τρόπαιο, αυ
τό : δε θυμίζουν θάνατο.

Είναι έκπληχτικό πόσο, μπαίνοντας μες 
στη νεκρή πολιτεία τού Μυστρά, σε κυρι
εύει αμέσως τούτη ή καίρια αίσθηση : πώς 
ολα είναι νά ξυπνήσουν κάποτε. Μόνο πού 
κοιμούνται τώρα: οί αιώνες, τά κάστρα, τά 
παλάτια, οί πολεμιστές, οί καλόγεροι, οί 
Παλαιολόγοι, οί Φράγκου Είπαν τό Μυστρα 
ελληνική Πομπηία. Τί ανοησίες ! Σ την Πομ
πηία όλα είναι θάνατος: σταχτύς, λάβα, α
νελέητος. Πεπρωμένο καί θάνατος. Στό 
Μυστρα είναι διάρκεια. Δόνηση τής αιωνιό
τητας πού τήν αισθάνεσαι νά λουφάζει, ζωη 
πού ναρκώθηκε. Τήν κοιμίζουν τά κύματα, ό 
ήλιος, τήν κοιμίζει κατεβαίνοντας από ψη
λά ή γαλάζια ομορφιά τού Ταΰγετου. 'Ο 
κισσός φύτρωσε, τυλίγει τις πόρτες, τις κα
μάρες, τούς γκρεμισμένους τοίχους, τά καμ
παναριά, τίς'βίγλες. "Οπου νά ’ναι θά χτυ
πήσουν οί καμπάνες στά μοναστήρια. Οί 
πολέμαρχοι θ’ αρχίσουν νά κατεβαίνουν άπ’ 
τά καλντερίμια μέ μεγάλο σαματά. Στήν 
'Οδηγήτρια, τό μοναστήρι τού Παχώμιου, 
οί καλόγεροι άρχίνησαν τις ψαλμουδιές. 'Ο 
Δεσπότης Θεόδωρος Παλαιολόγος, μυστή
ριο άρχοντα Βυζαντινού καί άναχωρητή,

κατέβηκε άπ’ τό παλάτι του, άποτραβήχτη- 
κε καταμόναχος στό βορεινό παρεκκλήσι. 
Κοιτάζει τή λίγη, σκοτεινή γή, προσεύχε
ται. ’Εδώ πού πατά τώρα, σ’ αυτόν τον ελά
χιστο τόπο τό μισοσκότεινο πού μυρίζει κε
ρί καί λιβάνι καί άγιοσύνη, εδώ έχει πει νά 
γίνει ό τάφος του. Σ ’ αυτόν τον τάφο δε 
θά κατεβεΐ ό Θεόδωρος Α' ό Παλαιολόγος, 
Δεσπότης τού Μυστρα. θά κατεβεΐ ό Θεό
δωρος μοναχός, ό ποτέ Παλαιολόγος Δε
σπότης τού Μυστρα. θά  τον συντροφεύουν 
στην αιωνιότητα οί ιστορημένοι άγιοι πού 
κατακάλυψαν τούς τοίχους, ή ερημιά καί ή 
σιωπή. Καί τά χρυσόβουλα πού τ’ αντιγρά
ψανε στούς τοίχους, στό παρεκκλήσι τού νο
τιά, μηνύματα τών Αύτοκρατόρων κάτω άπ’ 
τούς αγγέλους τού θόλου.

"Ολα σά νά είναι χτες, σά ζωή πού τή 
νάρκωσε ό καιρός, ό ήλιος, ή ασίγαστη δύ
ναμη τού Ταΰγετου.

— Κοίταξε! είπε ό άντρας στή γυναίκα, 
κ’ έδειχνε ψηλά κατά τό κάστρο τού Βιλλε- 
αρδουΐνου, κατά τά μοναστήρια, τά παλά
τια, τά ερείπια. Κοίταξε, πόση Ελλάδα!

θαμπωμένοι άπ’ τό μυστήριο, άπ’ τήν ο
μορφιά, άπ’ τήν ελληνική διάρκεια, άρχισαν 
ν’ άνηφορίζουν. ^Ηρθε τότες, ξανθό παιδά
κι, ξιπόλυτο, κοριτσάκι. Τούς χαμογέλασε, 
ό ήλιος έψηνε τό πρόσωπό του, είπε:

— θέλετε νά σάς πάω στή Μητρόπολη; 
’Ελάτε νά σάς πάω στή Μητρόπολη. Κεΐ πού 
«έστρέψη» ό Κωνσταντίνος ό αυτοκράτο- 
ράς μας.

Κοίταζε τούς δυο ξένους επίμονα, ικέτευε 
γλυκά νά τό άκολουθήσουν κεΐ πού «έστρέ- 
φη» ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

— «*θ αότοκράτοράς μας...», ξαναεΐπε, 
κ’ ήταν σά νά ’λεγε γιά περιστατικό τού χω
ριού τους, σπιτικό τους πού έγινε χτές, προ
χτές.

—"Ας τό ακολουθήσουμε, είπε ή γυναίκα 
ταραγμένη.

Πήγαν μαζί του, φτάσαν στή Μητρόπολη. 
'Η γριά κοιντηλανάφτισσα στεκόταν μονάχη



κάτω άπ’ τούς θόλους, απ’ τούς σβησμένους 
κοαρούς. Χαιρέτησε ταπεινά τούς ξένους, 
άρχισε νά μιλά λέγοντας για τούς αγίους 
για τα γλυπτά. Μά τό μικρό ξιπόλυτο κορι
τσάκι του Μυστρά έπιασε απ’ τό χέρι τή γυ
ναίκα, την ξένη, την τράβηξε στη μέση του 
μικρού χώρου, κάτω άπ1 τό θόλο.

-τ- Νά ή πλάκα, είπε. ’Εδώ στάθηκε ό αύ- 
τοκράτορας καί τού βάλανε την κορόνα. Κ’ 
ύστερα μίσεψε καί πια δε γύρισε.

'Η πλάκα με τό δικέφαλο αϊτό των Πα- 
λαιολόγων, φαγωμένη άπ’ τον καιρό, έστεκε 
έκε? απείραχτη. Καί τό παιδί έλεγε γιά τον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο σά νά ’λεγε γιά 
τον πάππο της πού μίσεψε καί πιά δε γύιρσε.

— Τώρα θά χτυπήσω την καμπάνα, είπε, 
θά ’ρθει ή καλογριά απ’ την Παντάνασσα

"Ομως σαν είδε τή νεοφερμένη γυναίκα, 
τά πόδια της νά στέκουν ασάλευτα, στο ί
διο σημείο, ή καλογριά σήκωσε τά μάτια νά 
δει τί έβλεπε, σε τί είχε σταθεί ή ξένη.

'Η ξένη είχε σταθεί, σά νά την καλοΰσε, 
στο κομμάτι άπ’ τό επιστύλιο με τά χαρα
γμένα γράμματα. Προσπαθούσε νά τά δια
βάσει. "Ηξερε τίποτα γι’ αύτά, μελετώντας 
κείμενα, καί τώρα ήρθε νά τ’ άναζητήσει;

«Ζαμπέα ντε Λεζηνάω», ψιθύρισε ή καλο
γριά συλλαβίζοντας άργά, σά ν’ άποστήθι- 
ζε, τροπάρι βυζαντινό. Είναι ή ’Ισαβέλλα, 
σύζυγος τού Δεσπότου Μανουήλ τού Καν- 
τακουζηνού. «Ζαμπέα ντε Λεζηνάω», ξανα- 
εΐπε.

Τό πρόσωπό της, χλωμό, άνέκφραστο, έ
παιρνε άξαφνα δόνηση, μέ τ’ όνομα πού πρό·

νά σάς δείξει.
Χτύπησε τήν καμπάνα. 'Ο ήχος έπεσε μέο 

στο πηχτό λιοπύρι, πάνω στά έρείπια. ’Από 
ψηλά, άπ’ τήν Παντάνασσα κατέβηκε ή κα
λογριά. Σωπαίνοντας, σά φάντασμα, άνοι
ξε τή μικρή πόρτα, τό Μουσείο. 'Ο άντρας 
κ’ ή γυναίκα μπήκαν μέσα, ή καλογριά στά
θηκε παράμερα. Χαμηλωμένα τά μάτια της. 
Δεν έλεγε νά δώσει καμιά πληροφορία, κα
μιά βοήθεια, γιά τά γλυπτά, γιά τά κιονό
κρανα. Τίποτα. Σ ά νά ήταν αύτονόητο πώς 
ό καθένας έπρεπε νά κερδίσει μοναχός του, 
καταμόναχος, δ,τι στάθηκε κάποτε ό Μυ- 
στράς.

φερνε, ή φωνή έπαιρνε ζέστη. 'Η καλογριά 
τού Μυστρά γινόταν σαν τό κοριτσάκι τού 
Μυστρά. Καθώς τό παιδί μέ τον τελευταίο 
αύτοκράτορα, μιλούσε κ’ έκείνη γιά τή Ζαμ
πέα τού Δεσπότη Μανουήλ Καντακουζη- 
νού σά νά ’λεγε γιά κάποια δική τους, μια 
άδερφή της τής Παντάνασσας, πού ο,τι εί
χε φύγει γιά τόν άλλο κόσμο, μιά άδερφή 
της πού είχε κλειστεί, ώσάν κι αύτή, νέα, 
νεότατη, στήν Παντάνασσα κ’ έφυγε μόλις, 
έτσι νέα.

Δεν είπαν πιά λέξη οί δυο γυναίκες — ή 
καλογριά, ή ξένη. ΤΗταν βέβαιο: ό καιρός 
μεταγγιζόταν τώρα καί στήν άλλη, τήν ξέ



νη, στάλα-στάλα, λειτουργούσε σταθερά ό 
μυστικός νόμος του Μυστρά.

—"Ας προχωρήσωμεν εις την «‘Οδηγή
τρια», είπε ή καλογριά.

'Ο ήλιος τούς τύλιξε, κύματα πυκνά, κα
θώς άνηφόριζαν.

***
Μπροστά τσιγαινε τό ξιπόλυτο κοριτσάκι 

του Μυστρα, πίσω του ή καλογριά σιωπη
λή, πίσω τά βήματά μας. Βαθειά σιγή κα
τακάλυπτε τά πάντα στη ρημαγμένη μεσαι
ωνική πολιτεία. ‘Όμως τίποτα δέν ήταν νε
κρό σ' αύτά τά ερείπια πού τά στεφανώνει 
ή ασίγαστη μεγαλοπρέπεια τού Ταΰγετου. 
'Όλα ήταν μνήμη καί δόνηση.

'Η καλογριά οίνοιξε την πόρτα τής 'Οδη
γήτριας, στάθηκε παράμερα κάτω απ’ τούς 
τρούλους. Τό γρονικό τοΰ θεοΰ τό ιστορη
μένο στούς τοίχους, οί μισοσβησμένοι και
ροί τής χριστιανοσύνης, τύλιγαν τη μαύρη 
φιγούρα, δέθηκαν μαζί της, έγιναν θεωρία 
μία. ’Έγιναν ό θρύλος καί ή παράδοση. Δύ
ναμη παρούσα, ολοζώντανη. ‘Η καλογριά 
δέ μίλησε γιά τίποτα. Μήτε γιά τη ζωγρα
φική τοΰ ’Αφεντικού, μήτε γιά την 'ιστορία 
του, τίποτα. Μονάχα δταν τά βήματα των 
ξένων φτάσαν στο παρεκκλήσι, στούς τά
φους, ή καλογριά έκαμε λίγα βήματα σά 
φάντασμα, ήρθε προς τό μισοσκότεινο χώ
ρο, στύλωσε_λίγο τό κορμί της, άπλωσε τό 
χέρι αργά. Ρίπε:

— Ό  τάφος του.
Μικρός, βαθύς λίγο, ό ανοιχτός τάφος δέν 

εΐχε τίποτα άγριο, μήτε επιβλητικό, δέ θύ
μιζε κόιν θάνατο. Υπάκουε κι’ αυτός στό νό
μο τοΰ Μυστρα. 7Ηταν κ’ έδώ γαλήνη πλή
ρης, αίσθηση αιωνιότητας. ‘Η καλογριά τής 
Παντάνασσας είπε: «Ό τάφος του», κι δλος 
ό τρόπος της ήταν σά νά ’λεγε γιά τό γέ
ροντα τους πού αναπαύτηκε τί χρονιά πού 
πέρασε. 'Όμως γιά νά μην τυχόν μείνει κα
μιά αμφιβολία έξήγησε αργά:

— Είναι ό τάφος τοΰ θεοδωρήτου μονα- 
χοΰ, πάλαι ποτέ θεοδώρου Α' τοΰ Παλαιο- 
λόγου, Δεσπότου τοΰ Μυστρα. Άπέθανε τό 
1443. Ί δέστε τον !

Μές στό λίγο φως μόλις μπορούσαμε νά 
ξεχωρίσουμε απάνω στούς τοίχους τις Ιστο
ρημένες φιγούρες: άπ’ τή μιά τοΰ γέροντα 
Δεσπότη τοΰ Μυστρα, άπ’ τήν άλλη τοΰ τα
πεινού μοναχού θεοδωρήτου. Καί ό αδεια
νός, ασήμαντος ταπεινός τάφος. Σά νά ή
ταν σύμβολο: ή υλη είχε άποστεΐ, τήν πή
ραν οί αιώνες, χάθηκε. 'Όμως έμενε τό 
πνεΰμα, ή άντρίκια άρνηση, ή δόξα τοΰ ά- 
ναχωρητή. Ό  ασκητής κέρδισε τό θρίαμβο 
αντίκρυ στό Δεσπότη.

'Η καλογριά προχώρησε στό άλλο, τό νό
τιο παρεκκλήόι. ?Ηταν σκοτάδι, άναψε κε
ρί, είπε:

— ’Ελάτε!
Κάτω άπ’ τούς άγγέλους τοΰ θόλου, κα

τακάλυπταν τούς τοίχους τά γράμματα, πυ
κνά, γραφή τυραννισμένη, έργο υπομονής

καί αυστηρότητας.
— Τά χρυσόβουλα τών αύτοκρατόρων, εί

πε ή καλογριά κι έφεγγε ψηλά μέ τό κερί, 
θέλοντας νά μάς βοηθήσει νά πλησιάσουμε 
τή δόξα.

"’Ήταν τ’ άντίγραφα άπ’ τά χρυσόβουλα 
τών Αύτοκρατόρων γιά τό μοναστήρι τής 
'Οδηγήτριας.

— Βλέπετε πόσος καιρός..., ψιθύρισε καί 
ήταν τώρα ή φωνή της λίγο ραγισμένη. ’Έ
τσι είναι δλα εις έμάς έδώ: καιρός καί τά
φοι. Κ’ έξω άπό έδώ οί τρύπες είναι τάφοι. 
'Όμως βλέπετε πώς τά μέρεψε ό καιρός.

Ό  καιρός είχε ημερέψει καί τό δικό της 
τό πρόσωπο. Μόνο ή άπίθανη χλωμάδα, πού 
τή δυνάμωνε τό κερί κάτω άπ’ τά χρυσόβου
λα καί τούς άγγέλους. Πόσω χρονών νά ή ■ 
ταν αύτό τό μαυροντυμένο πλάσμα;

— Πλησιάζω όλοέν καί έγώ εις τούς πα
λαιούς καιρούς, είπε. Όλοέν, μέ τή χάρη 
τής Παντάνασσας.

Βγήκαμε έξω. Ό  δυνατός ήλιος φώτισε 
τήν καλόγρια θριαμβευτικά. ‘Ό ταν είπαμε 
πώς θά τραβήξουμε γιά τά παλάτια, στά
θηκε. Δέν είπε τίποτα. ’Αλλά έκεΐ, στά κο
σμικά τοΰ Μυστρά, έκεΐ αυτή δέ θά μάς ά- 
κολουθοΰσε. θά μάς περίμενε στην Παντά- 
νασσα. Φώναξε τό ξιπόλυτο κοριτσάκι τοΰ 
Μυστρά, τό όρμήνεψε. Κι αύτό σοβάρεψε 
παράξενα καθώς προπορεύτηκε λέγοντας 
νά πάμε άπό πίσω του.

— "Αν δέν τό ξέρετε, νά σάς τό πώ έγώ, 
είπε τό παιδί καθώς φτάσαμε στά έρείπια. 
Αύτά είναι τά παλάτια τών βασιλιάδων μας. 
Κ’ έδώ πού βλέπετε ήταν ό θρόνος τους.

Προχώρησε, κάθισε στην κόγχη τής μεγά
λης αίθουσας, έκεΐ πού θά ήταν ό θρόνος. 
Εΐχε κουραστεί, γι’ αύτό κάθισε στον τό
πο τοΰ θρόνου τών Δεσποτών. ’Αλλά έλεγε 
πώς ήταν γιά νά μάς τον δείξει.

’Απ’ τό μέρος έκεΐνο τό τοπίο ήταν θεΐο. 
Μέσα άπ’ τά γκρεμισμένα παράθυρα πρό- 
βελνε, γραμμή άσύλληπτη, ό χιονισμένος 
Ταΰγετος. Τά έρείπια τών σπιτιών. 'Η κατα- 
πράσινη γη. 'Η σιωπή. Τά έγκόσμια παΐρ- 
ναν τήν έκδίκησή τους άπάνω στούς σκοτει
νούς χώρους τών μοναστήριών. Τόσο λίγο 
μακριά άπ’ τούς τάφους, δλα ήταν ήλιος 
καί δόνηση.

— Μάς περιμένουν στην Παντάνασσα, εί
πε τό ξιπόλυτο κοριτσάκι τοΰ Μυστρά καί 
σηκώθηκε άπ’ τήν κόγχη τοΰ θρόνου τών 
Παλα ιολόγων.

Τί χαροπά, τί φωτεινά, τί νέα πού ήτοα/ δ
λα μόλις μπήκαμε στην αυλή τής μεσαιωνι
κής Παντάνασσας ! 'Η γυναικεία τρυφερό
τητα — οί λίγες καλογριές πού ζοΰσαν στό 
μοναστήρι, συνεχίζοντας τήν αιωνόβια ι
στορία τους — ξεχείλιζε άπό παντοΰ. Στά 
λουλούδια, στην πάστρα, στούς άσβεστω- 
μένους τοίχους, στόν ξενώνα. Μες στό χώ
ρο τών έρειπωμένων παλατιών τών Παλαιο- 
λόγων, τοΰ κάστρου τοΰ Β ιλλεαρδουΐνου, 
τών ρημαγμένων σπιτιών, τών μισοσβησμέ-
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νων άγιων, των τρούλων καί των τάφων, ή 
Παντάνασσα ήταν ή ζωή. Κ’ ή νέα καλογριά 
•πού μας υποδέχτηκε έδώ τό βεβαίωνε έκ- 
πληχτικά. '’Ήταν ζωγράφος, μορφωμένη, 
είχε μελετήσει τή ζωγραφική τής έκκλησί- 
ας τους,_τόύς ιστορικούς της. Τό έλεγε πώς 
ήταν του κόσμου τούτου, των χρόνων των 
δικών μας, των σημερινών. Αυτά δσο νά μάς 
όδηγήσει μέσα στην Παντάνασσα. Αλλά  
μόλις μπήκαμε μαζί της μέσα στην έκκλη- 
σία τους, κάτω από τούς παλιούς βυζαντι
νούς καιρούς, ή μεταμόρφωση έγινε μ’ έναν 
τρόπο αστραπιαίο στήν ύπαρξη τής καλο
γριάς. Τό πρόσωπό της έγινε απότομα αυ
στηρό, άπέβαλε δλη τήν κοσμικότητα, ακό
μα την εύπροσηγορία. "Εγινε αυτό πού ή
ταν: παλιός καιρός, παράδοση, συνέχειά
της.

Μιλούσε λίγο τώρα. "Οχι πιά γιά νά έξη- 
γήσει σχολή ζωγραφική, άλλά μόνο γιά νά 
θυμίσει τό θρύλο, νά φέρει τά βήματά μας 
πρός τούς σβησμένους χρόνους πού γι’ αύ- 
τήν ύπήρχαν, έπαλλαν.

— Ό  τάφος τής θεοδώρας, συζύγου τού 
Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου, είπε κ’ έ
δειξε πλάκα στενόμακρη πού σκέπαζε τή 
γή μες στο ναό.

Κι δταν κάποιος τόλμησε νά πει πώς άπ’ 
τά βοηθήματα πού είχε συμβουλευτεί αύτό 
δέν ήταν βέβαιο,

— ‘Ο τάφος τής θεοδώρας ! ξαναεΐπε α
νένδοτη, καί τό πρόσωπό της έγινε τραχύ. 
Καί τού θεοδώρου Παλαιολόγου ή γυναίκα 
μαζί μας είναι, έδώ, συνέχισε. Ή Κλεόπα 
Μαλατέστα.

Μείναμε θαμπωμένοι ώρα πολλή κάτω 
άπ’ τούς θόλους τής Παντάνασσας, κάτω 
απ’ τή Βαϊφόρο καί τήν "Εγερση τού Λα
ζάρου. Ή μυστική δύναμη τών χρόνων τού 
Μυστρά έκανε ολοένα τό έργο της μες στήν 
καρδιά μας. Ή καλογριά τού Μυστρά όλο- 
ένα άπέβαλλε τήν ύλη της, δέν ήταν πιά 
πρόσωπο ύπαρκτό, ήταν φωνή πού συνέχι
ζε τό χρονικό με τον τρόπο τό δικό της:

—...’Από έδώ έξεκίνησεν ό Κωνσταντίνος 
ό Παλαιολόγος, άπό τον χώρον τούτον, τον 
ίδικόν μας. ’Αλλά ό Δημήτριος Παλαιολό- 
γ ο ς ! Αύτά βέβαια καλόν είναι νά μη λέ
γονται, καταστρέφουν τήν ιστορίαν τών Πα- 
λαιολόγων. Αύτός έδωσε τήν .κόρη του Ε 
λένην εις τον Μουράτ Πασά. Καί διά προί
κα τής έδωσε τόν Μυστρόίν. Αύτά φέρνουν 
τά μίση τών αδελφών, έτσι έχάσαμεν τόν 
Μυστρά. "Ομως ή θεία Δίκη ! Διέβαλαν τόν 
Δημήτριον, καί τήν κεφαλήν του τήν έκοψε 
ό ίδιος ό Μουράτ. "Ολα αύτά τώρα έχάθη- 
σαν, άλλά ή Παντάνασσα ζή. ’Εγώ έχω τρι
άντα ένα έτη εις τήν Παντάνασσαν. Δέν έ- 
φύγαμεν δταν ήλθον οί Γερμανοί, δέν έφύ- 
γαμεν δταν ήλθον οί άντάρται, μάς έφύλα- 
ξε ή Παντάνασσα. Καί κατά τήν μεγάλην 
μάχην τού Μυστρά πέντε όβίδες ήλθαν καί 
έπεσαν γύρω-γύρω, όβίδες τών ανταρτών. 
Άλλά ή τον θαύμα, τήν Παντάνασσαν δέν 
τήν ήγγισαν. Καί ή Παντάνασσα ζή...

"Ελεγε καί τά χείλια της ήταν στεγνά, 
καί τά μάτια της άκουμποΰσαν στούς θό
λους, σά νά έπαιρναν άπ’ τούς θόλους τό 
μυστήριο τής αιωνιότητας.

Τήν 17.5.70 εις Σάμον έγένετο ή θεμελίωσις 
τοΰ * Ιερού Ναοΰ τής Α γίας Ειρήνης, προ- 
στάτιδος του Σώματος τής Χωροφυλακής, ό 
όποιος άνεγείρεται εις περίοπτον θέσιν τής 
πρωτευουσης τής όμωνόμου νήσου, πρωτοβου
λία τοΰ ό^ίλου Φίλων Χωροφυλακής Σάμου, 
ή δραστηριότης του όποιου είναι άξια παντός 
επαίνου.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ

Εις τήν τελετήν τής θεμελιώσεως πα
ρέστησαν ό 'Υφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών κ. Δήμητρας, ό Γενικός Γραμματεύς του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κωτσέλης, 
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Καριώτης, ό Σεδασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σάμου, δ κ. Νομάρχης Σάμου, ό κ. Νομάρχης 
Πειραιώς, ό Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου και άλ
λοι έπίσημοι.
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Υ Π Ο Θ Ε Π Ι “Γ Ο Ρ Γ Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Σ„

Εις τάς 29 Νοεμβρίου τοΰ 1964, 
ημέραν Κυριακήν, είχεν καθορισθή ό 
εορτασμός τής επετείου τής άνατινά- 
ξεως τής γέφυρας Γοργοποτάμου, ή 
δποία είχε λάβει χώραν κατάτό 1942 
έν πλήρει, δηλαδή κατοχή τής 'Ελλά
δος από τους Γερμανοϊταλούς.

Τό πρόγραμμα τοΰ επισήμου εορ
τασμού έξεδόθη άπό την Νομαρχίαν 
Φθιώτιδος, τά πραγματικά γεγονότα 
όμως οδηγούν εις τό συμπέρασιμα δτι 
ή κινητοποίησις είχε διαταχθή άπό 
άλλον καί είχεν σχεδιασθή άπό άλ
λους. ’ Ας μή Λησμονώμεν δτι τον Νο
έμβριον τοΰ 1964 ή τότε επίσημος κυ- 
βέρνησις είχεν επιτρέψει πάσαν ευχέ
ρειαν κινήσεα>ς εις τους κομμουνιστάς 
καί «Λαμπράκηδες» οί όποιοι παρει- 
σφρύσαντες εις επικαίρους κρατικός 
θέσεις είχαν γίνει άνεξέλεγκτοι καί 
άσύδοτοι.

Έν πάση περιπτώσει, άπό την 9ην 
πρωινήν τής όρισθείσης ημέρας, ό 
χώρος τής τελετής ήρχισεν νά κατα
λαμβάνεται άπό ογκώδεις μάζας πλή
θους, κατέστη δέ φανερόν αμέσως δτι 
τό πλήθος τοΰτο άνήκεν εις τάς κομ
μουνιστικός οργανώσεις, προσήρχετο 
δέ εις έκτέλεσιν σαφών εντολών καί 
οδηγιών. 'Ως αναφέρουν αί κατόπιν 
συνταχθεΐσαι επίσημοι άναφοραί καί 
εκθέσεις, αί άριστεραί όργανώσεις εί
χαν διαθέσει διά την μεταφοράν τών 
μελών των 200 αυτοκίνητα λεωφορεία 
(πούλμαν), 300 αυτοκίνητα ταξί, 
400 δΐκυκλα καί τρίκυκλα έξ ’Αθη
νών, ώς καί 30 λεωφορεία εκ Λαμί
ας. Τά οχήματα ταΰτα έφερον πινα
κίδας μέ τάς ενδείξεις: «ΓΟΡΓΟ- 
ΠΟΤΑΜΟΣ», «ΠΕΑΕΑ», «ΠΕ- 
ΤΕΑ» κλπ. επίσης’ δέ καί φωτογρα
φίας τοΰ. . .  Λαμπράκη! Τό πλήθος 
αυτό, έπωχούμενον ή πεζόν, έτραγου- 
δοΰσεν όμαδικώς τά παλαιά κατοχικά 
τραγούδια τών έαμμοκομμουνιστών 
άνταρτών «’Εμπρός ΕΛΑΣ», «Βρον
τάει 6 ’Όλυμπος», «Στ’ άρματα, στ’ 
άρματα» κλπ,

Οΰτως ή πρόθεσις τών κομμουνι
στών κατέστη διαυγής. Τό Κ.Κ.Ε. 
καί αί πάσης φύσειος κλαδικαί οργα
νώσεις του, ήθελον νά μονοπωλήσουν 
τον εορτασμόν τής επετείου, νά δια
κηρύξουν δτι ή άνατίναξις ήτο «κα
τόρθωμα» άποκλειστικώς τοΰ ΕΛΑΣ, 
καί νά αποδείξουν —  συνεκδοχικώς 
—  δτι άπετέλουν —  τοΰτο δυστυχώς 
δέν ήτο ψευδές!—  κράτος έν κρά- 
τει...

’Αλλά, πριν άσχοληθώμεν μέ τά 
γεγονότα τοΰ 1964, δς άνατρέξωμεν 
είς τό 1942 διά νά ίδωμεν ποια ήσαν 
τά γεγονότα τών οποίων μέ τόσην ζέ- 
σιν, διεκήρυσσεν τήν μονοπώλησιν τό 
Κ.Κ.Ε.

Η Π ΡΟ Τ Σ Τ Ο ΡΙΑ
Ή  σιδηροδρομική γραμμή ή όποια 

συνδέει τάς ’Αθήνας μέ τήν Θεσσαλο
νίκην, συναντά είς τήν Οίτη, τήν 
Ό ρθρυ , τό Καλλίδρομον μεγάλας δυ
σκολίας, λόγω τής φύσεως τοΰ εδά
φους. Βεβαίως, ΰπήρχεν καί άλλη ο
δός πολύ όμαλωτέρα τήν όποιαν ήδύ- 
νατο νά άκολουθήση ή γραμμή αυτή, 
άλλά ή κατασκευή της δέν ήκολούθη- 
σε τούς κανόνας τής τεχνικής επιστή
μης άλλά τάς... συνήθειας τοΰ «ρουσ- 
φετολογήματος». Μέ άλλους λόγους, 
δέν κατεσκευάσθη είς τά γραφεία ά
πό μηχανικούς, άλλά είς τήν τότε 
βουλήν άπό τούς τότε «πατέρας» τοΰ 
έθνους...

Τό άποτέλεσμα ήταν νά στοιχίση 
πολλαπλάσιος καί πολλαπλάσιαι νά 
είναι καί αί ταλαιποιρίαι τοΰ ταξει- 
δεύοντος. "Ας είναι. . . Μία άπό τάς 
«δυσκολίας» αύτάς είναι καί ή γέφυ
ρα τοΰ Γοργοποτάμου είς τάς υπώ
ρειας τής Οίτης. Ή  γέφυρα έχει μή
κος ενενήντα περίπου μέτρων, κατα- 
νέμεται δέ είς έξη τεράστια τόξα τά 
όποια στηρίζονται επί 4 στυλοβατών 
είς βάθος ογδόντα περίπου μέτρων.

Σπουδαϊαι μεταφοραί πυρομαχι- 
κών καί εφοδίων διήρχοντο άπό τήν

γέφυραν αυτήν κατά τήν εποχήν τής 
κατοχής τής Ελλάδος άπό τούς Ίτα- 
λογερμανούς, δι’ δν λόγον ώδήγησεν 
τό Συμμαχικόν Στρατηγεΐον Μέσης 
’Ανατολής είς τήν άπόφασιν άνατινά- 
ξεώς της, διότι τά εφόδια αυτά έχρη- 
σιμοποιοΰντο κυρίως διά τό ’Αφρικα
νικόν μέτωπον:

Προς τον σκοπόν αυτόν άπεστάλη- 
σαν —  έρρίφθησαν μέ άλεξίπτωτον 
—  είς τήν Ελλάδα οί "Αγγλοι ’Έντυ 
Μάγιερς Συνταγματάρχης Μηχανι
κού, Κρίς Γούντχάους Ταγματάρχης 
Πυροβολικού, Τζών Κούκ Ταγμα
τάρχης, Τόμας Μπάρνες Λοχαγός, 
Ντένις Χάμψον Λοχαγός, ’Ίντερ 
Γκίλ Λοχαγός, ’Ά τα Έτμον Λοχα
γός, καί οί λοχίαι άσυρματισταί Μά- 
ικ Χίλλυ, Αέν Γουίλνολτ καί Ντον 
Φίλιπς.

Οί ’Άγγλοι άμέσως έζήτησαν επα
φήν τόσον μέ τήν κεντρικήν όργάνω- 
σιν τοΰ ΕΛΜ είς τάς ’Αθήνας, δσον 
καί μέ τάς άνταρτικάς ομάδας τοΰ 
ΕΛΑΣ —  ό Ζέρβας μόλις τον ’Απρί
λιον είχε λάβει τήν έγκρισιν νά σχη- 
ματήση άνταρτικόν σώμα, είς δέ τό 
βουνόν έξήλθεν τον ’Ιούλιον 1942 —  
χωρίς δμως επιτυχίαν. ’Επί δύο μή
νας, ό ’Έντυ προσπαθεί καθημερινώς 
νά συναντήση κάποιον υπεύθυνον τοΰ 
ΕΑΜ ή τοΰ ΕΛΑΣ καί νά συνεννοη- 
Οή, ούδέν δμως κατορθώνει. Τό ΕΑΜ 
τό όποιον άπό έτους καί πλέον έχει 
διακηρύξει είς τά πέρατα τής γής 
τον «εθνικόν» άγώνα του, άοριστολο- 
γεί μέ συνεχείς άναβολάς, ό δέ ΕΛ
ΑΣ —  τον ’Ά ρη έζήτησαν προσωπι- 
κώς οί ’Άγγλοι — ούδαμοΰ άνευρί- 
σκεται αν καί οί χωρικοί αναφέρουν 
δτι «εκεί κοντά περιφέρεται».

Άλλόφρων ό ’Έντυ —  έχει δηλώ
σει δτι αν δέν άνατινάξη τήν γέφυ
ραν θά αύτοκτονήση —  καταφεύγει 
είς τήν απελπισίαν του είς κάποιον 
Καραλίβανον, ό όποιος διέθετε πράγ
ματι μερικούς άνδρες καί έφέρετο ώς 
άντάρτης. Ό  Καραλίβανος δμως δέν



ήτο αντάρτης, ήτο ληστής. Συλλαμ
βάνει τούς ’Άγγλους, καί ληστεύει τά 
υπάρχοντα των άφήσας εις αυτούς 
μόνον το ύποκάμισον καί τό παντελό
νι των ! Ευτυχώς δεν άνεύρεν τά χρή
ματα — χρυσοί λίραι—  τάς οποίας ό 
’Έντυ είχεν ασφαλίσει εις κρύπτην. 
Τέλος, προ τής καταστάσεως ταύτης, 
τό Στρατηγεΐον Μέσης Ανατολής α
ποφασίζει νά δοκιμάση επαφήν μετά 
τών νεοσυστάτων ομάδων τού Ζέρβα 
(ΕΔ ΕΣ). Άποστέλλεται .δ Ταγμα
τάρχης Χριστόφορος Μάνταγκιου 
Γουντχάους (γνωστότερος ως «Κρίς» 
καί με τό ελληνικόν όνομα «Ευάγγε
λος Χρήστου»), τον όποιον παραλαμ- 
βάνει —  τήν 9ην Νοεμβρίου 1942 — 
ό, έκ τών στελεχών τού Ζέρβα, λοχα
γός Μιχαήλ Μαριδάκης καί τον φέρει 
εις επαφήν μέ τον ’Αρχηγόν τού ΕΔ 
ΕΣ.

Ό  Κρίς έξήγησεν εις τον Ζέρβα 
τον σκοπόν τής αποστολής του, έζή- 
τησεν δε νά υποστηρίξουν τούς "Αγ
γλους δυναμιτιστάς διατί ή γέφυρα 
τού Γοργοποτάμου έφυλάσσετο υπό 
φρουράς 200 ’Ιταλών καί ενός Γερ
μανικού λόχου, είχε δέ μονίμους οχυ
ρώσεις, πολυβολεία, όπλοπολυβολεϊα 
καί εν αντιαεροπορικόν ταχυβόλου. 
Πέραν καί τούτων, ύπήρχον συρμα
τοπλέγματα πέρΐξ τής γεφύρας μετά 
παγίδατν, ή δέ φρουρά ήδύνατο νά έ- 
νισχυθή ταχέως έκ Λαμίας, άπεχού- 
σης μόνον 10 χιλιόμετρα. 'Ο Ζέρβας, 
πεπειραμένος αλλά καί φύσει ριψο
κίνδυνος, υπόσχεται εις τον Κρίς τήν 
ΰποστήριξιν, έγγυάται δέ εις αύτόν 
τήν επιτυχίαν.

Άποφασίζεται νά λάβουν άμεσον 
επαφήν πλέον μέ τόν ’Έντυ —- εύρί- 
σκετο εις τήν Σπηλιά Γκιώνας—  διά 
νά καταστρωθη τό σχέδιον τής επι
χε ιρ ή σ ε ι, καί πράγματι, ό Ζέρβας, 
ό Κρίς, ό Μαριδάκης καί 95 άντάρ- 
τες — αρκετοί από αυτούς είναι άνυ- 
πόδυτοι —  τού ΕΔΕΣ αναχωρούν εις 
συνάντΐ]σιν τού ’Έντυ.

Καθ’ οδόν, καί δτε ή άμάς αύτή δι- 
ήρχετο τό χωρίον Κεράσοβον, κατα
φθάνει σύνεδσμος τού καπετάνιου 
τού ΕΛΑΣ ’Άθω Ρουμελιώτη— πρό
κειται περί τού Σωκράτη Γκέκα— ό 
όποιος παραδίδει επιστολήν προς τόν 
Ζέρβαν, διά τής οποίας ό Ρουμελιώ
της ζητεί νά συναντήση τόν αρχηγόν 
τού ΕΔΕΣ επειγόντως καί άνυπερθέ- 
το»ς.

Ό  σύνδεσμος αυτός (διά τήν ιστο
ρίαν: ό σύνδεσμος ώνομάζετο Κώ
στας Κουτσοκώστας έκ Βαλαώρας. 
Άργότερον, άπαυδήσας έκ τών έγ- 
κλημάτων τού ΕΛΑΣ, τόν έγκατέλει- 
ψεν καί έπέστρεψεν εις τό χωρίον

του. Ό  ΕΛΑΣ τόν συνέλαβεν καί α
φού τόν έβασάνισεν έπί τριήμερον— 
βραστό λάδι εις τάς πληγάς του κλπ. 
—  τόν έθαψεν ζώντμ είς Τοπόλιακα 
Εύρυτανίας. 5 ’Ιανουάριου 1943), έ
ξήγησεν προφορικώς είς τόν Ζέρβαν 
ότι ό Ρουμελιώτης εύρίσκετο τήν στι
γμήν αυτήν είς διένεξιν μέ κάποιον 
άλλον καπετάνιον τού ΕΛΑΣ, όνόμα- 
τι ’Άρην —  ό διαβόητος Βελουχιώ- 
της —- διά τό «κοιπετανλίκι», καί ότι 
μεταξύ των συμβαίνουν μικροσυγ- 
κρούσεις. Έ ξ άκριτομυθειών των ε
πίσης αποκαλύπτεται ότι τό έν Άθή- 
ναις ΕΑΜ είχε σαφή γνώσιν τής έπι- 
χειρήσεως έκ προηγουμένης έπαφής 
— από τόν Σεπτέμβριον— μέ τό 
Στρατηγεΐον Μέσης ’Ανατολής, τό 
όποιον μάλιστα είχεν άποστείλει είς 
τό ΕΑΜ, διά τόν σκοπόν αύτόν, καί ι
κανήν ποσότητα χρημάτων. .  .

Ένθαρρυνθεντες καί οί χωρικοί 
τής περιοχής έπληροφόρησαν τότε 
τόν Ζέρβα ότι πράγματι ό τόπος των 
ήτο θέατρον διενέξεως τών δύο καπε
τάνιοον, τά σπασμένα τής όποιας έ- 
πλήρωναν οί δύστυχοι άγρόται, καί 
τόν παρεκάλεσαν νά έπέμβη.

Ό  Ζέρβας ειδοποιεί τότε τόν ’Ά 
ρη ότι θέλει νά τόν συναντήση, πρά
γματι δέ αύτός προσέρχεται συνοδευ- 
όμενος υπό 60 ανταρτών του.

Ό  ’Ά ρης ένεφανίζετο ως «Ταγμα
τάρχης» τού πυροβολικού τού Ελλη
νικού Στρατού, οί πραγματικοί όμως 
αξιωματικοί τού Ζέρβα, καί ό ίδιος, 
διεπίστωσαν αμέσως ότι κάθε άλλο 
παρά περί αξιωματικού έπρόκειτο. 
Ό  ’Άρης ήτο άξεστος καί αιμοχα
ρής. Έξεδήλωσεν αμέσως τήν λύσσαν 
του έναντίον τού Ρουμελιώτη, τόν ό
ποιον κατηγορεί ώς προδότην, καί 
ήπείλει ότι «θά τόν σφάξη». Ό  Κρίς 
έπενέβη τότε καί έδωσε σοφήν λύσιν. 
Έξήγησεν είς τόν ’Άρην ότι ό ’Έν
τυ τόν άνεζήτει ματαίως από διμή- 
νου, διά νά βοηθήση είς τήν άνατίνα- 
ξιν, πολλώ δέ μάλλον καθ’ όσον έγνώ- 
ριζεν καλώς τάς τοποθεσίας, τού έ- 
πράτεινε δέ νά άφήση τάς διενέξεις 
των μέ τόν Ρουμελιώτην καί νά ένι- 
σχύση μετά τών ανταρτών του τήν 
έπιχείρησιν. Ό  ’Άρης κατ’ άρχάς 
προέβαλεν τήν δικαιολογίαν ότι «ού- 
δέν έγνώριζεν» διά τήν έπιχείρησιν. 
Ή  πρόφασις όμως αυτή κατερρίφθη 
διότι άπεδείχθη ότι μαζύ του είχεν 
τρεις ’Άγγλους τούς όποιους τού εΐ- 
χεν άποστείλει ό ’Έντυ διά νά ζητή
σουν τήν βοήθειαν του, καί τούς ό
ποιους δ ’Άρης έκράτει έπί ένα μήνα 
περίπου χωρίς νά τούς άφήνη νά έπι- 
στρέψουν είς τήν Σπηλιά τής Γκιώ
νας, διά νά μή ύποχρεωθή νά δώση

σαφή άπάντησιν εις τόν Έ ντυ.
Εύρεθείς πρό αδιεξόδου δ ’Άρης 

ήναγκάσθη νά άκολουθήση τήν αμά
δα τού ΕΔΕΣ καί τόν Κρίς είς τήν 
πορείαν των πρός τόν ’Έντυ, αλλά δι- 
έταξεν ένα έκ τών στελεχών του νά 
παραλάβη 20 άνδρας καί νά κυνηγή- 
ση τόν Ρουμελιώτην! Τούτο ήνάγκα- 
σε τόν Ζέρβαν νά άφήση καί αύτός 
όλιγάριθμον δμάδα ανταρτών του διά 
νά έπέμβη καί νά κατευνάση τά πνεύ
ματα αλλά καί έκ φρονήσεως διά νά 
έξασφαλίση τά νώτα τής άναχωρού- 
σης διά τήν έπιχείρησιν δυνάμεως.

