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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσα από την βιβλιογραφική ανίχνευση στην έννοια της εγκατάλειψης και την 
συλλογή χωρικών και μη παραδειγμάτων θα δημιουργηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο 
που θα υποστηρίξει την έρευνα με σκοπό την κατανόηση της μετάβασης από τον 

ενεργό χώρο σε ανενεργό κέλυφος. Παραθέτοντας κάποια ‘παραδείγματα1’ 
εγκαταλελειμμένων χώρων, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις έννοιες «κτίζω» 
και «κατοικώ» και τι ρόλο παίζουν οι άνθρωποι ως θνητοί στην ουσία του κατοικείν 

καθώς επίσης και την έννοια της λίστας, του καταλόγου, της συλλογής. Οι ιδέες του 
Martin Heidegger στο βιβλίο του ‘Κτίζειν, «ατοικείν, Σκέπτεσθαι’ και οι ιδέες του 
Umberto Eco στο βιβλίο του Ή ομορφιά της λίστας’ θα μας βοηθήσουν στην 
καλύτερη κατανόηση του θέματος.

Οι προϋποθέσεις της κατοίκησης μέσα στον χρόνο είναι μεταβλητές. Η 

ανάλυση του Heidegger ανταποκρίνεται σ' αυτή τη διαπίστωση, αφού δεν εμφανίζεται 
να υπονοεί ότι «η συγκέντρωση γης και ουρανού, των θεοτήτων και των θνητών» σε 
έναν τόπο γινόταν, γίνεται και θα γίνεται πάντα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, υπό 
συγκεκριμένες μόνο συνθήκες2. Αντιθέτως, είναι σαφές ότι η ικανότητα κατοίκησης δεν 

είναι ενδιάθετη και παγιωμένη στον άνθρωπο, αλλά αποτελεί μια στάση ζωής σε 
συγκεκριμένο κάθε φορά τόπο και χρόνο3. Το τρίπτυχο του Αριστοτέλη: Ποιείν- 
Πράπειν- Νοείν στο έργο του «Μετά τα Φυσικά», θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 

ίσως να αντιστοιχιζόταν με το τρίπτυχο του Heidegger: Κτίζειν- Κατοικείν- Σκέπτεσθαι. Η 
αρχιτεκτονική σκέψη σαν γλώσσα (νοείν-σκέπτεσθαι) είναι το ποιείν (κατασκευάζω- 
κτίζειν).

Ο Umberto Eco στο βιβλίο του Ή ομορφιά της λίστας’ γράφει για τη σημασία 
και τη λειτουργία των καταλόγων στη διαμόρφωση του γούστου και στον τρόπο μέσω 

του οποίου συντίθενται τα δημιουργήματα της παγκόσμιας ευαισθησίας από τον 
καιρό του Ομήρου ως τις ημέρες μας. Μέσα από την έρευνα και την ανάλυση των 
παραδειγμάτων προσπάθησε να συνθέσει έναν κατάλογο- μια συλλογή4, παρά τη

1 το παράδειγμα με την έννοια του προτύπου, ως υπόδειγμα

2 Λέφας, Παύλος, Αρχιτεκτονική και Κατοίκηση, Από τον Heidegger στον Koolhaas, Αθήνα: Πλέθρον, 

2008,σελ.10ό

3 ό.π., σελ 106

4 Με τον όρο συλλογή εννοείται η συγκέντρωση αντικειμένων που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά - 

φυσικά ή νοηματικά.

Λεξικό Τριανταφυλλίδη

συλλογή, η : Ι.η ενέργεια του συλλέγω. 1. το κόψιμο ή η απόσπαση καρπών από δέντρο ή φυτό.2α. 

συγκέντρωση μιας ουσίας, ενός υλικού σε δοχείο, συσκευή κτλ. β. συγκέντρωση υλικών αγαθών από 

συνεισφορές, γ. συγκέντρωση ομοειδών αντικειμένων που έχουν καλλιτεχνική ή επιστημονική αξία ή που 

αποκτούν αξία από τη σπανιότητά τους ή από λόγους προσωπικού ενδιαφέροντος. 3. συγκέντρωση 

στοιχείων. II. το αποτέλεσμα του συλλέγω. 1. το σύνολο των συγκεντρωμένων αντικειμένων που είναι προϊόν
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δαιδαλώδη και κάποιες φορές χαοτική αλλά ταξινομητική κατά τ' άλλα σκέψη του. 

Οργανώνει το περιεχόμενο του βιβλίου του κατά κατηγορίες και είδη. Αυτό λοιπόν που 
τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι ο κατάλογος, η λίστα, η ταξινόμηση, το αθροιστικό 
αποτέλεσμα που παράγεται όταν φτιάχνουμε έναν κατάλογο, μια συντεταγμένη 

δηλαδή, έστω και αν κάποιοι τη θεωρήσουν αυθαίρετη. Συνθέτοντας τα κείμενα 
παράλληλα με την εικονογράφηση κατάφερε να μας δώσει μια «ποιητική» της λίστας, 
το δικό του δηλαδή σύστημα ερμηνείας, που σημαίνει τον τρόπο του να οικειοποιείται 
το έργο των άλλων και να το μεταμορφώνει σε ένα ευφυές παιχνίδι συνειρμών.

Τα κτήρια είναι μηχανές που έχτισαν οι άνθρωποι για να ζήσουν, αλλά όταν τα 
εγκαταλείπουν μένουν ερείπια. Επομένως είναι σαν να εγκαταλείπεται η ιδέα, το νοείν 
και κατ' επέκταση το σκέπτεσθαι. Μέσα από την παρουσίαση ενός συγκεκριμένου 

παραδείγματος μιας εγκαταλελειμμένης κατοικίας του 1960 (εικ. 1) στόχος είναι να 
εξιχνιαστούν οι προθέσεις των αρχιτεκτόνων του μοντέρνου κινήματος και να 
αποδοθούν μέσα από το φίλτρο του συσσωρευμένου χρόνου5. Η ιδέα ήταν η 

δημιουργία ενός αρχείου ανάγνωσης εγκαταλελειμμένων χώρων μέσα από το ποιητικό 
λεξιλόγιο του μοντερνισμού. Ποια είναι τα στοιχεία που κατασκευάζουν μια ταυτότητα 
'λογικής'; Η ταυτότητα μπορεί να ορίζεται μέσα σ’ ένα ορισμένο πλαίσιο και επίσης 
κάθε φορά μπορούμε να ορίζουμε μια νέα ταυτότητα με νέους όρους. Το αρχείο 
λειτουργεί από μόνο του σαν ένα είδος γραμματικής, μια αποφασιστική επερώτηση, 

μια τελεστική πράξη. Ο Derrida ξεκινώντας τη διάλεξη του με τίτλο «Η έννοια του 
αρχείου» αναφέρει ότι η αρχή, ονομάζει την έναρξη και συνάμα την επιταγή6 . Αυτή η 
λέξη συναρμόζει δύο αρχές σε μία: α. την αρχή ως εκκίνηση της φυσικής, της ιστορίας, 

αρχή του πολιτισμού, εκεί που συναντιέται ο πολιτισμός με την ιστορία, εκεί που όλα 
αρχίζουν και β. την αρχή σύμφωνα με το νόμο με την οποία συγκροτείται η κοινωνία με 
βάση το νόμο, «εκεί όπου άνθρωποι και θεοί διατάσσουν, εκεί όπου ασκείται η 
αυθεντία, η κοινωνική τάξη, στον τόπο όπου μετά τη θέσπιση του δόθηκε η τάξη- 
νομολογική αρχή7». Το αρχείο σχετίζεται με την έναρξη του πολιτισμού (δηλαδή η έννοια 
της καταγραφής, η οποία συγκροτείται με την αυθεντία). Σε όλα αυτά σημαντικό ρόλο 
παίζει η διατήρηση της μνήμης, που θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι και η 

θεμελιακή λειτουργία της φωτογραφίας. Το τελευταίο βλέμμα σε χώρους που αργά ή

της συλλογής. 2. βιβλίο όπου είναι συγκεντρωμένα λογοτεχνικά ή επιστημονικά έργα, έγγραφα κτλ. 3α. 

ποικιλία σε εμπορεύματα του ίδιου ή διαφορετικού είδους, β. (παρωχ.) κολεξιόν.

5 χρόνος, ο: 1.(χωρίς πληθ.) η συνεχής εξέλιξη και διαδοχή φαινομένων, καταστάσεων ή ενεργειών. 2. (χωρίς 

πληθ.) α. το διάστημα ανάμεσα σε δύο χρονικά σημεία που είναι διαθέσιμο για κάτι β. ημερομηνία ή 

χρονολογία. 3. (πληθ.) ορισμένη χρονική περίοδος, μέσα στην εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας ή μέσα 

στη ζωή ενός ατόμου.

6 Ντεριντά, Ζακ, Η έννοια του αρχείου, Αθήνα: Εκκρεμές, 1996, μετάφρ. Παπαγιώργης, Κωστής,σελ. 15

7 ό.π., σελ.15
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γρήγορα θα γκρεμιστούν, θα ανακαινιστούν ή θα μείνουν αόριστα σφραγισμένοι- 

καταγράφοντας το κενό ανάμεσα σε μια ζωή και στα πράγματα που στοιχειώνουν 
μετά το τέλος της. Ο χρόνος έχει αναλάβει από καιρό τη λεπτεπίλεπτη εργολαβία της 
φθοράς τυλίγοντας αθόρυβα την ύλη με μια λεπτή επιδερμίδα σκόνης που θαμπώνει 

τα πάντα. Ίχνη κατοίκησης, σοβάς, αλλοιωμένο χρώμα, ρωγμές, έπιπλα, διακόσμηση, 
ταπετσαρίες, ρούχα, παπούτσια, πιάτα, ποτήρια. Η τεκμηριωτική πρόθεση ενισχύεται 
όταν σε κάθε φωτογραφία-σχέδιο καταγράφεται ο τόπος, η χρήση του χώρου, η 
ημερομηνία λήψης, δημιουργώντας ένα μικρό μητρώο πληροφοριών. Ξαφνικά οι 

εγκαταλελειμμένοι χώροι είναι σαν μια αποθήκη αναμνήσεων και παράδοσης. 
Επιπλέον, μια σκηνή εγκατάλειψης στήνεται σε χρόνια και όχι σε ημέρες για να 
μεταλλαχθεί και να αλλοιωθεί ένα κτήριο. Είναι μια στιγμή ενός τεράστιου slow-motion. 

Είναι μια ακινητοποιημένη στιγμή του τότε και όχι του σήμερα, είναι η βύθιση σε μια 
χρονοδίνη. Ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι γίνεται κιβωτός χρόνου και μνήμης.

εικ.1_ εγκαταλελειμμένη κατοικία
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II. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τι είναι όμως οι εγκαταλελειμμένοι χώροι; Είναι χώροι που βρίσκονται μεταξύ 
ζωής και θανάτου. Σύμφωνα με το ερμηνευτικό /εννοιολογικό λεξικό του Γ. 

Μπαμπινιώτη, η λέξη εγκαταλείπω [ετυμ.: εν + καταλείπω< κατά + λείπω(αρχ.= αφήνω)] 

σημαίνει ότι αφήνω (κάποιον/ κάτι) οριστικά και αμετάκλητα, αδιαφορώ για την τύχη 
του(εικ. 2). Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι εγκατάλειψης μιας κατοικίας; Σύμφωνα με μια 

έρευνα του γεωγραφικού Ινστιτούτου, οι εξωγενείς παράγοντες εγκατάλειψης κατοικίας 

είναι;
1. οικονομικοί λόγοι (μεγάλα έξοδα συντήρησης του κτηρίου)

2. φυσικές καταστροφές (πλημμύρα, πυρκαγιές)
3. ανεξάρτητοι παράγοντες (κληρονομιές, κληροδοτήματα και περιούσια 

δημοσίων οργανισμών)
4. αλλαγή κοινωνικών προτύπων

5. περιβαλλοντικοί παράγοντες (μόλυνση, ατμοσφαιρική ρύπανση)
6. δημογραφικοί λόγοι
7. έλλειψη σχεδιασμού στην συγκοινωνιακή υποδομή
8. κοινωνικά προβλήματα( π.χ. αρρώστιες, ανεργία, φτώχεια, κτλ..)

9. αποβιομηχάνιση
10. μετανάστες και χαμηλού βιοτικού επιπέδου κάτοικοι

11. πολιτικοί λόγοι (π.χ. μεταναστεύσεις, αλλαγή πολιτεύματος κ.τ.λ.)
Στα εγκαταλελειμμένα κτήρια υπάρχουν ακόμη κάποια σημάδια (παρ’ όλη τη 

φθορά του χρόνου) ότι κάποιος έμενε εκεί. Το ερείπιο είναι η δεύτερη φάση της 
εγκατάλειψης, αφού συχνά σε αυτό δεν υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης ζωής. Η στέγη 
είναι το κομβικό σημείο σε ένα κτήριο, από την στιγμή που πέφτει, το κτήριο περνάει 
στο στάδιο του ερειπίου. Τότε η φύση και οι διάφοροι μικροοργανισμοί αρχίζουν να 
κυριεύουν και να «κατοικούν» το κτήριο. Το ερείπιο γίνεται σιγά σιγά ένα με το τοπίο. Το 
ερείπιο δεν ανήκει σε κανέναν δηλαδή είναι κοινό για όλους, ενώ τα εγκαταλελειμμένα 
έχουν ιδιοκτήτη, ανήκουν σε κάποιον, υπάρχει ακόμη κάποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
έστω και τυπικά.

Η απουσία της παρουσίας της ανθρώπινης ζωής γίνεται αισθητή αμέσως μόλις 
επισκεφτείς ένα τέτοιο χώρο. Το ίχνος της ζωής αρχίζει και γίνεται πιο ισχυρό από τη 

μορφή. ‘Το να ζεις, είναι το να αφήνεις ίχνη' έγραψε ο Walter Benjamin γράφοντας για 
την γέννηση του interior8. Στο εσωτερικό του κτηρίου όλα είναι μεγεθυσμένα. Υπάρχει

8 Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity, Modern Architecture as Mass Media, USA: The MIT press, 1998,

σελ. 233
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αφθονία σε καλύμματα, σεντόνια, θήκες στην οποία τα ίχνη καθημερινών αντικειμένων 

είναι αποτυπωμένα9. Τα ίχνη του κατοίκου σφραγίζουν το εσωτερικό του κτηρίου.

Ο πολιτισμός μας είναι ένας πολιτισμός της λίστας, υπονοεί ο Eco και αυτό που 
τον ενώνει με το παρελθόν, είναι η ιδέα του αρχείου και του καταλόγου. Η λίστα γίνεται 

ένας τρόπος για να επανεξεταστεί ο κόσμος, για να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις 
ανάμεσα σε άσχετα μεταξύ τους πράγματα, σε κάθε περίπτωση για να αμφισβητούμε 
όσα γίνονται αποδεκτά από την κοινή λογική. Υπάρχουν λίστες που γράφονται για 

πρακτικούς σκοπούς και είναι πεπερασμένες, όπως η λίστα όλων των βιβλίων μιας 
βιβλιοθήκης· υπάρχουν όμως και λίστες που θέλουν να περιλάβουν ποσότητες μη 
μετρήσιμες, λίστες που δεν ολοκληρώνονται ποτέ, που φτάνουν στα όρια του 
άπειρου. Πρόκειται για καταλόγους που συχνά φτιάχνονται για να συνδέει κανείς 

στοιχεία που δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους.

εικ. 2_ εσωτερικό από συγκρότημα κατοικιών, Moisei Ginzburg & Ignatii Milinis, Μόσχα, Ρωσία (πηγή Lost 

Vanguard Found)

o.n., σελ. 2339
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α. Συλλογή παραδειγμάτων από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο

• Ροδογύνη_ Andre Pieyre de Mandiargues
Ο συγγραφέας ξεκινά την αφήγηση με την περιγραφή ενός παρατημένου υπόστεγου. 
Όι πόρτες δεν κλείνουν, μιας και τίποτα δεν κινδυνεύει να κλαπεί.... το μέταλλο είναι 

διαβρωμένο από σκουριά και ξεκολλά σε φαρδιές πλάκες, μουσκεμένες κι αυτές10....’
• Οι σημειώσεις του Μόλτε Λάουριντς Μπρίγκε_ Ράινερ Μαρία Ρίλκε

Καθώς κάνει μια βόλτα στο δρόμο, αρχίζει να παρατηρεί και να περιγράφει τα σπίτια 
που υπέστησαν αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, όπως το χρώμα των τοίχων που 

με τον καιρό γινόταν από γαλάζιο σε μουχλιασμένο πράσινο, το πράσινο σε γκρίζο και 

το κίτρινο σ’ ένα παλιό, εφθαρμένο άσπρο που σήπτεται11.
• Η πτώση του οίκου των λσερ_ Edgar Allan Poe

Ο αφηγητής εξιστορεί πως φτάνει στο σπίτι του φίλου του έπειτα από μια ολόκληρη 

μέρα ταξιδιού με το άλογο του και ποια είναι η πρώτη εντύπωση που έχει για το σπίτι' 
την πελιδνή του πρόσοψη, τα παράθυρα του, που ήτανε σαν μάτια αδειανά12... Στο 

τέλος είναι συμβολικό πως το σπίτι «πεθαίνει» όταν αγκαλιάζονται και πεθαίνουν τα δυο 
αδέρφια Ώσερ, η αποσύνθεση της οικογένειας των Ώσερ.

• The architectural uncanny_Anthony Vidler

O Victor Hugo περιγράφει ένα «στοιχειωμένο» σπίτι στο Gernsey Village το οποίο 
φαίνεται καθ’ όλα λειτουργικό (χωρίς φθορές) αλλά τα άδεια παράθυρα π.χ. δίνουν 
έναν ανθρωπομορφικό αέρα. Συνήθως τα εγκαταλελειμμένα σπίτια (και στην 
περίπτωση του Hugo) γίνονται σπίτια από κλέφτες, φυγάδες, αποστάτες... Το σπίτι 
όπως και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει σκελετός13.

• Goodbye Lenin_ Wolfgang Becher
Ο Αλεξ με τη φίλη του βρίσκουν ένα εγκαταλειμμένο διαμέρισμα στο Ανατολικό 
Βερολίνο και μπαίνουν μέσα. Σκοπός τους είναι να βρουν τρόφιμα και προϊόντα από 

την εποχή πριν πέσει το τείχος και όλα δυτικοποιηθούν. Ο χρόνος έχει παγώσει, όλα 
είναι σκονισμένα, αλλά στη θέση τους και ψάχνουν για να βρουν κονσέρβες, κουτιά 
από τρόφιμα κτλ. ώστε να τα δώσουν στην μητέρα του Αλεξ για να την προστατέψουν 

από τα νέα της ενοποίησης, επειδή η υγεία της είναι εύθραυστη και μπορεί να πεθάνει.
• Ο γιος του φύλακα_ Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος-

10 Pieyre de Mandiargues, Andre, Ροδογύνη, Αθήνα: 1985, Αγρα, μετάφρ. Παλλαντίου, Λήδα, σελ.79

11 Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Οι σημειώσεις του Μόλτε Λαουρίντς Μπρίγκε, Αθήνα: Το Ροδακιό, μετ. Δημ. Δήμου, 

σελ.33

12 Poe, Edgar Allan, Οίκος των Ώσερ, Αθήνα:Γράμματα, 1979, μετάφρ. Πολίτης, Κοσμάς 

Rasmussen, Steen Eiler, Experiencing Architecture, USA: The MIT press, 1997, σελ. 89

13 Vidler, Anthony, The architectural Uncanny: Essays in the modern unhomely, USA: The MIT press, 

1992,σελ.20
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Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια αναζήτησης του Ηλία, ο Μάρκος φτάνει στο χωριό 

της μητέρας του, ένα από τα εγκαταλειμμένα χωριά της Πίνδου. «Εγκλωβισμένος» στο 

χωριό, ο Μάρκος αρχίζει να συναναστρέφεται με τους λιγοστούς κατοίκους του: τον 
Ηλία, τον πατέρα του -επί πληρωμή «φύλακα» του έρημου χωριού, τον κωφάλαλο 
αδερφό του, την κυρα-Δήμητρα και τον μπάρμπα-Κώστα, την Τίνα, που ήρθε με τον 

αδερφό της Σπύρο από την Αθήνα για να τον βοηθήσει να απεξαρτηθεί από τα 
ναρκωτικά. Στο μικρό διάστημα που μεσολαβεί γνωρίζει τα μικρά και μεγάλα 
προβλήματά τους, μετέχει στις χαρές και τις λύπες τους, «ανακαλύπτει» το σπίτι της 
γιαγιάς του και κοινωνεί τη μνήμη μιας κοινότητας που ψυχορραγεί.

• Great Expectations_ Alfonso Cuaron
Σε μια μικρή πόλη της Φλόριντα, ο μικρός Φιν ζει με την αδελφή του Μάγκι και τον Τζό. 

Κάποια στιγμή, ο Φιν δέχεται μια πρόσκληση από τη μισότρελη Νόρα Ντίνζμουρ, τη 
πλουσιότερη γυναίκα της περιοχής- την οποία «εγκατέλειψε» ο άντρας λίγο πριν 
παντρευτούν -για να επισκεφθεί το αρχοντικό της. Μέσα σ' ένα επιβλητικό οίκημα, που 

βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης- τοίχοι ξεφλουδισμένοι, ξηλωμένα πατώματα- ο 
Φιν θα συναντήσει την ανιψιό της Νόρας, την Εστέλα, την οποία και θα ερωτευτεί.

• Stalker _ Andrei Tarkovsky- 58: 36'

-Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ με την απουσία των ανθρώπων, αλλά την στιγμή που 
κάποιος εμφανίζεται όλα αρχίζουν να κινούνται, λέει ο στάλκερ(κυνηγός) προς τους 
άλλους δυο συνοδοιπόρους του όταν συναντάνε μια κατοικία εγκαταλελειμμένη στην 
πορεία τους προς τη «ζώνη» αναζητώντας ένα σημείο που λένε ότι εκπληρώνει όλες τις 
επιθυμίες του ανθρώπου.

Ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι να σχεδιάζει κάτι το οποίο το «εγκαταλείπει» 
αφού περνάει στα χέρια κάποιου άλλου ανθρώπου. Ο Hunderwasser στο μανιφέστο 
του ενάντια στον ορθολογισμό της αρχιτεκτονικής το 1958 λέει μεταξύ άλλων ότι ο 

αρχιτέκτονας δεν έχει καμία σχέση με το κτίσμα, αφού ακόμα κι αν είναι η μεγαλύτερη 
ιδιοφυία, δεν μπορεί να προβλέψει τι είδους άνθρωπος θα έρθει να κατοικήσει μέσα14. 
Το λεγόμενο ανθρώπινο μέτρο στην αρχιτεκτονική είναι μια εγκληματική απάτη, 

συμπληρώνει.

14 Κόνρατς, Ούλριχ, Μανιφέστα και προγράμματα της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, Αθήνα: 

Επίκουρος,! 977, μετάφρ. Βαμβαλής Γιώργος, σελ. 145
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III. ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ- ΧΩΡΙΑ

Ο Siegfried Giedion στο βιβλίο του ‘Space, Time and Architecture’ , αφηγείται 

την ιστορία της αρχιτεκτονικής θεωρώντας ότι τα κτίσματα και οι διαμορφώσεις 
ανήκουν σε έναν εξωτερικό κόσμο του ανθρώπου, ο οποίος συλλαμβάνεται από τις 
αισθήσεις και οργανώνεται στο νου με βάση τον χωροχρόνο. Η κατοίκηση 

προϋποθέτει κατά τον Heidegger, τη διαθεσιμότητα των ανθρώπων να κατοικήσουν, 
διαθεσιμότητα που διαμορφώνεται σε ένα συλλογικό πολιτιστικό περιβάλλον15. Η 
μοντέρνα αρχιτεκτονική μπορεί να ενταχθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τα κτίσματα 
συμβάλλουν με την παρουσία τους στη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, το οποίο ασφαλώς δεν είναι ποτέ οριστικό. Το ίδιο γίνεται και με τη 
διατήρηση τους στον χρόνο16.

Ποιο θα ήταν αυτό το τόσο σπουδαίο γεγονός που θα προκαλούσε μια 

ολόκληρη πόλη να εγκαταλειφθεί; Για παράδειγμα, κάποιες πόλεις γίνονται μη βιώσιμες 
εξαιτίας κάποιας περιβαλλοντικής καταστροφής όπως σεισμοί, μεγάλα κύματα 
τσουνάμι αλλά και πυρηνική καταστροφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας 

πόλης είναι το Πριπυάτ στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας (εικ. 3). Το πυρηνικό ατύχημα 
του Τσερνόμπιλ τον Απρίλιο του 1986 ήταν της τάξης του μέγιστου προβλεπόμενου 
ατυχήματος στην Διεθνή Κλίμακα Πυρηνικών Γεγονότων, διατάραξε σοβαρότατα τις 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις γύρω περιοχές και είχε 
σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία. 24 ώρες μετά την 

έκρηξη, η επιτροπή, αντιμέτωπη με πλήθος αποδείξεων για ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
ραδιενέργειας και αριθμό περιπτώσεων έκθεσης σε ακτινοβολία, αναγκάστηκε να 
παραδεχτεί την καταστροφή του αντιδραστήρα και να δώσει την εντολή για εκκένωση 

της κοντινής πόλης του Πριπυάτ. Η εκκένωση ξεκίνησε στις 2:00μμ της 27ης Απριλίου. 
Για να μειωθούν οι αποσκευές, ειπώθηκε στους κατοίκους ότι η εκκένωση ήταν 
προσωρινή, διάρκειας περίπου τριών ημερών. Ως αποτέλεσμα, στο Πριπυάτ 

παραμένουν ακόμα προσωπικά αντικείμενα, τα οποία δεν θα μπορέσουν ποτέ να 
μετακινηθούν λόγω της ραδιενέργειας17.

Τι γίνεται όταν ένας τόπος θυσιάζεται προς όφελος μίας ολόκληρης χώρας; 

Όταν κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο που μεγάλωσαν, ώστε 
οι πολλοί να μπορούν να έχουν τα απαραίτητα; Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις 

πόλεις-χωριά φαντάσματα γεννιούνται, άνθρωποι προκύπτουν δίχως πατρίδα μέσα 
στην ίδια τους τη χώρα.

15 ό.ττ., σελ185

16 ό.ττ., σελ. 185

17 http://el.wikipedia.org/wiki/riupnviK0_aT6xnMa_Too_TCT£pv0pniX
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Η παλιά Χαραυγή (εικ. 4) είναι ένα προσφυγικό χωριό που θυσιάστηκε στον 

ενεργειακό βωμό αυτής της χώρας, όπως και ένα μεγάλο κομμάτι του Νομού Κοζάνης. 
Η απαλλοτρίωση του χωριού έγινε κάτω από την πίεση της πολιτείας, προς χάριν του 

ενεργειακού μονόδρομου της εποχής του λιγνίτη. Η παλιά Χαραυγή είναι ένα χωριό 

φάντασμα που εδώ και εικοσιπέντε χρόνια βρίσκεται εγκαταλειμμένο μέσα στα ορυχεία 
της ΔΕΗ. Τόπος βουτηγμένος στην τέφρα του λιγνίτη, λιώνει καθημερινά καθώς 
ενσωματώνεται με τη γη σε ένα αργό φυσικό πάντρεμα των υλικών του. Η εκκλησία, ο 
κεντρικός δρόμος, τα μαγαζιά, τα σπίτια έχουν κατακλυστεί από τα φυτά που έχουν 

μεγαλώσει, άδειες πλατείες, άδειοι δρόμοι, παντού μαύρη σκόνη (προερχόμενη από το 
εργοστάσιο λιγνίτη της περιοχής) να έχει σκεπάσει τα πάντα και γενικά, ένα τοπίο 
βομβαρδισμένο, εγκαταλελειμμένο, έρημο, σε μια αδιέξοδη αναμονή.

Το αν τα κτήρια με την ανέγερση ή τη διατήρηση τους, συμβάλλουν στο να είναι 

η εξέλιξη του υλικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ομαλή, προσφέροντας στον 
άνθρωπο δυνατότητα επίτευξης κατοίκησης ή αν δημιουργεί χάσματα που αφήνουν 
τον άνθρωπο ανέστιο και σε απορία, δεν είναι, προφανώς, κάτι αντικειμενικά 
μετρήσιμο αλλά εξαρτάται στο πώς προσλαμβάνεται η εξέλιξη αυτή18.

18 ό.ττ., σελ 187
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εικ. 3 _ γενική άποψη της πόλης Πρίπυατ, Ουκρανία

εικ. 4_άποψη του χωριού Χαραυγή, φωτ. Βρεττάκος (Photo Biennale Top os- Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης]
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IV. Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Τι είναι, όμως, εκείνο που διακινείται συμβολικά και μας γοητεύει σήμερα στο 
εγκαταλελειμμένο κτήριο; Η απογυμνωμένη απλότητα και η απόλυτη αυστηρότητά του; 
Περισσότερο θα εστιάζαμε στα αρχιτεκτονικά σημεία και τις χωρικές ενδείξεις μιας 
νεωτερικής ουτοπίας που δεν γνωρίσαμε ποτέ. Πάνω απ' όλα όμως μας έλκει η 
παράξενη δύναμη ενός εν ενεργεία και σε πλήρη λειτουργία ((αντίστροφου ερειπίου19».

Σύμφωνα με τον Le Corbusier το σπίτι είναι μια μηχανή για να κατοικείς20. Στην 
περίπτωση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων η απουσία του ανθρώπινης ζωής είναι το 

λάδι μηχανής που έχει σωθεί και επομένως είναι σταματημένη. Ψάχνοντας να βρούμε 

μηχανισμούς για το πώς αποδεικνύεται η "απουσία" της ζωής σε αυτές τις 
συγκεκριμένες κατοικίες, αρχίσαμε να παρατηρούμε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι 

ένα σπίτι κατοικείται. Μερικά από αυτά είναι τα εξής: η γήρανση του ίδιου του κτηρίου, 
τα κλειστά πατζούρια όλες τις ώρες της ημέρας, η απουσία κάθε είδους ζωής (φυτά, 
κατοικίδια ζώα), η ανυπαρξία του ονόματος στο κουδούνι, το άδειο ή παραγεμισμένο 
γραμματοκιβώτιο είναι μερικές από τις υποθέσεις που μας δείχνουν την ύπαρξη ζωής 
σε μια κατοικία (εικ. 5).

Με τον τρόπο αυτό το κτήριο, οι υπαίθριες διαμορφώσεις και η οργανωμένη 
αλλά και η άτακτη βλάστηση που το περιβάλλουν γίνονται λανθάνον έκθεμα και 

ιδεώδης μεταφορά για το πολιτιστικό ασυνείδητο του σύγχρονου πολιτισμού, 
αναδιατάσσοντας το νοηματικό συντακτικό της κριτικής, της αρχιτεκτονικής και της 
καλλιτεχνικής πράξης. Κατά έναν περίεργο τρόπο, το σύγχρονο φαντασιακό 
θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την κουλτούρα του υπολείμματος και του ερειπίου. Η 

εγκατάλειψη ενός χώρου έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τα ίχνη ζωής που αφήνει σε 
αυτόν, όπως μια φωτογραφία- μια μαρτυρία, μια φωτογράφηση ενός συμβάντος, 
που αναγνωρίζουμε που κοιμόταν, τι κρεμούσε στον τοίχο του κτλ.

Η κατοίκηση λοιπόν κατά τον Heidegger δεν είναι απλώς προϊόν της 
εκδήλωσης μιας προϋπάρχουσας δυνατότητας κατοίκησης αλλά εξαρτάται και από το 
χτίσιμο, νοούμενο όχι μόνον ως διαδικασία αλλά και ως παραγωγό του 

ολοκληρωμένου τεχνήματος21. Κατά τον φιλόσοφο Levinas, ‘ο προνομιούχος ρόλος 
του σπιτιού δεν έγκειται στο ότι είναι ο σκοπός της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά

19 Το ερείπιο που εμπεριέχεται δυνητικά σε κάθε διεργασία μεταβολής του περιβάλλοντος και όχι το ερείπιο 

που δημιουργείτε στο πέρασμα του χρόνου. Ο Robert Smithson αναφέρεται σε μια φράση του Ναμπόκοφ: 

Το μέλλον δεν είναι παρά το πεπαλαιωμένο ιδωμένο αντίστροφα.

20 Τουρνικιώτης, Παν.(μετάφρ,), Για μια αρχιτεκτονική, Αθήνα: Εκκρεμές, 2005, σελ.73

21 Λέφας, Παύλος, Αρχιτεκτονική και Κατοίκηση, Από τον Heidegger στον Koolhaas, Αθήνα: Πλέθρον, 2008, 

σελ. 56

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



13

στο ότι αποτελεί την προϋπόθεσή της και, υπό αυτήν την έννοια, έναρξη της...22’. Ο 

άνθρωπος για να φτάσει στο σημείο να «εγκαταλείψει» την κατοικία του μπορεί να το 
κάνει για διαφόρους λόγους: είτε κοινωνικούς! για παράδειγμα πεθαίνει ο ιδιοκτήτης- οι 
γονείς δηλαδή και τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να μένουν εκεί λόγω 

αναμνήσεων ή αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος) είτε για οικονομικούς λόγους 
(λόγου χάρη μεγάλα έξοδα συντήρησης της κατοικίας) κ.ο.κ. Και στις δυο όμως 

περιπτώσεις αυτό που τελικά φαίνεται να πεθαίνει και επομένως να εγκαταλείπεται είναι 
η ιδέα της κατοίκησης.

Ο Cedric Price ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε και είπε ότι το κτήριο δεν έχει 

καμιά σημασία αλλά αυτά που γίνονται στο εσωτερικό του, η διαδικασία. Το κέλυφος 
του κτηρίου είναι σαν την επιδερμίδα του ανθρώπου και το εσωτερικό του (έπιπλα, 

προσωπικά αντικείμενα κτλ.) είναι τα ζωτικά του όργανα. Έτσι, τα εγκαταλειμμένα 
κτήρια μας δείχνουν την ιστορία μιας οικογένειας αλλά και γενικότερα το πλαίσιο της 
εποχής, κάποια στοιχεία για την περιοχή και τον τόπο που βρίσκεται.

εικ. 5_ εγκαταλελειμμένη κατοικία στα Παλιά, Βόλος

22 ό.ττ., σελ. 81
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V. Μεθοδολογία: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ / ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ 

α. Αρχαιολογία

Τις περισσότερες φορές η άνεση του να μπει κάποιος τρίτος-ξένος σε ένα 
τέτοιο χώρο είναι το γεγονός ότι τα εγκαταλελειμμένα κτήρια παύουν να είναι ιδιωτικά 

(private) και γίνονται δημόσια (public), παρόλο που το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

παραμένει και ανήκουν σε έναν. Με την δομή της αρχαιολογίας προσδιορίζονται 
χαρακτηριστικά στοιχεία (ένα είδος ανασκαφής) της εποχής, γίνεται επανάκτηση και 
καταγραφή των μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Στα εγκαταλελειμμένα κτήρια υπάρχει 

κάτι το αναντικατάστατο. Υπάρχει το αποτύπωμα της ανθρώπινης δράσης και η 
ταυτόχρονη απουσία του.

Η αρχαιολογία λοιπόν είναι η "μελέτη των αρχαίων πραγμάτων". Λειτουργικά η 

αρχαιολογία σημαίνει τη μελέτη των κοινωνιών του παρελθόντος και του 
περιβάλλοντος τους μέσω της συστηματικής συγκέντρωσης και ανάλυσης 

ευρημάτων. Συνεπώς πρωταρχικοί στόχοι της είναι: η περισυλλογή, η καταγραφή, η 
ανάλυση και η ταξινόμηση του αρχαιολογικού υλικού ή αρχαιολογικής μαρτυρίας, 
όπως αποκαλείται ενίοτε. Αρχικά η αρχαιολογία ήταν μάλλον περιγραφική επιστήμη με 
κύριο στόχο την τεκμηρίωση, τον καθορισμό και την αρχειοθέτηση των ευρημάτων 
της. Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες αρχαιολογικής μαρτυρίας: α) τα τέχνεργα, ή 

τεχνουργήματα (artefacts) δηλαδή όλα τα κινητά αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί 
και χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, όπως όπλα, εργαλεία, αγγεία κ.λπ. β) τις 
κατασκευές, δηλαδή μη κινητά ευρήματα κατασκευασμένα από τον άνθρωπο, όπως 

τάφοι, τάφροι, πηγάδια κλπ., γ) τα κτίσματα, δηλαδή οικοδομήματα κατασκευασμένα 
από τον άνθρωπο, όπως κατοικίες, ναοί, δημόσια κτήρια κ.λπ. και δ) τα οικοδεδομένα 
ή οικουργήματα, (ecofacts), δηλαδή διάφορα οργανικά και ανόργανα κατάλοιπα του 

φυσικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως οστά 
ζώων, σπόροι και καρποί, ιζήματα, μεταλλεύματα κλπ23.

Αντίστοιχα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της αρχαιολογίας και για να 

αποκωδικοποιήσουμε την εγκαταλελειμμένη κατοικία, μπορούμε να χωρίσουμε τα 
ευρήματα σε τρεις κατηγορίες που έχουν ενδιαφέρον: 

α. τα προσωπικά αντικείμενα - ποτήρια, πιάτα, ρούχα, έντυπα, φαγητά 
β. τα ‘σταθερά' αντικείμενα- έπιπλα, κρεβάτια, καναπέδες

γ. το ίδιο το κτήριο αρχιτεκτονικά- οι χώροι του, πότε κτίστηκε, ποια υλικά 
χρησιμοποιήθηκαν κτλ.

Σ' ένα προκλητικό βιβλίο του, ο φιλόσοφος και ιστορικός Κριστόφ Πομιάν 

υπενθύμισε ότι η αρχαιολογία δεν είναι παρά ένας κλάδος συλλογής και ότι στον 

βαθμό που μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την πορεία της ιστορίας, συνυπάρχει με

23 http://el.wikipedia.org/wiki/ApxaioXoYia
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την ιδέα της ανθρωπότητας: από τότε που μπορούμε να ορίσουμε τους ανθρώπους 
ως οντότητες, είναι προφανές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είχαν περισυλλέξει, 

διατηρήσει και αποθησαυρίσει αντικείμενα που δεν είχαν άλλη χρησιμότητα πέρα από 

τα ίχνη ενός λιγότερου ή περισσότερο μακρινού παρελθόντος24. Εν τούτοις, εκείνο που 

συνδέει την αρχαιολογία με το έργο της συλλογής δεν είναι η πραγματική ή τεκμαρτή 
αρχαιότητα του αντικειμένου- είναι πιθανόν να είμαστε συλλέκτες σύγχρονων 

αντικειμένων. Αυτό που κάνει την αρχαιολογία παραπλήσια με τη συλλογή είναι η 
υφιστάμενη κατάσταση του αντικειμένου που συλλέγεται ή αναλύεται, απομονώνεται 
από άλλα αντικείμενα, βάσει ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προκύπτουν μέσω μιας 

αναλυτικής εξέτασης25.

β. Εξιχνίαση

Όταν το αντικείμενο αντιμετωπίζεται ως σημείο, ως σημάδι, τότε μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο συλλογής26, σύμφωνα με τον Πομιάν. Ο Ντομπρόφκι, ως 

ειδήμων, έλεγε πως ο αρχαιολόγος προτιμούσε να θεωρείται ως αστυνομικός, παρά 
ως συλλέκτης27. Στις αστυνομικές ιστορίες υπάρχει πάντα το εσωτερικό ενός κτηρίου 
και κρυμμένοι μηχανισμοί λένε πάντα μια ιστορία ανίχνευσης και συλλογής 

πληροφοριών για τον τρόπο ζωής του κατοίκου28. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο 
Σέρλοκ Χολμς για παράδειγμα είναι φοβερά έξυπνες. Όταν βρίσκεται στον τόπο του 
εγκλήματος εξετάζει τα πάντα και προσέχει την κάθε λεπτομέρεια. Είναι αρκετά 
υπομονετικός αλλά πολλές φορές παθιάζεται με μια υπόθεση με αποτέλεσμα να μην 
τον ενδιαφέρει τίποτα, ούτε και το φαγητό. Η σημειολογία είναι η γενική μελέτη των 
σημείων από τα οποία συντίθεται η κοινωνική ζωή. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ίδια μας την ύπαρξη, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας, καθώς αντιλαμβανόμαστε 

την πραγματικότητα μέσα από το φίλτρο των σημείων, τα οποία προσδιορίζουν την 

ταυτότητά μας και καθορίζουν τη θέση μας στην κοινωνία. Καταλυτικό ρόλο στη 
διαμόρφωση μιας απλοποιημένης προσέγγισης της σημειολογίας διαδραματίζουν οι 
εικόνες οι οποίες, χάρη στη δύναμη της αμεσότητάς τους, λειτουργούν ως 
παραδείγματα που «μεταφράζουν» τη γλώσσα της θεωρίας.

24 Schnapp, Alain, Η κατάκτηση του παρελθόντος, Κρήτη: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1998, μετάφρ. 

Δελούκα, Κατερίνα, ,σελ. 4

25 ό.π., σελ.4
26 Schnapp, Alain, Η κατάκτηση του παρελθόντος, Κρήτη: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1998, μετάφρ. 

Δελούκα, Κατερίνα, ,σελ. 4

27 Schnapp, Alain, Η κατάκτηση του παρελθόντος, Κρήτη: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1998, μετάφρ. 

Δελούκα, Κατερίνα, ,σελ. 5

28 Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity, Modern Architecture as Mass Media, USA: The MIT press, 1998,

σελ. 233
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VI. Το παράδειγμα της κατοικίας Κατσίγρα

Το παράδειγμα που θα μας απασχολήσει είναι η εξοχική κατοικία Κατσίγρα 

στον Πλαταμώνα Πιερίας. Η κατοικία Κατσίγρα εκφράζει πολύ έντονα την εποχή της, 

και φτιάχτηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να εκπλήρωνε το φαντασιακό των διακοπών στην 
ελληνική εξοχή του 1960 και που θα εσώκλειε ένα ιδεατό κομφορμιστικό μοντέλο 

κατοίκησης μιας μεγαλοαστικής οικογένειας. Ο μοντερνισμός επιχείρησε να επιλύσει το 

ζήτημα της αισθητικής μορφής μέσα από την ιδεώδη σύνθεση λειτουργίας και 
τεχνολογίας. Κατανοεί την ανθρώπινη κατοίκηση με όρους λειτουργίας και ένταξης στο 
χώρο. Ο μοντερνισμός είναι κατάβαση ένας λειτουργισμός που επιτάσσει να 

καθορίζεται η μορφή ενός κτηρίου αποκλειστικά από πρακτικούς παράγοντες λ.χ. τη 
χρήση, το υλικό και τη δομή , ώστε να αποφεύγονται τα περιττά στοιχεία και καθετί που 
μειώνει την τέλεια απόδοση των υλικών29. Η κατοικία αυτή φτιάχτηκε για την πενταμελή 
οικογένεια του χειρούργου Γ. I. Κατσίγρα (1914-1998), που έζησε και εργάστηκε στη 
Λάρισα. Ο Γ. I. Κατσίγρας ήταν συλλέκτης έργων τέχνης και η συλλογή του 
συγκαταλέγεται στις αξιολογότερες της χώρας μετά τη συλλογή της εθνικής 
πινακοθήκης και τη συλλογή Κουτλίδη και είναι μοναδική για τα δεδομένα της ελληνικής 

περιφέρειας (βλ. Παράρτημα II. 2)

Περιγραφή κτηρίου

Το 1960 ο πολιτικός μηχανικός Σπυρίδων Μπλάνας υπογράφει την άδεια για 
την εξοχική κατοικία- Έπαυλις' του γιατρού Κατσίγρα. Το κτήριο βρίσκεται στο 

υψηλότερο σημείο ενός λόφου ανάμεσα στον Παντελεήμονα και τον Πλαταμώνα, 
τοποθετημένο με προσανατολισμό βορειοανατολικό ανάμεσα σε δέντρα, όπως 
φοινικιές, πεύκα, κυπαρίσσια κ.α. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν παγκάκια 
ξεκούρασης, μια υπαίθρια ψησταριά και τραπέζι φαγητού-βωμός. Στην είσοδο και κατά 
την ανάβαση προς το κεντρικό κτήριο υπάρχει δεξιά ένα ακόμη κτήριο- κατοικία του 

φύλακα ή σοφέρ που αποτελείται από δυο υπνοδωμάτια και μπάνιο. Στο ισόγειο του 
κτηρίου υπάρχουν ένα υπνοδωμάτιο, ένας βοηθητικός χώρος της κουζίνας με ένα 
ψυγείο, ένα κελάρι με κρασιά, ένα μπάνιο και το λεβητοστάσιο. Στην πίσω πλευρά του 
ισογείου είναι ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθηκευτικός χώρος. Στον 
πρώτο όροφο η είσοδος γίνεται από τα νότια μέσω κλιμακωτής μαρμάρινης σκάλας. 

Ο διαχωρισμός των λειτουργιών της κατοικίας είναι εμφανής. Η κάτοψη (εικ. 6) σε 

σχήμα σταυρού ξεχωρίζει και απομονώνει τον ξενώνα και την κουζίνα από την μια 
πλευρά και τα δωμάτια από την άλλη δημιουργώντας έτσι μια διαβάθμιση 

ιδιωτικότητας καθώς προχωράς προς το εσωτερικό. Το σαλόνι- καθιστικό βρίσκεται

29 Ξηροπαίδης, Γιώργος, Χάιντεγκερ και αρχιτεκτονική. Παρατηρήσεις γύρω από ένα αμφιλεγόμενο θέμα,

σελ.5
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στο κέντρο του κτηρίου με ένα επιβλητικό πέτρινο τζάκι. Οι χώροι αναλυτικά είναι οι 

εξής: ο χώρος υποδοχής, ένα υπνοδωμάτιο- ξενώνας με μπάνιο, ένα W.C., το σαλόνι 
με ένα επιβλητικό πέτρινο τζάκι, η κουζίνα με island και δύο επιπλέον βοηθητικά 
δωμάτια παρασκευής φαγητού και καθαρισμού των πιάτων, τρία υπνοδωμάτια, εκ των 

οποίων το ένα έχει ένα ακόμη χώρο- καθιστικό ιδιωτικό για το ζευγάρι και ξεχωριστό 
μπάνιο, και ένα μπάνιο για τα παιδιά. Το κτήριο έχει φτιαχτεί από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Η είσοδος είναι επενδυμένη με πέτρα. Τέλος, στην ανατολική όψη υπάρχει 

ένα εξωτερικό πέτρινο τζάκι επενδυμένο και αυτό με πέτρα.

εικ.6__ κάτοψη lou ορόφου
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α. Αρχαιολογία

Σύμφωνα με μαρτυρίες της γύρω περιοχής, ο λόγος εγκατάλειψης της 
συγκεκριμένης κατοικίας τη δεκαετία του '90, είναι 2 σενάρια: α. αδυναμία μεταβίβασης 

του ακινήτου στις κόρες του εξαιτίας της θέσης του ακινήτου σε δασική έκταση και β. 
κληρονομικές διαφορές, δηλαδή ο γιατρός δεν ήθελε να μεταβιβάσει το ακίνητο στις 
κόρες του.

Η συγκυρία του ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι και η καταγραφή των ιχνών 
που έχουν τυχόν διατηρηθεί κάνει την εγκατάλειψη σημαντική. Επιπλέον, στα 

εγκαταλειμμένα κτήρια όταν δεν υπάρχουν αντικείμενα δεν μπορεί να ανασυσταθεί η 
πιθανή ιστορία της ζωής που έζησε εκεί. Η φωτογράφηση και αποτύπωση αυτών των 
χώρων, εξοικειώνει το παρόν με το παρελθόν. Κάνοντας λοιπόν, μερικές επισκέψεις- 
αυτοψίες στο χώρο, και αρχειοθετώντας τα με βάση την μεθοδολογία της 
αρχαιολογίας σε τρεις κατηγορίες τα ευρήματα στη σημερινή κατάσταση της κατοικίας 

είναι τα εξής:
α. προσωπικά αντικείμενα: Βρέθηκαν 35 πιάτα, 18 ποτήρια, μια συλλογή από 102 ποτά- 
ουίσκι, 1 βάζο, 1 κανάτα, 1 φόρμα για κέικ, 1 θήκη ψωμιού, ένα ζευγάρι τιράντες, 11 

κρεμάστρες, όλα τα φωτιστικά του σπιτιού και όλες οι κουρτίνες , 9 περιοδικά της 
εποχής με χρονολογική σειρά ( Ράδιο πρόγραμμα_ Φεβρουάριος 1963, Εικόνες_ 
Ιούλιος 1963, Βεντέτα_ Σεπτέμβριος 1967, Διάπλασις Παίδων_ Ιούλιος 1968, 
Ταχυδρόμος τ. 742_ Αύγουστος 1968, Ταχυδρόμος τ. 745_ Αύγουστος 1968, Αλφα_ 

Αύγουστος 1968, Κλασσικά Εικονογραφημένα_ 1968, Ραδιοτηλεόρασις_ Ιούλιος 1973) 
(εικ. 7-8)
β. ‘σταθερά’ αντικείμενα: 6 κρεβάτια μονά, 3 κομοδίνα, 2 στρώματα ύπνου, 3 
βιβλιοθήκες, 1 σαλονάκι αποτελούμενο από 2 πολυθρόνες και 1 καναπέ, 1 πλυντήριο 

πιάτων Westinghouse, 1 ψυγείο Philco, 2 ντουλαπάκια μπάνιου, όλα τα είδη υγιεινής, 6 
μπλε δερμάτινες πολυθρόνες με ξύλινο σκελετό, 4 μπεζ πολυθρόνες, 2 μπεζ σκαμπό. 
Στο υπόγειο βρέθηκαν 1 ψυγείο Philco, 2 τραπέζι, 1 συρταριέρα με 13 ποτά πάνω της, 1 
διπλό κρεβάτι με φλοκάτες, 1 χριστουγεννιάτικο δέντρο, 1 ντουλάπα, 1 κουβάς 
πλαστικός, ένα δωμάτιο-κάβα με πάνω από 200 μπουκάλια κρασιά. Στο πάρκινγ 

βρέθηκαν 4 λευκές μεταλλικές καρέκλες, 6 ροζ ξύλινες καρέκλες, 1 τραπέζι με εργαλεία, 
4 λευκά κουφώματα- πόρτες και 2 ποδήλατα New Yorker (εικ.9)

γ. το ίδιο το κτήριο αρχιτεκτονικά. Με το πέρασμα του χρόνου, οι υφές της κατοικίας 
έχουν αλλάξει. Τα υλικά έχουν αλλοιωθεί, το ξύλινο πάτωμα έχει σπάσει σε κάποια 
σημεία και έχει φύγει από τη θέση του. Στους τοίχους των δωματίων υπάρχει υγρασία 
και μια μεγάλη ρωγμή σχίζει οριζόντια το 3° υπνοδωμάτιο (εικ. 10). Στην κουζίνα έχουν 

ξεκολλήσει κάποια πλακάκια από τον τοίχο πάνω από το ψυγείο. Το ξύλινο πάτωμα 
στο διάδρομο και στα δωμάτια έχει ξεκολλήσει σε μερικά σημεία από την υγρασία (εικ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



19

11). Όλα τα υλικά παρόλο που έχουν χαλάσει και έχουν χάσει την αρχική τους λάμψη, 

δίνουν την ατμόσφαιρα μιας αίγλης που κάποτε υπήρχε σε αυτή την κατοικία.

Τα παραπάνω αταίριαστα μεταξύ τους αντικείμενα και μη, συγκροτούν από 

μόνα τους έναν κατάλογο, μια λίστα και δίνουν πληροφορίες για ένα πράγμα- τη ζωή 
της συγκεκριμένης οικογένειας. Φτιάχνουν μια λίστα κατά ιδιότητα, σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη, δηλαδή «κατά συμβεβηκό30». Ένας κατά ιδιότητα ορισμός λαβαίνει υπόψη 

κάθε πιθανό «συμβεβηκός» γνώρισμα31. Τελικά, οι λίστες που προσδιορίζουν κάτι, λέει 
ο Eco, μέσω μιας μη περαιωμένης σειράς ιδιοτήτων μοιάζουν να προσεγγίζουν 

καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουμε στην καθημερινότητα τα 

πράγματα32.

Εκτός από έργα τέχνης, βιβλία, έπιπλα (γραφείο Σλήμαν) ο γιατρός Κατσίγρας 

συγκέντρωνε κρασιά, ποτά. Αυτές τις 2 συλλογές τις «εγκατέλειψε» στην εξοχική του 
κατοικία (εικ.12). Φαίνεται πως θα πίστευε ότι ανήκαν εκεί ή μπορεί να ήλπιζε ότι μια 

μέρα θα ξαναγυρνούσε σε αυτό το σπίτι. Αυτό το κάνει πιο ισχυρό μια συνέντευξη που 
είχε δώσει ο γιατρός το 1982 στην εκπομπή «Εικαστικά» της Ερτ μιλώντας για τη 

συλλογή του και πως καταγράφοντας τα έργα του, δημιούργησε το δικό του ‘αρχείο’. 

«Μια μεγάλη συλλογή, δεν μπορεί να είναι κτήμα ατομικό ή κτήμα οικογένειας, δεν είναι 
υπόθεση οικογένειας πια τελικά γιατί αν μείνει στην οικογένεια κατακερματίζεται, δίνεται 

στα παιδιά, τα παιδιά στα παιδιά τους και στην τρίτη γενιά υπάρχουν από 15 πίνακες σε 

κάθε άτομο33», λέει. Και συμπληρώνει λέγοντας: «...αν θέλει κανείς η συλλογή να 
διατηρηθεί, να δει κανείς και την προϊστορία των ζωγράφων θα πρέπει να γίνει μόνο 
έτσι - ή να κάνεις ένα μουσείο δικό σου(δεν έχω τις δυνατότητες) ή να το δώσεις στο 

δήμο, πάλι είναι τι ίδιο γιατί γίνεται κτήμα όλων...θα πρέπει να είναι έτσι γιατί σήμερα το 
αισθητικό κριτήριο του κόσμου δεν είναι πολύ υψηλό...».

30 Λεξικό Τριανταφυλλίδη

συμβεβηκός, το: (φιλοσ.) το συμπτωματικό, αυτό που συμβαίνει κατά συγκυριακό ή τυχαίο τρόπο

31 Eco, Umberto, Η ομορφιά της λίστας, Αθήνα: Καστανιώτη, 2009, μετάφρ. Δότση Δήμ.- Χρυσοστομίδης 

Ανταίος, σελ. 221

32 ο.π., σελ. 221
33 http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=35346&tsz=0&act=mMainView, 12:35:11
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σ)

εικ.9_ βιβλιοθήκη, πολυθρόνα, πλυντήριο πιάτων, μπιντές
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Y)

εικ. 10_ φωτογραφική όψη του 3ou υπνοδωματίου με τη ρωγμή

εικ. 11_ γενική άποψη του διαδρόμου προς το σαλόνι

εικ.12_ συλλογή από ποτά
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β. Εξιχνϊαση

Από την δομή του κτηρίου και τα ευρύματα που βρήκαμε μπορούμε να 
κάνουμε ένα σενάριο κατοίκησης. Σε κάθε υπνοδωμάτιο υπήρχε στον τοίχο ανάμεσα 

από τα φωτιστικά ένα ‘κουδουνάκι υπηρεσίας’ που θα ειδοποιούσε την οικιακή βοηθό 
για οτιδήποτε χρειαζόταν ο γιατρός και η οικογένειά του. Το γεγονός ότι στο ισόγειο 

υπήρχε ένα υπνοδωμάτιο με μπάνιο το επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο.
Η αρχειοθέτηση παράγει καθόσον καταγράφει το συμβάν34. Το συμβάν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εγκατάλειψη της κατοικίας. Αυτά που λείπουν από την 

κατοικία είναι όλα τα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας, όλα τα κινητά αντικείμενα 
που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο δηλαδή ρούχα, παπούτσια, μαξιλάρια, 
σεντόνια, πετσέτες, κατσαρόλες μαγειρικής, πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, 
διακοσμητικά στοιχεία, βιβλία. Επίσης λείπει μια τραπεζαρία με καρέκλες.

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που προσδίδουν χρονικά την πιθανή εγκατάλειψη 
του κτηρίου την δεκαετία του ‘90(εικ. 13):

α. η τηλεφωνική συσκευή του ΟΤΕ (μοντέλο 1980-90)

β. το καθοριστικό ΑΖΑΧ (συσκευασία της δεκαετίας του ‘80)

γ. το χαρτί τουαλέτας SOFTEX (συσκευασία της δεκαετίας του '80)

δ. το υγρό για τα πιάτα AVA (συσκευασία της δεκαετίας του ’80)

ε. τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας 1987

στ. τηλεφωνικός κατάλογος Θεσσαλίας 1988

Τέλος, σε ένα υπνοδωμάτιο υπάρχει μια σκούπα- είναι σαν να κάποιος να πήγε για 

τελευταία φορά και να προσπάθησε να το σώσει ή ακόμη και να το κατοικήσει 
καθαρίζοντάς το.

Το κτίζειν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος κατοικεί στη γη. Η κατοίκηση 

αφορά τη συγκρότηση της ταυτότητας μας. Στο παράδειγμα της εξοχικής κατοικίας 
Κατσίγρα, ο γιατρός ήταν συλλέκτης, δημιουργούσε «αποθήκες», δεξαμενές υλικού και 

τα αρχειοθετούσε. Μέσα από την προσωπικότητα του φαινόταν και η σχέση του με την 
αρχιτεκτονική την οποία και πίστευε. Για παράδειγμα την κλινική του στη Αάρισα την 

σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κριεζής το 1954-55. Ο Heidegger φαίνεται να θεωρεί 
ότι ίσως έρθει κάποια μέρα που η κατοίκηση δεν θα λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο 

τόπο. Τότε ο άνθρωπος θα «εγκατέλειπε κάθε αξίωση για πατρίδα» και θα αρκείτο στην 

«ερημιά μιας απέραντης ταξιδιωτικής ιδιότητας». Ίσως έρθει κάποια μέρα που η

34 Ντεριντά, Ζακ, Η έννοια του αρχείου, Αθήνα: Εκκρεμές, 1996, μετάφρ. Παπαγιώργης, Κωστής, σελ. 35

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



23

κατοίκηση, θα αντικατασταθεί από το αίσθημα ότι ο άνθρωπος είναι «σπίτι του35». Ο 
γιατρός μάλλον ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να αφήσει πίσω του ‘συντρίμμια’ 
αλλά κάτι ενιαίο. Έτσι αποφασίζει να δωρίσει την κλινική του στο πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας με τον όρο να στεγάσει το τμήμα της ιατρικής. Η ιδιωτική συλλογή 

εξαρτάται από την προσωπικότητα του συλλέκτη και το πλαίσιο στο οποίο 
αναπτύσσεται. Ο Freud είχε μια μεγάλη συλλογή από αρχαιότητες- αποτελούνταν δυο 

χιλιάδες κομμάτια, τα οποία είχε τοποθετήσει και αρχειοθετήσει στο γραφείο του με τον 
δικό του τρόπο. Το πάθος του για την αρχαιολογία εξηγείται καθώς η επίδραση όλων 

των μεγάλων ανασκαφών, τον έκανε να πιστεύει ότι η επιστήμη της αρχαιολογίας 

συνδεόταν με την επιστήμη της ψυχανάλυσης36. Πίστευε ότι ακριβώς αυτά τα λείψανα 
του παρελθόντος, ήταν «πηγές ανανέωσης, αναζωογόνησης και ψυχικής τόνωσης», 

προσφέροντας παρηγοριά και ανακούφιση37. Η συλλογή χρησιμοποιεί το παρελθόν 
για να δικαιολογήσει την παρουσία της ως σώμα από αυθεντικά κομμάτια38.

εικ.13_ εξιχνίαση

35 Λέφας, Παύλος, Αρχιτεκτονική και Κατοίκηση, Από τον Heidegger στον Koolhaas, Αθήνα: Πλέθρον, 2008, 

σελ 100, σελ 210

36 Τζωρτζάκη, Ντέλλα, Φετιχισμός και συλλεκτική μανία: η συλλογή Freud, Περιοδικό Αρχαιολογία, τ. 49, 1993, 
σελ. 88
37 ό.ττ, σελ. 88
38 ό.ττ, σελ. 92
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Κατά τον Heidegger οι άνθρωποι είναι θνητοί, δηλαδή δύνανται να 

θνήσκουν39. Όπου θνήσκω σημαίνει: δύναμαι τον θάνατο40. Ίσως να μπορούσαμε να 
πούμε ότι και το κτήριο θνήσκει ή ακόμη πιο συγκεκριμένα η ιδέα του κτηρίου θνήσκει, 

καθώς πρώτα θνήσκει ο άνθρωπος που την υποστήριξε και την μοιράστηκε, με 
αποτέλεσμα να αφήνει, να εγκαταλείπει το ίδιο το κτήριο. Βέβαια, τα κτήρια ούτως ή 
άλλως έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ότι ο βιολογικός κύκλος του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος προσπαθεί να αντιστρέφει το κτήριο από την εντροπία στην οποία 
πέφτουν όλα τα αντικείμενα. Εντροπία είναι η «απώλεια ενέργειας» που ταυτίζεται με το 
σκάρτο, το πλεόνασμα, το υπόλειμμα41. Μια τέτοια ενεργειακή ανάγνωση της 

αρχιτεκτονικής και των αντικειμένων εστιάζει στην πρωταρχική εντροπική τους συνθήκη, 
η οποία εκμηδενίζει εκείνο που η ίδια η ενέργεια παράγει, οδηγώντας το στο διαμελισμό 
τους και στη σιωπηρή κατάσταση της μάζας, σ' εκείνο το «όλον που τα εμπεριέχει 

όλα42». Αρα, η ιδιαιτερότητα κάθε αντικειμένου δεν βρίσκεται πλέον στην «παράδοση», 
ή στη μορφολόγησή του, αλλά στην αμείλικτη κατάσταση που μετατρέπει τη χαώδη 
μορφή της ζωής και της φύσης σε αποκρυσταλλωμένη μάζα43. Η καθυστέρηση 

δηλαδή της εντροπικής κατάστασης του ίδιου του κτηρίου γίνεται από τον άνθρωπο, ο 
οποίος ζει εκεί. Με αυτό το σκεπτικό η εντροπία συνδέεται με το γεωλογικό χρόνο της 
πόλης και τους μετασχηματισμούς του μεταβιομηχανικού περιβάλλοντος και γίνεται 
φανερή σαν ένα νέο είδος «αρχαιολογίας44».

Το γεγονός ότι κάποιοι από τους εγκαταλελειμμένους χώρους δεν 
κατεδαφίζονται και κανείς δεν θέλει να τους απομακρύνει μπορεί να σημαίνει ότι η 
αρχιτεκτονική τους ακόμα και το εσωτερικό τους είναι κάτι περισσότερο από την ίδια τη 

φόρμα τους και την υλικότητα. Οι χώροι αυτοί έχουν μια ιστορία, ένα τοπικό μύθο, ένα 
συναίσθημα, μια συγκίνηση. Οι ιδέες αρνούνται να σβήσουν παρ' όλη τη φθορά ενός 
κτηρίου. Είναι σαν να στήνεται ένα ιδιωτικό θέατρο με σκηνικό από άλλη ζωή. Στο 
βιβλίο Experiencing Architecture, ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο αρχιτέκτονας είναι ένας 
θεατρικός παραγωγός, ο άνθρωπος που σχεδιάζει το σκηνικό για τις ζωές μας45. Ο 
αρχιτέκτονας θέτει το ‘σκηνικό’ για μια μελλοντική μακροχρόνια εκτέλεση της ζωής.

Ένα κτήριο αν δεν έχει σταθερή συντήρηση, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Τίποτα 
δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του για πάντα χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση, κατά 
συνέπεια έτσι γίνεται μια ανώφελη προσπάθεια να καταγραφεί το παρόν για το μέλλον. 

Στους εγκαταλελειμμένους χώρους, βρίσκεται η ομορφιά των νεκρών μέσων. Οι σκηνές

39 Heidegger, Martin, Κτίζειν, Κατοικείν, Σκέπτεσθαι, Αθήνα: Πλέθρον, 2004,σελ.37

40 ό.ττ., σελ.37

41 http://www.arch.uth.gr/mps/course4/CADAVRE_EXQUIS_lexicon.pdf- Εντροπία
42 ό.π.
43 ό.π.
44 ό.π.
45 Rasmussen, Steen Eiler, Experiencing Architecture, USA: The MIT press, 1997, σελ. ) 0
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ανακαλούν τον Κωστή Πατταγιώργη «Ζώντες και τεθνεόντες», αναφερόμενος στη 

μεταθανάτια ατμόσφαιρα, σημείωνε ότι μοιάζει κανείς ‘να περιστοιχίζεται από 
άναυδους μάρτυρες που ανακαλούν τη φευγαλέα παρουσία με δυσνόητους 
μαγνητισμούς. Ενδύματα που δεν λένε να σωπάσουν, προσωπικά αντικείμενα που 

αίφνης δεν ανήκουν σε κανέναν46’. Η έντονη επιθυμία για συλλογή και συσσώρευση 
είναι πανάρχαια. Εκφράζει ανασφάλεια για το τέλος του κόσμου και ελπίδα για το 
μέλλον, έγραφε μεταξύ άλλων ο Umberto Eco στο Travels in Hyperreality47.

Όλα αυτά τελικά γίνονται μέρος του εαυτού σου και γίνονται δικά σου χωρίς να 
είναι. Όταν μπει κάποιος άλλος στη συλλογή σου ή στο αρχείο σου τότε αρχίζεις και το 
διεκδικείς και προσπαθείς να το σώσεις.

46 Παυλίδης, Αβραάμ, Το Τελευταίο Βλέμμα, Θεσσαλονίκη: Ευρόδι, 2010, σελ.30

47 ό.π, σελ. 88
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VII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Συλλογή Κατσίγρα, Λάρισα, 

2005
Κόνρατς, Ούλριχ, Μανιφέστα και προγράμματα της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, 

Αθήνα: Επίκουρος,1977, μετάφρ. Βαμβαλής Γιώργος
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Εκκρεμές, 2004
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Σύγχρονης Τέχνης,2008
Παυλίδης, Αβραάμ, Το Τελευταίο Βλέμμα, Θεσσαλονίκη: Ευρόδι, 2010

Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Οι σημειώσεις του Μάλτε Ααουρίντς Μπρίγκε, Αθήνα: Το Ροδακιό,
μετ. Δημ. Δήμου

Τζωρτζάκη, Ντέλλα, Φετιχισμός και συλλεκτική μανία: η συλλογή Freud, Περιοδικό 
Αρχαιολογία, τ. 49, 1993, σελ. 88-92
Τουρνικιώτης, Παν.(μτφρ.), Για μια αρχιτεκτονική, Αθήνα: Εκκρεμές, 2005

Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity, Modern Architecture as Mass Media, USA:
The MIT press, 1998
Eco, Umberto, Η ομορφιά της λίστας, Αθήνα: Καστανιώτη, 2009, μετάφρ. Δότση Δήμ.- 
Χρυσοστομίδης Ανταίος
Giedeon, Sigfried, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition,, 

USA: Harvard University Press, 1982
Heidegger, Martin, Κτίζειν, Κατοικείν, Σκέπτεσθαι, Αθήνα: Πλέθρον, 2004

Pieyre de Mandiargues, Andre, Ροδογύνη, Αθήνα: 1985, Αγρα, μετάφρ. Παλλαντίου,
Λήδα
Poe, Edgar Allan, Οίκος τωνΏσερ, Αθήνα:Γράμματα, 1979, μετάφρ. Πολίτης, Κοσμάς 
Rasmussen, Steen Eiler, Experiencing Architecture, USA: The MIT press, 1997 

Schnapp, Alain, Η κατάχτηση του παρελθόντος, Κρήτη: Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
Κρήτης, 1998, μετάφρ. Δελούκα, Κατερίνα

Vidler, Anthony, The architectural Uncanny: Essays in the modern unhomely, USA: The 

MIT press, 1992
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A clockwork orange (1971) [crime, sci-fi] directed by Stanley Kubrick, UK: Warner Bros 

Pictures
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Good bye Lenin (2003) [drama, romance], directed by Wolfgang Becher, Germany: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Βιογραφικό Γεώργιοο I. Κατσίγρα

Ο Γεώργιος I. Κατσίγρας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1914. Σπούδασε ιατρική στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Χειρουργικής. Το 1940 

υπηρέτησε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας και από το 1941 έως το 1948 
εργάστηκε στην Αθήνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ως επιμελητής και στην κλινική 

Σμπαρούνη ως βοηθός του Νικόλαου Σμπαρούνη. Στην κατοχή συνελήφθη από τους 

Ιταλούς και φυλακίσθηκε στη Λάρισα και στην Αθήνα. Το 1946 παντρεύτηκε την Καίτη 
Καζαντζή, διευθύνουσα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και απέκτησαν τρεις κόρες. 

Στο διάστημα 1948-49 διετέλεσε διευθυντής χειρουργικής μονάδας στην περιοχή της 
Καστοριάς. Το 1949 εγκαταστάθηκε στη Λάρισα και ίδρυσε τη Χειρουργική Κλινική Γ. I. 
Κατσίγρα, η οποία λειτούργησε ως το 1987. Από το 1990 στεγάζεται εκεί η Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα, ενδιαφέρθηκε για την ελληνική ζωγραφική 
και δημιούργησε συλλογή 750 έργων των σημαντικότερων Ελλήνων δημιουργών της 

περιόδου 1850-1950. Το 1983 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο της 
Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. Το 1984 ο Δήμος Λάρισας του απένειμε 
το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Το 1987 η Ανανεωτική Κίνηση Επιστημόνων Λαρίσης τον 

τίμησε με το Βραβείο ΑΝΚΕΛ 1986. Το 1994 ο Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης του 
έδωσε βραβείο ευποιίας και χρυσό μετάλλιο, το 1997 τιμήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο 
Λάρισας, στον οποίο κληροδότησε την ιατρική του βιβλιοθήκη, ενώ το 1998 του 

απονεμήθηκε μετάλλιο από την Κοινότητα Ζαππείου. Πέθανε στη Λάρισα το 1998.
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2. Συλλογή Κατσίγρα

Η συλλογή Κατσίγρα περιλαμβάνει 781 έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και σχέδια 
σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών από τα μέσα του 19ου ως τα μέσα του 20ου αιώνα, 
μεταξύ άλλων έργα του Νικηφ. Λύτρα, του Ν. Χατζηκυριάκο-Γκίκα, του Γ. Μόραλη, του 

Γ. Ψυχοπαίδη. Το 1981 ο γιατρός, συλλέκτης Γ. I. Κατσίγρας κάνει δωρεά στο Δήμο της 
Λάρισας την συλλογή του. Μετά το θάνατό του, η συλλογή του συμπληρώνεται με 57 

επιπλέον έργα, 1170 βιβλία εικαστικού περιεχομένου, καθώς και με τα ανεκτίμητης αξίας 
έπιπλα του γραφείου του Ερρίκου Σλήμαν τα οποία χρονολογούνται στα τέλη του 19ου 
αιώνα και που αγόρασε ο συλλέκτης το 1955 τα χρησιμοποίησε στο ιατρείο του έως το 

θάνατό του. Σχεδιάστηκαν το 1881 από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ (Ernst Ziller) 
και είναι κατασκευασμένα από ξύλο καρυδιάς. Η μορφή τους είναι χαρακτηριστική των 
προσπαθειών αναβίωσης της αρχαιότητας στα τέλη του 19ου αιώνα διεθνώς. Το 

σύνολο των επίπλων του Σλήμαν που αγόρασε ο Γ. I. Κατσίγρας αποτελούνται από τα 
εξής κομμάτια: 1. Ένα γραφείο, 2. Ένα κάθισμα γραφείου με ερεισίνωτο και ερεισίχειρα,
3. Δύο καθίσματα με ερεισίνωτο και ερεισίχειρα, 4.Τέσσερα καθίσματα τύπου «κλισμός», 

5. Ένα βοηθητικό τραπέζι σε σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, 6. Δύο βοηθητικά 
τραπέζια σε σχήμα «τριπόδιου», 7. Δύο βιβλιοθήκες από τις οποίες η μία, μεγαλύτερη 
σε έκταση, σχηματίζει γωνία, 8. Δύο βάθρα, σε σχήμα δωρικής κολόνας, για την 

τοποθέτηση αγαλματιδίων, 9. Δύο κουρτινόξυλα, 10. Ένας καναπές, ο οποίος δεν 
υπάρχει σήμερα, διότι διαλύθηκε και κομμάτια του χρησιμοποιήθηκαν για άλλες 
κατασκευές48.

48 http://www.mgl-

katsigrasmuseum.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=64&ltemid=54
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3. ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ

Πρόκειται για το πρώτο έργο που απέκτησε ο Γεώργιος Κατσίγρας, δώρο της θείας 

του, Αννας, για το γάμο του το 1946. Εικονίζεται η προγιαγιά του, Χρυσή 

Κατσιάσογλου, η οποία γεννήθηκε το 1820 στη Φιλιππούπολη. Απεικονίζεται σχεδόν 
μετωπικά και το βλέμμα της συναντά αυτό του θεατή. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 
έχουν αποδοθεί εντελώς γενικευτικά από τον ζωγράφο. Την έλλειψη εκφραστικότητας 

στο πρόσωπο, αντισταθμίζει η αριστουργηματική απόδοση του ενδύματος και κυρίως 
του κεφαλόδεσμου. Με μικρογραφική λεπτομέρεια έχει αποτυπωθεί ο πλούτος των 
διακοσμητικών μοτίβων στο μαντήλι και στο φόρεμα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει επίσης 

δοθεί στην απεικόνιση των κοσμημάτων: των σκουλαρικιών, του βραχιολιού και των 
δαχτυλιδιών. Το εκφραστικό ιδίωμα του καλλιτέχνη συνδυάζει στοιχεία της 
δυτικοευρωπαϊκής αλλά και της μεταβυζαντινής εικαστικής παράδοσης.
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THE MOMENT OF TRANSFORMATION ACTIVE SPACE INTO INACTIVE PLACE

Buildings are machines built by humans to live in, but when they abandoned them the 

only left that remains are ruins. Time has undertaken since its delicate contractors wear silently 

wrapping the material with a thin skin of dust that dims everything. The traces of habitation are. 

plaster, tainted paint, cracks, furniture, decoration, wallpaper, clothes, shoes, dishes and 

glasses. Suddenly the abandoned spaces are like a warehouse of memories and tradition. A 

scene of neglect set ups in years rather than days. It is a moment of a long slow-motion. It is a 

stopped moment of time then and not today. It is like sinking into a time hole.

In abandoned buildings there are still some evident that someone had lived there. The 

trace of life begins to become more powerful than the form. Walter Benjamin wrote about the 

birth of the interior "to live, is to leave traces”. The reasons that a man “abandons" his house 

are various: 1. economical reasons (high costs of maintenance of the building), 2.Physical 

disasters (flood, fire), 3.independent factors (inheritance legacies) 4. environmental factors 

(pollution, air pollution), 5.political reasons (e.g migration, change of government, etc.) 

6. Death.

Cedric Price has noticed that only the building is not important but what is happening 

inside of it, the process. The shell of the building is like the human skin and the interior (furniture, 

personal items, etc.) are the internal organs. Thus, the abandoned building, show us the story 

of a family and the general context of the time and also gives us some information about the 

local area. Most often the convenience of entering as a stranger in such a space is the fact 

that the abandoned buildings are no longer private and made public, although the ownership 

remains and the building has an owner. By using archaeological discipline (a kind of an 

"excavation") for spotting sociological characteristics of the time, is recovered and recorded 

the testimony of a past era. At the derelict buildings there is something irreplaceable. There is 

the imprint of human activity and the simultaneous absence.

Considering that Umberto Eco predicates that our culture is a culture of lists and what 

links us with the past is the idea of a list and a catalogue, we create an archive of abandoned 

spaces and a list of findings in them. The list is a way to rethink the civilization, in order to create 

links between irrelevant issues and question anything acceptable from the common sense.
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Τα κτήρια είναι μηχανές που έχτισαν οι άνθρωποι για να ζήσουν, αλλά όταν τα 

εγκαταλείπουν μένουν ερείπια. Ο χρόνος έχει αναλάβει από καιρό τη λεπτεπίλεπτη εργολαβία της 

φθοράς τυλίγοντας αθόρυβα την ύλη με μια λεπτή επιδερμίδα σκόνης που θαμπώνει τα πάντα. 

Ίχνη κατοίκησης, σοβάς, αλλοιωμένο χρώμα, ρωγμές, έπιπλα, διακόσμηση, ταπετσαρίες, ρούχα, 

παπούτσια, πιάτα, ποτήρια. Ξαφνικά οι εγκαταλελειμμένοι χώροι είναι σαν μια αποθήκη 

αναμνήσεων και παράδοσης. Μια σκηνή εγκατάλειψης στήνεται σε χρόνια και όχι σε ημέρες, 

είναι μια στιγμή ενός τεράστιου slow-motion, είναι μια ακινητοποιημένη στιγμή του τότε και όχι του 

σήμερα, είναι η βύθιση σε μια χρονοδίνη.

Στα εγκαταλελειμμένα κτήρια υπάρχουν ακόμη κάποια σημάδια ότι κάποιος έμενε εκεί. Το 

ίχνος της ζωής αρχίζει και γίνεται πιο ισχυρό από τη μορφή. 'Το να ζεις, είναι το να αφήνεις ίχνη' 

έγραψε ο Walter Benjamin γράφοντας για την γέννηση του interior1. Ο άνθρωπος για να φτάσει 

στο σημείο να «εγκαταλείψει» την κατοικία του μπορεί να το κάνει για διαφόρους λόγους: 

1 .οικονομικοί λόγοι (μεγάλα έξοδα συντήρησης του κτηρίου), 2.φυσικές καταστροφές 

(πλημμύρα, πυρκαγιές), 3.ανεξάρτητοι παράγοντες (κληρονομιές, κληροδοτήματα)

4.περιβαλλοντικοί παράγοντες (μόλυνση, ατμοσφαιρική ρύπανση), 5.πολιτικοί λόγοι (π.χ. 

μεταναστεύσεις, αλλαγή πολιτεύματος κ.τ.λ.).

Ο Cedric Price ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε και είπε ότι το κτήριο δεν έχει καμιά 

σημασία αλλά αυτά που γίνονται στο εσωτερικό του, η διαδικασία. Το κέλυφος του κτηρίου είναι 

σαν την επιδερμίδα του ανθρώπου και το εσωτερικό του (έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα κτλ.) 

είναι τα ζωτικά του όργανα. Έτσι, τα εγκαταλειμμένα κτήρια μας δείχνουν την ιστορία μιας 

οικογένειας αλλά και γενικότερα το πλαίσιο της εποχής, κάποια στοιχεία για την περιοχή και τον 

τόπο που βρίσκεται. Τις περισσότερες φορές η άνεση του να μπει κάποιος τρίτος-ξένος σε ένα 

τέτοιο χώρο είναι το γεγονός ότι τα εγκαταλελειμμένα κτήρια παύουν να είναι ιδιωτικά και 

γίνονται δημόσια, παρόλο που το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει και ανήκουν σε έναν. Με 

την δομή της αρχαιολογίας προσδιορίζονται χαρακτηριστικά στοιχεία (ένα είδος ανασκαφής) 

της εποχής, γίνεται επανάκτηση και καταγραφή των μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Στα 

εγκαταλελειμμένα κτήρια υπάρχει κάτι το αναντικατάστατο. Υπάρχει το αποτύπωμα της 

ανθρώπινης δράσης και η ταυτόχρονη απουσία του.

Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του Eco ότι ο πολπισμός μας είναι ένας πολιτισμός της 

λίστας και αυτό που τον ενώνει με το παρελθόν είναι η ιδέα του αρχείου και του καταλόγου, 

διερευνήθηκε η δημιουργία ενός αρχείου εγκαταλελειμμένων χώρων και μια λίστα με τα 

ευρήματα. Η λίστα είναι ένας τρόπος για να επανεξεταστεί ο κόσμος, για να δημιουργήσουμε 

νέες σχέσεις ανάμεσα σε άσχετα μεταξύ τους πράγματα, σε κάθε περίπτωση για να 

αμφισβητούμε όσα γίνονται αποδεκτά από την κοινή λογική.

1 Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity, Modem Architecture as Mass Media, USA: The MIT press, 1998,

σελ. 233
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x«ry <t. rjsti-Kto' mtt

/Λ<ΓΑ MS'.KO/t

«>ίΤΚ-ΛΑ*«?< OfK’AWA;

]|i εγκαρδία, ή, λίβος τις των τίμιων, Πλίν. Η. Ν. ΧΧΧΥΙΙ 
58, ένθα τρία ειόη αΰής χαταλέγονται, εχοντα πάντα άλλο άλλου 
χρώματος εικόνα καρδίας.

Ιγκαρυς, g, (κάρ, κάρα) ό εντός της κάρας, κεφαλής, μυελός, 
ώς το εγκέφαλος, Αλκαίος «ν Άνθ. II. 9. 519, 3, Λυχόφρ. 1104.

έγκαρπίζω, καθιστώ καρποφόρου, πληρώ, TOUC δέ ΟίΤνώοντας 
ifjc ίνεκάρττισεν άλκ?μ: Συνέσ.135Β.

έγχάρπιος, ον, επι χαοποΰ, ό περιέ/ων σπόρους εντός, Ίππ.
360.11.

Ιγκαρβος, ον, ό περιέχων καρπόν. κάλυέιν έγκάρποΐί νθο- 
vic Σοφ. Ο. Τ. 25* καρποφόρος, σπέρματα ΓΙλττ. Φαϊορ. 27GB- 
το τέλη έγκαρττα εν Σοφ. Τρ. 238, πιθ. σημαίνει πολλοστόν τι 
ρΐρος η δέκατον της παραγωγής η του καρπού του Τίμένουσ πληρω
τέου εις τον Δία, «ρβλ. στίχ.754 και ιδε σημείωσίν Jebb εν τόπω.

2) καρποφόρος, χρήσιμος, Πλούτ.776Β. ||. ϊγκαρπα, 
τά, συμπλέγματα ή στέφανοι έκ χαρχών, επι των ζωοφόρων ή των 
χιονοχράνων, Αατ. CtlCarpa, Βίτρουδ. 4.1.

εγκάρσιος, at, ον, πλάγιος, λοξός, Λατ. trans versus, θουκ. 
2.76., 6.99· έπι τής ελλειπτικής, Άριστ. Κόσμ. 2.7. — ΈπΙρρ. 
■«ς,Έκκλ. · toe τήν λέξιν έχικάραιος έν τέλ.

έγκαρτιρεω, μέλλ. -ήαω. επιμένω ή εμμένω 1?ν τινι πράγματι, 
τινι Ξϊν.Άπομν. 2. C, 22* έγκαρτερείν [τούτοις] & έγνωτε !

P.WM'llK'-v: ΛΓβ.ΤΚΟΜ ASFETfl KCiNT.TAHTIMIAOV

έγκατακοιμίαομαι, π αγκοιμ-ικομ-ιιιν, upwv. u. .„·,. 
έγκατ «κρούω, καρφώνω, ήλουζ Κλήμ.Άλ. 240. £)έγκ. 

/σρείαν τοΐς μύστακ, χτυπώ το μέτρον του χορού {δια τον πα- 
δος ή άλλως) έν τοΓς μύστα·.;, Άριστοφ. Βάτρ. 330.

έγκαχαχρύκτω, κρύπτω εν τινι, έγκατακρύψεκ £όφ<μ Λν- 
χόφρ. 1231· τινά βυθοϊζ Έπιγράμμ.'Κλλ. 863.

έγκατ«.λ«μ.6άνω: μέλλ.-λήψοι.\αι, καταλαμβάνω εν τινι τόπω, 
θουκ. 4. 116, πρ5λ. 3. 33* έγκ. τίνά δρκοΐζ, περιορίζω, εξαναγ
κάζω δι’ όρκων, έάν λογισμός έγκαταλσμβάνη αύτδν Αίσχίν. 
62. 17: — ΙΙαθ., Άρ:στ. ΙΙροβλ. 20. 34.

ΐγκαταλέγω, με λ)., -ξω, συνοικοδομω έν, πολλοί στ^λαι 
έγκατελέγησαν, ώχοοομήθησα· εντός του τείχους, θουκ. 1.93 
(πρ6λ. λέγω Π, λογάς, λογάδην). 2) υπολογίζω, συγκατα
λέγω, Λουκ. Ιίαράσ. 3* στρατολογώ, Άνθ. Π.11. 265. ||
Παθ., κεΓμαι έ’ν τινι ή επί τινος,Έπ. άόρ. έγκατέλεκτο Άριστοφ. 
Βάτρ. 4. 431.

έγκοιτάλβιμμ*. τό, ύκόλοιπον, κατάλοιπον, Άριστ. Άποαπ. 
2., Έπίκουρ. παρα Διογ. Λ. 10.50. ______ _=------------
"Τγκ»τ*λϋΛθ*. μέλλ. -ψω, καταλείπω, άφΤνω, Παίοα Ήβ. 
Ί3ργ. χ. Ήμ. 376· έγκ. φρουράν έν τη νήσω θβυχ. 2. 51* έγκ. 
τδ κέντρο ν, επι μελίσσης, Πλάτ. Φαίδων 9tC' εντεύθεν «π\ του 
Πβριχλέους. τδ κέντρο·/ έγκοετέλιπε xoTc άκροωμένοκ Ευπολ.

ΤΟ». β,.—2

\ 10 έγκαταλείφοι
* «ν ·Αι(μοκ· β· Ιγκ. τήν μάχαιραν τή οψογή Άν,ι,&ν 137.28.ί- 

2) Εγκαταλείπω, άφϊνω τινά έν δυσκολία:;, ι*ς τήν λάσπην·,* 
Λατ. dereliaquere, Θουκ. 4. 44, Πλάτ. Συμπ.Ί59Α, Λυκοΰργ 

Γ148. 7, κτλ. J) άφίνω, παραλείπω, 'Ηρόδ. 3. 119. || J
Π«0., άφίνομαι σκίσω, μένω όκίσω.· υπολείπομαι έν άγώνι δρόμου, η 
αυτ. 8. 59. %) δεν κατορθώνω, αποτυγχάνω, Ίππ. 1169G.

εγκικτ-αλείφω·, μέλλ. -ψ», βναλείφω πανταχόθεν, λίπσί Ίππ.
402.28.

εγκατάλεεψις, εως, ή, το έγκαταλείπειν, Έκκλ. J1, τό] 
νά Ιίχη έγκαταλε<φθή τι, Γδε έπομ.

-ίγκανσι^

εγκατάΑηπτος, t>v, κατειλημμένος, έγκαταληπτον πνευ- 
psm Πΰθωνος γύναιου Ίω. Γενέσ. σ.70. 5, έ'κδ. Β.

Ιγκατάληψις. εως, ή, τό καταλαμβάνειν ή καταλαμβάνεσθαι 
εν τινι τόκω, αΐχμαλώτισις. θουκ. 5. 72* ή έπίσχεσις των ουρών, 
Ίπχ. ΙΙ69Γ5 (ένθίχ όμως ή έννοια άπαιτεΓτήν λέξιν έγκατάλειψις ).

έγκαταλιμπάνω, = εγκαταλείπω, Ίππ. Άφ. 1244, Άριστ. 
Τητ·1 10.4.

έγκαταλογίζομαι, άποθ. συγκαταλογίζω,ΊσαΓος 88. 36.
.....  Αλλ.λ Ί^τ- «ι> 1 1 Λ

εγκατασφάττω, σφάζο» εντός, έγκατέσφαξ^ν αύτον τώ 
κόλπω τδν υΐδν ΙΙλου:. Δημ. 31.

εγκατασχάζω, εγχαράττο), μνημονεύεται εκ τοϋ Διοσκ. 
έγκαχατα ιάσσω, ν.αταταράσσω μεταξύ άλλων, έγκατατετα- 

ραγμένην καί ανώμαλον Ιίλούτ. 2. 392Β.
έγκατατάοσω, Άττ. -τχω, μέλλ. -ξω, κατατάσσω ή τοποθετώ 

εις, ΛογγΓνος 10. 7, κτλ. H επιδοκιμάζω, εγκρίνω, κυρώ,
Κλήμ. Άλ. 227.

εγκατατέμνω, κατακόπτω τό εμβουον εντός τής μήτρας, Ίππ. 
91 4G. 11. κατατέμνω μεταξύ άλλων, Πλάτ. Ιίαλ. 5651).

