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Την Ιην Ιουνίου  έ.ε. δ ’Α ρχηγός τής Χωροφυλακής Ά νστιστρά- 
τηγος κ. Α ναστάσιος Καρυώτης διερμηνεύων τά  α ισθήματα τή ς βα
θύτατης έκτιμήσεως των άνδρών του Σ ώματος προς τό ένδοξον Πο
λεμικόν Ναυτικόν μας, μετέβη εις τό Ά ρχη γείον  Ναυτικοΰ καί έπέ- 
δωσεν εις τον Α ρχη γόν αυτού ’Αντιναύαρχον κ. Κωνσταντίνον Μαρ
γαρίτην έπ ιταγήν ύψους 2.535.956 δραχμών, προϊόν εισφορών τών 
άνδρών τού Σ ώ μ α το ς διά την αγοράν ποΧεμικής μονάδος του Ναυ
τικού μας.

Ο κ. Α ρχηγός τού Πολεμικού Ναυτικού άπήντησεν ώς εξή ς εις 
την χειρονομίοιν ταύτην:

Κ ύριε ’Α ρ χη γέ ,
Έ π ϊ& ν μ ΰ  νά σάς διερμηνεύσω  τήν βα&εϊαν ο υγκ ίνη σ ιν  

τήν  όποιαν έδοχίμααα διά τή ν  ευγεν ικήν  αύτήν χειρονομία ν  
το ν  Σ ώ ματος τής Χ ω ρο φ υλα κής τοΰ όποιου ή προαήλωαις 
είς τά Ιδανικά τής φ υλή ς  μας καί οΐ άγώνες κα ί ϋ·νοίαι ύ- 
πέρ  τοΰ "Ε θνους Εχουν κα τα κτήσει τόν πα νελλήν ιο ν  σεβα
σμόν κα ί τήν δ ικα ίαν άναγνώ ρισιν τής Ιστορίας.

Έ χφ ρά ζω ν τήν  βα& εϊαν ευγνω μοσύνην τόσον έμοϋ προ- 
σω πικώ ς δσον κα ί όλοκλήρον τον  Ν α υτικ ο ύ  πρός ‘Υ μ ά ςy 
τόν Α ρ χ η γό ν , κα ί πρός πάντας τούς ύ φ '  ύμάς άνδρας τής  
Χ ω ροφ υλακής σάς διαβεβαιώ  δτι τό Ν α υ τικ ό ν  δ ιερμηνευον  
πάντοτε τόν παλμόν τού 'Έ & νονς, ίκ τ ε λ ε ΐ  κα ϊ &ά έκ τε λ έ -  
αη εις τό  Ακέραιον τό πρός τήν  πατρίδα  κα θήκον.
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ΟΜΙΛΟΙ
ΦΙΛΩΝ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΝΑΣ καλός φίλος είναι, πολύτιμο 
αγαθό. Δύσκολα Αποτιμάται ή Αντι
σταθμίζεται ή αξία του, καί σχεδόν 
ποτέ δέν Αντικαθίσταται ή Απώλειά 
του. Ή  Χωροφυλακή είναι υπερήφα
νη για τούς πολλούς καί καλούς φ ί
λους της πού διαρκώς αυξάνονται καί 
πυκνώνουν τάς τάξεις τών «'Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής» πού έχουν ήδη 
άπλωθή εις δλην τήν έπικράΐειαν. 
Τελευταίως παρατηρεΐται τόσον ή 
αυξησις τού Αριθμού τών Ομίλων αυ
τών, όσον καί ή έντασις καί έπέκτα- 
σις τής δράστηριότητός των. Τα μέ
λη τους Αντιπροσωπεύουν ολας τάς 
τάξεις τού ελληνικού λαού. Είναι Α
στοί, διανοούμενοι, έμποροι, ύπάλλη- 
λοι, έργάται. Τούτο σημαίνει δτι ή 
Αγαθοποιός δράσις τού Σώματος, τό 
μέγα Ιθνικόν καί κοινωνικόν έργον 
δπερ έπιτελεΐ καί ή αύτοθυσία καί αύ- 
ταπάρνησις τών Ανδρών του, έχουν 
πλέον καταστή σαφώς Αντιληπτά. *Γ- 
πογραμμίζομεν τό γεγονός τούτο, διό
τι ύπήρξε μία εποχή, κατά τήν όποι
αν ή Χωροφυλακή Αντιμετώπιζε καί

εχθρούς. Σήμερα οί έχθροί αύτοι ή ε- 
ξωντώθησαν —  ο ί. Αμετάπειστοι έγ- 
κληματίαι —  ή μετενόησαν. Δέν 'υ
πάρχουν παρά μόνον φίλοι. Είμεθα εις 
θέσιν νά γνωρίζωμεν δτι ή Χωροφυ
λακή έχει πρόθεσιν διά παντός μέσου 
νά τούς διατηρήση.

*

Π Α Ι Δ Ι Κ Α !
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Ο ΙΛΙΓΓΙΩΔΗΣ ρυθμός τής ζωής 
μας έχει δημιουργήσει τήν Ανάγκην 
τής περιοδικής —  έστω σύντομης --- 
άναπαύσεως. Αί θεριναί διακοπαί, συ
νήθεια πού προήλθεν δχι χωρίι, λόγον, 
είναι Απαραίτητοι δι’ δλους, ιδίως ό
μως' διά τά παιδιά. Ή  έξασφάλισις 
καλών θερινών διακοπών δέν είναι 
τόσον άπλό πρόβλημα. ’Απαιτούνται 
δαπάναι τών όποιων ή Αντιμετώπισις 
συναντά συνήθως δυσχερείας. Μερι- 
μνώσα διά τά τέκνα τών Ανδρών της 
ή Χωροφυλακή, έδημιούργησε καί 
διατηρεί τάς ώραίας κατασκηνώσεις 
τού 'Αγίου Άνδρέα, δπου φιλοξενούν
ται κατ’ έτος —  εις τρεις σειράς δισε- 
βδομαδιαίας διάρκειας —  300 περί
που παιδιά, τέκνα τών έν ένεργεία καί 
αποστρατεία Αξιωματικών καί Ανδρών 
της.

Ιίληροφορούμεθα δτι πρωτοβουλία 
τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής, αί κα
τασκηνώσεις αύταί πράκειται νά βελ

τιωθούν καί νά Αποκτήσουν Εκσυγχρο
νισμέ νας καί μονίμους Εγκαταστάσεις. 
Δέν Αμφιβάλλομεν δτι ή προσπάθεια 
θά εύοδωθή καί τό σχέδιον θά πρα- 
γματοποιηθή καί θά όλοκληρωθή 
ουντόμως. Ή  σημερινή ήγεσία τού 
τόπου, εις δλους τούς τομείς έχει διά 
τεκμηρίων έμπνεύσει τήν βεβαιότητα 
ταύτην.

***

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΓΣΙΣ τών στε
λεχών πάσης υπηρεσίας καί κλάδου 

συνεπώς καί τής Χωροφυλακής — 
εις τό εξωτερικόν έχει πάντοτε Απο
τελέσματα αγαθά. ’Ό χ ι διότι Αποτε
λεί «Ανωτέραν» σπουδήν. Τούτο μό
νον έπιπολαίως δύναται νά ύποστηρι- 
χθή, καθ’ δσον εϊς πολλούς τομείς ή 
Ελλάς δύναται σήμερον νά δώση μα
θήματα. Ή  σπουδή καί ή μελέτη εις 
σχολάς, ινστιτούτα καί ύπηρεσίας τού 
εξωτερικού έχει —  καί πρέπει νά έ- 
χη —  τήν έννοιαν τής ενημερώσει·)! 
καί τής Απόκτησε ως χρησίμων Επαγ
γελματικών έπαφών καί κοινωνικών 
γνωριμιών. ’Ανταλλάσσονται σκέψεις,. 
συζητούνται γνώμαι, δημιουργούνται 
δεσμοί, καί Αποκαθίσταται κλίμα 
πρόσφορον δι’ Αποδοτικήν καί καρ- 
ποφόρον συνεργασίαν εις διεθνή πλέ
ον επίπεδα.

”Ας τό έχουν ύπ’ δψιν των οί εις 
τό εξωτερικόν μετεκπαιδευόμενοι καί 
ίδίώς οί Αξιωματικοί. Διότι δέν μετα
βαίνουν ώς μαθηταί, άλλ’ ώς στελέχη 
έχοντα πλέον ύπόστασιν Ακαδημαϊκήν 
καί όλοκληριοθείσαν.



ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Σ Τ , Δ Α Γ Λ A
Διδασκάλου

Ή  ελληνική θάλασσα είναι ή δόξα καί ό θρύλος, 
(| κοιτίδα καί τό λίκνο τού φυλετικού μας πολιτισμού, ό 
υγρός στίβος των ναυτικών μας τροπαίων, ή αιώνια 
κονίστρα τής θαυμαστής ναυτιλιακής μας δραστηριό
τητας.

Περιβρέχοντας τον γεωγραφικό κορμό τής Ελλά
δος από τρεις μεριές, ή θάλασσα φιλοτεχνεί μεγάλους 
πεταλοειδείς καί ριπιδωτούς κόλπους, κλειστές λιμνο
θάλασσες, ειδυλλιακούς κόρφους πλαισιωμένους μέ άρ- 
μυρίθρες καί σχοινά, χαριτωμένα καταφύγια, κλειστά 
σαν φωλιές, γραφικές αγκαλιές νερού μέ στρωτές αμ
μουδιές, μέ κοχύλια, πεταλίδες καί όστρακα.

'Η  γαλάζια αίγλη της στην καλοκαιρινή καλωσΰνη 
διαποτίζει μέ αρμύρα καί μουσικό ρόχθο τά 400 τόσα 
σπαρμένα στις ελληνικές θάλασσες νησιά καί γυμνά 
γλαρονήσια, νανουρίζει τά σπαθάτα σκαριά, φιλοδωρεί 
μέ δροσιά καί άγαλίαση τούς λουσμένους.

Οί αρχαίοι μας πρόγονοι γέμισαν τή θάλασσα μέ 
τά πιο εράσμια άγαθοποιά μεταφυσικά πνεύματα, συμ
βολικά σχήματα καί εκφραστικά μετουσιωμένα σέ μορ
φές καί φιγούρες, ινδάλματα τής ποιητικής φαντασίας 
τους.

Ή  θεά τής ομορφιάς κα ίτού έρωτα αναδύεται από 
τον λευκό άφρό τού Αιγαίου, μπαρκάρει στην σιντεφέ
νια κοχύλα των Κυθήρων καί ταξιδεύει μέχρι τήν Κύ
προ. Είναι ή συμβολική έννοια τής νεανικής ομορφιάς 
καί τής γοητευτικής άνοιξης πού αναδύεται κάτω από τό 
λαμπρό φως τού θαλασσινού ήλιου.

Ό  Νηρέας, ή ’Αμφιτρίτη, ό Γλαύκος, ό Τρίτων 
ζωντανεύουν τό θαλασσινό μυστήριο μέ τήν μυθική πα
ρουσία τους. Ό  Νηρέας πού άποκαλεΐται «άλιος γέ- 
ρων», ταξιδεύει σπρωγμένος άπό τήν πνοή των ζεφύ- 
ρων, τρυπώνει στις θαλασσοσπηλιές, όπου τον περιμέ
νουν οί φώκιες. Κατέχει τό μυστικό νά μεταμορφώνεται 
σ’ ο,τι ζή καί μαντεύει τά ριζικά των άνθρώπιον.

'Η  ελευθερία τοΰ γένους ξεπήδησε άπό τούς ά- 
φρούς των κυμάτων. Στήν θάλασσα κρίθηκε τό εθνικό 
ριζικό μας σ’ όλους τούς αιώνες καί σ’ όλες τις εποχές.

Ή  αιώνια, ατρύγητη, παλλάμενη καί αδάμαστη θά- 
λασσα'ΤίΡυ(?Τ|λ«τιΊσε τήν ελληνική ρώμη, φρονημάτισε 
τήν ψυχή, χ,'ίπικάρησε τόν εθνικό χαρακτήρα, υπέβα
λε σέ δοκιιιασία ? v π?°Υονι-κή τόλμη, έθεμελίωσε τέλος 
τήν ευημερία τού άρχ'ίου κα1 τοί σύγχρονου ελληνικού 
λαού.

Σχάρω μα πλοίου ok ίλληνικόν  ναυπη-  
γεΐον. Ή  νανπήγησις  πλοίω ν  στήν Ελ 
λάδα έξελίαοειαι άλματωδώς.

.ι-νπό τόν βαθύ δρθρο τής προϊστορίας πρώτος δ 
"Ελληνας ώνειρεύθηκε νά ύποτάξη τό κύμα μέ τά δια
σταυρωμένα ξύλα τής πρωτόγονης σχεδίας. Ή  μυθική 
«’Αργώ» πραγματοποίησε φυλετικό όνειρο διασχίζον
τας τά πελάγη τού θρύλου γιά τήν μακρυνή μεταφυσική 
Κολχίδα. Οί Μινωϊκοί λαοί δημιούργησαν την άποικιστι- 
κή κυριαρχία τους στο ανατολικό καί δυτικό Αιγαίο, σέ 
νησιά καί ηπειρωτικά παράλια μέ τις τριήρεις καί οί Μυ- 
κηναΐοι συνεχίζοντας τήν αρχαιότατη ναυτική καί ναυ
τιλιακή παράδοση τών Κρητών ποντοπόρων, άπλωσαν 
τήν μεσοελλαδική κυριαρχία τους μέχρι τήν Δωδεκάνη
σο καί τήν Κύπρο.

Καί όταν αργότερα, μετά τήν κάθοδο τών Δωριέοτν 
ή σκυτάλη μεταβιβάστηκε στούς πρωτοπόρους άποίκους, 
ό ’Ελληνισμός έγινε κυρίαρχος όλου τού Μεσογειακού 
χώρου, πού υπήρξε τό λίκνο τών πολιτισμών τής άν- 
θριοπότητος.

’Από τις ακτές τής ’Ιωνίας καί τοΰ Εύξείνου Πόν
του, όπου ήταν ακόμα νωπά τά ίχνη τής τιτανομαχίας 
τής Τροίας καί τής Άργοναυτικής εκστρατείας, μέχρι 
τις στήλες τοΰ Ήρακλέους στις ανατολικές, βόρειες καί 
δυτικές ακτές τής Μεσογείου, τό ανήσυχο πνεύμα τής 
φυλής έκτισε λαμπρούς λιμένες, πού υπήρξαν επάλξεις, 
πού έφεραν τόν πολιτισμό σέ βαρβαρικές φυλές καί έ
γιναν περιφανή κέντρα ναυτιλίας.

ν'.
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Μετά την περίοδο τής άποικιστικής δραστηριότη
τας των Ελλήνων, ανεβαίνουν στο προσκήνιο τής ιστο
ρίας οί θαλασσομάχοι αρχαίοι λαοί — ’Αθηναίοι, Κερ- 
κυραΐοι, Αίγινήτες, Θάσιοι, Ροδιοί — γιά νά συνιχί- 
σουν μέ νέα ποντοπόρα τολμήματα τήν Μυκηναϊκή ύστε- 
ροελληνική ναυτική παράδοση. Τό μέγα ναυτικό τρό
παιο τοϋ 480 π.Χ. στη Σαλαμίνα ερμηνεύει μέ τό χο
ρικό τού Αισχύλου τήν αθάνατη δόξα καί τό ναυτικό 
πολεμικό δαιμόνιο τών ’Αθηναίων καί των λοιπών συμ
μάχων τους.

Τό υπεροπτικό σχέδιο τού Ξέρξη νά ύποτάξη τήν 
Ελλάδα βυθίστηκε σάν πέτρα στή στενή θαλάσσια λωρί
δα τοΰ «Σαλαμινίου διαύλου» αντίκρυ στην ιερή μυστα
γωγική Ελευσίνα. Ή  θάλασσα, πού μαστίγωσε μέ τήν 
οργή της τήν ασιατική αλαζονεία τοΰ βασιλέα τών ΙΙερ- 
σών, κάλυψε τόν ασιατικό συρφετό μέ τό νεκρικό σάβανο 
τών αφρών της. Ή  Εύβοϊκή θάλασσα τοΰ Άρτεμησίου 
και τό κΰμα τοΰ Σαρωνικοΰ εξεδικήθηκαν άφοΰ, όπως 
λέει ό μεγάλος τραγικός «μεγάλης γλώσσης κόμπους, δ 
Δίας ύπερεχθαίρει», δηλ. τά φουσκωμένα λόγια ό θεός 
καταδικάζει αμείλικτα.

Λίγο αργότερα ή εκστρατεία τοΰ μεγίστου τών 
Ελλήνων στρατηλατών καί έκπολιτιστοΰ βασιλέα ’Αλέ
ξανδρου έφερε τόν 'Ελληνισμό όχι μόνο πνευματικό δά
σκαλο και αναμορφωτή αλλά καί οικονομικό οργανωτή 
στις αχανείς εκτάσεις τής ’Ανατολής καί τής Αίγύπτου. 
Κάτω από την προστασία τής Ισχυρής ναυτικής αρμά
δας τοΰ Μεγάλου ’Αλέξανδρου, ή ναυτιλία τής εποχής 
γνωρίζει νέους δρόμους καί καινούργια σύνορα ασφα
λούς δραστηριότητας. Ή  καρδιά τοΰ ανήσυχου δημιουρ
γικού πνεύματος τής φυλής μετατοπίζεται νοτιώτερα καί 
εγκαθίσταται στην ’Αλεξάνδρεια, πού οί Έλληνες διά
δοχοι τοΰ ’Αλέξανδρου κατέστησαν πνευματικό πνεύμο
να καί μέγιστο κέντρο ναυτιλίας.

Εκεί όμως οπού το ελληνικό ναυτικό δαιμόνιο βρί
σκει τήν αποθέωση είναι τό Βυζάντιο. Κτισμένο από 
πολλούς αιώνες προηγουμένως, μέ προφητική εκτίμηση 
τής γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας τής θέσεώς

Ε λληνικό  τάνκερ Άνω τών 2 0 0  χιλ. 
τόννω ν. Ή  ’Ε λλάς κα τέχει σήμερον τήν 
τρ ίτην  θ έα ιν  εις τήν παγκόσμιον να υ τι
λίαν.

του απο διορατικούς Ελληνες άποίκους, γίνεται μονι 
δικό κέντρο καί μοναδική εστία ανθρώπινης άκτινοβο 
λιας. Συνδυαςει την θεραπεία τών ελληνοχριστιανικών 
ϊόεοιδών μέ μιά έκπληκτική ζωτικότητα δημιουργίας 
jtou το μετατρέπει σε σταυροδρόμι ολοον τφν λαών χ,αί 
όλοιν τών ήπείραη1. Χίλια χρόνια καί πλέον είναι ή αναμ
φισβήτητη κυρίαρχη ναυτική δύναμη ολοκλήρου τοΰ τύ- 
τεγνωστοΰ κόσμου. Ή  Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνέ
χισε καί διεφύλαξε τήν αρχαία ναυτική μας παράδοση 
μέ τήν μεγαλοπρεπή αρμάδα, τό περίφημο βασιλικό 
πλώϊμο, μέ τούς δρόμωνες, τά χελάνδια καί τούς παμφί- 
λους καί εξασφάλισε τήν ελευθερία τών θμλασσών καί 
τών νησιών 'άπό τήν απειλή τών εχθρικών λαών καί τών 
αλλοφύλων κουρσάρων πού λυμαίνονταν τόν θαλάσσιο 
ελληνικό χώρο.

■Ατρομοι οί Ε λληνες να υ
τικο ί συνεχίζουν a t Άλες 
εις θάλασσες κα ί τούς π ό ν 
τους τήν μακραίω νη παρά
δοση τώ ν  Α θη να ίω ν  ναυ- 

, τώ ν  « δολιχήρε- 
τω ν» AiysVft τών, τώ ν π ο ν 
τοπόρων Φ ωκαέων.
Η  φω τογραφ ία  παρουσιά

ζει ά λιευτικό ν  άνοικτής θ α 
λάσσης ah ώρα μεγάλης  
φουρτούνας. Οί Ατρόμητοι 
θαλασσόλυκο ι δαμάζουν 
ψ ύχραιμοι τό Αφηνιασμένο  
ύγρό στοιχείο.



A X I  Λ. Τ Α  Γ Α Ρ Η  
’Αντιστράτηγου έ. ά.

Γ ά ϊο ς  Ιο ύ λ ιο ς  Καιααρ : 
Μ έγας στρατηγός, συνδυά
ζω ν τήν  τό λμ ην  μετά  τής  
άποφαοιστιχότητος και τήν  
έπ ιμονήν μετά  τής έγχαρ- 
τερήαεως. Έ γνώ ριζεν  νά 
α υγχρατή  τάς φιλοδοξίας 
x a i τάς παρορμήσεις το ν , 
άλλά χα ΐ νά μή ν  Αποθαρ
ρύνεται ί χ  τώ ν δυσχερειών 
χα ϊ Αντιξοοτήτω ν. ΤΗ το  έ- 
ηιαης χα ϊ μέγα ς πσλιτιχός  
ή γέτη ς“ ήρεμος κβ ΐ  μ ε ιλ ί
χιος, Αλλά xa i ατιβαρός χα ϊ 
άτεγχτος. Ά π έ χ τ η α ε  έξου- 
αίαν Ajt εριόριστον, dAAd 
χήν έχρησιμοποίηοε διά τό 
γίν ιχώ τερον  συμφέρον. Φ ι
λομαθής xa i π ο λυμ α θής  
έγνώ ριζε πάντας τούς χλά- 
δους τής τότε Ανθρώ πινης  
γνώαεως διά τήν  όποιαν τό 
ένδιαφέρον του ούδέποτε  
ϊπ α νσ εν . Ή Σ ύ γ χ λ η τ ό ς  τοϋ  
ά πένειμε τόν τίτλο ν  τον  
αύτοχράτορος, ό ίδιος όμως 
ά πεπο ιήθη  αωφρόνως τόν 
τίτλο ν  του  βαοιλέω ς x a i  
τό βααιλιχόν διάδημα τό 
όποιον ό Μ&ρχος ’Α ντώ 
νιος ( 4 4  π . X . )  ήθ έλη ο εν  
νά έπ ιθ έο η  in i  τής χεφ α- 
λής τον.

Συνέχεια έκ τής προηγουμένης σελίδος

Μετά τήν πτώση τοϋ Βυζαντίου οί Έλληνες ναυ- 
τιλόμενοι, χωρίς επίσημο κράτος, υπόδουλοι στον χει
ρότερο δυνάστη, πολύ σύντομα κυριάρχησαν στον ναυ
τιλιακό στίβο της ανατολικής Μεσογείου. 'Η  προεπανα
στατική Ελλάδα με τά ξακουστά σιτοκάραβα τών τριών 
ναυτικών νησιών μας, προετοίμασε τό μεγάλο εθνικό 
ξεσηκωμό τοϋ 1821 πού τό ριζικό καί ή τύχη του κρί- 
θηκε στή θάλασσα. 'Ο Σουλτάνος τότε έπεσε στο ίδιο 
τραγικό λάθος μέ τόν Ξέρξη τοϋ 480 π.Χ. Δέν λογάρια
σε τήν ετυμηγορία της θάλασσας δπου κρίνεται καί θά 
κρίνεται σίγουρα δσο κρατάει ό κόσμος τό ριζικό τής 
ελληνικής φυλής. Οί κατά θάλασσαν αγώνες τοϋ έθνους 
τής περιόδου 1821-27 υπήρξαν ή αποθέωση τής ναυ
τικής καί ναυτιλιακής αρετής τών 'Ελλήνων. Σοφοί κα- 
πεταναΐοι, πεπειραμένοι κυβερνήτες σκαφών, ηρωικοί 
καί παράτολμοι πυρποληταί, αποφασισμένα πληρώματα, 
έπανέλαβαν τά αρχαία ιστορικά κατορθώματα τών Σα- 
λαμινομάχων προγόνων τους, κράτησαν τήν ελληνική

θάλασσα ελεύθερη, απέκλεισαν τόν αιμοδιψή κατακτη- 
τή στά ’Ασιατικά παράλια, υπήρξαν οί εύαγγελισταί 
καί τά χελιδόνια τής νίκης, τής εθνικής άνοίξεως καί τής 
εθνικής ανατάσεως.

’Αργότερα, ελεύθερο πλέον κράτος ή 'Ελλάδα, ό
ταν τό σίδερο καί ό ατμός κυριάρχησαν στον υγρό στί
βο, τό ελληνικό ναυτικό, εμπορικό καί πολεμικό, έδωσε 
καί δίνει τό παρόν σέ όλα τά γεωγραφικά πλάτη καί μή
κη τού κόσμου.

Τό ναυτικό στάθηκε πάντα γιά τήν 'Ελλάδα ή με- 
γάλη δύναμη καί στήν δική του υπεροχή βασίσαμε πάντα 
χήν εθνική μας δόξα καί υπερηφάνεια. Στις δύσκολες 
στιγμές, τά ξύλινα τείχη τής Σαλαμίνας, τό βασιλικό 
πλώϊμο τής Αυτοκρατορίας καί τά πυρπολικά τών- Κα- 
νάρηδων έσωζαν κάθε φορά τήν λατρεμένη πατρίδα καί 
τήν έφεραν σέ καινούργιες αφετηρίες δόξας.

Καί στά ειρηνικά χρόνια τά φορτηγά καράβια ώρ- 
γωναν καί οργώνουν μέ τις πλώρες τους τις θάλασσες 
γιά νά σπείρουν οί "Ελληνες στ’ αυλάκια της τόν ιερό 
μόχθο τους καί νά θερίσουν τόν πλούτο.
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Ο  ήγήτωρ πιστεύει άκραδάντως εις τήν γενικήν 
καί τήν επί μέρους έκάστοτε αποστολήν του, τήν πίστιν 
δέ ταύτην μεταβιβάζει άμείωτον καί εις τους ύπ’ αυτόν. 
Οΰτος δημιουργεί καί καλλιεργεί τό ηθικόν, εμπνέει τό 
υγιές πνεύμα καί μεταδίδει τόν συναγείροντα τά πάντα 
ενθουσιασμόν.

Τό ηθικόν τού ήγήτορος πρέπει νά έ'χη τήν άπε- 
ραντωσΰνην τοΰ ωκεανού καί τήν άνθεκτικότητα τοΰ χά- 
λυβος. Οΰτος αποτελεί τήν άστείρευτον πηγήν ήθικοΰ- 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν. Ό  σχολαστικισμός είναι μέγας 
εχθρός τοΰ άσκοΰντος ηγεσίαν, τήν όποιαν πρέπει νά 
κατέχη μόνον μεγαλόπνοος καί ύψηλόφρων άνήρ. Ό  ι
δανικός ήγήτωρ άποδεικνύει τήν αξίαν του όταν κατα
κλύζεται από αντιξοότητας, κινδύνους, εύθύνας καί κα
τατρεγμόν των πάντων. Ταΰτα αποτελούν τήν λυδίαν λί
θον τής πραγματικής δυνάμεως τοΰ ήγεΐσθαι. Ό  ήγή
τωρ θυσιάζει εαυτόν καί τά συμφέροντά του καί παν 
δ,τι τοΰ ανήκει, εάν τούτο απαιτεί ή άσκησις των καθη
κόντων του. Οΰτος δίδει τό παν καί δ£ν λαμβάνει τίποτε. 
Πρέπει νά είναι μακράν των απολαύσεων καί τής ευ
ζωίας καί νά παρουσιάζη ασκητικόν παράδειγμα υστερη
μένης ζωής. Συμμερίζεται πλήρως τήν ζωήν εκείνων 
οΐτινες τόν έχουν ως κεφαλήν, μηδεμιας τυγχάνων ιδίας 
μεταχειρίσεως. Ή  ιδία μεταχείρισις θολώνει τήν αξίαν 
οίουδήποτε ήγήτορος. Πάσα πράξις του έμπνέεται από 
τό πάθος διά τήν έκτέλεσιν εις τό ακέραιον τής αποστο
λής του. Οΰτος πιστεύει απολύτως εις τό έργον του, ελ
πίζει μετά βεβαιότητος διά τήν είς τούτο επιτυχίαν καί 
ένδαιφέρεται συνεχώς δι’ αυτό καί διά τούς έκτελεστάς 
του. 'Η  αρχηγία άσφυκτιά καί πνίγεται έφ’ δσον ό φο- 
ρεύς της άσχολήται μέ μικρότητας. Αΰτη αποκτά εύρεΐς 
ορίζοντας, εντός τών οποίων νά αναπτύσσονται άνέτως 
αί πολυποίκιλοι άρεταί τοΰ ικανού ήγήτορος. Είναι πο
λύ προτιμότερον ό ήγήτωρ νά είναι μέσης ευφυΐας, άλλ’ 
ενθουσιώδης καί ανθρωπιστής, παρά μεγαλοφυής μέ 
ψυχράν ψυχήν καί καρδίαν. Ό  ήγήτωρ πρέπει νά πι- 
στεύη είς τήν εύνοιαν άσταθμήτων παραγόντων, τής λε- 
γομένης τύχης, καί νά έμπνέη καί είς τούς υφισταμέ
νους του τήν πίστιν του ταύτήν. Ή  πίστις του δμως προς 
τήν τύχην δέν πρέπει δι’ αυτόν νά είναι απόρροια δει
σιδαιμονίας, αλλά συνισταμένη ίκανότητος, γνώσεων, 
πείρας καί δεξιοτέχνου χειρισμού τών παρουσιαζομένων 
ευκαιριών. Ό  ίδιος, καλλιεργών τάς συνιστώσας αΰτάς, 
δημιουργεί τήν έντύπωσιν ύπάρξεως ίδιαζούσης τύχης, 
ή οποία, άναγνωριζομένη ότι ΰφίσταται υπό τών υποδεε
στέρων, δημιουργεί είς τούτους φανατισμόν μέ υπερφυ
σικόν κίνητρον, διά τοΰ οποίου οδηγούνται οΰτοι είς εκ
τέλεση1 θαυμαστών πράξεων.

Ό  ικανός ήγήτωρ αίσιοδοξεΐ, μεγαλοφρονεΐ, αγα
πά καί ουδέποτε αισθάνεται μίσος καί πικρίαν. Δέν θά 
πρέπει νά άναζητή τόν υπεύθυνον τής δυσαρέσκειας του, 
εάν δέ ά.ναζητά έπιμόνως τήν πηγήν ταύτης, αΰτη λίαν 
πιθανόν νά εβρίσκεται εντός αυτού. 'Ο  συνδυασμός ι
σχυρού χαρακτήρος καί αίσιοδόξου τοιούτου άπαλεί- 
φουν τήν απαισιοδοξίαν καί αποτελούν οδηγόν είς τήν 
τόλμην καί τήν θαρραλέαν ένέργειαν. Ό  λελογισμένος 
δυναμισμός είναι ίδιον τού ικανού ήγήτορος, ό όποιος 
καθοδηγούμενος από τήν πίστιν. προς τό έργον του, άν- 
τιπαρέρχεται τάς δυσκολίας, εκμεταλλεύεται πάν δ,τι 
συμβάλλει είς τήν επιτυχίαν καί φθάνει εγκαίρως καί

έπιτυχώς είς τόν ταχθέντα προορισμόν του. Ό  ήγήτωρ. 
είναι μετριόφρων καί σεμνοπρεπής, ύψηλόφρων καί πλή
ρης αύτοπεποιθήσεως. Ή  αύτοπεποίθησις δμως αυτή 
πρέπει νά εδράζεται ασφαλώς επί τής εγνωσμένης καί α
ποδοτικής αξίας του. Πάς ήγήτωρ είναι καί δργανον 
εξουσίας, τής οποίας ή ένάσκησις πρέπει νά εύρίσκεται 
εντός τών ορίων τής φειδωλής χρησιμοποιήσεώς της 
καί τοΰ σεβασμού της υπό τών υφισταμένων του. Ό  ή
γήτωρ επιβάλλεται μέ τό κύρος, τόν χαρακτήρα καί τάς 
ικανότητάς του. Ή  άπαστράπτουσα περιβολή του δέν 
τού εξασφαλίζει τήν επιβολήν του πρός τούς άλλους, έφ’ 
δσον τοΰ λείπουν τά ψυχικά καί πνευματικά μέσα επι
βολής, μεταξύ τών όποιων ίδιάζουσαν θέσιν έχει ή άνά- 
ληψις ευθυνών. Ό  κοινός ήγήτωρ είναι δίκαιος καί έφ’ 
δσον διαπιστώνει αδικίας θεραπεύει ταύτας τάχιστα. 
’Αλλά διά νά προβή είς τήν όρθήν διαπίστωσιν πρέπει 
νά εύρίσκεται είς έπαφήν μέ τήν πραγματικότητα, άνευ 
ένδιαμέσων, οΐτινες —  λόγω ποικίλων αιτίων -—τού πα
ρουσιάζουν διάφορον εικόνα, ήθελημένως ή ού. Ή  γο
νιμοποιός φαντασία ένισχύει τήν ικανότητά του, συμπλη
ρούσα έπιτυχώς δ,τι δέν είναι δυνατόν νά πρόκυψη εξ 
άντιλήψεως μέσω τών αισθήσεων. 'Π  απειθαρχία τών 
υφισταμένων είναι προϊόν κακής ήγεσίας. Δυσχερέστα- 
τον εργον έπιτελεΐται έπιτυχώς, έφ’ δσον διατάσσεται 
καί κατευθύνεται υπό άξιου ήγήτορος. Διά νά έμπνεύοη 
σεβασμόν q ήγήτωρ πρέπει νά είναι πλήρως άξιος σε
βασμού διά πάσαν περίπτωσιν, είτε έν υπηρεσία, είτε 
έκτος αυτής. Πάς άνθρωπος έκτελεστής άρέσκεταϊ νά' 
δρά υπό ήγήτορα μέ δυναμικήν πυγμήν, άντιθέτως πα
ραλύει καί αχρηστεύεται ύπό χλιαρόν καί ατονον ήγέ- 
την. Ό  ήγήτωρ είναι έκτος τοΰ ρόλου του όταν υποκα
θίσταται είς τήν λήψιν τών άποφάσεών του ύπό τών βο
ηθών του. Πρέπει νά ζητά παρ’ αυτών πάν λεπτομερεια
κόν στοιχείον, χρήσιμον διά τήν έκτίμησίν του, αλλά ή 
λήψις τής άποψάσεως είναι προνάμιον καί ύποχρέω- 
σίς του. Έ φ ’ δσον έκδώση ταύτην, διατάσσει τήν άναν- 
τίρρητον έκτέλεσιν της, ήν παρακολουθεί.

Σφάλλει ό ήγήτωρ έκεΐνος, ό όποιος έπιζητεϊ νά 
γίνη δημοφιλΐ)ς διά τής έξισώσεώς του μέ τούς ύπ’ αυ
τόν. Τούτο ίσοδυναμεΐ μέ αποκεφαλισμόν τού δρώντος 
οργανισμού καί έν συνεχεία μέ τήν σήψιν καί τόν θάνα-' 
τόν του. Ό  ήγήτωρ, έν τοΐς πλαισίοις γονίμου πρωτο
βουλίας, λαμβάνει έκτελεστάς αποφάσεις τό δυνατόν τα- 
χύτερον, καθόσον, βραδύνων διά τήν έκδοσίν των, άπο- 
δεικνύει δτι κατατρύχεται ύπό τής φθοροποιού άναπο- 
φασιστικότητος. Αί αποφάσεις δμως, δσον ταχέως καί 
αν λαμβάνωνται, πρέπει νά αποτελούν τήν κατάληξιν 
λελογισμένης καί ωρίμου σκέψεως. Πάντως είναι προ- 
τιμοτέρα μία ούχί πλήρης αλλά έγκαιρος άπόφασις, α
πό μίαν Ανύπαρκτον ή καί βραδέως λαμβανομένην τοι- 
αύτην. Τά γεγονότα ρέουν καί ζητούν λύσιν. Αί εύκαι- 
ρΐαι δέν έπαναλαμβάνονται. 'Η  Απραξία είναι εις ανοι
κτός δρόμος διά τήν αποτυχίαν. Διά μιάς ταχείας, λο
γικής καί έκτελεστής άποφάσεως γίνεται ό ήγήτωρ κύ
ριος τής καταστάσεως καί δέν έπιβάλλεται αΰτη είς αυ
τόν. Ουδέποτε ό πραγματικός ήγήτωρ είναι οπαδός τής 
στερεοτυπίας, τής σχολαστικότητος καί τής γραφειοκρα
τίας. Τούτο είναι ίδιον τών ταπεινών καταστιχογράφων 
καί οΰχί τών μεγαλόπνοων ήγητόρων. ’Απαραίτητοι τι- 
νές σχολαστικισμοί έφαρμόζονται, βάσει παγίων οδηγι
ών, ύπό κατωτέρων βοηθών τής διοικήσεως. ·

Ό  ήγήτωρ πρέπει νά διατηρή σφριγώσας τάς 
τρεις ύποστάσεις τού βιώματος του, δηλαδή τό πνεύμα 
του, τήν ψυχήν του καί τό σώμα του. Πρός τούτο άπαι-



τείται συνεχής καί επωφελής ασκησις καί διηνεκής κα
τάλληλος συντήρησις τών τριών τούτων υποστάσεων. 
Εις περίπτωσιν έπειγουσών καταστάσεων, ό εύστροφος 
ήγήτωρ εκδίδει γενικός διαταγάς κατά τήν έκτέλεσιν 
τών οποίων συμπληρώνουν τάς λεπτομέρειας δι’ επιτυ
χούς πρωτοβουλίας των οί αρμόδιοι έκτελεσταί, οί ο
ποίοι έχουν ένστερνισθή τό πνεύμα του. Βάσει τής άνω- 
τέρας εντολής ή τού τεθέντος γενικού σκοπού εκδίδει τάς 
διαταγάς του, τών οποίων τήν έκτέλεσιν παρακολουθεί 
συνεχώς, άναπροσαρμόζων ταύτας όπου απαιτείται. Ό  
ήγήτωρ απαιτεί πειθαρχίαν, άλλά πρέπει νά είναι σα
φής εις τό τί επιθυμεί νά τόν υπακούσουν. Πολλάκις ή 
ασάφεια δημιουργεί πεπλανημένην έντόπωσιν ανυπακο
ής. Ή  ύπακοή εις τόν ήγήτορα δεν είναι φόρος ύποτε- 
λείας καί μειώσεως τών υφισταμένων, άλλά αναγκαία 
ύποχρέωσις πρός τήν άπρόσωπον εξουσίαν, τής όποιας 
είναι απαραίτητος ή ένάσκησις διά τήν έπιβίωσιν καί 
τήν επιτυχή δράσιν τού διοικουμένου οργανισμού. Ό  
ήγήτωρ εκφράζει σαφώς τήν θέλησίν του καί είναι διαυ
γής εις τήν διατύπωσιν ταύτης. Οί υφιστάμενοι συνε
χώς προσβλέπουν πρός αυτόν καί προσπαθούν νά τόν 
μιμηθοϋν εις πάσαν έκδήλωσίν των. Τούτο επιβάλλει εις 
τόν ήγήτορα νά είναι ό συνεχώς υλοποιούν τό λαμπρόν 
παράδειγμά. Ό  ζητών αύστηράν καί λελογισμένην πει
θαρχίαν από τούς ύπ’ αυτόν πρέπει νά είναι υπόδειγμα 
πειθαρχικότητος πρός τούς υπέρ αυτόν. Εις τήν περίμε
τρον τής πειθαρχίας περιλαμβάνεται καί ή τυφλή προση- 
λωσις πρός τάς διαταγάς καί ή ανευ σχολίων τών εκτε
λεστών ύλοποίησίς των ύπ’ αυτών. Ή  καλλιέργεια τοι- 
αύτης υγιούς πειθαρχίας είναι έ’ργον τού ήγήτορος. Έ ν  
έκ τών πλέον αποτελεσματικών μέτρων πρός έπίτευξιν 
τούτου είναι καί ή εναργής τοποθέτησις τού ήγήτορος 
ως ζωντανού παραδείγματος. Ό  ήγήτωρ έξιδανικεύει 
καί τόν πλέον ατελή άνώτερόν του καί αποδίδει εις τού
τον τάς επιτυχίας τού τμήματός του, έστω καί αν δεν 
είναι άξιός των. Διά τούτου διδάσκει τούς ύπ’ αυτόν διά 
τήν ορθήν άντίληψιν τής υγιούς πειθαρχίας. Ό  ήγήτωρ 
είναι νομιμόφρων, πιστός καί άφοσιωμένος πρός τούς 
έντολεΐς του. Ουδέποτε τούς επικρίνει, άλλά συμπληρώ
νει καταλλήλως τυχόν ατελείας των. Ούτω συμπληρού- 
ται ή άπρόσωπος εξουσία καθ’ όλην τήν ιεραρχίαν, έφ' 
όσον δρούν κατ’ άνάλογον τρόπον οί έπάλληΛοι ήγήτο- 
ρες. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή όλότης ύφίσταται ύγιώς 
καί δρά έπιτυχώς. Ό  πειθαρχικός ήγήτωρ δρά ούχί α
πό φόβον ή δι’ αμοιβήν, άλλα από ενσυνείδητον άντίλη
ψιν τού καθήκοντος, τής τιμής καί τού γενικού ώφέλους. 
Ή  δημιουργία τοιαύτης υγιούς άντιλήψεως καί εις τούς 
ύπ’ αυτόν είναι αποκλειστικόν καί βασικόν καθήκον του. 
Ό  ήγήτωρ θεωρεί τήν πειθαρχίαν ώς μέσον εύοδώσεως 
τού δυσχερούς έργου του, έξασφαλιζομένου δι’ αυτής 
τού μεγίστου τής ένεργητικότητος καί τής ταυτότητος 
τών προσπαθειών. Διά τής πειθαρχίας ό ήγήτωρ καλ- 
λιεργεΐ τάς προσωπικότητας τών ύπ’ αυτόν καί ενισχύει 
τόν δυναμισμόν των. Κακός χειρισμός τής πειθαρχίας 
οδηγεί εις δημιουργίαν ρομπότ καί εξαφανίζει τόν αν
θρώπινον πομ αγοντα, όστις καί μόνον θαυματουργεί εις

πάσαν περίπτωσιν καί ύπό τάς πλέον αντίξοους συνθή- 
κας, έφ’ όσον έχει ένστερνισθή ένσυνείδητον πειθαρχί
αν.

Η υλοποίησις τών πρός έκτέλεσιν ένεργέιών περιέ
χει πλειστάκις άντιμετώπισιν έπικινδύνων καταστάσεων. 
Αύται δέν πρέπει νά άποφεύγωνται, διότι τότε άλλάο- 
σει ό άπαιτούμενος ρούς τής ένεργείας. Τουναντίον ην- 
ται ύπολογίζονται ρεαλιστικώς πρός έπιτυχή άντιμετώ- 
πισίν των. Κατά τήν δράσιν ό ήγήτωρ έπιόεικνύει οργα
νωτικόν πνεύμα, τόλμην, θέλησιν, ευφυΐαν, σταθερότη
τα καί έπι μονήν. 'Η  τύχη ύπό μορφήν συμπτώσεως εί
ναι δεκτή. Κατά τά λοιπά —  τά καί ουσιωδέστερα — 
αυτή πρέπει νά θεωρήται αποτέλεσμα πλήρους προπα- 
ρασκευής καί έξαιρέτων ικανοτήτων. Ό  ήγήτωρ δέν άρ- 
νεΐται τήν ΰπαρξίν της καί δέν αποφεύγει νά τόν θεω
ρούν τυχηρόν. Τούτο ασκεί μυστικιστικήν γοητείαν, ό- 
περ άποτελεί άναπόφευκτον καί ένεργοποιόν αίτημα. Ό  
ήγήτιορ πρέπει νά θέλγηται μέ τήν συνεχή δράσιν, προ- 
σαρμοζόμενος συνεχώς πρός πάσαν κατάστασιν, βάσει 
έπιμελούς προπαρασκευής. Ή  αποτυχία δέν αποθαρρύ
νει τόν ήγήτορα, όστις πρέπει νά θεωρή ταύτην παροδι
κόν φαινόμενον. Αύτη άντιθέτως, πρέπει νά τού τονώνη 
τήν ένεργητικότητα καί νά τού χαλυβδώνη τήν θέλησιν. 
Ή  ροή τής δράσεως ουδέποτε είναι εύκολος καί ομαλή. 
Πλεΐσται δυσκολίαι ανακόπτουν ταύτην καί πρέπει νά 
άναμένωνται καί νά άντιμετωπίζωνται. Σημασίαν έχει 
ό τελικός απολογισμός τής δράσεως, όστις πρέπει νά 
πρυσφέρη τήν έπιτυχίαν. Ό  ώκεανοπόρος πλοίαρχος εί
ναι βέβαιος ότι ό πλοΰς του θά δοκιμασθή ύπό σφοδρών 
τρικυμιών καί τυφώνων. Ή  ίκανότης του δοκιμάζεται 
συνεχώς κατά τήν άντιμετώπισιν των. Ή  αποστολή του 
όμως θά έχη έκπληρωθή όταν οδτος, παρά τάς δυσχερεί- 
ας, θά έχη οδηγήσει σώον καί έγκαίρως τό σκάφος του 
μετά τών έν αύτώ εις τόν λιμένα τού προορισμού του. Ό  
ψύχραιμος ήγήτωρ δέν αποθαρρύνεται από τάς αντιξο
ότητας, τάς οποίας δέν πρέπει νά άντιμετωπίζη μέ δέος, 
οπότε χειροτερεύει τό έργον του. ’Επιβάλλεται νά αύτο- 
κυριαρχήται καί ακολούθως νά κυρίαρχη πάσης δυσχε
ρούς καταστάσεως ίστάμενος ύπεράνω ταύτης ανεπηρέ
αστος, ϊνα ψυχραίμως άντιμετωπίζη λογικώς τάς δυσχε- 
ρείας καί άντιπαρέρχεται ταύτας έπιτυχώς. Ό  ήγήτωρ 
γνωρίζει νά διατάσση όρθώς, έκδίδων διαταγάς δυνα- 
μένας νά έκτελεσθούν. Πρέπει νά αποκτά τήν ορθήν έκ- 
τέλεσιν τούτων, ζητών τήν άπαιτουμένην προσπάθειαν, 
ϊνα έπιτευχθή τό ορθόν αποτέλεσμα. Κατά τήν καταβο
λήν τών προσπαθειών θά παρουσιασθούν αρκετά εμπό
δια, πάσης προελεύσεως. Ό  ήγήτωρ δέν άρκεΐται τότε 
εις τήν αρχικήν διαταγήν, άλλά προσαρμόζει ταύτην έ
πιτυχώς, χωρίς νά άναστέλλη τήν δράσιν του λόγω τών 
έμποδίων, καθ’ όσον πάσα άναστολή είναι εις βάρος 
τής αποστολής, μαρτυρούσα μείωσιν τών ικανοτήτων 
του καί δυνατόν αύτη νά μή άπαλείψη τά έμπόδια, άλλά 
νά δημιουργήση καί έτερα. Ή  έπιτυχής άντΐδρασις του 
ήγήτορος πρέπει νά είναι λογική, κατάλληλος, δυνατή 
καί ταχεία.
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Τό ήμερολόγιο ένός ταξιδιώτη

’Από τό τεύχος τοΰτο ή «Έ πιθεώρησις Χωροφι 
προσφέρει εις τούς συντρομητάς της μίαν σειράν 
μέ τα ξιδ ιω τικός έντυπώσεις από όλον τόν κόσμον.
Ή  σειρά αυτή, έκτος άπό τόν καθαρώς μορφωτικόν χ α 
ρακτήρα της, έχει καί τήν πρακτικω τέρα σκοπ 
νά δώση μέ σαφήνειαν καί ακρίβειαν, διά κάθε χώραν, 
πον ή πόλιν, στοιχεία  πολύ χρήσιμα, δι’ όσους πρόκει 
νά ταξιδεύσουν, αλλά  καί έξ ίσου ωφέλιμα δι όσους δε 
έχουν αυτήν τήν δυνατότητα.
"Αία πλούσια καί έκλεκτή έγχρω μος είκονογράφησις 
συνοδεύη αυτά τά  άρθρα.

Είναι παρα πολλοί αυτοί πού αγα
πούν τά ταξείδια. Προ πάντων οί "Ελ
ληνες —  καί. οί παληοί καί οί σύγ
χρονοι —  έχουν στο αίμα τους τούτο 
τό πάθος για τήν αδιάκοπη μετακίνη
ση κι έναλλαγή, τή δίψα για τό κυ
νήγι τής γαλάζιας χίμαιρας, τού α
πρόοπτου καί τού άγνωστου, τήν α
νάγκη για τήν ανακάλυψη, καί απο
κάλυψη, ουρανών καινούργιων.

"Ομως, θά τρανή ίσως περίεργο 
καί απίστευτο, αλλά είναι γεγονός α
ναμφίβολο, πώς δέν είναι όλοι πού... 
ξέρουν νά ταξειδεύουν!

Τό νά έπισκεφθής μιά χώρα, μιά 
πόλη, έναν τόπο καί \ά  δής περνών
τας τά βουντ καί τ’ ά ρογιάλια του, 
— καμμιά φορά ούτε κι αυτά — -, 
είναι σάν νά μπαίνης σέ κά6α Δομινι- 
κάνικου μοναστηριού καί κλείνοντας 
τά μάτια στήν σπιθάτη λάμψη τού 
«Λάκριμε Κρίστι», νά λες στόν κα
τάπληκτο άρχιτρίκλινο: «'Ένα... πο
τήρι νερό παρακαλώ»!

Ταξειδεύω, θά πή «γνωρίζω» καί 
«νοιώθω». Καί πώς νά γνωρίσης, καί 
πώς νά νοιώσης, αν δέν άγγίξης τόν 
παλμό κάθε τόπου, τή ζωή, τόν ρυθμό 
του, τις ζηλιάρικα κρυμμένες του συ
νήθειες, τήν ρουτίνα, τήν πλήξη, τά 
κέφια του, τόν βαθύ του καημό, τό 
κρυφό του καμάρι, τήν σχόλη, τόν μό
χθο του...

Δέν θά τά δής δλα τούτα σέ πλα
τείες και πάρκα, σέ βουλεβάρτα καί 
μέγαρα, σέ κοσμοπολίτικα κέντρα. 
Θά τά δής... ’Αλλά γιατί νά βιαστού
με; Έλάιε, θά ταξιδέψουμε μαζί...

l . s 50s: ν  ^ίν Μ  1

Κανόνας ανέκκλητος: "Οταν τα-
ξειδεύετε, μπορείτε νά ξεχάσετε τά 
πάντα: τό βραδυνό κοστούμι σας, τήν 
βαλίτσα, τις παντόφλες, τό πορτοφό
λι, τό διαβατήριό σας- όχι δμως καί 
τήν φωτογραφική μηχανή σας. Θά 
τό μετανοιώσετε.

Κανόνας δεύτερος: Μή πηγαίνε
τε νά γνωρίσετε χώρες. 'Τπάρχουν 
μόνον λαοί. Καιμμιά χώρα ποτέ δέν 
άποτύπωσε τό χρώμα της στόν λαό, 
πού τήν κατοίκησε. Οί λαοί έχουν α
φήσει τή σφραγίδα τους στόν τόπο 
πού έδημιούργησαν.