Τέλος τήν 18ην Νοεμβρίου, οί 
Έλληνες μέ τόν Κρίς καί τόν ’Άρη 
φθάνουν είς τό καταφύγιον τού ’Έντυ 
καί πραγματοποιούν τήν πρώτην επα
φήν μετ’ αυτού:

Η Σ Τ Σ Κ Ε Ψ ΙΣ
Ό  ’Έντυ ήτο νέος άνδρας, 35 πε

ρίπου έτών, υψηλός, μέ μικράν ξαν
θήν γενειάδα. Δέν έγνώριζε τήν Ε λ
ληνικήν γλώσσαν — ένώ δ Κρίς τήν 
ώμίλει άπταίστως— αλλά έγνώριζε κα
λώς τήν τέχνην τού δυναμιτιστού, καί 
ήτο γενναίος, ριψοκίνδυνος καί έν- 
θουσιώδης. Είς τήν σύσκεψιν ή ό
ποια έπραγματοποιήθη τό πρωί τής 
18ης Νοεμβρίου έθεσαν σαφώς τά θέ
ματα καί τά προβλήματα τά όποια 
ειχον νά αντιμετωπίσουν. 'Ο Ζέρβας 
είχεν έπίσης προετοιμασθή —  αν καί 
τού είχε δοθή έλάχιστος χρόνος —  
καί κατέθεσεν τάς πληροφορίας τάς 
όποιας είχε συλλέξει. έπί τών δυνάμε
ων τού έχθρού, τών κινήσεών του είς 
τήν πέριξ τής γεφύρας περιοχήν, τής 
διατάξεως τής φρουράς είς τήν γέ
φυραν καί έπί τών αποτελεσμάτων 
τής έπιτοπίας άναγνωρίσεως τήν ο
ποίαν είχεν ήδη διατάξει καί ή όποια 
είχεν έκτελεσθή — τήν προηγουμένην 
νύκτα—  από τούς αξιωματικούς του, 
τούς άνθυπολοχαγούς —  αειμνήστους 
ΓΙαπαγρίστου καί Πετροπουλάκην.

'Ο Μαοιδάκυς μέ τόν Κρίς άνέφε- 
ραν ότι είχαν ήδη σχηματίσει από
σπασμα έμπιστων άνταρτών τούς ό
ποιους προχείρως εΐγον έκπαιδεύσει 
είς τά αύτόματα ΣΤΕΝ , τά όποια 
διά πρώτην φοράν ή δμάς παρελάμ- 
βανε. "Οσον διά τόν ’Άρην, τό μόνον 
πού κατέθεσεν ήτο πρότασις... ανα
βολής τής έπιχειρήσεως! 'Ως δικαιο
λογίαν έφερεν τό ότι δέν είχεν λάβει 
. .  . έγκρισιν τής κεντρικής ’Επιτρο
πής τών ’Αθηνών διά τήν έπιχείρη- 
σ ιν! Έδήλοοσε δέ ότι τήν έγκρισιν 
άνέμενεν άπό στιγμής είς στιγμήν άλ- 
λά νωρίς αυτήν δέν ήδύνατο νά σύμ
πραξη !
' Ή  δύναμις τού Ζέρβα —  92 α,ν-



δρες —  αν καί άπετελεΐτο από πεπει
ραμένους στρατιώτας, ήτο ανεπαρκής 
διά τοιαυτην έπιχείρησιν. Συνεπώς 
οί 40 άνδρες του ’ Αρη, έστω καί αν 
δεν άπετέλουν πειθαρχημένον στρα
τόν, ήσαν αναγκαίοι. Διά τούτο, δ 
’Έντυ, καί ό Ζέρβας ύπεχρεώθησαν 
νά αναβάλλουν τήν έπιχείρτ(σιν διά 
τάς 22 Νοεμβρίου. Αί δύο ήμέραι δι- 
έρρευσαν μέ προετοιμασίας καί βελτι
ώσεις τού σχεδίου έπιθέσεως καθώς 
καί μέ τήν ορκωμοσίαν τών άνδρών 
τού Ζερβά οί όποιοι έδωσαν τον δρκον 
τού αντάρτου. Τέλος δλη ή δύναμις 
•— 21 τού μηνός, παραμονή τής όρι- 
σθείσης διά τήν έπιχείρησιν —  κινεί
ται εις τό χωρών Καστριώτισσα, δ- 
που ό ’ Αρης ζητεί καί. . .  νέαν ανα
βολήν ( !) διότι ακόμη δέν έχει λάβει 
τ ή ν .. .  έγκρισιν!

Τό πράγμα έν τή τραγικότητί του 
έχει καταντήσει φαιδρόν. Ό  ’Έντυ 
μέ τόν Ζέρβαν κάνουν ύστάτην προ
σπάθειαν καί ορίζουν ημέραν έπιχει- 
ρήσεως τήν 25ην, δηλώνουν δέ εις τόν 
’Άρην δτι έν ανάγκη θά έπιτεθοΰν 
χωρίς αυτόν καί τούς άνδρες του.

Αϊ ήμέραι τής νέας αναβολής κα- 
τηναλώθησαν από μέν τόν Ζέρβαν, 
τόν ’Έντυ καί τόν Κρίς εις τήν συλλο
γήν νέων πληροφοριών καί τήν προσ
αρμογή τών σχεδίων έπιθέσεως είς 
αύτάς, από δέ τόν ’Άρην, είς τήν... 
δίκην ενός χωρικού — από τήν Μου- 
σουνίτσα— κατηγορηθέντος διά τήν 
κλοπήν ενός προβάτου!

Ό  χωρικός —  Νικόλαος Μασσα- 
βέτας—  κατεδικάσθη άπό τό λαϊκόν 
δικαστήριον, είς θάνατον καί παρά 
τάς προσπάθειας τών ’Άγγλων καί 
τού Ζέρβα διά νά τόν περισώσουν, ό 
’Άρης τόν έξετέλεσε μέ τάς Ιδίας αυ
τού χείρ α ς !

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
Ή  συνολική δύναμις ήτο 110 άν

δρες έκ τών όποιων 20 μόνον διέθε
ταν αυτόματα Στέν, 5 ψαλλίδας κο
πής συρματοπλεγμάτων καί 3 πιστό
λια φωτοβολίδων.

Ό  Μαριδάκης θά έπετίθετο έπί 
κεφαλής τών μαχίμων δμάδων, θά ε
ξουδετέρωνε τήν φρουράν καί θά έ- 
κάλυπτε τούς δυναμιτιστάς έξασφαλί- 
ζων είς αυτούς χρόνον 2 ιά ωρών διά 
τό τεχνικόν μέρος τής άνατινάξεως τό 
όποιον άνέλαβον οί λοχαγοί Μπάρ- 
νες, Χάμψον καί ’Έτμον.

’Αμφιβολία ως προς τήν Ά ρχη- 
γείαν τής έπιχειρήσεως δέν υπήρχε 
καμμία, διότι ό ίδιος ό ’Έντυ, πριν 
κινηθή ή δύναμις προς τήν γέφυρα έ- 
κάλεοεν δλους νά πειθαρχήσουν είς 
τόν Ζέρβαν καί έδήλωσεν δτι καί δ ί

διος έθεώρει εαυτόν στρατιώτην τού 
Ζέρβα.

Η ΕΠ 1Θ ΕΣΙΣ
Τό δυσκολώτερον μέρος τής έπιχει

ρήσεως ήτο βέβαια ή έξουδετέρωσις 
τής φρουράς. Ό  Μαριδάκης — υπεύ
θυνος— συναντούσε είς αυτήν πολ- 
λάς δυσκολίας. Καί πρώτον, ένώ ύπε- 
λόγιζεν άρχικώς είς 110 τουλάχιστον 
άνδρας, κατέληξεν τελικώς νά διαθέ
τη μόνον 73. Οί Έλασίται άπεδείχθη- 
σαν διά μίαν ακόμη φοράν παλινω- 
δούντες. Ό  ’Άρης παρέδωσεν τελι
κώς είς τόν Μαριδάκην μόνον 33 άν
δρας, καί αυτούς ακαταλλήλους- διότι 
τάς άξιομάχους ομάδας του — καπε- 
τάν Νικηφόρος, Γκέκας κλπ. —  ό 
’Άρης τάς είχεν άποστείλει αλλού, έ- 
κράτησεν δέ καί αρκετούς διά τόν ε
αυτόν του μέ τήν περίεργον δικαιολο
γίαν δτι δέν ήτο δυνατόν νά μείνη 
χωρίς προσωπικήν φρουράν.

'Οπωσδήποτε ό Μαριδάκης επιλέ
γει 20 έμπιστους του άνδρας υπό τόν 
άνθυπολοχαγόν ΓΙαπαχρίστου, καί α
ναλαμβάνει τούς υπολοίπους προσωπι- 
κώς. Ή  πορεία προς τήν Οίτην αρ
χίζει υπό δχι αίσιους οιωνούς. Ή  νύ
κτα είναι ασέληνος, τό σκοτάδι βαθύ, 
ό καιρός βροχερός, τά μονοπάτια δύ
σβατα καί λασπώδη, πολλοί δέ τών 
άνδρών ανυπόδητοι. Ό  Μαριδάκης 
αντιλαμβάνεται άπό τήν αρχήν δτι οί 
Έλασίται βραδυπορούν αδικαιολογή
τους. Προσπαθεί ματαίως, μέ προτρο- 
πάς, νά τούς κάνη νά έπισπεύσουν, 
καί τέλος τοποθετείται τελευταίος είς 
τήν φάλαγγα καί τούς ύποχρεοόνει νά 
προχωρήσουν μέ άπειλάς.

Φθάνουν τέλος είς άπόστασις 100 
μέτρων άπό τά συρματοπλέγματα πού 
περιβάλλουν τήν περιοχήν τής γεφύ- 
ρας καί ό Μαριδάκης κατανέμει τάς 
ομάδας του είς τάς προσχεδιασθείσας 
θέσεις έξορμήσεως. "Ολοι ύπακούουν 
άθορύβως πλήν τών Έλασιτών τών 
όποιων οί όμαδάρχαι άρνούνται νά υ
πακούσουν -— Αγραφιώτης Κωστού- 
λας, καπετάν Βάρδας, καί ’Αγαμέ
μνων —  λέγοντες δτι ό τομεύς τους 
δέν έχει... ταμπούρια! 'Ως νά μήν 
έφθανε τούτο, ό ’Άρης παρουσιάζε
ται καί πάλιν καί ζητεί. . . νέαν ανα
βολήν, διότι έπληροφορήθη δτι τά 
«συρματοπλέγματα ήσαν ήλεκτροφό- 
ρα καί ούτω θά έχουν απώλειας 30%»

Ό  Μαριδάκης γίνεται έξω φρενών. 
Άπαντά είς τόν ’Άρη δτι καί μέ τήν 
άναβολήν τό ρεύμα δέν θά παύση νά 
ύπάρχη καί δτι έπί τέλους καί μέ 90% 
απώλειας ή έπιχείρησις θά γίνη ! 
Παρά ταύτα, ό Ά ρ η ς  έπανέλαβε τό 
ρίνημα τής αναβολής καί προς τόν

Ζέρβαν καί τόν ’Έντυ χωρίς φυσικά 
νά είσακουσθή αυτήν τήν φοράν.

Είς τήν κρίσιμον αυτήν στιγμήν, 
απελπισμένος ό Μαριδάκης καί συν
αισθανόμενος τήν ευθύνην —οί δυνα- 
μιτισταί ειχον ήδη έκκινήσει διά τάς 
θέσεις των άναμένοντες τό σύνθημα 
διά νά δράσουν—- άπευθύνεται 8ΐς 
τόν Καραλίβανον καί τούς ολίγους λη- 
στάς του. Τούς θίγει τό φιλότιμον, 
τούς κερδίζει, καί τότε αύτόί οί κακο
ποιοί οί όποιοι δέν ήσχολούντο ως τό
τε παρά μόνον μέ τήν ληστείαν τήν 
διαρπαγήν καί τήν λαφυραγώγησιν, 
φιλοτιμούνται —  ώς δέν έφιλοτιμή- 
θησαν οί «υπέρ πατρίδος, λαού καί ε
λευθερίας» κοπτώμενοι Έλασίται — 
καταλαμβάνουν τάς έπικινδύνους θέ
σεις καί δηλώνουν δτι «θά πολεμή
σουν» ! Μερικοί άπό αυτούς μάλιστα 
προχώρησαν μέ τάς ψαλλίδας καί ήρ- 
χισαν κόπτοντες τά συρματοπλέγμα
τα.

'Ο Μαριδάκης παρασύρει μερικούς 
άνδρες καί καταλαμβάνει θέσιν έπί 
τού λοφίσκου ό όποιος δεσπόζει τών 
’Ιταλικών φυλακίων. Άπό εκεί προ- 
χωρεΤ, κατέρχεται προς τά φυλάκια, 
βεβαιώνεται δτι καί ό Παπαχρίστου 
έχει φθάσει είς τήν θέσιν έξορμήσε- 
ώς του καί δίδει τέλος τό σύνθημα τής 
έπιθέσεως.

Ή  μάχη αρχίζει καί οί ’Ιταλοί α
παντούν αμέσως είς τά πυρά τών αν
ταρτών μέ πυρά πολυβόλων —  δύο 
πολυβόλα ΦΙΑΤ —  Ό  υπενωμοτάρ
χης Χριστόφορος Δεμιρτζάκης κα
τορθώνει νά σιγήση τό έν, ή υπόλοι
πος δμως δύναμις δέν κινείται. Ό  
Μαριδάκης τρέχει καί τούς προτρέ
πει νά έξορμήσουν. Τό ένα τμήμα 
πράγματι έξορμά, τό δεύτερον δμως - 
οί Έλασίται - δέν κάνουν ούτε βή
μα. Ό  Μαριδάκης παρατηρεί δτι έ
χουν άκροβολισθή καί φωνάζουν άπό 
τάς θέσεις των «αέρα», «απάνω τους 
καί τούς φάγαμε» αλλά χωρίς νά κι
νούνται !

’Έξαλλος έγκαταλείπει τήν προσ
πάθειαν νά τούς παρασύρη, έπιστρέ- 
ψει είς τούς άνδρες του καί έπιχειρεΐ 
τήν τελικήν έπίθεσιν. Είναι τόση ή ά- 
γανάκτησίς του ώστε ό ίδιος λέγει κα
τόπιν— είς τό βιβλίον του «’Αγώνες 
τής φυλής» — - «άσέ.βησα προς τήν 
Παναγίαν καί τόν Χριστόν, δ Πανά
γαθος δμως μέ συνεχώρησεν καί δέν 
έμνησικάκησε διά τάς βλασφημίας 
μου αύτάς, τουναντίον μέ έβοήθησε 
καί ένεψύχωσε τούς άνδρας μου τούς 
όποιους εΐδον νά πολεμούν δρθιοι...»

Είς τήν έπίθεσιν αυτήν ό Μαριδά- 
κης εκθειάζει τόν ηρωισμόν τού λο- 
χία τού ιππικού Σπηλιού Σκρέμπα-



Σχεδιάγραμμα της φάσεως της έπιθέσεως κα
τά της Φρουράς τής γέφυρας Γοργοττοτάμου, 
σχεδιασθέν ύιτό του τότε λοχαγού Μαριδάκη. 
Διακρίνονται σαφώς αΐ Ίταλικαί θέσεις, αί 
άπό βορρά καί νότου διατεταγμένοι όμάδες 
των 'Ελλήνων άνταρτών πρός έπίθεσιν, ώς 
καί τό σημεΐον κρούσεως των "Αγγλων δυνα
μιτιστών.

λα, τοΰ έξηκοντούτιδος Στρούμπου 
και τοΰ ύπενωμαίάρχου Δεμιρτζάκη, 
τούς όποιους χαρακτηρίζει ώς «υπέ
ροχους μαχητάς».

Ό  ΙΙαπαχρίστου από την όίλλην 
πλευράν είχε προχωρήσει καί αυτός, 
τά πυρά των δύο αντάρτικών ομάδων 
διασταυροΰνται τώρα έπιτυχώς, τέσ
σερα φυλάκια καταλαμβάνονται, ή 
’Ιταλική φρουρά εξοντώνεται — ό 
Καραλίβανος εξουδετέρωσε τό έν — 
καί τέλος εξουδετερώνεται καί τό έρ- 
γοστάσιον άσετυλίνης, πλησίον της 
γέφυρας.

Μετά τήν έκκαΟάρισιν ταύτην ό 
Μαριδάκης αντιλαμβάνεται τούς Έ- 
λασίτας νά λαφυραγωγούν τό έν τών 
φυλακίων, διά τό όποιον έν τούτοις 
ουδόλως είχαν πολεμήσει. Ή  μάχη ό
μως έχει ήδη κερδιθή καί ό Μαριδά- 
κης αδιαφορεί πλέον διά τούς ’Ελα- 
σίτας. Δίδει τό σύνθημα εις τούς δυ- 
ναμιτιστάς οί όποιοι τίθενται επί τό 
έργον καί λαμβάνει μέτρα καλύψεώς 
των.

Ό  νότιος τομεύς ελέγχεται πλή
ρως, εις τον βόρειον έχει έγκαταστα- 
θή ασφαλώς ό λοχίας Παντελής Κω- 
τσάκης —  σωματοφύλαξ τοΰ Ζέρβα 
—  αφού έξουδετεροοε με κατά μέτω- 
πον έπίθεσιν τούξ ’Ιταλούς. Ή  ώρα 
είναι 1.30' δταν ακούεται ό κρότος 
τής άνατινάξεως. Τά τρία τόξα τής 
γεφύρας καταρρέουν. ’Ακολουθεί καί 
δευτέρα άνατίναξις ή οποία διαλύει 
τά καταπεσόντα τόξα, καί ό αντικει
μενικός σκοπός έχει πλέον έπιτευχθή. 
Ό  ’Έντυ κατέρχεται εις τό σημεΐον

άνατινάξεως αότοπροσώπως, έπιθεω- 
ρει τά αποτελέσματα καί άποφαίνεται 
ότι ή άποκατάστασις τής γεφύρας 
δέν δύναται νά πραγματοποιηθή ένω- 
ρίτερον τών 45 ημερών. (Πράγματι 
οί ’Ιταλοί έχρειάσθησαν κατόπιν 47 
ημέρας διά νά τήν επισκευάσουν).

Οί ’Άγγλοι έχρησιμοποίησαν πλα
στικήν έκρηκτικήν ύλην εις ποσότη
τα διακοσΐων πενήντα οκάδων διά 
την άνατίναξιν.

Δύο πράσιναι φωτοβολίδες δίδουν 
τό σύνθημα τής άποχωρήσεως καί ό
λη ή δύναμις κινείται πρός έπιστρο- 
φήν, ένώ ό Μαριδάκης καρφώνει εις 
τήν θύραν ενός τών φυλακίων τεμά- 
χιον χάρτου εις τό όποιον έχει γρά
φει, υπό τό άμυδρόν φώς ενός σπίρ
του τάς λέξεις τοΰ περιφήμου 'Ο
μηρικού στίχου: «Εις οιωνός αριστος, 
άμύνεσθαι περί πάτρης,

25 Νοεμβρίου 1942.
Ν. Ζέρβας».

Πάνω από τό χαρτί κρεμάζει τόν με- 
τάλλινον σταυρόν τοΰ εικονοστασίου 
πού εύρίσκεται είς τήν αρχήν τής γε- 
φύρας.

’Ακριβώς τήν στιγμήν αύτήν κατ- 
έφθασεν αμαξοστοιχία μέ έχθρικάς 
ένισχύσεις. Ή  γέφυρα όμως είναι κα
τεστραμμένη. Ό  συρμός σταματά είς 
τήν άλλην όχθην καί ανταλλάσσονται 
μερικοί πυροβολισμοί. Ή  δύναμις ό
μως τών άνταρτών δέν έχει πλέον λό
γον νά παραμείνη καί απαγκιστρώνε
ται όμαλώς λαμβάνουσα τόν δρόμον 
τής έπιστροφής.

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ή  δύναμις κρούσεως υπό τόν Μα- 

ριδάκην, αποχωρούσα φθάνει είς τόν 
τόπον όπου είχαν παραμείνει οί Έλα- 
σίται. ’Εκ τοΰ συνόλου των έχει ήδη 
διαρρεύσει καί έξαφανισθή τό έν τέ
ταρτον, συναποκομίζουσα μάλιστα 
καί τόν οδηγόν Άγουρίδην !

Αί ομάδες τοΰ Μαριδάκη έχουν 
μαζί των έν ’Ιταλικόν πολυβόλον, δε
κάδας ’Ιταλικών όπλων, ένα ασύρμα
τον, ικανόν ρουχισμόν καί αρκετά αρ- 
βυλλα ώς λάφυρα. "Ύστερα από μιάν 
κοπιαστικήν πορείαν —  ό Παπαχρί- 
στου φέρεται έπί τών ώμων καθ’ ό 
τραυματείας —- φθάνουν είς τό Πριό
νι καί από εκεί είς Μαύρο Λιθάρι ό
που πλέον είναι άσφαλεϊς.
ΜΕΤΑ 25ΕΤΙΑΝ

Αυτά ήταν τά γεγονότα τοΰ 1942, 
καί αύτήν τήν. . .  απουσίαν των προ- 
σήλθον νά. . . εορτάσουν ανερυθρία
στοι ώς πάντοτε —  έρυθροί άλλωστε 
—  οί «βαθύνοες» έγκέφαλοι τοΰ Κ.Κ. 
Ε. οί τόσον έμφανώς περιφρονοΰντες 
τήν νοημοσύνην τοΰ Ελληνικού λαού. 
Είς τό έπόμενον τεύχος θά ίδωμεν μέ 
ποιον τρόπον έσχεδίασαν τόν έορτα- 
σμόν, μέ ποια συνθήματα ,διεφήμισαν 
τήν οίκτράν συμπεριφοράν τοΰ ’Άρη 
καί τών πλιατσ ικολόγιον του, καί πώς 
έπεχείρησαν νά ύπουαταστήσουν τό 
κράτος, ήδη σαθρόν καί σάπιον, διά 
τήν φαυλότητά του καί τήν κυβέρνησιν 
ερμαιον τών κομματικών παθών της 
καί δεσμίαν τών πλοκάμων τάς όποι
ας ή ιδία είχεν άνηήτως καί άσυνει- 
δήτως έξυφάνει.

Γ.



Εν τή 'Ελληνική ΟΙκοχενεΙα

Η ΗΘΙ ΚΗ Δ Ι ΑΠΑΙ Δ ΑΓ ΩΓ ΗΣ Ι Σ

Ή  ήθική κατεύθυνσις τοΰ πολιτισμού ανέκαθεν 
κατατείνει, ώς όρθώς υποστηρίζεται(1 ) , εις τό νά λα
βή ό άνθρωπος αξίαν ανθρώπου. Τό έργον τοΰτο άναν- 
τιρρήτως δεν δύναται νά συντελεσθή έκτος τής οικογέ
νειας (2 ) ' εντός αυτής πάσα προσπάθεια δημιουργίας 
είς τους απογόνους ήθους, αΰτοσεβασμοΰ, αξιοπρέπει
ας καί λατρείας τοΰ ωραίου καί αληθούς, υπό τήν σκε
πήν τής ορθοδόξου πίστεως αποδίδει τό βαθιπερον νόη
μα τής ήθικής διαπαιδαγωγήσεως, είς άναζήτησιν τοΰ 
όποιου δέον νά τείνουν αί προσπάθειαι δλων μας καί 
πρωτίοτως τής πολιτείας, τής εκκλησίας καί τών υπευ
θύνων τής οικογένειας.

Τό πρόβλημα τής ήθικής διαπαιδαγωγήσεως άναγ- 
καστικώς συνυφαΐνεται μέ τους οικογενειακούς καί κοι- 
νωνικούς θεσμούς καί κινείται μέσα είς τά πλαίσια τοΰ 
ίδεολογικοΰ επιστεγάσματος έκάστης εποχής πρός τό 
όρθώς βιώσεσθαι.

Τό δλον θέμα τής αγωγής καί παιδείας, εάν δεν 
άντικρυσθή μέσα από αυτό τό πρίσμα χάνει δλην του 
τήν ουσίαν καί τήν πληρότητα καί αί παρατηρήσεις μας, 
μοιραίως, τήν αντικειμενικήν των ύπόστασιν καί τό βά
θος των(4).

Πάσα διαταραχή είς τό οικογενειακόν καθεστώς 
αμοιβαίας κατανοήσεως καί συνεργασίας καί γενικώς 
τοΰ ρόλου έκάστου τών μελών τής οικογένειας επιφέρει, 
κατά τό στάδιον τής άναδιαρθρώσεακ καί αναπροσαρ
μογής τών κοινωνικών θεσμών(5), άναμφισβητήτως, ε
σωτερικούς κλονισμούς, αλλά δεν μεταβάλλει τήν καθολι- 
κότητα καί σκοπιμότητα μιας τελείας κοινωνίας, ώς ή 
οίκογένεια(6).

Οΰτω σήμερον, ιδία είς τάς μεγάλας πληθυσμια- 
κάς συγκεντριίεσεις παρατηρεΐται ποιά τις αναταραχή 
είς τήν οικογενειακήν ζωήν, ήτις έχει ώς συνέπειαν τήν 
χαλάρακπν τών οικογενειακών σχέσεων τοΰ παρελθόν
τος (7) αλλά τοΰτο δεν σημαίνει δτι ευρισκόμεθα πρό 
βαθείας κρίσεως τοΰ οίκογενειακοΰ θεσμοΰ ή ιστορικής 
παλινδρομήσεως, απλώς πρόκειται περί νέων μορφών 
καί σχημάτων, νέων προσανατολισμών, πού αναδύονται 
μέσα άπό τήν παλιρροϊκήν άντίθεσιν τών συντηρητικών 
καί προοδευτικών ρευμάτων τής συγχρόνου έποχής(8).

’Ένιοι τών ερευνητών ύπερακοντίζοντες τά έκ τής 
στατιστικής δεδομένα, ώς τής αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ 
τών διαζυγίων καί τών περιπτιόσεων έγκαταλείψεως τής 
συζύγου, τοΰ πολλαπλασιασμού τών έξωγάμων, τής μει- 
ώσεως τών γεννήσεων είς τάς άστικάς οικογένειας, τής 
διαδόσεως τής πρρνεΐας καί τής άνηθικότητος κλπ., ο
μιλούν σφαλερώς περί γενικής ήθικής κρίσεως καί περί 
διαλύσεως τής οικογένειας(9). Ενταύθα δμως, ώς προ- 
ελέχθη, δεν πρόκειται περί κρίσεως γενικής μορφής, 
άλλά περί κοινωνικής διαδικασίας, ήτις προκύπτει από 
τήν ζωογόνον ανανεωτικήν τάσιν τής κοινωνικής έξελί- 
ξεως, δηλονότι άπό τήν κριτικήν επεξεργασίαν τών ό-

θ. Α. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
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μαδικών παραστάσεων τοΰ κοινωνικού βίου. Μέσα άπό 
αυτήν τήν διΰλισιν κάθε προκατάληψις καί σκοπιμότης 
τοΰ παρελθόντος υποχωρεί δια νά δώση αύτοδύναμον 
λάμψιν καί νέαν ακτινοβολίαν είς τόν θεσμόν τοΰ γάμου 
καί τής οικογένειας, πέρα καί πάνω άπό τάς καθιερωμέ
νος νομοθετικάς ρυθμίσεις είς άναζήτησιν τής άνθρωπί- 
νης τελειώσεως (10).

ΤΙ οικογένεια σήμερον μέ τήν διεύρυνσιν τών συ
ναισθηματικών δεσμών τών συζύγων (11) τοποθετηθέν- 
των επί τής ορθής βάσεως τής ελευθερίας καί τής ισονο
μίας, προσανατολίζεται όλονέν καί περισσότερον πρός 
τό δημοκρατικόν πνεύμα τής εποχής μ ας καί άπομακρύ- 
νεται πλέον όριστικώς άπό τής παράδοσι·.’ τής άνισότη- 
τος, ύποτελείας καί πλήρους υποταγής τών μελών τής 
οϊκογενείας είς τόν άρχηγόν αυτής (12). Ή  οικογενεια
κή προσπάθεια κατατείνει περισσότερον σήμερον είς έ- 
ξυπηρέτησιν τοΰ αύτοσκιω. ' οΰ γάμου άπό πάσαν άλ
λην έποψήν, χωρίς νά παραμελήται τό πρωταρχικόν μ ί
λημα αύτής ή γέννησις καί άνατροφή τών τέκνων (13). 
Ό  περιορισμός τών γεννήσεων είς τάς άστικάς οικογέ
νειας δεν είναι ενδεικτικός τοΰ βαθμού τής συνοχής καί 
δεν πείθει περί τής διαλύσεως ή άποδυναμώσεως αύτοΰ 
τούτου τοΰ ενστίκτου τής διαιωνίσεως, διότι επιβάλλε
ται άπό άσχετους εξωγενείς παράγοντας, μή δυναμένους 
νά συνεκτιμηθώσιν ενταύθα ί 14).

Πάντως ή οικογένεια δεν έπαυσε νά άπΟτελή μίαν 
άξιολογικήν καί μορφωτικήν κοινότητα, έχουσαν άπο· 
κλειστικήν εύθύνην διά τήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ άν- 
θρωπίνου γένους, παρά τάς δυσκολίας πού δημιουρ
γούν τά σύγχρονα κοινωνικά πλαίσια καί οί νέοι τρόποι 
ζωής. Ή  οικογένεια χωρίς νά μειοΰται τό κύρος της μέ 
τάς μεταλλαγάς καί διαφοροποιήσεις πού ύπέστη, άγω- 
νίζεται έπιτυχώς διά νά συνειδητοποιήση καί πάλιν τήν 
νέαν της ηγετικήν απόστολόν είς τόν σύγχρονον κόσμον 
μας. (15)

’Εάν· δέν συνετελέσθη, ανευ έπιπτώσεων διά τήν οι
κογένεια^, ή σημειωθεΐσα άλλαγή καί διαφοροποίησις 
είς τό παλαιόν S t a t u s  τοΰτο οφείλεται κυρίως είς 
τό δτι έγένετο υπό τήν ίσχυράν πίεσιν τών κοινωνικών 
αναγκών καί διαμορφκυθεισών νέων συνθηκών, ιδία έκ 
τών πολεμικών συγκρούσεων καί άντιδράσεων τής ένη- 
λικιωθείσης βιομηχανικής κοινωνίας, κατά τρόπον άμε
σον καί άναγκαστικόν. (16)

Άναντιρρήτως κατά τήν λήξιν τοΰ Β ' παγκοσμίου 
πολέμου τά νέα ισχυρά ιδεολογικά ρεύματα τής έποχής 
μας έπέβαλον όριστικώς καί προσδιώρισαν σαφώς πλέον



τον προσανατολισμόν μας (17), πρός τά δημοκρατικά 
ιδεώδη της ελευθερίας τής ίσότητος, τής δικαιοσύνης 
καί γενικώς τής ανθρώπινης αλληλεγγύης καί αξιοπρέ
πειας καί ύψωσαν ούτως εις τήν διαχωριστικήν γραμ
μήν τοΰ παρελθόντος μεγαλοπρεπές τό δλον πνευματι
κόν οικοδόμημα τής εποχής μας, πού άντικρύζεται εις 
τήν διακήρυξιν των δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου. (18)

Τήν 12.12.1948 (19) έτέθη, ίστορικώς, ή βαθεία δια- 
χωριστική τομή μεταξύ ιόΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλον
τος καί έχαράχθη ή οδός πρός τήν οποίαν οφείλει εύσυ- 
νειδήτως νά όαδίση σύμπασα ή άνθρωπότης, πρός τήν 
καλύτερον δυνατήν πραγμάτωσιν τοΰ εξανθρωπισμού 
τοΰ ανθρώπου.
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Ή προστασία τής Φύσεως και τοΰ περιβάλλον
τος είναι μάχη Υγείας καί Πολιτισμού.
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΩΞΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η Ν1ΝΥΔΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ

Μετάφρ. ύττο Ν. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Έκ τον INTERNATIONAL POLICE ACADEMY REVIEW

(Νινυδρίνη: ΰδρίτης τοΰ τρικετο
ΰδρινδενίου. ’Αντιδραστήρων τών ά- 
μυνοξέων μέ άντίδρασιν λίαν εύαί■ 
σθητον. Δύνατιιι νά άνινεχνεύση άμυ- 
νοξέα καί εις αραίωσιν 1 : 1000.

***

Μεταξύ τών πολλών πειστηρίων α- 
τινα δύναται νά έκμεταλλευθή ό έ- 
ξερευνών τον τόπον τοΰ εγκλήματος 
αστυνομικός, άναμφιβόλως τήν μεγα- 
λυτέραν δι’ αυτόν σπουδαιότητα έ
χουν τά δακτυλικά, παλαμικά καί πελ- 
ματικά αποτυπώματα, άτινα εγκατα
λείπει ό δράστης κατά τήν διάπραξιν 
τής αξιοποίνου πράξεως.

’Από τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώ- 
νος ή σπουδαιότης καί άξιολόγησις 
τών ανωτέρω πειστηρίων έγένετο πα
ραδεκτή είς εύρείαν έκτασιν.

Ά ν  καί έχη έρευνηθή είς μεγάλον 
βαθμόν ό τομεύς τών δακτυλικών απο
τυπωμάτων, εν τούτοις παρατηρούν
ται συνεχώς νέαι έξελίξεις.

'Ως μία νέα τεχνική έρευνα δύναται 
νά χαρακτηρισθή καί ή διά τής 1\ ινυ- 
δρίνης έμφάνισις τών λανθανάντων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, ή όποια 
αποτελεί καί τό άντικείμενον τοΰ πα
ρόντος άρθρου.

Κατά τά τελευταία έτη ή χρησιμο
ποίησα; τής Νινυδρίνης διά τήν έμ- 
φάνισιν τών λανθανόντων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, δίεδόθη είς μεγάλην 
κλίμακα.

'Τπάρχουν άσςιαλώς αρκετά πλεο
νεκτήματα έν συγκρίσει μέ τήν χρή- 
σιν τοΰ ίωδιούχου ατμού καί Νιτρι
κού αργύρου, μέθοδοι αί όποΐαι έχρη- 
σιμοποιήθησαν καί είς τό παρελθόν.

Τά πλεονεκτήματα συνίστανται είς 
τό δτι ή τεχνική τής Νινυδρίνης έθε- 
ωρήθη ώς μία από τάς μεγαλυτέρας 
προόδους είς τον τομέα τής έξερευνή- 
σεως τοΰ έγκλήματος κατά τά τελευ
ταία έτη.

Τά αποτελέσματα τής πρώτης πρα
κτικής εφαρμογής, έδημοσιεύθησαν 
τον Μάρτιον τοΰ 1954, είς τήν έκδο- 
σιν τής ’Επιστημονικής ’Επιθεωρήσε- 
ως «Nature».

Οΰχ ήττον δμως είχε καταστή

γνωστόν επ’ ολίγον χρόνον δτι ή Νι
νυδρίνη άντέδρα μέ ώρισμένα άμυνο- 
ξέα καί παρήγαγε έγχρωμα αποτελέ
σματα.

Διετυπώθησαν ώς έκ τούτου ώρι- 
σμέναι άμφιβολίαι άφορώσαι είς τά 
δικαιιοματα τής ευρεσιτεχνίας καί 
πολλοί ειδικοί ήμφισβήτησαν τήν έγ- 
κυρότητα τών δικαιωμάτων τής ευρε
σιτεχνίας.

Παρασκευή τοϋ διαλύματος 
τής Νινυδρίνης

Ή  Νινυδρίνη διατίθεται υπό μορ
φήν σκόνης καί δύναται νά διαλυθή 
μέ ένα ικανόν αριθμόν καταλυτών.

Μερικοί καταλύται οί οποίοι έχρη- 
σιμοποιήθησαν είναι ή διμεθυλοκε- 
τόνη (Acetone), ό αιθυλικός αί- 
Θήρ, πετρελαϊκός αιθήρ, όξεϊκόν αί- 
θύλιον, μεθυλική αλκοόλη καί αιθυλι
κή αλκοόλη (οινόπνευμα).

'Όσον αφορά είς τήν ποσότητα τής 
Νινυδρίνης ή όποια δύναται νά χρη
σιμοποιηθώ είς τό μείγμα, ποικίλλει 
ευρέως από 2% έως 5%.

Καίτοι έπετεύχθησαν αξιόλογα α
ποτελέσματα μέ αίσθητάς ποικιλίας 
αναλογιών, υπάρχει ένδειξις δτι επί 
πυκνοτέρων διαλυμάτων παρατηρεΐ- 
ται έπίσπευσις τοΰ χρόνου άντιδρά- 
σεως.

'Τπεστηρίχθη επίσης δτι έφ’ δσον 
ή περιεκτικάτης τής Νινυδρίνης είναι 
μεγαλυτέρα, τότε παρατηρείται βα
θμιαίος αποχρωματισμός καί είναι δυ
νατόν νά παραχθοΰν ίχνη, τά όποια 
δέν είναι κατάλληλα διά παραβολήν.

Καταλύται
Ή  συνήθως χρησιμοποιουμένη α

ναλογία κυμαίνεται κατά προσέγγι- 
σιν είς 1,5%, ήτοι 1,5 γραμμάρια Νι
νυδρίνης διαλύεται είς 100 κυβικά 
εκατοστά έκ τοΰ έπιλεγομένου καταλύ- 
του, ό όποιος δύναται νά είναι αιθυλι

κή αλκοόλη (οινόπνευμα) ή διμεθυ- 
λοκετόνη «Acetone). Πάντως δ- 
ταν μία τοιαύτη διάλυσις έφαρμόζεται 
επι έγγράφων, δύναται νά προκαλέ- 
ση κάποιαν έξάπλωσιν ή διάχυσιν τής 
μελάνης τών στυλογράφων ή τών ι
χνών έκ τής μελάνης τής ταινίας τής 
γραφομηχανής.

Διά νά έξαλειφθή ή έν λόγω πιθα- 
νότης, ό προϊστάμενος τών ’Εργαστη
ρίων έρεύιης τών Ταχυδρομείων τής 
Η.Π.Α. David Grown έπενόη- 
σε έν διάλυμα Νινυδρίνης τό όποιον 
δέν θά έπηρέαζε μίαν τοιαύτην γρα
φήν.

Ή  μέθοδος τοΰ Grown συνίστα- 
ται είς τό εξής:

7,5 γραμμ. Νινυδρίνης διαλύον
ται είς 40 κυβικά εκατοστά μεθυλικής 
αλκοόλης. 'Όταν όλοκληρωθή ή διά- 
λυσις, προστίθενται 960 κυβικά εκα
τοστά πετρελαϊκού αίθέρος, γνωστού 
ώς βενζίνη καί αναμιγνύεται διά με
ρικά λεπτά τής ώρας. Έκχύνομεν τό
τε τό μίγμα είς μίαν διαχειριστικήν 
χοάνην καί άφίνομεν νά παραμείνη 
τούτο έπί 5 έως 10 λεπτά τής ώρας. 
Σχηματίζονται δύο στρώματα έξ ών, 
μία μικρά ποσότης βαθέως κίτρινου 
υγρού παραμένει, είς τον πυθμένα καί 
μία μεγαλυτέρα ποσότης, γλοιώδους 
συστάσεως μέ έλαφρώς κιτρίνην άπό- 
χρωσιν είς τήν έπιφάνειαν. Τό βαθυ- 
κίτρινο στρώμα έπί τοΰ πυθ μένος α
πομακρύνεται καί απορρίπτεται, έ- 
πειδή περιλαμβάνει μεθυλικήν αλκοό
λην, ή όποια είναι δηλητηριώδης καί 
καταστρεπτική διά τήν μελάνην τών 
στυλογράφων. Τό έπιφανειακόν έλα- 
φροκίτρινον στρώμα χρησιμοποεΐται 
είς τήν μέθοδον τής έμφανίσεως τών 
λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμά- 
τιον καί τούτο διότι δέν προκαλεί τυ
χόν ανωμαλίας.