εγκατατίΟημε: μέλλ. -θήαω, τοποθετώ εν τινι, έντίθημι, τιν( 
τι *Op3>. "Τμν. 24. 6 ΈριχΘόνιον.. νηω έγκατέθΐ|κε Έπιγράμμ. 
Έλλ.1046. 90. || παρ’ Όμηρ. μόνον χατα μί»τον τύπον,
Ιμάντα τεώ έγκάτΟεο κόλπιμ. εγχατάθου, «κατάκρυψον τω ίδίω 
κόλπω· (Σχόλ.), Ίλ. Ε-219, πρβλ. 223* τήν δ’ άτην ού πρόσ- 
Θτν όφ έγκάτθετο θυμφ, οού προ τοΰ παθβΓν βγνω τήν βρενο- 
6λά6ει«ν· (Σχόλ.), δέν ΰπελόγισεν,Όδ.Ψ. 223· 8c κείνον τε.λα- 
μώνα έ?ϊ έγκάτθετο τέχνι^, όστις εχεΓνον τον τελαμώνα έπεξειρ-
νάηίΙ»» Λίσ *rvw <δ(ηir τίνν w ίτίν··Λ/τ»»τη ’DS Λ <>1ά· η»ι λλ
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Εβδομάδα: Η κατάταξη της εβδομάδας σχετίζεται μ’ εκείνη των εφτά 
κατευθύνσεων του χώρου, δύο για την κάθε διάσταση συν το κέντρο που, 
σαν «αμετάβλητο μέσον» και σαν εικόνα του «κινούντος ακινήτου» του Αρι
στοτέλη, ανταποκρίνεται στην ημέρα της ανάπαυσης. Το γεγονός πως αυτό 
το χωρο-χρονικό αρχέτυπο, βασισμένο στον αριθμό εφτά, συμπεριέλαβε το 
πλανητικό σύστημα και τις κύριες θεότητες του κάθε πανθέου, φαίνεται 
στον τρόπο που ο καθένας από τους πλανήτες (συμπεριλαμβανομένων του 
Ηλιου και της Σελήνης) έδωσε το όνομά του σε μία από τις μέρες της εβδο
μάδας (ο Σιρλότ αναφέρεται ασφαλώς στη λατινική σημασία). Σαν συνέπεια 
της επίδρασης των πλανητικών θεών (που συγκρίνονται στην αρνητική τους 
όψη με τα εφτά θανάσιμα αμαρτήματα), το εφτακέφαλο τέρας πολλών μύ
θων και λαϊκών παραμυθιών αναφέρεται επίσης στους κινδύνους του πειρα
σμού, που μεγαλώνουν μέρα με την ημέρα καθώς προχωράει η βδομάδα.

Εβδομαδιαία ανάπαυση: Οπως πολλές άλλες υπαρξιακές καταστάσεις 
(είτε πρόκειται για έθιμα είτε για όργανα), η ιδέα της εβδομαδιαίας «ανάπαυ
σης» δε γεννήθηκε από μία υλική ή εμπειρική ανάγκη. Για τους Εβραίους, 
κατά τον Έρικ Φρομ, το Sabbat δε σημαίνει μόνο ανάπαυση, αλλά κάτι πολύ 
βαθύτερο. Πράγματι, αν η εργασία υπονοεί μια κατάσταση μετριασμού του 
πολέμου ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο, η ανάπαυση καθορίζει την 
ειρήνη ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Με το να μην εργάζεται, ο άν
θρωπος προσκολλάται στην τάξη των μεταβολών που ορίζει η ιστορία και, 
κατά συνέπεια, ελευθερώνεται από το χώρο και το χρόνο, επιστρέφοντας σε 
μία παραδείσια κατάστασην. Αυτός ο συμβολισμός εξηγεί με αντίθετο τρό
πο αυτό που ο Βεϋ θα ονόμαζε «φλογερή δραστηριότητα του επαναστάτη», 
δηλαδή την ενστικτώδη αντίθεση σε κάθε μορφή ξεκούρασης στο πολεμο- 
χαρές πνεύμα που εχθρεύεται τη φύση και τον κόσμο γενικότερα.

Εγκατάλειψη, Η: ΙΟ συμβολισμός της εγκατάλειψης αντιστοιχεί εικονι- 
στικά με τον συμβολισμό του «χαμένου αντικειμένου». ΚαΓοι δύο είναι πά- 
ράλληλοι με τον συμβολισμό του υδνάτου και της ανάστασης0’1. Το να αι- 
σθανθεί κανείς εγκαταλειμμένος είναι, στην ουσία, σαν να είναι «λησμονημέ
νος αναμεσαΐαςίϊάπότον ιδίο το Θεό, δηλαδή από το αιώνιο συστατικό του 
πνέυματος, προβάλλοντας σε μια υπαρξιακή κατάσταση εκείνο το συναί
σθημα της παρεκτροπής, που είναι επίσης σχετικό με το θέμα του λαβύριν
θου.
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εγκλίνομαιψτ

couxcrtas m t.-fvsnrt,-T wuvtuK ρλrntna

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

έλλ. βία (G. Soy ter, Untersuch. neugr. 
Sprachkomod. 23, A. Maidhof, Neugr. 
Riickwand. roman. 13) + ίταλ. mola. 

Εγκάθετος έπίθ., λόγ., άρχ. έγκάΟε-τος < 
έγ-καθίημι.

Εγκαθιστώ λόγ., άρχ. έγ-καΟίατημι. 
Εγκαίνια τά, λόγ., μεταγν. έγκαίν-ια< εν 

πρόΟ. + καινός ( = καινούριος). 
Εγκαινιάζω λόγ., μεταγν. Εγκαινιάζομαι 

παρά τό έγκαινίζω. 
έγκαιρος έπίθ., άρχ. εγ-καιρός.
Εγκαλώ λόγ., άρχ. ίγ-καλώ. 
έγκαρδα τά, ενδόμυχες σκέψεις· άπό τΛ 

άρχ. έπίθ. έγ-κάρδιος.
Εγκάρδιος έπίθ., λόγ., άρχ. έγ-κάρδιος. 
Εγκαρδιώνω λόγ., νεώτ., άπό το έπίθ. έγ- 

κάρδιος + κατάλ. -ώνω. 
έγκάρσιος έπίθ., λόγ., άρχ. έγκάρσιος. 
έγκατα τά, βάθη- λόγ., άρχ. ir «α.» ;

έντόσθκχ).---------- ------------ -------  ------
Εγκαταλείπω λόγ., νεώτ., μεταγν. έγ-κα- 

ταλιμπάνω.
Εγκατάλειψη ή, λόγ., νεώτ. έγκατάλειψις

< έγ-καταλείπω. _________
Εγκατάσταση ή;~λόν., ΜεοίτΤ έγκατάστα- 

-σις<άρχ. έγ-χαθίστημι. 
έγκαυμα τό, λόγ., άρχ. έγκαν-μα < έγ- 

-καίω.
έγκειται άπρόσ., λόγ., άρχ. έγ-κείμαι. 
Εγκέφαλος ό, λόγ., άρχ. έγ-κέφαλος < έν 

πρόθ. -)- κεφαλή.
έγκλημα τό, λόγ., άρχ. έγκλη-μα ^κα

τηγορία) < έγ-καλώ.
Εγκληματίας ό, λόγ., νεώτ., άπό τό ούσ.

έγκλημα + κατάλ. -(ας. 
έγκληματίζω -ώ λόγ., νεώτ. Εγκληματώ< 

έγκλημα.
Εγκληματικός έπίθ., λόγ., άρχ. έγκληματ- 

-ικός.
έγκληση ή, έγκλη-αις < έγ-καλώ. 
Εγκλιματίζω λόγ., νεώτ. έγ-κλιματίζω < 

κλίμα.
Εγκλίνομαι άνεβάζω τόν τόνο μου στήν 

προηγούμενη λέξη· λόγ., άρχ. έγ-κλίνο-
uai.
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i*L εγκράτεια

ίγερτήριο (το) ουσ, 1. (<πρα- 
&«.) αντων. σιωπητήριο: η 

ixtyya αήμανε εγερτήριο 2. 
ΕΝ. ξύπνημα: είχαμε εγερτή- 

|ο από τα άγρια χαράματα, για 
προλάβουμε την πτήση. 

εγκάθειρκτος, -η, -ο επίθ. 
JpflN φυλακισμένος, 
'^κάθετος, -η, -ο επίθ. ςυνων 

αός: εγκάθετοι αποδοκίμα- 
τον υπουργό. 

ίγκαθιστώ, -άς, -ά ρ.ςυνων. το- 
;τώ: εγκατέοτησαν σύστημα 
ατισμον.

[γκαιρος, -η, -ο επίθ. αντων ά- 
ιψος, καθυστερημένος: έγκαι- 

ή ενημέρωση - προειδοποίηση. 
αλλώπισμα (το) ουσ.

καύχημα, αγλάισμα, 
αλώ, -εις, ·εί ρ. ςυνων κα- 

fr/έλλιβ.
κάρδιος, ·α, -ο επίθ. 1. 
ΙΟΝ θερμός, ειλικρινής: ε- 
',άβύιος χαιρετισμός ΑΝΤΩΝ. 
βχρός, τυπικός 2. (κ, για 

ΣΥΝΩΝ. διαχυτικός, εκδη- 
ικός, ανοιχτόκαρδος αντων 
τρός. κουμπωμένος, 

καρδιότητα (η) οτισ. ςυνων. 
χυχικότητα, θέρμη αντων. 
ρότητα, τυπικότητα. 

;γκαρδιώνω g. ΣΥΝΩΝ. εμψυ- 
ω, ενθαρρύνω αντων «πο
διών®, αποθαρρύνω, 

καρδίωση (η) ουο. ΣΥΝΩΝ, 
ύχωοη, ενθάρρυνση αντων. 
«αρδύοση, αποθάρρυνση. 

καρτέρηση (η) ουσ. σύκων 

ιτηια, καρτερία, υπομονή.
ατολείπω ρ. 1. ςυνων. πα- 

εγκατελείψε τα παιδιά 
ΣΥΝΩΝ. απομακρύνομαι: ε- 

:έλειψε το χωριό τον 3.

ςυνων. παραιτούμαι: αναγχά^ 
στηκε να εγκαταλείψει τις προ
σπάθειες τον.
εγκατάλειψη (η) ουσ. 1. 

~fYWPN ~ &πόμι5πζΓυνοη: εγκατά
λειψη της συζυγικής στέγης 2. 
ΣΥΝΩΝ..-παραμέληση: η εγκατά
λειψη των ορεινών χωριών
αντων. μέριμνα, φροντίδα.__ ·
εγκατάσταση (η) ουσ. 1. 
ΣΥΝΩΝ. τοποθέτηση, εγκαθίδρυ- 
ση: εγκατάσταση συσκευών - 
μηχανισμών 2. ΣΥΝΩΝ. διορισμός: 
εγκατάσταση αρχών. 
εγκατεσπαρμένος, -η, -ο μτχ. 
ως επίθ. ςυνων. διασκορπισμέ
νος.
έγκειται ρ. ςυνων ενυπάρχει, 
βρίσκεται, ουνίσταται: πού έ
γκειται το λάθος μου, 
εγκεφαλικός, -ή, -ό επίθ. 
ΣνΝΩΝ, διανοητικός, λογικός 
αντων συναισθηματικός, 
εγκληματίας (ο,η) ουσ.ςυνΟν 
κακούργος.
εγκλιματίζομαι ρ. ςυνον. εξοι
κειώνομαι, προσαρμόζομαι, 
εγκλιματισμός (ο) ουσ. ςυνον 
προσαρμογή, εξοικείωση, 
εγκλωβίζω ρ. ςυνων παγιδεύω 
αντων. απεγκλωβίζω, 
εγκλωβισμός (ο) ουσ. ΣΥΝΩΝ 
παγίδευση αντων. απεγκλωβι- 
σμός.
εγκολπώνομαι ρ. ΣΥΝΩΝ εν
στερνίζομαι, ασπάζομαι. υιοθε
τώ: εγκολπώθηκε τς αρχές του 
σοσιαλισμού.
εγκόσμιος, -α, -ο επίθ. Σ'Τυον 
επίγειος, γήινος ανιών, υπερκό
σμιος, ουράνιος, 
εγκράτεια (η) ουσ. αντων. α
κράτεια, ασωτία.
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εγκαρτερώ, ρ μτβ.: κάνω μεγάλη υπομονή. έχω καρτερία 
(βλ.λ.)σε κάτι.

ετυμ.: εν 4- καρτερώ, παράγ.: εγκαρτέρηση. συνών.: 
υπομονεύω, ανέχομαι, υπομένω, νταγιαντώ, βαστώ, 
αττίθ.: απαυδώ, αποκά(μ)νω.

έγκατα (τα), ουσ.: I) αυτά που βρίσκονται μέσα στον 
οργανισμό. τ« εντόσθια. 2) αυτά που είναι εσωτερικά, 
απόκρυφα. 3) ειδ. φράσ.: τα έγκατα της γης τα βαθύτερα 
μέρη της /< αυιά t:/ovvc ρί^-ς βιιύκ,*. λ«/»*ι* u**> μ<Λ>^
στα έγκατα της γης και μέσα στα έγκατα τον καιροί) {Φ 
Κόντογλου).

συνών. I) έντερα, σωθικά, σπλάχνα 2) μύχια. 3) κατά- 
βαθα, τρίσβαθα.

εγκαταλείπω, ρ. μτβ.: !) αφήνω κάτι ή κάποιον κάπου 
«βο ήθη τον ή απροστάτευτον, παρότι ξέρω πως βρίσκεται 
σε κίνδυνο ή ταλαιπωρείται. 2) δείχνω αδιαφορία για 
κάτι. 3) φεύγω για πάντα από μια περιοχή: κι ίσαμε τις 16 
έπρεπε όλος ο πληθυσμός της Τρίπολης να έχει εγκαταλείψει 
σπίτια, χωράφια και κλεονμεν<ι{Τατ. Γκρίτση Μιλλιέξ). 4) 
παραιτούμαι από κάποιες σκέψεις ή σχέδιά μου

γραμμ.: αόρ.: εγκατόλειψα, παθ. εγκαταλείφτηκα, μτχ. 
παθ. παρακ.: εγκαταλειμμένος, ετυμ.: εν + καταλείπω< 
κατά 4 λείπω(αρχ.=αφήνω). παράγ.: εγκατάλειψη,εγκα- 
τάλειμμα. συνών.: I) παρατώ. 2)αφήνω. 3)φεύγω, μισεύω, 
απομακρύνομαι. 4) αποβάλλω, αντίθ.: 3) παραμένω, επι
στρέφω. 4) αποστερούμαι.

εγκατάλειψη (η), ουσ.: I) το να εγκαταλείπει κανείς 
κάτι ή κάποιον στην τύχη του. 2) παραμέληση, αδιαφορία 
για κάτι ή κάποιον.

ετυμ.: εγκαταλείπω (βλ.λ.) συνών.: I) και 2) παράτημα. 
παραμέληση, παρατημός, πηρομελή μα, αδιαφορία, 
αντίθ.: φροντίδα, μέριμνα.

εγκατασταίνω, ρ. μτβ.: εγκαθιστώ (βλ λ. 1).
γραμμ.: αόρ.: εγκατάστησα, παθ.: εγκαταστάθηκα, μτχ. 

παθ παρακ.: εγκαταστημένος, ετυμ.. εν + κατά 4- σταί- 
νω<<ττήνω<ίστημι.
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NfKoc r. παηοδόηουΒος

Λεξικό
Ψυχολογίας
Εγκυκλοπαιδικό

'ιηύ·<'ΛΜ»κ*ί»!Η>ι

276 Ίαπ·οδόττοι..Α« Ν Γ ,νφκό »ηζ Ψι.χπλονίας 2?'

Shv-hinrW π 2092. Micgci A 2D00.
Β)ΒΛ.: ϊΐΐΓκη C X 197 A Kcxnapitotf-SivK^cUwi Λ. «959. Leir.c ' χχ

εγγενής, E. native, inborn. F. naisf. D . angcborcn
Αυτός που υπάρχει εκ γενετής. Ο ό;χ»ς χρηαμηποιείτα· για t:« έμφυτα χαρακτηριστικά 

δομής η λειτουργίοκ. Το σύνολο των έμφυτων ικανοτήτων ενός ανθρώπου είναι γνωστό 
ως «εγγενής κληρονομιά». Κάθε έμφυτο χοραχτηρισηκό είναι γνωστό σαν «εγγενές χα
ρακτηριστικό*· και συχνά σχετίζεται με ό,η Γ^υφούμε >κληρσνομικό. 

έγγραμμα (μνημίΜίάν), B.sngram, F. engratr.mc, !>. Engrenim
Ειδικό, ΓΛίυηψονικός cpu; (ψυχολ ) ωό τις λ';ίπς .·:ι - γ/λί^Η» Μνημονικό ίχνος 

λο»· η·π>π<όν»:ια\ στον εγιαφιιλο. Το έγγραμμα ή <.ί:γ»ρη<·»ή μνήμης» υποτίθεται ότι είναι 
('ΐογιν,ικη διαδικασία τγ·; ανήμτς, σεστελεΐ δηλαδή τη σταθερή μεταβολή του νευρικό. 
ι.ν-«·>*> του ανηπροσωζ&ύ&ι όλα όσα έχει μάθει κανείς. Οι έρευνες σχετικά με το έγγοαμαα 
δεν έχουν φερει κανένα αποτέλεσμα μέχρι κόρα Έτσι ο όρος χρησιμοποιείται σαν» εϊοος 
βιολογικής μεταφοράς γι' αυτό που πρέπει να υπάρχει κάπου στον εγκέφαλο. Κάθε έπ- 
Υραιηαι ίσως να έχει συγκεκριμένη θέση. αλλά μπορεί να πίνω κηι διάχυτο. > >αή;ο;. 
βρσ/απρίΐβκοΊΐη-.

εγγραφή, Ε. ir.priting. > αποτύπωση
1/γύίΙ)ΐ«ί, I:. ημιnei&praximity, Η. proximuc. Π. Prox’miial

Pivia η συνύπαρξη στ μικρή απόσταση δύο στοιχείων. Στην ψυχολογία χρησιμοποιεί 
ται ως συνύπαρξη ή προσέγγιση ερεθιοιιότων στο χρόνο η στο χώρο. > αρχή ιγγύομας. 

εγκάρσιας έρευνας, μέθοδος-, -μέθοδος, εγκάρσιας έρευνας- 
■^,^κάταίαΕίμμένος. /Ε. abandoned, F. abandonc, D. verlassen

Αυτός που. ανεξάρτητα από το αν είναι στην πραγματικότητα εγκαταλειμμένος, ζει με 
ένα διαρκές συναίσθημα ανασφάλειας, ζει μέσα στο φόβο της εγκατάλειψης. Το πρόβλη
μα παρουσιάζεται κυρίως στην περίπτωση των εγκαταλειμμένων παιδιών. Κύριο χαρα
κτηριστικό των εγκαταλειμμένων παιδιών είναι συνήθως το συναίσθημα έλλειψης προ
σωπικής αξίας και ταυτόχρονα η εκδήλωση υπερβολικής συναισθηματικής απληστίας. Τα 
εγκαταλειμμένα παιδιά δεν είναι εύκολο να ανατραφούν και να εκπαιδευτούν σωστά. 
Κάθε είδους φροντίδα, όση αγάπη και ενδιαφέρον και αν περικλείει, είναι πολύ δύσκολο 
να ικανοποιήσει την έντονη ανάγκη τους για αγάπη. Ορισμένα αντιδρούν στη συνεχή 
τους αγωνία με επιθετικότητα και αρνητισμό, ενώ άλλα -περισσότερο κοινωνικά- είναι 
πιο αγαπητά, αλλά και έντονα εξαρτημένα από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.

Γενικά, ο φόβος της εγκατάλειψης συνδέεται συχνά με λυπηρά γεγονότα των πρώτων 
παιδικών χρόνων, όπως με την εικόνα ασυμφωνίας των γονέων, την προσωρινή απομά
κρυνση από το σπίτι ή τον ερχομό ενός νέου παιδιού. Αυτά τα δεδομένα αναβιώνουν και 
βασανίζουν τον «εγκαταλειμμένο», που είναι συνήθως εξαιρετικά ευαίσθητος και ψυχικά 
«εύθραυστος».

Ένας τύπος αναλυτικής ψυχοθεραπείας κατά την οποία ο ψυχοθεραπευτής ανεβάζει 
το ποσοστό θετικής αυτοεκτίμησης του ασθενή, δηλαδή ενδυναμώνει το Εγώ του, μπορεί 
να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτού του συναισθήματος εγκατάλειψης. Κύριος σκοπός αυ
τού του είδους θεραπείας είναι να αποδεχτεί τελικά ο ασθενής το παρελθόν του, χωρίς να 
υποφέρει γι’αυτό. > εγκατάλειψη.

εγκατάλειψη, Ε. abandonment, F. ddriliction, D. Vcrlasscnbcit
f^vtxd, η~απομάκρυνση από συγκεκριμένο χώρο ή συγκεκριμένα άτομα. Το συναί

σθημα της εγκατάλειψης είναι σύνθετο και είναι δυνατό να προκληΟεί από ποικίλες κα
ταστάσεις. Κάθε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένα «σπάσιμο», μια χαλάρωση των 
συναισθηματικών δεσμών μεταξΰατομων μπορεί να γίνει αισθητή σαν εγκατάλειψη.

{Ταπσχωρκηιός ή ο -Ήίάνατός ιών γονέων τους και η τοποθέτηση ενός παιδιού σε οι
κοτροφείο συνήθως ακολουθούνται από το δυσάρεστο συναίσθημα της δίχως υποστήριξη

εγκατάλειψης μέσα σε έναν κόσμο επικίνδυνο και εχθρικό. Σε παιδιά με δυσκολίες πρ< 
σαρμογής ενυπάρχει συνήθως το συναίσθημα της εγκατάλειψης και της ανασφάλειας πσ 
καθορίζει την συμπεριφορά τους. Επίσης στον ενήλικο, η αποδοκιμασία από ένα αγαπι 
μένο πρόσωπο, η έλλειψη ή ο περιορισμός της αγάπης, η απομάκρυνση ή το πένθος μπι 
pci να βιωθούν ως καταστάσεις εγκατάλειψης

Το εγκαταλειμμένο άτομο αισθάνεται ξαφνικά υποπμημένο και μπορεί να αντιδράσ 
είτε με to vu βυθιστεί στην κατάθλιψη, είτε επιθετικά. Αυτοκτονίες ή και εγκλήματα πο 
διαπράττονται μετά από διάλυση αρραβώνων ή αχό συζυγική εγκατάλειψη εξηγούντο 
όχι σπάνια, με βάση μια ιωχικύ πορεία στην οποία κυριαρχούν η υποτίμηση και τα σχι 
τικά με αυτήν συναισθήματα. II αναβίωση τραυματικών παιδικών εμπειριών εξαιτίτ 
μιας δυσάρεστης ψυχοπιεστικής κατάστασης (διαζύγιο, απόλυση από την εργασία) μπ< 
ρεί να προκαλέσει οξεία νευρωτική αντίδραση, της οποίας η δομή υπήρχε «δυνάμει». Αι 
τού του είδους οι ψυχικές ταραχές αντιμετωπίζονται με ψυχοθεραπεία. > εγκαταλειμμ 
νος, συναήτθηαα, Ψυχολογία Κινήτρων.

LIT,: Roberron 1., Marshall J. 1993.
εγκεφαλικό (επεισόδιο), αποπληξία. Ε. ηρυρίσχν, Ρ. apop’exic. ft. Scniaganrnl! 

Apoufvxn;
Διαταραχή το·ν λειτουργιών του εγκεφάλου που Χ|Κ>έρχτ.ται από βλάβη των αμιοφι 

(')ν αγγείων ή «,το προβληματική κτικλόφυρΐα του αίιιατος. Οι αιτίες είναι αιμοτώμαι 
στον εγκέφαλο ή έλλειψη οξυγόνου. Αν ιιπάρχσνν ανωμαλίες των αγγείων στον εγκέ·ρι> 
(ανεύρυσμα) το εγκεφαλικέ» επεισόδιο μπορεί να παρουσιαστεί και σε νέα άτομα.

εγκεφαλικός Ε. cerebral. Ε. cerebral, D. 
/.erebrai

Όρος της πολικότερης κυρίως ψυχολογίας 
για το άτομο στο οποίο κυριαρχεί η ναυτική 
πλευρά. Μη αυτόν τον όρο περιγράφηκε ο 
ι γκ»·.!».ι>Λκιις τύπος από διάφορους ερευνητές 
και χαρακιηρίζέται από λεπτό ή φιλόλτγνο 
οώμα και από λιτή γενικά στάση. Ο ογκ,.· 
ΦΟΛίκός τόπος αντιστοιχεί στο νευρωτικό 
τύπο του Ιπποκράτη και στο λεπτόσωμο τύπο 
της τυπολογίας του >Κρότσμερ.

Σήμερα, ο όρος «νκφέρεται στον καλ
λιεργημένο και γενικά το θεωρητικό, 

εγκεφαλική μικροδιαπίάνση. ;· μι·φο- 
δκοπδυση, σγκεφαλική-

ίτ/κέφαλ.ος. Η. brain. · cncephale, ί).
Gehim

Μέρος του Κ Ν.Σ. π.« Ιρϊσκί ιαι μεσσ 
στο κρανΰι και αποτελ&ί συνεχε·.α του νω
τιαίου μυελοί». Περιβάλλεται «πό τις τρ.τνς μή- 
•χγγυς και έχε» βάρος περίπου 1400 γραμ- 
μαίΐια. Διαχωρίζεται σε απμέρους περιοχές, 
όπως τον προμήκη μυελέ», τη γ:ξη·υ|»α. την 
anρεγκεφαλίδα, το μέσο ενκέραλο. τον δι- 
‘.γκίφαλο και τα 2 ημισιραίρια. Αποτελείτχιι 
από διάφορα λητΌνα και χέν τυα.

(DiacMmns F A . Pi .-c' vl jgic. 2001, 51«>

h.vKC'.piivaKO ι»ι««όΛκι it sikvyo ~oi 
κρανΐοι ia^-i nr» ααιψ'-πμιχ. pw 
w.naj Sityptrjcft ro:. *ηι,/ί1ή;:ταακ riu« 
rr y-itc: . ουη- .';·κ/*·λΌ .Me rtf ρήξη -rti. 
iupifiju*itmc ra»v αγγτΐων or tnno το 
mjy.t’.ifi iiaj)<ntU‘it,Ki<ii tv e;-»cry^L'*s?.
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Aalborg Charter The outcome of the first European 
Conference on Sustainable Cities and Towns, held in 
Aalborg. Denmark in 1994. I lie charter declares that: 
‘Our towns have existed within and outlasted empires, 
nation states and regimes, and have survived as centres 
of social life, carriers of our economies, and guardians 
of culture, heritage and tradition... Our present urban 
lifestyle, in particular our patterns of division of labour 
and junctions, land-use, transport, industrial produc 
tion, sericulture, consumption and leisure activities, 
and hence our standard of living, make us essentially

.... -Μ. λ'""mentalρ· bVtn-.human-
kiml is feeing... Present levels of resource consumption 
in the industrialised countries can not be achieved by all 
people currently living, much less by future generations, 
without destroying the natural capital... Sustainable 
human life on this globe cannot be achieved without 
oKiainahle local communities'.

abandoned city See invaded city_________
Abbess of Chicago Patrick GEnnrs1 name for jant 

adihms, no doubt due to the somewhat monastic 
nature of her settlement hull house.

Abbey of Thel^me An ideal city conceived by Franyois 
Rabelais U1495-1553).

ABC community A satellite settlement to Stock
holm. Sweden, providing for three functions: Arliete 
(workplace). Bostad (dwelling) and Centrum (centre) 
(Hall. 1998).

ABC principle (Netherlands) The practice of locating 
intense passenger-generating activity at A' locations on 
public transport nodes: activity needing a great deal 
of space and few people at 'C locations where public 
transfx>ct is worse; and activity lying between these 
extremes at intermediate 'B' locations.

Abercrombie, Patrick (Sir) (1879-1957) Town and 
regional planner. Abercrombie led the development ot 
town and regional planning practice in the UK for (ΐϋ 
ycais. Irained as an architect, he joined the Department 
of Civic Design at Liverpool University. In 1915 he suc
ceeded siANiEY ADMihap as professor of civic design

ίΙ-ΐκΓ* *Γ°Ι ^ years Abercrombie combined academic 
at Liverpool with private practice as a town and

intimate distance The distance (0 to 45 cm) at which 
intense feelings are expressed. The term featured in 
the work of euward t hall. Personal distance (0.45 
to 1.30m) is the conversation distance between close 
friends and family; social distance (1.30 to 3.75m) the 
distance for doing business and talking with strangers; 
and public distance (lie distance used in more formal 
situations. The urban designer ian gehl uses the 
concepts in his own work.

intra-locational equity Allowing people in different 
plates fair access to resources, 

intra-mural adj. Within the walls (of a town or city). 
The opposite is extra mural.

introductory tenancy Λ legal agreement enabling 
local authorities to evict unruly residents in the first 
year of a tenancy.

introversion A building looking inwards, rather than 
outwards towards the street, 

intrusion An element that disrupts the townscape or

invaded city One whose public spaces have been taken 
over by cars. An abandoned city is one whose public 
spaces are deserted due to the number of cars that have 
invaded them, and a reconquered city one whose public 
spaces have been recovered from the cars. The three 
terms are used bythe urban designer jangshl. __ ^—- 

Invented place One that is almost wholly designed to 
have a specific character. Model communities such as 
poundbury and themed shopping malls are examples. 
See also simulacrum.

inventorisation Keeping lists, for instance, of build
ings of historical or cultural value, 

investment property Owner-occupied or rented 
land or buddings.
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απόψεις μου ι κάθε ελπίδα 1 _ _ ^
4 4. (αμετβ.) παραιτούμαι, αφήνω στη μέση προσπάθεια noleni^ 
ται σε εξέλιξη: κολλοί αθλητές εγκατέλειψαν ήδη στη μέση τη- si 
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εξονσίος. hoiνοση; ·.· λ;: < .<; · του στο υχυνργκιυ σο\\>4(:ύτ·ϊί<,, ;
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Α(λ6γ. ενκατα/.Ο.ειαμένοοί ♦ ιιιετβ.) 1. αφήνω^κά- 
TtoiOv/K^tffrOPmiicd iw ι̂ετό^λτπηε ηδκιφορ^γιοτηντΰχητου: -
την οιπογένειά μου! ένα παιδί / το βυθιζόμενο σκάφος g - τήνχόλη 
στον εχθρό ί το κράτος έχεχ εγκαταλείψει την περιοχή αυτή στην τύ
χη της ςυν. παρατώ 2. απομακρύνομαι από συγκεκριμένο τόπο, δεν 
γυρίζω πίσω: ~ τη χώρα Ε εγκατέλειψε την Ελλάδα για πάντα || - τα 
εγκόσμια- φρ. εγκβΓσλβήι« τον μάταιο τούτο κόσμο πεθαίνω 3. πα
ραιτούμαι από (σκέψεις, ενέργειες ή συναισθήματα), αφήνω κατά μέ
ρος: - μια προσπάθεια / ιδέα / απόφαση / τις φιλοδοξίες μου ι τις εγκεκριμένος,

έγκειται - σονιοτατοι. Λι*/ upf, χριγ.ϊι c τυ ίμ .·* - ν
. .·..·«■ iii ιγ σ<»μ. ‘ΐπαρκπχού ' «ν..·νόι: νο( ,'Χ'.ιατ·· * - '*
, υπάρχει. !οσ.· ·ο έγκειται .»σ«* κ»Λ · θ»*ν»Οΐ«τβ·
• *»*·.·tut u; τηι Γ(>Μ) οι Hun έγΚ: ;τ.τι η δΐίατο,-νΥ Οΐώ.·" ·“ 
j ,SiM •■•πιιφηφίονς. Η όιαοομΛ έραι ττ'. · σ<.νιατ>;:ο: «'*·.·
! -.ο^.,γει Λτοβ».?<>/?ΐΑ·'> δ-Κλειμη νι>ι έ/ει c*όημοθιε-Όι 
i ·' άλλος διαθέτη μό\*: ·.< πτυχίο too - « <ι,^.·/'>,·>Λ < ■·

·: · ■ . ...... ·
! '.'··) ;<·ϋ έργο.· Λ; σηιιΐ.ωθεϊ >·" ·.·.···'» *»·γ»·τ«ι ;««· : <)·*»τήθ<:

• σι ι

«ον έχει εγκριθεί.
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•χρονος 1
ρεκόρ σε πολύ λίγο χρόνο, πολύ λιγότερο αηό τον αναμενόμενο, τον 
συνήθη; χθες δεν βρήκα κίνηση στον δρόμο κι έφθασα σπίτι ~ |{ δου
λέψαμε πολύ εντατικά και συστηματικά και τελειώσαμε το έργο 6. 
(ειδικότ.) το έτος (βλ,λ.); αχό χρόνο σε χρόνο οι νέοι αλλάζουν || χρό
νο με τον χρόνο να πράγματα γίνονται ολοένα και χειρότερα || πη
γαίνω στο χωριό μ ον μια φορά τον ~ U ~ μπαίνει ~ βγαίνει, η οικονο
μική κατάσταση τής χώρας δεν βελτιώνεται || τα έργα θα συνεχι
στούν ανελλιπώς όλο τον χωρίς ούτε μιας ημέρας διακοπή || ο 
προηγούμενος i ο επόμενος l ο'μεθεπόμενος ~ |} το έθιμο αυτό υπάρ
χει από αμνημυνεύτων - <δηλ. από πολύ παλιά) |{ από αρχαιοτήτων ~ 
Ji χρόνια είχα να τον δω και τον συνάντησα σήμερα || βρε. πώς περ
νούν τα -/ΣΥΝ χρονιά <1*1* (α) (ευχή) και τού χρόνου! μακάρι να εί
σαι καλά- και να γιορτάσεις και το επόμενο έτος: οφαίσ περάσαμε- 
άντε. jj (παροιμ.-ειρων.) «πάρ' τον στον γάμο σου. να σου πει 
(για όσους μιλούν εντελώς ασυλλόγιστα, λέγοντας πράγματα που εί
ναι εντελώς ανάρμοστα, για τη συγκεκριμένη περίσταση) (β) χρόνια 
πολλά! ευχή που δίνεται σε κάθε: εορταστική περίσταση ΣΥΝ. έτη 
πολλά (γ> ίκατάρα) κακό χρόνο να χεις! βλ. λ. κακός (δ) (κατάρα) να 
μη σ' εύρει ο χρόνος να πεθάνεις μέσα στο τρέχον έτος, να. μη ζεις 
την άλλη χρονιά (ε) χρόνια και ζαμάνια πολλά χρόνια, πολύς καιρός: 
~ έχω να τον δω |j ~ έχω να πάω στο θέατρο (στ) αφήνω χρόνους φευ
γιό από τη ζωή, πεθαίνω: ο παππούς μάς άφησε χρόνους (ζ) (παροιμ.) 
όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος σε μία και μόνη 
στιγμή μπορεί να επέλθει η μεγαλύτερη συμφορά (η) (παροιμ.) μέρας 
χαρά και χρόνου λύπη για κάθε στιγμιαία απόλαυση, που προκάλεί 
ταλαιπωρία για πολύ καιρό (Θ) (παροιμ.) το χρόνια φέρνουν τη φρό- 
νια(τη φρόνηση» όσο προχωρεί η ηλικία γίνεται κανείς σοφότερος (ι) 
τού χρόνου το επόμενο έτος: - σχεδιάζουμε να αγοράσουμε αυτοκί
νητο ji από - θα ιαχναει η νέα (ρορολογική διάταξη για τα ανήκει 
με νικά κριτήρια (πβ. κ λ εφέτος, πέρσι) (ια.) πάλι με χρό νους, με και
ρούς, πάλι δικά μας θα ’ναι (ο τελευταίος στίχος από λαϊκό θρήνο 
για την Αλωση τής Πόλης, στον οποίο εκφράζεται η προσδοκία τής 
εχανώκτησης των περιοχών που χάθηκαν) ως προτροπή σε κάποιον 
να κάνει υπομονή, έχοντας την ελπίδα ότι με την πάροδο τού χρόνου 
θα αποκτήσει πάλι αυτά που έχασε 7. μονάδα μέτρησης τής ηλικίας, 
έτος: -Πόσων χρόνων I χρονών είσαι; -Σαράντα |ΐ τον επόμενο μήνα 
Θα γίνο) τριάντα χρόνων )| έχει μία κόρη δέκα χρόνων 8. (στον πληθ.ί 
ορισμένη χρονική περίοδος, εποχή: συνέγραψε ιστορία των νεοτέρων 
χρόνων |ί αρχαίοι i ιστορικοί! προϊστορικοί ~ j| οι Έλληνες υπέφεραν 
στα ~ τής Τουρκοκρατίας jj τα πράγματα ήταν αλλιώτικα στα ~ μου 
ί{ (λογοτ.) τα ~ τής θύελλας: τής φωτιάς / τής αθωότητας ΣΥΝ. εποχή, 
περίοδος φρ. (α) πέτρινο χρό via περίοδος ταλαιπωρίας, βασάνων ή 
αποτυχιών (β) άγουρα χρόνια βλ λ άγονρος 9.χρόνια (τα) (ο.) η ηλι
κία: όταν είχα τα ~ σου, δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ jj τα ~ 
δεν κρύβονται ΦΡ. παίρνουν (κάποιον) τα χρόνια γερνάει (κάποιος), 
μεγαλώνει πολύ στην ηλικία: Γιατί δεν βγαίνεις να διασκεδάσεις λί
γο; Δεν σε πήραν πια και τα χρόνια.' (β) (χωρίς άρθρο) για χρονικό 
διάστημα αρκετών ετών, επί σειρά ετών. ~ τώρα διδάσκει σε σχολεία 
τής επαρχίας jj ~ και ~ τριγνρνά στα ξένα 10. Ι ΛίίΐΣ (α) γραμματική 
κατηγορία που περιλαμβάνει κάθε σχηματισμό των ρηματικών τύ
πων. ο οποίος δηλώνει τη χρονική βαθμίδα (παρελθόν - παρόν - μέλ
λον), κατά, την οποία η ρηματική ενέργεια έλαβε, λαμβάνει ή θα λά
βει χώρα: στη Νέα Ελληνική οι - τού ρήματος είναι ο ενεστώτας, ο 
παρατατικός, υ μέλλοντας (στιγμιαίος και εξακολουθητικός,), ο αόρι
στος. ο παρακείμενος, ο υπερσυντέλικος και ο συντελεσμένος μέλ
λοντος jj ενεστωηκός' μελλοντικός ■ συντελικός <βλ.λ.) .· παρελθοντι- 
κός ~ jj αρκτικός f ιστορικός - jj περιφραστικός / απλός ~ jj συντελε
σμένοι χρόνοι (βλ. λ. συντελώ) <β» η ποσότητα φωνήεντος ή συλλαβής 
στην προσωδία: μακρός > βραχύς ~· φι*. (α) ακολουθία των χρόνων 
βλ. λ. ακολουθία (β) αντιμετάθεση χρόνου / αντιμεταχώρηση βλ λ. 
αντιμεταχώρηση 11. μκτλ η ελάχιστη μονάδα, στην οποία διαιρείται 
μετρικός πους: βραχύς - 12. μους <α> μονάδα μ ετ ρήσε ως τής χρονι- 

/■<».£.ιας «αξίας, βλ λ.) των ·:*τ;*γγο<>·';μων· στην ευρωπαϊκή μου 
σική, συνηθισμένη μονάδα μέτρησης τού χρόνου είναι το τέταρτο, 
χρησιμοποιούνται όμως επίσης το μισό (αλά μπρέβε). το όγδοο και το 
δέκατο έκτο: αυτή η κότα βαστάει (διαρκεί) τρεις - (β) θέση (μέρος) 
τού μουσικού μέτρου- διακρίνονται σε χρόνους ισχυρούς (θέσεις, 
βλ-.λ ) και χρόνους ασθενείς (άρσεις. βλ.λ): πρώτος - τού μέτρου (γ) 
το μέτρο, η βάση τής περιοδικής ρυθμικής διάρθρωσης ενός μουσικού 
κομματιού: αυτό το κομμάτι είναι σε χρόνο 3/4 (δ) ρυθμική αγωγή, 
κοινώς τέ.μπο ~ αργός ,·' γρήγορος (ε) (στη βυζαντινή μουσική) η κα
ταμέτρηση τού μουσικού διαστήματος κατά την απαγγελία (εκτέλε
ση, ψάλσιμο) των μουσικών φθόγγων εκτελείται με ισόχρονες κινή
σεις τού χεριού προς τα πάνω (άραις) και προς τα κάτω (θεσις) 13. 
ΓΕΛλ. μονάδα μέτρησης τής ηλικίας των γεωλογικών σχηματισμών, η 
οποία αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο α.ποτέθηκε ορισμένη επαλληλία πετρωμάτων « 14. μονάδα μέ 
τρησης τού κύκλου λειτουργίας μιας μηχανής. ~~ (υκοκ.) χρονάκια 
(τα) (βλ.λ.) κ χρονσκος (ο) (σημ. 6). ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος, εγώ. πεθαί 
νο). ποιόν.
[ΕΊ ΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύμυυ. Έχει προταθεί η ανάλυση χρ όνος (με επί
θημα -όνος, πβ κ. θρ όνος, κλ-όνος) < *ghr*ono$, που ανάγεται στη 
μηδενισμ. βαθμ. τού Ι.Ε. Uglier- «αποκτώ, κρατώ» (βλ. κ. χόρτοςμ με τη 
σημ. τού χρόνου που μας περιβάλλει (άποψη σημασιολογικίός δυ
σχερής». Η επιχειρηθείσα σύνδεση με το ρ. κείρω «κόβω» προσκρού
ει στην έννοια τής διάρκειας που κυριαρχεί στη λ. χρόνος. Τέλος, συ- 
ζητείται η σύνδεση με τα αβεστ. zrvan-, zrun- «χρόνος, διάρκεια» 
(< Ι.Ε. *gre/*ger- «ώριμος, παλιός»), καθώς και με την ετυμολ. οικογέ
νεια τού ουσ. γέρων, αλλά η μορφολογική και σημασιολογική από
σταση είναι μεγάλη. Η λ. δήλωσε εξαοχής τόσο την έννοια τού χρό

νου γενικά όσο και συγκεκριμένες περιόδους του (συνοδεύομε·.·η από 
προσδιοριστικά). Επίσης αρχ. είναι η σημ.« ηλικία», ενώ μτγν. είναι ο 
γραμμ. όρος. Στην ίδια περίοδο εμφανίζεται και η σημ. -έτος». Εξάλ
λου* μεταφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. σε ανύποπτο χρόνο (< γαλ/! 
temps Jiisoup^onnabie), κερδίζω ! χάνω χρόνο (< γαλλ. gauncr. pcrclre 
du temps), ο χρόνος είναι χρήμα (< αγγλ. time is money) κ.ά.|
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A. ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ:
ΓΙΑ TO ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Αν επισκεφθεί κανείς σήμερα το Μοτέλ Ξενία που σχεδίασε ο Αρης 
Κωνσταντινίδης και χτίστηκε στην Ολυμπία το 1963, Οα αντιμετωπί
σει ένα ιδιάζον θέαμα: Το ίδιο το κτήοιο ενκαταλελει.ιιιιένο από χρό
νια καθώς είναι, αν και έχει υποοτεί αρκετές ζημιές είναι απολύτως 

σιωπηλό αλλά πιστό, παρά την ερεϊπιώδη του κατά
σταση, στις αρχικές προθέσεις του αρχιτέκτονα, καθώς ακόμη και 
σήμερα τα βαθυπράσινα και πορτοκαλιά αλλά ακόμη και τα μαύρα 
χρώματα των τοίχων υποδηλώνουν τη θαμπή λάμψη κάποιων αρχι
κών ποοθέσεων (ειχ.84Ί. Όμως είναι ενδιαφέρον ότι ένα είδος αυτό·' 
φυούς αναρριχητικού φυτού έχει με τα χρόνια κατακλείσει το κτή
ριο, τον κεντρικό του υπαίθριο χώρο, έχει σκαρφαλώσει από τις σκά
λες και έχει συχνά εισχωρήσει μέσα στα παραβιασμένα δωμάτια για 
να εξέλθει από πόρτες και παράθυρα στα μπαλκόνια και τις όψεις 
του κτηρίου. Αυτό το εκτεταμένο πράσινο, το αυτοφυές, είναι μια! 
νέα λεπτή κρούστα της γης πάνω στο ερειπωμένο κτήριο, προσωρινή! 
ασφαλώς, που με την προσωρινότητα και την ευθραυστότητά της,! 
όμως, καταδεικνύει ακόμη πιο τραγικά την ευθραυστότητα του ίδιου J 
του σκληρού κτηρίου, που κάλλιστα μια επιλογή κατεδάφισής του θα ! 
το σάρωνε τόσο τυχαία και τόσο εύκολα όσο εύκολο είναι να απλω
θεί επάνω του και να το καλύψει οριστικά ο αυτοφυής κισσός της 
Ολυμπίας.

Αν αυτό είναι ένα στιγμιότυπο από τη σύγχρονη ιστορία ίου κτη
ρίου, υπάρχει για να βάλουμε πλάι του ένα άλλο στιγμιότυπο, από 
την εποχή της οικοδόμησής του το 1963. έτσι όπως αναδύεται σε μια 
σύντομη αναφορά από το σύντομο πέρασμα του Γερμανού φιλοσό
φου Μάρτιν Χάιντεγκερ από την Ολυμπία, το 1962. Ο φιλόσοφος.

224 ΖΗΣΗΣ ΚΟΤ1ΩΝΗΣ

στο φιλοσοφικό του χρονικό από το ταξίδι του στην Ελλάδα, με τίτ
λο Διαμονές, σημειώνει καθ' οδόν προς τον αρχαιολογικό χώρο της 
Ολυμπίας: «Πρώτα όμως βρήκαμε μόνον ένα άοχημο χωριό παρα
μορφωμένο από ημιτελείς οικοδομές τουριστικών ξενοδοχείων για 
Αμερικανούς».ϊϋ9 Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χρονολογική σύμπτωση 
του ταξιδιού του φιλοσόφου με το χρόνο της έγερσης του ξενοδοχεί
ου πιστοποιεί την ταύτιση της εικόνας των «ημιτελών οικοδομών 
τουριστικών ξενοδοχείων για Αμερικάνους», που παραμόρφωναν το 
χωριό με το κτήριο του Μοτέλ Ξενία του Κωνσταντινίδη. Μέσα σε 

1 αυτή την τροχιά των σαράντα σχεδόν χρόνων από τότε μέχρι σήμερα 
που είναι και ο χρόνος ζωής του έραπϊ^νόϊΓξενόδοχείον. έχουμε 
μια συμμετρική κατάσταση σε επανάληψη. Το ηιητελές τότε, πριν 
ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες, εΓναι ένα σύμμετρο ατελές 
τώραΓδποΰ το εγκαταλειμμένο κτήριο τελεί σε κατάσταση ριζικής 
εόείπωοτκ. Βέβαια αυτή η σύμμετρη, μοίρα ανάμεσα στο γιαπί και το 
ερείπιο, δεν είναι μια μοίρα, ένα πεπρωμένο, τυχαία συλλαμβανόμε- 
νο μέσα από την εικόνα της αρχιτεκτονικής του Κωνσταντινίδη. Το 
αντίθετο μάλιστα: Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το ιδιοσυ- 
στασιακό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του, έτσι όπως το συνέλαβε με 
τη διαλεκτική του καννάβου και των συντετμημένων λίθινων τοιχίων, 
την εναλλαγή του κενού με το πλήρες -όπως γίνεται σε ένα σπασμένο 
διάτρητο δοχείο- ή την επικυριαρχία του σκελετού ως δομικού στοι
χείου -που προϋπάρχει του κτηρίου και της πραγματικής κατοίκησής 
του, όλα αυτά εν συντομία αποτελούν τη στοτ/ειοθέτησυ mac αονιτε- 
κτονικής που ήθελε να ορίζεται ιιέοα σε ένα τοονικό ορίζοντα. Σ’ αυ- 
τό τον ορίζοντα συναιρείται η προϊστορία του κτηρίόΰω; οικοδοιιή 
με τοντελικο τόΰπόοοοισαό ω; ερείπιο του εαυτού του.

Και ήδη εδώ, αν έπρεπε να αναζητήσουμε ένα ιδεολογικό βάθος 
μέσα από το οποίο αυθεντικά αναφαίνονται οι αρχιτεκτονικές μορ
φές του Αρη Κωνσταντινίδη, σίγουρα θα περνούσαμε μέσα από τον 
γερμανικό ρομαντισμό και τη μεγάλη του προσήλωση στον κόσμο 
των ερειπίων της εν απώλεια αρχαιότητας. Αλλά εδώ κατά τρόπο 
απρόσμενο, σε σχέση με μια εχθρότητα που εντοπίσαμε από την αρ
χή, επέρχεται μια σύγκλιση και μια οικειότητα. Ο Χάιντεγκερ και ο

109. Μ. Χάιντεγγερ. ΔιαμοχΈζ. μτφο· Γ. Φαφάκλης. Κριτική, 199S. ο. 4,>.
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x® a time; j
-> ’act/pt'!'. ,1: 1·: 
'st'crmaf animation', 
•a*chitectine', "c !'·>«, 
'ilynarniyiV, *eph«?»r«ir, 
'uvoiiit'onary', 
"'iipir.ivo.iei'cey’.

Time is a new materia! In the project. Architecture as an open process, as 
ja non-finite act,, has to be able to incorporate time into the score o? its 
organisation.

’«formation',
'•rf0r(T»Catk)»>.»r. LMG1
<«?nwy'. Swd-wf, 
'nc-p^>;es,'oi'(Jfr·.
C-j?·'. 'prosrpss',

'rel."t«j’)>nip5. trar.iitiw'..
'svwij'taneity',
Hy^erw>e'vBai>i!c.■»«·■.. ''nr'

I F PI

I.MG1

jn V'Je could imagine the flow of time as taking the form of fibrous bun
dles, each fibre corresponding to a need in to particular theatre of ac
tion, and the lengths of the fibres varying according to the duration 
of each need and the solution of its problems. The cultural bundles there
fore consist of multicoloured fibrous lengths of events. They are most
ly juxtaposed by chance, and rarely by conscious premeditation or 

j rigorous planning."
(KUBLEfi, George, The Shape ol Time, New Haven, Conn.: Yale University Press, 196?)

jjn time, things do not have a physical representation because they ex
ist as ways of thinking and types of language that occur in the pre- 
jsent and are located in the narration and the prediction of events; that

. .liru^uist··· at··* ·- — ... -
For this reason, we cannot say there arc past things, nor future ones, but 
a number of thinking attitudes that have to do with what is present; the 
psychical skills that have to do with remembering and foreseeing. 
jThe three representations of time, are nothing but the present time in a 
jtriple dimension.
Meaning that who is thinking/speaking is in charge of outlining the sense 
of time and of organising the layout of events.
This obviously is made relative by every person and can fluctuate de
pending on the intentions and perceptions of whom is thinking it. The iine 
iof time enhances or condenses depending on what is reached by the in
tellectual skills; the memory skills, to be able to reconstruct and revive 
the situations; the attention skiils, to be able to be attentive; and the abil- 
jity of the imagination to represent the future.
jTime, is by no means subject to an objective pattern (for example, the ro
tation of planets), but is revealed as something elastic and subjective. 
;For this reason, calculations, measures and numbers related to time, 
only make sense having identified the point of view of whom is talking 
.about them; and as the intellectual motivations are very diverse, time ai-
jso is; this is why it is unmeasurable.i
j(information-time-space)
iToday, we are conscious of a radical change in our interpretation of space 
(and in its associated idea of order), associated with the recent under- 
jstanding of the theories of chaos and quantum physics.
Classical (absolute) time and space and modern (relative) time-space have 

been succeeded by "inforrnation-time-space," open to the action of the 
'local upon the global, and which gives rise to greater indeiermination (and 
instability) In our understanding of the universe.
.At the same time, it has enabled us to introduce, definitively, the influence
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|of combinatorial aw! diversified, universal and individual information (and 
its dynamical effects' into the spatiai manifestation of processes.
The Newtonian paradigm, and much of the Einsteinian paradigm now face 
the challenge of an "elusive" universe - nervous, unsettled, more undisci
plined - in which most processes, including those of more stable appear- 
jance, prove to be extraordinarily undisciplined and whose behaviours ulti
mately follow non-linear trajectories, the result of their own dynamic and 
interactive character.
in such processes, the - global - position in space must be combined with 
the incidence of the - local - information that each particular situation (or 
jevent) brings.
(Such information has a major effect upon the whole, continually modify- 
jing its trajectories. The global system varies as the received local infor- 
jmation varies - and accumulates.
jThe theory of dynamic systems consists in the study of those temporal-spa
tial processes, in movement.
These are systems tha* demonstrate stable behaviour across a broad spec 
trum and which, suddenly, faced with a minor variation, shift to wholly new 
jbehaviours.
{The system, homogeneous in its original state, gives rise to unusual struc
tures wnich break down the old (more or less harmonious) symmetry of the 
[Starting phase.
{Dynamic systems thus manifest themselves (mostly) as virtually unstable 
jtemporal-spatia! configurations (dynamic dispositions).
’Their trajectories present oscillating and combinatorial movements that 
give rise to fluctuating situations of equilibrium: ("while linear systems al
most always have a single point of equilibrium, non-linear systems have 
more than one state of equilibrium that includes points of bifurcation, as 
■well as transitions from a stable trajectory towards another, fostering 
{major changes at very brief intervals").

[fpi ;(tenses, verb)
{See 'relationships, transitive.'
j" They met, they will meet, the three of them meet, but it is useless.
LAlthough they seem to look at each other, they do not see each other: al
though they seem to speak, they have never communicated anything; al
though they seem to touch, X and Z are hermetic prisoners.
| They are caught, they swim inside the fishbowls formed by the rounded 
\gtass of their watches. I'd have a hell of a time, he notes, white stirring 
this coffee. X. doing likewise, doesn't listen, doesn 't speak. Time slips away 
as he thinks about how good coffee tasted in the old days.
How times have changedshe says to herself, meditating on what once was 

!a lump and is now a little bag of sugar that she finds ugly and dull. The 
\oniy one that was, that will be. that is in the cafe is Y, although she nei
ther thinks nor speaks. She only emits a whimper of pleasure each time 
she takes a sip from the cup."
(F.M., Cventos dc X, Yy Z, Madrid: fcdiciones Lengua de Trapo, 1997/
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SPACE AND TIME J 'space-time SPACE-TIME-INFORMA TION

CLASSIC [MODERN CONTEMPORARY
<AB>: ABSOLUTE I <RE>: RELATIVE <IN>: INTERACTIVE

•
FIXED „ STABLE DYNAMIC

META-PHYSICAL AND PHYSICAL , PHYSICAL-PEAL REAL-VIRTUAL
ESSENCE (ESSENTIAL) 1 MATTER (MATTER!AL) INFORMATION (INFORMATIONAL)
SINGLE l DIVIDED DIVERS
ANALOGICAL , MECHANICAL DIGITAL

tf/TUAL g FUNCTIONAL OPERA TIVE
SYMBOLIC g DOGMATIC OPPORTUNIST (CONTINGENT?
HARMONIOUS I AUTONOMOUS ACCORDED

EVOCATIVE | ABSENT REACTIVE
H.'SRARCHICAL RELATIONSHIP| POSI TIONAL RELATIOr.* *5HJP TACTICAL relationship

CONTINUOUS 1 DISCONTINUOUS INTERMITTENT
COMPACT I FRAGMENTED FRACTAL

UNIFORM I VARIABLE EVOLUTIONAL
EXACT S PRECISE COMBINATORY

PREDICTABLE 1MESURA8LE DIFFERENTIAL
NORM 3 TYPE GENE
PROTO-LOGICAL 3 TYPO-LOGICAL TOPO-LOGICAL
FORMAL I ABSTRACT MIXED

FIG UR A TIVE 1 STRUCTURAL INFRASTRUCTURAL
SOLEMN 1 SEVERE EASYGOING

CEREMONIAL I STRICT UNINHIBITED
PURE * PURIST CROSSBRED

1
CODE * RELATIONSHIP COMBINATION

CONTROL δ ORDER SYNERGY
FLAT(20) 1 VOLUME (3D) LANDSCAPE <4D)
COMPOSITION 1 POSITION DISPOSITION

(REGULATION) 1 (CORRELATION) (DECISION-COMBINATION)

Γ NEW MECHANISMSΓ 
BEYOND LINKS- EXTROVERTED FORMS

·". ■. . ■ ■ i . ■: · ■: ■

■ : -urnm * ■■■■■■:. rL' * ίφ

. -
101 ii.e d-uyram by GAUSa; Mautov; Lvnam:c time - <

• <|ni>«l»scJo«ued trajectory" In, xm- -
···■·· ><;■ i* ’** ··:
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4 f 2d !o

0» 0ΡΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2002 ***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΡΑΜΑ.λπς αρχές 
της δεκαετίας rou 1920 η συγ
γραφέας Βιρτζίνια Γου.\φ ζει σε 
ένα προάστιο του Λονδίνου.

ΣΚΗΝ.. Ιφχ Μν.ιΑ'/τρ ΠΡΩΤ: 
Ν:λο* KivrjjOf. Μέριλ ΣτριπmaaaaE^BmamBasa

Εκπομπή ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Τ
α κτίρια είναι μηχανές 
που έχ*ισαν οι άνθρω
ποι για να κατοικούν, ολλα 

όταν τα εγκαταλείπουν, 
μένουν εοείπο και η τελική 
λύοη είναι η κοιεδάφιοη.

ΣΤΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1958***0
ΙΣΤΟΡΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Στις 8 
Μαίου 1945. μια υμόδα νέων 
Πολωνών στήνει ενέδρα σε λά
θος άνθρωπο.

ΙΚΗΜ.; An fie Βά'.ια ΠΡΟΤ- 2un. 
Σΐ(ΠΚ)!ΙΛΧ)ΚΙ, ·ιω KpPOpovc

CONN-X TV
I rf!wT i-n Oi«j.o, ιηλ: 881 V.XSab

KIDSCO
11.00 Σονικ Γκρουπ.
11.45 To κλαμπ του Μπέβερ- 

λι Χιλς.
12.10 Σαμπρίνο. τα κινούμε

να σχέδια.
12.35 Νέες περιπέτειες του 

κοριτσιού ίου ωκεα
νού.

13.00 Απόδραση απ'το Γου- 
άιλντΚαΓΚανιον.

14.40 Πουλιά.
16.45 Νέες περιπέτειες του 

κοριτσιού του ωκεα
νού.

17.10 Το μέλλον εινοι άγριο.
17.35 Ηρωες διάσωσης.

CHANNEL
11.50 Αγόρι γνωρίζει κορίτσι.
13.30 Οκτώ μερες ζωής.
15.10 Flashpoint.
16.00 Ντετέκτιβ Μουκ.
16.50 And she was.
18.30 Νόμος και τάξη.
20.10 Flashpoint.
20.55 Replay.
21.0G The wives hs forgot. 
22.40 Flipping out
23.30 Εύρηκα”.

13.20 Battlestar Galactica
(k2).

14.15 Law 8 order («12)
15.10 Criminal minds >*3).
16.05 Stargate universe (κΐ).
17.00 Dollhouse (nl).
17.50 Battlestar Gaiactica

1k2).
18.40 TheX-Files(K2).
19.30 Theomezincracc(K7).
20.20 Line Of fire (*1)
21.10 Criminal minds :k3).
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ΜΟΥΣΕΙΟ MUSEUM 
©GTOrPRSIRI OF PHOTOGRAPHY 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ THESSALONIKI

o

PHOTO
BIENNALE
TOPOS
FIRST
LIGHT
WANING

21

Μια Χαραυγή στη Δύση της
Αλέξανδρος Βρεπάκος33 

Alexandras Vrettakos"·

1704— 14.05 
Δημοτική Πινακοθήκη 
Municipal Ar: Gallery
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εσωτερικό από συγκρότημα κατοικιών,
Moisei Ginzburg & ignatii Miiinis,Μόσχα, Ρωσία

Έκθεση αρχιτεκτονικής 
φωτογραφίας του φωτογράφου 

Richard Pare που παρουσιάζουν 
τη σημερινή κατάσταση κάποιων 

κοντστρουκτιβιστικών κτηρίων στο 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης 
09/05-28/09/2008

εσωτερικό από συγκρότημα κατοικιών,
Moisei Ginzburg & Ignatii ΜΐΙϊηίε,Μόσχα Ρωσία

οικία Μέλνικοφ,
Konstantin ΜθΙηίΙτον,Μόσχα, Ρωσία

κτήριο Centrosoyuz, Le Corbusier,
Pierre Jeanneret & Nikolai Kolli, Μόσχα, Ρωσία

εργοστάσιο υφασμάτων " Κόκκινη Σημαία” 
Erich Mendelson, Αγία Πετρούπολη,Ρωσία
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η “ εγκαταλελειμμένη" κατοικία της “εγκαταλελειμμένης11 κ. Ντίνσμορ

Great Expectations, director. Alfonso Cuaron, 1998

αποσπάσματα 
περιγραφής ... 

από το βιβλίο “Μεγάλες 
Προσδοκίες” 

του Charles Dickens

ΓΓ ααοις mx Λ^οος, ρ·ρφ;« «αν nqp iraa ΐ) 
«ρα ua ξίκιτ^χψτ jto η Μις Χφβοφ, ·αρ*ΐν> 
ποο far πιο&ινόρη· κθόΐορ cam ως προς icv 
τρόπο με π>ν οποίο eapare m οϊμικρκρερΜ φ» 
από u| <πήη atujt τι^ς κνρίας. Mice o' m map· 
to apq* ft άοπ aw <m nw ήων φηογμτνο από 
ποΑιό toc^kz. famitov οαβρ*κιό κι tip waw 
πόρο ααΙΙά oApcno κητίΐα. MfptKfl <hu$ ta πα
ράθεμα ijtav yrajpive. Από ta wtfloma, to Khu 
tijav «ocpiaojizvx o&pfr,. Vnjpjt pw <irbj 
μπροστά, u ueuj κ(ηκεί%αχη. Έτβι. αφοί χκ· 
niVwpe lOKoc&rcv;. ικμμήαρί «raw vc ίρθεικά·

τ xr;

0 Wpopm qrat imps; hi panto »* w> 
taWot dVi»>π$ιμ «by» tip; 'Emvlf 
Ejut umlm. tayioapt pdw liy fin οίκρό w 

n 4 Μα iffi japt v>
Kf( if: n Mf yna ndpie. tfci ίι% » ρκ 
-jpispmwa feirtpni» s y» pntf IfcrfMJj 
edq aor. (την aafvcMi ιώτρά. itatfurr (too eve 
aifiipafO oisg* o(kk ώ\ί« t'j»t «mc ο εη· 
otdhiK ij o StR^; w ypf&ffw Itfhm· 
riot. Stm Kawptro toijo ami toe omtw iiug>· 
p fa pcVk Όικ-ς χ» jkiWt <no fepdtw ntf Μις 
Mpwtp, ήταν «η tone ^κ^αιηρένχ· σπς mia ro
pe w*»

ΐ¥»(«,ί,·<ρ»«Φ®Γ“Λ“ΐ»ί·
meu

sKuRinmi u

mu ιήχχ; ne «ο;».

lo οαρΛρο *nyt μήρ tm π ψΜ «pit 
nolv dlptid ywd I» ncpojjtlijifw ujam. o' 
ήα mpiifi yw bjeni n fa iit» act optt and 
mid ωρό la ifjav rafKpn ofoyyaiii *11 mni- 
T“- al«i nip <ia μ timtyio pdipupn «of 

»PH η* «Α* “ * S#W«n*i BK|B.
«V (TO »mppdii up; ooniyse; w a\t «olio· 
an ptijt xaraqrik ώ w apm Aaq ijtev i) 
afr.\ijc jw oyip], sate; wjiKifr w Stvtpo.'fyvt. 

pa rip trine. era j»wn hoc «mm* al· 
k; rip Mwa. cb' in rija fa. Όμως fa rip W· 
on ftU^arjvfijMjoflu attoc κιυτμήμαιος too 
«jut* u ο άιηκς is Oja** αε μκρό; U\v, «η to 
ipt\T£ βίο πφ%ο, oqv vo pt aztp^doioe nor
fffK'JJJPCl fKL

m s Mk Xfe

Tfa n^wit o' mm :o oneumifapfao* p

Bdpio IWU f*. ‘OB βη*μητ an «not w 'pfc'.

I If ρηοβ ίο ilmraAi ra pnijna 0» Supiw 

H*|Kt0f^.Ottiom0ioiqi«ioi|«w·
* to ft* 1* μ£(«ις m |« ijft |itt taicflVin:·

foiw οη «MB w η» «W ttoc. j|W( i| 
fund rip it-fMoeiipo ιηντάοη ra apijurt inpats 
^nrneoa b ο αιιρόίηκ lord; »* cpqAat to 
h)mx) fmiim 1» f\7* a»' in 0 tnilniKS

lltptK'i ξτ(»«»ιί B|Miii|W «A» tm a|.ki i®j 

puntnv <ψ(£ρή η ίβρίΒή jidUm. 9i ijwv im 
«*nd ra omin iyMim idnuc 10 οηΛ u 
Him 6« κρίρρο «1 fc 'liyo im; m»» lb

«1 mi (IW «nt«|«ro ft nun) ra ροήΐα a 
ίνψ to ΒΚρ|ϊό(ΐ. It no nimnsi npb· 
pa ijvn dro }χπφτ iptmii p’ ivo ipraEnpimlo 
a%ra ™ 1*. on ι« οροίΐοψοζβκη· mm 
frai dm io 011(11««10 po.W)ia ti\w <9a paii 
οιοραιιίοπ. 'Emiiiiw on pporuifw φον oiyb- 
n{ n TpemnujtcMtVx·. tint oaW|i)rfi->; «*> 
mode af«jti{C wnc 10 oi(^M mr qnr.- <saUfj»w. 
Ka κβάί ιοάοίι» cipK«|i6n άροορα o' dfl« 
Οράριο mi; poo bit paw *n bpiipon wri'K 
ο φ.* on ροή» imnin siSo αρό)^ p up- 
Ιι&Λό si» on αήκπα «ι ipqim ra («»»|ό· 
oo ij«P)»jn ifdynnn (V on (ono jr,o· 
iA fsOiptnnik %«»« op* >« Φ pft? 
mualtpAi oiip unSiipia i« ipinyw.
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το ι: εγκαταλελειμμένο" .... στον κινηματογράφο

το εγκαταλελειμμένο καζίνο στο Λονδίνο γίνεται πεδίο μάχης για 2 συμμορίες

το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Βερολίνο είναι ο χώρος γυρισμάτων μιας ταινίας

Der Himmer uber Berlin, director, Wim Wenders, 1987
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) 2 Mohkevs: This rejmiuturisifc'filffl ^as-shot across ,a ο.. π;ber.·.>f prowim\t!
·{. ^ lotion* from mansion* and powerjdgmsm BajynioK'. Maryland a jails and 

coiivcnnon.crinffci s in P!i<\a delph. ·a.. i>ea r>>y h >a i )·:· >.?!’ l· a. /.-re ck m >epynaa
vsasih·.. ·

■some of Ida 'V-ui ah; a ; ;n .· a -a Ua r -a >· ■ ; ..a ■ ■ ■ > a..;:
the a J'S a.,; :a·· :■·.· j a 'Vpai ihot a a ' ■ a- S', a. a a,ar η ^
M *ee hmvthrv cpuki afeyiwibe.^teauiiptrnkiajh fos Me £sjffl J ^gjgjjjg

sVaa update othes oovvej station Ipeat ioni u^t ]n. thejjjnfin^ a. j 2 Vl-.a;keap pan. he 'bund 
’ ' js&e. here and-Uea- thank* pave’ j

Ί2 ^jo^tgLy Sf diie.cAc>r_ T^rrxj G;Mj Ο.ΎΥ\ t

·· ijyJ^bvrloaWis'l·- cervn j<xnd<sv$Ar 

visited 2-ϋ> iiaV/v 2.0/0

~fowm_ cifas
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A ΑΑγΜΠα^Α1_
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Το κτήριο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, είναι ένα κτήριο στο κέντρο του Βόλου 
χτισμένο στις αρχές της δεκαετίας του ' 60.

Εγκαταλείφθηκε το 1990.

Στο εσωτερικό του κτηρίου παραμένουν από τότε μηχανήματα, εργαλεία υπολείμματα
της χρήσης του και αρχειακό υλικό.
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ΑΜΤΑΛΗ
wmm

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

u*-#i w&rvtH 
f¥*v;e t&MM&i

____________{NAYT ΛΙΚ > I I KΛ 1 ΑΛ) I'l’ll

ορυγμάτων συγκοινωνίας. Προστατ»’ tv*h
»ί)ς έπιγείρυ « «ρat:ηρ ήοεως καί τής βολής . wa* 
έχθριχο»* πυρσ|^.ικ«»> 6*ι’ι τής htwtxXv^Mι*ς διά 
χωμάτων χ«ί άφομοιώοεώς t>«v ίπχιρ< ιλλαγής,
camouflage) πρδς τδ πέριξ τδι«'|*ο.;. Είς όρτινά 
ίδάφη «Ητο^ττούνται δϊτισθεν εδαφικών Avmjat- 
λιών. π. rwsMAKOiTOYAO*

foKQtrotXstfga» .Αόρ- b*arHtnov χ<&Ιγχη.χί\κ€φα-~ 
Ϊγ*&τ*ϊ^φ&ηψ' καταλείπω Π έντελώς, άφίνο) n ek 
rrft τύχην τον: «{γκοτέΧβτφε τήν γυνβιχί του,—xi 
«αώ«4 του,—-ti Ιργβν too».

μή ί 
Από 
νοίβς,

(ή)' ή ένέργί ια τοΰ έγκατα- 
Xefcwtv, πα<μχμ?λήσις, Αδιαφορία πβρί τής τύχης 
Τίνός ' «ίγ**τόλ*ιψ«< τέκνου,—συζύγου χτλ. ·.

-~l’A<n. ά(*-1 Έγ*ατάΧ*%γΐ( (derelictio) ilvni ή 
ιεριβαλλομ/νη νομικόν ττνα τύπον παραίτηαις 
τού δικααόματος της κυριότητας δ**υ προ· 

ύηλονΟΠ

τρίωσις { _
λευταίρ δέ τούτη έχδοχή πΛΟΤτλεΙ άντίθτσιν ηράς 
τήν Απαλλοτρίωσιν έν στενή έννοίρ» ήτις eWi 
διαρκής ή προσωρινή «ετάθεσις τον δικαιώματος 
τής κυριότητας τρ βοπλήσει ή χβί ένοντιον τής 
βουλήοιως το6 τέως κυρίου, πβρ«·βαλλομέγτ| Απα
ραίτητος νομικόν τινα τύπον. II έγχαταλειφις 
περιλαμβάνει και τήν έχονσίαν Απώλειαν τής νο
μής xui κυριολεκτεΐται έν ναύτη. *Rv rft περιοχή 
τοβ ποινικού δικαίου έγκατάλβιψις είναι δ ίκθβσις 
προσώπου άθοηθήχου νπό προσώπων Οποχρκοτν 
χρός περίθαλψής τδ όποιον, λόγφ νεαρός -ηλικίας, 
νήσου ή αναπηρίας, δέν δόναται νά εύρη έν {
βοήθειαν. Ή ϊκθεσ»ς τιμωρείται Αναλόγιο- τού 
«Ανούνου, δν πιθανώς διέτρεξεν δ Ιγ
καί τής ϊλπίδος σωτηρίας κατά νρδϊς

^(σ*ις- Σνμφώνως δέ ταύταις τδ μέν α·
ποινής τδ έπιΒαλλόμενον βίναι είκοσι 

βεσμά (§ 1 ίρθρ. 906 Π. Ν.), τδ 
τδ πολύ ϊξ μηνών {§ 8 

I. Κ. ο.— [&αντ. AUJ *Ετκαχάΐιιψις (μλ. rlflaiVuncnt, 
yip. abandon. «*γγΑ. abandontiement, ΙτβΧ ab- 
bandooo), είναι ή πράξις, διά τής οποίας Λ 
ήσφαλισμένος έγκατβλβί-τχι *1ς τόν Ασφαλιστήν τα 
ήοιραλιομένα άντικτίμτνα καί προοκαλβΐ οντδν νά 
αληοώοη τδ ΛΟβόν, 6** δ ταύτο ήοηραλίοθηοαν. 
Περί τής έγκ<χταλείγ«υς &ς θεσμού διέποντος τήν 
σύμβασιν τής ναυτικής άσφαλείπς πραγματεύονται 
τά άρθρα 492—506 τον ίλληνιχοδ εμπορικού νό
μου. Εφαρμόζεται δ* αντη δϋ πόσης ναυτικής 
άοφαίείας, ώς π. χ. άαααλείας ναύλου, έλπιζομέ- 
νου κέρδους, άνταοφαλώτοκ;, UKw-ς δμιος έν τή 
κράξει έ«1 ασφαλείας πλοίου κα» (φορτίου. Περι
πτώσεις, καθ' ας Επιτρέπεται evnj, είναι α( κατω
τέρω νπδ τοΟ άρθρου 492 άπαριθιιονμεναν «ή 
Mexmol αύξήσετας διά τής κατ’ επέχταοιν ερ
μηνείας τοΰ νόμου, δέν αποκλείεται δμοις περιο
ρισμός ή «δξηαις αδτών κατά συμφωνίαν τών 
ουμβαλλοιιενιον: α) ναυάγιον, (J) άλωσις, γ) έμπό- 
δ«Λς κατά διαταγήν Αλλοδαπής δυνάμεως. Α) έμ- 
πόδιοις κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως, *) άνι- 
κανότης τοβ πλοίου πρδς^πλοθν, έάν τδ πλοΐον 
δέν είναι έπισκβυάσιμον ή έάν τά αναγκαίο Οντα 
έξοδα δια τήν άνέλκνσιν, έπιτβεπήν καί επαναφο
ράν τοΟ πλοίου εΙc κοταστασιν νά βυνεχίση τδ 
πλοΓτν νπερΒαίνουν τουλάχιστον τά ■/* άσφα- 
λισδείβης αξίας, στ) Απώλεια η φθορά τΛνάβφα- 
λισθέντων πραγμάτων υπ^Ραίνουοα τούλάχιστον 
τά */4 τής άξίας των (ϊρθ^ 492). ΕΙς πάσαν 
λην ΛΚρίπτωσιν άπολείος ή βλάβης μερικής δί
δεται είς τόν ήοφαλιομένον ή περί άβαρίος αγωγή 
κατά τού άσφαλιστοθ έπί τφ σκοπφ άποζημμΓ>- 
σεως διά τήν ζημίαν. Ή ‘ έγκατάλειψις, μ/τρον 
έξαιοβτικόν, πρέπει νά Αηλουτα* δπδ τού ήθφα 
λισμένου Αι’ οίασδήποτκ πράξείος, τδν τύπον τής 
δποίας ό νόμος δέν καθορίζει. Συνήθως γίνεται 
Αιά κοινοποιήσεως τάς σχετικής δηλ</ισε«ς είς τδν 
Ασφαλιστήν, χαΐ Αιά νά dvm κτοτκΐιοιιακχή 
χρηζει Αποδοχής έχ μέρους αύτοϋ ρητής ή και σιω
πηρός, ή, έν Αρνήσει του, έπικυρώσεως όπδ τού 
δικαστηρίου, τά δέ άποτελέσματα, ήτοι ή έπΐ των 
έγκσταλείφθέντων πραγμάτων κύριό της τού <ϋτφ« 
λ ιστού, Ανατρέχει «ίς τδν χρόνον τής Αηλώσεως.

Ή Αχό τού δικαιώματος τής έγκατολείφεως 
παραίτησις διτνατδν νάβίναικαί σιωπηρά. Αλλά πρέ
πει νά προχύπτρ έκ μή Αμφιβόλων γεγονότων. 
Μερική η δπδ αιρεστν έγκατάλειψις τών ήοφαλι- 
oiiivcov Αντικειμένων 8έν Επιτρέπεται {&PV 4ί>9), 
σόδ* Λποτεδηπο»*, Αλλ* έντός τών προθεσμιών τό>ν 
Αρθ. 496 καί 497, ποικιλί.ουαών Ανάλογος «ο* 
τόπου τοΟ άτνχήικχτος και άρχομένων άπδ τής 
ή μέρας, καθ’ θν πκριήλθεν είς γνδκπν α<τοΟ τού
του τοΟ ήσφολιο μόνου κατά τρόπον βέβ/uov ή 
τού άτυνήματος «Ιβησις. Τήν εϊδησιν δ Ασφαλι
σμένος Οφείλει νά γνωστοποιήσω βΐς τδν Ασφαλι
στήν τδ ταχύτκρον, θηλών συγχρόνως τήν έγκατά- 
λειψιν ή καί Επιφυλασσόμενος νά Ασκήση «υτήν 
ΐίεταγενεστέρως, ένεδς όμως τής νομίμου προθε
σμίας. Παρερχομένης Απρακτοι» τής ποοθεσμίας, 
Ιντδς τής όποιας χρέπει νά γίνεται ή έγχατάλεΐτ

ΕΓΚΛΤΛΛΒΙΨΙΣ (ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ)

ψις, -υπολείπιτΓαι είς τδν ήσφαλκιμένον ή τής άβα- 
ρίας Αγωγή, ijv δύναται ν’ Αοχήαια έάν άπομένη 
αύίφ χρόνος έκ τής τριβτοΰς προθεσμίας τοϋ Αρ
θρου 511, μεθ’ήν ίίαραγράψΕται και αυτή. Ό 
νύΐιος έπο^ρεώνε» τδν θΐλονια νά κάμη χήν feyxc^ 
τόλειψιν να δηλοϊ είς τδν Αυφαλιοιην Αλας τάς 
άσφολβίδς, &ς έχει συνομολογήσει έπι τά>ν πραγμά
των, ώς καί εκείνας, &ς γνωρίζει, δτι Αλλοι Ιχουν 
κάμει ^ επ' αότών, Aid νά δυνατοί 6 Ασφαλιστής 
νά έλέγξχ^μή τυχόν νπάρχΐ) διπλή ασφάλεια. Ή 
γενομένη έγχαιάλείφις Ανευ τής συναφούς αέτής 
δηλωσεως είναι μέν Ισχυρά, πλήν δ Ασφαλιστής 
δόναται ν’ Αρνηθή τήν πληρωμήν τής Απσζημιω- 
οεως μέχρι τής εϊς αύτδν χοινοποιήσεως τής δη- 
λώσεως. Δολία δήλιυσις του ήοφαλισμένου στεροί 
αύτδν παντός δικαιώματος έχ τής Ασφαλείας 
(ίρθρ. 49β). Γενομένης Αποδεκτής τής έγχαταλεέ- 
φεωςήέΛίκυρωθεΐίηις δικαστιχώς, δδν δόναται πλέον 
δ Ασιραλιστής προβάλλων τήν έπιστροφήν ταδ' 
πλοίου ν' Απαλλαγή τής πληρωμής τής «ποζημιώ-1 
σεως (ίμθρ. 600). ι». «αιγλοοτεοιοχ ·

— iyXKtaXii^it ιοδ σχήμαχος [JCayov- ΔΙκ.}. Τήν) 
έγχατά/.ειηκν τοΰ σχήματος, έξωιερικώς δηλουμένην · 
μάλιστα διά της αποβολής ιού κληρικού ή μονα
χικού ενδύματος και Αναλήψεως κοσμικού Αξιώ
ματος, απαγορεύει ή Εκκλησία είς τούς κληρικούς 
καί μοναχούς. ΟΙ τούτο πράττοντες Αναθεματί
ζονται κατά ϊόν κανόνα ζ' τής Λ' Οικουμενικής 
συνόδου. Κατά τδ είς τόν κανόνα τούτον ύπόμνήμα 
του Βαλσαμώνος, οί οντω μτταοχηματισθένεες 
οτρατευσάαενοι μέν Αναθεματίζονται, μή στρατευ- 
σάμενοι δε τιμωρούνται ηπιώτιρον, οόδέποτβ δέ 
δύνανται νά.έπάηφθώσιν Ιερατικόν τίνος. Κατά 
Νικηφόρον τδν ’Ομολογητήν, Απαγορεύεται νά 
δέχηταί τις έν τφ οίχφ ούτοϋ καί να χαι^ετίξη 
τόν Αθέτήοαντα τδ σχήμα αυτού κληρικόν, ως καί 
νά συνεσίΚρ μ£*’ αόιυϋ Τδ πλημμέλημα τούτο 
τιμωρεί καί ή βυζαντινή κοσμική νομοθεσία Ούτως 
oi κληρικοί οϊ άποθέμενοι τδ κληρικόν σχήμα καί 
γινόμενοι λαϊκοί, καί άκοντες άποκαθίστανται αΰ-1 
θις χλι^ριν.σζ ή Ικπόττοντες τού αξιώματος παρα-1 
δίδονται cq τάξει της ίδιος πόλεως, κατά τήν Ιον- 
στινιάνέων νεσράν ρηγ' κεφ. ιε'. Κατά 5έ τδ ««φ. | 
μβ\τής αύτής νεαρός οί καταλοτάντες τδ μονά- j 
στήριον μοναχοί καί γινόμενοι κοσμικοζ έκπόιτον- | 
τες του αξιώματος δ εχουστν, έγκλείονται ύπώ τον 
επισκόπου τον τόπον καί τον άρχοντος τής επαρ
χίας είς μοναστήριον, είς δ προσκυροώνται καί 
τά 0λ’ αώτών κτηθεντα πράγματα' έγκαταλυιόντοώ 
δέ καί ανθις ιό μοναστήριον κατατάσσει αύτούς Ο 
τής έπαρχίας αρχών τή τάξει. Κατά 5έ την η' 
νεαρόν τοΰ Λέοντος, οί μοναχοί οί Αποβαλόντες 
το μοναχικόν σχήμα «οίστρφ δε κοαμαής ^ ήδσν%* 
λαϊκοί μετασχημα,τισθέντες, κα» αχοντες άποκαθύ- 
uruvcai είς έκβϊνο καί παραδίδονται τή μονή έξ 
ής Απέδρασαν-

1Ίαρ{ ημΐν .κατά τδ Αρθρσν κη' του Απδ 1845 
νομοσχεδίου περί τής διοιχησεως χαιτών σχέσεων 
τής 'Εκκλησίας-τής Ελλάδος πρδς rnv πολιτικήν 
εξουσίαν, ot Αποβαλόντες τδν βαθμόν τής Ιερω- 
σύνης καί Απορρίψαντίς τδ σχήμα τής eautwv 
επαγγελίας κληρικός ούτε *ίς στρατιωτικήν, οντ* 
είς διδασκαλικήν, ούιε είς άλλην τινά πολιτικήν 
θέοιν θά καθίσταντο' ώοαύτως δέν θά έλογίζεχο 
Αξιόπιστος ή μαρτυρία αυτών. Τήν έγχατάλειφιν 
τού μοναχικού οχήματος άποδοκιμάζει καλ ό κίό- 
διξ τον κανονικού δικαίου τής ρωμαϊκής έχχλη- 
σίας (δρα κανόνας 643—C4U αντου).

ΓΠρβλ. Κ. Μ- PaXl*ft Πο<νι*ον δίκαιον 'Ορθοδόξου
1 Ανατολοιήΐ ‘Εκκλησίας (1907), σJ80—383.J κ.μ’ρααληϊ

εγ>«Τ*ρΐ8μώ ( 4*ο), ϋ(,. α—ίγχα-
ιγχαιψΗ*}μη/<*;Λ·υ\ καταριθμώ, ^κατα 

λέγ..* άλλων, συγκαταριθμώ, «υγκατολέγώ.

φ έγκ«Τ«σκ<£Ιιβς ϋύχος / /Λ^ιορ. /' βλ. λ. γλαφκ-
MCTfi.

έγπαταβιτείρω, «άρ. ε/χιπίοχαρα — ίγχαηοπά- 
itjy, κχθ μιχχ. rjiκαζκΗ*«ΐψί*χκ, σπείρω, δυοίπείρω δώ καί έχρϊ, διαμχυρχΐζω: *βφλ(« 2yKerse*app*va 
Λ? «ΓΛκτοκοίητσ»' μεταυ. -ίγκαΐαο.τιίρω λόγους,— 
>ςμκ^,—OiajioXi,*

έγπατάστασις, εωζ (ή)' τοποθέτησα·, έγχαθί- 
ρυσις 'ί, ίκώημΛς έγ*Λτάστβ·π< χ<Λν apyifrt,, 
!Γκο(τάοτ»τ.·ς ιών μηχα«ημ«Η·ον», «ΐζοδ* ίγχαταστά- 
-^4» Η εγχατοίκησις, ή εν τινι τόπφ μόνιμος δια- 
ονη τίνος : «<£*& χής έν Άθήναις έγ*κι«στέικ«ός του».

— iyxanrec^Toaif κληρονόμου ( Νομ / βλ. λ.
*νόι«ο> RM ύια&ηχι}.

έγκατα τέμνω κατατέμνω, κομματιάζω-

έγκατεσταμενοι (ol> (Atabiis) {Δκβ*. Aix.f
λ. «vi«iUt»7>V ·*1η&ιΐ#μ<αν καί ’Κλλας {Ι1ρο<ηρογ«- 

V ζήχ,,μβ],

έγκατοίχησις, —ακη (ή)' κατοίκησις, «γκοτάατα-
έν τινι ΐ'ό,Τφ

ενπατοίπος (ό, ή) ό κατοικιϋν εν ιινι τόπψ ή 
ρυμ, ««Τϊοικος : *·αΙ βγκχαοκαι ϊυ\1 ζινοδοχιών, 

olxiis-.
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4γκατάλ€ΐφΠ σέ κίνδυνο. Σύμφωνα με τό 
σοβιετικό ποινικό δίκαιο είναι τό έγκλημα πού 
συνίσταται στή μη παροχή τής αναγκαίας καί 
καταφανώς μή έπιδεχόμενης άναβολής βοή
θειας, σε πρόσωπο πού ή ζωή του βρίσκεται 
αί κίνδυνο, Ή ποινική ευθύνη ύφίσταται 46ώ 
Οταν συντρέχουν οΙ δροι πού προβλέπονται 
από τό νόμο. Κατά την παροχή τής βοήθειας 
δεν πρέπει νά δημιουργείτε» σοβαρός κίνδυ
νος τόσο γι' αυτόν πού τήν παρέχει, όσο καί 
για άλλα άτομα. Ευθύνη υπέχουν και τά Ιδρυ 
ματα η τά άντίστοιχπ όργανα, άν 6έν άνακοι- 
ντύσουν τήν ανάγκη για άμεση βοήθεια. Γιά τό 
έγκλημα τής εγκατάλειψης ατόμου σέ κίνδυνο 
προβλέπεται ή ποινή τής σωφρονιστικής έμ· 
γπσίσς ίμέχρι 6 μήνες) ή δημόσια μομφή ή 
διάφορα άλλα μέτρα κοινωνικής Επίδρασης. 
Πιο αυστηρή τιμωρία (στέρηση τής ελευθε
ρίας μέχρι 2 χρόνια ή σωφρονιστική έργασία 
εως ένα χρόνο.» προβλέπεται όταν έγκαταλεί- 
πεται χωρίς βοήθεια ένα άτομο, πού μόνο του 
6έν έχει τή δυνατότητα νά προστατευθεί. 
εξαετίας τής νεαρής ήλικίας του, τού γήρατος ή 
ασθένειας, ένώ ό ύπαίτιας είχε τή δυνατότητα 
νά πρθ(7φέρει βοήθεια στον παθόντα ή τήν 
υποχρέωση νά φροντίσει για τό θύμα (π.χ, ό 
παιδαγωγός σε σχέση με τούς μαθητές κατά 
τήν Εκδρομή). ακόμα καί άν ά παθών βρέθηκε 
άπό υπαιτιότητα του σέ Επικίνδυνη γιό τή ζωή 
του κατάσταση ίβλ. Π.Κ τής ΣΟΣΔΡ άρθρ. 
127 καί τά αντίστοιχα άρθρα τού Π.Κ των άλ
λων Ένωσιακών Δημοκρατιών).
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Γ/κατάλειμμα - έγκατάλείμμα. το ;ΛΜ; 
ΊΓΟτγγέχεΓοπομείνετ, to κατάλοιπο 2. ό,τι 
απέμεινε από κι αχνάρια κάποιου- 3. υπό
λειμμα, κατακαθι, βόρβορος- 4. δοχείο Ο
που συγκέντρωναν άσσ προϊόντα περίσ
σευαν
ίγχατκλειπίΡιΑλί έγκαταλείπω) 1. αψή- 
νώ κάποΓόν-ϊίκώτ ι εντελώς, παρατώ 2 
αφήνω κάποιον αβοήθητο ή απροστάτευτο 
σε δύσκολη στιγμή («θεέ μου. Θεέ μου, ίνα 
τί μέ έγκατέλιπες: ΚΔ>· 3, αφήνω παρά το 
καθήκον, άστοργα (α. -έγκατέλειψε τα παι
διά του, ΤΟ χωράφι του») 4 παραιτούμαι 
από σκέψη ή συναίσθημα (σ «εγκατέλειφε 
τους στόχους του» β «ούδ έγκατέλιπον 
τάς έν αύτοίς έλπιδας», Πολύβ.ί-1| (μσν J 1 
παύω 2 κληροδοτώ 3. (μέο για αριθμητική 
πράξη) απομένω |: {αρχή 1. (ποθ.) μένω 
πίσω 2. (ιατρ.) αφήνω συμπτώματα.