Κανόνας τρίτος: Μή σάς παρασύ
ρουν τά πρώτα επιφανειακά θαύματα 
πού τέτοια θά συναντήσετε άπειρα: 
’Από τήν Μανίλλα μέχρι τό Λος "Αν
τζελες, άπό τό Άρχαγγέλσκ μέ
χρι τήν Τιέρρα ντέλ Φουέγκο, δέν 
υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο, πιό βα
θύ, πιό ωραίο, πιό αιώνιο, άπό τήν 
γωνιά τήν ελάχιστη, τήν φτωχή, τήν 
κατάξερη κι άγονη, τήν χρυσή καί 
λευκή καί γαλάζια πού λέγεται Ε λ
λάδα. Θά τήν θυμηθήτε συχνά, νο- 
σταλγοί αμετάπειστοι, θλιβεροί «ντε- 
σπεράντος», παθιασμένοι έρασταί

της. Καί σέ κάποια στιγμή, κι άν θαυ
μάζετε μέ κομμένη ανάσα τό λευκό 
μεγαλείο τού Σέμεριγκ, κι άν κυτ- 
τάτε βουβοί άπό δέος μιά μαντόνα 
τού Τζιάττο, κι άν θαμπώνουν τά μά
τια σας, άσημιές, οί φεγγαρίσιες α
χτίδες — άντιλαμπές χίλιες —  στά 
κρυσταλλένια νερά τής «Γκρόττα Ά - 
ζούρα», κι άν γλεντάτε τρελλά στους 
ήχους τής πιό απίθανης τζάζ ατούς 
λόφους τού Μόρο, θά ποθήσετε Ε λ
λάδα, θυμάρι 'Τμηττού, δειλινό Φα- 
ληριώτικο, πλαγιά Παρνασσού, Κα- 
στέλλα, Έκάλη, καφφενέ Πειραιώτι
κο, τών Δελφών τό σιωπηλό μεγαλείο, 
τής Έπιδαύρου τό θαύμα, τού λευ
κού Παρθενώνα τά φέγγη. Καί θά 
γυρίσετε. Λίγο πιό σοφοί, πολύ πιό 
πολύ "Ελληνες. ’Αλλά άς ξεκινήσου
με...
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ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΒΑΣΤΙΛΛΗ 
( ΓΑΛΑΙΑ )

Ό  ορθόδοξος τρόπος για νά φτά
σετε στην Γαλλία είναι βέβαια τό α
εροπλάνο, —  αν δεν ταξιδεύετε μέ 
τήν «’Ολυμπιακή», θά είναι φυσικά 
μιά Καραβέλλα τής «Αϊρ Φράνς» — 
πού θά σάς απόθεση στο Όρλύ, ένα 
άπό τά καλύτερα οργανωμένα αερο
δρόμια τού κόσμου, λίγα χιλιόμετρα 
έξω άπό τό Παρίσι. Υπάρχουν όμως 
καί άλλοι δυο δρόμοι, ιδίως γιά δσους 
διαθέτουν περισσότερο χρόνο. Καί 
πρώτα ό θαλάσσιος: Άποβιβάζέσθε 
στην Μασσαλία —  τό πιο μεγάλο λι
μάνι στη Μεσόγειο —, καί τό πρώτο 
πράγμα πού άντικρύζετε είναι οί δυύ 
λόφοι της παληάς πόλης — Άκοΰλ 
καί Κάρμ —  μέ τά στενά γραφικά 
δρομάκια τους. Θά προχωρήσετε φυ
σικά προς τήν μοντέρνα πόλη. Ά ν , 
έχετε νά κάνετε τίποτα πρόχειρα ψώ
νια, θά έπισκεφθήτε τις αγορές τοΰ 
Μπελζύνς. Ρίχνετε άπό περιέργεια 
μιά ματιά στά έξοχα ανθοπωλεία τοΰ 
Σαίν Αουΐ, καί παίρνετε καί σείς μοι
ραία τήν περίφημη λεωφόρο Καννεμ- 
πιέρ, μέ τά μεγάλα κέντρα καί τά ογ
κώδη κτίρια. 'Ωστόσο, γιά νάχετε κά
τι αξιόλογο νά διηγήσθε καί νά φω
τογραφήσετε, πήγαίνετε στον λόφο 
τοΰ Βοναπάρτη —  μή,ν ξεχάσετε τό 
χαριτωμένο μπουλβάρ τής Μαντλέν 
—  καί στήν έπαυλη Μπολαρύ, μέ τό 
τεχνητό ρυάκι της καί τον γραφικό, 
επίσης τεχνητό, καταρράκτη. 'Οπωσ
δήποτε δμως δέν θά παραλείψετε νά 
δοκιμάσετε τήν μοναδική «μπουγιαμ- 
πες» σέ κάποιο ταβερνάκι τοΰ λιμα
νιού, καί μήν παραξενευθήτε καθό
λου αν οί μισοί πελάτες τής ταβέρνας 
λέγονται Μάριο, καί οί άλλοι μισοί 
Ό λ ίβ ! Επικρατεί ή εντύπωση δτι οί 
Μαρσεγιέζοι είναι... ψευταράδες καί 
τερατολόγοι. Προσωπικά δέν διαπι- ■ 
στώσαμε τούτη τή φήμη.

Άπό τή Μασσαλία θά πάρετε τό 
τραίνο γιά τό Παρίσι. Οί Γαλλικοί 
σιδηρόδρομοι, ατμοκίνητοι ή ήλεκτρο- 
κίνητοι, είναι φημισμένοι διεθνώς γιά 
τήν σιγουριά καί τήν άνεσή τους.

’Άλλο μέσον είναι τό αυτοκίνητο, 
για δσους βέβαια μπορούν νά τό δια
θέσουν. Ό  καθιερωμένος δρόμος εί
ναι μέσω Γιουγκοσλαυΐας - Ελβετίας. 
Εμείς προτιμούμε, μέ τήν μεσολάβη
ση τοΰ φέρρυ-μπώτ, μέσφ ’Ιταλίας — 
βόρειες ακτές —  νοτιοανατολική 
Γαλλία, έστω καί αν δ αυτοκινητό
δρομος αυτός έχη ένα μικρό τμήμα 
δχι τόσο τέλειο.

Τώρα πιά βρισκόμαστε στο Γαλλι
κό έδαφος, δπου στά παληά χρόνια 
ήταν ή Γαλατία, αυτή πού οί αρχαίοι 
"Ελληνες ώνόμαζαν Κελτική ή Κελ- 
τία, δ Τιμαΐος Κελτογαλατία καί πού 
οί Ρωμαίοι μετωνόμασαν Γαλλία. Οί 
Ιαλάτες, πρόγονοι τών σημερινών 
Γάλλων —  αγνώστου προελεύσεως οί 
ίδιοι καί μόνον πιθανολογούμενοι α
πόγονοι τών Κελτών —  έχουν αφήσει 
τά ίχνη τους στή χώρα. Μεγαλόσω- 
μοι καί σκληροτράχηλοι πολεμιστές, 
πήραν τά πρώτα σπέρματα πολιτισμού 
άπό τούς "Ελληνες άποίκους τής Μασ
σαλίας. Οί Γαλάτες ήσαν άγριοι καί 
τραχείς, αλλά νοήμονες. Στις τελετές 
τους έκαναν ανθρωποθυσίες καί στόν 
πόλεμο έκοβαν τά κεφάλια τών αι
χμαλώτου τους καί τά περιέφεραν 
μπηγμένα σέ κοντάρια. Στο 390 π. 
X., εκατό χρόνια πριν οί Έλληνες 
συντρίψουν τά στίφη τοΰ Δάτη καί 
τοΰ Άρταφέρνη στον Μαραθώνα, οί 
Γαλατικές δρδές τοΰ Βρέννου (αύτοΰ 
πού έρριξε τό σπαθί του στήν ζυγαριά 
μέ τά λάφυρα κραυγάζοντας τό περί
φημο «ούαί τοΐς ήττημένοις»), έλεη- 
λατοΰσαν τήν Ρώμη, καί οί Ρωμαίοι 
— όγδόντα συγκλητικοί καί πατρίκιοι 
—" ψύχραιμοι καί αποφασιστικοί, τις 
έσταμάτησαν μόνο μπροστά στό Κα
πιτώλιο, ώσπου δ Μάρκος Φούριος 
Κάμιλλος νά τις έξοντώση σέ τελική 
άπελπισμένη έφοδο. Νικημένοι οί Γα
λάτες έξερρωμαίσθησαν καί κατόπιν 
έδέχθησαν τήν επίδραση τών Βυζαν
τινών. Ό  Ρουφΐνος έφθασε νά γίνη 
μάγιστρος, καί ή Ευδοξία, εστεμμένη 
αύτοκράτειρα στό Βυζάντιο, ήταν κό
ρη Γαλάτη στρατηγού.

Σήμερα δ,τι απομένει άπό τούς 
Γαλάτες προγόνους, είναι δ θρΰλλος 
τοΰ Βερσενζετορίξ, εθνικού σχεδόν 
ήρωα, ή παράδοση πού έ ξεκίνησε ά
πό τούς Δρυΐδες καί τις άποκρυφιστι- 
κές τελετές τους στά,δάση τής ’Ορλε
άνης καί τής Άκουϊτάνιας, τά δπλα 
καί οί πανοπλίες τους στά Μουσεία, 
καί δ περίφημος μύθος τής «Γαλατι
κής ευγένειας» πού δέν επιβεβαιώνε
ται πάντα άπό τούς σύγχρονους Γάλ
λους...

’Ά ν δέν περιωρισθήτε στό Παρίσι, 
γιά τό δποΐον φυσικά θά μιλήσουμε 
πιο κάτω, καί διασχίσετε άπ’ άκρη σ’ 
άκρη τήν χώρα - μιά καλή ιδέα: χρη
σιμοποιείστε τούς ποτάμιους δρόμους 
τού Ροδανού, τού Λείγηρα, τού Γα- 
ρούνα, τοΰ Σηκουάνα καί τοΰ τμήμα
τος τοΰ Ρήνου σέ μιά διαδρομή άνεί- 
πωτα φαντασμαγορική καί άπόλυτα 
ενημερωτική - λαβαίνετε μιά πολύ κα
λή επαφή μέ τήν χώρα καί τούς κατοί
κους της, χωρίς τήν πρισματική πα

ραμόρφωση τοΰ κοσμοπολίτικου επι
χρίσματος πού άλλοιώνει αρκετά το 
γνήσιο Γαλλικό χρώμα στά μεγάλα 
κέντρα δπιος τό Παρίσι ,ή Ν ίκαια, ή 
Αυών. Δυο μεγάλοι παράγοντες συν
θέτουν τήν νοοτροπία, ίσως καί τή 
ψυχοσύνθεση τών σημερινών Γάλλων.
Ή  μεγαλόπρεπη παράδοση τών ευκλε

ών ημερών τής Μοναρχίας πού τά ίχνη 
της είναι άποτυπο>μένα παντού, καί ή 
άνάμνηση τής 14ης ’Ιουλίου, ημέρας 
πού είδε νά πέφτουν τά τείχη τής Βα- 
στίλλης. Τούτη ή ημέρα έστάθη ση
μαδιακή, γιατί ήταν ένα πρώτο ηθε
λημένο βήμα στήν «ελευθερία, ισότη
τα καί αδελφότητα», άλλά καί συγ
χρόνως τό άθέλητο άνοιγμα τοΰ ά- 
σκοΰ τοΰ Αίολου πού εξαπέλυσε πά- 
νω στήν όμορφη χό>ρα τούς δαίμονες 
τοΰ πάθους, τοΰ άνόσιου εγκλήματος 
καί τής άναρχίας.

Ανάμεσα στό πνεύμα τοΰ Κερα- 
μεικοΰ καί τής Βαστίλλης ταλαυντεόε- 
ται ό σημερινός Γάλλος, γ ι’ αυτό θά 
τον δήτε φίνο, ντελικάτο, καλλιεργη
μένου, έμπειρο επισκέπτη τών «γκαλ- 
λερί» νά χειροκροτή ένα κλασσικό έρ
γο τοΰ Ρακίνα στήν «Κομεντί Φραν- 
σαίζ», άλλά καί μιά άκατάληπτη ιερε
μιάδα τοΰ Σάρτρ, καί άπό τήν άλλη 
μεριά, δύστροπο καί σανφασονικό 
διαδηλωτή, καί αρνητή τών πάντων, 
νά φθάνη ως τις υπερβολές τών ο
δοφραγμάτων καί τοΰ υπόκοσμου πού 
δέν ζή πιά στήν περίφημη’«αύλή τών 
θαυμάτων», δμως υπάρχει πάντα 
στούς άπάχηδες τών κακόφημων «μπι- <
στρώ» ή στούς πρωτογονικούς «κλω- 
σάρ» κάτω άπό τις γέφυρες τού Σ η
κουάνα.

'Όσο γιά τις Γαλλίδες, φοβόμαστε 
πώς δ κοσμοξακουστός τύπος τής 
«φός-μαίγκρ» Γαλλιδούλας είναι λιγά
κι μΰθος κι αυτός. Στήν Βρετάνη, 
στή Νορμανδία, στήν Καμπανία, οί 
κοπέλλες είναι γεροδεμένες καί ροδο
κόκκινες καί στις νότιες επαρχίες ή- 
λιοψημμένες, δμως τό ίδιο... καμπυ
λόγραμμες. Είναι βέβαια καί οί ΙΙα-
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ριζιάνες μέ την αεράτη τάγια, την 
φίνα μέση, τις φτερωτές γάμπες, την 
άνασηκωμένη μυτίτσα. Μάλιστα. Τού
το τό είδος δμως δέν είναι πια ντόπιο 
Γαλλικό προϊόν. ’Έγινε διεθνές, καί 
θά τό όρήτε σέ κάθε μεγάλη πρω
τεύουσα άπό τό Τόκιο μέχρι, τήν Κα- 
ζαμπλάνκα.

Τήν Γαλλική νεολαία θά τήν βρή- 
τε άξιοπρόσεχτη. Μελετά μέ επιμέ
λεια τούς Γάλλους κλασσικούς, άπό 
τόν Ρακίνα μέχρι τον Λαμαρτίνο, ό
μως δέν άγνοεί τόν Προύστ, τόν Καρ- 
λάϋλ, τόν Νίτσε, τόν Ντοστογιέφσκι. 
Κανείς δέν μπορεί νά πή δτι συμπα
θεί πολύ τόν Ρενάν, ένώ είναι φανερό 
δτι προτιμά τόν Μπέρναρντ Σώ από 
τόν Ντανινός. ’Έχει έπωφεληθή άπό 
τις μεγάλες ελευθερίες καί ελευθεριό
τητες πού προσφέρει άσυλλόγιστα ό 
20ός αιώνας, δμοίς δ'χι υπερβολικά, 
ού'τε παθιασμένα. Σκέπτεται βαθειά 
καί νοιώθει βαθύτερα. ’Έτσι ή προο
πτική τής φυσικής της εξέλιξης δέν 
είναι καί τόσο άπαισιόδοξη.

’Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Άπό 
τά νεαρά παιδιά μέχρι τούς γέρους, 
οί Γάλλοι μοιάζουν νά έχουν καταρ
γήσει τό... πόσιμο νερό. Τό έ’χουν άν- 
τικαταστήσει μέ κρασί — ας είναι 
καλά τ’ άμπέλια τής Καμπανίας, τού 
Μπορντώ καί τού Καλβαντός καί οί, 
όχθες -τού Ρήνου — σέ δλες τις γευ
στικές παραλλαγές του. Έ τσ ι ό ξέ
νος καί προ πάντων ό "Ελληνας βρί
σκεται σέ πολύ δύσκολη θέση. Δύσκο 
λα βρίσκεις νερό νά πιής, κι αν ζη- 
τήσης άπό τό γκαρσόνι νά σοΰ φέρη 
ένα ποτήρι, πρώτα θά σέ κυττάξη 
έκπληκτο, μετά ή έκπληξη θά γίνη 
λιγάκι περιφρόνηση, καί τέλος θά σου 
φέρη... μια μποτίλλια μεταλλικό νερό!

Λεπτομέρεια: Τό «πουρμπουάρ» 
στά ταξί είναι υποχρεωτικό καί κα
τά κανόνα... υπερβαίνει τήν ταρίφα. 
Ά ν  δώσης λιγώτερα, τά χρήματά 
σου έπιστρέφονται καταφρονητικά 
καί βεβαίως συνοδεύονται άπό... υ
βρεολόγιο, γαλλιστί φυσικά...

’Ακόμη κάτι. Τά νυκτερινά κέντρα 
είναι τά άντρα τού «γυμνού» σέ δλη 
του τήν άδιάντροπη άποθέωση. "Ο
μως μή περιμένετε στους θαμώνες 
νά βρήτε Γάλλους. Είναι δλοι —  κατά 
95% —  ξένοι περαστικοί, έμποροι ή 
τουρίστες.

Θέατρο; (ύαί βέβαια. Θά δήτε θαυ
μάσιο θέατρο στήν «Κομεντί Φραν- 
σαίζ» όπως καί στο «Όντεόν» καί 
στήν «Όπερά», δμως καλό θέατρο Οά 
δήτε καί στο Μπορντώ καί στή Λυών 
καί στο Κλερμόν Φερράν. ’Ιδιαίτερα 
ακμάζει φυσικά ή περίφημη «ρεβύ» 
για δσους έχουν άπλούστερα καί κοι

νότερα γούστα. Μιά «ρεβύβ πού ί
σως δέν είναι πιά τόσο πνευματώδης,

δμως δέν παύει νά είναι φαντασμαγο
ρική, σέ μιά εκπληκτική αρμονία 
χρωμάτων καί καλόγουστου πλούτου.

Ποιες πόλεις δέν πρέπει νά παρα
λείψετε; Πολλές: Ή  Νίκαια, ή Νίς, 
όπως τήν λένε οί Γάλλοι. Ή  Nizza δ- 
πως τήν προτιμούν οί ’Ιταλοί, πού 
δέν ξεχνούν ποτέ, ταξειδεύοντας μέ 
τό τραίνο άπό τή Τζένοβα στή Μασ
σαλία, νά σταματήσουν σ’ αύτήν για 
μιά μέρα. Ό  ήλιος, γιά τή Νίκαια, 
ξεπηδά τά πρωινά άπό τις ’Άλπεις, 
καί τό σούρουπο βουτιέται πορφυρός 
στή μενεξεδένια Μεσόγειο, πού ίσως 
έξ αιτίας της ή άκρογιαλιά πήρε τόν 
ρωμαντϊκό τίτλο «Κότ ντ’ άζύρ» (Κυ
ανή Α κτή).

Μιά βόλτα στήν παραλιακή λεω
φόρο — τήν περίφημη «Προμενάντ 
ντέζ Άγγλαί» —  είναι βέβαια άπα- 
ραίτητη. Τά ψώνια σας θά τά κάνε
τε στά μαγαζιά τής «Άβενύ ντέ Βι- 
κτουάρ». Μή σάς παρασύρουν οί 
φήμες. Τό μόνο πού άξίζει ν’ άγορά- 
σετε στή Νίκαια είναι ένα άρωμα. Ά 
πό εδώ βγαίνουν τά καλύτερα άρώ- 
ματα τής Ι ’αλλίας.

’Ά ν  δρεθήτε στήν εποχή τής Ά - 
ποκρηάς, τό Καρναβάλι τής Νίκαιας 
σάς υπόσχεται ένα τρελλό καί άξό- 
χαστο γλέντι. Ή  ό'μορφη πόλη πνί
γεται ολόκληρη σ’ έναν ωκεανό σερ
παντίνας, κομφετί καί λουλουδιών καί 
τις νύχτες τά μύρια φώτα της άντι- 
φεγγίζουν, αστερισμοί άπίθανοι, στο 
βαθύσκιο φόντο μιάς Μεσογείου βε
λούδινης.

Σάς άρέσει τό κυνήγι τής τύχης; 
Τό καζίνο σάς περιμένει. Αίθουσες ά- 
στραφτερές, φρακοφορεμένα γκαρσό
νια, πολύγλωσσοι «μαιτρ» συνηθισμέ
νοι νά ύποδέχωνται τό μωσαϊκό τής 
άφρόκρεμας τού πλούτου —  σήμερα 
τούς λένε «βίπς» —  άπό τόν ’Εμίρη 
τού Κουβέιτ μέχρι τόν Πενσυλβανέ- 
ζο βασιλιά τού «σελυλόϊντ», άετονύ- 
χηδες μπιλλιέρηδες καί μαρκαδόροι 
μέ φοβερό μάτι. Μπορεί ίσως νά κερ
δίσετε μιά μτκρή περιουσία παίζον
τας «σέκο» στήν μεγάλη ρουλέττα, ή 
«κτυποόντας» τόν μπάνκο τού μπακα- 
ρά. Τό πιθανώτερο δμως είναι, τό

μακρύ σάν φτυάρι «ρατώ» τού κρου
πιέρη, νά σαράκι η τις φτωχές μάρκες 
σας — 5.000 φράγκα ή μίζα —  ή 
νά τραβήξετε κάποιο άναξιόπρεπο ε
ξάρι πάνω στο «οκτώ» τού μπάνκο... 
’Οπωσδήποτε, αν κερδίσετε —  τό ευ
χόμαστε άλλά μή τό πολυπιστέψετε — 
κάντε μιά χειρονομία πού ταιριάζει σέ 
τούτη τήν πόλη τής χλιδής καί τού 
πλούτου: Πηγαίνετε σ’ ένα άπό τά κα
ταπληκτικά άνθοπωλεΐα τής Πλατείας 
Μασσενά — λουλουδότοπος είναι ή 
Νίκαια — καί δώστε άπλόχερα τήν 
παραγγελία, σας νά στείλουν λουλού
δια, σ’ οποίο μέρος κι άν βρίσκεται 
δ αποδέκτης. Τά λουλούδια τής Ν ί
καιας ταξειδεύουν παντού, καί μέ εγ
γύηση.

Γιά νά μήν τό ξεχνάμε: Ή  Νίκαια 
ιδρύθηκε άπό Έλληνες — Φωκαεΐς—- 
τό 300 π.Χ., πού τής έδωσαν τό ση
μερινό της όνομα σάν άνάμνηση τής 
κατά κράτος νίκης τους πάνω στούς 
Αεί γήρες.

Τό Μπορντώ, στήν άριστερή ό'χθη 
τού Ι’αρούνα καί μέ έξοδο στόν Α 
τλαντικό, είναι ένας άπό τούς πιο 
ζωντανούς πνεύμονες τής Γαλλίας. 
Απαραίτητο νά τό έπισκεφθήτε άν 
είστε μπίζνεσμαν ή... μπεκρής! Τό 
Μπορντώ βασίζει τήν άκμή του κυ
ρίως στο εμπόριο των κρασιών του 
πού κυκλοφορούν σ’ δλον τόν κόσμο, 
δοκιμάζονται καί... επιδοκιμάζονται. 
Έ ξ άλλου έχει κι αυτό τή συμμετοχή 
του στήν Γαλλική ιστορία. Έδώ ή 
Γαλλική ’Εθνοσυνέλευση άνεκήρυξε 
στά 1871 Πρόεδρο τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας τόν Θιέρσο, καί δυό φορές 
—  1870 καί 1914 —  έχρησίμευοε 
γιά προσωρινή πρωτεύουσα τής χώ
ρας.

Ή  «Κατεντράλε» του είναι τού 
13ου αίώινα, καί τό πέτρινο γεφύρι 
του —  άπίστευτο άλλά άληθές — - έ
χει μήκος 416 μέτρα. Ά π ’ δλες τις 
πόλεις τής Γαλλίας, στό Μπορντώ ά- 
κουγε κανείς —  στον 2ον αιώνα - — 
νά δμιλήται πιο πολύ ή ελληνική 
γλώσσα.

Διακόσια πενήντα χιλιόμετρα στά 
νότια τού Μπορντώ, χωμένη στις ρί
ζες τών Πυρρηναίων, είναι ή Λούρ- 
δη, περιώνυμη πόλη τής Γαλλίας, ε 
στία άχτιδόβολη τού Καθολικισμού. 
Έδώ κι εκατόν είκοσι χρόνια, μιά 
δεκατετράχρονη παιδούλα —  μόνον οί· 
παληές γραφές άναφέρουν πιά τ’ ό'- 
νομά της: Μπερναντέτ Σουμπιρού — 
καταλαγιάζοντας σέ μιά σπηλιά, στις 
παρυφές τής πόλης —  χωριουδάκι ή
ταν τότε ή Λούρδη — είδε τ’ όραμα 
τής Παναγίας, φωτεινό καί μεγαλό
πρεπο. Ό  τόπος έθεωρήθη άπό τότε
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αγιασμένος, καθώς ν.αί τό νερό τής 
πηγής, λίγο πιο πέρα, Στα 1876 όί- 
ζοδομήβη μια «βασιλική» καί στα 
1889 -— πέντε χρόνια χτιζόταν — ή 
«Εκκλησία τής Ροζαρΰ». Σήμερα ή 
παληά πόλη μέ τό μεσαιωνικό κάστρο 
της, απλώνει μια γέφυρα πάνω από 
τήν σπηλιά τοΰ Πιο Ριβιέρ, καί ενώ
νεται μέ τήν περίφημη Ρωμανική 
Κατεντράλε τής Λούρδης, οικοδόμη
μα ασύγκριτα μεγαλόπρεπο, πού γε
μίζει δέος τούς πεντακόσιους χιλιά
δες προσκυνητές κάθε χρόνο. Λού
ζονται στήν ιερή πηγή, κρεμούν τά 
τ άματά τους στο γιγάντιο άγαλμα τής 
Παναγίας, προσκυνούν βαθειά καί πε
ριμένουν τήν λύτρωσή τους, στό σώ
μα, στο πνεύμα, ή στήν ψυχή. Καί 
είναι βέβαιο πώς ή Παναγία τής 
Λούρδης, δπως ή Παναγία τής Τή
νου, κάνει θαύματα, αλλά μόνο σέ Ο
σους έχουν τήν πίστη...

ΓΙρίν καταλήξετε στό Παρίσι, εί
ναι δυο επαρχίες πού πρέπει νά έπι- 
σκεφθήτε, αν επιμένετε νά γνωρίσε
τε τή Γαλλία. Πρώτα τήν Βρεττάνη, 
στά βορειοδυτικά παράλια. Ή  Βρετ
τάνη είναι στήν ουσία διπλό οροπέ
διο, πού ό Λείγηρας καί ό Βιλλαίν 
τό αρδεύουν πριν χυθούν στον ’Α
τλαντικό. Οί Βρεττόνοι είναι οί πιό... 
σοβαροί απ’ όλους τούς άλλους Γάλ
λους. Ψαράδες οί περισσότεροι αλλά 
καί κτηνοτρόφοι καί γεωργοί, κρα
τούν μέ εύλάβεια τά παληα ωραία και 
γραφικά έθιμα, είναι καλοί καθολι
κοί καί αγαπούν μέ πάθος τήν πα
τρίδα τους, καί συγχρόνως φιλελεύ
θεροι, μέ έντονο τό αίσθημα τής α
νεξαρτησίας. Οί συχνές εξεγέρσεις

τους ανάγκασαν τούς βασιλείς τή; 
Γαλλίας νά σέβονται τά προνόμια τής 
Βρεττάνης.

Πιό κάτω απλώνονται τά δάση τής 
Βανδέας, τά απέραντα έλη της καί οί 
στρωτοί κάμποι της, πάνω σ’ ένα έ
δαφος άπό γρανίτη καί σχιστόλιθο, 
πού απ’ αυτό ξεπηδούν πηγές μεταλ
λικού ή γάργαρου διάφανου νερού. 
’Εδώ ό αέρας αλλάζει. Οί Βανδεανοί 
αντίθετα άπό τούς Βρεττόνους, ήταν 
οί στυλοβάτες τής Μοναρχίας. ’Αμέ
τοχοι στις βιαιότητες τής Έπαναστά- 
σεως, άρνήθηκαν νά στρατολογηθοΰν 
καί στό τέλος σήκωσαν καί τά όπλα 
ενάντια στον στρατό μέ τό «δημοκρα
τικό» τρίκωχο καί τήν τρίχρωμη κον
κάρδα. Οί εξεγέρσεις τής Βανδέας 
δέν έλειψαν μέχρι τό 1832, καί ή α
νάμνηση τών αρχηγών τους, τού 
Σαρέτ, τού Στοφλέ, τού Κατελινώ, 
τοΰ Λαροσζακελέν, υπάρχει ακόμη 
καλά φυλαγμένη στήν καρδιά κάθε, 
καλού Βανδεανού. ι

Είπαμε ότι ή ζωή τού Γάλλου ρυθ
μίζεται πάντα ανάμεσα στό πνεύμα 
τοΰ Κεραμεικού καί τής Βαστίλλης...

«Τί λέει τό Παρίσι;» Τούτη ήταν 
ή επίμονη έννοια τοΰ Βοναπάρτη, εί
τε ξυπνούσε νικητής στήν Ίένα καί 
τό Βάγκραμ, είτε έβλεπε νά καίγων- 
ται τά πλοία του στό Άμπουκίρ, είτε 
έπεφτε νά κοιμηθή —  τό κανονικό 
του δίωρο τουρτουρίζοντας σε κά
ποιο αντίσκηνο μέ πάσσαλους μπη
γμένους στον παγετό τής Ρωσικής 
στέππας.

Τό Παρίσι! Κορωνίδα τής Δύσης, 
πόλη έλξης μέ παγκόσμιο δυναμικό, 
καί κέντρο έκτοξεύσεως υψηλών ιδε
ών, μεγαλεπιβόλων σχεδίων. Τό Πα- 
ιΐίσι, ή παληά Λουτέτσια μέ τά ξύλι
να τείχη, ζωσμένη πάντα άπό τον αι
ώνια ερωτευμένο γερο-ζηλιάρη Σ η
κουάνα, τό Παρίσι τών Χιδεβέρτων, 
τών Γουντράμς, τοΰ Χλοδοβίκου, τοΰ 
Καρλομάγνου —  θεμελιακού τής ση
μερινής Σορβόνης —·, τών Καπε Γι
δών — δ Ούγος τό έκανε πρωτεύουσα 
τής Γαλλίας — , τοΰ Καρόλου Ε ', τοΰ 
Φραγκίσκου Α ', τής Αικατερίνης τών 
Μεδίκων -  αυτή έχτισε τον Κερα- 
ιιεικό — , τό ΙΤαοίσι τών Λουδοβίκων

ό ΙΓ ' μέ τον Ρισελιέ τό έξωρραΐ- 
ζουν, ό 1Δ' χαράζει τήν Πλάς Βαν- 
τώιι μέ τά περίφηαα βουλεβάρτα, ί) 
ΙΕ ' ό άσωτος καί ασελγής ερωμένος 
τής ΙΊομπαντούρ, δ ηθικός υπεύθυνος 
γιά τήν καρατόμηση τοΰ ΙΣ Τ ' καί 
τής Άντουανέττας, πού τον όλεθρό 
τους τον παρασκευάσανε μεθοδικά οί 
άσωτείες του — τό Παρίσι τού Ρο- 
βισπιέρου, τοΰ Δαντών, τοΰ Μαρά, 
τής 9ης Θερμιδώρ, τού Διευθυντηρί-

Ν Ι Κ Α Ι Α
ου, τής γκιλοτίνας, τής Κονσιερζε- 
ρύ καί τοΰ Ναπολέοντα, τό Παρίσι 
πού έζηοε τις φρικιαστικές νύχτες 
τοΰ 'Αγίου Βαρθολομαίου καί τις 
θριαμβευτικές ημέρες τής στέτ[>εως ε
νός αύτοκοάτορα πού ή φύτρα του ξε
κινούσε άπό τούς κατσικόβραχους 
τής Κορσικής, τό Παρίσι πού έθρε
ψε έναν Μολλιέρο καί έκκόλαψε έναν 
Βάν Γκόγκ. Τό Παρίσι πού ύπέμεινε 
στωϊκά τις βολίδες τής «Βέρθα» καί 
έδάκρυσε λυτρωμένο στήν θριαμβική 
είσοδο τοΰ Κάρολου Ντέ Γκώλ καί 
τών γενναίων του,

Οί Γάλλοι τό λατρεύουν, καί σείς 
θά τό αγαπήσετε, άν ξέρετε νά νοιώ- 
σετε τον παλμό του. Ό  πύργος τοΰ 
’Άϊφφελ είναι ένα σύμβολο, όχι τόσο 
ποίιύ εθνικό. Ό  παλμός βρίσκεται αλ
λού. Στήν Μονμάρτρη, πού απάνω 
της δεσπόζει ή «Σάκρε Κέρ», στό 
«Καρτιέ Λατέν», κοιτίδα αθάνατη κά
θε έμπνευσης πηγαίας, στήν «Νότρ 
Ντάμ», την περίφημη «Παναγία τών 
ΙΙαρισίων», τήν «”Αρκ ντέ Τριόμφ» 
πού κανένας Γάλλος δέν περνά δίχως 
συγκίνηση, στή σιωπηλή μελάγχολη 
καί βαρειά σκιά τού Μεγάρου τών ’Α
πομάχων, στήν ανάλαφρη σιλουέττα 
τοΰ Τριανόν, στις γκρίζες φλύαρες 
όχθες τοΰ Σηκουάνα, στήν θανατερή 
φρίκη τής Γρέβης, στό ανείπωτο με
γαλείο τοΰ Λούβρου, όπου θαρρείς 
καί πάλλει ζωντανή ή καρδιά τής παγ
κόσμιας τέχνης όλων τών εποχών.

Π Α Ν Α Γ Ι Α  Τ Η Σ  Λ Ο Υ Ρ Δ Η Σ



λυ μας είναι συγχωρημένη μια 
τολμηρή αναγνώριση τής πραγματι
κότητας καί μια αναπόφευκτη σύγκρι
ση, θά λέγαμε πώς ένώ ή Αθήνα εί
ναι πάντα 'Ελλάδα, τό Παρίσι δέν εί
ναι πιά Γαλλία. Ά π ’ αυτό ξεπήδησαν 
τόσα μηνύματα —  ό σοσιαλισμός τοΰ 
ΪΙρουντόν, ό αθεϊσμός τοΰ Ρενάν, τό 
χαριτωμένο «ροκοκό» τοΰ Μπουσαρν- 
τόν καί τοΰ Λεμουάν, τό εκφυλισμένο 
«μπαρόκ» τοΰ 16ου αιώνα, ό δυναμι
κός έξπρεσσιονισμός τοΰ Σεζάν, τοΰ 
Γκωγκέν, ό αντίρροπος έμπρεσσιονι- 
σμός τοΰ Μονέ, τοΰ Ντεγκά, ό γεμά
τος ρώμη ρεαλισμός, οί εξεζητημένες 
ροπές τοΰ κυβισμού, τοΰ σουρρεαλι- 
σμοΰ, τοΰ ντανταϊσμού. Καί ξεπήδη
σαν με τόση δύναμη, ώστε έφτασαν 
στα πέρατα τής γής, καί ό αντίκτυπος 
τους ξαναγύρισε στο Παρίσι, άφοΰ 
έμπολιάσθη μέ κάθε είδους εθνική πα
ραλλαγή. "Ομως δέν ήταν πιά τών

Γάλλων εθνικό προϊόν, ούτε ντόπιο 
Παρισινό...

Τί άλλο ζητάτε άπ’ τό Παρίσι; Μιά 
παράσταση ασφαλώς στήν «Όπερά 
Κωμίκ», μιά επίσκεψη στις Βερσαλ
λίες — προτιμήστε νύχτα μέ τό πανό
ραμα τών φωτιστικών έφφέ —, μιά 
βόλτα μέ τό ποταμόπλοιο στόν Σηκου
άνα, καί ένα περίπατο στά μοναδικά 
του προάστεια: Φοντενεμπλώ, Νεϊγύ, 
Σαίν Ζερμαίν. Τις εκθέσεις τοΰ Ντι- 
όρ, τοΰ Πατού, τοΰ "Τβ Σαίν Λωράν 
θά τις βρήτε στήν «Ρΰ ντέ λά Παί». 
Τό «Μέτρο» δέν θά σάς εξυπηρετή
σει απόλυτα, καί ταξί θά βρίσκετε 
μάλλον δύσκολα. Γιά τις αστικές ε
πικοινωνίες σας, πιο πολύ καί από τό 
τηλέφωνο, θά βρήτε βολικό τό «πνε- 
ματίκ», κάτι περίπου σάν πιό εσπευ
σμένο καί πιό αναλυτικό τηλεγράφη
μα.

Δέν χρειάζεται φεύγοντας νά πά

ρετε μαζί σας τά καθιερωμένα «σου
βενίρ». Σέ κάποιο συρταράκι τοΰ μυ
αλού σας, σέ κάποιο ντουλαπάκι τής 
καρδιάς σας έχετε κλείσει ένα δειλι
νό όλόφλογο τής Μονμάρτρης, κάποια 
γλεντζέδικη βραδυά στο «Λίντο» — 
παρ’ δλες τις αρχικές συμβουλές μας 
είναι σίγουρο πώς δέν θ’ άντισταθήτε 
στόν πειρασμό νά γνωρίσετε τήν Πα
ρισινή νύχτα...—  τό χαμόγελο μιάς 
μιντινέττας στο Έτουάλ, ή τό χαδιά
ρικο βλέμμα κάποιας μικρούλας καθι
σμένης —  μέ τόση αφέλεια κι αφρον
τισιά -— σέ κάποια καφετερία τής 
Πλάς ΙΙιγκάλ, τό άναδίπλωμα τής 
τρίχρωμης σημαίας —  μιάς σημαίας 
τιμημένης —  σέ κάποια παρέλαση 
Σπαχήδων καβαλλάρηδων στό Σάνζ 
Έλυζέ... Τό καθένα άπ’ αυτά κι δλα 
μαζί είναι Γαλλία, καί δέν θά τό ξε- 
χάσετε ποτέ...

GR.

1 7 5 8  : Σ έ  έη ία ημη  τελετή  έγπα ινιάζετα ι τό Βουλεβάρτο Σ εβα σ το υ
πόλεω ς. Τό Π αρίσ ι αύξάνει άλματω δώς.
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Ο Ο.Η.Ε. έπισημαίν» τόν κίνδυνον...

Η ΜΑΧΗ 

ΚΑΤΑ

ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΦΙΛΟΠ. ΤΕΡΖΗ 

Ταγματάρχου Χωροφυλακής

Θλιβερό ϋ·έαμα νέω ν Λνϋ'ρώπων, #πως 
τούς καταντά  ή μαριχουάνα. Εύτ'υχι5ς 
ή έλλη ν ικ ή  νεολαία π ο λύ  ά π έχε ι Α
πό τοΰ νά παρουοιάζη τέτο ια ν  είκόνα.

Τό θέμα τών ναρκωτικών, έδήλω- 
σε προσφάτους ό Πρόεδρος Νΐξον, έ
χει καταστή διά τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας της ’Αμερικής, πρόβλημα ε
θνικόν, τό όποιον πλήττει νέους καί 
γέρους, πτωχούς καί πλουσίους. Ά - 
ναφερθείς περαιτέρω εις στατιστικά 
στοιχεία, είπε ότι 33% των σπουδα
στών Κολλεγίων καί 16% τών μαθη
τών Μέσης Έκπαιδεύσεως, χρησιμο
ποιούν μαριχουάνα. Ή  διάδοσις τών 
ναρκωτικών, όντως είναι εΰρυτατη 
καί έχει καταστή διεθνές θέμα, τό ό
ποιον σοβαρώς ανησυχεί τούς αρμο
δίους τών διαφόρων κρατών.

Ό  Ο.Η.Ε. έπισημαίνων τόν κίνδυ
νον τούτον, καταγγέλλει δι’ υπομνή
ματος του, ότι μερικάί κυβερνήσεις 
τής Ν.Α.Άσίας, τής Λατινικής ’Α
μερικής καί τής Μέσης ’Ανατολής, εί
τε αγνοούν τήν λαθραίαν καλλιέργει
αν τών φυτών οπίου καί κόκας, είτε 
δεν είναι εις θέσιν ή δεν έχουν τήν 
διάθεσιν νά λάβουν τά επιβαλλόμενα 
μέτρα. Έ ξ ετέρου ή μόνιμος επιτρο
πή τών 'Ηνωμένων ’Εθνών επί τών 
ναρκωτικών, καταγγέλλει ότι αί ’Α
στυνομία·, καί αί Διεθνείς ’Οργανώ
σεις αδυνατούν νά αντιμετωπίσουν τό 
τεράστιον αύτό θέμα. Ό  μόνος καί α
ποτελεσματικός τρόπος είναι ή έξου- 
δετέρωσις τής παρανόμου καλλιέργει
ας τών φυτών τούτων, πλήν οί κάτοι
κοι ώρισμένων περιοχών τών χωρών 
αύτών, αποζούν από τήν καλλιέργειαν 
τών φυτών τούτων, αί δέ Κυβερνή
σεις των αδυνατούν νά λάβουν μέτρα, 
διότι ή λαϊκή άντίδρασις θά Ιπεδεί- 
νωνε τήν ενδημικήν πολιτικήν αστά
θειαν καί συνεπώς φοβούνται νά με- 
τάσχουν εις τήν διεθνή προσπάθειαν 
έξουδετερώσεως τής καλλιέργειας τών

φυτών. Ή  αότή επιτροπή βάσει στα
τιστικών στοιχείων υπολογίζει ότι 
1.200 τόννοι οπίου οί όποιοι ίσοδυνα- 
μούν μέ 12.000.000.000 ενέσεις μορ
φίνης διοχετεύονται έτησίως πρός πα
ράνομον χρήσιν εις τήν Μέσην ’Ανα
τολήν καί τήν Ν.Α. Ασίαν. 'Υπάρ
χουν χώροι, προσθέτει, τών όπούυν ή 
οικονομία έξαρτάται έκ τής πωλήσεως 
όπίου καί κόκας, ή δέ κατάργησις τής 
καλλιέργειας θ’ άπετέλει δι’ αύτάς οι
κονομικήν δυσπραγίαν, ίσως δέ καί 
λιμόν.

Παρόμοιον κίνδυνον επισημαίνει 
δι’ εγκυκλίου του καί τό ’Ανώτατων 
Δικαστήριόν τής Σοβιετικής Ένώσε- 
ως καί έφιστά τήν προσοχήν τών δι
καστικών αρχών, όπως εξαντλούν πά
σαν αυστηρότητα.

'Ο ’Ιταλός καθηγητής Άμπανιάνο 
τόΰ Πανεπιστημίου τού Τορίνου, ε
ρευνητής τών κοινωνικών φαινομέ
νων, δέχεται τήν εκτροπήν τών νέων 
εις τήν χρήσιν τών ναρκωτικών, ώς 
όφειλομένην μεταξύ τών άλλων καί.

1) Εις τήν διαμαρτυρίαν των κα
τά τής ήθίν.ής καί τών ύφισταυένων 
κοινωνικών θεσμών καί τήν άναζήτη- 
σιν μιας άλλης κοινωνίας, χωρίς πε
ριορισμούς.

2) Εις τήν ανίαν, όφειλομένην κυ
ρίως εις τήν έλλειψιν αμέσου άπα- 
σχολήσεως ή εις τήν ανικανότητα νά 
επιδοθοΰν εις οίανδήποτε δραστηριό
τητα καί νά ικανοποιήσουν τό ενδια
φέρον των.

3) Εις τήν επιθυμίαν νά ξεφύγουν 
από τά προβλήματα τής ζωής καί νά 
μεταπέσουν εις ένα άλλον κόσμον εύ- 
τυχισμένον καί

4) Εις τήν άναζήτησιν διαφορετι

κού τρόπου ερωτικών ερεθισμών, οί 
όποιοι νά προκαλούν μίαν πλασματι
κήν ευτυχίαν.

Έν τούτοις ή χρήσις τών ναρκω
τικών είναι τώ όντι ολέθρια διά τό α
τομαν. Τά ναρκωτικά αποτελούν άναν- 
τιλέκτως τόν δυναμίτην εις τήν ψυ
χήν τού ατόμου, εις τά θεμέλια τής 
οικογένειας καί γενικώτερον τού ’'Ε
θνους. Τά ναρκωτικά λαμβανάμενψ 
εις τόν Οργανισμόν προκαλούν τόν ή- 
θικόν εκφυλισμόν καί τήν εξαθλίωση» 
καί οδηγούν τό άτομον άφεύκτως εις 
τόν βούρκον, τήν αθλιότητα, εις τήν 
ψυχικήν έξουθένωσιν καί τέλος εις τό 
έγκλημα.

Δι’ αυτόν τόν λόγον ό Γενικός κο- 
σμήτωρ τού Πανεπιστημίου τής ’Οξ
φόρδης ενεργών ανακρίσεις πρός α
νακάλυψη· διενεργείας υπό τών φοι
τητών λαθρεμπορίου καί χρήσιν ναρ·; 
κωτικών, έδήλωσε χαρακτηριστικών 
τά εξής: «Ένδιαφέρομαι νά πληρο- 
φορηθώ τά ονόματα τών φοιτητών, 
ούχί διά νά τούς κάμνω κακόν, αλλά 
διά νά τούς προστατεύσω. Θεωρώ τήν 
χρήσιν τών ναρκωτικών ότι αποτελεί 
τό φρικτότερον τών πραγμάτων, 
όταν μάλιστα λαμβάνει χώραν εις έν 
Πανεπιστήμιον».

Τό κακόν δέ τούτο έχει έπεκταθή 
έπικινδύνως εις τήν Σουηδίαν. Τόσον 
πολύ, ώστε έχουν ίδρυθή σύλλογοι κα
τά τών ναρκωτικών από πολίτας, οί 
όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν δημο
σίαν υγείαν. Οί εκπρόσωποι τών συλ
λόγων αύτών έχουν αναπτύξει έντο
νον εκστρατείαν είς μίαν άπεγνακιμέ- 
νην προσπάθειαν διασώσεως τών νέ
ων έκ τοΰ πάθους των.

Ούτω βλέπει κανείς είς τάς οδούς 
τής Στοκχόλμης νεκρώσιμα άγγελτή-



ρια μεγάλων διαστάσεων μέ την ένδει- 
ξιν: άπεβίωσε λόγω χρήσεως ναρκω
τικών. Κατά δημοσιογραφικός πλη
ροφορίας έκ Τεχεράνης, νεοψηφι- 
σθείς νόμος εις την Περσίαν, προβλέ
πει τήν ποινήν τοϋ θανάτου εις άτομα 
κατέχοντα ποσότητα οπίου δύο χιλιό
γραμμων καί άνω, ή ηρωίνην περισ
σότερόν των δέκα γραμμαρίων. Άπο 
τής ισχύος δέ τού νόμου τούτου, κα- 
τεδικάσθησαν εις θάνατον καί έξετε- 
λέσθησαν 28 άτόμα.

Ή  χρήσις τών ναρκωτικών έκ μέ
ρους τών νέων εις τήν χώραν μας, ο
πωσδήποτε κυμαίνεται είς έλάχιστον 
ποσοστόν. Καί είναι ανάγκη εθνική 
καί φυλετικόν χρέος, ό 'Ελληνόπαις, 
ή χρυσή ελπίς του Έθνους, νά δια- 
φυλαχθή καί νά μή συμπαρασυρθή 
είς τόν άφανισμόν, διότι έχει τώ δντι 
νά διαδραματίση σπουδαΐον ρόλον. 
Πρός τόν νέον τής Ελλάδος, ό όποιος 
συμβολίζει μίαν ώραίαν καί άνθισμέ- 
νην εθνικήν άνοιξιν, πρέπει μέ άγο>- 
νία νά στρέφεται ή ψυχή καί ή σκέ- 
ψις τών μεγαλυτέρων. Διότι είναι τό 
άρωμα τού φυλετικού δένδρου μας, 
καί αποτελεί τήν βλάστησιν τού γη
ραιού κορμού, τών περασμένων. Ε 
πιβάλλεται συνεπώς νά γίνη καί ό 
πλημμυρισμένος ποταμός τής ζωογό
νου δρόσου, έπάνω είς τόν διψασμέ- 
νον έθνικόν μας κήπον. Καλείται έν 
προκειμένω πρόστακτικώς νά άναλά- 
6η αυτό τό τεράστιον χρέος, άφ’ ενός 
μεν ή οικογένεια, άφ’ ετέρου δέ τό 
σχολεΐον.

Ή  οικογένεια είναι σπουδαίος πα
ράγων είς τήν Ελληνικήν κοινωνίαν, 
λόγιο τής θέσεοος τήν οποίαν κατέχει 
είς τήν ζωήν τού ανθρώπου καί τής 
υψηλής αποστολής τήν οποίαν είναι 
προωρισμένη νά έκπληροΐ. Αυτός δ 
κοινωνικός πυρήν, ό μικρός αυτοτε
λής κόσμος, αυτή ή κοινωνική μονάς, 
ή οποία συνδέεται μέ τόν δεσμόν τού 
ιάματος, θά πρέπει νά παίξη αποφα
σιστικόν ρόλον είς τήν διαφύλαξιν

τών μελών της, από κακάς έξεις καί 
από ταπεινός καί έλεεινάς πράξεις.

Ή  οικογένεια αποτελεί τό πλέον 
κατάλληλον περιβάλλον διά τήν κοι
νωνικήν έξέλιξιν τού ατόμου έν τή 
κοινωνία καί πρέπει οί δεσμοί νά είναι 
τοσούτον σταθεροί, ώστε νά έξασκούν 
μεγάλην έπιρροήν έπί τών μελών της. 
'Όλα τά αισθήματα αγάπης καί σε
βασμού τά όποια ή θερμή ατμόσφαι
ρα τής οικογένειας βοηθά νά βλαστή- 
σουν αύθορμήτως, πρέπει νά ενώνον
ται διά νά βοηθήσουν τόν νέον νά 
σχηματίση από τής τρυφερός ακόμη 
ήλικίας τάς πλέον ώφελίμους συνήθει
ας, νά άποκτήση ήθικάς άρετάς είς 
τρόπον ώστε νά τού γίνουν βίωμα.

Τό έγκλημα, ό ήθικός έκφυλισμός 
καί ό αναρχισμός, δίδουν είς τήν έ- 
ποχήν μας τόν ρυθμόν, ούχί υγιούς 
κοινωνίας. ΤΙ νεότης υποφέρει πολύ. 
’Οφείλει λοιπόν ή οικογένεια νά δώ- 
ση ανατροφήν καί αγωγήν είς τά μέ
λη της, οφείλει μέ άλλας λέξεις νά 
τά όπλίση μέ τήν ασπίδα τού έναρέτου 
βίου καί τό δόρυ τής χριστιανικής α
γωγής, ώστε νά δύνανται ν’ αντιμε
τωπίζουν είς τήν ζωήν τούς κινδύνους 
οί όποιοι τά περιζώνουν. Ή  οικογέ
νεια δέν θά πρέπει ούδέ έπί στιγμήν 
νά έφησυχάζη, έφ’ όσον ό νεαρός 
βλαστός της, έστω καί προσκαίρως, 
είναι μακράν τής έπιβλέψεώς της. 
Καί τούτο, διότι οφείλει νά γνωρίζη 
ότι οί κίνδυνοι οί όποιοι τό περιβάλ
λουν είναι μεγάλοι καί διαθέτουν ι
σχυρά όπλα, τόν πειρασμόν, τήν πε
ριέργειαν, τήν μίμησιν, τάς απολαύ
σεις, αί όποίαι αποτελούν δύναμιν έλ- 
ξεως από τάς υγιείς άρχάς καί ήθι
κάς άρετάς.

Πρός τούτο διά καταλλήλων οδηγι
ών καί νουθεσιών θά πρέπει ή οικο
γένεια νά τόν καθοδηγή, νά έπισημαί- 
νη τούς κινδύνους, νά έπαγρυπνή καί 
νά άνησυχή διά τήν άγωγήν του, είς 
τρόπον ώστε οΰτος διά τής ισχυρός

ήθικής θωρακίσεως, νά δύναται νά 
άνθίσταται είς τούς πειρασμούς καί 
έν προκειμένω καί είς τήν χρήσιν τών 
ναρκωτικών.