Πρακτική εφαρμογή τοϋ 
διαλύματος

Τό προετοιμασμένον διάλυμα τής



Νινυδρίνης, δύναται νά χρησιμοποι
ηθώ επί αποδεικτικών έγγραφων, κα
τά ποικίλους τρόπους. Δυνάμεθα π.χ. 
νά βυθίσωμεν τον χάρτην είς τό διά
λυμα τής Νινυδρίνης. Επίσης δυνά
μεθα νά «βούρτσισα»μεν» τό έγγραφον 
με διάλυμα Νινυδρίνης ή νά διαπο- 
τίσωμεν τοΰτο μέ ένα άπόμακτρο, τό 
όποιον νά περιέχη διάλυμα Νινυδρί- 
νης.

Ό  Grown θεωρεί τήν καταβύθι
σαν του χάρτου εντός του διαλύματος 
ώς τήν καλλιτέραν τεχνικήν.

Έάν άκολουθήσωμεν τήν εν λόγω 
τακτικήν, είναι προτιμώτερον νά χρη- 
σιμοποιώμεν, διά τό διάλυμα Ιν ύάλι- 
νον δίσκον παρά ένα μεταλλικόν. Είς 
αυτήν τήν περίπτωσιν δταν τό έγγρα
φον διαποτισθή από τό διάλυμα, τό 
άποσύρομεν καί κρεμώμεν τοΰτο, ώ
στε νά έξμτμισθή βαθμηδόν τό ύπαρ
χον διάλγμα.

Τό διάλυμα επίσης δύναται νά 
χρησιμοποιηθώ μέ ένα «πινέλο» ή βαμ- 
βάκινον μάκτρον.

Ό  Andre Η. Moenssens είς αύτάς 
τάς περιπτώσεις υποδεικνύει τήν χρη- 
σιμοποΕησιν πλαστικών χειροκτίων.

Πάντως ή μέθοδος τοΰ ψεκασμού 
τοΰ διαλύματος τής Νινυδρίνης έπί 
των εγγράφων θεωρείται ώς άσφαλε- 
στέρα καί επιτυχής.

Ό  ψεκασμός δύναται νά πραγμα
τοποιηθώ διά τής χρησιμοποιήσεως ε
νός οδοντιατρικού ψεκαστήρος ή προ
σέτι καί ενός συνήθους ψεκαστήρος, 
ώς π.χ. αί χρησιμοποιούμενοι συσκευ- 
αί τού ’Αεροζόλ.

'Οπωσδήποτε πρέπει νά γνωρίζη 
κανείς δτι οί ατμοί τού διαλύμματος 
τής Νινυδρίνης είναι τοξικοί καί προ- 
καλοΰν ερεθισμούς.

Ή  μέθοδος τού ψεκασμού έχει α
κόμη έν πλεονέκτημα, δτι δι’ αυτού
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Αποτύπωμα έμφανισθέν δι’ ένερ- 
γείας τής νυνιδρίνης μετά τριετίαν. 
Ή  δυνκτότης τής νυνιδρίνης φτά
νει καί τήν τριακονταετίαν.

τού τρόπου δυνάμεθα νά προφυλάξω- 
μεν από τήν έπίδρασιν τής Νινυδρί
νης τυχόν ύπογραφάς ή άλλα σπου
δαία σημεία των εγγράφων, καλύ- 
πτοντες αυτά δι’ ύαλίνων τεμαχίων 
επ’ άμφοτέρων τών πλευρών.

VI τεχνική τής έμφανίσεως
Χρησιμοποιούντες τό διάλυμα τής 

Νινυδρίνης, έμφανίζο,μεν τά αποτυ
πώματα είτε διά τής χρησιμοποίήσέ
ως θερμοκρασίας, είτε διά τής αυτο
μάτου έμφανίσεως τών αποτυπωμά
των είς τήν συνήθη θερμοκρασίαν δω
ματίου.

Διά τής θερμοκρασίας τού δωματί
ου τά αποτυπώματα άλλοτε έμφανί- 
ζονται σχεδόν αμέσως, άλλοτε εμφα
νίζονται μετά παρέλευσιν χρονικού 
διαστήματος κυμαινομένου μέχρι 60 
ημερών.

Ή  μέθοδος τής τεχνιτής θερμοκρα
σίας έπιταχύνει τήν έμφάνισιν τών α
ποτυπωμάτων. Παρά ταύτα μερικοί υ
ποστηρίζουν δτι διά τής μεθόδου ταύ- 
της ένδέχεται νά μειωθή ή ολική ζωη
ρά έμφάνισις τού αποτυπώματος ή νά 
άποχρωματισθή τό έγγραφον. Ή  
θερμοκρασία δύναται νά χρησιμοποι
ηθώ τή βοηθείμ μιας In frared  
λάμπας ή τοποθετούντες τό έγγραφον 
είς κλίβανον.

Πάντως τό κατάλληλον περιβάλλον 
θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 80- 
150 βαθμούς κελσίου.

Τυχόν χαμηλωτέρα θερμοκρασία 
δύναται νά έπιβραδύνη τήν πορείαν 
τής έμφανίσεως τών αποτυπωμάτων 
καί έπίσης υψηλότερα δύναται γά έ- 
πιφέρη αποχρωματισμόν τού έγγρα
φου καί νά καταλήξη είς αποτυπώμα
τα ασθενούς έμφανίσεως ή άντιθέσε- 
ως.

'Τφίσταται μία ένδειξις δτι ή έμ- 
ιράνισις τών αποτυπωμάτων τή βοή
θεια ατμού, παράγει αρκετά έντονα 
αποτυπώματα καί γενικώς έν υγρόν 
περιβάλλον είναι προτιμότερον από 
έν ξηρόν.

Δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι, έφ’ δ- 
σον τό έγγραφον τεθή υπό τήν έπί- 
δρασιν τού διαλύματος τής Νινυδρί
νης, αποκτά τοΰτο συγχρόνως καί ι
διαιτέραν ευαισθησίαν, δι’ αυτό πρέ
πει νά άποφεύγωμεν νά άγγίζωμεν τό 
έγγραφον μέ γυμνά χέρια, διότι τυ
χόν άποτυπώματά μας είναι δυνατόν 
νά έμφανισθούν ακολούθως, μετά πά
ροδον χρονικού τίνος διαστήματος. 
Διά νά άποφύγωμεν έν τοιούτον ένδε- 
χόμενον, τοποθετώμεν τό έγγραφον 
:ίς ένα διαφανή προφυλακτικόν κά- 
'.υμμα έκ πλαστικής ύλης.

Είναι έπίσης δυνατόν νά έξαφανί-

Μέ τήν βοήθειαν τής νυνιδρίνης 
τό έμφανισθέν άποτύπωμα είς τό 
είκονιζόμενον δελτών άπεκάλυψαν 
τόν κλέφτην ένός αυτοκινήτου.

lanada and Alaska.
*

lienee. Thin, one- 
aline, oil and other

σωμεν τάς έπί τού έγγράφου αντιδρά - 
σεις, τάς όποιας δύναται νά προκαλέ- 
ση τυχόν ισχυρός φωτισμός, πλένον- 
τες τούτο μέ διμεθυλοκετόνη (ace
tone). Κατ’ αυτόν τόν τρόπον α
πομακρύνεται ή τυχόν έπί πλέον ύ- 
πάρχουσα ποσότης Νινυδρίνης, χω
ρίς νά έπηρεάση τήν έμφάνισιν τών 
ορατών αποτυπωμάτων.

Ερωτηματολόγιου περί τής 
χρήσεως τής Νινυδρίνης

1— Δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν 
τήν Νινυδρίνην διά τήν έμφάνισιν 
τών παλαιών αποτυπωμάτων;

’Ασφαλώς Ναί. Ή  μέθοδος αύτη 
έχει χρησιμοποιηθώ διά τήν έμφάνι- 
σιν τών αποτυπωμάτων ηλικίας μεγα- 
λυτέρας τών 30 έτών.
2—  Τά διά τής Νινυδρίνης έμφανι- 
ζόμενα αποτυπώματα είναι διαρκή 
καί αναλλοίωτα;

’Ό χι. Τά έν λόγω αποτυπώματα 
αρχίζουν νά έξασθενούν μετά πάρο
δον χρονικού διαστήματος, κυμαινο- 
μένου από 3 μήνας έως αρκετά έτη. 
Πάντως παρέχεται ή δυνατότης τής 
φωτογραφίσεως τούτων καί κατάλλη
λος έν συνεχεία διαφύλαξις τών φωτο
γραφιών των.
3— Είναι δυνατόν ή έγχρωμος άντί- 
δρασις τής Νινυδρίνης νά άπαλει- 
φθή;

’Ασφαλώς Ναί. Τό ύποχλωριώδες 
νάτριον οξαλικόν οξύ 1% - 3% διά
λυμα άμωνίας καί οί ατμοί χλωρίου 
έχουν λευκαντικάς ιδιότητας καί άπο- 
μακρύνουν τήν άνεπτυγμένην Νινυ
δρίνην.
4—  Κατά ποιον τρόπον χρησιμοποι
είται ή Νινυδρίνη έν συζεύξει μέ ατ
μούς ιωδίου ή Νιτρικού αργύρου;

Χρησιμοποιούμεν κατ’ άρχάς τούς 
ατμούς ιωδίου καί ακολούθους τήν Νι-



νυδρίνην κα'ι έν συνεχείρ τον Νιτρι
κόν άργυρον. Οίαδήποτε άλλη συσχέ- 
τισις θά ήδύνατο νά εξάλειψη την 
δραστικήν Ικανότητα εις τάς δοκιμα
σίας.
δ—  Είς τί συνίσταται βασικώς ή μέ
θοδος τής Νινυδρίνης;

Ή  εφαρμογή τής μεθόδου τής Ν ι- 
νυδρίνης διά τήν έμφάνισιν των λαν- 
θανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
έπί χάρτου, βασίζεται εις τήν παρου
σίαν πρωτεϊνικών ουσιών έπί του I- 
δρώτος καί ιδιαιτέρως άμυνικών οξέ
ων. Ούτως ή Νινυδρίνη αντιδρά έπί 
τών άμυνικών οξέων τών ιχνών τών 
δακτυλικών αποτυπωμάτων καί παρά
γει έν ορατόν πορφυροΰν αποτύπω
μα.
6—  Ή  ηλικία τών δακτυλικών απο
τυπωμάτων έπηρεάζει τό αποτέλεσμα 
τής καλής έμφανίσεώς του;

”Αν καί πολλοί ειδικοί έχουν προ
τείνει δτι ή Νινυδρίνη αντιδρά απο
τελεσματικότερα έπί παλαιών αποτυ
πωμάτων παρά έπί νέων, έν τούτοις 
έκ πειραμάτων έπιστημόνων τών έρ- 
γαστηρίων Έρεΰνης τών Ταχυδρο
μείων τών Η.Π.Α. κατεδείχθη ότι ή 
Νινυδρίνη αντιδρά κατά ομοιόμορφον 
τρόπον τόσον έπί τών παλαιών αποτυ
πωμάτων, δσον καί έπί τών προσφά
των.
7—  Ή  μέθοδος τής Νινυδρίνης έν- 
δείκνυται διά τήν έμφάνισιν τών λαν-

θανόντοη1 δακτυλικών αποτυπωμάτων 
όλων τών ατόμων;

Προφανώς ΰφίσταται μία μεγάλη 
ποικιλία λανθανόντων δακτυλικών α
ποτυπωμάτων άπό διάφορα άτομα ή 
ακόμη καί άπό τό αυτό άτομον εις δι
αφορετικούς χρόνους. Παρετηρήθη 
δτι μερικά πρόσωπα έχουν άνεπαρκή 
άμυνικά οξέα εις τύν ιδρώτα των. Οΰ- 
τω παρεμποδίζεται ή κατάλληλος άν- 
τίδρασις καί δεν έμφανίζεται έκμετάλ- 
λ,εύσιμος είκι'ον του άποτυπώματος. 
Πάντως ό Edw ard καί οι συνερ- 
γάται του άπό παρατηρήσεις των ΰ- 
πεστήριξαν τό άντίθετον. Έ πί πλέον 
κατέδειξαν έπίσης δτι έπί δακτυλικών 
αποτυπωμάτων νεαρών άτόμων ηλικί
ας μέχρι 25 ετών παρουσιάζεται έν- 
τονωτέρα ή είκών τών έμφανισθέντων 
δακτυλικών άποτυπωμάτων, έν άντι- 
θέσει προς τά άποτυπώματα τών ηλι
κιωμένων άτόμων.

Προφύλαξις

Είς μερικά έγγραφα ή στυλπνότης 
καί έξωτερική σύστασις τής έπιφα- 
νείας τοΰ χάρτου έχει ζελατινοειδή 
σύστασιν καί ή Νινυδρίνη ένδεχομέ- 
νως νά προκαλέση θετικήν άντίδρα- 
σιν. Επομένως είναι σκοπιμώτερον 
νά δοκιμάζωμεν μίαν γωνίαν τοΰ έγ- 
γράφου ή κάποια έπουσιώδη περιοχή 
τούτου, προκειμένου νά βεβαιωθώμεν

περί τής τυχόν άντικανονικής άντι- 
δράσεως έπί τοΰ χάρτου.

Ένδείκνυται έπίσης νά έξετάσω- 
μεν τήν σοβαρότητα καί αποδεικτικήν 
ίσχύν τοΰ περιεχομένου τοΰ έγγρά- 
φου, ως καί τό είδος τής γραφής, πριν 
ή έφαρμόσωμεν τήν διά Νινυδρίνης 
μέθοδον τής έμφανίσεώς τών ιχνών. 
Δέον δπως λάβωμεν ύπ’ όψιν ένδεχο- 
μένην άλλαγήν τοΰ χρώματος τής έ- 
πιφανείας τοΰ χάρτου καί πιθανήν άλ- 
λοίωσιν τής γραφής.

Συμπεράσματα
Διά τόν λόγον τοΰτον συνιστάται 

νά γίνεται προηγουμένως έν δοκιμα
στικόν τέστ.

Γενικώς ή ένέργειά μας πρέπει ά- 
σφαλώς νά καλύπτεται άπό νομικήν 
κατοχύρωσιν.

Είς τό παρόν άρθρον έγένετο λο- 
γος περί ενός τρόπου άφορώντος εις 
τήν έμφάνισιν τών λανθανόντων δα
κτυλικών άποτυπωμάτων έπί χάρτου 
διά τής χρησιμοποιήσεως τής χημι
κής συνθέσεωςτής Νινυδρίνης. 
ΙΙιστεύομεν δτι δέν προσφέρομεν μα
γικήν πανάκειαν, πάντως έμπλουτίζο- 
μεν τό ’Αστυνομικόν Έργαστήριον, 
διά μιάς απλής, αποτελεσματικής καί 
χρησίμου τεχνικής, είς τόν τομέα τής 
έκμεταλλεύσεως τών λανθανόντων δα
κτυλικών άποτυπωμάτων.

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τήν 18.5.70 πρωτοδουλίςι τοΰ όμίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Ά γιας Παρασκευής Αττικής έ
λαβε χώραν είς τάς αίθουσας του Άμερικανι- 
κοΟ Κολλεγίου ώραία καλλιτεχνική έκδήλωσις 
a t εισπράξεις τής όποιας διετέθησαν ύπέρ τής 
προικοδοτήσεως κορασίδων άνδρών τοΰ Σώ
ματος. Τήν έκδήλωσιν έτίμησε διά τής παρου
σίας της ή σύζυγος του κ. Πρωθυπουργού κυ
ρία Δέσποινα Παπαδοπούλου μετά τής θυγα- 
τρός του δίδος Χρυσούλας Παπαδοπούλου, πα
ρέστησαν δέ έπίσης ό κ. ’Αρχηγός τού Σώμα
τος, οί κ.κ. Α' καί D' Ύπαρχηγοί ώς καί 
άλλοι άνώτατοι κα'ι άνώτεροι ’Αξιωματικοί. 
Είς την φωτογραφίαν ή σύζυγος καί ή 9υ- 
γάτηρ του κ. Πρωθυπουργού έν μέσω του κ, 
ΆρχηγοΟ καί του κ. Προέδρου τοΰ όμίλου.



Τήν 5.5.70 έλαδε χώραν εις τάς Σχολάς Χω
ροφυλακής ό έπίσημος έορτασμός τής προστά- 
τιδος τού Σώματος Ά γ . Ειρήνης. Τάς έορτα- 
στικάς έκδηλώσεις έτίμησε διά τής παρουσίας 
του ή Α.Ε. ό Άντιδασιλεύς Στρατηγός κ. Γε
ώργιος Ζωϊτάκης, ό Μακαριώτατος ’Αρχιε
πίσκοπος ’Αθηνών, μέλη τής ’Εθνικής Κυδερ- 
νήσεως, ή ηγεσία των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ’Ανώτατοι και ’Α
νώτεροι ’Αξιωματικοί καί άλλοι προσκεκλημέ
νοι. Μετά τήν δοξολογίαν 6 Διοικητής των 
Σχολών Γαξίαρχος κ. Κων. Μαλαδέτας άνέ- 
γνωσεν έμπνευσμένην ήμερησίαν διαταγήν, 
ήκολούθησε δέ λαμπρά δεξίωσις είς τάς αί
θουσας των Σχολών. Είς τήν φωτογραφίαν ή 
Α.Ε. 6 ’ Αντί βασιλεύς, ή ήγεσία τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων παρακολουθούντες τήν δοξολογίαν.

Τά τηλεπικοινωνιακά μέσα άποτελοΟν άναμφι- 
σδητήτως τό νευρικόν σύστημα παντός συγ
χρόνου δημοσίου όρ^σνισμού. Τούτο έχει ι
διαιτέραν σημασίαν δια τό σώμα τής Χωρο
φυλακής, τό όποιον πρέπει καί πράγματι δια
θέτει άρτιον σύστημα τηλεπικοινωνίας διά τήν 
άμεσον μεταδίδασιν πληροφοριών καί έντολών 
είς άπάσας τάς ύπηρεσίας καί έντός έλαχί- 
στου χρόνου. Είς τήν φωτογραφίαν άξιωματι 
κός τής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής ένημερώνει άνωτέ- 
ρου·; άξιωματικούς του Στρατού έπί τού τρό
που λειτουργίας τών τηλεπικοινωνιών τού Σώ
ματος.

- c p i i T O
Οί τροχονόμοι με τό λευκόν κάλυμμα τού πη
ληκίου, τά λευκά γάντια καί τήν έξ ίσου χα
ρακτηριστικήν λευκήν έξάρτισιν δεν είναι κά
τι τό άσυνήθιστον διά τούς πεζούς καί τούς 
έποχουμένους όλοκλήρου τής χώρας. 'Οπωσ
δήποτε δμως ό τροχονόμος τής φωτογραφίας 
μας άποτελεΐ κάτι τό διαφορετικόν άπό τούς 
άλλους... συναδέλφους του. Τό άνάστημα δμως 
καί ή ήλικία του bcv τόν εμποδίζουν καθόλου 
νά υποδύεται μέ έπιτυχίαν τό δύσκολον Ιργον 
τών μεγάλων συναδέλφων του!

Οί άνδρες δλων τών 'Υπηρεσιών τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης χάρις είς τήν 
εύσυνείδητον έργασίαν των ή όποια δέν γνω
ρίζει μόχθους καί θυσίας, κατώρθωσαν νά έ- 
όραιώσουν τήν πίστιν είς δλους τούς κατοί
κους τής πρωτευούσης τού έλληνικού Βορρά, 
δτι αποτελούν τόν πολυτιμώτερον συμπαραστά
την καί τόν καλύτερον φίλον είς δλας τάς 
έκδηλώσεις τής καθημερινής ζωής. "Αγρυπνοι 
φρουροί τής γαλήνης καί τής τάξεως τά όργα
να τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονί
κης άπό τού Διευθυντοΰ μέχρι καί τού τελευ
ταίου χωροφύλακος, δικαιώνουν, μέ ζήλον καί 
μέ αύταπάρνησιν τήν έμπιστοσύνην τών πολι
τών. Είς τήν φωτογραφίαν* ό 'Υπουργός Βορεί
ου Ελλάδος κ. Άλ. Ματθαίου καί 6 Διευθυν
τής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ. Κων. Μπα-



Τάς έσιτερινάς ώρας τής 5.5.70 πρωτοβουλία 
των 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Βορείων 
Προαστείων Πρωτευούσης έδόθη είς τό ξενο- 
δοχεΐον «Σέσιλ» Κηφισίας έπίσημος δεξίωσις 
έπ' ευκαιρία του εορτασμού τής προστάτιδος 
του Σώματος Ά γ . Ειρήνης. Είς τήν έορταστι- 
κήν αυτήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό κ. Γενι
κός Γραμματεύς του Υπουργείου Δημ. Τάξεως 
μετά τής κυρίας Κωτσέλη, δ κ. Γεν. Γραμμα
τεύς του 'Υπουργείου Γεωργίας, δ κ. ’Αρχη
γός Χωροφυλακής, ή σύζυγος τοΰ χ. Πρωθυ
πουργού κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου με
τά τής θυγατρός του δίδος Χρυσούλας Παπα- 
δοπουλου, ’Ανώτατοι. ’Ανώτεροι και Κατώτε
ροι ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, τα Προ
εδρεία των 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής καί 
άλλοι προσκεκλημένοι.

Τό Άρχηγείον Χωροφυλακής εν τώ πλαισίω 
των έκδηλώσεων έπί τή 3η έπετείω τής Έ- 
παναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, ώργάνωσε 
τήν 8.5.70 είς τό προαύλιον των Σχολών Χω
ροφυλακής καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν μέ συμμε
τοχήν των έν Άθήναις άξιωματικών καί δπλι- 
τών μετά των οικογενειών των ώς καί τών μα
θητών τής Σχολής. Είς τήν έκδήλωσιν ταύτην 
ή όποια έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας, πα
ρέστησαν δ κ. Γεν. Γραμματεύς του 'Υπουρ
γείου Ωημ. Τάξεως καί δ κ. ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής, τόν δέ πανηγυρικόν τής ή μέρας έ- 
ξεφώνησεν δ 'Υποδιοικητής τής Σχολής 'Οπλι
τών Άντισυνταγματάρχης κ. Δ. Κώσταινας.

Τήν 10.5.70 άφίχθησαν είς 'Ελλάδα δι* δ- 
κταήμερον έπίσκεψιν τεσσαράκοντα ’Ιταλοί ά- 
ξιοματικοί τής άστυνομίας. Τήν 17.5.70 οί

1 έπί κεφαλής τής. εκπαιδευτικής έκδρομής τών
Ιταλών άστυνομικών Γαγματάρχαι κ.κ. DUI- 
LIΟ LIBERATI, NEREO PALUSTI καί SI- 
LUANO ΜΕΙ έπεσκέφθησαν τάς Σχολάς Χωρο
φυλακής δπου τούς ύπεδέχθησαν οί Ύποδιοι 
κηταί αύτών Άντισυνταγματάρχαι κ.κ. Δημ.
Κώσταινας καί Σόλων Βούλγαρης. Οδτοι άν- 
τήλλαξοιν άπόψεις έπί γενικών θεμάτων τής 
άστυνομίας καί ιδία τής έκπαιδεύσεως καί έ
πεσκέφθησαν τούς διαφόρους χώρους τών 
Σχολών. Αί έντυπώσεις των έκ τής έπισκέψεως 
είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής υπήρξαν θαυμά
σιοι καί έξέφρασαν τά θερμά των συγχαρη
τήρια είς τούς Ύποδιοικητάς τών Σχολών. Είς 
τήν φωτογραφίαν οί ’Ιταλοί άξιωματικοί έν μέ
σω τών ‘Υποδιοικητών τών Σχολών καί τοΟ έκ- 
τελέσαντος χρέη διερμηνέως Μοιράρχου κ. *1- 
ωάννου Τρύπη.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ
Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη 
ή μνήμη τής προστάτιδος τοώ Σώματος Ά γ . 
Ειρήνης ύπό τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Ελλάδος 
είς Πάτρας τήν 5.5.70. Είς τάς έορταστικάς 
έκδηλώσεις παρέστησαν αί τοπικαί άρχαί, ή 
πνευματική ήγεσία, έπίλεκτα μέλη τής πό- 
λεως ώς καί πλήθος κόσμου. Ή έπιτυχία τής 
δλης έκδηλώσεως άπέδειξε περιτράνως τήν ά- 
γάπην καί τήν έμπιστοσύνην μέ τήν όποιαν πε
ριβάλλουν οί πάντες τό Σώμα. Είς τήν φωτο
γραφίαν δ Στρατιωτικός Διοικητής καί δ 
’Ανώτερος Διοικητής έν μέσω νεανίδων αί 
δποΐαι κατά τήν διάρκειαν τών έκδηλώσεων έ- 
φερον ένδυμασίας μέ τά έθνικά χρώματα καί



ΧΡΟΝΙΚΑ:

A ι έ v ά ρ ι ο τ ε ύ ε ι ν

Τό Δομένικο είναι μια μικρή κωμό
πολη, στήν αγκαλιά τής ’Ελασσόνας, 
στην άκρη τής Θεοσαλικής γής. Τού
τη ή περιοχή δεν είναι τυχαία. Μπο
ρεί νά καυχιέται σαν μια από τις αρ
χαιότερες τής Ελλάδας, —  είναι ή 
αρχαία Περραιβία —  καί τις πιο ι
στορικές. Ή  ρίζα της χάνεται μέσα 
στήν άχλΰ του θρύλλου, καί όταν ό 
"Ομηρος τήν αναφέρει, τήν ονομάζει 
ή «λευκή Όλοσσών». 'Τπάρχει καί 
πολύ αργότερα, στους Βυζαντινούς 
χρόνους — ό Προκόπιος τήν αναφέ
ρει ώς Λόσσονα κατά τήν εποχή τής 
αυτοκρατορίας του ’Ιουστινιανού — 
καί μέχρι σήμερα ακόμη σώζεται τό 
λίθινο γεφΰρι της, χτισμένο στους 
καιρούς εκείνους από Βυζαντινούς 
μαστόρους.

Στήν Τουρκοκρατία ή περιοχή 
τούτη ήταν από τίς ελάχιστες, ίσως ή 
μοναδική, πού δέν τήν πάτησαν οί 
’Οθωμανοί. 'Ο Ζήδρος «ό ανήμερος» 
--μ έ  πόση αγάπη αναφέρω τόνομα 
τούτου τού ήρωϊκού κατ’ εύΟειαν 
πρόγονου, γενάρχη τής φαμίλιας πού 
έτυχα ταπεινό κι’ ασήμαντο κλαδί -  - 
τήν διαφέντεψε μέ τό σπαθί του, καί 
μέ τούς γυιούς, τά έγγόνια καί τά 
παλληκάρια του τήν κράτησαν πανε
λεύθερη. Στούς Βαλκανικούς έγινε ό 
πρόλογος τής φοβερής μάχης τού 
Σ αραντάπορου, όμως τούτο δέν ση
μαίνει πώς 6 πρόλογος αυτός στάθη
κε υπόθεση μικρή. Στις 6 τού Όκτώ- 
βρη τού 1912, δόθηκε μάχη σκληρή 
άπ’ τόν 'Ελληνικό στρατό, αντίκρυ 
στούς γερά οχυρωμένους Τούρκους. 
Τό απόσπασμα τού θρυλικού Κων- 
σταντινόπουλου έδεκατίσθη στήν αρ
χή από τά θεριστικά πυρά πού ανα
χαίτισαν τήν θυελλώδη εξόρμησή του. 
Ή  μάχη ήταν χαμένη, ώσπου βγήκε 
τό πυροβολικό μας κι’ έστησε ακάλυ
πτα τά κανόνια του σε σωστή θέση 
βολής, αδιαφορώντας γιά τό καταιγι
στικό μπαράζ τού εχθρού. Πυκνές 
βολές, όλες στον στόχο, προετοίμασαν 
τήν επίθεση, καί τούτη τή φορά ό 
Κωνσταντόπουλος καί οί γενναίοι του

δέν πισωγύρισαν. Ή  ’Ελασσόνα κα- 
τελήφθη, καί οί πύλες τού Σαρσντα- 
πόρου άνοιξαν.

Είπαμε όλα τούτα τά γνωστά γιά 
νά δείξωμε πώς οί ντόπιοι τής Ελασ
σόνας καί τού Δομένικου είναι ψημ- 
μένοι στούς αγώνες, καί στις φλέβες 
τους κυκλοφορεί, εδώ καί κάμποσες 
χιλιάδες χρόνια, αίμα ηρώων, ιών ή- 
ρώων πού έκαναν μεγάλη τήν 'Ελλη
νική πατρίδα. Κι’ όμως είναι άνθρω
ποι φιλήσυχοι καί αγαπούν τόν βίο 
τόν ειρηνικό. ’Αγρότες οί πιο πολλοί 
καί κτηνοτρόφοι. ’Οργώνουν καί 
σπέρνουν τά χωράφια τους, άνατρέ- 
φουν μέ αγάπη τά ζωντανά τους, άρ- 
μαθιάζουν τόν αρωματισμένο καπνό, 
φροντίζουν τά μελίσσια τους και μα
ζεύουν άπ’ τά κουκούλια τους λευκό 
καί χρυσάφι μετάξι.

Στούς μπαξέδες τους θεώρατες 
καρυδιές τινάζουν τίς κορφές τους δ- 
λόϊσια στον ουρανό, καί τό φθινόπω
ρο οί καστανιές βαραίνουν άπ’ τόν ό)- 
ριμο άχινωτό καρπό τους. Σίγουρο 
πώς κανείς δέν είναι πολύ πλούσιος 
στο Δμμένικο, όμως στό κάθε σπιτάκι 
αχνίζει ό φούρνος μέ τό καθημερινό 
ζυμωτό ψωμί, κάπου θά ύπάρχη ένα 
τουλούμι άσπρο τυρί φρέσκο, καί μιά 
καρδάρα γάλα άφριστό. 'Ιδρωκοπά 
όλη τή μέρα δ άγρότης τού Δομένι
κου, πού σηκώθηκε πριν άπ’ τό χά
ραμα γιά τήν σκληρή δουλειά, όμοις 
στούς πρώτους μενεξεδένιους ίσκιους 
τού λυκόφωτου, όταν γυρνά στό φτω
χικό του μέ τήν τσάπα στον ώμο, ή κα- 
βάλλα στό μουλάρι του, άντικρύζει ά- 
πέναντι τήν πάντα χιονισμένη κορφή 
από τό Θεοβούνι, τόν ’Όλυμπο, νά ρί- 
χνη τή σκιά του μεγαλόπρεπα στον 
Θεσσαλικό κάμπο πού χρυσίζει άπέ- 
ραντος. Καί τότε νοιώθει πόσο πα- 
ληά, πόσο μεγάλη κι’ άκατάλυτη είναι 
ή πατρίδα του...

Χρόνια βαρβαρικής κατοχής. Οί 
"Ελληνες ούτε νικήθηκαν ούτε έπε

σαν, μά ή Ελλάδα σκλαβώθηκε ξανά. 
Στό Δομένικο ήρθαν ’Ιταλοί στρατιώ
τες νά παραστήσουν τόν κατακτητή 
μέ τά κόλλυβα τού Χίτλερ. "Οσο πολε
μούσαν μόνοι τους στά ’Ηπειρώτικα 
βουνά, αυτοί, οί «οκτώ εκατομμύρια 
λόγχες», τό μόνο πού κατάφεραν ήταν 
νά φεύγουν, μπροστά σέ μιά φούχτα 
"Ελληνες. Τά «στούκας» καί τά θωρα
κισμένα μεγαθήρια τού Φόν Λίστ, 
τούς έστησαν επί τέλους στά πόδια 
τους καί τούς έστειλαν δεσμοφύλακες 
στον άφωπλισμένο ελληνικό λαό.

’Εδώ ή ιστορία —  τόσο πρόσφατη 
μάλιστα καί όμως τόσο παραποιημένη 
—  κάνει ένα σοβαρό, κι’ Ισως ηθελη
μένο λάθος : Συνήθως άναφέρουν
τούς ’Ιταλούς φασίστες πιο ήπιους, 
πιο «πολιτισμένους» πιο «άνθρώπους.» 
άπό τούς ναζί. Ή  πικρή αλήθεια — 
γιά μάς πού τούς γνωρίσαμε καί τούς 
πολεμήσαμε στήθος μέ. στήθος —  εί
ναι πώς στό ίδιο καζάνι έβραζαν καί 
οί δυό τους, κι’ ή πάρα κάτω ιστο
ρία τό άποδείχνει περίτρανα.

Τόν Φεβρουάριο τού 1942 μιά Ομά
δα άπό ενόπλους άντάρτες έστησε 
καρτέρι σέ μιά ’Ιταλική φάλαγγα πά
νω στον δημόσιο δρόμο άνάμεσα Τύρ- 
ναβο καί ’Ελασσόνα. Οί άντάρτες, — 
καμμιά πενηνταριά —  κτύπησαν τήν 
φάλαγγα στό φτερό, σκότωσαν μερι
κούς ’Ιταλούς καί κατόπιν άποσύρθη- 
καν. Οί ’Ιταλοί δέν έκαναν τόν κόπο 
νά τούς κυνηγήσουν. Συγκέντρωσαν 
δυνάμεις —  στρατό καί... άεροπορία 
( ! )  —  άπό τή Λάρισα, τόν Τύρναβο 
καί τήν ’Ελασσόνα, καί ένήργησαν τα
κτική επίθεση στό... Δομένικο! ’Έπια- 
σαν όσους δούλευαν στά χωράφια, 
μπήκαν στήν κωμόπολη κι’ έπιασαν 
καί τούς υπόλοιπους, τούς έστησαν 
στή γραμμή καί τούς θέρισαν μέ τά 
πολυβόλα. Στά σπίτια καί στά σπαρ
τά έβαλαν φωτιά καί ό,τι άπέμεινε 
τό κατεδάφισε ή άεροπορία τους.

Τό βράδυ τής ίδιας ημέρας ιό Δο- 
μενίκο δέν ήταν παρά σωρός από έ-



ρείπια πού κάπνιζαν και τόπος κολά- 
σεως δπου οί γυναίκες άλλόφρονες ο
δύρονταν πάνω από τό πτώμα τοΰ συ
ζύγου, τοΰ πατέρα, ή τοΰ αδελφού, 
καί πολλές πάνω άπό τό άψυχο κορ
μάκι τοΰ παιδιού τους.

Την Ιπομένη, οί λίγες ψυχές πού 
είχαν γλυτώσει τον όλεθρο κίνησαν 
νά φύγουν πρός τον Τύρναβο αφού 
πια τό σπίτι τους δέν υπήρχε, καί ή 
φωτιά είχε εξαφανίσει τρόφιμα καί 
χρειώδη. "Ομως μια διαταγή τών ’Ι
ταλών τούς έσταμάτησε. Οί πονεμένοι 
καί εξουθενωμένοι αυτοί άνθρωποι έ
πρεπε νά μείνουν εκεί, άστεγοι, πει- 
νασμένοι καί γυμνοί, γιατί αύτά ήταν 
τά «αντίποινα» πού ήξερε καί μπορού
σε νά έπιβάλη ό ’Ιταλικός στρατός...

Στον χαλασμό τούτον υψώνεται τό
τε εύγενής καί περήφανη, καί στεντό- 
ρια ή φωνή τού Μοίραρχου Νικολαου 
Μπάμπαλη Διοικητού τής 'Τποδιοική- 
σεως τής Χωροφυλακής ’Ελασσόνας. 
Στούς ζωηρούς τόνους της ξαναζούν 
αναλλοίωτες, ή αγάπη καί ή αφοσίω
ση στο καθήκον καί ή αύταπάρνησις 
πού γιγάντωσε τούς τριακόσιους τού 
Λεωνίδα, ή καταφρόνηση στον θάνα
το πού εμψύχωσε τούς Μαραθωνομά
χους καί τούς ναυμάχους τής Σαλα
μίνας, ή αξιοπρέπεια —  αληθινά βα
σιλική—  τού Κωνσταντίνου Παλα ιο
λόγου πού πέφτει, ύστατος υπερασπι
στής, στις επάλξεις τού Βυζάντιου, ή 
λεβέντικη ψυχή τού Θανάση Λιακού 
καί τού Γρηγύρη Παπαφλέσσα, ή α
τρόμητη καρδιά τού Ψαριανού μπουρ- 
λοτιέρη, ή αδάμαστη, καί άπ’ τον θά
νατο ακόμη, θέληση τού Βελισσαρίου, 
ή ακλόνητη απόφαση τών προμάχων 
τού Καλαμά:

«Διαμαρτύρομαι —  λέγει στήν α
ναφορά του πρός τό ’Ιταλικό Φρου
ραρχείο Ελασσόνας ό Μπάμπαλης — 
μέ όλη τήν δύναμη τής ψυχής μου, 
καί σάν αξιωματικός καί σάν άνθρω
πος, για τά αποτρόπαια εγκλήματα 
πού διέπραξε στό Δομένικο, εναντίον 
αόπλου καί αθώου πληθυσμού, ό 
στρατός σας έχοντας, δυστυχώς, επί 
κεφαλής καί αξιωματικούς. Οί στρα
τιώτες σας έσκότωσαν εκατόν πενήντα 
άοπλους πολίτες, έπυρπόλησαν δια

κόσια σπίτια καί έλήστεψαν δ,τι πο
λύτιμο —  φτωχό περίσσεμα τής σκλη
ρής δουλειάς τού αγρότη —  υπήρχε 
σ’ αύτά. Στόν' στρατό σας έπειέθη- 
καν ένοπλοι, καί αυτούς είχατε υπο
χρέωση νά καταδιώξετε, σύμφωνα μέ 
τούς νόμους τοΰ πολέμου, όχι έναντίον 
άθώων αμάχων, στούς όποιους είχα
τε δώσει γραπτή υπόσχεση δτι κανένα 
κίνδυνο δέν διατρέχουν άπό τούς 
στρατιώτες σας.

Γνωρίζετε βέβαια καλώς δτι ιόν 
άμαχο πληθυσμό τόν προστατεύουν 
διεθνείς νόμοι καί συνθήκες τις όποι
ες δμως ούτε έτηρήσατε ούτε έσεβά- 
σθητε, δπως τις έτηρήσαμε εμείς, δ- 
ταν σάς έπολεμούσαμε στά βουνά τής 
’Ηπείρου, ένας πρός δέκα. Ίσχυρίζε- 
σθε υπερφίαλα δτι εΐσθε τό πιό πολι
τισμένο κράτος τής Εύρώπης, όμως 
τά κακουργήματά σας αποδείχνουν 
πώς είσθε βάρβαροι. Τούτο δέν συμ
βαίνει γιά πρώτη φορά. Καί άλιωτε 
στρατιώτες σας καί αξιωματικοί σας 
διέπραξαν εγκλήματα, καί επιχειρή
σατε νά τούς καλύψετε, καί δέν έδι- 
στάσατε νά αποδώσετε τούς φόνους σέ 
"Ελληνες ντυμένους, δήθεν, στολές 
’Ιταλών! Καί έπεχείρησαν νά εκβιά
σουν καί εμένα τόν ίδιο νά ύποβάλω 
αναφορά πού νά άναιρή τήν προηγού
μενη διά τής οποίας κατήγγελα τά εγ
κλήματα αύτά. Ποιά δικαιολογία θά 
προβάλετε τώρα;»

Ή  αναφορά τούτη τοΰ Μοίραρχου 
Μπάμπαλη έχει αριθμό 16 )4 1 )19α' 
καί υπεβλήθη στις 19 Φεβρουάριου 
1942. Ό  γενναίος Μοίραρχος ήξερε 
δτι είχε υπογράψει τήν καταδίκη του. 
"Ομως περίμενε ατάραχος τις συνέ
πειες. ’Αψηφώντας τήν ρητή εντολή 
τών ’Ιταλών, παίρνει τόν ενωμοτάρ
χη Ήλιόπουλο καί πηγαίνει άπο τήν 
’Ελασσόνα στό Δομένικο, γιά νά συμ- 
μερισθή τήν δυστυχία τών απελπι
σμένων κατοίκων, τό πένθος, τήν αγω
νία, τήν πείνα τους.

Στόν δρόμο ό ένωμοτάρχης του 
τόν προτρέπει νά δραπετεύση καί νά 
κρυφτή στό βουνό, δμως ό Μοίραρχος 
τού άπαντά ήσυχα: «Ή  συνείδηση
καί τό καθήκον μου μοΰ επιτάσσουν 
νά μείνω εδώ, άνάμεσα στούς πατριώ

τες μου πού έτάχθην νά προστατεύω 
καί νά ύπερασπίζωμαι. Είμαι άοπλος 
καί δέν έχω άλλο μέσον γιά νά έκτε- 
λέσω τήν αποστολή μου εκτός άπό τή 
ζωή μου. Λοιπόν τήν προσφέρω κι’ 
αύτήν!»

Είναι περίπου τά Ιδια λόγια πού 
λέγει ό Σιοκράτης στόν Κρίτωνα, οί 
ίδιες σκέψεις πού σπρώχνουν τόν 
Γρηγόριο Ε ' στήν μεγαλειώδη θυσία 
του.