εγκαταλείπω
hctVfou/ 1

/ έγκαχαλειφω (Α! αλείφω

εγχατάλέίφη, η (AM έγκατάλειψις)- 1. 
Ήίϊδμάκρυνση από πρόσωπο ή πράγμα- 2. 
παραμέληση- 3. αδιαφορία-1; (μον.- νεοελλ.) 
«εγκατάλειψις σχήματος»- η αποβολή τού 
ράσου από κληρικό ή μοναχό, πράξη που 
τιμωρείται σύμφωνα με to κανονικό δίκαιο 
|{ (νεοελλ.) ίφρ.) 1, «εγκατάλειψη θέσεως»· 
(γιο στρατιωτικούς και δημόσιους υπαλλή
λους) αυτόβουλη, συνήθως κακόβουλη, 
αποχώρηση από τη θέση στην οποία έχει 
ταχθεί κάποιος να εκτελεί συγκεκριμένη 
υπηρεσία 2. «εγκατάλειψη δημόσιου πράγ
ματος»· παραμέληση δημόσιου πράγματος 
από τον υπεύθυνο για τη φύλαξή του 3. 
«εγκατάλειψη υπηρεσίας» καθυστερημένη 
προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση υπαλλή
λου από την υπηρεσία του- 4. «εγκατάλειψη 
ανηλίκου» αδιαφορία για την τύχη ανηλί
κου από τους γονείς του για ικανό χρονικό 
διάστημα.
εγκατάληψις - έγκατάληψις, η (Α) σύλ
ληψη αιχμαλώτων, αιχμαλώτιση
εγκ«τ«λ»μ.τάνω : έγκαταλιμπάνω (AW)- 
εγκαταλειπω-
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νεγκατάλειψη (Νομ.). Όρος που χρησιμο
ποιούν ποΧλοί κλάδοι του Δικαίου. Στο οικογε
νειακό Δίκαιο, άλλοτε η «εγκατάλειψη» επί διε
τία αποτελούσε λόγο διαζυγίου κατά το άρ. 
1441 Α.Κ., ενώ ο Π.Κ. (αρ. 359) τιμωρούσε με 
Φυλάκιση την «εγκατάλειψη εγκυμοσύνης». Η 
ε. της νομής ενός κινητού πράγματος με πρόθε
ση παραίτησης από την κυριότητα του έχει, ε
ξάλλου ως αποτέλεσμα να το καθιστά αδέσποτο 
(άρ. 1076 Α.Κ.). Επίσης, η κοίτη ποταμού όχι 
πλωτού, που εγκαταλείφθηκε ανήκει στους κύ
ριους τοιν παραποτάμιων κτημάτων. Ιδιαίτερες 
διατάξεις περιέχονται στον Κ.Ι,Ν.Δ. για ό,τι α
φορά την ε. πλοίου (άρ. 281 - 285). Η ε. είναι ε
πίσης όρος που συναντάται στο πτωχευτικό Δί
καιο (ε. περιουσίας πτωχεύσαντος άρ. 614 
Ε.Ν.), και ακόμη συχνότερα στο στρατιωτικό 
ποινικό Δίκαιο. Βαρύ κολάσιμο αδίκημα αποτε
λεί και η ε. θέσης φυλακής ή αρχηγίας (άρ. 79, 
81, 131 Σ.η.Κ.) με απειλή βαρύτατων ποινών 
απαγορεύεται η εγκατάλειψη πλοίου ή ναυα
γίου χωρίς διαταγή της αρμόδιας αρχής, ενώ ο 
κυβερνήτης πλοίου είναι υποχρεωμένος να το 
εγκαταλείψει τελευταίος (άρ. 135, 138, 134 
Σ.Π.Κ.). Αξιόποινο αδίκημα αποτελεί και η £. 
νηοπομπής καθώς και η «ε. πυράς» κλπ. σε 
ναυστάθμους, λιμάνια κλπ. (άρ. 138, 152). Ανά
λογες διατάξεις ισχύουν και στο αεροπορικό 
Δίκαιο: ε. αρχηγίας (άρ. 174ε Σ.Π.Κ.), ε. αερο
σκάφους ή τόπου προσγείωσης, ε. συνοδείας

αεροσκαφών κλπ. (άρ. !74ζ, ιδ', ie” Σ.Π.Κ.). Ο 
όρος ε. απαντάται επίσης στο Δίκαιο των σω
ματείων και των επιτροπών εράνων (Α.Κ.. 105. 
125). Η ε. του σκοπού ενός σωματείου είναι έ
νας από τους λόγους της διάλυσης του.
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φωτισμένα θραύσματα ενός βιτράιγ, Ομολογώ πώς είμαι 
καί θά μείνω μες στην άγνοια της εξέλιξής του. τοΰ 
πρωτότυπου χρονοδιαγράμματος του. ή τής αιτίας πού 
το προκάλεσε, άφοΰ τό μοναδικό πρόσωπο πού είναι 
σέ θέση να με πληροφορήσει, ή δεσποινίς Ροδογύνη, έ
χει περισσότερο απ’ όλες όσες πλησίασα στή διάρκεια 
τής περί πλ αν ώμε y η ς ζωής μου τό στόμα τό πιό σφα
λιστό, τήν όψη την πλέον έσωστρεφή καί την πλέον 
άπωθητική για τούς περίεργους.

Τή Ροδογύνη Ρού τήν είδα για πρώτη φορά πριν 
λίγα χρόνια. Γιά νά φωτίσω τήν εικόνα της πρέπει 
νά μάθετε πώς ήμουν ·!γώ κείνη τήν εποχή,, πράγμα 
πού προκαλεΐ μιαν άλλη ερώτηση γιά νά μάθετε πώς 
είμαι τώρα. 'Ωστόσο, ανάμεσα σ’ αύτά τα πολυποίκιλα 
συντρίμμια πού απαρτίζουν ολάκερη τήν κινητή πε
ριουσία τού υπόστεγου μου από αλάτι, θά ’νιωθα α
μήχανος βρίσκοντας Εστω κι ένα θραύσμα από καθρέ
φτη- κι επιπλέον, θά "βλεπα μέ θλίψη μου ένα περίσ
σιο άπομεινάρι τοΰ πιό άχρηστου είδους. "Οσο γιά τήν 
εσώτερη ζωή τοΰ άνθρωπάκου, γιά δσο θά τή δια
φεντεύω, δεν θά τής επιτρέψω παρά μονάχα τρεις δια
θέσεις: τον κάματο, τή μέθη καί τόν ρεμβασμό. Φτά
νει γι’ αύτά: άς γυρίσουμε μέ σύνεση στο παρελθόν.

Λοιπόν... ’Ήμουν πιό αδύνατος άπ’ δ,τι σήμερα, 
είχα περισσότερα μαλλιά στό μέτωπο, λιγότερη κού
ραση στο βλέμμα. "Ημουν αναμφισβήτητα καθαρός. Φο
ρούσα ίσως τά ίδια ρούχα που φορώ καί σήμερα, ίσως 
κι άλλα, πάντως σχεδόν καινούργια. Προπαντός, έ
νιωθα μέσα μου μιά όρεξη χωρίς δρια κι δ άνε-

ΣΤΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, τώρα πού δέν 
υπάρχει πιά δουλειά στις αλυκές, καθένας μπο

ρεί νά μπαίνει έλεύθερα. Ο! πόρτες δέν κλείνουν, μιας 
καί τίποτα δέν κινδυνεύει νά κλαπεϊ (ίσως έχουν κλέ
ψει άκόμα καί τις κλειδαριές τους) , κι έκεί, κάτω 
από μια στέγη καλαφαασμένη μέ καλάμια, στουπί καί 
κατράμι, δλοι σεργιανοΰν κατά πώς θέλουν, άνάμεσα 
σέ εξαρτήματα άχρηστων καζανιών, βαγονέτα χωρίς 
ρόδες, θρυψαλιασμένα κεραμικά καί μεγάλα κομμά
τια ξύλου, ξασπρισμένα άπ’ τό νερό κι άπ’ τόν άνε
μο, πού θαρρείς καί φαντάζουν μές στόν ίσκιο σά 
σκελετός προϊστορικού ζώου. Ή ύγρασία στάζει άπό 
παντού, άκόμα καί τό καλοκαίρι, γιατί τό άλάτι έχει 
τόσο έντονα ποτίσει την πέτρα καί τό ξύλο, πού φτά
νουν στό σημείο νά συγκρατούν άπεριόριστα καί τήν 
ελάχιστη πρωινή δροσιά. Το μέταλλο είναι διαβρωμέ- 
νο άπό σκουριά καί ξεκολλά σέ φαρδιές πλάκες, μου
σκεμένες κι αότές, ένώ τό χώμα κολλάει στις σόλες. 

"Αν, δπως είναι πιθανό, βρίσκονται σ’ αύτά τά

ΡΟΔΟΓΥΝΗ_________________________________________________ S5

μσς πού οί ριπές του σήμερα μέ πονούν, μοΰ σφύ
ριζε συμβουλές: νά βουτώ στο σμαράγδι νερό, νά κο
λυμπώ προς τις τρύπες τής μουρούνας, νά πέφτω κάτω 
άπό τά πορφυρένια βάτα καί νά σέρνομαι ώς τά που
πουλένια κρησφύγετα όπου εκείνη (ποιά;) θά έρχό- 
ταν νά ξαπλώσει πλάι μου, σέ μια κάμαρα ανοιγμένη 
άπό αλεπούδες, νά σκαρφαλώσει ψηλά πάνω στά βρά
χια, καί νά κοιτάξει τόν ήλιο κατάματα ώσπου νά μη 
βλέπει τίποτε πιά, μονάχα τό αίμα μου πού θά κοχλά
ζει κάτω άπ’ τήν κάψα τής άρχέγονης φωτιάς. Τί 
μπορώ νά κάνω; Λυτό ξεπερνά τις δυνάμεις μου. "Οσο 
κι ay προσπαθώ ν’ άναλογίζομαι κάτι άλλο, έπιστρέφω 
πάντοτε στό αίμα. Αύτό καί μόνο συνδέει τό παρόν 
μέ τό παρελθόν.

Εκείνο τόν καιρό, ερχόμουν στό νησί σχεδόν κάθε 
πρωί άπ' τή στεριά, δπου βρισκόμουν γιά διακοπές σ’ 
ένα πανδοχείο τοΰ πευκώνα. Οί αλυκές Ισφυζαν άπό 
ζωή καί άλατωρύχοι Ιταλοί —Σαρδηνοί κυρίως— 
καί Καταλανοί ξαγρυπνοΰσαν στά βαλτοτόπια, έσπα
ζαν τήν κρούστα κι έβγαζαν τά λέπια, καθάριζαν τά 
κανάλια, έξυναν τόν πάτο μέ τσουγκράνες μέ μακριές 
λαβές, καί ξύστριζαν τό κρυσταλλικό απόθεμα. Αύτά 
τά έργα δέν επηρέαζαν τις λιμπελοΰλες, πού δέν ή
ταν λιγότερες άπ’ δ,τι σήμερα σείς έγκαταλελειμμένες 
δεξαμενές. Τό υπόστεγο δπου βρίσκομαι δέν ήταν Α
νοιχτό γιά τούς έπισκέπ,τες. Είχε άφθονο άλάτι (άν 
καί θυμάμαι μέ σχετική μαγεία πώς κάποιοι άλατω- 
ρύχοι έδιναν στό προϊόν τό παλιό του όνομα «μοργκά- 
να») καί πολλά έντομα. Ωστόσο, αυτό πού μέ μαγνή-
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f Μ Ν Γ I Μ ' '· π \ i; ϊ; >.!!! I’ll k ··;

. LTvsr. έξαιρίΤΜιί ;·. rtpvSypovt: Ό-ριτ. 
όταν wi; άνέχοντσ.·. n\ ■'·, χηρέτε-: ji£ *ί·: σκ

ι -A πυλΧ* «*ράοημ«. "Ομω;, «τ*ν μπω τρΐζ- . 
3όντιχ. Τρίζουν to δόντι* an xwvoiiy λίγο τ·, «?$*>.-.. Κ·. 
όταν π/γγαινοέρχομ*·. μπρός <5τΙγ Η:<γλϊ:. μΐ ~χρ».ολ ουΟο-ϊν pi τό 
μάτι. αέ πιρχκολοι/Κινν πάντα. πάντα μ’ ι*Λτό ή ταραγμένο θολω 
•i?vc K*?.i λοιπόν w,0 Λέν π?.γ« σ:ύ Λοΰβν.· 'if r-m πάντα
ττό δρόμο. Ο Ην’ι; ί£ρ»ι σέ πόσ:: —· ■ · ττ*.τ:. τ·. ·μχ· - , v.y.v.t -> ,, - :. 
γέφυρες *ari itτσχσιέ,ς. Kfev» εί/Vx ι·. ■» '/λrpt που ;-r;p/.>/- 
οτά 7W εν* καροτσάκι μέ λαχανικά. Ίν-/·»»Τε: ΟΙ*·'Μ»-ίΙπιι·, <*lmw- 
fleur, το fleur μ’ £->* #>.ϋ«·7κ <!·.)/. ·*»·. >έτό πλάι r*v* πήν-αι-σ ><··? 
XVV υ*r*•ιον.μένς-, άσκημη γυναίκα. πού τόν ίσχσυυτοΰ/Η: άπό καιρόσέ 
y.y.’.p*,. Kt ότ«ν *ύτή τόν τακου/τ*. /or χύι-ός έφώυχζε. Κ-χπ-οτί ι·*··.· 
ναζί *·» μόνος toa, όμως τότε μν.-·»«*, ιν ίϊκ,,τπε άιΐέσwe πάλι νά 
ςαναφωυάξΐι, έπηδή. βρίσκονταν μπροστά σ' ε»χ σπίτι πν> y*V/*,t? 
irr’ »»wW, Τό άνχοερ* ηώς ήταν -υφλό:. Ό/·; V.ury, ήτχυ r> 
φλός. Μίτον τνφός κι έγώνα.ζε. Ηχρχπυιω :Γ χί.λΟρ.ϊ ΰτ*·/ -ό
λέγε·· χϋ-ris asoo»»so» τό *μά·:·, *«>ό ?*rts*.yvt·. /.γαΑ«Λ·*}·.7·.. «·,·> νά
μη* εϊχ* προσέξει. πώ; '·ι*>2/·. /·%: κουνο «νά·.7. >!>ί; 5/·’· >'·-'.
στμτσίϊ: Κι ϊ» είχε καί σημασία. St «ί·/:· ··■* όντώ:, -· ήτν- Λά 
.·ένχ όλόκληρη ή ύπό'.’ε«η: UiSa jvx vct**v y.vfp* ;λ · ’,:>■/ τυ->· ;
κ« Of.wr*. Air*. ε&_ Είόχ.

θ* το “’.οτέ^ί·. xiitk ΤΜνί ϋτχρ/ουν τέτν.χ ο-·.τ\*, '»ί/ι, Ίτ 
r.ovvc r.«; >.έγω φέμμχτ*. Α '»-ή r> τοοό ί’νν- */#«*. τίποτ* ίέ · 
~*f*Attyx. κ*4 οικπκχ καί tCro-jt οέν έ//·, *6·Λθέυη. llovOc «Ια τό

* ί«»Λί<· τ« 5'?''" ϊ*>.:-(.ι«,· γ·.;.
«*, rvi ^έν 'ijtr^p/βν mi. — π·τ'7. rov τν 
ν« feyr -κάτι·. Λΰτό r^i ^Jt^yr fa-, τ* 

Γ* 07'/ πλ>·.. νν.χ γτιτονιχά «πίτι*. M'V.iv

'* V*'1 Sya>·*·- όλ*· έ-τπ,ϊή μιλ άκληρη 
ττ’.σοαιμίν* ?hxip^x %τ*ν χωμένη λ/;-* ι

7f*i/on. ϋ·, ;ίρ.,
*·. Σχιν ςδς ϊίττίΐ πώί έννοίΰ τοντον τ',ν 7Ί·/>·. -iiv ί,τ*ν ny
vi λέμε ό πρώτο; τοίχο-: τών <τπιτιω·. τ'/'i 'ir. ^/yv (ττο-ίν;*-* πού 
Ο* μπορούσε κχνεν; ν* όποΟέοε-.Ι, ό ι

ρωμίν/;. '/οτρ<) έπνρίνιητ, κτ> ri* η' ι

, τ*ώ κι έκΰ ri. ο*;- 
; ή τον τ*3*ν.ο:κ Πλάι ·»« τνιρ τοίχο ι: τό»ν 

: άκόμχ. στό μάκρος ό).όκ> ς:ου τον τοίχον, μιλ / £-

ί3*ί

■ (ii άνείπn:» 
ι χω /ευτ'^ιέτ.

/•/ί,τ-·.ν ό 7·/'.'/-ό:·, '-.κν·_κ7/7!ίέ?«ζ οωλ//Λ*; τ·..· »κ'//ιορτ1τι^(ο». 

7;; vif’c; »οό ηχρν/,>· τό οωτ*έρ·.ο. sa/*vt ;mvsi νκρί'τ. 
- ifviy.x oric S*sr; των τ*^3ρλ0ϊ·/. κ*ί. όλόττλχ *τ?ρ?.ιτ·

’ t-ϊω κι ςκ*ϊ γίρω κκί χΑ·.·ο.·τ»ν μεον /ιτό /ρ/·ί- 

■«χτ’.οτό τ·,·./> *»J. Ui»x οϊ μιά τρνπ* τού %r*v μ-χορη
/· '?δ’ί.κρ·'.7/<, Ί >■»··■: τη*. ·τ>\ η«ττ>- «.ί ο* (ί:ν. II
:."·*.··/>', ν*·./, ν >/·.·/ ... .otT&w ·!ΐ/ '/μί/τί νί. .τ·>ί•·;:ν\ι}ι-.\. ΊΙ τ-//
άκ·.α-Λ έ*ί'.,. /ο ·». :·.·» cxv ά:τ' -.·/. κκ,νρ** s·»·# r^/yi iwtfitt rr-irw-i
•7TT T>».7;V ·/, - τ-όάι,; -Air/?-r των .ίτπέΑ'-,ν. t(Ty/ ίτ-

ρωΐ'.ένς *π' :ί: /'»/·.;, όαομ ύπΤ,ρ/ν ^<ν:ε?ικό:
/Αρον. Μ:: ,coi*it κνν»·ί /» '·ίτ·; πώς nrn χρΑμ* κού οι*/*.
/.?''« !'* *;» -'-7ΐ;ί:')λ: τό y-ϊλάζιο-.*ιέ t<7ucvo πράικνο,
τό «ρά<τ.νο τι. γκρΓΤο κχΐ τό χίτρϊνο ο* Ινχ.;«*>.ιό, ίφχρ&η χο-ρο 
roil 'Γί,Πΐτν. '· >?»'·«: ’’· :',μ/Γ χ*1 πτ* πιύ '«··"* μέρκ,, π»Λ εί/ιν οιχ- 
T/):v.rttv «ντο* *«·'· κχΠρίντες. ενΛ0·*:ς κτκ vwAisu* ϊτιπ^τ, εί/κν 
.·;/.·,?*7*:«τ*. *τ·. ■κν·<π//<.·ικ·ί*ΓΤ· το:ϊκ·ϊ·/Λ7>*·*τ Κ7>' νπ/ρ/ϊ, άρχ
χ !·.χ*η*#ν/} κ»ί /»κ*. ■•.ovf/»}. κκί '••έ τούνε: τ-ί: κ: /μοεντι. ;<τρ·ίι τ:ν'< 
' ίϊ/7·« -ίτ . -.ν-νλΙ · 'Ι'-γλο/τ ο- >ν*ρ*ίΛ* *1/_τ :τ-

νΑ«0·ς ."ίπϊ Ί -ί: ύγ»^ς οτ/(ν κάτω *κ?τ, τά(: τ*
. κρεμόττ/ϊ rr-J ξ:οκ«σμέν* κ»τ»/ρέ>·.*, κ·. έοΜο-τ *«’ τού:

. Κ·. από
τ*<) η»’κ τού; γ·»?ά>,,:, τράπνοος κ*ΐ χίτριν,·»; τ*λοττ τ .ν/ο·<, πού 
πλκ’./π-'όν'τ/τκν απ' τ’ iyvip’-x rw νχρεμντξ*ί «·>ν έ^ιάμε-ιων ΐοί/ων. 
-ίίίγζτ/ε ή- ·ίτμό*ϊ?*·^« *ΑγΪ,·: τ?,c ςων;;, ή Ιπίιιον/, Saovi, πνι;/τ··/ή 
7-τΐ'ί*?7·7.-·?7. τ'ό ;.r.'tv7c άνεμο: $έν ryr είχε άκόμ* ^ικοκορπίοπ.
'Κ«ό» οτ:/·';ντά μί.ο.·μίρΐ7 «at ot IppiVv-vvc. κκ>. ττ χνότα, 
y ο /ρ>',··’·ΎΛ'ν.; κτ·:··')-, νι ό ίίέώττς πού βγαίνέ*. κάτω άπ’ Η* jiy- 
ψ/rj.ii κ.7.ϊ ν.*·>ί» &7ο·.ά *.·* Γνορϊμ.Χτχ. κ·Χι ή ν*ν* τών 'ττοιιάτων. 
κ«* 7; άχνμο,ο'/. άπ',.»Ρ»·/7«<·«ρ*ν»·»ν Γθ5ίών. Ίν5ω β?«4τ»ν ή Λίατη 
pmnxs, iwptsfoit ο·'»,-*<■*’’, x>:. f, κ.κ-Λ*??, τϊ·]ς καπνιάς, ζαΐ γκρίζοι

' ...... · ·-■-.. ·· -r--.-

λίπους. Ή ,ννκν/.. cίακ.ο)ο τ·.;//; μ^ρονη-ά π-/ρ7·.·ί?ημένων Γ.ρϊ,ί.ν 
ττχν αύτοο. κκί γ, '»·>τονύ·?· τού ·ρό.'ϊο·; τών πχΆίον «<νύ πηγαίνοο·· 

?Λ *r/o#.sw. «·« ij τ«.«ν «ν^Ιιιτ.ώ / άν^ωηένων ά-,ορκ ..·
Κ*ϊ πολλά. *!/τ, προπτε*!τ·. r-ό ήρΟχ* άπό κάτω >π τό Sx'k.: Vi 
λ:·-. ; τ.«,ύ ■τ.·7,ί ;»ΐ’·<ύ/»τ. >·.7». rfj.T -τί.'ϊντ ίπύ πάνω μ* ττ( [Ίροχή.
Το» λί·. *Τ Ϊ·. /»Ι|» -j π»·*·; άπ" 71. ν .. Κ*ΐ μερικά τά '/ΧΊΖ
φν ηΐ

I ·<Π ί

Ρ Λ I Ν Ιν !’ Μ Λ Π Λ ΙΜΛΚΚ

οτόν ϊδ«» όρόμο. κο· ύττλρχνν άν.όμ» ττο/.λί χ·*;··>·'». πού ·ϊί·. ?;’rC= 
Kzvsic τψ Ttooi>#Xiii τους. *My. *ίπχ πώ: rtyr.v γκρ-ίΐΜ*!?·. όλν..; 
τού; τοίχον: ιιάχρι t4* τε}.εντ>.ϊο; λοιπόν γιά τούτον τό-/ τοίχο 
εξακολουθώ νά μι>.ώ. Θ* πούντ πώς ari>h}x.r ixti μπρ^τά του 
πολλών ιορ*· <:«τό«τ,, έγώ τ’ όρχίζομ*·. πώς άρχντ* νί. :ρέχ.·. μόί.ίς 
Avxyvfaptex τόν τοίχο. Έπειότ- αντό εΐ·κκι ςό tpoj/.ίρ'ύ, πώς τόν 4wr- 
γνοτρίΦΛ. Τ' μ·«(γνί.»ρίζ<·> $λ* τούτ* j$3, κ« γνί τούτο τά Μ,γν,ντ. 
δίχως διατνπι'νκΕίς μέοα μον: η* ίυένκ Γΐρίτ/.-ν/τ7* τί * «τό τπίτ· τον:.

"Ημο>ν γ£.η<·ίς- άξαντλ/^ιένος 5e«w ·'./-« νύτά. :-/,τ -.'ιμέπί: 
μ«Μ:ΐ νά πεΐ azves’:, >»ί γι'κότό ήτ.// ποί '* νιά ··'·<·/ π< ·: ϊ’πρ'τ? 
/ά μΐ περίνέ-.'ε: «κόμ* κι. μύτός. /Icfifiiv: ττό μικρό /'/λχκϊοπω· 
λείο, οπού Οέλτ/ί* νά ·>ί.γω Λο·Λ ?.·γ7 '».άτ·7.' π:··.'·.·ίτν. όλόκλ^ί 
τή μέρ·κ >5γ> ιΐχι κατορ^ώιτει νά ^ίάγω. ‘‘.ίοτότ·. τ··:/ }.-όμ* 
5έν μττόρτο* νά φάνω τίποτχ' πριν άκ-’.μκ έτο.ο /.irov-.-r τ' αύνά, 
ίνίωσ* πά>·. κάτι »ά μέ -τπρώχν»* :Εο; ίτο'.,· νρί <■ ·>:_, πού ί· .ών:» 
κατεπάνω μου πηχτοί Από AvOpt'isooc. Έττελυή ?,τχ·< άκοκρνά κ*ι 
βράδυ, /.7.ΐ οί άνθρωποι ;ίχ_7ν 5?.ον ?ό*. κ*·.βό κτΐ ττινΊςνΛ'ταν καί 

I, Or: =irr., ίΦ άλλον. Καί τά τϊρτΛωπτ w»«. fj·?*'/ γε
μάτα is’ :ό γι-i; πού *ρχότ*> άπό τΙς ποοΙΙλκτ:, ·*>.· -ό γε>·υ άνά 
β?.υζ: απ’ τά στόματά τους, σάν πύυ ·/.—». ά-.-ο'/τς. π>.*. Α.·· Ίίςτκο 
λο:*0',:Λ*ν V* νίλ/κ,νε όλο καϊ περισσότερο ,ιτί ·1>.·, κτί ττρ.πώνι,ν . /ν 
σοιχτότερα, όσο π.:ό ανυπόμονα izp‘icr&fk&s% ··' Γό
μαντίλι μ·.*; γυναίκας 'Γκάλωσε κάπως ίττ-άυω μου. νά·/ :'«:pva πίτ/·* 
μου, κι ο: άνθρωποι μέ σταμάτησαν •/•JafewK, ·/.’. α·.τ(;7·/όμουυ πώς 
&ipt«s κ·. εγώ νά -ρλάσω, ωστόσο $έν μπορούσα. Κάποιος μου *ρ?ξε 
μιά χούοτα κου*Γ£τί στα μάτ-κι. πού μ' £?σό*>ξδ σάν καντσικ-.ά. ϊίτί: 
γωνίες βτϊκόνταν ovilpc-mci wriv,-'*('^v<'·· ΐ’'*ί /<·>;ιέ'"/ς μ.1*»α -ττούς
άλλους, καί Six υπήρχε άνάμίσά του; κ*'*ί·.·α προχώρηυ*. μόνο άν7. 
σιγανό, απαλό έπάν«-κάτω, σί νά ζεν^άρωναν όρ!»·.οι. "< ·μω: it ·<>’. 
στεκόντανε αυτοί κι εγώ ίτρεχ* σάν μανιακός ττάν άκρη τού κττα· 
5r;»:,J!TS: «5 ίτ:ο> Λί,,·».. ;.ί; »,4 σ.»««:ι.μί,
μολαταύτα «rrrjv πραγματικότητα αυτοί κτ/οΰντχ·/ κι εγώ δεν ί σά
λευα. ’Επειδή τίποτα Ssv μεταβαλ/όταν όταν τκοίτχζα επάνω, ΐξι- 
κο?.ο·/0οΰσ-7, νά βλέπω τά ίδια ακόμα σπίτια στη μ.ά πλευρά, κ*1 
«τή-/ άλλη τα παραπήγματα. ”1^0/: καί ν*'στέκαν 5>α άσά/ ν»ια. 
κ; ήταν μονάχα μιά ζάλη μέσα μου καί μέσα •Ο/:, πνύ μαιτ'/τ* 
πώς τα. γύριζε όλα. Αέ/ είχα καιρό ν* ιό <Γ/λ)Λγ·υτ:ώ. υ.έ β«αινε 
ό ίδρ<ύτ*ς, κι £·>χς κΓ/*γός πόνο; στρι-ρογύριζε υίσ/ μου, σά νά ».·# 
κλοψορούαι: κάτι μεγάλο μέσα στό αίμα μου, πού ΛιέσοτλΑβ τι·.*, τ>ϊ-έ· 
3&;, όπου περνούσε. Καί σνυάμσ. KWhi’/tym* «Α: άπό καιρόν, είχε

ι τ ι; ν \'Μ· ν f > Μ <1 ·· ! «
<ω(ϊτχ ό άάρας, y.'/l πώς ανάταιντ.. ·πιΐ «όνο χνότ·/. π·*ύ κάναυ τούς 

πνεομο>·έί i«e 'ά στ«μ».τ'Λ»ί·.
τ/ύρν πέρασε τό βάεττα-ΐ*. ΚάΐΚν;*·/.·. «r/jv κάμα,τή ;*··.·> 

κοντά στή λάμπα' είναι λίγο κρ-λο επειδή δέν τ»/7.μώ κά 2οκΐ{/.·άσ<·/ 
-ή Οίρμάστς ν. -i tide κ/.να. «ν έκαντνιζε κ*. isprr.; πά?.*, >?. βγω ίξω; 
Ryi/Vyy· καί σο> λογίζομ >.: *·.* Ήυ ήμουν στω/ό: fit νοί.'.ΐϊζα ένα 
ν/λο δώ,Μάτν» ·.·* ίπιπλα. όχι τόσο μεταχειρισμένα, ζχι τόσο γεμάτα 
: .· -■ , · ' . :. - yj ■ -
ήτα/ πραγματικά Λύσκο/ο ν' άκουμπήσω τ*'. kt·,■*.·ι σέ τω,;/. ;ί.

■ ύ-./Γ.χει Λ/,/αδ;. ?>σε κάπνο λιπαρό, γκρίζο ?κ/·*.·ά>.«·»;·7.
. ΰ«ον -ρ/.ίνεται νά. ταιωάζω» όλα τά **·&* 

1Ι-.Ϊ .. . ■;. - ν κά ττ·. άπ τά μ α/./.·, *.
r : «ν, ·.-ν -·.'· τ/ό:7 τό βκριεμ?;, ;;ςή··:* τ<··. γν·ετν· .*·. ·*τ·

καί πό,: τό .'/;«·:*, βσ'Ιο μωμα fytvs άκρ/βώ: γνχ τό οβίρκο σάν
π7..ΐ7.γγ«>':7. Όμως πτοπ*·.τ<·λ· Τ αγόραζα ιι<> καλή θερμάστρα, 5.ν

όέν ?,·.»ο·λ TiT.’-v.'·. καί Οά θέ^αχιν* μέ κί,Οαρά, Γ,ρά ;ύ) >, πού ’ρ:/σν- 
ται άπ* τό po r/ό, κι ό/ι τούτα τ' άπτΛ-ηγόρητ* Κ?Ι.«ρ «ίο ιη«ίή«>ύύ, 
πού ό καπνός τοο: πνΙγ;·. τήο άνάσα τόσο κ·/.ΐ ζαλ,ίζ:*. τό κεφάλι. 
Κ; oct"C7 Οϊ ‘πρΓ.π: νά. ύτάμ/.ί· κάποιο; π'.·· νά σ/γ-Λριζίΐ δίχως 
μ.-ν, /Λο·/ Wg».»lfe κτ.ί νά •ιροντίζεε γΐ·* τλ γ,-ωτιά οπ»·.: *ή /ς·ε*'ίζομ7'., 
έπτιόή συχνά, ότ/.ν πρέπει ·<ί νονατίζε.) ένα τέταρτο ?γ·: «όρας μπρο
στά τγ> ί!:ρ{?.άστρα. κκ.ί νά π^ΐδϊΰοιμ.αι, *ts τό ·?1ρ;<·κ τού ;ιετ<’.ΓΛυ 
TCVT< >;/ivo ·7.π*ύ την κοντν/ή πύρά καί μέ ςκνι». μέσα στ’ άνμιχτί 
μάτ,α, όλα τά δαπανώ, όσζ oi7<Icto> σέ δόναίιη γ*ά. τή·/ -V«r-7. κ* όταν 
βρεθώ Ανάμεσα ο* !?.vOa/.';W»«; μέ καταβάλλουν, φυσικά, ϊόκόλα. <:1ά 

r κάποτε εν* άμάξι. 5ϊ«ν είναι ιιεγάλυς συνωστισμό;* θά πρ*Τ'
, θά 'τρωγα κάίίτ μέρα σ' *ν* «UnvaU καί <άέ ·*ά. «$ 

-,ό«ο*»/ πια μέσα στά. γπλ.ακτοτωλτίτ. . . 'Λρα.γτ αυτός ‘λά'τα« καί 
(/ίσα. σ’ ?νϊ ϊ >*» v»l*· ς Όχι. Έ:<ε· δί θά μ«'κκ/ΰσί ·.* or π/· οι μένε·. 
Τού- ίτο*.{αυθΐνατ«.·>ί 3ίυ τούς αφήνουν νά μπτόνς. Ί'τυ’.μ,ο-θάνατνν:: 
Άνοΰ τ<*;σ. «χΐίουμα·. στην «άμ«^ή j-Wr μ,π*«ώ >Λ·πόν ν·χ δοκιμ-ά- 
<iw νά. σ*.·>?Λγ’.στ{·* ήρ^χ*. τί μοΰ *7^«βο. Καλό είντ*. ν·ά μήν «φησ>>> 
τίποτα αβέβαιο. Μπλκχ λοιπόν μέσα κ» εί-άα, σ;ήν αρχή μόνο, πώ: 
τό τρτ.πέζι π//ύ συνήθιζα ·η κάίώυμαι συχνά ήτα·, 
κάποιον άλλου. Χα'.ρέιυχτκ πρό; τό μερο: τού μτκρόί 
ρά-γ/ϊι>// κ«·. κάΟιστ πλ.άι. "< *;/«.->: τύτ-ε τΰν αΐσΟά/Οηκα. ί,ν κ*ί άίν 
«σαλίνϊ. ΛίσΟα-ΛίΟνν άκριβω; τήν άκινησία του χ*ΐ τήν κατά/.ά- 
?τ·.ν* μεμ',αν ού·^εσ|ΐ'>: υϊτατϋ μας ηΙ/τ άεοκατασταθεΐ κζ! 
ήίερα π»·ι: ήτα - πα·/ι<σιένος ά«* τόν τρόμο. 'ΊΙςτρα πώς ό τρόμο: 
ιόν εΐ/ι παραλύσει, τρόμος κάτι πού σν»έβ*ν/ΐ μέσα μν>. Ισώ;

I Si 1 I 3!) ί
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Τα μοντέρνα φαντάσμακ
Στον δρόμο της απαξίωσης -μετά το «Φιξ»- τα κτίρια του πρώην υπουργείου I

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ο μοντερνισμός τα έχει αυτή τα προβλήματα. Δυ
σκολεύεται να «μιλήσει» στην ψυχή του Αθη
ναίου. Οι μοντέρνεε πολυκατοικίες του Κολω- 
νακίου, των Εξαρχείων, xns Νεάποληέ απο
λαμβάνουν πολύ μικρότερη αίγλη σε σχέση με 
ιο τελευταίο νεοκλασικό σιιϊτι ins Πλόκαε. Κι

όσο η κλίμακα μεγαλώνει, τόσο δυσκολεύουν 
τα αράγματα. Κοιτάξτε το «Φιξ» στη λεωφόρο 
Συγγρού. Στη δεκαετία του ’90, όταν μια χού
φτα αρχιτέκτονες έσπευσαν να το υπερασπι
στούν μετά τον απροσδόκητο ακρωτηριασμό 
του από την «Αττικό Μετρά», ελάχιστοι Αθη
ναίοι καταλάβαιναν γιατί γινόταν όλη αυτή η 
φασαρία. Ποιοε να xous αδικήσει; Εκεί που έ-

vas καθηγητήε του Πολυτεχνείου ψαντασ 
νόταν το μοντέρνο «υπερωκεάνιο» του Τάκη; 
νέτου, ο κάτοικχκ του Νέου Κόσιίου και του R 
κακϊου αντίκριζε κάθε μέρα ένα θλιβερό κι 
φάρι απο τσιμέντο και αμίαντο.

Κι ενώ το Φιξ εξακολουθεί να παραμένει 
γκλωβισμένο axis δικές του ιιεριηέτειεβ, άλ 
δύο επώνυμα «τέκνα» του ελληνικού μοντι

Από άλλες καλύτερες εποχές, όταν ακόμα χτιζόταν το κτίριο του υπουργείου Παι
δείας. Τη φωτογραφία έχει βγάλει ο ίδιος ο αρχιτέκτονας του. ο Πάτροκλος Καροντι- 
νός. Από το βιβλίο - μονογραφία του Ανδρέα Γιακουμακάχου «Πάτροκλος Κοραντινός 
1903 -1976», που εκδόθηκε το 1997.

Αγονοι διαγωνισμοί για 
μακροχρόνια εκμίσθωση
Τον Ιούνιο συμπληρώνονται τέσσερα 
χρόνια από τη μετακόμιση του υ
πουργείου Παιδειαβ axis νέεs εγκα
τασταθεί του. Το οκταώροφο κτίριο 
ins Μητροπόλεωε, έργο του Πατρό
κλου Καραντινού (1903 - 1976), εμ- 
βληματικήε μορφήε του ελληνικού μο
ντερνισμού, είναι πια μια κακογερα- 
σμένη οικοδομή, αλλοιωμένη από

«Προέχουν η πόλη, 
οι πολίτες και η ποιότητα 
της διαβίωσης. Τα λίγα 
αρχιτεκτονικά αριστουρ
γήματα μπορούν ασφαλώς 
να διαφυλαχθούν».

την κακή συντηρηση και την ενο
χλητική παροπσία δεκάδων κλιματι
στικόν στην πρόσοψη.

Ο Ανδρέα3 Γιακουμακάτοε, ανα- 
πληρωτήδ καθηγητήε Ioxopias και 
Θεωρϊαε ins Αρχιτεκτονικήε στο ΑΠΘ, 
είναι ίοωκ ο άνθρωποδ που γνωρίζει τον 
Πάτροκλο Καραντίνα καλύτερα από τον 
καθένα. Ο κ. Γιακουμακάτοε, συγγρα- 
φέα.5 xns μοναδικήχ μονογραφίαε που 
υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία 
(«Πάτροκλοε Kapavxivos 1903 -1976»), 
δεν είχε διστάσει να δηλώσει πριν α
πό σχεδόν δύο χρόνια στην «Καθη-

Θλίιμη προκαλεί η εικόνο ίου πρώην υπουργείου Παιδείες και ί 
στην οδό Μηιροπολεως, άδειου και σφραγισμένου από χον ίοΰνι 
μια εστία εγκατάλειψης στο κέντρο της Αθήνάς,ηου δοκιμάζεται 
σεις της οικονομικής ύψεαης.
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της Αθήνας
5είας στη Μητροπόλεως και του ΙΚΑ στην Πειραιώς

νισμού, ίο πρώην υπουργείο Παιδείας και Θρη
σκευμάτων στην οδό Μητροπόλεως και το τε- 
ράοχιο κτίριο του ΙΚΛ οτην οδό Πειραιώς, κιν
δυνεύουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο α
παξίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
facebook υπάρχει ομάδα με αίτημα την κατε
δάφιση του πρώην υπουργείου Παιδείας, ενώ 
Ο Kata8XtmiK0s ιτεριβάλλων χώρος του ΙΚΛ

στην Πειραιώς οδηγεί οτη δημιουργία ενός α
νάλογου κλίματος. Σημαντικά περιουσιακά 
στοιχεία και για xous δύο ιδιοκτήτες (στην πρώ
τη περίπτωση η Εκκλησία ins Ελλάδος) αφή
νονται και ρημάζουν στη σκιά ma ms οικο
νομήσω κρίαης, που δείχνει να κάνει ακόμα πιο 
δύσκολη την αξιοποίηση των χιλιάδων τετρα
γωνικών τους μέτρων.

ευμάιων 
2007. Αλλη 
;ις επιπιώ-

Εοχϊη παρακμής και υηοβάθμισης το μεγαθήριο του ΙΚΑ στην οδό Πειραιώς. 
Υποτίθεται ότι βρισκόμαστε οε κολό δρόμο (το έργο είναι υπό δημοημΰΐιΐοη), 
αλλά η σκιά της οικονομικής κρίσης πέφτει βαριά.

μερινή»; «Το κτίριο του Καραντινού, 
που σχεδιάστηκε την περίοδο 1952 - 
1961, αποτελεί μία από us πιο προ
βληματικές στιγμές στην καρτέρα του 
αρχιτέκτονα και ήδη με την αποπε
ράτωσή του αντιμετώπισε δριμεία 
κριτική. Οσο για την εκκλησία, πρό
κειται για τη μικρή βασιλική ms Ayias 
Δύναμης, που ανήκει οτη Μονή Πε
ντέλης (μετόχι) και που βρέθηκε, άθελά 
ms, στο εσωτερικό ms οικοδομήσιμα 
επιφάνεια.'; του γηπέδου».

Ο Ανδρέας Γιακουμακάτος ανασυ- 
στήνει το κλίμα της εποχής: «Το 1955, 
ο Kapavuvos αναλαμβάνει την ορι
στική μελέτη του κτιρίου, που προο
ριζόταν πλέον να στεγάσει δημόσιο ορ
γανισμό. Το θέμα είναι ότι η ανελα- 
στικότητα του πολεοδομικού σχεδίου 
και κυρίως η βουλιμία και οι πιέσεις ins

ιδιοκτησίας για μέγισχη εκμετάλλευση 
ανάγκασαν τον Καραντίνα να προχω
ρήσει στην κάλυψη όλου του οικοπέ
δου, και μαζί xns εκκλησίας. Αξίζει ε- 
nions να σημειωθεί όχι ούτε στον δια- 
γωνιομό του 1939 ούτε μεταγενέστε
ρα προέκυψε μία μελέτη που να δια
χειρίζεται διαφορετικά τα δεδομένα του 
υψομετρικά αναμοιογενούς οικοπέ
δου και να τολμάει μια διαφορετική με
ταχείριση xns μικρής εκκλησίας». Η 
προσωπική σχέση του αρχιτέκτονα με 
το έργο του Καραντινού δεν τον ε
μποδίζει να υποστηρίξει ότι η κατε
δάφιση οποιοσδήποτε κτιρίου δεν

μπορεί να είναι ταμπού: «Αν υπάρχουν 
συγκεκριμένα και εμπνευσμένα προ
γράμματα ανάπλασης περιοχών μαζί με 
xous κατάλληλου:; πόρους. Προέχουν 
η πόλη, οι πολίτες και η ποιότητα xns 
διαβίωσης. Τα λίγα αρχιτεκτονικά α
ριστουργήματα μπορούν ασφαλώς να 
διαφυλαχθούν».

Δυστυχώς για το κέντρο xns Αθήνας, 
την οδό Μητροπόλεωε και την Εκκλη
σία xns Ελλάδος, ο διαγωνισμός ms 
Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρε
σίας Οικονομικών με στόχο τη μα
κροχρόνια εκμίϋθωση του ακινήτου

βαίνει άκαρπος, καθώς δεν εμφανί
σθηκε κανείς υποψήφιος. Το ετήσιο μί
σθωμα που είχε ορίοει η ΕΚΥΟ ανερ
χόταν στα 1.700.000 ευρώ ετησίως, ε
νώ είχαν προηγηθεί ανάλογες, εξίσου 
αποτυχημένες, προσπάθειες στα 2 ε
κατομμύρια και στα 1.800.000 ευρώ. 
Αναμένεται νέος διαγωνισμός xous ε
πόμενους μήνες. Οι επιθυμητές (και ε
πιτρεπόμενες) χρήσεις είναι αυτές 
του ξενοδοχείου (υπήρξε ενδιαφέρον 
από ξενοδοχειακούς ομίλους χωρίς ό
μως κάποιο αποτέλεσμα), του κτιρί
ου γραφείων και του μικρού εμπο-
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ειαικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Αριθ. Εισ.: 10200/3 τ.3
Ημερ. Εισ.: 19-12-2011

Δωρεά: Συγγραφέας
Ταξιθετικός Κωδικός: Δ
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αποκαλύψεις

γιά τήν δολοφονία

τού Τζών Κέννεντυ
0 εισαγγελέας Τζίμ Γκόρρισον: ό άνθρωπος 

που έχει άφιερώσει τή ζωή του στήν ύπόθεσι 
Κέννεντυ.

Ό πρόεδρος Τζών Κέννεντυ: δολοφονήθηκε άπό τά ώργανωμένα οικονομικά συμφέροντα.

Ε
ΝΩ Η ΚΟΙΝΗ γνώμη δέν έχει, άκόμη, συνελ
θεί άπό τόν τραγικό θάνατο του Μπόμπ Κέν
νεντυ, μιά νέα δραματική άποκάλυψι ήλθε 
νά τήν συγκλονίση άκόμη περισσότερο. 
Πράγματι ό εΐσαγγελεύς τής Νέας ’Ορλεάνης Τζίμ 
Γκάρισσον, «ό άνθρωπος πού γνώριζε καλύτερα ά
πό κάθε άλλον τίς σκοτεινές πτυχές τής δολοφονί

ας τού προέδρου Τζών Κέννεντυ» κατήγγειλε δτι ό 
Τζών Κέννεντυ έξετελέσθη άπό πράκτορες τής άμε- 
ρικανικής^ ΚΥΠ κατόπιν έντολής τών πανίσχυρων 
οικονομικών τραστ. 'Ο κ. Γκάρισσον διηυκρίνησε 
ότι οΐ υπηρεσίες πληροφοριών ευρωπαϊκής χώρας 
τού έδωσαν πληθώρα λεπτομερειών διά τών όποιων 
άποδεικνύεται δτι ή δολοφονία τού μεγάλου ’Αμε
ρικανού προέδρου έγινε άπό στοιχεία τής CIA καί 
δτι οί έπ:κεφαλής αυτής τής υπηρεσίας δέν ήσαν 
έν γνώσει. 'Όμως, προσθέτει ό κ. Γκάρισσον, μετά 
τήν έκτέλεσι τής δολοφονίας, δλες οΐ κρατικές υπη
ρεσίες έσχημάτισαν κοινό μέτωπο γιά νά συγκαλύ- 
ψουν τήν ένοχή τών πρακτόρων τής CIA, ένώ οί δο
λοφονίες πού έπηκολούθησαν ήσαν συνήθεις δολο
φονίες τής CIA. Συνεχίζων τίς άποκαλύψε·ς του ό 
εΐσαγγελεύς τής Νέας ’Ορλεάνης είπε δτι ό λή Χάρ- 
βεϋ, ό φερόμενος ώς ό μόνος δολοφόνος τού προέ
δρου, «ούδένα έπυροβόλησε». Κατά τόν Γκάρισσον 
ή CIA είχε σχηματίσει 4 όμάδες δολοφόνων. Τούτο 
άποδεικνύεται άπό τά τραύματα τού προέδρου καί 
τού κυβερνήτη Κόνναλυ. Ό Γκάρισσον εΤπε τέλος 
δτι τά συμφέροντα πετρελαίων τά όποια είναι άνα- 
μεμιγμένα είς τήν συνωμοσίαν έχουν έκτεταμένες έ- 
πιχειρήσεις είς τήν Μεσόγειον καί είναι άναγκα- 
σμένα νά συνεργάζωνται στενώς μέ τήν ’Αμερικανι
κή Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ταυτόχρονα 
μία άλλη συνταρακτική άποκάλυψι έρχεται σέ φώς. 
Ό Τζαίημς ’Ήρλ Ραίύ, ό δολοφόνος τού Μάρτιν 
Αούθερ Κίνγκ, τήν ήμέρα τής δολοφονίας τού Τζών 
Κέννεντυ βρισκόταν στό Ντάλλας. Σύμφωνα μέ πολ

λές μαρτυρίες, ό Ραίϋ έθεάθη στό δασωμένο λοφί
σκο άπ’ όπου ώς γνωστόν έπυροβολήθη ό πρόεδρος. 
Ή άποκάλυψι έγινε άπό τόν Ούίλλια,μ Τάρνερ, 
πρώην πράκτορα τού 'Έφ Μπί "Αϊ, ό όποιος βεβαι
ώνει δτι υπάρχει σχέσι στή συνωμοσία τής δολο
φονίας τοΰ προέδρου Κέννεντυ, τού Λούθερ Κίνγκ 
καί τού Ρόμπερτ Κέννεντυ.
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Έχει άρχίσει τό μεγάλο δπτλωματικό πα- 
ζαρευμα άνάμεσα στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες και 
τή Σοβιετική "Ενωσι μετά την υπογραφή τής 
Ιστορικής συνθήκης πού άπαγορεύει τήν διά- 
δοσι των πυρηνικών οπλών; Αυτό διοπτιστώνει 
ό διπλωματικός συνεργάτης τού παρισινού 
«’Εξπρές», πού άποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στίς τελευταίες καί παράλληλες πρωτοβουλί
ες τής Ούάσιγκτον καί τής Μόσχας στό διεθνές 
πεδίον,

ΠΑΡΙΣΙ, ’Ιούλιος.

Χ
ΡΕΙΑΣΘΗΚΑΝ είκοσι τρία όλόκληρα 
χρόνια γιά νά μπορέση νά γίνη ένα 
πρώτο σοβαρό Θήρα. Στίς 30 ’Οκτω
βρίου 1945 ό τότε πρόεδρος των Η

νωμένων Πολιτειών Χάρρυ Τρούμαν καλοΰσε
ήδη όλες τις χώρες νά επιζητήσουν μιά συμ
φωνία, μέ τήν όποια Θ’ άνελάμβαναν τήν ύπο- 
χρέωσι νά μή χρησιμοποιήσουν τήν άτομική 
ένέργεια, γιά στρατιωτικούς σκοπούς. Πριν 
άπό λίγες ήμέρες, τό κείμενο τής συνθήκης 
γιά τήν μή διάδοσι τών πυρηνικών όπλων, πού 
είχε έκπονηθή, έπειτα άπό πολυετείς συζητή
σεις, άπό τήν 17μελή έπιτροπή άφοπλισμοΰ 
τοΰ Ο.Η.Ε. πού συνεδριάζε στή Γενεύη, ύπο- 
γράφηκε ταυτόχρονα στή Μόσ^α, στήν Ούά- 
σιγκτον καί στό Λονδίνο. 'Ώς την ώρα 60 κρά
τη ύπέγραψαν τή συνθήκη. Οί μεγάλοι άπόν- 
τες είναι ή Κίνα, ή Δυτική Γερμανία καί ή 
Γαλλία, ή οποία μάλιστα έχει έπαναλάβει τίς 
πυρηνικές δοκιμές της στόν Ειρηνικό.

’Αλλά τήν ήμέρα άκριβώς πού υπογραφό
ταν ή ιστορική αυτή συνθήκη, ό Σοβιετικός 
πρωθυπουργός κ. Κοσύγκιν άπηύθυνε σ’ όλες 
τίς χώρες ένα ύπόμνημα άπό 9 σημεία, πού ή 
άποδοχή τους θά όδηγήση «σέ γενικό καί πλή
ρη άφοπλισμό». Τό υπόμνημα αύτό δέν είναι 
ένα άπλό συμπλήρωμα τής συνθήκης, άλλά 
άποτελεΐ μιά σημαντικότατη σοβιετική πρω
τοβουλία, ένα πρόγραμμα γιά συζήτησι καί 
έργασία πού προτείνεται στίς Ηνωμένες Πο
λιτείες.

Οί ’Αμερικανοί καί οί Σοβιετικοί έχουν 
δύο προβλήματα πού τούς άκολουθοϋν σάν πι
στά σκυλιά: τό διαρκώς μεγαλύτερο κόστος 
τής στρατιωτικής ίσχύος τους καί τήν άνάγκη 
νά έπαναπροσαρμόζουν κάθε τόσο τίς διατα
ραχές Ισορροπίας πού έπηρεάζουν τό σύστη
μά τους «παρουσίας» στόν κόσμο.

Ισοδύναμες σέ πυρηνικά μέσα, οί Ήν. Πο
λιτείες καί ή Σοβ. "Ενωσι πλήρωναν ήδη πο
λύ άϊ,ρι^ά τάβΑιν^τότητα νά άλληλοκατα- ’ 

L ένα_άκόμα βήμα καί 
^ιβαία αύτήν 

δύο πυ-

Μίτο τήν υπογραφή, στήν Μόσχα, τής συνθήκης ιτού άττα- 
ropiuti τή διάδοσι τών "πυρηνικών οπλών καί ιτού σημειώνει 
στοθμό στίς άμερικανοσοβιετικές σχέσεις.

( Από τά άριστερά πρός τά δεξιά: ό ’Αμερικανός πρεσβευ
τής κ. Λιουάλλιι> Τόμπσον, ό κ. Κοσύγκιν, ό σοβιετικός στρα
τάρχης Γκρέτσκο, ό "Αγγλος πρεσβευτής κ. Τζέφρυ Χσρρισον 
καί ό κ. Γκρομύκο).

Τά δύο πρώτα προβλή 
ματα τών όποιων ή λύ 
σις θεωρείται έπείγου 
σα καί επιτακτική εί
ναι τό ζήτημα τοΰ Βιετ 
νάμ καί ή απειλή συρ 
ράξεως στήν Μέση Ά 
νατολή
"Αν λυθοΰν αυτά, ϊσως 
οί δυο μεγάλες Δυνά
μεις νά προχωρήσουν 
σέ πυρηνικό αφοπλισμό

ρηνικές ύπερδυνάμεις σήμερα άβάστακτα έ
ξοδα. Στίς 10 Νοεμβρίου 1966 ό τότε υπουρ
γός Άμύνης τών^Ήν. Πολιτειών κ. Ρόμπερτ 
Μακναμάρα άνήγγειλε δτι «ή Σοβιετική ”Ε- 
νωσι άρχίζει νά έγκαθιστά |ΐιά ζώνη άντιπυ- 
ρηνικών πυραύλων». Μέ τους πυραυλους μέ 
πυρηνική κεφαλή Νίκη — Ζεύς, πού έχουν βε
ληνεκές 650 χιλιομέτρων καί είναι ικανοί νά 
καταστρέψουν ένα έχθρικό βλήμα δταν ξα- 
ναμπαίνη στήν άτμόσφαιρα, οί Ήν. Πολιτείες 
κατείχαν ήδη κι’ αύτές τό όργανο γιά άπο- 
τελεσματική άμυνα.

’Αλλά μέ βαριά καρδιά ή άμερικανική κυ- 
βέρνησι άρχισε νά μελετά τή δημιουργία μιας 
προστατευτικής ζώνης έναντίον τών άποτελε- 
σράτων μιας κεραυνοβόλου έπιθέσεως. Συζη
τήθηκαν δύο ύπσθέσεις: τοΰ «λεπτού συστή
ματος», πού θά στοίχιζε τουλάχιστον 8 δισε
κατομμύρια δολλάρια καί τοΰ «πυκνού» συ
στήματος, πού θά στοίχιζε 30 ώς 40 δισεκα
τομμύρια. Άλλά καί το δεύτερο σύστημα δέν

θά περιώριζε τίς άνθρώπινες άπώλειες κάτω 
άπό 78.000.000 νεκρούς. Υπήρχαν έτσι δλα τά 
στοιχεία γιά μιά πορεία πρός τό παράλογο, 
γιατί κάθε νέα έπιθετική πρόοδος τοΰ άντιπά- 
λου θά άπειλοΰσε νά έξουδετερώση τά πολυ
δάπανα άμυντικά μέτρα πού είχαν παρθή 
στην προηγούμενη φάσι.

"Επειτα άπό έπανειλημμένες προτάσεις τής 
Ούάσιγκτον, τά τελευταία δύο χρόνια, ή χει
ρονομία τού κ. Κοσύγκιν, περισσότερο άκόμα 
κι’ άπό τό περιεχόμενο τοΰ ΰπομνήματός του, 
φαίνεται νά προσφέρη έπί τέλους τήν άναμε- 
νάμενη έξέλιξι. Αυτό τό άπεκάλυψε ό ίδιος ό 
πρόεδρος Τζόνσον, μόλις ύπέγραψε τήν συν
θήκη γιά τή μή διάδοσι τών πυρηνικών όπλων, 
θ’ άρχίσουν προσεχώς διαπραγματεύσεις με
ταξύ ’Αμερικανών καί Σοβιετικών: τό θέμα 
τους θά είναι «ή έλάττωσι τών έπιθετικών καί 
άμυντικών πυρηνικών έξοπλισμών». Οί όμά- 
δες έργασίας, πού θά προετοιμάσουν τίς δια
πραγματεύσεις, ej(Ouv ήδη συγκροτηθή στήν 
Ούάσιγκτον. Οί Αμερικανοί έμπειρογνώμο- 
νες, μολονότι πολύ έπιφυλακτικοί, διαβλέπουν 
ωστόσο μιά εύκαιρία νά συζητηθούν τά προ
γράμματα άντιπυραυλικής άμυνας, ίσως μά
λιστα καί νά σταματήση ή έκτέλεσί τους σ' 
ένα στοιχειώδες άκόμα στάδιο.

Φόβοι καί έπιδιώξεις τής Μόσχας
Στήν πραγματικότητα, οί δύο ύπερδυνά- 

μεις υποφέρουν άπό μιά άρρώστια πού τίς 
προσεγγίζει: τήν πολιτική έξασθένισι. ’Όχι 
μόνο δέν υπάρχουν πλέον γιά τίς διπλωματίες 
τους άσφαλεϊς τοποθετήσεις, άλλά καί οί ί
διες έχουν παύσει νά είναι άσφαλεϊς τοποθε
τήσεις γιά τίς μικρότερες χώρες. Ή έξασθέ
νισι αυτή είναι περισσότερο αισθητή στήν πε- 
ρίπτωσι τών Ήν. Πολιτειών, παρά τής Σοβ. 
Ένώσεως —γιατί ό πόλεμος τοΰ Βιετνάμ έχει 
κάνει κάπως τούς ’Αμερικανούς ήγέτες ν’ ά- 
διαφοροϋν γιά τόν υπόλοιπο κόσμο— καί οί 
Σοβιετικοί άνησυχοΰν προκαταβολικά γιά τό 
«κενό» πού θά μπορούσε νά πρόκυψη μιά μέ
ρα. Ακριβέστερα, φαίνονται ν’ άνησυχοΰν ά
πό τήν ιδέα μήπως, μετά τίς άμερικανικές 
προεδρικές έκλογές τού προσεχούς Νοεμ
βρίου, μιά νέα κυβερνητική ήγεσία δοκιμάση 
τόν πειρασμό ν’ άνακτήση τό χαμένο έδαφος 
άσκώντας μιά λιγώτερο κομφορμιστική πολι
τική. Ή πρωτοβουλία πού τρέμουν οί Σοβιε
τικοί περισσότερο άπ’ αυτήν τήν άποψι, είναι 
έκείνη πού θά έπαιρναν τόσον ό κ. Νέλσον 
Ροκφέλλερ, όσον καί ό κ. Χάμφρεϋ γιά ένα 
διακανονισμό μέ τήν Κίνα.

Συντηρητικοί σέ όλους τούς τομείς, οί Σο-
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Σοβ. Ένώσεως

βιετικοί ΘεωροΟν ότι, <5ίν «κολλήσουν» στους 
'Αμερικανούς, dev τούς κώνουν δώρο τίς πυρη
νικές διαπραγματεύσεις πού έπιθυμεϊ ή Ούα* 
σιγκτον, θά μπορέσουν νά τούς συγκροτήσουν 
στά δρια ένός διαλόγου πού νά διακοσμηθή 
μέ μερικές νέες συμφωνίες. Αυτή είναι μια 
από τίς έξηγήσεις γιά τήν έκστρατεία ειρή
νης πού έξαπέλυσε ξαφνικά ό κ. Κσσύγκιν, 
πού ό σχολιαστής τού «Ούάσιγκτον Πόστ» τόν 
βλέπει επικεφαλής του είρηνοφίλου κόμματος 
στή Σοβ. “Ενωσι.

Δύο σημεία τοΟ ύπομνήματος του κ. Κο- 
σύγκιν γεννούν τή σκέψι δτι τό κείμενο αύτό 
αποτελεί τήν άπαρχή ένός διπλωματικού πα- 
ζαρεύμαιτος σέ πλατιά κλίμακα. Τό σημείον 
7 του ύπομνήματος άναφέρεται στήν ανάγκη 
νά διαλυθούν οί στρατιωτικές βάσεις στό έ- 
ξωτερικό. Τό σημείον 8 προτείνει μέτρα γιά 
τόν περιφερειακό άφοπλισμό, ιδιαίτερα γιά 
«νά έλαττωθή ό έξοπλιστικός ανταγωνισμός 
στή Μέση Ανατολή».

Αύτό σημαίνει δτι ή γλώσσα αύτή, άν ά- 
κουσθή, θά μπορούσε νά διευκολύνη μιά προσ
πάθεια γιά άμερικανοσοβιετική συνεργασία, 
μέ σκοπό τόν διακανονισμό των δύο κυρίων 
διενέξεων πού έκκρεμοΰν σήμερα καί απει
λούν τήν παγκόσμια ειρήνη; τού Βιετνάμ καί 
τής Μέσης 'Ανατολής. Ωστόσο, στούς κύκλους 
των Ήν. Πολιτειών ή έπιφυλακτικότητα εί
ναι μεγάλη: δέν άναμένεται γρήγορη λύσι 
των δύο. αυτών-πρωταρχικής- σημασίας προ
βλημάτων.

Τό Βιετνάμ καί ά Μέση ’Ανατολή
Βρισκόμαστε, πραγματικά, μπροστά στήν 

άκόλουθη κατάστασι; Οί ’Αμερικανοί βιάζον
ται νά κάνουν μιά συμφωνία μέ τό Βόρειο 
Βιετνάμ, άλλά ξέρουν δτι ή Μόσχα δέν είναι 
σέ θέσι ν’ άσκή στό Άνόϊ παρά διακριτική μό
νο πίεσι —καί αύτήν, έξ άλλου, χωρίς αποτέ
λεσμα. Ή Μόσχα, άπό τό μέρος της, βιάζε
ται νά κατευνάση τίς άραβικές χώρες, άπο- 
καθιστώντας τήν ειρήνη στή Μέση ’Ανατολή, 
άλλά ή περιοχή αύτή άκριβώς είναι έκείνη ο
πού οί Ήν. Πολιτείες δέν βιάζονται καί μπο
ρούν νά περιμένουν.

Πολλοί ’Αμερικανοί έχουν συνείδησι τού 
γεγονότος δτι τό χειρότερο δέν έχει συμβή 
άκήμα στό Βιετνάμ. Τό χειρότερο, είναι ή στι
γμή πού οί Ήν. Πολιτείες θά πρέπει νά θυ
σιάσουν τό καθεστώς τής Σαϊγκόν.

Σέ πρόσφατη συνέντευξί του, ό πρωθυ
πουργός τού Νοτίου Βιετνάμ κ. Χουόγκ κατη
γόρησε τόν πρόεδρο Τζόνσον γιά άναποφασι- 
στικότητα καί παραπονέθηκε δτι «ώρισμένοι 
’Αμερικανοί φθάνουν στό σημείο ώστε νά μπο
ρούν ν' άντιμετωπίζουν συμφωνία μέ τούς Βι- 
ετκόγκ». Καί είναι χαρακτηριστικόν ότι ό 
πρόεδρος τού Νοτίου Βιετνάμ στρατηγός Τιού 
άρνήθηκε νά ταξιδέψη στήν Ούάσιγκτον γιά 
τίς προκαθωρισμένες συνομιλίες του μέ τόν 
πρόεδρο Τζόνσον καί ζήτησε νά γίνη ή συνάν- 
τησί τους κάπου στόν Ειρηνικό. Ό γερουσια
στής Ευγένιος Μακάρθυ, δμως, έχει βεβαιώ
σει δημοσία δτι ή άιιερικανική κοινή γνώμη 
είναι έτοιμη νά δεχθή άπό σήμερα κιόλας ά- 
πόφασι γιά μονόπλευρη άποχώρησι των άμε- 
ρικανικών στρατευμάτων άπό τό Βιετνάμ καί 
κανένας δέν τόλμησε νά τού πή δτι γελιέται. 
Φαίνεται πλέον ότι ή βιετναμική φωτιά θά 
σβήση χωρίς τή βοήθεια τής Σοβ. Ένώσεως.

Στή Μέση Ανατολή, έπίσης, φαίνεται δτι 
οί δύο ύπερδυνάμεις θά παίξουν ή κάθε μιά 
χωριστά τό παιχνίδι της, αφήνοντας στόν άν- 
τιπρόσωπο τών Ηνωμένων ’Εθνών κ. Γκούναρ 
Γιάρριγκ τήν προσπάθεια νά πραγματοποίη
ση μιά δύσκολη σύνθεσι. Είναι χαρακτηριστι
κόν δτι τήν παραμονή τού ταξιδιού τού προέ
δρου Νάσερ στή Μόσχα, ή έφημερίδα τού Κάι
ρου «”Ελ Άχράμ», πού έκφράζει τίς έπίσημες 
αιγυπτιακές άπόψεις, δημοσίευσε δήλωσι τού 
Αιγυπτίου άντιπροσώπου στόν Ο.Η.Ε. έχθρική 
σέ όποιοδήποτε «σοβιετοαμερικανικό» διακα
νονισμό, πού νά έπιδιώκη νά έπιλύση τήν άρα- 
βοισραηλινή κρίσι. Πέρα άπό τήν κρίσι αύτήν. 
ή στρατιωτική ήγεσία τοΰ Πενταγώνου μετρά 
μέ άνησυχία τά σκάφη τού σοβιετικού στόλου 
πού πλέουν άπό καιρό τώρα στή Μεσόγειο.

'Όσο μεγαλώνει ή βεβαιότητά τους δτι εί
ναι τόσο Ισχυρές κι’ οί δύο ώστε νά μήν μπο
ρούν νά βλάψουν ή μιά τήν άλλη άτιμωρητί, 
τόσο οί Ήν. Πολιτείες καί ή Σοβ. "Ενωσι δια
πιστώνουν ότι δλα τά άλλα ξεφεύγουν άπό τή 
συνεννόησί τους. Κι’ ό κόσμος καθρεφτίζει 
τήν άμηχανία τους.
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Ή κομματική μηχανή 
καί τό λαϊκό αίσθημα

Ό άνταποκριτής του παρισινού «’Εξπρές» 
στήν Ούάσιγκτον αναλύει τίς πιθανότητες πού 
διαμορφώνονται γιά τό χρίσμα τών υποψηφίων 
προέδρων στά έπικείμενα εθνικά συνέδρια τών 
δύο μεγάλων άμερικανικών κομμάτων.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, Ιούλιος.

ΟI ΛΥΟ ΚΗΡΥΚΕΣ 

ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η
 ΩΡΑ τών έθνικών συνεδρίων τών δύο κομ

μάτων που θά υποδείξουν τούς ύποψπφίους 
προέδρους τους πλησιάζει. Τό βράδυ τής 4ης 
Αύγουστου οί ρεπουμπλικανοί άνππρόσωποι 

θά μετάσχουν — πληρώνοντας ό καθένας 500 δολλά- 
ρια — στόν εναρκτήριο χορό ηού θά έγκαινιάση τίς 

έργαοίες τοΰ συνεδρίου τους, στό Μαϊάμι.
Άφοΰ ελεγχθούν τά διαπιστευτήριά τους, άφοΰ 

καταταγοΰν σέ «μερίδες», άφοΰ κολσκευθοΰν καί 
καμμιά φορά άηειληθοΰν, άφοΰ πιοΰν άρκετή σαμ
πάνια καί καπνίσουν τεράστια ποΰρα, οί άντιπρόσω- 
ποι θά πρέπει νά ξεχώσουν τίς έντυπώσεις τοΰ 
έναρκτηρί-ου χοροΰ καί θ’ άρχίσουν τή σοβαρή έρ- 
γασία: νά διαλέξουν γιά ύηοψήφιο πρόερο άνάμεσα 
στούς δύο πού διεχδικοΰν τό χρίσμα: τόν κ. Νέλσον 
Ροκφέλλερ, κυβερνήτη τής Πολιτείας τής Νέας Ύ- 
όρκης, πού υποστηρίζεται άπό τήν κοινή γνώμη καί 
τόν κ. Ρίτσαρντ Νίζον, πού υποστηρίζεται άπό τόν 
μηχανισμό τοΰ κόμματος. Τό ΐδιο πρόβλημα, άλλω
στε, θά τεθή τρεις έθομάδες άργότερα στό Σικά
γο, όπου θά συνέλθη τό Εθνικό Συνέδριο τοΰ Δη- 
μοκρατικοΰ κόμματος γιά νά διαλέζη άνάμεσα στόν 
κ. Χάμφρεϋ καί στόν κ. Μακάρθυ.

Ροκφέλλερ καί Μακάρθυ
Καί οτά δύο κόμματα, ό «μηχανισμός», πού άποτε- 

λείται άπό κυβερνήτες Πολιτειών, άπό γερουσια
στές, άπό βουλευτές καί προπάντων άπό τοπικούς 
κομματικούς σατράπες, πού είναι ως τά κόκκαλα 
συντηρητικοί, φαίνεται άποφασισμένος νά μήν άλ- 
λάζη τίποτε — δηλαδή νά προτείνη στό άμερικσνικό 
έθνος υποψηφίους προέδρους πού άποδοκιμάζονται 
έκ τών προτέρων άπό τό λαϊκό αίσθημα.

Τό ρεΰμα γιά άνανέωσι υπήρχε πριν άπό τήν έκ
στρατεία τών δύο άνδρών πού σήμερα τό ένσαρκώ- 
νουν καί τό έκφράζουν. ”Αν τό ρεΰμα αύτό άνα- 
κοπή άπό τούς δημοκρατικούς καί ρεπουμπλικανι- 
κοϋς ύδατοφράκτες, θά ήταν δυνατόν νά έμφανι- 
σθοΰν νέες συμμαχίες, νά συγκροτηθούν νέοι σχη
ματισμοί.

Έχοντας συνοδεύσει τόν κυβερνήτη Ροκφέλλερ 
στήν προεκλογική περιοδεία του, βρισκόμουν μαζί 
του στό άερορόμιο τής Όκλαχόμα Σίτυ τή στιγμή 
πού τό άεροπλάνο τοΰ γερουσιαστή Μακάρθυ προσ
γειωνόταν εκεί. 01 δύο υποψήφιοι — πού δέν είχαν 
ώς τότε ποτέ συναντηθή, προχώρησαν ό ένας πρός 
τόν άλλον.

«Κύριε, Μακάρθυ, είπε ζωηρά ό κ. Ροκφέλλερ, 
όπου κι’ άν πηγαίνω λέγω ότι ένας άνθρωπος έ
κανε τή νεολαία τής χώρας μας νά μπή στό ρεΰμα 
τής πολιτικής ζωής καί άτι ό άνθρωπος αύτός εΐ- 
οθε σείς».

Χωρίς ν’ άπομακρυνθή άπό τήν κάπως παγερή 
ήρεμία του, ό Μακάρθυ, ένα κεφάλι ψηλότερος άπό 
τόν συνομιλητή του, άπάντησε:

— Ξέρω ότι είπατε μερικά καλά λόγια γιά μένα... 
— Πραγματικά, είπε ό Ροκφέλλερ, σκοντάφτουμε 

στά ίδια έμπόδια, έσείς κΓ έγώ...
— Ναί, είναι άλήθεια. Καλή τύχη στό Μαϊάμι!
- Καλή τύχη στό Σικάγο!

Πρός νέα σχήματα;
Οί πιθανότητες είναι σχεδόν οΐ ίδιες. Καί στις 

δύο περιπτώσεις τό θέμα είναι νά συντρίβουν οί 
παλιές ρουτίνες, νά πεισθοΰν οί άμφιρρέποντες άν- 
τιπρόσωποι στά Συνέδρια ότι π έκλογή τους μπορεί 
- όχι μόνο νά υπόδειξη ένα Ροκφέλλερ κι’ ένα Μα

κάρθυ, άλλά καί νά δώση τή νίκη οτό κόμμα και 
νά τό σώση. Καί ότι, άν τά συνέδρια άκολουθηοουν 
τή συνηθισμένη τακτική πού ή διαδικοοίο της είναι 
τέτοια, ώστε ν’ άποκλείη προκαταβολικά τή λαϊκή 
έπιθυμία, θά ήταν δυνατόν νά προκύψουν έντελώς 
άπροσδόκητα άποτελέσματα.

Σχετικά, ό Μακάρθυ έχει πή μερικά άποκαλυπτι- 
κά λόγια. Σ’ ένα δημοσιογράφο πού τόν ρωτούσε 
γιά τή δυνατότητα ν' άποτύχη ατό συνέδριο τοΰ 
Δημοκρατικού κόμματος, άπάντησεν ότι «έπειδή έ
χει μεγάλη φαντασία, θά μπορούσε νά συλλάβη τή 
σκέψι νά υποστήριξή τόν κ. Ροκφέλλερ».

Ή δήλωσι αύτή, πού ώρισμένοι τήν βρήκαν άδέ- 
ζια, ήταν μιά προειδοποιησι. Γιά τόν γερουσιαστή 
Μακάρθυ πρέπει νά δοθή τέλος στους αρτηριοσκλη
ρωτικούς πολιτευομένους πού είναι τό 1968 γιά τίς 
Ήνωμ. Πολιτείες, ένα έθνικό κόμμα. Ό κ. Μακάρθυ 
μπορούσε νά έπιτρέψη στόν έαυτό του νά πή αύτή 
τή φράσι, γιατί διαθέτει σημαντικό περιθώριο έλι- 
γμών.

’Αντίθετα, ό κ. Ροκφέλλερ δέν διαθέτει οάν έ- 
πιχείρπμα παρά μόνο μιάν ώριομένη λογική. Έχει 
παραδεχθή 6 Ιδιος ότι τό ρεπουμηλικανικό κόμμα 
βρίσκεται άριθμητικά άδύνατο άπέναντι στό δημο
κρατικό. «Δέν μπορούμε νά υπολογίζουμε μέ βεβαι
ότητα — μοΰ είπε — παρά μόνο στά 27% τών ψήφων. 
Γιά νά νικήσουμε χρειαζόμαστε συνεπώς τίς ψήφους 
τών δημοκρατικών καί τών άνεζαρτήτων. Ό Νίζον 
είναι άνίκανος νά τίς προσελκύση».

Ό κ. Ροκφέλλερ πιστεύει στήν άριθμητική του 
δρόμου. Σ’ αύτήν νικά άδιαφιλονείκητα τόν κ. Νί
ζον. Οί φωνές «Βίβα Ρόκυ» (Ρόκυ είναι τό υποκο
ριστικό τοΰ Ροκφέλλερ, όπως “Αίκ ήταν τού Άϊζεν- 
χάουερ) πού τόν υποδέχθηκαν οτά μεζικανικά προ
άστια τοΰ Σάν Άντόνιο, ή έπωδός «Ρόκ μέ τόν Ρό- 
κυ» πού επινοήθηκε γιά τήν προεκλογική έκστρα
τεία καί πού τήν έπαναλαμβάνουν οί Μαύροι τοΰ 
Χάρλεμ (αύτοί πού έκαναν τής μόδας τό χορό 
«ρόκ»), οί θρίαμβοι στά Πανεπιστήμια, άποδείχνουν 
όπως υπογραμμίζει ό ίδιος, ότι έχει μέ τό μέρος 
του «τίς έθνικές μειονότητες, τούς νέους καί τούς 
Μαύρους, χωρίς τούς όποιους κανένας ρεπουμπλικα- 
νός ύποψήφιος δέν μπορεί νά κερδίση τίς έκλογές».

Οί αναποφάσιστο!
*0 Ροκφέλλερ έχει δμως κι’ ένα άλλο άτού: τό 

όνομά του. Οί παλιές οικογένειες τής αριστοκρατί
ας τοΰ δολλαρίου είναι έτοιμες νά τόν βοηθήσουν 
νά μπή στόν Λευκά Ο.κο. “Ηδη 6 θείος του, ό δισε- 
κατομμυριοΰχος τραπεζίτης Ούίνθροπ Ροκφέλλερ, 
τοΰ διαθέτει τή θαλαμηγό του «Πίλγκριμ», πού θά 
άγκυροβολήση στό λιμάνι τοΰ Μαϊάμι όταν θά συ
νέλθη τό Ρεπουμηλικανικό Συνέδριο γιά νά δεξιωθή 
σέ εκθαμβωτική πολυτέλεια, τούς άκόμα άναποφάσι-' 
στους άντιπροσώπους, πού μοΰ είπαν επανειλημμέ
να: «’Αγαπούμε πολύ τόν κυβερνήτη Ροκφέλλερ, 
άλλά δέν είμαστε βέβαιοι ότι είναι άνθρωπος πού 
νά μπορή ν’ άντιμετωπίοη τή σημερινή κατάστασι». 
Γι’ αυτούς «6 άνθρωπος τής σημερινής καταστά- 
σεως» θά έπρεπε νά είναι ικανός νά σβήση μέ μιά 
μονοχονδυλιά τήν άγωνϊα πού τρώει τήν ’Αμερική, 
τήν άγωνία πού γεννιέται άπό τό Βιετνάμ, άπό τίς 
φυλετικές ταραχές, άπό^^-^Tv^iV άτν) τή. φτώχεια. 
Ό κ. Ροκφέλλερ βεβ/Λ'Γ. ■
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Λιγώτερες γεννήσεις.

Υ
ΠΑΡΧΕΙ δημογραφικό πρόβλημα στην χώρα 

μας; Ή φυσική κίνησι τού πληθυσμού (γεν
νήσεις, μεΐον θάνατοι) καί ή μετανάστευσι, 
θέτουν θέμα μειώσεως — ή, έστω, μή ικα

νοποιητικών ρυθμών αύξήσεως του; Τί λένε τά στα
τιστικά στοιχεία; Ποιά είναι ή πορεία των γεννή

σεων; Των θανάτων; Τής μεταναστεύσεως; Καί, ώς 
πρός τήν τελευταία, ποιες ήλικίες ξενητεύονται πε
ρισσότερο; Καί ποιας τάξεως μπορεί νά είναι οί έ- 
πιδράσεις της στήν σύνθεσι τού υπολοίπου πληθυ
σμού τής χώρας; Δηλαδή, ελλοχεύει ό κίνδυνος νά 
μεταβληθη ή 'Ελλάδα σέ χώρα νηπίων καί γερόν
των, σέ περίπτωσι πού συνεχισθούν οι μέχρι χθές 
ρυθμοί τής κινήσεως τοΰ πληθυσμού της;

ΆποΥραφπ 1961
«Έν άρχή ήν αί άττογραφαί». ’Εξετάζοντας τούς 

ρυθμούς αύξήσεως τού πληθυσμού μεταξύ τών 23 ά- 
πογραφών πού έγιναν συνολικά στήν χώρα, άπό τήν 
έποχή πού υπάρχει σάν άνεξάρτητο κράτος μέχρι 
τό 1961, έτος τής τελευταίας (ή έπο,μέινη θά γίνη 
τό 1971), παρατηρούμε τά έξής ένδιαφέροντα :
Λ Σέ τρεις περιόδους τής νεότερης ιστορίας μας, 
ό έλληνικός πληθυσμός σημείωσε έλάττωσι. Ή πρώ
τη τό 1828, όπότε καταγράφηκε μείωσι κοοτά 185. 
365 άτομα ή ποσοστό 19,75%, ένοτντι τοΰ πληθυ
σμού τού 1821, πού υπολογίσθηκε μέ έκτιμήσεις. 
Ή δεύτερη τό 1838, οπότε οί κάτοικοι της χώρα^ 
μειώθηκαν κατά 1.328 άτομα (ποσοστό 0,18%), σε 
σύγκρισι μέ τήν προηγούμενη δεκαετία. Τρίτη πα- 
ρατηρείται τό 1842, όπότε σημειώνεται μείωσι κατ 
τά 8.014 άτομα (0,93%).
• Οί ρυθμοί αύξήσεως τού πληθυσμού παρουσιά
ζουν ριά πολύ υψηλή κλιμάκωσι. ’Αρχίζουν άπό πο- 
σοστο 1,27% (1841) καί τελειώνουν στό 90,61% 
(1920), μέ συνεχείς ένδιάμεο^ς διακυμάνσεις.

Φυσικά, οί σημαντικές αυτές παλινδρομήσεις 
τών ρυθμών αύξήσεως τού πληθυσμού, συνδέονται 
—- καί έχφράζουν, κατά κάποιο τρόπο — μέ βασι
κής σημασίας γιά τήν ζωή τής χώρας Ιστορικά γε
γονότα : Έπανάστασι τού 1821, Βαλκανικοί πόλε
μοι, Πρώτος καί Δεύτερος Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Κα
τοχή. Στό ένδιάμεσο, ή προσάρτησι τών Ίονίων 
Νήσων (1864), τής Θεσσαλίας καί "Αρτας (1881), 
τής Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας — Θράκης, ’Ηπεί
ρου Κρήτης, τών νήσων τοΰ Αιγαίου (1913), της 
Δωδεκανήσου (1947). ’Επίσης συνδέονται μέ τήν 
μεγάλη έθνική τραγωδία, τήν Μικρασιατική Κατα
στροφή (1922).

'Η σημαντικότερη αύξησι τού πληθυσμού μετα
ξύ δύο άπογραφών (90,61% τό 1920 έναντι τού 
1907) συμπίπτει μέ τόν διπλασιασμό τής έδσφι- 
κής έπιφανειας τής έλληνικής έπικοατείας (127. 
000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τό 1920, έναντι 63. 
211 τετρ. χλμ. τού 1907). Κι’ αυτό έξηγεΐται άπό 
τό γεγονός τών κατά τό μεσοδιάστημα προαναψερ- 
θεισών προσαρτήσεων.
• Ή κατά 23,68%, έξ άλλου, αυξησι τού πληθυσμού 
τό 1928, έναντι τού 1920, αντιπροσωπεύει τήν ά- 
φιξι στήν χώρα τών προσφύγων άπό τήν Μ. ’Ασία.

• Τό μικρό ποσοστό τής πληθυσμιοαής αύξήσεως 
(3,92% τό 1951 έναντι τής άπογραφης τού 1940), 
παρά τό γεγονός στι στήν πρώτη άπο τίς δύο είχε 
περιληφθή καί ό πληθυσμός τής μεταπολεμικός 
προσαρτηθείσης Δωδεκανήσου, ερμηνεύεται μέ τίς 
άπώλειες τοΰ πολέμου καί τής κατοχικής περιόδου.

Άντιστοίχως, ή άνά τετραγωνικό χιλιόμετρο πυ- 
κνότης τού πληθυσμού μεταξύ τών 23 άπογραφών 
— 1828 έως 1961 — εκφράζει τήν σχέσι που υ
πάρχει άνά μέσα στήν φυσική αυξησι τού πληθυσμού 
(γεννήσεις, μεΐον θάνατοι) καί τής ένσωματώαεως 
νέων έδαφών (ΚΠ ζ έπι φανεί ας). Άπό

πυκνότητα 
όλι-

1
Οι ανξομειώόειε τον 
αριθμοί τών κατοί
κων τήχ 'Eiiftad&s, 
owes εμφανίζονται 
όνννφαόμένεε μέ 
τά μεγάϋα εθνικά 
γεγονότα καί π'$ ηε- 
ριηέτειεε τον *ΕΘ- 

θηνικον Άαον

νέες περιοχές ήταν περισσότερο αραιοκατοικημένες 
άπό τήν υπόλοιπη χώρα.

Β. Ή τελευταία άπογραφή τού 1961 δείχνει τήν 
μεγαλύτερη πυκνότητα (63,58 κάτοικοι άνά τετρ. 
χλμ., έναντι 57,85 τού 1951).

Κι’ αυτό εκφράξει άφ’ ένός μέν τήν σταθερότη
τα τού έλληνικοΰ έδαφικού χώρου κατά τήν μεταξύ 
τών δύο άπογραφών περίοδο. Καί τήν ύπό συνθήκες 
όμαλότητας αυξησι τού πληθυσμού, στό διάστημα 
αυτό. *0 κατωτέρω πίνακας δείχνει τήν κατάστασι 
τοϋ πληθυσμού κατά τίς 23 άπογραφές:

Οί γόμοι
"Ας δούμε τώρα τίς εξελίξεις τής φυσικής κινή- 

σεως τού πληθυσμού μεταξύ 1921—1966, δηλαδή 
τούς ρυθμούς τών γάμων, τών γεννήσεων καί τών 
θανάτων. Ό αριθμός τών γάμων, επί 1.000 κατοί
κων, κατά τήν 45ετία αύτή, παρουσιάζει μιά μεγάλη 
ποικιλία : ’Από 5,61 τοίς χίλιοι ς τό 1921, έφτασε 
τούς 8,32 τοίς χιλίοις τό 1966. Δεν είναι ωστόσο 
σταθερή ή πορεία τους. "Ετος αιχμής τό 1965, μέ 
9,44 τοίς χιλίοις. Χρόνος - ρεκόρ — ττρός τά κάτω 
— τό 1940, μέ 4,49 τοις χιλίοις. Άττειρες οΐ εν

διάμεσες βαθμίδες τής κλί.μακος. Τόσες, ώστε νά 
γίνεται δυσχερής ή συναγωγή συμπερασμάτων σχε
τικά μέ τούς λόγους, στούς οποίους πρέπει νά άπο- 
δοθή ή συνεχής καί άρρυθμη αυξομείωσί τους χρόνΓ 
μέ τόν χρόνο.

Ό μικρότερος άριθμός γάμων τελέσθηκε κατά 
τήν πενταετία 1936—1940, σέ σύγκρισι μέ όλες 
τίς προηγούμενες καί έπόμενες (ποσοστά σέ 1.000 
κατοίκους ; 5,59, 6,52, 6, ό, 6,59, 4,49).

Στίς περιόδους 1949—1953, 1954—1958 καί 
1959—1963 παρατηρεΐται σταθερή αυξησι τών γό
μων, ήτοι :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1949—1953
1954—1958
1959—1963

Κατώτατο 
ποσοστό ο)οο 

5,63 
6,88 
6,98

’Ανώτατο 
ποσοστό ο)οο 

8,27 
8,5·
9,1

Στά τρία, τέλος, πρώτα χρόνια τής πενταετίας 
1964—1968, τά κατώτατα - ανώτατα ποσοστά εί
ναι : 8,32 τοίς χιλίοις έως 9,44 τοίς χιλίοις.

Γ εννήσεις
Από τήν άποψι τών γεννήσεων δεν τά ττάιιε κα

θόλου καλά. ΚΓ αυτό προκύπτει άπό τά ακόλουθα 
έπίσημα στοιχεία ;

9 Ό ανώτατος άριθμός γεννήσεων τής 4δετούς πε
ριόδου 1921—1966, έπί 1.000 κατοίκων, είναι : 
31,34 (1930).

& Ό κατώτατος : 17,48 (1963).

& Οΐ ρυθμοί ακολουθούν μιά ανοδική πορεία κατά 
τίς περιόδους 1926—1930 καί 1931—1935.