Τό παράδειγμα τό όποιον έχει ά- 
προσμέτρητον δύναμιν, θαυμοσίαν α
κτινοβολίαν καί τήν χάριν τής πει- 
θούς, τής υποβολής καί τής έπιδρά- 
σεως, δέον νά λάβη τήν θέσιν του, ώς 
τό προσφορώτερον παιδαγωγικόν μέ
σον. ’Εξ ετέρου, τό σχολεΐον οφείλει 
άγωγήν πρός τούς μαθητάς, ή οποία 
δέν θά πρέπει ν’ άποσκοπή μόνον είς 
τήν μετάδοσιν γνώσεων, αλλά κυρίως 
είς τήν διαμόρφωσιν έναρέτου χαρα- 
κτήρος. Διότι ώς είναι γνωστόν, ή 
παιδική ήλικία ομοιάζει μέ άγραφον 
δίσκον τού γραμμοφώνου, όστις είναι 
έτοιμος νά ήχογραφηθή. Καί όπως 
συμβαίνει νά μή είναι αύτός ό δίσκος 
έκεΐνος ό όποιος θά άποφασίση διά 
τούς ήχους, αλλά άλλοι, ούτω πως καί 
τό παιδΐον δέν είναι έκεΐνο τό όποιον 
θά άποφασίση διά τό τί θά πρέπει νά. 
καταγράψη είς τήν ψυχήν του, αλλά 
άλλοι, οί διδάσκαλοι, οί καθηγηταί 
κλπ. Οί νέοι είς τήν έφηβικήν ήλικίαν 
είναι ώς τά ύδατα τής βροχής, τά ό
ποια ξεχύνονται είς τήν πεδιάδα από 
τά όρη, ύστερα από μίαν καταιγίδα 
καί έως ότου οί άνθρωποι τούς δυό
σουν τήν έπιθυμητήν κατεύθυνσιν, 
ταύτα μέ τήν ορμήν των επιδιώκουν 
καί έπιτυγχάνουν πολλάκις βλαπτικός 
έκτροπός, αί όποίαι έξαφανίζονται 
σύν τώ χρόνφ καί ιδίως μετά τήν διά- 
νοιξιν τής κοίτης, τού δημιουργουμέ- 
νου χειμάρρου.

Τοιουτοτρόπως καί οί νέοι, έως ό
του ευρουν τήν κοίτην τού ποταμού 
είς τήν ζωήν των, είναι δυνατόν νά 
έκτραπούν είς άντικοινωνικάς πρά
ξεις καί ένεργείας καί θά έπανέλθουν 
είς τόν δρόμον τού έναρέτου βίου, μό
νον διά τής αγωγής καί παιδείας, τήν 
οποίαν θά λάβουν από τήν οικογένει
αν καί τό σχολεΐον,

Ή  'Ελλάς
και π ίσ τ ιν  είς  τον

βαδίζει, τώρα μ ε  α π ο φ α σ ισ τικό τη τα , με δύναμιν 
δρόμον τών μεγάλω ν πεπρωμένων της . . . . .

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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X Q P A T O Y  Η Λ Ι Ο Υ

Ή «θαλαοοινή

θυγατέρα τής ’Αφροδίτης»
I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

’Έ τσ ι την είπε τή Ρόδο ό Πίνδαρος, 
θαλασσινή θυγατέρα  τή ς Α φροδίτης, γυ 
ναίκα τοϋ "Ηλιου. Γ ια τ ίδ λ α έκ ε ΐ πέρα είναι 
πλασμένα άπό καθάριο φ ω ς: οί λοφοσειρές, 
τό μεγάλο βουνό, ό Ά τάβυρος, οί ακροθα
λασσιές, οί απότομοι βράχοι των κάβων, οί 
λαγκαδιές με τά  βαθειά  σύδεντρα, ή γυμνή 
γη , ακόμα καί ή παράδοση ή αρχα ία  του

τόπου. Καί μέσα στο κατακαλόκαιρο, ξανα
βρίσκοντας τό άρχέγονο πρόσωπό τους, α 
στράφτουν άναπαμένα μ’ ενα σιγανό μεθύ
σι κατασταλαγμένο στά σπλάχνα τους. Τό 
καράβι άφήνει τήν Κώ, προχωρεί προς τή 
ΓΝίσυρο. Ο ί μικρασιατικές ακτές γράφονται 
πάντα  στο βάθος, άλλου μακρυνές, άλλου 
πλησιόχωρες, μιά αδιάκοπη, υπομνηστική
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παρουσία. ’Έ ρ χετα ι ή στιγμή, πού ή θάλασ
σα γίνετα ι ένα πέρασμα, άπό στεριά σέ στε
ριά. Κι’ έχει τούτο μιά ίδιαίτερτχγεύση. Για- 
τί πουθενά δεν αισθάνεσαι τή μοναξιά τού 
νερού, τή μεγάλη μοναξιά, και πάντα έχεις 
κάπου ν’ άκουμπήσης τό μάτι, κάτι ν’ άγγ ί- 
ξης σάν ένα θερμό σώμα, πού καταδυνα
στεύει με την προσδοκία του την άφή.

'Η Νίσυρος πυργώ νεται τραχιά , με τό 
μεγάλο ηφαίστειο τό καταστροφικό, ήσυχα- 
σμένοτώρα, καρφωμένο κατάστηθά της. Οί 
πλοτγιές πρασινίζουν — άμυγδαλιές καί 
φραγκοσυκιές. 'Ο  τόπος είναι σκληρός, λ ι
μάνι δεν υπάρχει, τον έξουσιάζουν οί άνε
μοι. Καί στό βάθος, σέ απότομη βραχοτο- 
πιά, λευκάζει παρηγορητική ή Π αναγιά ή 
Σπηλιανή. Παρακολουθούμε τήν αποβίβα
ση, τήν έπιβίβαση μέ χαμηλά πλεούμενα, 
πού σκαμπανεβάζουν ορμητικά στό τα ρα 
γμένο πέλαγος. ’Έ π ειτα  ή Τήλος, γη καί 
τούτη τραχιά, ανόργωτη κι’ άσπαρτη, ένας 
μικρόςμοναχικός οικισμός, κόσμος χαμένος 
σ’ έναν κάμπο τή ς άγονης γραμμής, άπό ε
κείνους πού θ’ αγαπούσε ό άναχωρητής τού 
αιώνα, ό άποκαμωμένος άπό βάρβαρο πά
ταγο. Τέλος ή Σύμη, κατακερματισμένη ά 
πό τή χειμερινή λύσσα τών κυμάτων, βαθύ- 
κολπη, εύλίμενη, αλλόκοτη, άρχοντική, δ ι
πλή πολιτεία, πού καβαλικεύει γραφική λο- 
φοσειρά καί κατεβαίνει προς τή δίδυμη α γ 
καλιά τών καλοσχεδιασμένων κόλπων. Κέν
τρο άλλοτε σφουγγαράδικο, μέ δόξα μεγά
λη, μέ πολλή προκοπή, δλη μνήμη τών ένά- 
λιων κόσμων, έρημωμένη σήμερα. Άντικρυ- 
ζω στήν ακροθαλασσιά σπίτια αφημένα 
στήν τύχη τους, άλλα  μισοχτισμένα, άλλα 
έρειπωμένα, μέ τρύπια παράθυρα, σάν άδεια 
μάτια, χω ρίς σκεπή, χω ρίς ανθρώπινη ζέ
στα. Καί σπίτια άλλα  πολλά, περιποιημένα 
καί σφαλισμένα, καθώς στό Γαλαξεΐδι, κα
θώς άλλοΰ, σέ ναυτικές πολιτείες πού έχα
σαν τήν πρωτυτερινή δύναμή τους καί τώρα 
μαραίνονται αναδιπλωμένες στον εαυτό 
τους. Τό καράβι πλευρίζει καί άργοπορεΐ. 
Ή  ανθρωποσύναξη στήν προκυμαία είναι 
πυκνή : οί ξένοι, οί ντόπιοι, οί νοσταλγοί πού 
έπιστρέφουν. 'Ώ ρ α  τυπική καί τόσο χα ρ α 
κτηριστική τή ς έλληνικής πολυνησίας. 'Έ 
νας άπλός θαλασσινός λαός, μέ γενναία 
ψυχή, βασανισμένος καί στερημένος, μέ α 
σταμάτητη έγκαρτέρηση, πολύ συχνά απο
φασισμένος καί νά μήν έλπίζη, μον<άχα νά 
συλλογιέται τήν ξενητιά.

'Η Ρόδος ανεβαίνει πασίχαρη μέσα στό 
άπομεσημεριανό φώς. Κατάφορτη άπό φαρ
διά καί ψηλά παραθαλάσσια τείχη καί 
πύργους καί κάστρα κι’ αρχοντικά, μιά 
διπλή πολιτεία  καί παλιά  καί καινούρ
για , μ’ ένα πολύ έράσμιμο ύφος καθη
μερινής ζωής. 'Η έκτασή της δέν είναι 
μεγάλη, θ ά  μπορούσε νά χωρέση καί 
σέ λιγώ τερο τόπο. Ά λ λ ’ άκόμη καί στήν 
παλιά  πολιτεία, στό Μαντράκι, μέ τά  λ ιθό
στρω τα στενά δρομάκια, μέ τά  τούρκικα 
σπίτια καί τ ’ ατελεύτητα ίπποτικύ. άρχοντι- 
κά, μέ τά  μικρά πλατώ ματα, οπού συναπάν
τησα καί τούς αγαπημένους μου ιππόκαμ
πους, χάλκινους σέ παλιά  συντριβάνια, μέ 
τά  σαχνισιά της καί μέ τις  βρύσες τών π ε
θαμένων άγάδω ν της, μέ τις  σιωπηλές αύ- 
λές της, στρωμένες μέ βότσαλο άσπρο καί 
μαύρο καί βαθυγάλαζο σέ έλκυστικά σχέ
δια, ό φίλος τών θεαμάτων έχει τήν έντύπω- 
ση, πώς υπάρχει κάποια άπλοχωριά καί κά
ποια έκφραση μεγαλείου. 'Η ιστορία έχει 
βαθύτατα  άποτυπώσει τά  χνάρια  της στό 
σώμα, στό πρόσωπο τής Ρόδου. "Ακόυσα 
πολλούς νά ύποστηρίζουν, πώς ή Ρόδος δέν 
έχει φυσική όμορφιά, πώς είναι κυριώτατα 
έργο ανθρώπων. Καί είναι έργο ανθρώπων. 
Ά λ λ ’ έξω άπό τήν περίπλοκη γεωφυσική κα
τασκευή τής άκραίας προεξοχής τή ς χαμη
λής στεριάς, δπου βρίσκεται στημένη ή πο
λιτεία, ανοίγονται στό άλλο νησί μεθυστι
κές αγκάλες ονείρου, άναπαυτικά σύδεντρα, 
πλατειές αμμουδιές, στοργικοί κόρφοι, κα
τάφυτοι κάμποι — μιά ειρηνική διαμαρτυ
ρία στήν καθολική γύμνια τή ς δωδεκανη- 
σιακής γή ς, δασοτοπιές, δπου τό πεύκο 
παίρνει τό ήλιοφώς καί σταλάζει μεσημε
ριανό άποκάρωμα, μιά καταλυτική ραστώ- 
νη.

'Η πολιτεία  καί τό νησί τό ύπόλοιπο δέν 
μιλούν μόνο γ ιά  πικρή σκλαβιά, γ ιά  τή θλ ί
ψη αιώνων. Μιλούν καί γ ιά  τό πάθος τή ς 
ζω ής καί γ ιά  τήν πολλή προκοπή καί γ ιά  
τή δόξα. Μιλούν γ ιά  τήν όμορφιά, γ ιά  τήν 
ποίηση καί τήν τέχνη. 'Η Ρόδος, πολύ περισ
σότερο άπό τά  λοιπά πλησιόχωρα νησιά, ύ- 
πήρξε τό κέντρο μιας προελληνικής καί μι
ας έλληνικής ακμής. Ά π ό  τά  μυθικά χρόνια 
τών Τελχίνων, τών γιώ ν τή ς θάλασσας, ίσα
με τήν έποχή τού έποικισμοΰ της άπό τις 
ανήσυχες μικρασιατικές φυλές, τούς Κάρες 
καί τούς Λέλεγες, καί τούς Φοίνικες ύστε
ρα, τούς ακαταπόνητους θαλασσοπόρους
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..ou πραματευτάδες, έπαιξε πάντα ηγεμονι
κό ρόλο σε τοΰτες τ ις  θάλασσες. 'Ύστερα 
ήρθαν οί Δωριείς, πού έδημιούργησαν καί 
τόν οριστικό ιστορικό χαρακτήρα του τό
που. "Ο λες τούτες τ ις  μετακινήσεις ή μυ
θολογία  μάς τις  προσφέρει στο χρυσό κύ
πελλο τοΰ έπικοΰ καί του λυρικού λόγου. 
Ό  Δαναός έρχεται από την Αίγυπτο, π α τέ
ρας πενήντα θυγατέρων, των Δαναΐδων, κα
θώς ήταν κι ό Πρίαμος, ό άρχοντας τή ς Αί- 
ολίδας, πατέρας πενήντα γιων. Ό  Κάδμος 
έρχεται άπό τη Φοινίκη, πριν κατασταλάξη 
στή Θήβα, άναζητητής τή ς Ευρώπης. Καί 
ό Τληπόλεμος, ό γ ιο ς  τοΰ Η ρακλή , πη γα ί
νει με ροδίτικα καράβια στην Τροία νά πο- 
λεμήση καί σκοτώνεται άπ’ τόν τραχύ Σ αρ- 
πηδόνα. Κι’ δταν, ύστερα άπό την άλωση, ή 
'Ελένη φτάνει στή Ρόδο, ή ώργισμένη γυ 
ναίκα του Σαρπηδόνα, ή Πολυξώ, στέλνει 
τ ις  σκλάβες της νά τήν πιάσουν, α ιτ ία  τοΰ 
φοβερού κακού, καί νά τήν κρεμάσουν άπό 
τά  κλαδιά μεγάλου δένδρου. Κι’ άπομένει 
άνεξίτηλη- ή μνήμη της στο νησί, πού προι
κισμένο με τόση όμορφιά τη σκότωσε τήν 
ομορφιά στο πρόσωπο τής Ε λένης. Κι’ ήρθε 
ή ώρα τή ς μεταμέλειας καί τή ς  άφιέρωσε 
στή Λίνδο ιερό, τή ς «Δενδρίτιδος Ελένης». 
’Έ τσ ι, δλα γίνονται ποίηση εκεί πέρα. ’Ακό
μη καί οί τραχύτεροι άγώ νες καί τά  σκοτει
νά περάσματα ανάμεσα στούς δύσκολους 
καιρούς. ’Απάνω σέ κάθο άπόκρημνο κι* ά- 
προσπέλαστο, κυνηγημένον άπό τούς άνέ- 
μους, δείχνουν οί Ρόδιοι τόν θεωρούμενο 
τάφο τού Κλεόβουλου, τού σοφού «τυράν
νου»' έκεΐ, στή Λίνδο, άντίκρυ στην ’Ακρό
πολη. Καί κάτω άπό τήν ’Ακρόπολη, τό μι- 
κροσκοπικό λιμάνι, δπου έφτασε, κήρυκας 
τή ς άγάπης, ό Παύλος.

Τό ναυτικό των Ροδίων υπήρξε μιά άπό 
τις μέγιστες δόξες τού άρχαίου κόσμου. Καί 
τό ναυτικό τους δίκαιο ή πρώτη προσπά
θεια συστηματικής ναυτικής νομοθεσίας. 
Μιλούμε γ ιά  τό ρόδιο έργαστήριο: άγ- 
γειοπλαστική, άγγειογραφ ία , πλαστική, ζω

γραφική. ’Εποχές ολόκληρες, ή κλασσική, ή 
ρομαι τώ ρα στις πολύ παλιότερες, έξ ίσου 
ρομαι τώ ρα στις πολύ παλαιότερες, έξ ίσου 
σημαντικές, ή βυζαντινή καί ή φράγκικη 
καί ή τούρκικη, δλη πονεμένο τραγούδι, καί 
ή στερνή, τή ς φασιστικής άλαζονείας, μέ 
τόν τυραννικό ντέ Βέκκι, λυσσασμένο μά- 
στορη τού άφελληνισμοΰ, τοΰ άκατόρθωτου, 
των Δώδεκα Νησιών, θέλησαν νά κερδίσουν 
τήν άκραία τους έκφραση σέ τούτον τόν μα
κάριο τόπο, πού άπόμεινε κατάφορτος άπό 
ιστορικές μνήμες.

Καθώς π?αχνιούμαι άνάμεσα στις π α 
λιές γειτονιές καί στή νεώτερη πολιτεία, 
σωστή κηπούπολη, μέ τά  πελώρια καί σάν 
άταίρ ιαστα  ιταλικά οικοδομήματα καί τά  
μεγάλα ξενοδοχεία, μέ τούς άνθισμένους ι
βίσκους, τις πικροδάφνες καί τήν άσπιλη θά
λασσα μεταμορφωμένη σέ λυρική παρου
σία, πού εισδύει στήν καρδιά μου άπό κά
θε σημείο τού τόπου, οί ιστορικές μνήμες 
άποσύρονται, γ ιά  νά έπιτρέψουν στο τρα 
γούδι νά ζήση τήν πάντοτεινή του μοίρα. 
Είναι, κυριώτατα, έκεΐνο, τό άφιερωμένο 
στήν κόρη, πού τήν άδικοσκοτώσανε γ ιά  έ
να ζευγάρι ρόδα, θ έλ ω  νά ξαναπώ τούς 
πρώτους στίχους, πριν έπιστρέψω στο θέμα 
τή ς Ρόδου, στο έπόμενο άρθρο μου:

Μιά κόρη άνθους έμάζεβγε καί ρόδα έκορφολόα, 

καί τής καρδιάς της τά κρυφά στον κόρφο της τά λέει. 

Κι ο βασιλιάς έπέρασεν, εϊ.ς τό κυνήγι πάει.

Ζευγάρι ρόδα τής ζητά καί τέσσερα τοΰ δίνει, 

κι εκείνος έντροπιάστηκε, δίνει της δαχτυλίδι...

Είναι οί στίχοι πού ζοΰν μέσα μου, στι
γμή τή στιγμή, άπό κατατόπι σέ κατατόπι 
τή ς πολιτείας καί τού άλλου νησιού. Ή  Ρό
δος είναι ένα τριαντάφυλλο πεσμένο στά 
κύματα. "Ενα τριαντάφυλλο πλασμένο άπό 
όλόζεστο φώς, προσφορά τής Άναδυόμε- 
νης καί τοΰ 'Ή λιου, στή χαρά  των άνθρώ- 
πων.

I. Μ. ΠΑΝ ΑΓ ΙΩΤΟΠΟΤ ΛΟΣ
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ “ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ,,

Εϊδομεν εις τό προηγούμενον, ποία 
ήσαν τά γεγονότα πού διεδραματί- 
σθησαν προ καί κατά την άνατίναξιν 
τής Γέφυρας τον Γοργοποιτάμου. Ή  
έξ αυτών διαπίστωσις είναι διπλή καί 
εύκολος. Πρώτον, ώς έν άρ^ή άνεφέ- 
ρομεν, έπρόκειτο περί όπλου καί έπει- 
οοδιακοΰ γεγονότος του πολέμου τό 
όποιον μόνον διά τής κομμουνιστικής 
δολιότητος ήτο δυνατόν νά λάβη τάς 
διαστάσεις έπιχειρήσεως ώς ή... από- 
βασις εις Νορμανδίαν ή ή... τιτανική 
άντίστασις καί τό έπος τοΰ Περιθω
ρίου (τής όποιας παραδόξους ή έπέ- 
τειος όχι μόνον δέν έορτάζεται αλλά 
κιαί σπανίως άναφέρεται). Δεύτερον, 
ή κατ’ αυτήν «συμβολή» καί «παρου
σία» (γράφε «απουσία») τού ΕΛΑΣ. 
κάθε άλλο παρά... μνημοσύνου καί ε
ορτασμού ήτο δεκτική...

Ή  κεντρική έπιτροπή όμως τού Κ. 
Κ.Ε. άλλα έκέλευεν...

Έπιδιώκουσα άφ’ ενός μέν τήν 
συντήρησιν τής πειθαρχίας τών μελών 
καί οπαδών τού κόμματός της καί τήν 
δοκιμήν τού άνατρεπτικού Συνωμοτι
κού μηχανισμού της, άφ’ ετέρου δέ 
τήν τύνωσιν τής μαχητικότητος τών 
οπαδών τού Κ.Κ.Ε., άπεφόισισε τήν 
συμμετοχήν εις τον εορτασμόν τής έ- 
πετείου ιού Γοργοποτάμου καί επί τώ 
σκοπώ έκμεταλλεύσεως τού δημιουο- 
γηθέντος κλίματος έκ τής άσυδοσίας 
τήν όποιαν όλως άνοήτως παρέσχίν ή 
Κυβέρνησις ΙΙαπανδρέου εις τούς εχ
θρούς τής Πατρίδος, έκινητοποίησε 
μεγάλας μάζας κομμουνιστών καί συν
οδοιπόρων προς δημιουργίαν επεισο
δίων διά μελλοντικήν έκμετάλλευσιν.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜ ΟΣ
'Ως χώροξ τελέσεως τού εορτασμού 

είχεν όρισθή άνοικτόν πεδίον, εις ά- 
πόστασιν 500 περίπου μέτρων από 
τής γεφύρας. Τό πρόγραμμα περιε- 
λάμβανε καταθέσεις στεφάνων ύπό 
τών αρχών καί τών άνεγνωρισμένων

Ρ
όργανοόοιεων, ώς καί ομιλίαν τού Δι- 
ευθυντού τής ΛΙ/μαρ^άςς- ΤσήχτΣί- 
βαίως μετά τήν καθιερωμένην έπι- 
μνημόσυνον δέησιν καί τήν προβλεπο- 
μένην έκφώνησιν τών ονομάτων τών 
17 όμηρων τούς όποιους οί Ίταλο- 
Γερμανοί έξετέλεσαν ώς αντίποινα 
τής άνατινάξεως.

Εις τήν πραγματικότητα όμως τό 
ανωτέρω πρόγραμμα έλαβεν όλως δια- 
φορετικί|ν μορφήν. Ό  όχλος τον ό
ποιον μετέφερον από όλα τά κέντρα 
τής Χώρας, τά πάσης φύσεως οχή
ματα διά τά όποια όμιλήσαμεν εις τό 
προηγούμενων, ήρχισε νά καταλαμβά- 
νη, αύθαιρέτως, επικαίρους θέσεις. 
Τά οχήματα ταΰτα σκοπίμως άφέθη- 
σαν εις τό μέσον τής οδού καί ώς έκ 
τούτου διεκόπη ή κυκλοφορία καί 6 
συνωστισμός κατέστη αφόρητος.

'Η  δύναμις τής Χωροφυλακής, έ- 
χουσα διαταγήν όπως άποφύγη πά
σαν ένέργειαν ήτις ήτο δυνατόν νά 
παρεξηγηθή καί μή θέλουσα ώς έκ 
τούτου νά έπέμβη δυναμικώς, δέν ή- 
δυνήθη νά συγκρατήση τά κύματα 
τού βάσει σχεδίου κινουμένου πλή
θους, τό όποιον υπήρξε λίαν προκλη
τικόν καί άκρως απειλητικόν. Τά όρ
γανα τής τάξεως καί ιδίως τά τροχο- 
νομικά τοιαΰτα, ύφίσταντο τάς ύβρεις 
τών όχλοκρατών, οί όποιοι πότε έδ ή
λουν κραυγάζοντες ότι «ή ήμέρα ανή
κει σέ μάς» ( ! ) , καί πότε ήπείλουν διά 
φράσεων ώς: «Πίσω φασίστες, σάς 
φάγαμε».

Οί «έορτασταί» έκτος τών άλλων εί- 
χον κομίσει καί ίδικούς των... τρο
χονόμους. οί όποιοι έφωδιασμένοι μέ 
ειδικά περιβραχιόνια κατηύθυναν τά 
κομμουνιστικά οχήματα κατά τό δο- 
κοΰν, άγνοοΰντες τά κρατικά όργανα.

"Οταν έπί τέλους τό πλήθος έγκα- 
τεστάθη είς τον χώρον εορτασμού, οί 
«έορτασταί» έξεδήλωσαν άλλου είδους 
διαθέσεις: «Τί θέλουν οί φασίστες
οτήν γιορτή τής Δημοκρατίας;», έ-

κρμίγαζον (ή «Δημοκρατία» ήσαν 
προφανώς οί... πλιατσικολόγοι λιπο- 
τάκται τού Βελουχιώτη) «Ή ρθε ό 
καιρός νά καταλάβουν ότι πάνε τά πα- 
ληά πού ξέρανε...». Βεβαίως τά «πα- 
ληά πού ξέρανε» ήτο ή ευνομία καί 
ή τάξις τήν όποιαν ή κοσμογονία τής 
τότε κυβερνήσεως είχε μεταλλάξει είς 
άναρχ/αν χάριν τής «Δημοκρατίας» 
ή «Λαοκρατίας» είς τήν όποιαν άλ
λωστε ό Γ. ΙΙαπανδρέου είχε μεγαλο- 
στόμως δηλώσει ότι «έπίστευεν» κατά 
τόν «ιστορικόν» καί στομφώδη ώς συ
νήθως λόγον του είς τήν πλατείαν 
Συντάγματος αμέσως μετά τήν «ά- 
πελευθέρωσιν».

Οί «έορτασταί» όμως δέν περιορί- 
σθησαν είς τόν χώρον ό όποιος είχεν 
όρισθή διά τήν τελετήν. Πολλοί «λε
βέντες» προχώρησαν προς τήν γέφυ
ραν — δέν ύπήρχον βλέπετε τώρα τά 
πολυβόλα τών ’Ιταλών — , άνερριχή- 
θησαν έπί τών σιδηρών βάθρων της 
καί ήρχισαν νά φωνάζουν: «Πούσαι 
"Αρη Βελουχιώτη!» (αυτό ακριβώς 
έφώναζεν έπί μήνας καί ό δυστυχής 
Έ ντυ...), καί προσεκάλουν τόν... κα- 
πετάν Νικηφόρον νά προσέλθη. Πλήν 
όμως, ώς καί προ εικοσαετίας είχε 
πράξει έπιμελώς, ό καπετάν Νικηφό
ρος δέν... προσήρχετο... Τέλος, όταν 
πλέον έν μέσω άνεκδιηγήτου σάλου 
ήρχισεν — παρωδία οίκτρά — ή τε
λετή, ήκούσθη τό «κόντρα-μπάσο» ε
νός «συναγωνιστού» νά... παιανίζη 
κομμουνιστικούς ύμνους καί ό όχλος 
έξεδήλ,ωσε τάς πραγματικός του δια
θέσεις.

ΙΙρό τοιαύτης καταστάσεως, οί σω- 
φρονέστεροι έκριναν ότι ή τελετή ήτο 
περιττόν νά συνεχισθή. Ή  όρισθεΐσα 
ομιλία έματαιώθη, οί έπίσημοι άνεχώ- 
ρίμιαν έσπευσμένως, όπως-όπως, κα
θώς καί οί συντηρητικώτεροι, ό δέ 
χώρος τής τελ,ετής έμεινε πλέον όλ.ό- 
κληρος είς τήν διάθεσιν τών κομμου-
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νιατών, οί όποιοι τότε ήρχισαν νά έκ- 
τελούν τό... ίδικόν των πρόγραμμα μέ 
κατάθεσιν στεφάνων, ζητωκραυγάς 
και άσματα. Ή  λαοκρατία, διά μίαν α
κόμη φοράν, είχεν άξιοθρηνήτως έ- 
πιβληΟή επί τής Δημοκρατίας καί μά
λιστα... έν όνόματί τη ς!

ΤΟ ΔΡΑΜΑ
Τό πανδαιμόνιον τούτο έκάλυψεν 

αίφνης τρομερός κρότος, ευθύς δέ α
μέσου εφάνη πυκνή στήλη καπνού νά 
αναδύεται είς τό άκρον τού χώρου 
τής τελει.ής, καί χώματα καί λίθοι νά 
άνατινάζωνται είς ικανόν ύψος. Οί- 
μωγαί καί επικλήσεις ήκολοΰθησαν, 
έν συνεχεία δέ αί κραυγαί τού πλή
θους τό όποιον άλλόφρον ήρχισε νά 
κινήται προς πάσαν κατεύθυνσιν προ- 
εκάλεσαν πανικόν καί σύγχυσιν.

’Από των πρώτων λεπτών έγένετο 
αντιληπτόν oti έπρόκειτο περί έκρή
ξεως, διεπιστώθη δέ ότι έξ άνδρες 
καί μία γυναίκα είχον φονευθή καί 
πλεϊστοι είχον τραυματισθή, μεταξύ 
τών όποιων καί πολλοί όπλίται τής 
Χωροφυλακής.

Οί «ομμουνισταί, αφού συνήλθον 
από τόν πανικόν καί έβεβαιώθησαν 
μετά πάροδον ολίγων λεπτών δτι ό 
άμεσος κίνδυνος είχε παρέλθει, έπέ- 
στρεψαν καί ήρχισαν κινούμενοι δρα- 
στηρίως. ’Ό χ ι βέβαια διά νά προσ
φέρουν βοήθειαν είς τά θύματα, αλ
λά διά νά... έπιτεθοΰν κατά τών Ορ
γάνων τής τάξεως, μερικά τών Οποί
ων καί έκακοποίησαν.

Οί Χωροφύλακες έν τούτοις ενερ
γούν ψυχραίμως. Συγκρατούν τούς 
θερμόαιμους καί έπιδίδονται δραστη- 
ρίως είς τήν περισυλλογήν τών τραυ
ματιών. Συγχρόνως έχουν τήν πρό
νοιαν νά προφυλάξωσιν άνέπαφον τόν 
χώρον τής έκρήξεως, νά διοχετεύσουν 
τό πλήθος προς τάς έξόδους, αλλά καί 
νά λάβουν σύντονα μέτρα τάξεως είς 
τήν πόλιν τής Λαμίας, διότι έκυκλοφό- 
ρουν φήμαι περί δημιουργίας έκτρο
πων, είχον δέ Θεαθή πολλοί κομίζον- 
τες έκ τών οικιών των κυνηγετικά ό
πλα.

Έν τώ μεταξύ, έπί τόπου είχεν άφι- 
χθή ό Είσαγγελεύς Λαμίας, διά τήν 
αυτοψίαν καί έτοποθετήθη ισχυρά έ
νοπλος φρουρά. 'Τπήρχον δμως καί 
ποήλοί κομμουν ιστοί μέ έπί κεφαλής 
τόν -βουλευτήν τής ΕΛΑ Παπανικολά- 
ου, οί όποιοι παρέμενον θρηνούντες 
καί κοπτώμενοι, ίσχυριζόμενοι δτι ή- 
σ«ν οί... συγγενείς τών θυμάτων, τών 
όποιων οϋδέ κάν ή ταυτότης είχεν έ- 
ξακριβωθή. Τήν έπομένην άλλωστε, 
περί τήν βην πρωινήν, έσπευσαν νά 
άφιχθούν καί οί Θεοδωράκης καί

Ά ν ν π ο π το ν  τό ·&ΰμα έπάτηοε  
τυχα ίω ς τόν έπ ικρουστήςα  ττ}ς 
νάρκης. Ό  άνθρω πος διεμελ ί· 
ο&η, ή Ιελ  *·*» τοϋ έπιχρουαττ}- 
ρος έμεινε έναφ ηνω μένη  είς τήν 
οόλαν τον ύποδήματος.
Κύρκος, δια νά... επιστατήσουν τάς 
ένεργείας τών εμπειρογνωμόνων ώ
στε νά έξασφαλίσουν τό... άδιάβλητον 
αυτών! Μία γελοία φαμφαρονική έ- 
πίδειξις είχε προηγηθή, καί μία ανί
ερος έκμετάλλευσις ενός δράματος ά- 
κολουΟούσεν...

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ
Τήν αυτοψίαν καί πραγματογνω

μοσύνην ένήργησαν ειδικοί καί έπι- 
στήμονες κύρους. ’Οκτώ ανώτεροι α
ξιωματικοί τού στρατού — τεχνικών 
σωμάτων —, οί προϊστάμενοι τής ’Ι
ατροδικαστικής 'Υπηρεσίας ’Αθηνών 
καί Πειραιώς, καί οί δοκιμώτατοι τών 
Ελλήνων ιατροδικαστών.

Συμπεράσματα τών επιστημονικών 
εξετάσεων ήσαν τά εξής:

α) Ή  έκρηξις προήλθεν έκ νάρκης 
παγιδευμένης όσιό πολλών έτών, μ ή 
περισυλλεγείσης υπό τού έκτελέσαντος 
ίκκαθάρισιν τών παλαιών ναρκοπε
δίων συνεργείου, έκ παραδρομής. 'II 
νάρκη ήτο ’Αμερικανικού τύπου το- 
ποθετηθεΐσα από τού Σεπτεμβρίου 
τού έτους 1949.

|3) Τήν έκρηξιν προεκαλεσε τό πέλ
μα τού Χρήστου Κεσκίτη, όστις μετ' 
άλλου πλήθους είχεν άπομακρυνθή 
τού χώρου τελέσεως τής εορτής. Ό  
ακούσιος πυροδότης έτινάχθη είς τόν 
αέρα καί διεμελίσθη, ό δέ πυροδου 
κός μηχανισμός τής νάρκης εύρέθη 
ενσφηνωμένος είς τό υπόδημά του.

γ) Οί άσχοληθέντες μέ τήν διερεύ- 
νησιν τού χώρου έμπειρογνώμονες έ- 
πέτυχον τήν άνακάλυψιν καί ετέρων 
ναρκών μή έκραγεισών ευτυχώ; καί 
οΰτω περιτράνως άπεδείχθη ότι έπρ· 
κειτο περί καθαρού ατυχήματος 

δ) Έκ τής έκρήξεως έφονεύθησαν 
7 άτομα καί έτραυματίσθησαν 51 έν 
Τς καί 11 Χωροφύλακες.

’Ενώ έγνώσθησαν αμέσως τά άνοε- 
τέρω καί ούδεμία αμφιβολία έναπέμει- 
νε περί τού προκαλέσαντος τό δυστύ
χημα αιτίου, ό κομμουνιστικός τύπος, 
έγκαταλείψας αυτομάτως τήν μονο- 
πώλησιν τής άνατινάξεως, έφρύαττε 
διά τό νέον έγκλημα τών φασιστών 
κατά τού λαού, έκινητοποιήθησαν δε 
αμέσως «συγγενείς» θυμάτων ύποβα- 
λόντες «μηνύσεις κατά τών ύπευθύ- 
νών». Μερικαί τών μηνύσεων είναι ά- 
πιθάνου θρασύτητος καί γελοιότητος 
ώς ή στηρίξασα τήν κατηγορίαν είς 
καταγγελλομένην «έμφάνισιν υπόπτου 
αυτοκινήτου είς τόν τόπον τής τρα
γωδίας, ημέρας τινάς προ τής έορ- 
τής». Τούτο βεβαίως χωρίς νά δίδων- 
ται καν στοιχεία τού αυτοκινήτου, ή 
νά άναφέρωνται συγκεκριμένοι κινή
σεις τών έπιβαινόντων αύτοΰ!

’Ανακρίσεις έγένοντο προς πάσαν 
κατεύθυνσιν. Ή  Κυβέρνησις μάλιστα 
άφυπνισθεϊσα κατόπιν εορτής, παρ’ 
δτι ή ευθύνη άνήκεν είς αυτήν δι’ 
ούς λόγους άνεφέραμεν άνωτέρω, διέ
ταξε τήν άναζήτησιν ευθυνών από 
τους άνευθύνους, έπί τώ σκοπφ νά

Ό  τόπος ττ}ς τραγω δίας, μερικάς ώρας μετά  τήν Ιχρηξ ιν . 
Τραγικός ουμβολιομός. "Ενας οτέφανος £χει έκοφενδονι- 
αΰ“ή κοντά είς t'va πρόχειρον φορεΐον.



έξευμενίση τους μετ’ αυτής συνεργα- 
ζομένους κομμουν ιστάς καί προσεπά- 
Οησε νά εμφάνιση ώς υπεύθυνον τήν 
τοπικήν διοίΐιησιν Χωροφυλακής, δ1 ό
τι «δέν εΐχεύ, δήθεν, ζητήσει εγκαί
ρως ενισχύσεις διά την τήρησιν τής 
τάξεως».

Είς τούς ανωτέρω ισχυρισμούς, 
συντριπτική ύπήρξεν ή δοθεΐσα ά- 
πάντησις διά τής έκθέσεως τοΰ Τ- 
ποστρατήγού Μουρκογιάννη, ’Επιθε- 
ωρητοΰ Χωροφυλακής, οστις κατελό- 
γισε τάς εύθύνας εκεί δπου πράγματι 
άνήκον, αν καί θά ήρκει διά τήν άπο- 
στόμωσιν άπλώς ή αναγραφή τής σει
ράς τών γεγονότων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ή  τραγωδία τοΰ Γοργοποτάμου 

ήτο πολλαπλώς θλιβερά. Πρώτον, ό 
κατ’ αύτιόν τόν τρόπον εορτασμός υ

ποθέσεων ιερών, αντί νά τονίση τόν 
αντιστασιακόν αγώνα τών 'Ελλήνων, 
οΐτινες προσέφερον τόν εαυτόν των 
ολοκαύτωμα κατά τήν κατοχήν καί νά 
άποτίση τόν όφειλόμενον φόρον τ·.μής 
προς τούς ήρωϊκώς πεσόντας νεκρούς 
συμφώνως προς τό έθιμον, μετεβλή- 
θη είς οχλοκρατικήν έκδήλωσιν σκο
πούσαν τήν επιτυχίαν πολιτικών επι
διώξεων έντελώς αντιθέτων πρός τό 
πνεύμα τής έορτής. Δεύτερον, τό τότε 
«κράτος» άπεδείχθη άνεχόμενον τόο 
έξευτιλισμόν καταλύσεως τού κύρους 
του άνά πάσαν στιγμήν, εν συνεχεία 
δέ μη τολμών νά τιμωρήση τούς άλη- 
θώς υπευθύνους ταραξίας καί εγκλη
ματίας, έφωράτο νά έπιχειρή τήν μεί- 
ωσιν τών ιδίων αυτού δυνάμεων άμύ- 
νης καί ασφαλείας πρός άπόσεισιν ι
δίων ευθυνών. Τρίτον, αθώοι ανθρο)- 
ποι ειχον εύρει τραγικόν θάνατον, θύ

ματα τής άφελείας των καί τής τυ
φλής των υποταγής είς τάς δολίας έ- 
πιταγάς τού κομμουνιστικού δαίμονος 
ό όποιος, αφού τούς ένέπλεξεν ώς συ
νήθως είς τά εγκληματικά του σχέ
δια καί τούς ώθησεν είς τόν όλεθρόν, 
έξεμετσλλεύετο ακολούθως άσυστόλως 
τόν θάνατον αύτών. Τέταρτον, άπε- 
δείχθη τό έπικίνδυνον τής συνεργασί
ας αστικών κομμάτων μετά τού κομ
μουνισμού καί έγένετο πλέον πεποί- 
θησις δτι ή Κυβέρνησις Παπανδρέ- 
ου ώδήγει ταχέως τήν Πατρίδα πρός 
τό κομμουνιστικόν στρατόπεδον καί 
θά έπετύγχανε τούτο έάν δέν άνελάμ- 
βανον δράσιν οί ήρωϊκοί έπαναστά- 
ται τής 21ης ’Απριλίου 1967, οΐτινες 
διέσωσαν τήν Πατρίδα από τόν βέ
βαιον όλεθρόν.

Γ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Γνωρίζομεν είς τούς κ. κ. συνδρομητας του περιοδι- 
κοϋ στι τά μέχρι τσϋδε έκδοθέντα, είς περιωρισμένον ά- 
ριθμόν, τεύχη ήδη έξηντλήθησαν. Κατόπιν τούτου εύ- 
ρισκόμεθα, έπι τοΰ παρόντος, είς άδυναμίαν νά ίκανο- 
ποιήσωμεν τό δίκαιον αίτημα πολλών έκ τών κ. κ. συν
δρομητών μας πρός έφοδιασμόν των δι’ όλοκλήρου τής 
σειράς τών έκδοθέντων τευχών. Είς περίπτωσιν άνατυ- 
πώσεως θέλομεν ικανοποιήσει τό αίτημα τούτων.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
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Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ή  Σουηδία είναι μία χώρα έκτά- 
σεως 411.258 τ. χλμ. καί πληθυσμού
8.500.000 κατοίκων, έκ τού οποίου 
τά 52,75% είναι άστικός καί τά 47,25 
% αγροτικός τοιοΰτος.

Ή  Σουηδία είναι μία χώρα, 
εξελισσόμενη ραγδαίως καί δι’ αυ
τόν άκριβώς τον λόγον ήναγκάσθη 
τό Ιτος 1965 νά άναπροααρμόση τούς 
αστυνομικούς της θεσμούς, καί νά δη- 
μιουργήση τήν Εθνικήν Αστυνομίαν 
τής Σουηδίας.

Μέχρι τοΰ Ιτους 1965 ϊσχυεν έν 
Σουηδία τό σύστημα των άνεξαρτή- 
των Κομητειακών καί Δημοτικών ’Α
στυνομιών, ώς είχεν έξελιχθή τούτο 

άπό τοΰ 19ου αίώνος, δηλαδή είς μέν 
τάς πόλεις ύπήρχε ή Δημοτική ’Α
στυνομία, είς δέ τήν ύπαιθρον 6 Σε
ρίφης, δ Βασιλικός ή Κοινοτικός 
Κόνσταμπλ.

Ή  άνάγκη αναπροσαρμογής τών 
αστυνομικών θεσμών άνεφάνη τό πρώ
τον τό έτος 1917, άλλα κατέστη έντο- 
νωτέρα μετά τό έτος 1933 καί ιδία 
μετά τόν Β ' παγκόσμιον πόλεμον μέ 
άποτέλεσμα τελικώς νά άποφασισθή 
ή δημιουργία τοΰ ένιαίου καθ’ έμπα
σαν τήν χώραν άστυνομικοΰ θεσμού 
σεως τού Σουηδικού λαού, ό όποιος 
καί έτέθη είς έφερμογήν άπό 1ης Ι 
ανουάριου 1965 .

Τό θέμα τής δημιουργίας τής νέας 
Σουηδικής ’Αστυνομίας δεν ήτο εύκο- 
λον, άφ’ ένός μέν λόγψ τής άντιδρά- 
σεως τοΰ Σουηδικό Ολαοΰ, δ όποιος 
δέν Ιπεθύμει τήν συγκέντρωσιν τής 
άστυνομικής έξουσίας είς ένα κεντρι
κόν φορέα, άλλά καί διότι άπό πρα
κτικής πλευράς τό θέμα ήτο δυσχερέ- 
στατον. Παρά ταΰτα δμως τελικώς' 
παρεκάμφθησαν άπασαι αί δυσχέ- 
ρειαι, διότι ή πρώτη τοιαύτη παρε- 
κάμφθη διά τής δημιουργίας του Ε 
θνικού Συμβουλίου ’Ασφαλείας, είς τό 
όποιον μετέχουν Κοινοβουλευτικοί Κο- 
μητειακοϊ άντιπρόσώποι καί Ικπρό-

σωποι τής τοπικής Αύτοοιοικήσεως, 
καί ή δευτέρα τοιαύτη παρεκάμφθη 
έκ τής διαπιστωθείσης μεγάλης οι
κονομικής ώφελείας τού Κράτους ή 
δποία έπετεύχθη έκ τής ένοποιήσεως 
τών άστυνομιών, καί ή όποια ήξιοποι- 
ήθη διά τόν πλήρη εκσυγχρονισμόν 
τής νέας άστυνομίας.

Οί κυριώτεροι λόγοι οιτινες ύπηγό- 
ρευσαν τήν ένοποίησιν τών Σουηδικών 
άστυνομιών δέν ήσαν μόνον οικονομι
κοί, άλλά κυρίως άποδόσεως τής ά
στυνομίας πρός άντιμετώπισιν τών συ
νεχώς αύξανομένων πάσης φύσεως 
συγχρόνων άστυνομικών προβλημά
των, τά όποια απαιτούν συνεχή έκ- 
συγχρονισμόν τής άστυνομίας καί άνε- 
φοδιασμόν ταύτης διά συγχρόνων τε
χνικών καί επιστημονικών μέσων καί 
τά όποια δέν ήδύναντο νά παράσχουν 
αί Κομητειακαί καί Δημοτικαί Άρ- 
χαί.

Τά προβλήματα αύτά έδημιουργή- 
θησαν άπό τήν εκπληκτικήν αύξησιν 
τής έγκληματικότητος καί τήν έξά- 
πλωσιν τής άνηθικότητος — ιδίως είς 
τήν νεολαίαν —  ή όποια εις τήν Σου
ηδίαν έγγίζει ήδη τά δρια τοΰ άπα- 
ραδέκτου διά πολιτισμένον κράτος, έ- 
ξικνεΐται δέ είς βαθμόν τόσον, ώστε 
νά μή έχη μόνον έπιπτώσεις θλιβεράς 
είς τό εσωτερικόν άλλά καί νά διαφαί- 
νωνται καί νά δυσχεραίνη τάς έπαφάς 
καί σχέσεις τής χώρας αυτής μετά 
τού.έξωτερικού.

Ή  δημιουργία τής νέας ’Εθνικής 
Άστυνομίας έπέφερε τάς κάτωθι με- 
ταβολάς: α) Έδημιουργήθη έν νέον 
άστυνομικόν σώμα, ύίπό τόν έλεγχον 
τού Εθνικού Συμβουλίου ’Ασφαλείας, 
ύπαγομενον είς τό Τπουργεΐον Δικαι
οσύνης. β) Ό  τέιυς άρχηγός τής Κο- 
μητειακής Άστυνομίας, υπαγόμενος 
είς τό Άρχηγεΐον τής ’Εθνικής Ά 
στυνομίας, είναι δ ύπεύθυνος διά τόν 
συντονισμόν καί τήν διοίκησιν όλων 
τών άστυνομικών υπηρεσιών έκάστης

ΤΡΥΠΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Μοιράρχου

Κομητείας, γ) Έμειώθη δ άριθμός 
τών περιφερειακών άστυνομικών ύπη- 
ρεσιών άπό 592 είς 119 καί δ άριθ
μός τών Σταθμών άπό 900 είς 520, 
πράγμα τό όποιον έπέφερε μίαν ση
μαντικήν οικονομίαν δυνάμεως καί 
φυσικά καί οικονομικήν ώφέλειαν. δ) 
Είς έκάστην περιφέρειαν Ιδημιουργή- 
θη ειδικόν τμήμα τροχαίας.

Τά πλεονεκτήματα τής ένοποιήσε- 
ιος τών Σουηδικών άστυνομιών υπήρ
ξαν δμολογουμένως λίαν σημαντικά: 
α) Έξησφαλίσθη άπολύτως ή βασική 
άρχή τής δργανώσεως, δηλ. ή ενιαία 
διοίκησις τής άστυνομίας, β) Επίσης 
έξησφαλίσθη μία άλλη έξ ίσου ση
μαντική άρχή τής δργανώσεως, ή όρ- 
γανωτική εύελιξία, (πράγμα τό όποιον 
έπιτρέπει τήν χρησιμοποίησιν τής 
άστυνομίας πρός άντιμετώπισιν τών 
συγχρόνων άστυνομικών προβλημά
των. γ) Ηύξησε τάς δυνατότητας συν
τονισμού τών προσπαθειών τής άστυ
νομίας είς τό προληπτικόν εργον αύ-

Ή  στολή τοΰ Σουηδού χω- 
ροφύλακος δέν είνα ι ίσως 
π ο λύ  κομψ ή , άλλά ά πλή  
καί Άνετη.
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τής καί κυρίως εις τόν έλεγχον τής 
κυκλοφορίας, δ) Έξησφάλισε τήν δυ
νατότητα δημιουργίας καί έφαρμογής 
νέας ένιαίας Αστυνομικής τακτικής, 
πράγμα βασικόν διά τήν έπιτυχίαν 
μιάς κρατικής υπηρεσίας, ε) Έξη- 
σφάλισε τήν δυνατότητα ένός Αποτε- 
λεσματικωτέρου έλέγχου, διαθέσεως 
καί έκμεταλλεύσεως τών εις τήν διά- 
θεσίν της τεχνικών καί έπιστημονικών 
μέσων, στ) Έξησφάλισε τήν δυνατό
τητα καλλιτέρας προσαρμοστικότητος 
τής Αστυνομίας πρός τήν αυξησιν τοϋ 
πληθυσμού καί τήν δυνατότητα Ανα- 
διατάξεως τής δυνάμεως άναλόγως 
των έκάστοτε άναγκών της. ζ) Έδη- 
μιούργησε τάς προϋποθέσεις καί τήν 
δάσιν μιάς καλλιτέρας ευκαιρίας Ανα- 
πτύξεως Αγαθών σχέσεων μετά του 
κοινού, η) Έξησφάλισε σημαντικήν 
οικονομίαν τοΰ κρατικού προϋπολογι
σμού καί τήν διάθεσιν ταύτης δΓ Α- 
ποτελεσματικωτέρους σκοπούς τής Α
στυνομίας, πρός δέ, Ιμείωσε τήν Α- 
σκοπον σπατάλην χρήματος καί δυ
νάμεως κατά σοβαρόν ποσοστόν. θ) 
Κατήργησε τόν άσκοπον διπλασια
σμόν τής εργασίας, τά πολλαπλά συ
νήθως Ανενημέρωτα άρχεία πάσης φύ- 
σεως καί έξουδετέρωσε τόνσυνήθη αν
ταγωνισμόν τών διαφόρων Αστυνομι
ών, διότι καίτοι ή Αμιλλα αποτελεί κί- 
νητρον προόδου, έν τούτοις, ώς Απεδεί- 
χθη, διά τήν Αστυνομικήν έργασίαν 
καί Ασφάλειαν κυρίως τής χώρας, ά- 
πεδείχθη μάλλον Ανασταλτική δύνα- 
μις άντιμετωπίσεως ίδια τών θεμά- 
των Ασφαλείας, έπί μεγάλη εθνική 
ζημίφ' ι) Έξησφαλίσθη τό ένιαΐον 
τής έκπαιδεύσεως διά τής δημιουργί
ας τού νέου ’Αστυνομικού Κολλεγίου, 
καί τών Αλλων παραρτημάτων αύτοΰ, 
τά όποια σήμερον έχουν ένιαίον έκπαι- 
δευτικόν πρόγραμμα έπί συγχρόνιυν 
οάσεων καί Απαντα τά Αναγκαία τε
χνικά καί έπιστημονικά μέσα, ta) Έ 
ξησφαλίσθη ή Απόκτησις συγχρόνων 
καί έξυπηρετούντων τόν σκοπόν Αστυ
νομικών καταστημάτων καθ’ Απασαν 
τήν επικράτειαν καί ιβ) Άνεδιωργα- 
νώθη καί άνεμορφώθη πλνίρως τό Ε 
θνικόν Έγκληματολογικόν Έργαστή-
p 'O V .

Ή  Οργανωτική διάρθρωσις τής νέ
ας Εθνικής ’Αστυνομίας έχει ώς έ-
ξής:

Α.—  Έδημιουργήθη τό Εθνικόν 
Συμβούλιον ’Ασφαλείας Αποτελούμε- 
νον έκ τού ’Αρχηγού καί 'Γπαρχηγοΰ 
τής νέας Αστυνομίας καί πέντε κοινο
βουλευτικών Αντιπροσώπων, διοριζο- 
μένων ύπό τής Κυβερνήσεως.

Β.— Εις τό Συμβούλιον, τούτο Α
ναφέρει ό ’Αρχηγός τής Αστυνομίας.

Ή  « Αμεσος δραοις» τής Σ ουηδ ικής 'Α στυνομίας. Κ λάδος  
φορτω μένοι uh π ο λλή  δουλειά.