Ό  ’Ιταλός φρούραρχος έλύσσαξε. 
’Έστειλε τούς καραμπινιέρους του καί 
συνέλαβαν τόν Μπάμπαλη τό ίδιο βρά
δυ, στό Δομένικο. Τόν βρήκαν άνάμε
σα στούς φίλους του, τούς άγρότες 
πού προσπαθούσε νά έμψυχώση καί 
νά παρηγορήση στόν πόνο τους. ’Έ γι
νε μιά σύντομη δίκη, πού τά πρακτικά 
της αποτελούν στίγμα στόν πολιτισιιό 
τοΰ αιώνα μας. Ό  Μπάμπαλης κατα
δικάσθηκε σέ θάνατο, ρίχθηκε στό 
κελλί τών μελλοθανάτων καί επί 42 η
μέρας τόν άφησαν σαδιστικά νά πι- 
στεύη δτι κάθε μιά πού ξημερώνει ή
ταν καί ή τελευταία του. "Ομως κανέ
να ηθικό καί σωματικό βασανιστήριο 
δέν έλύγισε τό θάρρος καί τήν πίστη 
τού ηρωικού Μοιράρχου. Τέλος οί ’Ι 
ταλοί — άγνιοστο γιά ποιούς λόγους 
—τόν μετέφεραν σέ στρατόπεδο αιχ
μαλώτων στήν ’Ιταλία.

’Έχει πολλές ηρωικές μορφές ή πα
τρίδα μας στήν διαδρομή τής ιστορί
ας της τεσσάρων χιλιάδων ετών. Κά
ποιος ξένος άρχαιολόγος συνήθιζε, νά 
λέγη: «δποια πέτρα σηκώσης στήν 
Ελλάδα θά βρής άπό κάτω κάποιο 
μνημείο, ή τουλάχιστον τήν στάχτη 
του». Καί μεΐς συμπληρώνομε: Μέσα 
στήν στάχτη αύτή υπάρχει πάντα 
φλογάτη κι’ άσβυστη ή σπίθα πού άπ’ 
αύτήν φουντώνει κάθε φορά καί δι
ατηρείται ακοίμητη ή Ελληνική φλό
γα, άνυψώνεται καί πάλι ή «δαίδαλος 
αύτά», ξανανοιώνει νωπή ή «μάνεις 
δάφνη», ξαναστήνεται λαμπρή ή «κα- 
λύβη» τού Φοίβου, μένει άσβηστο τό 
«λάλον ύδωρ», καί ή ψυχή τού έθνους, 
ή δυνατή κι’ άκατάλυτη, ποτέ δέν πε
θαίνει . . .

X.
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Οί λαοί πού πέρασαν απ’ τή χώρα 
μας στδν τελευταίο πόλεμο και στήν 
κατοχή, μάς έδειξαν μέσα στό μοχ
θηρό μένος τής διαστροφής τους, μέσα 
στή γλυκερήν έπαρσι τής μέθης τους 
ή μέσ’ στις ποικίλες έκόηλώσεις τής 
φιλικής παρουσίας τους, δλα τά χα
ρακτηριστικά φυλετικά τους γνω
ρίσματα. Μάς άφησαν να δοΰμε τις 
άποχοώσεις καί τήν έκτασι τοΰ συν
αισθηματικού τους πολιτισμού, τήν 
πηγή καί τις ρίζες τής ηθικής τους 
άφετηρίας, τήν ποιότητα καί τήν έν- 
τασι τών ψυχικών τους παρορμήσεων. 
Άφησαν, μέ άλλα λόγια, νά φωτι
στεί τδ έ θ ν ι κ δ δφος τους.

Τότε είναι πού έλάβαμε τήν άνάγ- 
κη νά ντυθούμε καί μείς τδ δικό μας 
δφος. Μέ τήν πληγωμένη εύαισθησία 
τής κατοχής, γιά παρηγοριά καί 
καταφύγιο καί άνεφοδιασμό, βυθισ
τήκαμε στήν άτμόσφαιρα τής έθνικής 
μας παραδόσεως. Τδ πικρδ έκεΐνο 
διάστημα περισσότερο παρά ποτέ, 
κρίνοντας καί συγκρίνοντας, έλάβαμε 
γνώσιν καί τού δικού μας, τοΰ έ λ -  
λ η ν ι κ ο ΰ ύ φ ο υ ς .

Υπερήφανοι γιά δ,τι άπέρρευσεν 
άπ’ τήν αύτογνωσία μας, ντραπήκαμε 
γιά τήν ξενομανία τής άλλοτε. Κι’ εί
δαμε φανερά πόσο άδικη ήταν ή πα
λιά τάσι μας, νά περιφρονούμε, άκό- 
μα καί νά ειρωνευόμαστε τδν έαυτό 
μας. Είμαστε ένας λαδς πού μέσα ά- 
πδ διαρκείς άντινομίες διατηρούμε 
καί προωθούμε αρετές, ατού ξέρουμε 
πιά πώς είναι άρετές. Καί προβάλου
με ιδιότητες πού δύσκολα θάλλουν στ’ 
αλλοδαπά κλίματα.

Γνωρίσαμε τήν περιφρονημένη ψυ
χή μας κι’ άγαπήσαμε τή ρημαγμένη 
μαςγή.

Αύτή ή αύτογνωσία καί ή ένδοσκό- 
πηση δέν θά μπορούσε άραγε, καί δέν 
θάπρεπε, νά έκταθή ως τήν τέχνη;

Πιστεύω πώς δέν είναι μακρύά δ 
καιρός πού δ έντεχνος λόγος μας θ’ 
άφοσιωθή δλοκληρωτικά στήν πάτρια 
γή. Πώς θάναι ύπερήφανος νά προ- 
βάλη τδ έλληνικδ δφος. "Ηδη αυτή 
ή έπιμονή στή φιλολογία τής άντι- 
στάσεως, μ’ Ολη τήν Ιλλειψι αισθη
τικής δικαίωσης, άποτελεϊ ώστόσο, έ
στω καί σάν πρόθεση, τήν άφετηρία 
γιά μιά διαδρομή σ’ έγχώριο στίβο. 
Είναι ένα κέρδος πού δέν θά έγκατα- 
λειφθή, υποθέτω, οδτε δταν κορεσθή 
ή πολεμική καί ή άντιστασιακή άνά- 
ανηση.

Ή  έλληνική πεζογραφία, άπδ τή 
σύσταση τοΰ έλευθέρου κράτους, διά
λεξε ώς μοίρα της ν’ ακόλουθή καθυ- 
στερημένα_ τις άλλότριες τεχνοτροπί
ες. Σήμερα, δλες τις έχει δοκιμάσει 
ή γιά δλες άποπειράθηκε.

Χωρίς νά συνέχιση τήν άποκτημέ- 
νη παράδοση βιάστηκε, ξεστρατίζον
τας άπ’ τδ φυσιολογικό δρόμο της, μέ 
τεθλασμένες καί άλματα, νά έπιδείξη 
συμπόρευσι μέ τδ ευρωπαϊκό πνεύμα. 
Βιάστηκε νά μάς πείση πώς έκαμε 
κλίμα της τδν ευρωπαϊκό χώρο καί 
πώς έγύμνωσε τον αιώνιο άνθρωπο. 
Δοκίμασε δλες τις έφαρμογές, δσες ά- 
κολουθούν συνήθως τις παρηκμασμέ- 
νες φιλολογίες, καί ξαναγύρισε —  
φαίνεται τουλάχιστον πώς γυρνάει — 
νά πιαστή στις έθνικές ρίζες, έκεϊνες 
άπ’ τις όποιες δέν έπρεπε δλότελα 
νάχει ξεκόψει.

ΤΗταν λίγο πριν άπδ τδν πόλεμο 
—  τδ 1937 —  πού είχε άρχίσει άπδ 
τις στήλες τών περιοδικών μιά σταυ
ροφορία έναντίον τής ήθογραφίας. ΚΓ

μως νά πού έκεί ίσια-ίσια όδηγεΐται 
δ πεζός λόγος μας, αν θέλει νά δεθή 
μέ τήν κομμένη παράδοσι καί ν’ άιπο- 
δυθή στδν έλληνικό του άγώνα.

Καί δταν μιλάμε γιά ηθογραφία, 
τήν έννοούμε στήν πιδ εύρεία της έν
νοια. Ό  φόρτος τού τοπικού υλικού, 
τδ ιδιωματικό λεξιλόγιο, ή έθιμογρα- 
φική κατασκευή, δέν άποτελοΰν παρά 
έθιμογραφία. Καί δέν ένδιαφέρουν 
τήν τέχνη —  έστω κι’ άν διοχετευ- 
θοΰν στή μορφή διηγήματος —  άλλά 
τή λαογοαφική έπιστήμη.

Ή  έθιμογραφία άποτελεϊ μιάν α
πλοϊκή μορφή τέχνης τών νέων λαών. 
'Ωστόσο κι’ αύτή άκόμα, στδν τόπο 
μας, άρδευμένον άπδ τούς θρηνώδεις 
ποτααούς τοΰ ρομαντικού πεισιθανατι- 
σμού, χρειάστηκε νά προπαγανδισθή.

Ή ταν μιά προσπάθεια πού άνέλα- 
βε δ Νικόλαος Πολίτης, μέ άποτέλε- 
σμα νά γραφούν οί «Αγροτικές ’Επι
στολές» καί τά «Ειδύλλια» τοΰ Δρο- 
σίνη καί νά προκηρυχθήι, στά 1883, 
δ διηγηματογραφικός διαγωνισμός 
τής «Εστίας» (πού ζητούσε σελίδες 
τοπικής χροιάς άπδ «τά εύγενή ήθη» 
καί τά «ποικίλα έθιμα» τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ) .

Ό  κόσμος τοΰ έθίμου, τδ άγροτικό 
του περίγυρο, ή φύση πού τδν πλαι
σιώνει, άποτελοΰν πάντα τδ σημείο 
έκκινήσεως ή τδν σταθμό άνανεώσεως 
τών εθνικών λογοτεχνιών. Οί άνθρω
ποι τοΰ βουνοΰ καί τοΰ ύπαίθρου συν
τηρούν τή λαϊκή παράδοσι καθαρή 
καί άδιασταύρωτη. Καί μέσα στις 
πράξεις τους, μέσα στούς λόγους τους 
φέρουν, δίχοις προσπάθεια ή ντροπή, 
αύτδ πού συγκροτεί τδ έλληνικδ δφος, 
αύτδ πού διοχετεύει τις πηγές τής έ
θνικής μας ιδιοσυγκρασίας.

Είναι μιά διαπίστο>σι πού δ Ζαμ- 
πέλιος τήν έκήρυςε, προκειμένου γιά 
τήν ποίηση άπδ τδ 1859. Τδ πρώτο 
στάδιο τής έθνικής μας ποιήσεως, έ
γραψε, πρέπει νά είναι δημοτικό. Δη
μοτικό στδ νόημα», δημοτικδ στή 
γλώσσα, δημοτικό στήν τεχνική. Τδ 
κήρυγμα αύτά,. στήν ποίηση βρήκε 
πρώτο καί μόνο οπαδό τδν Κρυστάλ- 
λη. Ή  πεζογραφία όμως τδ έγκολ- 
πώθηκε μέ ζέση καί σύστημα. Ή  ά- 
γροτική καί υπαίθρια Ελλάδα, ή 
χωρική ζωή καί τδ νησιώτικο έθιμο 
τής έδωσαν υλικό παρθένο καί ζων
τανό, πού δέν είχαν ώς τότε τά ψεύ
τικα, γεμάτα άπδ άρχαία εύκλεια, α
ναγνώσματα.

Έ  γενεά τών ηθογράφων, δπως ά- 
ποκλήθηκε, μάς έδωσε τδ μέτρο τών 
πνευματικών της δυνάμεων. Δίχως



ξένες έπιρροές, δίχως άναφομοίωτα 
καί αψυχολόγητα ξεστρατίσματα, βα
σισμένη στις ίδιες της δυνατότητες, 
δουλεύοντας στα όρια τής αντοχής 
της, άφησε τά έργα πού θά άποτελοΰ- 
σαν τούς άκρογιονιαίους λίθους τής 
νέας εθνικής μας λογοτεχνίας. Υ πη
ρέτησαν την ηθογραφία, αλλά δεν πι
στεύω πώς τήν έκαναν ώριμη γιά νά 
πεθάνη. "Αν πέθανε κάτι, ήταν ίσως, 
μετά τήν άφύπνισι τοΰ 1909, μετά τις 
έθνικές έξορμήσεις πού άκολούθησαν, 
δ παλιός τρόπος ζωής. Ή  νέα φάσι 
τής ήθογραφίας είχε τό υλικό τής 
καινούργιας αυτής διαμόρφωσης, ύ- 
λικό έξ ίσου αρμόδιο γιά τήν προώ- 
θησι έθνικής τέχνης, δπως τό άπέ- 
δειξαν τά άστικά μυθιστορήματα, ή 
όλη θεατρική μας παραγωγή (τό θέ
ατρο είναι τό μόνο είδος πού πορεύ- 
θηκε τή φυσιολογική του έξέλιξι) καί 
οι προσωπικές έπιτεύξεις έλάχιστων 
έργατών τοΰ έλληνικοΰ λόγου. 'Η 
πλειοψηφία υύστόσο των πεζογράφων, 
όσων φάνηκαν κι’ έγραψαν ύστερα ά- 
πό.τό τέλος τοΰ πρώτου πολέμου, α
πλώθηκε άνοργάνωτη κι’ άνακόλου-

θη πρός όλες τις ξένες μανιέρες κι’ ό
λους τούς αισθητικούς άκροβατισμούς, 
πού ωχρές ηχήσεις τους έφερναν ώς 
έδώ οί ξενικοί άνεμοι. Φιλοδόξησαν 
άλματα, ψεύτισαν καταστάσεις, πλα
στογράφησαν τύπους, μέ τήν πρόθε- 
σι τάχα νά τούς κάνουν νοητούς στό 
διεθνές κοινό, κι’ αγωνίστηκαν νά βε
βαιώσουν, μέ όλα αυτά, πώς ξέκοψαν 
ή πώς-δέν είχαν ποτέ σχέσεις μέ τήν 
έλληνική ήθογραφία.

Δέν θέλω μ’ αύτό νά υποστηρίξω 
τήν άπομόνωσι άπό τήν πείρα τής ξέ
νης πνευματικής δημιουργίας. Ό  ΙΙα- 
παδιαμάντης δ ίδιος, δ ιδιότυπα γη
γενής, δ συντηρητικά χριστιανός, άν
τλησε κι’ άφομοίωσε στοιχεία άπό τό 
Ντίκενς καί τόν Ντοστογιέφσκυ. ’Αλ
λά καί δέν πιστεύω πώς ή ήθογραφία 
είναι κατώτερο είδος. ’Ηθογραφίες, 
τής πιό τυπικής μάλιστα μορφής, εί
ναι όλα τά έπιβεβλημένα έργα τής 
ξένης λογοτεχνίας.

Ή  ήθογραφία άναπαριστά τό ήθος 
ενός ή περισσοτέρων, υπαρκτών ή δη- 
μιουργημένων προσώπων. Καί στό ή
θος περιλαμβάνονται όχι μόνον οί φα
νερές έξωτερικεύσεις, άλλά καί οί ά

δηλες ψυχικές δυνάμεις πού τις δη
μιουργούν. Γιά νά χρησιμοποιήσω μιά 
έπιτυχή εικόνα τοΰ Τραυλαντώνη, ή 
ήθογραφία μοιάζει μέ κύκλο πού έχει 
κέντρο τήν ψυχή καί εμβαδόν <ή ζωή 
τοΰ ήθογραφουμένου.

Ή  ήθογραφία ήταν ύποχρεώμένη 
νά ξεκινήση άπό τήν περιφέρείί* τοΰ 
κύκλου, άπό τά έξωτερικά φανερώ
ματα. Καί αύτό τό στάδιο τό περά
σαμε. Ά λλ’ έχει τήν ύποχρέώσι, ά
σχετα μέσω ποιας σχολής, άδιάφορα 
μέ ποιόν τρόπο δημιουργικής Αποβο
λής, νά κατευθύνεται πρός τό κέν
τρο. Νά σκοπεύη έκεΐ πού άλγέΐ, ά- 
γάλλεται, πυρακτώνεται ή κρύβεται 
ή ψυχή, ή έλληνική ψυχή. ’Εκεί πού 
τό ψηλάφισμα τής βαθύτερης έθόικής 
μας ούσίας άντιφεγγίζει τις πλευρές 
τοΰ παγκόσμιου άνθρώπου.

Εύρύ είναι άκόμη καί μέ άνέκμε- 
τάλλευτες δυνατότητες τό περιθώριο 
πού άφήνει ή ήθογραφία. Τά θεμέλιάΤ 
της, στέρεα καί έγκαταλελειμένα άπό 
καιρό, περιμένουν. Δέν μένει παρά 
πάνω σ’ αυτά νά οίκοδομηθή ή συνέ
χεια τής μεταβατικής άπαρχής μας.

Νά μή λείψη κανείς άπό τήν ειρηνική μάχη γιά 
τήν υγεία των παιδιών μας, γιά τήν ώμορφιά 
τής πατρίδος μας. *Η μάχη γιά τήν προστασία 
τής Φύσεως είναι μάχη Πολιτισμού.
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'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεων

Θ Η Β Α Τ Κ Η  ΕΠΟΧΗ

Είδαμε την άνθιση τής Αιγυπτια
κής Τέχνης στην Μεμφιτική έποχή 
καί την ανάπτυξη τής γλυπτικής, τής 
άγαλματοποιΐας καί τής αρχιτεκτονι
κής. Σέ τούτη την καμπήν, ή Αιγυ
πτιακή τέχνη, άποσπασμένη σαφώς 
από τις Μεσοποταμιακές επιρροές, 
παίρνει την δική της πρωτότυπη κα
τεύθυνση, καί μάλιστα τρέφεται καί 
χρησιμοποιεί υλικά πού βγάζει το ί
διο τό έδαφος της.

Ή  Μεμφιτική έποχή δμως καταλή
γει σέ χρόνους αναρχίας πού κράτη
σαν περίπου δύο αιώνες. ’Από την ά
γονη τούτη περίοδο ή Αίγυπτος βγή
κε σιγά-σιγά μέ τήν άνοδο διαφόρων 
μικρών βασιλικών οίκων. Μια απ’ αυ
τές τις βασιλικές οικογένειες καταγό
ταν από τήν Θήβα καί τά μέλη της έ
φεραν τά ονόματα Άντέφ ή Μεντου- 
χοτέπ, καί καλύπτουν τήν ενδέκατη 
δυναστεία.

Τήν περίοδο τούτη ονομάζομε Ιίρώ 
τη Θηβαϊκή ή Μέση Αύτοκρατορία.

Τής δωδέκατης δυναστείας, πού α
κολούθησε, οί Φαραώ ονομάζονται Ά - 
μενχεμάε ή Σένουσρίτ. Τό τελευταίο 
τούτο όνομα θά τό βρούμε — μόνο σέ 
Ελληνικές γραφές—  καί «Σέσω- 
στρη». Οί Φαραώ τούτοι μεταφέ
ρουν τήν έδρα τους στήν Μέμφιδα 
καί κατακτούν την Νουβία. ’Από αυ
τούς, ό Άμενχεμάτ ό I '  άναδείχνε- 
ται μεγάλος οίκοδόμος καί τά έργα 
του έκθειάζει ό Ηρόδοτος. (Α φήγη
ση περί τών ανακτόρων τής Μοΐοι- 
β°ς).

Στις δυό επόμενες δυναστείες αρ
χίζει ή ειρηνική διαίσθηση τής Άρα- 
μαϊκής φυλής (τού ’Αβραάμ) από 
τήν Χαναάν στήν Αίγυπτο, καθώς καί 
άλλων ’Ασιατικών φυλών, πού σέ λί
γο λαβαίνει τήν μορφή καί τόν ρυθμό 
πραγματικής εισβολής καί αποσυνθέ
τει τήν κυριαρχία τών Φαραώ. Οί Ίκ- 
σώς, αυτοί πού τούς ώνόμασαν «βασι- 
ληάδες - βοσκοί» εξουσιάζουν τήν Αί

γυπτο ολόκληρη εκτός από τήν περιο
χή τής Θήβας πού αποβαίνει κέντρο 
τών εθνικιστικών στοιχείων τής Αί- 
γύπτου. ’Από εδώ θά ξεκινήσουν γιά 
νά ξανακατακτήσουν τήν αρχή. "Ο
μως αυτό δέν θά συμβή πριν από τήν 
δέκατη όγδοη δυναστεία. ( ’Άμασης 
ή "Αχμες).

Ή  περίοδος τών Ίκσώς άφησε φο
βερή ανάμνηση στούς Αιγύπτιους, καί 
ό "Αμασης ρίχνεται μέ τά μούτρα γιά 
νά έπανορθώση τις ζημιές της. "Ας 
έπιχειρήσωμε δμως μιά άνασκόπηση 
•από τήν σκοπιά τής Τέχνης.

”Α γ α λ μ α  τον  Φαραώ Μ εν το υ χ ο -  
τ έ η .  11η δυτ αστεία  ( Μ ο υο ε ϊο ν  
Κ α ΐ ρ ο υ ) . Εύρέ9·η ατό Ν τ ε ΐρ  - έλ - 
Μ π ά χ ρ ι ,  σ τις  Θήβαι . Μ έ γ ε θ ο ς  
λ ίγο  μ εγα λύ τερ ο  άπό τό φ υσ ικ ό .  
Φορεϊ τό λ ε υ κ ό  Ενδυμα τον ι ω 
β η λα ίο υ  κ α ί  τό κό κ κ ινο  σ τέμ μ α  

τίίς Κ ά τ ω  Α ί γ υ π τ ο ν

’Αρχιτεκτονική: Οί ναοί πού οίκο- 
δομήθηκαν στήν Μέση Αύτοκρατορία 
είναι έμφανώς φτωχότεροι από τούς 
προηγούμενους, αλλά καί αύτοί ακό
μη —οί περισσότεροι—  κατεστράφη- 
σαν από τούς Ίκ.σοις ή ύπέστησαν άλ- 
λοπρόσαλες μετατροπές. Οί πυραμί
δες χρησιμοποιούνται ακόμη σάν βα
σιλικοί τάφοι αλλά οί νεκροί δεν θά
βονται πιά μέσα στήν πυραμίδα. Το
ποθετούνται σέ δωμάτια βαθειά χτι
σμένα κάτω από αυτήν. Στήν ανατο
λική πλευρά υπάρχει ένα ιερό για τις 
νεκρικές τελετές κι’ ένας μεγάλος πε
ρίβολος ζώνει τήν πυραμίδα, τό ιερό 
καί τις αποθήκες.

Σέ τούτη τήν περίοδο πολύ πιύ 
πρωτότυποι είναι οί τάφοι τών πλου
σίων. Στήν βόρειο Αίγυπτο είναι μα- 
σταμπάδες —  μικρότεροι από τούς 
παληούς—  αλλά στήν νότιο σκάβον
ται μέσα σέ βράχο, απόκρημνο συνή
θως, καί στηρίζονται σέ κολώνες λα
ξεμένες στήν μάζα του. Οί κολώνες 
τούτες είναι συνήθως πολύπλευρες 
καί ό ρυθμός τους ονομάζεται «πρω
τοδωρικός». Στις νεκρικές κρύπτες 
φτάνουν από ένα πηγάδι, καί τις δια
κοσμούν μέ ζωγραφικά καί γλυπτικά 
έργα πού δείχνουν πώς βρισκόμαστε 
σέ έξοχη, πλούσια καί χειραφετημέ
νη πιά τέχνη, γεμάτη έμπνευση πη
γαία καί άξιοπρόσεχτη λεπτότητα. Ό  
νεκρός τώρα τοποθετείται σέ πλαγια
στή θέση καί τό κεφάλι του άκουμπά 
σέ μαξιλάρι. "Εχει ύποστεί μιά πρό
χειρη ταρίχευση καί τό σώμα σκε
πάζεται μέ πολλές ταινίες. Μιά τέ
τοια μούμια υπάρχει στό Μουσείο τού 
Αούβρου. Είναι έπιχρυσωμένη καί τά 
μάτια της — από σμάλτο—  δίνουν μιά 
καταπληκτική ζωντάνια λάμποντας 
πάνω στήν χρυσή επιφάνεια. ΤΙ σαρ
κοφάγος έχει σχήμα κάσσας καί είναι 
διακοσμημένη πλούσια. Τό εσωτερι
κό της είναι φοδραρισμένο μέ μαγι
κά κείμενα —  τά ίδια πού βρίσκουμε 
καί στις πυραμίδες—  καί μέ ένα εί
δος ζωφόρου είναι ζωγραφισμένες οί
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ρετρο. ( Μ ο υ σ ε ΐο ν  Κ α ΐρ ο υ )

προσφορές για την μέλλσυσα ζωή.
Βασικό αντικείμενο τοΰ τάφου εί

ναι τό κιβώτιο μέ τά λεγάμενα «κα- 
νωπικά» δηλαδή τέσσερα αγγεία — α
πό κόκκινο ψημένο πηλό —  ·μέ κα
πάκια σέ σχήμα κεφαλής ζώου ή αν
θρώπου. Σ ’ αυτά φυλάσσονται τά 
σπλάχνα τοΰ νεκρού. 'Υπάρχουν επί
σης άφθονα ειδώλια μέ πρώτα τά 
«ούσέμπι» —  πήλινα καί αυτά —  σέ 
σχήμα μικρής μούμιας. Ούσέμπι θά 
πή «άποπριτής» καί προορισμός του 
είναι νά δουλεύη γιά τόν νεκρό στην 
άλλη ζωή.

Οί φτωχοί δέν έχουν τάφο, ούτε 
νεκρικά δωμάτια. Θάβονται στο χώμα 
καί από πάνω υπάρχει ένα πρωτόγονο 
σπιτάκι —  τό «σπίτι τής ψυχής» — 
από οπτή γή, πού αναπληρώνει οπως- 
δπως τό νεκρικό δωμάτιο.

’Αγάλματα: Ή  άγαλματοποιΐα τής 
Μέσης Αυτοκρατορίας δέν φθάνει βέ
βαια τό ύψος τής Μεμφιτικής εποχής. 
"Ομως δείχνει μεγαλύτερη ευχέρεια 
στήν κίνηση, περισσότερη άνεση στό 
πλάσιμο τών κάτω άκρων, καί πιο 
ζωντάνια στήν έκφραση. Δείγμα τού
της τής τέχνης είναι τό «ανώνυμο ά
γαλμα» στό Μουσείο τοΰ Καίρου καί 
μιά σειρά Αγαλμάτων τοΰ Σέσωστρη 
Γ '. ’Από τήν σειρά τούτη μιά κεφαλή 
μέ σκούφο τό ιερό φεΐδι βρίσκεται στό 
Κάιρο, καί ένα ακέραιο βρίσκεται 
στό Λούβρο.

'Οπωσδήποτε πολλά στοιχεία γιά 
τήν τέχνη στήν εποχή τών Ίκσώς 
δέν έχομε, καί πολλά από τά μνημεία 
πού αποδίδονται σ’ αυτούς — ή Σ φ ίγ
γα τοΰ Άμενχεμάε Γ ',  μιά προτομή 
τοΰ Φαγιούμ—  δέν νομίζω πώς είναι 
δικά τους, αλλά ανάγονται σέ παλαιό- 
τερη εποχή.

Χρυσοχοΐα: Μέσα σέ τάφους πού 
ανακαλύφθηκαν στό Ντασούρ, βρέθη
καν χρυσοχοϊκά αντικείμενα πού ανή
κουν στήν δωδεκάτη καί δέκατη τρίτη 
δυναστεία. Είναι στεφάνια μέ πρόσθε
τες πολύτιμες πέτρες, χρυσά τέλια 
στολισμένα μέ χαριτωμένα λεπτεπίλε
πτα άνθάκια, νεκρικοί στέφανοι ω
ραία δουλεμένοι κ.ά. Ή  έπιδεξιόιητα 
τοΰ καλλιτέχνη πού τά κατεσκεύα- 
σε δείχνουν πρόοδο τής Τέχνης στύν 
τομέα τούτον.

ΛΕΎΤΕΡΗ Θ Η Β Α ΤΚ Η  ΕΠΟ
ΧΗ: Αύτή ονομάζεται καί Νέα Αυ
τοκρατορία, εγκαινιάζεται από τήν 
18η Φαραωνική δυναστεία καί διαρ- 
κεΐ 260 χρόνια. (1580— 1320 π.Χ.) 
’Από τούς Φαραώ αύτών τών δυνα
στειών ό Τούθμοσης καί οί ομώνυμοί 
του μέ αλλεπάλληλες εκστρατείες υ
ποτάσσουν Χετταίους καί Λΐιτάνιους

καί προσαρτοΰν τήν Συρία καί τήν 
Χαναάν. ’Ακολουθούν Φαραώ μέ τό 
όνομα Άμένοψης, καί ό τέταρτος από 
αύτούς θεσπίζει τήν θρησκευτική με
ταρρύθμιση πού αργότερα ό Τουταγ- 
χαμών κηρύσσει σχισματική καί τήν 
καταργεί. Λίγο αργότερα οί Μιτάνι- 
οι επαναστατούν καί ή Συρία χάνε
ται γιά τούς Αιγύπτιους προσωρινά, 
ώσπου ό Σέτι Α ' καίό Ραμσής ό δεύ
τερος τήν ξανακερδίζουν. 'Ο Ραμσής 
παντρεύεται Χετταία πριγκήπισσα 
καί υπάρχει έτσι μιά προσωρινή ήρε- 
μία. Τελικά ό Ραμσής Γ ' (1880) νι
κά οριστικά τούς Άσιάτες από ξηρά 
καί θάλασσα, καί ασφαλίζει γιά αρκε
τούς αιώνες τήν Αίγυπτο από τόν κίν
δυνο τής ’Ασίας.

Ή  τέχνη σ’ αυτήν τήν περίοδο έχει 
πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. 
Σημειώνεται ένας οικοδομικός Οργα
σμός. Οί ναοί —  σ’ δλη τήν Αίγυπτο 
χτίζονται —  είναι μεγαλόπρεποι. Τό 
κτίριό τους είναι ορθογώνιο (μάκρος 
διπλό από τό φάρδος), καί άποτελεΐ- 
ται από τήν «αυλή» —  στενόμακρος 
πύργος μέ διπλό πυλώνα καί κιονο- 
στοιχία, τήν «αίθουσα» —  στηριγμέ

νη σέ στύλους, εδώ γίνεται ή ιεροτε
λεστία -—, καί τό «ιερό» —  προθάλα
μος —  όπου μπαίνουν μόνο οί ιερείς.

Ή  «αύλή» λούζεται στό φώς, ή «αί
θουσα» έχει ένα ύπερβολικό ήμίφως, 
καί τό «ιερό» περιβάλλεται από τό 
σκότος τοΰ μυστηρίου. Οί κίονες είναι 
σέ πρωτοδωρικό ρυθμό, αλλά συχνά 
έχουν κιονόκρανο σέ σχέδιο λωτοΰ, 
πάπυρου ή καμπάνας (καμπανομορ- 
φα κιονόκρανα). Τέτοιοι είναι οί ναοί 
τοΰ Καρνάκ, καί ένας τοΰ Λοΰξορ 
χτισμένοι από τόν Άμένοφη Γ , Γού
τος ό τελευταίος σέ. κάπως διαφορετι
κό ρυθμό; Οί τάφοι εξακολουθούν νά 
λαξεύιονται μέσα στόν βράχο, άλλοι 
φανεροί (τοΰ Τούθμωση, τής βασί
λισσας Χατσεπούτ) καί άλλοι σκαμ
μένοι στό βουνό στήν κοιλάδα πού ώ- 
νομάσθη τόσο ποιητικά «κοιλάς τών 
βασιλέων». Ή  είσοδός τους κρύβεται 
μέ διάφορα τεχνάσματα, πράγμα πού 
δέν εμπόδισε νά λεηλατηθούν στό πέ
ρασμα τών αιώνιον. Ό  Μασπερό, ύ
στερα από πολλούς κόπους άνεκάλυ- 
ψε τέλος ένα τέτοιο τάφο γεμάτο μού
μιες. Ό  τάφος αυτός ανήκει στήν 
21η δυναστεία, άλλα οί μούμιες είναι



Κ ίω ν  μ ϊ  ά ν ά γ λ υ φ η  παράσταση  
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Μ π ά χ ρ ι ,  1 8 η  δ υνα στε ία

στα υπερβολικά τονισμένα. Σημειω- 
τέον ότι στα αγάλματα τοΰ Άμέναφη 
Δ ' πού έγιναν πρίν από τήν μεταρρύ- 
Ομισι, οΐ καλλιτέχνες, αντίθετα, προ
σπαθούν νά απαλύνουν αυτές τις δυσ
μορφίες. Κάτι ανάλογο γίνεται καί 
στα γυναικεία αγάλματα.'!! Άσιάτισ- 
σα γυναίκα τοΰ Άμέναφη Δ' έχει 
μακρουλό κρανίο σαν αυγό. Τά αγάλ
ματα λοιπόν των θυγατέρων της, καί 
των κυριών τής άριστοκρατίας, κατα
σκευάζονται μέ επίσης τονισμένο τό

χαρακτηριστικό αότό πού εν τούτοις 
δέν υπάρχει στο φυσικό τους! Δείγ
μα τούτης τής τέχνης είναι ή προτο
μή — περίφημη—  τής βασίλισσας Νε- 
φερτίτη (Μουσείο Βερολίνου). Είναι 
έγχρωμο, μέ ένθετα μάτια, πού θυμί
ζει τη ΔΙεμφιτική εποχή, άλλα μέ εκ
πληκτική ζωντάνια, κομψό και χαρι
τωμένο, προσαρμοσμένο στό έξοχο 
στυλ τής Άμάρνα.

Ό  Τουταγχαμιυν — διάδοχος τοΰ 
Άμενάφη Δ ' —  ξαναφέρνει τήν

παλαιότερες καί φαίνεται δτι τις συγ- 
κέντροκιαν εκεί γιά άσφάλεια. Μια ά- 
πό αυτές -— τοΰ Σέτι Δ ' είναι ταρι- 
χευμένη μέ τόσο προοδευμένη τεχνι
κή ώστε σώζεται άκόμη (Κάϊρο) σέ 
θαυμάσια κατάστασι.

Τοΰτοι οί τάφοι έχουν καί μιά και
νοτομία : Τό «τυπικό των νεκρών», 
μιά συλλογή δηλαδή άπό μαγικές προ
σευχές καί επικλήσεις πλαισιωμένη ά
πό είκονογραφικές παραστάσεις πού 
θά βοηθήσουν τον νεκρό νά πέραση 
τις σκληρές δοκιμασίες τής άλλης ζω
ής άπό τις όποιες ή πιό δύσκολη εί
ναι ή τελική κρίσις πού θά τόν δικαί
ωση καί θά τόν κάνη ’Όσιρη.

Ή  μεγαλύτερη πρόοδο στην Τέχνη 
τούτης τής εποχής σημειώνεται στά 
άγάλματα: Ό  καλλιτέχνης τής Νέας 
Αυτοκρατορίας άποσπάται άπο τήν 
σφιχτή άπάθεια τής Μεμφιτικής επο
χής καί άναζητει τήν χάρη, τήν παιχ- 
νιδιάρικη λεπτότητα. Τά πρόσωπα 
δέν είναι πιά λιπόσαρκα, οί άναλογί- 
ες γίνονται αρμονικές, τά σώματά 
σχεδιάζονται ψηλόλιγνα καί κομψά, 
τόσο πού κάποτε ξεφεύγουν άπο τόν 
απόλυτο ρεαλισμό. Χαρακτηριστικό 
είναι τό άγαλμα τοΰ Τούθμοση Γ ' μέ 
ψηλό σκοΰφο στό κεφάλι, μαρκαρισμέ- 
νο μέ τό ιερό φείδι. Τό πρόσωπό του 
λάμπει μέ χαρακτηριστικά πού είναι 
σχεδιασμένα μέ κέφι, χάρη, και παι
διάστικη σχεδόν έκφραση.

Μετά τήν μεταρρύθμιση τοΰ Άμέ- 
ναφη Λ' γιά τήν όποια ομιλήσαμε, ση
μειώνεται μιά επανάσταση στήν Τέ
χνη, πού πολύ καλά τήν άποδείχνουν 
τά ευρήματα τών Γερμανών άρχαιο- 
λόγων στό Τέλ - ελ - Αμάρνα, όπου 
ό Φαραώ αύτός είχε μεταφέρει τήν 
πρωτεύουσά του. Ό  Άμέναφη Δ ' ή
ταν καμπούρης, μέ μεγάλη κοιλιά, αυ
τιά σάν φτερούγια καί γνάθο προτετα
μένη. Οί καλλιτέχνες λοιπόν τής επο
χής παίρνουν τούτο τό μοντέλο γιά... 
κανόνα, καί όλα τά άγάλματα έχουν 
τοΰτα γ ι χαρακτηριστικά, καί μάλι-

Ν α ό ς  το ΰ  ”Α μ μ ω νο ς ,  ατό Λοϋξορ . 1 8 η  δ υ ν α 
στεία . Οί κ ίονες  έ'χονν κ ιονόκρανα  σέ σχήμ α  π α 
π ύρω ν , έ ν φ  ό κορμός £χει σ χ ή μ α  άπ ό  έν ω μ έν α  
κα λά μ ια  φ υ τ ο ΰ .  Σ τό  σκοτε ινό  Ιερό ύ π ά ρ χε ι  τό 

ε ίδ ω λο  το ΰ  ’Α μ μ ω νο ς



πρωτεύουσα στις Θήβες καί ή Τέχνη 
ξαναγυρίζει στά παληά της πρότυπα. 
Μνημεία τής παλινδρόμησης τούτης 
είναι τό άγαλμα τοΰ Ραμσή Β ' — λε
πτομερειακά σχεδιασμένο χωρίς 
όμως την ζωντάνια πού βρίσκομε στο 
άγαλμα τοΰ Χεφρήνα ή τοΰ Μυκερί- 
νου —  τής ιέρειας Τουΐ (20ή δυνα
στεία), σέ έξοχο σκοΰρο γυαλιστερό 
ξύλο, Λοΰβρο-—, καί τό «λυκόσκυλο» 
(Λούβρο) πάρα πολύ ζωντανό αν καί 
ό χρωματισμός του έχει πια έξαφανι- 
σθή.

’Άνθιση γνωρίζει έντονη στην ε
ποχή αυτή καί ή διακοσμητική, τής 
όποιας θαυμάσια δείγματα δίνει ό τά
φος τοΰ Τουταγχαμών, πού ανακάλυ
ψε ό Κάρτερ στήν κοιλάδα των Βα- 
σιλέθ)ν. Ό  τάφος έκρυβε αμύθητους 
θησαυρούς, πού απ’ αυτούς γνοιρίζο- 
με τήν αιγυπτιακή Τέχνη καί βιοτε
χνία στά τελευταία πεντακόσια χρό
νια τής δεύτερης χιλιετηρίδας. Ή  
μούμια τοΰ Φαραώ δεν ήταν καλα δια
τηρημένη. Τό φέρετρό του —  κλει

σμένο σέ πολλά διαδοχικά κιβιότια — 
είναι ντυμένο με πλάκες από χρυσο- 
γάλαζη φαγέντσα καί περιέχει τήν 
σαρκοφάγο με χρωματιστά πετράδια 
από ένθετο σμάλτο. Τούτη ή σαρκο
φάγος περιείχε άλλη μικρότερη από 
ατόφιο χρυσάφι θαυμάσια σκαλισμέ
νο. Ή  μούμια έχει χρυσά μάτια καί 
μαλλιά από λευκογάλαζο σμάλτο. Στά 
πολυάριθμα κιβώτια —ζωγραφισμένα 
μέ παραστάσεις από τήν ζωή τοΰ 6α- 
σιληά—  είναι τοποθετημένες οί στο- 
λές τοΰ φαραώ, τά γάντια καί τά κο- 
σμήματά του, τά όπλα καί τά μπα
στούνια του. 'Υπήρχαν επίσης πλήθος 
αγγεία από αλάβαστρο ζωγραφισμέ
να καί μέ πλήθος ανάγλυφες παρα
στάσεις, καί κασετίνες μέ χρυοές 
σκαλιστές πλάκες, πού παριστάνουν 
τις ίδιες παληές σκηνές κυνηγιού, μά
χης καί οικογενειακής ζωής, στις ό
ποιες όμως ή τέχνη καί ή τεχνική τής 
Άμάρνας έχει φυσήσει καινούργια 
πνοή.

Ή  θαυμάσια τούτη τέχνη, πού τό

σο πλούσια καί εντυπωσιακή καί ποι
κιλόμορφη αναδύεται μέσα από τον 
τάφο τών φαραώ, έχει ένα τρωτό — 
Πάσχει από έλλειψη μέτρου και λιτό
τητα, καί μοιάζει βαρειά, φορτωμένη 
στολίδια καί ποικίλματα. Ό  πλούτος 
καί ή δεξιοτεχνία τοΰ καλλιτέχνη μάς 
θαμπώνει, αλλά κανείς δέν μπορεί νά 
άρνηθή ότι ή εντύπωση —- από καλλι
τεχνική σκοπιά —  θά ήταν πολύ ανώ
τερη άν όλα τούτα είχαν κάποιο τόνο 
απλότητας. 'Ως τόσο, πρέπει νά ση- 
μειώσωμε ότι αυτό αφορά τήν διακο- 
σμητική, γιατί στήν γλυπτική ό Αιγύ
πτιος καλλιτέχνης ξέρει νά κρατά 
πάντα τήν λιτή γραμμή καί μιά τέ
λεια ισορροπία.

Τέλος, γιά νά κλείσωμε τό κεφά
λαιο τούτο — πριν περάσωμε στυύς 
Σαΐτες τής πρώτης π.Χ. χιλιετηρίδας 
—  προσθέτομε ότι τά μόνα χρώματα 
πού χρησιμοποιούνται είναι τό κόκκι
νο, τό λευκό καί τό γαλάζιο.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ X. ΖΗΤΡΙΛΗΣ
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΝΑ ΟΣΚΑΡ

Μιά ζωή...