Αντίθετη είναι ή πορεία τους άπό τό 1936 καί 
εντεύθεν, όπως δείχνει ό έπόμενος πίνακας ;

ΠΕΝΤΑΕΤΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 
ΙΕ 1.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

’Ανώτατος Κατώτατος
31.06 28,16
27,87 24,53
20,30 18,37
19.7 19,01
19,4 17,48
18,00 17,71

Ή πορεία αυτή τών γεννήσεων δέν είναι καθόλου 
παρήγορη, σχετικά μέ τήν φυσική αΰξησ> του π) η-

1931—1935 
1936—1940 
1949—1953 
1954—1958 
1959—1963 
1964—1966 (τριετία)

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΤΟ Τ Απόλυτοι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ! ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ αριθμοί .0 τιτρ. χλμ. άνά Τ. χλμ

1621 · 938.765 47.516 19.76

1828 753.765 — 185 365 — 19.75 » 15.06
1838 753.400 1.322 — 0.18 » 15.03
10.30 623.773 7 3.695 9.53 > 1 7,34

1840 850.246 26.473 3.21 » 17,’jy

1041 861.019 10.773 1,2/ » 18.12

1642 853.005 C.CI4 — 0.93 > 17.95
1843 915.059 C2.054 7.27 > 19.26

1844 930.295 15.230 1.67 > 19.58

1843 960.236 2*1.94 1 3,22 » 20,21

1848 ■ 986.731 26.495 2.76 > 20.77

1853 1.035.527 48.796 *1.96 > 21.79

1856 1.062.627 27.100 2.62 22.3ο

1061 1.096.810 34.183 3,22 23.08

3 870 1.457.394 361.084 32,92 50.211 29.04

1879 1.679.470 221.576 15.2 > 33.45

1889 2.187.208 507.738 30,23 63.606 34,39

1896 2.433.806 246.598 11,27 » 38.26

1907 2.631.952 190.146 8,14 63.211 41.64

1920 5.016.889 2.384.937 90.61 127.000 39.5

1928 6.204.684 1.187.795 23.68 129.281 47.99

1940 7.344.860 1.140.176 18,38 * 56.81

1951 7.632.801 287.941 3.92 131.944 57.85

1961 8.388.553 755.762 9.9 * 63.58

{') Καθ’ υπολογισμό 6α·?ει τής Λπογρσχρής του 1823.
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ΠΙΗ6ΥΣΜΙΣ ΤΗΣ ΧΙΙΡΚ!

περισσότεροι δάνατοι

Ή πορεία των γεννήσεων δέν είναι καθόλου παρήγορη, σχετικά μέ τήν φυσική αΰζησι του πληθυσμού. 
Οί γεννήσεις είναι λιγώτερες άηό τούς θανάτους

Αϊτό τό 1967 καί έκείθεν έμειώθη ή μετανά- 
στευσις καί τά στοιχεία γίνονται ευνοϊκά.

Άττό τον πίνακα αυτόν προκύπτει, άτι κατά την 
τετραετία 1963—1966 ή μετανάστευα» :

• Ύπερεκάλυψε τήν φυσική αύξησι τού πληθυσμού.

• Άπετέλεσε τήν αιτία μειώσεως τού πληθυσμού τής 
χώρας κατά 73.708 άτομα (409.704—335.996).

Ύπαρχε» καί μιά δεύτερη δυσμενής έπίπτωσι τής 
μεταναστεύσεις στήν πληθυσμιακή εικόνα τής Ελ
λάδος. ΚΓ αυτή είναι ή άλλοίωσι τής συνθέσεως 
τών ήλικιών τών κατοίκων της. Άλλοίωσι πού προ- 
καλεΐ ή άφαίμαξι των δημιουργικών ήλικιών. Καί 
μάλιστα σε τέτοια εκτασι, ώστε νά παραμονεύη 6 
κίνδυνος νά μεταβληθή ή ‘Ελλάδα, μακροπρόθεσμα, 
σέ χώρα κοττοικουμένη άττό νεογέννητα καί έφηβους 
(0—14 χρόνων), καθώς καί άπό ώριμα άτομα άνω 
τών 45 χρονών. Κι’ ό κίνδυνος αυτός γίνεται κατα
νοητός μέ τά έξης δεδομένα : Κατά τήν άπογραφή 
τής 19ης Μαρτίου 1961, ό πληθυσμός τής χώρας 
άνερχόταν γσέ 8.338.553 άτομα. ’Απ’ αύτά, τά 3. 
754.898 ανήκαν στήν μεγάλη καί δυναμική ομάδα 
ηλικιών 15—44 χρονών. Καί τά υπόλοιπα 4.583. 
655 άτομα, στίς ομάδες 0—14 χοονών καί 45 καί 
άνω χρονών. Κατά τήν περίοδο 1961 —1966, ή με- 
τανάστευσι τροφοδοτήθηκε κυρίως άπό τά άτομα 
τής όμάδος 15—44 χοονών. "Ετσι, σύμφωνα μέ υ
πολογισμούς τής Ε.Σ.Υ.Ε., ό συνολικός άοίθμός τής 
όνάδ-oc αυτής τόν Ιούνιο τού 1966 άνήλθε σέ 3. 
858.804. Δηλαδή αυξήθηκε μόνο κατά 103.906.

Έξ άλλου, συνεπεία άκριβώς τού ογκώδους με
τά νοστευτίικού κύματος τής πενταετίας αυτής ό πλη
θυσμός τής χώρας σημείωσε μιά άσήμαντη αύξησι 
κατά 225.098 άτομα καί μόνο. Δηλαδή έφθασε τούς 
8.613.651 κατοίκους. ΚΓ αυτό, παρά τό γεγονός, 
ότι ή υπεροχή τών γεννήσεων (γεννήσεις μεϊ·ο>ν θάνα
τοι) μεταξύ 1.1.61 καί 31.12.66 εφθασε τόν άοιθμό 
508.362, όπως φαίνεται άπό τόν άκόλουθο πίνσιχα:

Ττος
Υπεροχή
γεννήσεων

1961 86.761
1962 85.604
1963 81.436
1964 83.681
1965 84.179
1966 86.701

Μετανάστες
Μετανάστες ύέΐάδας

■σύνολο Η—44

58.837 52.251
34.054 76.100

100.072 89.273
105.569 93.599
117.167 99,976
86.896' 70.113

508.362 552.595! 481.222

Ευνόητοι οι κίνδυνοι άπό μιά δη'μογρσφίκή πο
ρεία αυτής τής τάξεως. Δηλαδή:

Θ Άνάσχεσις τών ρυθμών φυσικής αύξήσεως τού πλη
θυσμού, ήτοι:

α) μτ'υσις τού ποΐτσστού γεννήσεων

β) καθήλωσις —ή καί μικρί αύξησις— τού αριθμού 
θανάτων.

• Συνέχισι τού μεταναστει/τικού κύματος μέ τήν ι
δία ορμή καί σύνθεσι.

Δέν φιλοδοξούμε νά παίξουμε τόν ρόλο τού μάν
τη δυσοίωνων προβλέψεων σχετικά μέ τίς δημογρα
φίες έξελίξεις στή χώρα μας. Έξ άλλου, δεν είναι 
καθόλου βέβαιο δτι θά συνεχισθή ή πορεία τής φυ
σικής κινήσεως τού πληθυσμού, καί τής μεταναστεύ- 
σεως, μέ βάσι τό πρότυπο τής τελευταίας δεκαετίας 
’Άλλωστε άπό τού 1967 ή μετανάστευαις ήρχισε νά 
μειώνεται αισθητά.

’Εκείνο πού έπιχειρήσαμε νά έπιση,μάνουμε εί
ναι οί δημογραφικές ροπέε^τΛν τελευταίων χρό
νων. Καί νά

ισμού. Τόσο περισσότεοο, όσο καί οί απόλυτοι 
3ΐθμοί μειώνονται σταθερά ανάμεσα στίς μετά το 
?31—1935 πενταετίες :

ΠΕΝΤΑΕΤΙΕΣ
1931—1935
1936—1940
1949—1953
1954—1958
1959—1963

Απόλυτοι αριθμοί 
975.789 
920.082 
739.066 
775 657 
768.561

"Αν ληφθή δέ ύπ’ δψιν, ότι ό μέσος όρος τής 
τριετίας 1964—1966 είναι κατώτερος τών προηγου
μένων, Θεωρείται ώ^ πιθανόν δτι ή μείωσι τού άπο- 
λύτου άριθμού γεννήσεων θά συνεχισθή καί καπά τήν 
•πενταετία 1964—1968.

Θάνατοι
Στούς θανάτους, μέχρι τό 1940 οί ρυθμοί ήταν 

πολύ υψηλοί. Τά ποσοστά κυμαίνονταν μεταξύ 18,38 
τοίς χιλίοις (1929 έτος αιχμής) καί 12,82 τοϊς χι- 
λίοις (1940, κατωτάτη βαθμίδα τής κλίμσκος τής 
ΣΟετίςχς 1921—1940). Άπό τό 1949 καί έντεύθεν 
οί ρυθμοί τών θανάτων σημειώνουν κάθετη πτώσι. 
Στήν 1 δετία 1949—1966 ή πιό χαμηλή τιμή είναι 
6,87 τοΐς χιλίοις (1955) καί ή άνωτάτη 8,16 τοίς 
χιλίοις (1964). , .

"Ετσι, ένώ τό πρώτο συμπέρασμα πού βγαίνει 
είναι ενθαρρυντικό κΓ ευχάριστο, τό έπόμενο μάς 
κάνει σκεπτικούς καί κόβει τήν χαρά μας.

© Άπό τήν πενταετία 1949—1953 καί πέρα, οΐ 
θάνατοι στά 1.000 άτομα μειώνονται ραγόαίως, έ
ναντι τών προηγουμένων.

Φ Οι πτωτικοί ρυθμοί συνεχίζονται καί στήν επο
μένη περίοδο 1954—1958.

® Μεταβάλλονται σέ άνοδικρύς μεταξύ 1959—1963.

• ’Εξακολουθούν ν' αύξάνωνται στά τρία πρώτα χρό
νια τής πενταετίας 1964—1968.

Τό αγχώδες έρώτημα πού γεννιέται είναι : θα 
συνεχισθούν ν’ άνεβαίνουν τά ποσοστά τών θανάτων;

"Οπως καταλαβαίνει καθένας, ή πορεία αυτή έ
χει δημογραφική σημασία. ΟΙ γεννήσεις καί οί θά
νατοι άποτελούν τίς μεταβολές τού πληθυσμού. Οι 
όποιεσοήποτε αυξομειώσεις τους έχουν άμεση άντα- 
νάκλασ» στην καταστασι τού πληθυσμού. Ή μικρή 
μείωσι τού ποσοστού τών γεννήσεων, έφ' όσον συνο
δεύεται άπό ταχύτερη μείωσι τού ρυθμού τών θα- 
νάτων, συνεπάγεται πληθυσμιακή αύξησι. Αντίθετα, 
ή συνέχισι τής έπιβραδύνσεως τού ρυθμού τών γεν
νήσεων, άν παρακολουθήται άπό αύξησι τού ποσο
στού τών Θανάτων, θά προκαλέση μείωσι τού πλη
θυσμού.

Μετανάστευσι
Μιά τρίτη μεταβολή τού όγκου τών κατοίκων 

είναι ή μετανάστευσι. Οί, αυξομειώσεις της έπιδρούν 
όχι μόνο στήν άπογραφή τών κατοίκων τής χώρας, 
άλλά καί στην σύνθεσι τού πληθυσμού.

'Αναφορικά μέ τήν πρώτη έπίδρασι τού δήμο- 
γραφικού αυτού παράγοντος, κρίνεται σκόπιμο νά 
υπογραμμισθή τό έξης σημαντικό γεγονός : Σέ κάθε 
χρόνο τής τετραετίας 1963—1966, ό συνολικός ά- 
ριθμός τών μεταναστών ξεπερνούσε τήν καθαρή αύ- 
ξησι τού πληθυσμού (γεννήσεις, μεΐον θάνατοι), ό
πως φαίνεται κατωτέρω :
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ΤΙΤΟΣ

1963
1964
1965
1966

Γ εννήσεις θάνατοι

148.249 66.813 
153.109 69.429 
151.448 67.269
154.613 67.912

Καθαρή
αύξησι Μεταονάστες

81.436 100.072 
83.680 105.569 
84.179 117 167
86.701 86.896

607.419 271.423 335.996
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Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

01 πρόσφατες έξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία 
— συνέχεια καί συνέπεια προηγουμένων στην 
’Ανατολική Ευρώπη — έχουν Ιστορική σημα
σία γιατί είναι ενα άκόμα, καί μεγαλύτερο, 
ρήγμα στή μονολιθικότητα τού σοβιετικού συν
ασπισμού. Ή δημοσιευόμενη ιδιαίτερη άνταπό- 
κρισι τού «Ταχυδρόμου» άπό τό Παρίσι, άνα- 
λύει τίς έξελίξεις αύτές πού έπιβεβαιώνουν τή 
γενικώτερη τάσι γιά άνεξαρτητοποίησι των 
«δορυφόρων» χωρών άπό τή Μόσχα.

ΠΑΡΙΣΙ, Ιούλιος.

Μ
ΙΑΝ Ιδέα πού υποστηρίζει έπίμονα άπό και
ρόν ό Ντέ Γκώλ, είναι ότι τά έθνη, σάν ι
στορική συνέχεια, είναι ισχυρότερα άπό τίς 
ιδεολογίες («τά έθνη είναι αιώνια, οΐ ιδεο

λογίες είναι πρόσκαιρες» λέει) καί δτι ή · έθνική 
πολιτική είναι όντίθετη' μέ τή συμμετοχή ένός έ

θνους σέ συστήματα συμμαχιών μόλις περάση ή 
προσωρινή άνάγκη πού τήν είχεν έπιβάλει. Ή Ι
δέα αύτή έπιθεβαιώνεται όχι μόνο στή Δύσι, όπου 
όλα σχεδόν τά κράτη έχουν ζαναγυρίοει στήν 
άνεξάρτητη έθνική πολιτική μόλις πέρασε ό κίνδυ
νος νέου πολέμου καί όπου ή Ιδεολογική ένότητα 
έχει γίνει χαλαρή, άλλά καί στήν 'Ανατολή, όπου 
■ή Ιδεολογική πειθαρχία ήταν ή συνεκτική δύναμι 
του σοβιετικού συνασπισμού. Όχι μόνον ή Σοβιετι
κή Ένωοι καί ή Λαϊκή Κίνα έχουν παύσει νά είναι 
σύμμαχοι, μολονότι κομμουνιστικές καί οί δύο, 
άλλά καί οί δορυφόρες χώρες έχουν άρχίσει ν' 
άνεζαρτητοποιοϋνται άπό τή Μόσχα. Ή μονολιθικό- 
τητα τού κομμουνιστικού στρατοπέδου άνήκει πλέ
ον ατό παρελθόν — μαζί μέ τόν Στάλιν. Σήμερα 
τά κράτη τής ’Ανατολικής Εύρώπης έχουν άρχίσει 
νά ξαναβρίσκουν τήν έθνική τους αύθυπαρζία. Ή 
Ρουμανία δέν ύπακούει πλέον στή Μόσχα. Ή Τσε
χοσλοβακία κάνει μιά έσωτερική έπανάστασι πού 
τό Κρεμλίνο δέν μπορεί νά τήν έμποδίση. Ή Ούγ- 
γαρία άπομακρύνεται κι’ αύτή σιγά - σιγά άπό τήν 
σοβιετική τροχιά. Στήν Πολωνία ή κοινή γνώμη βρί
σκεται σέ άναταραχή καί οί πιέσεις τού καθεστώτος 
δέν κατορθώνουν νά τήν ύποτάζουν. Ή ’Αλβανία 
άπό καιρό βρίσκεται σέ πλήρη ρήζι μέ τή Μόσχα καί 
ή Γιουγκοσλαβία τραβά τό δικό της δρόμο καί τό 
παράδειγμά της υπήρξε άποφασιστικό γιά τίς έξε- 
λίξεις πού σημειώθηκαν τά τελευταία χρόνια στήν 
’Ανατολική Εύρώπη καί πού έχουν άπολήξει σέ ση
μαντική έλάττωσι τής σοβιετικής έπιθολής.

Ή άπομάκρυνσι άπό τή Μόσχα
Ή έζέλιζι αύτή — παράλληλη σχεδόν μέ άνάλο- 

γη στή Δύση - άρχισε άπό τή στιγμή πού έγινε 
κοινή συνείδησι δτι δέν μπορεί νά ζεσπαση πόλε
μος στήν Εύρώπη. Τήν έποχή τού ψυχρού πολέμου 
οί δύο άντίπαλοι συνασπισμοί — τό ΝΑΤΟ καί τό 
Σύμφωνο τής Βαρσοβίας — ήσαν άδιάοπαστοι. Ή 
δύναμι τους ήταν στή συνοχή τους καί, πρό πάντων, 
στήν πυρηνική προστασία τών Ήνωμ. Πολιτειών καί 
της Σοβιετικής Ένώσεως. Ή Δυτική Εύρώπη ήταν 
άνίκανη ν' άμυνθή χωρίς τήν άμερικανική βοήθεια 
καί ή ’Ανατολική Εύρώπη χωρίς τή σοβιετική. Έτσι 
ή πολιτική καί τών δυτικών καί τών άνατολικών κρα
τών ήταν κατ’ άνάγκην συμμαχική — δηλαδή άμερι- 
κανική γιά τά πρώτα, σοβιετική γιά τά δεύτερα — 
όχι έθνική. ’Αλλά τά πράγματα άλλαξαν δταν πέ
ρασε ή άπειλή τού πολέμου. Ή Γαλλία έγχατέλειψε 
τό ΝΑΤΟ, ή Ρουμανία έγκατέλειψε ούσιαστικά τήν 
ΚΟΜΕΚΟΝ καί έχει· άποχωρήσει ούσιαστικά, άν όχι 
τυπικά, άπό τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας. Ή ξένη 
ήγεμονία άρχισε νά μήν είναι πλέον άνεκτή. Ή 
Σοβιετική Ένωσι έκμεταλλευόταν χρόνια όλόκλη- 
ρα τίς δορυφόρες χώρε£ καί τίς μεταχειριζόταν σάν 

ετχε γίνει παράρ- 
πολιτική

Ή διεθνής χαλάρωσι δημιούργησε τίς δυνατότη
τες άλλαγής. Ή Ρουμανία ήξερε οτι ή άπόπειρά 
της νά άνακτήση τήν άνεξαρτησία της άπό τή Μό
σχα δέν θά είχε τώρα τίς τραγικές συνέπειες πού 
είχε ή ουγγρική άπόπειρά τού 1956. Ή Σοβιετική 
"Ενωσι δέν θά τυλμούσε τώρα νά έπέμβη, γιατί δέν 
ήθελε μέ κανένα τρόπο νά προκαλέση διεθνή κρί- 
σι καί, συνάμα, νά δυσαρεστήση τά μεγάλα κομμου
νιστικά κόμματα τής Δυτικής Εύρώπης — Ιταλικό 
καί γαλλικό — πού είχαν άποκηρύξει τόν σταλινι
σμό καί διεκήρυσσαν δτι κάθε σοσιαλιστική χώρα 
πρέπει νά είναι έλεύθερη νά τραβήξη τό δικό της 
δρόμο. Ή σοβιετική άδράνεια άπέναντι στή ρουμα
νική άνταρσία ήταν φυσικό νά έχη συνέπειες. Καί 
οί σημαντικώτερες έκδηλώθηκαν στήν Τσεχοσλοβα
κία μέ τά Ιστορικά γεγονότα τών τελευταίων μηνών.

Μιά άποφασιστιχή άλλαγή

"Ενας παράγοντας πού έχει παίξει σημαντικό 
ρόλο στήν κίνησι άνεξαρτητοποιήσεως τών άνατολι
κών κρατών άπό τή Μόσχα — παράγοντες πού άδρα- 
νοΰσε δσο ή διεθνής κατάστασι άπειλοΰσε πόλεμο 
— είναι τό άντισοβιετι,κό (ή, άκριβέστερα, άντιρωοι- 
κό) αίσθημα πού ήταν πάντοτε ζωντανό στίς «δορυ- 
Φόρες» χώρες. Τό αίσθημα αύτό (πού έχει καί ι
στορικούς λόγους, πρό πάντων στήν Πολωνία, στήν 
Ουγγαρία καί στήν Άνατ. Γερμανία) όφείλεται στήν 
άμείλικτη οικονομική έκμετάλλευσι. ’Εξ άλλου, με
τά τή λήζι τού ψυχρού πολέμου, ή πύκνωοι τών έ- 
παφών άνάμεσα στίς δυτικές καί στίς άνατολικές 
χώρες άποκάλυψε στίς τελευταίες δτι ό παράδεισός 
τους δέν ήταν καί τόσο παράδεισος δσο βεβαίωναν 
τά καθεστώτα τους καί ή Μόσχα. Ή άνάγκη περισσό
τερης έλευθερίας, ύψηλότερου βιοτικού έπιπέδου, 
περισσότερων καταναλωτικών άγαθών καί λιγώτε-

ρης Ιδεολογίας, έγινεν έντονώτερη. Ή κομμουνι
στική προπαγάνδα δέν έπειθε πλέον. ’Ακόμα καί 
μέσα οτό κόμμα άρχισε νά έκδηλώνεται μιά τάσι 
γιά άνεξαρτητοποίησι άπό τή Μόσχα. Πρώτα στή 
Ρουμανία. "Επειτα, ως ένα βαθμό, στήν Ουγγα
ρία. Κατόπιν — άλλά χωρίς άποτέλεσμα — στήν Πο
λωνία. Καί, τέλος, στήν Τσεχοσλοβακία, τή χώρα 
τής ’Ανατολικής Εύρώπης μέ τίς Ισχυρότερες δη
μοκρατικές παραδόσεις καί μέ τό μόνο μή δικτατο- 
ρικό καθεστώς, όταν οί δικτάτορες κυβερνούσαν τό 
μεγαλύτερο μέρος τής Εύρώπης πριν άπό τόν πό
λεμο.

Τό σύνθημα πού κυριάρχησε άπό τήν άρχή τού 
χρόνου στήν Τσεχοσλοβακία ήταν διπλό: έσωτερι- 
κή έλευθερία καί έθνική άνεξαρτησία. Τό πιεστικό 
καθεστώς τού Προέδρου Νοβότνυ, πού στηριζόταν 
στήν ύποστήριξι τής Μόσχας καί παρέμενε σταλινι
κό, σαρώθηκε έπειτα άπό μιά ειρηνική έπανάστασι 
πού άνησύχησε βαθύτατα τή συντηρητική σοβιετική 
ήγεσία. Οί νέοι άνδρες πού κατέλαβαν τήν έξουσία 
στήν Πράγα κατήγγειλαν τίς υπερβασίες τών προ- 
κατόχων τους, άναγνώρισαν τά έγκλήματα πού έ
γιναν, καταδίκασαν τό σύστημα δπως έφαρμοζότάν 
καί ζήτησαν νά οτηριχθούν όχι πλέον στή Μόσχα, 
άλλά στό λαό τους. Καί βρήκαν άνταπόκριοι πού 
τούς έπεισε ότι είναι άρκετά ισχυροί, ώστε ν' άντι- 
σταθούν στή σοβιετική πίεσι, ξέροντας δτι αύτή δέν 
θά έφθανε ποτέ σέ ένοπλη έπέμβασι, γιατί τό 
Κρεμλίνο δέν θά τήν τολμούσε: τά πράγματα εί
χαν άλλάξει ριζικά άπό τήν έπέμβασι στήν Ούγ- 
γαρία τό 1956.

Ή νίκη τής Πράγας

Ή Ρουμανία έηιδοκίμασε τήν τσεχοσλοβακική 
άλλαγή. Ή Ούγγαρία τό ίδιο. Ή Πολωνία τήν άηο-

Μέ ελικόπτερα στά

Μ
ΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ άρχισε άπό 
τήν Δευτέρα, 15 Ιουλίου, γιά τήν 
συγκοινωνία μέ τά νησιά μας. Τό 
έλικόπτερο γράφει τίς πρώτες σε
λίδες τής ιστορίας του στήν "Ελλάδα σάν 
έπιδατικό μέσον. Καί μέ τόν πιό έντυπωσια- 

χό τρόπο:
Σέ 45 λεπτά τής ώρας μεταφέρει καθη

μερινώς 34 έπιδάτες στή Μύκονο. "Η ίδια 
ώρα χρειάζεται γιά τήν διαδρομή Ά°ηνών 

Σκιάθου. Σέ 70 λεπτά τής ώρας Βρίσκεται 
άπό τήν 'Αθήνα στή Χίο. Καί σέ 80 λεπτά 
τής ώρας, κάθε Δευτέρα — Τετάρτή — Πα
ρασκευή έκτελεϊ δρομολόγια πρός την Σαν- 
τορΐνη, μέσω Μυκόνου.

'Εκτός άπό τήν άσύλληπτη ταχύτητα (πε- 
τάει μέ 230 χιλιόμετρα τήν ώρα), προσφέ
ρει μιά καινούργια, πανοραμική όψι τών 
πανέμορφων νησιών μας, καθώς πετάει σέ 
ύψος μόλις 200 μέτρων. Ή νέα δυνατότητα 
πού προσφέρεται έτσι στον τουρισμό είναι 
άνεκτίμητη.

Γιά νά όλοκληρωθή ή προσφορά 
πρός τούς ξένους τουρίστες δέν θά 
ήταν, έλπίζουμε, δύσκολο, νά προσ- 
τεθή, σέ κάθε δρομολόγιο, ένας γύ
ρος έπάνω άπό τήν 'Αθήνα, άμέσως 
μετά τήν αναχώρησε

Ζήσαμε ένα τέτοιο γϋρο καί τόν χαρή- 
καμε Ιδιαίτερα κατά τόν προχθεσινή έπί- 
δειξι τών δυνατοτήτων, του μεγάλου έλι- 
κοπτέρου τής Sud Aviation, πού δρομολό
γησε ή «'Ολυμπιακή» καί πιστεύουμε πώς 
θά ήταν άνεκτίμητη, δσο καί έλκυστική 
προσφορά γιά κάθε έπεθάτη.

Πώς είναι ένα ταξίδι μέ έλικόπτερο;
"Οπωσδήποτε άνετο. Προσφέρει τίς δυνα

τότητες της άεροπορικής μεταφοράς στά 
νησιά δπου δέν είναι εύκολη ή κατασκευή 
άεροδρομίων καί πού δέν έχουν Ιδιαίτερα 
μεγάλη έπιδατική κίνησι.

Τό έσωτερικό τοΰ έλικοπτέρου Super Fre- 
lon, τύπου SA 321 F, πού δρομολογήθηκε, 
μοιάζει μέ άνετο πούλμαν. Τά παράθυρα 
τοποθετημένα στό ίίψος τοΟ προσώπου κά
θε έπιδάτη, προσφέρουν πανοραμική θέα. 
Καί πάνω άπό κάθε παραθυράκι ένα μικρό, 
άτομικό άνεμιστηράκι μάς χαρίζει τήν δρο
σιά του.

Φυσικά, κάθε πρόοδος έχει στήν άρχή καί 
τά κάποια μειονεκτήματά της. Στήν περί- 
πτωσι αύτή είναι τά ναΰλα. Διότι είναι ά- 
νάλογα μέ τό κόστος λειτουργίας τοΰ έλ,ι- 
κοπτέρου, μέ συνέπρια νά μή είναι, πρός 
τό παρόν, προσιτό ατούς πολλούς. ( ΑθήναInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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δοκίμασε, γιατί φοβήθηκε τό παράδειγμά της. Η 
Μόσχα τήν είδε μέ άπροκάλυπτη δυσφορία και 
προσπάθησε νά τήν έμποδίση. Άσκησε διάφορες 
πιέσεις, έπιχείρησε νά διασπάση τή νέα ήγεσία τής 
Πράγας, νά δυσφημήση τά προοδευτικά στοιχεία 
της, νά έκφοβίση μέ έμμεσες άπειλές. Εβλεπε δτ· 
κατέρρεεν ή μονολιθικότητα τοΟ σοβιετικού συνα 
σπισμοΰ, ότι οί δορυφόρες χώρες άρχιζαν νά άνα- 
κτοΰν τήν έθνική άνεξαρτησία τους, ότι ή κοινή 
ιδεολογία δέν τίς συγκρατοΰσε πλέον στή σοβιετι
κή συμμαχία. Ή Γιουγκοσλαβία, ή ’Αλβανία, ή 
Ρουμανία χθές, ή Τσεχοσλοβακία σήμερα, ζέφευ- 
γαν άπό τόν έλεγχο τοΰ Κρεμλίνου. Καί, στήν 'Α
σία, ή Κίνα είχε γίνει άμείλικτος έχφρός. Ή σοβιε
τική ήγεμονία στόν κομμουνιστικόν κόσμο έπαυε ν’ 
άποτελή πραγματικότητα. Ή τσεχοσλοβακική άνταρ- 
σία μπορούσε νά ήταν ή χαριστική βολή έναν- 
τίον τι.ς.

Ώστόσον, ή Μόσχα καί πάλι δέν τόλμησε να 
έπέμβη: φοβήθηκε τίς συνέπειες. Περιωρίσθηχε οέ 
μιά άπάπειρα, πού θά έδειχνε ώς που μπορούσε νά 
ηροχωρήση. Ή άπάπειρα αύτή ήταν τά κοινά στρα
τιωτικά γυμνάσια τού Συμφώνου τής Βαρσοβίας. ’Α
πό πέρυσι είχε καθορισθή ότι θά γίνονταν φέτος 
στήν Τσεχοσλοβακία. "Ηταν μιά εύχαιρία γιά ν’ ά- 
σκηθή πίεσι. 'Ωστόσο ή νέα ήγεσία της Πράγας, μο
λονότι δέν μπορούσε νά άζιώση νά ματαιωθούν έν- 
τελώς τά προγραμματισμένα γυμνάσια, πέτυχε να 
περιορισθή — έπειτα άπό έπίπονες διαπραγματεύ
σεις μέ τή Μόσχα — ό άριθμός των στρατευμάτων 
πού θά έπαιρναν μέρος σ’ αύτά. “Ετσι μόνο μικρές 
σοβιετικές δυνάμεις — κάπου 27.000 άνδρες — μηπ 
καν στήν Τσεχοσλοβακία γιά τά γυμνάσια. Ή εύ· 
καιρία, 6μως, ήταν πάντοτε εύκαιρία γιά τό Κρεμλϊ- 
νο - εύκαιρία γιά πίεσι. Τά σοβιετικά στρατεύματα 
παρέμειναν στήν Τσεχοσλοβάκα καί μετά τά γυ
μνάσια καί παράλληλα έγιναν πιό έντονες καί ά· 
πειλητικές οί κατηγορίες τής Μόσχας κατά τής άλ- 
λαγής πού πραγματοποιήθηκε στήν Τσεχοσλοβακία. 
"Ηταν φανερόν δτι ή άποχώρησι των σοβιετικών 
στρατευμάτων θά έπρεπε νά συνδυασθή μέ ύποχω- 
ρηοι τής νέας τσεχοσλοβακικής ήγεσΐας πρός τή 
Μόσχα.

'Ωστόσο, καί αύτή ή πίεσι - ή Ισχυρότερη — δέν 
•άπέδωοε. Ή Πράγα άρνήθηκε νά άλλάζη τή στάσ; 
της καί άζίωσε τήν άμεση άποχώρησι των σοβιετι· 
κών στρατευμάτων. Καί ή Μόσχα άντιμετώπιοε το 
δίλημμα: νά κατηγορηθή γιά ένοπλη έπέμβασι σε 
ζένη χώρα Λ νά ύποχωρήσπ. Καί προτίμησε τό δεύ
τερο, μέ άντάλλαγμα τήν ύπόσχεσι τής Πράγσς 
ότι παραμένει στό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας καί νά 
μήν άσκήση άντισοβιετική πολιτική. Καί τά σοβιετι
κά στρατεύματα άρχισαν ν’ άποχωρούν, άφήνοντσς 
άνεζάρτητη τήν Τσεχοσλοβακία. Ή νέα ήγεσία τής 
Πράγας νίκησε. Καί νίκησε γιατί υπέταξε την ιδεο
λογία στήν έννοια τού έθνους. Ό Ντέ Γκώλ έχε* 
δίκιο.

Όσιό
— Μύκονος καί ’Αθήνα — Σκιάθος 630 δρχ., 
'Αθήνα — Χίος καί ’Αθήνα - Σιχντορίνη 960 
δραχμές).

'Αλλά ή πρώτη αύτή περίοδος, μέχρι τίς 
15 'Οκτωβρίου τά δρομολόγια θεωρούνται 
έποχικά. θά καλύψουν κυρίως τίς άνάγ- 
κες τοΰ τουρισμού καί των ‘Ελλήνων πού 
έχουν άνάγκη νά κάνουν ένα ταξίδι - α
στραπή (άπραγματοποίητο μέ άλλα μέσα). 
ΟΙ προοπτικές είναι, όταν έπαναλειτουργή- 
σουν οί γραμμές, άπό τήν 1η 'Απριλίου 
1969, νά προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατό
τητες γιά τούς πολλούς.

Τό πρώτο αύτό βήμα είναι άποφασιστι- 
κής σημασίας. Τό έλικόπτερο, πού δαφτί- 
σθηκε «Έρμης», όδηγοΰν Γάλλοι πιλότοι 
τής Sud Aviation, μέχρι νά έξοικιωθοϋν πλή
ρως οί "Ελληνες τεχνικοί.

Τά έλικοδρόμια στά νησιά είναι κάτι και
νούργιο. ’Αποτελούν τόν θεμέλιο λίθο στήν 
έφαρμογή ένός εύρυτέρου προγράμματος 
άεροπορικής έξυπηρετήσεως τής χώρας μας. 
πού ένδιαφέρει άπόλυτα όσα νησιά καί πό
λεις στερούνται άεροδρομίων. ΓΓ αύτό καί 
αναμένεται δτι ή τύχη τοΰ νέου μεταφορι
κού μέσου θά είναι καλή, αν έκτιμηθή καί 
άγαπηθή δσο τοΰ άξίζει.

|
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πρ^τευούσης πρωτοπόροι έπισΐήρονες μετερό- 
σχευσαν στόν καταδικασμένο στρατιώτη Καρα
μανλή τό νεφρό ένός ήλικιωρένου άγρότη ποό 
έίχέ σκοΐωβή άπό μοτοποδήλατο

■ΒΒΗΒΗΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤοΟ άντσπτοκριτοΟ μας.

Ε
ΠΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ στό cnmi του, στό 
Μελίσσι Γιαννιτσών, τήν νύκτα τής ;f| 
8ης ’Ιουλίου ό ’Αθανάσιος Κουτσόκω- 
στας παρασύρθηκε άπό ένα μοτοποδή- ■ 

λοπο καί τραυματίσθηκε σοβαρά στό κεφάλι. 
Διεκομίσθη άμέσως στό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑΝΣ 

τής Θεσσαλονίκης οπού έπειτα άπό λίγες ώρες 
πέθανε.

Στό νεφρολογικό έργαστήριο τού ίδιου νοσο
κομείου ενός στρατιώτης άπό τό Άγγελοχώρι 
Βέροιας, ό Στέφανος Καραμανλής έτών 22 βρι
σκόταν στό τελικό στάδιο χρονίας νεφρικής ά- 
νεπαρκείας καί τρεις μήνες τώρα τόν συντη
ρούσαν στήν ζωή μέ τεχνητό νεφρό καί «περι- 
τοναιϊκές διυλίσεις». 'Ηταν σχεδόν «ξεγραμμέ
νος».

Μία μόνο περίπτωσι υπήρχε γιά νά σωθή.
Νά τού γίνη μεταμόσχευσι ξένου νεφρού. Τό 
έπιστημονικό προσωπικό των κλινικών παθολο
γίας καί χειρουργικής τό είχαν άποφασίσει καί 
περίμεναν τήν κατάλληλη στιγμή

Ό θάνατος τού άγρότη ήταν ή εύκαιρία πού 
περίμεναν οί γιατροί, πού άμέσως έθεσαν σέ

πό τόν όποιον κρίνονται δλες οί παρόμοιες πε
ριπτώσεις μεταμοσχεύσεως όργάνων άπό άν- 1 
θρωπο σέ άνθρωπο. Οί προσπάθειες του άπο- \ 
βλέπουν τώρα οπήν έξασφάλισι ομαλής λει- ί 
τουργίας τού μοσχεύματος καί κατ’ έπέκτασι ϊ 
στήν άποφυγή όατορρίψεως αυτού. "Αν τό πε- ! 
τύχουν αύτό οί γιατροί καί ό άργανισμός κρα- : 
τήση τό ξένο νεφρό ό Καραμανλής θά ζήση.

Τώρα χορηγούνται σ' αυτόν χημειοθεραπευτι- ί 
κά φάρμακα καί κορτιζόνη καί εφαρμόζεται ή ί 
δίαιτα τού καθηγητοΰ Τζοβανέτι πού έφερε έ- 
πανάστασι στίς νεφρικές παθήσεις καί συνί- ί 
σπαται στήν χορήγησι πολλών λευκωμάτων σέ 
άντίθεσι μέ τίς παλιές μεθόδους πού άπέφευ- 
γαν τήν χορήγησι λευκωμάτων.

Σέ σχετικές έρωτήσεις υπεύθυνοι παράγον
τες τού νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑΝΣ» άπήνπησαν:

Οί κίνδυνοι μολΰνσεως τού άσθενοΰς είναι 
πολύ μεγαλύτεροι άπ’ δ,τι στίς περιπτώσεις 
μεταμοσχεύσεως καρδίας καί τούτο γιατί τά 
νεφρά είναι όργανα χωρίς δυνατότητες άντι- 
τιστάσεως. ’Άν τελικά ό οργανισμός τού Κα
ραμανλή άφομοιώση τό ξένο σώμα, ό στρατιώ
της θά πρέπει νά πάρη τό έξιτήριό του μετά ά
πό δύο μήνες. ’Αργότερα ό στρατιώτης θά χρει-

κατάστασι συναγερμού ολόκληρο τό νοσοκομείο. ασθή νά ύποβληθή σέ νέα έπέμβασι γιά νά τού 
Τό νεφρό τού Κουτσόκωστα, παρά τήν ηλικία άφαιρεθή καί τό δεύτερο κατεστραμμένο νεφρό
τών 64 χρόνων ήταν υγιέστατο καί μπορούσε 
νά χρησιμοποιηθη γιά τήν μεταμόσχευσι.

Όταν ρωτήθηκε ό άρρωστος στρατιώτης αν 
θέλη νά τοϋ γίνη μεταμόσχευσι νεφρού άπήντη- 
σε χωρίς δισταγμό καταφατικά. Λίγο άργότε- 
ρα καί ό πατέρας του έδιδε τήν συγκατάθεσί 
του καί υπέγραφε τήν σχετική δήλωσι

Τά ξημερώματα τής 9ης ’Ιουλίου άρχισε ή 
μεγάλη μάχη. Ό καθηγητής κ. Κ. Τούντας καί 
ό υφηγητής κ. Άλ. Μαρσέλος έπί κεφαλής 6- 

• μάδος γιατρών (Κ. Χαρσούλας —Μποι/ντούλας 
- Πισιώτης) έπιχειροΰσαν τήν πρώτη οπήν Ελ
λάδα μεταμόσχευσι νεφρού άπό άνθρωπο σέ 

. άνθρωπο. 'Αφετηρία γιά νέες έξορμήσεις τής 
” χειρουργικής ιατρικής στήν χώρα τού ’Ασκλη

πιού.

Πέντε ώρες άργότερα ό Στέφανος Καραμαν
λής μεταφερόταν σέ ειδικά άποστειρωμένο θά- 

||| λαμο. Στό πρώτο στάδιο ή έπιτυχία τής με- 
< ταμοσχεύσεως τού νεφρού ήταν άπόλυτη.

||| Μετά άπό 24 ώρες ό άρρωστος έπανέκτησε 
τίς αισθήσεις του. Τά πρώτα λόγια πού ψέλλι
σε ήταν «λίγο νερό... λίγο νερό...» Διψούσε.... 

ft! *Ηταν μάλλον ή δίψα γιά τήν ζωή...

Λακωνικά είναι τά άνακοινωθέντα πού έκδί- 
|ί δει καθημερινώς τό νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑΝΣ»; 

«Ή έξέλιξις τής μετεγχειρητικής πορείας τοΰ 
λήπτου τού νεφρού κρίνεται ώς Ικανοποιητική».

Τώρα ή προσοχή τών γιατρών είναι στραμ
μένη πρός τόν άνοσιοβιολογικό παράγοντα άν.:

■Η

Οταν άρχίση νά άποβάλη φυσιολογικά τά ού
ρα του ό άρρωστος, θά είναι ένδειξι δτι τό νέο 
νεφρό λειτουργεί καλά. Ή μεταμόσχευσι νεφρού 
παρά τήν πρόοδο τής έπιστήμης βρίσκεται ά- 
κόμα σέ πειραματικό στάδιο.

Ό τεχνητός νεφρός μπορεί γιά μεγάλο χρο
νικό διάστημα νά άναλάβη τήν απαραίτητη γιά 
τήν ζωή λειτουργία τού φυσιολογικού ανθρωπί
νου νεφρού.

Τό «μενού» τού άρρωστου είναι γάλα, αυγά, 
κρέμα, λεμονάδα καί καρπούζι.

Ό λήπτης τοΰ νεφρού δέν είχε περάσει μέ
χρι τώρα σοβαρές άρρώστιες οπήν ζωή του. 
Κατετάγη crrov στρςττό στίς 23 ’Ιανουάριου 
1967. Φέτος στίς 11 ’Απριλίου αίσθάνθηκε φο
βερούς πόνους καί είσήχθη ατά 424 στρατιω
τικό νοσοκομείο. Τέσσερες μέρες άργότερα δι
εκομίσθη στό νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑΝΣ» οπού δι- 
ςητιςττώθηκε ή καταστροφή καί τών δυο νεφρών 
του καί άρχισε νά τόν παρακολουθή ό καθηγη
τής κ. Δ. Βαλτής.

Μ

m

m Ό δότης, πατέρας πέντε παιδιών, είχε γεν-
νηθή στόν Πολύγυρο Χαλκιδικής τό 1904. Δέν 
είχε άρρωσπήσει ποτέ στήν ζωή του, ύπέφερε 
δέ μόνο άπό ρευματισμούς.

Καί τώρα άκόμα στό νοσοκομείο «ΑΧΕ
ΠΑΝΣ» οί γιατροί .eoioK'.iv-
ται σέ κατΑςπΦ*-.-^,''..’Ά ,
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ΝΑΜΙΣΥ εκατομμύριο κιλά 
φροΰτα τρώνε την ήμερα, οί 

’Αθηναίοι κατά τό καλοκαίρι. 
"Ενα κιλό περιττού ό κάθε κά

τοικος τής περιοχής πρωτευούσης, 
κατά μέσον όρο.

Γίναμε Φρουτοφάγοι, ή οί κοντές 
ήμερες του καλοκαιριού ,μάς υποχρε
ώνουν νά βρούμε παρηγοριά στη θά
λασσα, στην έξοχή, στά Αναψυκτικά 
καί στην ελαφρά, υγιεινή τροφή, στά 
δροσερά ελληνικά φρούτα;

‘ Οποιαδήποτε κΓ άν είναι ή ά- 
ττάντηση στό Ερώτημα, γεγονός είναι 
ότι ή ελληνική φρουτοπαραγωγή εχει 
πάρει μεγάλες διαστάσεις. ’Από 
3 84.200 τόννους τό 1937, έφθασε σή
μερα τά 2.000.000 περίπου τόννους 
τον χρόνο! Άντιστοίχως. ηύξήθη καί 
•ή κατανάλωσι. "Ενα περίπου Εκατομ
μύριο τόννοι φρούτα τρώγονται σ 
όλοκληρη την 'Ελλάδα. Τήν μερίδα 
τού λέοντος παίρνουν, ή μάλλον τρώ
νε, οί Αθηναίοι. Τό ενα τρίτο τής 
συνολικής καταναλώσεως της χώρας 
(320.427 τόννοι). Τό υπόλοιπο μέ
ρος τής παραγωγής διατίθεται γιά 
εξαγωγές, χυμούς, κονσερβοπο ίησι, 
κ. ά.

Ό Ιούλιος, ό Αύγουστος καί ό 
Σεπτέμβριος είναι οί μήνες μέ την 
μεγαλύτερη κατανάλωσι στην ’Αθή
να : 142.579 τόννοι φρούτα, δηλα
δή τό ήμισυ τής όλης καταναλώσεως 
τής χρονιάς, τρώγονται μέσα σέ τρεις 
μήνες. Περισσότερο τόν ’Ιούλιο (54. 
000 τόννοι). Πραγματικά, έποχή τών 
φρούτων είναι τό καλοκαίρι. Μέ πρώ
τα στήν κατανάλωσι τά καρπούζια - 
πεπόνια, σταφύλια, ροδάκινα. ’Ακο
λουθούν σέ αρκετή άπόστασι τά ά- 
χλάδια, τά βερύκοκκα, τά σύκα, τά 
κεράσια.

Στην πραγματικότητα, όμως, οί 
ποσότητες σέ φρούτα πού κατανα
λώνουν οί Αθηναίοι, είναι πολύ με
γαλύτερες. Καί τούτο γιατί πολλοί 
φυλάνε... την όρεξί τους γιά τό διά
στημα τών διακοπών τους στην Επαρ
χία! 'Εκεί θά βρουν άφθονώτερα καί 
φθηνότερα φρούτα, συνδυάζοντας τίς 
διακοπές τους μέ φρουτοκατανάλω- 
σι...

Μιλούμε φυσικά γιά τό καλοκαίρι, 
γιατί υπάρχει καί τόν υπόλοιπο 
χρόνο υψηλό ποσοστό παραγωγής καί 
καταναλώσεως στά πορτοκάλια καί 
στά μήλα.

• Τά στοιχεία πού άναφέρουμε Α
νήκουν στην περυσι-νή χρονική περίο
δο. Βγαίνουν όμως άνάλογα συμπε- 
οάσματα γιά τήν έφετεινή χρονιά, δε
δομένου ότι ή παραγωγή τού 1968 
κυμαίνεται στά ίδια περίπου Επί
πεδα.

Ή ψΰζις
πολύτιμος βοηθός

Ωστόσο, δέν είναι μόνο ό πολλα
πλασιασμός τής παραγωγής, ό λό-> 
γος τής άφθονίας φρούτων στην α
γορά. Οί περισσότεροι άγνοούν τό 
μυστικό, πού δέν είναι άλλο άπό τήν 
ψυκτική, συντήρησί τους, 
μέσα σέ ε. I δ t κ ο ύ ς άποθη- 
κευτικούς χώρους.

Ή μεγάλη δμως παραγωγή φρού
των δέν Εξασφαλίζει πάντοτε καί τήν 
Ανάλογη ποσότητα οπήν άγορά. Δεν 
είναι αύτό άρκετό γιά νά φθάσουν 
τα φρούτα στον καταναλωτή. Χωρίς 
ψυκτικούς , χώρους καί ψυκτικά μετα
φορικά μέσα Oct άπ νε κάθε 
π κι Kiyti -
Υί

φήση τήν παραγωγή. Πόσες καί πό
σες φορές δέν σάπιζαν τά φροΰτα στά 
χέρια τών παραγωγών καί,σέ Εποχές 
πού ή φρουτοπαραγωγή δέν είχε λά
βει τίς σημερινές της διαστάσεις, 
περιμένοντας τήν διάθεσί τους. "Η 
Ακόμη καταστρέφονταν κατά τήν με
ταφορά τους στις άγορές.

Σήμερα, χάοι στις ψυκτικές Εγ
καταστάσεις καί τά ψυκτικά μεταφο
ρικά μέσα (αυτοκίνητα - ψυγεία, βα
γόνια-ψυγεία κλπ.), τά φρούτα Α
ποθηκεύονται καί φθάνουν φρεσκότα
τα στά καταναλωτικά κέντρα τού Ε
σωτερικού καί τού εξωτερικού, Ανέ- 
τως καί ασφαλώς.

.‘Η ψύξι Αποτελεί πλέον πολύτιμο 
βοηθό τού φρουτοπαραγωγού. Αναπό
σπαστο στοιχείο γιά τήν Ανάπτυξι 
τής παραγωγής.

Τρία πλεονεκτήματα
Πιό συγκεκριμένα, τρεις είναι οί 

βασικοί σκοποί πού επιτυγχάνονται

μέ τήν ψυκτική συντήρησί τον φρού
των :

& Σώζονται άπό βέβαιη καταστρο
φή έκατοντάδες τόννοι νωπών όπω- 
ροκηπευτικών. "Οταν μάλιστα, στίς 
περιόδους τών αιχμών τής παραγω
γή ς, ή άγορά δέν προλαβαίνει νά α
πορρόφηση τήν τεράστια προσφορά 
Φρούτων.

Φ Προωθούνται σέ μεγάλο βαθμό οί 
Εξαγωγές σέ άλλες χώρες. Δεδομένου 
ότι: άφ’ Ενός μέν ή μεγάλη άπόστα- 
σι τής Ελλάδος άπό τά μεγάλα κα
ταναλωτικά κέντρα τής Δυτικής Ευ
ρώπης, άφ’ ετέρου δε τό θερμό Ελ
ληνικό κλΐμα — οί περισσότερες με
ταφορές Αγροτικών ποοίόντων γίνον
ται τήν θεοΐινή περίοδο — Επιδρού- 
σς*ν παλσιότερα ανασταλτικός στην 
έξαγωγική προσπάθεια.

$ Διατίθενται φρούτα Εκτός επο
χής, πορτοκάλια καί μήλα τούς θε
ρινούς μήνες, ή Αχλάδια, ντομάτες, 
σταφύλια τούς χειμερινούς.

Παλσιότερα, π.χ., θά έπρεπε νά κι
νήσουμε γή καί ουρανό, γιά νά βρού

με ενα πορτοκάλι γιά κάποιον άροω- 
στο, ή γιά ιιικρά παιδιά, καί μάλι
στα σέ Απρόσιτες τιμές. Σήμερα ,ύ- 
πάοχουν πορτοκάλια όλες τίς Εποχές.

Φ Απλώς καί μόνο ή ψυξι δεν έ- 
ξασφσλίΓπ την συντήοησι. Άπαιτεΐ- 
ται ή ψυξι νά είναι, καλή, δηλαδή 
σωστή, άνάλογα jie τό είδος καί τήν 
ποικιλία του Φρουτου. Γιατί τό φρού
το μόλις κοπή Από τό δένδρο Εξακο
λουθεί νά είναι ζον όργανιςτμός, πού 
θέλει ειδική, μεταχείρισι γιά νά 5ια- 
τηρηθή.

Διαφέρει, Εξ άλλου, καί ή χρονι
κή διάρκεια τής συντηρήσεώς τους, 
πού είναι Ανάλογή μέ τόν τύττάθεια 
κάθε φρούτου. Ή φράουλα διατηρεί
ται 1—5 ή μέρες, τά βεουκοκκα καί 
τά σταφύλια 2—4 Εβδομάδες, τά 
ποοτοκάλια καί τά ροδάκινα 1—4 
μήνες, τά μήλα 4—7 μήνες, ή καί πε
ρισσότερο. Πολλές φορές ή ψυκτική 
συντήρησί τών μήλων, ιδιαίτερα ε
κείνων τής Μακεδονίας, διαοκεί άπό 
τό τέλος τής Εσοδείας μέχρι τήν Αρ
χή τής επομένης. Έ·νώ ή συντήρησί
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ΠΑΡΙΣΙ. Ιούλιος.

K
ATC? Λ κοινωνία τής καταναλώσεως! Τό σύν
θημα αύτό, πού έψιθυρίζετο πρίν όπό ένα 
μήνα μόλις, νά πού διακηρύσσεται τώρα έ 
λεύθερο καί γίνεται έμβλημα. Περί τίνος 

πρόκειτοι, ‘Απλώς, καταδικάζεται ένας πολιτισμός 
πού έχει άντικειμενικό οκοπό τήν άπαλλαγή τού 

ανθρώπου άπό τήν κηδεμονία τής φύσεως. Ή κοι
νωνία τής συμμετρίας, ή αντίθετη δηλαδή έκφοα- 
σις τής κοινωνίας τής καταναλώσεως, είναι φυσικά 
εκείνη πού κρατάει τόν άνθρωπο μακρυά άπό κάθε 
προοπάθεια όηοτινάζεως τής κηδεμονίας τής φύ
σεως.

Πριν είκοσι έως τριάντα χιλιάδες χρόνια, ό άν
θρωπος ζοϋσε οέ μιά κοινωνία άπόλυτα έζαρτημένη 
από τήν φύοι. Στήν κοινωνία, δηλαδή, των βονά- 
οων, τών ταράνδων καί τών σπηλαίων, στήν κοινω
νία τής φυσικής έπιλογής, οτήν όποια κυριαρχούσε 
ή έπικράτηοι τού ίσχυροτέρου καί ό θάνατος τών 
άδυνάτων.

Οπως λοιπόν σαφέστατα μάς διδάσκει ή προ
ϊστορία, ό άνθρωπος μόλις άπέκτησε κάποια δυνα
τότητα, άναζήτησε τρόπο νά άπαλλαγή άπό τήν υ
περβολική κηδεμονία τής φύσεως, Εξουδετερώνον
τας όσο τό δυνατόν περισσότερο τίς άντιζοότητες 
τής ύπάρζεώς του, δηλαδή τήν μεγάλη στέρησι 
τροφής, τίς θανατηφόρες Επιδημίες, τίς σκληρές 
κλιματολογικάς συνθήκες κλπ.

Ή καλλιέργεια τής γής πήρε τήν θέοι τής τυ
χαίας συγκομιδής γεννημάτων καί όγρίων φρού
των. Ή κτηνοτροφία άνπκατέστηοε τό άβέβαιο κυ
νήγι. Ή χρηοιμοποίηοι τού άλόγου σάν μεταφορι
κού μέοου, όλα αύτό άποτελούν άναμφιοθήτητσ 
στάδια πρός τήν κοινωνία τής καταναλώσεως, πού 
έχει οάν βασική άρχή τήν προσφορά στόν άνθρω
πο τεχνητού περιβάλλοντος, πού νά ίκανοποιή τίς 
άνάγκες καί γίς έπιθυμίες του. Βέβαια, ή πορεία 
αυτή προϋποθέτει μιά προοδευτική άπομάκρυνσι τού 
ανθρώπου άπό τίς συνθήκες διαβιώσεως τού ζωικού 
βασιλείου καί τής πρωτόγονης άνθρωπότητος. Τό 
ραδιόφωνο, πού μάς δίνει τήν δυνατότητα νά ά· 
χούμε ήχους πού παράγονται σέ άπόστασι χιλιά-
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δων χιλιομέτρων, ή τηλεόρασι, πού μάς παρουσιά
ζει οκηνές άπό τήν άλλη άκρη τού κόσμου, τό αυ
τοκίνητο, πού αϋζηοε αφάνταστα τήν ταχύτητα με- 
τοκινήσεως τού ανθρώπου (πού άπό τήν φύοι γεν
νήθηκε γιά νά περπατά μέ ταχύτητα 5—6 χιλιομέ
τρων τήν ώρα), όλο αύτά τά φαινόμενα άποτελούν 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής κοινωνίας κατανα- 
λώοεως

Πάντοτε πρός τήν πρόοδο
Είναι λοιπόν καταδικάσιμη ή κοινωνία αύτή, ό 

πως θέλουν νά υποστηρίζουν οι κατακριτέο της στις 
μέρες μας ;

‘Από ό,τι είμαστε σέ θέοι νό άντιληψθούμε ακο
λουθώντας τήν πορεία τής όνθρώπινης έξελίζεως, ή 
άπάντησι είναι «όχι». Αντίθετα, μάλιστα, δέν άμ 
φιοβητείται τό ότι ό άνθρωπος άναζητεί έηιμονο νά 
άπαλλαγή άπό τήν κηδεμονία τής φύσεως, δηλαδη 
άπό τήν καθυπότοζί του στούς νόμους της, πού θό 
έπρεπε νά περιωριζοντο σάν άποκλ-ειστικό χαρακτη
ριστικό τών άγριων ζώων.

’Από τά πιό μακρινά χρόνια τής προϊστορίας 
διαπιστώνουμε ότι ό άνθρωπος άγωνιζότον γιά τήν 
πρόοδο. Τά λίθινα Εργαλεία τού πρωτόγονου, Εδώ 
και ένα Εκατομμύριο χρόνια, άναγγέλλουν ήδη τήν 
παρουσία τής κοινωνίας τής καταναλώσεως.

Όταν ό Γκαλβάνι καί ό Βόλτα άρχισαν τίς με
λέτες τους πάνω στά τινάγμστα τού βατράχου, ή
θελαν άπλώς νά άνακαλύψουν ποιές ήταν οί νευρι
κές άντιδράοεις τών βατραχοειδών. Οί Εργασίες 
τους όμως ώδήγησαν στήν έπινόησι καί τήν κατα
σκευή τών ήλεκτρικών γεννητριών και άνοιξαν νέ
ους δρόμους στήν τεχνική τού ήλεκτρισμού πού 
συγκλόνισε τήν άνθρωηότητα στίς άρχές τού 19ου 
αιώνα.

Ή πρόοδος είναι μιά προσπάθεια άποκλειστικά 
ανθρώπινη. Τό ζώο δέν αισθάνεται τήν άνάγκη τής 
προόδου. Ποιοι είναι οί άντικειμενικοί στόχοι τής 
προόδου; Πρώτα - πρώτα έχουμε τήν υλική ζωή, γιά 
νά χρησιμοποιήσουμε τόν όρο τής κυριολεξίας.

Γιά νά ικανοποιήσουμε άλες αυτές τίς όνάγχες 
καί τίς άηοιτήοεις μας, οί βιομηχανίες πρέπει νό
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ΠρΙν άπό λίγα χρο..,. „ .α
μας σάπιζαν.

Τώρα έχουμε ψυκτικούς θαλά- 
μ ο υ ς συνολικής χωρητικότητος 
1.000.000 κυβικών μέτρων πού δια
τηρούν τίς 300.000 τόννους φρούτα 
πού τρώει ό πληθυσμός μας κάθε 
χρόνο.

των πορτοκαλιών κρατάει σχετικώς 
μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά πού 
τρώμε τό καλοκαίρι είναι άπό την τε
λευταία Εσοδεία τής άνοίξεως. "Αλ
λωστε ή ζήτησι έσπειριδοειδών έκ
τος έποχής είναι μάλλον περιω- 
ρισμένη, Εξ αιτίας ϊσως τής υψηλής 
τιμής τους.

Φ Οί μεγαλύτερες δυσκολίες στην 
συντήρησι συναντώνται στά άχλάδια. 
Διότι Εξακολουθούν νά ωριμάζουν καί 
μέσα στό ψυγείο άκόμη!

Έξ άλλου, ή φράουλα είναι τό 
πιό ευαίσθητο φρούτο. Διατηρείται 
μέ την ψυξι, δπως άναφέραμε, μόνο 
1—5 ήμερες. Γι’ αύτό καταβάλλον
ται προσπάθειες γιά την διατήρησί 
της μέ νέα μέθοδο τής κατοψύ- 
ξ ε ω ς, μέσα σέ ειδικά μακρά κιβώ
τια, σάν συρτάρια. Τά πρώτα πει
ράματα πού έγιναν μέ τη νέα μέθο
δο,. έσημείωσαν σημαντική Επιτυχία. 
Ο! φράουλες διατηρήθηκαν «ζωντα
νές» καί μετά τήν άπόψυξι, ήσαν 
φρεσκότατες.

Πειραματισμούς γύρω άπό τήν μέ

θοδο καταψύξεως των όπωροκηπευτι- 
κών ένεργεϊ τό υπουργείο Γεωργίας 
μέ ειδικά μηχανήματα, στή Λυκόβρυ- 
σι Κηφισιάς.

Φ ’Απαραίτητες προϋποθέσεις γιά 
τήν έπιτυχία τής ψυκτικής συντηρή- 
σεως είναι δύο : α) άποκλεισμόςτων 
πολύ ώριμων φρούτων καθώς καί των 
πολύ άγουρων, β) άποθήκευσι των 
όπωροκηπευτικών άμέσως μετά τήν 
συγκομιδή τους. "Οσο τό γρηγορό
τερο εισέρχονται τά ευπαθή άγροτυ» 
κά προϊόντα στήν πρόψυξι καί Εν συ
νεχεία στήν ψΰξι, τόση περισσότερη 
ζωη μπορούν νά έχουν.

Γιά τόν δεύτερο μάλιστα λόγο οί 
σχετικές ψυκτικές έγκσταστάσεις πρέ
πει νά ίδρύωνται πλησίον τών τόπων 
παραγωγής. Παλαιότερα, τά 60 % των 
ψυγείων βρίσκονταν στήν ’Αθήνα καί 
20 % στις άλλες μεγάλες πόλεις τής 
χώρας. Σήμερα όμως ή σχέσ» αυτή 
άντιστρέφεται. Οΐ στόχοι, κυρίως τής 
κρατικής δραστηριότητος, στρέφον
ται πρός τά παραγωγικά κέντρα καί 
όχι στά καταναλωτικά, τά όποια

προσπαθεί νά Εξασφάλιση ή Ιδιωτι
κή πρωτοβουλία.

Οί ψυκτικές 
εγκαταστάσεις 
στήν Ελλάδα

Υπάρχουν όμως οπή χώρα μας άρ- 
κετές καί κατάλληλες ψυκτικές έγκα
ταστάσεις;

Συστηματική καί —ώργανωμενη 
προσπάθεια γιά τήν ψυκτική συντή- 
ρησι των όπωροκηπευτικών, καθώς καί 
άλλων προϊόντων καί τήν μεταφορά 
τους «υπό ψΰξι», άρχισε στήν Ελ
λάδα πρίν δεκαπέντε περίπου χρό
νια. Μετεκλήθησαν ξένοι ειδικοί, ένι- 
σχύθη ή ιδιωτική πρωτοβουλία, £νώ 
παοάλληλα ίδρύθη τό 1962 ή ήμικοα- 
τική έταιρία κοινής ωΦελείας Ε.Τ.Ε; 
Α.Π. (Έταιρία Τεχνικού Εξοπλισμού 
Άξιοποιήσεως Άγοοτικών Προϊόν
των). Σκοπός τής Ε.Τ.Ε.Α.Π., ή δη
μιουργία ψυκτικών Εγκαταστάσεων 
γιά τήν συντήρησι τών ελληνικών
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παράγουν, άντίστοιχο, έγκαταοτάοεις κλιματισυοΟ, 
κατάλληλα ρούχα, δέκτες ραδιοψώνου καί τηλεορά- 
οεως, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, έγκαταστάσεις καί 
συσκευές διατηρήσεως τροφών, κέντρα κτηνοτρο
φίας, άεροττλάνα, πλοία, τραίνα, αυτοκίνητα κλπ.

’Αδύνατη ή έηιστροψή
Βέβαια, μπορούμε νά φανταστούμε τόν άνθρω

πο νά άρνήται όλη τήν πανοπλία του καί νά ζή δ
πως ζούοε στήν πρωτόγονη έποχή... Τό κακά είναι 
ότι δέν διαθέτουμε πιά τά πλούσια δάση πού συν
τηρούσαν τά βουβάλια, τά μαμμούθ καί τά άλλα θη· 
ράματο τής προϊστορικής άνθρωπότητος. Είμαστε ά· 
νίκανοι νά Εξασφαλίσουμε ζωή οέ περισσότερες ά
πό μερικές χιλιάδες άτόμων, μέ τήν παραχώρησι σ’ 
αυτούς όλων τών άγριων ζωων πού έχουν τά δάση 
τής Δυτικής Εύρώηης τό 1968. Ή μαγειρεμένη τρο
φή, στήν όποια ή σύγχρονη άνθρωπότης έχει συνη
θίσει. είναι γιά μάς ένα άνυηέρβλητο έμπόδιο γιά 
μιά ένδεχομένη έπιοτροφή στήν άγρια ζωή καί άπό 
φυσιολογικής άκόμη άπόψεως.

Οί χιλιετηρίδες τής «πολιτισμένης» ζωής πού πέ
ρασαν διαμόρφωσαν τόν όργανιομό μας έτσι ώστε 
νά μή μπορούμε πιά νά πάμε πίσω. Δέν μπορούμε 
νά γυρίσουμε πιοω στά «σπήλαια», ούτε κάν στόν 
χειρωνακτικό πολιτισμό. Είμαστε πάρα πολλοί καί 
ένας τέτοιος πολιτισμός δέν είναι ίκσνός νά μάς 
θρέψη καί νά μάς προσψέρη στέγη. Ή έπιοτροφή 
στόν άγροτικό πολιτισμό, πού εύχονται ώρισμένοι, 
θά έσήμαινε, σέ άδρές γραμμές, τήν έζαφάνιοι τής 
μισής καί περισσότερης άνθρωπότητος τών έκβιο- 
μηχανοποιημένων χωρών. Είμαστε έτοιμοι γιά ένα 
τέτοιο ολοκαύτωμα; "Οχι βέβαια. Έζ άλλου, δέν 
έχουμε τήν δυνατότητα τής εκλογής ούτε σάν ά
τομα, ούτε οάν ομάδες. Ή μοίρα μας, οτό σημερι
νό στάδιο τής έζελίξεως, είναι νά συγκεντρώνουμε 
καθημερινώς καί περισσότερες γνώσεις καί, κατά 
συνέπεια, νά έζοικονομούμε περισσότερο χρόνο γιά 
τή μόρφωσί μας. Είμαστε υποχρεωμένοι νά κατα
φεύγουμε στις μηχανές καί νά βασιζόμαστε σ’ αύ- 
τές γιά τίς άνάγκες τής διαθιώσεώς μας. Μάς εί
ναι έπίοης άπαραίτητο νά διαθέτουμε στό στενό πε·
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ριβάλλον μας όλα τά απαραίτητα συγγράμματα τής 
άνθρώπινης κουλτούρας: Πιστά αντίγραφα τών πιό 
μεγάλων έργων τής παγκοσμίου τέχνης, βιβλία τών 
πιό φημισμένων καί διανοητων όλων τών έποχών 
καί άπό όλες τίς χώρες τού κόσμου, Εγγραφές μου
σικών έργων κλπ. Είναι θησαυροί πού δέν θά άπω- 
θοΰσαν βέβαια καί τούς πιό φανατικούς οπαδούς 
τού «πολιτισμού τής λιτότητος».

Λοιπόν, δέν υπάρχει δυνστότης ουμφιλιώσεως 
τής δίψας μας γιά μόρφωσι καί τής άρνήσεως τού 
πολιτισμού τής καταναλώσεως.

Πράγματι, τό αισθανόμαστε πολύ καλά, είναι α
δύνατο καί νά δισνοηθοΰμε πορεία πρός τά πίσω. 
Ή πρόοδος είναι ουνυφασμένη μέ τό είναι μας, μέ 
ό,τι είναι πιό άκριβό γιά μάς, άκόμη καί μέ τήν ά- 
νάγκη πού έχουμε νά ζήσουμε, καί νά ζήσουμε μά
λιστα καλά μέ ακέραιη τήν υγεία μας. Πρόοδος εί
ναι οί ιατρικές φροντίδες καί ή βιομηχανική παρα
σκευή τών φαρμάκων, όπως καί τό προνόμιο τού 
σημερινού άνθρώπου νά μπορή νά κάνη ολόκληρο 
τόν γύρο τού πλανήτη μας σέ 90 λεπτά. Πρόοδος 
είναι ακόμα ή μελέτη τού άτόμου καί ή διερεύνησι 
τών δυνάμεων πού περικλείνει 6 πυρήνας του. Γιά 
να καταλάβη θέσι μέσα οτό σόμπαν καί γιά νά κα- 
θορίση καλύτερα τήν κατεύθυνσι τής μοίρας του, ό 
άνθρωπος έχει άνάγκη τόν πολιτισμό αύτόν τής ά- 
περιόριστης ένεργείας, τίς μηχανές, τίς τηλεπικοι
νωνίες, τίς χημικές μεταβολές, τήν ταχύτητα. Κα
νείς δέν άρνείται, βέβαια, ότι ή άναμέτρησι τού 
άνθρώπου μέ τό σόμπαν είναι δύσκολη καί σκληρή. 
"Αλλωστε, τό ίδιο σκληρή ήταν ή πορεία άπό τόν 
πολιτισμό τού ξύλου στόν πολιτισμό τού σιδήρου, ά
πό τόν πολιτισμό τών βοσκών σ’ Εκείνον τού έμπο- 
ρίου καί τοΰ πολέμου τών κατακτήσεων. "Ολα τά 
μεταβατικά στάδια είναι έπώδυνα, άκόμη καί Εκείνα 
πού διέρχεται ό άνθρωπος κατά τήν περίοδο τής 
ύπάρξεώς του. “Αλλωστε καί ή στιγμή άκόμα τής 
γεννήσεως είναι μιά δοκιμασία πού τήν υπογραμ
μίζουν οί σπαρακτικές κραυγές τοΰ νεογέννητου.

Μπορούμε λοιπόν νά όρνηθούμε αύτή τήν τύχη, 
έάν είχαμε τό δικαίωμα τής έκλογής ;

LUC1EN BARNIER

φρούτων, τόσο γιά τήν Εσωτερική, ο- 
σο καί γιά τήν έξωτερική άγορά.

Σήμερα, παρ’ δτι υστερούμε άκό
μη σημαντικά στόν τομέα τής ψυκτι
κής συντηρήσεως έναντι τών προη
γμένων χωρών, μπορούμε νά πούμε 
οτι έχουμε φθάσει σέ ικανοποιητικό 
Επίπεδο. "Ηδη, ή «ψυκτική άλυσίδα»
— δπως λέγεται στή γλώσσα τών οι
κονομολόγων καί τών τεχνικών τό πλέ
γμα τών ψυκτικών Εγκαταστάσεων— 
όπλώνεται συνεχώς σ’ όλόκληρη τήν 
χώρα%

• ‘Η συνολική χωρητικότητα τών 
ψυκτικών θαλάμων σ’ όλόκληρη τήν 
Ελλάδα, μαζί μέ τούς ύπό κατα
σκευή, ξεπερνά τά 1.000.000 κυβι
κά μέίτρα (ιδιωτικά καί ΕΤΕΑΠ). 
Οι έγκαταστάσεις τους, λειτουργούν 
με ηλεκτρικό ρεύμα, τό όποΐο παίρ
νουν άπό τήν ΔΕΗ (δεν έχρυν δηλα
δή, δικές τους μηχανές παραγωγής 
ηλεκτρισμού). Σε περίπτωσι διακο
πής τού ρεύματος λόγω βλάβης ή άλ
λης αίτιας, δεν υπάρχει κίνδυνος κα
ταστροφής^ τών άποθηΜευιμένωι φρού
των. 'Η ψυξι διατηρείται μία η καί 
δύο ήμερες χωρίς ρεύμα.
• Ή μεγαλύτερη ψυκτική έγχατά- 

στασι τής χώρας, λειτουργεί στην 
Βέροια. Είναι τύπου «Station FruTHere* 
έχει συνολικό δγκο 45.000 κυβικά 
μέτρα καί άνήκει στήν ή,μι κρατική έ
ταιρία ΕΤΕΑΠ. Διαθετει σταθμό φορ- 
τώσεως βαγόνιών Εντός σήραγγος 
«ύπό ψύξι», μηχανήματα φορτώσεως, 
παγοποιείο, γιά τόν Ιφοδιασιμό τών 
βαγονιών μέ πάγο, έφ’ δσον δέν δια
θέτουν ήλεκτροκίνητο μηχάνημα. Κα
τά τήν πέρυσινή περίοδο, διεκινήθη- 
σαν άπό τό ψυγείο τής Βέροιας, 12. 
000 τόννοι ροδάκινα, μήλα, κ.λ.π.

Ή έπιβάρυνσι γιά τήν ψυκτική 
συντήρησι είναι 150 δραχμές κατά 
τόννο. Τιμή όπωσδήποτε χαμηλή, σέ 
σύγκρισι μέ τήν ωφέλεια πού κερδί
ζει ό παραγωγός.

® Δέν είναι· όμως άρκετό τό στοι
χείο τών ψυκτικών θίαλάιμων, γιά νά 
φθάσουν τά φρούτα στήν άγορά. Τά 
Φρούτα καί γενικώς δλα τά ευπαθή 
προϊόντα — κρέας, ψάρια, γαλακτο
κομικά — είναι άδύνατο νά διανύ- 
σουν μεγάλες άττοστάσεις, χωρίς ψυ
κτικά μεταφορικά μέσα. Καί Εννοού
με τά βαγόνια - ψυγεία, αυτοκίνητα
- ψυγεία, πλοία - ψυγεία, τά οποία εί
ναι απαραίτητα, κυρίως γιά τίς με
ταφορές φρούτων στό Εξωτερικό ή 
γιά τίς εισαγωγές κοεάτων.

Τό δυναμικό τής Ελλάδος σέ ψυ
κτικά μεταφορικά μέσα, άνέρχεται σέ 
1.200 βαγόνια - ψυγεία καί 600 αυ
τοκίνητα - ψυγεία, πού Εργάζονται 
συστηματικά, Ιδιαίτερα κατά τήν ώ- 
ρίμανσι τών ροδάκινων (20 ’Ιουλί
ου — 15 Σεπτεμβρίου).
• Ό μηχανισμός τών «υπό ψυξι» 

μεταφορών, συμπληρώνεται μέ ένα ά
κόμη μέσο. Πρόκειται· γιά τά α ύ τ ά
μα τ α έμπρευματοκιβώ- 
τ ι α(κονταίηνερς). Ελληνικής έπινο- 
νοήσεως. "Εχουν χωρητικότητα τεσ
σάρων τόννον, μεταψέρονται τόσο 
στόν οπωρώνα, δσο καί στά κέντρα 
καταναλώσεως, μέ όπλα άνοιχτά αυ
τοκίνητα ή άνοιχτά βαγόνια - πλατ
φόρμες. Έπί πλέον, διαθέτουν δι 
κή τους ήλεκτρική συσκευή ψύξεως 
καί δέν έχουν άνάγκη άποπαγώσεως 
κάθε τόσο. Χαρακτηρίζονται γιά τήν 
ευελιξία τους, γιατί μεταφέρονται 
καί στά πιό άπρόσιτα σημεία.

Παραλαμδάνουν τά προϊόντα άπό 
τούς Οπωρώνες καί τά μεταφέρουν, 
είτε στά συσκευαστήρια, ε’ίτε στά 
καταναλωτικά κέντρα. ΟΙ ΣΕΚ έ
χουν προγραμματίσει νά πραγματο
ποιήσουν μέ δέκα «χονταίηνερς» δο
κιμαστικές μεταφορές φρούτων.

Κ. Δ«
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Περίοδος
στασιμότητας
αρχίζει
γιά τήν ’Αθήνα

Η
 ΑΘΗΝΑ έτοιμάζεται νώ δεχθή τούς ηρώ* 
τους ούρανοζύοτες. Έχουν ήδη έπιλεγή 
τά κατάλληλα οικόπεδα μέ τίς διαστά
σεις πού όρίζει ό περίφημος νόμος «πε

ρί υφών των νέων οικοδομών» καί έτσι οέ λίγον 
καιρό οί ‘Αθηναίοι θά βλέπουν νά πυργώνωνται 

στήν πρωτεύουσα σύγχρονα κτηριακά μεγα
θήριο.

Μέ τήν έμφάνισ/ τους θά καταφερθή τό πλέον 
αποφασιστικό κτύπημα κατά των τελευταίων κα
ταλοίπων τής παλαιός ρομαντικής έποχής, οί νο- 
στολγοί τής όποιας τήν βλέπουν νά φεύγη πλέ
ον άνεπιστρεπτί. θά έχουν όμως τήν Ικανοποί- 
ηοι δτι Λ νέα φυσιογνωμία τής πόλεως θά είναι 
τόσο άντιαισθητική, ώστε νά πιστεύουν άπό τώ
ρα ότι πολύ σύντομα θά πυκνωθούν οί τάζεις 
τών όπαδών τους.

’Αλλά, άς δούμε καλύτερα τά πράγματα πώς 
έμφανίζονται σήμερα.

Κατ’ άρχήν πρέπει νά λεχθή ότι ή ’Αθήνα 
παρά τήν φαινομενική της άνάητυξι, έχει εΐσέλ- 
θει έδώ καί λίγα χρόνια εις μίαν περίοδον πα
ρακμής, τήν όποιαν είναι πολύ δύσκολο νά τήν 
ζεπεράση.

Ό «σωτήριος» νόμος περί ύψών ήλθε τόσον 
άργά, πού είναι όχι άπλως δύσκολο, άλλά σχε
δόν άδύνατον νά θεραπεύαη τήν πολεοδομικήν 
άναρχίαν, τουλάχιστον, διά τάς δύο προσεχείς 
γενεάς.

Χάθηκε ή ευκαιρία
Έχασε, δηλαδή, ή ’Αθήνα κατά τήν τελευ- 

ταίαν της είκοσαετίαν — περίοδον άνοικοδομή- 
οεως καί άναμορφώσεώς της — τήν εύκαιρία νά 
γίνη ή πιό ώραία, Λ πιό σύγχρονη, Λ πιό πολι
τισμένη πρωτεύουσα τής Εύρώπης, χωρίς νά έχη 
χάσει τίποτε άπό τό μοναδικό άρχαιολογικό της 
ηλαίσιο, μέ τό όποίο όντιθέτως θά συνεδυάζετο 
κατά τρόπον Ιδανικό.

Δέν είναι μακρινή ή έποχή, πού όλοι μας 
βλέπαμε μέ θαυμασμό καί ίκανοποίησι νά άνυ- 
ψώνωνται οί πρώτες πολυκατοικίες πού άναμφι·' 
οβήτητα έζηοφάλιζαν καλύτερες συνθήκες υγι
εινής καί έν γένει διαθιώσεως.

Ό ρυθμός τής άνοικοδομήσεως είχε πάρει 
τήν μορφήν ένός φρενήρους καλπασμού καί πα
ρά τίς άντιδράσεις καί τήν τροχοπέδη των άρ- 
μοδίων οικονομικών παραγόντων έζειλίχθπ χω
ρίς κανείς νά τό άντιληφθή σέ μία βιομηχανία 
απίθανη, ή όποίο παρέσυρε όλες τις άλλες βιο
μηχανίες, ήτοι τσιμέντων, ξυλείας, χρωμάτων, 
υαλουργίας κλη., πού έγνώριοαν πραγματικήν 
άνθησι καί έκινητοποίησε μίαν πληθώραν ειδι
κοτήτων έργατοτεχνιτών, οί όποιοι έζησφόλισαν 
πλήρη άπασχόλπσιν, άπηλλάγησαν άπό τό φά
σμα τής άνεργίας καί άπέκτησαν τήν ψευδαίοθη- 
οι ότι μπορούσαν νά άτενίσουν άχάμη καί αύ· 
τή τήν ευημερία.

Αίφνιδίως δμως δλα κατέρρευσαν έζ αιτίας 
άφυχολογήτων φορολογικών καί άλλων μέτρων 
τών κυβερνήσεων τού 1965, τά όποια άνέστειλαν 
τον φρενήρη οίκοδομικόν άργαομόν μέ άμεσον 
αποτέλεσμα τόν δυσμενή οίκονομικάν άντίκτυ- 
πον όλων τών ώς άνω βιομηχανιών καί έηαγγελ- 
μάτων.

’Ενώ όμως αύτά ουνέβαινον είς τήν πρωτεύ
ουσαν, μία άλλη κατάστασις πραγμάτων έδημι- 
ουργείτο είς τήν έλληνικήν έπαρχίαν, διά τήν 
οποίον ητο άνυποφίαατη ή Αθήνα. Συγκεκριμέ
να είς τήν ύπαιθρον χώραν έδπμιουργείτο ένα 
εισόδημα άπό τήν άγροτικήν παραγωγήν, τό ό
ποιον έτρέπετο πρός άστικοποίησιν είς τά μεγά·

. ■ , ' Δ”;: ' .;: ■

όστικών κέντρων
,

ϊτού δά γίνουν

λα αστικά κέντρα τής έπαρχίας, άφού τό ύφος 
του ήτο όνεηαρκές γιό νά φθάοη μέχρι τήν πρω
τεύουσαν. ’Ανεπαρκές έπίσης ητο καί τό αποτα
μιευμένο μέ μυρίας στερήσεις εισόδημα τών με 
ταναστών άγροτών εις Γερμανίαν, οί οποίοι έ 
στελνσν άπό έκεί κατά μήνα τά έμβάσματά των

Οικοδομικός οργασμός 
ατά μεγάλα άοτικά κέντρα
Έτσι τό μεγάλα άοτικά κέντρα τής Μακεδο 

νιας, ή όποια προσέφερε τό μεγαλύτερο ποσο- 
στόν νέων είς τήν μετανάστευσιν, έδημιουργή- 
θησαν κυριολεκτικά νέες πόλεις μέ πολυκατοι
κίες, ώραία καταστήματα, κινηματογράφους, κέν
τρα ψυχαγωγίας μέ σύγχρονη σχετικώς ρυμοτο
μία, πού είχαν ώς κατάληξι τήν καλυτέρευα, 
τών συνθηκών οίκήσεως καί τής έν γένει ζωής 
τών κατοίκων τών έπορχιακών πόλεων.

Παραλλήλως ή κατασκευή τών νέων εθνικών 
δρόμων καί ή διάνοιζις πολλών έπαρχιακών έ
φερε τούς κατοίκους τών χωρίων πληοιέστερα 
εις τάς πόλεις καί τούς κατοίκους τών πόλεων 
■άκόμπ έγγύτερα πρός τήν πρωτεύουσαν. Ή 
τάσις τής άστικοποιήσεως τών άγροτικών εισοδη
μάτων είς τά μεγάλα έπαρχιακά κέντρα συνεχί
ζεται, πράγμα πού μαρτυρείται άπό τόν ζωηρόν 
οίκοδομικόν όργασμόν, ό όποιος άφήνει έκπλή- 
■κτους τούς ’Αθηναίους, όταν έπισκέπτωνται πό
λεις τής Μακεδονίας, τής Θεσσαλίας, τής Ηπεί
ρου, τής Κρήτης καί ώρισμένα αστικά κέντρα 
τής Πελοηοννήσου, όπου δέν παρατηρείται ό αύ- 
τός ρυθμός οίκοδομήσεως. Συγχρόνως μέ τά σο
βαρά οικονομικά κίνητρα πού έδόθησαν είς τήν 
έπαρχιακήν βιομηχανίαν, έχουν ήδη ίδρυθή καί 
έζακολουθούν νά άνεγείρωνται μεγάλα εργοστά
σια, τά όποια έζααφαλίζουν άπασχόλπσιν είς 
πολλάς έκατοντάδας άν όχι καί χιλιάδας εργα
τών. Έχουν συνεπώς έζαοφαλίοει κατοικίον και 
.άπασχόλπσιν είς τήν περιοχήν των καί έχει έ- 
δραιωθή άναμφιβόλως τό αίσθημα τής άσωαλει- 
ας. Μέχρι πρό ολίγων άκόμη έτών οί κάτοικοι 
τών χωρίων έσυνήθιζαν νά λέγουν ότι έκεί πα 
ραμένουν τράνζιτο καί άναμένουν τήν ήμέρο
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’Έρευνα χού Σ. ΔΡΟΣΟΥ

Μ
ΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ σοβαρές άδυνσψίες της ρά
τσας μας είναι ή ροπή ττρός την μικρό 
κομττίνα. Τήν μικροαπάτη. Δηλαδή έννοού- 
με τήν έκμετάλλευστ νομίιμων δικαιωμάτων 
πέρα άπό τά κανονικά όρια ττού θέτουν οί αρχές 
οΐ όποιες τά χορήγησαν. Τήν ιπτέρβασι τών ττλαι- 

σίων τής δράσεως ττού χαράζει μιά άδεια. Τό ξεπέ- 
ρσσμα, κοντολογής τών «έσκαμμένων». Δύσκολο τό 
νά βρή κανείς τίς ρίζες αύτής τής τάσεως του "Ελ
ληνα γιά παρανομία. ιΗ άνάλυσι τών βασικών έ- 
λαττωμάτων μιας φυλής ανήκει στήν αρμοδιότητα 
τών ιστορικών, τών ψυχαναλυτών ή τών έθνολόγων.

"Οποια κι’ άν είναι ή άλήθεια, γεγονός είναι 
δτι ή ράτσα μας χαρακτηρίζεται άπό μιά γενικό
τερη τάσι ξεπεράσματος τών ορίων. ’Από ένα έί- 
δος κοινωνικού άντικαμψορμισμού. Κι’ είναι κάτι 
πού εκδηλώνεται σέ όλους τούς τομείς τής άνθρώ- 
πινης δράσεως. Τόσο στόν χώρο τών Ιδιωτικών σχέ
σεων. "Οσο καί στήν περιοχή κάθε δοσοληψίας του 
κοινού μιέ τήν δημόσια διοίκησι.

Στήν πρώτη περίπτωσι, λόγου χάρι, μόλις ή ε
πικοινωνία άτόμων κυρίως διαφορετικής κοινωνικής 
καί πνευματικής κατατάξεως χάση λίγο τόν τυπι
κό χαρακτήρα, αρχίζει μιά τάσι έξοικειώσεως που 
ξεπερνάει τά έπιτρεπτά πλαίσια. Ενικός, μικρό ό
νομα, αδιάκριτες έρωτήσεις κάθε τάξεως (πάσα 
κονομάς, δικό σου είναι τό διαμέρισμα, δέν έχεις 

αυτοκίνητο, τήν άπατάς τήν κυρά, πόσο τό πήρες 
αυτό κλπ.). Ακολουθούν οί αιτήσεις γιά θαλασσο
δάνειο, οί προτάσεις γιά κρασοκατάνυξή, κατά μά
νας ή μ·έ παρδαλές συντροφιές, οί άκριταμυθίες γιά 
τόν άλφα ή' βήτα γείτονα ή γνωστό.

Ό λαός μέ τό σωστό αισθητήριό του χαρακτή
ρισε τήν ροπή αυτή μέ τό άττόφθεγμα: «Δώσε θάρ
ρος στόν χωριστή, νά σέ διώξη άπ’ τό κρεβάτι».

”Αν διαπράξετε τήν άπρονοησία νά δηλώσετε 
στόν ράφτη σας δτι δέν τό βιαζόσαστε ιδιαίτερα 
τό κοστούμι πού παραγγείλατε, θά σάς παραδώση 
τό Πάσχα τό χειμωνιάτικο καί τά Χριστούγεννα τό 
καλοκαιρινό. Τό Τδιο κΓ ό έπιπλοποιός σας, θά έ- 
τοιμάση τήν κρεβατοκάμαρα πού τού παραγγείλατε 
γιά τόν γάμο σας, τήν ώρα πού θά ξεγεννάη ή γυ
ναίκα σας.

Πλέγμα μεισνεκτικότητας; Κουτοπονηριά τύπου 
Καραγκιόζη, Μπερτόδουλου ή Χότζα. Έλλειψι κοι
νωνικής αγωγής, συνέπεια συναισθήσεως ευθύνης;

Ποια άπό τίς έρμηνείες αυτές ισχύει; Ποιος 
μπορεί ν άπαντήση με βεβαιότητα; Μπορεί μιά άπ5 
αυτές, η λίγο - πολύ δλες νά βρίσκωνται ίσως στό 
υπόβαθρο τής άντι συμβατικής συμπεριφοράς μας 
έναντι τών συιιπατριωτών μας, δσο καί έναντι τών 
φορέων τής έξουσίας.

Ή νοοτροπία αύτή βρίσκει τήν άποθέωσί της 
στήν άσκησι τών εμπραγμάτων δικαιωμάτων του 
"Ελληνα. Άπό τήν πρώτη περίοδο τής έθνικής ά- 
νεξαρτησίας, όπότε τά δρια τής εγγείου ιδιοκτη
σίας καθορίζονταν «μέ τό μάτι» ή «όσο φτάνει ή 
πέτρα» μέχρι σήμερα, τοχουν σέ κακό οί συμπα
τριώτες μας νά σημαδέψουν σωστά τά σύνορα τών 
οικοπέδων, τών χωραφιών ή τών αγροκτημάτων τους. 
Κάμποσους πόντους ή λίγα μέτρα, θά κλέψουν άπό 
τόν γείτονα, άπό τούς κοινόχρηστους (τόν δρόμο 
ή τήν πλατεία) άπό τό δημόσιο. Σύννεφο, κυρίως 
παλιότερα, άλλά κάποτε καί τώρα, οί καταπατή
σεις κρατικών κτημάτων. Καί βροχή στήν ύπαιθρο, 
οί καυγάδες, οί ξυλοδαρμοί καί οί βεντέττες γ:ά 
μερικά μέτρα ή λίγα στρέμματα γης.