Γ.—· Τό Έπιτελείον τού ’Αρχηγεί
ου έχει τάς κάτωθι Διευθύνσεις:

α) Τήν Ιην ’Αστυνομικήν Διεύθυν- 
σιν, ή όποια έχει τά έξής τμήματα: 
1) Τροχαίας, 2) Έπιτηρήσεως Αστυ
νομικής, 3) ’Αλλοδαπών, 4) Κοινω
νικής Αποστολής τής Αστυνομίας, 6) 
Όργανώσεως καί 7) Άμύνης.

β) Τήν 2αν Διεύθυνσιν. Αδτη έχει 
τά κάτωθι τμήματα: 1) Ερευνών, 2) 
’Ανακρίσεων, 3) Γενικών υποθέσεων,
4) Ίντερπόλ, 5) Έγκληματολογικού 
Αρχείου.

γ) Τήν Διεύθυνσιν προσωπικού μέ 
:ά έξης τμήματα: 1) Γενικών υποθέ
σεων, 2) Επιτελείου, 3) Στρατολο
γίας, 4) Διοικητικής μερίμνης, 5) 
Έκπαιδεύσεως καί ’Αστυνομικού Κολ 
λεγίου.

δ) Τήν Διεύθυνσιν Τεχνικών Υ 
πηρεσιών, με τά έξής τμήματα: 1) 
’Οχημάτων, 2) Τηλεπικοινωνιών, 3) 
Υλικού, 4) ’Αστυνομικών οικημάτων,
5) Ειδικόν τμήμα τεχνικής καί ορ
θολογιστικής Αναπτύξεως τής ’Αστυ
νομίας.

ε) Τήν Διεύθυνσιν Διοικητικού, μέ 
τά έξής τμήματα: 1) Διοικήσεως, 2) 
Οικονομικού, 3) Προμηθειών καί 4) 
Μηχανολογικόν.

στ) Τήν Διεύθυνσιν Πληροφοριών, 
εις ήν υπάγονται τά έξής τμήματα: 
1) Πληροφοριών, 2) ΙΙρολήψεως ’Εγ
κληματικότητας - Δημοσίων Σχέσεων, 
3) ’Εκδόσεων καί Τύπου, 5) Μουσεί
ου ’Αστυνομίας.

ζ) Τήν Διεύθυνσιν ’Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών καί Αλλων συσκευών.

Ή  έπικράτεια διαιρείται εις 24 δι
ευθύνσεις καί τρεις τών πόλεων Στοκ
χόλμης, Γκέτεμποργκ καί Μαλμόε, 
εις τάς όποιας υπάγονται 116 Αστυ
νομικά τμήματα καί περίπου 250 Α
στυνομικοί Σταθμοί.

Ή  δύναμις τής ’Εθνικής ’Αστυνο
μίας Ανέρχεται είς 14.000 Ανδροις, έκ 
τών όποιων 1.752 Αξιωματικοί, 2.759 
ύπαξιωματικοί καί οί υπόλοιποι 9.566 
χωροφύλακες. Ή  συνολική δύναμις 
τών 35 υπηρεσιών τροχαίας τής Σου
ηδίας Ανέρχεται είς 1.459 έν συνόλω 
Ανδρας.

Οί βαθμοί τής Σουηδικής Αστυνομί
ας είναι: Τσιφ σιουπεριντέντεντ, 2) 
σιουπεριντέντεντ, 3) τσιφ ίνσπέκτωρ, 
4) ίνσπέκτωρ, 5) σιαρτζέντ, 6) κόν- 
σταμπλ α ' τάξεως καί 7) κόνσταμπλ 
β' τάξεως.

Ή  ένοποίησις τών Αστυνομιών έ- 
στοίχισε περίπου 100.000.000 δολλά- 
ρια. Ή  κατασκευή τοΰ ’Αστυνομικού 
Κολλεγίου έστιίχισε 2.400.000 δολ- 
λάρια. Διά τόν έφοδιασμόν δέ διά 
συγχρόνων μέσων- διετέθησαν πλέον 
τών 3.000.000 δολλαρίων. Διά τήν 
διοργάνωσιν τοΰ ηλεκτρονικού της 
κέντρου διετέθησαν 1.100.000 δολλά- 
ρια. Δι’ αύτοΰ ή Σουηδική Αστυνομία 
έλυσε έν σοβαρότατου πρόβλημα, τής 
Απολύτου καί ταχυτάτης έκμεταλλεύ- 
σεως τών πλείστων δσων Αστυνομικών 
προβλημάτων, ή διεκπεραίωσις τών ο
ποίων άπερρόφα σημαντικήν δύναμιν, 
ένψ σήμερον έμειώθη αύτη κατά 75%.

Ή  ένοποίησις τής ’Αστυνομίας έπ- 
έφερε μείωσιν τής δυνάμεως κατά
3.000 Ανδρας, ένφ τά μέσα ηύξήθη- 
σαν κατά 50%, Παρά ταΰτα Απεδεί- 
χθη, δτι τά τεχνικά μέσα είναι κατά 
πολύ οίκονομικώτερα τών 3.000 Αν
δρών. Σήμερον ή Σουηδική Αστυνο
μία διαθέτει τά έξής τεχνικά μέσα: 
α) ’Αστυνομικά όχήματα 2.500, β) 
Λεωφορεία 30, γ) ’Ανακριτικά όχή
ματα 50, δ) Μοτοσυκλέττας 500, ε) 
’Αστυνομικά πλοία 15, στ) Ελικό
πτερα 6, ζ) Αυτοκίνητα τροχαίας με
τά ραντάρ πρός έλεγχον τής ταχύτη-



τος 65, η) Τηλετυπικάς μονάδας 186, 
θ) Στατιστικούς ραδιοσταθμούς 235, 
ι) ’Ασυρματοφόρο, δχήματα 1.590, 
ια) ’Ασυρματοφόρα δίκυκλα 450, ιβ) 
’Αστυνομικούς 'ίππους 95, ιγ) ’Αστυ
νομικούς κύνας 200, ιδ) "Εν πλήρες 
ηλεκτρονικόν κέντρον, ιε) Έ ν  σύγ
χρονον καί πλήρως Ιξωπλισμένον Ιγ- 
κληματολογικόν έργαστήριον καί κέν
τρον επιστημονικών Ιρευνών.

’Επίσης έπετεύχθη τό δμοιόμορφον 
τής στολής των αστυνομικών καί έλη
ξε πλέον τό πολύχρωμον ταύτης, τό 
όποιον έδημιούργει σύγχυσιν περί τήν 
άστυνομίαν τής Σουηδίας.

Ή  δύναμις τών καταργηθέντων 750 
καί πλέον ’Επιτελείων τών ’Αρχηγεί
ων τών Κομητειακών καί Δημοτικών 
’Αστυνομιών, Ιξήλθε τών πολυδαιδά
λων γραφείων της καί ένίσχυσε τήν 
’Αστυνομίαν Τάξεως, ύπερνικηθείσης 
επίσης καί τής γραφειοκρατίας ή ό
ποια έμάστιζε τάς 1000 περίπου άνε- 
ξαρτήτους άστυνομίας καί ήπλοποιή- 
θη πλέον τό σύστημα διοικήσεως τής 
νέας άστυνομίας, τό όποιον έγένετο αι
σθητόν καί υπό τού Σουηδικού λαού, 
ό όποιος καίτοι κατ’ άρχήν είχεν άν- 
τιδράσει εις τήν κατάργησιν τών πα- 
τροπαραδότων Βασιλικών Σερίφ καί

Κονσταμπέλ, διεπίστωσε τήν αξίαν 
τού συγχρόνου αστυνομικού, δ όποιος 
γνωρίζει σήμερον πού άνήκει καί 
ποία είναι ή άποστολή του.

Ή  νέα άστυνομία έχει ήδη διέλθει 
τό στάδιον τού πειραματισμού καί ά- 
πέδειξεν δτι ή άλλαγή αυτή ύπήρξε 
λίαν έπιτυχής καί έπωφελής διά τήν 
άστυνόμευσιν τής χώρας, ή όποία σή
μερον έχει όδικόν δίκτυον πλέον τών
100.000 χιλιομέτρων καί πλέον τών· 
2.000.000 αύτοκινήτων, τά όποια δη
μιουργούν πλεΐστα δσα κυκλοφοριακά 
προβλήματα.

ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τό δεύτερον δεκαήμερον τοϋ μηνός Μαίου έ.ε. οϊ Δόκιμοι ’Αξιωματικοί τής Α' Τάξεως έπραγμκ· 
τοποίησαν πενθήμερον εκπαιδευτικήν έκδρομήν, εις Βόρειον Έλλαδα. Μεταξύ τών άλλων πόλεων 
καί ένδιαφερόντιην άρχαιολογικών χώρων τής Μακεδονίας και τής Θράκης, ο! Δόκιμοι Αξιωμα
τικοί έπεσκέφθησαν καί τήν ήρωϊκήν δσον καί μαρτυρικήν κωμόπολιν τοϋ Δοξάτου, τοϋ όποιου οί 
κάτοικοι ύπέρμαχοι τών έλληνικών ιδεωδών καί τών ώραιων εθνικών παραδόσεων δίς ϋπέστησαν 
τήν εκδικητικήν μανίαν τών βορείων γειτόνων τής χώρας μας. Ό  έπί κεφαλής τής έκδρομής τών 
Δοκίμων Άντιουνταγματάρχης κ. Δημ. Κώσταινας κατέθεσε στέφανον εις τό ήρώον τών σφαγια- 
σθέντων πατριωτών ΰπό τών Βουλγάρων, έν συνεχεία δέ οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί διά τοϋ άρχη- 
γοϋ τής Γάξεως έδώρησαν εις τό Γυμνάσιον τής κωμοπόλεως μίαν πλήρη δωδεκάτομον έγκυκλο- 
παιδείαν ΠΑΠΥΡΟΥ—ΛΑΡΟΥΣ, τήν όποιαν ήγόρασαν ίδίαις αυτών δαπάναις, εις ένδειξιν τιμής 
καί εόγνωμοοονης πράς τά τέκνα τών ήρωϊκών κατοίκων τοϋ Δοξάτου.



ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

ο Γ<

Ολα τά καλά τοΰ Θεοΰ είχε δ Διαμαντής δ Φραγ
γέλης, άφοΰ καί «Νοδάρος» είχε γίνει, δηλαδή συμβο
λαιογράφος. Τήν έποχή έκείνη, δέν χρειάζονταν πολλά 
πράγματα γιά νά γίνη κανείς νοδάρος. Μήτε πτυχία ά- 
νωτέρων σχολών, μήτε άπολυτήριο γυμνασίου. Δυό, τρία 
κολυβογράμματα καί κάποιον... χαμοθεδ νά είχες, δπως 
έλεγε δ μπάρμπα-Στρατής δ άπόμαχος ναυτικός, καί γι
νόσουνα άμέσως κύρ-Νοδάρος.

Αύτά τά δυδ τά είχε δ Διαμαντής δ Φραγγέλης, δ 
γιδς τοΰ μυλωνά. Καί δυό-τρία κολυβογράμματα είχε μά
θει, ξεκλέβοντας ώρες άπδ τδ νερόμυλο, καί χαμοθεδ εί
χε καταφέρει ν’ άποκτήση. "Εναν άπδ τούς τριακόσιους 
τέτοιους που ήταν θρονιασμένοι στδν πολιτικό "Ολυμπο 
τής Ελλάδος μέχρι πού τούς γκρέμισε τδ ξαφνικό άερά- 
κι, πού φύσηξε κάποιο ξημέρωμια έδώ καί μερικά χρό
νια.

Ό  κύρ-βουλευτής λοιπόν, φρόντισε καί κάποια μέρα 
οι χωριανοί καμάρωναν νοδάρο τδν Διαμαντή, τδν γυιδ 
τοΰ μυλωνά. Παράτησε τδ μΰλο, πού ρήμαξε μιας κι εί
χε γεράσει πιά δ πατέρας του, εφτιασε καινούργιο κου
στούμι, πέταξε τ’ άλευρωμένα ροΰχα του, έβαλε γραβά
τα καί καβουράκι, ρολόι μέ κρεμαστή άλυσίδα στο τσε- 
πάκι τοΰ γιλέκου του, κάρφωσε κι ένα στυλό καί νάτος 
συμβολαιογράφος δ Διαμαντής.

Ή  δουλειά αύτή είχε πέραση. Συμβόλαια, προικο
σύμφωνα, προπαντός τά προικοσύμφωνα, πού δπως τά- 
φτιαχνε δ Διαμαντής, άποτελοΰν καί σήμερα άκόμη θέ
μα γιά εύθυμογράφημα, χάριζαν στδν νοδάρο δλα τά 
καλά τοΰ θεοΰ. Ναί, δλα τά καλά τοΰ θεού τά είχε ό 
Διαμαντής δ Φραγγέλης, μέ συγχωρεΐτε, δ κύρ-Διαμαν- 
τής ήθελα νά πώ. Κι δμως, κάτι δέν πήγαινε καλά στο 
σπιτικό του...

Είχε δυδ γυιούς, τδν Στέλιο καί τδν Στρατή. Δέν εί
χαν μεγάλη διαφορά ήλικίας, μιας κι ή κυρά-Περμαθοΰ- 
λα ή νοδάραινα, κατάφερε νά τά φέρη στδν κόσμο μέσα

ΝΟΔΑΡΟΣ»
σέ δυδ χρόνια. "Ενα χρόνο ήταν πιό μεγάλος δ Στέ
λιος άπδ τδν Στρατή. ’Έξυπνα καί ζωηρά καί τά δυδ 
άπδ τήν στιγμή πού άνοιξαν τά ματάκια τους.

Καμάρωνε δ κύρ-Διαμαντής:
—  Τδν ένα θά τδν κάμω ντοτόρο καί τδν άλλο ά- 

βοκάτο, έλεγε μέ καμάρι καί περηφάνεια δ πατέρας.
Ό  καιρός κυλοΰσε άργά, άλλά άσταμάτητα, καί τά 

δυδ παιδιά μεγάλωναν. ΤΗταν πράγματι τδ καμάρι τής 
φαμελιάς, άλλά καί τοΰ νησιοΰ τους. 'Ο Διαμαντής δ
μως άρχισε ν’ άλλάζη γνώμη. Ό  Στρατής θά γινόταν 
στ’ άλήθεια δικηγόρος, «άβοκάτο» δπως τδλεγε ιταλικά 
δ πατέρας του, πού κοπάναγε συνεχώς δυδ-τρεις λέξεις 
ιταλικές, πού είχε μάθει, έτσι γιά νά δείχνεται γλωσ
σομαθής καί μορφωμένος, νά δικαιολογή καί τδν βουλευ
τή πού τοΰ χάρισε τδ άξίωμα τοΰ νοδάρου. Ναί, ό Στρα
τής θά γινόταν σίγουρα δικηγόρος. Ή ταν γεννημένος 
γιά επιστήμονας. Αυτός έμοιαζε στδ σόί τδ δικό του. 
Δέν είχε βγάλει βέβαια ή οίκογένειά του έπιστήμονες, 
άλλά γ ι’ αύτδ έφταιγαν οί περιστάσεις. ΟΙ περιστάσεις 
καί οί άναποδιές ήταν δ λόγος πού οί μελλοντικοί ντο
τόροι καί άβοκάτοι έγιναν ψαράδες καί μυλωνάδες στδ 
νησί. Ά ,  ναί. Είχε βγάλει κι έναν άγροφύλακα ή οί- 
κογένειά του κι έναν καπετάνιο σέ μπρατσέρα τρικάταρ
τη. Οί περιστάσεις έμπόδισαν κι αύτούς τούς δυδ νά γ ί
νουν δ,τι άξιζαν. Υπουργός δ ένας καί... ναύαρχος δ 
άλλος. "Ας είναι...

Στδ σόϊ τδ δικό του έμοιαζε δ Στρατής καί σίγου
ρα θά γινόταν άβοκάτος. Ό  άλλος, δ Στέλιος, μήτε νά 
τδν δή δ Διαμαντής. Γκρέμισε τά δνειρά του, βούλιαξε 
τις ελπίδες του. "Οχι πώς δέν ήταν έξυπνος, κάθε άλλο, 
τετραπέρατος ήταν άλλά... έμοιαζε στδ σόι τής μάνας 
του, έτρεχε στις φλέβες του τδ αίμα τών Λιαρέληβων κι 
έτσι κατά τή γνώμη πάντα τοΰ Διαμαντή, δχι ντοτόρος 
δέν μποροΰσε νά γίνη, άλλά μήτε άξιος νά βγάλη τδ 
ψωμί του. "Αχρηστο παιδί, έλεγε δ κύρ-Νοδάρος,^έμοια- 
σε στδ σόϊ τής μάνας του. Τί νά σοΰ κάμη; Δέν είναι γιά 
τίποτα. ’Αλλά δ Στρατής μου;...

Χάδια δ Στρατής, (παινέματα, φιλιά, άγκαλιές, ροΰ
χα καινούργια, παπούτσια, βιβλία, δλα τά καλά. Ό  Στέ
λιος τίποτα. "Αχρηστο πλάσμα. "Ο,τι καί νά τοΰ πά- 
ρης πάει χαμένο, έλεγε δ κύρ-Διαμαντής.

Κατέβαινε πολλές φορές στή Χώρα, έτσι λέγεται 
ή πρωτεύουσα τοΰ νησιοΰ, γιά τις δουλειές του. Είχε 
συνεργασία μέ τδν κύρ-Είρηνοδίκη καί τούς δικηγόρους. 
”Εμ, τί νομίζετε; Δέν ήταν τυχαίος άνθρωπος δ Δια- ·
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μαντής! Κοτζάμ Νοδάρος, χρειαζούμενος κι έδώ στδν 
έπάνω κόσμο, άλλά καί στόν άλλο, στον κάτω κόσμο.

Στδν "Αδη σέ παντρεύομαι 
κουμπάρος νάναι δ χάρος 
δ κάτω κόσμος έκκλησιά 
κι δ τάφος μας νοδάρος...

Αυτά έλεγε δ Έρωτόκριτος στήν Άρετούσα του...
Κατέβαινε λοιπόν στή Χώρα καί γύρναγε φορτω

μένος πραμάτια. "Ολα γιά τδν κανακάρη του τδ Στρα- 
τή. Γιά τδν πρωτογυιό του τόν Στέλιο τίποτα. "Ο,τι νά 
τοϋπερνε πήγαινε χαμένο. "Εμοιαζε στδ σόι τής μάνας 
του. Δέν ήταν γ ι’ αύτδν τδν λόγο καμωμένος γιά τις 
μεγάλες πόρτες, δπως καί δλο τδ σόι τής κυρά-Περμα- 
θούλας. Τί είχε βγάλη ή οίκογένειά της; Δυδ τραπε
ζικούς υπαλλήλους, έναν ταχυδρομικό, Ιναν άξιωματικό 
τοϋ Στρατού. Σπουδαία πράγματα! Τι άλλο νά γίνουν οί 
άνθρωποι; Μήπως είχαν τήν δύναμη γιά άβοκάτοι; "Ε
λεγε περιφρονητικά δ κύρ-Διαμαντής δ Φραγγέλης. Οί 
δικοί του; Αυτοί είχαν τήν δύναμη νά γίνουν έπίσημα 
πρόσωπα, Υπουργοί, Πρωθυπουργοί, νά αύτδς πού είχε 
γίνει νοδάρος, άλλά οί περιστάσεις βλέπετε...

"Ολες οί φροντίδες του λοιπόν γιά τδν Στρατή. Χαϊ
δεμένο παιδί αυτός, τδ καμάρι τού Φραγγέλη, Ινώ δ άλ
λος, δ Στέλιος, ήταν δ περιφρονημένος.

Τά χρόνια περνούσαν. Τά δυδ παιδιά μεγάλωναν, 
άλλά δ Στέλιος ήταν καθημερινά κ»τσούφης καί κακό
κεφος. Βάρος στήν οικογένεια, τδνοιωθε πια καί δ ίδιος. 
Καταριώταν μόνος του τήν τύχη του πού τδν Ικανέ νά 
μόιάζη στήν οικογένεια τού Αιαρέλη.
'> Σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τών γιατρών, δταν τδ 
φαρμάκι τής περιφρονήσεως σταλάζει στήν καρδιά, μα
ραζώνει σιγά-σιγά, άρρωσταίνει καί δδηγεΐ άργά άλλά 
σίγουρα στδν τάφο.

Μαράζωνε λοιπόν κάθε μέρα τδ καύμένο τδ παιδί. 
Ή  κυρά-ΙΙερμαθούλα τδβλεπε καί καίγονταν τά φυλλο
κάρδια της.

—  Γιατί τού φέρεσαι Ιτσι; Κρίμα είναι, έλεγε μέ 
παράπονο στδν κύρ-Νοδάρο.

Άλλά πού ν’ άκούση αύτός.
—  Δέν φταίω έγώ, άπαντοΰσε, ή φτιασιά του φταί

ει. Τί νά τού κάνω; Δέν κάνει γιά τίποτα.
Τδ παιδί δέν πήγαινε καθόλου καλά. Χλώμιασε, 

άδυνάτισε καί μέρα μέ τή μέρα ελυωνε σαν τδ κεράκι. 
Καί πού δέν τδ πήγε ή μάνα του! Τδ πήγε σέ για
τρούς, σέ χαρτορίχτρες, σέ μέντιουμ, σέ καφετζούοες.Τοΰ 
πήρε γιατρικά, τούκανε ξόρκια, μά τίποτα. Ό  Στέλιος 
μέρα μέ τή μέρα πήγαινε στδ χειρότερο. ’Έταζε λάμ 
πάδες σάν τδ μπόι του στις έκκλησιές, τδν γύριζε σέ 
ξωκκλήσια καί μοναστήρια, άλλά τδ παιδί μαράζωνε. 
Μαράζωνε, μέχρι πού στδ τέλος άποφάσισαν νά τδ πάνε 
σέ μοναστήρι νά... σαραντίση.

Τδ πήγαν στδ ιστορικό καί ξακουστό μοναστήρι τού 
νησιού στδ «Τ'ψηλδ» δπως τδ λένε. Εκεί κοντά στην 
Άντισα, πάνω στδν μικρό κατάφυτο άπδ αιωνόβιες βα
λανιδιές λόφο.

Πέρασαν οί σαράντα μέρες άλλά βελτίωση καμμια. 
Ό  Στέλιος ήταν πάντα κακόκεφος, πικραμένος, άρρω
στος πραγματικά. Τδ φαρμάκι πού χρόνια στάλαζε μέ
σα του, τδν άρρώστησε καί σωματικά.

"Ενας καλόγερος είπε μιά μέρα στήν κυρά-Περμα- 
θούλα:·

—  Τδχετε φαρμακώσει τδ παιδί κυρά μου. Είναι

τρανό τδ κρίμα σας. Χρόνια καί χρόνια τού ρίχνετε τδ 
φαρμάκι μέσα του. ’Εσείς φταίτε γιά δλα, έσεΐς μπορεί-*· 
καί πρέπει νά τδ γιατρέψετε.

Βούρκωσαν τά μάτια τής κυρά-ΙΙερμαθούλας κι Ινα 
δάκρυ κύλησε στά μάγουλά της.

Πέρασαν τρία χρόνια μέ σκληρό αγώνα καί υπεράν
θρωπη προσπάθεια τής μάνας, πού τήν Ικανέ πιδ σκλη
ρή κι άβάσταχτη ή άδιαφορία καί τδ φέρσιμο τού πατέ
ρα. "Ολα τούτα τά χρόνια ή μάνα άγωνίστηκε νά δώση 
θάρρος καί κουράγιο στδ περιφρονημένο άπδ τδν ίδιο 
του τδν πατέρα παιδί της καί ή Παναγιά Ικανέ τδ θαύ
μα της.

Τδν περιφρονημένο Στέλιο τόν καμάρωσαν στδ νη
σί ντοτόρο, καί μάλιστα ξακουστό. Φιλάνθρωπος καί πο
νετικός σκόρπαγε μ’ άπλοχεριά τήν θαλπωρή, τήν κα- 
λωσύνη καί τήν χαρά στούς κονεμένους συντοπίτες του. 
"Ολοι μακάριζαν τδν κύρ-Νοδάρο καί τήν κυρά-Νοδά- 
ραινα γιά τδν γιό τους τδν Στέλιο.

Ό  Στρατής χάθηκε. ΙΙολυχαϊδεμένος δπως ήταν 
άπδ μικρός, δέν μπόρεσε ν’ άντέξη στδν άγώνα τής ζω
ής. Τά καμώματα τού κύρ-Νοδάρου τδν Ικαναν άνθρωπο 
χωρίς πρωτοβουλία, χωρίς προσωπικότητα. Λένε πώς 
κάποια μέρα πήρε τών δματιών του καί ξενητεύτηκε. 
Κανείς ποτέ δέν Ιμαθε κάτι γ ι’ αυτόν.

Δέν είχε άδικο δ κύρ-Νοδάρος σάν Ιλεγε πώς ό 
Στρατής έμοιασε στδ σόϊ τδ δικό του, Ινώ δ Στέλιος στδ 
σόι τής μάνας του. Ποτέ δέν θέλησε νά καταλάβη γιατί 
δ γυιός του δ... προκομένος, τδ καμάρι του δ Στρατής δέν 
Ιγινε «άβοκάτος».

—  Οί περιστάσεις καί οί άναποδιές, Ιλεγε, αυτά 
πού δέν άφησαν καί τούς άλλους τούς δικούς του νά γ ί
νουν μεγάλοι καί τρανοί.

Ή  κυρά-Περμαθούλα, κάθε μέρα θερμοπαρακαλοΰ- 
σε τήν Παναγιά:

—  Συγχώρεσέ τον Παναγιά μου, γιά τδ κακό πού 
έκαμε στά παιδιά μας...

ΔΗΜ. I. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 4β (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ)
ΤΗΛ 37 8-23 9 Α Θ Η Ν Α /

Δ Ι Α  Τ Α  ΣΟΜ ΑΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  
ΕΚΠΤΩΣΙΙ25% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

26



Π Ε Σ Ο Ν Τ Ε Σ  Η Ρ Ω Ε Σ

«. . . . όφείλομεν νά στρέψωμεν εύγνώμονα 
τά βλέμματα προς τούς θρυλικούς άγωνιστάς 
τής ένδοξου Χωροφυλακής, οί όποιοι διά τής ύ- 
περόχου θυσίας των μετέβαλον τόν χώρον τούτον 
είς ’Εθνικόν Βωμόν.

’Εθνικοί άγωνισταΐ ως οί σήμερον τιμώμενοι, 
δέν νεκρολογοΰνται, πολύ δέ περισσότερον δέν 
θρηνολογοΰνται, άλλ’ ύψοΰνται διθυραμβικώς είς 
τάς ύψηλοτέρας κορυφάς Εθνικής δόξης καί με
γαλείου, ίνα άπό τού ύψους έκείνου καθοδηγούν 
καί εποπτεύουν την διηνεκή πορείαν τού Έθνους 
πρός τούς γαλανούς ούρανούς τών υψηλών πε
πρωμένων του. . . . ».

( ’Από τόν λόγον τού 'Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως 22.5.70)

Τ ήν 2 2 α ν  Μ α ΐον  έ.&. 
Ιίλαβε χώραν είς Τρί- 
πο λιν  ή τελετή  τώ ν Α
π ο κα λυπ τη ρ ίω ν  τοϋ  
Η ρ ώ ο υ  τώ ν 5 5 0  Αν
δρών τής Χ ω ρ)χή ς , 
οί όποιο ι Επεσαν προ
μαχούν τες τής έλευ-  
βερίας τής πατρίδος 
κατά τήν κατοχήν καϊ 
τόν συμμορ ιτοπόλε
μον. Τό Απέριττον Αλ
λά έπ ιβ λη τικ ό ν  μνη- 
μεΐον Α πεκά λυψ εν  ό 
'Υ πουργός Δημοαίας 
φΑξεως χ. Π . Τζεβε- 
λέχος. Τοϋ προηγη- 
βέντο ςΙερα τικο ύ  μ ν η 
μοσύνου έχοροστάτη- 
αεν ό Μ ητροπολίτης  
Κ υνουρίας χ. Θ εόκλη
τος, παριαταμένω ν  
τώ ν Μ ητροπολιτώ ν  
Σ πάρτης κα ι Μ ονεμ- 
βααίας, Γ υ β ε ίο υ  καί- 
Ο ίτύλου, Ά ργολίδος, 
Κ αρυατίας κα ί Σ κ ύ 
ρου, ώς κα ί ύλοχλή- 
ρου τοϋ Ιερού κλήρου  
τής περιοχής.

Π αρέατηααν ό ‘Α ρ 
χηγός Χ ω ρ)κής 'Α ν
τιστράτηγος κ. Κ α- 
ρυώ της, ό Σ τρατιω - 
χός Δ ιο ικητής Π ελο -  
ποννήσου, ό ‘Α νώ τε
ρος Δ ιοικητής Π ελο- 
ποννήαου, α ί το π ιχα ϊ  
ΑρχαΙ κα ί πλή βο ς  κό 
σμου. Έ γ έ ν ε το  τ ιμ η 
τικόν προακλητήριον  
τών νεκρώ ν καί χα- 
τετέβη α α ν στέφανοι.
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Τήν 31.5.70 είς τήν ηρωικήν κωμόπολιν τοΰ 
Σουλίου έτελέσθη έπιμνημόσυνος δέησις πρδς 
τιμήν των ήρωϊκών τέκνων του Σουλίου οί ό
ποιοι έπρομάχησαν κατά τήν έλληνικήν έπα- 
νάστασιν του 1821 υπέρ της έλευθερίας της 
Ελλάδος καί έδωσαν διά τής θυσίας τοΟ Ζα
λόγγου λαμπρόν παράδειγμα φιλοπατρίας καί 
αυτοθυσίας. Τήν τελετήν έτίμησε διά τής πα
ρουσίας του δ Α' ’Αντιπρόεδρος τής Κυδερνή- 
σεως κ. Στυλιανός Παττακός, παρέστησαν δέ 
ό κ. Γεν. Γ'ραμματεύς τοΟ 'Υπουργείου Δη μ. 
’ Εργων, δ κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, ό Στρα
τιωτικός Διοικητής, δ Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου, άλλοι 
δκλεκτοί προσκεκλημένοι καί σόμπας ό λαός 
τής ήρωΐκής κωμοπόλεως. Είς τήν φωτογρα
φίαν δ κ. Αρχηγός του Σώματος καταθέτων 
στέφανον είς τό μνημεΐον των ήρώων Σουλιω
τών.

Τήν 30.5.70 είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής 
έλαβε χώραν δεξίωσις έπί τή λήξει των άθλη- 
τικών άγώνων των παραγωγικών Σχολών Ε 
νόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Είς αύτήν παρέστησαν οί Α' καί Β' Ύπαρχη- 
γοί Χωροφυλακής, ό Ύπαρχηγός τής Αστυ
νομίας Πόλεων, ό Διευθυντής Α' κλάδου ’Αρ
χηγείου Στρατού, ο' Διοικηταί κάί ’Αξιωματι
κοί τών Σχολών, άντιπροσωπεΐαι μαθητών τών 
Σχολών Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, Ικ ά 
ρων, ’Αξιωματικών Χωροφυλακής καί Ύπα- 
στυνόμων ως καί άλλοι προσκεκλημένοι. Είς 
τήν φωτογραφίαν ό κ. Α' Ύπαρχηγός Χωρο
φυλακής, δ Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, δ Διευθυντής Α' Κλάδου του ’Αρχηγεί
ου Στρατού καί δ Διοικητής τών Σχολών Χω
ροφυλακής κατά τήν διάρκειαν τής δεξιώσεως.

<[)<ι>1(>-
Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Φλωρίνης μετέχου- 
σα coO πανελληνίου έορτασμοΰ έπί τή συμπλη
ρώσει τριετίας άπό τής έθνοσωτηρίου Έπανα- 
στάσεως τής 21 ’Απριλίου 196 7 διεμόρφωσεν 
ώραιότατον άρμα τό όποιον μέ σύνθημα «άδελ- 
φωμένοι στήν πρόοδο» έλαβε μέρος είς έορτα- 
στικάς έκδηλώσεις τής άκριτικής πόλεως. Τό 
άρμα, ώς έμπνευαις καί έκτέλεσις, ύπήρξεν ά- 
ριστον καί άπέσπασε τά θερμά χειροκροτήματα 
του κοινοΟ, τό όποιον παρθκσλούθησε τήν παρέ- 
λασιν ώς καί τά συγχαρητήρια τών ’Αρχών.

*Η Διοίκησις Χωροφυλακής Εύβοιας έπ’ εύ- 
καιρία τής έδδομάδος προλήψεως άτυχημάτων 
ώργάνωσεν είς Χαλκίδα ώραιοτάτην φωτογρα
φικήν έκθεσιν, ή δποία έντυπωσίασε τους έπι- 
σκέπτας της καί άσφαλώς συνέδαλεν άποτε- 
λεσματικώς είς τήν δημιουργίαν σοδαράς σκέ- 
ψεως οσον άφοοα τά αίτια καί τά όδυνηρά,
πλεΐστάκις, άν ΰχι πάντοτε, άποτελέσματα τών 
ατυχημάτων. ’Επίσης η Διοίκησις Χωροφυλα
κής έδράδευσε τούς καλυτέρους οδηγούς τής 
περιφέρειας της, οί όποιοι διεκρίθησαν διά ro 
ήθος τής κυκλοφοριακής άγωγής. Είς τήν φωτο
γραφίαν έπισκέπται τής φωτογραφικής έκθέ- 
σεως περιεργάζονται μέ ένδιαφέρον φωτογρα
φίας τής έκθέσεως.



Τό τελευταΐον δεκαήμερον τοΟ μηνός Μαΐου 
t . i .  ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Πανα
γιώτης Τζεβελέκος συνοδευόμένος ύπό τοΟ Ύ- 
πασπιστοΰ του ταγματάρχου κ. Δ. Λεούτση 
Επιθεώρησε τάς ‘Υπηρεσίας της Α.Δ.Χ. Πε- 
λοποννήσου. ‘Ο κ. Υπουργός Εγένετο δεκτός 
είς άπάσας τάς υπηρεσίας μέ αισθήματα ευ
γνωμοσύνης διά τό έπιδεικνυόμενον ύπό της 
’Εθνικής Κυβερνήσεως άμέριστον ένδιαφέρον 
πρός τους άνδρας του Σώματος. Αί έντυπώ- 
σεις τού κ. Υπουργού έκ της περιοδείας του 
υπήρξαν άριστοι καί έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν 
του δια τό υψηλόν φρόνημα των άνδρών καί 
τήν άφοσίωσίν των είς τό καθήκον. Είς τήν 
φωτογραφίαν ό κ. 'Υπουργός χαιρετά τούς Α
ξιωματικούς τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Μεσσηνίας κατά τήν έπίσκεψίν του είς Καλα
μάταν.

Τήν 17 Μαΐου 1946 κομμουνιστοσυμμορίται 
έν πολιτική περιδολή είσήλθον είς τό χο>ρίον 
Βάδδος Χαλκιδικής καί έφόνευσαν ύπούλως 
τόν Διοικητήν καί τούς άνδρας τού Σταθμού 
Χωροφυλακής. Μετά 24 έτη ή Πατρίς τιμώσα 
τούς ήρωας τού καθήκοντος καί τής έθνικής 
τιμής, άνήγειρε πρός τιμήν των καλλιμάρμα
ρον μνημεΐον είς τήν πλατείαν τού χωρίου. Τό 
μνημεΐον άπεκάλυψε τήν 24.5.70 ό Β' Ύπαρ- 
χηγός Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Παν. 
Μάλλιος. Παρέστησαν έπίσης είς τήν τελε
τήν ό Νομάρχης Χαλκιδικής, ό Α. Δ. X. Κεν
τρικής Μακεδονίας, άλλοι έπίσημοι καί οί κά
τοικοι τυύ χωρίου.
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Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Μεσσηνίας Αποβλέ- 
πουσα είς τήν άπόκτησιν ένσυνειδήτου κυκλοφο- 
ριακής άγωγής των νεαρών βλαστών τού Ελλη
νικού μέλλοντος ώργάνωσεν ειδικήν έκδήλωσιν 
μέ συμμετοχήν μαθητών τής μέσης καί στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως άποδλέπουσαν είς τα 
πρακτικά άποτελέσματα τής προλήψ^ως των 
άτυχημάτων. Οί νεαροί τροχονόμοι έπέδειξαν 
ζήλον είς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων ρυθ- 
μίσεως τής κυκλοφορίας συναγωνισθέντες, δ- 
πως καί ή φωτογραφία άποδεικνύει, τούς με
γάλους πραγματικούς συναδέλφους των.

*Η όπλασκία είναι ένα άπό τά δασικά μαθή
ματα τά όποια διδάσκονται είς τούς Δοκίμους 
τών Σχολών Χωροφυλακής παραλλήλως πρός 
έτερα πρακτικά καί θεωρητικά διά τήν όλο- 
κλήρωσιν τής έκπαιδεύσεως ένός συγχρόνου 
Αστυνομικού οργάνου. Είς τήν φωτογραφίαν 
Δόκιμοι Χωροφύλακες τού Παραρτήματος Χω
ροφυλακής Ρεθύμνης έκτελοΰν κατά τρόπον 
θεαματικόν Ασκήσεις Ακρίβειας είς τό στά- 
διον τής πόλεως χειροκροτούμενοι ύπό τών 
θεατών.



Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΑΣ
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ν Ι Κ Ο Υ  Τ Σ Ο Υ Ρ Α  

' Υπενω μοτάρχου

Λησμονημένος, παραγνωρισμένος 
κι Αγνωστος γιά τούς πιό πολλούς σή
μερα, κληρικός καί λόγιος, Από τούς 
έξοχώτερους τής έθνικής μας γραμ
ματείας τοΰ δέκατου ένατου αιώνα, Α
ξίζει τόν κόπο ν’ άσχοληθή κανείς μα
ζί του καί ν’ άφιερώση λίγες γραμμές 
στή μνήμη του —  κυρίως γιά τούς 
νεώτερους...

Γεννήθηκε τδ 1834 στά χωριό Γε- 
ρακάρι τής Ζακύνθου καί πέθανε τό 
1894 στην ’Αθήνα — έξήντα μόλις 
χρόνων. Ή  ζωή του μπορεί νά γίνη 
ένα δλόκληρο μυθιστόρημα, τόσο πο
λυκύμαντη καί Αξιοπερίεργη είναι! 
Γιατί, ξεκινώντας Από φτωχή, Θεό
φτωχη οικογένεια, κατώρθωσε, δστερ’ 
Από πολλές περιπέτειες κι Αναποδιές, 
νά πλάση μιά καλύτερη μοίρα, νά γ ί
νη μιας πλατιάς ακτινοβολίας μορφή, 
Από κείνες, πού πιάνουν πολύν τόπο 
στην πνευματική μας ζωή καί τή χρι
στιανική μας συνείδηση.

’Ορφανός Από πατέρα στά δχτώ του 
χρόνια δουλεύει, πότε σκάβοντας Α
γρούς καί πότε βόσκοντας πρόβατα, 
γιά νά μπορέση νά ζήση. Ή  κακοτυ- 
χιά του δμως δέν σταματάει έδώ' πλη
γώνεται βαριά στά στέρνα τή στιγμή 
πού κυνηγάει κλέφτες τών προβάτων 
του, κι Αναγκάζεται έτσι, δεκαεφτά 
χρόνων, ν’ Αφήση τό χωριό του καί 
νά ξεκινήση ξυπόλυτος, ρακένδυτος, 
χωρίς καμμιά βοήθεια, γιά τά Ιερο
σόλυμα, δπου φτάνει δστερ’ Από πολ
λές κακοπάθειες, μέ μοναδικό σκοπό 
νά γιατρέψη τήν πληγή, πού πήρε 
Από τούς κλέφτες των προβάτων του
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στό στήθος. Στά 'Ιεροσόλυμα ή τύχη 
τοΰ χαμογελάει' προστατευόμενος τοΰ 
Μητροπολίτη Γιαμπολίτου, χειροτο
νείται ιερέας, Αφοΰ προηγουμένως τε
λειώνει τό έλληνοαραβικό σχολείο τής 
Βηθλεέμ καί τή θεολογική Σχολή 
τών 'Ιεροσολύμων. Φιλομαθής καί φι- 
λογράμματος, έρχεται στήν ’Αθήνα 
καί γράφεται στή Θεολογική Σχολή 
τοΰ Έθνικοΰ μας Πανεπιστημίου. Στό 
Αναμεταξύ Ιργάζεται σάν ιεροψάλτης 
στήν Ά για  Ειρήνη, δπου καί κηρύσ
σει τακτικά, κάθε Κυριακή καί γιορ
τή, τό θείο λόγο. Ή  φήμη του σάν ιε
ροκήρυκα κερδίζει, μέρα μέ τή μέρα, 
διαστάσεις. Θερμός, εύπρόσωπος, εύ
γλωττος, έλκύει δλοένα καί περισσό
τερους πιστούς. Τό κήρυγμά του είναι 
ούσία καί περιεχόμενο ζωής. Είναι πά
θος! Πάθος τοΰ Απολύτου. Λυρικό πα
ραλήρημα. Τήν ξηρή, Αφυδατωμένη 
Ανάλυση τών περικοπών τοΰ θείου 
«μηνύματος» διαδέχεται ή δροσιά, τό 
λυρικά Ανάβρυσμα τοΰ έσωτερικά γε
μάτου Ανθρώπου. «Έκ γάρ τοΰ περισ
σεύματος τής καρδίας τό στόμα λα- 
λεΐ» (12, 34). Πολύ σωστά! Πώς νά 
μιλήση καί πώς νά διδάξη κανείς, τή 
στιγμή πού δέν έχει τίποτα νά πή, 
γιατί συμβαίνει νά τοΰ λείπη τό έσω- 
τερικό θησαύρισμα, ή πνευματική πε
ριουσία, ό περισσευούμενος λόγος; *0 
λόγος, πού λαμπαδιάζει μέσα του καί 
κατακαίει τά σωθικά του.

Ό  Διονύσιος Λάτας υπήρξε Ανθρω
πος παιδείας. Πνεύμα Ακοίμητο, είχε 
νοιώσει, κατάβαθά του, τήν μεγάλη, 
τήν ιερή Αποστολή του. Καί ξεκινού

σε γιά τό μεγάλο «Αγώνισμα» ξεχωρι
στά προετοιμασμένος, γυμνασμένος. 
Κι δχι, καθώς οί περισσότεροι,· ξαρ
μάτωτος. Ή  θεολογία του ήταν βα
θιά καί πλατιά. Κι δχι μόνον τοΰτο' 
Αλλά καί ή Αλλη μόρφωσή του καί —  
αυτό, κυριώτατα — ή πίστη του. Ό  
λόγος του ήταν θρεμμένος μέ Αρρά- 
γιστη πίστη. Τό κήρυγμα, Αλλωστε, 
υπήρξε, ή όπόθεση τής ζωής του. Κή
ρυσσε! ’Αέναα, πεισματικά, άδιάλλα- 
χτα. Ό  λόγος, πού Ανθιζε στά χείλη 
του, ήταν λόγος στρογγυλός, δλος Αν
θρώπινη ζέστα' ξεγεννιόταν Από τά 
σπλάχνα τής πραγματικότητας, κα
θώς ή ’Αφροδίτη Απ' τούς άφρούς τών 
κυμάτων, ή «’Αφρογέννητη». Καί 
καρποφόρησε. Μέ τή φροντίδα τών 
θαυμαστών του καί τή συμπαράσταση 
τής Κυβερνήσεως πηγαίνει στήν Εύ- 
ρώπη νά συνέχιση τις σπουδές του. 
’Εκεί μαθαίνει ξένες γλώσσες, παρα
κολουθεί μαθήματα σέ δνομαστά Πα
νεπιστήμια καί γίνεται μέτοχος καί 
κοινωνός τών κηρυγμάτων περίφημων 
ιεροδιδασκάλων. Γυρίζοντας στήν Ε λ 
λάδα, έιπειτ’ Από λαμπρές σπουδές 
καί γόνιμη μαθητεία στά πνευματικά 
πράγματα τής Εσπερίας, παίρνει έ- 
πάνω του τήν ευθύνη νά διδάξη. Καί 
κηρύσσει! Μέ θέρμη^ πλούσια, πολύ
χυμη φωνή. Μέ Ανοιχτοσύνη νοΰ καί 
καρδιάς. Δεκατέσσερα δλόκληρα χρό
νια δ Αμβωνας «περισκεπάζει» τήν δ- 
λοφώτεινη παρουσία του. Διδάσκει μέ 
τό λόγο καί μέ τό παράδειγμά του, 
τό ήθος του. Στύλος Ορθοδοξίας! Πο
τάμια δρμητικά πρός τήν Ανοιχτή θά-



λασσα, τή θάλασσα τών πιστών, οί δ
ειλίες του. Στωμύλος, πλούσιος σέ λυ
ρικές έκφράσεις, άνοιχτόμυαλος καί 
άνοιχτομάτης «μεταφράζει» «τάς έξ 
Άποκαλύψεως άληθείας» σέ ζωντα
νές πραγματικότητες, άναδιπλώνει μέ 
ξεχωριστή ευχέρεια καί Ικανότητα τδ 
λόγο του στά δεδομένα καί στις πρα
γματικότητες τής έποχής του, τοΰ και
ρού του καί τοΰ τόπου του -— μετα- 
τρέποντας έτσι τό κήρυγμα, δχι σέ 
συμβατική, στερεοφωνική, πιθηκίζου- 
σα «έρμηνεία» των Γραφών καί τής 
Παραδόσεως, άλλά σέ έαρινή βροχή 
πνεύματος, σέ φρυγμένη καλοκαιρινή 
γή. Οϊ «διδαχές» του δέ στέκονται 
μόνο στδ γράμμα, άλλά έπεκτείνονται 
μέ θαυμαστή ένάργεια καί στδ πνεύ
μα καί στδ ύφος τών ιερών κειμένων. 
Παίρνει στά χέρια του τδν άνθρωπο 

σέ πλατύτερη άναγωγή —  καί 
προσπαθεί να θεραπεύση, νά έπουλώ- 
ση, σάν άλλος Καλός Σαμαρείτης, τις 
«πληγές» του ή νά στηλιτεύση, δρθο- 
τόμος, τις διάστροφες κλίσεις του. 
Σάν άλλος, έπίσης, Χρυσόστομος, δέν 
ορρωδεί πρδ ούδενός.Ή δημόσια καί ή 
ιδιωτική μας ζωή δέχεται άκατάπαυ- 
στα τδν έλεγχό του. ’Απ’ τδ μαστίγιο 
τοΰ πνεύματός του δέν ξεφεύγει τίπο
τα τδ «σαπρόν». Μαστιγώνει τά στρε
βλά ήθη κι έθιμα, τις κοινωνικές ά- 
δικίες -— δλα δσα στιγματίζουν τδν 
άνθρωπο σάν άνθρωπο καί τδν κατε
βάζουν στή λάσπη τοΰ ζώου...

Ά λλ’ ή ζωηφόρα δράση του δέν πε
ριορίζεται μόνο στδ κήρυγμα. ’Ανα
μορφωτής καί οικοδόμος, άρχίζει άπ’ 
τδ 1884, πού προχειρίζεται ’Αρχιε

πίσκοπος Ζακύνθου, μέ νέες δυνάμεις 
καί πρωτόγνωρο πάθος τήν πραγματο
ποίηση τοΰ ύπέρτατου χρέους του σάν 
ποιμενάρχη καί πνευματικού ποδηγέ- 
τη. Καί οί προσπάθειές του καί στδν 
κρίσιμο τοΰτο τομέα, καρποφορούν: 
μορφώνει τδν κατώτερο κλήρο τής πε
ριοχής του, καταργεί έθιμα καί ιερο
τελεστίες πού άντιβαίνουν στδ πνεύμα 
καί τδ ήθος τής ’Ορθοδοξίας, διακο
σμεί μέ περισσή έπιμέλεια τδν μητρο- 
πολιτικδ ναό, ιδρύει σχολή έκκλησια- 
στικής μουσικής.

Φύση πολυτάξίδη, πηγαίνει στά 
1893 στούς 'Αγίους Τόπους καί άπδ 
κεί στή Γαλλία, τήν ’Αμερική, τήν 
’Ιαπωνία. Στδ Σικάγο παίρνει τήν 
εόκαιρία καί μιλάει τρεις φορές άγ- 
γλικά στδ πρώτο παγκόσμιο θρησκευ
τικό συνέδριο γιά τήν ’Ορθοδοξία. Μέ 
θερμή εόφράδεια καί άπαρασάλευτη 
πίστη στδ Ιδεώδες τοΰ χριστιανικού 
δόγματος μιλάει καί στδ Τόκυο, στήν 
’Ιαπωνία, «Περί Θεοτήτων».

Συγγραφέας πολυγραφώτατος, τύ
πωσε μεταξύ άλλων τά βιβλία: «Λό
γος εισαγωγικός εις τήν διδασκαλίαν 
τών ιερών μαθημάτων»^ «Πραγματεία 
περί τών κατά τούς χρόνους ήμών ά- 
θεϊστικών ιδεών», «Χριστιανική άρ- 
χαιολογία», «’Επίσημα έγγραφα άφο- 
ρώντα τδν ίερδν ναδν τής μητροπόλε- 
ως Ζακύνθου», «Παραινετικοί λόγοι» 
καί άλλα Κυκλοφόρησε έπίσης, χωρίς 
διακοπή, άπδ τδ 1881 ώς τδ 1889 καί 
τήν έκκλησιαστική έφημερίδα «Σιών» 
μέ τήν δποία άπέκτησε τεράστια φή- 
μη.

Πηγή άστείρευτη θεολογίας μάς 
τδν έμφανίζουν τά βιβλία καί οί διά
φορες πραγματείες του. Έλληνοπα- 
θής κι έλληνοκεντρικός, έξ άλλου, 
συνταιριάζει καί συνδέει στή συνείδη
σή του σά συγγραφέα, τδ χριστια
νικό δόγμα καί τή «θύραθεν παι
δεία». Τδ έλληνοχριστιανικδ ιδεώδες 
ύπήρξε κατά πολύ τδ μέγα πάθος του. 
Πιστεύει στις άξιες τοΰ έλληνοχριστι- 
ανικοΰ πολιτισμού. Πιστεύει στδν Ά ν 
θρωπο καί στις δυνάμεις πού τδν συ
νέχουν καί τδν στοιχειοθετούν. Κέν
τρο άμετάθετο έπίσης τού στοχασμού 
του ή έλληνική ιδέα, δ Έλληνας πο
λίτης καί δ Άνθρωπος πολίτης. Τδ 
έλληνικδ πνεύμα συνδυασμένο μέ τή 
μαρμαρυγή τής χριστιανικής άλήθει- 
ας καθοδηγούν τή σκέψη του. Οί λό
γοι του, αύτδ τδ πνεύμα, αύτήν τήν ά- 
λήθεια έχουν τροφό τους. Άπδ δώ έμ- 
πνέονται καί τροφοδοτούνται οί πνευ
ματικές του «πορείες». ’Εραστής άκα- 
ταπόνητος τής ’Ορθοδοξίας, δρθώνε- 
ται άντιμέτωπος τών ιδεών καί τών 
ρευμάτων, πού τείνουν καί έπιδιώκουν 
νά φαλκιδεύσουν τδ άληθινδ νόημά 
της. Αντιτάσσεται σέ ένέργειες, πού 
άλλο σκοπό δέν έχουν παρά .νά φθεί
ρουν καί νά έξαντλήσουν τδν Χριστι
ανισμό σά θεωρία καί σάν πράξη, 
σάν κοσμοθεωρία καί βίωμα παναν
θρώπινο.