Τό «δσκαρ» 1970, τό μεγαλύτερο κινημα
τογραφικό βραβείο στις 'Ηνωμένες Πολιτεί
ες ’Αμερικής, άπενεμήθη στον Τζών Γουέϋν, 
βετεράνο ήθοποιό, πού σήμερα έχει ύπερβή 
τά εξήντα του χρόνια.

Σπάνια ή απονομή ενός τέτοιου βραβεί
ου συνοδεύεται τόσο στενά με την καλλιτε
χνική έπιτυχία άλλα και τήν δικαίωση μιας 
ολόκληρης ζωής. Γιατί ό Τζών Γουέϋν δέν 
είναι απλώς ένας άρτίστας, είναι προ πάν
των ένας αγωνιστής.

Έδώ καί σαράντα περίπου χρόνια, ό Τζών 
Φόρντ — σκηνοθέτης πού ύψωσε τό «γουέ- 
στερν» σέ αληθινή επιστήμη —  τον ανακά
λυψε σε μιά πανεπιστημιακή ομάδα «ράγ- 
κμπυ». 'Ο Γουέϋν, πού τότε ήταν άπλώς 
Μάριον Μόρισσον, τον άκολούθησε στο Χόλ- 
λυγουντ καί μέσα σέ ελάχιστο χρόνο από ά- 
πλός «κομπάρσος» καί «ψιγκυράν» ξεπήδη- 
σε πρωταγωνιστής τοϋ «Βάγκον», ένός 
φιλμ πού έστάθη κλασσικό στήν ιστορία τοΰ 
«γουέστερν». ’Ακολούθησαν ένα πλήθος 
ταινίες πού έχάρισαν στον Γουέϋν πλούτο, 
φήμη, δόξα, τό πιο σπουδαίο δμως είναι δτι 
ό ίδιος ό ««άνθρωπος Γουέϋν» άρχισε νά ταυ
τίζεται μέ τον άκέραιο, τον άψογο, τον έκ- 
πληκτικό ηρώα πού αποστολή του ήτοτν ή ε
πιβολή τοΰ νόμου, ή προστασία των φτωχών 
κΓ αδυνάτων, ή τιμωρία τών κακοποιών καί 
παληανθρώπων.

*0 « Γ ο υ έ ϋ ν  άν& ρωπος». Κ ο μ 
ψ ός, άψογος, ατό γρ α φ ε ίο  της  
β ίλλας  του. Δ ίπ λ α  μ ιά  φ ω το γ ρ α 
φ ία  το ϋ  Ά ϊ ζ ε ν χ ά ο υ ε ρ  μ ε  ιδ ιό
χε ιρη  α φ ιέρ ω σ η  α ιόν κ α λ λ ι τ έ χ ν η

" Οταν μετά τον πόλεμο, τό μίασμα τών α
ριστερών ιδεών άρχισε ν’ άπλώνεται σότν 
αρρώστια, ό Γουέϋν πήδησε καί πάλι στις 
επάλξεις. ‘Ίδρυσε τήν «‘Ένωση γιά τήν 
διαφύλαξη τών ’Αμερικανικών ιδεωδών» 
(δίπλα του στάθηκαν ό σεναρίστας Τσαί- 
ηζ καί ό παλαίμαχος Άντόλφ Μανζοΰ) καί 
ύπεστήριξε τον Μάκ Κάρθυ μέ ειλικρίνεια 
καί αγνό ένθουσιασμό. Οί υπερβολές τού 
Μάκ Κάρθυ δέν έβλαψαν διόλου τήν δημο
τικότητα τού Γ ουέϋν. " Ολος ό κόσμος ήξερε 
πώς είχε ξοδέψει καί τήν τελευταία του δε
κάρα γιά νά «γυρίση» τό «’Άλαμο», μιά ται
νία πού, δπως είπε ό ίδιος «έφιλοδοξοΰσε νά 
παρουσιάση στούς ’Αμερικανούς καί στον 
κόσμο ολόκληρο, τις θυσίες τών προγόνων 
τους καί τούς αγώνες τους γιά τήν αληθι
νή έλευθερία».



Τό άύ'άνατο «γ ο υ ε α τ» ζω ντα νεμ ένο  άπό  τόν πα-  
ληό  ϋ·ρνλο μ έ  τόν  τρόπο π ο ύ  μόνο  ό Γ ο υ έ ϋ ν  

ξέρει, κ α ί  μόνο ό Γ ο υ έ ν ν  μ π ο ρ ε ί . . . .

Δ ϊ ν  ε ίν α ι  σκηνή  άπό  τα ιν ία . Ά -  
π λώ ς  ό Γ ο υ έ ϋ ν  ξεκουράζετα ι  Α
νάμεσα ατό δ ιά λ ε ιμ μ α  τοϋ  «γ υ 
ρ ίσματος» μιας τα ιν ίας  —π ρ ό κ ε ι 
ται γ ιά  τή ν  τ ε λ ε υ τα ία  τ ο ν — μ '  

έ'να φ λ υ τ ζ ά ν ι  κ α φ έ

Λίγα χρόνια πριν, ό Γουέϋν αντιμετώπισε 
έναν ακόμη μεγάλο καί ϋπουλο έχθρό: καρ
κίνο στούς πνεύμονες. "Ομως και σ’ αυτόν 
αντίκρυ στάθηκε παλληκαρίσια. ’Ορθός καί 
άλύγιστος βγήκε άπό τό νοσοκομείο υστέρα 
άπό τήν έγχείριση καί ρίχτηκε ξανά στη
δουλειά. ’Αμέσως μετά «γύρισε» τά «Πρά
σινα μπερέ», μιά ταινία δπου τολμηρά καί 
ξεκάθαρα δίνει δικαίωση στον πόλεμο του 
Βιετνάμ, καί στην άνάγκη αύτοΰ τοΰ πολέ
μου.

Τέλος, γιά τό πιο πρόσφατο φιλμ του «’Α
ληθινό θράσος», έτιμήθη με τό «δσκαρ». 
Φυσικά είναι κι’ αύτό «γουέστερν» καί ό 
Γουέϋν υποδύεται τόν ρόλο ένός κουρασμέ
νου άπό τά χρόνια σερίφη, πού δεν παύει ν’ 
«αγωνίζεται στις έπάλξεις του νόμου.

Ό  Τζών Γουέϋν, τελευταίος μαχητής 
μιας θαυμαστής φρουράς πού τήν άπετέλε- 
σαν άναρίθμητες άξέχαστες μορφές — 
Γκάρυ Κοΰπερ, Κλάρκ Γκαίημπλ, Τζαίημς 
Στιούαρτ, Τάϋρον Πάουερ, Χένρυ Φόντα, 
Γκρέγκορυ Πέκ, Κέρκ Ντάγκλας, Βικτόρ 
Μάκ Λάγκεν, καί τόσοι άλλοι — δικαιώνε
ται στον άγώνα του καί δεν είναι τόσο ή δι
καίωση μιας καρριέρας, δσσ ή δικαίωση 
μιας ζωής. ..

Γ.
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’Επ’ εύκαιρία μιάς 

έκδηλώσεως

ΟΧΙ Α ΙΜ Α  

ΣΤΗΝ

Α Σ Φ Α Λ ΤΟ

ΑΓΓ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
’Α ν τ ) β χ ο ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

’Από τής 11ης καί μέχρι 
Μαίου, είς ολόκληρον τήν Ελλάδα, 
Ιλαβον χώραν δημόσια* έκδηλώσει; 
μιας όργανωμένης έντονου προπα
γάνδας, διά τήν πρόληψιν τών Ατυχη - 
μάτιον.

Αί έκδηλώσεις αδται, αί’τινες επα
ναλαμβάνονται κατ’ έτος, άποτελούν 
έκφρασιν έπί διεθνούς κλίμακος, τής 
αύξούσης Ανησυχίας έκ των καθημε
ρινώς αυξανόμενων ατυχημάτων.

Ή  καθιερωθεισα έβδομάς, ώς τοι- 
αΰτη, προλήψεως Ατυχημάτων, δέν εί
ναι έβδομάς Ιορταστική. Είναι εν πε- 
ριωρισμένον χρονικόν δριον μιας έν
τονου Πανελληνίου έκστρατείας δια- 
φωτίσεως, διαπαιδαγωγήσεως τοΰ 
κοινού, δλων τών έργαζομένων, τών 
αγροτών, τών ναυτικών, τών δδηγών 
καί τών πεςών, ώς και παντός Αν
θρώπου, έιπί τών υφισταμένων κινδύ
νων καί τών αίτιων τών πάσης φύσε- 
ως ατυχημάτων καί τής πραγματοποι
ήσει!)? ένός συναγερμού τής προσοχής 
δλων, διά τής δημιουργίας συνειδήσε- 
ως αυτοπροστασίας.

Ό  αριθμός τό)ν ατυχημάτων έν γέ- 
νει, αυξάνει καθημερινώς.

Τό φάσμα τού ατυχήματος έλλο- 
χεύει κάθε στιγμήν, εις ολα τα πεδία 
τής παραγωγής, είς δλας τας εκδηλώ
σεις τής κοινωνικής ζωής. Ή  τεχνική 
πρόοδος ή όποια τόσον συμβάλλει είς 
τον πολιτισμόν, Ιπεκτείνει τον κύκλον 
τών αίτιων τού ατυχήματος.

Ή  εύρυτέρα χρήσις τών πάσης φύ- 
σεως μηχανημάτων τής τεχνικής έπι- 
νοήσεως, αί έφαρμο^αί τοΰ ηλεκτρι
σμού, ή πύκνωσις τών συγκοινωνιών 
καί αί νευροψυχικαί έπιδράσεις τών 
συνθηκών τής συγχρόνου ζωής, είναι 
παράγοντες πού συντελούν εις την ε- 
πίτασσιν τής απειλής κατά τής ζω
ής, τής σωματικής άκεραιότητος καί 
τής υγείας τών Ανθρώπων.

Τό ατύχημα παραφυλάγει τόν άν
θρωπον παντού. Στά έργοστάσια, στο 
χωράφι, είς τον δρομο, τό σπίτι, το 
σχολεϊον, τό γυμναστήριον.

Χιλιάδες Ανθρώπων φονεύονται, Α
κρωτηριάζονται, τραυματίζονται σω- 
ματικώς ή ψυχικώς καί γενικώς πά
σχουν είς τόν κόσμον καθημερινώς, έκ 
τών Ατυχημάτων, τών οποίων αί δυσ
μενείς συνέπειαι είναι πολλαπλαί. Δι
ότι, τ’ Αποτελέσματα αυτών δέν περιο
ρίζονται μόνον είς τάς Ανθρωπίνους υ
πάρξεις, Αλλ’ έπεκτείνονται έτι πλέον 
είς τήν ’Εθνική/ καί Κοινωνικήν Οι
κονομίαν.

Οΰτω, ή μέν Εθνική Οικονομία

στερείται μονίμως ή προσωρινώς τής 
συμβολής τών πληττομένων διά τών Α
τυχημάτων, είς τήν παραγωγήν καί 
τό Εθνικόν εισόδημα, τά δέ άτομα καί 
αί οίκογένειαι, παρ’ δλην τήν όφιστα- 
μένην σήμερον κοινωνικήν προστασί
αν, οπωσδήποτε ζημιοΰνται οίκονομι- 
κώς έκ τής διακοπής ή τής ήλαττωμέ- 
νης Αποδόσεως τού παθόντος.

Ίοού οί λόγοι, οί όποιοι ώθησαν δ
λας τάς πεπολιτισμένας χώρας είς τήν 
λήψιν διαφόρων μέτρων διά τήν πρό
ληψιν τών Ατυχημάτων.

Κύριοι παράγοντες τής έπιτυχίας 
είς τήν προσπάθειαν τής προλήψεως 
τοΰ ατυχήματος, είναι ή συμπεριφορά 
τοΰ Ανθρώπου καί ή προσαρμογή του 
προς τό τεχνικόν περιβάλλον.

Ή  τελειοποίησις τών τεχνικών μέ
σων, ή βελτίωσις τών συνθηκών έργα- 
σίας, ή καλλιτέρα δργάνωσις, ή έκ- 
παίδευσις καί ή έξοικείωσις, πρός ώ- 
ρισμένην έργασίαν, είναι μέσα δραστι
κά, δυνάμενα να συντελέσουν είς αι
σθητήν έλάττωσιν τών Ατυχημάτων.

Πρωτεύουσαν όμως θεσιν έν προκει- 
μένφ έχουν ή διαφώτισις περί τών αι
τίων καί ή κατάλληλος διαπαιδαγώ
γησή καί δή τών οδικών τροχαίων Α
τυχημάτων, τά όποια χωρίζουν Από 
τά εργατικά Ατυχήματα.

Έ πί τών Ατυχημάτων τούτων αί 
κοινωνίαι συνήγειρον Αγώνα Αμύνης 
καί προλήψεως, πρός άντιμετώπισιν 
τών καθ'ημέραν αύξανομένων κινδύ
νων έκ τού αυτοκινήτου. .

Ή  όδική κυκλοφορία καί Ασφάλεια 
Αποτελούν έν τών σπουδαιότερων προ
βλημάτων τών νεωτέρων χρόνων.

Αί δυσχέρειαι τής κυκλοφοριακής 
κινήσεως καί ό αυξανόμενος κίνδυ
νος τών δδών, απασχολούν σήμερον ό
χι μόνον τάς Δημοσίας Άρχάς καί 
τάς Κοινωνικά? ’Οργανώσεις, Αλλά 
καί ολόκληρον τήν κοινήν γνώμην, 
θεωρούμενου τού θέματος τούτου ώς έ- 
ξόχως κοινωνικού.

Αί κοινωνία·, δυστυχώς δέν είναι 
δυνατόν νά διαθέτουν έγκαίρως δσα Α
παιτούνται διά τήν Αντιμετώπισιν τών 
έκ τής κυκλοφορίας προκαλουμένων 
δεινών.

Τά λαμβανόμενα παρ’ αυτών μέτρα, 
επιτυγχάνουν τήν κατασκευήν και έ- 
πισκευήν τοΰ όδικοΰ δικτύου, τήν θέ- 
σπισιν κανόνων κυκλοφορίας καί τήν 
βελτίωσιν τών κυκλοφορούντων δχη- 
μάτων, ώστε ταΰτα νά μή Αποτελούν 
τήν κυρίαν αίτίαν τών οδικών συμ
βάντων. Παρά ταΰτα όμως, καίτοι διά 
τών όργάνων των Αγωνίζονται διά 
τήν μείωσιν τών κινδύνων τής κυκλο
φορίας καί τών δ'Λμενών έπιπτώσεών
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Μεγάλος άριθμός ατυχημάτων Μχει άφορμή 
καί θύμα τό παιδί. Συμβουλεύσατέ το, καθο- 
δηγήσατέ το, παρακολουθήσάτέ το. “Οχι παι
χνίδια στο δρόιιο.

των, τά Αποτελέσματα είναι ανεπαρ
κή καί άτελεσφόρα, διότι, τό έτερον 
σκέλος, δ άνθρωπος, ό σοβαρώτερος 
των παραγόντων είναι πλήρης άπό ά- 
ναριθμήτους Ατέλειας καί Αδυναμίας 
αί όποΐαι στρέφονται κατά τής ζωής, 
τής άκεραιότητος καί άσφαλείας των 
συνανθρώπων, δηλαδή τοΰ έαυτοϋ των.

Εις τον βωμόν τοΰ τεχνικού πολιτι
σμού έν τή κυκλοφορίφ τόν όποιον έ- 
δημιούργησεν ή κίνησις των αυτοκί
νητων, καθ’ έκάστην προσφέρονται 
χιλιάδες ανθρωπίνων ύπάρξεων.

Έ κ των στατιστικών δεδομένων, τό 
Ιτος 1968 εις την χώραν μας προε- 
κλήθησαν έν συνόλψ 14.503 όδικά Α
τυχήματα έξ ών 684 θανατηφόρα καί 
13.819 μή θανατηφόρα. Έ κ τούτων 
έφονεύθησαν 740 καί έτραυματίσθη- 
σαν 19.376 άτομα.

Έ κ τής μελέτης δέ όλων των στα
τιστικών, προκύπτει δτι 1.000 νεκροί 
ήμερησίως, ήτοι 365.000 έτησίως ά- 
νά τόν κόσμον αποτελούν τά θήματα 
τής άξιοθρηνήτου καταστάσεως, εναν
τίαν τής όποιας πρέπει ν’ άμυνθώμεν 
δημιουργοΰντες νέον δδικόν πνεύμα 
Αδελφότητος.

Ή  αΰξησις τοΰ άριθμοΰ τών κυκλο- 
φορούντων αυτοκινήτων, δέν είναι ή 
μόνη αιτία τής αύξήσεως τών δδικών 
συμβάντων. Τουναντίον, βελτιουμέ- 
νων τών όδικών συνθηκών, τών συνθη
κών έκπαιδεύσεως οδηγών καί πεζών 
καί τών μέτρων ρυθμίσεως τής κυκλο
φορίας, ό αριθμός τών ατυχημάτων 
μειοϋται σταθερώς, παρά την τεραστί- 
αν αδξησιν τών κυκλοφορούντων οχη
μάτων.

Άλλαχοΰ δθεν πρέπει ν’ άναζητή- 
σωμεν τά αίτια τών όδικών συμβάντων 
καί όχι εις τά αύτοκί/ητα, ώς είπομεν 
δέ άνωτέρω, ό άνθρωπος, ύπό τάς δι
αφόρους αυτοΰ ιδιότητας, είναι ό με- 
γαλτύερος υπεύθυνος.

Έ  όδική ασφάλεια δέν έξαρτάται 
μόνον έκ τής πείρας τών δδηγών, άλ
λα καί εκ τής φυσικής καί διανοητι
κής καταστάσεως αυτών.

Η ίκανοτης όδηγήσεως αύτοκινή- 
του μειοϋται ύπό την έιπίδρασιν τών 
φροντίδων, τών στενοχώριών, τών Α
σθενειών και το)ν βιοκλιματικών συν
θηκών.

Ή  πλέον σοβαρά δμως αιτία, εις 
την όποιαν κυρίως οφείλονται τά 
πλεΐστα τών τροχαίων Ατυχημάτων, 
είναι ή μή τήρησις τών διατάξεων τοΰ 
Κ.Ο.Κ καί δή των κανονισμών πορεί
ας, οί όποιοι παραβιάζονται άπό τούς 
οδηγούς καί τούς πεζούς, μέ τάς Αντι
κανονικής των Ινεργείας.

_ Ή  νευρικότης, ή όποια καταλαμ
βάνει ώρισμένους εύεξάπτους καί επι

πόλαιους οδηγούς δημιουργεί εκνευ
ρισμόν, πρόκλησιν καί εχθρότητα εις 
τούς λοιπούς.

Ό  Ανυπόμονος δδηγός δ όποιος μέ 
τά επικίνδυνα καί Αντικανονικά προσ
περάσματα τοΰ αύτοκινήτου του, έπι- 
διώκει νά κερδίση όλίγα δευτερόλε
πτα, χάνει πολλάκις τήν ζωήν του.

Ό  εγωισμός, ή μανία έπιδείξεως 
καί ή Απειρία τής όδηγήσεως πού χα
ρακτηρίζουν μερικούς νέους, προκα- 
λοΰν έκτροπάς, άνατροπάς καί συγ
κρούσεις Οχημάτων, μέ συνέπειαν θα
νατηφόρα δυστυχήματα.

'Π ομαδική πορεία νεαρών ποδηλα
τιστών μέ επικινδύνους έλιγμούς εις 
τό μέσον τής όδοΰ καί τό πέρασμά των 
μέ ταχύτητα έμπροσθεν σταθμευόντων 
οχημάτων, αποτελούν καθημερινώς 
αίτια προκαλουμένων τροχαίων Ατυ
χημάτων.

Ή  απερίσκεπτος όδήγησις καί ή μή 
συμμόρφωσις πρός τούς κανόνας τής 
κυκλοφορίας ένίων μοτοποδηλατιστών 
προσβάλλει τήν οδικήν Ασφάλειαν, 
δημιουργεί Αγχώδη κυκλοφορίαν καί 
εκνευρισμόν καί χρωματίζει καθημε
ρινώς τήν άσφαλτον μέ αίμα νεαρών 
ύπάρξεων.

Είς τά ανωτέρω τροχοφόρα, προσε- 
τέθησαν ήδη προ μακροΰ χρόνου καί 
τά γεωργικά μηχανήματα, τά όποια 
καίτοι κατεσκευάσθησαν πρός εξυπη- 
ρέτησιν τών Αγροτικών έργασιών, λό- 
γφ Αδέξιου χειρισμού καί τής έπιδει- 
κνυομένης ΑμελεΙας ενίοτε περί τήν δ- 
δήγησίν των, γίνονται αίτια προκλή- 
σεως μεγάλου άριθμοΰ θανατηφόρων 
Ατυχημάτων.

Έ κ τών άνωτέρω συμπεραίνεται ό
τι ή όδική Ασφάλεια εξαρταται κατά 
90% άπό τόν ίδιον τόν άνθρωπον, δ- 
στις διά νά μειώση τήν έκ τών όδικών 
συμβάντων προκαλουμένην δυστυχίαν 
του, δέν έχει άλλο τι παρά νά προσέ- 
ΖΛ·

TT ελλειψις προσοχής είναι ή βαρυ- 
τέρα Ασθένεια καί πάθησις, τών τρο
χαίων Ατυχημάτων, ή όποια προσβάλ
λει σοβαρώς καί άπό τήν όποιαν πά
σχει δεινώς ή οδική κυκλοφορία.

Έ κ τούτων δθεν, χωρίς ένδοιασμόν, 
πηγάζει ή κοινή πεποίθησις δτι, έάν 
θέλωμεν νά μειώσωμεν τά όδικά Ατυ
χήματα, όφείλομεν νά στραφώμεν κα
τά κύριον λόγον είς τήν κυκλοφορια- 
κήν διαπαιδαγοόγησιν ήμών καί τών 
συνανθρώπων μας. Ή  κυκλοφοριακή 
διαπαιδαγώγησις Αποτελεί τόν βασι- 
κώτερον παράγοντα τής οδικής κυ
κλοφορίας άπό πάσης πλευράς, ίδίφ δέ 
άπό άπόψεως τάξεως, ρυθμού καί ά
σφαλείας.

Επιβάλλεται ή κυκλοφοριακή δια
παιδαγώγησές τοΰ κοινωνικοΰ συνό
λου, διότι ώς άνωτέρω άνεπτύχθη δέν 
είναι μόνον οί τραυματισμοί, οί Ακρω
τηριασμοί καί οί θάνατοι έκ τών Ατυ
χημάτων, οί όποιοι πρέπει νά Απασχο
λούν μίαν κοινωνίαν, Αλλά καί τά έν 
γένει έπακόλουθα, μιας άρρύθμου καί 
Ατάκτου κυκλοφορίας, χαρακτηριστι
κά τά όποια μειοΰν τήν στάθμην τοΰ 
πολιτισμού, τοΰ Αλληλοσεβασμού, τόν 
βαθμόν τής κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καί τήν νευρικήν ισορροπίαν τών χρη- 
σιμοποιούντων τάς οδούς.

Διά τήν έπιτυχίαν τής διαπαιδα
γωγήσεις ταύτης αί Ύπηρεσίαι Χω
ροφυλακής έχουν άποδυθή είς πανελ
λήνιον διαφωτιστικήν σταυροφορίαν 
διά τής έφαρμογής ιδίων προγραμμά
των καθοδηγητικοΰ χαρακτήρος καί
μορφήν

Διαλέξεις καί μαθήματα είς τά 
Σχολεία, Στοιχειώδους καί Μέσης 
Έκπαιδεύσεως καί πρός δλας τάς τά
ξεις τών αύτοκινητιστών, έπί θεμά- 
τιον άφορώντων τήν οδικήν κυκλοφο
ρίαν καί Ασφάλειαν, γίνονται κατ’ έ
τος καί κατά συχνά διαστήματα.

"Εντυπα διαφωτιστικοΰ περιεχομέ-
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νου, παρέχοντα οδηγίας προς τούς ό- 
δηγούς καί τούς πεζούς, περί τών κα
νόνων κυκλοφορίας, διανέμονται κατ’ 
έτος όπδ τών Υπηρεσιών Χωρ) κής 
εις πολλάς χιλιάδας.

Συνθήματα μορφωτικού περιεχομέ
νου, περί τών κινδύνων τής δδοΰ καί 
τού κανονικώς καί άσφαλώς δδηγεΐν 
καί πορεύεσθαι, απευθύνονται διά τού 
τύπου, τού ραδιόφωνου καί τής τηλεο- 
ράσεως.

Έκτος τών άνωτέρω, συνιστώντων 
τον έτήσιον προγραμματισμόν δράσε- 
ως τών Τπηρεσιών μας είς τόν τομέα 
διαφωτίσεως καί τής κυκλοφοριακής 
διαπαιδαγωγήσεως τού κοινού, κατά 
την διανυθεΐσαν ήδη εβδομάδα τής 
ΙΙανελληνίου διαφωτιστικής έξορμή- 
σεως, συμφώνως προς τό έκδοθέν ύπό 
τού ’Αρχηγείου Χωρ) κής πρόγραμμα 
τών έκδηλαόσεων, έκτος τών όμιλιών 
καί διαλέξεων τάς όποιας έπραγματο- 
ποίησαν αί 'Γπηρεσίαι Χωρ) κής, από 
τού ανώτατου μέχρι τού κατωτάτου 
κλιμακίου, τών όιαφωτιστικών έντυ
πων άτινα ;θετυπώθησαν μερίμνη αυ
τών, έκτος τών άποσταλέντων ύπό τού 
’Οργανισμού Προλήψειος ’Ατυχημά
των καί διενεμήθησαν καθ’ άπασαν 
τήν χώραν, ώργανώθησαν καί έκθέ- 
σεις Τροχαίας, καθ’ ας διά πινάκων 
καί άφισσών άναπαρεστάθη τό δλον 
κυκλοφοριακόν πρόβλημα. (Πίνακες 
δυστυχημάτων, πίνακες έπεξηγηματ- 
κοί, τών αιτίων αυτών, πίνακες αντι
κανονικής καί κανονικής κυκλοφορίας 
στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων καί 
διαπραχθεισών παραβάσεων καί άλ
λα) .

'Ωσαύτως, κατά τήν έβδομάδα ταύ- 
την έγένετο ύπό τών Τπηρεσιών Χω
ροφυλακής ή εναρξις ιδίας διαφωτι- 
στικής έξορψίσεως καί κυκλοφορια- 
κής διαπαιδαγωγήσεως τών οδηγών 
μοτοποδηλάτων, βάσει προγράμματος 
καταρτισθέντος ύπό τού ’Αρχηγείου 
Βασ) κής Χωρ} κής.

ΙΙρός τοτΰο έξεδόθη ειδικόν έντυ
πον φυλλάδιον (βιβλιάριον) περιέχον 
έν άρχή μέν έκκλησιν τού κ. 'Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως, προς δλους 
τούς μοτοποδηλάτας, δπως έκμάθουν 
καί τηρούν τούς κανόνας τής όδικής 
κυκλοφορίας, άναλαμβάνοντες τάς εύ- 
θύνας τών ύποχρεώσεων τάς όποιας 
διαλαμβάνουν αί διατάξεις τού Κωδι
κός 'Οδικής Κυκλοφορίας.

Έν συνεχεία τό βιβλιάριον τούτο, 
πεοΐ/,αμβάνει διαφωτκστικάς πληρο
φορίας καί οδηγίας άφορώσας κάθε 
οδηγόν, περισσότερον δέ τούς οδηγούς 
μοτοποδηλάτων καί τέλος δλας τάς δι
ατάξεις περί τής οδικής κυκλοφορίας 
καί συμπεριφοράς τού Κωδικός 'Οδι
κής Κυκλοφορίας.

Τό ειδικόν τοτΰο φυλλάδιον τό ό
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ποιον έξετυπώθη είς πολλάς χιλιάδας 
άντιτύπων διά την διανομήν του είς 
τούς οδηγούς μοτοποδηλάτων, θά ά- 
ποτελέση την δάσιν διά την πραγμα
τοποίησή σειοάς μαθημάτων είς αυ
τούς έν συγκεντρώσει καί ιδία είς τούς 
μ,αθητάς τών άνωτέρων τάξεων τών 
Γυμνασίων τής χώρας, ύπό τών αρμο
δίων ’Αξιωματικών τής Χωρ) κής.

'Ωσαύτως, έπί τώ άύτφ σκοπψ, ήτοι 
τής έξάρσεως τής έννοιας «Καλή 'Ο
δική Συμπεριφορά», αί 'Γπηρεσίαι 
Χωρ) κής, έν ειδική κατά τάπους συγ
κεντρώσει (τελετή) προέβησ αν είς 
τήν βράβευσιν τών καλυτέρων δδηγών 
αυτοκινήτων τής περιφέρειας των, ή
τοι έκείνων οι όποιοι κατά τήν διάρ
κειαν τών δέκα (10) παρελθόντων έ- 
τών, δέν κατέστησαν ύπαίτιοι δδικοΰ 
τροχαίου άτυχήματος, ουδέ ύπέστη- 
σαν καταδίκην τινά διά παράβασιν 
διατάξεων τής όδικής κυκλοφορίας.

Είς αύτούς άπενεμήθη ειδικός έ
παινος τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως.

Έ κ τών άνωτέρω καταφαίνεται, ό
τι αί 'Υπηρεσίαι Χωρ) κή£, ούδέν μέ- 
τρον ή μέσον παραλείπουν νά έφαρμό- 
σουν καί χρησιμοποιήσουν, έν τφ μέ- 
τρψ τών ύπηρεσιακών δυνατοτήτων 
των, προς άντιμετώπισιν τών κυκλο- 
φοριακών προβλημάτων καί ατυχημά
των.

Οίαδήποτε δμως καί αν είναι τά 
μέσα καί αί χρησιμαποιούμεναι μέθο
δοι, δέν θά επιτευχθούν άποτελέσμα- 
τα ούσιώδη, παρά μόνον δταν δλοι οί 
κυκλοφορΰντες είς τάς οδούς αύτοκι- 
νητισταί, μοτοσυκλεττισταί, καραγω- 
γεΐς, πεζοί κλπ. συμμετάσχουν εθε
λουσίως καί ένεργητικώς είς τόν άγώ- 
να έναντίον τού κινδύνου, υίοθετοΰν- 
τες καί τηροΰντες μίαν νέαν συμπερι
φοράν, χαρακτηριζομένην από περί- 
σκεψιν καί ευγένειαν.

Τήν έφαμμογήν τών μέσων τούτων

'Η τήρησις τών κανόνων όδικής κυ
κλοφορίας και έπί πλέον ή άνάπτυξίς των στα 
μικρά παιδιά καί ή παρακολούθησις διά τήν 
εφαρμογήν τούτων, θά* βοηθήση είς τήν πρύ- 
λ’ιψιν τών άτυχη μάτων.

',αί τών μεθόδων, διά τήν καταπολέ- 
μισιν το>ν αίτιων τών άτυχημάτων, έ
χει άντικείμενον ή δργανωθεΐσα έβδο- 
[ΐάς Προλήψεως ’Ατυχημάτων μέ 
πρωτοπόρον τόν ίδρυθέντα καί λει- 
τουργοΰντα έν Έλλάδι πρός τούτο 
’Οργανισμόν Προλήφεως Άτυχημά
των, συμμετέχοντα είς τήν Παγκό
σμιον Σταυροφορίαν διαφωτίσεως καί 
διαπαιδαγωγήσεως τών πολιτών, έπί 
τής άνάγκης δημιουργείας συνειδήσε- 
(·>; αυτοπροστασίας, διά τήν πρόληψιν 
καί αποφυγήν παντός κινδύνου.

Τά άτυχήματα δέν είναι άποτελέ- 
σματα «τής κακίας ώρας» ή μιας κα- 
κοτυχίας ξένης πρός τήν θέλησίν μας, 
ούτε μοιραία. Ή  πρόληψις τού άτυ
χήματος θεωρείται δυνατή, μόνον μέ 
τήν καλλιέργειαν τής προσοχής καί 
τής αυτοπροστασίας.

Κυριαρχούσης τής ιδέας προστα
σίας άπό τού κινδύνου, μάς παρέχε
ται ή δυνατότης νά έλέγχωμεν τάς 
κινήσεις μας. Έπισκιαζομένης δμως 
τής ιδέας ταύτης έξ οίασδήποτε άλ
λης έπιδράσεως, έξωτερικής ή έσω- 
τερικής, προκαλεΐται έλλειψις τού έ- 
λέγχου τών κινήσεων, μέ αποτέλεσμα 
τήν μή πρόληψιν τού κινδύνου.

Ή  προσοχή, ή παρατηρητικάτης, ή 
φρόνησις, ή προβλεπτικότης, θά μάς 
σώση άπό τά άτυχήματα τής καθημε
ρινής ζωής. "Εκαστος έξ ύμών πρέπει 
νά γνωρίζη δτι τό άτύχημα τόν άπει- 
λει παντού καί πρέπει νά προφυλάττη 
τόν εαυτόν του άπό αύτό. ’Έτσι θά 
ξεφύγη τόν κίνδυνον τού άτυχήματος, 
τού ακρωτηριασμού, τής δυστυχίας 
καί διά τόν ίδιον καί διά τήν οίκογέ- 
νειάν του.
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ΓΙΑ ΣΑΣ KVPIA ΜΟΥ • · ·

Ή  ΉερίΊΐοίηοις 

τοϋ

δέρματος

Λ Ο Υ Κ Ι Α Σ  Κ Α Ρ Α Β ΙΤ Η

’Αγαπητές μου Άναγνώστριες,
’Από σήμερα θά σάς δώσω μία εικόνα των τόπων 

τοΰ δέρματος, για νά μπορείτε καί σείς νά κάνετε μόνες 
σας άναγνώρισι τοϋ τόπου τοϋ δέρματός σας.

Λοιπόν, αγαπητές μου Άναγνώστριες, δταν τό δέρ
μα μιας γυναίκας είναι κανονικό, λέμε χωρίς νά πολυ- 
ξέρουμε από επιστημονικούς ορούς, δτι ό οργανισμός 
τής γυναίκας αυτής λειτουργεί με απόλυτη ισορροπία 
δλων των οργάνων του. 'Όταν δμως τό δέρμα είναι λι
παρό ή ξηρό, τότε, δπως λέει καί ή νεώτερη επιστήμη, 
παρατηρεΐται έλλειψις τής ισορροπίας τοϋ όργανισμοϋ, 
δηλαδή δέν λειτουργοϋν δλα τά όργανα με απόλυτο συ
σχετισμό μεταξύ τους.

Σήμερα θά εξετάσουμε ποια είναι τά αίτια πού 
προκαλοϋν τήν ξηρότητα τοϋ δέρματος, ποια μέσα πρέ
πει νά μεταχειρισθοΰμε για ν’ άποφύγουμε αυτήν τήν ε
πικίνδυνη κατάστασι γιά τήν επιδερμίδα, ώς καί πώς 
θά μπορέσουμε νά τήν περιποιηθοϋμε γιά ν’ άποφύγου- 
με τις δυσάρεστες συνέπειες, πού μάς προκαλεϊ μιά τέ
τοια κατάστασι.

"Οταν λέμε δτι μία επιδερμίδα είναι ξερή, άντι- 
λαμβανόμεθα αμέσως τό κυριώτερο συστατικό πού τής 
λείπει, δτι είναι τό υγρό στοιχείο, τό νερό, γι’ αυτό 
μπορούμε νά πούμε, δτι ή πιο δύσκολη εποχή του είναι 
τό καλοκαίρι. Δηλαδή ό ήλιος, δ αέρας, ή θάλασσα, α
ποτελούν τούς κυριώτερους εχθρούς του.

Τό ξηρό δέρμα είναι πολύ λεπτό καί ό μεγαλύτε
ρος κίνδυνος γΥ αυτό είναι ή άφυδάτωσις, οί ρυτίδες 
καί ή ροδόχρους ακμή.

Τά αίτια πού προκαλοϋν τήν ξηρότητα τοϋ δέρμα
τος μπορούμε νά τά ξεχωρίσουμε σέ εσωτερικά καί ε
ξωτερικά.

Τά εσωτερικά αίτια πρέπει νά τά αναζητήσουμε 
στις πεπτικές ανωμαλίες, ώς καί στις ανωμαλίες τοϋ έν-

τερικού σωλήνα, στις ανωμαλίες τοϋ κυκλοφοριακοΰ συ
στήματος, στις ήπατικές διαταραχές, στην κακή λειτουρ
γία τών ωοθηκών, στην αϋπνία, στην κακή διατροφή, 
όχι δέ όλιγώτερο καί στις διάφορες νευρικές διατα
ραχές.

Τά εξωτερικά πάλι αίτια τά αναζητούμε στή χρη- 
σιμοποίησι προϊόντων πού ξηραίνουν τήν επιδερμίδα, 
στο τακτικό πλύσιμο με σαπούνια πού περιέχουν αλκα
λικά, στην συχνή καί πολύωρη ήλιοθεραπεία, στον αέρα 
καί όχι όλιγώτερο στο κάπνισμα, δταν φυσικά κάνουμε 
κατάχρησι.

Θάχετε ασφαλώς παρατηρήσει δτι γυναίκες νευρι
κές πού συγκινοϋνται αμέσως, πού βρίσκονται σέ διαρ
κή αγωνία, πού είναι πολυάσχολες, πού κάνουν αυστη
ρή καί μονότονη δίαιτα, εκείνες πού έχουν κακή λει
τουργία τού παρασυμπαθητικού συστήματος, έχουν ξη
ρά επιδερμίδα κατά κανόνα μπορεί νά πή κανείς καί χω
ρίς καμμιά έξαίρεσι.

Κατά συνέπεια, αγαπητές μου Άναγνώστριες, γιά 
ν’ άποφύγετε τήν μόνιμη κατάστασι τής ξηρότητος τής 
έπιδερμίδος σας, πρέπει νά ξεκουράζετε τον οργανισμό 
σας, νά φροντίζετε νά έχουν ήρεμία τά νεύρα σας καί νά 
κοιμάσθε πάντοτε καλά, νά μήν έχετε περιττές καί βα
σανιστικές έγνοιες.

Νά μή συνηθίζετε σέ ποσότητες καταχρήσεως εκεί
νων πού διεγείρουν τον οργανισμό σας, δπως είναι τό 
τσάϊ, ό καφές, τά διάφορα ποτά πού περιέχουν οινό
πνευμα, τό κάπνισμα, γιατί κάνουν έντονη τήν εργασία 
τού κυκλοφοριακοΰ συστήματος καί υποβάλλουν σέ σκλη
ρή δοκιμασία τά τριχοειδή αγγεία.

Θά συνεχίσουμε αγαπητές άναγνώστριες στο επό
μενο τεύχος πάλι γιά τήν περιποίησι τοϋ ξηρού δέρμα
τος.
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ΟΤΑΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

« Ο ταν ή ά α τυνομ ία  άπεργί] . .  .»

Μ ετάφραΟ ις έ χ  τον  
READER’S DIGEST

'Υπό Μοιράρχου
ΧΡ. Π Ο ΖΙΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ

Τ ........................................Μ α γεγονότα που περιγραφονται 
παρέχουν ένα δίδαγμα: 'Όταν παύση 
νά ύπάρχη ή άστυνομική προστασία, 
καταργεΐται 6 φραγμός ό όποιος χω 
ρίζει τόν πολιτισμόν άπό τό χάος καί 
τήν αναρχίαν.

Τήν ήμέραν πού ή πόλις τοΰ Μόν
τρεαλ μετεβλήθη εις πόλιν χωρίς α
στυνομικούς, ό Διευθυντής Τραπέζης 
Τζίλ Μαντόρ, ανύποπτος, έφυγε ώς 
συνήθως εις τάς 9.30 τό πρωί διά νά 
μεταβή άπό τό σπίτι εις τήν έργασίαν 
του. ΤΗτο μία ωραία ήμερα τοΰ ’Ο
κτωβρίου — φωτεινή καί δροσερή—  
καί κατά τήν διάρκειαν τής Ιδλέπτου 
μέ τό αύτοκίνητον, διαδρομής, ό Μάν- 
τορ παρετήρησε δτι τά φΰλλα τών δέν
δρων είχαν πλέον πάρει τό φθινοπωρι
νόν χρυσοκοκκινον χρώμα των. Δέν 
έγνώριζεν δτι ή άστυνομίά είχε κα 
τέλθη εις άιπεργίαν, μέχρις δτου ε- 
φθασε εις τήν τράπεζαν καί ένας ανή
συχος ταμίας τόν προΰπάντησεν μέ τά 
νέα δτι ή πόλις ήτο εις τήν πλήρη διά- 
θεσιν των εγκληματιών. «Μήν άνησυ- 
χής» τόν διεβεβαίωσεν δ Μάντορ. « Ε 
μείς είμαστε ενα μικρό υποκατάστη
μα καί οΐ λησταί δέν θά έλθουν εδώ».