Τό ίδιο καί στί$ οικοδομές. Σέ κτίσματα πα
λιά, τό βλέπει κανείς κάθε τόσο. "Ενα δόντι σέ έ
να .κτίριο 50 — 60 χρόνων, μισού ή' ένός μέτρου, 
έξω άπό τήν οικοδομική γραμμή. Αύτά βέβαια θά 
πήτε, ανάγονται στήν πρώτη 50ετία τής εθνικής 
άνεξαρτησίας, όπότε ή άσκησι τής έξουσίας ήτα- 
νε χαλαρή, λόγω έλλιποΰς κρατικής όργανώσεως. 
Σήμερα δέν συμβαίνουν πιά. Μερικά μόνο σωστή 
είναι ή άποψι αύτή. Ύπό τήν έννοια δτι ή ελληνι
κή κουτοπονηριά μετέβαλε στόχους καί μορφές έ- 
νεργείας.

Γιά νά περιοριστούμε στόν πολεοδομικό χώρο 
πού αποτελεί καί τόν εΐδικώτερο σκοπό τής έρευ
νας αύτής, δέν ύπάρχει κτίσμα ρικρό ή ,μεγάλο, στά 
αστικά κέντρα καί στήν ύπαιθρο, στις εντός σχε
δίου περιοχές, στό όποιο νά μην έχη ση,μειωθή μιά 
τουλάχιστον ΰπέρβασι τών όρίων τής άδειας βάσει 
τής όποιας άνεγέρθηκε. Οί άπειρες καί διαφόρου 
ταςεως παραβάσεις ποικίλλουν κατά τό είδος τής 
οικοδομής.

Στά μικρά κτίρια — μονώροφα, τριώροφα — 
οί ανωμαλίες αυτές αφορούν στούς εξώστες (ύπέρ- 
οασι τού πλάτους κατά 0,20 — 0,40 Μα. Στό ύ
ψος (ΰπέρβασι κατά 0,30 — 0,50 Μσ). Στήν κα- 
λυπτομένη επιφάνεια πού αναφέρει ή άδεια (προσ
θήκη μέχρι καί ένός ολοκλήρου δωματίου). ’Ή στήν 
ΰπέρβασι τού ποσοστού καλύψεως τού οικοπέδου 
πού έπιτρέπουν οί πολεοδομικοί κανονισμοί.

Σκοπός τών παραβάσεων αυτών είναι ή κατα
σκευή οικοδομής περισσοτέρων κυβικών άπό αύτά 
πού αναφέρει ή άδεια, γιά νά καταβληθούν μικρό
τερα δικαιώματα (εισφορές ύπέρ τού Τεχνικού ’Ε
πιμελητηρίου, τού Δημοσίου τού Δήμου κλπ. πού 
συνοπτικά λέγονται «τά φορολογικά τής άδειας»
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«Πάνω άπό 50.000 υπόγειες γκαρ- 
σονιέρες κατασκευάστηκαν στις δε
καπέντε τόσες χιλιάδες πολυκατοι
κίες πού χτίστηκαν μεταπολεμικά 
σ’ ολόκληρη τήν χώρα.

Στά σχέδια καί στήν αδεια άνα- 
φέρονταν σάν αποθήκες. Μά όλοι 
τόξεραν ότι θά γίνουν διαμερί
σματα.

’Ανήλιες, σκοτεινές, υγρές καί 
χωρίς άερισμό, εξυπηρετούν ωσ
τόσο μέ τό χαμηλό νοίκι τους τούς 
νεαρούς καί τά μέτριου εισοδήμα
τος άτομα η καί ζευνάρια. Μελλον
τικά δεν θά χτίζωνται τέτοια «κε
νοτάφια».

πού άποτελούν ποσοστό τής δαπάνης της που μέ 
τήν σειρά της καθορίζεται βάσει των άναφ&ρομένων 
κυβικών).

Υπερβάσεις στις πολυκατοικίες
Διαφόρου τάξεως είναι οί υπερβάσεις στίς πο

λυκατοικίες. Κυριώτερη είναι έκείνη πού άναφέρετ 
ται στην άπαγόρευσι κατασκευής υπογείων διαμε
ρισμάτων. Καί είναι πασίγνωστο δτι δεν υπάρχει 
σχεδόν πολυώροφο που νά μή διαθέτη δύο τουλάχι
στον γκαρσονιερες. Καί τό χειρότερο είναι ότι πολ
λές άπό αυτές είναι τόσο βαθιά χωμένες κάτω ά
πό τήν γή, ώστε νά θυμίζουν κατακόμβες. Κάποτε 
μάλιστα τό ταβάνι των διαμερισμάτων αυτών εύθυ- 
γραμ,μίζεται απόλυτα μέ τό πεζοδρόμιο, έτσι ώστε 
ό υποτυπώδης φωτισμός καί άερισμός νά πραγμα
τοποιείται μέ «σχάρα» πάνω σ’ αυτό, διαστάσεων 
0,20X0,90 Μα!! Ή παραβίασι αυτή — πραγμα
τικά σκανδαλώδης — τών πολεοδο,μικών κανονισμών 
είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε νά μπορή νά 
ΰποστηριχθή θετικά δτι ή άνάγκη ρυθμίσεως τής 
σοβαρής αυτής έκκρεμστητος βρίσκεται στη βάσι 
τοΰ πρόσφατου A. Ν. 410)1968. Ή δεύτερη λυσι 
πού άπάμενε, ήταν ... νά άκυρωθούν όλες οί πωλή- 
σεις υπογείων διοιμεριαμάτων. Νά θεσπισθοΰν αυ
στηρές ποινές γιά τήν μιή συμμόρφωσι. Καί νά δι
ατεθούν σάν άποθήκες τών ιδιοκτητών, ή ελλειψι 
των όποιων είναι τόσο αισθητή στά σύγχρονα κοι
νόβια.

Εκτός άπό τήν παράνομη κατασκευή υπογείων 
διαμερισμάτων καί στίς πολυκατοικίες παρατηρούν
ται παραβιάσεις τών ορίων τής άδειας πού αφο
ρούν στό ύψος τών κτιρίων, στό πλάτος τών έξω- 
στών, στό ποσοστό καλύψεως τών οικοπέδων. ‘Ωσ
τόσο οί παρανομίες αυτής τής κατηγορίας στά πο
λυώροφα, γίνονταν σέ μικρότερη κλίμακα άπό έκεί- 
νη τών μικρών οικοδομών.

Παράλληλα υπήρχε καί τό πρόβλημα τής αυθαι
ρέτου άνεγέρσεως κατοικιών στίς έντός σχεδίου πε
ριοχές. μεγάλων ή μικρών πόλεων, τελείως

χωρίς άδεια τών άρμοδίων πολεοδομικών 
γραφείων. Τέτοιες άνωμαλίες σημειώνονταν κυρίως 
στίς παρυφές τών έντός σχεδίου περιοχών.

Τίς πολεσδαμικής αυτής τάξεως άνωμαλίες ήρ
θε νά ρυθμίση πρόσφατος νόμος (ό 410)1968). 
Στόχος του ή νσμιμοποίησι τών έν οίΧω ή έν μέρε> 
αυθαιρέτων χτισμάτων έντός σχεδίου πόλεων.

Στό άρθρο 1 όρίζει δτι έξαιρούνται τών περί 
κατεδαφίσεως διατάξεων αύθαίρετα χτίσματα έν
τός εγκεκριμένου σχεδίου, έφ’ όσον ή διατήρησί 
τους α) δεν θέτει σέ κίνδυνο τήν άσφάλεια τής κα
τασκευής, β) δέν άποβαίνει υπέρμετρα σέ βάρος 
τής πόλεως.

"Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τούς ίσχυον- 
τες πολεοδομικούς κανονισμούς, αυθαίρετα χτίσμα
τα έντός ή έκτος"έγκεκρϊΐμέ'νου σχεδίου (δηλαδή χω- 
ρίς τήν χορήγησι άδειας πολεοδαμιικοΰ γραφείου) 
ύπόκεινται σέ κατεδάφισι. Μέ τό άρθρο αυτό ό νό
μος 410 εξαιρεί άπό τίς διατάξεις αυτές τίς οι
κοδομές πού έχουν άνεγερθή σέ περιοχές έντός σχε
δίου, χωρίς άδεια. Καί καθορίζει τίς προϋποθέσεις 
νσμιμοποιήσεως τόσο αυτής τής κατηγορίας τών 
χτισμάτων δσο καί κάθε άλλη οικοδομική αυθαιρε
σία. ΚΓ αυτές είναι:

@ ‘Η κατόπιν δηλώσεως τού κυρίου ή συγκυρίου 
της οικοδομής, στην οποία υπάρχει μερικώς ή όλι- 
κώς άνωμαλία, εκδοσι άποφάσεως τού υπουργού 
Δημοσίων "Εργων, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοΰ 
σχετικού συμβουλίου.

£ Ή καταβολή εισφοράς υπέρ τοΰ Δημοσίου.
_ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό άρθρο 4 

τού A. Ν. 410 πού εισάγει τόν τελικά έλεγχο κά
θε οικοδομής πού άποπερατώνετσι ή πού διακόπτον
ται οί έργασίες γιά τήν όλοκλήρωσί της, γιά οί- 
ονδήποτε λόγο. 'Όπως καταλαβαίνει κανείς, σκο
πός τής διατάξεως αυτής είναι ή άποτροπή τής έ- 
παναλήψεως παρόμοιων πολεοδημιχώίν παραβάσε
ων. Οΐ αυστηρές δέ κυρώσεις τόσο σέ βάρος τών 
ιδιοκτητών οσο καί κυρίως τών τεχνικών

πού έχουν άναλάβει τήν έποπτεία έκτελέσεως κατα
σκευαστικών έργασιών κατά τήν διάρκεια τών όποι
ων σημειώνονται υπερβάσεις των ίσχυουσών διατά
ξεων, ή' τών ρρίων τής άδειας, άποτελούν έγγύησι 
δτι οί άνωμαλίες αυτές άν δέν τερματισθοΰν ορι
στικά καί τελεσίδικα, τουλάχιστον θά περιορισθοΰν 
στό έλάχιστο.

Γιά τόν σκοπό αυτό τό άρθρο 4 τού νόμου ορί
ζει δτι οί ιδιοκτήτες άνεγειρομένον άκινήτου καί οί 
τεχνικοί πού έχουν άναλάβει τήν σχετική έποπτεία 
ύποχρεοΰνται νά γνωστοποιήσουν στην αρμόδια υ
πηρεσία (στό πολεοδομικό γραφείο τής περιοχής 
τους) α) δτι περατώθηκαν οί έργασίες κατασκευής, 
3) δτι διακόπηκαν γιά όποιονδήποτε λόγο. Μετά 
τήν υποβολή τής δηλώσεως αυτής, τά αρμόδια όρ
γανα θά διενεργήσουν έλεγχο τοΰ χτίσματος γιά 
νά διαπιστώσουν άν κατά τήν άνέγερσί του τηρή
θηκαν οί ίσχύουσες διατάξεις καί οί οροί τής ά
δειας.

Κυρώσεις

Οί υπόχρεοι γιά υποβολή δηλώσεως άποπερα- 
τώσεως άνεγειραμένης οικοδομής ή διακοπής τών 
σχετικών έργασιών (δηλαδή οί ιδιοκτήτες καί οί έ- 
ποπτεύοντες τεχνικοί) τιμωρούνται σέ περίτττωσΐ 
παραλείψεως, α) κατά τό άρθρο 458 τού Ποινικού 
Κωδικός, 3) ή δυνάμει άλλου άρθρου πού επισύρει 
βαρύτερες ποινές.

Πέραν τούτου, οί τεχνικοί τιμωρούνται άκσμα 
καί πειθαρχικώς άπό τό αρμόδιο Συμβούλιο τού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου μέ στέρησι τού δικαιώμα
τος άσκήσεως τού Επαγγέλματος, διάρκειας 3 μέ
χρι 10 μηνών. Σέ περίπτωσι υποτροπής, τά δρια 
τής πάινής αυτής διπλασιάζονται.

Οί ίδιες πειθαρχικές ποινές έπη βάλλονται στους 
τεχνικούς:

© Πού υπογράφουν μελέτη έκδόσεως άδειας οίκο- 
δομήσεως έφ’ όσον τά διαγράμματα καί στοιχεία 
πού περιέχει δέν άποδίδουν τήν πραγματικότητα.

© Πού αναλαμβάνουν τήν έποπτεία κατασκευα
στικών έργασιών έφ’ όσον σημειώνονται παραβά
σεις τών διατάξεων τών σχετικών μέ τά εγκεκριμέ
να σχέδια πόλεων καί κωμοπόλεων.

’Υπόγειες γκαρσονιερες: τέρμα

Ή σοβαρώτερη έπίπτωσι τής έκδόσεως καί έ- 
φαρμογής τοΰ A. Ν. 410)68 είναι δτι στό έξης 
παύει ή κατασκευή υπογείων γκαρσόνιερών. Τά κά
ποτε συμπαθητικά, συχνά άπαράδεκτα καί άλλοτε 
υποφερτά αύτά... καινοτάφια, είναι συνήθως τό κα
ταφύγιο άτόμων μέ μέτριο εισόδημα. Φοιτηταί άπό 
τήν έπαρχία, εργένηδες μισθωτοί μέ μέτριες απο
δοχές, κάποτε δέ καί νεαρά ζευγάρια μέ πενιχρό 
βαλάντιο, έξασφάλιζαν τήν στέγασί τους μέ κατα
βολή φτηνού ένοικίου. Τό έπίπεδό τους, ανάλογα 
μέ τό... πόσο υπόγεια ήταν τά διαμερίσματα αύ
τά, μέ τά τετραγωνικά τους, τίς ευκολίες πού διέ
θεταν (πατάρι, ντουλάπια) καί μέ τήν συνοικία, 
κυμαίνονταν μεταξύ 650 καί 900 δρχ. τόν μήνα.
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η ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ TOY HAPOAP ΗΙΚΟλΣΟΙΙΙ

'Όταν

ό Νΐέ ΓκώΑ 
ήταν ό ρέγας 
άνεπιθύμητος

ΡΩΜΗ, Ιούλιος.

Ε
ΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ η δχι, δτι ό Οΰΐνστον Τσώρ
τσιλ είπε στόν στρατηγό Ντέ Γκώλ, όταν ό 
τελευταίος βρισκόταν στήν ’Αγγλία, κατά 
τόν τελευταίο πόλεμο: «Άν μοΰ άντιδρά- 
οετε, θά οάς καταργήσω»;

Ναί, είναι άλήθεια. Τό βεβαιώνει κατηγορημα
τικά ό σέρ Χάρολντ Νίκολσον, οτόν δεύτερο τόμο 
των άπομνημονευμάτων του, πού κυκλοφόρησαν 
πρόσφατα στό Λονδίνο. Προσθέτει άκόμη ότι — σάν 
νά μήν άρχοΟσε αύτό — ό Τσώρτσιλ έφθσσε στό 
σημείο νά δώση Ιδιόχειρες γραπτές όδηγίες στις 
έφημερίδες, νά προβάλουν τήν άποφι ότι ό Ντέ 
Γκώλ δέν ήταν «φίλος;) τής ’Αγγλίας.

Πριν όμως προχωρήσουμε στό περιεχόμενο τού 
βιβλίου — καί γιά νά δώσουμε μιά Ιδέα τοϋ κύρους 
του - πρέπει νά πούμε λίγα λόγια γιά τόν συγγρα
φέα του.

Ό Νικόλαόν, πού πέθανε τελευταίως οέ Λλικία 
81 έτών, ήταν ένας τζέντλεμαν παλαιού τύπου, μέ 
ρσφιναρισμένους τρόπους καί άργή όμιλία. Είχε 
έξαιρετική μόρφωσι καί γλωσσομάθεια. ’Ακολούθησε 
τό διπλωματικό στάδιο, άηό τό 1909 ώς τό 1929, κοι 
ύστερα αφιερώθηκε στήν δημοσιογραφία καί τήν 
πολιτική. Έζελέγη βουλευτής τού έργατικού κόμ
ματος τό 1939 καί έμεινε ώς τό 1945, οπότε συμμά
χησε μέ τόν Τσώρτσιλ καί παρασύρθηκε άπό τό 
Ισχυρό ρεύμα των έργατικών. Ή πολιτική θέσι του 
τού έπέτρεψε νά πλησιάση τούς πρωταγωνιστές τής 
ιστορίας τού Δευτέρου Πολέμου. Καί χάρις στό συγ
γραφικό του ταλέντο, άπέδωσε γλαφυρά καί μέ ζων
τάνια τόν ρόλο τού καθενός καί τά παρασκήνια τής 
δράσεώς τους. Τά «’Απομνημονεύματά» του δέν εί
ναι ένα «βαρύ» ιστορικό ντοκουμέντο, όπως τού 
Τσώρτσιλ. ’Αποδίδουν όμως τήν ατμόσφαιρα πού 
έπικρατούσε τότε στή Βουλή καί στή Χώρα.

Καί Λ άτμάσφαιρα αυτή ήταν κάθε άλλο παρά αι
σιόδοξη, έπειτα άπό τίς άλλεπάλληλες άτυχίες των 
Βρετ αννών καί τήν άπσμόνωσί τους στόν άγώνα 
κατά τού Χίτλερ. "Ηταν τόση ή γενική άπογοήτευ- 
οι, ώστε ή έξοδος των ΗΠΑ στόν πόλεμο, στό πλευ
ρό τής 'Αγγλίας, δέν χαιρετήθηκε κάν στό Λονδίνο 
μέ μιά καί μόνη άμερικανική σημαία!

Καί τώρα άς ζαναγυρίσουμε στό κύριο θέμα μας: 
στό περιεχόμενο τών Άπομνημονευμάτων τού Νι
κόλαόν, πού άφορά τόν Ντέ Γκώλ.

"Ηταν γνωστό ότι ό τελευταίος είχε διαφορές 
καί άντιθέσεις μέ τόν Τσώρτσιλ καί τόν Ρούζβελτ. 
Κανείς όμως δέν θά μπορούσε νά φαντασθή πώς 
είχαν φθάσει σέ τέτοια όζύτητα.

"Οταν ό Ντέ Γκώλ αναγκάσθηκε νά καταφύγη 
στό Λονδίνο, μετά τήν κατάρρευσι τής Γαλλίας, τόν 
ύποδέχθηκε ό οέρ Έντουαρντ Σπέρς, πού ήταν ό 
έπίσημος σύνδεσμος μέ τήν γαλλική Κυβέρνησι. 
Σκόπευε προφανώς νά χρπσιμοποιήση τόν άσημο 
τότε στρατηγό γιά τήν ζωογόνησι τής 'Αντιστάσεως 
τών Γάλλων — Ιδίως στό στύλο καί στίς γαλλικές 
αποικίες.

Ό Ροΰζβελτ δυσανασχετεί
‘Ωστόσο, στήν άρχή, δέν πήγε καθόλου καλά 

αυτή ή «συνεργασία». Ό Τσώρτσιλ, γιά νά άποφύγη 
τόν κίνδυνο νά πέσουν στά χέρια τών Γερμανών τά 
γαλλικά πολεμικά πού είχαν καταφύγει στό λιμένα 
τού Όράν, έστειλε τόν άγγλικό στόλο νά τούς έπι- 
τεθή. Στήν άνιση αυτή ναυμαχία βυθίσθηκαν τά 
σκάφη «Βρετάνη» καί «Δουνκέρκη». Τόν Σεπτέμβριο 
τού 1940, έγινε μιά άνάλογη άπόπειρα κατά τού 
Ντακάρ, μέ τόν ίδιο τόν Ντέ Γκώλ έηικεφαλής ένός 
μικτού άγγλογαλλικοΰ στόλου. Αύτή όμως άπέτυχε, 
γιατί συνάντησε ισχυρή άντϊστασι άπό τή γαλλ,κή 
φρουρά καί άπό τά πλοία πού ναυλοχούσαν στό λι
μάνι. Οί άπώλειες ήσαν σοβαρές καί άπό τίς δύο 
πλευρές.

Αύτή λοιπόν Λ άποτυχία δέν αύξησε βέβαια κα
θόλου τό γόητρο τού στρατηγού Ντέ Γκώλ. Πρό 
πάντων ό Ρούζβελτ — πού είχε έλπίσει ότι, μέ μόνη 
τήν έμφάνισι τού στρατηγού, τό Ντεκάρ θά πήγαινε 
αμέσως μέ τό μέρος τής «'Ελευθέρας Γαλλίας» - 
έχασε τώρα κάθε έμπιστοσύνη σ’ αύτόν. "Αλλωστε, 
μεταξύ τών Γάλλων πού είχαν καταφύγει στήν 'Αγ
γλία, όρκετοί είχαν προσχωρήσει μέν στήν 'Αντί- 
στασι, άλλά άντιπαθούσαν τόν Ντέ Γκώλ καί διαφω
νούσαν μέ τήν προσπάθειά του νά δημιουργήση μιά 
«προσωπική κίνησι» πάνω στίς στάχτες καί τά έρεί- 
πια τής ήττας.

Αύτό βγαίνει καί άπό μιά άλλη σπουδαία μαρτυ
ρία: τού Γάλλου δημοσιογράφου, συγγραφέως καί 
μέλους τής 'Αντιστάσεως Ρομπέρ Μανζώ. "Οπως 
γράφει σ’ ένα βιβλίο του πού σημείωσε μεγάλη έπι- 
τυχία, ό Μανζώ ήταν τό 1940 ναυτικός άκόλουθος 
τής γαλλικής πρεσβείας τού Λονδίνου. Τάχθηκε ά- 
μέοως μέ τό μέρος τών «’Ελευθέρων δυνάμεων». 
Άρνήθηκε όμως νά ύπογράψη τήν «πράζι προσχω- 
ρήσεώς» του, γιατί τό κείμενό της θά τόν δέσμευε, 
όχι μόνο άηέναντι τής πατρίδας του, όσο άπέναντι 
τού στρατηγού Ντέ Γκώλ προσωπικά.

Δέν χωρεί λ:ιΐΓ<ιν ιιβολία ότι ό Ντέ Γκώλ ή- 
α\ ιίνας τύτ' πού δημιουργούσε άπο-

μανατχές ψι
τ καθό

λου στήν άρχη - μ' όλο πού έγινε στενός οίλος μέ 
τούς συνεργάτες του (Μαοιλί, Πολέφοκι. Πλεβεν 
κ.λ.π.) καί έζελέγη άργότερα πρόεδρος τής άγγλο 
γαλλικής κοινοβουλευτικής όμάδος. Κι' αύτό γιατί 
ό στρατηγός, μόλις τόν είχε γνωρίσει, τόν κατηγό
ρησε στήν άγγλική Κυβέρνησι, ότι συμπαθούσε τόν 
Πεταίν. «’Εμείς συμπαθούμε ολόκληρη τή Γαλλία». 
τόν διώρθωοε ό Νίκολσον. Καί ό Ντέ Γκώλ άηάντη 
σε, ούρλιάζοντας: «'Ολόκληρη ή Γαλλία είμαι έ 
γώ!». "Οπως ήταν φυσικό, Λ όλαζονική αύτή φράο. 
του διέθεσε άσχημα ένοντίον του τόν συνομιλητή 
του.

Σέ διάφορα σημεία τών «Άπομνημονευμάτων» 
του, ό Νίκολσον χρησιμοποιεί τούς έξης τσουχτε
ρούς χαρακτηρισμούς γιά τόν Ντέ Γκώλ: άγέρωχος, 
φασιστής, άπιστος, δικτάτωρ, άσσός μέ κακούς τρό
πους κ.λ.π. 'Ωστόσο, όταν τόν γνώριοε καλύτερα καί 
όπό κοντά, έλαττώθηκε ή άντιπάθειά του γι' αύτόν. 
Κατάλαβε πώς κρυβόταν μιά πραγματική δύναμι, 
πίσω άπό τήν πάντα έντατική έκείνη θέληοι. Βρήκε 
άκόμη πώς ό Ντέ Γκώλ είχε κάτι τό λεπτό, τό αρι
στοκρατικό καί τό πολύ ανθρωπιστικό άκόμα.

Όταν, τόν ‘Ιούλιο τού 1942, ό Ντέ Γκώλ έγινε 
δεκτός οτή Βουλή ιών Κοινοτήτων, είπε καθαρά 
καί κατηγορηματικά ότι ή «Μαχομένη Γαλλία» έ 
ηρεπε νά γίνη κάτι περισσότερο άηό ένα «παράρ
τημα τού άγγλικού στρατού» καί νά άοκήοη προ 
γματική πολιτική δύναμι.

'Ακριβώς γι' αύτή τήν πολιτική δύναμι, έκδηλώ- 
θηκε ή έπίθεσι τού Γάλλου στρατηγού μέ τόν Ροΰζ
βελτ καί τόν Τσώρτσιλ. Γιατί ό μέν πρώτος δέν 
ήθελε νά τά χαλάοη ολωσδιόλου μέ τήν κυβέρνησι 
τού Βίου, καί ό δεύτερος δέν ήταν διατεθειμένος 
νό μοιραστή τήν έξουοία του μέ όποιονδήποτε. 
"Ετσι έξηγείται καί ή σφοδρή σϋγκρουσι μεταξύ Ντέ 
Γκώλ καί Τσώρτσιλ, γιά τό θέμα τών άγγλικών άπο- 
βατικών έηιχειρήσεων στή Συρία καί τή Μαδαγα
σκάρη (ή δεύτερη έγινε χωρίς νά έχη ηροειδοηοιη 
θή ό Γάλλος στρατηγός). Άπό τότε, δέν άπσκατα- 
στάθηκαν πιά, οτήν πράξι, οί σχέσεις τους.

Γιά νά άντιληφθή κανείς καλύτερα τίς ταηεινώ 
σεις πού δοκίμασε ό Ντέ Γκώλ, στά ταραγμένα έκεί- 
να χρόνια, πρέπει νά έχη ύπ’ όφι ότι δέν τόν προ
ειδοποίησαν κάν γιά τήν σπόβασι στή γαλλική Βό·
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κεφαλής τής 'Αγγλίας. Είχε, οάν άνθρωπος, άησίο ο 
χαρακτήρα — όπως άλλωστε καί ό Ήντεν. Πολλά 
άποσπάσμστα τοΰ βιβλίου του Νίκολοον τό έηιβε- 
βαιώνουν, ένώ άντίθετα άλλα τόν έζυμνοΰν. Πάν
τως, τονίζει ό συγγραφέας, άτι Λ ’Αγγλία ήταν 
πολύ δυσαρεστημένη έναντίον τοΰ Τοώρτσιλ ατά 
πρώτα χρόνια τοΰ πολέμου. Στους άνωτέρους κύ
κλους, συζητούσαν άναφανδόν γιά άπομάχρυνσί 
του. "Η τουλάχιστον, ήθελαν νά τοΰ άφαιρέσουν 
τό υπουργείο 'Άμύνης, μέ τήν κατηγορία άτι είχε 
άποδειχθή άνίικανος, τόσο στήν έκλογή των συνερ
γατών του (παράδειγμα ό λόρδος Μπήβερμπρουκ), 
όσο καί στόν όργανωτικό καί τόν στρατηγικό τομέα. 
Τόν κατηγορούσαν όκόμη άτι έπινε πολύ.

Ό Νίκολοον, πού τόν έκτιμούσε βαθιά, δέν φαί
νεται νά συμφωνούσε μέ τίς έπικρίσεις τών φίλων 
καί συναδέλφων του. ’Αλλ’ είναι ύποχρεωμένος νά 
άναγνωρίση άτι ή δημοτικότης τού Τοώρτσιλ δέν ή
ταν ποτέ τόσο πεσμένη όσο τήν έποχή έχείνη.

Ό σέρ Στάφφορντ Κρίπς υποχρεώθηκε νά άφήση 
τήν πρεσβεία τής Μόσχας καί νά έπιστρέψη βια
στικά στήν ’Αγγλία. "Οταν έμφανίσθηκε στή Βουλή 
τών Κοινοτήτων, τόν έηευφήμησαν άσυγκρίτως θερ
μότερα παρά δοο τόν πρωθυπουργό. Τόν θεωρούσαν 
τότε πολλοί οάν τόν ένδεδειγμένο άντικαταστότη 
τοΰ Τοώρτσιλ.

Ό τελευταίος έζουδετέρωσε τόν κίνδυνο μέ μιά 
έξυπνη στρατηγική κίνησι: ’Αναθεώρησε τήν κυβέρ- 
νησί του, όρίζοντας τόν Άττλη άντιπρόεδρο καί 
τόν Κρίπς πρόεδρο τής Βουλής τών Κοινοτήτων. 
Καί όμως, ή δημοτικότης του έξακολουθοΰσε νά 
έλαττώνεται καί τό κύρος του νά έξασθενή σοβαρό.

Σ’ αύτό συνέτεινε άλλωστε ή γενική άηαιοιοδο- 
ζίο γιά τήν πορεία τού πολέμου. Σέ μιά συνεδρίσσι 
τής Βουλής, ό Τσωρτσιλ μίλησε καθαρά γιά τόν πα
νικό πού είχε καταλάβει ώριφμένους τομείς. Στους 
διαδρόμους τού Κοινοβουλίου, κουβέντιαζαν γιά τη 
«δειλία» διαφόρων μονάδων. Διαπιστώνανε τή δυσ- 
αναλογία μεταξύ αιχμαλώτων καί νεκρών τοΰ αγ
γλικού στρατού (στό Τομπρούκ, π.χ., 33.000 ΰπε- 
ρασπισταί είχαν παραδοθή σέ πολύ λιγώτερους έ· 
χθρούς). ’Απορούσαν πώς τά γερμανικά πολεμικά 
«Σάρνοστ» καί «Γκναϊζενάου» είχαν διασχίσει άνε- 
νόχλητα τή Μάγχη.

Συνέβη στήν Αίγυπτο

Κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε έζ άλλου στήν Αί
γυπτο — όπου περίμεναν άπό μέρα σέ μέρα νά φτά
σουν τά στρατεύματα τού Ρόμμελ. Ό αίγυπτιακός 
πληθυσμός δεχόταν μέ δυσφορία τήν παρουσία τών 
"Αγγλων καί οί φοιτηταί τήν πολεμούσαν φανερά. 
Μεγάλωνε συνεχώς ό ώριθμός τών φίλων τού Άζο- 
νος. Ό όαρούκ δέν μπορούσε νά μή ύπολογίση 
αύτή τή μεγάλη στροφή τής κοινής γνώμης. Βρι
σκόταν λοιπόν σέ κανονική έπαφή μέ τή Ρώμη, μέ 
ένα Ιδιωτικό ραδιοπομπό. Προεξοφλώντας ίσως τήν 
τελική νίκη τοΰ Ρόμμελ, σκόπευε νά άναθέση τήν 
διακυβέρνησι τής χώρας στόν φιλοαξονικό Άλή 
Μαχέρ. Άρνιόταν νά χρησιμοποιήση τόν Ναχάς πα
σά, πού τοΰ ύποδείκνυαν οί "Αγγλοι — τόν άνθρωπο 
δηλαδή πού είχε υπογράψει τήν άγγλοαιγυπτιακή 
συνθήκη τού ί 936.

Τότε ό πρεσβευτής τής 'Αγγλίας σέρ Μάϊλς 
Λάμπσον έστειλε τίς βρεταννικές δυνάμεις νά πε- 
.ρικυκλώσουν τά βασιλικά άνάκτορα, καί ύστερα 
παρουσιάστηκε στόν όαρούκ καί του έπέθαλε σάν 
πρωθυπουργό τόν Ναχάς παοά. Ραίνεται ώστόσο δτι 
ή ένέργειά του αύτή άποτελούσε έντελώς δική του 
πρωτοβουλία, χωρίς τήν συγκατάθεσι τοΰ όόρείν 
"Οφφις. Πάντως προκάλεσε ζωηρή όντίδρασι μεταξύ 
τών Αιγυπτίων άξιωματικών, στήν όποια πρωτοστα
τούσαν οί Ναγκίμπ καί Νασέρ (οί μετέπειτα πρωτα- 
γωνισταί τής έπαναστάοεως πού άνέτρεψε τόν Φα- 
ρούκ καί τή βασιλεία).

Ό Τσωρτσιλ φαίνεται χαμογελαστός καί φιλικός πρός τόν Ντέ Γκώλ. Έν τούτοις, τόν άντιπαθουσι 
καί κάθε τόσο του υπενθύμιζε : «' Αν μοϋ άντιδράσετε, θά σάς καταργήσω».

Ό Τσωρτσιλ καί ό ΡοΟζδελτ άγνοοΟσαν συ* 
στηματικά τόν Ντε Γκώλ. Στήν Διάσκεψι τής 
Τεχεράνης (άνω) δέν τόν έκάλεσαν, οϋτε τόν 
προειδοποίησαν έγκαίρως γιά τήν άπόβασι 
στήν Νορμανδία. 'Όμως ό Ντέ Γκωλ είχε κα- 
ταστή τό είδωλο τών μαχομένων Γάλλων καί 
άπεθεώθη, όταν είσήλθε στό άπελευθερωμένο 
Παρίσι (μέ τόν Μπιντώ καί τούς άλλους συν
εργάτες του τότε, φωτογραφία αριστερά).

ρειο Αφρική. "Οτι οί ’Αμερικανοί προτίμησαν, άντί 
γι’ αυτόν, τό ναύαρχο Νταρλάν καί ύστερα τόν 
στρατηγό Ζιρώ — πράγμα παράλογο, πού τό κατα
κρίνει καί ό Νίκολοον. "Οτι, δταν τόν Μάρτιο τού 
1943 θέλησε νά πάη στήν Συρία, ό Τοώρτσιλ τού το 
άπηγόρευσε (καί μάλιστα τηλεφώνησε στόν "Αγγλο 
άξιωματικό Τοάρλ Πέϊκ, τόν έκπρόσωπο τής Βρε 
ταννίας οτήν κυβέρνησι Ντέ Γκώλ, πώς θά τόν θεω 
ρούσε προσωπικά υπεύθυνο «άν δραπέτευε τό τέ
ρας»). Ότι δέν τόν προοχάλεσαν στή Διάσκεψι τής 
Τεχεράνης, ούτε ρώτησαν καθόλου τή γνώμη του 
γιά τήν άνακωχή μέ τήν Ιταλία. Ότι, όταν βοισκό 
ταν στό Αλγέρι, δέν τού έπιτρέψανε νά τηλεγρα 
φήση μέ «κώδικα» στόν πρεσβευτή του στό Λονδίνο 
"Οτι δέν τόν προειδοποίησαν έγκσίρως γιά τήν άπό 
θσσι στή Νορμανδία, ούτε καί τού πρόσφεοαν μις 
κατάλληλη θέσι στήν ηγεσία της.

’Αμέσως μετά τή συμμαχική άηόβσσι στή Νορ 
μανδία, ό Ντέ Γκώλ ζήτησε άπό τόν Τοώρτσιλ νό 
στείλη δυνάμεις «’Ελευθέρων Γάλλων» στήν Γολλια 
’Αλλά τού τό άπηγόρευσαν.

Ζήτησε όκόμη νό ανσγνωρισθή ώς «προοωο<νη

κυβέρνησι» τής Γαλλίας ή Εθνική έπιτροπή άπε- 
λευθερώσεως, πού βρισκόταν ό ίδιος έπικεψαλής 
της. Οί ’Αμερικανοί όμως δέν συμφώνησαν καί ό 
Τοώρτσιλ τού είπε αύτολεζεί: «Κάθε φορά πού θά 
πρέπει νό κάνω τήν έκλογή μου άνάμεσα σέ σάς 
καί τόν Ρούζβελτ, θό διαλέγω πάντα τόν Ροΰξ- 
βελτ». Τού είχε μάλιστα έτοιμόσει μιά διαταγή νό 
φύγη αμέσως άπό τό Λονδίνο καί νά έπιστρέψη οτό 
Αλγέρι. Εύτυχώς όμως, δέν έστάλη τό χαρτί αύτό, 
πιθανόν κατόπιν έπεμβάσεως τού Ήντεν.

"Οταν, μερικές μέρες μετά τήν άπόβασι, ό "Αγ
γλος πρωθυπουργός έπισκέφθηκε τό προγεφύρωμα 
τής Νορμανδίας, πήρε μαζί του τόν στρατηγό 
Σμάτς, άντί γιά τόν Ντέ Γκώλ — πράγμα πού χα
ρακτηρίζεται καί άπό τόν Νίκολοον σάν μιά άσκοπη 
απρέπεια.

"Ολα αύτό έζηγοϋν καί δικαιολογούν τή μνησι- 
κακίο τού Ντέ Γκώλ έναντίον τού Τοώρτσιλ καί τού 
Ρούζβελτ, αλλά καί έμμέσως κατά τής ’Αγγλίας 
καί τών ΗΠΑ. Τελικά, κέρδισε τό παιγνίδι. Γιατί, 
ένώ στήν Αγγλία τόν τορπίλλιζαν καί τόν φίμωναν, 
στή Γαλλία είχε γίνει τό ούμβολο τού πατριωτισμού 
καί τής άνπστάσεως κατά τού εΐοβολέως.

Τά σφάλματα τού Τοώρτσιλ καί τού Ρούζβελτ 
άπέναντι τού Ντέ Γκώλ είναι άμέτρητα. Καθυστέρη
σαν π.χ. ανόητα τήν έπίσημη άναγνώρισι τής κυ- 
θερνήοεώς του ώς τά τέλη ’Οκτωβρίου 1944. Ό 
Βρεταννός πρεσβευτής στό Παρίσι Ντόφ Κούπερ δέν 
ήξερε πώς ήταν τόσο κοντά στήν αλήθεια, όταν έ
γραφε μέ παράπονο στό Νίκολοον: «Αυτές οί προ
σωπικές παρεξηγήσεις είναι άτυχέστατες, γιατί 
μπορεί νά καταοτρέψουν τή θαυμάσια δυνατότητα 
νά δημιουργηθή μιά σταθερή καί διαρκής φιλία με
ταξύ τών δύο χωρών...».

Μπορούμε νά πούμε ότι, στήν πραγματικότητα, ό 
όαρούκ έχασε άπό τότε τό θρόνο του — παράλληλα 
μέ τήν τρομερή ψυχολογική κατάπτωσι πού είχε 
πάθει. Ή «βρεταννική προσβολή» τής 4 Φεβρουά
ριου 1942 έδωσε νέα ώθηοι στήν «έπαναστατική 6- 
μάδα» τών ΑΙγυτττίων άξιωματικών, πού έπιδιώκανε 
νά άπαλλαγούν άπό τούς "Αγγλους καί άπό τόν 
όαρούκ συγχρόνως. Άπό κεϊ ξεκίνησαν τά συνταρα
κτικά γεγονότα πού άκολούθησαν, στήν Αίγυπτο.

Ή κατάστασι στήν ’Αγγλία άλλαζε βεβαίως ρι
ζικά, μετά τή νίκη τού Έλ Άλαμέίν καί τήν άγ· 
γλ ο αμερικανική άπόβασι στή Βόρειο Αφρική. Πέ
ρασε ώστόσο καιρός, ώσπου νά άπσκαταστήση τό 
κύρος του ό Τοώρτσιλ. Γιατί έχανε στό μεταξύ καί 
άλλα σοβαρά λάθη.

Τόν Φεβρουάριο τού 1944, υπήρχαν όκόμη οέ 
διάφορους δημόσιους χώρους τού Λονδίνου έπιγρα- 
φές προσβλητικές κατά τού Τοώρτσιλ. Έτσι έξη- 
γείται, άλλωστε, ή παταγώδης άποτυχία του στις 
έχλογές τού 1945.

Γενικά, τό βιβλίο τοΰ Νίκολοον παρουσιάζει ζωη
ρότατο ένδιαφέρον γιά τόν μελετητή μιας Ιστορι
κής περιόδου τόσο Θολής καί ταραγμένης, τόσο 
κοντινής καί μακρυνής συγχρόνως. Πολλά άπό τά 
σημερινά γεγονότα έζηγοΰνται μέ έκεΐνα πού είχαν 
συμβή τότε.

Ό ”^Ηντεν υπέρ τοΰ Ντέ Γκώλ
Τό ότι δέν έφταιγε άπόλυτα ό Ντέ Γκώλ, άπο- 

δεικνύεται άπό τό γεγονός ότι άνέλαβε τήν ύπερά- 
σπιοί τοι ό "Αγγλος υπουργός Εξωτερικών Άντο- 
νυ Ήντεν. Όπως είπε ό ίδιος δ Ήντεν στόν Νί
κολοον. συναντούσε μεγάλες δυσχέρειες, γιατί ό 
Τοώρτσιλ ήταν μισοαμερικανός (άπό ’Αμερικανίδα 
μητέρα) καί έβλεπε τόν Ρούζβελτ μέ ένα άνάμι- 
κτο συναίσθημα φόβου καί σεβασμού.

Ό "Ηντεν δέν συμμερ.ζότσν αύτό τό αίσθημα, 
θεωρούσε τόν Ρούζβελτ έξυπνο καί πανούργο πο
λιτικό, μέ μεγάλη ματαιοδοζία καί πολλή πείρα.

Είχαν λοιπόν μαλώσει γιά καλό μεταξύ τους, 
έπονειλημμένως, ό Ούίνστον καί ό Άντονυ, γιά τό 
θέμα Ντέ Γκώλ. Μιά νύχτα μάλιστα, κατά τις 2, ό 
Τσώρτοιλ άρχισε νά βριζη τόν "Ηντεν καί νά τόν 
κατήγορό ότι είχε διαθέσει έναντίον του τίς έφη- 
υερίδες καί τό Κοινοβούλιο. Καί έφθασε στό σημείο 
να ίσχυριοθή ότι έπεδίωκε έτσι νά τόν έζαναγκάση 
σέ παραίτησι. Ό Ήντεν έδωσε τόπο στήν όργή 
καί έφυγε, άφήνοντάς τον νά άστράφτη καί νά 
βροντάπ... Τήν άλλη μέρα, ό Τοώρτσιλ τόν κάλεσε, 
γιά νά ·ι όν διαβεβαίωση άλλη μιά φορά γιά τή φι
λία του.

Τέτοιος ήταν αυτός ό άνθρωπος. ”Αν δέν γινό
ταν ό πόλεμος, ίσως δέν θά τόν βλέπαμε ποτέ έπι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



Π
ΑΜΒΩΤΙΣ είναι ή έπίσημη ονομασία τής 
λίμνης των Ίωαννίνων. 'Ο αγρός διάκοσμος 
τής πόλεως. Χωρίς αυτήν δεν θά υπήρχε. 
ΚΓ άν υπήρχε, θά ήταν μιά όποιαδήποτε 
ττόλη. Δεν θά ήταν τά Γιάννινα.

’Αγνώριστη κι* ή λίμνη. Σκουπιδαριό πού σι- 
χαινόσοαν νά τό πλησιάσης, πριν άπό λίγα χρόνια. 
’Ασφαλτόστρωτη σήμερα ή λεωφόρος Λιονυσίοα 
Σίαλοσόφου, μέ πλατάνους στίς δυό πλευρές της, 
μέ κέντρα, μέ πλάζ καί μέ τό Ναυτικό της "Ομιλο, 
μέ τούς ιστιοπλοϊκούς καί κολυμβητικούς άγώνες. 
Καθώς είναι ζωσμένη άπό τά γύρω βουνά, θυμίζει 
ελβετική λίμνη. "Οταν, μάλιστα, συμπληρωθή ό πα
ραλίμνιος περιφερειακός δρόμος, δέν θά θυμίζη α
πλώς. Θά είναι μιά άπό τίς γραφικές λίμνες τής 
Ευρώπης. Πόσοι θρύλοι καί ιστορίες στή λίμνη, στό 
νησί καί στό κάστρο της. ’Οχυρό του Άλή πασά τό 
τελευταίο αυτό. Διασώζονται ακόμα τά δυό τζα
μιά, τό Φετχιέ τζαμί, χτίσμα τού 1579 καί τό Ά- 
σλάν πασά τζαμί, δημοτικό μουσείο σήμερα. Ερει
πωμένα τά μαγειρεία όπου παρασκευάζονταν 1.200 
.μερίδες τήν ημέρα γιά τό προσωπικό τής Αυλής.

Μένει άκόμα ό οικογενειακός τάφος του Άλή. 
Μέσα σ’ αυτόν 6 σκελετός τής Έμινέ χανούμ, πρώ
της συζύγου καί κορυφαίας του γυναικωνίτη. Πλού
σια έφοδιασμένος αυτός σέ έμψυχο υλικό. Εκατό 
οί τρόφιιμες τοΰ χαρεμιού. Νά μή αριθμούμε δέ καί 
τούς έφήβους τού άνδρώνα.

Άπό τά στελέχη τοΰ χαρεμιού ή Βασιλική, νό
μιμη κΓ αύτή σύζυγος. Παιδίσκη ήταν δταν την 
πήρε. Ή έλλειψη γνώσεων καί πείρας δέν τήν έμ- 
πόδισε νά διατηρήση τή θρησκεία της. Τόση δέ ή
ταν ή προσήλωσή της οπό Θεό των πατέρων της, 
ώστε ν’ άποσπάση τήν άδεια τού πασά καί νά χτί- 
ση παρεκκλήσι χριστιανικό μέσα στό παλάτι, όπου 
οί πιστές τού Ίσλάμ προσκυνούσανε τόν Αλλάχ.

Αλλά ή Βασιλική δέν έμεινε μόνο δεμένη μέ τή 
θρησκεία. Έχμεταλλεύθηκε καί τήν άδυναμία πού 
τής είχε ό Άλής γιά νά βοηθήση τό έθνος της. "Ι
σως γι’ αΰτό καί ή ’Εκκλησία δέν φέρθηκε μέ αυ
στηρότητα άπέναντι τής άμαρτωλής.

’Έξω άπό τό ναό τού Αΐτωλικοΰ είδα τόν τάφο 
της. Στ’ Αρχεία τής μικρής πολιτείας καί ή ληξιαρ
χική πράξη τοΰ θανάτου της.

Στόν τάφο τού Κάστρου, παράπλευρος τής 
«μπας καντίν», τής πρώτης γυναίκας, λευκαίνεται 
ό σκελετός τού Άλή. Άκέςκχλος αυτός. Τό κεφάλι 
τού τό άπόκοψαν άπό τόν κορμό κατά τή θανατική 
του έχτέλεση στό νησί τής λίμνης καί τό μετέφε
ραν στή Σηλυβρία τής Προποντίδας.

"Αλλο χτίσμα πάνω στό Κάστρο — πρόσφατο 
αυτό — είναι τό άνάκτορο πού χτίσθηκε έπί βασι
λείας Παύλου, γιά νά χρησιμεύη ως κατοικία των 
βασιλέων όταν θά έπισκέπτονταν τά Γιάννινα, κΓ 
έτσι νά γίνεται πιό επιβλητική ή παρουσία τού όρ- 
χηγού τού Κράτους στήν "Ηειρο. Παλάτι μέ ηπει
ρωτική αρχιτεκτονική, πού δέν κατοικήθηκε. Αδια
μόρφωτος ό γύρω χώρος του. πού περιβάλλεται άπό 
τή λίμνη. "Ενας χωροφύλακας στόν περίβολο είνα* 
ή μόνιμη φρουρά του.

«”Αχ! χαλασμός πού έγίνη...»

μία.

ό άγνωστος

τουριστικός

Οπαασρός

τής ’Ηπείρου

τού καλού κόσμου καί γόησσα των Ίωαννί.νων ή 
Φροσύνη άναστάτωνε τόν άνδρικό πληθυσμό καί 
προκαλοϋσε τό φθόνο των γυναικών, όταν τήν έβλε
παν χαβάλλα στ’ άλογό της. Ό Μουχτάρ, γυιός τού 
Άλή, καλοδεμένος άντρας κι’ αυτός, ό έρωτάς της. 
Ή Απουσία τού συζύγου στή Βενετιά, όπου έμπο- 
ρευόταν, διευκόλυνε τήν άνάπτυξη τού χριστιανο- 
μουσουλμανικοΰ ειδυλλίου. Διπλό τό έγκλημα : μοι
χεία καί σύνδεσμος μέ Τούρκο. Άπό τα πιό άποτρο- 
πιαστικά όλισθήματα σέ έποχή πού δέν σήκωνε τέ
τοιες διασταυρώσεις. Μοναδικό έλαφρυντικο τής 
Φροσύνης είναι ότι δέν υπέκυψε στήν έπήμονη πρό
ταση τού Μουχτάρ ν’ άσπασθή τό Μουσουλμανισμό 
καί νά γίνη νόμιμη σύζυγός του.

‘Η εκδοχή δτι ό Άλής θέλησε ν’ άποσπάση άπό 
τό Μουχτάρ τήν ωραία Γιαννιώπσσα γιά δική του 
χρήση, δέν φαίνεται νά ευσταθή. Τό πιθανότερο εί
ναι — ή άποψη τοΰ κ. Ζούμπου — ότι τήν έξαψά- 
νισε γιά νά προλάβη ενδεχόμενες πολιτικές επιρ
ροές τής Φροσύνης πάνω στό γυιό του. Ούτε των 
άλλων δεκάξη — κατά τόν κ. Ζοΰμπο πάντα — ή 
διαγωγή φαίνεται ότι υπήρξε άμεμπτη. Οί χανού.μ 
τίς πόλεως τίς κατηγορούσαν ότι άποσποΰσαν τό 
ένδιαφέρον των άντρων τους. Γιά έλαφρότητα ηθών 
καταδικάσθηκαν άπό τό δικαστήριο στό όποιο τίς 
παρέπεμψε ό Άλής τό έτος 1801.

Λίμνη των θρύλων καί τής ιστορίας ή Λίμνη των 
Ίωαννίνων θυμίζει —ζωσμένη άηό τά γύρω δουνώ- 
γραφίκή έλβετική λίμνη.

Γραφικό τό απέναντι νησάκι. Δέν είναι έρημο. 
Πέντε μονές πάνω σ' αΰτό, 150 οικογένειες οί κά
τοικοί του πού Ασχολούνται μέ τήν αλιεία. Ακόμα 
καί σχολή νηπιοκόμων.

Ή μορφή τής κυρά Φροσύνης πλανάται γύρω 
στό νησί. Κοντά σ’ αυτό 6 πνιγμός της.

Ή ποίηση πού έχει κλίση νά έξιδανικεύη τήν 
Αμαρτία, περιβάλλει καί τή Φροσύνη μέ τό στέφα
νο τής δόξας. Βαλαωρίτης, Ραγκαβής, Βερναρδά- 
κης, Σκίπης, σέ στίχους καί σέ πρόζα, τήν έχουν 
υμνήσει καί μοιρολογήσει.

«Φυσάει βοριάς, φυσάει θρακιάς* τ’ εΐν’ τό κα
κό πού έγίνη, στά Γιάννινα στη λίμνη έπνίξανε τί^ 
δεκαφτά μέ την κυρά Φροσύνη. "Αχ! χαλασμός που 
έγίνη».

Ζωντανή ιστορία τής πόλεως του ό κ. Σωτ. 
Ζούμπος, έπί τριάντα χρόνια διευθυντής τοΰ δημο
τικού μουσείου, μαδά τίς δάφνες άπό τό μέτωπο 
τής Φροσύνης Βασιλείου^^ρ.'χς εύπορης οικογένειας 
καί άν^ι^ρς^ 11στέφανο άφήνει

& Κυρία

. ^f$t. ·*-·. ·■'>* ...

Ή χωρίς έλεος καί ποίηση ιστορία, όπως τήν 
όκούω.

Ό σφυγμός τής πόλεως

Δέν μάς έστειλαν όμως στά Γιάννινα γιά ν’ ά- 
νοίξουμε παλιά κατάστιχα. Τό παρόν καί τό σφυ
γμό τής πόλεως άναζητοΰμε. Τήν οικονομία, τά ή
θη, τά ιδρύματα, τό έπίπεδο τής ζωής της.

Άπό τίς πιό ευνοημένες πόλεις. Δέν προέρχε
ται ή εύνοια πάντα άπό τήν Πολιτεία. Τό πλήθος 
των δωρητών καί των ευεργετών εΐναι πού ικανο
ποιεί τίς κοινωνικές καί έκπαιδευτικές της ανάγκες. 
Άπό την περίοδο τής Τουρκοκρατίας, τό φιλότιμο 
των κατοίκων καλύπτει τά κενά πού άφήνει ή κρα
τική μέριμνα. Ή Εταιρία ’Ηπειρωτικών Μελετών, 
έκπολιτιστής καί έξωραϊστής τή$ πόλεως. Ό Αρ
χιεπίσκοπος Σπυρίδων, θεμελιωτής μεγάλων έργων. 
Άλή πασάς, ,μέ σταυρό καί ράσα. Φανατιχοί οί φί
λοι του, φανατικοί οί πολέμιοί του. "Ακαμπτος 
καί αυταρχικός, πού δέν πειθαρχούσε σέ κυβερνή
σεις, δέν ήξερε τί θά πή νόμοι όταν δέν έξυπτηρε- 
τούσαν τήν "Ηπειρό του. Παθιασμένος μ’ αυτήν 
τόσο, ώστε καί άφοΰ άνακηρύχθηκε άρχηγός τής 
Ελληνικής Εκκλησίας, άψηφώντας νόμους καί πα
ραδόσεις, άρνήθηκε νά παραιτηθή άπό τή διοίκηση 
τής έπαρχίας του, καί ήταν συγχρόνως Αρχιεπί
σκοπος καί Μητροπολίτης Ίωαννίνων. Μαχητής των 
πρόσω, έμεινε ώς τήν τελευταία του πνοή στίς η
πειρωτικές έπάλξεις. Τά Γιάννινα τού οφείλουν τό 
υψηλό μορφωτικό καί πολιτιστικό έπίπεδό τους.

Δυό προτομές τοΰ καλόγερου αυτού μέ τή σπη
λαιώδη φωνή, πού ήταν ή φωνή τού Βυζαντίου, μιά 
στή σχολή Βελλάς, ή άλλη στόν περίβολο τής Ζω- 
σιμαίας, διατηρούν στό χρόνο τή μνήμη του. Πά
νω όμως άπό τά μαρμάρινα Αναμνηστικά, ό Ιεράρ
χης ζή μέσα σ’ αΰτό τό ’ίδιο τό έργο του.

Στά πλαίσια των νέων καιρών, πού δέν σηκώ
νουν άληπασαδισμούς, ό Ιεβασμιώτατος Σεραφείμ, 
διάδοχος τού Σπυρίδωνα, συνεχίζει μέ ψυχή καί νοΰ 
τήν παράδοση τοΰ προκατόχου του. Δέν βρέθηκε 
στήν Ανάγκη αύτός νά ξεκινήση άπό τό άλφα.

Πλούσια έξωπλισμένη ή έπαρχία σέ φιλανθρω
πικά, καλλιτεχνικά, έκπαιδευτικά, κοινωφελή ιδρύ
ματα. *Η πιό Φτωχή περιοχή μέ τούς Ισχυοότερους 
οργανισμούς. Άκόμα καί πρίν άπό τήν Απελευθέ
ρωση τής πόλεως. Άφοΰ ό κατά καιρούς Μητρο
πολίτης ώς έκπρόσωπος των κληροδοτημάτων είναι 
άπό τούς κυριωτέρους μετόχους τής ‘Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Τά πάντα : κοατικά. ιδιωτικά, δηΐμοτικά. ’Εθνι
κό ’Ορφανοτροφείο Θηλέων. Μέκκειο ΟίκοτοοΦεΐο 
Θηλέων. ’Εθνικό Αγροτικό Οίκοτοοψεΐο, πού ανή
κει στή δύναμη τού υπουργείου Πρόνοιας, Γηροκο
μείο, Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Δημοτικό Νοσοκο
μείο, Κρατικό ’Άσυλο Ανιάτων, Κρατικό Σανατό
ριο.

Αγροκήπιο, ΓεωογοκτηνοτροΦικός Σταθμός, Δα
σικό Φυτώοιο, Σταθμός Εδαφολογίας καί Λιπάν- 
σεως, φιλαρμονική τοΰ Δήμου, δυό ’Ωδεία, Σύλλο
γος Καλλιτεχνών.

Γυναικείες όργανώσεις, όπως τό Φιλότπωχον 
Ταμείον, ό Πνευματικός Φάοος, ό Απόστολος Παύ
λος (θρησκευτικά σωματεία αυτά). Ή Παντάνασσα 
μέ σκοπό τήν καταπολέμηση τοΰ Αλκοολισμού.

Πόσα άκόμα... "Ισως περισσότερα άπ’ αυτά πού 
άνέφερα.

Πέντε ήμερήσιες έφημερίδες ελέγχουν τή ζωή τής 
έπαρχίας. Κάπως πολλές για πόλη 45.000, δταν 
ή Αθήνα μέ τά δυό της περίπου εκατομμύρια δέν 
έχει περισσότερα άπό οχτώ καθημερινά έντυπα.

"Οση δμως κΓ άν είναι ή άνάπτυξη υπάρχουν 
ακόμη πολλά περιθώρια γιά νά έκδηλώση ό σημερι
νός Δεσπότης τήν δραστηριότητα του. Νέος, ζωντα
νός ιεράρχης, μέ πλατειές Αντιλήψεις γιά τά έκκλη- 
σιαστικά καί τά κοινωνικά προβλήματα, στρέφεται 
πρός κάθε κατεύθυνση. "Ετοιμο τό Οικοτροφείο, πού 
εΐναι έργο δικό του καί προορίζεται γιά τή σπου- 
δάζουσα νεότητα. "Εργο του οί υγειονομικοί στα-
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Μεγύλα κέντρα, νέες πλάζ καί νέοι άοφαλτοστρωμένοι δρόμοι μεταμορφώνουν τή Λίμνη των

Τουριστικά Ιργα 
ρεταρορφώνουν

τών ’Ιωαννίνων.
Σέ Λίγο θά θυρίζη

ΈΛβετία Wmtom

καφέ. Νά μή φύγη χωρίς νά τούς τιμήση, δίχως νά 
τούς εύλογήση. Τέτοιο γεγονός καί νά τόν χάσουν 
στό άψε-σβήσε. Ευλογεί ό Δεσπότης, άλλά δεν μέ
νει. Ούτε γιά καφέ. Είναι τόσο βιαστικός ό φιλο
ξενούμενος του...

'1Ca$tn0d‘“Tr«poapx στό παρακάτω χωριό, στούς 
Κήπους. Μττάγια τό παλιό του ονομα. Μεγαλύτερο 
αύτό. Διακόσιοι πενήντα οΙ χόττοικοι, 25 οί μα
θητές.

Θεία γαλήνη. Ποιος νά τή διοτταράξη; Τά κου
δούνια των ποιμνίων πού βόσκουν συνοδεύουν τό 
λόγο. Διαπιστώσεις, άνησυχίες, έλπίδες, προοπτι
κές γιά τό μέλλον. ’Αναξιοποίητη ή ευλογία τής 
φύσεως. Δάση άπό έλατα, πεύκα, όξυές, φουντου- 
χιές, βελανιδιές, φλαμουριές. Ή όρεινη όμορφιά. 
Μεγαλειώδης παραπέρα καί έπιβλητική ή χαράδρα 
τού Βίκου, έκτείνεται σέ μήκος είκοσι χιλιομέτρων.

Ίωαννίνων καί μεταβάλλουν τόν χώρο τής Ιστορικής ηόλεως σέ Θαυμάσιο έλβετικό τοπίο.

Θμοί τής υπαίθρου. Ζωηρή ή κοινωνική καί φιλαν
θρωπική δράση του.

Άπό τά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ό Μη
τροπολίτης είναι όί κενές έφημεριακές θέσεις. Τριαν- 
ταπέντε κοινότητες χωρίς παπά. Υπάρχει παντού 
δάσκαλος. ’Απουσιάζει ό παπάς. Μή υποτιμάτε τή 
σημασία του, άκόμη καί άν είναι ψυχρές οί σχέ
σεις σας με τήν έκκλησία. Χωριό χωρίς παπά εί
ναι χωριό υπό διάλυση. Δεν κρατάς τό χωρικό Ο
ταν ξέρη δτι στις δύσκολες καί τίς καλές του ώ
ρες δέν θά βρεθή τό πετραχήλι τού ιερέα. Νά μή 
φυγή άπό τή ζωή άβάψτιστο τό άοοωστο νήπιο, νά 
μή άποχωρήση ό ίδιος χωρίς τή Θεία Μετάδοση, νά 
μή μείνη άταφος ό νεκρός.

Καλύτερα ένας παπάς, έστω καί άγράμματος, 
παρά χωριό χωρίς Ιερέα.

Ή άποψη τού Μητροπολίτη είναι δτι γιά νά 
καλυφθούν τά κενά πρέπει νά περιορισθούν στό έ- 
λάχιστο τά προσόντα πού ζητούμε άπό τούς έφη.με- 
ρίους. "Ας μή είναι θεολόγοι. Που νά τούς βρής; 
Πηγαίνει νά ζήση σέ χωριό μέ τριάντα ώς σαράντα 
οικογένειες άτττόφοιτος θεολογικής σχολής; Οϋτε ά- 
πόφοιτοι γυμνασίου παρουσιάζονται γιά χειροτο- 
νία, κΓ άς αυξήθηκαν οί άπσδοχές των Κληρικών. 
Τή χειροτονία αποκρούουν καί οί δάσκαλοι πού ή
δη υπηρετούν σέ γωριά καί θά μπορούσαν νά συν
δυάσουν τίς δύο Ιδιότητες.

Δέν άπομένουν παρά δσοι μοναδικό τους τίτλο 
σπουδών έχουν άπολυτήριο Δημοτικού. Καί πάλι νά 
δούμε άν κι* άπ’ αυτούς θά προσέλθουν υποψήφιοι 
γιά τό ιερατείο.

Έπιμείναμε στό θέμα γιατί είναι άπό τά πιό 
ζωτικά πού συναντά κανείς σέ δλε^ τίς άκριτικές 
περιοχές μας. "Ισα-ίσα έκεί πού δεν έπιτρέποντσι 
κενά.

Στά Ζαγοροχώρια

Ό Σεβσσμιώτατος είχε τήν καλωσύνη νά μάς 
δώση τήν ευκαιρία μιας έπισκέψεως στά Ζαγοροχώ
ρια. Τόσο γρήγορης. Σά νά περάσαμε άπό πάνω 
τους μέ άεροπλάνο. Άλλος κόσμος. Βορειοανατο
λικά των Ίωαννίνων, πέρα άπό τό όρος Μιτσικέλι, 
έκεί όπου ή ιστορία τοποθετεί τήν άρχαία Παρω

ραία. Σαρανταέξη χωριά που φθίνουν σήμερα, πε
ριμένουν τήν άναγέννησή ταυς. "Αγνωστοι καί έγκα- 
ταλελειμμένοι παράδεισοι. Θά μπορούσαν νά είχαν 
τήν ανάπτυξη των χωριών τού Πηλίου. Πολλές οί 
ομοιότητες. Καί οί δύο αυτές πράσινες ζώνες άνα- 
πτύχθηκαν άνεξάρτητες άπό τόν Τούρκο κυρίαρχο. 
Καί στίς δυό τό μεταναστευτικό συνάλλαγμα έγι
νε δημιουργός τού πολιτιστικού κλίματος πού δύ
σκολα συναντά κανείς σέ άλλα χωριά μας. Οικοδο
μές έτη βλητικές, σχολεία καί έκκλησίες. Μεγάλη 
στό παρελθόν ή οικονομική άκμή τους. Ή μετανά
στευση όμως πού τά δημιούργησε, ή ίδια μετανά
στευση τά νέκρωσε. Καί τό μέν Πήλιο διατηρεί καί 
αυξάνει τήν εΰρωστία του.

Διαφορετική ή μοίρα στά Ζαγοροχώρια. Υπάρ
χουν ρ(ωριά πού έπαυσαν νά κατοικούνται, κΓ άλ
λα, τοσο άραιοκατοικημένα σά νά έχουν έρη,μωθή.

Χωριά όπως οί Νεγάδες. Εκατόν έξήντα πέντε 
οί κάτοικοι. Πάλι καλά. Είναι άλλα μέ λιγώτερους. 
Δεκαπέντε οί μαθητές τοΰ σχολείου. Θά δήτε καί 
σχολεία μέ τέσσερις. Υπάρχουν δέ καί χωριά όπου 
τά σχολεία είναι κλειστά έλλείψει μαθητών. Πάν
τως, όπου υπάρχει μαθητής, υπάρχει κςχί δάσκαλος.

Σέ μέρα πανηγυρεως φθάνουμε στίς Νεγάδες. 
Ξαφνική ή έμφάνιση τού Δεσπότη. Χαρές πού έκαναν 
όταν σέ ώρα λειτουργίας τόν είδαν νά μπαίνη άνει- 
δοποίητα στό ναό του Αγίου Γεωργίου καί ν’ ά- 
σπάζεται τήν Εικόνα. Ναός μεγάλος γιά τόν πλη
θυσμό τού χωριού, μπορεί νά χωρέση τό σύνολο 
τών κατοίκων κΓ άλλους τόσους. Έκκλησία μέ ά- 
τμόσφαι.ρα. Τό ήμίφως στό έσωτερικό. Γυναικωνί- 
της, όπου διατηρούνται άκόμα τά καφοεσωτά του.

Δέν άποτελεϊται τό, έκκλησίασμα άτπό τους «χω
ριανούς» πού νομίζετε. Μέ ένδυμα πόλεως όλοι· 
πουκάμισο, σακάκι, γραβάτα οί άντρες. Τό ’ίδιο 
καί σί γυναίκες: Έμφάνιση άστική.

Άπό κοντά κι’ δ δάσκαλος, ήρωας τής υπαί
θρου.

Στον αυλόγυρο τό έκκλησίασμα σχηματίζει κύ
κλο γύρω στό Δεσπότη· φιλούν τό χέρι του, θωπεύ
ουν τό ράσο του.

Λουλούδια κόβουν άπό τούς γειτονιχούς κήπους 
καί τού φέρνουν οί γυναίκες. Προσκλήσεις δεξιά 
κΓ άριστερά. Τουλάχιστον γιά ένα γλυκό, γιά ένα

Θά ξαναρχίση ή ζωή

Χωριά πού άλλοτε άνθούσαν. Τώρα σ’ όλη αυ
τή τήν ορεινή κοινωνία δέν άπομένουν παρά 6.500 
ψυχές. ‘Εκατόν πενήντα γιά κάθε χωριό.

Ή διαρροή σταμάτησε. "Οσοι ήταν νά φύγουν 
έφυγαν. Νέα στοιχεία, γύφτοι ^ καί Σαρακαττσάνοι/ 
άρχισαν νά καλύπτουν τά κενά. Οί πλανήτες που 
γίνοναι άστοί. Τους είδαμε άστοποι η μένους καί 
στή Θράκη. ‘Υπάρχει κοινότητα στά Ζαγοροχώρια 
-πού έχει πρόεδρο γύφτο. Πού νά τό φαντασθή ό ’Α
θηναίος έπισκέπτης, όταν καλούσε τούς Ζαγορια- 
νούς νά μείνουν στη γή τους. «Άν φύγετε θά σάς 
πάρουν τά σπίτια οί γύφτοι», ήταν ή προειδοποίη
ση τοΰ άπρόσεκτου άνθρώπου τής πόλεως. Συνέβη 
όμως στό χωριό έκείνο γύψτος νά είναι ό πρόεδρος 
καί νά παρίσταται στήν έπί τού ορούς όμιλία....

Δέν χοειάζεται καί μεγάλη προσπάθεια γιά νά 
συγκρατηθή ό κόσμος καί ν* άναπτυχθή & Τουρι
σμός — ό έσωτερικός — στήν περιοχή έκείνη. 
Άγνωστη στό πλήθος των ‘Ελλήνων. Οϋτε τήν ύπο-ι 
πτεύονται οί μετακινούμενοι. Άλλά κΓ άν τήν υ- 
ποπτευθούν, πώς νά πάνε, πού νά μείνουν; Πενιχρά 
τά αιτήματα : "Ενα Δασαρχείο στην δασώδη περιο
χή. "Ενας γιατρός γιά ν’ άττοδημοΰν μέ τή συμπα
ράστασή’ του οί άρρωστοι καί οι γέροι. "Ενας πα
πάς γιά την τελετή τής προπομπής· δρόμοι έκεί 
οπού δέν υπάρχουν άκόμα.

Πρός τήν κατεύθυνση τής άξιοποιήσεως τών Ζα- 
γοριών άρχισε νά κινήται ή Εταιρία ’Ηπειρωτικών 
Μελετών. Δεκάξη έχατομμύρια έχουν διατεθή γιά 
τό σκοπό αυτό. Ξενώνας μέ 64 κλίνες στό Μονο- 
δέντρι. Σπίτια άγοράζονται σέ άλλα χωριά τού ό- 
ρεινού συγκροτήματος γιά νά διασωθούν άπό τή 
"φθορά καί νά δημιουργηθούν τουριστικοί χώροι. 
Μιά καλή άρχή. Νά αίσιοδοξήσουμε τόσο, ώστε νά 
πιστέψουμε πώς θά ξανανθίση ή ζωή καί θά γίνουν 
κέντρα θερινού καί χειμερινού τουρισμού τά χωριά 
αυτά που τώρα ζούνε μοεκρυά άιτό τό Θεό καί αγνω
σία στούς άνθρώπους; -

^ΡΣ
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Τό συναρπαστικό αφήγημα τής Όριάνα 

Φαλλάτσι γιά την οικογένεια Κέννεντυ (πού 

κατ’ άποκλειστικότητα στήν Ελλάδα δημοσι
εύει ό «Ταχυδρόμος») έξιστορεΐ σήμερα τήν 
άρχή τής «μαύρης μοίρας» τής οικογένειας 
των Ιρλανδών μεταναστών πού ξεκίνησε άπό 
τήν άκρα άθλιότητα γιά νά φτάση στήν άνω- 
τάτη — πολιτική καί οίκονομική — κορυφή των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις αλλεπάλληλοι θά
νατοι σφραγίζουν τήν μοίρα τών Κέννεντυ λί
γο πρίν λήξη ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος: 
Στίς βελγικές άκτές βρίσκει τραγικό θάνατο 
σέ ώρα πολεμικής αποστολής ένας γενναίος 
πιλότος: Ό Τζό Κέννεντυ — ό μεγάλος γυιός. 
Λίγο άργότερα ό Ούΐλλιαμ Κάβεντις, γαμ
βρός τών Κέννεντυ, συναντά τόν θάνατο — οΐ 
γερμανοί καταρρίπτουν τό άεροπλάνο του πά
νω άπό τήν Μάγχη. Καί υστέρα άπό τέσσερα 
χρόνια ή Καθλήν Κέννεντυ, σύζυγος του σκο

τωμένου Ούΐλλιαμ Κάβεντις, βρίσκει τραγικό 
θάνατο σέ άεροπορικό δυστύχημα. ’Απτόητοι 
όμως οΐ Κέννεντυ συνεχίζουν. Ό Τζών Φίτζε- 
ραλντ Κέννεντυ είσέρχεται στήν πολιτική μέ 
βοηθό τόν Μπόμπ Κέννεντυ, ένα δυναμικό, τό-

μολονότι πληγωμένος κατάφερε νά όδηγήση τούς 
άνδρες του καί νά φθάσουν σ ένα χωριό Ιθαγενών. 
’Εγραψε πάνω σ’ ενα κέλυψος κοκκοψοίνικος ένα 
μήνυμα καί τό μήνυμα αυτό τό βρήκε ένα άμερικα- 
νικό περιπολικό πού ήρθε καί τούς έσωσε. Μά ή 
οικογένεια Κέννεντυ έμαθε τό νέο μιά βδομάδα άρ
γότερα. Τό έμαθε άπό τό ραδιόφωνο, ένώ μέχρι ς έ- 
κείνη τήν στιγμή τόν είχαν γιά χαμένο. Ό Τζό πε
ριορίστηκε νά τηλεγραφήση: «Τζών, άγαπημένε μου 
Τζών, δόξα τώ Θεώ!» ένώ ή Ρόζ έτρεξε στήν εκ
κλησία καί μαζί μέ τόν Μπομπ έξομολογήθηκε καί 
κοινώνησε. Ό Μπόμπ ήταν άνήσυχος. Προτού μά
θουν γιά τόν. Τζών είχε λάβει ένα γράμμα άπό τόν 
Τζό τόν νεώτερο: «Κι* έσύ τί άποφάσισες; ’Εγώ

θά σέ συμβούλευα τήν ναυτική άεροπορία».
—Δέν φαντάζομαι νά θέλης νά καταταγής κι* 

έσύ! άγανάκτησε ό πατέρας του.

—Ναί, μπαμπά, άπάντησε ό Μπόμπ.

Στίς 5 ’Οκτωβρίου 6 Ρόμπερτ πήγε στό στρα
τολογικό γραφείο τής Βοστώνης καί κατετάγη ώς 
έφεδρος ναύτης, καί τόν έπόμενο Μάρτιο μπήκε σέ 
ένεργό υπηρεσία σέ ένα στρατόπεδο ναυτικής έκ- 
παιδεύσεως, κοντά στό Πανεπιστήμιο του Χάρ- 
βαρντ. Δέν είχε κάν ψθάσεί τά 18 του χρόνια. Κα- 
τατάγηκε άπό άγάπη γιά τόν Τζό τόν νεώτερο καί 
τόν Τζών. Ό Τέντ, αυθάδης καί όξυδερκής, τόν ά- 
ποκαλοΰσε κοροϊδευτικά «τό κομπλέξ τού Τζό καί 
τού Τζών». "Οσοι τόν γνώρισαν έκείνη τήν έποχή 
λένε πώς ήταν όμορφος νεαρός, μέ ωραίο στρογ
γυλό προσωπάκι, ξανθά μαλλάκια, ντροπαλός μέ- 
χρις άπελπισίας. Κοκκίνιζε μέ τό παραμικρό καί 
δέν σέ κυττούσε ποτέ στά μάτια. Δέν ζωντάνευε πα
ρά μόνον δταν έπαιζε ψουτμπώλ καί έλεγε άπο- 
φθεγματικά: «Εκτός άπό τόν πόλεμο, δέν υπάρ
χει τίποτα πού νά έτοιμάζη τά Άμερικανόπουλα 
γιά τήν ζωή τόσο καλά όσο τό φουτμπώλ».

Τό θυελλώδες χρονι
κό μιας μεγάλης οι
κογένειας αοό διαΜ-

■
ίης ίί"

νοδος μιας φαμίλιας
με

ταναστών, ποό έφθα- 
σέ στήν άνώτατη κο
ρυφή, πολιτική καί 
κοινωνική, τών Ήνω- 
μένων Πολιτειών, ώ
στε νά τήν άποκαλούν 
κάί «Δυναστεία».

Οπωσδήποτε τόν Αύγουστο του 1943, ό Τζών

τε, νεαρό «πού δέν ήξερε νά χάνηΐ»

Ε
ΤΣΙ βρέθηκαν νά έχουν καταταγή στόν ά- 

μερικανικό στρατό τρία άπό τά παιδιά 
τού Τζό Κέννεντυ. Μά ό πρώτος πού α
ψήφησε την μοίρα δέν ήταν ό Τζό ό νεώ- 

τερος, άλλά ό Τζών — ό μελλων Πρόεδρος. Τόν έ
τρωγε ή άνυπορονησία καθώς ήταν κλεισμένος σ’ έ

να γραφείο στην Ουάσιγκτον, βαριόταν νά «άθεται 
όλη μέρα σέ μιά καρέκλα καί κατάφερε τόν πατέρα 
του νά ζητήση τήν μετάθεσί τρυ σαν χάρι άπό τόν 
παλαιό του φίλο τή^ Ούώλ Στρητ καί τώρα υφυ
πουργό Ναυτικών, τον Τζέημς Φόρεστερ. Μέσα σέ 
λιγώτερο άπό Ι^^^^^^^άθεσί του ύπογράφηκε 

ώταν.στόν Ειρηνικό, 
σημεία.

Τό έλεγε έπειδή ήταν ένα απόφθεγμα τού Τζό 
καί τού Τζών.

Καί μετά ήρθε ή σειρά τού Τζό τού νεώτερου. 
Έκπαιδεύθηκε έναν χρόνο στήν άεροναυτική βάσι 
τή$ Τζάκσονβιλ καί πήρε τό δίπλωμα τού πιλότου. 
Τόν Σεπτέμβριο τού 1943 έφυγε άπό τήν Αμερική 
σχεδόν μαζί μέ τήν Καθλήν. "Εψθασαν κι’ οί δυό 
στό Λονδίνο. ’Εδώ ή Καθλήν ξανασυναντήθηκε μέ κά
ποιον πού γνώριζε καί συμπαθούσε άπό πρίν, τόν

Τό τί συνέβη έκεί τό ξέρουμε πολύ καλά δλοι μας. 
’’Εχει γραφή σέ χιλιάδες άρθρα καί βιβλία καί έγινε 
ακόμη καί ταινία κινηματογράφου. Στίς 2 Αΰγού- 
στου 1943 τό ΡΤ 109, πλοίο, δπου υπηρετούσε ό 
Τζών, τορπιλλίστηκε άπό ένα γιαπωνέζικο. Δέκα 
μόνον άνδρες τού πληρώματος σώθηκαν καί μαζί 
μέ τόν Τζών, κατάφεραν, ύστερα άπό δώδεκα ώρες 
κολύμπι, νά φθάσουν σ’ ένα έρημο νησάκι. ιΟ Τζών 
είχε τραυματισθή σοβαρά στήν σπονδυλική στήλη, 
καί άπ’ τό τραύμα αυτό τού έμεινε γιά πάντα μιά 
άναπηρία. ’Ακόμη καί ύστερα άπό είκοσι χρόνια 
τόν πονούσε καί κατά έποχές αναγκαζόταν νά ψορή 
έναν σιδερένιο θώρακα. ’Ακριβώς γι’ αυτόν τόν 
λόγον, έπειδή φορούσε αυτόν τόν θώρακα, δέν κα
τάφερε νά σκύψη καί νά γλυτώση τίς υπόλοιπες 
σφαίρες ύστερα άπ’ τήν πρώτη έκπυρσοκρότησι στό 
Ντάλλας, στίς 22 Νοεμβρίου 1963.

"Ενας γάμος διχάζει 
τούς Κέννεντυ
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Ούΐλλιαμ Κάβεντις, μαρκήσιο τού Χάριγκτον, διά
δοχο του δέκατου δουκός τού Ντέβονσάϊρ. 'Υπηρε
τούσε τώρα στους Γκλντστρήμ Γκάρντς. ’Ήθελε 
νά τόν παντρευτή καί κανείς οέν τής έδινε την συγ- 
κατάθεσί του. Ούτε οί Κάβεντις έπειδή ή Καθλήν 
δεν ήταν διαμαρτυρομένη, ούτε οί Κέννεντυ έπειδή 
ό Ούΐλλιαμ δεν ήταν καθολικός. Ό γέρο Τζό τής 
είχε γράψει πώς δεν θά την ξαναδεχόταν ποτέ πιά 
στό σπίτι του. Ή Ρόζ τής είχε γράψει πώς δέν θά 
την θεωρούσε πιά κόρη της. Ό Τζό ό νεώτερος ή
ταν ό μόνος πού την ένεθάρρυνε νά κάνη «δ,τι διά
βολο τής άρέσει καί νά μην σκοτίζεται γιά νά πά- 
ρη άδεια άπ’ τούς άλλους». Μερικά χρόνια άργότε- 
ρα ή Καθλήν έλεγε: «"Οπως πάντα, ό Τζό ό νεώ
τερος άποδείχθηκε ό πιό έξυπνος, ό πιό φιλελεύθε
ρος, ό πιό ύψηλόψρων. Ό Τζών μέ αντιμετώπιζε μέ 
την αδιαφορία. '0 Τζών, ξέρετε, δέν στάθηκε ποτέ 
του τύπος έγκάρδιος. '0 Μπόμπ εϋρισκε πώς ή μα
μά καί ό μπαμπάς είχαν δίκιο. '0 Μπόμπ δέν στά
θηκε ποτέ του έπαναστάτης. Ό Τέντ ήταν άγοράκι 
δώδεκα χρόνων κΓ έξ άλλου, ό Τέντ δέν έκτίθεται 
ποτέ του. Μά ό Τζό ό νεώτερος μέ βοήθησε, μέ 
προστάτεψε, μου παραστάθηκε άπ’ όλες τις από
ψεις. Τό ηθικό θάρρος του δέν ήταν λιγώτερο άπ’ 
τό φυσικό του θάρρος. "Οχι, ούτε καί σ' αύτήν την 
περίπτωσι δέν παράλειψε νά άποδειχθή ό καλύτε
ρος τής οικογένειας».

Στον γάμο, πού έγινε τόν Μάιο τού 1944 καί 
πού ήταν μιά σύντομη τελετή στό ληξιαρχείο άπό 
τούς Κέννεντυ, μόνον ό Τζό ό νεώτερος ήταν πα
ρών. 'Ο Τζών δέν έστειλε κάν ένα τηλεγράφημα καί 
ό Μπόμπ ξέρουμε τί έκανε: έτρεχε μέ τήν μαμά 
του καί έκανε δωρεές στά μοναστήρια γιά νά πα- 
ρακαλούν οί καλογριές τόν Θεό νά συγχωρήση τήν 
αιρετική. Δέν τόν είχε άλλάξει ούτε κάν ό πόλεμος, 
ούτε κάν ή άνακάλυψις τής άρετής, πού λέγεται 
θάρρος. Στά δεκαοχτώ του χρόνια άρχιζε ν’ άνακα- 
λύπτη τί είναι τό φυσικό θάρρος, μά δέν ήξερε 
καθόλου τί πράγμα είναι τό ηθικό θάρρος. "Εμενε 
φυλακισμένος μέσα στόν στενόχωρο κόσμο του μέ 
τά κεριά, τίς ρακέττες τού τέννις, τίς μπάλλες καί 
τις εϊκονίτσες.

Ό τραγικός θάνατος του Τζό

Καί ξαφνικά, ή τραγωδία. Συνέβη τόν Ιούλιο 
τού 1944, όταν ό Τζό είχε τελειώσει τήν θητεία 
του στήν ’Αγγλία καί ετοιμαζόταν νά γυρίση στην 
Αμερική.

Κατά τύχην τά V 2 τού Χίτλερ άρχισαν εκείνη 
τήν εποχή νά πέφτουν πάνω στό Λονδίνο. Κατά 
τύχην έκτοξεύονταν άπό μιά βάσι στίς βελγικές α

κτές, πού δέν μπορούσε νά βομβαρδισθή μέ μιά κα
νονική άεροπορική έπιδρομή. Κατά τύχην ήρθε σέ 
κάποιον μιά άπελπισμένη ιδέα: νά φορτώσουν ένα 
Λιμπερέητορ ΡΒΥ4 μέ δέκα τόννους έκρηκτικές ύ
λες, νά τό οδηγήσουν μέχρι τίς βελγικές άκτές, έ- 
κεί οί πιλότοι νά πηδήξουν έξω καί έπειτα τά άερο- 
πλάνα πού θά συνόδευαν τήν άποστολή νά τό τηλε- 
κατευθύνουν στήν βάσι των V 2. Κατά τύχην δέν 
βρισκόταν κανείς έθελοντής γιά τήν άποστολή αύ- 
τή. Κατά τύχην, ό Τζό ό νεώτερος καί ό δεύτερος 
πιλότος του ό Ούΐλφορντ Ούΐλυ, πήγαν νά υπογρά
ψουν τά χαρτιά γιά τήν επιστροφή τους στήν ’Αμε
ρική, άκριβώς τήν στιγμή πού ζητούσαν τούς δύο 
έθελοντάς. Ό Τζό είχε τήν πέννα στό χέρι του καί 
έσκυβε στό χαρτί νά ύπογράψη. Στάθηκε άναποφά- 
σιστος μιά στιγμή καί μετά γύρισε στόν Ούΐλυ καί 
ρώτησε: «ΟΚ;» '0 Ούΐλυ άπάντησε «ΟΚ!» ΚΓ έ
τσι ξεκίνησαν οί δυό τους πάνω σ’ έκεΐνο τό Λιμ- 
περέητορ. Ό Τζό μόλις είχε κλείσει τά 29 του 
χρόνια. ‘Ο Ούΐλυ ήταν 35 χρόνων. Ξεκίνησαν συνο- 
δευόμενοι άπό τά άεροπλάνα πού έπρόκειτο νά τη- 
λεκατευθύνουν τό Λιμπερέητορ, άφού έκεϊνοι θά εί
χαν πηόήξει μέ τό άλεξίπτωτο. "Εφθασαν πάνω άπ’ 
τήν Μάγχη. Κ ατευθυνόνταν πρός έκεΐνο τό σημείο 
τής βελγικής άκτής. "Εδεσαν καλά τά άλεξίπτωτά 
τους. "Ανοιξαν τίς θυρίδες. «"Ετοιμοι!» είπε ό άρ- 
χηγός τού σμήνους. «"Ενα, δύο...» Τό άεροπλάνο 
έξερράγη προτού προφτάσουν νά πηδήξουν. Καί οί 
δυό άεροπόροι διαλύθηκαν μαζί του.

ρειά σιωπή έπεσε στόν κήπο. "Οταν γύρισε πίσω ό 
Τζό, τό πρόσωπό του ήταν γκρίζο. Ό Τζών σναση- 
κώϋηκε λιγάκι στό κρεβάτι του, άκουμπώντας στόν 
άγκώνα του. Ή Ρόζ έφερε καί τά δυό της χέρια 
στό στόμα. 'Ο Μπόμπ πλησίασε τήν Γιουνίς κΓ ε
κείνη του έσφιξε τόν ώμο. «Ό Τζό είναι νεκρός», 
είπε ό γέρο Κέννεντυ. Μετά, χωρίς νά προσοέση 
τίποτα άλλο, άνέβηκε στήν κάμαρά του καί κλείστη
κε εκεί. "Εμεινε κλεισμένος έκει μέσα ουσιαστικά 
έναν μήνα, μέχρι τήν ημέρα πού ήρθε ένας υπάλ
ληλος τής άγγλικής πρεσβείας καί ζήτησε νά τόν 
δή. Κατέβηκε στήν βιβλιοθήκη καί εκεί ό υπάλλη
λος τής πρεσβείας τού είπε πώς ό Ούΐλλιαμ Κά- 
βεντις είχε πεθάνει κΓ αύτός, είχε καταρριφθή καί 
τό δικό του άεροπλάνο πάνω άπό τήν Μάγχη. Ή 
Καθλήν, μαρκησία τού Κάβεντις, ήταν χήρα. Καί 
ύστερα άπ’ αύτό πέρασαν τέσσερα χρόνια πού ή 
Καθλήν τά πέρασε κοντά στά πεθερικά της στό 
Λονδίνο, ήταν Κάβεντις καί όχι πιά Κέννεντυ. "Υ
στερα άπ’ τά τέσσερα αύτά χρόνια, καλοκαίρι 
πάλι, ό γέρο Κέννεντυ θέλησε νά τήν ξαναδή καί 
τηλεφώνησε άπό τήν Κυανή ’Ακτή όπου περνού
σε τίς διακοπές του. Τής είπε πώς είχε πιά τε
λειώσει ή έποχή των παρεξηγήσεων, τής ζήτησε νά 
έρθη νά τόν βρή στίς Κάννες, οπού θά ήταν καί 
ή Ρόζ. Ή Καολήν ήταν πανευτυχής. Καί γιά νά 
κάνη πιό γρήγορα παρακάλεσε έναν φίλο τους νά 
τήν πάη ώς τό άεροδρόμιο τής Νίκαιας μέ τό ιδιω
τικό του άεροσκάφος. Ήταν μιά νύχτα συννεφια
σμένη. Ξαφνικα τό άεροπλάνο άρχισε νά χάνη ϋψος 
καί έπεσε πάνω σ’ ενα βράχο. Ό γέρο Κέννεντυ 
δέν ξαναεϊδε ποτέ τήν Καθλήν. Είδε τό πτώμα τής 
Καθλήν. Πάνω στό φορείο πού τήν πήγαινε στό νε
κροτομείο, ή Καθλήν ήταν κομματιασμένη, άγνώ- 
ριστη.