Τί άλλο νά προσθέση κανείς στδν 
έξοχο τούτον άνθρωπο, γιά νά έχη 
«πλήρη» τήν εικόνα του; Τήν προσω
πογραφία του;

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΓΡΑΣ



Η ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ

4ον Διευθυντοϋ Πολιτιστικών Σχέσεων
'Υπουργείου Προεδρείας Κυβερνήσεως

Σ Α Τ Τ ΙΚ Η  ΕΠΟΧΗ

Τούτη ή εποχή —πού λέγεται καί Νεομεμφιτική— 
είναι ή τελευταία περίοδος τής νέας αυτοκρατορίας καί 
ώναμάσθη έτσι από τούς Σαΐτες Φαραώ, τούς βασιλείς 
δηλαδή πού είχαν πρωτεύουσα τους τήν Σαίδα, μιά ό
μορφη πόλη στό Δέλτα τοΰ Νείλου.

Ή  Σ αϊτική περίοδος αρχίζει άσχημα, μέ οξύ αντα
γωνισμό προς τούς Αίθίοπες ηγεμόνες. Τούτη ή πόλη 
έξασθενεΐ τήν Αίγυπτο σιγά-σιγά καί ή ορμητική Άσ- 
συριακή επιδρομή πού πραγματοποιείται στον έβδομο 
αιώνα π.Χ. τήν βρίσκει χωρίς δύναμη ν' άντισταθή.

Οί Σαργωνίδες — έχουν κατακτήσει στό μεταξύ 
τήν Περσία —  μπαίνουν στό Δέλτα (Άσαρχαδών 670 
π.Χ. καί Άσσουρμπανιμπάλ 662), καί φθάνουν ως τήν 
Θήβα όπου τούς σταματά ό Ψαμμήτιχος Α '. Ό  γυιός 
του, Νεχαώ Β ',  νομίζει πώς μπορεί νά έπαναλάβη τον 
αρχαίο άθλο, καί κτυπά τούς εισβολείς μέ τό όνειρο 
νά ξανακατακτήση τήν Συρία. Στό Καρκεμίς όμως ό 
Βαβυλώνιος Ναβουχοδονόσωρ τον συντρίβει. Μέ τή σει
ρά τους οί Πέρσες συντρίβουν τήν Βαβυλώνα καί κάνουν 
τήν Αίγυπτο άπλή επαρχία τοΰ Περσικού κράτους. Οί 
βασιλείς της άνακηρύσσσνται φιλάρεσκα «Φαραώ».

Οί Αιγύπτιοι θά μείνουν γιά κάμποσο υπόδουλοι, 
ώσπου νά τούς απελευθέρωση τό σπαθί τού ’Αλέξαν
δρου. ’Από εκεί κι έπειτα, ή Ελληνική επιρροή στήν 
Αιγυπτιακή τέχνη θά είναι ολοφάνερη. ’Άλλωστε ή ε
πιρροή αυτή έχει ήδη αρχίσει νά ευνοείται από τήν 
Σ  αϊτική εποχή, μέ πρωτοβουλία ώρισμένων «Έλληνι- 
ζόντων» Φαραώ.

Τήν Αιγυπτιακή τέχνη στήν Σ αϊτική εποχή τήν 
χαρακτηρίζει ·— ιδίως τή γλυπτική —  μιά επαναστα
τική πνοή. Στήν ουσία δέν πρόκειται γιά έπανάσταση 
αλλά γιά αναγέννηση πού συνδέει τή Σαϊτική τέχνη μέ 
τά αρχαία παραδοσιακά πρότυπα. "Οταν εξετάσουμε τή 
Βαβυλωνιακή τέχνη θά δούμε δτι στήν ίδια ακριβώς έ- 
ποχή παρουσιάζεται καί σ’ αυτήν τό ίδιο φαινόμενο. 
"Ας έπανέλθουμε δμως στήν Αίγυπτο:

Γ λ υ π τ ι κ ή :  Δύο τάσεις κάνουν παράλληλα
τήν εμφάνισή τους: Μιά σχολή πού μπορούμε νά τήν 
ονομάσουμε μέτρια ρεαλιστική —  επιζητεί νά άναπτύξη 
τον ρυθμό της αρχής τής νέας αυτοκρατορίας — , καί 
μιά δεύτερη σχλοή πού προσπαθεί νά άναβιώση στήν 
τέχνη τήν ειλικρίνεια καί τήν εύρωστία τής αρχαίας αυ

τοκρατορίας. Χαρακτηριστικό έργο τής πρώτης σχο
λής είναι τό άγαλμα τής βασίλισσας Καρομάμα (Λού
βρο). Στό πλάσιμο τού σώματος πού είναι ντυμένο μέ 
ένα κολλητό φόρεμα, βλέπουμε τήν παράδοση πού έδη- 
μιούργησε δ καλλιτέχνης μέ τό μικρό θαυμάσιο άγαλμα 
τής ιέρειας Τουΐ. Ή  αναζήτηση τής λεπτομέρειας (φαί
νεται σαφώς στις πτυχές τού χρυσαφιού φορέματος) εί
ναι σχολαστική. Τό κέντημα τού φορέματος —  δυο φτε- 
ρούγες γερακιού —  θά τό μιμηθούν πολλοί κατόπιν, καί 
θά τό ξαναβροΰμε στήν Καρχηδόνα, στήν σαρκοφάγο 
κάποιας ιέρειας, σέ εποχή πού ή τέχνη έχει πέσει σέ 
παρακμή. ’Άλλο έργο τής σχολής αυτής, επίσης χαρα
κτηριστικό, είναι μιά κεφαλή Φαραώ (Μουσείο Τουρί- 
νο). Είναι ένα θαυμάσιο γλυπτό έργο. Ή  κεφαλή είναι 
άψογη στό πλάσιμο, πλαισιωμένη από μιά καλύπτρα μέ 
ωραίο ριγωτό ύφασμα. Τό χαμόγελο τοΰ προσώπου, α
νάλαφρο καί φωτεινό δείνει μιά ασύγκριτη έκφραση 
πού μόνο στά έργα τού τέλους τής δεύτερης χιλιετηρί
δας υπήρχε.

"Αγαλμα τον Φαραώ Ραμαή Β', 
1 9 η  δυναστεία. Ε ίνα ι φ τ ι α γ μ έ 
νο άπό μαύρο γρανίτη. Π λ ά ι  ατό 
δεξί του πόδι τό είδώλιο τής 
γυνα ίκας του καί στό άριοτερό 
—δέν φ α ίνετα ι— τό είδώλιο τοΰ  
γυ ιοΰ  του.
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^ήν δεύτερη σχολή τήν χαρακτηρίζει μια ζωηρή 
τάση μίμησης. ’Αντιπροσωπευτικό έργο της είναι τό ά
γαλμα τοΰ Νεχταρχέμπ (Λοϋβρο). Ό  Φαραώ είναι γο
νατιστός, καθισμένος στις φτέρνες του, μέ τά χέρια α
κουμπισμένα ήσυχα πάνω στους μηρούς του. Τό σώμα 
έχει ένα γερό καί άνετο πλάσιμο, καί τό πρόσωπο ξε
περνά σέ έκφραση ακόμη καί τήν τέχνη των Αιγυπτίων 
«μαιτρ» τής εποχής των Πυραμίδων. Είναι όμως φανε
ρή ή προσπάθεια του γλύπτη νά μείνη πιστός στα ιδα
νικά πρότυπα.

Δεν πρέπει έν τούτοις νά παραβλέπουμε καί τή 
νατουραλιστική τάση τής σχολής πού είναι πιο εμφανής- 
στά πορτραϊτα. Ή  προτομή τοΰ Ψαμμήτιχου Α ' (Βρε- 
ταννικό μουσείο) εμφανίζει μιά μύτη πλακουτσή σάν 
σύκο, καί τά χείλη του σουφρωμένα σέ σαρκαστικό μορ
φασμό, καί τό πρόσωπο τοΰ Μαντιμαχέ (Κάιρο) δείχνει 
ένα γέροντα αέ βαρειά νυσταγμένα βλέφαρα καί π  ή ν 
πικρή ζαρωματιά τής κόπωσης καί τής ανίας στις άκρες 
τών χειλιών του. Ό  καλλιτέχνης εδώ δεν προσπαθεί νά 
έξιδανικεύση τά μοντέλα του. Μεταχειρίζεται σκληρή 
πέτρα μέ στιλπνή επιφάνεια καί πάνω της χαράζει κά
θε λεπτομέρεια ιιέ περίτεχνη εργασία πού τό παιχνίδι- 
σμα τοΰ φωτός πάνοι της υπογραμμίζει τήν έξοχη λεπτό
ν ητά της.

Σέ τούτη τήν εποχή βρίσκουμε καί μιά ιδιότυπη 
τεχνική. Πολλά αγάλματα καί προτομές άκουμποΰν πά
νω σέ μιά απλή πέτρινη πλάκα από φτηνό υλικό. Τέ
τοιο είναι τό άγαλμα τής αγελάδας Άθώρ τής Σάκκαρα. 
Τό σώμα τής αγελάδας είναι λαξεμένο στήν πλάκα, εί
ναι δηλαδή άνάγλυφο, καί μόνο τό κεφάλι άποσπάται 
από τήν πλάκα καί προβάλλει εξωτερικά ολόγλυφο. Τήν 
τεχνική τούτη θά τήν βρούμε καί στήν Μεσοποταμία, 
καθώς καί στήν Σουμεριακή καί τήν Άσσυριακή τέχνη.

Τ ό α ν ά γ λ υ φ ο :  Τούτο αποτελεί ιδιαίτερη 
κατηγορία έργων τέχνης στην Σαϊτική εποχή. Χαρα
κτηριστικό είναι τό ανάγλυφο πού παριστάνει τήν συγ
κομιδή καί τήν σύνθλιψη τών κρίνων (Λούβρο). Τό 
θέμα του — κατά παρέκκλιση τοΰ κανόνα — είναι έξω- 
θρησκευτικό. Παριστάνει γυναίκες πού μαζεύουν κρί
νους καί στή συνέχεια — από τ’ αριστερά προς τά δε
ξιά — τούς στίβουν γιά νά βγάλουν τό άρωμα. Τό ά
ρωμα βέβαια προορίζεται γιά τόν νεκρό πού είκονίζε- 
~αι. πιό πέρα, καθιστός καί πιό μεγαλόσωμος —  είναι

Κίονες άπό τόν ναό τοϋ ' Α μμω να  ατό 
Καρνάκ, 1 9 η  δυναστεία.  *Ύ ψ ο ς  2 0  μ έ 
τρα.

' Β  περ ίφημη  « κοιλάς %ών Β α σ ιλέω ν» 
βτίς Θήβες. Μ έθα ατούς βράχους καί τΙς 
πλαγιές ,  κάτω άπό τόν ίσκιο  τώ ν πυρά-  
μιδω τών βράχων Ε λ  Κόρν ήσαν ακαμ  
μένοι —μέχρι 2 0 0  μ. βά&ος— οί τάφο· 
τών Φαραώ

τό τιμώμενο πρόσωπα τοΰ πίνακα —  άπό τά άλλα πρό
σωπα..

Στήν Σαϊτική εποχή βρίσκουμε καί ιτιά επανάλη
ψη τοΰ «τυπικού τών νεκρών» πού συναντήσαμε στή νέα 
αυτοκρατορία. Στο Λούβρο υπάρχει ένα τέτοιο, χρονο
λογούμενο στον 6ο π.Χ. αιώνα. Παριστάνει τόν ’Όσιρη, 
ανώτατο δικαστή τών νεκρών, νά κρατά τά σύμβολα τής 
προσωπικότητάς του —  τό σκήπτρο καί τό μαστΐγιο —  
καί νά παρακολουθή τό ζύγισμα τής καρδιάς τοΰ υπό 
κρίσιν νεκρού, Ό  νεκρός —  τόν δδηγεί κάποια θεά — 
σηκώνει τό χέρι του σέ ικεσία, καί δίπλα ό Όρος καί 
ό ’Άνουβις παρακολουθούν μέ ενδιαφέρον. Ό  Θώρ — 
θεός μέ κεφάλι ΐβιδας — είναι έτοιμος νά καταγράψη 
τήν απόφαση: Αν δ νεκρός δικαιωθή θά γίνη ’Όσιρις, 
άν καταδικασθή, θά παραδοθή στο θηλυκό τέρας — 
κάθεται στο βάθρο μπροστά στον ’Όσιρι — «σ’ αυτήν 
πού καταβροχθίζει». Δεξιά είναι οί σαράντα δύο θεοί — 

σύμβουλοι τοΰ ’Όσιρι. Τούτη ή παράσταση θά επαναλαμ
βάνεται τυπικά καί μονότονα στό πέρασμα τών αιώνων 
μέ ελάχιστες παραλλαγές καί πάντως όχι εμφανείς αυξο
μειώσεις στήν ποιότητα.

Καί μιά λεπτομέρεια: Τά περισσότερα χάλκινα αι
γυπτιακά έργα —  συνήθως μικρά αγάλματα θεών ή ιε
ρών ζώων ή καί τελετουργικά αντικείμενα — ανήκουν 
στήν Σαϊτική εποχή. Λεν παρουσιάζουν όμως εξαιρε
τικό ενδιαφέρον άπό τήν πλευρά τής τέχνης.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΙ
Στά 323 π.Χ. ό ’Αλέξανδρος άπέθανε. Τόν διε- 

δέχθησαν οί στρατηγοί του, κάί 6 Πτολεμαίος —  γυιός 
τοΰ Λάγου —  πήρε στόν κλήρο του τήν Αίγυπτο. Πρω
τεύουσα έγινε ή ’Αλεξάνδρεια. Οί Πτολεμαίοι άνεκηρύ- 
χθησαν κανονικά Φαραώ, όμως ευνόησαν τήν ελληνι
κή γλώσσα καί προσπάθησαν ν’ άλλάξουν τήν παληά 
θρησκεία. Ή  Αίγυπτος κάτω άπό τούς Πτολεμαίους εί
ναι πλούσια καί ισχυρή καί ή τέχνη της άκολουθεΐ ενδια
φέρουσα εξέλιξη, πού δπως είδαμε, έχει άρχίσει ήδη 
άπό τούς Σαΐτες.
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’Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή :  Στις Φίλε;, στή Ντέν-
τερα, στό Έντφάν, στο Κόμ-’Όμπο βρίσκουμε τούς ω
ραιότερους Πτολεμαϊκούς ναούς. 'Η  αρχιτεκτονική τους 
έχει βασικές διαφορές. Ή  στοά ακολουθεί την εξωτε
ρική πρόσοψη καί φθάνει ως την πύλη, τά διάφορα μέ
ρη τοΰ κτιρίου διαχωρίζονται πλέον σαφώς, καί στό 
Ιερό πλοίο έχει προστεθή ένας πέτρινος ναός. Οί εξώ
στες στηρίζουν μικρές οικοδομές προορισμένες για διά
φορες τελετές. Τέλος στον ναό έχουν προσαρτηθή τά 
«Μημμίζι», οικοδομές δπου κάθε χρόνο ο'ι θεές έρχονται 
στά γενέθλια των παιδιών τους. Τό «Μημμίζι» είναι συ
νήθως ένα μοναδικό δωμάτιο πού περιβάλλεται από στοά 
καί έχει μπροστά του ή αυλή ή μιά μεγάλη πύλη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά στοιχεία τής οικο
δομής. Οί κίονες —  υπάρχει ένας στό Λούβρο —  έχουν 
σχήμα μίσχων πού είναι κολλημένοι μεταξύ τους καί 
στην κορφή τους κρατούν ανοιγμένα; λουλούδια. Τό 
κιονόκρανο είναι καμπανόμορφο καί άποτελεϊται από 
έναν κάλυκα πού τά κεντρικά του πέταλα ξεχειλίζουν. 
Ό  πυλώνας —  πέρνουμε γιά υπόδειγμα τον ναό τών Φι
λών —- έχει πρόσοψη διακοσμημένη μέ συμμετρικές φι
γούρες πού παριστάνουν τόν Φαραώ στή νικηφόρο μά
χη του μέ τούς εχθρούς του.

Οί ναοί τής Πτολεμαϊκής εποχής είναι άριστα δια
τηρημένοι παρ’ δλες τις ξενικές κατοπινές κατοχές. Στό 
ναό τών Φιλών — οί Φιλές έχουν γιά τήν Πτολεμαϊκή 
εποχή τή σημασία πού έχει τό Καρνάκ γιά τή Νέα Αυ
τοκρατορία βρίσκουμε καί εκεί περίπτερο πού κακώς 
αποδίδεται στον Τραϊανό ενώ τό έχτισε 6 Αύγουστος.

Γ λ υ π τ ι κ ή :  Έδώ ή τέχνη έχει καθαρή τήν
επίδρασή της από τήν 'Ελλάδα. Μόνον ή στάση τών α
γαλμάτων διατηρείται σαφώς συμβατικά Αιγυπτιακή, 
καθώς καί τό ντύσιμο σέ μερικές λεπτομέρειές του. Τά 
’Αλεξανδρινά αγάλματα έχουν μιάν ασύγκριτη γοητεία 
καί άλλοτε δείχνουν μιά τάση προς τήν υπερβολή, καί 
τότε ή τέχνη παρουσιάζει στοιχεία ξεπεσμού.

Στήν εποχή τούτη ανήκουν οί ζωδιακοί κύκλοι, πού 
είναι φτιαγμένοι στον έλληνικό τύπο. Παριστάνουν τόν 
ούράνιο θόλο πού τόν στηρίζουν θεοί καί πνεύματα. Οί 
αστερισμοί απεικονίζονται συμβολικά, καί στήν ουσία 
πρόκειται γιά ωροσκόπια.

’Εδώ τελειώνει ή ανασκόπηση τής αρχαίας Αιγυ
πτιακής τέχνης. Στά άρθρα πού θά ακολουθήσουν, θά 
ρίξουμε μιά ματιά στήν τέχνη τής Δυτικής ’Ασίας πριν 
μπούμε στήν εξέταση τής αρχαίας Ελληνικής τέχνης.

ΓΡΗ Γ Ο ΡΗ Σ  X. ΖΗ ΤΡΙΔΗ Σ

Φ ι χ ί ο τ ε ι ί ι ι ι ο ς  Ο η ι ο ς
ΓΕΠΡΓΙΟΥ X.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
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ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ. . .

Ή  Ώ ε ρ ί Ή ο ί η ο ι ς

του

δέρματος

ΛΟΥΚ1ΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

Β \

Συνεχίζουμε καί συμπληρώνουμε τις συμβουλές για τήν περιποΐησι τής ξηρδς 
έπιδερμίδος. Θά πρέπει, δταν παρουσιάζεται κάποια ξηρότης τής έπιδερμίδος σας, 
νά εξετάζετε άμέσο>ς τήν λειτουργία των ωοθηκών, καί αν είναι ανάγκη, σύμφωνα μέ 
τήν γνώμη του θεραπεύοντας ιατρού σας, νά ύποβάλεσθε εις τήν κατάλληλη ορμονο
θεραπεία. Νά καταπολεμάτε τήν δυσκοιλιότητα πού είναι πάντοτε μία σοβαρή αιτία 
τής ξηρότητος τοΰ δέρματος, δχι δμως μέ καθαρκτικά, αλλά μέ τροφές κατάλληλες 
γιά τήν περίστασι, δπως είναι ποικιλία τροφών πόυ περιέχουν βιταμίνη Α, δηλαδή 
κρόκος αυγού, βούτυρο, γάλα, τυρί, ψάρια, σαλάτες, σιτάρι, δημητριακά, θαλασσινά, 
μπιζέλια, φακές, καρόττα, βερύκοκα, μουρουνέλαιον.

Συνιστώ για όσες έχουν ξηρά επιδερμίδα:
1) Γιά τόν καθαρισμό τής έπιδερμίδος πού είναι ξηρά, νά χρησιμοποιούν λι

παρή καθοριστική κρέμα καί λοσιόν χωρίς οινόπνευμα.
2) Νά κάνουν ραντισμό τού δέρματος μέ χλιαρό' νερό, επί τρία μέ τέσσερα λε

πτά.
3) Γιά τήν τόνωσι τής επιδερμίδας επίσης μπορούν νά χρησιμοποιούν μιά λο

σιόν από εκχυλίσματα φυτών πού δέν περιέχει οινόπνευμα.
4) Γιά τήν τροφή τής έπιδερμίδος είναι καλή μια τονωτική κρέμα γιά τό βρά

δυ πού θά σχηματίζη ενα στρώμα αρκετά παχύ.
5) Νά;χρησιμοποιούν γιά τήν προστασία τής έπιδερμίδος των μακιγιάζ υδαρές 

λιπαρό, πού νά πλησιάζη κάπως μέ τήν λιπαρά ούσία πού λείπει από τήν έπιδερμίδα.
(!) Θά πρέπει νά προσέχουν έκεΐνες πού έχουν ξηρά έπιδερμίδα, νά μήν μένουν 

σέ περιβάλλον ξηρό, καί νά φροντίζουν νά πίνουν περισσότερα υγρά, διότι πολλές 
φορές ή έπίδρασις τού περιβάλλοντος δημιουργεί πολύ άσχημη κατάστασι γιά τήν 
έπιδερμίδα.

7) Νά αποφεύγουν τό σαπούνι πού είναι πολύ κακό γιά τήν ξηρά έπιδερμίδα.
8) Νά αποφεύγουν πάντοτε τό βαρύ μακιγιάζ καί νά μήν ξεχνάνε δτι πάντοτε 

θά μεταχειρίζωνται υδαρές «φόν ντέ τέν».
9) Πρέπει νά γνωρίζετε αγαπητές άναγνώστριες, δτι ό μεγαλύτερος κίνδυνος 

τής ξηράς έπιδερμίδος είναι οι ρυτίδες πού τό πρώτόν έμφανίζονται εις τά άκρα τών 
ματιών, καί γΓ αυτό θά πρέπει νά κάνετε; τακτικά ένα έλαφρότατο μασσάζ στο μέ
ρος έκεΐνο.



ή οθόνη
Λίγο

’Απ’ όλα

Πολλοί από τούς αναγνώστες μας 
μάς έρωτοΰν για διάφορα κινηματο
γραφικά θέματα. Ή  σελίδα τοΰ κινη
ματογράφου δέν έχει βέβαια στήλη 
αλληλογραφίας, αλλά θά προσπαθή
σουμε, έξαιρετικώς στό σημερινό άρ
θρο, νά δώσουμε μερικές από τις πλη
ροφορίες πού μάς ζητούν. Στά επό
μενα δμως τεύχη, ή σελίδα τού κι
νηματογράφου θά άσχολήται μέ θέμα
τα γενικώτερα πού θά προσπαθούμε 
νά τά προσαρμόζουμε στις επιθυμίες 
καί τά ενδιαφέροντα τών αναγνω
στών μας στό σύνολό τους.

ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ

* * * 'Ο Βιττόριο ντέ Σίκα είναι η
θοποιός ή σκηνοθέτης; Είναι καί τά 
δυό, καί μάλιστα μέ εξαίρετη επίδοση 
καί στά δυό. Συνήθως σκηνοθετεί τις 
ταινίες στις όποιες πρωταγωνιστεί, 
αλλά είναι αρκετές καί οΐ ταινίες πού 
έσκηνοθέτησε χωρίς νά παίζη σ’ αυ
τές. ’Άλλοτε πάλι σκηνοθετεί μιά ται
νία καί αφήνει γιά τον εαυτό του 
ένα άπλό «πέρασμα» από τον φακό, 
έτσι «γιά γούρι», δπως τό συνηθίζει 
καί ό περίφημος Άλφρεντ Χίτσκοκ. 
'Όπως καί στό παίξιμό του, έτσι καί 
στην σκηνοθεσία του, ό ντέ Σίκα έ
χει τήν δική του ιδιότυπη τεχνοτρο
πία, πού άν καί κάπως ξεπερασμένη, 
έχει πολλούς θαυμαστές.

ΑΒΑ ΓΚΑΡΝΤΝ£Ρ

Μάς έρωτούν άν ή Ά β α  Γκάρ- 
ντνερ έξακολουθή νά παίζη στόν κι
νηματογράφο: Κανονικά πρέπει ν’ α
παντήσουμε «όχι», γιατί ή εξαίσια ε
κείνη ’Άβα Γκάρντνερ πού γνωρίσα
με σάν πρωταγωνίστρια καί σάν αδια
φιλονίκητη καλλονή, δέν υπάρχει πιά. 
Εν τοιτοις, γιά τήν ιστορία άναφέ- 

ρομε, ότι ύστερα από τόσες και πό
σες επιτυχίες καί ένα μεγάλο διάστη
μα απουσίας της από τήν όθόνη πού 
? μεσολάβησε, έπαιξε έναν ύ\ δυό α
σήμαντους^ ρολάκους καί έκανε με
ρικές όχι εξαιρετικά επιτυχείς εμφα
νίσεις στήν τηλεόραση. Ή  πολυτάρα- 
χη ζωη θλεπετε, πιο πολύ καί όσιό τό 
πέρασμα τού χρόνου, αφήνει βαθειά 
τά ίχνη της...

ΛΩΡΕΝ — ΛΟΑΟ

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει θα
νάσιμη έχθρα ανάμεσα στήν Σοφία 
Λώρεν καί στήν Λολαμπριγκίτα; ’Ό 
χι βέβαια. Τό κοινό πλάθει συνήθως 
πολλά παραμύθια μέ τήν φαντασία 
του καί οί δημοσιογράφοι υποθάλ
πουν αύτήν τήν αδυναμία. Ή  Λολό 
καί ή Λώρεν έίναι δυό αξιοπρεπείς 
καλλιτέχνιδες. Τά αστέρια τους βέ
βαια είχαν ώς τώρα παράλληλη καί 
εκπληκτική τροχιά, ή κάθε μιά έχει 
όμως τούς οπαδούς καί τούς θαυμα
στές τής, καί ό ανταγωνισμός τους 
δέν έδημιούργησε ποτέ άπρεπα έπει- 
σόδια. Παίζουν άλλωστε σέ χωριστές 
εταιρίες καί ό «τύπος» τους διαφέρει 
βασικά.
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* Ποιος πρωταγωνιστούσε στην 
ταινία «Ντίσνεϋλαντ»; Ή  «Ντίσνεϋ- 
λαντ» — που θά πή «Χώρα του Ντί- 
σνεϋ» — δεν είναι ταινία. Είναι μιά 
τεράστια περιοχή στις Ηνωμένες Πο
λιτείες τής ’Αμερικής, μέ πάρκα, δρό
μους, βουνά καί λίμνες, δπου ό Γου-

ιολτ Ντίσνεύ έχει αφήσει αχαλίνωτη 
τήν φαντασία του νά δημιουργήση 
έναν παραμυθένιο κόσμο χαράς καί 
απίθανων χρωματικών συνδυασμών. 
Στον χώρο αυτόν έχουν στηθή αυ
θεντικά σκηνικά πού παριστάνουν τήν 
«Παληά ’Αμερική», τήν «Αυριανή

Πολιτεία», τήν «Χώρα τής Περιπέ
τειας», τήν «Ζούγκλα», τήν «Χώρα 
τής Φαντασίας» κ.ά. Ό  Ντίσνεϋ τήν 
έδημιούργησε μάλλον για παιδιά, αλ
λά οί περισσότεροι επισκέπτες της εί
ναι... ενήλικοι ή υπερήλικοι!

Γ.

ΤΤΤΤΤ

Υ7
I



ADO TO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Ι

Πρ'ιν από μερικά χρονιά, ό τύπο; 
τοΰ «ντέτεκτιβ» εις τήν χώραν μας ή- 
το γνωστός από τά αστυνομικά μυθι
στορήματα κα'ι τάς κινηματογραφικός 
ταινίας. Ξένοι συγγραφείς όπως ό 
Κάναν Ντόϋλ, από τούς παλαιοτέρους 
μέ τον θρυλικό Σέρλοκ Χόλμς, ό 
Γιάν Φλέμινγκ, από τούς νεωτέρους 
με τον πράκτορα 007, καί τόσοι άλ
λοι, έδημιοΰργησαν τον «ακτύπητο» 
κατά τήν κοινήν ονομασίαν, τύπον τού 
«ντέτεκτιβ».

Εις τήν συνείδησιν τοΰ εύρυτέρου 
κοινού, ό άνθρωπος αυτός εξακολου
θεί νά είναι ό «μυστηριώδης σούπερ
μαν» μέ τήν άκατανίκητον δύναμιν νά 
εξιχνιάζη μέ ακρίβειαν καί πρωτοτυ
πίαν τάς πλέον απίθανους περιπτώ
σεις, μέ επίλογον πάντα τήν επιτυχία 
αν.

Εις τό εξωτερικόν, ένα πλήθος από 
ιδιωτικά αστυνομικά γραφεία κατα
κλύζει τάς μεγαλουπόΛ,εις καί άνθρω
πε! κάθε κοινωνικής τάξεως κατα
φεύγουν εκεί νά αναθέσουν διαφόρους 
υποθέσεις των έναντι αδρός αμοιβής. 
’Ιδιαίτερα ό Αμερικανός πολίτης, 
πριν άποφασίση διά γάμον, συνεται- 
ρ,σμόν, αγοράν, δάνειον κλπ., πρέπει 
υποχρεωτικά νά καταφυγή εις τον ι
διωτικόν ντέτεκτιβ. Εις τά ’Αγγλικά 
αστυνομικά χρονικά, τό πρόβλημα 
τών γραφείων ιδιωτικών ντέτεκτιβς 
εμφανίζεται έπισήμως τό έτος 191!)

μέ αποτέλεσμα, είς τον κανονισμόν 
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος νά συμ- 
περιληφθή διόταξις ή όποια προέβλε- 
πε τήν ιδρυσιν καί λειτουργίαν τών 
γραφείων αυτών.

Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου ή ρα
γδαία τεχνολογική έξέλιξις, ή πύκνω- 
σις τών συγκοινωνιών, ή δημιουργία 
μεγάλων άστικών κέντρο>ν κλπ. έδη- 
μιούργησαν άντιστοίχως πλήθος από 
δυσχέρειας ίδιατέρως διοικητικής, τε
χνικής καί εμπορικής φύσεως. Είς τά 
μεγάλα κράτη τής Δύσεως ένεφανί- 
σθη σειρά προβλημάτων είς τά θέμα
τα τών μεταφορών, τών χρηματαπο
στολών, τής έπιτηρήσεως Τραπεζών 
καί Ιδιωτικών συλλογών, τής προστα
σίας μελών εύπορων οικογενειών προς 
πρόληψιν απαγωγών, τής φυλάξεως 
πολυτίμων αντικειμένων καί λοιπών 
περιπτώσεων πού αποτελούν στόχον 
τού ώργανωμένου εγκλήματος. Έ ξ 
άλλου την τελευταίαν διετίαν αί περι
πτώσεις αεροπειρατείας καί δολιο
φθορών είς τά διεθνή αεροδρόμια ?- 
λαβον τήν μορφήν επιδημίας. Κατ’ 
αύτόν τον τρόπον αί προαναφερόμε- 
ναι περιπτώσεις έδημιοΰργησαν ευ- 
ρυτάτας προϋποθέσεις νά άναπτυχθή 
ο θεσμός προσλήψεως ιδιωτικών α
στυνομικών από Εταιρείας μεταφο
ρών, Τραπέζας, ’Οργανισμούς κλπ. 
Καί δεν είναι σπάνιαι αί περιπτώσεις 
κατά τάς όποιας τά ’Ιδιωτικά ’Αστυ
νομικά Γραφεία έχουν στενήν συνερ
γασίαν μέ τήν ’Αστυνομίαν καί λοι- 
πάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας.

Είς τήν Έλλάδμ, επειδή δέν υπάρ
χει επί τού παρόντος επίσημος νομο
θετική ρυθμισις, τό επάγγελμα τού 
ίδιοπικού αστυνομικού παραμένει εν 
γενικαΐς γραμμαΐς ανοικτόν είς τά 
πλαίσια τής κρατικής ανοχής. Είς τήν 
χώραν μας διά πρώτην φοράν γρα- 
φεϊον ιδιωτικού ντέτεκτιβ ίδρύθη τό

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι

X Ρ . Ρ  Ε  ΙΊ ΓΙ A

Ά νθ/ρχου

έτος 1933 ΰφ’ ενός πρώην αξιωματι
κού τής Χωροφυλακής καί λειτουργεί 
σήμερον όπό άλλην διεύθυνσιν. Τά 
τελευταία χρόνια μαζί μέ ώρισμένας 
άλλας συνήθειας τού δυτικού κόσμου, 
αί όποίαι υιοθετούνται είς τόν τόπον 
μας, είτε από σνομπισμόν, είτε από 
ειδικήν προκατάληψιν, πολλά άτομα 
καταφεύγουν είς τά προανάφερθέντα 
γραφεία, ό αριθμός τών όποιων καθη
μερινώς αυξάνει. Τόν πρώτον λόγον 
έχει ή πρωτεύουσα, ή όποια φιλοξε
νεί περί τά 15 έως 20 γραφεία υπό 
ποικίλας —  ξενικός κατά τό πλεΐστον 
— ονομασίας. - Οί διευΟύνοντες τό 
γραφεία αυτά συνήθως είναι πρώηι 
ανώτερα ή κατώτερα στελέχη του 
Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς καί άλ
λοι οί όποιοι άρέσκονται είς τά πρω
τότυπα επαγγέλματα. Τά καλώς (ορ
γανωμένα γραφεία δίδουν’ κατά τ : 
πλεΐστον πληροφορίας επί υποθέσεων 
διά τάς οποίας ή ’Αστυνομία ή οίαδή- 
ποτε άλλη Κρατική Υπηρεσία δέν έ
χει επίσημον αρμοδιότητα. ’Αναλαμ
βάνουν συνήθως υποθέσεις μοιχείας, 
προγαμιαίων ερευνών, παρακολουθ ή- 
σεως ανηλίκων, έξακριβώσεως διευ- 
Ούνσεως κατοικίας οφειλετών διαφό
ρων ιδιωτικών επιχειρήσεων, ανευρέ- 
σεως αντικειμένων — ιδίως αυτοκι
νήτων — προς κατάσχεσιν από δικα
στικούς κλητήρας, έξακριβώσεως δια
μονής όποχρέων διατροφής κατόπιν 
διαζυγίου, διαφόρους εμπορικός πλη
ροφορίας κλπ.

ΤΙ εργασία τών ιδιωτικών ντέτεκ- 
τιβς είναι εξαιρετικά ιδιόρρυθμος. Ή  
διακριτικότης ένεργείας, οκττε νά μή 
έρχονται είς σύγκρουσιν μέ άλλας 
άρχάς, καί ή εχεμύθεια έναντι τών 
πελατών, αποτελούν δύο βασικός προ
ϋποθέσεις. Οί ιδιωτικοί αστυνομικοί 
αποφεύγουν νά εμφανίζονται είς τά 

δικαστήρια ιδιαιτέρως είς περιπτώσεις



μοιχείας κλπ. Άρκούνται μόνον τήν 
κατάλληλον στιγμήν νά ειδοποιήσουν 
τάς αρμόδιας άρχάς καί τούς πελό
τας των. Μέ τον ίδιον διακριτικόν 
τρόπον κατευθύνουν τούς πελότας 
των καί επί άλλων υποθέσεων. Είναι 
άρκεταί αί περιπτώσεις κατά τάς ό
ποιας γνωστά γραφεία των Αθηνών, 
εργαζόμενα μέ σύστημα καί ευσυνει
δησίαν, διευκόλυναν ούσιαστικώς αν
θρώπους εις κρίσιμα δι’ αυτούς θέ
ματα. Θέματα εις τά όποια ή "Αστυ
νομία θά έπροβληματίζετο ό'χι μόνον 
εις τήν διαπίστωσιν τής άρμοδιότητος 
αλλά καί θά αντιμετώπιζε δυσχερείας 
εις τον γνιοστόν υπηρεσιακόν κυκεώνα 
των μεγαλουπόλεων.

’Έτσι λοιπόν, ανάμεσα εις τάς χι
λιάδας των ανθρώπων πού κυκλοφο
ρούν καθημερινώς εις τήν πολυθόρυ
βη ’Αθήνα, ένας άλλος σιωπηλός κό
σμος κινείται επίμονα εις τον δρόμον, 
τά αυτοκίνητα, τά δημόσια κέντρα, 
παντού, διά νά παρακολούθηση κά
ποιαν κίνησιν ενός ανθρώπου, νά ά- 
νακαλύψη κάτι πού θά τόν φέρη κον
τά στήν επιτυχία. ’Άνθρωποι λογής- 
λογής μπαινοβγαίνουν μέ συνωμοτι
κόν τρόπον, δπω; θά έλεγε κανείς, 
εις τά γραφεία αύτά, χαμηλόφωνες 
συζητήσεις γίνονται, τηλέφωνα διαρ
κώς κουδουνίζουν, περίεργοι στιχομυ- 
Οίαι εναλλάσσονται, καί αί διαβεβαι- 
ώσεις ότι «δία θά πάνε καλά» επανα
λαμβάνονται στερεοτύπως. Σχέδια έ- 
πί σχεδίων καταστρώνονται καί επι
νοήσεις τής στιγμής γίνονται για νά 
τερματίση κάποτε αισίως ή «αποστο
λή», γεγονός τό όποιον μεταφράζεται 
είς τήν καταβολήν τής έκ τών προτέ- 
ρων συμφωνημένης αμοιβής.

Ή  γνωστή ρήσις «ό σκοπός αγιά
ζει τά μέσα» δεν μπορεί παρά νά έχη 
εφαρμογήν καί είς τήν περίπτωσιν 
τών ιδιωτικών ντέτεκτιβς, έστω καί 
είς μικράν κλίμακα. Σύιμφωνα μ’ αυ
τήν, «ορισμένοι επίδοξοι μιμηταί τών 
κινηματογραφικών ντέτεκτιβς υπερ
βαίνουν πολλές φορές τά «έσκαμμένα» 
μέ αποτέλεσμα νά δημιουργούν προ
βλήματα είς βάρος τής αστυνομίας 
καί άλλων αρχών. Δεν είναι σπάνιαι 
αί περιπτώσεις κατά τάς όποιας διά
φορα αμφιβόλου ποιότητος άτομα, πα- 
ριστάνοντα τούς ιδιωτικούς ντέτε- 
κτιβς, εκμεταλλεύονται έπιτηδείως τήν 
αγωνίαν τών ανθρώπων οί όποιοι κα
ταφεύγουν είς αυτούς. Οί ίδιοι πάλι 
ενοχλούν μέ φορτικότητα ανύποπτους, 
αμαυρώνουν μέ άστοχους ένεργείας 
τήν ύπόλειψιν πολλών· κλπ.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον συμβαίνει 
νά παγιδεύονται αρκετοί οί όποιοι έμ- 
πιστεύθηκαν σέ ανίδεους σοβαρά προ

σωπικά τους προβλήματα, παρασυρό- 
μενοι από τό καθιερωμένον πλέον 
«σλόγκαν» τών ιδιωτικών ντέτεκτιβς. 
«εχεμύθεια - ασφάλεια». Πολλαί από 
τάς ύποθέσεις τάς οποίας αναλαμβά
νουν οί ντέτεκτιβς, ιδίως αί άναφερό- 
μεναι είς τήν συζυγικήν πίστιν, δέν 
παύουν «Ορισμένος φοράς νά είναι α
ποτελέσματα «ροβερών ψυχώσεων τών 
πελατών, οπότε είς τήν συνέχειαν εξ
ελίσσονται είς βάρος τών τελευταίων, 
λαμβάνουσαι τήν μορφήν μιας φαρ
σοκωμωδίας, μέ απροβλέπτους συνέ
πειας. Δέν απολείπουν επίσης καί αί 
λανθασμένοι πληροφορίαι ή διαπι
στώσεις τών ντέτεκτιβς, οπότε τά α
ποτελέσματα είναι ευνόητα.

Συμβαίνει «ορισμένος φοράς είς το 
ίδιον γραφεϊον νά καταφεύγουν συγ
χρόνους τά άντιμαχόμενα μέρη μιας 
συγκεκριμένης ύποθέσεως, οπότε εί
ναι δυνατόν νά έφαρμοσθή καί εδώ, 
όπως είς τήν κατασκοπείαν, τό παι
χνίδι τού διπλού πράκτορος. Αί περι
πτώσεις επίσης τής συστηματικής οι
κονομικής άπομυζήσεως διαφόρων α
φελών ή καί οί εκβιασμοί ακόμη, δέν 
είναι κάτι τό όποιον είναι αδύνατον 
νά συμβή. Οί παθόντες, προκειμένου 
νά έχουν ανεπανόρθωτους συνέπειας 
είς τήν οίκογένειάν των, τήν κοινωνί
αν ή τήν υπηρεσιακήν θέσιν τήν όποι
αν κατέχουν, αποφεύγουν κάθε σκάν- 
δαλον καί προτιμούν νά παραμένουν 
εκούσια θύματα.

Άντιθέτως μέ τόν έπαγγελματίαν 
αστυνομικόν, πού πάντοτε ενεργεί ε
λέγχων κ ά ελεγχόμενος βάσει διατά
ξεων καί κανονισμών, δ ιδιωτικός α
στυνομικός έχει τήν ευχέρειαν, άναλό- 
γως με τήν ύπόθεσιν ή οποία τόν άπα- 
σχολεί, νά χρησιμοποιήση μέσα κυ
μαινόμενα μεταξύ απλής μέχρι καί 
εγκληματικής παραλείψεως ή ύπερβά- 
σεως. ό αί διά νά έχωμεν καί κάτι τό 
συγκεκριμένον, άναφέρομεν τήν πε- 
ρίπτωσιν ή οποία άπησχόλησε προ 
Τετίας περίπου τό αδελφόν Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, μέ ήρωας δύο 
εγχωρίους ιδιωτικούς πράκτορας, οί 
όποιοι «ας φαίνεται είχον τήν φιλοδο
ξίαν νά ξεπεράσουν καί τόν... Η ρα 
κλή Πουαρώ είς πρωτοτυπίαν. Προ
κειμένου, κατ’ επιθυμίαν ενός πελά
του των, νά ματαιωθή ένας γάμος, οί 
ανεκδιήγητοι αϊτοί άνθρωποι δέν έ- 
δίστασαν νά δημ ιουργήσουν μίαν χον- 
δροειδεστάτην σκηνοθεσίαν, διά νά ε
πιτύχουν πόση θυσία τού σκοπού των. 
Θεωρήσαντες «ιός έξ ύπαρχής τά μέ
σα ηγιασμένα χάριν τού σκοπού», έ- 
ταχυδρόμησαν δέμα περιέχον χασίς 
έπ’ όνόματι τού αποδιωκτέου μελλο
νύμφου, αφού προηγουμένως έφρόν-

τισαν νά μή περάση άπαρατήρητον 
τό περιεχόμενόν του.

Αύταί είναι αί δύο όψεις τού επαγ
γέλματος τών ιδιωτών αστυνομικών.

Τό έροότημα πάντως τό όποιον πα
ραμένει είναι εάν είς τήν χώραν μας 
οί ιδιωτικοί αστυνομικοί είναι δυνα
τόν νά χαρακτηρισθούν διά νόμου ώς 
υπεύθυνοι ελεύθεροι έπαγγελματίαι, 
καλύπτοντες άποκλειστικώς ώρισμένον 
τομέα. Ή  άπάντησις ήμπορεϊ νά δο- 
θή μέ αντιστροφήν τού δευτέρου σκέ
λους τού ερωτήματος. Δηλαδή υπάρ
χουν τομείς, είτε άπηλλαγμένοι από 
τήν αρμοδιότητα τών αρχών, είτε 
γιατί αί άρχαί δέν έχουν τήν δυνα
τότητα νά καλύψουν είς τήν πράξιν 
τούς τομείς αυτούς ιδιαιτέρως επί θε
μάτων ιδιωτικού δικαίου;

Βεβαίως είς περιπτώσεις όπως π.χ. 
ή έξακρίβωσις τού φερεγγύου δύο 
συναλλασσομένων πολιτών, αί συνή
θεις πρό τής μνηστείας έρευναι κλπ. 
ώς καθάριος ιδιωτικός, τό κράτος δέν 
έχει συγκεκριμένην καί άμεσον αρ
μοδιότητα. Έ ξ άλλου ή παρακολούθη
σή τής εξωοικογενειακής καί εξω
σχολικής συμπεριφοράς τών ανηλίκων 
ή ενηλίκων καί άλλες συναφείς περι
πτώσεις, δέν είναι δυνατόν νά έχουν 
«ιπόλυτον έλεγχον είς τό σύνολόν των 
ιίπό τήν άστυνομίον, τήν οικογένειαν 
ή τό σχολεϊον. ’Ανάλογος είναι ό θε
σμός τών προσθέτων χωροφυλάκων ή 
αστυφυλάκων, άν καί ή αστυνομία 
διά τού έν ένεργείρ εμψύχου υλικού 
της έχει τήν ευθύνην τής δημοσίας α
σφαλείας. Ή  περίπτωσις αυτή έπε- 
κτείνεται μέ τό παράδειγμα τού νυ- 
κτοφύλακος καί τού θυρωρού, τήν 
λειτουργίαν φροντιστηρίων είς τήν 
Μέσην καί Άνωτάτην Παιδείαν κλπ.

Άναμφισβητήτως, είς μίαν συγκε
κριμένην περίπτωσιν παρακολουθή- 
σεως ανηλίκου, έξακριβώσεως τής συ
ζυγικής πίστως κλπ., δ οίοσδήποτε δι
καιούται νά επικαλεσθή τήν βοήθειαν 
τής άστυνομίας. Ή  πείρα όμως έχει 
διδάξει «ότι παρόμοιοι περιπτ«οσεις, 
έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων, δέν κα
ταγγέλλονται, είτε διότι ό ενδιαφερό
μενος αμφιβάλλει καί επιθυμεί νά βε- 
βαιωθή προηγουμένως χωρίς νά κι
νητοποιήσει τάς άρχάς, είτε τέλος ε
πειδή ή ιδιοσυγκρασία του τό επιβάλ
λει. Αλλά καί άν συνέβαινε νά καταγ- 
γέλλωνται είς τήν αστυνομίαν ίσάρι- 
θιιοι ακριβώς περιπτιόσεις τάς όποιας 
αναλαμβάνουν οί ιδιωτικοί αστυνομι
κοί, θά συνέβαινε περίπου τό εξής: 
Ώρισμέναι θά ήσαν αστήρικτοι ή μή 
προβλεπόμεναι υπό τού Νόμου καί 
πλεΐσται θά ήσαν ασήμαντοι έως ά- 
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α :

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ

Πολλοί ιμέ ρψτούν γιατί τά «Χρο
νικά» —  τίτλος πού προϋποθέτει καί 
υπονοεί γενικώτατα ημερολογιακά θέ
ματα —  άναφέρονται περιοριστικά 
καί ειδικά σέ ιστορίες τοΰ πολέμου 
καί τής κατοχής. Πρέπει βέβαια νά 
δώσω μιάν εξήγηση. Στην ουσία ή 
εξήγηση δέν είναι μόνο μία. Οι λό
γοι είναι πολλοί.

Κατ’ αρχήν, σέ θέματα κατοχικά 
άναφερθήκαμε ώς τώρα. Τούτο δέν 
σημαίνει oti οί σελίδες αυτές των 
«Χρονικών» θά κλωθογυρίζουν απο
κλειστικά στις ιστορίες τής κατοχής. 
Δεύτερον: Τ ί θά πή ακριβώς «χρονι
κό»; Χρονικό, νομίζω, σημαίνει μιά 
Ιστορία, ένα γεγονός πού τό ξεχωρί
σαμε από ένα σωρό άλλα πού συνέβη- 
σαν στο «ρέΰμα τής ζωής μας» (γιά 
ν’ αναφέρω τήν αγαπημένη φράση α
λησμόνητου καθηγητού μου) καί πού 
πιστεύομε Ψώς αξίζει τόν κόπο νά τό 
αφηγηθούμε καί νά τό αναλύσουμε 
σέ κάθε του λεπτομέρεια. Δέν είναι 
βέβαια παράξενο τό δτι μέσα στά τό
σα γεγονότα τής ζωής μας στο όχι 
καί τόσο μακρυνό 'παρελθόν, ξεχωρί
ζομε, σχεδόν ασυναίσθητα, τά γε
γονότα μιας τόσο ταραγμένης καί εν
τυπωσιακής εποχής δσο ό τελευταίος 
πόλεμος καί ή εφιαλτική κατοχή.

Τρίτο: Γιά τήν περίοδο τούτη, πο
λύς κόσμος — καί φυσικά οί νέοι — 
δέν εχει καμμιά προσωπική εμπειρία, 
άφού δέν τήν έζησε. ’Ελλείπουν οί 
ζωντανές παραστάσεις, οί «αυτοψίες», 
ή προσωπική «γνώση», τά άναμφίβο- 
λα άποδεικτικά στοιχεία, πού είναι 
πάντα δσα «είδαμε καί άκούσαμε». 
’Αλλά καίδσοιέζησαν τήν περίοδο αύ- 
τή, δέν είχαν όλοι άμεση επαφή μέ 
τά διαδραματιζόμενα γεγονότα, καί 
συνεπώς βρίσκονται σχεδόν στήν ίδια 
μοίρα μέ τούς προηγούμενους. Τούτο 
διευκολύνει πολύ τήν διαστρέβλωση 
τής πραγματικότητας, τήν παραποίη- 
σή της καί τελικά τήν κιβδηλοποίηση 
τής ιστορίας. Είναι γνωστό ποιοι εκ

μεταλλεύονται αυτήν τήν ευκαιρία, 
κατά ποιο τρόπο διαστρέφουν τά πρα
γματικά γεγονότα καί γιά ποιόν σκο- 
πο. Θέσαμε λοιπόν στήν διάθεση παν
τός «άπληροφορήτου» τήν προσωπι
κή μας εμπειρία. Τούς δίνομε τήν ευ
καιρία νά δούν δσα είδαμε, νά πληρο- 
φορηθούν δσα έγνωρίσαμε, νά ζήσουν 
δσα έζήσαμε. ’Από κεΐ καί ύστερα, ας 
βγάλουν τά συμπεράσματά τους, κι 
αν αύτά τά συμπεράσματα δέν είναι 
τά σωστά, δέν θαχουν νά αίτιώνται 
τός «απληροφόρητους» τήν προσωπι-

’Τσως ή ιστορία πού θά διηγηθού- 
με παρακάτω έξηγήση καλύτερα τί 
εννοούμε...

***

Ή ταν μιά φοβερή στιγμή δταν —  
έκείνη τήν απερίγραπτη Κυριακή τού 
Απρίλη τού 1941 —  άκούστηκε ξε
ρό καί άνατριχιαστικό τό κύλισμα 
των Γερμανικών τρικύκλών στούς 
δρόμους τής ’Αθήνας καί ό ρυθμικός 
κρότος, τό ίδιο ξερός, άπό χιλιάδες 
Γερμανικές κατάμαυρες, καλά γυαλι
σμένες μπότες —  παρέλαση θριάμβου 
έκαναν —  στήν ’Αθηναϊκή άσφαλτο. 
Κατέβηκαν τήν ΤΙατησίων, ξεχύθη
καν στό κέντρο, κατέλαβαν τά κυριώ- 
τερα κτίρια καί τελικά ένα τμήμα ά- 
νέβηκε στήν ’Ακρόπολη, κατέβασε τήν 
Ελληνική άσπρογάλαζη σημαία καί 
ίσάρισε στό κοντάρι τήν κοκκινόμαυ- 
ρη Γερμανική παντιέρα, τήν μισητή 
σέ δλα τά πλάτη τής Γης, «σβάστικα».