Ό  Μάντορ δέν ήτο ό μόνος ό όποι
ος δέν είχε ιδέαν περί τής απεργίας. 
Οί περισσότεροι άπό τούς κατοίκους 
τοΰ Μόντρεαλ έπληροφοροΰντο μόλις 
τώρα τό γεγονός, δεδομένου δτι δέν ύ- 
πήρξε προειδοποίησις. Αί πρωϊναί έ- 
φημερίδες είχον άπλίος δημοσιεύσει 
τήν είδησιν δτι οί άνδρες τής αστυνο
μίας θα συνεκεντροΰντο τήν 9ην π.μ. 
εις τό Στάδιον Ιΐώλ-Σωβέ διά νά λά
βουν γνώσιν των εισηγήσεων μιας δι
αιτητικής επιτροπής σχετικά μέ τούς 
μισθούς καί άλλα θέματα πού παρέμε
ναν έκκρεμή από έτους σχεδόν. Κα
νείς όμως δέν είχε προβλέφει άπεργί- 
αν, διότι έκ τοΰ Νόμου απαγορεύεται

εις τούς ’Αστυνομικούς καί Πυροσβέ- 
στας νά άπεργοΰν.

Τήν ιδίαν περίπου ώραν μέ τόν 
Μάντορ ένας άλλος κάτοικος τοΰ Μόν
τρεαλ ό Ρενέ Μάρτιν έπληροφορεΐτο 
τά περί απεργίας. Ό  Μάρτιν ήλικίας 
25 Ιτών, ήτο άστυφύλαξ, υπηρετών 
εις τά περιπολικά αύτοκίνητα τής α
στυνομίας. "Οταν λοιπόν παρουσιάσθη 
εις τό Τμήμα διά νά άναλάβη υπηρε
σίαν διειπίστωσε δτι μέλη τής αδελφό
τητος αστυνομικών τοΰ Μόντρεαλ, εί
χαν περιέλθη κατά τάς 7.30' π.μ. 25 
υπηρεσίας καί είχον ειδοποιήσει τούς 
άνδρας νά άφήσουν αμέσως τάς θέσεις 
των καί νά μεταβοΰν εις τήν συγκέν- 
τρωσιν τοΰ Σταδίου. Κατάπληκτος καί 
ταραγμένος άπό τήν άποκάλυψιν δτι 
έπρόκειτο περί απεργίας, δ Μάρτιν 
κατηυθύνθη μέ τό αύτοκίνητόν του εις 
τό Στάδιον. ’Ήδη εύρίσκοντο έκεϊ ει
κοσάδες κυανολεύκων περιπολικών 
τής ’Αστυνομίας. Τό σύνολον σχεδόν 
τών 3.784 άνόρών τής αστυνομίας του 
Μόντρεαλ ήσαν παρόντες.

"Ετσι, εις τάς 7 Όκτφβρίου, ή με-

γαλυτέρα πόλις τοΰ Καναδά καί μία 
άπό τάς πλέον πολιτισμένος πόλεις 
τοΰ κόσμου, έμαθε τί σημαίνει ή έλ- 
λειψις αστυνομικής προστασίας επί ό- 
λόκληρον ήμέραν καί νύκτα. Ό  άπο- 
λογισμός τής «μαύρης Τρίτης», ώς έ
χει όνομασθή τό 24ωρον τής δοκιμα
σίας, υπήρξε φοβερός. Δύο άτομα έ- 
οονεύθησαν καί έτερα 48 ετραυματί- 
σθησαν. Διεπράχθησαν έπτά ληστεϊαι 
τραπεζών, σχεδόν τό εν δέκατον τοΰ 
συνόλου τών ληστειών τοΰ παρελθόν
τος έτους, ώς επίσης καί 17 άλλαι λη- 
στεΐαι υπό τήν άπειλήν δπλου. Πει- 
Οαρχημένοι καί ειρηνικοί υπό όμαλάς 
περιστάσεις πολΐται, έξετράπησαν καί 
θραύσαντες 1000 ύαλίνους προθήκας 
καταστημάτων εϊς τό κέντρον τής πό- 
λεως, προέβησαν εις διαρπαγήν τών 
εμπορευμάτων. Αί άπώλειαι καί ζη 
μία ι ύπερέβησαν τό εν έκατομμύριον 
δολλάρια.

Ά λλ’ ή ξηρά στατιστική καί μόνον 
δέν έξηγεϊ πολλά πράγματα. Ό  με
γάλος έν προκειμένω κίνδυνος εμφα
νίζεται άπό κοινωνικής καί ψυχολογι-
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κής πλευράς. Ί α  γεγονότα έπεβεβαί- 
ώσαν καί πάλιν ότι ή μετάβασις άπδ 
τόν πολιτισμόν εις τό χάος καί τήν α
ναρχίαν είναι πολύ εύκολος.

Διά τό πλεΐστον των κατοίκων ή 
ήμερα τής απεργίας ήτο κατά τό μάλ
λον καί ήττον ήρεμος. Έκτος άπό τήν 
αρρυθμίαν εις τήν κυκλοφορίαν των ο
χημάτων, τό κοινόν έδοκίμασεν δλί- 
γας ενοχλήσεις. ’Άλλωστε δέν ήτο τε
λείως ακριβές ότι ή πόλις έστερεΐτο 
παντελώς άστυνομικών. Εις τό άρχη- 
γεΐον τής Αστυνομίας 47 αστυνομικοί 
— μή μέλη τής αδελφότητος—  παρέ- 
μειναν έν υπηρεσία διαβιβάζοντες ε
πείγουσας κλήσεις συνδρομής εις τήν 
αστυνομίαν τοΰ Κεμπέκ ή όποια τελι- 
κως άπέστειλε 150 έκ των περιπο
λικών αυτοκινήτων της εις τούς δρό
μους τοΰ Μόντρεαλ.

Γρήγορα πάντως άπεδείχθη δτι ή 
έπαρχιακή αστυνομία δέν ήδύνατο νά 
άνταποκριθή εις τάς κλήσεις βοήθει
ας έκ Μόντρεαλ.

Ό  Τζίλ Μάντορ εις τό υποκατάστη
μά του, εΓχεν ένδοιασμούς καθώς οί 
πελάται συνεζήτουν περιπτώσεις λη
στειών εις άλλας τραπέζας.

Κατά τήν συγκέντρωσιν τών άστυ
νομικών εις τό στάόιον, ό Ρενέ Μάρ- 
τιν, άκούων τάς ομιλίας τών ήγετών 
τής άδελφότητος, ευρίσκετο εις δίληα- 
μα. "Αν καί υποστήριζε τούς σκοπούς 
τής άδελφότητος, έπίστευεν ότι δέν 
έπρεπε νά έπιτρέπεται ή άπεργία 
τών μαχίμων άστυνομικών ύπηρεσιών. 
Ό  Μάρτιν ήγάπα τό επάγγελμά του 
καί δέν ένόμιζε ότι τό κοινόν τοΰ 
Μόντρεαλ διέκειτο έχθρικώς ή έπεδεί- 
κνυε αγνωμοσύνην πρός τήν αστυνομί
αν. Αντιθέτως μάλιστα διάχυτος ήτο 
δ θαυμασμός διά τόν τρόπον έξελίξε- 
ως τής άστυνομίας τοΰ Μόντρεαλ κα
τά τά τελευταία Ιτη εις σώμα αόρι
στον μέ προσωπικόν νέον, έμφανίσι- 
μον, ικανόν, εύσυνείδητον, μέ τήν 
καλλιτέραν εις τήν χώραν έκιπαίδευ- 
σιν καί υψηλόν επίπεδον πειθαρχίας 
μέχρι τής άποστρατείας του.

Έπί διάστημα πάντως δύο ετών, ή 
ένωσις τών άστυνομικών ήσθάνετο ότι 
ήγνοεΐτο, ότι είχε αποκοπή άπό μίαν 
διοίκησιν ή όποια δέν ήθελε νά άνα- 
γνωρίση τό αίτημα ότι οί αστυνομι
κοί τοΰ Μόντρεαλ έδικαιοΰντο νά λαμ
βάνουν τάς ιδίας τουλάχιστον άποδο- 
χάς ως οί συνάδελφοί των τοΰ Τορόν
το, τής δευτέρας μεγάλης πόλεως τοΰ 
Καναδά. Τώρα οί άνδρες θά παρέ- 
μειναν έδώ όχι «έν άπεργία» άλλά είς 
«συνέλευσιν μελέτης» τών προβλημά

των των μέχρις ίκανοποιήσεως αυτών 
τά όποια έζήτουν.

'Όταν ό Μάρτιν μετέβη είς τήν οι
κίαν του, ή σύζυγός του έφαίνετο Α
πογοητευμένη. Έγνώριζε ότι τά 105 
δολλάρια έβδομαδιαίως δέν ήσαν αρ
κετά καί ότι οί άστυνομικοί ήξιζον 
καλλιτέρας τύχης. Άλλά όπως αργό
τερα τηίδία ένεθυμήθη, «είμαι μία μη
τέρα», είπεν «καί έσκέφθην τήν άγω- 
νίαν μερικών άλλων γυναικών τών ό
ποιων τό παιδί δυνατόν νά έκινδύνευ- 
εν ή νά έχάνετο. . . »

’Έξω, χωρίς άστυνομίαν είς τούς 
δρόμους, τά έγκλημα ήρχισε νά άνα- 
πτύσσεται. Μέ τήν αύξησιν τής συχνό
τητας τών ληστειών, μερικά άπό τά ά- 
πομεμακρυσμένα ύ π οκαταστήματα 
τραπεζών έκλεισαν. Είς τάς 1.45'μ.μ. 
ό Μάντορ είδοποιήθη τηλεφωνικώς ά
πό τό Κεντρικόν νά έπιτρέπη τήν εί
σοδον μόνον είς γνωστούς πελάτας. 
Κατόπιν τούτου ό Μάντορ έκλειδω- 
σεν αυτοπροσώπως τήν ύαλίνην θύραν 
τοΰ υποκαταστήματος. Πέντε λεπτά 
άργότερα, καθώς έτοιμάζετο νά έξ- 
έλθη πρός λήψιν γεύματος, είδε άπό 
τό μεγάλο παράθυρο τοΰ γραφείου του 
τρεις μασκοφόρους άνδρας —  είς έκ 
τών όποιων έφερε κυνηγετικόν όπλον 
—· νά τρέχουν πρός τήν τράπεζαν.

Ενστικτωδώς ό Μάντορ έπίεσε τό 
κομβίον συναγερμοΰ. Ό  άνδρας μέ τό 
κυνηγετικόν όπλον κατέφερε μέ τό 
κοντάκιον ισχυρόν κτύπημα έπί τής 
ύαλίνης θύρας. Τό κρύσταλλον έθρυ- 
ματίσθη καί οί λησταί είσώρμησαν είς 
τό υποκατάστημα. Ό  άνθρωπος μέ τό 
κυνηγετικόν όπλον είπε είς τόν Μάν
τορ «Μην κινηθής διότι θά σέ ξαπλώ
σω κάτω» καί αυτός τρομοκρατημένος 
ύπήκουσε.

Οί υπόλοιποι τής συμμορίας, μέ πε
ρίστροφα άνά χείρας, άφήρεσαν 2.000 
δολλάρια άπό τά συρτάρια τοΰ Τα
μείου.

Ύπό όμαλάς περιστάσεις οί λησταί 
έπρεπε νά έχουν άπομακρυνθή τό τα- 
χύτερον διότι συνήθως μετά τήν πίε- 
σιν τοΰ κομβίου συναγερμοΰ ή Αστυνο
μία. κατέφθανε είς χρόνον μικρότερον 
τοΰ ένός καί ήμίσεως λεπτού. ’Αλλά 
τώρα, άντί τής φυγής, δ ληστής μέ τό 
κυνηγετικόν όπλον διέταξε τόν ταμίαν 
νά άνοιξη τό κεντρικόν Χρηματοκι- 
βώτιον άπό τό όποιον οί άλλοι «έξά- 
φρισαν» 26.000 δολλάρια —  τήν με- 
γαλυτέραν λείαν τής ήμέρας. Ή  όλη 
έπιχείρησις όιήρκεσε 5 έως 6 λεπτά.

Ή  έπαρχιακή άστυνομία έφθασε έ-

πί τόιπου 15 λεπτά βραδύτερον.

Ενωρίς τήν πρωίαν ό Λουσιέν Σώλ 
νιερ, διευθυντής πόλεως, άπηύθυνε ά
πό ραδιοφώνου τηλεοράσεως καί τύ
που, έκκλησιν πρός τούς κατοίκους 
τοΰ Μόντρεαλ όπως «διατηρήσουν τήν 
ψυχραιμίαν των, έπαγρυπνοΰ.ν, παρα
μείνουν είς τάς οίκίας των καί προστα
τεύσουν τήν ιδιοκτησίαν των». Καί ό 
πληθυσμός, κατ’ άρχάς, άπέφυγεν τήν 
κάθοδον είς περιοχάς τοΰ κέντρου τής 
πόλεως. Ή  κίνησις τών όχημάτων ή
το άραιά καί άνευ έπεισοδίου τινός. 
Αίφνιδίως όμως, πέριξ τοΰ Δημαρ
χείου, είς τήν συνοικίαν τής παλαιάς 
πόλεως, μερικά ταξί ήρχισαν νά κορ- 
νάρουν παρατεταμένα καί έν συνεχεία 
νά σχηματίζουν πομπήν. Τό σημεΐον 
αύτό, δηλαδή, ή 7.30 μ.μ. περίπου, 
άπετέλεσε τήν Αφετηρίαν μιας νυκτός 
άναρχίας.

Μέ τήν πομπήν συνηνώθησαν καί 
άλλα ταξί καί έντός ολίγου αΰτη ήρί- 
θμει 75 όχήματα είς τά όποια, πλήν 
τών δδηγών, έπέβαινον καί πολιτικοί 
έξτρεμισταί. Σημειωτέον ότι μεταξύ 
τής «Κινήσεως πρός άπελευθέρωσιν 
τών ταξί», ή οποία ήλεγχε δλιγώτε- 
ρους τών 200, άπό τούς 2.400 όόη- 
γούς ταξί, καί τοΰ «Λαϊκοΰ άπελευθε- 
ρωτικοΰ Μετώπου», μιάς μικράς δμά- 
δος Μαοϊκών καί ριζοσπαστών σπου
δαστών, οί όποιοι ίσχυρίζοντο ότι «ή 
φασιστική διοίκησις ,τοΰ Μόντρεαλ έ- 
πώλησαν είς τούς καπιταλιστάς τά 
συμφέροντα τών δδηγών ταξί», είχε 
συναφθή ένα είδος μονίμου συμμαχί- 
ας. Ή  πομπή έστάθμευσε έξωθι τοΰ 
γκαράζ τής έταιρίας λιμουζινών πρός 
τήν όποιαν ή Κυβέρνησις είχε παρα
χωρήσει τό δικαίωμα μεταφοράς έπι- 
βατών έκ τοΰ Αεροδρομίου τής πόλεως 
είς άνταλλαγήν τής προσφερομένης 
ήγγυημένης έξυπηρετήσεως. Διά τούς 
διασπαστάς καί τούς τρομοκράτας καί 
έν Απουσία Αστυνομικής δυνάμεως ά- 
ναχαιτήσεως, ή νύξ αΰτη ήτο ιδεώδης 
διά πολιτικήν έκμετάλλευσιν έν τφ 
πλαισίφ τοΰ εύρυτέρου σκοποΰ τής Α
πελευθερώσεις, τοΰ Κεμπέκ άπό την 
«’Αγγλικήν  κυριαρχίαν».

Περί τάς 7.45 μ.μ. διά σήματος ή 
’Αστυνομία Κεμπέκ διέταξε τήν Απο
στολήν 20 άνδρών είς τό προαναφερ- 
θέν γκαράζ, περί δέ τάς 8.45' μ.μ. ε- 
πηκολούθησεν ή Αποστολή έπειγόν-

τως καί ετέρων 50.
Ή δη οί διαδηλωταί έκραύγαζον έν 

χορώ «Τό Κεμπέκ είς τούς κατοίκους 
τοΰ Κε_απέκ» καί έρριπτον λίθους καί 
βόμβας Μολότωφ. Στόχοι τών έμπρη- 
στικών βομβών ήσαν τέσσαρα λεωφο-



ρεια τής Εταιρίας έσταθμευμένα ε- 
ξωθι τοΰ γκαράζ, τά δποΐα ταχέως πα- 
ρεδόθησαν εις τάς φλόγας.

Διαδηλωταί ώθησαν έν έκ των και- 
ομένων λεωφορείων εις μικράν κατω
φέρειαν Γνα έπιπέσει κατά των θυρών 
τοΰ γκαράζ. Οί πυροσβέσται συγκρα- 
τούμενοι εις άπόστασιν άπό τους τα
ραχοποιούς, ήναγκάσθησαν νά χρησι
μοποιούν τούς πυροσβεστικούς σωλή
νας έξ άποστάσεως. Κατόπιν, κάποι
ος φρουράς, εις τήν στέγην ένός διο- 
ρόφου κτιρίου ήνοιξε πΰρ κατά τοΰ 
πλήθους μέ εν κυνηγετικόν δπλον καί 
άνταπήντησαν διά πυροβολισμών ά
γνωστοι έκ τής στέγης οικίας εις τήν 
άλλην πλευράν τής όδοΰ.

Ή το ή πρώτη φορά πού τό Μόντρε
αλ παρίστατο μάρτυς παρόμοιας οδο
μαχίας, τής όποιας τό αποτέλεσμα ή- 
το δ θανάσιμος τραυματισμός ένός ύ- 
παξιωματικοΰ τής έπαρχιακής άστυ- 
νομίας. (τό δεύτερον θΰμα τοΰ 24ώ- 
ρου ήτο ένας διαρρήκτης ό όιποΐος έ- 
jcυροβολήθη από τόν ιδιοκτήτην τής 
ρίκίας) . Ό  έπόμενος προορισμός τοΰ 
πλήθους ήτο τό ξενοδοχεΐον Βασίλισ
σα Έλισμβετ τοΰ όποιου έθρυματίσθη- 
σαν άπαντα τά παράθυρα τής προσό- 
ψεως. Άπό εκεί, τό ξενοδοχεΐον Σέ- 
ρατον άπεϊχεν ελάχιστα. Αλλά καθ’ 
ρδόν οί διαδηλωταί έσταμάτησαν πρό 
τοΰ ξενοδοχείου Γουίντσορ, δπου ελει- 
τούργει τό νέον κοσμικόν έστιατόρι- 
ον, «τό χρυσοΰν πλοΐον», άνήκον εις 
τόν Δήμαρχον τής πόλεως. Τά πολυ
τελή παραπετάσματα έσχίσθησαν, τά 
υαλικά εθραύθησαν καί μικροπυρκαϊ- 
αί προεκλήθησαν εις διάφορα σημεία. 
’Ήδη πλέον οί δρόμοι εις τήν καρδίαν 
τής πόλεως ήρχισαν νά βρίθουν άπό 
άρπαγας καί βανδάλους παντός εί
δους.

’Επί δύο συνεχείς χαοτικάς ώρας ό 
όχλος έπεδίδετο εί ςτό εργον του, ανε
νόχλητος σχεδόν άπό τήν σκιώδη καί 
έν συγχύσει τελοΰσαν δύναμιν τής ά- 
στυνομίας τοΰ Κεμπέκ. Καθ’ δλον τό 
μήκος τής Κεντρικής όδοΰ τής Αγίας 
Αικατερίνης καί εις Ικτασιν 21 οικο
δομικών τετραγώνων, ή καταστροφή 
των άξίας 300.000 δολλαρίων ύάλΓ- 
νων προθηκών τών καταστημάτων μό
λις καί μετά βίας ήκούετο μέσα εις 
τάς φωνάς τοΰ πλήθους καί τήν συνε
χή κροΰσιν τών κωδώνων συναγερ- 
μοΰ. Έν συνόλω πλέον τών 156 κατα
στημάτων αί προθήκαι έθραύσθησαν 
καί τά έμπορεύματα διηρπάγησαν — 
Ραδιόφωνα, στερεοφωνικαί μονάδες, 
φορέματα, γούνινα έπανωφόρια καί 
διάφορα έτερα άντικείμενα.

Τά άποβράσματα τής κοινωνίας 
μετέσχον εις τάς έκδηλώσεις τής νυ- 
κτός ταύτης καί πιθανόν καί μερικοί 
πτωχοί άνθρωποι. ’Αλλά παρόντες ή- 
σαν έπίσης καί λεγόμενοι άξιοσέβα- 
στοι πολΐται τής μεσαίας τάξεως. 'Έ 
νας καλοενδεδυμένος άνδρας μέ έν 
γούνινον παλτόν εις έκαστον βραχίονα 
διέσχισε δρομαίως τήν όδόν Αγίας 
Αίκατερίντγ κραυγάζων «ένα διά τήν 
γυναίκα μου καί ένα διά τήν φίλην 
μου». Εις μεσόκοπος κύριος, άντιλαμ- 
βανόμενος νεαρόν ό όποιος έτοιμάζετο 
νά άρπάση γούνινον έπανωφόριον, 
προσεπάθησε διά συμβουλών νά άπο- 
τρέψη αυτόν —  καί έδέχθη τήν έπί- 
θεσιν δύο ετέρων βανδάλων διά τήν 
παρέμβασίν του. . .

Μολαταΰτα, άπό μιας πλευράς έ- 
πλανάτο εις τούς δρόμους κάποια άτ- 
μόσφαιρα καρναβαλιού, μία έορταστι- 
κότης άνάλογος τής τών Χριστουγέν
νων. Δέν υπήρχε τίποτε τό συγκεκα- 
λυμμένον εις τάς κλοπάς. Πολλοί άπό 
τούς άνθρώπους οί όποιοι τώρα κα- 
τήρχοντο εις τήν όδόν Ά γ . Αικατερί
νης, έλκυόμενοι άπό τάς άφηγήσεις 
τοΰ ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως, 
ήρκοΰντο εις τό νά παρίστανται άπλοι 
θεαταί. ’Αλλά μερικοί, ευθύς ως έβλε- 
πον τάς θραυομένας προθήκας, έλάμ- 
βανον μέρος εις τήν λεηλασίαν τοΰ πε
ριεχομένου των. Μέ τήν ελλειψιν α
στυνομίας τό αίσθημα τοΰ φόβου έπαυ
σε νά ύπάρχη.

Εις τό στάδιον Πώυ-Σωβέ ό Μάρτιν 
ήκουσε τόν Πρόεδρον τής άδελφότητος 
άστυνομικών νά άναγγέλη δτι αί νο
μοθετικά! άρχαί τοΰ Κεμπέκ διέταξαν 
επάνοδον τών άπεργών εις τήν έργα- 
σίαν των μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, άλ
λως θά άντιμετώπιζαν βαρέα πρόστι
μα καί διαγραφήν τής άδελφότητος ά
πό τήν χορείαν τών έπισήμων έργατι- 
κών ενώσεων. Πάντως δ Μάρτιν ή- 
σθάνθη δτι δέν ήσαν αί άπειλαί μόνον 
έκείναι αί όποΐαι έπανέφερον τά όρ
γανα εις τάς θέσεις των. «Ήτο», εί- 
πεν, «ό τρόπος μέ τόν όποιον οί διαδη
λωταί καί βάνδαλοι μετέβαλλον τήν 
πόλιν μας εις συντρίμματα».

Εις τάς 12.50' μ.μ. ή άστυνομία 
τοΰ Μόντρεαλ άνέλαβε έκ νέου υπη
ρεσίαν. Ή  17ωρος δοκιμασία είχε τε
λειώσει καί ό κόσμος έχαιρέτισε θερ
μά τό πρώτον γνώριμον κυανόλευκον 
περιπολικόν που εφθασε εις τήν γω
νίαν τών δδών Πήλ καί Α γίας Αικα

τερίνης.
Οί άστυνομικοί άνταπέδωσαν τόν 

χαιρετισμόν καί έπεδόθησαν εις τήν 
καταόίωξιν τών άπομενόντων άλητών,

διενεργήσαντες, δμοΰ μετά τής δυνά- 
μεως τής άστυνομίας Κεμπέκ, 104 
συλλήψεις.

ΙΙολλαί πτυχαί άφέθησαν δι’ έξέ- 
τασιν άργότερον. ΙΙ.χ. 196 διαρρήξεις 
άνεφέρθησαν εις διάστημα 24 ωρών, 
έν συγκρίσει μέ τόν κανονικόν δείκτην 
τών 335 δι’ ολόκληρον τήν έβδομάδα. 
Ή  λογικότης τοΰ προγράμματος προ
σβολής τών καταστημάτων βασιζομέ- 
νη εις τήν γνώσιν τοΰ τρόπου λειτουρ
γίας των, ύπεδείκνυε ότι τό έργον εί- 
χεν άναληφθή παρ’ έπαγγελματίών 
μάλλον καί όχι έρασιτεχνών.

Αλλά τήν μεγαλυτέραν άμηχανίαν 
καί άνησυχίαν προεκάλεσεν ή συμπε
ριφορά όμαλών άτόμων κατά τήν νύ
κτα εκείνη. Άνδρες καί γυναίκες κά
θε είδους καί τάξεως συνέρρεον εις 
τήν περιοχήν τής όδοΰ Α γίας Αικα
τερίνης, διότι έκεΐ διεδραματίζοντο 
τά γεγονότα, τών όποιων εναρξις έ- 
γένετο άπό Οργανωμένους έξτρεμι- 
στάς. Κα ίέκεί, έγκατελείπετο κάθε 
έπιφύλαξις καί περιορισμός.

Μόνον διά τής άναδρομής εις τά 
διατρέξαντα, οί πολΐται τοΰ Μόντρεαλ 
ησθάνθησαν πόσον εγγύς τής τραγω
δίας ήσαν τά θλιβερά συμβάντα. Κα
τά τήν διάρκειαν τών ταραχών καί 
τών λεηλασιών πολλοί κάτοικοι, δια- 
μένοντες εις τά προάστεια καί ιπαρα- 
κολουθοΰντες τηλεόρασιν, ένόμιζον 
δτι αί σκηναί τάς όποιας έβλεπον έ
πρεπε νά συμβαίνουν εις πόλιν ξένης 
χώρας. Ό  κλονισμός τήν έπομένην 
πρωίαν ήτο Ισχυρός δταν κατά τήν με- 
τάοασιν εις τά γραφεία των διεπίστω- 
νον τάς ζημίας καί έπάτουν εις τά 
συντρίμματα. Μεγάλην δμως έντύπω- 
σιν προεκάλεσε τό γεγονός δτι οί τρο- 
μοκράται είχον έπιλέξη ολίγους σχε- 
τικώς στόχους καί δτι κατά μέγα μέ
ρος τό συγκεντρωθέν βραδύτερον πλή
θος ήτο καλοπροαίρετον μάλλον καί 
οχι μέ άγριας διαθέσεις. Δέν έρρί- 
φθησαν εκρηκτικά! βόμβαι, ούδείς έ- 
κραύγασε συνθήματα σταυροφορίας 
κατά προσώπων ή ύπέρ φυλετικοΰ r, 
θρησκευτικού πολέμου. Έάν δμως ύ- 
πάρξη καί έπομένη φορά μέ περισ
σοτέρους στόχους καί άντικειμενικούς 
σκοπούς, ή γραμμή πού χωρίζει τόν 
πολιτισμόν άπό τήν άναρχίαν καί τό 
χάος θά άποδειχθή πράγματι πολύ

λεπτή.
Δέκα εξ ήμέρας μετά τήν λήξιν 

τής άπεργίας τών άστυνομικών, έπήλ- 
θε συμφωνία ώς πρός τούς μισθούς. 
Οΰτω ό βασικός μισθός τοΰ άστυφύλα- 
κος ώρίσθη όπό τής πόλεως είς 8.750 
δολλάρια έτησίως.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΜΙΑ

ΥΠΟΠΤΗ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ

Τήν εποχή πού έμενα στο διαμέρι
σμα τοΰ φίλου μου τοΰ Πουαρώ συν
ήθιζα να διαβάζω κάθε μέρα τήν 
«Πάτς». Ή ταν ένα φύλλο, πού έκα
νε τό παν γιά νά δημιουργή έντύπωσι 
στύ κοινό. Οί ειδήσεις ληστειών καί 
έγκλημάτων φιγουράριζαν στήν πρώ
τη σελίδα πάντοτε καί μέ χτυπητούς 
τίτλους, άντί νά γραφούν διακριτικά 
στήν τελευταία σελίδα.

«Ό Τραπεζιτικός υπάλληλος Σάμ- 
μυ Ντέηβις έξαφανίζεται συναποκο- 
μίζοντας τάς όμολογίας πενήντα χιλ
ιάδων λιρών»

«"Γπανδρος άνοιξε τήν στρόφιγγα 
τοΰ γκαζιού τής κουζίνας καί αύτο- 
κτόνησε, τό σπίτι του ήταν σωστή κό- 
λασις».

«Έξαφάνισις στενοδακτυλογράφου 
ή κοπέλλα ήταν νέα καί πολύ όμορ
φη. Πού είναι ή "Εντα Φίλντ;

—  Διάλεξε καί πάρε, είπα στόν 
ΙΙουαρώ όταν τοΰ διάβασα αύτούς 
τούς χτυπητούς τίτλους.

Άλλα ό φίλος μου, όπως έσπευσε 
νά μοΰ πή, δέν έπρόκειτο νά ένδια- 
φερθή γιά καμμιάν ύπόθεσι. ’Ήθελε 
νά επιθεωρήση τήν γκαρνταρόμπα 
του καί νά δή τί ελλείψεις είχε. Δέν 
πρόλαβε δμως νά τελείωση τήν φρά
ση του, δταν χτύπησε ή πόρτα μας 
καί μπήκε μιά εύσωμη ηλικιωμένη 
γυναίκα.

—  Είστε ό κύριος ΙΙουαρώ; ρώτη
σε τόν Βέλγο καταρρέοντας σέ μιά 
καρέκλα.

— Μάλιστα, δ Ηρακλής Πουαρώ, 
απάντησε ό φίλος μου μέ μιά υπό
κλιση.

—  Σάς φανταζόμουν διαφορετικό, 
αλλά δέν έχει καμμιά σημασία αύ-

τό. ’Έχω άκούσει δτι είστε πολύ έξυ
πνος. Θέλω λοιπόν νά μοΰ βρήτε τή 
μαγείρισσά μου πού εξαφανίσθηκε.

Ό  Πουαρώ κοίταξε τή γυναίκα κα- 
ταπρόσωπα. Γιά μιά άκόμη φορά τό 
ένδιαφέρον του είχε κεντριστή. Έγώ 
προσπάθησα νά κρύψω τό χαμόγελο 
πού ήρθε στά χείλη μου.

—  Δέν μπορώ νά καταλάβω τί συμ
βαίνει μέ τό ύπηρετικό προσωπικό, 
συνέχισε ή κυρία. Τί παράπονο έχει 
τό δικό μου; Τρώμε άπό τό ίδιο φα
γητό καί δέν γίνεται σχεδόν ποτέ 
καμμιά έξαίρεσις.

Ή  κυρία σταμάτησε γιά νά πάρη 
αναπνοή καί δ Πουαρώ βρήκε τήν 
ευκαιρία νά τής πή μέ δυνατή φωνή:

—  Κυρίά μου, πολύ φοβάμαι δτι 
κάνετε λάθος. Δέν άναλαμβάνω έρευ
νες γιά τό ύπηρετικό προσωπικό. 
Πρέπει νά καταλάβετε πώς είμαι ι
διωτικός ντέτεκτιβ.

—  Τό ξέρω, είπε ή κυρία. Καί 
σάς έξήγησα πώς θέλω νά βρήτε τή 
μαγείρισσά μου πού έφυγε άπό,τό σπί
τι τήν Τετάρτη καί δέν ξαναγύρισε. 
Χωρίς ν’ άφήση ένα σημείωμα νά 
μοΰ λέη ποΰ πήγε.

—  Λυπάμαι κυρία μου, αλλά τέ
τοιου είδους υποθέσεις δέν μ’ ενδια
φέρουν. Χαίρετε.

Καί τότε ή έπισκέπτριά μας έγινε 
κόκκινη σάν πατζάρι.

—  "Ωστε έτσι, έ; Άρνεΐστε νά δε- 
χθήτε μιά τέτοια περίπτωσι; Τί πε

ριμένετε; Νά είμαστε δλες κόμησσες 
καί νά χάνουμε τά διαμάντια μας; 
Σάς πληροφορώ κύριε, δτι μιά καλή 
μαγείρισσα άξίζει περισσότερα από 
τά διαμάντια. Αισθάνομαι σάν νά μοΰ 
έκλεψαν τό πολυτιμώτερο κόσμημα 
αύτή τή στιγμή.

Γιά μερικά δευτερόλεπτα δ Πουα
ρώ έμεινε τελείως ακίνητος. Μετά γέ
λασε καί ξανακάθησε.

—  Κυρία μου, έχετε δίκιο. Αύτό 
πού είπατε ήταν πολύ έξυπνο καί πο
λύ σωστό. Αύτή ή ύπόθεσις θά είναι 
κάτι καινούργιο γιά μένα, γιατί πο
τέ δέν μοΰ έχει τύχει κάτι σχετικό. 
’Εμπρός λοιπόν! Είπατε δτι ή μαγεί
ρισσά σας έφυγε τήν Τετάρτη, προ
χθές δηλαδή, καί δέν έπέστρεψε κα
θόλου ;

—  Ναί, τήν ήμέρα τής έξόδου της.
— Μήπως τής συνέβη κανένα ά-

τύχημα, κυρία μου; Τηλεφωνήσατε 
στήν ’Αστυνομία, στά νοσοκομεία;

—  Αύτό πίστευα κι έγώ μέχρι έ- 
χθές τό βράδυ, άλλά σήμερα τό πρωί 
έστειλε κάποιον νά πάρη τό μπαοΰλο 
της. "Αν ήμουν στο σπίτι δέν θά τήν 
άφηνα έτσι. Άκοΰτε θράσος! Μά βρι
σκόμουν στόν χασάπη.

—  Μπορείτε νά μοΰ τήν περιγρά- 
ψετε;

—  Είναι γύρω στά σαράντα, γερο
δεμένη, μέ γκρίζα μαλλιά. Εργαζό
ταν στό σπίτι μου δέκα δλόκληρα 
χρόνια.

£



— Μήπως λογοφέρατε μαζί της 
τήν Τετάρτη;

— "Οχι. "Αν γινόταν τέτοιο πρά
γμα θ’ άπέδιόα σ’ αυτό τη φυγή της.

— Πόσους υπηρέτες Ιχετε, κυρία 
μου;

— "Αλλη μία. Τήν "Αννυ, τήν κα
μαριέρα, μιά πολύ καλή κοπέλλα.Έ- 
χει τδ νοΰ της στ’ άγόρια διαρκώς, 
αλλά άμα τήν έπιβλέπης, άποδίδει 
πολύ.

—- Τά πήγαινε καλά μέ τή μαγεί
ρισσα:

— Μάλωναν κάπου-κάπου άλλά 
γενικά τά πήγαιναν καλά.

— Αυτή ή κοπέλλα δέν μπορεί νά 
ρίξη καθόλου φως στο μυστήριο;

—- "Υποστηρίζει δτι δέν μπορεί, 
άλλά ξέρετε τούς υπηρέτες. Άλλη- 
λοϋποστη ρ ίζο νται.

— Καλά, καλά, είπε δ Πουαρώ. 
θά πρέπει νά έξετάσω τά πράγματα 
άπό κοντά. ΙΙοΰ μένετε;

Μάς έδωσε τ’ όνομά της — κυρία 
Τόντ τήν έλεγαν — καί τήν διεύθυν- 
σί της —· δδός ΙΙρίγκηπος ’Αλβέρτου 
88 — καί έφυγε. Ό Πουαρώ ήταν 
ενθουσιασμένος πού θά άσχολείτο μέ 
κάτι έντελώς καινούργιο γι’ αυτόν, 
άλλά μέ προειδοποίησε νά μή μάθη 
τίποτα δ φίλος μας δ Τζάπ.

"Οταν κάμποση ώρα άργότερα χτύ
πησε τήν πόρτα τού σπιτιού τής κυ
ρίας Τόντ, μάς άνοιξε μιά όμορφη 
κοπελλίτσα μέ στολή καμαριέρας καί 
στδ βάθος τού χώλ φάνηκε ή οικο
δέσποινα.

— Μή φεύγης ’Άννυ, φώναξε στήν 
κοπέλλα. Ό κύριος είναι ντέτεκτιβ 
καί θέλει νά σοΰ κάνη μερικές έρω- 
τήσεις.

Ή έκφρασι πού πήρε τδ πρόσωπο 
τής "Αννυ ήταν ένα μίγμα άνησυχίας 
καί περιεργείας. Ό Πουαρώ είπε πώς 
ήθελε νά μιλήση στήν κοπέλλα ιδιαι
τέρως καί ή κυρία Τόντ κατσούφιασε. 
"Οταν μείναμε μόνοι μέ τήν κοπέλλα 
στό σαλονάκι, δ Πουαρώ τής είπε:

— Κατ’ άρχήν, δεσποινίς μου, πρέ
πει νά τονίσω, πώς δ,τι μάς πήτε θά 
είναι σοβαρό γιά μάς. Μόνον έσεΐς 
μπορείτε νά ρίξετε λίγο φώς στό σκο
τάδι. Χωρίς τή βοήθειά σας είναι ά- 
νίσχυρος.

Ή άνησυχία έξαφανίσθηκε άπό τό 
πρόσωπό της καί ή περιέργειά της 
μεγάλωσε.

— θά σάς πώς δ,τι ξέρω, κύριε, 
άπάντησε.

—- Πολύ ωραία, έκανε δ Πουαρώ 
καί τής χαμογέλασε φιλικά. Πρώτα 
πρώτα νά μοΰ πήτε τί σκέφτεσθε γιά 
δλα αυτά; Είστε πολύ έξυπνη κοπέλ
λα — αότό φαίνεται άπό τήν πρώτη

ματιά! Τί γνώμη έχετε γιά τήν έξα- 
φάνισι τής Έλίζάς;

Ή κοπέλλα πήρε θάρρος άπό τόν 
φιλικό τρόπο τού Πουαρώ καί ξανοί
χτηκε αμέσως σέ συζητήσεις.

— Φταίει τό έμπόριο τής λευκής 
σαρκός, κύριε. Πάντοτε τό έλεγα αυ
τό, έκανε. Ή Έλίζα μέ συμβούλευε 
νά τούς προσέχω. Νά μή μυρίζω ά- 
ρώματα, μοΰ έλεγε, νά μή δέχωμαι 
νά μέ κερνούν άγνωστοι, έστω κι άν 
δείχνουν πώς είναι τζέντλεμαν. Αυ
τά μοΰ έιπανελάμβανε διαρκώς. Καί 
τώρα έπεσε στά χέρια τους αυτή. Χί
λια τά έκατό αυτή τή στιγμή θά τα-' 
ξιδεύη γιά τήν Τουρκία ή γιά καμμιά 
άλλη χώρα τής ’Ανατολής, δπου έ
χουν πέρασι οί παχειές!

Ό Πουαρώ κατάφερε νά διατηρή- 
ση τή σοβαρότητά του.

— Eivat κι αύτή μιά άποψι, είπε. 
Πάντως σέ τέτοια περίπτωσι, δέν θά 
έστελνε νά πάρη τό μπαούλο.

— Γιατί κύριε; Δέν θά τής χρειά
ζονταν τά ρούχα της άκόμα κι έκεϊ;

— Ποιός ήρθε νά πάρη τό μπαού
λο;

-— 'Ο Κάρτερ ΙΙάτερσον, κύριε. "Ε
νας άχθοφόρος.

-— Ποιός τακτοποίησε τά πράγμα
τά της;

— Κανείς. Τό μπαούλο ήταν ήδη 
έτοιμο καί δεμένο μέ σχοινί.

— ”Α! Νά κάτι ενδιαφέρον. Αυ
τό άποδεικνύει πώς δταν έφυγε τήν 
Τετάρτη, είχε πρόθεσι νά μήν ξανα- 
γυρίση. Καταλαβαίνετε, έτσι;

— Μάλιστα κύριε, έκανε ή "Αννυ 
λίγο σαστισμένη. Δέν τό είχα σκεφθή 
καθόλου. ’Αποκλείετε τελείως τήν ά- 
ποψί μου, δηλαδή;

— "Οχι άκριβώς, άπάντησε δ Που
αρώ καί πρόσθεσε: Μένατε στό ίδιο 
δωμάτιο;

— "Οχι, σέ χωριστά.
— Μήπως είχε πή ή Έλίζα δτι 

στε,νοχωριώταν γιά τίποτε; Εϊσαστε 
καί οι δυό ευχαριστημένες έδώ;

— Δέν άνέφερε ποτέ δτι είχε σκο
πό νά φύγη. Ή θέσι της έδώ ήταν 
πολύ καλή. Βέβαια ή κυρία είναι λί
γο παράξενη καί χώνει τή μύση της 
παντού, άλλά άν ή Έλίζα άποφάσιζε 
νά άλλάξη σπίτι, δέν θά έφευγε μέ 
τέτοιον τρόπο. Μά δέν νομίζω. Περ
νούσαμε καλά. 'Ο ένοικιαστής δέν 
μάς ενοχλεί καθόλου. Τό πρωί καί 
τό βράδυ τρώει μόνο, τήν υπόλοιπη 
μέρα λείπει στό Λονδίνο. "Οπως καί 
6 κύριος.