Ήταν 2 Αύγούστου 1944, έπέτειος του τραυ
ματισμού τού Τζών καί ήμερομηνία κατά τήν οποία 
ό Τζό ό νεώτερος θά έπρεπε κανονικά νά γυρίση 
στήν πατρίδα του. Ήταν Κυριακή. 'Ολόκληρη ή οι
κογένεια ήταν συναθροισμένη στό Πάνις Πόρτ καί 
μετά τήν άφιξι τού Τζό τού νεώτερου δεν θά έλειπε 
πιά παρά μόνον ή Καθλήν, πού ήταν ήδη μαρκησία 
τού Κάβεντις καί τήν είχαν άποκηρύξει οί γονείς. 
7 Ηταν κΓ ό Τζών έκεΐ, βρισκόταν σέ άνάρρωσι καί 
ήταν ξαπλωμένος σ’ ένα κρεβάτι στήν ρέση του 
κήπου. Ήταν κΓ ό Μπόμπ, μέ στολή πια. Γιά νά 
υποδεχθούν τόν Τζό τόν νεώτερο, είχαν καταφθάσει 
καί οί δυό τους, ό Μπόμπ μέ ειδική άδεια άπ’ τήν 
βάσι έκπαιδεύσεως, ό Τζών άπό τό ναυτικό νοσο
κομείο. Ή Ρόζ είχε έτοιμάσει νά δειπνήσουν στό 
ύπαιθρο. Έκανε ζέστη καί ήταν όλοι χαρούμενοι. 
Μά κατέφθασαν δυό παπάδες καί είπαν στόν υπη
ρέτη ότι ήθελαν νά μιλήσουν μέ τόν κύριο Κέννεντυ. 
Γό θέμα ήταν σοβαρό. Ό Τζό σηκώθηκε καί πήγε 
μόνος του νά τούς βρή στήν βιβλιοθήκη. Μιά βα-

Τί νοιώθει ένας νέος πού δέν είναι καλά - καλά 
ούτε 19 χρονών, όταν χάνη τόν ήρωά του, τόν ά- 
όερφό του, τό'1 φίλο του; "Ενας νέος πού, άπό πολ
λές άπόψεις είναι άκόμη παιδί, υποφέρει άπό χί- 
λιων ειδών μοναξιές, χίλιων ειδών συμπλέγματα, χί- 
λιων ειδών άμφιβολίες;

— Νά σάς πώ έγώ τί νοιώθει, λέει ό φίλος 
του Κένεθ Ο’ Ντόννελ. Νοιώθει φοβερά ένοχος ε
πειδή κάθεται εκεί, στόν κήπο του, άντί νά είναι 
στό μέτωπο. Νοιώθει μιά μεγάλη άνάγκη νά κάμη 
κάτι. Κάτι γιά νά έξαγοράση τό κρίμα του, κάτι 
γιά νά ξεχάση. Καί αισθάνεται καί λιγάκι πώς 
θάθελε νά πεθανη.

Μαζί μέ τόν πόνο^ομσκωνε μέσα στόν Μπόμπ 
καί ένα είδος ζήλε^^ίτπού τόν 
είχε

Ή άπονοήτευσι τοΰ ναύτη Μπόμπ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
TON 

KENNENTY

σοχή τού Πάπα. Μιά άλλη ζήλεια, έποικοδομητική. 
Καιρός ήταν πιά νά πάψη νά μένη σάν κομπάρσος 
στό Χάρβαρντ, καιρός ήταν νά κόμη κΓ αυτός κά
τι. Καί άν 6 μπαμπάς του δεν ήθελε νά τόν βοη- 
δήση; 'Ωραία! Θά τά κατάφερνε μόνος του! Δέν 
είπε λέξι στόν πατέρα του. Γιά πρώτη φορά στην 
ζωή του πήρε μόνος του μιά άπόψασι καί τήν έ- 
ξετέλεσε καί μόνος του. Πήγε μόνος του στήν 
Ούάσιγκτον. Ζήτησε νά μιλήση μέ έκεΐνον τον 
Τζέημς Φόρεσταλ πού .είχε τακτοποιήσει τις υπο
θέσεις τού Τζών. Ό Φόρεσταλ έδειξε μεγάλη κα- 
τανόησι καί κανόνισε νά μπαρκάρη ό νεαρός στό 
καταδρομικό πού έφερε τό όνομα τού άδερψού του 
«Τζόζεψ Κέννεντυ, ό νεώτερος». Ό Μπόμπ πάτησε 
έκεί πάνω γιά πρώτη φορά τό πόδι του στις 2 
Φεβρουάριου 1945. Καί τόν κατατρόπωσε μιά 
μοίρα πού δέν στάθηκε ποτέ καλή μαζί του. Τό 
καταδρομικό δέν βγήκε ποτέ του άπό τήν Καραί- 
βική καί ό Μπόμπ δέν είδε ποτέ του μάχη. Δέν 
είδε ποτέ του κανόνι νά ρίχνη, άνδρα νά πεθαίνη, 
δέν γνώρισε ποτέ τόν φόβο, τήν άγωνιώδη άναμονή 
•’■ήν ώρα πού πέψτει κάποιο βλήμα. "Ολους τούς 
επομένους μήνες καί μέχρι τήν Χιροσίμα, έμεινε 
ναύτης δευτέρας τάξεως. "Επλενε καταστρώματα, 
έστρωνε κρεβάτια, καί τό πολύ - πολύ νά* έψαχνε μέ 
τά κυάλια τόν ορίζοντα πού όμως παρέμενε διαρ
κώς καθαρός, άπαλλαγμένος άπό κάθε έχθρικό 
πλοίο, κάθε άπειλή. Τόν έπνιγε ή άπογοήτευσι. 
Κόντεψε ν’ άρρωστήση άπό τό κακό του όταν τε
λείωσε ό πόλεμος καί γύρισαν πίσω οί βετεράνοι 
άπό τό "Ανταίο, τήν Νορμανδία, τό Γκουανταλ- 
κανάλ. "Αλλος χωρίς πόδι, άλλος χωρίς χέρι, ό 
καθένας μέ μιά συνταρακτική περιπέτεια νά διη- 
γηθή, μέ μιά καινούργια έκφρασι στά μάτια. Τήν 
έκφρασι τού ανθρώπου πού είδε άνθρωπο νά σκο
τώνεται, πού σκότωσε ό 'ίδιος καί πού κατάφερε 
νά ξεφύγη τόν θάνατο. ’Εκείνοι είχαν όλοι μεγα
λώσει, ωριμάσει. ‘Ο Μπόμπ τούς έβλεπε καί έ
νοιωθε πώς εχασε κάτι σημαντικό άπ’ τήν ζωή του. 
ΚΓ αυτό δέν βελτίωσε τόν χαρακτήρα του. Τόν έ
καμε χειρότερον. Ύπέφερε.

Τότε ήταν πού τού δημιουργήθηκαν όλες του οί 
πικρίες, όλα έκεϊνα τά πείσματα, ό δύσκολος χα
ρακτήρας του. Γεννήθηκαν άπ' αυτήν τήν λύσσα, 
άπ’ τό δηλητήριο πού άναγκάστηκε νά καταπιή, 
απ’ τό κομπλέξ του ότι μειονεκτούσε άπέναντι 
στούς άλλους, καί όχι μόνον έπειδή ήταν ένα καί 
68 μέσα σέ μιά οικογένεια πού ήταν όλοι ένα 
καί 80. Νά γιατί ήταν τόσο άντιπαθητικός τά έ- 
πόμενα χρόνια.

Μιό οικογένεια στήν οικογένεια τού θειου τους Μηί>μπ είχαν 6ρή τά δυό παιδιά του δολοφονπθέντος 
r/ροέδρου Τζών Κέννεντυ ό Τζών · Τζών καί ή Καρολΐν πού εΐκονίζονται στήν κορυφή τής φωτογραφίας. 
Στην ίδια φωτογραφία είκονίζρνται καί τέσσερα άπό τά δέκα παιδιά τοΰ Μπόμπ Κέννεντυ. Τώρα μέ τήν 
δολοφονία καί αύτοΰ τά όρφανά των Κέννεντυ έγιναν δώδεκα...

Ό Μπόμπ δέν ήξερε νά χάνη

Πήγε στό Χάρβαρντ μά ούτε έκεί απέκτησε κα
λύτερες σχέσεις μέ τήν παιδεία. Άφοσιώθηκε κΓ έ
κεί στά σπόρ. Ή βασική του άπασχόλησι ήταν %ό 
ράγκιμπυ. Ό παλαιός του φίλος καί συμπαίκτης 
Ντέηβιντ Ματζόνε λέει:

— Μπορώ νά τόν κρίνω μόνον σάν παίκτη φουτ- 
μπώλ, γιατί στά γήπεδα βρισκόταν διαρκώς. "Ε, 
τού έλειπε ή τέχνη, ή σοφία τού παιχνιδιού, μά 
όταν έβαζε τά δυνατά του, όλον του τόν ζήλο, ό- 
λον του τόν φανατισμό, ριχνόταν στό παιχνίδι σάν 
βολίδα. ‘Ο προπονητής μας, ό Ρίτσαρντ Χάρλοου. 
δέν μπορούσε νά τόν ΰποφέρη. Ό Χάρλοου ήθελε γε- 
οούς παίκτες, όχι τρελλούς πού τούς βασανίζει ό 
δαίμονας.

ρό. Ρίχτηκε, παρ’ όλο τό σπασμένο του πόδι, 
στόν άγώνα καί κέρδισε τήν νίκη. Ή «μυθολο
γία των Κέννεντυ» έχει κάμει τό έπεισόδιο αύ- 
τό θρύλο. Γιά νά δείξη πώς ό Μπόμπ ήξερε νά 
κερδίζη. Μά ξεχνά νά πή πώς ο Μπάμπ, ήξερε ’ίσως 
νά κερδίζη, μά δέν ήξερε νά χάνη. 'Η ήττα ήταν 
γΓ αυτόν κάτι τό άνήθικο. "Ενας φίλος του είπε 
κάποτε.

—Τόν έχω δή συχνά νά παίζη τέννις μέ τά παι
διά του. "Αν νικούσαν έκείνα, έρρίχνε κάτω τήν ρα- 
κέττα του καί έγκατέλειπε τό παιχνίδι.

Καί ένας δημοσιογράφος άπό τήν Ούάσιγκτον 
διηγείται:

—Με είχε καλέσει στό Χίκορυ Χίιλλ νά παίξου
με μιά φιλική παρτίδα φουτμπώλ. Παρά λίγο νά 
τοΰ σπάσω* τά μούτρα. Κάθε φορά πού έκανα έπί- 
θεση μέ τσαρτζάριζε άγρια. Καί όταν φάνηκε πώς 
είχε κερδίσει ή δική μου άμάδα, πέταξε μσκρυά τήν 
μπάλλσ. καί είπε πώς τό παιχνίδι είχε τελειώσει.

Λόγια πού μάς θυμίζουν τήν έποχή τής Μίλτον 
Άκάντεμυ. Μά ξέρετε πώς άπ’ τό Χάρβαρντ βγήκε 
χωρίς νά μάθη καν Σαίξπηρ; Τά έργα του τά ’έμα
θε πολύ άογότερα, μέ δίσκους, τήν ώρα πού έκανε 
τό μπάνιο του τό πρωΐ. Τά έμαθε καλά, μά δέν τά 
έμαθε στό Χάρβαρντ. Στό Χάρβαρντ ή φιλοδοξία 
του ήταν γιά κλάματα. ’Ήθελε νά κερδίση ή ομάδα 
τού Χάρβαρντ τό κύπελλο όταν θά έπαιζε μέ την ο
μάδα τού Γιέλ. Ό γέρο Κέννεντυ τό έπιθυμούσε αυ
τό πάρα πολύ. Καί ό Μπόμπ πέτυχε αυτό πού ήθε
λε. Παρ’ όλο πού τό πόδι του ήταν σπασμένο. Σπα
σμένο ή άπλώς χτυπημένο; Ή «μυθολογία των 
Κέννεντυ» έπιμένει ότι ήταν σπασμένο. Πάντως 
στεκόταν άπρακτος στην άκρη τού γηπέδου καί πα
ρακολουθούσε τόν άγώνα^.Το Γιέλ κέρδιζε 31 μέ 
21 καί ό νέο ο άπ’ τό κακό του,

άναγ- 
δή

—Δέν ήταν μεγάλος γυναίκας, άς πούμε. 7Η
ταν σπάνιο, σπανιότατο νά τόν δή κανείς ποτέ μέ 
κοπέλλα. Καί άν ποτέ έβγαινε μέ καμμιά κοπέλλα, 
τής φερόταν μέ μιά τόσο παγερή ευγένεια ώστε ε
κείνη δέν ήθελε νά ξαναβγή μαζί του γιά δεύτερη 
φορά. Καμμιά φορά αναρωτιόμουνα μήπως τυχόν 
έπαιζε τόσο πολύ ρόγκμπυ γιά νά απαλλαγή άπ’

Εκανε σάν τούς βασιλιάδες»

Καί στό Χάρβαρντ τόν θυμούνται σάν ένσν νεα
ρό πού δέν έπαιρνε καμμιά πρωτοβουλία, έναν τ> 
πο δυσάρεστο, πού δέν λάβαινε ποτέ μέρος στις 
διασκεδάσεις, δέν έπινε ποτέ ούτε καν ένα ποτήρι 
μπύρα, δέν φλερτάρησε ποτέ του καμμιά κοπέλλα.

την ζωτικότητα πού έμεΐς χρησιμοποιούσαμε άλλού. 
Τό γεγονός πάντως είναι πώς είχε ξαναρχίσει νά 
λεη ότι σκεφτόταν νά γίνη παπάς.

“Ήταν έπίσης άψηρημένος καί τριγύριζε πάντα 
μέ τίς τσέπες άδειανές.

—Ήταν διαφορετικός άπ’ τούς άλλους νέους μέ 
πάμττλουτους μπαμπάδες. Καμμιά φορά κατέίληγε 
νά έχω έγώ στην τσέπη μου περισσότερα λεφτά ά- 
άπό εκείνον, καί τού πλήρωνα έγώ τήν κόκα - κόλα 
ή τό σάντουΐς του. "Οχι επειδή ό πατέρας του τόν 
είχε περιωρισμένον, ούτε έπειδή ήταν πραγματικά 
τσιγγούνης άλλα νά: έκανε σάν τούς βασιλιάδες 
καί τίς βασίλισσες πού δέν κρατούν άπάνω τους 
ποτέ χρήματα.

—Μά στό Χάρβαρντ θυμούνται έπίσης καί τήν 
μεγάλη του τρυφερότητα γιά τόν Τζών.

—Τό ξέραμε πώς ό Τζό ό νεώτερος εΐχε πεθά- 
νει στόν πόλεμο, άλλά ό Μπόμπ δέν μιλούσε ποτέ 
γι’ αυτόν. "Αν κατά τύχην άνέφερε κανείς τ’ όνομά 
του, τά μάτια τού Μπόμπ γέμιζαν δάκρυα καί ση
κωνόταν κι’ έφευγε. Γιά τόν Τζών όμως μάς μιλού
σε διαρκώς καί μάς έ£ηγούσε πόσο θαρραλέος ήταν 
καί πόσο έξυπνος και άνώτερος. Βάλθηκε νά κάνη 
καί προεκλογική έκστρατεία γιά τό χατήρι του

/
Άπέτοχαν ώς δημοσιογράφοι

________
Μετά τήν όνάρρωσί του ό Τζών είχε καταπια- 

στή μέ τό μόνο έπάγγελμα γιά τό οποίο πίστευε 
ότι εΐχε κλίσι: τό έπάγγελμα τού δημοσιογράφου. 
Βρήκε μιά θέσι ειδικού άπεσταλμένου στό πρακτο
ρείο ειδήσεων ένός φίλου τού μπαμπά. Ό φίλος 
αυτός δέν ήταν άλλος άπό τόν Χήρστ. Ό Τζό Κέν
νεντυ τού είχε δανείσει στά 1930 μερικά έκατο-μμό
ριο δολλάρισ καί τόν είχε σώσει άπό τήν κότα

!

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



49

στροφή. Τό Πρακτορείο ήταν τό «Ίντερνάσιοναλ 
Νιούς Σέρβις». Τού ανέθεσαν μιά σειρά άρθρων μέ 
τόν τίτλο «’Από την άποψι ένός πρώην στρατιώ
τη». 'Ο Τζών πήγε στό Λονδίνο γιά νά στείλη με
ρικές ανταποκρίσεις γύρω άπό την δύσκολη επαν
εκλογή τού Τσώρασιλ. Μά τά άρθρα γενικά δέν άρε
σαν καί μερικοί μάλιστα είπαν πώς τελικά, καλύ
τερη ήταν ή Καθλήν. Παράξενο πώς δλοι κατά 
σειράν οι άρσενικοί Κέννεντυ προσελκύοηκαν άπτό 
τό έπάγγελμα τού δημοσιογράφου καί πώς δλοι 
τους άνεξαιρέτως, άττέτυχαν.

Αυτό άκριβώς συνέβη μέ τόν Τζό τόν νεώτε- 
ρο, συνέβη μέ •r0v Τζών, καί θά συνέβαινε καί μέ 
τόν Μπόμπ. ’C Τζών έδωσε την παραίτησί του καί 
στράφηκε σέ άλλο έπάγγελμα γιά τό οποίο είχε 
κλίσι: τό έπάγγελμα τού καθηγητού.

Ετοιμαζόταν νά γυρίση στό Πανεπιστήμιο γιά 
νά «προετοιμσσθή λιγάκι» δταν τόν φώναξε ό πα
τέρας του. «Του υπενθύμισε ότι ό Τζό ό νεώτερος 
είχε πεθάνει καί ήταν τό καθήκον του νά πάρη την 
θέσι του καί νά προσπαθήση νά έκλεγή βουλευτής, 
δπως έπρόκειτο νά κάιμη καί ό Τζό, διηγήθηκε άρ- 
γότερα ό πατέρας του σέ μιά του συνέντευξι. «‘Ε
κείνος δέν ήθελε, πραγματικά δέν ήθελε. Μου έλεγε 
πώς δέν είχε τίς άπαιτούμενες ικανότητες, τό λέει 
άκάμη καί σήμερα. Τού απάντησα ότι δλα αΰτά δέν 
μ’ ένδιέφεραν, ήταν δικές του υποθέσεις. Είτε είχε 
τίς ικανότητες είτε οχι, είχε την ΰποχρέωσι νά μπή 
στην πολιτική στήν θέσι τού Τζό».

Ό Τζών καί ή πολιτική

Αυτήν την συζήτησι την περιέγραψε κάποτε καί
ό Τζών.

—ΤΗταν σάν νά μέ στρατολογούσαν δεύτερη 
φορά γιά νά πάω στον πόλεμο. 'Ο πατέρας μου ή
θελε νά μπή στήν πολιτική ό πρωτότοκος γιηός του. 
"Οταν λέω «ήθελε» δέν χρησιμοποιώ τήν σωστή 
λέξι. «Δι έτασσε», πρέπει νά πώ. Τόν πατέρα μου 
τόν ξέρετε πώς είναι.

Μερικοί λένε πώς τόν παρώτρυνε καί ό Μπόμπ. 
’Απ' όταν ό Τζών είχε πάρει στην καρδιά του 
τήν θέσι του Τζό, ό Μπόμπ δέν έκανε τίποτ’ άλ
λο παρά νά τόν σπρώχνη, νά τόν ένθαρρύνη νά κα· 
ταπιαστή μέ μεγάλα έργα καί νά τού έπαναλοομβά- 
νη στι «άπ’ δλα τά έπαγγέλματα ή πολιτική είναι 
τό πιό εύγενές». Μέσα σέ λιγώτερο ώπό έξη μήνες 
ό Τζών συνθηκολόγησε.

Στό Κογκρέσσο υπήρχε μιά κενή θέσις. ’Ανήκε 
στήν 11η περιοχή τής Βοστώνης καί τήν είχε έγ- 
καταλείψει ό περιβόητος Μάϊκλ Κίρλεϋ, άπατεώνας 
καί προσωπικός έχθρός του Φίτζ τό Μέλι. Ό Κέρ- 
λεϋ είχε άποφασ!σει._ΐίά έκλεγή Δήμαρχος. Ή ένδε- 
κάτη περιοχή περιλάμβανε τίς πιό φτωχές συνοι
κίες τών Ιρλανδών καί τών Ιταλών. Έδώ είχε ξεμ
παρκάρει τό 1848 ό προπάππος Κέννεντυ. "Οσο 
έκεινος ήταν σκληρός τόσο ό Τζών ήταν άψητος. ’Ε
κείνη την χρονιά ό Τζών ήταν 28 χρονών καί έμοια
ζε είκοσι. 7 Ηταν ντροπαλός, λεπτός, διαρκώς άρ
ρωστος. Ή τελευταία του άρρώστια ήταν μιά κρί- 
σις έλονοσίας. Οί πόνοι στήν σπονδυλική του στήλη 
δέν τόν άφηναν ποτέ. Περπατούσε μέ κόπο καί δυ
σκολευόταν νά σταθή όρθιος. Δέν ήξερε καθόλου νά 
μιλά σέ κόσμο. "Οταν ύψωνε τήν φωνή, ψεύδιζε. Δη 
λαδή κατά τά φαινόμενα δέν είχε καιμιμιά έλπίδα έ- 
πιτυχίας. Κααμιά έκτος απ’ τόν γέρο Κέννεντυ καί 
τήν οικογένεια. Ό γέρο Τζό δούλεψε κατ’ άρχήν 
μέσω τού τύπου πού ουσιαστικά τού άνήκε, γιατί 
ανήκε στον Χήρστ και στά χρέη του. Λανσάρησε, 
λοιπόν, τό πορτραίτο τού Τζών, περιγράφοντάς τον 
σάν τόν νεαρό διανοούμενο πού από πολιτική δέν 
έχει ιδέαν, άλλά γνωρίζει πολύ καλά δτι στον κό
σμο πρέπει τό κακό νά ξερριζώνεται καί τό καλό νά 
θριαμβεύη. Φρόντισε νά λάβη μέρος στήν καμπάνια 
ακόμη καί ό προπάππος Πάτρικ καί νά συγκινήση 
κι’ αυτός τά πλήθη: ό κακομοίρηςί πέθανε τόσο 
φτωχός καί τόσο νέος, κΓ όμως δες τόν δισέγγονο 
του, πού μπορεί βέβαια νά κάνη ήλιοθεραπ$ία στήν 
Φλόριντα, άλλά όμως μάχεται γιά τούς φτωχούς δ
πως ήταν ό δύστυχος ό Πάτρικ. Τίποτα δέν παρα- 
μελήθηκε, άπολύτως τίποτα. Ό Τζό Κέννεντυ στά
θηκε σκηνοθέτης τέλειος. Καί όταν τό έκλογικό σώ
μα πληοοφορήθηκε ποιος ήταν αυτός ό λιγνός τύ
πος που λεγόταν Τζών Κέννεντυ, τότε μπήκε στην 
μάχη ή οικογένεια συμπαγής, ανελέητη, σά μακεδο
νική φάλαγγα. Μπήκε στήν μάχη ή Ροζ, πού πή
γαινε μέ τήν λιμουζίνα άλλά τό τελευταίο μέρος 
τής διαδρομής τό έκανε μέ τά πόδια άψήνοντας 
στον σωφέρ τά κοσμήματα καί τη γούνα της.

—Είμαι ή ιιαμά τού Τζών, είμαι ή κόρη τού 
Φίτζ ιό Μέλι, είμαι διική σας κΓ έγώ.

Έδώ ό κοσμάκης ξεσπούσε μέ ένθουσιασμό, φώ
ναζε πώς θυμόταν όχι μόνον τόν Φίτζ τό Μέλι 
άλλά καί τόν Ρ|Κ, τήν φιλούσαν καί τής έσφιγγαν 
τό χέρι.

Στήν μάχη είχαν ριχτή καί οί άδελφές, στην 
μάχη είχε ριχτή καί ό Μπόμπ.

‘Ο Μπόμπ περισσότερο απ’ όλους. Δούλευε κυ
ρίως οπίς γειτονιές τών Ιταλών. Ριχνόταν μέσα 
έκεί μέ τήν ίδια όριμή πού σπαιζε ράγκμπυ, χρησι
μοποιούσε τήν ίδια τεχνική. ’Έπαιρνε βαθειά άνά- 
σα καί έμπρός: χτυπούσε τό κουδούνι σέ μιά σα
ραβαλιασμένη πόρτα.

—Είμαι ό μικρότερος αδερφός τού Τζών. Μπο
ρώ νά μπώ μέσα; ’Έφαγε τόσο πολύ σπαγέτο έκεί- 
νη τήν έποχή ώστε χόντρυνε. Καί έπαιζε καί φουτ- 
μττώλ μέ τά παιδιά τής γειτονιάς στή μέση του 
δρόμου. Καί οί Ιταλοί συζητώντας μεταξύ τους έ
λεγαν:

—’Έ, συμπαθητικός είναι αυτός ό έκατομμυ- 
ριούχος πού άνακατεύεται μαζί μας.

■ - ■
Ό Μπομπ καί οί γυναίκες

Ακριβώς αύτήν τήν εποχή, δταν η προεκλογική 
εκστρατεία τού Τζών ήταν στην μέση, άρχισε νά 
διαδίδεται ή φήμη ότι ό Μπόμπ, ό «πάναγνος» 
Μπόμπ, εΐχέ μιά κοπέλλα καί ότι τά πράγματα 
είχαν μπλέξει άσκημα. 7Ηταν λέει ή άδερφή μιας 
άλλης κοπέλλας, πού είχε φλερτάρει ό Μπόμπ, 
καί έκείνη ή άλλτ^ ήταν άκόμη έρωτευμένη μαζί 
του. Καί σάν νά μην έφταναν αυτά, ή κοπέλλα του 
Μπόμπ δέν ήταν πραγματικά έρωτευμένη μέ τόν 
Μπόμπ, άλλά μέ τόν Τζών, καί συνέχιζε μέ τόν 
Μπόμπ άπλώς καί μόνον επειδή ό Τζών δέν τής 
έδινε σημασία, έπειδή ήταν κΓ εκείνος έρωτευμένος 
μέ μιάν άλλη. Βλέπετε τί μπερδεψιάί Ή κοπέλλα 
τού Μπόμπ ονομαζόταν Πάτ Σάκελ. Ή αδελφή τής 
κοπέλλας τού Μπόμπ όνομαζόταν Έθελ Σάκελ. 
Τήν πρώτη δέν τήν έβλεπε κανείς ποτέ, πουθενά 
καί μόνο κυκλοφορούσε ή φήμη πώς ήταν όμορφη, 
έξυπνη καί δύσκολη. Τήν δεύτερη τήν έβλεπε κα
νείς διαρκώς στό Στρατηγείο τοΰ Τζών Κέννεντυ, 
όπου έγραφε διευθύνσεις στους φακέλους, καί μετά 
τούς έγλειφε καί τούς έρριχνε στό κουτί. Δέν ήταν 
όμορφη. "Η μάλλον, είχε σώμα χαριτωμένο, άλλά 
τό πρόσωπό της ήταν σαφώς μάλλον άσκημο. Καί 
ούτε είχε ανακαλύψει καί τήν πυρίτιδα. Μά ήταν 
συμπαθητική, καλή, γεμάτη ζωντάνια καί όλοι τήν 
σέβονταν γιά τόν τρόπο1 μέ τόν όποιο άντιμετώ- 
πιζε τό συναισθηματικό της δράμα. Είχε γνωρί
σει τήν Μπόμπ τά Χριστούγεννα τού 1946, έξι> 
μήνες μετά τόν θάνατο τού Τζό τού νεώτερου. *0 
Μπόμπ ήταν 19 χρονών κι’ έκείνη 17. Είχαν συ- 
ναντηθή στό Μόν Τραμπλάν, στον Καναδά, όπου 
είχαν πάει καί οί δυό τους γιά νά κάνουν σκί. Ό 
Μπόμπ ήταν μέ τόν Τέντ, τήν Πατρίτσια καί τήν 
Τζήν. Έκείνη μέ δυό αδέρφια της. Ήταν στενή 
φίλη τής Τζήν έπειδή μοιράζονταν τήν ίδια κά
μαρα στό κολλέγιο τού Σακρέ Κέρ, στην Μανχά- 
τανβιλ. Συνάντησι άθωα, μολονότι τότε άντάλλα- 
ξαν τό πρώτο τους φιλί, τό πρώτο φιλί πού έδινε 
οτήν ζωή του ό Μπόμπ. «Τόν κακομοίρη τόν Μπόμπ, 
έλεγε αργότερα ^ Τζήν, τί νά ξέρη άπό φιλιά καί 
μάλιστα μέ τήν ’ Εθελ πού ήξερε άκόμη λιγώτερο,» 
Έμοιαζαν όμως φτιαγμένοι ό ένας γιά τόν άλ
λον. Κατ’ άρχήν ή "Εθελ ήταν πλούσια. Ό πατέ
ρας της, ένας καλός άνθρωπος ολλανδικής καταγω
γής, εΐχε ξεκινήσει άπ’ τό τίποτα καί τώρα ήλεγ-

χε τήν Γκρέητ Λέηκς Κάρμπον Κορπορέϊσιον. Κ«ί 
ξέρουμε καλά ότι οί Κέννεντυ παντρεύονται μόνο 
πλούσιες κοπέλλες. Δεύτερον είχε ιρλανδέζικο αί
μα, άπό τόν πατέρα τής μητέρας της. Τρίτον ά
νήκε σέ μιά πολυπληθέστατη οικογένεια: ήταν τό 
ένα παιδί μέσα σέ εφτά αδέρφια. Καί τέλος ήταν 
καθολική μέ τόσο πάθος όσο καί ό Μπόμπ. Πή
γαινε στήν έκκλησία όλες τίς ήμερες πού ξημέρω
νε ό Θεός, τό βράδυ έλεγε τίς προσευχές της μέ 
τό ροζάριο καί άνήγγελε σέ όλους τήν πρόθεσί της 
νά γίνη καλόγρια.

«Τόν έβλεπα οάν θεό»

Τό φλέρτ κράτησε έναν περίπου μήνα και το 
ένεθάρρυναν όλοι γιατί πίστευαν πώς καιρός ήταν 
νά ξυπνήση λιγάκι 6 Μπόμπ, πού έξ άλλου ήταν 
άκόμη ταραγμένος άπ’ τόν θάνατο τού Τζό. Τού 
έκανε καλό νά κάνη παρέα μ’ αυτήν την "Εθελ, 
πού ήταν χαρούμενη, θορυβώδης, κοινωνική καί πού 
τής είχαν βγάλει τό παρατσούκλι «Μίς Διαρκής 
Φασαρία». ’Ακόμη καί άπ’ αύτήν τήν άποψι έμοια
ζε σταλμένη άπ’ τήν Θεία Πρόνοια, ή άπό έναν 
γιατρό. Έταν διαρκώς ντυμένη στά ρόζ, σάν νεο
γέννητο. Δέν άρχιζε ποτέ δύσκολες συζητήσεις, ή 
μουσική πού προτιμούσε ήταν τό «Όκλαχόμα». 
7Ηταν υποταγμένη καί υπομονετική. Καί χαμογε
λούσε άπλώς όταν τά κέφια τού Μπόμπ άλλαζαν 
άπότομα. Τής άρεσαν τά σπόρ. Τό σκίτ, τό τέν- 
νις και άκόμη καί τό ράγκμπυ. Εΐχε τήν δική της 
τεχνική καί τίς δικές της απόψεις: «Παίζω γιά 
νά κερδίσω». Άλλά κάποτε ό Μπόμπ γνώρισε τήν 
Πάτ, καί νά πώς περιγράφει τά πράγματα ή ίδια 
ή "Εθελ.

— Άπ’ τήν στιγμή πού μοΰ γνώρισε ή Τζήν 
τόν Μπόμπ, τόν έβλεπα οάν θεό. 7Ηταν τόσο ό
μορφος, πιό όμορφος άπ’ τόν Τζών, πιό όμορφος 
άπ’ τόν Τέντ. Ό Τζών ήταν υπερβολικά αδύνατος 
έκείνη τήν έποχή καί ό Τέντ ήταν χοντρός. Μόλις | 
μίλησα λίγο μαζί του κατάλαβα πώς ήταν καί 
πολύ καλός. Δέν κατάψερνα νά ξεκολλήσω τά μάτια | 
μου άπό πάνω του, είχα γοητευθή. Άλλά γιά νά g 
είμαστε ειλικρινείς πρέπει νά πούμε ότι φαινόταν 8 
κι’ έκεινος γοητευμένος. Δέν είμαι καμμιά καλλο- I 
νή, μά επί τρεις ή τέσσερες εβδομάδες όλοι έλε- - 
γαν πώς ήταν τρελλός γιά μένα. Μιλούσαμε ήδη S 
γιά τόν γάμο καί γιά τά παιδιά μας. Μά είδε δ 
τήν Πάτ καί μέ έγκατέλειψε. Χωρίς νά μέ σκεφτή ® 
στιγμή. Μέ παράτησε αμέσως. Ή Πάτ είναι τρία | 
χρόνια μεγαλύτερη άπό μένα καί ένα χρόνο μεγα- * 
λύτερη άπ’ τόν Μπόμπ. Ξέρει πώς νά φέρεται μέ J 
τούς άντρες καί έξ άλλου είναι πολύ πιό χαριτω- | 
μένη καί πιό μορφωμένη άπό εμένα.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: *Η συνέχεια

OfllANA FALLACY jj
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"Ενα έτιεισόδιο

Κάποτε έγινε καί κάτι πιό πρω
τότυπο. τΗταν μεγάλη έλλειψι ρε
τσίνας στην ’Αθήνα. Τότε ήταν πού 
παρουσιάστηκαν στην άγορά οί στα
φιδίτες. "Ενας έπιχειρημστίας, λοι
πόν, κρασιών έφερε μεγάλες ποσότη
τες άπό κάποιο νησί, νομίζω άπό 
την Κρήτη, καί τίς τοποθέτησε στις 
άποθήκες του, σε κάποιο χωριό, στά 
Μεσόγεια. Δημοσίευσε καί μιά άγγε- 
λία στίς έψημερίδες πού έγραφε :

«Πωλείται ρετσίνα έκ των εν Με
σόγειοι ς άποθηκών μας».

Αυτό κουβάλησε κατά εκατοντάδες 
τούς ταβεονιάρηδες τής ’Αθήνας πού 
ήθελαν νά ποουηθευθούν κοασί άπό 
μούστους καί όχι σταφιδίτες, πού 
προσφέοονταν στήν άνοοά. *0 έπιχει- 
ρηυατίας έκανε χουσές δουλειές. Ιτό 
τέλος ουως παρά λίγο νά τού κο
στίση αυτό πολύ άκριβά. Ό τοπικός 
Συνετά ιονσμόο των άιιπελουογών θε
ώρησε τήν πράξι του σάν αθέμιτο συ
ναγωνισμό καί κατέφυγε στή Δικαιο
σύνη.

‘Ο έπιχειοηματίας κάθησε στό ε
δώλιο τού Πλημμελειοδικείου μέ τήν 
κατηγοοία πώς πουλούσε κρασιά άλ
λων πεοιοχών γιά ρετσίνες ’Αττικής. 
Αυτό ύπεστήριξαν οί μηνυτές καί οί 
μάοτυοες κατηνορίας. 'Η καταδίκη 
του έθεωοεϊτο βέβαιη, καθώς μάλιστα 
ή ύπεοάσπισί του δέν σημείωσε κατά 
την διόοκεια τής έδετάσεως των μαρ- 
τύοων σοβαοέε άντιδοάσεις.

Διαπρεπής δικηγόρος ό συνήγορος 
τής ύπερσσπίσεως, λέων των δικα- 
στηοίων, άφησε τούς μάρτυρες κατη
γορίας νά περάσουν χωρίς νά τούς

ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑΤΟΥ

ΤΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Ή βιομηχανοποιημένη ρετσίνα α
πλώθηκε στον ελληνικό χώρο. ’Έγινε 
προσιτή σέ δλο τόν κόσμο. "Εγινε 
ένα όποιοδήποτε κρασί. Δέν ήταν πιά 
μόνο γιά τους Διονυσιακούς όπαδούς 
της. 7Ηταν καί γιά τούς «έκ συμ- 
πτώσεως καί τυχαίας περιστάσεως» 
άγοραστές της. Καί έμενε στό ψυ
γείο τού σπιτιού, πλάι στά μπουκά
λια τής μπύρας.

Ή κστανάλωσί της άνέβηκε σέ τε
ράστια ύψη. ’’Ήταν ρετσίνα ’Αττι
κής; Δέν ήταν πάντοτε. 7Ηταν πολ
τός κι* αυτός ξανθός. Δέν μπορούν 
νά προφθάσουν μιά τόσο μεγάλη κα- 
τανάλωσι οί αμπελώνες μέ τά σαβ
βατιανά τής ’Αττικής, πού καλύπτουν 
συνολικά 188.308 στρέμματα, κΓ αυ
τά λιανισμένα άγρια άπό τήν ψυλλο- 
ξήρα. Δέν έφθαναν πολλές φορές ού
τε τήν κατανάλωσι τής ’Αθήνας καί 
τού Πειραιώς νά έξυπηρετήσουν. Μέ 
τήιν άθρόα οίκοπεδοποίησι μάλιστα οί 
άμπελώνες λιανίστηκαν άκόμη περισ
σότερο.

’Αλλά καί οί αγοραστές τής μπο- 
τιλιαρισμένης ρετσίνας δεν ένδιαφέ- 
ρονται ποτέ γιά τήν καταγωγή της. 
Καλές ρετσίνες βγάζουν καί άλλες 
περιοχές τής 'Ελλάδος. "Οπου υπάρ
χουν άσπρα καί ξανθά σταφύλια, 
βγαίνει χρυσή ρετσίνα. Υπάρχει ά
κόμη καί ρετσίνα ροζέ, έπίσης πολύ 
γευστικό. ’Αλλά είπαμε, ή μακρά πα- 
ράδοσι έχει στερεώσει σέ άκατάλυτο 
βάθρο τους χρυσούς Ιμέρους τής ’Ατ
τικής γής.

Αυτό δέν έμποδίζει κάθε χρόνο, τόν 
Σεπτέμβριο, νά μεταφέρωνται άπό 
τίς διάφορες άλλες περιοχές μεγάλες 
ποσότητες σταψυλιών άσπρων καί ρο
ζέ, πού πατιώνται στήν ’Αθήνα καί 
τόν Πειραιά καί γίνονται ρετσίνα καί 
άρετσίνωτα κρασιά στίς άποθήκες 
των μεγάλων οί νικών έπιχει ρήσεων. 
‘Η Πελοπόννησος, ή Κρήτη, ή ’ Ηπει-

ΧΩΡΙΣ ΑΑΣΜΟ 
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

Του I. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ

Ο
ΣΟΙ ΠΙΣΤΟ! προσέλθετε, οί 
απανταχού των ’Αθηνών πό
τες, ν’ άποχαιρετήσουμε _ τή 
χρυσή ρετσίνα τής ’Αττικής». 

Ή πολυτραγουδημένη ξανθιά νε
ράιδα τον καταπράσινων άμπελώνων 

τού Μαρκόπουλου, τής Παιανίας, τού 
Κορωπτού, τών Σ πάτων καί όπταξα- 
πάντων τών Μεσογείων καί τής ’Ατ
τικής απέκτησε τώρα τό διαβατήριό 
της καί ετοιμάζεται γιά τό μεγάλο 
της ταξίδι στίς χώρες τής Ευρωπαϊ
κής Κοινής ’Αγοράς, στη Γαλλία, τή 
Γερμανία, τήν Ιταλία, τό Βέλγιο, 
τήν 'Ολλανδία καί τό Λουξεμβούργο.

Θά περάση σέ πολυτελή καμπαρέ, 
σέ πάμφωτες σάλες, θά σερβιρισθή 
μέ άργυρό σερβίτσια σέ κρυστάλλινα 
ποτήρια. Θά δροσίζεται σέ παγωνιέ
ρες, μπροστά σέ θεαματικά νούμερα 
στρίπ - τήζ, σέ έξωμες τουαλέττες καί 
μοντέρνα σμόκιν. Ή σεμνή Μαρκο- 
πουλιώτισσα κόρη θ’ άποκτήση καί 
ξενικό δνομα, γιά νά δικαιωθή υστέρα 
άπό τόσα χρόνια ό τραγουδιστής του 
προπολέμου :

«Βλέπεις τήν άριστοκρατία, βρί
σκεις τόν κάθε κουνενέ, νά πίνη στού 
Ψυρή ρετσίνα — καί νά τή λέη ρε- 
ζινέ...».

«Ρεζινέ» λοιπόν, ή «ρετσινέ», άν 
προτιμάτε, θά άποκαλήται στό Παρί
σι, στίς Βρυξέλλες, στή Ρώμη, στή 
Βόννη. Καί φυσικά, ύστερα άπό τέ
τοια μεγαλοπρεπή κούρσα, δέν θάχη 
πιά καμμιά διάθεσι νά κατέλθη στά 
χαμηλοτάβανα ταβερνάκια γιά νά 
κλεισθή στά χοντροβάρελα, νά γίνη 
γιοματάρι καί σώσμα καί νά, προσ- 
φερθή πρός 8 δραχμές τό κιλό!

Ούτε θάχη καιρό νά κάνη παρέα 
μέ τόν κύρ - Κώστα, τόν κύρ - Άντώ- 
νη καί την άτελείωτη σειοά τών πι
στών της, πού κάθε βράδυ κάνουν 
σπονδή τή λαντάρα τους, άκολουθών- 
τας τήν παλιά Διονυσιακή διδαχή τού 
Πειραιώτη ιατροφιλόσοφου, του ’Α
φεντούλη :

—Άνθρωποι ς έργατικοΐς καί άπο- 
χειροβιώτοις, ούδείς ψόγος τό κου- 
τσοπίνειν ένίοτε...

Πτποις καί άφρός

Κάποτε ό Παπαδισμάντης, σέ στι
γμές μπεκρήδικης ευδαιμονίας, έδω
σε σ’ ένα άπό τά άριστουργηματικά 
πασχαλινά διηγήματά του τήν ορολο
γία τής ρετσίνας μέ τήν ποιητικό
τατη φράσι του :

—7Ητο ώραΐον ρετσινάτο, δλο ά
ρωμα καί πτήσις καί άφρός.

’Άρωμα καί πτήσις καί άφρός! 
— τό ωραιότερο άσφαλώς καί τό πιό 
άντυκειμενικό έπίγραμμα τής ρετσί
νας. ‘Ο κοσμοκαλόγερος τής έλληνι- 
κης πεζογραφίας δέιν φανταζόταν πο
τέ πώς ύστερα άπό 60 χρόνια, τόν ί
διο χαρακτηρισμό θά έδιναν καί 
οΐ ειδικοί έπί τών οίνων 
δχι γιά νά υμνήσουν τό 
ρο χυμό τής Άι 
νά άποκλείσουν 
άγορά

Ή βιομηχανοποίησή

'Ωστόσο, δέν ξέφυγε άπό τή βιομη- 
χανοποίησι. Φυλακίστηκε σέ μικρά 
καί μεγάλα μπουκάλια, απόκτησε πώ
μα λεμονάδας καί προσφέρεται άκό
μη καί στά έξοχικά περίπτερα. Α
πόκτησε καί κάθε λογής ονόματα. 7Η- 
ταν κΓ αυτό κάτι έξω άπό τά καθιε
ρωμένα. Δέν άφορά τήν ποιότητά της. 
Αφορά τή νοοτροπία καί τήν παρά- 
δοσι. Κανείς όρθόδοξος πότης δέν 
μπορούσε ούτε κάν νά διανοηθή νά 
δοκιμάση εμφιαλωμένη τήν ρετσίνα, 

έμειναν πιστοί στό βαρέλι, 
νά τρέξουν δπου ή φήμη έ- 

άνοιξε καινούργιο γιομα-

ρος, ή Εύόοισ καί άλλες περιοχές 
τοποθετούν σέ πολύ καλές τιμές τά 
σταφύλια τους στήν άθηναϊκή άγορά. 
Καί φυσικά τά κρασιά τους άπο- 
κτούν άττική Ιθαγένεια.

δωσαν τήν φορολογική ατέλεια τού έ
χουν τά κρασιά εύρείας καταναλώ- 
σεως. Σάν αρωματικό κρασί ή ρε
τσίνα γιά νά εΐσαχθή στίς χώρες τής 
Ε.Ο.Κ. έπρεπε νά πληρώνη βαρύ δα
σμό καί αυτό τής στερούσε τήν δυνα
τότητα νά συναγωνισθή τά ντόπια 
κρασιά τής Γαλλίας, τής Γερμανίας 
καί τής ’Ιταλίας, πού φημίζονται έ
πίσης γιά τήν ποιότητά τους.

Ούτε λόγος λοιπόν γιά έξαγωγή 
μεγάλων ποσοτήτων. Άναγχαστικά ή 
ρετσίνα έμεινε στή βάσι της γιά νά 
θεμμαίνη τις ψυχές τών πιοτών της. 
'Η άπόφασι αυτή δταν έγνώσθη (αρ
χές τού 1963) πανηγυρίστηκε στίς 
ταβέρνες τών Αθηνών σάν μέγα γε
γονός. ΤΗταν μιά άχτίδα φωτός.

Άπό τότε ή ρετσίνα έμεινε άπο- 
κλειστικά δική μας. Ύπέστειλε τίς 
φιλοδοξίες της καί κράτησε μόνο τόν 
επίζηλο θρόνο τού πιό ωραίου ’Αττι
κού κρασιού. ΚΓ άλλες περιοχές έ
καναν ρετσίνες. Ή Άττική κράτησε 
τά σκήπτρα με τή βοήθεια τής ποιη
τικής μποεμαρίας καί τών ,μπεκρήδι- 
κων τραγουδιών.
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ύποβάλη καμ'μιά έρώτησι. "Εκανε πε- 
ρίπου τόν «ψόφιο κοριό», πού λένε. 
Ή άκροαματική διαδικασία πήγε πο
λύ μαλακά. Καί δταν ήρθε ή ώρα νά 
μιλήση δεν είπε παρά μερικές λέξεις:

— Κύριε πρόεδρε, μάς κατηγορούν 
ότι έπωλρσαμεν ρετσίνες Μεσογείων. 
Ούδέν τούτου άναληθέστερον. ’Εμείς 
διεφημίσαμεν ότι πωλοΰμεν ρετσίνες 
όχι Μεσογείων, άλλα άπό τίς άποθή- 
κες μας, πού βρίσκονται στά Μεσό
γεια. Που βρίσκεται ή άπατη περί 
τής όποιας ώμίλησαν οί μάρτυρες;

Τό άποτέλεσμα ήταν νά άθωωθή ό 
έπιχειρηματίας. Αλλά έκτοτε δέν 
φέρνουν πιά ούτε μούστους στην ’Α
θήνα. Φέρνουν σταφύλια καί κανείς 
δέν μπορεί νά πή τίΤτοτε. Γι’ αυτό 
λίγες .ρετσίνες πλέον έχουν τόν χαρα
κτηρισμό του Παπαδιαμάντη. Δέν εί
ναι, δυστυχώς, όλες «άρωμα καί πτή- 
σις καί άφρός...».

Νέοι αμπελώνες

Τό έπεισόδιο τούτο έγινε σέ μια 
περασμένη έποχή, πού οί άμπελώνες 
τής ’Αττικής, χτυπημένοι άπό την 
φυλλοξήρα, είχαν κυριολεκτικά κατα
στροφή καί ή άπόδσσί τους ήταν πο
λύ μικρή. Ή έκτασι πού κατελάμβα- 
,ναν, άπό τά 190.000 στρέμματα είχε 
κατεβή στά 60.000. Τόση κατα
στροφή !

Άπό τότε οΐ άμπελουργοί τής Ατ
τικής ρίχτηκαν μέ πείσμα στήιν δου
λειά γιά νά άναμπελώσουν τούς ά- 
γρούς των καί νά ξαναδώσουν στην 
γή τους τό πράσινο χρώμα. Χρησι
μοποίησαν μοντέρνα μηχανήματα, 
τρακτέρ βαθείας άρώσεως καί γερά 
κλήματα. Τώρα οΐ άμπελώνες των κα
λύπτουν κάπου 1 20.000 στρέμματα. 
Είναι βέβαιο πώς πολλές έκτάσεις 
θά έγκαταλειφθούν καί θά οίκοπεδο- 
ποιηθοϋν. Θά δημιουργηθοΰν όμως 
νέες άμπελουργικές περιφέρειες.

Ό Μαραθώνας, τό Γραμματικό, ό 
Βαρνάβας, τό Καπανδρίτι, τά Κιούρ- 
κα, τόΣούλι δέν είχαν ποτέ άμπελώ
νες. Τώρα δημιουργούν σέ μεγάλη έκ- 
τοτσι. Σέ λίγα χρόνια ή Αττική θάχη 
πάλι εκτάσεις κάπου 200.000 στρεμ
μάτων. φυτεμένες άποκλεισπκά μέ 
σαββατιανά.

τσίνα τής ’Αττικής κατέκτησε την 
Ελλάδα πέρα γιά πέρα. Είναι άλή- 
θεια αυτό. Τό ξέρουν πρώτοι οί άμ
πελουργοί τής ’Αττικής, πού έδημι- 
ούργησαν ένα νέο συνεταιρικό έργο- 
στάσιο στό Πικέρμι, δυναμικότητος
12.000 τάννων. Θά παράγη, κοιτά τό 
πλεΐστον, έμφίαλωμένα καί τυποποιη
μένα ρετσινάτα καί άρετσίνωτα.

Ή ρετσίνα στην ΕΟΚ

Καί τώρα, σέ λίγο καιρό, ή ρετσίνα 
όλης τής 'Ελλάδος, καί Ιδιαίτερα τής 
’Αττικής, θά περάση μιά νέα κρίσι. 
Μιά κρίσι όχι πτώσεως, άλλά μεγα
λύτερης άνόδου. Καί, παράλληλα, μιά 
κρίσιμη ώρα γιά τους φανατικούς πα
στούς της, άφοΰ ή ρετσίνα απειλεί
ται μέ πλήρη έκπατρισμό καί άφοΰ, 
κατά πάσαν βεβαιότητα, θά σταδιο- 
δρο.μήση στις χώρες τής Ευρωπαϊκής 
Κοινής ’Αγοράς μέ μειωμένο δασμό.

Μέ νέα διαβήματα τής χώρας μας 
στήν Ε.Ο.Κ., οί ειδικοί τής τελευ
ταίας έπείσθησαν οτι ή ρετσίνα δέν 
είναι άρωματικό κρασί καί; κατά συ
νέπεια, δέν πρέπει κατά την εισαγω
γή της νά φορολογητέα. Γιά νά γίνη 
αυτό χρειάσθηκε μεγάλος άγώνας. 
«Μάχη τής Ρετσίνας»’ θά μπορούσαν 
νά την άποκαλέσουν. Τελικά, ή Υπο
επιτροπή ’Αρωματικών Οίνων τής Ε. 
Ο.Κ. αποδέχθηκε τά ελληνικά έπιχεί- 
ρήματα, ότι δηλαδή ή άνάμιξι ρετσι
νιού στους μούστους άρχισε άπό τήν 
αρχαιότητα καί συνεχίσθηκε άπό αι
ώνα σέ αιώνα. "Εγινε παράδοσι.

Οί αρχαίοι πίστευαν, ότι μ’ αυτόν 
τόν τρόπο διατηρούσαν καλυτεοα τά 
κρασιά τους. Δέν είχαν δίκιο. 'Ωστό
σο, αυτό μέ τόν καιρό έγινε συνήθεια 
γιά τούς "Ελληνες. "Εγινε «γευστική 
έξις». Οί "Ελληνες πίνουν τήν ρετσί
να σάν κοινό κοασί καί οχι σάν άρω- 
ματικό. Αυτή ήταν ή ελληνική άποψι.

Τελικά ή Ύποεπιτοοπή αποδέχθη
κε τίς ελληνικές απόψεις. Δέχθηκε ε
πίσης καί νά πεοιληφθή τό ρετσίνι 
καί ό φλοιός τού πεύκου μεταξύ τών 
φυτικών ουσιών, πού μποοουν νά χρη
σιμοποιούνται για νά βελτιώνεται ή 
γευσι τών κοασιών.

*Ηταν μιά ελληνική νίκη δλ’ αύ* 
τά. Ή Ελλάδα κέρδισε την «μάχη 
τής Ρετσίνας». Θα τήν χαρουν οί ξέ

Πέρυσι ή παραγωγή έφτασε τούς
40.000 τόννους. Φέτος, μέ τήν άπό- 
δοσι τών νέων άμπελώνων καί τίς τε
λευταίες βροχές, θά πιάσουν τούς 70. 
000, τόννους. "Οταν .καί τά 200.000 
στρέμματα μπούν στήν παραγωγή, θά 
άποδίδουν μούστους κάπου 100.000 
τόννους, έναντι τών 400.000 τάννων 
τής συνολικής παραγωγής τής χώ
ρας μας.

Είναι άρκετή όμως ή ποσότητα αυ
τή γιά τήν κατανάλωσή; "Οχι, μόλις 
έπαρκεί. 'Ολόκληρη ή 'Ελλάδα ζητεί 
τώρα ρετσίνα ’Αττικής. Τά έμφία- 
λωμένα ζητούνται ^περισσότερο στήν 
επαρχία, παρά στην ’Αθήνα. Ή ρε-

Ιβθ

νοι καί θά τήν στερηθούμε έμεΐς. Θά 
περάση στό έξσνωγικό έυπόριο. Θά 
μετρτιθή μέ συνάλλαγμα. Θά γίνη ά- 
πλησίαστη γιά τούς πιστούς me. Ή 
τιμή της θά πάοη τήν απάνω βόλτα. 
"Οταν ή οετσίνα της Αττικής δέν έ- 
πσοκή τώρα μέ touc 70.000 η 100. 
000 τόννους νά καλύψη τις ανάγκες 
τής αθηναϊκής άγοοάς, τί θά συμβή 
όταν θά γίνη περιζήτητη στό έξωτε- 
οικό, όταν πάοη τό διαβατήοιό της 
γιά τίς μεγάλες καί πλούσιες χώ
ρες, όπου τήν πεοιμένουν δολλάρια 
καί μάοκα καί Φράγκα;

Αντίο ρετσίνα!...
|. ΜΔΝΏΑΪΚΑΚί*!

NUTRICIZS.

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Olvarit
28 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΑΖΑΚ1Α

H Κρέας ρέ Λαχανικά
If Χορτόσουπες 
%! Φρουτόκρερες 
|| Σκέτο κρέας 
|| Τροφές τζούνιορ 
H Ψημένα άλευρα

(σέ πακέττα)
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ττιο επιστημονικές - πιο οικονομικές
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Μίνι
καί

μινάκια
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥλΟΥ

-· Φτάνει I Μήν κονταίνεις άλλο τήν φούστα. “Εχει άρχίσει 
καί φαίνεται τό στήθος σου άπό κάτω I . ..
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ΧΙΟΥΜΟΡ
άλά

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Σταμάτα μαμά, σταμάτα. Μπορώ νά ύπερασπιστώ τόν fαυ

τό μου. μόνος μου

Εγώ έχω έρθει γιά διακοπές μέ τήν γυναίκα μου. ’Εσύ;
/

Τό φύλλο. Μαρία. Βγάλ? μου τό φύλλο. Μέ γαργαλσ..

— Αχ, θεέ μου. Αύτός ό 
περάση.

>ι ί!ιι

'Ενώ λοιπόν δέν θάμπαινα ποτέ σέ αεροπλάνο. Είναι τόσο 
επικίνδυνο
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Γιά η@ώτη φο@ά ή πραγματική ιστορία 

τού Θρνϋικώτερον ' έαιχειρηρατία τού αιώρα pas

Oi πρώτες γυναίκες στήν ζωή τοΰ «μοναχικού» Ώνά-
■- Γ&·;·

οη: Ή ώραία χορεύτρια τού ρπαλλέτου τής διάσημης
. · .

"Αννας ΠαύΛοβα. Καί ή απελπισμένη ζωντοχήρα Ίγκε-
■ . - '

μπουργκ Ντέντιχεν, κόρη τοΰ «πατριάρχη τής Νορβη
γικής φαλαινοθηρικής ναυτιλίας»

3>.-*Έιιας σύγχρονος ΌδυΘοέαι;

Ή καταστροφή τής Σμύρνης βρίσκει τόν ’Αριστοτέλη 'Ωνάση έ
φηβο — καί τόν μεταμορφώνει, μέ τά τραγικά γεγονότα της, σε άν- 
δρα. Ή βασική φροντίδα του, ήταν ή τύχη τών δικών του, ττοϋ είχαν 
κινδυνεύσει όπτό τήν μικρασιατική τραγωδία. Καί μολονότι μόλις 17 
χρόνων, κατόρθωσε νά σώση τήν οικογένεια του άτεό τις φλόγες καί 
τή σφαγή. Καί τελικά ιτέτυχε νά σωθή καί ό ίδιος, καί έττεπα άττό 
σύντομη παραμονή στήν 'Αθήνα, νά μεταναστεύση εττό Μπουένος 'Ά- 
ιρες. Έκεϊ άρχισε έργαζόμενος σκληρά — δπως είδαμε στό πρώτο 
κεφάλαιο τής βιογραφίας του — τήν ΐλιγγιώδη σταδιοδρομία του 
καί έκανε τό πρώτο εκατομμύριό του, σέ δολλάρια. Ή σταδιοδρομία 
του τώρα συνεχίζεται μέ κατεύθυνσι πλέον τήν έμπορική ναυτιλία.

Σ
ΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ 'Άϊρες ό 'Αριστοτέλης Ωνάσης είχε τήν 
πρώτη σοβαρή έρωτική περιπέτειά του. Στό ξενοδοχείο 
«Φλορίντα» όπου έμενε στήν Αριστοκρατικότερη συνοικία 
τής Αργεντινής πρωτεύουσας, είχε συναντήσει μιάν ώραία 
χορεύτρια τοΰ μπαλλέτου τής "Αννας Παύλοβα, πού μόλις είχε φθά- 
σει έκεϊ γιά παραστάσεις, Ό ‘Αριστοτέλης γνωρίσθηκε μέ τήν χορευ

τό «Στρατηγείο» τοΰ Ωνάση, στό Μόντε Κάρλο. Στό μέγαρο αύτό, έδρα 
τής εταιρίας «Όλύμπικ», ό Ωνάσης κρατά γιά κατοικία τον ένα διαμέρισμα 
μέ σοφίτα, στό τελευταίο πάτωμα.

τρία καί βγήκαν μαζί έξω. Σχετίσθηκαν περισσότερο καί έβγαιναν 
πλέον συχνά μαζί, καί μολονότι ό νεαρός έπιχειρηματίας δέν είχε πά
ρει τις σχέσεις τους πολύ σοβαρά, ή νεαρή κοπέλλα τόν έρωτεύθηκε 
βαθιά. "Οταν οί παραστάσεις τελείωσαν έπειτα άπό μερικές έβδο- 
μάδες, ή χορεύτρια άρνήθηκε έπί,μονα νά έγκαταλείψη τό Μπουένος 
’Άϊρες καί νά γυρίση μέ το μπαλλέτο στήν Εύρώπη.

Ή 'Άννα Παύλοβα δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά παρατήση ένα 
μέλος τοΰ μπαλλέτου της. ’Αποφασιστική γυναίκα καθώς ήταν, άπο- 
πειράθηκε νά καταπιασθή }ΐέ τό πρόβλημα στήν πηγή του. "Ετσι ό 
'Αριστοτέλης ’Ωνάσης τά έχασε όταν ή μεγάλη Παύλοβα πήγε στό 
ξενοδοχείο του καί τοΟ ζήτησε νά πείση τήν έρωμένη του νά μήν έγ
καταλείψη τή σταδιοδρομία της. Τό διάβημα ήταν άσυνήθιστο, άλλ' ό 
’Ωνάσης διατηρεί πάντοτε προσφιλή άνάμνησι άπό τή συνάντησί του 
μέ τήν Παύλοβα. Προσπάθησε νά κάνη αύτό πού τού ζήτησε, άλλά ά- 
πέτυχε, δπως είχεν άποτύχει κι' ή ίδια ή Παύλοβα. Ή χορεύτρια Αρ- 
νήθηκε νά τόν έγκαταλείψη, έμεινε στό Μπουένος 'Άϊρες καί έπιασε 
δουλειά στό μπαλλέτο τής άργεντινής πρωτεύουσας, σάν χορεύτρια 
καί δασκάλα. ‘Ο δεσμός της μέ τόν ’Αριστοτέλη — ήταν γι αύτόν ή 
πρώτη του μεγάλη έρωτική περιπέτεια — κράτησε ένα χρόνο.

Ή ώραία Νορβηγίδα ζωντοχήρα
Τό 1934 δ ’Ωνάσης, ταξιδεύοντας άπό τό Μπουένος ’Άϊρες στήν 

Εύρώπη μέ τό ιταλικό ύπερωκεάνειο «Αύγουστος» συνάντησε τόν Λά- 
ρυ Κρίστενσεν Ιδιοκτήτη ένός άπό τούς μεγαλύτερους φαλαινοθηρι
κούς στόλους τής Νορβηγίας, πού γύριζε άπό ταξίδι αναψυχής στόν 
Άνταρκτικό. Μαζί μέ τόν Κρίστενσεν ταξίδευαν ή γυναίκα του ”1γκε, 
ή παντρεμένη κόρη τους καί ό άνδρας της καί μιά οικογενειακή φί
λη, ή ’Ίγκεμποργκ Ντέντιχεν, 35 χρόνων, ή έντυπωσιακή κόρη τοΟ Τόρ 
Ντάλυ τού πατριάρχη τής νορβηγικής φαλαινοθηρικής ναυτιλίας. ‘Η κ. 
Ντέντιχεν είχε χωρίσει πριν άπό λίγον καιρό τόν άνδρα της, μέλος τής 
οίκογενείας πού ήταν Ιδιοκτήτρια τής «Πολίτικεν» τής σπουδαιότερης 
έφημερίδας τής Δανίας. Μιά φιλία γεννήθηκε στό πλοίο Ανάμεσα 
στήν ’Ίγκεμποργκ καί στόν μοναχικό ’’Ελληνα. Ή ’Ίγκεμποργκ μί
λησε στόν Αριστοτέλη γιά την άποτυχία της στό γάμο της καί γιά 
τήν άπελπισία της. "Ηταν τόσο άπελπισμένη πού μερικές φορές ό νε
αρός ’Ωνάσης ένοιωθε φόβο μήπως ή γυναίκα αύτή άποπειραθεΐ ν’ 
αύτοκτονήση. Κουβέντιαζαν οί δυό τους ως άργά τη νύχτα γιά τόν 
άτυχο γάμο καί τήν σπαραγμένη καρδιά τής ’Ίγκεμποργκ — πού 
έξ άλλου είχε μείνει άπένταρη.

Ό ’Ωνάσης έκανε δ,τι μπορούσε γιά νά τήν παρηγόρηση. ‘Ήξερε 
ν’ άκούη μέ προσοχή καί σάν άφηγητής ήταν άσύγκριτος μόλις έγ- 
κατέλειπε τή φυσική του έπιφυλακτικότητα. Έξ άλλου δέν ήταν αγ
γαρεία νά κάνη παρέα μιά όμορφη γυναίκα καί ή ψυχολογική θε
ραπεία του, πού βασιζόταν στήν κατανόησι καί τή συμπόνια, έκανε 
θαύματα. "Οταν χώρισαν, στό τέλος τοΰ ταξιδιού ήταν φυσικό νά 
κανονίσουν νά ξανασυναντηθοΰν. Ή 'Ίγκεμποργκ έγκαταστάθηκε 
στό Παρίσι καί ή φιλία τους συνεχίσθηκε, άλλά τό κουτσομπολιό εί
χε άρχίσει καί μερικοί άπό τούς σεμνότυφους Σκανδιναβους πλοιο
κτήτες προειδοποίησαν τόν ’Ωνάση ότι ό δεσμός του μέ τήν 'Ίγκεμ
ποργκ ήταν δυνατόν νά τόν ζημιώση ποικιλοτρόπως. Ό Ωνάσης ά- 
διαφόρησε, έμεινε κοντά στήν ώραία φίλη του καί διατηρεί άπό τό
τε τίς καλύτερες σχέσεις μαζί της.

"Οταν ξέσπασε ή πολυδιαφημισμένη σύγκρουσι τού ’Ωνάση μέ τά
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Δύο άπό τούς πλουσιωτέρους άνθρώπους τοϋ κόσμου, ό Πώλ Γκέττυ (αριστερά) καί ό 'Αριστοτέλης Ωνάσης, σέ μιά φιλική συνομιλία τους. Ό Ωνάσης 
δεν ξέχασε ποτέ δτι ό Γκέττυ ήταν ό ττρώτος ττού ναύλωσε τό πρώτο πετρελαιοφόρο του γιά τή μεταφορά πετρελαίου. Στην εικόνα ό Ωνάσης φαίνεται 
καθισμένος «άλά τούρκα» —- μιά συνήθεια πού έχει πάρει άπό τήν Σμύρνη καί έξακολουθεΐ νά διατηρή.

νορβηγικά φαλαινοθηρικά συμφέροντα έπειτα άπό δύο σχεδόν δεκα
ετίες, ή παλιά 'ιστορία τοϋ συνδέσμου αύτοϋ ξεθάφθηκε άπό τή λήθη, 
στολίσθηκε μέ ένα χτυπητό φόρεμα καί παρουσιάσθηκε στό κοινο. 
Σύμφωνα μέ μιά έκδοχή, ό νεαρός ’Ωνάσης χρωστούσε τίς σκανδι
ναβικές έπαφές του — καί μάλιστα τήν έπιτυχία του — στήν ”|γκε 
Κρίστενσεν. Σύμφωνα μέ μιά άλλη, ό πατέρας τής 'Ίγκεμποργκ ά
νοιξε τίς πόρτες τής σκανδιναβικής ναυτιλίας σέ ένόεχόμενο γαμπρό, 
πού άργότερα άφησε στά κρύα τοϋ λουτρού τήν κόρη του. Μολονότι 
δέ( ταράχθηκε Ιδιαίτερα άπό τίς ιστορίες αύτές, ό Ωνάσης είπε α
πλώς μέ τόν ήσυχο τρόπο του δτι ήσαν άναληθεϊς: ό πατέρας τής 
’Ίγκεμποργκ, λ.χ, εΤχε πεθάνει πολύ πρίν άπό τή συνάντησί της μέ 
τόν συμπαθητικό "Ελληνα φίλο της.

((Πετρελαιοφόρο 15.000 τόννων; — Ποτέ!»
ΟΙ έπαφές όμως μέ τήν σκανδιναβική ναυτιλία, πού ό Ωνάσης 

τή χρωστούσε στον Σάντστρομ άποδεί)ζβηκαν έξαιρετικά έπωφελεις 
καί γιά έκείνην καί γι’ αύτόν. Ό Ωνάσης έφθανε στό τέρμα μιας 
λεπτολόγου έρευνας των δυνατοτήτων καί τής οικονομικής πλευράς 
τών πετρελαιοφόρων, πού τόν άπασχολοΰσαν άπό λίγον καιρό. Οί οι
κονομικές εύκαιρίες ήσαν ήδη πειρασμοί, άλλά ένα κίνητρο έκανε τόν 
’Ωνάση νά προωθήση τά σχέδιά του. Άπό παράδοση οί "Ελληνες 
πλοιοκτήτες ένδιαφέρονταν γιά φορτηγά σκάφη καί θεωρούσαν τά 
πετρελαιοφόρα έπικίνδυνη έπιχείρησι. Ό Ωνάσης όμως άποφάσισε 
ν’ άσ^οληθή μέ πετρελαιοφόρα σέ μεγάλη κλίμακα.

Ζητησε άπό τούς Σουηδούς νά ναυπηγήσουν τό πρώτο πετρελαι
οφόρο του καί έκεϊνοι δέχθηκαν εύχάριστα τήν παραγγελία. "Οταν, 
όμως ή «Α. Σ. Ωνάσης, Γκαίτεμποργκ», ή νέα σουηδική έταιρία του, 
καθώρισε τίς άπαιτήσεις της, οί Σουηδοί ναυπηγοί τών Γκαιτεβέρ- 
κεν κούνησαν τά κεφάλια τους. τΗσαν είλικρινά δύσπιστοι. Ό ’Ωνά
σης ήθελε ένα πετρελαιοφόρο 15.000 τόννων, πού τήν έποχή έκείνη 
έθεωρεϊτο άληθινό τέρας. «Τρέλλα», τοϋ είπαν. «’Αδύνατοί». Ή συνη
θισμένη χωρητικότητα τών πετρελαιοφόρων ήταν 9.000 τόννοι καί τά 
πετρελαιοφόρα τών 12.000 τόννων έθεωροΰντο πάρα πολύ μεγάλα. 
’Αλλά 15.000 τόννων! — ποτέ! «Οί έταιρίες πετρελαίου δέν θά ήθε
λαν τέτοιο δεξαμενόπλοιο», τού είπαν, άλλ’ ό ’Ωνάσης απάντησε ότι 
ήταν δίκιά του δουλειά ν’ άντιμετωπίση αυτό τό θέμα. Καί έπέμενε 
στό πετρελαιοφόρο τών 15.000 τόννων.

"Επειτα άπό έπίπονα παζαρεύματα ή τιμή τοΰ πετρελαιοφόρου 
συμφωνήθηκε στις 160.000 στερλίνες άπό τίς όποιες τό ένα τέταρτο 
θά πληρωνόταν κατά τή διάρκεια τής ναιιπηγήσεως καί τό ύπόλοιπο 
έπί δέκα χρόνια μέ τόκο 4,5%. Γιά νά έπιτύχη συμβόλαιο, κατά προ- 
τίμησι μακροπρόθεσμο, μέ έταιρία πετρελαίων, ό ’Ωνάσης έκανε άρ- 
κετά ταξίδια στίς Ήν. Πολιτείες — ήταν, κατά σύμπτωση ή έποχή

πού οί ’Αμερικανοί φίλοι του άρχιζαν νά τόν λένε «’Άρια», πού άπό 
τότε έχει γίνει ένα από τά γνωστότερα ύποκοριστικά στον κόσμο.

Καθώς καλυτέρευε ή άγορά, ό ’Ωνάσης προτίμησε ένα συμβό
λαιο γιά μικρότερη περίοδο: ένιά άλληλοοιάδο^α ταξίδια άπό τόν 
“Αγιο Φραγκίσκο στή Γιοκαχάμα, πού άντιπροσωπευαν πλήρη άπα- 
σχόλησι τοϋ πετρελαιοφόρου γιά ένα χρόνο, Οί προμηθευτές πετρε
λαίου ήταν ή έταιρία «Τάίντοτωρ ’Όϊλ», «τού φίλου μου Πώλ Γκέτ
τυ», δπως ,άρέσει στον ’Ωνάση νά λέγη άναπολώντας τό πρώτο βήμα 
του στό δρόμο του γιά τήν αύτοκραπορία τών πετρελαιοφόρων, μολο
νότι τότε δ Γκέττυ ήταν ένας μόνον άπό τούς μυθολογικούς γίγαντες 
πού κάθονταν στήν κορυφή τής βιομηχανίας πετρελαίου καί ή Τάϊν- 
τουωτερ ’Όϊλ ήταν μια άπο τίς πλούσιες καί Ισχυρές έταιρίες πού ά
φηναν τόν ’Ωνάση νά μεταφέρη τό πετρέλαιο που δέν είχαν προλάβει 
νά μεταφέρουν τά δικά τους πετρελαιοφόρα. Παραλήπτες τού πετρε
λαίου ήσαν οί περίφημοι Μιτσούϊ τής Ιαπωνίας καί μεσίτης τής συν
αλλαγής ήταν ό ’Έντουαρντ Γκρέϊη — δυό όνόματα πού έχουν έντυπω- 
θή ανεξίτηλα στή μνήμη τού ’Ωνάση.

Πολύ πρίν καθελκυσθή τό πρώτο πετρελαιοφόρο του, ό Ωνάσης 
αποφάσισε νά τό βαπτίση «’Άριστσν» δχι μόνον σάν ύπαινιγμό γιά 
τό όνομά του, άλλά yιοετί ήθελε νά είναι «άριστον». Καί πρίν άκόμα 
καθελκυσθή τό «"Αριστον», τά Γκαιτεβέρκεν ναυπηγούσαν δύο άκόμα 
πετρελαιοφόρα τού Ωνάση, τό «’Αριστοφάνης» (πού στοίχισε 165.000 
στερλίνες) καί τό «Μπουένος Άϊρες» (170.000 στερλίνες).

Μιά πραγματική έπανάατασι
Τά τρία «πετρελαιοφόρα — τέρατα» κατέχουν ειδική θέσι στήν ι

στορία της ναυτιλίας. Δέν ήσαν μόνο μεγαλύτερα άπό δποιοδήποτε 
άλλο πετρελαιοφόρο: ήσαν τά πρώτα άπό μιά μακρυά σειρά πλοίων 
τοΰ Ωνάση πού έσπαζαν όλα τά ύπάρχοντα ρεκόρ καθώς προχωρού
σαν'στό έπίπεδο τών 100.000 τόννων. Τό «’Άριστον», όμως, ήταν έπί- 
σης έπαναστατικό καί στον τομέα τών άνέσεων γιά τό πλήρωμα: εί
χε τά πολυτελέστερα διαμερίσματα γιά τούς άξιωματικούς καί ναύ
τες πού είχαν σχεδιασθή ποτέ. Καθρέπτιζαν τήν πίστι τού 'Ωνάση ότι 
όλοι οί ναυτικοί ήσαν άδελφοί του. Ή μεγάλη «άττραξιόν» ήταν μιά 
πισίνα, έξ ίσου όμως έντυπωσιακά ήσαν τά δύο μέ πολυτελή έπίπλω- 
σι υπνοδωμάτια. Στό σαλόνι ΰπήρχεν ένα μεγάλο πιάνο. «'Όταν έ
δωσα όδηγίες γιά τίς άνέσεις αύτές — έλεγε ό ’Ωνάσης άργότερα — 
οί άνθρωποι τών ναυπηγείων ξεκαρδίσθηκαν στά γέλια. Ό "Ερνστ 
Χέντεν, ό διευθυντής τών ναυπηγείων τίς έπέκρινε δριμύτατα».

Τό παράπονο τού Χέντεν ήταν ότι δ πλοιοκτήτης τού νέου πετρε
λαιοφόρου δημιουργούσε ένα δαπανηρό προηγούμενο, άλλ’ ή άπάντη- 
σι ήταν λίγη άπλή άριθμητική τού 'Ωνάση. Τό πλοίο — ήταν τό έπι- 
χείρημα τού 'Ωνάση — στοίχιζε 160.000 στερλίνες καί τό συνολικό
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ΩΝΑΣΗΣ: 
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 

ΟΑΥΣΣΕΑΣ

κόστος όλων αύτών των έντυπωσιακών «πολυτελειών» ήταν μόλις 1. 
000 στερλίνες, δηλαδή κάτι περισσότερο άπό μόνο 0,5%. Ό 'Ωνάσης 
είχε τήν ίκανοποίησι νά παρατηρήση τήν έντύπωσι πού ή καινοτομία 
του είχε κάνει σέ άλλους πλοιοκτήτες όταν ήλθαν νά έπιθεωρήσουν 
τό πετρελαιοκίνητο.

Τόν 'Ιούνιο του 1948 ό περήφανος πλοιοκτήτης μπάρκαρε στό «”Α- 
ριστον» στό παρθενικό ταξίδι του άπό τό Γκαιτεέέρκεν στον "Αγιο 
Φραγκίσκο, μέ τίς αδελφές του καί λίγους προσωπικούς φίλους γιά 
μόνους έπιβάτες. ’Ηταν ένα θαυμάσιο ταξίδι. Ή παρέα κολυμπούσε 
στήν πισίνα όταν τό «Άριστον» περνούσε τή διώρυγα του Παναμά. 
Μέσα σ' ένα χρόνο τό «'Άριστον» είχε κερδίσει άρκετά ώστε νά έξο- 
φλήση τό χρέος του. Ό στόλος του Ωνάση άπέκτησε τελικά έπτά 
σκάφη.

Ή πρώτη επαφή μέ τή φαλαινοθηρία
"Οταν έπιθεωροΰσε τά σκάφη του στήν τελευταία έπίσκεψί του 

στό Γκαιτεβέρκεν, πριν καθελκυσθη τό «’Άριστον», ό ’Ωνάσης είδε ένα 
πλοίο πού του ήταν γνωστή ή ιστορία του καί πού ή μοίρα του έπηρέ- 
ασε έμμεσα, άλλά σημαντικά τήν έπαγγελματική πορεία του. Ήταν 
ένα πρώην άνθρακοφόρο τού αμερικανικού Ναυτικού πού λεγόταν 
«Όδυσσέας» καί βρισκόταν σέ κακά χάλια. "Ενας πλοιοκτήτης τό 
είχε άγοράσει 150.000 δολλάρια άπό τό άμερικανικό Ναυτικό, άλλά 
προσπαθούσε τώρα νά τό πουλήση καί δέν ζητούσε παρά όσα τό είχε 
αγοράσει. "Ετυχε όμως τήν εποχήν έκείνην ό Άντερς Γιάρε, ένας 
μεγάλος Νορβηγός επιχειρηματίας, φαλαινοθηρίας νά θέλη νά άπο- 
κτήση φαλαινοθηρικό στόλο μέ άμερικανική σημαία — καί ό άμερι- 
κανικός νόμος ώριζε ότι μόνο πλοία ναυπηγημένα στίς Ήν. Πολιτεί
ες μπορούσαν νά ταξιδεύουν μέ άμερικανική σημαία — άλλά δέν μπο
ρούσε νά περιμένη τίς μεγάλες προθεσμίες παραδόσεως πού καθόρι
ζαν τά άμερικανικό ναυπηγεία, ούτε νά δεχθή τίς εξωφρενικές τιμές 
πού ζητούσαν.

ψάχνοντας ένα κατάλληλο άμερικανικό πλοίο γιά νά τό μετά- 
τρέψη σέ φαλαινοθηρικό έργοστάσιο, έπεσε στό «Όδυσσέα» καί έπει- 
δή δέν εΰρισκε άλλο, πρόσφερε 800.000 δολλάρια στόν πλοιοκτή του 
- «δώρο άπό τόν ούρανό, παράλογη τιμή», λέγει ό 'Ωνάσης όταν θυ
μάται τό γεγονός. Τό «Όδυσσέας» μετατράπηκε μέσα σέ τρεις μήνες 
σέ φαλαινοθηρικό τό «Γκαιτεβέρκεν». "Ο Άντερς Γιάρε πού ήξερε 
τόν 'Ωνάση καί τόν συμπαθούσε, συμφώνησε νά μετάσχη ό νεαρός 
"Ελληνας σέ μικρό ποσοστό στήν Ιδιοκτησία τού φαλαινοθηρικού — 
φιλική πράξι, πού ό 'Ωνάσης δέν τήν ξέχασε ποτέ. Ακόμα καί τώρα 
μιλά γιά τόν Γιάρε μέ αγάπη καί σεβασμό. Τό έπεισόδιο αυτό, πού 
ήταν άπό οικονομική πλευρά άσήμαντό, ήταν ή πρώτη επαφή τού ’Ω
νάση μέ τή φαλαινοθηρία, άνοιξε τήν όρεξί του γι’ αυτήν καί ώδή- 
γησε τελικά σ' ένα μπλέξιμο πού υπήρξε τό μεγόολο γεγονός τής ή- 
μέρας σ’ όλες τίς ναυτικές χώρες τού κόσμου.

Στό μεταξύ οι δουλειές του έκαναν τόν 'Ωνάση νά ταξιδεύη σ' 
όλον τόν κόσμο. Τό Μπουένος Άίρες, ή Νέα Ύόρκη, τό Λονδίνο, τό 
Παρίσι, ή Στοκχόλμη ήσαν άπό τους τακτικούς σταθμούς του στά χω
ρίς τέλος ταξίδια του. Ή ανήσυχη άναζήτησι άλλαγής ένός ναυτικού, 
ή ανυπομονησία ένός γρήγορου μυαλού συνδυάζοταν μέ τίς έπιταγές 
τών διεθνών συμφερόντων του πού άπαιτοΰσαν τήν προσωπική προ
σοχή του έδώ, έκεΐ, παντού. 'Οσάκις όμως ήταν δυναπόν, ό φαινομενι
κά χωρίς ρίζες άνθρωπος αύτός, πού ή προσωπικότητά του όμως ή
ταν τόσο βαθιά ριζωμένη στήν άρχαιότητα, ξαναγύριζε στήν 'Ελλάδα 
σά νά αναζητούσε τίς ρίζες του.

Ό Όδυσσέας του εικοστού αιώνα
Είναι συμβολικόν ότι ό τόπος πού έλκυε σχεδόν άκατανίκητα τόν 

Ωνάση ήταν ή 'Ιθάκη, μέ τό περίφημο μοναστήρι τών Καθαρών στήν 
κορφή τοΰ Νερίτη. Οι οικογένειες μερικών άπό τούς στενώτερους συ
νεργάτες του, του Καλλίνικου, τοΰ Δρακούλη καί τού Γράτσου ήσαν 
άπό τήν 'Ιθάκη — καί δέν υπάρχει σφοδρότερος έρωτας άπό τόν έρω
τα ένός "Ελληνα μέ τό νησί του, πού δέν τόν χωρίζει ούτε ό θάνατος, 
άφοΰ ό "Ελληνας θά ταφή στό νησί του, μολονότι Μικρασιάτης, ό Α
ριστοτέλης 'Ωνάσης έρωτεύθηκε άμέσως τήν 'Ιθάκη: «Υιοθέτησα τό 
νησί», λέγει καμμιά φορά καί διορθώνει: «'Ίσως ή Ιθάκη νά μέ υι
οθέτησε I», πράγμα έντελώς σωστό γιατί ή ’Ιθάκη τόν έχει άνακηρύ- 
ξει άπό καιρό έπίτιμο δημότη. Άπό ναυτιλιακή άποψι — ή Ιθάκη έ
χει γίνει - όπως λέγει ό Ωνάσης — «μιά βάσι γιά τό άνθρώπινο στοι
χείο». Ό στόλος τοΰ Ώνάσι^ έξακολουθεΐ νά χρησιμοποιή άρκετούς 
καπετάνιους Καί πολλούς ναύτες άπό τήν ’Ιθάκη.

Καμμιά φορά ό Ωνάσης άναπολει τούς πρώτους καιρούς τής 
σύγχρονης έλληνικής ναυτιλίας καί λέγει;

«Ή ναυτιλία είναι δουλειά τοΰ φτωχού. Ό "Ελληνας, ιδιαίτερα 
άν έχη δυό σπιθαμές γης ή ένα δέντρο στό νησί του, δέν θέλει νά γί- 
νη ναυτικός. ’Άν έχη όσα τού χρειάζονται γιά νά ζή στοιχειωδώς καί 
ένα μέρος νά κοιμάται, δέν έννοεί ν' άποχωρισθή τόν πατέρα του καί 
τή μάνα του, τούς θείους του καί τ' αδέλφια του, τήν άρραβωνιαστι- 
κιά του... Άν, όμως, είναι άπελπιστικά φτωχός, γίνεται ναυτικός. ΓΓ 
αύτό φτωχοί λαοί, όπως, ό έλληνικός, άκμάζουν στή θάλασσα. Άπό 
τούς Σκανδιναβούς οί Νορβηγοί, πού είναι οι φτωχότεροι, είναι οί 
καλύτεροι v^jj^i^J^-οιοκτήτες».

Τνάση. Τό αίσθημά του ότι άνήκει σ'

Ο Άρ. Ωνάσης εχει πάντοτε φιλική έττοφή μέ τό προσωπικό τών επιχειρήσεων του «οι 
ένδιαφέρεται συνεχώς γι’ αυτό. Χτήν φωτογραφία φαίνεται νά χαιρετά ενον τεχνίτη τής 
".'Ολυμπιακής», στό άεροδρόμιο.

αυτήν είναι τόσο ισχυρό, ώστε, όσο περνούσαν τά χρόνια, πήγαινε π
λους τούς διάσημους φίλους του στήν Ιθάκη, όπως πηγαίνει κανένας 
ένα φίλο του στό σπίτι του; τόν Ουΐνστον Τσώρτσιλ πού μαγεύθηκΕ 
άπό τή γεμάτη θρύλο ατμόσφαιρα, τήν Ζακελίν Κέννεντυ καί τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο, πού ό Ωνάσης τούς αφηγήθηκε σάν λόγιος καί σάν 
ένθουσιώδης όδηγός τήν αρχαία Ιστορία τής Ιθάκης. Ή πιό άξιο- 
μνημόνευτη άπό τίς έπισκέψεις αυτές ήταν τής Γκρέτα Γκάρμπο. Χτυ
πούσαν οί καμπάνες τών έκκλησιών, ρίχθηκαν χαιρετιστήριες θολές, 
ζητωκραυγές έσκιζαν τόν αέρα. «Τί τρέχει;» ρώτησε ό Ωνάσης όταν 
άποθιθάσθηχε. «Σεισμός; Φωτιά;». Ή άπάντησι ήταν; «Κάθε άλλο, 
όλα αυτά πρός τιμή σας I».

Γιατί ή ’Ιθάκη είναι, δέθαια, τό νησί του Όδυσσέα καί δέν χρει
άζεται σύγχρονος ‘Όμηρος γιά νά έξάρη τήν όμοιότητα, άνάμεσα 
οτό μεγάλο θαλασσινό τής έλληνικής μυθολογίας καί στόν ’Αριστο
τέλη Ωνάση, τόν άντίστοιχό του στόν εικοστό αίώνα. ’Έχουν πολλά 
τά κοινά. Τή μυρουδιά τής θάλασσας, τή γεμάτη περιπέτεια, άεικίνη- 
τη ζωή, τήν ανορθόδοξη προσωπικότητα πού δέν δεσμεύεται άπό τή 
στερεότυπη ρουτίνα μικρότερων άνθρώπων καί, ϊσως, τήν εύνοια τών 
θεών. Στίς προπολεμικές έκεΐνες μέρες έγινε γιά πρώτη φορά φανε
ρό τό όμηρικό στοιχείο στή ζωή του Ωνάση.

Ό Ωνάσης πήγαινε στήν Ιθάκη όσάκις μπορούσε. Καί στήν 
άναπαυτική άτμόσφαιρα έκεΐ οί συνομιλίες του Ωνάση μέ τούς φί
λους του θύμιζαν καμμιά φορά τήν περίφημη «Συζήτησι στήν Ιθάκη» 
άπό τήν όποια ξεκίνησε ό Τηλέμαχος γιά νά 6ρή τόν Όδυσσέα. Ό 
Ωνάσης λυπήθηκε τρομερά όταν ό σεισμός έπληξε βαριά την ’Ιθάκη 
τό 1953 καί ή τραγωδία έκείνη γέννησε τή φιλοδοξία του νά έχη ένα 
νησί άποκλειστικά δικό του όχι μακριά άπό τό θασίλειο τού Όδυσσέα.

Ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
’Άν όμως σέ μερικούς ό ’Αριστοτέλης Ωνάσης φάνηκε σά σύγ

χρονος άνάδοχος τού θρυλικού Όδυσσέα, άλλοι είδαν σ’ αύτύν έναν 
άλλο σέρ Μπέϊζιλ Ζαχάρωφ, τόν παροιμιώδη «μυστηριώδη άνθρωπο» 
τού τέλους τού 19ου αίώνα καί υπάρχουν παραλληλισμοί πού δικαιο
λογούν τή σύγκρισι. ‘Όπως ή οικογένεια Ώνάσή, ό Ζαχάρωφ κατάγε
ται άπό ένα άσημο χωριό — οί γονείς του ήσαν ' Ελληνες, άλλ’ ό ίδιος 
πιστεύεται ότι γεννήθηκε στή Ρωσία. Καί πολύ πριν — λίγο μετά τό 
1950 — ό Ωνάσης γίνη συνώνυμος μέ τό Μόντε Κάρλο, ό Ζαχάρωφ 
είχε συνδεθή μέ τό πριγκιπάτο του Μονακό καί μέ τήν Τράπεζα του 
Μόντε Κάρλο καί ή σφοδρότατη διένεξί του μέ τούς Γκριμάλντι, τούς 
ήγεμόνες τού Μονακό, είχε προκαλέσει τόσα δημόσια σχόλια, όσα 
καί ή διένεξι Ωνάση — Ραινιέ μετά τό 1960.

Αύτό πού χωρίζει τούς δύο ισχυρούς ‘Έλληνες δέν είναι μόνο μιά 
γενιά. Ή θεμελιώδης διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ό Ζαχάρωφ ή
ταν έμπορος όπλων πού ό πλούτος του ήταν θεμελιωμένος στόν πό
λεμο, ένώ ό Ωνάσης υπήρξε πάντοτε άνθρωπος είρήνης. Ένώ οί μυ
στικές περιοδείες του έφερναν τόν κυριολεκτικά άθεατο Ζαχάρωφ κον
τά στούς ισχυρούς σέ πολλές πρωτεύουσες, ελάχιστοι πολιτικοί είχαν 
έπαφές μέ τόν Ωνάση. Ή πολιτική, σάν πολιτική, ποτέ δέν τόν συγ- 
κίνησε κΓ αύτό έξηγεΐ γιατί δέν περίμενε νά ξεσπάση ό Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος. 'Όταν ξέσπασε, μερικά άπό τά πλοία τού Ω-
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νάση ήοαν σέ λιμάνια καί, μάλιστα, όπως έτυχε, σέ λιμάνια πού δέν 
έπρεπε.