Ό  κόσμος είχε κλειστή στά σπίτια 
του καί είχε σφίξει τήν καρδιά του. 
Είχε δή τόν στρατό κατοχής μέσ’ άπ’ 
τις γρίλλιες των παραθύρων, είχε ά- 
κούσει άπό τό ραδιόφωνο —  ΑΕΡΕ 
λεγόταν τότε τό σημερινό Ε ΙΡ  —  τό 
φανφαρονικό άγγελμα τού νεαρού 
«Χόφμαν» πού άρχιζε μέ τό λιβάνι- 
σμα τού άφεντικού του: «Μάϊνε Φύ- 
ρερ...», καί είχε αντικρίσει τήν γα
λάζια σημαία νά γλιστράη χαμηλά 
στον ίστό τής ’Ακρόπολης. Καρδιές

κλειστές, στόματα σφαλιστά, πικραμέ
να, γροθιές σφιγμένες. Λύσσα άδύνα- 
μη καί παράπονο σιωπηλό, όμως καί 
βουβή καρτερία καί πεισματάρικη ά- 
πόφαση, καί άτσάλινη πίστη. Τούτες 
τις πρώτες στιγμές είναι πού έγεννή- 
θη —  στις καρδιές των Ελλήνων — 
ή 'Ελληνική άντίσταση στήν εχθρική 
κατοχή, ενώ ή μακρυά νύχτα άρχι
ζε. . .

Ά
Τούτον τόν διάχυτο πόθο τόν πε- 

ρίμεναν, τόν υπολόγιζαν, τόν διέγηω- 
σαν καί τελικά τόν εκμεταλλεύτηκαν 
μαστορικά οί κομμουνιστές. Πολύ 
γρήγορα διεδόθη καί έκυκλοφόρησε 
ή βαρύγδουπη φίρμα τοΰ ΕΑΜ, πού 
έσήμαινε «’Εθνικό ’Απελευθερωτικό 
Μέτωπο». Σοφή εκλογή τού τίτλου.: 
«’Εθνικό». Γιά τό ’Έθνος μόνο. Καμ- 
μιά πολιτική, κομματική ή έστω τα
ξική επιδίωξη. «’Απελευθερωτικό»., 
Σκοπός μας άποκλειστικός ή άπελευ- 
Οέρωση. Τίποτα άλλο. Καί «Μέτωπο» 
πού σημαίνει «γιά δλους» γενικά. ’Αρ
γότερα, δσους δέν άνήκαν στό «Μέ
τωπο» θά τούς ονομάσουν «προδότες» 
καί «δοσίλογους»... Ποιόν 'Έλληνα 
δέν θά συγκινοΰσε τούτος ό σοφά δια
λεγμένος τίτλος; Ποιος "Ελληνας δέν 
άνατριχιάζει δταν τού μιλάς γιά τό 
’Έθνος του, γιά τήν Πατρίδα του; 
Ποιος δέν επιθυμούσε τότε τήν άπε- 
λευθέριοση; Ποιος δέν ένοιωθε, ποιος 
δέν ήθελε νά δώση τόν εαυτό του ο
λοκαύτωμα στήν προσπάθεια γιά τήν 
πολυπόθητη απόκτησή της; Καί ποιος 
Οά καταδεχόταν νά άπουσιάση άπό τό 
πανελλήνιο, τό γενικό, τό «μετωπικό» 
κάλεσμα; Μυριάδες έπεσαν στήν πα
γίδα γιατί είμαστε λίγοι, πολύ λίγοι 
τότε, πού ξέραμε πώς τό σκάρωμα 
τοΰ βαρύγδουπου ΕΑΜ ήταν δουλειά 
τοΰ Μπελογιάννη καί τού Τζήμα, 
βαμμένων κομμουνιστών, πουλημένων 
στούς ξένους διεθνιστές, άπάτριδων 

Συνέχεια ε|$ τήν σελ. 48

40



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Η ΚΛΟΠΗ

ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΩΝ

“Ελα, ετοίμασε μιά μικρή βαλί
τσα μέ μιά-δυό Αλλαξιές καί φεύγου
με, φίλε μου. Πάμε στο Σάρπλς καί 
ίσως χρειαστή νά μείνουμε μέχρι με
θαύριο.

'Ομολογώ πώς τάχασα μέ τά λόγια 
τού φίλου μου, πρώτα γιατί ήταν ή
δη άργά γιά νά ξεκινήση νά πάη κα
νείς ίξω άπό τό Λονδίνο καί μετά, 
γιατί καί ποιος δέν ήξερε τό φημισμέ
νο Σάρπλς δπου ήταν τό Αρχοντικό 
τοΰ λόρδου “Αλλοου; 'Ο λόρδος Ά λ- 
λοου είχε τελευταία άναλάβει τό 'Υ
πουργείο Άμύνης καί ήταν ένας άπό 
τούς σημαντικώτερους υπουργούς τής 
Κυβερνήσεως.

Ετοίμασα τά πράγματά μου γρή
γορα καί σέ λίγο βρισκόμουνα μαζί 
μέ τόν ΙΙουαρώ στήν είσοδο τοΰ σπι
τιού του δπου μάς περίμενε μιά τερά
στια ρόλς-ρόϋς.

Μιά ώρα Αργότερα βρισκόμασταν 
εκεί. Ό  μπάτλερ καθ’ δλα άψογος, 
μάς ώδήγησε κατευθείαν στό γραφείο 
δπου μάς περίμενε ό λόρδος Αλλοου. 
ΙΙετάχτηκε επάνω νά μάς ύποδεχθή. 
ΤΗταν ένας ψηλός Αδύνατος άνδρας, 
πού Ακτινοβολούσε ζωντάνια καί δυ
ναμισμό.

—  Σάς είμαι ευγνώμων πού ήρθα
τε κ. Πουαρώ. Γιά δεύτερη φορά ή 
Κυβέρνησις καταφεύγει στις ύπηρεσί- 
ες σας. ’Ακόμη θυμάμαι τί έχετε κά
νει γιά μάς κατά τόν πόλεμο... Ναί, 
ναί... σάς είμαστε εύγνώμονες...

— Μήπως πρέπει νά συμπεράνω 
μυλόρδε, πώς πρόκειται γιά μιά νέα 
ύπόθεση, δπου πάνω Απ’ δλα έχετε Α
νάγκη τής διακριτικότητάς μου;

- .  Μά Ακριβώς! κ. Πουαρώ! ’Α
κριβώς! "Οπως άλλωστε λέγαμε καί 
μέ τόν σέρ Χάρυ Ούέρντεηλ... “Ω, μέ 
ουγχωρήτε! Δέν σάς σύστησα. 'Ο σέρ

Α Γ Κ Α Θ Α  Κ Ρ Ι Σ Τ Ι

Χάρυ Ούέρντεηλ, πρώτος ναύαρχος 
τού Στόλου, ό κ. Πουαρώ καί ό κά 
πταιν Χάστιγκς, μά βεβαίως καί σάς 
θυμάμαι Αγαπητέ μου Χάστιγκς, βε
βαίως καί σάς θυμάμαι... Λοιπόν... ό
πως λέγαμε, πρόκειται γιά κάτι πολύ 
σοβαρό... Βεβαίως καταλαβαίνετε πώς 
πρόκειται γιά μιά υπόθεση δπου χρει
άζεται Απόλυτος έχεμύθεια κ. Πουα
ρώ. ΙΙάθαμε κάτι τρομακτικό. Χάσα
με τά σχέδια ένός νέου τύπου υποβρυ
χίου πού κρατούσα έγώ στό σπίτι μου, 
καί ήταν άκρως Απόρρητα δπως κατα
λαβαίνετε.

—  Πότε έγινε αυτό; ρώτησε 6 Που
αρώ.

—  ’Απόψε, λίγο πριν στείλω νά 
σάς ειδοποιήσω. Περίπου πριν άπό 
τρεις ώρες. Καταλαβαίνετε έπομένως 
τό μέγεθος τής καταστροφής καί ιδίως 
οτι δέν πρέπει νά άποκαλυφθή. ποτέ 
στό κοινόν τό δτι χάθηκαν. ’Αλλά ας 
σάς έξηγήσω πώς Ακριβώς έγιναν τά 
πράγματα. Οΐ καλεσμένοι μου γιά τό 
Σαββατοκύριακο ήταν δ ναύαρχος Απ’ 
εδώ πού μόλις γνωρίσατε, ή γυναίκα 
του καί ό γυιός του καί έπίσης ή κυ
ρία Κόνραντ, μιά κυρία πολύ γνωστή 
στήν κοινωνία τού Λονδίνου. Οί κυ
ρίες Αποσυρθήκανε νωρίς νά κοιμη
θούνε, καθώς έπίσης καί ό νεαρός κ. 
Ούέρντεηλ... Θά ήταν γύρω στις δέ
κα καί μισή. “Ετσι μείναμε μόνοι 6 
σέρ Χάρυ κι έγώ νά συζητήσουμε Ο
ρισμένα υπηρεσιακά θέματα. “Αλλω
στε αύτός ήταν κι ένας Από τούς λό
γους πού ήρθε δ σέρ Χάρυ έδώ. "Οταν 
φύγανε λοιπόν οί κυρίες καί δ γυιός 
του, ζήτησα από τόν κ. ΦίτζροΟ νά 
μάς Ιτοιμάση τά χαρτιά μας γιά νά 
έρθουμε νά συζητήσουμε έδώ τό θέμα 
στό γραφείο μου. Έν τφ μεταξύ βγή
καμε μέ τόν σέρ Χάρυ νά κάνουμε μιά

βόλτα στον κήπο 
τό πούρο μάς.

»Γυρνούσαμε πίσω, είχαμε φτάσει 
Ακριβώς στήν άκρη τής βεράντας, ό
ταν νόμισα πώς είδα μιά σκιά νά βγαί- 
νη Απ' αύτήν έδώ τήν μπαλκονόπορ- 
τα, νά περνάη τήν ταράτσα καί νά ε
ξαφανίζεται. Δέν έδωσα καί τόσο με
γάλη προσοχή γιατί ήξερα πώς δ Φί
τζροΟ ήταν στό γραφείο καί φυσικά 
ούτε μοΰ πέρασε Απ’ τό μυαλό πώς 
μπορούσε νά χανότανε κάτι. ’Εκεί φυ
σικά φταίω... Τέλος πάντων, φτάσαμε 
στήν μπαλκονόπορτα καί μπήκαμε 
στό δωμάτιο τήν ίδια στιγμή πού έμ
παινε καί δ ΦίτζροΟ άπό τήν πόρτα 
τοΰ χώλ.

—  “Εβγαλες τά χαρτιά πού θά μάς 
χρειαστοΰνε, ΦίτζροΟ; τόν ρώτησα.

—  Μάλιστα μυλόρδε, μοΰ Απάντη
σε. “Εχω δλα τά χαρτιά πάνω στό 
γραφείο σας.

Μετά μάς καληνύχτισε καί γύρισε 
νά φύγη.

—  Μιά στιγμή, τού είπα έγώ, πη
γαίνοντας πρός τό γραφείο μου. Περι
μένετε μήπως μοΰ χρειαστή τίποτα α
κόμη...

"Οσην ώρα δ λόρδος μιλούσε, ό 
Πουαρώ τόν άκουγε πολύ προσεκτικά 
καί τού έκανε νόημα μέ τό χέρι νά 
συνέχιση.

—  Λοιπόν, συνέχισε ό λόρδος, κοί
ταξα γρήγορα τά χαρτιά πού βρίσκον
ταν πάνω στό γραφείο μου. «Ξέχασες 
νά βγάλης τά σχέδια τοΰ υποβρυχίου,
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Φίτζροϋ» τοΰ είπα, άφοΰ φυλλομέτρη
σα τά χαρτιά πού μοΰ είχε άφήσει.

—  Τά σχέδια είναι πάνω-πάνω, 
μοΰ άπάντησε εκείνος.

— "Οχι δέν είναι, τοΰ είπα έγώ.
■— Μά τά έβαλα εκεί μόλις πρίν α

πό Ινα λεπτό.
Ό  Φίτζροϋ πλησίασε τό γραφείο 

μου έντρομος. Ψάξαμε κι οί δυό μας 
άλλά μάταια. Τά χαρτιά δέν βρίσκον
ταν εκεί. Ψάξαμε καί στο χρηματοκι
βώτιο ποϋ τά φύλαγα, άλλά ούτε κι έ- 
κεί ήταν.

-— Γιατί είχε βγή άπό τό δωμάτιο 
δ γραμματεύς σας; ρώτησε ό Πουαρώ.

•— Γό ίδιο τόν ρο,ιτησα κΓ έγώ, α
πάντησε δ λόρδος. ΜοΟ εξήγησε πώς 
ξαφνικά ακούσε μιά γυναικεία κραυ
γή κι' έτρεξε έξω στό χώλ νά δη τί 
ήταν. Βρήκε τήν καμαριέρα τής κ. 
Κόνραντ νά κάθεται στά σκαλιά καί 
νά κλαίη λέγοντάς του πώς είχε δή 
ένα φάντασμα καί φοβότανε.

Εκείνη τήν στιγμή δ ναύαρχος ξε
ρόβηξε σάν νά ήθελε νά τραδήξη τήν 
προσοχή μας.

—  Ό  ναύαρχος Ιχει κάτι νά πή. 
νομίζω. . ., μουρμούρισε ό ΙΙουαρώ. 
ΙΙέστε μας σέρ Χάρυ, έσείς τήν είδατε 
τήν σκιά:

—  Ό χ ι ,  απάντησε δ ναύαρχος κο
φτά. Καί ούτε καί δ "Αλλοου. Τό κλα
ρί ένός δέντρου έτριξε καί αϋτό ήταν 
δλο. Φαντασίες, φαντασίες καί τίποΓ 
άλλο.

Ό  ναύαρχος ήταν τόσο κατηγο
ρηματικός ώστε δ Πουαρώ σηκώθηκε 
καί πήγε στήν μπαλκονόπορτα.

— Μοΰ έπιτρέπετε; ρώτησε. Γιατί 
πρέπει νά τό λύσουμε αύτό τό θέμα δ- 
σο ίζιά γρήγορα γίνεται.

Βγήκε εξω στήν βεράντα καί τόν 
άκολουθήσαμε. Είχε μαζί του ένα φα- 
ναράκι καί φώτιζε τήν άκρη τοΰ γρα
σιδιού πού ήταν δίπλα στήν ταράτσα.

—  Ό  σέρ Χάρυ έχει δίκιο, είπε. 
Τό χώμα είναι βρεμένο καί αν πατού
σε κάποιος ασφαλώς θά άφηνε σημά
δια. Δέν υπάρχει δϋ«κ κανένα σημά
δι.

—  Καί... καί αυτός δ κ. Φίτζροϋ... 
θέλω νά πώ τοΰ έχετε εμπιστοσύνη..

— Μά δέν τίθεται θέμα. Είναι ό 
πιό έμπιστος συνεργάτης μου. ’Εργα
ζόμαστε μαζί τόσα χρόνια.

— Πέστε μου, μυλόρδε. "Ολο τό 
βράδυ εσείς μείνατε σέ... ποιό δωμά
τιο . . .

—  Στό σαλόνι, τόν πρόφτασε δ λόρ
δος.

—  Καί τό σαλόνι, συνέγισε σκεφτι
κός δ Πουαρώ, έχει κι αυτό μιά μπαλ
κονόπορτα πού βγαίνει στήν βεράντα 
άφοΰ μοΰ είπατε πώς πηγαίνοντας νά
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κάνετε τήν βόλτα σας βγήκατε άπό 
κείνη τήν μπαλκονόπορτα καί μετά 
μπήκατε σ’ αύτό τό δωμάτιο άπό αυ
τήν τήν μπαλκονόπορτα τοΰ σαλονιού 
όση ώρα έσείς περπατούσατε στόν κή
πο καί νά μπήκε άπαρατήρητος στό 
γραφείο σας άκριβώς τήν στιγμή πού 
δ γραμματεύς σας έτρεχε στό χώλ; 
Καί μετά νά έφυγε πάλι μέ τόν ίδιο 
τρόπο παίρνοντας μαζί του τά σχέδια;

—  Μά, θά τόν είχαμε δή! φώναξε 
δ ναύαρχος.

—  Ίσως, άλλά είχανε φύγει όλοι 
άπό τό σαλόνι δταν βγήκαμε έμείς νά 
περπατήσουμε στό κήπο... έπέμεινε δ 
ναύαρχος.

—  Ισως νά ήρθε αυτός δ κάποιος 
μετά, είπε δ Πουαρώ.

—  Θέλετε νά πήτε, είπε άργά δ 
λόρδος "Αλλοου, δτι δταν δ Φίτζροϋ 
ακούσε τή φωνή τής καμαριέρας, κά
ποιος πού ήδη κρυβόταν στό δωμάτιο 
έτρεξε άπό τό παράθυρο καί μπαίνον
τας άπό τήν άλλη μπαλκονόπορτα έ
κλεψε τά σχέδια;

—  Καταπληκτικό. Αύτό άκριβώς 
εννοώ, μυλόρδε. Τί θαυμάσιο μυαλό 
πού έχετε!

—  ’Ίσως κανείς άπό τούς ύπηρέ- 
τες;. . .

—  "Η, και κανένας καλεσμένος... 
Ήταν ή καμαριέρα τής κ. Κόνραντ 
πού φώναξε. Τί ξέρετε νά μοΰ πήτε 
γιά τήν κ. Κόνραντ;

—  Σάς είπα, είναι πολύ γνωστή 
κυρία στό Λονδίνο. Είναι παντοΰ κα
λεσμένη, δίνει ή ίδια μεγάλες δεξιώ- 
σει?ι εΧει σχέσεις μέ "° Διπλωματικό 
Σ ώ μα.. .

-— "Α, μάλιστα, τόν διέκοψε δ Που
αρώ. Καί προσεκλήθη εδώ αύτό τό 
Σαβαβτοκύριακο. . .

-— Ναί, γιατί τόσο δ σέρ Χάρυ δσο 
κΓ έγώ, θέλαμε νά τήν δοΰμε άπό 
κοντά. . . Μάς ένδιέφερε γενικά ή 
στάση της καί σκεφτήκαμε πώς πρίν 
άναθέσουμε στήν Υπηρεσία Πληροφο
ριών . . . νά έχουμε κΓ εμείς ύπ’ δψει 
μ α ς .. .

-— "Εκτακτα! είπε δ Πουαρώ. Καί 
μπορεί νά άντεστράφησαν οί δροι καί 
άντί νά τήν ψαρέψετε έσείς, νά ψά
ρεψε εκείνη τά σχέδιά σας... Πέστε 
μου, μυλόρδε. "Εγινε νύξη δτι θά συ
ζητούσατε μαζί μέ τόν σέρ Χάρυ γιά 
τά σχέδια αύτά;

-— Ναί, παραδέχτηκε δ λόρδος. Ό  
σέρ Χάρυ είπε, «Καί τώρα στό υπο
βρύχιό μοις» ή κάτι τέτοιο. Οι άλλοι 
είχανε φύγει άπό τό δωμάτιό μας άλ
λά έκείνη είχε γυρίσει πίσω νά πάρη 
ένα βιβλίο. Μπορεί νά τό άκουσε.

—  Χμμμ, έκανε δ Πουαρώ. Πάντως 
μυλόρδε, ξέρω πώς είναι, βέβαια, πο

λύ άργά καί δλοι θά κοιμούνται άλλά 
νομίζιο πώς δέν πρέπει νά χάσουμε 
καιρό. Θά χ/θελα νά σάς παρακαλέ- 
σω νά τούς ξυπνήσετε γιά νά τούς θέ
σω ώρισμένες έρωτήσεις. Δέν πρόκει
ται νά άναφέρω συγκεκριμένα τά σχέ
δια. ϋέρω πώς δέν θέλετε νά γίνη 
γνωστή αυτή ή ύπόθεση... καταλαβαί
νω.

Στό διπλανό δωμάτιο μάς περιμέ
νανε ήδη οί κυρίες καί μαζί τους καί 
δ γυιός τοΰ σέρ Χάρυ.

Ό  Πουαρώ τούς έβγαλε ένα λογί- 
δριο εξηγώντας τους ενα άλλο λόγο 
σάν δικαιολογία πού τούς φέρναμε έ
τσι κάτω μέσα στήν νύκτα, χωρίς φυ
σικά νά τούς άναφέρη τήν σπουδαιό- 
τητα των σχεδίων πού είχανε χαθή. 
Μετά στράφηκε στήν κ. Κόνραντ καί 
τής ζήτησε νά τοΰ άναφέρη τις κινή
σεις της έκεϊνο τό βράδυ.

—  Πολύ ευχαρίστως, είπε έκείνη. 
Μόνο. . . νά θυμηθώ. . . Ναί, άνέβν;- 
κα επάνω. Κτύπησα νά έρθη ή καμα
ριέρα μου. Μετά καθώς δέν έρχότανε 
βγήκα έξω καί τή φώναξα. Τήν άκου- 
γα πού μιλούσε στήν σκάλα. Μετά ήρ
θε καί μοΰ βούρτσισε τά μαλλιά. . .  ή
ταν πολύ έκνευρισμένη, νευρική θά έ
λεγα . . . καί τήν έδιωξα. Διάβασα λί
γο καί μετά κοιμήθηκα.

— Καί σείς λαίδη Τζούλιετ;
— ’Ανέβηκα έπάνω καί πήγα κατ

ευθείαν νά κοιμηθώ. "Ημουνα πολύ 
κουρασμένη.

— Καί. . . τό βιβλίο σου, άγαπητή 
μου; τήν ρώτησε μέ ενα πολύ γλυκό 
χαμόγελο η κ. Κόνραντ.

—Τό βιβλίο μου: έκανε ή λαίδη 
Τζούλιετ 'κοκκινίζοντας.

—  Ναί, ξέρετε δταν βγήκα νά φω
νάζω τήν Αεονή, ή λαίδη Τζούλιετ ά- 
νέβαινε τις σκάλες. Είχε πάει στό σα
λόνι νά πάρη ένα βιβλίο είπε.

"Α, ναί, ναί, πράγματι πήγα καί 
τώ ρα .. .  τό ξέχασα.

—  Έσείς κύριε; ρώτησε ό Πουαρώ 
στρεφόμενος πρός τόν νεαρό Αεονάρ.

— Έγώ τίποτα απολύτως, απάντη
σε δ νέος κατηγορηματικά. ’Ανέβηκα 
έπάνω καί πήγα κατευθείαν .'ά κοιμη
θώ.

Ό  Πουαρώ εξυσε τό πηγούνι του.
—  Φοβάμαι κυρίες καί κύριοι ότι 

δυστυχώς δέν υπάρχει τίποτα που νά 
μέ δδηγήση σέ κάποια λύση. Παρακα
λώ συγχωρήστε με πού σάς ξύπνησα 
Σάς εύχαριστώ.

"Οταν βγήκανε έξω αύτοί, δ Πουα
ρώ στράφηκε πρός τήν νεαρή καμα- 
ριέρα;

— Τώρα δεσποινίς, δέν έχουμε και
ρό. Πέστε μου δλη τήν άλήθεια. Γιατί 
φωνάξατε στό χώλ;



— Si j. σας λέω κύριε, είδα μια σκιά 
μια ψηλή σκιά, άσπρη.. .

— Δεν σάς είπα νά μην μού πήτε 
ψέματα; Έγώ θά κάνω μιά υπόθεση 
καί θά μοΰ πήτε άν είναι σωστή. Σάς 
φίλησε! 'Ο κ. Λέοναρντ Ούέρντεηλ, 
έννοώ.

—  Έ ,  ναι κύριε. 'Αφού επιμένετε, 
λοιπόν ναι, δέν είναι καί τόσο κακό...

Καί μετά Απ’ αότδ ανεβήκατε 
πάνω στό δωμάτιο τής κυρίας σας. 
ΙΙού άκριβώς βρίσκεται τδ δωμάτιό
της ; __

— Μά, στην άκρη τού διαδρόμου. 
’Ακριβώς πάνω από τό γραφείο αύτό 
πού καθόμαστε.

’Έφυγε κι’ ή καμαριέρα καί ό 11ου- 
αρύ κάθησε σέ μιά καρέκλα καί μέ 
κοίταξε χαμογελώντας.

- -  Ενδιαφέρουσα ή υπόθεση Χά- 
στιγκς! έ; ’Αρχίζω νά έχω μερικές 
ενδιαφέρουσες ιδέες έγώ, εσύ;

— - Τί γύρευε στις σκάλες δ Αέο 
ναρντ Ούέρντεηλ; ρώτησα έγώ. Δεν 
μ’ αρέσει καθόλου αυτός ο τύπος.

— Συμφωνώ φίλε μου, είπε ό Ιίουα- 
ρώ.

—  'Ο ΦίτζροΟ μοιάζει έντιμος, 
πρόσθεσα έγώ.

—  Ναι, τουλάχιστον δ λόρδος Αλ- 
λοου φαίνεται νά έπιμένη πολύ σ' αύ
τό τδ σημείο.

—  Καί παρ’ δλ’ αύτά υπάρχει κά
τι στους τρόπους του πού...

—  Ινάτι πού σε κάνει να σκέφτε
σαι πώς παραείναι καλός; μέ διέκοψε 
δ Πουαρώ. Κι’ έγώ τό ίδιο σκέφθηκα. 
’Από την άλλη μεριά ή φίλη μας, η 
κ. Κόνραντ, δέν μοιάζει καθόλου έν 
τάξει. ’Απ’ τήν άρχή δέν αφήνει αμ
φιβολίες.

Ένώ μιλούσε άνοιξε ή πόρτα καί 
προς μεγάλη μου έκπληξη , είδα νά 
μπαίνη στό δωμάτιο ή λαίδη Ίζού/.ιετ 
Ούερντεηλ.

— Κύριε ΙΙουαρώ, είπε, θά ήθελα 
/ά σάς μιλήσω.

Ό  Πουαρώ σηκώθηκε και τήν ώδή- 
γηοε νά καθήση σέ μιά πολυθρόνα καί 
περίμενε νά άκούση τί ήρθε νά τού πη.

— Είναι κάπως δύσκολο αύτό πού 
έχω νά πώ, ψέλλισε έκείνη. Νά, δη
λαδή... άν τά χαρτιά σάς έπίστρεφόν- 
τουσαν, θά ήταν αρκετό αύτά, καί θά 
σταματούσατε εκεί, ή θά... θέλω νά 
πώ, μπορεί νά γίνη αύτό χωρίς νά κά
νε ιε ερωτήσεις;

Ό  Πουαρώ την κοίταξε γιά αρκετή· 
ώρα.

— Μιά στιγμή νά σάς καταλάβω 
κυρία μου. Θά έπιστραφούνε τά χαρή 
τιά οτά χέρια μου κι’ εγώ θά τα έπι- 
στρέψω στον λοροο Αλλοου με την 
προϋπόθεση πώς έκεΐνος δέν θά ρωτή-

ση πού τά βρήκα. Αυτό θελετε νά μού 
πήτε;

--- Ναί Αυτό. Καί θέλω όμως /α 
είμαι σίγουρη πώς δέν πρόκειται νά 
δοθή δημοσιότης.

— Αύτό πρέπει \ά  τό ξέρ.ι.ε ήδυ
λαίδη Τζούλιετ είπε δ Πουαρώ. Ο 
λόρδος Ά /λονυ  δέν θέλει με κανε/αν 
τρόπο νά' γίνη φασαρία γ ι’ αύτά τά 
χαρτιά. _

—  Δεχεστε λοιπόν;
— Μιά στιγμή, είπε ό Πουαρώ. 

Έξαρτάτε άπδ τό πόση ώρα θά χρει- 
αστή μέχρι πού νά έρθουν τά χαρτιά 
στά χέρια μου.

— Σχεδόν αμέσως! τού είπε ή λαι- 
δν; Τζούλιετ. Σέ δέκα λεπτά ιό πολύ.

— Δέχομαι, μυλαίδη.
Ή  λαίδη όγήκε άπό τδ δωμάτιο κι 

ό Πουαρώ στράφηκε προς τό αέρος 
μου.

• -  Τί λές Χάστινγκς γιά δλα αύτά;
— Γέφυρα, τού απάντησα έγώ μο

νολεκτικά καί έκεΐνος γέλασε. ^
—  Σε συγχαίρω Χάστινγκς! Σε 

συγχαίρω.
— Αλλά, πώς άκριβώς; ρώτησα. 
Δέν πρόφτασα νά πάρω άπάντηση

γιατί έκείνη τήν στιγμή στό δωμάτιο 
ό λόρδος ’ Αλ/.οου καί δ Πουαρώ τού 
Ανήγγειλε οτι σέ λίγα λεπτά θα είχε 
στά χέρια του τά χαρτιά μέ τήν πμο- 
Οπδρεση οτι δέν θά ρωτούσε τίποτα 
γιά τήν εξαφάνισή τους.

Ό  λόρδος Άλλοου συμφώνησε καί 
σέ λίγο τού παραδώσαμε τά χαρτιά 
καί τόν άποχαιρετήσαμε.

Τό αυτοκίνητο είχε ξεκινήσει, ή
μασταν στά μισά τού. δρόμου πιά δταν 
ό φίλος μου μίλησε γιά πρώτη φορά.

- -Νά, αύτό θά πή μεγάλος άντρας 
Χάστινγκς! Έ χε ι μυαλό.

— Καλά, αϋτός, άλλά πώς έξηγεΐς 
τήν στάση τής λαίδης Τζούλιετ; Για
τί δεν σου τά έδωσε αμέσως; Δέν τά 
είχε μαζί της;

- - Δέν τά είχε μαζί της, δπως πο
λύ σωστά λές. Πόσο θά χρειαζότανε 
γιά νά πάη νά τά φέρη άπό τό δωμά- 
τ’ό της ή άπό ένα άλλο σημείο τού 
σπιτιού πού θά ήταν κρυμμένα; Δύο 
λεπτά τό πολύ. Πάντως δχι δέκα λε
πτά. Γιατί ; Γιατί ζήτησε λοιπόν δέκα 
λεπτά; Άπλούστατα γιατί έπρεπε νά 
τά πάρη άπό κάποιον άλλον καί ίσως 
έπρεπε καί νά συζητήση μαζί του καί 
νά τόν πείση.

Έ γώ κούνησα τό κεφάλι μου κατα
φατικά καί συνέχισα τήν σκέψη τού 
ΙΙουαρώ άπό τό σημείο πού είχε στα
ματήσει.

—  Λοιπόν ποιος μπορεί νά είναι αύ
τό τό πρόσωπο; Σίγουρα δχι ή κ. 
Κόνραντ άλλά κάποιος άλλος, μέλος

τής οικογένειας της. ”Η, ό άντρας τ ι^  
ή. ό γιός της. Ό  Αέοναρντ Ούέρντεηλ 
μάς είπε πώς πήγε κατ’ εόθεΐαν νά 
κοιμηθή καί ξέρουμε πώς είπε ψέμα
τα. Ή  καμαριέρα μάς είπε διαφορετι
κή ιστορία. "Αν υποθέσουμε λοιπόν 
πώς ή μητέρα του πήγε νά τόν βρή 
στό δωμάτιό του καί το βρήκε αδειανό 
καί άν υποθέσουμε πώς κατέβηκε κά
τω κατατρυχομένη άπό κάποιον φόβο., 
ποιος ξέρει τί... καί μετά άκούει τόν 
γυιό της νά άρνιέται πώς βγήκε άπό 
τό δωμάτιό του δταν τόν ρώτησες...

—  Μά, φίλε μου, ξέρουμε κάτι πού 
οέν ξέρει ή λαίδη Τζούλιετ. Πως 
ό γυιός της δέν μπήκε στο γραφείο 
άλλά ερωτοτροπούσε μέ τή καμαριέ
ρα στή σκάλα. ’Άρα, παρ’ δλο πού 
δέν τό ξέρει έκείνη, δ γυιός της έχει 
άλλοθι.

— Τότε δέν καταλαβαίνω τίποτα, 
είπα έγώ πού τά είχα τελείως χα 
μένα.

— Μά, φίλε μου, πρόσεξε. Ό  Φί- 
τζρού βγαίνει έξω άπό τό γραφείο. 
’Αφήνει τά χαρτιά πάνω στό τραπέ
ζι. Λίγα λεπτά άργότερα δ λόρδος 
Άλλοου έπιστρέφει στό δωμάτιο, ψά
χνει τά χαρτιά του καί δέν βρίσκει 
τά σχέδια. Δύο πράγματα μπορεί νά 
έχουν συμβή. "Η 6 ΦίτζροΟ δέν τά ά
φησε στό γραφείο αλλα τα εβα/.ε 
στήν τσέπη του_, κι’ αύτο είναι μάλ
λον απίθανο δπως μάς έξήγησε δ 
ίδιος δ λόρδος, ή, τά χαρτιά ήταν Α 
κόμη πάνω στό τραπέζι δταν ό λόρ
δος πήγε νά τά δή καί τά έβαλε έ
κεΐνος στήν δική του τσέπη.

—  Δηλαδή δ λόρδος είναι κλέ
πτης; φώναξα έγώ έντρομος.

—  Δέν θυμάσαι ένα σκάνδαλο πού 
είχε γίνει κάποτε καί πού βέβαια ξε
καθαρίστηκε καί δεν υπήρξε αμφι
βολία γιά τήν άθωότητά^του; ’Αφο
ρούσε τήν ιδιωτική του ζωη και πι
θανόν κάποιος νά πήγε νά τού κάνη 
εκβιασμό γι’ αύτό.

—  Μά τί λές Πουαρώ! "Αν είναι 
έτσι πρόκειται γιά προδότη! φώνα
ξα έξαλος.

—  Ό χι, άπαραιτήτως ! Πρόσεξε 
τί θά σού πώ. Πρόκειται γιά έναν 
άνθρωπο πολύ έξυπνο. Μπορεί παρα
δείγματος χάριν νά άντέγραψε τά 
σχέδια —- δπως ξέρεις είναι μηχανι
κός ό ίδιος καί μπορεί νά τά άντε- 
γραψε κατά τέτοιο τρόπο πού νά μήν 
φαίνωνται πώς είναι αντίγραφα και 
νά τούς άλλαξε ώρισμένες λεπτομέ
ρειες σημαντικές, πού νά κάνουν με
τά τήν έκτέλεσή τους αδύνατη. "Ετσι 
λοιπόν δίνει τά λανθασμένα σχέδια 
στον ξένο πράκτορα... τήν κ. Κόν
ραντ παραδείγματος χάριν. Γιά να
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μήν ύπαρξη δμως, ύποψία γιά  τήν 
γνησιότητα των σχεδίων πού παραδί- 
οει άποφασίζει νά στήση αύτή τήν 
σκηνή τής κλοπής τους. Ταυτόχρο
να κάνει τό παν για νά μήν κηλιδω- 
θή χωρίς λόγο ή τιμή των άνθρώπων 
του. Πρόσεξες μέ πόση έπιμονή μας 
μιλούσε γιά τήν εμπιστοσύνη πού ε- 
χει στον γραμματέα του;

— “Ολα αύτά δμως είναι ύποθέ- 
σεις, ΙΙουαρώ, τού είπα έγώ, πού δί
σταζα νά πιστέψω τήν θεωρία του.

—  Οχι μόνο. Είναι καί ψυχολο
γία. ϊ'υχολογία φίλε μου, ψυχολο

•W .V .W .'.V /.V .W ,·,

γία. Έ νας άνθρωπος πού έχει παρα
βιάσει τά πραγματικά σχέδια δεν 
νοιάζεται τόσο γιά τό άν θά ύποψια- 
στοΰμε τόν συνεργάτη του. Καί μετά 
γιατί νοιαζόταν τόσο γιά νά μήν δώ
σουμε λεπτομέρειες τής κλοπής στήν 
κ Κόνραντ; Γιατί τής έδωσε νωρί
τερα τά ψεύτικα σχέδια καί δεν ή
θελε νά ξερή πώς αργότερα είχανε 
χαθή νά αληθινά.

—  Εύχομαι νά είσαι άληθινός, εί
πα τότε έγώ.

—  Καί βέβαια θά ογώ άληθινός.

Μίλησα μέ τόν Άλλοου πριν φύ
γουμε καί δέν μοϋ μένει ή παραμι- 
κρότερη άμφιδολία.

"Ενα πράγμα πάντως είναι σίγου
ρο, πολύ άργότερα, δταν τά περίφη: 
μα αύτά υποβρύχια άρχισαν νά αλ
λάζουν τήν πορεία τού πολέμου καί 
νά διαφαίνεται μακρυά ή νίκη, 6 
ΙΙουαρώ έλαβε Ινα γράμμα. Μέσα.υ
πήρχε μιά έπιταγή καί μιά κάρτα 
πού έγραφε: «Στον διακριτικό μου 
φίλο ΙΙουαρώ, άπό τόν "Αλλοου».

ΑΓΚΑΘΑ Κ ΡΙΣΤΙ

A V .V .V .V .V .V A V .V A V

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Ι  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι

ξιόλογοι υπό μεγέθυνσιν, ή επεξερ
γασία των οποίων θά απαιτούσε διαρ
κή καί πολυπρόσωπον άπασχόλησιν 
εις βάρος άλλων κυρίων νευραλγικών 
καθηκόντων τής αστυνομίας. "Ολα 
αύτά χωρίς νά αποκλείωνται καί αί 
περιπτώσεις καθ’ ας αστυνομικοί, ά
πό υπερεκτίμησιν ή άλλους υποκειμε
νικούς παράγοντας, νά γίνωνται ά- 
κοόσιοι προαγωγοί παρανόμων συμ
φερόντων. "Αλλωστε εις τάς περι
πτώσεις τών εμπορικών πληροφοριών, 
τής ηθικής προσαρμογής τών ανηλί
κων, τής κατά έκλεκτικόν τρόπον 
μνηστείας καί πολλών άλλων, ή ευθύ
νη καί μεθοδικότης ανήκουν κατά κύ
ριον λόγον εις τούς ενδιαφερομένους, 
οί όποιοι δικαιούνται νά έπικαλεσθοϋν 
τήν νόμιμον συνδρομήν οίουδήποτε. 
Θά ήμποροΰσε νά ύποστηριχθή ότι 
εις τάς περισσοτέρας συναλλαγάς ι
διωτικού δικαίου, ή παρουσία ενός δι
κηγόρου είναι αρκετή. Συνήθως δ
μως ό δικηγόρος καλείται έκ τών ύ
στερων νά απόδειξη είς τό δικαστή- 
ριον ότι πράγματι μία δικαιοπραξία 
«έλαβε χώραν κατόπιν πλάνης, απά
της ή απειλής» κατά τόν ’Αστικόν 
Κώδικα. Ούτως έχόντων τών πραγμά- 
τοιν, ή έγκαιρος παρουσία ενός ειδι
κού μεσίτου ή ιδιωτικού αστυνομικού 
δέν είναι άσκοπος ή πλεονάζουσα. Εί
ναι δυνατόν επομένως ή ευρύτατα 
διαδεδομένη συνήθεια ώρισμένων άν
θρώπων νά επικαλούνται τήν συνδρο
μήν εις ίιδωτικού δικαίου υποθέσεις, 
τών ιδιωτικών άστυνομικών, νά έντα- 
χθή υπό προϋποθέσεις εις τά «χρη-

Συνέχεια άπό τήν σελ. 39

στά συναλλακτικά ήθη». Πολύ περισ
σότερον έφ’ όσον τά ήθη αύτά όχι 
μόνον αναγνωρίζονται άπό τό ιδιω
τικόν δίκαιον, άλλα θεωρούνται καί 
ώς πηγαί του.

j παρχουν επομένως κατα φυσικήν 
συνέπειαν τομείς δραστηριότητας είς 
τούς ιδιωτικούς άστυνομικούς, οί ό
ποιοι μόνον υπό ώρισμένας προϋπο
θέσεις είναι είς θέσιν νά διαδραματί
σουν άποφασιστικόν ρόλον είς τήν 
κοινωνίαν, τά προβλήματα τής όποιας 
καθημερινώς κλιμακώνονται. ’Αναφο
ρικούς προς τό πρώτον σκέλος τού άρ- 
χικού ερωτήματος, οί ιδιωτικοί άστυ- 
ονμικοί είς τήν χώραν μας έχουν θέ
σιν ώς ελεύθεροι έπαγγελματίαι μετά 
προηγουμένην όμως νομοθετικήν το- 
ποθέτησίν των άπό πλευράς προσόν
των, άντικειμένου άπασχολήσεως καί 
υποχρεώσεων. Αί προϋποθέσεις αύ- 
ταί πρέπει νά προβλέπουν επίσης άπό 
πλευράς ελέγχου τήν άκριβή θέσιν 
μεταξύ τής κρατικής δραστηριότητο; 
καί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας τών 
ιδιωτικών άστυνομικών γραφείων, τό 
άνιτκείμενον άρμοδιότητος, τό επαγ
γελματικόν άπόρρητον έναντι τρίτων, 
τάς περιπτώσεις τής όφειλομένης ά- 
μέσου άνακοινώσεως εις τήν άστυνο- 
μίαν κλπ. άρχάς ώρισμένων υποθέσε
ων, διοικητικά μέτρα κλπ.

Τούτο διότι ή περίπτωσις τών ι
διωτικών άστυνομικών δέν ήμπορεΐ νά 
ταυτισθή μέ τήν ύπαρξίν τών ιδιω
τικών φορολογικών, λογιστικών καί 
άλλων γραφείων, τών όποιων ή εργα
σία είναι τυποποιημένη καί καταλή

γει είς τά άρχεΐα τών υπηρεσιών, ά- 
φού έλεγχθή καλώς. "Αλλοι ελεύθε
ροι έπαγγελματίαι, ως επί παραδεί- 
γματι οί συμβολαιογράφοι, διαθέτουν 
ώρισμένα τυπικά καί ουσιαστικά προ
σόντα και έχουν αυστηρούς ειδικήν ά- 
πασχόλησιν καί άμεσον έλεγχον, Οί 
φορείς επομένως τού επαγγέλματος 
τού ιδιωτικού άστυνομικού πρέπει νά 
συνδυάζουν (ορισμένα βασικά προσόν
τα. Είς τήν περίπτωσιν τών τέως ά
στυνομικών νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν 
τό εύδόκιμον τής παραμονής είς τήν 
ύπήρεσίαν, αί γενικαί καί είδικαί γνώ- 
σεις κλπ. ΙΙροκειμένου περί ιδιωτών, 
ό βαθμός μορφώσεως, ή νομική κα- 
τάρτισις, τό ποινικόν μητρώον, ή κοι
νωνική θέσις, ό χαρακτήρ γενικώς, ή 
συμπλήρωσις (ορισμένου χρόνου πρα
κτικής έξασκήσεως κλπ. Γενικώς τό 
θέμα είναι πολύπλευρον καί εξαιρετι
κής σημασίας, καί άπαιτεϊ ειδικήν ε
πεξεργασίαν πριν ρυθμισθή νομοθε
τικούς. Έ φ ’ όσον παραμένει ώς έχει 
καί συντηρείται μέ ημίμετρα, είναι 
ενδεχόμενον νά ζημιώση ό'χι μόνον 
τήν- άστυνομίαν καί τό κοινόν, άλλα 
έν τελευταία άναλύσει, τούς πράγματι 
ικανούς ιδιωτικούς άστυνομικούς, 
πλεΐστοι τών όποιων είναι χθεσινοί 
προϊστάμενοι, πεπειραμένοι καί συμ- 
παραστάται είς τό έργον τής άστυνο- 
μίας. "Ανθρωποι οί όποιοι έδιόιλεξαν 
τήν νέαν αυτήν άπασχόλησιν ό'χι σαν 
βιοποριστικήν λύσιν, άλλα διά νά δια
τηρούν μίαν εύχάριστόν γεύσιν.τού 
παλαιού των επαγγέλματος.
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Η  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ο Ι Κ Υ Ν Η Γ Ο Ι  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ
Δ. Κ α Ψ Α Σ Κ Η

Ίατροδ ιχαστοϋ

Συνεχίζομεν τήν σειράν των άρ
θρων τοΰ ίατροοικαστοΰ κ. Καψάσκη 
μέ τό κατωτέρω άρθοον άναφερόμενον 
εις τήν Σκώτλαντ Γυάρντ.

Τ0· ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΣ
Ή  προσπάθεια ώρισμένων τύπων 

εγκληματιών διά τήν έκτέλεσιν τού 
τελείου Ιπιστημονικοΰ έγκλήματος, εί
ναι νά μήν άφήσουν ίχνη καί να μήν 
είναι δυνατόν έκ τής λεπτομερούς ε
πιτόπιου έρεύνης καί τής ιατροδικα
στικής έξετάσεως νά προκόψουν στοι
χεία διαφωτιστικά τοΰ τρόπου ένερ- 
γείας των καί τά όποια θά οδηγήσουν 
είς τήν άποκάλυψίν των.

Πολλοί είναι οί τρόποι πού έπενόη- 
σαν διάφοροι στυγεροί έγκληματίαι 
είτε νά φανή ώς άτύχημα ή αυτοκτο
νία τό έγκλημά των, ή, τό καί σπου- 
δαιότερον, νά έξαφανίσουν τά θύμα 
των κατά τοόπον ώστε νά μήν είναι 
δυνατή ή άνεύρεσις τοΰ πτώματος ή 
καί άνευρισκομένου νά μήν είναι δυ
νατόν νά καθορισθή ή ταυτότης του.

Ή  σκηνοθεσία άτυχήματος ή αυτο
κτονίας κατά κανόνα σχεδόν αποτυγ
χάνει καί άποκαλύπτεται τό έγκλημα. 
Η ταφή τοΰ πτώματος σέ άπομεμα- 

κρυσμένον μέρος, δ διαμελισμός αυ
τού καί είς διάφορά σημεία διασκόρ- 
πισις των τεμαχίων, ή ρίψις είς τήν 
θαλασσαν ή λίμνην κλπ. κατά κανόνα 
σχεδόν καί αότά άποκαλύπτονται.

Τόν τρόπον τής έξαφανίσεως τοΰ 
πτώματος διά τής τελείας καταστρο
φής αότοΰ διά χημικών μέσων πιθα
νώς έφήρμωσεν ό τρομερός Γάλλος 
κακοΰργος Λαντρύ, ό γνωστός είς τήν 
εγκληματικήν ιστορίαν ώς Κυανοπώ- 
γων.

Είς τήν έγκληματολογικήν βιβλιο
γραφίαν τής ’Αγγλίας περίπτωσις 
χρησιμοποιήσεως ύπό εγκληματίου 
χηαικών μέσων διά τήν τελείαν διά- 
λυσιν τοΰ πτώματος, δεν άναφέρεται 
μέχρι τοΰ 1949. '

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1949 κυριολε- 
κτικώς άνεστάτωσε τήν ’Αγγλίαν καί

άπησχόλησε τόν παγκόσμιον τύπον ή 
ύπόθεσις τοΰ ψύχραιμου καί άπαισίοι) 
εγκληματίου Τζών Τζώρτζ Χαίϊγκ, 
δστις έδολοφόνησε μέ έπιστημονικόν, 
πράγματι, τρόπον, κατά διάφορα χρο
νικά διαστήματα, εξ εν συνόλψ πρό
σωπα καί τά σώματά των διέλυσεν έν- 
τός πυκνοΰ θεΐΐκοΰ'όξέος.

’Αφορμήν διά τήν άποκάλυψίν τών 
εγκλημάτων του, Ιδωσεν ή δολοφονία 
τοΰ τελευταίου του θύματος τής χή
ρας Όλιβίας Ντούραν - Ντίκον, διά 
τόν φόνον τής όποιας καί μόνον κα- 
τηγορήθη καί έδικάσθη, μή άπαγγελ- 
θείσης κατηγορίας εναντίον του διά 
τά υπόλοιπα πέντε θύματά του, τόν ι
ατρόν καί τήν κ. Χέντερσον καί τά 
τρία μέλη τής οικογένειας Μάκ Σού- 
αν, διότι τίποτε δέν παρέμεινε, ούτε 
κατέστη δυνατόν νά άνευρεθή έστω 
καί τό έλάχιστον ίχνος, λόγψ τής δια- 
λυσεως τών πτωμάτων των έντός πυκ
νοΰ θειϊκοΰ όξέος.

Τό ιστορικόν τής ύποθέσεως Χαί- 
ιγκ καί τά έκ τής άστυνομικής ιατρο
δικαστικής καί εργαστηριακής έρεύ
νης πορίσματα έπί τών όποιων έστη- 
ρίχθη ή κατηγορία, έχουν ώς έξής:

Τήν 18ην Φεβρουάριου τοΰ 1949 
ή ήλικιωμένη μάλλον χήρα κ. Όλιβία 
Ντούραν - Ντίκον κατά τάς 2— 2J4 
α.μ. άφησε τό ξενοδοχεΐον Όνσλόου 
Κούοτ είς τό Κένσιγκτον δπου διέμε
νε χωρίς νά έπανέλθη πλέον.

Τήν Ιπομένην τό απόγευμα ή φίλη 
της κ. Λέϊν κάτοικος τοΰ ίδιου ξενοδο
χείου άρχισε νά άνησυχή καί νά τήν 
άναζητά, δπότε ήλθεν είς τό ξενοδο- 
χεΐον ένας κύριος πού τόν τελευταϊον 
καιρόν έπεσκέπτετο συχνά τήν χήραν 
καί έζήτησε πληροφορίας περί αυτής. 
Ή  κυρία Λέϊν τοΰ είπε δτι από τό με
σημέρι τής προηγουμένης.πού είχε φύ
γει από τό ξενοδοχεΐον δέν είχε έπα- 
νέλθει καί ανησυχούσε καί είχεν άπο- 
φασίσει νά άναφέρη τό γεγονός είς 
τήν άστυνομίαν. Ό  κύριος συμμερίσθη 
τάς ανησυχίας της καί έπροθυμοποιή- 
θη νά τήν συνοδεύση είς τήν άστυνοαί- 
αν διά νά άναφέρουν τήν έξαφάνισίν

της. Πράγματι, μετέβησαν· είς τό ’Α
στυνομικόν Τμήμα τοΰ Τσέσλι καί ά- 
νέφεραν τάς άνησυχίας των είς τόν ’Ε
πιθεωρητήν κ. Μπάρετ. Ό  κύριος πού 
έσυνόδευε τήν κ. Λέϊν έδήλωσεν είς 
τόν Επιθεωρητήν δτι όνομάζεται 
Τζών Τζώρτζ Χαίϊγκ καί δτι ύπέθε- 
τεν δτι ή κ. Ντούραν - Ντίκον ίσως 
κάπου νά ήσθένησεν ή έπαθεν άμνη- 
σίαν.

"Οταν ή κ. Λέϊν καί ό Χαίϊγκ, έ
φυγαν άπό τό ’Αστυνομικόν Τμήμα, ή 
παοισταμένη κατά τήν κατάθεσίν των 
γυναίκα όπαστυνόμος Λάμπορν, είπεν 
είς τόν ’Επιθεωρητήν Μπάρετ δτι ή 
έκφρασις, ή έν γένει συμπεριφορά καί 
αί υποθέσεις τοΰ Χαίϊγκ περί άσθενεί- 
ας καί άμνησίας τής έξαφανισθείσης, 
τής έφάνηκαν ύποπτοι καί δτι ό Χαί- 
ιγκ δέν τής έκαμε , έντύπωσιν τόσον 
καθαροΰ ύποκειμένου.

Ό  ’Επιθεωρητής Μπάρετ άνέθεσεν 
είς τόν ’Αστυνόμον Σίλλυ Σάϊμς δ- 
πως άναζητήση καί συγκεντρώση 
στοιχεία καί πληροφορίας περί τοΰ 
Χαίϊγκ.

Αί συλλεγεΐσαι πληροφορίαι έδει
ξαν δτι αί όποψίαι τής άστυνόμου 
Λάμπορν δέν ήσαν άβάσιμοι. Ό  Χαί- 
ιγκ είς τό έγκληματολογικόν πάνθεον 
τής Σκώτλαντ Γυάρδ έφέρετο ώς πλα- 
στογράφος, άπατεών καί έκβιαστής έ- 
πανειλημμένως καταδικασθεις διά τοι- 
αύτης φύσεως υποθέσεις.