— Τόν συμπαθείτε τόν κύριό σας;
— Μάλλον. Είναι ήσυχος άνθρω

πος καί λίγο φιλάργυρος.
— Μήπως θυμάστε τά τελευταία

λόγια τής Έλίζας πριν φύγη;
—  Ναί, τά θυμάμαι: «"Αν μείνη 

καθόλου κομπόστα άπό ροδάκινο άπό 
τό άπόγευμα», είπε, «θά τό φάμε τό 
βράδυ, θά  κάνω καί πατάτες μέ μπέ
ικον». Λάτρευε τήν κομπόστα ροδά
κινο καί δέν μοΰ κάνει κατάπληξι άν 
μάθω δτι χρησιμοποίησαν τέτοια γιά 
δόλωμα γιά νά τήν παρασύρουν.

—  Ή  Τετάρτη ήταν ή συνηθισμέ
νη μέρα τής εξόδου της;

—  Μάλιστα. Ή  Έλίζα έβγαινε κά
θε Τετάρτη κι Ιγώ κάθε Πέμπτη.

Ό  Πουαρώ έκανε άκόμα λίγες έ- 
ρωτήσεις καί είπε στήν κοπέλλα δτι 
μπορούσε νά φύγη. Κατάφερε νά ά- 
παλύνη τόν θυμό τής κυρίας Τόντ 
πού δέν τήν άφήσαμε νά παρευρεθή 
στήν άνάκρισι —  δ Πουαρώ είναι κα
ταπληκτικός σέ κάτι τέτοια —  καί 
μετά τήν ρώτησε κι έμαθε δτι δ άν
τρας της δούλευε σέ μιά μεγάλη έται- 
ρία τού Λονδίνου καί δτι γύριζε στό 
σπίτι πάντοτε μετά τις έξη.

—  θά  είναι άναστατωμένος μ’ αυ
τήν τήν παράξενη ιστορία, έτσι; ρώ
τησε δ Πουαρώ.

—  Μπά, αύτόν δέν τόν άναστατώ- 
νει τίποτα, δήλωσε ή κυρία Τόντ. 
Μοΰ είπε νά μή στενοχωριέμαι καί 
νά προσλάβω άλλη μαγείρισσα. Είναι 
τόσο ήρεμος, πού μερικές φορές μοΰ 
δίνει στά νεύρα. Μοΰ είπε δτι μιά ά- 
χάριστη γυναίκα είναι μεγάλος μπε
λάς.

—  Καί δ ένοικιαστής τού σπιτιού, 
κυρία;

—  θ ά  έννοήτε τόν κύριο Σίμπσον. 
Τρώει τό πρωί καί τό βράδυ έδώ χω
ρίς ν’ άνακατεύεται σέ τίποτα άλλο.

—  Τί έπάγγελμα κάνει;
—- Εργάζεται σέ μιά τράπεζα.
Ή  γυναίκα άνέφερε τό δνομα τής 

τραπέζης καί άνατρίχιασα δταν θυ
μήθηκα τήν εϊδησι πού είχα διαβά
σει στό «Ντέηλυ Ντισπάτς».

—  Είναι μήπως νεαρός; ρώτησε δ 
Πουαρώ.

—  Νομίζω πώς είναι 28 χρονών. 
"Ενας ευγενικός καί πολύ ήσυχος 
νέος.

—  θά  ήθελα νά τόν ρωτήσω ώρι- 
σμένα πράγματα, δπως καί τόν σύζυ- 
γ όσας, άν είναι δυνατόν, θά  ξανάρ- 
θω τό βράδυ. Σάς συμβουλεύω νά ά- 
ναπαυθήτε λίγο, κυρία μου. Φαίνεστε 
κουρασμένη.

Ή  κυρία Τόντ άρχισε νά μάς άρα- 
διάζη τί είχε κάνει άπό τό πρωί. 'Ο 
Πουαρώ τήν διέκοψε εόγενικά, χαι
ρετήσαμε καί φύγαμε άπό τό σπίτι.

—  Περίεργη σύμπτωσις, είπα μό
λις βρεθήκαμε έξω. Ό  Σάμμυ Νταί- 
ηβις πού έξαφανίστηκε, εργαζόταν



στήν ίδια τράπεζα μέ τόν Σίμπσον. 
Λές νά ύπάρχη καμμιά σχέσις μετα
ξύ τους;

Ό Πουαρώ χαμογέλασε.
— 5Από τή μιά ένας τραπεζιτικός 

υπάλληλος τό έσκασε κι άπό την άλ- 
λ ημιά μαγείρισσα έξαφανίστηκε, εί
πε. Eivat δύσκολο νά βρής τί σχέση 
υπάρχει μεταξύ των γεγονότων, έκτος 
καί άν ύποθέσης πώς δ Νταίηβις έ
κανε έπίσκεψι στον Σίμπσον, έρω- 
τεύθηκε τήν μαγείρισσα καί τήν έπει
σε νά έξαφανισθή μαζί του!

Γέλασα μέ τό άστεΐο του, άλλά ό 
Πουαρώ παρέμεινε σοβαρός.

-— Πολύ παράξενη ύπόθεσις, μουρ
μούρισε. Καί μ’ ενδιαφέρει πολύ...

Τό ίδιο βράδυ ξαναπήγαμε στήν δ- 
δόν Πρίγκηπος ’Αλβέρτου καί είδαμε 
τόν Τόντ καί τόν Σίμπσον. Ό πρώτος 
ήταν ένας μελαγχολικός άνδρας μέ 
χλωμό πρόσωπο, γύρω στά σαράντα.

—  Ώ , ναί, είπε. Ή  Έλίζα. Πολύ 
καλή μαγείρισσα καί οικονόμος. Ξέ
ρετε, επιμένω πολύ στό ζήτημα τής 
οικονομίας.

— Πώς έξηγεΐτε τήν ξαφνική ά- 
ναχώρησί της;

— *Ω, μουρμούρισε δ Τόντ, ξέρε
τε φαντάζομαι άπό ύπηρέτες... Ή γυ
ναίκα μου είναι νευρική. Τό πρόβλη
μα δμως είναι πολύ απλό. Νά προσλά- 
βουμε μιά άλλη μαγείρισσα. Τί θά 
βγή μέ τή στενοχώρια;

Ό Σίμσον δέν μάς βοήθησε περισ
σότερο. Ήταν ένας λεπτός νεαρός μέ 
γυαλιά.

— Τήν έβλεπα πολύ σπάνια, α
πάντησε στήν έρώτησι τοΰ Πουαρώ. 
Ήταν κάπως ήλικιωμένη, έτσι; Τήν 
’ Αννυ τήν έβλεπα συχνότερα. Πολύ 
καλή κοπέλλα καί πολύ έξυπηρετική.

— Οι σχέσεις μεταξύ τών δύο γυ
ναικών ήσαν καλές;

Ό Σίμσον δέν ήξερε, άλλά ύπέθε- 
τε πώς ήταν καλές.

— Λοιπόν, δπως βλέπεις φίλε μου, 
δέν μάθαμε τίποτα τό σοβαρό, είπε δ 
Πουαρώ δταν βγήκαμε άπό τό σπίτι.

Ή άναχώρησί μας είχε καθυστερή
σει άπό τήν φλυαρία τής κυρίας Τόντ 
πο ύέπανέλαβε δ,τι μάς είχε πή μέ 
περισσότερες λεπτομέρειες.

•— Άπογοητεύθηκες; ρώτησα. Πε- 
ρίμενες νά μάθης τίποτα;

— Κάτι μπορούσα νά μάθω, είπε 
δ Πουαρώ, άλλά δέν βασιζόμουν σ' 
αύτό.

Τήν άλλη μέρα πήραμε ένα γράμ
μα άπό τήν κυρία Τόντ. Πληροφο
ρούσε τόν Πουαρώ δτι έπρεπε νά στα- 
ματήση τήν έρευνα, γιατί είχε άπο- 
φασισει νά πάρη άλλη μαγείρισσα. 
Πχε εσωκλείσει καί μιά λίρα γιά τά

τυχόν έξοδα. 'Όπως καταλαβαίνετε, 
δ Πουαρώ έγινε έξω φρενών καί ώρ- 
κίσθηκε νά μή σταματήση άν δέν μά
θαινε τί είχε συμβή.

—  Πώς; τόν ρώτησα, κι αύτό τόν 
καλμάρησε κάπως.

— Πρώτα - πρώτα θά δημοσιεύ
σουμε σέ δλες τις έφημερίδες αυτήν 
τήν άγγελία: «"Αν ή Έλίζα θελήση 
νά έπισκεςρθή αύτή τή διεύθυνσι, θά 
μάθη κάτι άπό τό όποιο θά κερδίση 
πολλά». Νά τό βάλης σέ δλες τις έ
φημερίδες, Χάστιγκς. "Οσο γιά μένα, 
θά κάνω μιά δική μου έρευνα.

Τόν ξαναεϊδα τό βράδυ, δπότε μοΰ 
έξιστόρησε τις ένέργειές του.

- -  Πέρασα άπό τό γραφείο τού 
Τόντ. "Ηταν έκεΐ τήν Τετάρτη καί έξ 
άλλου έχει πολύ καλή φήμη. "Οσο 
γιά τόν Σίμσον, πήγε τήν Τετάρτη, 
άλλά τήν Πέμπτη ήταν άρρωστο^ κι 
έμεινε στό σπίτι. Δέν είχε πολλά πά- 
ρε-δώσε μέ τόν Ντέηβις. Τίποτε τό 
παράξενο σέ δλα αυτά. Μού φαίνεται 
δτι πρέπει νά στηρίξουμε δλες τις έλ- 
πίδες μας στήν άγγελία.

Ή  άγγελία δημοσιεύθηκε μιά όλό- 
κληρη έβδομάδα καί δ Πουαρώ περί- 
μενε υπομονετικά σκαλίζοντας τό .τα
χυδρομείο του σχολαστικά κάθε μέρα. 
Τελικά τήν Τετάρτη πληρωθήκαμε 
γιά τήν άναμονή μας. Ή  Έλίζα Ντάν 
ήρθε στό διαμέρισμά μας καί ήταν ά- 
κριβώς δπως τήν είχε περιγράφει ή 
κυρία Τόντ.

—  Διάβασα τήν άγγελία σας καί 
ήρθα, είπε. Σκέφθηκα δτι θά κάνατε 
λάθος, άφού έχω πάρει ήδη τήν κλη
ρονομιά.

Ό  Πουαρώ έξέτασε τή γυναίκα 
προσεκτικά καί τής πρόσφερε ένα κά
θισμα.

— Ή  άλήθεια είναι, είπε, δτι ή 
κυρία Τόντ άνησύχησε πολύ. Φοβή
θηκε μήπως πάθατε κακό.

—  ’Ώστε δέν έλαβε τό γράμμα 
μου; ρώτησε έκπληκτη ή Έλίζα.

—  Δέν έλαβε τίποτα δικό σας, εί
πε ό Πουαρώ. Θέλετε νά μού τά διη- 
γηθήτε δλα άπ’ τήν άρχή;

Ή  Έλίζα Ντάν δέν έφερε καμμιά 
άντίρρησι καί άρχισε τήν άφήγησί 
της.

— Καθώς γύριζα στό σπίτι τήν 
Τετάρτη τό βράδυ καί ήμουν πολύ 
κοντά μέ σταμάτησε κάποιος κύριος. 
"Ηταν ψηλός, φορούσε καπέλλο καί 
είχε μούσι. Μέ ρώτησε άν ήμουν ή 
Έλίζα Ντάν καί δταν τοΰ άπάντησα 
καταφατικά, είπε: «Πήγα σπίτι καί 
μοΰ είπαν πώς θά σάς συναντούσα στό 
δρόμο. Μις Ντάν, έρχομαι κατ' ευ
θείαν άπό τήν Αύστραλία γιά νά σάς 
βρώ. Ξέρετε τό όνομα τής γιαγιάς

σας;» Άπάντησα πώς ήταν Τζαίην 
Έμτ. «’Ακριβώς», μοΰ είπε. «Λοιπόν 
μις Ντάν, σάς πληροφορώ πώς ή για
γιά σας είχε μιά πολύ στενή φίλη, 
τήν Ρόζα Λήτς. Ή  φίλη της αύτή 
πήγε στήν Αύστραλία δπου παντρεύ
τηκε μέ κάποιον πλούσιο. Τό ζευγά
ρι πέθανε πολύ γρήγορα καί ή για
γιά σας κληρονόμησε τήν περιουσία 
τους. Πέθανε κι αύτή πριν άπό λίγες 
μέρες καί σάς κληροδότησε ένα σπίτι 
στήν Α γγλία  κι ένα χρηματικόν πο- 
σόν».

» Τά έχασα τελείως, συνέχισε ή 
Έλίζα Ντάν. Γιά μιά στιγμή έβαλα 
άσχημα πράγματα μέ τό νοΰ μου, 
άλλά αύτός ό κύριος τό κατάλαβε καί 
μού χαμογέλασε. Μοΰ έδωσε κάτι 
χαρτιά νά τά δώ. Μοΰ έδωσε ένα 
γράμμα τοΰ συμβολαιογραφείου 
Χάρτς καί Κρόσετ τής Μελβούρνης 
καί τήν κάρτα του. "Ηταν ό κύριος 
Κρόσετ. «Υπάρχουν δμως δυό δροι, 
πρόσθεσε. Ή  πελάτισσά μας ήταν λί
γο έκκεντρική ξέρετε. Ή  διαθήκη β
ρίζει δτι πρέπει νά παραλάβετε τό 
σπίτι πριν άπό αύριο τό μεσημέρι. Ό  
δεύτερος όρος δέν είναι καί τόσο ση
μαντικός. Λέει δτι δέν πρέπει νά έ- 
ξασκήτε τό έπάγγελμα μιάς υπηρέ
τριας». «Μά κύριε Κρόσετ, είμαι μα
γείρισσα άναφώνησα. Δέν σάς τό εί
παν στό σπίτι;» Ό  κύριος Κρόσετ 
μού είπε πώς είχε σχηματίσει τήν 
έντύπωσι δτι ήμουν γκουβερνάντα. 
Τόν ρώτησα άν θά έχανα τήν κληρο
νομιά καί μοΰ άπήντησε δτι σάν συμ
βολαιογράφος, ήξερε πώς νά έξαπα- 
τήση τό νόμο. «Ό μόνος τρόπος νά 
τά καταφέρουμε, είναι νά δηλώσετε 
δτι έγκαταλείφατε τό έπάγγελμά σας 
σήμερα τό άπόγευμα». Τόν ρώτησα 
πώς μπορούσε νά γίνη αύτό καί μοΰ 
χαμογέλασε: «’Αγαπητή μου μις
Ντάν, μπορείτε νά έγκαταλείψετε τή 
δουλειά σας δποτε θέλετε χωρίς νά 
χάσετε τά πράγματά σας. Ή  κυρία 
σας θά καταλάβη. Πρέπει δπωσδήπο- 
τε νά πάρετε τό τραίνο τών έντεκα 
καί πέντε άπό τόν σταθμό τοΰ Κίνγκς 
Κρός. Μπορώ νά σάς δώσω δέκα λί
ρες γιά τά έξοδα τοΰ ταξιδιού. "Οσο 
γιά τήν κυρία σας, γράψτε της δυό 
λόγια. Θά τής πάω τό σημείωμα δ 
ίδιος καί θά τής έξηγήσω πώς έχουν 
τά πράγματα». Συμφώνησα καί ύστε
ρα άπό ώρα έφτανα μέ τό τραίνο στό 
Κάμπερλαντ. Πίστευα δτι ήταν ένα ά
πό αύτά τά πράγματα πού γράφουν 
οι έφημερίδες. Φτάνοντας στήν διεύ
θυνσι πού μοΰ είχε δώσει δ συμβολαι
ογράφος δμως —  ένός άλλου συμβο
λαιογραφείου —  τά βρήκα δλα έν τά
ξει. Έπρόκειτο γιά ένα πολύ ώραίο
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σπιτάκι καί για ένα εισόδημα τριακο- 
σίων λιρών τό χρόνο. Οί συμβολαιο
γράφοι δεν ήξεραν πολλά πράγματα 
γι’ αυτό τό ζήτημα. Τούς είχε γρά
ψει κάποιος άπό τό Λονδίνο νά μοΰ 
δώσουν αύτό τό σπίτι καί έκατόν πε
νήντα λίρες για τούς πρώτους έξη μή
νες. Ό κύριος Κρόσετ μοΰ έστειλε τά 
πράγματά μου, μά δέν έλαβα καμμιά 
είδηφι άπό τήν κυρία μου. Τπέθεσα 
δτι δέν ήταν ευχαριστημένη και ότι 
τήν ε̂ίραξε ή τύχη μου. Κράτησε καί 
τό μπαούλο μου καί έστειλε τά πρά
γματά μου τυλιγμένα σέ εφημερίδες. 
Φυσ̂ ιά, άφοΰ δέν πήρε τό γράμμα 
μου, ποιός ξέρει τί θά σκέφτεται γιά 
μένα.

'Ο Ηουαρώ είχε άκούσει προσεκτι
κά τήν άφήγησι καί τώρα χαμογέλα
σε εύχαριστημένος.

— Εύχαριστώ, μίς, είπε. Τπήρχε, 
όπως τό μαντέψατε ένα μικρό λάθος. 
Επιτρέψτε μου νά σάς άποζημιώσω 
νιά τά έξοδα πού κάνατε νά έρθετε 
ώς έδώ.

Ό  Πουαρώ έδωσε στή γυναίκα ένα 
φάκελλο.

— θά γυρίσετε άμέσως στό Κάμ- 
περλαγτ; τήν ρώτησε. Προσπαθήστε 
νά μήν ξεχάσετε τήν τέχνη σας. Πρέ
πει νά ξέρουμε καί κάτι άλλο σέ πε- 
ρίπτωσι πού τά πράγματα δέν πάνε 
καλά.

— Ευκολόπιστη, μοΰ είπε 6 Πουα
ρώ, μόλις έφυγε ή γυναίκα. Πάμε, 
όμως, δέν έχουμε καιρό γιά χάσιμο. 
Δώσε μου ένα χαρτί νά γράψω δυό 
λόγια στόν Τζάπ. Καί τρέξε νά φέ- 
ρης ένα ταξί.

"Οταν γύρισα μέ τό ταξί, ό Πουα
ρώ μέ περίμενε στήν πόρτα.

-— Ποΰ πάμε; ρώτησα μέ άγωνία.
—Πρώτα - πρώτα νά στείλουμε 

τό σημείωμα μ’ έναν ειδικό άγγελια- 
φόρο.

"Οταν τό φρόντισε αύτό, γύρισε 
στό ταξί καί έδωσε στόν δδηγό τήν 
διεύθυνσι τών Τόντ.

— Πάλι έκεϊ θά πάμε λοιπόν; 
γκρίνιασα.

— Βεβαίως, αν καί νομίζω ότι έ
χουμε άργήσει. Τό πουλάκι μας θά 
έχη πετάξει.

— Ποιό είναι τό πουλάκι μας; ρώ
τησα παραξενεμένος.

— Μά... δ Σίμσον, άπάντησε δ 
Πουαρώ.

- Τ ί ;
— "Ελα Χάστινγκς, μή μοΰ πής 

πώς δέν κατάλαβες!
— Τό μόνο πού κατάλαβα είναι 

δτι ξεφορτώθηκαν τή μαγείρισσα, ά- 
πάντησα λίγο πειραγμένος. Γιατί ό
μως; Γιατί ήθελε δ Σίμσον να φύγη

ή Έλίζα άπό τό σπίτι; Μήπως ξέρει 
τίποτα γιά λογαριασμό του;

— ’Απολύτως τίποτα.
—- Τ ότε;
— ’Ήθελε κάτι δικό της.
—- Χρήματα; Τήν κληρονομιά ά

πό τήν Αυστραλία;
— "Οχι, φίλε μου... Κάθε άλλο... 

’Ήθελε ένα παλιό μεταλλικό μπαού
λο!

Τον κοίταξα παραξενεμένος. Ή ά- 
πάντησις αυτή μο ΰφάνηκε τόσο άπί- 
θανη, πού πίστεψα ότι μοΰ τήν έδω
σε γιά νά μέ μπερδέψη. Μά παρα
τήρησα πώς τό ύφος του ήταν πολύ 
σοβαρό.

— Μά μποροΰσε περίφημα νά ά- 
γοράση ένα άν τοΰ χρειαζόταν, είπα.

—- Δέν τοΰ έκανε ένα δλοκαίνουρ- 
γιο μπαοΰλο. ’Ήθελε ένα μπαούλο πα- 
λιοΰ στύλ γιά νά έμπνέη σεβασμό.

— Πουαρώ, φώναξα, μοΰ φαίνεται 
πώς τό παρατραβάς τό αστείο. Μέ κο- 
κοϊδεύεις;

Ό φίλος μου μέ κοίταξε κατάμα
τα.

— ’Αντίθετα μέ τόν Σίμσον, Χά- 
στινγκς, δέν έχεις μυαλό καί ίχνος 
φαντασίας, μοΰ είπε. "Ακούσε λοιπόν: 
Τήν περασμένη Τετάρτη δ Σίμσον 
παρέσυρε τήν μαγείρισσα στήν παγί
δα. Δέν ήταν δύσκολο νά φτιάση τό 
επισκεπτήριο καί τό χαρτί μέ τή φίρ
μα τών Αυστραλών συμβολαιογράφων. 
Επίσης χάλασε έκατόν πενήντα λί
ρες καί ένός χρόνου ένοίκιο γιά τό 
σπίτι. Ή μίς Ντάν δέν τόν άνεγνώρι- 
σε γιατί ή γενειάδα καί ή άλλαγμέ- 
νη άσφαλώς προφορά του τόν είχαν 
μεταμορφώσει τέλεια. Αύτά έγιναν 
τήν Τετάρτη, όταν δ Σίμσον είχε ήδη 
κλέψει τις δμολογίες τών πενήντα χι
λιάδων λιρών.

— Ό Σίμσον; Μά δέν λεγόταν 
Ντέηβις δ κλέφτης;

— Χάστινγκς, έχεις τήν καλωσύ- 
νη νά μ’ άφήσης νά συνεχίσω; Ό 
Σίμσον ήξερε πώς θά άνακάλυπταν 
τήν κλοπή τήν Πέμπτη τό άπόγευμα. 
Δέν πήγε στήν δουλειά του τήν Πέμ
πτη καί καιροφυλάκτησε έξω άπό τήν 
τράπεζα περιμένοντας νά πάη δ Ντέ
ηβις γιά φαγητό. Μπορεί νά τοΰ (ομο
λόγησε τήν κλοπή καί νά τοΰ είπε 
ότι θά μοιράζονταν τό ποσόν. Πάντως 
τόν έπεισε νά τόν συνοδεύση μέχρι τό 
σπίτι τών Τόντ. Ή καμαριέρα είχε 
έξοδο καί ή κυρία είχε πάει γιά ψώ
νια. Συνεπώς δέν υπήρχε κανένας στό 
σπίτι. "Οταν άνακαλυφθή ή έξαφά- 
νισις τοΰ Ντέηβις καί ή κλοπή τών δ- 
μολογιών, τά πράγματα θά ήσαν πο
λύ άπλά. Ό Ντέηβις είναι ένοχος. Ό 
Σίμσον δέν έχει νά φοβηθή τίποτα καί

μπορεί κάλλιστα νά ξαναγυρίση στή 
δουλειά του τό πρωί σάν τίμιος υ
πάλληλος, όπως φαίνεται στά μάτια 
όλων.

—  Καί δ Ντέηβις;
—  Είναι απίστευτο, καί όμως φί

λε μου, μόνο μιά έξήγησι μπορεί νά 
δοθή. Μιά άπό τις μεγαλύτερες δυ
σκολίες πού έχει νά άντιμετωπίση έ 
νας δολοφόνος είναι ή έξαφάνισις τοΰ 
πτώματος τοΰ θύματός του. Μά δ Σίμ
σον τά πρόβλεψε όλα. Μοΰ χτύπησε 
όμως άσχημα τό γεγονός ότι άφοΰ ή 
Έλίζα σκόπευε νά γυρίση στό σπίτι 
—  άπόδειξις τούτου είναι ή κατάθε- 
σις τής καμαριέρας γιά τήν κομπό
στα — πώς ήταν έτοιμο τό μπαοΰλο 
της όταν ήρθαν καί τό ζήτησαν; Ό  
Σίμσον ήταν αύτός πού είπε στόν Κάρ- 
τερ Πάτερσον νά πάη στό σπίτι τήν 
Παρασκευή καί τοΰ έδεσε τό μπαοΰ
λο μέ σχοινί τήν Πέμπτη τό άπόγευ
μα. Ποιός θά μποροΰσε νά ύποπτευθή 
τό παραμικρό; Μιά μαγείρισσα έφυ
γε καί έστειλε νά πάρη τό μπαοΰλο 
της, τό όποιον είναι κλειστό καί θά 
άφεθή σ’ ένα σταθμό τοΰ Λονδίνου 
στό όνομά της. Τό άπόγευμα τοΰ 
Σαββάτου δ Σίμσον πάντα μεταμφιε
σμένος σέ Αόστραλό παραλαμβάνει τό 
μπαοΰλο, βάζει μιά καινούργια διεύ
θυνσι καί τό στέλνει κάπου όπου θά 
περιμένουν νά τό παραλάβη δ ιδιο
κτήτης του. 'Όταν ά^χίζη νά μυρί- 
ζη τό πτώμα, οί υπάλληλοι θά άνοί- 
ξουν τό μπαοΰλο καί κανείς δέν θά 
μπορέση νά συσχετίση τό έγκλημα μέ 
τόν ένοικο τών Τόντ... "Α, φτάσαμε.

Ό  συλλογισμός τοΰ Πουαρώ ήταν 
σωστός. "Οπως πάντα. Ό  Σίμσον εί
χε έγκαταλείψει τά πάντα προ δύο 
ήμερων, μά δέν ήταν γραφτό του νά 
άπολαύση τά άγαθά τοΰ έγκλήματός 
του. Χάρις στις ένέργειες τής άστυ- 
νομίας, άνακαλύφθηκε πάνω σ’ ένα 
ύπερωκεάνειο, νά ταξιδεύη πρός τήν 
’Αμερική.

Μέσα άπό ένα μπαοΰλο σ’ ένα έ- 
παρχιακό σταθμό άρχισε νά βγαίνη 
μιά τρομερή βρώμα. Τό άνοιξαν καί 
άνακάλυψαν τό πτώμα τοΰ Νταίηβις. 
Ή  μία λίρα πού είχε στείλει ή κυρία 
Τόντ στόν Πουαρώ δέν χαλάστηκε 
ποτέ. Ό  Πουαρ ώτήν έβαλε σέ κάδρο 
καί τό κάδρο τό κρέμασε στό σαλόνι 
τοΰ σπιτιοΰ του.

—  "Οπότε τό βλέπω, θά καθαρίζη 
τό μυαλό μου, Χάστινγκς, μοΰ λέει 
συχνά. Δέν πρέπει νά περιφρονοΰμε 
ποτέ μιά συνηθισμένη ύπόθεσι. Ή  έ- 
ξαφάνισι μιας μαγείρισσας είχε σκοπό 
νά καλύψη ένα στυγερό έγκλημα. Ή  
ύπόθεσις αυτή ήταν μιά άπό τις πιό 
ένδίαφέρουσες τής καριέρας μου.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

«Ή έπικρατοΰσα εις τον Ελληνι
κόν ’Αθλητισμόν κατάστασις κατά 
τήν ήμέραν της Έπαναστάσεως, ήτο 
μία μικρογραφία της καταστάσεως 
του έλληνικοΰ κράτους, ή δέ έξουσία 
τής Γ.Γ.Α. έπί των αθλητικών πρα
γμάτων ήτο σκιώδης.

Χωρίς καμμίαν υπερβολήν δ χαρα
κτηρισμός τής Γεν. Γραμματείας ’Α
θλητισμού ώς διανομέως τών εσόδων 
τοΰ ’Αθλητισμού κατ’ επιταγήν τών 
διαφόρων κομματαρχών πρός τούς 
διαφόρους συλλόγους καί πρός τα 
διάφορα στάδια, άνευ ούδενός προ
γραμματισμού, αποδίδει τήν πραγμα
τικήν εικόνα τής έπικρατούσης κατα
στάσεως εις τό μόνον καί αρμόδιον 
Κρατικόν ’Όργανον έπί τών άθλητι- 
κών γενικώς προβλημάτων.

ΙΙαραλλήλως, εις τάς Διοικήσεις έ- 
πεκράτει πλήρης παραγοντισμός καί 
συναλλαγή. Τό μόνον ένιδαφέρον τών 
έκλεγομένων ήτο τό πώς θά έπανε- 
ξελέγοντο. Τά προβλήματα τών συλ
λόγων των ήσαν άγνωστα εις αυτούς.

Ό  δείκτης τών αθλητικών μας ε
πιτευγμάτων εύρίσκετο εις τό μηδέν.
Πολλά στοιχεία άποδεικνύουν δτι τό 
Πρωτάθλημα ούδεμίαν σχέσιν είχε 
με τήν δυναμικότητα τών άγωνιζομέ- 
νων Σωματείων. 'Απλώς αναφέρω δτι 
εις κατάστασιν μεγάλου σωματείου ά- 
νευρέθησαν ποσά διατεθέντα εις έτέ- 
ρας ομάδας, εις παίκτας αντιπάλων ό- 
νομαστικώς άναφερομένων ώς καί 
εις διαιτητάς, εις έπόπτας γραμμών 
καί παράγοντας. Ή  γνωστή εις ολους 
κατάστασής είχεν έπιδράσει έπί τής 
έμπιστοσύνης τών διαγωνιζομένων εις 
τό ΠΡΟ-ΙΙΟ μέ άποτέλεσμα τήν πτώ- 
σιν τούτου καί κατ’ άνάγκηι τήν μεί- 
ωσιν τού μοναδικού έσόδου τοΰ ’Α
θλητισμού.

Πριν άπό μερικάς εβδομάδας 6 Γενικός Γραμ- 
ματεΰς ’Αθλητισμού κ. Κωνστ. Άσλανίδης έδωσε 
βαρυσήμαντον συνέντευξιν άπό τόν Σταθμόν Τη- 
λεοράσεως τών Ενόπλων Δυνάμεων σχετικώς μέ 
τήν έπικρατούσαν κατάστασιν εις τόν έλληνικόν 
αθλητισμόν καί τήν αναμορφωτικήν προσπάθειαν 
ή όποια άνελήφθη ύπό τής Εθνικής Κυβερνή- 
σεως εις τόν τομέα τοΰ αθλητισμού, ώστε ή γε
νέτειρα τού ολυμπιακού φωτός νά γίνη καί πάλιν 
πρωτοπόρος τής άθλητικής ιδέας. Τό πλήρες κεί
μενον τής συνεντεύξεως τοΰ κ. Γενικού Γραμμα- 
τέως έχει ώς εξής :

τών ’Οργανώσεων Νεότητος (Πρό
σκοποι - 'Οδηγοί - Άλκιμοι) , έπί 
τής Ε.Ο.Α. καί τής Φιλίππου Ένώ- 
σεως Ελλάδος (Α.Ν. 397/68 καί Β.
Δ. 624/68). ’

4ον Ή  έπιοράβευσις έστω καί έκ 
τών ύστέρων τών τιμησάντων τά έλ- 
ληνικά χρώματα δλυμπιονικών καί 
βαλκανιονικών καί ή παροχή ύπο- 
τροφιών εις τούς παρουσιάζοντας έπι- 
δόσεις νέους άθλητάς ούτως ώστε νά 
δημιουργηθή^ ένα κίνητρον στροφής 
τής νεότητος πρός τό νάθλητισμόν (Α. 
Ν. 576/68).

δον) Ή  άναδιοργάνωσις τής Φι
λίππου 'Ενώσεως καί ή ίδρυσις τού 
’Οργανισμού Διεξαγωγής 'Ιπποδρο
μιών Ελλάδος, ούτως ώστε νά κατα- 
στώσι καί τά σημαντικά έκ τής πη
γής ταΰτα έσοδα πλήοως έλεγχόμενα 
(Α.Ν. 399/67 καί Α.Ν. 598/68).

6ον) ΙΙροεβλήθη ή χώρα μας διε
θνώς, ώς δυναμένη ν’ άναλάβη οργα
νώσεις διεθνών συναντήσεων κατόπιν 
τής άναγνωρίσεως ύφ’ άπάντων τών 
ευρωπαϊκών κρατών ώς άρτιωτέρας 
τής διεξαγωγής τού IX  Πανευρωπα
ϊκού Πρωταθλήματος εις ’Αθήνας, τόν 
παρελθόντα Σεπτέμβριον.

Ή  διά τών προηγουμένων Νομοθε- 
τημάτων έξυγιάνσις τού άθλητισμοΰ 
είχεν άμεσον έπίδρασϊν έπί τών έσό- 
δων τής Γ.Γ.Α. έπανακτηθείσης τής 
έμπιστοσύνης τών φιλάθλων πρός τό 
κύριον Ισοδον ταύτης, τά δελτία 
ΠΡΟ-ΙΙΟ. Απτήν άπόδειξιν τής έπι- 
τυχίας ταύτης μάς δίδουν ο! κατώτε
ροι αριθμοί. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
άπό τής ίδρύσεως τού ΠΡΟ-ΠΟ ήτοι 
1 Μαρτίου 1959 έως καί τής 21 ’Α
πριλίου 1967, συνεπληρώθησαν 448.

Αί έθνικαί μας δμάδες συνεκρο- 
τοΰντο προχείρως όλίγας ήμέρας πρό 
τής διεξαγωγής τοΰ άγώνος καί είναι 
συζητήσιμων έάν αί προπονήσεις των 
ύπερέβαιναν τάς δύο.

Τό ασθενές φΰλον δέν ήδύνατο νά 
εϊσέλθη ε!ς τά στάδια καί τά γήπεδα, 
τόση ήτο ή χυδαιότης τών έκδηλώσε- 
ων φιλάθλων καί παικτών.

'Π διαιτησία ήτο Ανύπαρκτος. Οί 
διαιτηταί έπροπηλακίζοντο, έδέροντο 
καί ύβρίζοντο, μέ άποτέλεσμα νά με- 
τακαλοΰνται διαιτηταί έκ τού έξωτε- 
ρικού.

’Από τής 21ης ’Απριλίου καί έν- 
τεΰθεν κατεβλήθη μεγίστη προσπά
θεια έπαναφοράς τών αθλητικών πρα
γμάτων είς μίαν προγρααματισμένην 
καί ύγιά κατεύθυνσιν. Ή  προσπάθεια 
αύτη είχε πολλά σκέλη, έκ τών όποι
ων τά βασικώτερα ήσαν ή διά Νομο
θεσίας έξυγίανσις τού ’Αθλητισμού, ή 
αδξησις τών έσόδων τούτου καί ή προ
γραμματισμένη άξιοποίησις τών υφι
σταμένων αθλητικών έγκαταστάσεων 
ταύτοχρόνως μέ αϋξησιν τούτων.

Διά τής νομοθετικής |ξυγιάνσεως 
έπετεύχθησαν τά κάτωθι:

Ιον) Ή  έκ βάθριον άναδιοργάνω- 
σις τού Έξιοσχολικοΰ ’Αθλητισμού 
διά μίαν προοδευτικήν μέν άλλά πλή
ρη άξιοποίησιν τοΰ αθλητικού δυνα
μικού τής χώρας (Α.Ν. 127/67).

2ον) Ή  έξασφάλισις τών Αποτελε
σμάτων πάσης φύσεως αγώνων άπό 
κάθε προσπάθεια διαβολής καί προ- 
συνεννοήσεως (Ν.Δ. 76/69).

3ον) Ή  άνεξαρτοποίησις ώς Δη
μοσίας 'Γπηρεσίας τής Γ.Γ.Α. μέ ί
διον προϋπολογισμόν καί μέ αύξημέ- 
νην έποπτικήν αρμοδιότητα καί έπί
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Διασκεδάζετε

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ  I Ω Σ
1. Χονδρό ναυτικό σχοινί — Μπορεί νά εί

ναι και ρόφημα.
2. Δέν είναι άγρια — Πολλές φορές είναι ά- 

νυπόφοροι.
3. Δείχνει στήν δημοτική — ’Αρχικά άστυ- 

νομίας — Πρόθεσις — Τό έπίθετό του 
είναι Χάτσον — Σύμφωνα συνεχόμενα.

4. Προσκαλεΐ — Αυστηρές άλλα δίκαιες κρί
σεις — ’Εξυπηρετεί τηλέφωνα.

5. ’Εγγλέζικο ρύζι — Χαρακτηρίζει τα ανά
λατα φαγητά — Γάλλος θεατρικός συγ- 
γραφεύς.

6. Ή πρώην Γαλλική ’ Ινδοκίνα — 'Υπόκο
σμος — Δέν μπορείς νά τήν κρατήσης 
γιά πολύ.

7. Τό μισό της χώρας του Μάο — Είναι καί 
τά κέρματα (δη μ.) — ’Οπτική ψευδαίσθη- 
σις — Συνέχονται είς τό άλφάβητο.

8. Κάποτε τρέχουν και αυτά — Περίφημος 
κατασκευαστής βιολιών.

9. Άνεμόρφωσε γείτονα χώραν — 'Υποθε
τικός σύνδεσμος — Δέν νοσουν.

10. Έγκώμιον — Λίμνη της ’Ασίας.
11. ’Αρχικά υπουργείου — Μπορεί νά είναι 

καί άνίατος -- Νοστιμίζει φαγητά —"Αρ- 
θρον.

12. Του αίματος σταγών — 'Υπάρχουν πολ
λές είς ένα άγώνα — ’Αρκετά (άρχ.).

13. Απασχολούν νοικοκυρές(καθ.) — Δέν 
φαίνεται — Γνωστόν είναι τό Κυλώνειον.

14. Εταιρικά γράμματα Έπίπληξις — 
Είναι κάποτε ή άλήθεια.

15. ’Αόριστος άντωνυμία(ούδ.) — Ό  χρυσός 
είς τή ν’Ιταλίαν — Τρία γράμματα τής 
’Ακαδημίας — Ξενικό άνδρικό όνομα — 
Προηγούνται τοΰ Βασιλέως.

16. Λ,γεται καί όγδοη — Μοιράζονται είς 
τους ήθοποιούς.

17. "Ετσι λέγεται ένα παλαιό αυτοκίνητο 
(δημ.) — Δημιουργουνται άπό τούς καυ
γάδες.

Κ Α θ  Ε Τ Ω Σ
1. Πλεκτόν σκεύος(ύποκορ.) — ’Ακμαίος, 

δυνατός.
2. Παιδί του δρόμου — Είναι καί αύτή 

Σκανδιναυΐκή χώρα.
3. ’Αμερικανός στρατηγός τού έμφυλίου πο

λέμου — Ποταμός της Γαλλίας — ’Αρχι
κά όργανώσεως νέων — Μέα κοπέλλα 
(δημ.) — "Ετσι άρχίζει ή άκμη.

4. Συγκατενεύει(δημ.) — 'Ιερό πΛοΐο των 
άρχαίων — Είχε τετρακόσια.

5. Τοπικό έπίρρημα — Χρωματισμένος μέ 
μελάνι — Γνωστός κατασκευαστής πιάνων.

6. Σειρά (δη μ.) — Δέν ευρίσκεται εύκολα 
σήμερα — Πτωχά.

7. θεός των Αιγυπτίων - Εύρίσκονται πριν 
άπό τά δέκατα — Άναφέρονται συχνά οί 
έπτά —■ Τό ίδιο μέ τό 7 όριζοντίως δ '.

8. Χρονικόν έπίρρημα(δημ.) — "Εχει καί 
αύτή άδυναμίες.

9. ’Αναπνοή — ’Αρχαίος θεός — Περιβάλ
λει όστα.

10. Ό  ’Ανθυπομοίραρχος έχει ένα — "Εχει 
συνέπειες.

11. Γράμματα συνεχόμενα — Τήν φέρει ό Πά
πας — Συνηθισμένος τόπος περιπάτου — 
Τό ίδιο μέ τό 7 καθέτως α '.

12. Χώρα άσιατική — "Εχει βρώμικα νερά -- 
Δημητριακόν.

13. Μεταφορικώς είναι ό άγενής(καθαρ.) — 
’Ενέχυρο — "Εχουν τά υποδήματα.

14. ’Επίλεκτοι στρατιωτικαί μονάδες — Ά- 
ναφέρεται σέ σημείο τού όρίζοντος — Γάλ
λος νεκρός.

15. "Αρθρον — Ποσοτικόν έπίρρημα — Τόΰ 
αυτού μεγέθους(θηλ.) — Σημαίνει καί ό- 
δηγώ — ‘Όμοια φωνήεντα.

16. Σημεΐον έπιβιδάσεως... ήμιτελές — "Ε
χουν όλοι οί άνθρωποι.

17. Μικρό ουράνιο σώμα — Δέν είναι ό ά
σημος.