Ή 3 Σεπτεμβρίου 1939 λίγο έλειψε νά αβήση τήν βραχύβια πε- 
ρηφάνεια καί χαρά τοΟ νέου πλοιοκτήτη πετρελαιοφόρων. Ή έκρηξι 
τού πολέμου στην Ευρώπη βρήκε τόν ‘Ωνάση ατό Λονδίνο, όπου έμενε 
στό ξενοδοχείο «Σαβόϋ» καί, ένώ ή άγγλική πρωτεύουσα άντίκρυζε 
τήν άπειλή τής Λουφτβάφφε, τά πλοία του στά φαινομενικά ασφαλή 
λιμάνια τής ούδέτερης Σκανδιναβίας διέτρεχαν μεγαλύτερον κίνδυ
νον παρά ό ίδιος.

’Επαγγελματικά ό Ωνάσης ένδιαφερόταν καί άνησυχοΰσε γιά τά 
πλοία του. Μολονότι σέ έλάχιστους άλλοδαπούς έπιτρεπόταν τότε νά 
μετακινούνται στην 'Αγγλία, αυτός έπέτυχε γρήγορα τίς άναγκαϊες 
άδειες καί πήγε στό Γκαίτεμποργκ γιά νά έπιθεωρήση τά πλοία του 
καί στή Στοκχόλμη γιά συνομιλίες μέ τίς σουηδικές άρχές πού έξέ- 
ταζαν διάφορα σχέδια γιά νά κρατήσουν τά πλοία έξω άπό τή δράσι 
των έμπολέμων.

"Οσες έλπίδες υπήρχαν έξατμίσθηκαν στις 9 ’Απριλίου 1940 
όταν οί Γερμανοί εισέβαλαν στή Δανία καί τή Νορβηγία. ’Εκτός άπό 
τήν προσωπική συμμετοχή του στή σκανδιναβική ναυτιλία καί άπό 
τίς φιλίες πού είχε σέ χώρες πού τόσο ξαφνικά καί σκληρά παρασύρ
θηκαν στόν πόλεμο, γιά ένα έφοπλιστή καί "Ελληνα πού είχε δη τρεις 
πολέμους άπό 6 ώς 16 χρόνων, τά γεγονότα αυτά ήσαν συνταρακτι
κά. Ζοφερές ήσαν καί οι οικονομικές συνέπειές τους. Μιά γερμανο- 
σουηδική συμφωνία έπέτρεπε στά σουηδικά πλοία πού τύχαινε νά 
βρίσκωνται έξω άπό τή Βαλτική νά συνεχίσουν τά ταξίδια τους. "Οσα 
όμως ήσαν στή Βαλτική — ή σέ σουηδικά λιμάνια θά έμεναν έκεΐ 
πού ήσαν. Ό Ωνάσης ύπήρξε άτυχος, γιατί τό «’Άριστον» άκινητο- 
ποιήθηκε έτσι στό Γκαίτεμποργκ. Καί τό «Μπουένος "Λίρες», μολονότι 
μέ άργεντινή σημαία, συμμερίσθηκε τήν τύχη τού «’’Αριστον». Τό «Α
ριστοφάνης» έπιτάχθηκε άπό τούς Νορβηγούς καί έτσι άΐίΐνητοποιή- 
θηκε συνολικό τοννάζ 50.000 τόννων — τεράστιο σύνολο γιά ένα ιδιώ
τη πλοιοκτήτη. ’Έπειτα άπό άνεμπόδιστη σχεδόν πρόοδο έπί 15 χρό
νια, αύτή ήταν ή πρώτη πραγματική άτυχία στήν σταδιοδρομία τού 
'Ωνάση.

Πίσω στό Μπουένος "Αϊρες
"Εχοντας άπό ιδιοσυγκρασία τήν ροπή νά ένεργή μόνος,_ό Ωνά

σης έξακολουθούσε νά παραμένη έξω άπό τόν στενό κύκλο τής παρέ
ας των Ελλήνων έφοπλιστών. Δέν ήταν δυνατό νά υπολογίζεται ούτε 
μεταξύ τών «'Ελλήνων τού Λονδίνου», πού ό Σταύρος Λίβανός ήταν ό 
χωρίς στέμμα βασιλιάς τους, ούτε μεταξύ τών «Έλληνοαμερικανών» 
πού, σάν όμάδα, δημιουργήθηκαν μόνο μετά τόν πόλεμο — μολονότι 
είχε στενές σχέσεις μέ τίς ήγετικές προσωπικότητες καί τών δύο όμά- 
δων. Τώρα που τά εύρωπαϊκά πετρελαιοφόρα του ήσαν άκινητοποιημέ
να στή Βαλτική, αναγκάσθηκε να στρέψη τήν προσοχή του στά πλοία 
του πού είχαν βάσεις στήν Άσερική καί ταξίδευαν ρέ παναμαϊκή ση
μαία. Τόν Ιούνιο τού 1940 περασε μέ ένα ύπερωκεάνειο τόν ’Ατλαν
τικό, δπου δροΰσαν τά γερμανικά υποβρύχια, γιά νά άφιερωθή στά

συμφέροντά του στό Δυτικό ήμισφαίριο. Δύο καράβια του πουλήθη
καν σέ Γιαπωνέζους καί βυθίσθηκαν λίγο άργότερα άπό τούς Αμε
ρικανούς. Μετά τό Πέρλ Χάρμπορ τέσσερα άλλα πλοία του ταξίδευ- 
σαν ναυλωμένα άπό τις Ήν. Πολιτείες.

Ό ’Ωνάσης πηγαινοερχόταν άπό τή Ν. Ύόρκη στό Μπουένος "Λ
ίρες καί τό άεροπορικό ταξίδι κρατούσε έπτά μέρες: τό άεροπλάνο 
ταξίδευε μόνο νύκτα καί τήν ήμέρα οί έπιβάτες κοιμόνταν σέ ξενο
δοχεία. 'Εκτός άπό τίς ναυτιλιακές υποθέσεις του, ό ’Ωνάσης άναδιωρ- 
γάνωσε τήν καπνοβιομηχανία του καί έφρόντισε ν’ άντικαταστήση τά 
άνατολικά καπνά του με καπνά άπό τή Βραζιλία καί τήν Κούβα. 'Ε
κτός άπό τή Μερόπη, τή μεγαλύτερη άδελφή του, πού ήταν παντρεμέ
νη μέ τόν έξάδελφό της Νικόλαο Κονιαλίδη στό Μπουένος "Λίρες, ή 
οικογένεια ’Ωνάση ήταν στήν ’Αθήνα καί έμεινε έκεί ώς τό τέλος 
τού πολέμου, άλλ’ ό θείος "Ομηρος πέθανε τό 1942.

Στή Νέα Ύόρκη ό ’Ωνάσης, πού τό πρώτο του έκατομμύριο, σέ 
δολλάρια, είχε πολλαπλασιασθή πολλές φορές, έκανε ήσυχη καί δια
κριτική ζωή. Ή ροπή του ήταν πρός καλλιτέχνες καί, φυσικά, πρός 
έλκυστικές γυναίκες καί σύχναζε σέ μιά λέσχη δπου πήγαιναν δια- 
σημότητες τής σκηνής καί τής όθόνης. Ό 'Όττο Πρέμιγκερ, ό πασί
γνωστος παραγωγός του Χόλλυγουντ, είναι άπό έκείνρυς πού θυμά
ται τόν 'Ωνάση σάν ένα μετριόφρονα άνδρα μέ διαπεραστικά μάτια 
πού έτρωγε στό τραπέζι του, εύγενή καί έπιφυλακτικό, άλλά μέ γρή
γορο μυαλό: «Ό κ. ’Ωνάσης ήταν πολύ δημοφιλής», έλεγε ό Πρέμιγ
κερ, «άλλά δέν ήξερα πόσο πλούσιος ήταν».

Μιά έπιχείρησι πού δέν έγινε
Μετριόφρων καί διακριτικός ήταν άσφαλώς ό 'Ωνάσης. Άλλά στά 

Μπουένος ’Άϊρες, τότε, σχετιζόταν ήδη μέ τούς βασιλείς τού έμπορίου 
καί έψαχνε πάντοτε νά βρή εύκαιρίες γιά νά έπεκτείνη τά συμφέροντά 
του. Άπό τούς μεγαλοβιομηχάνους, μέ τούς όποιους βρισκόταν σ’ έ- 
παφή, κανένας δέν ήταν ισχυρότερος άπό τόν Άλμπέρτο Ντοντέρο, 
τόν μυθωδώς πλούσιο Αργεντινό, πού οί οικονομικοί πλόκαμοί του 
ήσαν άπλωμένοι σ’ όλόκληρη τήν άργεντινή οικονομία καί μερικοί έ
λεγαν δτι ό Ωνάσης είχε πολιορκήσει τόν δισεκατομμυριοΰχον αυτόν 
τόσο μεθοδικά, δσο είχε κάνει πριν άπό δέκα χρόνια γιά νά πουλήση 
τά πρώτα καπνά. Φίλοι καί τών δύο θυμούνται δτι ό Ντοντέρο συμπα
θούσε τόν ’Ωνάση στόν όποιον άναγνωρίζει ένα συγγενικό πνεύμα 
καί ένα άλλον πιθανόν οικονομικό ήγέτη. Ό ’Ωνάσης πήγαινε συχνά 
στις δεξιώσεις τού Ντοντέρο.

Ό Ντοντέρο ήταν στενός φίλος τού Περόν καί μετά τόν πόλεμο 
συνώδευσε τήν Έβίτα Περόν στήν έντυπωσιακή περιοδεία της στήν 
Εύρώπη. ΕΙχεν άποκτήσει τόν έλεγχο τής μεγαλύτερης ναυτιλιακής 
έπιχειρήσεως τής Αργεντινής πού διέθετε μαούνες, σκάφη ακτοπλοΐας 
καί ποταμόπλοια καί άποφάσισε νά τήν πουλήση. Ό Ωνάσης ήθελε 
νά τήν άγοράση — άλλά τό ίδιο ήθελε καί ένας άλλος διεθνής έπι- 
χειρηματίας, ό γραφικός Φρίτς Μάντλ. (Ό Μάντλ ήταν ό πρώτος άν-
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ΠΑΡΙΣΙ, Ιούλιος.

Α
ΡΧΙΚΑ είχαν έγκαταστήσει τό στρατη
γείο τους στό Κάιρο, στην όχθη του 
Νείλου, στό ξενοδοχείο «Σέπερτς». 
Καθημερινά έπισκέτττοντο τά έργοστά- 

σια που είχαν πρόσφατα Αποπερατωθή, είχαν 
μακρότατες συζητήσεις με τούς Αιγύπτιους ι

θύνοντες, διεξήγαγαν έμπεριστατωμένες μελέ
τες γιά τό ιθαγενές έργατικό δυναμικό, τίς Α- 
γορές τής Μέσης ’Ανατολής, τίς δυνατότητες 
Ανταλλαγών μέ την Ευρώπη. "Εως δτου ένα 
πρωί, δίνοντας στούς συνομιλητάς τους του 
Καΐρου την ΰπόσχεσι δτι θά έπέστρεφαν σύν
τομα, οΐ Ιάπωνες πήραν τίς βαλίτσες τους καί 
έφυγαν πρός άγνωστη κατεύθυνσι. Παρά την 
υπόσχεσί τους, οί Αιγύπτιοι δέν έπρόκειτο πο
τέ νά τούς ξαναδούν.

Αίγες έβδομάδες αργότερα, σημειωνόταν ή 
παρουσία τους στό Μαρόκο, άργότερα στη Μό
σχα, στό Βουκουρέστι καί στό Βελιγράδι.

Μά τί ήταν λοιπόν αυτό πού μέ τόση έπι- 
μονή Αναζητούσαν οί υιοί του άνατέλλοντος ή
λιου; Άπλούστατα, προσπαθούσαν νά Ανακα- 
λύψουν μιά χώρα στην οποία θά ήσαν ευνοϊκές 
οί συνθήκες έγκαταστάσεως μιας ιαπωνικής έ- 
πιχειρήσεως. Ή έρευνα γινόταν γιά λογαρια
σμό μιας από τίς μεγαλύτερες έπιχειρήσεις 
τής Ιαπωνίας. Έκ πρώτης οψεως, θά μπορού
σε νά χαρακτηρισθή ως παράξενη ή ίυέα νά 
θέλουν νά κατασκευάσουν γιαπωνέζικα αυτοκί
νητα στήν Ευρώπη. Πραγματικά, τί είναι έκεΐ- 
νο πού άναγκάζει τούς Άσιάτες βιομηχάνους 
νά Απαρνηθουν τό ντόπιο έργατικό δυναμικό, 
τό τόσο γνωστό γιά τίς ίκανότητές του καί τά 
φθηνά του μεροκάματα; Γιατί είναι γνωστό, ό
τι ή δύναμις τής γιαπωνέζικης βιομηχανίας 
στηριζόταν άνέκαθεν στό χαμηλό κόστος τής 
παραγωγής, στήν οποία καί στηριζόταν ολό
κληρη ή οικονομική διάρθρωσι τής χώρας.

'Ωστόσο, τό πράγμα δέν τίθεται έτσι, για
τί αυτό πού παρουσιαζόταν ώς πλεονέκτημα 
έχει καί τήν άλλη του πλευρά. Τό νά πουλάς 
π.χ. στήν τιμή τών 5.000 φράγκων ένα προϊόν 
πού στή διεθνή άγορά κοστίζει 8.000 σημαίνει 
στήν ούσία δτι χαρίζεις τή διαφορά στόν ξέ
νο άγοραστή ένώ ταυτόχρονα μειώνεις κατά τό 
ίδιο ποσοστό τό ξένο συνάλλαγμα πού θά εί- 
σήγετο στήν Ιαπωνία. Μιά παρόμοια πολιτι
κήέδικαιολογείτο πρίν άπό τον Β' Παγκόσμιο

^χά

νων Πολιτειών, προσπαθώντας νά πλημμυρί
σουν τίς άγορές, ιδίως τίς 'Ασιατικές καί τίς 
’Αφρικανικές, μέ τά Ιαπωνικά «Αντίγραφα».

’Εκείνη τήν εποχή οί ’Ιάπωνες κατόρθωναν 
νά έπιβληθούν χάρις μόνον στίς Ασυναγώνι- 
στες τιμές τους. Σήμερα δμως μπορούν επί ί
σοι ς δπλοις νά Αντιμετωπίσουν τούς δυτικούς, 
τόσο στόν τομέα τής ποιότητος δσο καί σέ κεί
νον τής έφευρετικότητος καί τής πρωτοτυπίας.

’Εάν δμως ή ιαπωνική βιομηχανία άπέκτησε 
σέ πολυάριθμους τομείς μιά αξιοσημείωτη κυ
ρίαρχο θέσι, εν τούτοις ή οικονομία τής χώρας 
υποφέρει πάντα άπό μία ανισορροπία: στόν έ- 
σωτερικό τομέα ή παραγωγική της Ικανότης 
ξεπερνά τίς δυνατότητες καταναλώσεως τού 
πληθυσμού, μέ Αποτέλεσμα νά δημιουργήται έ
να πλεόνασμα τό οποίον καθιστά έπείγουσα 
τήν Ανάγκη τών έξαγωγών.

’Επί διεθνούς επιπέδου, οί ’Ιάπωνες υπο
φέρουν Από ένα σύμπλεγμα Απομονώσεως όφει- 
λόμενο στήν ιδιότυπη γεωγραφική θέσι τής ’Ι
απωνίας, καθώς έπίσης καί στά προστατευτικά 
μέτρα τά όποια έχουν υιοθετήσει οί δυτικές

δυνάμεις Απέναντι στά προϊόντα της. Φυσικά 
τρόπο νά καταπολεμήση τούς δασμολογικούς 
φραγμούς, ή ’Ιαπωνία δέν διαθέτει. Μία λύσις 
θά ήταν ή προοδευτική αυξησις τών μισθών ή 
οποία θά ώδηγούσε πιθανώτατα στήν βελτίωσι 
τής Αγοραστικής ίκανότητος τών Ιαπώνων. 
Παρ’ δλα αυτά, δμως, τό άνοιγμα δέν θά ήταν 
δυνατόν νά καλυφθή.

’Από τήν άλλη μεριά, είναι γνωστό δτι τά 
έξοδα μεταφοράς τών ιαπωνικών αυτοκινήτων 
είναι πάρα πολύ υψηλά ώστε νά μπορούν τά 
αυτοκίνητα αυτά νά Αποτελέσουν ένα κίνδυνο 
γιά τούς Ευρωπαίους κατασκευαστάς. Αυτό τό 
έτόνισε έξ άλλου τελευταία καί ό νέος γενικός 
διευθυντής τής Φολκσβάγκεν κ. Αότζ. Γιά νά γί
νουν συναγωνίσιμα, οί ’Ιάπωνες θά έπρεπε λοι
πόν νά κατασκευάζουν τά αυτοκίνητά τους έ
κεΐ πού θέλουν νά τά πουλήσουν, δηλ. στήν Ευ
ρώπη. Τό πρόβλημα ήταν πού θά έπρεπε νά έγ- 
καταστήσουν τήν βιομηχανία τους.

Οί ’Ιάπωνες άρχισαν τήν ερευνά τους μέ τήν 
Αίγυπτο, τήν οποίαν δμως διέγραψαν ευθύς Α
μέσως έξ αιτίας τής έπαγγελματικής Ανεπαρ-

Τεράστια ποσά διατίθενται γιά τήν μεταφορά τών ιαπωνικών αυτοκινήτων άπό τήν αΧώρα τού ‘Ανατέλλοντος Ήλιου» στίς 
δυτικές άγορές μέ άποτέλεσμα νά επιβαρύνεται ή τιμή τους. Μέ τήν κατασκευή εργοστασίου στήν Ευρώπη τά Ιαπωνικό 
αυτοκίνητα θά άπαλλαγοΰν άπό τά έξοδα μεταφοράς καί θά γίνουν πλέον συναγωνίσιμα έμπορικώς
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κείας των έργατικών αίγιπττιακών χειρών, κα
θώς καί τής όπτειλής τής έθνικοττοιήσεως ή ο
ποία έπικρέμεται μονίμως στις ξένες έπιχει- 
ρήσεις πού έχουν έγκατασταθή στην Αίγυπτο. 
Γιά τούς ίδιους λόγους, αργότερα, διεγράφη 
καί ή Σοβιετική "Ενωσις, ή Ρουμανία καί ή 
Γ ιουγκοσλαβία.

«Τά οικονομικά συστήματα τών χωρών αυ
τών, όπως είπε χαρακτηριστικά ένας Ίάπων, 
δεν παρέχουν άρκετές ελευθερίες έλιγμών».

Τό Μαρόκο, μιά χώρα ή όποια μετέχει τής 
Κοινής ’Αγοράς, θά μπορούσε νά άποτελέση 
γιά τόν Τογιότα μία καλή βάσι. Μόλις όμως 
αί διαπραγματεύσεις μεταξύ τών Ιαπώνων καί 
τών Μαροκινών ηγετών έπροχώρησαν, έπενέβη- 
σαν άμέσως ή Φίατ καί ή Σίμκα, οί όποιες έξ 
άλλου συνεργάζονται, καί οί όποιες έχουν ήδη 
έγκαταστάσεις καί στό Μαρόκο. Ή άντίδρασι 
τών δύο αύτών ευρωπαϊκών έπιχειρήσεων υπήρ
ξε άμεσος καί αποτελεσματική, έφ’ όσον ΰπε- 
σχέθησαν νά φθάσουν τό άνώτατο όριο τής πα
ραγωγής τών υποκαταστημάτων των στή Βό
ρειο Αφρική. Κατόπιν τούτου, οί Ιάπωνες έ- 
γκατέλειψαν τήν προσπάθεια καί άνεζήτησαν 
άσυλο άλλαχού.

Σήμερα διαπραγματεύονται ταυτσχρόνως μέ 
τίς κυβερνήσεις τής Πορτογαλίας καί τής Ελ
λάδος. Τό ένδιαφέρον τους γιά τήν Πορτογαλία 
στρέφεται κυρίως εις τήν περιοχή τού Μίνιο, 
εις τό βόρειον άκρον τής Πορτογαλίας, μεταξύ 
τού ’Ατλαντικού ’Ωκεανού καί τών Ισπανικών 
συνόρων. Φαίνεται ότι οί συνθήκες έκεϊ ομοιά
ζουν κατά πολύ μέ έκεΐνες τής ’Ιαπωνίας: μία 
περιοχή μέ παλιό άγροτικό πολιτισμό, κατά
σπαρτη άπό μικρούς λόφους, πυκνά καλλιερ
γημένη, μ’ ένα πληθυσμό πολύ πυκνό, έξελι- 
γμένο, μέ ικανότητες ταχείας άφομοιώσεως 
τής βιομηχανικής τεχνικής. ’Επί πλέον, στά τε
λευταία σαράντα χρόνια αί διεθνείς συναλλα- 
γαί τής χώρας ουδέποτε παρουσίασαν δυσκο
λίες. Είναι γνωστό πράγματι ότι στή διάρκεια 
του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, σέ όλους 
τούς τομείς στούς όποιους ή 'Ελβετία είχε υ
ποβάλλει ώρισμένους περιορισμούς, όπως π. 
χ. τήν άπαγόρευσι έξαγωγής χρυσού, όλες οί 
χρηματιστηριακές πράξεις ήταν καί έξακολου- 
θουν νά είναι έλεύθερες στή Λισσαβώνα. Έξ 
άλλου, τό έσκούδο είναι νόμισμα σταθερό. Ή 
έγκατάστασι λοιπόν ένός έργοστασίου Τογιό
τα στήν περιοχή τού Μίνιο εμφανίζει αίσιες 
προοπτικές τόσο γιά τούς Ιάπωνες όσο καί 
γιά τούς Πορτογάλους. Γιά τούς τελευταίους 
ιδίως οί προοπτικές είναι ακόμη πιό αισιόδο
ξες., λόγω τού ότι έξ αιτίας τής έλλείψεως βιο
μηχανικών διεξόδων πολλοί άπό τούς κατοίκους 
αύτών τών πυκνά κατοικημένων περιοχών στρέ
φονται πρός τήν μετανάστευσι, υπό συνθήκες 
πολλές φορές, πράγματι αξιολύπητες.

Στην Θεσοαλονίκη

Φυσικά, ή Πορτογαλία δέν αποτελεί μέλος 
τής Κοινής ’Αγοράς καί τά αυτοκίνητα τά ο
ποία θά κατασκευάζωνται εκεί θά πρέπει νά 
πληρώνουν υψηλούς δασμούς γιά νά είσαχθούν 
στήν Γαλλία, τή Γερμανία, τήν ’Ιταλία ή τίς 
Κάτω Χώρες. Μά αύτή τή δυσχέρεια οί Ίόπτω- 
νες μπορούν νά τήν αντιμετωπίσουν, γιά τόν 
άπλούστατο λόγο ότι τήν αντιμετωπίζουν ήδη 
μέ τά αυτοκίνητα τά οποία κατασκευάζουν στήν 
’Ιαπωνία. Ταυτόχρονα, οί ’Ιάπωνες στρέφον
ται καί πρός τήν 'Ελλάδα, ή όποια άναζητά 
τήν συνεργασία τού ξένου κεφαλαίου γιά νά 
βοηθήση τήν έκβιομηχανοποίησί της καί ή ό
ποια έξ άλλου προσφέρει καί τό πλεονέκτημα 
ότι μετέχει τής Κοινής Ευρωπαϊκής ’Αγοράς.

Αί σχετικαί διαπραγματεύσεις προχωρούν 
καί σύμφωνα μέ τίς ιαπωνικές συνήθειες κα
λύπτονται άπό απόλυτο σκότος. Μερικές πλη
ροφορίες αναφέρουν ότι ή έταιρία έχει ήδη α
γοράσει τίς άναγκαϊες εδαφικές εκτάσεις γιά 
τήν έγκατάστασι τού έργοστασίου της στό Γκυ- 
μαρές καί τή Βιάνα, δυό μικρά χωριά τού Μί
νιο, ένώ άλλες φήμες υποστηρίζουν ότι ό Ίά
πων βιομήχανος έγκατέλειψε τά σχέδιά του γιά 
τήν Πορτογαλία γιά νά στρέψη τίς προτιμή
σεις του πρός τήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης.

Έν πάση περιπτώσει, τό πιθανώτερο είναι 
ότι τίποτε άπό όλα αυτά δέν έχει άκόμη άπο- 
ψασισθή ένώ δέν αποκλείεται διόλου ότι γιά 
νά κλείσουν τούς δρόμους τής Εύρώπης στούς 
Γιαπωνέζους, οί Ευρωπαίοι κατασκευασταί θά 
έντείνουν τίς προσπάθειές τους καί τήν προσο
χή τους τόσο στήν Πορτογαλία (όπου ή Ρενώ 
καί ή Φίατ έχουν ήδη έγκαταστήσει συνεργεία 
συναρμολογήσεως) όσο καί στήν Ελλάδα.

Ό σκελετός τον ΰπό κατασκευήν μεγαλύτερου κτιρίου τής 'Ελλάδος.
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T
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ σέ ύψος καί όγκο κτίριο της 
Αθήνας καί όλόκληρης τής 'Ελλάδος όνε- 
γείρεται στή λεωφόρο Μεσογείων. Είναι ένα 
μεγαθήριο 15 όρόφων, Οψους 56 μέτρων, πού 

οΐκοδομεί ό 'Ελληνικός 'Ερυθρός Σταυρός γιά νά 
στεγάση τό νέο Διαγνωστικό καί Θεραπευτικό Κέν

τρο καί τό Νοσηλευτικό Τμήμα των Χειρουργικών 
Κλινικών του, δυνάμεως 450 κλινών.

Μέ τό άνεγειρόμενο μεγαθήριο τών 15 όρόφων, 
τό ύπάρχον παλαιό νοσοκομείο καί τήν άνέγερσι ώ· 
ρισμένων συναφών κτιρίων, γιά τά όποια θά γίνη 
λόγος παρακάτω, τό συγκρότημα τών κτιριαχών έγ- 
καταστάσεων τοϋ ΕΕΣ θά όποκτήση δΰναμι 1.000 
κλινών καί θά είναι τό μεγαλύτερο κτιριαχό συγ
κρότημα τής χώρας. Θά έχη συνολικό όγκο 350.000 
κυβικών μέτρων.

Δημιούργημα τής έμπνεύσεως καί τής έπιμονής 
τοϋ προέδρου τού ΕΕΣ κ. Κ. Γεωργακοπούλου, ή νέα 
έμφάνισι τών κτιριαχών έγκαταστάσεων τού μεγά
λου αύτοΰ όργανισμοΰ, πραγματοποιείται βάσει άρ- 
χιτεκτονικών σχεδίων καί μελέτης τοϋ καθηγητοϋ 
τοϋ Πολυτεχνείου κ. 1. Δεσποτοπούλου καί θά στοι- 
χίοη ουνολικώς περί τά 400.000.000 δραχμών.

Οί έργασίες άνεγέρσεως τοϋ νέου Ιδορόφου κτι
ρίου, πού θά άποτελέση καί τόν βασικό πυρήνα τής 
μεγάλης νοσοκομειακής μονάδος τοϋ ΕΕΣ, άρχισαν 
πριν 3 περίπου χρόνια καί ήδη έχει συμπληρωθή Λ 
κατασκευή τοϋ έκ μπετόν σκελετού. Οί έργασίες 
προχωρούν μέ κάπως βραδύ ρυθμό, όσο έπιτρέπουν 
τό οικονομικά του όργανισμοΰ καί έν άναμονή τής 
λήψεως τών έπιβαλλομένων μέτρων ένισχύσεως τής 
προσπάθειας του.

Ή μελέτη
Ή άρχιτεκτονική μελέτη του καθηγητοΰ κ. I. Δε

σποτοπούλου, όπως κατηρτίσθη μέ τίς προϋποθέσεις 
τής ύφισταμένης οΐκοπεδικής έκτάσεως καί τής δια- 
τηρήσεως τών άρχικών χτισμάτων του ΕΕΣ, χαρα
κτηρίζεται άπό τίς άκόλουθες βασικές προϋποθέ
σεις :

1) Δημιουργείται γιά τά νοσηλευτικά τμήματα 
τοϋ νοσοκομείου χώρος μέ ατμόσφαιρα μεσημβρι
νή—άνατολική, άποκλειομένης τής δύσεως.

2) Στή βορεινή πλευρά τοϋ γηπέδου διαμορφώ
νεται περιοχή γιά τήν έπιμόρφωοι καί τήν ζωή τών 
αδελφών νοσοκόμων.

3) Δημιουργοϋνται έπίσης Ινστιτούτο 'Ερευνών 
και Οίκος 'Ιατρών.

4) Τό Διαγνωστικό καί θεραπευτικό Κέντρο ά· 
ποτελεί τόν πυρήνα τοϋ νοσοκομείου. Στήν όρθο- 
λογιστική διαμόρφωσι τοϋ τελευταίου συμβάλλει θε
τικά π υψομετρική διαφορά τοϋ γηπέδου. "Ετοι προ
κύπτουν ποός τις τρεις έλεύθερες πλευρές τρεις 
ισόγειοι χώροι.

5) Τό νοσηλευτικό τμήμα τών χειρουργικών κλι
νικών συγκροτείται σέ ύψος μέ μεσημβρινό καί α
νατολικό προσανατολισμό. Ή άπόοτασι άπό τών ό-

δών καί τών ηλησιεστέρων κτιρίων τής περιοχής εί
ναι έπαρκής (40 μέτρα).

6) Ή προβλεπόμενπ χαρακτηριστική διάταξι α
φήνει σχεδόν έζ όλοκλήρου έλεύθερη τήν θέα καί 
τόν άερισμό τοϋ ϋπάρχοντος νοσοκομείου.

7) "Ενας λουλουδόκηηος μέ άρκετή πρασινάδα 
θά δημιουργηθή στό τμήμα τής ταράτσας τοϋ Δια
γνωστικού καί Θεραπευτικού Κέντρου, πού δέν θά 
καλυφθή άπό τό πολυώροφο κτίριο καί πού θά βρί
σκεται μεταξύ τοϋ παλαιοϋ καί τοϋ νέου νοσοκο
μείου. Ή έκτασι της ταράτσας αύτής θά είναι γύρω 
στά 1.000 τ.μ.

8) Τό σημερινά νοσοκομείο τοϋ ΕΕΣ θά χρησι- 
μσποιήται στό μέλλον μόνο γιά τίς παθολογικές 
κλινικές.

9) "Ενας όροφος τοϋ πολυωρόφου κτιρίου, ό 
5ος κατά σειράν, θά είναι άνοικτός. θά μεταβλπθή 
σέ χώρο πρασίνου καί λουλουδιών καί^θά μπορούν 
νά περνούν έκεί λίγη ώρα, σέ ειδικό υαλόφρακτο 
άναψυκτήριο, οί άναρρωνύοντες. Ό άνοικτός αύτός 
όροφος θά δίδπ έπίσης τήν δυνατότητα νά μή δισ
κάπτεται ή θέα τών δωματίων τοϋ παλιού νοσοκο
μείου.

Τό νέο κτίριο
Οί τρεις πρώτοι όροφοι τοϋ Ιδωρόφου κτιρίου, πού 

θά έχη είσοδο άπό τή λεωφόρο Μεσογείων, θά κα
λύπτουν ό καθένας έκτασι 2.650 τ.μ. καί θά στεγά
σουν τό νέο Διαγνωστικό καί Θεραπευτικό Κέντρο 
τοϋ ΕΕΣ. Τούτο θά έχη οριζόντιες καί κατακόρυφες 
συνδέσεις μέ τά έκατέρωθεν νοσηλευτικά κτίρια 
τών παθολογικών καί χειρουργικών κλινικών, οί δέ 
εγκαταστάσεις του θά έξυπηρετοΰν τόσο τούς έοω- 
τερικούς όσο καί τούς έζωτερικούς άσθενείς χωρίς 
καμμιά διασταύρωοι τών λειτουργιών.

’Ερχόμαστε τώρα στό υπόλοιπο τμήμα τοϋ μεγα- 
θπριακοϋ οικοδομήματος, πού θά άποτελπται όπό 
12 όρόφους. Θά έχη δυναμικότητα 450 κλινών καί 
θά άποτελήται άπό 6 κλινικές. Οί τελευταίες κατα- 
νέμονται στούς όρόφους κατά ειδικότητες καί περι
λαμβάνουν θέσεις Αα, Βα, Β6. Ή κατανομή τών 
άνελκυστήρων καί τών κλιμάκων έζασφαλίζει άψα- 
νώς τήν χωριστή κίνησι τών άσθενών καί τών επι
σκεπτών τής Α' καί Β' θέσεως χωρίς διασταυρώ
σεις καί χωρίς νά παρατηρούνται φαινόμενα συμ
φυρμού.

Τά άλλα κτίρια
’Αλλά ή μελέτη περιλαμβάνει καί τήν άνέγερσι 

καί άλλων κτιρίων μέ τά οποία θά όλοκληρωθή ή νο
σοκομειακή μονάδα τοϋ μενήλου αύτοϋ όργανισμοΰ. 
Τά κτίρια αύτά θά είναι J' ,*V r ι*\

1) Τό νέο ",
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ΠΑΣ Ο ΣΤΜ1ΙΝ
έπεσε στήν παγίδα 

τοΰ ΧίτΑερ καί
‘Ο Τουχατσέβσκυ έθεωρείτο αύθεντική στρατιωτική Ιδιοφυία. Ήταν β'Ο Νσ- 

ττολέων τοΰ Μττολσεδικισμοΰ».

ΤΟΥΦΕΚΙΣΕ ΤΟΝ
Τό καλοκαίρι του 1937 ό κό

σμος μάθαινε έκπληκτος οτι τό 
τρομερό κύμα των «έκκαθαρίσε- 
ων» πού είχε έξαπολύσει ό Στά- 
λιν, παρέσυρε καί τόν ώς τότε 
δαφνοστεφή Τουχατσέβσκυ, στρα
τάρχη της ΕΣΣΔ. Είναι πάμ- 
πολλοι οί παράγοντες πού oi ι
στορικοί έχουν επικρατήσει γιά 
νά έξηγήσουν τό τί ώθησε έκεί- 
νη την έποχή τόν Στάλιν στήν 
άνελέητη έξόντωσι όλης της 
«παλιάς φρουράς» του μπολσε- 
βικισμοϋ: φόβος, φιλοδοξία, έγ- 
κληματική Ιδιοσυγκρασία. ’Αλ
λά, όπως γίνεται γνωστόν μό
λις τώρα, στήν περίπτωσι τοΟ 
Τουχατσέβσκυ τό αϊτιο ήταν καί 
διαφορετικό καί πιό συγκεκρι
μένο καί ϊσως γι’ αύτό πιό τρα
γικό : ό ένδοξος Σοβιετικός
στρατάρχης έπεσε θύμα τής πα
γίδας πού οί ναζί είχαν στήσει 
στόν Στάλιν καί όπου αύτός έ
πεσε σάν άρχάριος. Ό ’ίδιος ό 
Χίτλερ, μαζί μέ τόν Γκαίμπελς 
καί τόν Χίτλερ, έχάλκευσαν ώ- 
ρισμένα ντοκουμέντα πού άνα- 
δεικνύουν ότι ό Τουχατσέβσκυ 
είχε συνωμοτήσει μαζί τους γιά 
τήν άνατροπή του Στάλιν, τά δι
οχέτευσαν καταλλήλως ώς τά 
χέρια τού τελευταίου, καί αύτός 
διέταξε τή δίκη καί τόν τουφε
κισμό του Τουχατσέβκυ. Τά άνα- 
τριχιαστικά παρασκήνια αύτής 
τής ύποθέσεως αποκαλύπτει ή 
άνταπόκρισι.

ΡΩΜΗ, Ιούλιος.

Κ
ΑΝΕΝΑΣ άπό τούς βιογρά
φους του Στάλιν, ούτε καί 
ό Ισαάκ Ντόϋτσερ, γιά τόν 
όποϊο ή Ρωσία φαίνεται νά 
,μήν έχη κανένα μυστικό, δέν άνεκά- 
λυψε Ακόμη τούς λόγους γιά τούς ό
ποιους ό δικτάτωρ, μέσα στά πλαί

σια των μεγάλων έκχαθαρίσεων τού 
- 1936 — 1938, δέν έ<φεί*τθη τής ζω

ής των ανώτερων καί πλέον έκλεκτών 
Αξιωματικών τού σοβιετικού στρα
τού. Καί τούτο, σε ,μιά περίοδο ό
που ό πιό έπικίνδυνος έχθρός του, 
ό Χίτλερ, άφηνε έντελώς ξεκάθαρα νά 
διαφανή ή πρόθεσί του νά έ!πιτε9ή 
άργά ή γρήγορα έναντίον τής Ρωσί
ας. Σέ μιά άπό τίς υπερφίαλες συ
ζητήσεις του ό Χίτλερ δέν έδίστασε 
νά δήλωσή ότι θεωρούσε πώς ή Σι
βηρία καί ή Ούκρανία άνήκαν στόν 
περίφημο «ζωτικό χώρο» τού Γ’ 
Ράιχ.

A«k
«ζω

Χίτλερ ή καλύτερη π,ράφασι, όταν έ- 
πράκειτο ·νά έπιτεθή έναντίον κάποι
ας χώρας τήν οποία γιά τόν ένα ή 
τόν άλλο λόγο θεωρούσε βολικό νά 
τήν συμπεριλάβη .μέσα στά γερμανι
κά σύνορα. Πιθανώτατα καί σήμερα 
άχάμη είναι ελάχιστοι έίκεΐνοι πού 
γνωρίζουν τά μυθιστορηματικά καί ά- 
παίσια παρασκήνια πού κόστισαν τήν 
ζωή τού Τουχατσέβσκιυ καί κάμπο
σων άλλων στρατηγών τού σοβιετι
κού στρατού, διαφόρων βαθμών καί 
θέσεων, άνωτέρων καί κατωτέρων. 
Σύμφωνα μέ τίς άξι άπιστες πληρο
φορίες τού Ντόϋτσερ, τά θύματα τών 
έκκαθαρίσεων μεταξύ τού σοβιετικού 
στρατού έφθασαν στίς 20.000 άτομα, 
δηλαδή στό 25% τών σοβιετικών 
στρατιωτικών στελεχών.

"Ολοι είχαν κατηγορηθή έπί προ
δοσία, άλλα ένώ προκειμένου γιά τίς 
δίκες όπου κατηγορούμενοι ήταν πο
λικά πρόσωπα καί άνώτεροι κυβερ
νητικοί υπάλληλοι, τό κοινό μπορού
σε νά παρακολούθηση τήν διαδικα
σία, όπως έπίσης συχνά μπορούσαν 
καί οί δημοσιογράφοι, ή δίκη τού 
Τουχατσέβσκυ καί τών συντρόφων του 
διεξήχθη κεκλεισμένων τών θυρνώ, τόν 
JΙούνιο τού 1937, σ’ ένα μικρό έξο- 
χικό σπίτι χωμένο σ’ ενα μεγάλο δά
σος τού ρωσικού βορρά, πού μετε- 
τράπη έσπευσμένως σέ δικαστήριο. 
Τό σπίτι αύτό βρισκόταν σέ μιά το
ποθεσία άραιακατοικημένη, σέ άπό- 
στασι μερικών δεκάδων χιλιομέτρων 
άπό τήν πρωτεύουσα. Γιά κάθε ένδε- 
γάμενο, δηλαδή γιά τόν φόβο μιας 
τυχόν έξεγέρσεως, τό οίκημα ήταν 
περίκυκλωμένο άπό δύο λόχους άν- 
δρών τής Τσεκά, τής μυστικής Αστυ
νομίας, ένισχυμένους άττό καμ,μιά ει
κοσαριά τεθωρακισμένα.

Ό Τουχατσέβσκυ έκανε, μιλώντας 
έξ Ονόματος τών συγκατηγορουμένων 
του, μιά σύντομη άπολογία κατά τήν 
όποια είπε: «Είμαστε όλοι άθώοι. "Ο
λοι έκτελέσαμε πάντοτε εύσυνείδητα 
τό καθήκον μας, καί είμαστε θύματα 
ψευδών κατηγοριών οί όποιες συνοψί
ζονται στήν κατηγορία περί προδο
σίας εις βάρος τής πατρίδος καί τού 
κόμματος».

'Ο πρόεδρος τού δικαστηρίου καί 
οί άλλοι σύνεδροι κρατούσαν τήν ά- 
νάσα τους. Ωστόσο τά λόγια τού 
Τουχατσέβσκυ δέν τούς έξέπλησσαν, 
γιατί είναι προφανές ότι ή ένοχή 
του ήταν άκατανόητη καί γι’ αυτούς 
τούς ίδιους.‘Ο Τουχατσέβσκυ έθεωρεί
το άπό όλους αύθεντική στρατιωτική 
ευφυΐα, ήταν ό Ναπολέων τού μπολ- 
σεβικισμού. Είναι αλήθεια ότι τό 
1929 είχε νικηθή άπό τούς Πολωνούς 
έξω άπό τά τείχη τής Βαρσοβίας, άλ
λα ή ήττα αυτή όφειλόταν ατό γεγο
νός οτι οί στρατηγοί Γεγκόρωβ καί 
Μπιουντέκο, επικεφαλής τών κρατου- 

ένων τού νότου, είχαν παρακούσει

τίς διαταγές τού άρχιστρατήγου, δη
λαδή τού Τουχατσέβσκυ. /

’Ο Στάλιν είχε πή κάποτε: «Δέν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ό Τουχατσέβ- 
σκι είναι ό πιό καλός καί ό πιό πι
στός στρατηγός μας», καί τό 1936 
τόν είχε ονομάσει στρατάρχη μαζί 
μέ τούς Β'ορσσίλωφ, Μπουντιένυ, Γε
γκόρωβ καί Μλύχεφ (οί δύο τελευταίοι 
«έκκαθαρίσθηκαν» λίγους μήνες αρ
γότερα). ‘Ο Γερμανός στρατηγός φόν 
Ζέεκτ είχε σχολιάσει ειρωνικά αύτό 
τό γεγονός: «Ό μόνος αντάξιος τού 
τίτλου είναι ό Τουχατσέβσκυ. Οί άλ
λοι δέν είναι άξιοι ούτε παπούτσια 
νά γυαλίζουν».

Αδιαπέραστο μυστήριο
Σέ όλους τούς κατηγορουμένους 

κατά τις δίκες έκκαθαρίσεως τής μα
κάβριας εκείνης έποχής, έγνωστοποι- 
ούντο οί κατηγορίες βάσει τών όποι
ων δικάζονταν, καί τίς περισσότερες 
φορές οί ίδιοι οί κατηγορούμενοι 
παραδέχονταν κατά τή διάρκεια τής 
διαδικασίας τήν ένοχή τους. (Είναι 
γνωστό ότι τό φαινόμενο αυτό είχε 
προκαλέσει τεράστια σύγχυσι στήν 
παγκόσμια κοινή γνώμη, καί πολλές 
ήταν οϊ υποθέσεις πού έγιναν γιά νά 
έξηγηθούν αυτές οι ομολογίες: μερι
κοί είχαν τή γνώμη ότι ώφείλονταν 
σέ ραψιναρισμένα άλλά φρικτά βασα
νιστήρια. "Αλλοι έβαζαν μέ τό νού 
τους ότι έπρόκειτο γιά ειδικά φάρμα
κα μέ τά οποία πότιζαν τούς κατη
γορουμένους. Καί άλλοι υπέθεταν ό-

Χίτλερ: «Αποκεφαλίσαμε τόν tnr’ αρι
θμόν ενα ίχθρό μας».

τι οί κατηγορούμενοι όμολογοΰσαν 
άπό τό φόβο μήπως κινδυνέψουν οΐ ' 
οΐκογένειές τους). ‘Ωστόσο αδιαπέ
ραστο είναι τό μυστήριο πού καλύ
πτει άκόμη καί τώρα τά υποτιθέμε
να έγκλήματα τών στρατιωτικών. 
Πάντως, άπό τίς φήμες πού κυκλοφό
ρησαν τότε έπί τού προκειμένου, ή 
κατηγορία φαίνεται νά ήταν ότι οι ι 
στρατιωτικοί σχέδιαζαν ένα πραξι
κόπημα, μιά έξέγερσι μέσα στό Κρεμ- 
λϊνο, ή όποια θά κατέληγε στη δολο
φονία του Στάλιν, καί μιά έπίθεσι έ
ναντίον τής κεντρικής έδρας τής παν
τοδύναμης μυστικής άστυνομίας.

Ώς έμπνευστής τής συνωμοσίας έ- 
φέρετο ό Τουχατσέβσκυ, ένώ οΐ συνέ
νοχοί του δρούσαν άπό προσωπικά 
κίνητρα διαφόρων ειδών, χωρίς επα
φή μέ καμμιά ξένη δύναμι. ’Εξ ίσου 
μυστηριώδες παραμένει καί τό τί 
σκόπευαν νά κάνουν οί στρατιωτικοί 
άν ή έξέγερσί τους πετύχαινε. Τότε ί 
λοιπόν; Πώς ό Στάλιν, όπως καί σέ ! 
όλες τίς περιπτώσεις, δέν ένοιωσε 
ποτέ τήν άνάγκη νά δικαιολογήση 
τή σφαγή τών στρατιωτικών καί ιδι
αίτερα τήν έκτέλεσι τού Τουχατσέβ
σκυ, ό όποιος ήταν δημοφιλέστατος 
στό κόμμα καί στό στρατό, άλλά καί 
στόν -πληθυσμό γενικώτερα;

Άλλά υπάρχουν άκόμη περισσό
τερα: μόλις τήν 1η Μαΐου ό στρα
τηγός είχε Υαραστή στό μαυσωλείο 
τού Λένιν, στό πλευρό τού Στάλιν, 
στήν στρατιωτική παρέλασι, κατά 
τόν εορτασμό τής ήμέρας τής έργα- 
σίας. Σέ κανέναν άλλο άξιωματοΰχο 
δέν είχε γίνει μιά τέτοια τιμή. Καί 
όμως, υστέρα άπό έντεκα μέρες, ό 
στρατάρχης καθηρέθη, συνελήψθη καί 
προσήχθη στό στρατοδικείο. ρ

"Οπως είπαμε πρίν, έκείνη τήν ; 
έποχή ό Χίτλερ είχε προαναγγείλη ). 
τό σχέδιό του νά έπιτεθή κάποια μέ
ρα έναντίον τής Ρωσίας. Ό Στάλιν 
δέν έδειξε νά άνησυχή ιδιαίτερα. Χά- “ 
ρι στήν βιομηχανοποίησι ή Ρωσία εί
χε σχεδόν φθάσει τό βιομηχανικό δυ
ναμικό τού Γ' Ράϊχ. Μόνο ό όργανω- 
τικός μηχανισμός της έπέτριπε ά
κόμη πολλές σκέψεις. Έτσι ό Στάλιν 
διέθετε αρκετή δύναμι γιά νά άντι- 
μετωπίση έναν έχθρό ό οποίος θά 
ήταν έπίσης άπό καιρό καί έπαρ- 
κώς έξωπλισμένος. Πολύ πιό άνήσυ- 
χος ήταν ό Χίτλερ γιά τήν αυξανό
μενη στρατιωτική ισχύ τής Ρωσίας, 
καί οί συχνές αναφορές έπί τού προ
κειμένου, τίς όποιες λάβαινε άπό τόν 
πρεσβευτή του στή Μόσχα, τό φόν 
ντέρ Σούλινμπουργκ, δέν συντελούσαν 
άσψαλώς στό νά διαλυθούν ή νά μει
ωθούν οί φόβοι του. «Πρέπει νά κά- , 
νουμε κάτι γιά νά έξασθενίσουμε τή 
Ρωσία», έπανελάμβανε ό Χίτλερ κά
θε μέρα στούς πιό έμπιστους άπό 
τούς συνεργάτες του. Οΐ τρομακτικές 
εκκαθαρίσεις τοΰ Στάλιν ήταν έκεΐνο |
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Τά
άνατριχιαστικό 
παρασκήνια 
τής έξοντώσεως 
του περίφημου 
στρατάρχη

\ τής Ρωσίας 
I ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΥ

Ό Στάλιν ττσρεσύρβη άττό τό τέχνασμα 
τύν Ναζί

πού ένεπνευσε στον Χίτλερ την σα
τανική ιδέα νά έπωψεληθή γιά νά 
«άποκεφαλίση», όπως είπε, τόν σο
βιετικό στρατό ξεπαστρεύοντας δσο 
τό δυνατόν μεγαλύτερο άριθμό των 
ήγετών του.

Τό τέχνασμα 
τού Γκαίμπελς

Συσκέπτονταν κάθε μέρα μέ τόν 
Γκαίμπελς, ό οποίος δέν είχε τόν ό
μοιο του στίς σατανικές υποθέσεις, 
καί μέ τόν Χίμμλερ, τού όποιου ή
ταν γνωστή ή απέραντη δολιότητα. 
Ακριβώς λοιπόν τού Χίμμλερ τού 

ήρθε ή ιδέα νά χάλκευση μιά σειρά 
J, ντοκουμέντα όπό τά όποια νά προ-
j κύπτη δτι μιά ομάδα άνωτάτων Σό
ι βιετικών άξιωματικών, πού κρυφά ή-
ι ταν άσπονδοι έχθροί τού Στάλιν καί
I πού είχαν άρχηγό τους τόν Τουχα-
| τσέβσκυ βρισκόταν σέ έπαφή με τό
j γερμανικό γενικό έπιτελεΐο μέ τόν

σκοπό νά ανατρέψουν τόν δικτάτορα. 
| Σύμφωνα μέ αύθεντικές πληροφορί

ες, οί έπιστολές των «συνωμοτών» 
ήταν άρκετά καλά κατασκευασμένες, 
κυρίως άπό ψυχολογική άποψι, δεδο
μένου δτι δέν υπόσχονταν στούς 
Γερμανούς ούτε πολιτικές συμφωνίες 
ούτε έδαφικές παραχωρήσεις. "Υστε
ρα άπό μιά σύντομη, πολύ γενική 

; καί έπιφυλακτική έπαφή, οί υποτι
θέμενοι άντισταλινικοί συνωμότες 
εξέθεταν τό σχέδιό τους, όπως τό 

; περί γράψαμε πιό πάνω: Πραξικόπη-
I μα, δολοφονία τού Στάλιν, έκμηδέ-

νισι τής Γκέ Μπέ Οϋ.
Τά γράμματα φαίνονταν νά προ-

:

έρχωνταν άπό τρία διαφορετικά πρό
σωπα. ’Ακόμα κΓ ένας όχι πσλυ οξυ
δερκής άναγνώστης δέν θά δυσκολευ
όταν νά καταλάβη δτι τό ένα άπό 
τά τρία γράμματα προερχόταν άπό 
τόν στρατάρχη Τσυχατσέβσκυ. Τά άλ
λα δύο μπορούσαν νά είναι συνεργα
τών του ή πάντως νά προέρχωντσν 
άπό τό σοβιετικό γενικό έπιτελεΐο. 
Τέλος, άξίζει νά σημειωθη δτι τά 
γράμματα άνταποκρίνσντσν τέλεια με 
τήν άποψι τού Στάλιν δτι μεγάλο 
μέρος τών κατηγορουμένων τής έπο- 
χής έκείνης, άκάμη καί πολίτες, εί
χαν συνωμοτήσει μέ τήν ναζιστική 
Γερμανία.

"Οταν τά πλαστά ντοκουμέντα ή
ταν έτοιμα, καί άφού έττι θεωρήθηκαν 
προσεκτικότατα καί έγκρίθηκαν τέλος 
άπό τόν Χίτλερ, προέκυψε τό πρό
βλημα τού πώς θά τά έκαναν νά,φθά- 
σουν στά χέρια τού Στάλιν χωρίς νά 
τού έγείρουν υποψίες δτι έπρόκειτο 
γιά σκευωρία. Στό σημείο' αυτό ό 
Γκαίμπελς είχε μιά έξοχη ιδέα: σκέ- 
φθηκε νά άναθέσουν τόν ρόλο τού 
ταχυδρόμου στον "Εντουαρντ Μπένες, 
τότε υπουργό τών ’Εξωτερικών καί 
κατόπιν πρόεδρο τής δημοκρατίας 
τής Τσεχοσλοβακίας. Πρέπει ’ίσως νά 
θυμίσουμε έδώ δτι καλύτερη έκλογή 
δέν μπορούσε νά γίνη. Οί Τσεχοσλο
βάκοι ήταν ρωσόφιλοι καί μάλιστα 
ό Μπένες ιδιαίτερα. Γιά τόν Μπένες 
ή Ρωσία, τσαρική ή κομμουνιστική, 
ήταν πάντα ή πανίσχυρη προστάτις 
τών Σλάβων. Έξ άλλου, καί προσω
πικά ό Μπένες ένδιαφερόταν νά βρί
σκεται μέ τόν Στάλιν σέ άριστες 
σχέσεις.

"Ενας Τσεχοσλοβάκος βιομήχσ- 
νος που βρισκόταν γιά δουλειές στό 
Βερολίνο, άνέλαβε πρόθυμα τό καθή
κον νά περάση στόν Μπένες, ό οποί
ος ήταν πολύ φίλος του, το περίφη
μο δέμα. Ό Μπένες τό άνοιξε, έξέ- 
τασε μέ σχολαστική προσοχή τό πε
ριεχόμενό του καί βρίσκοντας το α
ναντίρρητο, τακτοποίησε καί πάλι τά. 
χαρτιά καί ξανάκλεισε τό δέμα. Πσ- 
ρακάλεσε τόν φίλο του νά πάη ό ί
διος στή Μόσχα γιά νά έπιδώση αυ
τοπροσώπως στόν Στάλιν τό-ντοκου
μέντο καί δέν ξέχασε νά προειδοπσ- 
ήση τόν δικτάτορα γιά τήν έπικείμε- 
νη άφιξι ένός ειδικού ταχυδρόμου ε
πιφορτισμένου νά μεταδώση σ’ αυτόν 
τόν ίδιο ένα μήνυμα ΰψίάτης σημα
σίας. "Ολα έγιναν δπως έπρεπε καί 
ό Μπένες ήταν πεπεισμένος δτι προ- 
σέφερε στόν Στάλιν, πού άγωνιζόταν 
σκληρά έναντίον τής άντιπολιτεύσεωζ, 
μιά πολύτιμη υπηρεσία, έξασφσλΐζον- 
τας έτσι τήν παντοτεινή ευγνωμο
σύνη του.

Ο Στάλιν, σάν τυφλωμένος, θε
ώρησε τό ντοκουμέντο γιά αληθινό 
καί διέταξε τήν καθαίρεσι καί τήν 
σύλληψι τού άγνώμονος στρατάρχη 
του.

Στίς ]2 Ιουνίου άνηγγέλθη έπι- 
σήμως δτι ό Τουχατσέβσκυ, καταδικα- 
σθείς εις θάνατον, έξετελέσθη μαζί μέ 
τούς συνενόχους του. Η είδησι έρρι- 
ξε τόν Χίτλερ σέ άληθινη έκστασι. Ε
πικοινώνησε αμέσως μέ τόν Γκαίμ
πελς καί τόν Χίμμλερ καί τους είπε 
σέ τόνο θριαμβευτικό: « Αποκεφαλί
σαμε, δπως τό είχαμε σχεδιάσει, τόν 
ΰπ’ άριθμό ένα έχθρό μας. Ή ώρα τών 
λογαριασμών πλησιάζει!». «Πότε ό
μως;» τόλμησε νά τόν ρωτήση ό Χίμ
μλερ. "Υστερα άπό σύντομη σκέψι ό 
φύρερ άπάντησε: «’’Οχι προτού νό 
συμπληρώσουμε τόν εξοπλισμό μας. 
δηλαδή σέ τέσσερα, τό πολύ σέ πέν
τε χρόνια».

Καί πράγματι, στίς 22 Ιουνίου 
τού 1941, ό Χίτλερ κήρυξε τόν πό
λεμο έναντίον τής Ρωσίας, αφού 
προηγουμένως είχε έκφωνήσει στό Ρά- 
ιχσταγκ ένα λόγο γεμάτο άλαζονεΐο. 
'Ωστόσο, μολονότι είχε άποστερήσει 
τόν σοβιετικό στρατό άπό τήν ήγε- 
σία του. ή εκστρατεία αΰτή υπήρξε 
γιά τόν Χίτλερ μιά άπό τις μεγαλύ
τερες καταστροφές τής Ιστορίας.

JISUO PONT ΜΙ
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I jm πού έρχεται καί m αοιοηοίερεΐιοι
01 άρχαΐοι πίστευαν πώς κά

θε βράδυ ό άνθρωπος, όταν ά- 
ποκοιμιέται, μπαίνει σ’ έναν κό
σμο μυστηριώδη άλλά πραγμα- 
τικό, άπ’ οπού βγαίνει πάλι τό 
άλλο πρωί, δταν ξυπνά. Καί τά 
όνειρα, σύμφωνα μέ την άντίλη- 
ψι αύτή, είναι γεγονότα άληθι- 
νά πού μάς συμβαίνουν σ’ αυ
τήν την άλλόκοτη «περιοχή του 
ϋπνου». Τίποτα άλλο δέν ήταν 
γνωστό γύρω άπ’ αυτό τό θέμα. 
Καί γιά πολλούς αιώνες ό ύπνος 
ήταν μιά περιοχή τελείως άνεξε- 
ρεύνητη, άγνωστη καί σκοτεινή.

Μόνον τελευταίως οΐ έπιστή- 
μονες άρχισαν νά βρίσκουν τρό
πους γιά νά αναλύσουν καί νά 
μελετήσουν μέ τρόπο σαφή καί 
σίγουρο, τί ακριβώς είναι ό 
ύπνος.

Τά συμπεράσματα αυτών τών 
μελετών και άναλύσεων δημοσι
εύει άπό σήμερα ό «Ταχυδρό
μος» σέ μια σειρά αύτοτελών 
άρθρων. Τό πρώτο άπ’ αύτό ά- 
ναφέρεται στόν μεσημεριανό ύ
πνο καί τήν τεράστια σημασία 
του, στό δράμα τής άϋπνίας, κα
θώς καί τους τρόπους άντιμετω- 
πίσεώς της.

Α
Ν 01 ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ παθήσεις 
παρουσιάζουν αύξησι σέ. δλο 
τον κόσμο, αυτό όφείλεται 
στις στενοχώριες καί τό άγ

χος τής σημερινής ζωής. Πρό πάντων 
τό έμφραγμα έχει όνσμασθη «άρρώ- 

στια τών διευθυντών», έπειδή αυτοί 
έχουν βέβαια περισσότερες φροντίδες 
καί άνησυχίες άπό τούς υφισταμένους 
των.

Αύτό δμως δέν σημαίνει ότι καί οί 
άπλοι έργάτες καί υπάλληλοι δεν 
πληρώνουν βαρύ φόρο στίς καρδιοπά- 
θειες καί ιδιαίτερα στίς παθήσεις τών 
στεφανιαίων. ’Αλλά καί μεταξύ τους 
ακόμη τά περισσότερα θύματα αυτών 
τών ασθενειών είναι έχει να πού έχουν 
τίς πιό πολλές στενοχώριες (γιά λό
γους οικογενειακούς, προσωπικούς κ. 
λ.π.). Αύτό άποδεικνύεται άναμφισβή- 
τητσ άπό τίς στατιστικές.

Αφήστε έξω 
άπό τήν πόρτα σας 
τίς στενοχώριες

Τό συμπέοασμα λοιπόν είναι ά- 
πλό : "Αν θέλετε νά διατηρήσετε γε
ρή τήν καρδιά σας — καί νά ζήσετε 
επομένως πολλά χρόνια — φροντίστε 
νά μή σάς πιέζουν ο! φροντίδες καί 
οί στενοχώριες. Μέ άλλα λόγια, μά
θετε νά χαλαοώνεσθε ψυχικά, νά άνα- 
παύεσθε μέ δλη τή σημασία τής λέ- 
ξεως. ’Αφήνετε τίς στενοχώοιες έξω 
άπό τήν πόρτα του σπιτιού σας, ή 
τουλάχιστον έξω άπό τήν κρεβατοκά
μαρά σας καί πρό πάντων άπό τήν 
τραπεζαρία σας.

Ό Νεοϋοοκέίος δόΐχτωρ Ρ. 
συνιστά ιδιαιτέρως τήν 
καί τό ψυχικό

λαούς έκείνους πού μέ τήν δικαιολο
γία πώς τό κλίμα τους ήταν υπερβο
λικά ζεστό, συνήθιζαν νά διακόπτουν 
τή δουλειά τους έπί τρεις - τέσσερις 
ώρες μετά τό γεύμα. Ό μεσημερια
νός υπνάκος τους μάς φαινόταν μιά 
έκδήλωσι τεμπελιάς — καί τίποτε 
παραπάνω. Αυτή ήταν ιδίως ή γνώμη 
τών βορείων λαών.

’Όταν τό «μοτέρ» 
ύπερθερμανθπ...

Τώρα δμως οί γιατροί ξέρουν καλά 
δτι ή συνήθεια αύτή τής μεσημερια
νής άναπαύσεως είναι σωτηρία γΑ* 
την υγεία. "Οχι τόσο γιατί διευκο
λύνει τή χώνευσι, δσο γιατί^ έπιτρέ
πει μιά ωφέλιμη διακοπή του ρυθμού 
τής εργασίας, πού άρχισε άπό τό 
πρωΐ. Τό «συνεχές ωράριο» — αυτή 
ή άμερικανίική έφεύρεσι^— είναι άν- 
τίφυσιολογικό, έχθρός τής υγείας, μο
λονότι έπεκτείνεται τώρα καί στίς 
ευρωπαϊκές χώρες.

’Εκείνος πού έπεσήμανε τον κίνδυ
νο είναι ένας ’Αμερικανός γιατρός, ό 
δόκτωρ Φέλτσερ. Μάς λέει δηλαδή 
δτι ό ζωντανός οργανισμός είναι ένα 
«μοτέρ» πού δταν ύπερθερμανθή, πρέ
πει νά πάψη νά λειτουργή ώσπου νά 
κρυώση τελείως, άλλιώς φθείρεται, πο
λύ γρήγορα.

Τό Ιδεώδες ωράριο είναι τό έξης, 
κατά τόν δόκτορα Φέλτσερ : Πρέπει 
νά περνούμε 16 ώρες στό πόδι (τίς 
μισές έργαζόμενοι) καί τίς υπόλοι
πες δ ξαπλωμένοι. Δέν είναι απαραί
τητο δμως νά κοιμόμαστε αυτές τίς 
8 ώρες. ’Αρκεί νά άναπαυόμαστε. Καί 
ή άνάπαυσι αυτή καλύτερα νά μή εί
ναι συνεχής, μονοκόυμστ.ι — όπως 
άλλωστε καί ή έογσσίσ. Φέρνει πολύ 
καλύτεοα αποτελέσματα, δταν έχη κα- 
τανεμηθή συστηματικά.

Μέ άλλα λόγια, πρέπει νά Αρχί
ζουμε τή δουλειά μας στίς 6 τό πρωΐ 
καί νά τή συνεχίζουμε μέχρι τίς 11 
τό πολύ. "Υστερα νά τή διακόπτουμε, 
νά τήν ξαναρχίζουμε στίς 4 τό άπό- 
γευμα καί νά τήν τελειώνουμε στίς 8.

Γιά τήν άνάπαυσι, τήν «όριζοντίω- 
σι», θά διαθέτουμε 4 ώρες τήν ήμερα 
καί άλλες 4 τή νύχτα (π. χ. άττό τό 
μεσημέρι ώς τίς 4 τό άπόνευμα καί 
άπό τά μεσάνυχτα ώς τίς 4).

"Αν άφαιθέσουμε άλλες τρεις ώρες 
περίπου γιά τά τρία φαγητά τής ή- 
μερας μας, (5—6, 11—12, 9—10), 
θά μάς μείνουν άκόμη 5 ώρες γιά ψυ
χαγωγία, σπόο, κλπ.

Μέ τό σύστηυα αυτό θά έπιτύνου- 
με μιά άομονική κατανομή τών ώρών 
τού ύπνου, τής άναπαύσεως καί τής 
έρΥασίας.

Τά γεύματά μας μπορούν νά γί
νουν πιό ισορροπημένα, πιό δμοια 
μεταξύ τους, πράγμα πού θά διευκο- 
λύνη σημαντικά τήν πέψι.

"Αν έΦαριιόσουμε αυτό τό σύστη
μα — βεβαιώνει ό δόκτωρ Φέλτσερ — 
μπορούμε νά παοατείνουμε τή ζωή 
μας κατά 10—20 χρόνια. Πρό πάν
των, θά άποα>ύνουμε τίς καοδιοπά- 
θειες, γιατί ό ύπνος μετά τό μεση
μεριανό Φσνητό παραμεοίζει αναγκα
στικά σέ δεύτερη μοίρα τίς στενο
χώριες.

Δεν είναι θεωοητικέο αυτές οί συμ- 
βουλέε τού δόκτορος Φέλτσερ. Υπο
στηρίζει δτι δλοι οι πελάτες του, πού 

άκολούθησαν καί πού συμμορφώ

ΠΡΟΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ό μεσημεριανός ϋπνος 
είναι ώψέλιμος, απαραίτητος καί συχνά σω
τήριος. Τό «συνεχές ώράριο» τών ’Αμερικα
νών θεωρείται σήμερα, άπό τούς ίδιους, κα
ταστρεπτικό γιά τήν υγεία.

Ό υηνοκος τήν ώρα της μεσημεριανής διακοπής εϊναι σωτήριος για τήν υγεία

τού τό σύστημά του, ό δόκτωρ Φέλ
τσερ συνιστά νά άποφεύγουμε (στίς 
σύντομες μεσημεοισνές διακοπές γιά 
φαγητό) τό κυνήγι τών λεωφορείων, 
τό βιαστικό γεύμα στό ρεστωράν ή 
στό σπίτι μας, πάντα μέ άγχος μή- 
πωο άογήσουμε νά γυοίσουμε στην 
δουλειά'μας στό γραώεΐο, στό κατά
στημα ή στό έργοστάσιο. Αύτά δέν 
μποοούν νά άναπληοώσουν τό άπα- 
ρσίτητο διάλειμμα άναπαύσεως, μετά 
τήν έοΥασία ολου τού ποωϊνοΰ, καί 
επιταχύνουν τή Φθορά τού όοΎανι- 
συοΰ, ό όποιος ξαναρχίζει νά εργά
ζεται ενώ είναι άκό'μη γεμάτο τό στο- 
μάχι.

Πώς νά μή συντόμευση τή ζωή μας 
αύτή ή ΰπερκόπωσι; ’Ενώ άν ανα
παυόμαστε μερικές ώρες, στή μέση 
τής ημέρας, σέ τελευταία άνάλυσι, 
θά κερδίσουμε μέ τό παραπάνω αύ- 
τές τίς δήθεν «χαμένες» ώρες, άφού 
θά ζήσουμε πολύ περισσότερα χρό
νια.

Μιά άλλη «πληγή» πού «κόβει χρό
νια» καί τσακίζει τό νευρικό σύστη
μα τών σημερινών άνθρώπων τών πό
λεων, είναι ή άύπνία. Πρόκειται, φυ
σικά, γιά μιά ολέθρια συνέπεια νευ
ρικής διαταραχής. "Αλλοτε οφείλεται 
σέ υπερβολική διέγερσι τών έγκεφα- 
λικών κέντρων τής έγρηγόρσεως καί 
άλλοτε σέ άνεπαρκή διέγερσι τών 
κέντρων τού ύπνου.

Τί.'ν.νότερη είναι ή πρ^'ιτη περίπτω-

θηκαν μέ τό νέο αυτό σύστημα ζωής, 
είναι υγιέστατοι καί έχουν άριστα 
νεφρά, συκώτι καί καρδιά. Κι' έκεί- 
νοι άκόμη πού δέν είχαν πρίν αξιό
λογη υγεία, παρουσιάζουν τώρα μιά 
αίάθητή καλυτέρευα», χωρίς νά έχουν 
άκολουθήσει καμμιά ειδική θεραπευ
τική άγωγή.

Οί δήθεν «χαμένες» ώρες
Θά παρατηρήσετε ϊσως στόν δό

κτορα Φέλτσερ δτι δέν κάνει καλό νά 
πέφτουμε στό κρεβάτι τόσες ώρες τής 
ημέρας καί νά είμαστε ύστερα άν,αγ- 
κασμένοι νά δουλεύουμε ώς άργά τό 
βράδυ, ·μέ τό σκοτάδι καί τό κρύο (τό 
χειμώνα).

•’Αλλά ό ’Αμερικανός ύγιεινολόγος 
έχει έτοιμη τήν άπάντησι : Οί πε
ρισσότεροι άνθρωποι — μάς λέει —- 
έργάζονται δλη τήν ημέρα χωρίς νά 
άπολαμβάνουν τά ευεργετήματα τού 
ήλιου καί τού καθαρού αέρα. "Αν λά
βουμε ύστερα ύπ’ δψιν δτι οί πιό 
πολλές πολιτισμένες χώρες προσανα
τολίζονται πρός τόν θεσμό τής τετρα
ήμερης έβδο,μαδιαίας έργασίας, είναι 
φανερό δτι στίς «άδειανές» ήμερες 
θά, ιοοσφέρωνται άφθονες ευκαιρίες 
γιά όσους θέλουν νά ζήσουν κοντά 
στή Φύσι — άπαοαίτητη προϋπόθεσι 
τού γνωστού αξιώματος «νούς υγιής 
έν σώματι υγιεΐ».

'Ωστόσο, ώσπου νά γενικευθή παν
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σι. Δέν κο:τορθώνουμε δηλαδή νά κοι
μηθούμε, γιατί τά κέντρα έγρηγόρ- 
σεως έρεθίζονται άπό διάφορες ου
σίες, συνειδητές ή δχι. Ανάμεσα στις 
ουσίες αύτές θά άναφέρουμε τον κα
φέ καί τό τσάι (ττού πρέπει νά τα 
αποφεύγουμε πάντα, ιδίως όμως με
τά τις 6 τό απόγευμα), τους σωμα
τικούς πόνους, τό πολύ φώς ή τον 
θόρυβο. ,

Τή στιγμή που ό εγκέφαλος μας 
είναι έτοιμος ιτιά νά βυθισθή στον 
ύπνο, ό ήλεκτροεγκεφαλογράψος δεί
χνει πώς παράγει ηλεκτρικά κύματα 
μέ μονότονο καί κανονικό ρυθμό. Ε
να τίποτε όμως άρκεΐ γιά νά διακό- 
ψη αυτή τήν ηλεκτρική δράσι τού έγ- 
κεφάλου : ένα ξαφνικό φώς, ενας άσυ- 
νήθιστος θόρυβος, μιά φωνή... Ακό
μη καί ενα περιβάλλον ξένο, πού δεν 
τό έχουμε συνηθίσει, ή ή δυνατή ζέ
στη ή τό κρύο, άποτελούν παράγον
τες υπεραρκετούς γιά την άνώμαλη 
ύπερδιέγερσι των κέντρων τής έγρη- 
γόρσεως.

ΟΙ συνέπειες 
τής ύπερεντάσεως

Ό πρώτος κανόνας λοιπόν γιά ό
ποιον υποφέρει άπό αϋπνίες είναι να 
άποφεύγη αύτούς τούς έρεθισμούς.

"Αν ωστόσο ή άϋπνία έπφένη, πρέ
πει πιά νά υποψιαστούμε ότι η δια
ταραχή τού φυσικού ρυθμού μας ο
φείλεται σέ κάτι πού υπάρχει μέσα 
μας. Καί πραγματικά, στα 80 — 
90 % των πεοίπτώσεων, ή άϋπνία α
ποτελεί έκδήλωσι κάποιας νευρικής, 
λειτουργικής διαταραχής, πού σχετί
ζεται σχεδόν πάντα μέ μια κατάστα- 
σ: συναισθηματικής άνισορροττίας.

Πρ^-οχή όμως! Ay μέ τή λέξι 
αϋπνία εννοούμε οχι ότι δυσκολευό
μαστε νά κοιμηθούμε, άλλά ότι ξυ
πνάμε πρόωρα, έπειτα άπό έλάχιστες 
ώρες ύπνου, πρέπει τότ^ε νά προσέ
ξουμε πολύ περισσότερο, γιατί είνα» 
πιθανό νά πρ&ειται γιά τό πρώτο 
σύμπτωμα μιάςκαταθλιπτικής ψυχώ- 

σεως·Ευτυχώς, δέν είναι συχνή ή αϋπνία 
αύτού τού τύπου, πού μπορεί νά ση- 
μαίνη κάποια «οργανική)» αιτία. Η 
πιό συνηθισμένη είναι ή άλλη μορφή 
της, πού μάς κάνει νά δυσκολευόμα
στε καί νά άργούμε νά κοιμηθούμε. 
Καί όταν έπί τέλους φθάνη ό ύπνος, 
είναι πολύ έλαφρύς, όχι έπανορθωτι- 
κός. Μάς άψήνει όλη τήν κούρασι τής 
προηγούμενης ημέρας, μαζί μέ μιά 
βσθειά κακακεφιά καί νευρικότητα.

Ή αϋπνία αυτή — όλοένα πιό δια
δεδομένη σήμερα — αποτελεί άμεση 
συνέπεια τού καθημερινού άγχους και 
τής ψυχικής ύπερεντάσεως, μας. Βε
βαίως, υποφέρουν περισσότερό άπο 
αυτήν όσοι έχουν πιό ευαίσθητα νεύ
ρα. είτε άπό ιδιοσυγκρασία, είτε έξ 
αιτίας τού περιβάλλοντος στό οποίο 
ζήσανε. 01 ίδιοι είναι πιό υποκείμε
νοι καί στους έξωτερικουε άκόμη έρε- 
θισυους πού διαταράσσουν τόν ύπνο.

"Οπως όλες οΐ συγκινήσεις καί ό
λα τά συναισθήματα, τό άγχος έχει 
τήν έδοα του σέ ώρισμένα βαθιά έγ- 
κεΦαλικά κέντρα. 'Εκεί χώνουν τις 
ρίζες τους τά πρωτόγονα ένστικτα 
αύτοσυντηρήσεως — καί τών συναι
σθημάτων πού τά συνοδεύουν : έντα- 
σι. έχθρότης, έπιθετικότης, φόβος, θυ
μός, άγάπη, μίσος. Δεδομένου λοιπόν 
ότι τό τμήμα αυτό τού εγκεφάλου συν
δέεται στενά μέ τά κέντρα έγρηγόρ- 
σεως, μπορεί νά έξηγηθή εύκολα για
τί τά συναισθηματικά έρεθίσματα 
μάς εμποδίζουν νά κοιμηθούμε.

Οί αρχαίοι "Ελληνες είχαν θεοποιή
σει τόν ύπνο. Καί ό Πλούταρχος βε
βαίωνε ότι αποτελεί τό πολυτιμότε
ρο δώρο τών θεών. Σήμερα όμως έχει 
καταντήσει γιά πολλούς ανθρώπους 
ένα απρόσιτο άγαθό, πού θά τό ακρι
βοπλήρωναν ευχαρίστως. Γιατί ή άϋ
πνία είναι μιά πληγή τής έττοχής 
μας, ένας βαρύς φόρος πού πληρώνε
ται στόν σύγγοονο πολιτισμό. Και 
είναι άκόμη — γιά τις γυναίκες — 
ένας άμείλικτος έχθρός τής όμορφιας 
τους!

Τά φαρμακεία κάνουν τεράστια κα- 
τανάλωσι υπνωτικών. Τά Φάρμακα ό
μως αυτά προκαλούν συνήθως περισ-
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Δοκιμάστε την 
Νέα Σινιάλ.
Είναι ή 
πιό δροσερή 
οδοντόκρεμα πού 
γνωρίσατε ποτέ. 
Τόσο ευχάριστη, ή 
νέα της γεύση, θά 
σάς ένδουσιάση 
καί 0ά σάς χαρίση 
αναπνοή 
πάντα δροσερή.

ΜΟΝΟ Η ΣΙΝΙΑΛ ΕΧΕΙ 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΡΙΓΕΣ ΠΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ' 
24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ^

Ακόμα κι’έκεϊ πού ή βούρτσα δέν εισχωρεί, 
ακόμα καί μετά τό βούρτσισμα. 

τό έξαχλωροφέν, που περιέχουν 
οί κόκκινες ρίγες τής Σινιάλ, εξοντώνει τά 

βακτήρια πού προκαλούν τήν
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ΜΙΚΡΟ-ΒΕΝΤΕΤΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΜΑΣΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΑΑΗΝΙΚΟ

~’Έρευνα τού-------------
Κ. Λ. ΑΙΝΑΡΑΑΤΟΥ

Σκίτσα ΚΏΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Μικροβεντεττισμός». Αυτός είναι ό άκριβής 
όρισμός του φαινομένου πού κυριαρχεί αΰτή 
τή στιγμή στό σύγχρονο θέατρό μας καί τό 
καταδυναστεύει. Δέν θά ήταν υπερβολή νά 
πούμε ότι ό Μικροβεντεττισμός είναι μία άπό 
τίς βασικές αιτίες πού σέρνουν τό έλληνικό θέ
ατρο άπό τό κακό στό χειρότερο, Ιδίως κατά 
τά τελευταία χρόνια. Ή άλλη πηγή κακοδαι
μονίας του είναι ή λεγάμενη «συναλλαγή» πού 
άφαιρεΐ άπό τό θέατρο τό υψηλό νόημα τής τέ
χνης, καί τό μεταβάλλει σ’ ένα σκέτο έπάγ- 
γελμα, καί μάλιστα έπάγγελμα στήν ρεαλι
στικότερη, τήν κυνικώτερη έννοια τής λέξεως.

Ό «Μικροβεντεττισμός» πού ένέσκηψε τελευ
ταίως στό έλληνικό θέατρο τό άναποδογύρισε, 
εξαφάνισε άξιες, κατήντησε άνέργους πλειάδα 
καλών ήθοποιών καί έφερε στην σκηνή άση- 
μαντα πρόσωπα πού ούτε δίνουν ούτε πρόκει
ται νά δώσουν τίποτα στό θέατρό ρας. Τό θέα
τρό μας χάλασε καί δέν είναι ύπευθυνα γι’ αυ
τό ούτε ο Κινηματογράφος — όπως διατείνον
ται μερικοί — ούτε το Ραδιόφωνο — όπως δια
τείνονται οι άλλοι μισοί. Είναι ή νοοτροπία του 
μικροβεντεττισμού πού έ^ει φωλιάσει στά μυα
λά των πρωτοετών άκομη των Δραματικών 
Σχολών χωρίς κανείς νά έπεμβαίνη γιά νά 
τούς βγάλη αυτή τήν νοοτροπία.

Αύτόν τόν μικροβεντεττισμό θά προσπαθή
σουμε νά παρουσιάσουμε, μέσα άπό γεγονότα 
καί έπεισόδια πραγματικά, άποφεύγοντας πάν
τως νά άναφέρουμε όνόματα, άφού δέν είναι 
τά πρόσωπα πού ένδιαφέρουν, αλλά τά πρά
γματα.

Κ
ΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ στό θέμα μας μέ ένα πρώτο 
παράδειγμα: νεαρούλα καλλιτέχνις^ μόλις 
4υο ετών απόφοιτος τής Δραματικής Σχο
λής έστειλε ειδήσεις στόν Τύπο μέ τίς ό

ποιες τόν πληροφορούσε δτι 'ίδρυε θίασο καί ότι θά 
εμφανιζόταν επί κεφαλής τού θιάσου σέ κεντρικό 

θέατρο... Τό γεγονός προξένησε κατάπληξι καί ό
ταν τό «ψαχουλέψαμε» τό θέμα διαπιστώσαμε ότι 
ή νεαρούλα εΤχε παντρευτή ένα θεατρικό έπιχειρηιμα- 
τία ό όποϊος θέλησε πλέον τήν γυναίκα του νά τήν 
κάνη πρωταγωνίστρια... Τήν έκανε όμως;... "Οχι. 
Οί εισπράξεις τό μαρτυρούν. ’Αλλά στήν περίπτω* 
σι αυτή υπάρχει καί ό υπεύθυνος καλλιτέχνης: έ
νας δημοφιλέστατος ηθοποιός πού δέχθηκε νά συν- 
εργασθή μέ τήν μικρή καί γιά χόορι μερικών χιλιά
ρικων καί έτσι τήν κάλυψε καλλιτεχνικώς. "Αν δέν 
υπήρχε αυτός, ή μικρή δέν θά μπορούσε νά σταθή 
μόνη της...

Σέ μιά συνομιλία πού εΤχα κάποτε μέ τήν κυ
ρία Κατερίνα, μού είχε πή γιά τό θέμα αυτό:

— Είναι τρομερή ή άνοχή πού δείχνουμε όλοι 
μας στό συρφετό πού κατέκλυσε τό θέατρό μας καί 
άπό τήν μιά μέρα στήν άλλη γίνεται πρωταγωνι
στής καί βεντέττος... Στά χρόνια τά δικά μας γιά 
νά γίνη ένας ηθοποιός πρωταγωνιστής έπρεπε νά 
περάση άπό πολλά στάδια δοκιμασίας.

Ποιος φταίει όιμως γι’ αυτό; Φταίει τό ίδιο τό 
θέατρό μας πού αγκαλιάζει τόν «συρφετό» αυτόν 
καί τόν προωθεί... Καί γιατί γίνεται τούτο; Γιά 
πολλούς καί διαφόρους λόγους

Δεύτερο παράδειγμα: ’Επιχειρηματίας θέλησε 
νά δημιουργήση τόν θίασό του γιά τό καλοκαιρινό 
του θέατρο. "Εκανε πρότασι λοιπόν σέ έναν ήθο- 
ποιό πού μέχρι όκείνη τήν στιγμή ή .μόνη του θη
τεία στό θέατρο ήταν δύο-τρεις ρόλοι έκπροσώπου 
τού τρίτου φύλου πού είχε ύποδυθή ,μέ έπιτυχία.

—Νά έλθω, είπε^στή^,θίασο άλλά θέλω νά μπή 
" ϊι in iiHfriiMlffi iiii’ IIΤΓ · 5“°μ'<”ΐ Χ>λ>-

Ό επιχειρηματίας έπεσε ξερός κάτω, άλλά τε
λικά, μετά άπό πολλές διαπραγματεύσεις, τού έ
δωσε χίλιες πεντακόσιες δραχμές την βραδυά καί 
τού έβαλε τό όνομα πρώτο... Συνήιργησε στό νά έ- 
πικρατήση ό μικροβεντεττισμός τού ηθοποιού καί 
νά σπάση ή ιεραρχία τού θεάτρου. ’Αποτέλεσμα: 
Σημειώθηκαν διενέξεις μέ άλλους καλλιτέχνες. Ό 
ένας άπεχώρησε καί οί άλλοι δυισαρεστήθηχαν...

"Αλλο παράδειγμα: Νεαρή ηθοποιός ζήτησε έ» 
πιτακτικά νά μπή τό όνομά της πρίν άπ’ όλα 
τά άλλα γυναικεία όνόματα τού θιάσου. Καί μέσα 
στά όνόματα αύτά υπήρχαν καί καλλιτεχνών πού έ
χουν δώσει τό αίμα τους στήν σκηνή καί εΐναι α
κόμη άγαπητοί οπό κοινόν. ‘Η άπαίτησι έγινε δε
κτή καί τό αποτέλεσμα: ή'τανε τόσο «άγγούρι» — 
όπως λένε στήν θεατρική γλώσσα — ή νεαρά πού 
μετά άπό δύο μέρες τής άφηρέθη τό σόλο της... 
Τώρα άπειλεΐ μέ αποχωρήσεις κ.λ.π. "Οιμως ποιος 
φταίει γιά τό κατάντημα; ‘Ο έπιχειρηματίας καί 
οί συγγραφείς που πήραν στό λαιμό τους τήν ηθο
ποιό δεχόμενοι τίς παράλογες άπαιτήσεις της.

Τά κρούσματα καταπατήσεως τής θεατρικής ιε
ραρχίας είναι πολλά καί καταντούν άποκρουστικά 
όταν άππωνται τής πιό χυδαίας συναλλαγής. "Αλ
λος επιχειρηματίας δέχθηκε νά προσλάβη στό θέα
τρό του μία νεαρά καλλιτέχνιδα, νά τήν πιροωθήση 
έπαρκώς καί νά τήν κάνη μέσα σέ μιά χρονιά πρω
ταγωνίστρια, γιατί τού μέτρησε έκατό χιλιάρικα 
προκαταβολικώς... Μετά άπό λίγο έφαγε αυτός τσ 
χιλιάρικα, έκλεισε τό θέατρο καί τώρα ή «πρωτα
γωνίστρια» δέν δέχεται νά παίξη δεύτερο ρόλο...

Άλλά είπαμε... γιά τό κατάντημα δέν φταίνε 
μόνο οί νέοι, φταίνε καί οΐ παλιοί πού ανέχονται 
τήν κατάστασι, καί σέ πολλές περιπτώσεις, γίνον
ται συνυπεύθυνοι γιά τό κώπάντηιμα αύτό. Σήμερα 
στήν Αθήνα οί περισσότεροι θίασοι είναι οικογε
νειακοί... Σ’ αυτούς δέν μπορεί νά μπή κανένας 
άλλος. Παίζουν οί σύζυγοι καί αί σύζυγοι ή 6 φί
λος μέ την φιλενάδα καί χωράνε σ’ αυτούς τούς θι
άσους μόνον εκείνοι πού δέχονται νά παίξουν άπό 
τρίτο καί κάτω ρόλο... ’Αποτέλεσμα: οί θίασοι αυ
τοί μαραζώνουν γιατί δέν άνανεώνονται καί ικανοί 
πρωταγωνιστές ή πρωταγωνίστριες δέν έχουν Αντί
στοιχους παρτεναίρ... Τά έργα διαλέγονται με 6ά- 
σι τήν σύζυγο — πού στό σπίτι ωρύεται — ή τόν 
σύζυγο — άν θέληση νά υποχώρηση ώς πρός τό θέ
μα αύτό ή σύζυγος. "Ετσι πέφτουμε θύματα τών

01«ΔΕΚΑ ΠΛΗΓΕΣ»
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣ
'Αχαλίνωτος άρριθισμός
’Εξωφρενικές απαιτήσεις
Κατάρρευσις τής ιεραρ
χίας
Συναλλαγή άντικαλλιτε- 
χνική
Έπικράτησις τών κατα-
φερτζήδων

• Αυθάδεια τών νέων, άνο
χή τών παλαιών

:Χ$

Προβολή διά παντός μέ
σου , V

• Ρεκλάμα πολλή, δουλειά 
λίγη zmim ::Μ

• Ύβρεολογικός οίστρος
• "Ιντριγκες τών Ατάλαν

των καί κακολογία συκο
φαντική

mm

μονοφαγάδων πού θέλουν χειροκροτήματα, κριτικές 
καί θαυμασμό νά τά καμπούνται μόνοι τους... "Ο
μως άρκετές φορές τήν έχουν πάθει. Παράδειγμα: 
κάποτε οί κριτικοί, σέ «οικογενειακό» θίασο έπήνε- 
σαν πάσα πολύ μιά κοπόλλα πού έπαιζε τρίτο ρό
λο γιατί πράγματι ήτανε θαυμάσια. ’Αποτέλεσμα: 
τό έργο κστεβάσθηκε αμέσως καί ό θιασάρχης — 
γιά νά γλυτώση προφανώς άπό τήν κρεβατομουρ
μούρα — είπε διακριτικά στήν ήθοποιό πού τήν έγ· 
κωμίασαν: «Δέν θά σάς χρειασθούμε άλλο...». Καί 
άπελύθη ή κακομοίρα γιατί έκανε καλά τήν δουλειά 
της... Τά άνδρόγυνα πού παίζουν στά θέατρά μας 
θά πρέπει νά καταλάβουν δτι πέρα άπό αυτούς οί 
θίασοί τους χρειάζονται -καί άλλους καλούς ήθο- 
ποιούς...

"Ενα άπό τά πιό χαρακτηριστικά δείγματα μι- 
κροβεντεττισμοΰ είναι καί τό ακόλουθο: Μιά πρω
ταγωνίστρια επειδή εΤναι ξανθή προσέλαβε στον 
θίασό της μόνον μελαχροινές καλλιτέχνιδες. Μιά 
ξανθή, πού έβαλε μέσον γιά νά προσληφθή, υποχρε
ώθηκε νά βάψη μαύρα τά μαλλιά της.

Βεάκης: Δέν υπάρχουν 
μικροί ρόλοι...