Τήν 12ην Φεβρουάριου δ Χαίϊγκ 
έκλήθη είς άνάκρισιν ύπό τοΰ ’Αστυ
νόμου Σάϊμς καί είς έρωτήσεις του 
σχετικώς μέ τάς σχέσεις του μέ τήν έ- 
ξαφανισθεΐσαν χήραν, έδήλωσεν δτι έ- 
γνώριζε καί συνεδέετο μετά τής κ. 
Ντούραν - Ντίκον καί έπρόκειτο νά 
συνεταιρισθοΰν εις μίαν έπιχείρησιν 
κατασκευής πλαστικών τεχνητών όνύ- 
χων καί δτι τήν ήμέραν πού διά τελευ- 
ταίαν φοράν είχε φύγει άπό τό ξενο
δοχεΐον ή έξαφανισθεισα είχον. δώσει 
ραντεβού νά συναντηθούν είς τάς 2.30 
μ.μ. είς τό Μέγαροχ τών καταστημά
των τοΰ Στρατού καί Ναυτικοί}, διά νά 
έπισκεφθοΰν μαζί τό έργαστήριον τον
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ας τό Κρόουλι (προάστιον τοΰ Λον
δίνου) . ’Αλλά ματαίως τήν άνέμενε
Si,0r· δεν έπήγε.

Ο ’Αστυνόμος Σάϊμς δέν έσυνέχι- 
τε τήν άνάκρισιν περισσότερον άλλά 
τόν ηύχαρίστησε καί τον άφησε νά 
φύγη.

Έν φ μεταξύ είχον κινητοποιηθή 
οι ’Αστυνομικοί ασφαλείας τοΰ Τμή
ματος τοΰ Τσέλσι καί ειδικοί ντέντε- 
κτιβς τής Σκώτλαντ Γυάρδ διά τήν 
συγκέντρωσιν διαφόρων στοιχείων.

Αί συγκεντρωθεΐσαι πληροφορίαι 
ήσαν δτι ή κ. Ντούραν - Ντίκον δταν 
έφυγε από τδ ξενοδοχεΐον της φορού
σε ένα μαΰρο μέ μπόρ καπέλλο, ένα 
μαύρο άστρακάν παλτό καί έκρατοΰσε 
μίαν κόκκινη- ναύλον- τσάντα.

Διεπιστώθη δτι τόν Χαίϊγκ τόν εί
χαν δή νά παίρνη, τήν ιδίαν περίπου 
ώραν πού Ιφυγε ή χήρα από τό ξενο
δοχεΐον, τό αύτοκίνητόν του άπό έ
ναν πλησίον τοΰ ξενοδοχείου εύρισκό- 
μενον δρόμον.

Ό  ιδιοκτήτης ενός γκαράζ εις τό 
Κρόουλι έδωσε τήν πληροφορίαν δτι 
τόν είχε δή κατά τάς 4 μ.μ. τής 18ης 
Φεβρουάριου όπου έπήρε άπό τό κατά
στημά του βενζίνην καί συνεπλήρωσε 
δτι έντός τοΰ αυτοκινήτου του ήτο 
καί μία μάλλον ήλικιωμένη κυρία μέ 
μαΰρο καπέλλο καί μαΰρο άστρακάν 
παλτό.

Ό  λογιστής τοΰ ξενοδοχείου 
«Τζώρτζ» είς τό Κρόουλι άπό έπιδει- 
χθεΐσαν είς αυτόν φωτογραφίαν τοΰ 
Χαίϊγκ τόν άνεγνώρισε καί προσέθε- 
σεν δτι τήν ιδίαν ήμέραν μεταξύ 4-5 
μ.μ. έπήρε τσάϊ είς τό ξενοδοχεΐον μέ 
μίαν μάλλον ήλικιωμένην κυρίαν μέ 
μαΰρο καπέλλο καί άστρακάν παλτό 
καί δτι δύο ώρας άργότερον έπέστρε- 
ψεν είς τό ξενοδοχεΐον μόνος καί εφα- 
γε.

Κατά τήν γενομένην πρόχειρον ε
ρευνάν τοΰ εργαστηρίου τοΰ Χαίϊγκ 
ευρισκομένου ολίγον έξω τοΰ Κρόουλι, 
άνευρέθησαν, ένα δέμα μέ διάφορα 
χαρτιά άνήκοντα ή άφορώντα τόν ια
τρόν Χέντερσον καί τήν σύζυγόν του 
ώς καί τήν οικογένειαν Μάκ Σούαν, 
πού είχαν έξαφανισθή κατά τό 1946 
καί 1947.

’Επίσης άνευρέθη μία άπόδειξις 
καθαριστηρίου διά ένα γυναικείο παλ
τό άστρακάν μέ ημερομηνίαν 19 Φε
βρουάριου 1949. Είς ένα μέρος τοΰ 
εργαστηρίου ύπήρχον τρεις όαμιζάναι 
έκ των όποιων ή μία ήτο σχεδόν πλή
ρης μέ πυκνόν θεϊικόν όξύ. Σέ μίαν 
καπελλιέραν κάτω άπό ϊναν πάγκο 
τοΰ έργαστηρίου τοΰ Χαίϊγκ εύρέθη 
ένα περίστροφο τών 38 μέ δκτώ σφαί
ρες γεμάτες.
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’Εν τφ μεταξύ άνεζητήθη καί παρε- 
λήφθη τό παλτό μέ τήν άπόδειξιν ά
πό τό καθαριστήριον καί έπεδείχθη είς 
τήν άδελφήν τής κ. Ντούραν - Ντίκον 
καί τήν κ. Λέϊν καί άνεγνωρίσθη δτι 
ήτο τό άστρακάν παλτά τής έξαφανι- 
σθείσης. Τοΰτο έπιστοποιήθη καί έκ 
τής γενομένης έρεύνης είς τό δωμά- 
τιον τής χήρας δπου είς ένα κουτί 
μανταρισμάτων εύρέθη ένα τεμάχιον 
υφάσματος φόδρας παλτοΰ άπολύτως 
δμοιον μέ τό ύφασμα μιάς επιδιορθω- 
θείσης πλευράς τοΰ κάτω μέρους τοΰ 
παλτοΰ. Μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ έ- 
πιδιορθωθέντος μέρους παρετηρήθη ά- 
πόλυτος σύμπτωσις τής τομής τοΰ υ
φάσματος τοΰ τεθέντος είς τήν έπιδι- 
όρθωσιν καί τοΰ παοαμείναντος είς τό 
κουτί τοΰ μανταρίσματος.

Είς τήν φόδραν τοΰ γιακά τοΰ παλ
τοΰ παρετηρήθησαν κηλίδες αίματος 
καί έκ τής γενομένης έξετάσεως έπι
στοποιήθη δτι έπρόκειτο περί άνθρω- 
πίνου αίματος.

Έν τφ μεταξύ τήν 28ην Φεβρου
άριου οί έφημερίδες τοΰ Λονδίνου ά- 
σχολοΰνται διά μακρών έπί τής ύπο- 
θέσεως τής έξαφανίσεως τής κ. Ντού
ραν - Ντίκον, χωρίς νά δοθοΰν είς τήν 
δημοσιότητα τά μέχρι τής στιγμής 
συγκεντρωθέντα στοιχεία ύπό τής 
Σκώτλαντ Γυάρδ, άλλά άναφέρεται 
σιεύεται ή φιοτογραφία του, καθώς 
απλώς τό δνομα τοΰ Χαίϊγκ καί δημο- 
καί αί έμπορικαί, ώς ίσχυρίσθη σχέ
σεις του, μέ τήν έξαφανισθεΐσαν. Ού- 
δείς λόγος γίνεται περί ύπονοιών ή 
συγκεκριμένης κατηγορίας έναντίον 
του.

Μετά τάς δημοσιεύσεις τών έφημε- 
ρίδων ένας ένεχυροδανειστής χρυσο- 
χόος ειδοποιεί τήν άστυνομίαν δτι είς 
τάς 19 Φεβρουάριου ένας κύριος μέ τά 
χαρακτηριστικά τοΰ Χαίϊγκ τοΰ είχε 
δώσει διάφορα κοσμήματα πρός έκποί-

ησιν μεταξύ τών όπρίων πέντε δακτυ
λίδια χρυσά, ένα ζεΰγος σκουλαρίκια, 
μία καρφίτσα γραβάτας μέ όπάλ, ένα 
κολλιέ μέ δύο σειράς_μαργαριταριών, 
ένα δακτυλίδι μέ διαμάντι καί μικρά 
σμαράγδια καί διάφορα άλλα μικρο
πράγματα. Ό  χρυσοχόος έδήλωσεν έ- 
πίσης δτι ό ίδιος κύριος προ ενός έ
τους τοΰ είχε δώσει πρός πώλησιν άλ
λα τιμαλφή άντικείμενα μέ τό δνομα 
Τζών Τζώρτζ Χαίϊγκ.

Τά κοσμήματα έπιδειχθέντα είς 
τήν άδελφήν τής κ. Ντούραν - Ντίκον 
άνεγνωρίσθησαν δτι άνήκον είς τήν 
έξαφανισθεΐσαν. Τότε 6 ’Αστυνόμος 
Σάϊμς έτηλεφώνησεν είς τόν ντέντεκ- 
τιβ ί'ουέμπ νά άναζητήση τόν Χαίϊγκ 
καί νά τόν φέρη πρός άνάκρισιν. Ό  
ί ’ουέμπ άνεΰρε τόν Χαίϊγκ έξωθι τοΰ 
ξενοδοχείου Κένσιγκτον καί τόν πα- 
ρεκάλεσε νά τόν άκολουθήση είς τό 
’Αστυνομικόν τμήμα δπως δώση μερι- 
κάς συμπληρωματικάς πληροφορίας 
περί τής έξαφανισθείσης χήρας Ντού
ραν - Ντίκον. Ό  Χαίϊγκ τόν ήκολού- 
θησε προθύμως. 'Όταν έφθασεν είς τά 
γραφεία τής ’Αστυνομίας δ ’Αστυνό
μος Σάϊμς άπουσίαζε καί τόν άνέμε- 
νον είς τό γραφεΐον του.

Αίφνης ένώ ήσαν οί δύο μόνοι είς 
τό γραφεΐον άναμένοντες τήν έπάνο- 
δον τοΰ ’Αστυνόμου Σάϊμς ό Χαίϊγκ ή- 
ρώτησε τόν Γουέμπ:

— Δέν μοΰ λέτε κ. Γουέμπ είλικρινά 
εσείς πού ξέρετε, τί πιθανότητας έχει 
κανείς νά άποδράση άπό τάς φυλα- 
κάς τοΰ Μπρόντμουρ;

Ό  Γουέμπ τοΰ άπήντησεν δτι δέν 
[ΐπορεί νά κάμη τοιαύτης φύσεως συ
ζητήσεις μαζί του καί δτι δΓ άλλον 
λόγον τόν είχαν καλέσει είς τήν ’Α
στυνομίαν.

Ό  Χαίϊγκ δμως έσυνέχισεν μέ ένα 
περίεργον ειρωνικόν μειδίαμα.

— Είμαι βέβαιος δτι αν σοΰ πώ τήν

Ό  Χ αίϊγκ μέ σαδιστικήν αύθάδειαν καϊ ειρηνικόν ^αμό.γελον 
έγκΓ-ταλείπει δέσμιος τό δικαστήριον μετά τήν καταδικών δ ιά 
τα  α π οτρόπα ια  έγκλήματά  του.
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άλήθειαν δέν πρόκειται ποτέ νά μέ π ί
στεψες διότι είναι τόσον φανταστική 
καί παράξενη.

Ό  Γουέμπ τοΰ έπέστησε τήν προ
σοχήν του διότι αυτά τα όποια έλεγε 
ήτο δυνατόν νά έχουν σοβαράς συνέ
πειας. Ό  Χαίϊγκ τοΰ άπήντησε:

— Πρόσεξε με, γιατί θά σοΰ πώ 
τήν πλήρη αλήθεια σ’ αυτή τήν ύπό- 
θεσι δσον καί αν σοΰ φανή_ περίεργη. 
Ή  κ. Ντούραν - Ντίκον δέν ύπάρχει 
πλέον καί κανένα άπολύτως ίχνος της 
δέν μπορεί νά βρεθή διότι έχει έξα- 
φανισθή τό παν.

Ό  Γουέμπ τότε τόν ήρώτησε πώς 
τό γνωρίζει καί είναι τόσον βέβαιος 
δΓ αυτό. Καί ό Χαίϊγκ άπήντησε:

-—'Απλούστατα τήν διέλυσα καί 
τήν έξηφάνισα τελείως μέ ισχυρό οξύ 
εις τό εργαστήριό·/ μου εις τό Κρόου- 
λι, δπως άκριβώς έκαμα καί μέ τούς 
Χέντερσον καί τούς Μάκ-Σούαν. Κά
θε ίχνος της έχει χαθή. . .

-—Πές μου σέ παρακαλώ τώρα πώς 
είναι δυνατόν νά ύπάρχη έγκλημα, 
καί ποΰ θά στηρίξετε τήν ενοχήν μου, 
άφοΰ δέν υπάρχει ούτε ίχνος άπό τό 
πτώμα;

Τήν στιγμήν εκείνην έπέστρεψεν ό 
’Αστυνόμος Σάϊμς καί δ Χαίϊγκ ήρχι- 
σε νά κάμνη μίαν λεπτομερή άνατρι- 
χιαστικήν άφήγησίν τοΰ έγκλήματος 
του μέ ώμότητα καί πόρωσιν άφάντα- 
στον.

Πράγματι, ήρχισε νά λέγη ό Χαί- 
ιγκ, τό άπόγευμα τής 18ης Φεβρουά
ριου συνήντησα τήν κ. Ντούραν - Ντί
κον καί μέ τό αύτοκίνητόν μου έπήγα- 
με στο Κρόουλι. Έπήραμε ένα τσάι 
είς,τό ξενοδοχεΐον «Τζώρτζ» (δπου έ- 
θεάθησαν) καί κατόπιν έπήγαμε εις 
τό έργαστήριόν μου. ’Εκεί ένώ ή κ. 
Ντούραν - Ντίκον παρατηρούσε έπάνω 
εις τόν πάγκον τοΰ έργαστηρίου μου 
διαφόρους πλαστικάς ύλας, μέ τάς ό
ποιας δπως τής είχα πή θά κατασκευ
άζαμε τά τεχνητά νύχια, τήν έπυρο- 
βόλησα εις τό πίσω καί κάτω μέρος 
τοΰ κρανίου της. Μετά αμέσως μέ ένα 
σουγιά τής έκοψα τόν λαιμόν της εις 
τό πλάι, έγέμισα ένα ποτήρι αίμα καί 
τό ήπια. . .

Κατόπιν, έσυνέχισεν ό Χαίϊγκ, τής 
έβγαλα τό παλτό της καί τά κοσμήμα- 
τά της, έπήρα καί μερικά κοσμήματα 
πού τά είχε στή τσάντα της καί τήν 
Ιρριψοε σ’ ένα μεγάλο βαρέλι, δπως ή
ταν ντυμένη, καθώς καί τήν τσάντα 
της. ’Επλύθηκα καί έγύρισα εις τό ξε
νοδοχεΐον «Τζώρτζ» καί έφαγα (δ
πως είχε καταθέσει ό Αογιστής τοΰ 
ξενοδοχείου) . Μετά έπέστρεψα πάλιν 
εις τό έργαστήριόν καί μέ μίαν αντλί
αν ερριψα θειϊκόν οξύ από τις δαμιζά-

’Αστυνομικοί έρευνώντες εις τόν περι&ΟΛον τοΰ έργοστασ:.ου 
του Χαίϊγκ διά τήν άνεύρεσιν πειστήριων των διαπραχθέντων 
Trap* αύτου εγκλημάτων.

νες στό βαρέλι. Σέ λίγη ώρα άρχισε ή 
ενέργεια τοΰ θειϊκοΰ όξέος καί τό βα
ρέλι ζεστάθηκε τόσο, πού δέν μπο
ρούσε νά τό άκουμπήση κανείς. “Ε
βγαλα τά λαστιχένια γάντια καί τήν 
λαστιχένια ποδιά πού είχα φορέσει, 
πλύθηκα καί έπέστρεψα στό Λονδϊνον 
άφήνοντας τό θειϊκόν οξύ νά κάνη σω
στά τή δουλειά του. Τήν έπομένην 
συνέχισε, πηγαίνοντας προς τό Κρόου- 
λι, έπούλησα στό ΙΙάτνυ ενα χρυσό ρο
λόι τής χήρας γιά 10 λίρες καί μετά 
πήγα εις τό εργαστήριο, άλλά παρετή- 
ρησα δτι τό πτώμα δέν είχε διαλυθή. 
Προσέθεσα λίγο θεΐΐκό οξύ ακόμη καί 
κατόπιν έφυγα καί έπήγα τό παλτό 
εις τό καθαριστήριον καί τά κοσμήμα
τα εις ενα ένεχυροδανειστήν (αυτόν 
πού τά παρέδωσεν εις τήν ’Αστυνο
μίαν) .

Τήν μεθεπομένην,, 21 Φεβρουά
ριου, συνέχισε μέ ψυχραιμίαν καί α
ταραξίαν καταπλήσσουσαν ό Χαίϊγκ, 
έπήγα πάλιν εις τό έρ_γαστήριόν μου, 
στό Κρόουλι καί είδα νά έπιπλέη εις 
τό βαρέλι ένα παχύ λιπαρό στρώμα. 
Τό αδέιασα μέ έναν κουβά σ’ ένά μέ
ρος τής αυλής δπου υπήρχε ένας σω
ρός μέ χώματα καί διά νά είμαι βέβαι
ος- δτι ή διάλυσις θά γίνη τελεία προ
σέθεσα καί άλλο θειϊκόν οξύ. Τήν έ
πομένην έπήγα καί πάλιν εις τό έρ
γαστήριόν μου καί άδειασα δλο τό πε- 
ριεχόμενον τοΰ βαρελιοΰ εις τόν σω
ρόν μέ τά χώματα τής αυλής.

Τώρα, όρήτε, αν μπορείτε τό 
πτώμα τής κ. Ντ ούραν - Ντίκον, διά 
νά μοΰ άπαγγείλετε κατηγορίαν καί 
νά μέ καταδικάσετε, προσέθεσε μέ έ
να σαρκαστικό ύφος ό Χαίϊγκ ηαί έ- 
σταμάτησε.

’Επί τή βάσει τών συγκεντρωθέν- 
των στοιχείων ύπό τής ’Αστυνομίας 
καί τής άφηγήσεως τοΰ Χαίϊγκ ήτο 
πλέον γνωστόν ποιος ήτο ό ένοχος άλ

λά άπέμενε νά πιστοποιηθή ή δολοφο
νία τής χήρας καί νά άποδειχθή, έ- 
πί τή βάσει τυχόν άνευρισκομένων υ
πολειμμάτων, ή ταυτότης τοΰ πτώμα- 
τός της.

Ευτυχώς, η συνέχισις τής έιπιστα- 
μένης έρεύνης εις τό έργαστήριόν τοΰ 
Χαίϊγκ, έφερεν εις φώς πολλά στοι
χεία καί άνευρέθησαν ικανά ίχνη καί 
υπολείμματα, τά όποια διά τής λεπτο- 
μερεστάτης ιατροδικαστικής καί έργα- 
στηριακής έρεύνης έπέτρεψαν νά στη- 
ρικθή άκλονήτως ή κατηγορία έπί δο
λοφονία έναντίον τοΰ Χαίϊγκ.

"Ολος ό σωρός τών χωμάτων μέ το 
έπ’ αυτών χυθέν ύπό τοΰ Χαίϊγκ πε- 
ριεχόμενον τοΰ σίδηρου βαρελιοΰ δ
που είχε διαλύσει τό πτώμα τής άτυ
χούς χ,ήρας, περισυνελλέγη προσεκτι
κά καί άπεστάλη εις τά έπιστημονικά 
εργαστήρια τής Σκώτλαντ Γυάρδ, κα
θώς έπίσης καί τό σιδηροΰν βαρέλι, έ
νας ξύλινος άναδευτήρ, μία μάσκα α
ερίων, μία λαστιχένια ποδιά ένα ζεύ
γος λαστιχένιων γαντιών, μία άντλία 
μεταγγίσεως ύγρών καί οί δαμιζάνες 
τοΰ θειϊκοΰ όξέος.

Ό  σχολαστικός καί λεπτομερής έ
λεγχος τής πολτώδους μάζης τών χω
μάτων, άπέδειξεν δτι έντός αυτής ύ- 
πήργον τά κάτωθι, τά όποια προσε
κτικά περισυνελλέγησαν καί έκαθαρί- 
σθησαν:

1— · Τό χερούλι τής πλαστικής 
τσάντας (τά πλαστικά τοιχώματα δέν 
είχον διαλυθή ύπό τοΰ θειϊκοΰ όξέος 
καί ό Χαίϊγκ τά είχε πετάξει σ’ ενα 
σωρόν σκουπιδιών έξω τής μάντρας 
τοΰ έργαστηρίου του, δπου καί άνευρέ
θησαν) .

2— · Μία μεταλλική θήκη κραγιόν 
χειλέων.

3—  Δύο πλήρεις όδοντοστοιχίαι ά
νω καί κάτω γνάθου.

4— Τρεις χολόλιθοι τών όποιων ή
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βιοχημική έςέτασις έδειξε τήν έκ 
χολιστερίνης σύστασίν των καί δτι έ- 
πρόκειτο περί χολολίθων ανθρώπου 
(πράγματι ή κ. Ντούραν - Ντίκον I- 

πασχεν έκ χολολιθιάσεοις) .
5—  18 διαφόρου μεγέθους καί δι

αφόρου βαθμού διαβρώσεως τεμάχια 
άνθρωπίνων βατών.

Άναλυτικώτερον τά άνευρεθέντα 
τεμάχια των βατών ήσαν: όλόκληρον 
τδ μέρος τού άριστεροΰ άκρου ποδβς 
άπδ τού άστραγάλου μετά τής πτέρ- 
νης καί τών υπολοίπων μεταταρσίων 
βατών μέχρι τής βάσεως τών φαλάγ- 
γων τών δακτύλων εις μίαν μάζαν, I- 
να μικρόν μέρος βατών τού δεξιού ά
κρου ποδός μέ υπολείμματα τενόντων, 
τρία τεμάχια μέ διαφορετικόν βαθμόν 
διαβρώσεως μηριαίων βατών, δύο τε 
μάχια μέ. μεγάλον βαθμόν διαβρώσε
ως τών λαγωνίων βατών καί ένα τεμά- 
χιον τού τελευταίου βσφυϊκοΰ σπονδύ
λου συνηνωμένου μέ διαβρωθέν ύπό· 
λειμμα τού ιερού βστοΰ.

Ή  ιατροδικαστική ερευνά τών β
ατών ώρισεν δτι άνήκον εις γυναίκα

προβεβηκυίας μάλλον ηλικίας καί κα- 
τασκευασθέν μέ προσεκτικόν ύπολσγι- 
σμόν έκμαγεΐον εις τό άκέραιον τού 
άριστεροΰ άκρου ποδός έπί τή βάσει 
τών διαστάσεων τών άνευρεθέντων συ- 
νηνωμένων υπολειμμάτων τών έστών 
αυτού, έδειξεν δτι προσήρμοζεν άπο- 
λύτως εις εύρεθέντα υποδήματα εις τό 
δοίμάτιον τής κ. Ντούραν - Ντίκον.

Άνεζητήθη καί άνευρέθη ή όδον- 
τίατρος τής κ. Ντούραν - Ντίκον, 
Έλλεν Μάγιο, εις τήν όποιαν έπεδεί- 
χθησαν αί άνευρεθεϊσαι όδοντοστοιχί- 
αι, τάς όποιας άνεγνώρισε καί έδήλω- 
σεν δτι τάς είχε κατασκευάσει διά τήν 
άτυχή χήραν, τόν Σεπτέμβριον τοϊ 
1947.

Τά στοιχεία αυτά τής έρεύνης κυ
ρίως καί άλλα δευτερεύοντα τά όποια 
θεωρώ περιττόν ν’ άναφέρω λεπτομε
ρώς, έστήριξαν τήν κατηγορίαν επί 
φόνω έναντίον τού Χαί'ίγκ καί παρε- 
πέμφθη εις δίκην

Ή  δίκη τού Χαίϊγκ διήρκεσε δύο 
μόνον ήμέρας, τήν ΐ8ην καί τήν 19ην 
Ιουλίου 1949. Δικαστής ήτο ό σέρ 

Χάμφρις καί Εϊσαγγελεύς δ γηραιός

σέρ Χάρτλεϋ Σάουκρους καί δικηγό
ρος τού Χαίϊγκ ό περίφημος σέρ Ντέϊ- 
βιλ Μάξουελφαϊρ.

Τδ Δικαστήριον, τό άναφερθέν ύπό 
τού Χαίϊγκ περιστατικδν τής πόσεως 
τού αίματος καί ύποστηριχθέν ύπό 
τού ψυχιάτρου πρός άπόόειξιν τών ι
σχυρισμών του, δέν τό έδέχθη καί τό 
έθεώρησεν ως δημιούργημά τής φαν
τασίας τού Χαίϊγκ, τό όποιον έξεμε- 
ταλλεύετο ώ ύπεράσπισις.

Εις τούς ένορκους έτέθη τό έρώτη- 
μα έάν δ Χαίϊγκ έδολοφόνησε τήν κ. 
Ντούραν - Ντίκον μέ έλατήριον τήν 
ληστείαν.

"Ενα τέταρτον τής ώρας μόνον έ- 
κράτησεν ή σύσκεψις τών ένόρκων 
καί ή άπάντησις ήτο: Ό  Χαίϊγκ ήτρ 
ένοχος φόνου μετά ληστείας,

Τήν ΙΟην Αύγούστου τού 1949 έ- 
Εετελέσθη δι’ άπαγχονισμοΰ εις τάς 
φυλακάς τού Γουάντσγουωρθ δ Τζών 
Τζώρτζ Χαίϊγκ, δ στυγερώτερος καί 
άπαισιώτερος ίσως έγκληματίας τού 
αίώνος μας.

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ
Συνέχεια άπό τήν σελ. 40

και —  ακόμη χειρότερο —  πατριδο- 
κάπηλων...

Μέσα σέ λίγους μήνες ή υπόθεση 
φούντωσε. Χιλιάδες 'Έλληνες πύκνω
σαν τις τάξεις τοΰ ΕΑΜ, σίγουροι 
πώς αποδίδονται σέ αγώνα εθνικό, α
γώνα ιερό. ’Έπαιζαν τό κεφάλι τους 
τά Ελληνόπουλα για νά γράφουν 
στους τοίχους τά συνθήματα, κατέβαι
ναν στά συλλαλητήρια οί άντρες έτοι
μοι νά θεριστούν άπό τά πολυβόλα 
τών Γερμανοϊταλών, κινδύνευαν τήν 
ζωή τους οί νοικοκυρές νά μεταφέ
ρουν -—- στις μπούκλες τών μαλλιών 
τους, στά τσεμπέρια, στις κάλτσες 
τους —  τά χαρτάκια μέ τά δελτία 
τών συμμαχικών εκπομπών. Δούλευαν 
γιά τήν ΕΘΝΙΚΗ αντίσταση... Π ί
σω άπό τις πλάτες τους οί άφαντοι 
χρχηγοί τού ΕΑΜ γελούσαν σαρδώ- 
:ια καί ετοίμαζαν κι δλας τόν πρώ

το «γύρο»...
Σχεδόν άμέσως άρχισε καί ή τε

χνική «καθοδήγηση». Τά συνθήματα 
σπάρθηκαν προοδευτικά μέ τέχνη καί 
τέλεια γνώση τής προπαγανδιστι
κής τεχνικής. «Πολεμάμε γιά τήν Ε λ
λάδα, θάνατος στους φασίστες». «Πο

λεμάμε γιά τόν Ελληνικό λαό, θάνα
τος στους δοσίλογους». «Πολεμάμε 
γιά τόν λαό, θάνατος στους εχθρούς 
τοΰ λαού»... «Πολεμάμε γιά τό λαό, 
θάνατος στους εκμεταλλευτές τού λα
ού»... Τό γλύστριμα ήταν εύκολο. Ή  
εθνική άντίσταση μετατρεπόταν μα
στορικά σέ κίνημα ταξικό. Τήν μετα
τροπή τούτη τήν επισφράγισε ή σύ
σταση τοΰ ΕΛΑΣ, πού άπό τόν τίτλο 
του κι δλας δήλωνε δτι έπρόκειτο γιά 
«λαϊκό» στρατό, όχι εθνικό. 'Ωστόσο, 
ελάχιστοι ήσαν εκείνοι πού άφυπνί- 
σθηκαν. Οί πιο πολλοί παρέμειναν 
στήν πλάνη τους, αρκετοί μάλιστα 
θεληματικά. Τί νά κάνουν; Είχαν πι
στέψει, είχαν έμπαιχθή, είχαν δμως 
καί έκτεθή, καί ή στροφή —  τις αντι
παθεί κάτι τέτοιες στροφές ό τίμιος, 
ό ίσχυρογνώμων, δ γεννημένος άγω
ν ιστής Έλληνας —  ήταν δύσκολη καί 
γιά τούς πιό πολλούς άδύνατη. ’Αρ
κετοί πάλι έπίστευαν πώς είχαν τήν 
δύναμη νά μεταστρέψουν τό ρεύμα... 
Κόπος χαμένος βέβαια, καί ουτοπία. 
Οί κομμουνιστές κρατούσαν τά πό
στα γερά, καί ή οργάνωση δέν έξέ- 
φευγε άπό τά χέρια τους.

Τριαδικό —  ή περίφημη «τρόικα» 
τών Βουλγάρων κομιτατζήδων —  τό 
σύστημα, άχτινωτή ή οργάνωση, έμ
πιστα πρόσωπα οί τομεάρχες. Καί 
προπαγάνδα σοφή. 'Όποιος έδειχνε 
σημεία άποσκιρτήσεως έξουδετερώνε- 
το, καί πολλοί διά παντός...

Μέ τόν ΕΛΑΣ οί κομμουνισταί εί
χαν άπκτήσει τήν δύναμη κρούσεως 
πού θά χρησιμοποιούσαν —  καί τήν 
έχρησιμοποίησαν —  τόν Δεκέμβρη 
τού 1944. Καί έκανε τά πάντα γιά 
νά κυριαρχήση καί νά μονοπωλήση 
τόν αγώνα ή δύναμη αύτή...
760.

Είμαστε μια παρέα φοιτητές, πα
ράξενη καί άλλοπρόσαλλη. Έπαρχιω- 
τόπουλα άπό τήν άλλη άκρη τής Ε λ
λάδος, μικροαστοί, άριστοκράτες, ά- 
κόμη καί «πληβείοι». Κάθε καρυδιάς 
καρύδι. Δυό είμαστε τής Νομικής, έ
νας χημικός, μιά φιλόλογος, μιά για
τρίνα, καναδυό τών μαθηματικών. 
Ούτε οί χαρακτήρες μας συμφωνού
σαν, ούτε οί ιδεολογίες μας, κι’ είχαμε 
μόνο ένα γνώρισμα κοινό: τήν πάλ-
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λευκή αγνότητα, τήν άδολη πίστη της 
πρώτης νειότης. ’Ίσως ήταν αυτή πού 
μας συνέδεσε κατά κάποιο τρόπο. Τό 
βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε συχνά 
όλη ή παρέα καί τά λέγαμε. Δηλαδή 
καυγαδίζαμε, καί ήταν σπάνιο, η κου- 
βεντούλα πού άρχιζε πάντα σιγανά 
σέ «επιστημονικό» επίπεδο, καί τό 
γλεντάκι πού ξεκίναγε πάντα καλο
προαίρετο καί ρωμαντικό, νά μην τε
λειώσουν σέ καυγά τρικούβερτο από 
τον όποιο δέν έ'λλειπαν πάντα οί βα
ρείες κουβέντες καί κάποτε οί κάκυ- 
κρυμμένες απειλές: "Ηταν βλέπετε
οί διαφορές, όξύτατες, ιδεολογι
κές: Οί δυο νομικοί είμαστε καί οί 
μόνοι έΟνικόφρονες, οί μαθηματικοί, 
αγρίως «σοσιαλίζοντες», προσπαθού
σαν, έν τούτοις, νά κρατούν «επιστη
μονική ούδετερότητα», ή φιλόλογος, 
ή γιατρίνα καί ό χημικός ήταν βαμ
μένοι κομμουνιστές καί μάλιστα (ορ
γανωμένοι. ΙΙέρασε λίγος καιρός καί 
στην παρέα έγιναν μερικές διαφορο
ποιήσεις. Μάς ένκατέλειψαν οί μαθη
ματικοί — ίσως γιατί βαρέθηκαν τούς 
καυγάδες μας. Ό  συνάδελφός μου 6 
νομικός άρρώστησε άσχημα. Τρία 
χρόνια κατοχής ήταν αρκετά νά ιού 
χαρίσουν μιά φυματίωση τών πνευ
μόνων, πού βέβαια δέν μπορούσε νά 
την θεραπεύση με τις πενήντα δράμια 
έληές καί τό μισό κομμάτι «σκουπό- 
ψωμο», πού αποτελούσε το καθημερινό 
γεύμα του. ’Αποτραβήχτηκε στο χω
ριό του. Μείναμε οί τέσσερεις, πρά
γμα πού μάς συνέδεσε περισσότερο, 
χωρίς φυσικά νά έξομαλύνη τις δια
φορές μας, ούτε νά διακόψη τούς καυ
γάδες μας... Γρήγορα αναπτύχθηκε 
μιά φιλία περισσότερο τρυφερή από 
τό συνηθισμένο, πού γιά τό άλλο ζευ
γάρι —  ό χημικός μέ τήν γιατρίνα —  
έγινε σφοδρός έρωτας. "Ηταν καλά 
παιδιά καί τά δυό. ’Ίσιοι χαρακτή
ρες, ζωντανοί, άνοιχτόκαρδοι, μέ σπά
νια δίψα γιά τή ζωή. "Ομως είχαν με
γαλώσει μέσα στήν κατοχή καί τό σα
ράκι τού κομμουνισμού, μέ τέχνη διο
χετευμένο, είχε ποτίσει τήν ψυχή 
τους, πρόθυμη γιά κάθε τι καινούρ
γιο κι αξεπέραστο. Τούς έβλεπα πού 
πήγαιναν στον γκρεμό κατακέφαλα, 
τόξερα πώς ή απογοήτευσή τους θά- 
ταν θανάσιμη, όμως τί μπορούσα νά 
κάνω; Οί συζητήσεις μας, φανατισμέ
νες άσχημα, δέν έβγαιναν πουθενά. 
Οί πιο αδιάλλακτες ήσαν οί κοπέλλες. 
Είχαν τις θεωρίες καί τά έπιχειρήμα- 
τά τους, άποστήθισμα τής καθοδήγη
σης στις «ΚΟΒΑ» πού δέν άντεχαν 
βέβαια σέ αντικειμενική ανάλυση. "Ο
μως ποιος οίστρηλατημένος από τήν 
τρελλή νειοτη — έστω καί τήν κατο

χική —  έδωσε ποτέ σημασία σέ «αν
τικειμενική ανάλυση»; Οί δυό κοπέλ
λες πίστευαν τυφλά, μεθούσαν από ό
νειρα, παραληρούσαν ποτισμένες α
φιόνι, καί κυνηγούσαν τό γαλάζιο χι
μαιρικό πουλί...

"Ομως ή ζωή, τούτη ή σκληρή, ή 
αδυσώπητη, ή δαιμονικά ανάλγητη 
ζωή, δέν συγχωρεΐ ποτέ καί τίποτα, 
ούτε καν στά νειάτα. Ή  κατοχή πλη
σίαζε στο τέλος της. Οί Γερμανοί ο
πισθοχωρούσαν παντού. Τό βλέπαμε 
πώς γρήγορα θά ξεκουμπίζονταν καί 
από τήν Ελλάδα. Ετοιμαζόμαστε ό
λοι πυρετωδώς. Οί κόκκινοι γιά ν’ αρ
πάξουν τήν εξουσία, εμείς γιά νά πε
ρισώσουμε ό,τι μπορούσαμε. Δέν ή
ταν απλώς αγώνας ώς τό θάνατο, ή
ταν πέρα άπ’ αυτόν. Τούς τρεις φί
λους μου δέν τούς έβλεπα πιά. Τήν 
τελευταία φορά πού συναντηθήκαμε 
είχαμε άσχημα τσακωθή. Θυμάμαι 
πώς δ χημικός κάτι είχε πει γιά τούς 
Βουλγάρους, καί έξω φρενών τόν εί
πα «πουλ.ημένο» —  βρισιά πού ομολο
γώ δέν τήν άξιζε — καί αμίλητος 
σηκώθηκε αμέσως κι έφυγε μέ τήν 
κοπέλλα του. ’Έμεινε ή άλλη, όμως, ή 
ατμόσφαιρα είχε πιά κρυώσει. Συμ
φωνήσαμε πώς ήταν πιά περιττό νά 
βλεπώμαστε, καί πώς καλύτερα θά- 
ταν νά μέναμε μέ τις καλές αναμνή
σεις στιγμών κεφιού καί χαράς, τρυ
φερότητας καί αγάπης τέτοιας, πού 
είναι προνόμιο μόνο τών είκοσι χρό
νων... Δέν τούς ξαναεΐδα ποτέ. "Ομως 
έμαθα τήν φοβερή Ιστορία τους.

Σάν ήρθε δ Δεκέμβρης, ένοιωσα 
πώς τό καλύτερο πού είχα νά κάνω 
ήταν νά φύγω από τό σπίτι μου, ό
που θά μ’ έπιαναν σίγουρα σάν πον
τικό στή φάκα. Ή  περίφημη ΟΠΛΑ 
μέ είχε προγραμμένον από καιρό. ' 
Δυό εβδομάδες άλλαζα σπίτι κάθε νύ
χτα, ώσπου πιά εξάντλησα κάθε πε
ριθώριο φιλοξενίας. Τό κίνημα κρα
τούσε ακόμη, καί οί δδομαχίες μέσα 
στήν Αθήνα, καί οί λεηλασίες, καί 
οί φόνοι, καί οί δίκες τού λαϊκού δι
καστηρίου, καί οί.εφιαλτικές πορείες 
τών αιχμαλώτων τού ΕΛΑΣ. Λογά
ριαζα πιά νά τά παίξω όλα γιά όλα, 
όταν παίρνω ένα μήνυμα από τούς δι
κούς μου νά γυρίσω σπίτι. Πήγα τήν 
ίδια νύχτα ανήσυχος, βάζοντας χίλια 
δυό στο νοΰ μου. "Ομως έκτος πού τό 
σπίτι ήταν σχεδόν ξεθεμελιωμένο καί 
λεηλατημένο, οί δικοί μου ήταν'καλά. 
Ή  μητέρα μου μού είπε ότι είχε ε
ξασφαλίσει τήν φυγάδευσή μου στό 
Κολωνάκι, περιοχή πού κρατούσαν ε
λεύθερη δ εθνικός στρατός καί οί 
"Αγγλοι. Θά μπορούσα νά περάσω — 
όπως καί έγινε — άνετα από τά έλα-

σίτικα μπλάκα μέ μιά ταυτότητα τού 
Ε ΡΓΑ Σ (οί ώργανωμένοι κομμουνι
στές εργάτες) πού έφερε τδνομά μου. 
Εκείνη τήν ώρα δέν σκέφθηκα νά 
ρωτήσω περισσότερα, ούτε ήταν και
ρός για χασομέρια. Τήν πήρα κι’ έφυ
γα. Αργότερα έμαθα. Τήν ταυτότη- 
τα τήν είχε φέρει ή παληά μου φίλη 
η φιλόλογος. Την παρεδωσε στήν μη
τέρα μου, καί τής είπε καί τήν ιστο
ρία.

Ο χημικός, λίγο πριν τήν απελευ
θέρωση, είχε ακολουθήσει ένα τμήμα 
τού ΕΛΑΣ πού λημέριαζε στον Μα
ραθώνα. ’Εκεί είχε τήν ευκαιρία νά 
γνωρίση από κοντά πλέον τούς «ομοϊ
δεάτες» του που τόσο θαύμαζε. Είδε 
τήν κακομοιριά, τό «αίσχος», τήν ψευ
τιά, τήν απάτη, την παχυλή αμάθεια 
και άπεγοητεύθη. Άνεκάλυψε τούς α
ληθινούς σκοπούς τής οργάνωσης καί 
έξανέστη. Καί στό τέλος, όταν είδε 
με τα ματια του τα εγκλήματα στήν 
φρικτότερή τους μορφή, έξηγριώθη. 
Τούς έβρισε κατάμουτρα, τούς έφτυ
σε και σηκώθηκε νά φύγη. Μά ήταν 
αργά. Τήν επόμενη κιόλας στιγμή τόν 
είχε καταπιεί τό σκοτάδι. "Ισως ποτέ 
κάνεις δεν θα μαθαινε τήν τύχη του, 
όπως συνέβη μέ τόσους άλλους, όμως 
υπήρχε ή κοπέλλα του, πού τόν λά
τρευε. Τόν αναζήτησε μόλις έπαψε νά 
τής δίνη σημεία ζωής. Χάλασε τόν κό
σμο να τον βρή ρωτώντας, ψάχνον
ταν, απειλώντας. Στο τέλος, μαζί μέ 
τη φίλη της τή φιλόλογο, ανεκάλυψαν 
τό χαντάκι πού τόν είχαν ρίξει. Καί 
έφριξαν. Τό πτώμα έδειχνε —  για
τρίνα ήταν καί τόβλεπε — πώς είχε 
βασανισθή απάνθρωπα. Τά κόκκαλα 
ήταν σπασμένα, καί ό θάνατος είχε 
έπελθει από διαμελισμό τών κάτω ά
κρων !...

Ή  γιατρίνα δέν άντεξε. ’Έπαθε 
μιά κρίση τρελλας καί τελικά αύτο- 
κτονησε. 'Η  φιλόλογος μέ θυμήθηκε. 
Καί ίσως μόνο τότε συνειδητοποίησε 
τά λόγια μου. Θέλησε νά μέ σώση 
καί μούφερε τήν ταυτότητα. «Πέστε 
του πως είχε δίκιο», είπε στήν μητέ
ρα μου φεύγοντας. Τόξερα πώς είχα 
δίκιο. Μόνο πού εκείνα τά δύστυχα 
παιδιά τό είχαν μάθει πληρώνοντας 
πολύ ακριβό τίμημα. Δυό νεαρές ζω
ές, έναν αγνό κι ώραΐον έρωτα, κι ΐ- 
οως —  γιά τήν άλλη κοπέλλα πού 
έμεινε —  τήν γαλήνη τής ψυχής, πού 
είναι αμφίβολο αν μπορούμε νά τήν 
βρούμε, έστω καί μέ τή βοήθεια τού 
πανδαμάτορα χρόνου, όταν μάς βα
ραίνουν τέτοιες φρικτές, αποτρόπαι
ες, αληθινά συγκλονιστικές αναμνή
σεις.

X.
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ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ 1930 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τό ένατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου άπετέλεσε τό σημαντι- 
κώτερο άθλητικό γεγονός του 1970.

Γνωστές σ’ δλους είναι οί δεκάξη 
όμάδες πού διεκδίκησαν τό βαρύτιμο 
κύπελλο στό Μεξικό. Γνωστά έπίσης 
είναι καί τά σχόλια των ειδικών. 'Ω
στόσο, άγνωστες στους πολλούς πα
ραμένουν οί λεπτομέρειες, οί «περιπέ
τειες» καί διάφορα άνέκδοτα των προ
ηγουμένων άγώνων τοΰ Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος. ’Επιχειρούμε μιά 
σύντομη άναδρομή στις διοργανώσεις 
τοΰ Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΟΓΡΟΓΓΟΓΑΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΘΡΙΑΜΒΕΓΤΡΙΑ
Τό 1930, ή Διεθνής 'Ομοσπονδία 

άνέθεσε τήν διοργάνωση τοΰ πρώτου 
παγκοσμίου ποδοσφαιρικού πρωταθλή
ματος στην Ούρουγουάη -— πού είχε 
κερδίσει τά ποδοσφαιρικά τουρνουά 
των ’Ολυμπιακών ’Αγώνων τοΰ 1924 
(στό Παρίσι) καί τοΰ 1928 (στό 

τιμο Κύπελλο γιά τον νικητή. ’Αιπό 
τότε, τό παγκόσμιο πρωτάθλημα έγι
νε συνήθεια νά δνομάζεται «Παγκό
σμιο Κύπελλο» ή «Κύπελλο Ζύλ Ρι- 
μέ» άπό τό όνομα τοΰ τότε Προέδρου 
τής ΦΙΦΑ Ζύλ Ριμέ, πού ήταν καί 
Πρόεδρος τής Γαλλικής 'Ομοσπονδί
ας Ποδοσφαίρου.

Ή  ’Αργεντινή προκρίθηκε ατούς ή- 
μιτελικούς, νικώντας τό Μεξικό (6-3) 
καί τήν Χιλή (3-1).

Στον δεύτερο όμιλο, κατάπληξη 
προκάλεσε ή ήττα των Βραζιλιάνων 
άπό τούς Γιουγκοσλάβους (1-2), των 
όποιων τά γκόλ σημείωσαν ό μέσα ά- 
ριστερά Μπέκ καί δ έξω άριστερά Σέ- 
κουλιτς, πού ήσαν παίκτες των γαλ
λικών έπαγγελματικών ομάδων «Σέτ» 
καί «Μονπελλιέ» άντιστοίχως. Οί 
Γιουγκοσλάβοι πέρασαν ατούς ήμιτε- 
λικούς κεροίζοντα; και τήν Βολιβία 
(4-0).

Στόν τρίτο όμιλο ή Ρουμανία νίκη
σε τό Περού (3-1) άλλ’ ήττήθηκε ά
πό τήν Ούρουγουάη (0-4) .

Τέλος στόν τέταρτο όμιλο έκπληξη 
μεγάλη άπετέλεσε ή πρόκριση τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών πού ένίκησαν 
τό Βέλγιο μέ 3-0 καί τήν Παραγουάη 
έπίσης μέ 3-0.

Στούς ήμιτελικούς ό θρίαμβος τών

S O

Νοτιοαμερικανών ήταν πλήρης. Μέ
6- 1 ή Ούρουγουάη. συνέτριψε τήν 
Γιουγκοσλαβία καί μέ τό ίδιο σκόρ ή 
’Αργεντινή κατετρόπωσε τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες.

Στόν τελικό άντιμέτωποι βρέθηκαν 
ή Ούρουγουάη μέ τήν ’Αργεντινή.

Στόν Βέλγο Αανζενούς άνετέθη ή 
διαιτησία τοΰ τελικοΰ άγώνος πού δι- 
εξήχθη μέσα σε ήλεκτρισμένη άτμό- 
σφαιρα, χωρίς όμως έπεισόδια. Στό 
ημίχρονο ή ’Αργεντινή προηγήθηκε 
στό σκόρ 2-1 καί όταν στό 57 ' λεπτό 
δ Τσέα ισοφάρισε, έγινε σωστός παν
ζουρλισμός μέσα στό στάδιο. Χιλιά
δες πυροτεχνήματα καί βεγγαλικά 
ρίχτηκαν πρός όλες τις κατευθύνσεις. 
’Ακολούθησε παραλήρημα χαράς, λι
ποθυμίες καί έξαλλες έκδηλώσεις έν- 
θουσιασμοΰ όταν δ Ίριάρτε στό 68' 
λεπτό σημείωσε τό τρίτο ούρουγουανό 
τέρμα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν άπό 
τό τέλος, δ Κάστρο έδωσε τήν χαρι
στική βολή στούς ’Αργεντινούς σημει
ώνοντας τό τέταρτο γκόλ.

ΕΠΙΤΓΧΙΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ
Μέ συμμετοχή 32 χωρών, διοργα- 

νώθηκε στήν ’Ιταλία (ή τελική φά
ση) τό δεύτερο παγκόσμιο πρωτά
θλημα ποδοσφαίρου τό 1934. Τόν τί
τλο κατέκτησε ή ’Ιταλία, κερδίζοντας 
στούς προκριματικούς τήν Ελλάδα μέ 
4-0 καί στήν τελική φάση τις ΗΠΑ
7- 1, τήν Ισπανία 1-0, τήν Αύστρία Ι 
Ο καί τήν Τσεχοσλοβακία 2-1 στόν τε
λικό αγώνα.

Στόν τελικό αγώνα ’Ιταλίας - Τσε
χοσλοβακίας, οί ’Ιταλοί νίκησαν 2-1 
τούς Τσέχους στήν παράταση. Ό  Τσε- 
χος Πύκ άνοιξε τό σκόρ καί δ θρυλικός 
Ίταλοαργεντινός ’'Ορστ ισοφάρισε 
στό 82' λεπτό μέσα σέ άποθέωση. Τό

γκόλ τής νίκης τό πέτυχε δ Σιάβιο 
στήν παράταση. 'Η νικήτρια είχε τήν 
παρακάτω σύνθεση: Κόμπι, Μοντζέ- 
λιο, Άλεμάντι, Φερράρις ΙΓ, Μόντι, 
Μπερτολίνι, Γκουαϊτά, Σιάβιο, Μεά- 
τσα, Φερράρι, ”Ορστ.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
ΔΙΑΤΗΡΟΓΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΓΣ

Τό τρίτο παγκόσμιο Κύπελλο έγι
νε τό 1938 στή Γαλλία, στις πόλεις 
Παρίσι, Μασσαλία, Αίλλη, Τουλούζ, 
Άντίμπ, Χάβρη καί Στρασβούργο. 
Νικήτρια καί πάλι ή ’Ιταλία.

Ή  Ούγγαρία έφθασε στόν τελικό 
νικώντας διαδοχικά τις ’Ολλανδικές 
’Ινδίες 6-0, τήν Ελλάδα 2-0, τήν 
Σουηδία 5-1. Στόν τελικό ύπέκυψε 
στήν ’Ιταλία 4-2. Οί ’Ιταλοί είχαν 
νικήσει έπίσης τούς Νορβηγούς (2-1 
στήν παράταση) , τούς Γάλλους 3-1 
καί τούς Βραζιλιανούς 2-1, στούς ή- 
μιτελικούς. Ό  Μεάτσα, δ Πιόλα, δ 
Σάροσι, δ Κολαούστ, δ Βραζιλιανός 
Λεωνίδας, δ Ζένγκελερ, δ Τίκτος, ο 
,’Ολιβιέρι, δ Ράβα ήσαν οί μεγάλες 
μορφές τών άγώνων.

Ό  διάσημος Βραζιλιανός άσσος ΠεΛέ. Μετέ
χει γιά  τετάρτη φορά μέ τά χρώαατα τής 
πατρίδος του στό Παγκόσμιο Κμπελλο.



ΟΙ ΟίΡΟΠΌΓΑΝΟΙ 
ΞΑΝΑΓΓΡΙΖΟΓΝ

Οί διοργανώσεις του 1942 καί τοΰ 
1946 δεν έγιναν λόγψ τοΰ δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου. Τό 1950 άνετέ- 
θη στή Βραζιλία ή διεξαγωγή τοΰ τε
τάρτου παγκοσμίου πρωτοθλήματος. 
‘Ο τελικός έγινε στό στάδιο «Μαρα- 
κάνα» τοΰ Ρίο-’ίανέϊρο μεταξύ Βρα
ζιλίας καί Ουρουγουάης, παρουσία 
200.000 θεατών. Παρά τα προγνω
στικά, τόν τελικό έκέρδισε μέ 2-1 ή 
Ούρουγουάη μέσα σέ γενικό πένθος 
τών Βραζιλιανών. Αυτοκτονίες, θάνα
τοι άπό καρδιακές προσβολές, τραυμα
τισμοί καί άμέτρητες λιποθυμίες ση
μειώθηκαν μέσα στό στάδιο «Μαρα- 
κάνα», τό μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό 
στάδιο τοΰ κόσμου. Οί Βραζιλιανοί 
είχαν κάνει εκπληκτική έμφάνιση 
στους προημιτελικούς καί τούς ήμι- 
τελικούς. Είχαν συντρίψει τή Σουη
δία μέ 7-1 καί τήν Ισπανία μέ 6-1, 
γ ι’ αυτό καί ό τελικός θρίαμβός τους 
έθεωρεΐτο βέβαιος. Όμως ύπέκυψαν 
ατούς ψύχραιμους Ούρουγουανούς. Ό  
Φριάκα είχε άνοίξει τό σκόρ γιά τήν 
Βραζιλία. Ό  Σιαφφίνο ισοφάρισε καί 
ό Γκίτζ ια επέτυχε τό γκολ τοΰ θριάμ
βου (79')_τής Ουρουγουάης.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
Ή  Ελβετία υπήρξε ή διοργανο')- 

τρια τών άγώνων τής τελικής φάσεως 
τοΰ πέμπτου Παγκοσμίου Πρωταθλή
ματος τό 1954.