10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) ΐίοιό  όργανό αντιπαθούσε φοβέ
ρα ό Αλκιβιάδης;

2) Ποιό πρόσωπο έμεινε ιστορικό 
στή ναυμαχία της Σελαμινος, γιά τήν 
μυστική αποστολή στήν όποια τόν έ- 
στειλε ό Θεμιστοκλής;

3) Ποιος είναι ό λατινικός δρος πού 
σημαίνει τόν τίτλο τοΰ «συγκλητικού» 
Ρωμαίου;

4) Ποια ιστορική φράσις έδειχνε 
τον τρόμο τών Ρωμαίων έκ τής εισβο
λής τοΰ 'Αννίβα;

■’>) ΙΙοιός έδολοφόνησε τόν περίφη
μο Μαρά;

6) Μπορείτε νά δνομάσετε τέσσερις 
τουλάχιστον άπό τις γυναίκες πού συ- 
νεδέθησαν μέ τό δνομα τοΰ Ναπολέ- 
οντος Βοναπάρτη;

7) Ποιά ήταν ή «σατανική» μορ
φή γιά τούς 'Έλληνες, στο περίφημο 
Συνέδριο τής Βιέννης;

8) Μέ τί άλλο έπίθετο χαρακτηρί
ζεται σ'·'ήθ(ος δ Ρήγας, εκτός τοΰ 
«Φερραιος»;

9) Ποιός είναι ό συγγραφεύς τοΰ 
βιβλίου «Μαντόνα τών Σλήπινς» καί 
ποιό τό δνομα τής ήριυΐδος τοΰ βιβλί
ου του;

10) Ποιός ώνομάσθη «ταχύτερος» 
άπό τούς στρατηγούς τών Συμμάχων 
κατά τήν προέλαση πού ακολούθησε
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μαθαίνοντας

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΑ 1970
Ά ν ή γυναίκα δικαιολογείται κά

ποτε νά έχη έστω καί υπερβολική φι- 
λαρέσκεια, ένας άνδρας δέν μπορεί 
βέβαια νά είναι ούτε νά έπιδιώκη νά 
είναι... φιγουρίνι ή μαννεκέν. Αυτό 
δεν σημαίνει καθόλου δτι συγχωρεΐ- 
ται νά παραμελή τήν εμφάνιση καί 
το ντύσιμό του. Άντιθέτως, δ άνδρας 
τοϋ 1970 οφείλει νά είναι κομψός. Ή  
κομψότης δίνει άνεση, άέρα καί υπε
ροχή. Ό  κομψός άνδρας έχει πολύ 
περισσότερες επιτυχίες άπό τον «ω
ραίο», ή δέ κομψότης επιτυγχάνεται 
μάλλον εύκολα, μέ λίγη προσοχή, 
καλαισθησία καί παρατηρητικότητα. 
Σημειώνουμε παρακάτω τά δέκα βα
σικά στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τόν 
κομψό άνδρα τοϋ 1970:

1) ΤΙ μόδα είναι καλή έφ’ δσον τήν 
προσαρμόζετε στόν τύπο σας. Βασι
κόν : Φροντίζετε νά είστε ενήμερος ώς 
πρός τήν μόδα πού έπικρατεί, αλλά 
μή τήν ακολουθείτε όταν φθάνη σέ 
υπερβολές ή όταν δέν σάς ταιριάζει. 
Παράδειγμα: ”Αν είστε κοντός, καί 
ή μόδα απαιτεί σακκάκι ώς τό γόνα
το, προτιμήστε νά είστε... ντεμοντέ. 
Άλλοιώς θά παρουσιάσετε θέαμα μον
τέρνο ίσως, αλλά ασφαλώς γελοϊον.

2) Κάθε ηλικία Ιχει τούς κανόνες 
της στο ντύσιμο, αλλά επίσης καί ή 
κοινωνική θέση, καί ή τάξη, καί δ 
βαθμός, καθώς έπίσης καί δ τόπος. 
Παράδειγμα: ΤΙ μπλούζα «Ζιβάγκο» 
είναι γραφικά ωραίο ένδυμα άν είστε 
κάτω άπό τά πενήντα καί τήν φορέ
σετε σέ έναν Κυριακάτικο πρωινό α
νεπίσημο περίπατό σας, θά είστε ένας 
κομψοντυμένος κύριος. ’Ά ν τήν φορέ
σετε καθημερινή στό γραφείο σας, οί 
κλητήρες σας θά κρυφογελάσουν πί
σω άπό τήν πλάτη σας. ’Ά ν πάλι πε
ράσατε τά πενήντα, δπου καί τήν φο
ρέσετε —  κακά τά ψέμματα —  είστε 
ένα... σανφασονικό κατασκεύασμα.

3) Καί ή κάθε ώρα έπίσης εχει 
για τό ντύσιμο τούς κανόνες της. Α 
νοιχτά χρώματα το πρωί πιό σκούρα 
τό βράδυ.

4) Μια καί μιλήσαμε γιά χρώμα
τα: Τό κόκκινο, τό κίτρινο, τό πορ
τοκαλί, τό βεραμάν, τό μώβ δέν εί
ναι χρώματα γιά άνδρικό κοστούμι. 
Εξαιρούνται φυσικά οί... χίππικες 
άμφιέσεις. Ειδικά γιά καλοκαιρινό 
κοστούμι μπορείτε νά φορέσετε ένα 
έλαφρώς γαλάζιο ή ένα ελαφρώς κε
ραμίδι άν δέν είναι πολύ χτυπητά. Τό 
γκρίζο, ακόμη καί στήν πίό άνοιχτή 
του απόχρωση, είναι ιδανικό χρώμα 
γιά άνδρικό κοστούμι, χειμώνα - κα
λοκαίρι.

5) Παπούτσια καί μαντήλι τής 
τσέπης έχουν ένα βασικό κοινό χαρα
κτηριστικό Πρέπει νά είναι πεντακά
θαρα. Τό μαντήλι γιά τήν μύτη πρέ
πει φυσικά νά είναι κι αυτό καθαρό 
μήν τό άφήνετε δμως ποτέ έπιμελώς 
διπλωμένο καί άτσάκιστο. Αυτό τό 
μαντήλι μπαίνει στήν τσέπη τσαλα
κωμένο έστω καί άν είναι άκόμα άμε- 
ταχείριστο.

6) Πουκάμισο. Ινανώς α ' : Άψογα 
σιδερωμένο. Κανών β ':  Χρώμα ται
ριαστό μέ τό κουστούμι. ’Ιδού μερι
κές άντιστοιχίες:
κές άντιστοιχίες: Μέ μαύρο κοστούμι, 
πουκάμισο μόνον λευκό. Μέ μπλέ, 
πουκάμισο λευκό, κρέμ; άνοιχτό γα
λάγιο. Μέ καφέ, πουκάμισο λευκό, ή 
έλαφρώς κίτρινο. Μέ γκρι, πουκάμισο 
λευκό, έλαφρώς γαλάζιο ή έλαφρώς 
ρόζ. Τέλος μέ λευκό κοστούμι, πουκά
μισο λευκό η έλαφρώό γαλάζιο. Κα
νών γ ' : ’Αποφεύγετε τά σκούρα που
κάμισα. Κανών δ ':  Ά ν  φορέσετε
πουκάμισο ριγέ, προτιμήστε τις πολύ 
λεπτές ρίγες. ,

7) Γραββάτα: Συνδυάζεται άπα- 
ραίτητα μέ τό πουκάμισο καί τό κο
στούμι. Σ’ αυτήν τήν περίπτωση έχου
με τήν έξης διάταξη: Καλός συνδυα
σμός χρωμάτοιν:
Μαύρο - γκρι - λευκό - άσημί.
Μπλέ - γκρι - γαλάζιο - λευκό.
Καφέ - κίτρινο - λευκό - όράνζ.
Γκρι - μπλέ - κόκκινο.
Κακοί συνδυασμοί χρωμάτων:
Μαύρο - μπλέ - καφέ.
Μπλέ - πράσινο - καφέ.
Ό  κόμπος τής γραββάτας δέν πρέπει 
νά είναι μεγάλος ούτε πλατύς.

8) Πολλοί θεωρούν τις τιράντες α
ναχρονιστικές. Ά ν  δμως τό παντελόνι 
σας δέν στέκει «χυτό», μεταχειρισθή- 
τε τιράντες. Κανονίστε δμως σχολα

στικά τό μήκος τους.
9) Παπούτσια: Βασικόν: Μή φο

ράτε δίσολα χονδρά τό βράδυ. Χρώ
μα: Μέ μαύρο κοστούμι, μόνον μαύ
ρα. Μέ μπλέ, μόνον μαύρα. Μέ καφέ, 
καφέ καί μαύρα. Μέ γκρί, μαύρα, κα
φέ καί κόκκινα. Μέ λευκό, μόνον λευ
κά. ΟΕ πολύ πλατειές φόρμες δέν εί
ναι ποτέ κομψές. Μέ βραδυνό κοστού
μι δέν φοριούνται παπούτσια μέ κρεπ. 
Παπούτσια μέ άγκράφ, καί μάλιστα 
ογκώδεις, δέν φοριούνται άπό κομψό 
άνδρα.

10) Κάλτσες: Συνήθως άκολου-
θούν τό χρώμα καί τά σχέδια τής 
γραββάτας. Προσοχή: Μέ λευκό κο
στούμι μόνον λευκές. Μέ μαύρο κο
στούμι, μόνον μαύρες.

’Αλλά θά έπανέλθουμε... δριμύτε- 
ροι!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ό  Ξαβιέ Χάϋς, γνωστός φιλοτελι
στής, καταγγέλλει στήν άστυνομία 
τήν εξαφάνιση τού σπανίου γραμμα
τοσήμου των 5 σέντς τού 1855 πού 
θεωρείται άπό τούς ειδικούς μεγίστης 
αξίας. Στήν κατάθεσή του λέει πώς 
γιά λόγους άσφαλείας, φύλαγε τό 
γραμματόσημο άνάμεσα στις σελίδες 
131 καί 132 τού μυθιστορήματος «ΟΕ 
τρεις σωματοφύλακες», πού βρισκόταν 
στήν βιβλιοθήκη του άνάμεσα σέ άλ
λα μυθιστορήματα. ’Εκείνο τό βράδυ 
είχε πάει στό θέατρο. Στό γυρισμό 
βρήκε τό τζάμι τής βιβλιοθήκης σπα
σμένο καί τή θέση τών «Τριών Σωμα
τοφυλάκων» κενή. Κάποιος είχε κλέ
ψει τό πολύτιμο γραμματόσημο μαζί 
μέ τό βιβλίο.

—  Πίταν ασφαλισμένο; ρωτάει ό 
αστυνομικές.

—  Χαι, γιά πεντακόσιες χιλιάδες 
δολλάρια.

— Τότε κι/,λά θά κάνετε νά φανε
ρώσετε τό γραμματόσημο, άν δέν θέ
λετε νά κατηγορηθήτε γι’ άπάτη εις 
βάρος τής άσφαλιστικής εταιρίας!

Γιατί;
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Τήν 5.5.70 εις Λαμίαν έορτάσθη 

μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν 
ή εορτή τής προστάτιδος τοΰ Σώμα
τος 'Αγίας Ειρήνης. Παρέστησαν ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώ- 
τιδος, δ Νομάρχης, δ Διοικητής Σ.Κ. 
Ε., Αξιωματικοί καί Όπλΐται τής έ
δρας τής Α.Δ.Χ. Στερεάς Ελλάδος 
καί πλήθος κόσμου.

***
Έορταστικαί εκδηλώσεις επί τή έ- 

πετείφ τής 'Αγίας μεγαλομάρτυρος 
Ειρήνης ελαβον χώραν καί ,είς Χανιά. 
Μερίμνη τής Α.Δ.Χ. Κρήτης. ΓΙαρέ- 
στησαν δ ’Ανώτερος Διοικητής Χω
ροφυλακής Κρήτης καί ή κ. Ρίζα., δ 
Νομάρχης Χανίων, δ Δ) τής Δ) νσεως 
Διοικητικής Μερίμνης Υποναύαρχος 
κ. Δελαγραμμάτικας, δ Υποδιοικητής 
τής Γ Μεραρχίας, δ Υποδιοικητής 
Πεδίου Βολής Κρήτης, δ Δήμαρχος 
Χανίων, οί Προϊστάμενοι τών Δημο
σίων 'Ιπηρεσιών Χανίων, άντιπρο- 
σωπεΐαι ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, Λιμενικού Σώματος καί 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άπαντες 
οί άξιωματικοί καί δπλΐται τής έ
δρας τής Α.Δ.Χ. Κρήτης καί πλήθος 
κόσμου. Τόν πανηγυρικόν τής ήμέ- 
ρας έξεφώνησεν δ Υποδιοικητής τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Άντισυντα- 
γματάρνης κ. Γ. Σταυρόπουλος. Περί 
ώραν 9 μ.μ. εδόθη δεξίωσις εις τάς 
αίθουσας τής Στρατιωτικής Λέσχης 
Χανίων εις ήν παρέστησαν άπαντες 
οί έν άρχή άναφερόμενοι. Έπηκολού- 
θησαν χοροί νέων καί νεανίδων μέ το- 
πικάς ένδυμασίας. Ή  ωραιότατη αυ
τή έκδήλωσις έληξε περί τό μεσονύ
κτιον καί άφησεν εις άπαντας τάς κα- 
λυτέρας τών έντυπώσεων.

*

Μέ λαμπρότητα έωρτάσθη ή έπέ- 
τειος τής προστάτιδος τοΰ Σώματος 
Χωροφυλακής Μεγαλομάρτυρος 'Α
γίας Ειρήνης εις τήν έδραν τής Α.Δ. 
X' ’Ανατολικής Μακεδονίας. Ε’ις τήν 
εορτήν παρέστησαν δ Σεβασμιώτατυς 
Μητροπολίτης Φιλίππων - Νεαπόλε- 
ως καί Θάσου κ. ’Αλέξανδρος, δ Νο
μάρχης Καβάλας, δ Διοικητής τής 
XI Μεραρχίας, οί Διοικηταί τών έ- 
δρευουσών εις Καβάλαν Στρατιωτι

κών Μονάδων, δ Δήμαρχος Καβά
λας, ό Πρόεδρος καί τά μέλη τοΰ Δ. 
Σ. τοΰ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής, 
οί Προϊστάμενοι τών Δημοσίων Υπη
ρεσιών, άπαντες οί αξιωματικοί τής 
έδρας τής Άνωτέρας Διοικήσεως με
τά τών οικογενειών των, άντιπροσω- 
πεΐαι 'Οπλιτών καί πλήθος κόσμου. 
Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώ
νησεν δ ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής ’Ανατολικής Μακεδονίας 
Συνταγματάρχης κ. Δημ. Άνδρέου. 
Μετά ταΰτα έπηκολούθησε δεξίωσις 
τών προσκεκλημένων εις τήν Λέσχην. 
Χωροφυλακής. Μέ τήν αυτήν μεγα
λοπρέπειαν καί λαμπρότητα έωρτά
σθη ή έπέτειος καί εις τάς έδρας τών 
Δ) σεων Χωροφυλακής Σερρών κοιί 
Δράμας.

*

Μέ πάσαν έπισημότητα ή Α.Δ.Χ. 
’Ηπείρου έώρτασε είς τήν Λέσχην της 
εις ’Ιωάννινα τήν 5.5.70 τήν επέτει
ον τής Α γίας Ειρήνης, προστάτιδος 
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής. Πα
ρέστησαν άπασαι αί στρατιωτικαί καί 
πολιτικαί άρχαί τής πόλεως. Μετά 
τόν αγιασμόν έπηκολούθησε περιφο
ρά τής Ά γιας είκόνος καί μετά ταΰ
τα δ Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλα
κής ’Ηπείρου Συνταγματάρχης κ. 
Βλάχος ώμίλησε διά μακρών άναφερ- 
θείς εις τό έπιτελούμενον υπό τής Χω
ροφυλακής έργον. ’Εν συνεχείφ εις 
τούς προσκεκλημένους προσεφέρθη- 
σαν αναψυκτικά.

***
Έορταστικαί εκδηλώσεις επί τή έ- 

πετείιρ τής εορτής τής Α γίας Μεγα
λομάρτυρος Ειρήνης ελαβον χώραν 
καί εις τήν έδραν τής Δ.Χ. Άργολί- 
δος. Παρέστησαν άπασαι αί στρατιω- 
τικαί καί πολιτικαί άρχαί τής πόλε
ως, άπασα ή δύναμις τής έδρας τής 
Δ) σεως καί πλήθος κόσμου. Τόν πα
νηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησεν δ 
Διοικητής Δ) σεως Άργολίδος Άντι- 
συνταγματάρχης κ. I. Ρέππας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΓ έκδοθέντος Βασιλικού Διατά

γματος προήχθησαν οί:
Ταξίαρχος Άρφάνης Χρήστος εις 

Υποστράτηγον, Ταξίαρχος Λυκάρ-

τσης Νικόλαος εις Υποστράτηγον τι
θέμενος ταυτοχρόνως έκτος οργανι
κών θέσεων. Συνταγματάρχης Μπα- 
θρέλος Γρηγόριος εις Ταξίαρχον. Άν- 
τισυνταγματάρχης ΙΙορικός Νικόλαος 
είς Συνταγματάρχην, Ταγματάρχης 
Παπατριανταφύλλου Τρύφων είς Άν- 
τισυνταγματάρχην. Μοίραρχος Παϊ- 
ζάνος Δημήτριος είς Ταγματάρχην. 
Υπομοίραρχος Ζαφειρόπουλος Δ/ημή- 
τριος είς Μοίραρχον.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Μέχρις οριστικής μετ«θέσεώς των 

άπεσπάσθησαν οί :
Ταξίαρχος Μπανάκας Κων) νος έκ 

τής Διευθύνσεως Αστυνομίας θεσ) νί
κης είς Διεύθυνσιν Προσωπικοΰ Α ρ
χηγείου. Ταξίαρχος Καραβίτης Χρή
στος έκ τής Διευθύνσεως Τροχαίας 
τοΰ Αρχηγείου Χωρ) κής είς τήν Δι- 
εύθυνσιν Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
ώς Διευθυντής. Ταξίαρχος Καρτάλος 
Γεώργιος έκ τής Διευθύνσεως Ασφα
λείας τοΰ Αρχηγείου είς Μικτήν Ε 
πιτελικήν δμάδα τοΰ Τπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως, ώς Διευθυντής.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
Διά τοΰ από 6-5-70 Β,Δ. προήχθη 

είς τόν βαθμόν τοΰ Άνθ) στοΰ Γ ' Τά
ξεως δ Ένωμ) ρχης Πατι;απαντζάκης 
Παντελής τοΰ Γεωργίου.

Διά τής ύπ’ άριθ. 30) 33) 276 Δ) 
γής τοΰ Αρχηγείου Χωρ) κής προά- 
γονται είς τόν βαθμόν τοΰ Ένωμ) χου 
ο; 'Γπεν) ρχαι Χατζηδάκης Νικόλαος, 
Σκρέκας Νικόλαος καί Παπαδάκης 
Εμμανουήλ.

Δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 383)69 προή
χθησαν είς τόν βαθμόν τοΰ 'Γπεν) χου 
έκτος οργανικών θέσεων, ώς κριθέν- 
τες τελικώς ανίκανοι διά τήν ένεργόν 
υπηρεσίαν τής Χωρ) κής, διά λόγους 
υγείας οί Ψιχελάκης Μύρων καί Μα- 
ραγκάκης Κριτόλαος.

ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ
Έκοινοποιήθη 6 πίναξ τών κριθέν- 

των καταλλήλων πρός συμμετοχήν είς 
τόν διενεργηθησόμενον από 6 έως 11- 
6-70 διαγωνισμόν διά τήν Σχολήν 
Ά ξ) κών Χωροφυλακής.
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Έκοινοποιήθη δ πίναξ των έπιτυ- 

χόντων εις τάς διενεργηθείσας τήν 
29ην καί 30-4-70 έξετάσεις διά τήν 
μετάταξιν Χωρ) κων εις τήν Μουσικήν 
τοΰ Σώματος. Επίσης έκλήθησαν ο! 
κριθέντες ικανοί όπως συμμετάσχωσι 
τήν 27-5-70 εις τάς έξετάσεις Χωρ) 
κων πρός μετάταξίν των εις τήν τεχ
νικήν ύπηρεσίαν τεχνικών τηλεπικοι
νωνιών Γ ' τάξεως (Χωροφυλακής) .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
Διετάχθη καί ήρξατο ή έκπαίδευ 

σις άνδρών εις Σχολεία είδικεύσεως 
έπιμορφώσεως ώς κάτωθι:

Τήν 25-5-70 τριάκοντα Ά ξ) κών 
εις τό Κ.Ε.Π.Λ. είς θέματα ,. ιτικής 
Άμύνης.

Τήν 25-5-70 τεσσαράκοντα (40) 
Ά ξ) κών είς θέματα Άγορα γαας.

Τήν 4-5-70 τεσσαράκοντα (40) 
'ϊπαξ) κών είς θέματα τροχαίας.

Τήν 4-6-70 τεσσαράκοντα (40) 
Ύπαξ) κών είς θέματα Εθνικής ’Α
σφαλείας.

Τήν 4-6-70 τεσσαράκοντα (40) 
Χωρ) κων είς θέματα τροχαίας.

ΕΚΔΡΟΜΗ Κ.Σ.Ν.Ε.
Τήν 12.4.70 οί άνδρες τοΰ Κεντρι

κού Συνεργείου Νοτίου Ελλάδος με
τά τών οικογενειών των έπραγματο- 
ποίησαν εκδρομήν είς Δερβενάκια - 
Μυκήνας - Κεφαλάρι ’Άργους - Το- 
λό - Ναύπλιον, μέ λεωφορεία τής Υ 
πηρεσίας. Ή  εκδρομή ώργανώθη ύπδ 
τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Κ.Σ.Ν.Ε. Μοιράρ
χου κ. Χαρ. Νούσια. Τήν ξενάγησιν 
εί ςτούς αρχαιολογικούς χώρους ένήρ- 
γησεν δ Υπομοίραρχος κ. Αγησίλαος 
Τσουκανας. Είς τήν έκδρομήν μετέ- 
σχον, προσκληθέντες καί οί κ.κ. Διοι- 
κηταί, Συντάγματος Χωροφυλακής 
Αθηνών Συνταγματάρχης κ. θωμάς 
Παπατριανταφύλλου, Διευθύνσεως

Μηχανοκινήτων Άντισυνταγματάρ- 
χης κ. Ευάγγελος Ρούκας, ώς καί δ 
Μοίραρχος ίατρδς κ. Αλέξανδρος 
Άνδριανάκος καί άλλοι άξιωματικοί 
τοΰ Συντάγματος μετά τών οικογενει
ών των. Οί μετασχόντες έπέστρεψαν 
μέ άρίστας έντυπώσεις.

ΟΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τήν 14.5.70 έγένετο είς τό Α.Β.Χ. 
έπιτελική παρουσίασις τοΰ μέχρι σή
μερον συντελεσθέντος έργου τής όμά- 
δος εργασίας. Παρέστησαν είς τήν έν 
λόγφ συγκέντρωσιν δ Αρχηγός τοΰ 
Σώματος μετά τής λοιπής ήγεσίας ώς 
καί Ανώτεροι καί Κατώτεροι Α ξιω
ματικοί τοΰ Σώματος.

Ό  Ταγματάρχης κ. Γονατάς καί δ 
Μοίραρχος κ. Κατσιμαγκλής παρου
σίασαν έν πάση λεπτομέρεια τδ συντε- 
λεσθέν όπδ τής δμάδος· εργασίας έρ
γο ν.

Συνέχεια έκ τής σελίδος 51 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

773.368 στήλες καί άπέφεραν καθα
ρά έσοδα υπέρ τοΰ Άθλητισμοΰ 444. 
285.634 ένώ κατά τήν διάρκειαν τής 
Έπαναστάσεως δ αριθμός τών στη
λών άνήλθεν είς 981.463.816, τά δέ 
έσοδα είς 922.159.177 δρχ. Τούτο ά- 
ναλυόμενον μας δίδει ώς αποτέλεσμα 
ότι είς τδ 1) 3 τοΰ χρόνου έπετύχαμε 
τριπλασίαν άπόδοσιν. Τά έσοδα ταΰ- 
τα τής Γενικής Γραμματείας διετέθη- 
σαν κυρίως είς κατασκευάν καί έν συ
νεχεία πρός ένίσχυσιν τών Σωματεί
ων έν οίς καί τά Σωματεία άτινα ή- 
σχολοΰντο μέ οίκονομικώς προνομιού
χα αθλήματα (ιστιοπλοΐα, χιονοδρο
μίες κλπ.) ούτως ώστε νά καταστώ- 
σι τά αθλήματα ταΰτα προσιτά εις 
πάντας.

Δυνάμεθα ήδη νά δώσωμεν είς δη
μοσιότητα μερικούς αριθμούς συγκρί- 
νοντας τήν καταβληθεΐσαν προ τής έ
παναστάσεως προσπάθειαν μέ τήν με
τά τήν επανάστασιν τοιαύτην*.

Πλέον τών ώς άνω διετέθησαν καί 
27.435.000 δρχ. διά τάς τεθείσας ύ
πδ τήν έποπτείαν τής Γ.Γ.Α. από τοΰ 
1969 ’Οργανώσεις Νεότητος καί λοι
πούς αθλητικούς οργανισμούς ώς καί 
60.671.643 δρχ. διατεθεισαι κατά 
τον Δεκέμβριον καί μή ταξινομηθεΐ- 
σαι είσέτι είς τήν προαναφερθεΐσαν

κατανομήν ήτοι σύνολον 1.029.769. 
862 δρχ.

Τά έν λειτουργία ’Εθνικά Γυμνα
στήρια κατά τήν ήμέραν τής Έπανα
στάσεως άνήρχοντο είς 84’ έξ ών τά 
65 είχον ίδρυθή είς τήν προ τής Γ.Γ. 
Λ., ήτοι άπό 1.3.1957 έως 21.4.67.

’Ήδη μέ τήν λήξιν τοΰ 1969 ταΰτα 
άνέρχονται είς 194 κατανεμόμενα ώς 
ακολούθως:
’Εθνικά στάδια 147 
’Εθνικά σκοπευτήρια 3 
Εθνικά κολυμβητήρια 14 
’Εθνικά κέντρα νεότητος 30.

Τό σύνολον τών υφισταμένων νΰν 
μέ τό τοιοΰτον τό πρό τής Έπαναστά- 
σεως παρουσιάζει διαφοράν 110 έπί 
πλέον, ήτοι αύξησιν 230,8%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1970
Διά τδ τρέχον έτος δ προγραμμα

τισμός τής Γ.Γ.Α. δύναται νά συνοψι- 
σθή εις γενικάς γραμμάς ώς κάτωθι:

1) Ή  έν συνεργασία μετά τοΰ Υ 
πουργείου Παιδείας κατάρτισις προ
γράμματος σχολικοΰ άθλητισμοΰ.

2) Ή  ίδρυσις Σχολών προπονητών 
καί διαιτητών καί ή είς ειδικά σεμι
νάρια έκπαίδευσις τών αθλητών.

3) Έπέκτασις τοΰ θεσμού τών Κέν
τρων Νεότητος είς 20 τουλάχιστον

Δήμους καί Κοινότητας.
4) ΤΤ άποπεράτωσις 25 είσέτι ε

θνικών γυμναστηρίων, 70 δημοτικών 
καί κοινοτικών καί 35 συλλογικόϋν, 
ώς καί ή έναρξις μελετών 30 νέων 
έθνικών γυμναστηρίων.

5) Ή  θεμελίωσις τριών μεγάλων 
έργων, ήτοι τοΰ ’Ολυμπιακού Σταδί
ου Ήρακλέους καί τοΰ Έθνικοΰ Α 
θλητικού Κέντρου Πανελληνίου.

6) Ή  οργάνωσις τοΰ Εύρωπαϊκοΰ 
Συνεδρίου τών ’Οργανισμών Προγνω
στικών Ποδοσφαίρου είς Αθήνας.

7) ΜΙ έναρξις τών μελετών μετα
φοράς τοΰ Μπποδρόμου Φαλήρου, έφ’ 
δσον έπιτευχθή ή παραχώρησις τής 
αίτηθείσης έκτάσεως.

Διά τήν έφαρμογήν τοΰ προγράμ
ματος 1970 προβλέπεται ή χορήγη- 
σις πιστώσεων ύψους 420 έκατομμυ- 
ρίων, έξ ών τά 152 έκατομμύρια προ
ορίζονται δΓ έθνικά γυμναστήρια καί 
κέντρα νεότητος, τά 90 έκατ. πρός έ- 
νίσχυσιν τών Σωματείων, τά 73 πρός 
ένίσχυσιν τών 'Ομοσπονδιών, 35 πρός 
ένίσχυσιν Δημοτικών καί Κοινοτι
κών Γυμναστηρίων, 30 διά τάς ’Ορ
γανώσεις Νεότητος καί τά λοιπά πρός 
ένίσχυσιν διαφόρων έτέρων Αθλητι
κών ’Οργανισμών καί έκτάκτων α
ναγκών».



Άνθυπασπιστήν κ. Π. Μοίραν: T6
δικαιούμενο·/ ώς έφ’ άπαξ άποζημί- 
ωσιν χρηματικόν ποσόν έξερχόμενος 
τοΰ Σώματος μέ πραγματικήν ύπηρε- 
σίαν 22 έτών, άνέρχεται υπό τά ση
μερινά δεδομένα, εις 116.128 δρχ., 
ήτοι 22 μισθοί διά τά 22 ετη υπηρε
σίας καί 16 μισθοί υπό Τ.Α.Α.Χ. σύ- 
νολον 38 μισθοί X 3.056 =  116.128. 
Τά τρία ετη προϋπηρεσίας δέν ύπο- 
λογίζονται εις τό έφ’ άπαξ. Αί άπο- 
δοχαί είναι τοΰ κατεχομένου βαθμού. 
’Ενωμοτάρχην Βασιλείου Χρήστ.: 
Τπό τά σημερινά δεδομένα, συγκεν
τρώνετε 41:50. Ή  σύνταξις μηνιαί- 
ως έκ τοΰ Δημοσίου ανέρχεται εις 
4.076 δρχ. εκ δέ τών Ταμείων ΕΤΧ 
599 καί ΜΤΣ 608. Τό δικαιούμενον 
χρηματικόν ποσόν ώς έφ’ άπαξ άπο- 
ζημίωσις εις 119.473 δραχμάς. 
Χωροφύλακα Χανδρινόν Γρηγόρ.: 
’Εάν άπολυθήτε τήν ημερομηνίαν 
καθ’ ήν συμπληρώνεται 25 ετη πρα
γματικήν υπηρεσίαν, ή μηνιαία σύν
ταξίς σας έκ τοΰ Δημοσίου θά ανέρ
χεται εις 3.219 δρχ. έκ τών 'Ταμεί
ων δέ Ε ^Χ  472 καί ΜΤΣ 421. Τό 
έκ τοΰ ΤΑΟΧ δικαιούμενον χρημα
τικόν ποσόν ώς έφ’ άπαξ άποζημίω- 
σις εις δρχ. 84.952.
Χωροφύλακα Κυδωνάκην Παναγ.: 
Δικαιοΰσθε 41:50. Ή  μηνιαία σύν
ταξίς σας έκ τοΰ Δημοσίου είναι ή αύ- 
τή ή τοΰ ανωτέρω συναδέλφου σας, 
ώς καί τό έφ’ άπαξ. Δι’ έκαστον έτος 
πέραν τής 25ετίας δικαιοΰσθε 2:50 
συντάξεως. Ή  σύνταξίς σας δι’ έκα
στον έτος πέραν τής 25ετίας είναι 157 
δρχ. έπί πλέον.

κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκην,
Εύχαριστοΰμεν διά τά καλά σας λό

για. Ό  Ύπομ) ρχος κ. Βασίλειος 
Κωστόπουλος υπηρετεί εις τό Ύπουρ- 
γεΐον Δημοσίας Τάξεως Γ ' Σεπτεμ
βρίου 48 Μ.Ε.Ο. καί ό Μοίραρχος κ. 
’Αναστάσιος Τίγκας εις Κ.Α.Σ, Ε λ 
λάδος, Άθήναι.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
1—  «’Εξηλεκτρισμός». ’Ενημερωτι

κόν δελτίον τής Δ.Ε.Ιί. άναφερόμενον 
εις τήν δραστηριότητα τής έν λόγψ 
Έπιχειρήσεως ωατά τό έτος 1969.

2—  «Τό μοτοποδήλατο ώς μέσον έ- 
ξυπηρετήσεως τοΰ κοινοΰ». Φυλλάδι
ο·/ έκδοθέν υπό τής Ελληνικής Λέ
σχης αυτοκινήτου καί περιηγήσεων

(Ε.Λ.Π.Α.) μέ χρησίμους πληροφο
ρίας διά τούς δδηγούς μοτοποδηλά
των.

3—  «Εργατική Έπιθεώρησις».Μη
νιαία εκδοσις τής ’Εργατικής Εστίας 
τεΰχος 28 ’Απρίλιος 1970 μέ πλουσί- 
αν έπαγγελματικήν καί έγκυκλοπαι- 
δικήν ύλην σχήμα δον σελίδος 50.

4—  «’Έκθεσις πεπραγμένων "κατά 
τό 1969» τής Ελληνικής Λέσχης Αυ
τοκινήτου καί Περιηγήσεων (Ε.Λ. 
ΙΙ.Α.) Άθήναι Μάρτιος 1970 μέ στοι
χεία από τήν δραστηριότητα τής (Ε. 
Λ.Π.Α.) κατά το 1969.

5—  «Νέα Τάξη» «Ή ατελής κοινω
νία» «Συνομιλίες μέ τόν Στάλιν» τοΰ 
Μιλοβάν Τζίλας. ’'Εκδοσις Καμ. Κα- 
μαρινοπούλου Ναυαρίνου 8 ΤΤ  144' 
Εις τούς άνδρας τοΰ Σώματος προσφέ- 
ρονται μέ Ικπτωσιν.

6—  «Στοργή» Μαρκησίας Τζιμο- 
πούλου. Συλλογή ποιημάτων κλασι
κής μορφής. Άθήναι 1970 Δραχ. 50.

*
Τά καταστήματα έτοιμων ένδυμά-

των Κ. ΒΑΡΔΑΣ καί Δ. ΑΝΑΓΝΩ- 
ΣΤΟΠΟΓΛΟΣ, οδός Σταδίου 44, Ά 
θήναι, Τηλ. 234770 προσφέρει εις 
τούς κ,κ. Αξιωματικούς καί Άνθυ- 
πασπιστάς έπενδύτας (Τρέντς Κώτ) 
Ελβετίας χρώματος πρασίνου βαθέος 
λαδί. Ή  σύνθεσις καί δ τρόπος ραφής 
τούτων είναι δ καθοριζόμενος διά τοΰ 
ύπ’ άριθ. 9) 6) 63β άπό 17-2-70 δ) 
γής τοΰ Α.Β.Χ. Τιμή έκάστου έπενδύ- 
του δρ. 1050. Οί έπιθυμοΰντες τήν 
προμήθειαν δέον νά άπευθύνωνται εις 
τούς άνωτέρυ) κατασκευαστάς.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
J0 Απαντήσεις
1) Τον αυλό. Διότι τόν ανάγκαζε 

νά φουσκώνη τά μάγουλά του, πρά
γμα πού άσχήμαινε τό ώραΐο του πρό
σωπο.

2) Ό  Σίκινος, παιδαγωγός τοΰ Θε
μιστοκλή δ όποιος τόν έστειλε νά πή 
στους ΙΙέρσες δτι οί 'Έλληνες έτοι- 
μάζονται νά φύγουν άπό τή Σαλαμί
να. ’Έτσι τούς ανάγκασε νά έπιτεθοΰν 
στόν κλειστό κόλπο πού είχε διαλέ
ξει αυτός γιά νά ναυμαχήση.

3) < Κόνσουλ».
4} «Χάνιμπαλ άντε πόρτας». Δη

λαδή «Ό Αννίβας βρίσκεται μπροστά 
στις πύλες μας».

5) 'Η έρωμένη του Καρλόττα 
Κορνταί.

6) Ντεζιρέ (τόν άπέκρουσε) , ’Ιω
σηφίνα (τόν άπάτησε) , Μαρία Λουΐ- 
ζα (τόν ύπανδρεύθη) , Μαντάμ ντέ 
Στάελ (φανατική έχθρά του πού τήν 
έξώρισε) .

7) Ό  Αύστριακός διπλωμάτης 
Μέττερνιχ, πιστός θεράπων τής «Τέ
ρας Συμμαχίας».

8) Βελεστινλής.
9) Ό  Γάλλος Μωρίς Ντεκομπρά. 

Ή  ήρωίδα λέγεται Λαίδη Διάνα Γου- 
ΐνχαμ.

10) 'Ο Αμερικανός στρατηγός 
ΙΙάττον.

Λ ύ σ ι ς  Σ τ α υ ρ ο λ έ ξ ο υ  
Όριζοντίως

1) ΠΑΛΑΜΑΡΙ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ
2) ΗΜΕΡΑ - ΠΟΝΟΙ
3) ΝΑ - ΕΣΑ - ANA - ΡΟΚ - ΣΤ
4) ΕΛΑ - ΑΔΕΚΑΣΤΕΣ - ΟΤΕ
5) ΡΑΙΣ - ΑΝΟΣΤΑ - ΑΣΑΡ
6) ΑΝΝΑΜ - ΑΜΑΡΑ - ΑΝΑΣΑ
7) ΚΙ - ΛΕΦΤΑ - ΟΡΑΜΑ - ΙΚ
8) ΣΑΠΙΑ - AM ΑΤΙ
9) ΚΕΜΑΛ - ΕΑΝ - ΛΝΟΣΑ

10) ΑΙΝΟΣ - ΑΡΑΛΗ
11) ΓΔ - ΝΟΣΟΣ - ΑΛΑΤΙ - ΟΙ
12) ΡΑΝΙΣ - ΦΑΣΙΣ - ΙΚΑΝΑ
13) ΩΝΙΑ - ΑΟΡΑΤΟΣ - ΑΓΟΣ
14) ΣΙΑ - ΕΙ1ΙΚΡΙΣΙΣ - ΩΜΗ
15) Τ Ι - ΟΡΟ - AKA - TOM - AM
16) ΑΚΆΡΙ - ΡΟΛΟΙ
17) ΣΑΚΑΡΑΚΑ - ΦΑΣΑΡΙΕΣ 

Καθέτως
1) ΠΑΝΕΡΑΚΙ - ΕΥΡΩΣΤΟΣ
2) ΑΛΑΝΙ - ΔΑΝΙΑ
3) ΛΗ - ΑΓΝ - ΣΕΑ - ΝΙΑ - ΑΚ
4) ΑΜΕ - ΣΑΛΑΜΙΝ1Α - ΟΚΆ
5) ΜΕΣΑ - ΜΕΛΑΝΟΣ - ΕΡΑΡ
6) ΑΡΑΔΑ - ΦΙΛΟΣ - ΑΠΟΡΑ
7) ΡΑ - ΕΝΑΤΑ - ΣΟΦΟΙ - ΙΚ
8) ΑΚΟΜΑ - ΣΑΡΚΑ
9) ΑΝΑΣΑ - ΠΑΝ - ΣΑΡΚΑ

10) ΑΣΤΡΟ - ΑΙΤΙΑ
11) ΟΠ - ΤΙΑΡΑ - ΑΛΣΟΣ - ΡΑ
12) ΚΟΡΕΑ - ΑΜΑΡΑ - ΣΙΤΟΣ
13) ΟΝΟΣ - ΑΜΑΝΑΤΙ - ΣΟΛΑ
14) ΛΟΚ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ - ΜΟΓ
15) ΑΙ - ΟΣΑ - ΙΣΗ - ΑΓΩ - II
16) ΣΤΑΣΙ - ΟΝΟΜΑ
17) ΑΣΤΕΡΑΚΙ - ΔΙΑΣΗΜΟΣ

Αστυνομικού Προβλήματος 
Οί σελίδες 131 και 132'εύρίσκον- 

ται εις τό ίδιο φύλλο και ήταν άδύνατο 
νά είχε διαφυλαχθή τό γραμματόση
μο έκεΐ.
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ε ίμ α ι π α ι

εΐσαστε

Δηλαδή, είμαστε μια μικρή δεξαμενή πού περπατά, 
τρέχει, δουλεύει, χορεύει, κοιμάται.
Άν ύποθέσουμε ότι ζυγίζουμε 70 κιλά 
τά 49 είναι νερό. Θέλετε καί λεπτομέρειες;
Τά 87-99% τού πλάσματος τού αίματος,
τής χολής, τών πεπτικών ύγρών,
τά 83% τών έντοσθίων, τά 22% τών όστών είναι νερό.

Ά ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ θ ε  τ ά  ρ ό λ ο  τ ο ύ  ν ε ρ ο ϋ  
σ τ η ν  υ γ ε ί α  μ α ς ;
'Απ' άτιδήποτε τρώμε καί πίνουμε, 
έκεΐνο πού έχει μεγαλύτερη σημασία, 
έκεϊνο πού χρειάζεται περισσότερη προσοχή, 
είναι τό νερό.
Π ρ έ π ε ι  ν ά  ε ί ν α ι :
Νερό καθαρισμένο μέ μηχανικό τρόπο 
γιά νά διατηρή δλο του τό -όξυγόνο 
καί τά χρήσιμα στόν όργανισμό συστατικό.
Νερό καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο,
Νερό ΠΗΓΗ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ.



Προστατεύσετε 
τήν άπόλαυσί σας...
Τό ΚΕΡΑΝΗΣ Φίλτρο είναι τό τσιγάρο, πού αποδεδειγμένα 
έχει τήν ΛΙΓΩΤΕΡΗ νικοτίνη, χάρις σέ μιά ειδική 
έπεξεργασία τών διαλεκτών καπνών του. Είναι ένα έλαφρό 
καί άπολαυστικό τσιγάρο!

Συμφώνως προς σχετικά αποτελέσματα έλεγχον ξένων’Ινστιτούτων.