Ή  Ουγγαρία μέ τούς άσσους της 
ΓΙούσκας, Τσίμπορ, Κότσις, Χιντεγ- 
κούτι κ.ά. πού ήταν τό μεγαλύτερο 
«φαβορί» στήν Βέρνη, ήττήθη στόν τε
λικό άπροσδόκητα άπό τήν Δυτική 
Γερμανία (2-3) , άφοΰ προηγουμένως 
είχε νικήσει στήν παράταση τήν Βρα
ζιλία (4-2) . Ό  τραυματισμός τοΰ 
Πούσκας καί ή έξαιρετική φυσική κα- 
τάστασις τών Γερμανών συνετέλεσαν 

/ ήττα τών Ούγγρων, πού ήσαν 
τήν εποχή Ικείνη αήττητοι. Στόν τε
λικό γΰρο ή Ουγγαρία είχε νικήσει 
διαδοχικά τήν Κορέα (9-0) , τήν Δυ
τική Γερμανία (8-3) , τήν Βραζιλία 
(4-2) καί τήν Ουρουγουάη (4-2). 

Οί δυό τελευταίοι αγώνες ήσαν εξαν
τλητικοί καί κερδήθηκαν στήν παρά
ταση. Ή  Γερμανία πάλι, άφοΰ στόν 
δεύτερο δμιλλο νίκησε τούς Τούρκους 
(4-1 καί 7-2) καί ήττήθηκε άπό τούς 

Ούγγρους (3-8) , κατέβαλε ατούς 
προημιτελικούς τούς Γιουγκοσλάβους 
(2-0) καί ατούς - ήμιτελικούς τούς 
Αυστριακούς (6-1) .

Ή  ’Αγγλία πάλι, ύπέκυψε ατούς 
προημιτελικούς ατούς Ούρουγουανούς 
(1-2) καί ή ’Ιταλία δυό φορές ατούς

Ελβετούς (1-2, 1-4) . στόν τέταρτο 
βμιλο.

Στόν τελικό άγώνα οί Πούσκας 
(6') καί Τσίμπορ (9') δίνουν άμέ- 

σως τήν υπέροχη■ στήν Ουγγαρία, δ- 
οί Γερμανοί μέ σφοδρότατες αντεπι
θέσεις επιτυγχάνουν τήν ίσοφάριση μέ 
τούς Μόρλσκ (11') καί Ράν (1 9 '), 
Στήν επανάληψη κανείς δέν άμφέβαλε 
γιά τήν νίκη τών Ούγγρων. Οί Γερ
μανοί δμως έκέρδισαν τό μάτς 3-2, 
μ’ ενα γκόλ τοΰ Χέλμουτ Ράς.

ΟΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ ΑΠΙΑΣΤΟΙ
Τόν Μάρτιο τοΰ 1957 άρχισαν οί 

προκριματικοί τοΰ έκτου παγκοσμίου 
Κυπέλλου καί τόν ’Ιούνιο τοΰ 195S 
έγιναν στήν Σουηδία οί άγώνες τής 
τελικής φάσεως. Στούς προκριματι
κούς ή Ελλάδα κληρώθηκε y’ αντι
μετώπιση τήν Γιουγκοσλαβία καί τή 
Ρουμανία. Στήν Άθρμα έφερε 0-0 μέ 
τή Γιουγκοσλαβία καί ήττήθηκε 1-2 
άπό τήν Ρουμπίνια. Τό έλληνικό γκόλ 
έσημείωσε δ Πανάκης. Ό  ’Έννε καί 
δ Όζον ήσαν οί σκόρερς τής ρουμα
νικής όμάδος.

Ή  Βραζιλία μέ τούς άσσους της 
Πελέ (ήταν 18 έτών τότε) , Γκαρρίν- 
τσα, Βάβα, Ντίντι, Ζάγκαλο κλπ. κα- 
τέκτησε μέ τό σπαθί της τό Κύπελλο 
συντρίβοντας στόν τελικό μέ 5-2 τήν 
Σουηδία τών Λίντχολμ, Σίμονσον, 
Χάμριν. Ή  σειρά τών τερμάτων ή 
ταν: Λίντχολμ ( 4 ') , Βάβα ( 7 ') , Πε
λέ (7 4 ') , Ζάγκαλο (8 0 ') , Σίμονσον 
(82') , Πελέ (89') . Γιά τήν τρίτη 

θέση ή Γαλλία είχε συντρίψει τήν Δυ
τική Γερμανία μέ 6-3 χάρη στούς άσ
σους της Κοπά, Φονταίν, Ντουί, Πιαν- 
τονί. Ή  Βραζιλία είχε νικήσει ατούς 
ημιτελικούς καί τήν Γαλλία μέ 5-2.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ
Στήν Χιλή, τό 1962, έγινε ή τελική 

φάση τοΰ 7ου κυπέλλου κόσμου. Ή  
Βραζιλία έθριάμβευσε γιά μιά ακόμη 
φορά, συντρίβοντας διαδοχικά: τό Με
ξικό μέ 2-0, τήν Ισπανία μέ 2-1, τήν 
’Αγγλία μέ 3-1, τήν Χιλή μέ 4-2 καί 
στόν τελικό τήν Τσεχοσλοβακία μέ 
3-1. "Ας σημειωθή δτι μετά τό μάτς 
τής Βραζιλίας - 'Ισπανίας, ή ομάδα 
τής πρώτης έφερε ισοπαλία μέ τήν 
Τσεχοσλοβακία (0-0) καί στό μάτς 
έκεΐνο τραυματίσθηκε σοβαρά δ Πε
λέ μέ αποτέλεσμα νά στερηθή ή Βρα
ζιλία τών ύπηρεσιών του στά υπόλοι
πα μάτς στόν τελικό, φυσικά, μέ τούς 
Ττέχους.

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΓΡΙΑΡΧΟΓΝ 
Τό 1966 έγινε στήν ’Αγγλία ό τε

λικός γΰρος τοΰ όγδοου Κυπέλλου 
Κόσμου, στά όποιο οί Βραζιλιανοί ύ-

Λουΐτζι Ρίδα, ό «άνθρωπος-γκόλ». Πρώτος 
σκόρερ της Ιταλίας, ήταν ή μεγάλη «6εν- 
τέττα» τοΰ Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άπό τούς 
πιό άκριθοπληρωμένους παίκτες στόν κόσμο. 
Οί μισθοί του άπό τήν όμάόα Κάλιαρι, στήν 
όποιαν άνήκει, άνέρχονται σέ 3 .6 0 0 .0 0 0  
δρχμές τόν χρόνο. Στό ποσόν αύτό δέν υπο
λογίζονται τά χρήματα πού κερδίζει άπό τά 
«πριμ», τά δώρα καί τις έπιχειρήσεις του.

πέστησαν πανωλεθρία. Άφοΰ νίκησαν 
στόν πρώτο γΰρο τούς Βουλγάρους (2 
-Ο μέ γκόλ τών Πελέ καί Γκαρρίν- 
τσα) ύπέκυψαν κατόπιν στήν Ούγ- 
γαρία μέ 1-3 καί στήν Πορτογαλία 
μέ 1-3 έπίσης.

Ή  ’Αγγλία κατέκτησε τό Κύπελλο 
Κόσμου άφοΰ έφερε ισοπαλία μέ τήν 
Ο ύρουγουάη 0-0, κατέβαλε τό Μεξι
κό μέ 2-0 (γκόλ τών Τσάρλτον καί 
Χάντ), τήν Γαλλία μέ 2-0 (γκόλ τοΰ 
Χάντ στό 40 ' καί 7 5 ') ’ τήν ’Αργεν
τινή μέ 1-0 (γκόλ τοΰ Χάρστ) , τήν 
Πορτογαλία μέ 2-1 στούς ήμιτελικούς 
(γκόλ τών Τσάρλτον 2 9 ', 80' καί Έ- 

ουσέμπιο 82 ') καί τήν Δυτική Γερ
μανία μέ 4-2 στήν παράταση τοΰ τε- 
λικοΰ άγώνος. Σκόρερς τοΰ τελικοΰ ά- 
γώνος ήσαν οί Χάρστ (18', 101' καί 
1 1 9 ') , Πήτερς (7 8 ') , καί γιά τήν 
Γερμανία οί Χάλμερ (12') καί Βέμ- 
περ (8 9 ') .

Ή  ’Ιταλία είχε ήττηθή άπό τήν Β. 
Κορέα (1-0) καί άπό τήν Ρωσία (Ο
Ι) πού ήττήθηκε (1-2) άπό τήν Πορ
τογαλία γιά τήν τρίτη θέση.
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5. Πρόθεσις — Χορταρικά — Μέρος τοΰ λό 
you.

6. Καίει — Καίνε — ’Αποκλίνει.
7. Καλλιτεχνικός δρος (ένάρθρ. ξεν.) — ’Ο

νομασία άρχαία των Ρώσων — Κάτι λεί
πει άπ’ αυτήν την ταβέρνα.

8. Σκουλήκι — Χορταρικό (αίτ.) — Δεν έ
χει βάρος (ένάρθρ.).

9. Νησί του Αιγαίου — Κράτος των ’ Ινδιών.
10. ΔΓ αυτόν καί μόνον ήγωνίζοντο οί αρ

χαίοι ‘Έλληνες άθληταί (άντιστρ.). -  
’Ανδρικόν υποκοριστικόν — Τό μικρόν δ- 
νομα μεγάλης άλλοτε στάρ.

11. Ό  έκδοτος εις αύτάς δέν εύπρανεΐίαίτ.)
— Ε πτά χωρίς ούρά — Μή στηρίζεοθε 
σ’ αύτό.

12. Χρήσιμο στον γεωργό (ένάρθρ.) - ’Από 
τούς πρώτους άεροπόρους (αίτ. δημ.) — 
Χωρίς αύτήν δέν υπάρχει κωπηλάτης 
(αίτ.).

13. Ξένον γυναικεΐον όνομα — Καί αύτό χρή
σιμο στον γεωργό (άντιστρ.) -  Λουρί 
(άντιστρ.).

14. Δυό φωνήεντα, τό δεύτερο διπλό — Ξένο 
γυναικεΐον όνομα πού... βλέπετε καί στήν 
λεωφόρο ’Αλεξάνδρας — ’Αριθμητικόν 
(δοτ.) — Άπό ένα δροσερόν ύφασμα φτια
γμένος — Πόλις τής Γαλλίας όπως τήν 
προφέρουν οί Γάλλοι.

15. Βγαίνει άπό τά χείλη άλγούντος — Ξανά
— ’Ερεύνησε πρώτος τήν στρατόσφαιρα
— ’Αμερικανικό... έν τάξει (άντιστρ.).

16. "Οσα είναι τής Σικελίας — Δεν είναι 
πάντα δίκαιη.

17. Οί άφελεϊς πιστεύουν σ’ αύτά καί οί δει- 
σιδαίμονες (γεν.) — ’Έχει μεγάλη σχέση
μέ τόν Σαρωνικό.

O P  I Ζ Ο Ν Τ 1 Ω Σ

1. Περιβάλλει τό αυγό — Περιοχή τής Κρή
της (γεν.).

2. Ένεφανίσθη ήδη μέ τις πρώτες ζέστες 
(αίτ. δημ.) — ^ορφή μάχης.

3. ’Αραβικόν άρθρον — Προηγείται συνή
θως του... σκέτος — Παλαιό φιλολογικό 
περιοδικό (γεν.) — Πρόθεσις (άντιστρ.).

4. Αίθίοψ φύλαρχος — Διά τούς κίτρινους 
είναι συμή — Άπό αύτήν κατήγοντο οί 
θιννίτες Φαραώ — Λατινική πρόθεσις.

5. ’Έρως τών Λατίνων — Δέν Τ'.ς βλέπομε — 
τό λένε καί σχεδία.

6. Τό άντίθετο τοΰ ζενίθ — Ποσοτική άντω- 
νυμία — Μονάς βάρους (άντιστρ.).

7. Μοντέρνος δρος γιά μαγνητόφωνα (άπλή 
έλληνική άπόδοσις, άντιστρ.) — Καί... οϋ- 
τω καθ' έξής — Ρυθμός τής κλασσικής 
άρχαιότητος (δοτ.).

8. Ξένη άεροπορική έταιρεία — Στόχος τοΰ 
Ίάσωνα — Άπεφάσισαν.

9. Έπίθετον πού άπεδόθη εις τόν Ούέλλιγ- 
κτων (άγγλ.) — Ή μάχη διά τούς άγ- 
γλομαθεϊς.

10. ’Οκτώ φορές — Πρώτο συνθετικό έκρη- 
κτικής ύλης — ’Αόριστη αντωνυμία.

11. Καί έτσι λέγουν τις κουρτίνες — Ε πιτε
λική όμάς τού ΓΕΕΘΑ (άντιστρ.) Αύ
τά άναφέρονται εις τά βουνά.

12. Χώρα τοΰ Μίνωος — Τόν πατάμε — Ρυ
τιδιασμένα (άντιστρ.).

13. Βουλγαρικός οίκος Τό στέλνει Τούρ

κος έρωτευμένος — Μέλλων θεραπευτικού 
ρήματος.

14. Τά σύμφωνα άπό τά «νομικά» — Πρω
τεύουσα κράτους τής Βαλτικής — Είχε έ
παυλη καί τροχιοδρομική στάση — Γαλ
λικός βορράς (άντιστρ.).

15. Νότα — ’Ηταν κάποτε πρεσβευτής τής 
’Αγγλίας στήν Ελλάδα — Άρχαΐον με
λωδικόν όργανον (γεν.) — ’Αόριστος άν- 
τωνυμία.

16. Δέν ένίκησε αύτή — Αύτή άνήκει στή Βο
ημία (γεν.).

17. Παραλιακή (γεν.) — Παληός έκλεκτός 
λογοτέχνης.

Κ Α Θ Ε Τ Ο Σ  .

1. Περιοχή τής ’Αργεντινής — ’Ονομασία 
Τούρκου (γεν.).

2. Όνομαστά τά μαντήλια της — "Οσα κτί
ζονται.

3. Βεβαιωτικόν μόριον τής άρχαίας (άν- 
τιστρ.) — Πολλές πίνει όποιος έχει δυσ
πεψία — Δυό συνεχόμενες λέξεις άπό τόν 
κινηματογραφικό τίτλο «Τό ΝΑΚ καί πώς 
νά τό άποκτησετε» — Σύμφωνα άπό τό 
τίκτω.

4. Τό μικρό όνομα τού πάληού περίφημου ή- 
θοποιού τής όθόνης Τσάνεϋ — Τό ίδιο μέ 
τό 4β όριζοντίως Βιβλικόν πρόσωπον 
— Ό  μόνιμος άντίπαλος τού Σάΐμον Τέμ- 
πλαρ στά άστυνομικά μυθιστορήματα τού

ΔΕΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Σάς δίνουμε τούς τίτλους δέκα πο
λύ γνωστών βιβλίων. "Αν δέν μπορεί
τε νά θυμηθήτε τον συγγραφέα καί 
τον ήρωα καθενός άπ’ αύτά, τοιτάξτε 
στις λύσεις της σελ. 56, άλλα... άσχο- 
ληθήτε καί κάπως σοβαρώτερα μέ τή 
λογοτεχνία...

1) ’Οδύσσεια
2) Ίλιάς
3) Κριτών
4) Παναγία τών Παρισίων
5) Γρατσιέλλα
6) 'Ο θρύλλος τών Φορσάϊτ
7) Ή  ζωή εν τάφψ
8) Ή  δασκάλα μέ τά χρυσά μάτια
9) Τό χρονικό του Σάν-Μτκέλε

10) "Οσα παίρνει 6 άνεμος
ΑΙ λύσει? ε!? σελ. 36
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χώλ, έχουν φανταχτερά χρώματα. /Η  δικαιοσύνη είναι μια μηχανή, πού 
Μόνο στο σαλόνι δικαιολογείται κά- ό-αν κάποιος τή βάλη σέ κίνηση, κει- 
ποιο βαρύτερο χρώμα. τουρτεϊ πια μονάχη της».

ΓΚ Α Λ ΣΓΟ ΥΟ ΡΘ Υ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 1970
'Ο αιώνας μας —  20ός — προς τό 

τέλος του άλλωστε, μάς έχει φορτώ
σει βέβαια μέ πολλές υποχρεώσεις, 
αλλά ή άλήθεια είναι δτι μάς προσ
φέρει καί πολλές άνέσεις. Οί περισ
σότερες άπ’ αυτές άναφέρονται στην 
κατοικία, γιατί έπικρατεΐ τό άξιωμα 
δτι δ άνθρωπος τού 1970 πού είναι 
άναγκασμένος νά κοπιάζη τόσο στή 
δουλειά του, είναι σωστό νά ξεκουρά
ζεται τέλεια στό σπίτι του.

Σάς δίνομε παρακάτω δέκα συμ
βουλές πού βοηθούν ίσως στην άνεση 
καί ομορφιά τού σπιτιού σας.

*

1) Τό σπίτι τού 1970 έχει δσο το 
δυνατόν λιγώτερα έπιπλα. Αυτό έξοι- 
κονομεϊ χώρο καί δίνει στο σπίτι ά- 
πλα καί άνεση.

2) Φροντίστε, δσο γίνεται, ΐά  έπι
πλά σας νά είναι σταθερά στην θέση 
πού διαλέξατε. Έ πιπλα —  έστω καί 
καρέκλες -— πού μετακινούνται διαρ
κώς, αναστατώνουν τό σπίτι.

3) Μήν βιάζεστε στήν έκλογή τών 
επίπλων τού σπιτιού σας καί στήν δια- 
κόσμησή του. Βλέπετε πολλά (έκθέ- 
σεις, εύκαιρίες, περιοδικά, άλλα στη
μένα σπίτια κλπ.) καί διαλέξτε τό κά
θε κομμάτι άφοΰ σκεφθήτε και απο
φασίσετε πού θά τό τοποθετήσετε.

- 4) Ή  έπίπλωση ένός σπιτιού ή έ.)
νός διαμερίσματος είναι άνάλογη: α,θ- 
προς τον χώρο του, β) πρός τόν ρυρο 
μό του, γ) πρός τόν αριθμό τών π τή 
σώπων που τό κατοικούν, δ) πρός 
κοινωνική τους θέση.

6) "Αν τό σπίτι σας έχη λίγα δω
μάτια, τότε έκμεταλλευθήτε τις γω
νιές του. Π.χ. στό ύπνοδωμάτιο τοπο
θετήστε μιά λιτή βιβλιοθήκη, στό σα
λόνι χωρεϊ ίσως ένα καλοβαλμένο 
γραφείο, ή κουζίνα γίνεται άπαραίτη- 
τα καί τραπεζαρία.

7) Τό ακριβό έπιπλο δέν είναι 
πάντα καί τό καλύτερο. Ή  βασικώ- 
τερη προϋπόθεση είναι νά είναι στέ
ρεο καί άνετο.

8) Τά χαλιά στολίζουν πολύ όποι- 
οδήποτε δωμάτιο. Δοκιμάστε στήν 
κρεβατοκάμαρα τις θαυμάσιες ντόπι
ες φλοκάτες μέ τά έξοχα χρώματα. 
Στήν κουζίνα είναι πολύ έξυπηρετική 
μιά άνοιχτόχρωμη ψάθα.

«Αυτός πού φοβάται νά πληάιάση την 
κυψέλη, δέν είναι άξιος τής κηρυ-

(ιΡαξ,>· ς α ι ξ π η ρ

«Ή αρετή είναι τό επανωφόρι πού μάς 
άποαέ/ει πάντα στις κακοκαιρίες». 

r  ρ ι ς π ε ν

«"Αν ένα βιβλίο χρειάζεται τήν υπο
στήριξη ενός μεγάλου όνό_ματος, είναι 
βιβλίο χωρίς άξια»'. Κ0ΛΤ0„

«Δέν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή για 
ένα γέρο, άπό τό νά μήν έχη νά πα- 
ρουσιάση άλλη απόδειξη πώς εζησε,
παρά μόνο τά χρόνια του».

r  ς ε ν ε κ α ς

9) Γιά τά έπιπλα υπάρχουν χίλιοι 
μοντέρνοι ρυθμοί. 12στοσο έχουν μεί
νει πάντα τής μόδας ώρισμένοι κλασ
σικοί τύποι δπως τού «άνακτος», καί 
Αουδοβίκου 16ου πού δίνουν έμφανι- 
σή πολυτέλειας. Γιά μικρότερα σπί
τια, τό Σκυριανό καί τό Κερκυραϊκό 
στύλ δίνουν αρχοντιά.

10) "Οσο πλούσια καί άκριβά ε
πιπλωμένο καί άν είναι ένα σπίτι, θα 
μοιάζη φτωχόσπιτο αν δέν έχη κα
θαριότητα (άπόλυτη) καί τάξη (σχο
λαστική) .

δ) Επικρατούν σήμερα στις κα
τοικίες τά χαρούμενα χρώματα πού 
ξεκουράζουν τό μάτι. Κρεβατοκάμα
ρες, λίβινγκ-ρούμ, κουζίνα, μπάνιο,

O O O C O O C O O Ο Ο C C Ο

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
«’Από τις δυσχέρειες γεννιούνται θαύ
ματα».

?Α  Μ Π Ρ Υ Π Ε Ρ

«Πολλές φορές μέχρι νά αποφασίσουμε 
χάνεται ή ευκαιρία». ΣγροΣ

«Άπομακρύνουμε τό λάδι άπό τή φω
τιά καί τούς νέους άπό τά τυχερά παι-

7 χνίδια». φ ρ α γ κ λ ι ν ο ς

«"Ας θυσιάσουμε τή ζωή μας στήν ά-

λ ή θεια>>· Ρ Ο Υ Σ Σ α

«Ή δόξα είναι ένα δηλητήριο’ γ ι’ αυ
τό πρέπει νά παίρνεται σε μικρές δό-

σειι»>>· Μ ΠΑΛΖΑΚ

ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
— «...Ή παρέλαση προχωρούσε καί 
ό σημαιοφόρος κρατούσε τή σημαία ο
πού στήν κορυφή της κυμάτιζε ό σταυ- 
ρός».
—  «Κοσμογραφία είναι μιά έπιστή- 
μη συγγενής πρός τήν λαογραφία, ορ
θογραφία καί καρδιογραφία».
—  «Ή ενόργανος γυμναστική καί ή 
ενόργανος χημεία είναι δύο έπιστή- 
μες πού έξετάζουν τή γυμναστική καί 
τή χημεία μέ ,τή βοήθεια διαφόρων ορ
γάνων».
— Ή  χλωροφύλλη βρίσκεται μόνο 
στά χλωρά φύλλα, ένώ άντίθετα στό 
ξερά φύλλα βρίσκεται ή φυλλοξέρα».
—  «Στό δρος θαβώρ έγινε ή μετα
μόρφωση τού Κυρίου δπου ό Χριστός 
άπό άγγελος μεταμορφώθηκε σέ θεό».



Άναστασιάδης Γ. 
Γάτσιος Νικ. 
Ιίαπαδάκης Άλέξ. 
Οικονόμου Κων. 
Κουρούσης ΙΙαν. 
Ζώης Ευάγγελος 
Καρυώττ^ς Παν. 
Άμαξόπουλος Θεολ. 
Ζιανίκας Κων. 
Κάρυο’)της Διον. 
Λαγγάρης Παν. 

ηκωνσταντινί-

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Ε ΙΙ ΤΗΝ 
ΣΧΟΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ 

ΧΩΡΟΦΥΑΚΗΣ

Κατά τάς διενεργηθείσας άπό 6ης 
εως 11ης μηνός Ιουνίου 1970 εξετά
σεις διά τήν εισαγωγήν είς_ τήν Σχο
λήν 'Αξιωματικών Χωροφυλακής 
Άνθυπασπιστών. καί Ενωμοταρχών, 
έκ των έπιτυχόντων είσάγονται κατά 
σειράν οί κάτωθι

Ι.Έ νω μ/ρχης Τριαντάφυλλου Γ.
2. » ·■
3.
4.
5. »
6 .

7. »
8. »
9.

10.
11 .

12.

13. »

14
15
16 
17 
18. 
19 
20. 

21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

δης Γεώργιος 
» Φριτζάλας Γεώργ.
» Δελφάκης Παν.
» Κορώνης Άντ.
» Ζουμπούλης Άλέξ.
» Βασταρούχας ΙΙαΰλος
» Γορανίτης Γεώργ.
» Μπαρμπαγιάννης Ί ,

Άνθ/στής Τζέρπος Κωνστ. 
Ένωμ/ρχης Γκολφινάπουλος Χρ.

» Ζαφειρόπουλος Γ.
» Δήμος Νικ.
» Μαθιουδάκης Νικ.
» Γαλατιανός Νικ.
» - Άναγνωστάτος Διον.
» Κοντογιαννίδης θ .
» Βλάχος Θεόδωρος
» Σπεργιάννης ’Ιωάν.
» ΙΙαπαχριστου Τρ.
» Γιαννακόπουλος Ί .
» Φιλιππίδης Βασίλ.
» Βλαχόπουλος Χαράλ.
» Τεμπέλης Δημ.
» Τσαπάκης Ήρακλ.
» Βλάχος Άλέξ.
» Ζαγκλής θεόδ.
» Μόσχος Παύλος

.» Στρίκος Δημ.
Επίσης είσάγονται καθ’ ύπέρβασιν 

δυνάμει ευεργετικών διατάξεων ο: κά
τωθι:

Ι .’Ενωμ/ρχης Μπανδς Γεώργιος
2. » Κοντέας Δημ.
3. » Τσόγ'κας Γεώργ.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

1) Διά τού άπό 20.5 1970 Β. Δ. 
προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοϋ Άν- 
θυπασπιστοΰ Γ ' τάξεως οί κάτωθι Έ- 
νωμοτάρχαι : Κυριακόπουλος Χρή- 
στος, Ραχιώτης Κωνσταντίνος, Βάρ
διας Χρηστός καί Κοκότης Γεώργιος.

2) Διά τής ύπ’ άριθ. 30) 33) 28γ 
άπό 9.6.1970 Διαταγής τού Α ρχη
γείου προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοϋ 
’Ενωμοτάρχου οί Τπενωμοτάρχαι : 
Συγγούνης Παναγιώτης, Τσουράκης 
Χρηστός, Μανιόπουλος Κωνσταντίνος, 
Καρανίκας Κωνσταντίνος, Καραγε- 
ώργος Ευάγγελος, Αθανασίου Βάϊος 
καί Καρανάσιος Λάμπρος.

3) Οι κάτωθι Χωροφύλακες δυνά
μει τοϋ Ν.Δ. 383) 69 προήχθησαν εις 
τόν βαθμόν τού Υπενωμοτάρχου εκτός 
όργανικών θέσεων ως κριθέντες τελι- 
κώς ανίκανοι διά τήν ένεργόν υπηρε
σίαν τής Χωροφυλακής, διά λόγους 
υγείας: Βουλγαράκης Παντελής, ΙΙο- 
ταμιάνος Γεράσιμος, Ματθαιακάκης 
Μιχαήλ, Σαχτουριανάκης Γεώργιος, 
Λέκκας Κωνσταντίνος, Λουρίδας Κων 
σταντΐνος καί Βισκαδοΰρος Γευύργιος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Διά Βασιλικού Διατάγματος έκδο- 
θέντος τήν 10.6.70 προήχθησαν εις 
τόν βαθμόν τοϋ Μοιράρχου Ίατροϋ 
πρός κάλυψιν κενών όργανικών θέσε
ων οί Υπομοίραρχοι Υπίατροι: α)
Γόβας Ευθύμιος καί β) Τάσιος Νικό
λαος. Ο  ^

ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ

Εις τούς κατωτέρω όπλίτας απενε- 
μήθησαν αί κάτωθι ήθικαί άμοιβαί:

α) Χωροφύλαξ Μπαμπάτσικος Ά - 
στέριος τού 'Τριαντάφυλλου, «Άπλοΰς 
’Έπαινος» κ. Άρχηγοΰ, «διότι υπη
ρετών εις τήν Τποδ. Γεν. Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης χάρις εις τόν άξιέπαι- 
νον ζήλον, εργατικότητα καί παρατη- 
ρητικότητά του, έπέτυχε S.’ εύστοχων 
καί μεθοδικών ένεργειών του τήν σύλ- 
ληψιν πέντε επικινδύνων κακοποιών, 
κλείπτών, διαρρηκτών, οίτινες συμπή- 
ξαντες σπείραν διέπραξαν άπό κοινού 
σωρείαν κλοπών, έπί δίμηνον».

β) Χωροφύλαξ Κακαμανούόης Θε

όδωρος τού Δήμου, ’Απλούς Έ π α ι
νος» κ. Αρχηγού, «διότι ύπηρετών 
εις τό Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, 
0Γ εύστοχων ένεργειών του έπέτυχε 
τήν έπισήμανσιν έπικινδύνου διαρρή
κτου, διαπράξαντος έν Ήρακλείφ πε
ρί τάς είκοσι κλοπάς, δστις τελικώς 
συνελήφθη».

★

Τήν 29.4.70 διενεργήθησαν εξετά
σεις διά τήν μετάταξιν Χιυροφυλάκων 
εις τάς Τεχνικάς Υπηρεσίας. Έ κ τών 
προταθέντων έξ ύποφηφιών επέτυχον 
οί εξής τρεις: α) Χωροφύλαξ Καρα- 
κώστας Ήλίας,. β) Χωροφύλαξ Κυ- 
ριανάκης Γεώργιος καί γ) Χωροφύ
λαξ Ράντης Γεώργιος.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΙ Μ ΕΤΑΛΛΩΝ

Κατόπιν άποφάσεως τής ήγεσίας 
τού Σώματος έγένετο ή προμήθεια 3 
φορητών ανιχνευτών μετάλλων tk ο
ποίοι κατενεμήθησαν άνά είς εις τήν 
Γποδ) σιν ’Ασφαλείας ΙΙροαστείων 

Πρωτευούσης, Τποδ) νσιν Γενικής Α 
σφαλείας Θεσσαλονίκης καί Διεύθυν- 
σιν Τεχνικών 'Γπηρεσιών τού Α ρχη
γείου, δυνάμενοι νά χρησιμοποιηθούν 
άπό δλας τάς ύπηρεσίοις τού Σώματος.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ Α ΙΜ ΟΔΟΤΗΣ

Ό  κ. Δημήτριος Σταθόπουλος, κά
τοικος Αθηνών άπό τού έτους 1954 
μέχρι σήμερον διά 394 μεταγγίσεων 
προσέφερε 175 κιλά αίματος αφιλο
κερδώς είς πάσχοντας συνανθρώπους 
του. Ό  άνωτέρο) αιμοδότης τήν 22.5. 
70 μετέβη εις ΝΙΜΤΣ καί εχορήγη- 
σεν έθελοντικώς 400 γραμμάρια αί
ματος διά τήν άποκατάστασιν τής υ
γείας τού άσθενοΰντος Συνταγματάρ
χου έ.ά. κ. Χρήστου Ράλλη, τοΰτ’ αύ- 
τό δέ Ιπραξε καί κατά το παρελθόν 
0Γ άλλους άνδρας τού Σώματος. Ό  
κ. Δημήτριος Σταθόπουλος έπίστευσεν 
είς τήν ιερότητα τού θεσμού τής αιμο
δοσίας καί έγινεν δ πρώτος εθελοντής 
αιμοδότης, τό δέ αίμα του ερρευσεν 
είς τάς αρτηρίας πασχόντων συνανθρώ 
πων καί έχάρισεν είς αύτούς τό πολύ
τιμον δώρον τής υγείας. Εύγε.



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΧ Σ Χ Ο Λ Η Ν
Α Ξ ΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  ΧΩΡΟΦ/ΚΗΣ
’Από τής 6ης έως 11ης ’Ιουνίου έ.

I. ελα,βον χώραν εις ’Αθήνας έςετάσεις 
υποψηφίων ’Ενωμοταρχών καί Άνθυ- 
πασπιστών διά τήν εισαγωγήν των εις 
τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής.'Εις τούς υποψηφίους έδόθησαν 
πρός άνάπτυξιν τά εξής θέματα:

' 1) "Εκθεσις ιδεών: «Διατί ή 'Ελ
λάς Ανήκει είς τον Δν—κόν κόσμον».

2) Ποινικός Κώδ.ς: α; Πότε υπάρ
χει άξιόποινος πράξις και πώς αυτή 
τιμωρείται, β) Ό  Α έπιθυμών νά έκ- 
οικηθή, μεταφέρει είς τό υπόγειον τής 
οικίας τοΰ Β _μερος των κλαπέντων 
παρ’ αυτού άντικειμένων με τήν ελπί
δα ότι ταύτα θά άνευρεθοΰν ζατα τήν 
έρευναν τής αστυνομικής αρχής. Ποι
αν αξιόποινον,πρδξιν Ιτέλεσε καίι πώς 
αυτή τιμωρείται;

3) Ποινική Δικονομία: α) Ποιος 
έχει δικαίωμα νά ύποβάλη μήνυσιν 
περί Αξιοποίνου πράξεως; β) Είς τόν 
’Αστυνομικόν Σ . Αμάρχην προσήλθεν 
6 υιός τοΰ Δ διά νά δήλωσή ότι ό πα
τήρ του έπιθυμεΐνά άνακαλέση τήν ύ- 
ποβληθείσαν. Ιγκλησιν, τί πρακτεον;

4) Ιστορία: Τί γνωρίζετε περί τής 
Φιλικής Εταιρείας (ίδρυταί, τόπος 
καί χρόνος συγκροτήσεως, σκοποί, όρ- 
γάνωσις, ποιος καί πώς έξελέγη Αρ
χηγός, Αποτελέσματα καί χαρακτηρι
σμός ιδρυτών και μελών της) .

5) Γεωγραφία: α) Νομός Ίωαννί- 
νων, όρια, δροι, ποταμοί, πόλεις καί 
προϊόντα, β) ’Ιρλανδία, θεσις, όρια, 
πληθυσμός, οροί, ποταμοί καί πόλεις.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΟΚΙΜ Ω Ν
Σ Χ Ο Λ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Έ Σ
Άπό 21— 25) 5) 70 έπραγματοποι- 

ήθη πενθήμερος εκπαιδευτική εκδρο
μή τών Δοκίμων ‘Αξιωματικών Β' 
τάξεως οϊτινες μετέβησαν είς Πελοπόν- 
νηο'ν (Τρίπολιν, Άρχαίαν Ολυμπί
αν, Πύργον, Κυπαρισσίαν, Πΰλον, Κα
λαμάταν, Σπάρτην, Μυστράν, Ναύπλι- 
ον, Κόρινθον) πρός έπίσκεψιν τών αρ
χαιολογικών, ιστορικών χώρων καί 
λοιπών Αξιοθεάτων.

*

Άπό 22— 26) 5) 70 έπραγματοποι- 
ήθη καί ή πενθήμερος Ικπαιδευτική 
Ικδρομή τών Δοκίμων ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής Α ' τάξε.ος, οϊτινες με
τέβησαν εις Βόρειον Ελλάδα (Καβά
λαν, Ξάνθην, Καστανέαν, Κομοτινήν, 
Σέρρας, Σιδηρόκαστρον. ’Οχυρόν Ροΰ-

πελ, Θεσσαλονίκην, Φυλάκιον Προμα- 
χώνος^ πρός_ έπίσκεψιν τών Αρχαιο
λογικών, ιστορικών χώρων καί λοιπών 
Αξιοθεάτων.

♦**

Άπό 16—20) 5) 70 έπραγματοποι- 
ήθη πενθήμερος Ικπαιδευτική έκδρο- 
μή τών Δοκίμων 'Υπενωμοταρχών είς 
τήν Κρήτην. Μετέβησαν είς Ηράκλει
ον, Κνωσόν, Ρέθυμνον, Φαιστόν, Χα
νιά πρός έπίσκεψιν αρχαιολογικών, ι
στορικών χώρων καί λοιπών Αξιοθε- 
άτων.

ΕΞΕΤΑΖΕ?!
Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧ

Έκοινοποιήθη είς τάς Υπηρεσίας 
τοΰ Σώματος έγκύκλιος τών κριθέντων 
ώς καταλλήλων διά τάς εξετάσεις τοΰ 
Β' Τμήματος τής ΣΟΧ Χωροφυλά
κων, Δοκίμων Χωροφυλάκων καί ιδι
ωτών. Ό  αριθμός τών υποψηφίων ι
διωτών Ανέρχεται είς 2.350, τών δέ 
Χωροφυλάκων καί Δοκίμων Χωροφυ
λάκων είς 764 Αποφοίτους Γυμνασίου 
καί 189 μή Αποφοίτους. ΑΕ εξετάσεις 
θά λάβουν χώραν Από 21 έως 24 ’Ιου
λίου έ.Ι. είς Αθήνας καί Θεσσαλονί
κην ταυτοχρόνως.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΔΞΙΩΜ/ΚΩΝ - Α ΝΘ ΥΠ /Σ ΤΩ Ν

Τό τρίτον δεκαήμερόν μηνός ’Ιου
νίου συνήλθον τά υπηρεσιακά Συμβού
λια μεταθέσεοϊζ τών Αξιωματικών καί 
Άνθυπασπιστών καί προέβησαν είς 
τήν σύνταξιν τών ετησίων πινάκων με- 
τατιθεμένων Αξιωματικών καί Άνθυ- 
πασπιστών, οί οποίοι θά Ανακοινω
θούν έντός τοΰ μηνός ’Ιουλίου διά τήν 
πραγματοποίησίν των.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΧΩ ΡΟΦ ΥΛΑ ΚΩ Ν ΑΘ ΛΗ ΤΩ Ν

Οί Χωροφύλακες Αθληταί τής 'Υ
πηρεσίας Φυσικής Αγωγής καί Α 
θλητισμού προπονηθέντες εντατικούς 
έπέτυχον κατά τήν διαρεύσασαν χει
μερινήν καί εαρινήν Αθλητικήν περί
οδον λίαν Αξιολόγους επιδόσεις αί κυ- 
ριώτεραι τών όποιων έχουν ώς έξης:
α Χωρ/λαξ Ήλιάδης Πελοπίδας τήν 

19.4.70, κατά τήν τελευταίαν ή- 
μέραν τών δ ιορσυλλογικών Αγώνων 
στίβου έπέτυχεν είς τό Αλμα έπι 
κοντώ έπίδοσιν 3.75 μ. Αυτή απο
τελεί νέαν Ατομικήν έπίδοσιν τού

άθλητοΰ καί είναι ή τρίτη καλύτερα 
Ελληνική έπιΟοσις όλων τών έπο- 

χών.

β. Χωρ/λαξ Νικολαΐδης Παντελής. 
Κατά τούς ίδιους ώς άνω Αγώνας, 
είς τό άλμα έπί κοντώ ίσοφάρισεν 
τήν Ατομικήν του έπίδοσιν μέ 4.80 
μ., αυτή Αποτελεί τήν δευτέραν κα· 
λυτέραν Ελληνικήν έπίδοσιν δλων 
τών έποχών μετά τήν έπίδοσιν 5.36 
μ. τοΰ Πρωταθλητοΰ Ελλάδος Χρ. 
Παπανικολάου.

γ. Χο)ρ/λαξ Κούσουλας ’Ιωάννης. 
Τήν 28.4.70 κατά τήν τέλεσιν τοΰ 
Έαρινοΰ Πρωταθλήματος Στίβου έ
πέτυχεν είς τό αλμα είς ύψος επίδο- 
σιν 2.13, ήτες Αποτελεί νέον Πανελ
λήνιον Ρεκόρ. .

δ. Χωρ/λαξ Νακόπόυλος Παναγιώτης 
τήν 9.5.70 είς Ημερίδα Αγώνων 
στίβο" τοΰ ΣΕΓΑΣ έπέτυχεν είς τό 
Αγώνισμα 3.θ00μ. μετά φυσικών 
έμποδίων έπίδοσιν 8 '5 7 ' '2 , ήτις Α
ποτελεί νέαν Ατομικήν έπίδοσιν, τήν 
δευτέραν καλυτέραν Ελληνικήν ό
λων τών έποχών μετά τήν έπίδοσιν 
τοΰ τέως Χωροφύλακος Παπαβασι- 
λ.είου Γεωργίου οστις κατέχει τήν 
Πανελλήνιον έπίδοσιν άπό δεκαετί
ας.

ε. Χωρ/λαξ ' ΙΙολυχρονάκης Αθανά
σιος. Κατά τήν ιδίαν ήμέραν τών 
ώς άνω (δ) αγώνων έπέτυχεν είς 
τό άλμα άπλοΰν έπίδοσιν 7.39μ. ή- 
τις Αποτελεί νέαν Ατομικήν έπιοο- 
σιν τοΰ άθλητοΰ. ’Επίσης δέον νά 
σημειωθή δτι είς τό Αγώνισμα τοΰτο 
ό Ανωτέρω έπεβλήθη πλειάδος Α
θλητών μεταξύ τών οποίων τών 
Πρωταθλητών Ελλάδος Μαγκλάρα 
Δημ. καί Βλάση Π.

στ. Χωρ/λαξ Μπιρμπίλης Γεώργιος. 
Κατά τούς διεξαχθέντας κατά μήνα _ 
Απρίλιον 1970, Ψίασυλλογικούς ή 
γώνας στίβου έσημείωσεν, είς τόν 
δρόμον 400μ. μετ εμποδίων, έπι- 
δοσιν, 52",6 ητις Αποτελεί την 
καλυτέραν Βαλκανικήν κατατ.-,- 
παρούσαν άγωνιστ; κήν περίοοον.

ζ. Xfop/λαξ Ζαχαροπουλος Σπήλ,ος. 
Κατά τήν 8.5.70 εις το Εαρινόν 
Πρωτάθλημα στίβου, έπέτυχεν είς 
τό Αγώνισμα 800 μ., έπίδοσιν 1 
52’ 6. ή οποία είναι η καλύτερα ε- 
πιτευνθεΐσα Ελληνική κατά τήν 
παρούσαν Αγωνιστικήν περίοδον και 
προδικάζει βελ'τίωσιν τής_ Πανελ
λήνιου τοιαύτης, έντός τοΰ εγγύς 
μέλλοντος.



i
Καν Βασιλικήν Κουραβάναν :

ΙΙροκειμένου τύχετε άπαντήσεως έ- 
πί τον ερωτήματος σας παρακαλούμεν 
δπως γνιυσθή ήμϊν δ βαθμός σας καί 
πλείονα στοιχεία τής υπηρεσιακής 
σας καταστάσεως.

Χωροφύλακα κ. Κουλούρην Νι
κόλαον :

Δικαιούσθε συντάςεως άντιστοιχού- 
σης εις 41) 50 ήτοι 3.256 δραχμάς ά- 
πό τό Δημόσιον. Συμφέρον σας είναι 
νά άπολυθήτε μετά τήν 18-7.70 όπό- 
τε θά έχετε 43) 50 καί θά τύχετε επι
δόματος πολυετίας 22% καί ή σύντα
ξίς σας θά είναι ηύξημένη.

Υπενωμοτάρχην Κ . Μαργαριτσα- 
νάκην Γεώργιον :

Έξερχόμενος του Σώματος τήν 1.1. 
71 ή μηνιαία σύνταξίς σας θά άντι- 
στοιχή εις 37)50 ήτοι σύνταξις δρχ. 
3.192, μέρισμα ΜΤΣ καί ΕΤΧ 407 
καί 535 δρχ. άντισΐοίχως. Βοήθημα 
έκ ΤΑΟΧ δρχ. 96.840 περίπου. Συμ
φέρον σας είναι νά άπολυθήτε τήν 11. 
5.71 διότι θά λάβηΐε άποδοχάς κα
τηγορίας 24 ετών καί άνω.

'Υπενωμοτάρχην κ. Σαρτζετάκην 
Γεώργιον :

Τήν 31.12.70 θά έχετε πραγματι
κήν υπηρεσίαν 25 έτη 1 μήνα καί 15 
ήμερος, ήτοι 35) 50, ή σύνταξίς σας 
θά είναι: Δημοσίου δρχ. 3.189, μέρι
σμα άπό ΜΤΣ καί ΕΤΧ δρχ. 357 καί 
535 άντιστοίχως. Βοήθημα άπό 
ΤΑΟΧ δρχ. 99.530 περίπου. Έάν έ
χετε ΒΖΕ ό χρόνος προστίθεται ώς 
συντάξιμος. Ή  τυχόν υπηρεσία σας 
εις έθνικάς δργανώσεις πρό τής κατα- 
τάξεώς σας δέον νά άναγνωρισθή πρό- 
τερον ώς χρόνος δημοσίας ’υπηρεσίας.

Χωροφύλακα κ. Σαπουντζάκην 
Άνδριανόν ι

Έάν άπολυθήτε τήν 13.11.70 μέ 
25ετή υπηρεσίαν, θά έχετε 41) 50, ή
τοι θά πάρετε σύνταξιν άπό τό Δημό
σιον δρχ. 3.298, μέρισμα ΜΤΣ δρχ. 
421 καί μέρισμα ΕΤΧ δρχ. 472. Έ 
άν άπολυθήτε τήν 31.12.73 θά έχετε 
48) 50 καί θά πάρετε σύνταξιν Δημο
σίου δρχ. 4.374, μέρισμα ΜΤΣ 467 
δρχ. καί μέρισμα ΕΤΧ δρχ. 535.

Χωροφύλακα κ. Πατσιούραν Νι
κόλαον :

Τήν 17.7.71 θά έχετε 29 έτη συν
τάξιμα ήτοι 43) 50 καί θά πάρετε

σύνταξιν Δημοσίου δρχ. 3.459, μέ
ρισμα ΜΤΣ δρχ. 421 καί μέρισμα 
ΕΤΧ δρχ. 472. Έπίσητ βοήθημα 
ΤΑΟΧ δρχ. 87.248.

Χωροφύλακα κ. Καλοσκόπην Δη- 
μήτριον :

’Απολυόμενος έκ του Σώματος σή
μερον μέ 28 έτη συντάξιμα, θά λαμ- 
βάνητε 41)50 ήτοι σύνταξιν Δημο
σίου δρχ. 3.298, μέρισμα ΜΤΣ δρχ. 
421 καί μέρισμα ΕΤΧ δρχ. 472. Βο
ήθημα ΤΑΟΧ δρχ. 75.768. Επίσης 
σάς πληροφοροΰμεν δτι δικαιούσθε βα
σικού μισθού κατηγορίας 24 ετών καί 
άνω, δθεν άποτανθήτε υπηρεσίαν σας 
προς τακτοποίησιν.

Άνθυπασπιστήν κ. Ν. Γ. Φ. :
Δεν δικαιούσθε άποδοχών Ενωμο

τάρχου καθ’ δσον αύται είναι μικρό- 
τεραι κατά 66 δρχ. Διαφορά υπάρχει 
διά τούς ύπηρετούντας εις τήν α' πε
ριφέρειαν.

Ενωμοτάρχην κ. Παϊζάκην Γε
ώργιον :

Έλήφθησαν αί άπό 5 καί 6.6.70 
έπιστολαί σας αΐτινες καί διεβιβά- 
σθησαν εις τάς άρμοδίας Διευθύνσεις 
τού ’Αρχηγείου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΛΗΨΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι 
διά τό περιοδικόν: 1) Άντ) ρχου κ. 
Τσικούρη Χίαν. «Αστυνομικός θε
σμός», 2) Ταγματάρχου κ. Κουνελά- 
κη «Γνωριμία μέ τήν Βόρειον Ελλά
δα», 3) Μοιράρχου κ. ίίετροπούλου 
«’Ασφάλεια 1 Ιροέδρου ΗΠΑ», 4) Μοι
ράρχου κ. Νικολοπούλου Β. Γ. Μπάμ 
πούλας ή φίλος», 5) Χωροφύλακας κ. 
Μαθιουδάκη Κ. «Στήν Πατρίδα», 6) 
κ. Μπόντα Γεωργίου «Αρχοντικά καί 
έκκλησίαι Σιατίστης», 7) κ. Σκορδί- 
λη Γεωργίου «Χιλιασταί, εχθροί τής 
πίστεως ημών καί τής πατρίδας».

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΕΚΑ ΙΙΡΩΕΣ —  ΣΕΓΓΡΑΦΕΙΣ
1. Ό  Όδυσσεύς ("Ομηρος) .
2. Ό  Άχιλλεύς βασικώς_ καί γενι- 

κώτερον δ Τρωικός πόλεμος ("Ομη- 
Ρ°ζ) ;

3. Ό  Σωκράτης, εις διάλογον μέ 
τον μαθητή του Κρίτωνα (Πλάτων) .

4. Οί ήρωες είναι πολλοί: 6 Κουα
σιμόδος, ή Έσμεράλδα, ό Φοίβος κ.ά. 
(Β. Ούγκώ) .
5. Ή  Γρατσιέλλα, κόρη ψαράδων 

τής Προβηγκίας (Άλφόνσος Λαμαρ- 
τϊνος) .

6. Ή  τυπική άστική ’Αγγλική οικο
γένεια Φόρσαϊτ (Τζών Γκάλσγουώρ- 
θυ).

>

«ΕΑΛΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ 1967-1970» : 
έκδοσις πολυτελής τού Υπουρ
γείου Γεωργίας, ή οποία περι
λαμβάνει τά σημαντικώτερα έ- 
πιτεύγματα τής Επαναστατικής 
Κυβερνήσεως είς τόν τομέα τής 
άγροτικής πολιτικής.

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ Τ Ρ ΙΕ Τ Ι
ΑΣ» : Ενημερωτική έκδοσις 
τού Υπουργείου Οικονομικών. 
Είς ποιον σημεϊον εύρε τήν οι
κονομίαν τής Ελλάδος ή Ε π α 
ναστατική Κυβέρνησις καί τί έ- 
πετεύχθη κατά τήν τριετίαν 
1967-1970 είς τόν οικονομικόν 
τομέα.

«Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ» : Διμηνιαίον έπί- 
σημον περιοδικόν τού ΣΕΠ, σε
λίδες 58, άρ. τεύχους 2, Μαρτίου 1 
-’Απριλίου 1970, τιμή δρχ. 5,1 
μέ πλουσίαν ύλην άναφερομένην 1 
εις τόν προσκοπισμόν

«ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΕΛΑ ΑΣ» : Περιοδι-' 
κόν ένημερώσεως, σελίδες 54.1 
μηνός Μαίου 1970.

7. Τό πολεμικό ήμερολόγιο τού λο-
χία Άντώνη Κωστούλα (Στρατής  ̂
Μυριβήλης).

8. Ή  Σαπφώ —  δασκάλα —  καί 
6 Λεωνής Δρίβας — ζωγράφος 
(Στρατής Μυριβήλης) .
9. Αυτοβιογραφία τού συγγραφέως 

Ά ξελ  Μουντέ.
10. Ή  Σκάρλετ Ό  Χάρα καί ό Ρέτ 

Μπάτλερ (Μάργκαρετ Μίτσελ).
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