"Ολα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μιά ατμό
σφαιρα άποπνίικτική στό θέατρό μας πού παλαιό- 
τερα δέν υπήρχε. Θυμόμαστε τόν αξέχαστο Βεάκη 
πού έπί κεφαλής τό 1948 θιάσου στό θέατρο «Πάν- 
θεον» δέχθηκε σέ ένα έργο νά παίξη ένα ρόλο πού 
δλος κΓ δλος κράταγε πέντε λεπτά. "Οταν τού εί
παν δτι αύτό δέν ήταν σωστό γιατί τό «βαρύ πυ
ροβολικό» τού θιάσου έπρεπε νά έχ.η μεγάλο ρόλο 
άπήντησε:

— Ποιος σάς τό είπε αύτό; 'Ο καλός ηθοποιός 
πρέπει νά παίζη ρόλους κάθε διάρκειας... Μπορεί 
ένας καλλιτέχνης νά βρίσκεται δύο ώρες στήν σκη
νή καί τό κοινό νά χασμουριέται καί ιμπορεϊ νά βρί
σκεται πέντε λεπτά καί τό κοινόν νά τόν άποθεώση.

Αύτό συνέβη μέ τόν Βεάκη. "Εκανε ένα τοκογλύ
φο στό έργο εκείνο καί άποθεώθηκε κυριολεκτικά. 
Θέλετε τώρα νά μάθετε ποιοι ήταν οί συνεργάτες 
του; Βάσω Μαυωλίδου, Γιώργος Παππάς, Νίκος 
Δένδρα μ ή c_, Ν. Παρασκευάς. Μάλιστα, έπαιξε ρόλο 
ίτ'έντε λεπτών ό Βεάκης!..

Σήμερα αύτό δέν γίνεται μέ κανένα τρόπο. Με-
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τριούνται oi στίχοι καί πρέπει νά είναι τόσοι, αυ
τούς πού θά πή ό πρωταγωνιστής δσους πή καί ή 
πρωταγωνίστρια... Ό ηθοποιός, έκιτός έλαχίστων 
εξαιρέσεων, δεν κυττάζει σήμερα τήν δουλειά του 
σάν τέχνη. Τήν κυττάζει σάν έπτάγγελμσ. 'Έχει ά- 
παιτήσεις πολλές καί δεν θέλει νά έχη υποχρεώ
σεις...

Παράδειγμα: ένας θεατρικός έπιχειρηιματίας
τρόμαξε τόσο πολύ άπό τις άπαιτή’σεις των καλ
λιτεχνών στήν προσπάθειά του νά δημιουργήση θί
ασο ώστε σέ μιά πολύωρη καί θυελλώδη συζήτησι 
πού εΐχε μ’ αυτούς έπαθε καρδιακή κρίσι. Καί τόν 
μετέφεραν στό σπίτι του, σέ κακή κατάστασι.

"Αλλος έπιχειρηματίας ακούσε ·μιά τρομακτι
κή άξίωσι:

— Θέλω τό όνομά μου, του είπε ή νεαρούλα, νά 
μπή πρίν άπό τής Ρένας. _

— Πρίν άπό τής Ρένας; Τρελλάθηκες παιδί 
μου;

Καί ή νεαρούλα αναιδέστατα:
— Βεβαίως δέν τρελλάθηκα... Αυτή γέρασε πιά. 

Τώρα έμείς έρχόμαστε στή σειρά...
"Αν αύτή ή «μικροβεντεττίτσα» πήγαινε έ'να 

βράδυ στό θέατρο πού παίζει ή Ρένα θά έβλεπε πό
σα χειροκροτήματα μάζευε καί άν ήταν δυνατόν νά 
ύποσκελισθή...

Τό υβρεολόγιο κατά των αντιζήλων
Μία άλλη μορφή μικροβεντεττισμοΰ που σέ γε

μίζει περίφρόνησι εΤναι ό τρόπος μέ τόν όποιον κάτ 
θε καλλιτέχνης μιλάει γιά τόν αντίζηλό του... Στα
θήκαμε ,μάρτυρες .μιας τέτοια/; περιπτώσεως. Δημο
φιλέστατη βεντέττα είχε πάρει στό τηλέφωνο ένα 
γνωστό της, έπίσης δημοφιλέστατο συγγραφέα καί 
μεταξύ των άλλων «έψαλλε» όσα δέν μπορείτε νά 
Φαντασθήτε γιά μιά άντίζηλό της. Ή άνόηττη δέν 
ήξερε ύτι ό συγγραφέας είχε βάλει σέ λειτουργία 
τό μαγνητόφωνο μέ άποτέλεσμα όσα έλέγοντο άπό 
τό τηλέφωνο νά γράφωνται καί σήμερα νά κρατά 
καλά στό χέρι τήν φλύαρη...

‘Ο συγγραφέας ήτανε έξυπνος καί τό έκανε αυ
τό. "Αλλοι δέν τό κάνουν αλλά άκοΰνε πάρα πολλά... 
Μιά βεντέττα έπαθε κρίσι ένα βράδυ στό καμαρίνι 
τής μόλις ακούσε ότι άλλη συνάδελφός της τήν είχε 
περάσει στίς εισπράξεις... "Εσπασε καθρέφτες, τά- 
βάλε μέ τόν ταμία, τάβαλε μέ τόν έπιχειρ.ηματία 
γιατί δέν κάνει διαφημίσεις καί τελικά ήταν άδύ- 
νατσν νά δώση παράστασι... Ξέσπασε τελικά βρί
ζοντας χυδαία τήν άντίζηλό της.

'Όλα αυτά δέν γράφονται .μέ κακεντρέχεια Γρά-

- θέλω τ’ όνομά μου πρώτο-πρώτο.

Γίνεσθε γοητευτική
όταν εχετε ύραϊα μαλλιά

-Τόν βούτηξε άπό τό λαιμό κι’ άρχισε 
νά του δίνη γροθιές...

φονται άπό αγάπη πρός τό θέατρο, ίσως μεγαλύ
τερη αγάπη οστό αυτήν πού δείχνουν οΐ ’ίδιοι οί 
καλλιτέχνες πού κάνουν ό,τι μπορούν γιά νά κατε
βάσουν τήν στάθμη του. Καί είναι περίεργο τό γε
γονός γιατί καθένας τήν δουλειά του πρέπει νά τήν 
βοηθάη νά άναπτυχθή καί όχι νά τήν κατεβάζη οτά 
έττίπεδα μιας εύτελεστάτης συναλλαγής... Πόσο 
μάλλον όταν πρόκειται γιά τέχνη. Θεατρικός έπι- 
χειρηματίας έχει στεγάσει στό θέατρό του ένα θί
ασο πού άποτελεΐται όλο άπό νέους, πού δέν έχουν 
μεγάλη θητεία στό θέατρο, όχι γιά άλλο λόγο αλ
λά γιατί τό συμβόλαιό του τόν υποχρεώνει νά μή 
μένη τό θέατρο αυτό κενό κα,μιμιά σαιζόν...

Συναλλαγή μέ ερωτικά 
άνταλλάγματα

"Αντε τώρα νά πείσης τούς «θιασάρχες» αυτούς 
νά πάνε μεθαύριο σέ άλλη δουλειά αάν δεύτεροι 
καλλιτέχνες... "Αλλη νεαρή καλλιτέχνις άπήτησε σό- 
λο άπό τόν συγγραφέα καί όταν αυτός έφερε άν 
τιρρήσεις, παρουσία όλου τού θιάσου καί παρουσία 
τού γράφοντος, φώναξε δυνατά:

— Θέλω σόλο... "Οταν «κοιμάμαι» μέ τόν επι
χειρηματία είναι καλά;... Δέν μπορεί καί αυτός νά 
μού δώση ένα σάλο...

Ό επιχειρηματίας έβαλε κάτω τό κεφάλι καί 
έδωσε τό σόλο... ’Αμοιβαία συνεννόησι... ’Αλλά ό
ταν ό «ϋπνος» ρυθμίζει θέματα τέχνης τότε πώς 
είναι δυνατόν ή τέχνη αυτή νά προκόψη...

—'Έχεις δή, μού έλεγε κάποτε θεατρόφιλος, νά 
άνακατεύωνται μέ θεατρικές έπιχειρήσεις άξιόλο- 
γοι καί συστηματικοί έπιχειρηματίες;... "Οχι α
σφαλώς. Γιατί νομίζεις;... Γιατί τό θέατρο δέν εί
ναι έπιχείρησις. Είναι μιά ΐδιάζουσα περίπτωσι 
στήν οποία έπικρατεΐ έλαφρά σύγχυσι...

Καί είχε δίκιο. Υπάρχουν έπιχειρηματίες που 
δέν πληρώνουν κανένα άπό τόν θίασό τους γιατί, 
όπως λένε, δέν τά βγάζουν πέρα. Καί όμως κυκλο
φορούν μέ αυτοκίνητα καί κόττερα... 'Όταν κάποτε 
μιά νέα καλλιτέχνις διεξεδίκησε τά χρήματά της ό 
έπιχειρηματίας ξέιρετε τί τής είπε: «Χαλάσατε μω
ρέ όλες σας. Τόν παλιό καλό καιρό δέν περίμεναν 
οί θεατρινούλες νά ζήσουν άπό τόν μισθό τους... 
Ζούσαν άπό τούς φίλους πού τίς συντηρούσαν... Τό 
θέατρο ήταν μόνο ή βιτρίνα»...

Κόκκαλο ή μικρή άπό τήν σοφία τού επιχειρη
ματία. "Οταν όμως ένας ηθοποιός δέν πληρώνεται 
αρχίζει νά μή δίνη σημασία ρτήν δουλειά του... Τήν 
παραμελεί καί ζητάει άλλους τρόπους γιά νά βγα- 
λη τό μεροκάματο. Τρέχει στά ραδιόφωνα, στούς 
κινηματογράφους καί κάνει ένα σωρό άλλες δουλειές 
γιά νά τά «οίκονομήση». Άποτέλεσμα: χάος στήν 
θεατρική έπιχείρησι. 'Ύστερα υπάρχει καί άλλη συν
αλλαγή: ή έρωτική. "Αν ή ηθοποιός πού πάει νά 
βρή δουλειά άρέση στον έπιχειρηίματία η στόν θεα-
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Γιά νά τά αποκτήσετε δμως πρέπει νά τά 
περιποιήσθε τακτικά καί νά τό λούζετε 
μέ ένα άνεχνωρισμένης αξίας σαμπουάν.

Ό Οίκος SCHWARZKOPF έκτός άπό τό 
περίφημο σαμπουάν GLEMO μέ αυγό τό 
προσφέρει τώρα καί σέ είδική σύνθεση 
κατάλληλη γιά τό λιπαρό μαλλιά.

Τό GLEMO μέ αύχό χιό όλα τό μαλλιά δό 
έχει διακριτικόν τό _Α.
(σέ πορτοκαλλΙ φόντο)

Τό GLEMO χιό τό λιπαρά μαλλιά θά έχη 
διακριτικόν τό j\.
(σέ πράσινο φόντο)

Τό GLEMO είναι τό μοναδικόν σαμπουάν 
χιά τήν ύχεία καί τήν όμορφιό 
των μαλλιών. Καθαρίζει τέλεια 
καί τό κάνει γυαλιστερό καί 
όπαλό σάν μετάξι.

Τό GLEMO λούζει καί τρέφει τά μαλλιά

ΑΠΟΚΛ. ΑΝΤΙ
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ί Στή Σοβιετική 'Ένωοι, μετά ιτιν έιιιστροφή στά άοτικά

6.000.000 ΕΞΩΓΑΜΑ ΠΑΙΔΙΑ
mm ΨΨ

Ό γάμος ισχυροποιείται τώρα σάν 
θεσμός στην ΕΣΣΔ. Τό διαζύγιο 
δέν είναι τόσο απλή ϋπόθεσι, δπως 
άλλοτε.

"Ενα από τά πιό παράξενα φαι
νόμενα τής σοβιετικής κοινωνίας 
είναι ή διατήρησι καί ή περαιτέ
ρω έδραίωσι ώρισμένων θεσμών 
πού, σύμφωνα με τή θεωρία καί 
μέ τήν πρακτική των πρώτων χρό
νων του νέου καθεστώτος, θά πε
ρί μενε κανείς νά έχουν κςχταλυθή 
όλοσχερώς. ’Ανάμεσα τους ττροε- 
ξάρχουσα θέσι κατέχουν 6 γάμος, 
ή οικογένεια καί γενικά οί σχέ
σεις τών δύο φύλων. "Υστερα άπό 
την πλήρη άναστάτωσί τους κατά 
τά πρώτα μετεπαναστατικά χρό
νια, οί θεσμοί αύτοί μπήκαν στον 
δρόμο τής έπιστροφής πρός τά τυ- 
πικώτερα «αστικά» πρότυπα καί ή 
διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται 
σήμερα μέ τούς νέους νόμους πού 
θεσπίζονται στήν ΕΣΣΔ γιά τήν 
άντιμετώπισι τών συναφών προ
βλημάτων. Στήν κατωτέρω αντα
πόκρισή μέ αφετηρία τούς και
νούργιους νόμους, έπιχειρείται μιά 
αναδρομή στις διάφορες φάσεις 
απ' όπου πέρασαν οπήν ΕΣΣΔ οί 
σχέσεις τών δύο φύλων, από τόν 
«ελεύθερο έρωτα» ώς τό σημερινό 
διαζύγιο καί ή έκδοσί του παρου
σιάζει χαρακτηριστικά «άστικές» 
δυσκολίες.

ΜΟΣΧΑ. ‘Ιούλιος.

Η
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ θά πάψη νά εί

ναι άπαραίτητη τόοο στά ίδια 
τά μέλη της δσο καί στό Κρά
τος»: μισόν αιώνα άφ’ δτου ή 

‘Αλεξάνδρα Κολλοντάϊ, στενή συνερ
γάτη του Λένιν, εξύμνησε σ’ αυτόν 

τόν έηαναστατικό ορισμό, τόν μϋθο 
του ελεύθερου έρωτα καί τήν 
ολοκληρωτική έyjcστάλειψι κάθε οικο
γενειακού δεσμού, τό ’Ανώτατο Σο
βιέτ τής ΕΣΣΔ έθέσπισε ώρισμένους 
αυστηρότατους νόμους γιά τήν προ
στασία τής άκεραιότητος τής οίκογε 
νειας κοί γιά τή ρύθμισι τού καθε
στώτος τών παιδιών πού γεννιούνται 
έκτός γάμου. Τά καινούργια αύτά μέ 
τρα ένδιαφέρουν κάπου 60 έκατομ- 
μύρια σοβιετικές οικογένειες. Τό 
Κομμουνιστικό κόμμα τής ΕΣΣΔ βρέ
θηκε στήν άνάγκη νά λάβη ύπ’ όψι 
του τις συνθήκες μιας πραγματικότη
τας πολύ διαφορετικής άπό έκείνην 
•πού ειχε/^ζ* 
τών

II «ΤΑΚΤ ηθουν»

Γκόρκιν, πρόεδρος του ‘Ανωτώτου Δ 
καυτηρίου τής ΕΣΣΔ, ή όποιο δημοο. 
εύθηκε οτήν «Πράβδσ»: «Ή οικογέ
νεια είναι τό κύτταρο τής κοινωνίας».

Μακρός είνοι ό δρόμος ιιού διέτρε- 
ξε τό ζήτημα. Σ’ ένα άπό τά πρώτα 
διατάγματό του ό Λένιν παραχωρού
σε στοάς Σοβιετικούς πολίτες πλήρη 
έλευθερία άπό τούς γαμήλιους δε 
σμούς. ' ί?ς τό 1926 τό διαζύγιο ήταν 
ύπόθεσι τών δικαστηρίων, τά όποια εί
χαν ώς μόνο καθήκον νό επικυρώ
νουν τήν αΐτησι διαζυγίου, ένώ ό άλ 
λος σύζυγος δέν είχε δικαίι»μα νό 
άνπταχθή. "Υστερα άπό τό 1926 έγ 
κατελείψθηκε άκόμη καί ή άπλή αΰτη 
διαδικασία καί ή διάλυσι ένός νόμου 
ένομιμοποιείτο μέ ένα πιστοποιητικό 
τού ληξιαρχείου, τό όποιο έζεδίδετο 
μέ τήν αϊτήοι καί τού ένός μόνο συ
ζύγου καί έκοινοποιείτο στόν άλλο. 
Τό σταλινικό σύνταγμα τού 1936 θέ
λησε νό δώση ένα τέλος σέ μιά κο- 
τάσταοι χάους ώς πρός τήν οικογέ
νεια καί κοινωνικής αστάθειας: γιά 
νά πάρη κανείς διαζύγιο έπρεπε νώ 
καταβάλη ένα υπολογίσιμο ποσόν, τό 
όποιο αυξανόταν βαθμηδόν άν έηρό 
κειτο γιά δεύτερη ή τρίτη αΐτησι δια- 
λύσεως γάμου.. ’Επίσης καθιερώθηκε 
μιά περίπλοκη νομική διαδικασία: ή
ταν άπαραίτητες δύο διαδοχικές συν

εδριάσεις καί τό δικαστήριο ήταν ε
ξουσιοδοτημένο άκόμη καί νά άπορ- 
ρίπτη τίς αιτήσεις. Οί νόμοι αύτοί ε
πικυρώθηκαν καί έγιναν πιό δεσμευ
τικοί μέ τό διατάγματα τοΟ 1944.

Ό Στάλιν δέν έπεδίωκε τόοο τήν 
άποκατάστασι τής ηθικής (ή τή διαρ- 
ρύθμισι τών οικογενειακών σχέσεων). 
Γιατί, άν έγινε πολύ δύσκολη ή εκδο- 
σι διαζυγίου, παραχωρηθηκαν άπό τήν 
άλλη ειδικά προνόμια: δηως ούτό τής 
έλευθερίας τής έκτρώοεως. Τά 20 ε
κατομμύρια νεκρών τού Β' Παγκοσμί
ου Πολέμου έηηρεασαν αρνητικά τή 
δημογραφική κατάατααι οτήν ΕΣΣΔ. 
Ή άναλογία άνδοών και γυναικών ή
ταν 4 πρός 6. Τά διατάγματα τού 
1944—πού έγιναν γνωστά μέ τή λαϊκή 
τους ονομασία «νόμοι τών άνδρών»— 
όπήλλαοσαν τόν γονέα άπό όποιαδή- 
ποτε ευθύνη ώς πρός τά εξώγαμο 
παιδιά. Έηρόκειτο γ·ά μιά ηροοπά- 
θεια νά διευκολυνθή ή δημογραφική 
αϋζησι. Ταυτόχρονα — όπως παραδέ
χθηκε ό Χρουοταώφ — τά διατάγμα
τα αύτά άηοοκοποΰοαν στό νά μήν 
«νομιμοποιηθή» ή ντροπή τών Σοβιε
τικών γυναικών πού είχαν ύποκύψει, 
ή πού αναγκάστηκαν νά ύηοκύψουν, 
ατούς άνδρες τών στρατευμάτων κα
τοχής». Αλλά σέ μιά χώρα όπου τό 
όνομα άκολουθείται άπό τό ηστρώνυ
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ΦΤΑΙΕΙ Η ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΙΣ!
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ‘Ιούλιος.

0
1 ΓΙΑΤΡΟΙ βρήκαιν, έπί τέ
λους, τόιν τρόπο νά κάνουν 
αλάνθαστη διάγνωση γιά c- 
-να οωρό άσθένειες. ’Από 

καρδιακές ανωμαλίες μέχρι ρευματι
κούς πόνους. «Φταίει ή ίπτερέιντασι». 

λένε μέ βεβαιότητα στους πελάτες 
τους. «Ή υπερέντασι είναι ή αιτία 
τού κακού». Βλέπετε, τά «σύμπτωμα 
τα τής ύπερεντάσεως» είναι πολύ με
γαλύτερης διάρκειας άπό εκείνα τών 
«νευρώσεων», τής «καταπτώσεως», τής 
«δισκοπάθειάς» καί άλλων διαγνώσε
ων τής μόδας. Φορτώνοντας λοιπόν 
τήν οπωσδήποτε πάθησι στην υπερέν· 
τάσι, οί γιατροί έχουν τήν άνεσι νά 
έκθέτο-υν τούς κινδύνους πού περί κλεί
νει καί νά συμβουλεύουν τούς ασθε
νείς νά τήν άποψεύγουν μέ κάθε τρόπο.

Ή «υπερέντασι», λένε, προκαλεϊται 
άπό πλείστες αιτίες, π.χ.:

—Άπό φόρτο εργασίας.
—Άπό τήν αίσθησι ότι δέν προσ

φέρεις τίποτε.
—Άπό τήν διοικητική -ευθύνη.
—Άπό τήν έλλειψι πιθανότητος 

προαγωγής.
—Άπό τήν στενόχωρη ζωή σέ πυ- 

κνοκατοικημένες πόλεις.

—Άπό τήν μοναξιά τής ζωής σέ 
μάκρυνες έπαρχίες.

—Άπό τήν γκρίνια τής γυναίκας.
—Άπό τό αίσθημα κατωτερότητος 

γιατί έμεινες γεροντοπαλλήκαρο.
Οί γιατροί δέν σταματούν έχει 

Φθάνουν στό σημείο νά λένε δτι τό 
κάπνισμα ή ή αυξησι του βάρους προ- 
καλεϊ «ύπεοεντςχσι». Προοτβλήθη κα
νείς άπό κάποιο μικρόβιο; Φταίει ή 
«υπερέντασι». Κατάπιε κανείς κάποια 
δηλητηριώδη ουσία καί άρρώστησε; 
«Φταίει ή υπερέντασι».

Μετά άπό είκοσι χρόνια πείρος καί 
έρευνας στους ιατρικούς κύκλους του 
Λονδίνου, έχω πεισθή ότι «ή ύπερέν- 
τασι τής σύγχρονης ζωής» είναι πα
ραμύθι πού βολεύει τούς γιατρούς ό
ταν δέν μπορούν νά διαπιστώσουν τίς 
πραγματικές αιτίες μιας αρρώστιας.

Δέν μπορώ νά πιστέψω ότι στήν 
εποχή μας τής έβδο,μάοος τών πέντε 
ήμερων, υποφέρουμε άπό υπερέντασι 
περισσότερο άπό τούς παππούδες 
μας. Αντίθετα. Τρεφόμαστε καλύτερα, 
έχουμε καλύτερα σπίτια, ντυνόμαστε 
καλύτερα, έχουμε περισσότεοες ανέ
σεις, κινδυνεύουμε άπό πολύ λιγώτε- 
ρες ασθένειες καί, κατά τή γνώμη 
μου, ζοΰμε μέ λιγώτερες ανησυχίες 
καί απογοητεύσεις.

Ή σΰλληψι τής «διοικητικής ύπερ- 
εντόσεως», ή ιδέα δηλαδή, ότι οί έο- 
γοδότες κινδυνεύουν ιδιαίτερα άπό τήν 
υπερέντασι γιατί έχουν μεγάλες ευθύ
νες, μέ βρίσκει έντελώς άντίθετο. Τη 
θεωοώ παράφωνη. Αμερικανική έοευνα 
απέδειξε ότι οί μέσοι λευκοί εργάτες 
είναι τό ίδιο έπιροεπεις σέ καρδιακές 
θρομβώσεις καί άλλες άσθένειες που 
αποδίδονται στήν υπερέντασι, με τούς 
διευθυντές καί εργοδότες τους. Ακόμα 
καί ή γενική έντύπωσι ότι τό έλκος 
τού στομάχου είναι αποτέλεσμα τής 
αγωνίας καί τής ύπεοεντάσεως πού 
αισθάνονται εκείνοι πού έχουν μεγά
λες ευθύνες, δέν δικαιώνεται ιτπό τήν 
έρευνα.

Ο κίνδυνος τής ύπερεντάσεως ϋπ·ε- 
γρσμμίσθη πριν 18 χρόνια άπό ένον 
λαμπρό Καναδό πειραματιστή, τόν 
Χάνς Σέλύε. Οταν τόν συνάντησα, 
σχημάτισα τήν έντύπωσι διι έργσζό- 
ταν πάνω σέ. κάτι πραγματικά θεμε
λιώδες. Έν τούτοις, οί ιδέες του έ
χουν στό μεγαλύτερο μέρος τους γρή
γορα ξεπεραστή καί σήμεοα — μετά 
άπό μεγάλο διάλειμμα — έφθασοτν 
στά ιατρεία...

CHAPMAN P1NCH£R

μο, ή παράλειψι ούτοΰ τού τελευταί
ου ίσοδυνομούοε μέ τήν παραδοχή 
τού «παρανόμου» τής νεννήοεως. ‘Υ
πολογίζεται οτι μετά τό 1944 γεννή
θηκαν στήν ΕΣΣΔ τουλάχιστον 6 έ 
κατομμύρια εξώγαμα παιδιά.

Ή μεταπολεμική κατάοταοι είχε ηε 
ριπλακή έξ αιτίας ώρισμένων στοιχεί
ων έκτάσεως κάθε άλλο παρά άμελη 
τεας. Ιδιαίτερο σοβαρό ή τον τό πρό
βλημα τών γυναικών πού ουζοΰσσν 
με άνδρες οί όποιοι σκοτώθηκαν στον 
πόλεμο καί μέ τούς όποιους δέν ή 
ταν παντρεμένες: άνάμεσα στό 1917 
καί ατό 194! πολλά ζευγάρια ζοΰσαν 
μαζί χωρίς νά έχούν νομιμοποιήσει 
τόν δεομό τους. Οταν ό άνδοσς χα
νόταν στον πόλεμο, ή σύζυγός του 
και τά παιδιά τους δέν μπορούσαν 
νά πάρουν ούνταζι, ούτε νά τύχουν 
τών άλλων ευεργετημάτων, άν δεν 
μπορούσε νά άποδειχθή ότι ή συμβι- 
ωσι υπήρξε σταθερή έπί έναν ώρισμέ 
νο άριθμό έτών. Καί τότε δέν ήταν 
πάντοτε εύκολο νά έξ ασφάλιση κα
νείς έγκυρες μαρτυρίες, γιατί ήτςιν 
μιά εποχή συνεχών καί βίαιων μαζι
κών μετακινήσεων τού πληθυσμού έξ 
αίτιας τής ηροελάοεως τού εχθρού. 
Ή νομοθεοία τού 1944 μέ τίς παραλ
λαγές της τών κατοπινών έτών είχαν 
ως οκσηό νά διευκολύνουν τή γονι-
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οικογενειακά πρότυπα

Ή «οικογένεια είναι τό κύτταρο της κοινωνίας», λέει σήμερα ό τοόεδρος του 
Ανώτατου Δικαστηρίου τής ΕΣΙΔ Άλεξάντρ Φιοντόροβιτς Γκόρκιν. Πόσο 
άλλαξαν οί καιροί, άττό τό 1917...

μότητα τής ο1κογενείσς μέσω τής πα- 
ραχωρήαεως ειδικών ευεργετημάτων 
σέ χρήματα καί είδη, τά όποια έδι- 
καιοΰτο Λ έγγαμη μητέρα Οστερα ά- 
πό τό τέταρτο παιδί καί Λ άγαμη μη
τέρα μέ τό πρώτο παιδί. 01 αΐτήσεις 
γιά «άναγνώρισι τής πατρότητος» ή
ταν όπαγορευμένες.

Αγνώστου πατρός...
Πρέπει νά σημειωθή ότι τό πρόβλη

μα τών έζώγαμων παιδιών υπήρξε 
πάντοτε όζύ κατά τήν πεντηκονταετή 
ίατορια τής ΕΣΣΔ. Κατά τά χρόνια 
τοΰ εμφυλίου πολέμου ^(1919—1921) 
γεννήθηκαν στις ζώνες δπου διεξή- 
γοντο έπιχειρήσεις πολλά παιδιά, τών 
όποιων ή πατρότητα δέν ήταν δυνα
τόν νά έξακριβωθή. Συχνά τά παιδιά 
αυτά έγκαταλεϊποντσν άπό τις μητέ
ρες τους καί γύριζαν αδέσποτα σέ 
πόλεις καί χωριά, ενώ τό κράτος, ά- 
διαμόρφωτο άκόμη, φαινόταν άνίκα- 
νο νά τούς έγγυηθή τήν έπιθίωοι. Τήν 
έκλυσι τών ήθών τής νεότητος πυύ 
έδημιουργείτο μέ σύτά τά φαινόμενα 
προσπάθησε νά τήν έζουδετερώση ό 
παιδαγωγός Άντόν Σεμιόνοθιτς Μα- 
κσρένκο, μέ τις δύο ειδικές σχολές 
πού ιδρύθηκαν γΓ αυτόν τόν οκοπό 
καί πού λειτουργούσαν Οπό τήν διεύ- 
θυνσί του (ό Μσκαρένκο είχε έπίσης 
τό φιλόδοξο σχέδιο νά καλλιεργήση 
στά παιδιά δίχως σπίτι καί δίχως οικο
γένεια τό πνεύμα τού κολλεκτιβισμοϋ 
καί τής λεγομενης «νέας ηθικής», 
άλλά τά αποτελέσματα δέν ήταν ό- 
νάλογα μέ τις προσδοκίες του). Γιά 
τά έγκαταλελειμμένα παιδιά χρειά
στηκε νά ίδρνθή ένα ειδικό ίδρυμα 
επιχορηγούμενο από τό κράτος. Τό 
1927 δημιουργήθηκε μιά «επιτροπή 
γιά τήν καταπολέμησι τής έκλυοεως 
τών ήθών τής νεολαίας καί τών έγκα- 
ταλελειμμένων παιδιών». Τό πρόβλη- 
μο παρουοιάστηκε μέ ιδιαίτερη οξύ
τητα κατά τά χρόνια τής βιαίας κολ- 
λεκτιΟοποιήσεως τής υπαίθρου καί 
τών μεγάλων «εκκαθαρίσεων». Θεω
ρήθηκε αναγκαίο νά μειωθή τό όριο 
ηλικίας τής ποινικής εύθύνης καί νά 
έφαρμοσθή καί ατούς νέους ή ίδια 
αύστηρότητα πού ίσχυε γιά τούς ένη- 
λϊκους (ιδιαίτερα γιά τούς λεγομέ
νους «άντιδρσστικούς»). Ό ΕΓ Παγ
κόσμιος Πόλεμος έθεσε καί πάλι μέ 
μορφή κστεπείγουσα τό πρόβλημα 
τών νέων πού δέν διέθεταν τά μέσα 
έπιβιώοεως καί πού έτειναν νά δια- 
πράξουν έργα καθαυτό έγκληματικά.

Ή σημερινή νομοθεσία, άθροισμα 
τών συμβολών διαφόρων περιόδων 
τής άνατττύζεως της σοβιετικής κοι
νωνίας, δέν είναι σέ θέσι νό λύση μέ 
τρόπο ικανοποιητικό τά προβλήματα 
τών οικογενειακών σχέσεων: οΐ νό
μοι αυτοί θεσπίσθηκαν κάτω άπό τήν 
πίεσι ειδικών συνθηκών. Χαρακτηρι
στική είναι ή περίπτωοι τής νόμιμό 
ηοιήσεως τών έκτρώσεων: εύνοήθη- 
καν σέ περιόδους έντονης δημογρα- 
φικής διογκώσεως καί καταδικάσθη

καν ή έγιναν δύσκολες άμέσως μετά 
τόν πόλεμο (σήμερα υπάρχει μιά κα· 
τάστασι συμβιβασμού, καί οί έ-κτρώ- 
σεις πραγματοποιούνται στά κρυφά ά
πό έμπειρικούς, μέ σοβαρούς κινδύ
νους γιά τήν υγεία τών γυναικών). 
Σήμερα ή προπαγάνδα γιά τόν έλεγ
χο τών γεννήσεων δέν είναι έντονη 
όπως σέ άλλες περιόδους, όκριβώς 
γιά τό φόβο τής πτώσεως τού δείκτου 
γεννήσεων, τού όποιου ή άνοδος εί
ναι έπιθυμητή, δεδομένου ότι τά σχέ
δια γιά τόν εποικισμό τών ασιατικών 
εδαφών τής ΕΣΓΔ καί ιδιαίτερα έκεί- 
νων πού συνορεύουν μέ τήν Κίνα δι
έρχονται φάσι κατσπτώσεως.

'Ίσως παρουσιάζει ένδιαφέρον νά 
σημειωθή πόσο λίγες είναι οί περί- . 
πτώσεις άηοδόσεως έζωγάμου ηατρό- 
τητος. Από τα στατιστικά δεδομένα 
πού έχουν δημοσιευθή οτήν ΕΣΣΔ, 
προκύπτει ότι. γιά τήν περίοδο ϊ935—
1938 λόγου χάρι, οί αναγνωρίσεις ηα- 
•τρότητος έκυμάνθηοαν μεταξύ 7,4*Ν> 
καί 7% των περιπτώσεων, οί αμφισβη
τήσεις μεταξύ 25,4% καί 27% καί οί 
απορρίψεις μεταξύ 62,2% καί 52,9%. 
Κατά τά επόμενα χρόνια δέν σημει
ώθηκαν αξιόλογες με~αβολες, καί με
τά τόν Β Παγκόσμιο Πόλεμο ή κα- 
τάστσοι δέν μεταβλήθηκε ούσιωδώς. 
Σχετικά μέ τήν εγκληματικότητα των 
νέων, δέν διαθέτουμε ακριβή στατι
στικά οτοιχεία. Θά πρέπει πάντως νά 
είναι ακόμη ανησυχητική, γιατί τά 
περιστατικά στις έφημε,οίδες είναι -α 
κτικό καί επίμονα.

"Οριο ηλικίας γάμου
Οί καινούργιοι νόμοι καθορίζουν ώς 

κατώτερο όριο ηλικίας νόμου—έκτός 
άπό τις επείγουσες περιπτώσεις—τό 
18ο έτος. Επικυρώνουν τήν άπόλυτπ 
ίοότητα υποχρεώσεων και δικαίωμα 
των ανάμεσα ατούς δύο συζύγους 
και τήν άπό κοινού κυοιοτητο όλων 
τών όγαθών τ£ όποια αποκτήθηκαν 
μετά τόν γάμο, ανεξαρτήτως τού ποι
ος παρέχει τό εισόδημα. Γιά τό έζώ 
γαμα παιδιά γράφεται τό όνομα τής 
μητέρας στή δική της δήλωο. καί το 
όνομο τού πάτερο στην κοινή δήλωσι 
καί τών δυό τους. Όταν ό πατέρας 
•είναι άγνωστος, οί αρχές οφείλουν 
νά τόν αναζητήσουν. Αν ή έρευνα 
έχη αρνητικό άηοτέλ-εομα, ατό νεο
γέννητο αποδίδεται μιά πλασματική 
πατρότης: τό όνομα και τό πατρώνυ
μο υποδεικνύονται από τή μητέρα 
Τό διαζύγιο δέν επιτρέπεται ε<ρ' ό 
σον ή σύζυγος περιμενει ποιδί, καί 
ώσπου το νεογέννητο νά γίνη ενός 
έτους. Ή διαδικασία του διαζυγίου έ
γινε ακόμη ηιό περίπλοκη καί δαπα 
νηρη (κοστίζει περίπου δύο μηνιοι 
ους μισθούς). Στις οικογένειες ανα
τίθεται φυσικό το καθήκον νά «ανα 
θρέψουν τά ηοιδιά οτο πνεύμα τού 
ηθικού κώδικας ενός οΐκοδομου του 
κομμουνισμού».

ALFONSO STERPELLANE |

σάς δίδεται ή ευκαιρία 
ν' άπουτήσετε 

τό ΝΕΟ ύπεραυτόματο 
^ πΗυντήριο
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ίϋιά έγκυρη ερευνά άπο- 
δεικνύει:
Το όνειρό mv σημερι
νών νέων έξακολουΟεΐ 
νά είναι η δημιουργία 
μιας "ευτυχισμένης οι
κογένειας,,

Ποιά ·· είνβί;·. ή άληθινή νεολαία τήξ έϊϊοχής μας

01 φοιτητικές ταραχές του Παρισιού καί 
άλλων πόλεων, οί Κόν-Μπεντίτ καί ΡοΟντι 
Ντουσκε, οί χίππηδες καί οί μπητνικ έχουν δώ
σει μιά λοτνθασμένη Ιδέα γιά την σημερινή 
νεολαία. Ή πλειοψηφία των νέων είναι διαφο
ρετική καί έχει είρηνικώτερα καί θετικώτερα 
Ενδιαφέροντα. Ή νέα γενιά είναι καλύτερη 
άπό δ,τι τήν έμφανίζει ό θόρυβος μιας μικρής 
μειονότητας. Καί οί αποδείξεις υπάρχουν έπει
τα άπό μιά έρευνα.

ΒΟΝΝΗ, Ιούλιος.

0
 ΝΕΑΡΟΣ μέσος υπάλληλος θά ήθελε 

νά παντρευθή σέ ηλικία 26 χρόνων. 
Θέλει νά έχη ωραία, ευσυνείδητη καί 
πιστή σύζυγο πού νά του δώση δύο 

παιδιά — πρώτα ένα γυιό κι’ έπειτα ένα κορί
τσι. Θέλει μιά ευτυχισμένη οικογένεια, μέ κα

λή υγεία, νά έχη ένα σπίτι μακρυά άπό τό 
κέντρο τής πόλεως καί νά κάνη κάθε δύο χρό
νια ένα ταξίδι στις διακοπές, μέ τό αυτοκίνη
τό του — γιατί θά έχη αυτοκίνητο.

Δέν πρόκειται γιά διαφημιστικό κείμενο πού 
υπόσχεται στόν καθένα μιά ήσυχη καί ήρεμη 
ζωή. Πρόκειται γιά τ’ αποτελέσματα μιας έ
ρευνας πού έκανε ό δρ. Βάλτερ Κρούμ, τής ’Α
νώτερης Σχολής Οικονομίας του Μανχάϊμ. Ρω
τήθηκαν νέοι, πρό πάντων μαθητές Εμπορικών 
σχολών. Ποιά είναι τά σχέδια πού κάνουν οί 
νέοι γιά τή μελλοντική ζωή τους, τί Επιθυμούν, 
τί θέλουν καί τί φοβούνται; Καθώς βλέπουν 
μπροστά τους ένα ήσυχο μέλλον, μέ πιστή σύ
ζυγο, δύο παιδιά, ένα σπιτάκι κι’ ένα αυτοκί
νητο, ό δρ. Κρούμ κατέληξε στό συμπέρασμα ό
τι ή νεολαία δέν έχει αλλάξει, δτι δέν πρόκει
ται γιά μιά νεολαία έντελώς διαφορετική καί 
καινούργια. Δέν μπορεί νά χαρακτηρισθη και
νούργια μιά νεολαία πού επιδιώκει πρό πάντων 
μιά αστική ζωή, μιά καλή καί ασφαλή θέσι

καί μιά ευτυχισμένη οικογένεια που νά μήν 
τής λείπη τίποτα.

Κατά γενικόν κανόνα, οι νεαροί υπάλληλοι 
καταστρώνουν σχέδια μόνο γιά τά προσεχή 
πέντε ως είκοσι χρόνια. Αυτό πού θά γίνη δταν 
θά έχουν Εξασφαλίσει τή ζωή τους δέν Ενδιαψε- 
ρει πλέον τούς νέους. Οί διαφορές ανάμεσα 
στά έπαγγέλματα δέν είναι πολύ μεγάλες. Οί 
έργάτες θά ήθελαν νά παντρεύωνται λίγο πιό 
νέοι παρά οί υπάλληλοι. Επιθυμούν συχνότερα 
νά άσκή ή γυναίκα τους κάποια επαγγελματι
κή δραστηριότητα αλλά Μόνον ώς δτου πληρω
θούν οί πρώτες δόσεις — ή άγορά μέ δόσεις 
είναι πλέον συνήθεια — ή ώς δτου νά γεννηθή 
τό πρώτο παιδί. Θέλουν περισσότερα παιδιά 
καί θέλουν νά τά άναθρέψουν μέ αύστηρότερο 
τρόπο. Τουναντίον, οί διανοούμενοι καί οί μέλ
λοντες έκπαιδευτικοί θέλουν νά παντρευθούν αρ
γότερα καί συχνά μόνον άφοΰ Εκπληρώσουν ώ- 
ρισμένους όρους, πρό πάντων Εκπαιδευτικούς.

Μετρημένη αισιοδοξία
Παρατηρεΐται δτι οί νέ'Μ έχουν πολύ συχνά 

άπόλυτη Εμπιστοσύνη στό μέλλον. "Ολοι πι
στεύουν δτι θά μπορέσουν νά νικήσουν τά Ε
μπόδια, τουλάχιστο τόσο καλά όσο καί οί γο
νείς τους. Ό δρ. Κρούμ άποκρούει άπόλυτα ώ- 
ρισμένους ισχυρισμούς κατά τούς οποίους ένα 
μεγάλο μέρος τής νεολαίας «φοβάται τό μέλ
λον» καί «φοβάται τή ζωή». Οί περισσότεροι 
νέοι δίνουν νά Εννοηθή δτι, κατ’ αρχήν, δέν φο
βούνται τίποτε. ’Έχουν κάπως λιγώτερη Εμπι
στοσύνη σ’ δ,τι αφορά τήν Εξέλιξι τού κόσμου, 
άλλ’ ή αισιοδοξία κυριαρχεί. ‘Ωστόσο, οί περισ
σότεροι νέοι είναι άβέβαιοι. Δέν ξέόουν άν οί 
αποφάσεις τους είναι οί σωστές, άν τά σχέδιά 
τους είναι πραγματοποιήσιμα καί άν τά προ
γνωστικά τους θά Επαληθεύσουν. ’Έχουν ό
μως τή γνώμη δτι δλα θά τελειώσουν καλά.

Ή γνώμη δτι ή νέα γενιά είναι υλιστική καί 
δτι θέλει νά άφεθή σέ μιά κάποια παθητικότη- 
τα χαρακτηριστική τοΰ καταναλωτή, δέν άντέ- 
χει στής έρευνες τού δρα Κρούμ. Οί νέοι δέν 
διαλέγουν ένα Επάγγελμα ή μιά τέχνη άποκλει- 
στικά καί μόνο γιά νά κερδίσουν χρήματα καί 
δέν θεωρούν τό χρήμα καί τήν Εργασία σάν 
«άναγκαΐο κακό». "Οταν τούς ρωτούν άν, αφού 
τύχη νά κερδίσουν ένα μεγάλο ποσό στό λα
χείο ή στίς ιπποδρομίες, θά Εξακολουθήσουν νά 
έργάζωνται, άπαντούν όλοι σχεδόν: ναί. Κατά 
τόν δρα Κρούμ, τό βιοτικό Επίπεδο — ακόμα 
καί στους έργάτες — δέν αποτελεί γιά τούς 
νέους τό κεντρικό πρόβλημα. ’Έχουν τήν προ
τεραιότητα τά οικογενειακά καί Επαγγελματικά 
σχέδια. Γιά νά τά πραγματοποιήσουν, οί νέοι 
δέν φοβούνται νά Επενδύσουν χρόνο. Εργασία 
καί χρήματα. Οί περισσότεροι νέοι είναι δια
τεθειμένοι νά κάνουν θυσίες. Θά δέχονταν νά 
παραιτηθούν άπό τό αυτοκίνητο καί άπό τίς 
διακοπές γιά νά μπορέσουν νά θεμελιώσουν 
μιά οικογένεια. Τά 60% τών νέων κάνουν οι
κονομίες άπό τό χαρτζηλίκι τους ή άπό τό μι
σθό τους. Τά 70% βάζουν κατά μέρος χρήμα
τα γιά τίς διακοπές, γιά τό γάμο τους, γιά τό 
αυτοκίνητο, γιά τήν άδεια οδηγού. Οί άλλοι, 
γιά τό «μέλλον» καί γιά τίς «δύσκολες μέρες». 
Γενικά, όμως, ή οικογενειακή ζωή, μιά ευτυχι
σμένη ζωή είναι αυτό πού κρύβεται πίσω 'άπό 
τά σχέδιά τους, άκόμα καί πίσω άπό τό αυτο
κίνητο ή τό σπιτάκι.

Γιά μιά καλύτερη ζωή
Ή έρευνα τοΰ καθηγητή Κρούμ παρουσιά

ζει ίσως Εκπλήξεις άπό ώρισμένες άπόψεις. ’Ε
πιβεβαιώνει, όμως, ένα πράγμα: ή νέα γενιά 
δέν παρουσιάζει μιά άπόλυτα ειδική συμπερι
φορά, άλλά προσπαθεί πρό πάντων νά εύθυ- 
γραμμισθή μέ τούς μεγάλους, νά μιμηθή τόν 
τρόπο ζωής τους. Αυτό, όμως, δέν σημαίνει κα
θόλου δτι δέν γίνεται αισθητή στούς νέους μιά 
κριτική στάσι απέναντι σ’ δ,τι κάνουν οί με
γάλοι. "Οταν όμως οί νέοι δέν είναι ικανοποι
ημένοι άπό τήν οικογενειακή ζωή τών γονέων 
τους, άπό τό Επάγγελμά τους, άπό τή θέσι τους 
ή άπό τήν κυβέρνησι, ή δυσαρέσκεια αύτή δέν 
τούς παρακινεί νά άρνηθούν τόν γάμο, τό Επάγ
γελμα ή' τό καθεστώς, άλλά τούς κάνει νά Επι
θυμούν νά μπορέσουν νά κάνουν καλύτερη οικο
γενειακή ζωή, νά βρούν καλύτερο Επάγγελμα 
καί νά ψηφίσουν ένα καλύτερο κόμμα. Ό δρ. 
Κρούμ δέν άρνείται δτι συχνά οί νέοι μιμούν
ται κακά τούς γονείς. ’Αλλά γενικά θέλουν νά 
Ενεργούν καλύτερα άπό αυτούς. Τ’ άποτελέσμα- 
τα τής έρευνας έχουν άποκαλύψει Εξ άλλου δτι 
οί νέοι άπομακρύνονται άπό τίς ιδεολογίες.

’Άν άναπαραστήσουμε τήν εικόνα τής νεο
λαίας αυτής, μιας νεολαίας τόσο ικανοποιημέ
νης άπό τόν εαυτό της δσο είναι καί οί μεγάλοι 
θά μπορέσουμε ίσως νά βρούμε τήν έξήγησι 
τής άναταραχής πού έχει κυριεύσει ένα μέρος 
τού φοιτητικού κόσμου. Τό γεγονός δτι μιά νέα 
γενιά μπορεί νά είναι τόσο λίγο Επαναστατι
κή οσο αυτή πού περιγράφει, έπειτα άπό τήν 
ερευνά του, ό καθηγητής Κρούμ, φαίνεται νά 
μή άνταποκρίνεται στήν πρόσφατη Εμπειρία. 
Άλλά ή έρευνα τού δρα Κρούμ μπαίνει κάτω 
άπό τήν περιστασιακή Επιφάνεια καί Εξετάζει 
μιά βαθύτερη καί μονιμώτερη κατάστασι. ‘Ω
στόσο ή νεολαία, χωρίς νά είναι πραγματικά 
Επαναστατική, θέλει νά άλλάξουν πολλά πράγ
ματα, ώστε ή ζωή νά γίνη καλύτερη, τό μέλλον 
νά φανή πιό ευτυχισμένο.

Ή yεα γενιά είναι καλύτερη άπ' ο,τι τήν εμφανίζει ό θόρυβος μιας μικρής μειονότητος. Επιδιώκει πρό πάντων μιά αστική 
ζωή. μιά καλή καί άσφαλή θέσι καί μιά ευτυχισμένη οικογένεια πού νά μήν τής λείπη τίποτα.
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Στιούαρτ Γκρέϊντζερ Καρολίν Λεσέρ

επρεπε η γυναίκα μου 
Απόκτηση νέο κορϋιά;

Έπί χρόνια ό δημοφιλής "Αγ
γλος ήθοττοιός τής όθόνης Στιού
αρτ Γκρέϊντζερ πίστευε δτι ήταν 
άνίατη ή καρδιακή πάθησι τής ώ- 
ραιοτόητης καί νεαρωτάτης γυναί
κας του. Τώρα, όμως, τό θαύμα 
των μεταμοσχεύσεων καρδιάς, έ
δωσε καί σ’ αυτόν καί στη γυναί
κα του καινούργιες έλπίδες, άλ
λα καί τούς έθεσε αγωνιώδη έρω- 
τήματα.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ - Ιούλιος

Μ
ΠΟΡΩ ν' άποκαλύψω τό 
πραγματικό μυστικό πού 
υπάρχει πίσω άπό τό γά
μο τδΟ κορυφαίου "Αγ
γλου ήθοποιου του κινηματογρά
φου Στιούαρτ Γκρέϊντζερ καί 

τής ώραίας γυναίκας του, τής 
Καρολίν Λεσέρ, πού είναι τώρα 
25 χρόνων καί υπήρξε «Μίς Βελ- 
γιον». Ή κατάστασι τής καρδι
άς της είναι τόσο κακή, ώστε μιά 
δυνατή συγκίνησι ή ένα σόκ θά 
μπορούσε νά σκοτώση τήν Καρο
λίν.

Οϊ καρδιακοί μυς της έχουν 
πάθει δλάβη καί μόνο δύο άπό 
τίς βαλβίδες τής καρδιάς της λει
τουργούν. Καί ή Καρολίν βρίσκε
ται υπό συνεχή παρακολούθησι 
άπό τούς γιατρούς.

"Επειτα όμως άπό τίς ιστορι
κές πλέον έγχειρήσεις μεταμο- 
σχεύσεως καρδιάς στή Νότιο 'Α
φρική άπό τόν καθηγητή Κρίστι- 
αν Μπάρναρντ, οί Γκρέϊντζερ έ
χουν αρχίσει νά έλπίζουν.

Μέ δάκρυα στά μάτια, ό Στι
ούαρτ Γκρέϊντζερ — που είναι τώ
ρα 55 χρόνων, 30 χρόνια μεγαλύ
τερος άπό τή γυναίκα του — μοΰ 
είπε:

«"Αν ή μόνη διέξοδος είναι ή 
μεταμόσχευσι καρδιάς, είμαστε 
βέβαιοι οτι ό καθηγητής Μπάρ
ναρντ είναι ό κατάλληλος γιά 
τήν έπέμβασι. Ή έπέμβασι αύτή 
θά έσήμαινε καινούργια ζωή γιά 
τήν Καρολίν, άπό κάθε άποψι».

Ή άγωνία 
μιας μελλοθάνατης

σάν «ή άπάντησι τού Βελγίου 
στήν Μπριζίτ Μπαρντό» — συναν
τήθηκαν τό 1958. Καί έρωτεύθη- 
καν.

«Ή Καρολίν δμως — μου είπε 
ό Στιούαρτ — δέν ήθελε νά μέ 
παντρευθή. Στήν αρχή νόμιζα ό
τι άπλώς μέ μεταχειριζόταν σάν 
μία ευκαιρία γιά νά κάνη κινη
ματογραφική σταδιοδρομία. 'Ε
πειτα άρχισα νά έχω πλέγματα 
ήλικίας. Πραγματικά είμαι τριάν
τα χρόνια μεγαλύτερος άπό τή 
γυναίκα μου. Ή Καρολίν όμο>ς 
ποτέ της δέν κύτταξε κάποιον πιό 
νέον άπό μένα. Έπειτα, τό 1962 
νίκησε στά βελγικά καλλιστεία 
καί άνακηρύχθηκε «Μ>ς Βέλγι- 
ον». Μιάν έβδομάδα κατόπιν έπα- 
θε τόσο βαριά καρδιακή προσβο
λή, ώστε οί γιατροί τήν προειδο
ποίησαν ότι άν δέν άποσυρόταν 
άπό τά τελικά Καλλιστεία γιά 
τήν έκλογή τής «Μίς Ύφήλιος», 
δέν μπορούσαν νά έγγυηθούν τή 
ζωή της».

Αύτή ήταν ή πρώτη φορά πού 
ό Στιούαρτ Γκρέϊντζερ άντελή- 
φθη τήν τραγική άλήθεια. Καί 
ξαφνικά όλα ξεκαθάρισαν. Κα
τάλαβε γιατί ή Καρολίν δέν τόν 
άφησε ποτέ νά φορέση μαύρο κο
στούμι, γιατί μάλιστα τόν έβα
λε νά παραγγείλη μπλέ κοστούμι 
γιά τό βράδυ άντί γιά μαύρο. 
Κατάλαβε, έπίσης, γιατί ή Καρο
λίν εΤχε άρνηθή νά τόν παντρευ
θή : νόμιζε ότι ήταν μελλοθά
νατη.

Ωστόσο, παντρεύθηκαν.
Μετά τόν γάμο, ό Στιούαρτ 

Γκρέϊντζερ άποσύρθηκε άπό τόν 
κόσμο τοΰ κινηματογράφου γιά 
ν’ άφιερώση όλον τόν καιρό του, 
όλη τήν δράστη ριότητά του καί 
όλους τούς πόρους του στό νά 
βρή τρόπο νά βοηθήση τήν Κα
ρολίν.

«Δέν άπεχώρησα άπό τόν κινη
ματογράφο — μοΰ είπε — έπειδή 
παρήκμασα, όπως νόμισαν πολ
λοί. Άπεχώρησα γιά ν’ αφιερω
θώ στήν υγεία τής γυναίκας 
μου».

Πραγματικά ό Στιούαρτ πήγε 
τή γυναίκα του στούς καλύτε
ρους καρδιολόγους τής Εύρώπης 
γιά νά τούς συμβουλευθή. Τότε, 
όμως, μιά τόσο σοβαρή καρδια

κή πάθησι έθεωρείτο ακόμα ά
νίατη.

«Ώς τόσο - μοΰ είπε — δέν 
μπορούσα, δέν ήθελα νά δεχθώ 
τό γεγονός ότι μιά τόσο θαυμά 
σια γυναίκα, μόλις είκοσι χρό 
νων — μόλις είκοσι χρόνων, τό 
καταλαβαίνετε; - ήταν μελλο 
θάνατη. Δέν είχε κάν ακόμα άρ 
χίσει νά ζή. "Επειτα, όταν μάθα 
με τά νέα γιά τήν πρώτη μετά 
μόσχευσι καρδιάς, τού Βσσκάν· 
σκυ, είναι ανάγκη νά σάς πώ τί 
έγινε μέσα μας; 'Όταν πέθανε 
ό Βασκάνσκυ λίγο έλειπε νά τό 
ρίξω στό πιοτό. Ή Καρολίν, ό 
μως, ήταν πολύ πιό γενναία. Έ 
χει, νά ξέρετε, θαυμαστό θάρρος 
Εκείνο, όμως, πού μάς βασάνι 
ζε, ήταν ή δημοσιότητα καί οί δι 
αφωνίες τών γιατρών γιά τή με 
ταμόσχευσι τής καρδιάς. Οι δι 
σταγμοί πού εκφράζονται στόν 
Τύπο άπό ειδικούς καί άπό για· 
τρουδάκια πού ήθελαν νά προβά 
λουν τόν έαυτό τους. Τό θέμα πού 
άπασχολοΰσε κάθε φορά τόν Τύ 
πον ήταν άν ό καθηγητής Μπάρ· 
ναρντ έπρεπε νά είχε κάνει ή όχι 
τή μεταμόσχευσι, άν ή έπέμβασί 
του ήταν ήθική ή άνήθικη. Ή συ- 
ζήτησι αύτή λίγο έλειψε νά μάς 
τρελλάνη».

Οί επιφυλάξεις 
τής Καρολίν

Καί ό Στιούαρτ Γκρέϊντζερ συ
νέχισε:

«'Έπειτα, όμως, άπό τή δεύτερη 
μεταμόσχευσι πού έκανε ό καθη-

Τό ζευγάρι Γκρέϊντζερ σέ μιά έκ· 
φρασι έρωτικής οτοργός

γητής Μπάρναρντ, στόν δρα Φί- 
λιπ Μπλαίημπεργκ, πιστεύσαμε σ’ 
αύτό τό είδος της χειρουργικής. 
Φυσικά ξέρουμε ότι μιά τέτοια ά- 
πόφασι θά είναι έξαιρετικά σο
βαρή γιά όλους τούς ένδιαφερο- 
μένους. Δέν υπάρχει άμφιβολία 
γι’ αύτό. 'Αλλά δέν πρόκειται νά 
πάρουμε καμμιά άπόφασι 'άν ή 
Καρολίν δέν έξετασθή πρώτα ά
πό τόν καθηγητή Μπάρναρντ καί 
τούς συνεργάτες του».

Ποιά είναι ή στάσι τής Καρο
λίν άπέναντι στή δυνατότητα ν’ 
άποκτήση καινούργια καρδιά; 
Νά τί λέγη ό άνδρας της;

«Ή Καρολίν άντιμετωπίζει τό 
πράγμα μέ πολλή λογική. Συ
ζητήσαμε μάλιστα σχετικά χτές 
τή νύκτα. Δέν θά έχη άντίρρησι 
γιά τή μεταμόσχευσι άν αύτή εί
ναι ή μόνη διέξοδος. ’Έχει, όμως, 
μερικές έπιφυλάξεις. Πρώτον, θέ
λει νά γνωρίση προσωπικά τόν 
καθηγητή Μπάρναρντ. Λέγει 
καί σωστά — ότι ή δημοσιότητα 
τόν έχει κάνει ένα σύμβολο καί 
ότι αύτή θέλει νά έγχειρηθή ά
πό γιατρό πού νά τόν ξέρη καί ό
χι άπό ένα σύμβολο. Γυναικεία 
λογική, θά πήτε, άλλά δέν μπο
ρείτε νά τήν κλονίσετε. Δεύτερον 
δέν θά συμφωνήση νά έγχειρηθή 
άν δέν είναι σύμφωνοι καί οί γο
νείς της. Καί οί γονείς της είναι 
πολύ συντηρητικοί. Τό τρίτο πρό
βλημα είναι τό στοιχεΐον τής δη
μοσιότητας. "Αν ή Καρολίν τελι
κά έγχειρηθή, θά έπιμείνουμε νά 
μή δοθή στήν έγχείρησι καμμία 
δημοσιότητα. Ό σκοπός μας είναι 
νά έπιτραπή στήν Καρολίν νά ζή
ση μιά κανονική, μακρυά ζωή 
όχι νά διαφημισθή μιά καινούργια 
ιατρική μέθοδος. Αύτός είναι ό 
λόγος πού δίνω τή μοναδική συ- 
νέντευξι γι’ αύτό τό θέμα καί θά 
ξαναμιλήσουμε γι’ αύτό μόνον ό
ταν όλα πάνε καλά, άν γίνη ή έ- 
πέμβασι. Εύχηθήτε μας καλή έ- 
πιτυχία».

Φυσικά τού εΰχηθήκαμε καλή 
έπιτυχία. Καί ύποθέτω ότι όλοι 
θά εϋχωνται τό ίδιο.

BAVSD BL8RH
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Οπου κι’aw «ατε,..πάρτε μαζί ®6Ξί3

τη Μ&ρΰ ΐ»β PHILIPS

... τήν χαρά τής μουσικής άπό ένα μελωδικό τρανζίστορ PHILIPS, πού είναι άπόλαυσι, 
μετά τις χαρές καί τά χάδια τής θάλασσας. "Ετσι χαίρεστε τις πιό όμορφες στιγμές τής έξοχής. 
(Αύτό τό τρανζίστορ είναι PHILIPS 22Ρ!1280,μέ δυο μεγάφωνα καί στοιχίζει μόνον 995 Δρχ.).

...τήν χαρά καί στό άπέραντο γαλάζιο στοιχείο...’Ακόμη κι έκεί, ένα χαρούμενο τρανζίστορ 
τήν άπόλαυσι των διακοπών. Πάντα μαζί της, πάντα κοντά, γιά τις δικές της μουσικές προτιμήσεις. 
(Τό τρανζίστορ είναι PHILIPS 22RL271, μέ θαυμάσια άπόδοσι. Μόνον Δρχ. 845).

... Οί χαρές τής θάλασσας είναι πιό πολύ δικές της χαρές. Χαρές τής πιό τρυφερής ήλικίας. Ξένοιαστα, 
παιγνίδια στήν χρυσή άμμο καί όμορφα τραγουδάκια άπό τό ΔΙΚΟ ΤΗΣ. τό άγαπημένο της Μίνι τρανζίστορ 
PHILIPS. (Τό τρανζίστορ MINI τής PHILIPS, άγαπήθηκε άπό μικρούς καί μεγάλους. Μόνον

PHILIPS to hi©'•ΑΛΕΚΤΩΡ,
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Ή προσχολική άγωγή — κατά τή μέθοδο 
πού έκθέτει ό παιδαγωγός Ζήγκφρηντ Έγ- 
κελμαν — τού νηπίου των 18 μηνών προχω
ρεί άπό τά άντικείμενα στά νοήματα. Γίνε
ται ίσως πιό δύσκολη, άλλ’ είναι πάντοτε ά- 
ποτελεσματική δταν οι γονείς — καί πρό πάν
των ή μητέρα — έφαρμόζουν προσεκτικά τη 
μέθοδο. "Ετσι τό νήπιο μπορεί νά μάθη, δσο 
κΓ άν φαίνεται πρόωρο γιά τήν ήλικία του, 
ιδιότητες, πράξεις, γεωμετρικά σχήματα 
καί σχέσεις.

Ιδιότητες, πράξεις, 
γεωμετρικά σχήματα 

καί σχέσεις
01 ίδιοι δασικοί κανόνες Ισχύουν γιά τήν 

έκμάθησι τού άνόματος οποιοσδήποτε άντικει- 
μένου. Δυστυχώς τά άντικείμενα δέν είναι τά 
μόνα πράγματα πού έχουν όνόματα. Υπάρχουν 
ονόματα γιά τήν κίνησι ένός άντικειμένου καί 
γιά τίς σχέσεις άνάμεσα σέ δύο ή περισσότε
ρα άντικείμενα. Μερικά άπό αυτά τά μή άντι- 
κείμενα μαθαίνονται εύκολα, άλλά μερικά δύσ
κολα. Τό παιδί δέν δυσκολεύεται νά μάθη τό 
κόκκινο χρώμα, άλλά θά άπορή μπροστά στήν 
έννοια «μεταξύ».

Νά διδάσκετε τά εύκολα μή - άντικείμενα 
πρώτα καί τά δυσκολώτερα κατόπιν. Νά χρη- 
σιμοποήτε τήν ίδια δασική μέθοδο πού χρησι
μοποιήσατε γιά νά διδάξετε τά άντικείμενα:

Ν’ άπομονώσετε τό στοιχείο (πράγμα πού 
μερικές φορές είναι δύσκολολ

Νά τό όνομάσετε.
Νά βάλετε τό παιδί νά έπαναλάδη τό όνομα.
Νά δάλετε τό παιδί νά όνομάση τό στοιχείο.

ΧΡΏΜΑΤΑ: Ν’ άρχίσετε πρίν τό παιδί γί
νει 18 μηνών. Ν’ άπομονώνετε τήν έννοια πα
ρουσιάζοντας δύο' δμοια άντικείμενα (όπως 
μπάλλες ή κύδους) μέ διαφορετικά χρώμςχτα. 
Νά πήτε στό παιδί ότι τού παρουσιάζετε έναν 
άπό τούς κύδους. «Κόκκινος κύδος. Κόκκινος». 
"Επειτα παρουσιάστε κάτι άλλο — ένα βιβλίο 
ή ένα κομμάτι χαρτί — πού νά είναι κόκκινο. 
«Κόκκινο βιβλίο. Κόκκινο». Τέλος παρουσιά
στε κάτι πού δέν είναι κόκκινο. Ρωτήστε: «Εί
ναι κόκκινο; "Ο χ ι δέν είναι κόκκινό». Νά πα
ρουσιάζετε ένα μόνο χρώμα κάθε φορά καί νά 
προτιμάτε τά πιό ζωηρά χρώματα: κόκκινο, κί
τρινο, μπλέ, άσπρο, μαύρο.

Τό παιδί θά πρέπει νά έχη τά πιό έκδηλα 
χρώματα τέλεια όταν θά είναι τριών χρόνων.

ΠΡΑΞΕΙΣ: Μιά πράξις, σάν μιά^ ιδιότητα, 
συνδέεται μέ ένα άντικείμενο στήν άπλούστε- 
ρη μορφή της. «Ή μπάλλα. Ή μπάλλα κυλά». 
Πρέπει νά κοιτάξετε πέραν άπό τό πράγμα 
γιά νά δρήτε τήν πράξι.

Γιά νά καταδείξετε πράξεις, ένέργειες,_ νά 
άπομονώνετε τήν ένέργεια τής πράξεως. Δείξτε 
τήν πράξι «πήδημα». "Ο,τι θά χρειασβήτε γι’ 
αυτό είναι δυό άνθρωποι πού νά μπορούν νά 
πηδούν. Νά ξεχωρίσετε αύτούς τούς άνβρώπους. 
«'Η

κεται άκίνητη, είτε πηδά. ’Έπειτα νά δείξετε 
ότι, «πήδησε» δέν είναι άπλώ^ κάτι πού συμ
βαίνει μόνο στή θεία. «Θείε, πηδησε... πήδησε».

Οί περισσότερες πράξεις δέν χρειάζονται νά 
καταδειχθοΰν. Οί πράξεις, όπως οΐ ιδιότητες 
(ζεστό, κρύο κλπ.) είναι πρόδηλες. Τό παιδί 
τής αισθάνεται γενικά. Τό βρέφος τών 18 μη
νών έχει έξοικειωθή μέ ένα χαμόγελο, μέ ένα 
χτύπημα τών χεριών, μέ ένα «άντίο» σάν συμ
βάντα τύπου πράξεως. Ξέρει έπίσης ότι ή δια
ταγή «ΜΗ !» σημαίνει νά πάρη μιά στάσι στα- 
μοττημένης ζωηρότητας. Καί οί γνώσεις του γιά 
πράξεις θά είναι πιθανώτατα παράλληλες μέ 
τήν ικανότητά του νά κινήται, γιατί μεγαλώνει 
μέ λέξεις, όπως έπεσα, χτύπησα, περπατώ, έγ- 
γίζω, πηδώ, τρώγω, βλέπω, δαγκώνω κλπ. Οί 
πιθανότητες είναι ότι θά πρέπει νά καταδείξε
τε λίγες μόνο άπό τίς έννοιες πράξεων πού θά 
μάθη μεταξύ 1 8 καί 36 μηνών κι’ αυτές είναι 
εύκολες. Νά θυμάστε άπλώς τή βασική τακτι
κή. Νά παίρνετε καί νά ξεχωρίζετε τό άντικεί- 
μενο μέ τό οποίο συνδέεται ή πράξις. Νά τό 
βάζετε στήν κατάστασι τής πράξεως. "Επειτα 
νά ένα άλλο άντικείμενο γιά ν’ άποκλείετε τή 
δυνατότητα ότι ή πράξι ισχύει μόνο γιά τό 
πρώτο άντικείμενο. Αυτό είναι όλο.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ: Γιά νά βάλετε 
ένα στρογγυλό ξύλο σέ μιά στρογγυλή τρύπα

πρέπει ν’ άφαιρέσετε κάτι κΓ άπό τό ξύλο κΓ 
άπό τήν τρύπα — τήν έννοια τής στρογγυλό- 
τητας. Ή στρογγυλότητα είναι ένα είδος ιδιό
τητας πού συνδέεται μέ τό ξύλο καί τήν τρύπα, 
άλλά φαίνεται διαφορετική στό ξύλο παρά στήν 
τρύπα. Ή στρογγυλότητα δέν είναι πρόδηλη 
ιδιότητα όπως ή ζέστη καί τό κρύο, τό φώς ή 
τό σκοτάδι.

Γιά νά διδάξετε γεωμετρικά σχήματα πρέ
πει νά διδάξετε καί τίς δύο όψεις τού σχήμα
τος, τήν όψι τού ξύλου καί τήν όψη τής τρύπας. 
‘Η βασική διαδικασία είναι ή ίδια όπως ήταν 
καί γιά τίς άλλες ιδιότητες. Νά χρησιμοποι- 
ήτε μιά σανίδα πού έχει τρύπες διαφόρων σχη
μάτων καί άντίστοιχα κομμάτια ξύλο. Τά κομ
μάτια αύτά είναι τμήματα τών διαφόρων σχη
μάτων. Τό οττρογγυλό κομμάτι ξύλο είναι ένας 
κύλινδρος, τό τριγωνικό είναι άλλο, τό τετρά
γωνο άλλο κλπ. Τά σχήματα πού πρέπει ν’ ά- 
φαιρεθούν — νά γίνουν δηλαδή έννοια — άπό 
τά κομμάτια αύτά είναι όρατά μόνο στό κάτω 
μέρος, όχι στή μακριά καί οριζόντια πλευρά. 
Νά δείξετε αυτά τά σχήματα όταν τό παιδί εί
ναι 28 μηνών.

Πρώτα νά ξεχωρίζετε τό κομμάτι ξύλο σ’ ό
λες τίς λεπτομέρειες πού καταλαβαίνει τό παι
δί. "Επειτα νά γυρίζετε τό κάτω μέρος του καί 
νά σχεδιάζετε τήν ιδιότητα πού θέλετε νά μά-

Τβ διάφορα παιγνίδια δοηδονν τούς γονείς νά έξηγήσουν στά μικρά -Παιδιά τίς ίννοιες τών σχημάτων, τών κινήσεων καί τών 
χρωμάτων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



Mm νέα μέθοδος 
γιά οϋοιις 
τούς γονείς

Μ’ αυτήν αποκτούν 
τά μικρά παιδιά, 
άκόμα καί τά νήπια,

A

ποϋύ περισσότερες γνώσεις
άπ* δσες κανονικά
έχουν
τά συνομήϋικά τους
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θη τό παιδί. «Τρίγωνο. “Ενα κόκκινο κομμάτι 
ξύλο σέ σχήμα τριγώνου. Μπορείς νά πής τρί
γωνο;» Νά τού δείξετε έπειτα τά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα ένός τριγώνου. Νά τό κάνε
τε αυτό βάζοντας τό τριγωνικό κομμάτι ξύλο 
όριζόντια στό πάτωμα (έτσι πού τό τριγωνικό 
σχήμα νά φαίνεται καί στά δύο μέρη). «Βλέ
πεις; "Ενα τρίγωνο έχει μεγάλη βάσι καί εί
ναι μυτερό έπάνω. Πρόσεχε τώρα. Θά τό γυρί
σω στην άλλη πλευρά. Κόπα! "Εχει πάντοτε 
μεγάλη βάσι καί είναι μυτερό έπάνω. ©ά τό 
γυρίσω πάλι. ’Εξακολουθεί νά έχη μεγάλη_ βά
σι καί νά είναι μυτερό έπάνω».

Νά παρουσιάσετε καί τά άλλα γεωμετρικά 
σχήματα (τετράγωνο, όρθογώνιο, κύκλο κλπ.) 
μέ τόν ίδιο τρόπο.

Νά διδάσκετε τά γεωμετρικά σχήματα μιά 
φορά την έβδομάδα. 'Όταν τό παιδί θά είναι 
τριών χρόνων, θά πρέπει νά είναι ικανό νά ξε- 
χωρίζη τά διάφορα σχήματα καί νά καταλα- 
βαίνη άρκετά καλά πώς συνδέονται μέ διάφο
ρα άντικείμενα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΣ : ’Ερχόμαστε τώρα 
στίς έννοιες πού άφοροΰν τήν θέσι (πίσω, κά
τω, κοντά) καί στίς συγκριτικές λέξεις (μεγα
λύτερος, πιό ζεστός, πιό γρήγορος). Οί έννοι
ες αυτές έμπίπτουν λογικά στήν ίδια τάξι, έ- 
πειδή οΐ κανόνες γιά δλες τους είναι όμοιόμορ- 
φοι. "Ολες (έκτος άπό τό «μεταξύ») μπορούν 
νά άναχθοϋν στή σύγκρισι δύο άντικειμένων 
σύμφωνα μέ κάποιο είδος προτύπου. Τό άντι- 
κείμενο Α είναι πίσω άπό τό άντικείμενο Β. 
Τό άντικείμενο Α είναι μεγαλύτερο άπό 
τό άντικείμενο Β. Μόνο δταν άντικρύζετε δυά 
άντικείμενα καί τίς ξεκαθαρισμένες σχέσεις 
τους άποκτοΰν νόημα λέξεις δπως πίσω ή με
γαλύτερος. "Ετσι:

Ή μπάλλα είναι μέσα στό κουτί.
Ή μπάλλα είναι πίσω άπό τό κουτί.
Ή μπάλλα είναι μικρότερη άπό τό 

κουτί.
Να διδάσκετε τίς σχέσεις μεταξύ των άντι- 

κειμένων δταν τό παιδί είναι 30 μηνών. Ν’ άρ- 
χίζετε μέ τίς έννοιες μέσα, έπάνω, χοντά, πί
σω, κάτω, πλάϊ, μακριά, γύρω καί μεταξύ.

ΜΕΤΡΗΜΑ: Υπάρχει ένα είδος μετρήματος 
πού δέν είναι τίποτε περισσότερο άπό προφο
ρά ή'χων μέ μιάν ώρισμένη σειρά — σάν τήν 
άπαγγελία ένός ποιήματος. «"Ενα, δύο, τρία, 
τέσσερα, πέντε». Υπάρχει έπίσης ένα είδος 
μετρήματος πού συνεπάγεται τό συντονισμό 
τοΰ ποιήματος αΰτοϋ μέ κίνησι τού χεριού, κά
θε φορά πού κάνετε έναν άπό τούς ήχους. Έγ- 
γίζετε ένα άπό τά άντικείμενα μπροστά σας. 
‘Υπάρχει έπίσης ένα είδος μετρήματος οπού 
πρέπει νά καταλαβαίνετε ότι ό τελευταίος ή
χος πού κάνετε σάς λέγει κάτι δχι μόνο γιά τό 
τελευταίο άντικείμενο πού έγγίσατε, άλλά γιά 
δ λ α τά άντικείμενα πού έχετε έγγίσει ώς τό
τε. Μπορείτε νά μάθετε στό παιδί τουλάχιστον 
ένα είδος μετρήματος δταν είναι τριών χρόνων 
— τό μέτρημα σάν άπαγγελία. Μπορείτε, μά
λιστα, ν’ άρχίσετε μιάν άπό τίς άλλες μεθό
δους, άλλά νά μήν κάνετε τό λάθος νά νομίζε

τε δτι επειδή άπλώς τό παιδί μπορεί νά λέγη 
«ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε... δέκα», θά εί
ναι ικανό νά σάς φέρη τρεις κύβους δοτό ένα 
σωρό άπό δέκα ή νά πή πόσοι κύβοι είναι στό 
σωρό. Τό έπίτευγμα αυτό άπέχει μίλια άπό 
τήν άπαγγελία του.

Στήν περίοδο άπό 24—36 μηνών νά μα
θαίνετε στό παιδί ν’ άπαγγέλλη τούς άριθμούς 
μετρώντας άπό τό ένα ώς τό πέντε. 'Όταν μπο- 
ρέση νά μετρά ώς τό πέντε, νά προχωρήση ώς 
τό δέκα. Άλλά πάντοτε νά μετρά άπό τό ένα. 
Τό παιδί θά πρέπει νά ξερή νά μετρά ώς τά 
δέκα δταν γίνη 30 μηνών.

ΔΕΞΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τό δεξιά -άριστερά 
είναι μιά άπό τίς πιό δύσκολες έννοιες: υπο
θέτει δτι ό κόσμος άλλάζει σέ μιά διάστασι 
άνάλογα μέ τή θέσι σας. Είναι μιά μάλλον πα
ράξενη έννοια. "Αν θέλετε νά ίδήτε πόσο παρά
ξενη είναι, ξαπλώστε στό δεξί πλευρό σας σέ 
μιάν αιώρα. Ό ουρανός είναι άριστερά καί ή 
γή δεξιά. Γυρίστε καί ό ουρανός βρίσκεται δε
ξιά καί ή γή άριστερά. Ή θεμελιώδης άντίλη- 
ψις γιά τό δεξιά - άριστερά άρχίζει άπό τό ά- 
πόλυτο στοιχείο, άπ’ αυτό πού δέν άλλάζει — 
τό έ γ ώ, τό πρόσωπο πού είναι οπό κέντρο τού 
δεξιά - άριστερά. Έφ’ όσον ή θεμελιώδης άντί- 
ληψις προϋποθέτει τήν έπίγνωσι δτι ή μιά 
πλευρά τοΰ σώματός σας διαφέρει άπό τήν άλ
λη καί δτι κάθε πλευρά έχει δνομα, ή λογικώ- 
τερη μέθοδος νά διδάξετε τό δεξιά - άριστερά 
είναι νά τονίσετε στήν άρχή αυτήν τήν διαφορά.

Νά διδάσκετε τό δεξιά - άριστερά δταν ντύ
νετε τό παιδί. Νά χρησιμοποιήτε τούς δρους. 
"Οταν θέλετε τό άριστερά πόδι τοΰ παιδιού, νά 
λέτε: «Δός μου τό άριστερά πόδι σου». Νά τό 
βοηθήσετε ν’ άναπτύξη μιά θεμελιώδη συσχέ- 
τισι μέ τό δεξιά καί άριστερά, άκολουθώντας 
αυτή τήν τακτική. :Νά πιάνετε πάντοτε τό δεξί 
χέρι ή πόδι του δταν λέτε «δεξιά». Νά μή πιά
νετε ποτέ τό άριστερά χέρι ή πόδι του δταν 
λέτε «άριστερά».

δτι ό Γιαννάκης είναι έξω άπό τό ςπτίτι; ’Ε
πειδή άνεβαίνει σ’ ένα δέντρο καί τά δέντρα 
είναι έξω άπό τά σπίτια».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II!

Τό παιδί
τριών ώς τεσσάρων χρόνων

Στήν περίοδο, άπό τά τρία ώς τά τέσσερα 
χρόνια, τό παιδί στό ένεργό περιβάλλον μαθαί
νει^ νά_ διαβάζη, μαθαίνει τά θεμελιώδη στοι
χεία τής άριθμητικής καί μαθαίνει πολύ πιό άρ- 
γά παρά ένα μεγαλύτερο παιδί τά ίδια πράγ
ματα. Ή άργοπορία αύτή είχεν έξηγηθή γενι
κά σάν άπτόδειξι δτι τό νευρικό σύστημα τού 
μικρότερου παιδιού δέν είναι ώριμο.

Στήν πραγματικότητα, ωστόσο, ή άργοπορία 
αυτή είναι άπλώς άπόδειξι δτι ή δουλειά γιά 
νά μάθη τό παιδί νά διαβάζη δέν είναι ή ίδια 
γιά τό μικρότερο δπως είναι γιά τό μεγαλύτε
ρο. Τό νά διαβάζη είναι τό άθροισμά πολλών ι
κανοτήτων πού προςπταιτούνται. Μερικές άπ’ 
αυτές συνεπάγονται τήν έρμηνεία τού χώρου. 
Μερικές συνεπάγονται κινητικές ικανότητες. Με
ρικές συνεπάγονται «μνήμη». Οί Ικανότητες αυ
τές, ένώ είναι φτωχά άναπτυγμένες στό μικρό
τερο παιδί, είναι άναπτυγμένες σέ υψηλότερο 
βαθμό στό μεγαλύτερο. Μέ άλλα λόγια ένας ά- 
γώνας δρόμου άνάμεσα στά δύο αΰτά παιδιά, 
είναι κάπως άνισος καί άδικος, έπειδή τό ένα 
παιδί βρίσκεται πολύ πιό κοντά στό τέρμα δ
ταν άρχίσουν τά μαθήματα γιά άνάγνωσι.

Άπό πολλές άπόψεις τό παιδί τών 3 ώς 4 
χρόνων θά φανή άργό, μερικές φορές άπελπιστι- 
κά άργό, άλλά μήν ξεχνάτε δτι αΰτά πού άντι- 
μετωπίζει δέν είναι τά ϊδια δπως γιά σάς. Νά 
προσπαθήτε νά έκτιμάτε τή δυσκολία τους. ΚΓ 
δταν περάσπ ό χρόνος καί άνασκσπήσετε τί έ
χει μάθει τό παιδί, θ’ άνακαλύψετε δτι έχει 
πραγματοποιήσει μάλλον έκπληκτικά κέρδη.

«Θά σοΰ φορέσω τώρα τό ρουχαλάκι σου. 
Δός μου τό δεξί χέρι». Νά τού τό δείξετε: «Δε
ξί». Νά τό πιάσετε. «Τώρα, τό άριστερά χέρι. 
Τό άριστερό». Νά τό δείξετε. Άλλά νά μή τό 
πιάσετε.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: Τά παραμύθια έχουν συγκε
κριμένη παιδαγωγική άξια έκτος άπό τήν προ
φανή άξια τους νά διασκεδάζουν τό παιδί. Κά
νουν τό παιδί νά μαθαίνη τίς βασικές συμβατι
κότητες τής γλώσσας μας. Παρουσιάζουν και
νούργιες ιδέες καί περιέχουν τά στοιχεία πού 
είναι άναγκαϊα γιά κάθε άφήγησι τοΰ τί συνέ
βη, τίς άπαντήσεις στίς έρωτήσεις: ποιος, τί, 
πού, πάτε καί γιατί.

Νά διαβάζετε στό παιδί. Νά διαβάζετε 6- 
σο θέλετε. ΚΓ δταν διαβάζετε, νά δείχνετε στό 
παιδί πώς οί εικόνες τοΰ βιβλίου περιγράφουν 
ένα μέρος τού παραμυθιού. Νά «διαβάζετε;) τήν 
εικόνα, έξηγώντας τίς λεπτομέρειές της. Αύτό 
χρειάζεται έξάσκησι καί δέν είναι τόσο εύκο
λο δσο φαίνεται. "Οταν έξηγήτε τίς εικόνες νά 
ξεχωρίζετε τά άντικείμενα καί τά πρόσωπα, έ
πειτα νά βγάζετε συμπεράσμςττα. «Πώς ξέρεις

ΔΙΑΒΑΣΜΑ: Τό βασικό στοιχείο ειδικά στον 
κώδικα τού διαβάσματος είναι τά γράμματα. 'Η 
μέθοδος μάς διδάσκει τούς ήχους τών γραμμά
των καί μερικούς άπό τούς εΰκολώτερους συν
δυασμούς γραμμάτων. Κάθε γράμμα έχει δχι 
μόνον δνομα, άλλά καί ήχο. Νά μαθαίνετε στό 
παιδί τόν ήχο τοΰ γράμματος καί κατόπι πώς 
νά συνδυάζη, νά ένώνη δύο γράμματα, δύο ή
χους: β—α, βά. Προχωρείτε σέ μεγαλύτερους 
συνδυασμούς γραμμάτων — ήχων, ώς δτου νά 
σχηματίζεται μιά λέξι.

"Οταν σχηματισθή μιά λέξι νά βάζετε τό 
παιδί νά τήν διαβάζη καί νά τήν έπαναλάβη. 
"Επειτα νά τήν διαβάση ξεχωρίζοντας ένα-ένα 
τά γράμματα — δηλαδή τούς ήχους τους — 
γιά νά κάνη τό συνδυασμό τους. "Επειτα νά δι
αβάση πάλι τή λέξι. Αυτό νά έπαναληφθή άρ- 
κετές φορές.

Τό παιδί πρέπει νά διαβάση — τήν κάδε 
μιά χωριστά— έκατοντάδες λέξεις γιά νά μπό
ρεση νά τίς άναγνωρίζη μέ κάποια βεβαιότη
τα. Χρειάζεται αυτήν τήν πείρα γιά νά μάθη
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άνθρωπο® γνωρίζει μόϋι® τώρα τά ρνόιικά τον η

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ 1
ΠΡΟΞΙΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝ
ΤΑΥΡΟΥ- Τό πλησιέ- 
στερο οέ μάς άστρο, 
τό Πρόξιμα του άστε· 
ρισμοδ του Κενταύρου, 
άπέχει 40 τρισεκατομ
μύρια χιλιόμετρα καί 
άπαιτεί ταξίδι 30 χιλι
άδων έτών.

Τό σχεδιάγραμμα αύτό πα
ρουσιάζει μερικά υποθετικά 
ταξίδια στόν διαπλανπτικό 
χώρο, καθώς καί ατά άστρα 
κα( ατούς γαλαξίες. Φυσικά, 
δέν άποδίδονται οί πραγμα
τικές άναλογίες μεγεθών καί 
ώποστάσεων, γιατί αύτό θά ή- 
ταν άδύνατο στήν πρδξι. Δια
λέξαμε, γιά άμοιομορφία, μιά 
σταθερή ταχύτητα 144.000 χι
λιομέτρων, τήν ώρα (περίπου 
ίση μέ τήν ταχύτητα πού κι
νείται Λ Γη). ΟΙ διαδρομές 
θεωρήθηκαν εύθύγραμμες. Εί
ναι προφανές, προκειμένσυ 
γιά τά μακρυνότερα ταξίδια, 
ότι μόνο διαστημόπλοια μέ 
τήν ταχύτητα του φωτός 
(300.000 χιλιόμετρα στό δευ
τερόλεπτο) θά μπορούσαν νά 
φτάσουν ώς τό άστρο Πρόζι
μα του Κενταύρου. Θά χρειά
ζονταν γι' αύτό 4 χρόνια καί 
3 'μήνες.

ΠΛΟΥΤΟΝ.— ’Από τήν Γη ώς τόν τελευταίο αύτόν πλανήτη του ήλια- 
κοϋ συστήματος, ή άπόσταοι είναι 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, μπο
ρεί δέ νά καλυφθή σέ πέντε χρόνιο

ΑΡΗΣ.— Ή διαδρομή άπό τή Γή έως τόν "Αρη, 
55 έκατομμύρια χιλιόμετρα, θά άπαιτήση δε- 
καέξηήμέρες.

ΣΕΛΗΝΗ.- Ή πτήοι Γής-Σελήνης, 384.000 χι
λιομέτρων, μπορεί νά γϊνη σέ λιγώτερο άπό
τρεις ώρες.

I ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. - Γιά Μ
1 νά φτάσουμε στό m
Ι νεφέλωμα τής Άν- {η
Ι δρομέδας, σέ άπό- pi.
1 στασι 750.000 έτών 1$,
1 φωτός, θά έπρεπε Ρ 
Ι νά ταξιδεύουμε 15 ££
Ι δισεκατομμύριαι χρό |&
I via.

Η Γή διαστημόπλοιο πού τρέχει μέ 1.830 χλμ. ιό λεπτό!
Ό άνθρωπος άνακαλύπτει .μόλις τώρα τόν 

πλανήτη στόν όποιο κατοικεί άπό τής δημιουρ
γίας του. Παρ' δλο πού άπό πολλούς αιώνες τα
ξιδεύει στην έπιφάνειά του, πέταξε στους αι
θέρες του καί κατέδηκε στόν δυθό των θαλασ
σών του, ώστόσο ή Γη παρέμεινε γΓ αύτόν έ
να άγνωστο. Καί τό παράδοξο είναι δτι αυτή 
τή διαπίστωσι την κάνει σήμερα, τώρα δηλα
δή πού έξορμά γιά νά γνωρίση τούς έξωγήϊ- 
νους κόσμους. "Ενα άπό τά σημαντικώτερα 
άποτελέσματα αυτής τής έξορμήσεως είναι 
καί ή δυνατότητα πού παρέχεται στόν άνθρω
πο νά γνωρίση καλύτερα τή Γή. Ή γνωριμία 
της έπιφυλάσσει τεράστιες έκπλήξεις. Γιατί ό
σο καί άν μιλάμε γιά ταξίδια στά δάθη του 
Σύμπαντος, δσα διδλία καί άν έχουμε διαδά- 
σει, όσες κινηματογραφικές ταινίες καί άν έ
χουμε παρακολουθήσει σχετικά μέ τό ίδιο θέ
μα, ώστόσο όλα αυτά ώχριουν μπροστά στήν 
πραγματικότητα. Γιατί ποιός άπό μάς είχε πο
τέ σκεφθή δτι δλοι οΐ άνθρωποι, είμαστε έπι- 
δάτες ένός τεράστιου «διαστημοπλοίου» που 
ταξιδεύει στό Διάστημα μέ ταχύτητα 1.830 χι
λιομέτρων τό λεπτό; Αυτές τίς έκπλήξεις πού 
μάς περιμένουν άπό τή ^γνωριμία μας μέ τή 
Γηί a * γ ιά

ΜΙΛΑΝΟ, Ιούλιος

Η
 ΕΡΕΤΕ οτι ταξιδεύουμε όλοι μ’ ένα διαστη

μόπλοιο, που πετάει στό Διάστημα μέ 30 
χιλιόμετρα στό δευτερόλεπτο; ’Εδώ καί 
μιά ώρα βρισκόμαστε ΰπερεκατό χιλιάδες 

χιλιόμετρα πιό πίσω άπό την τωρινή μας θέσι, την 
ί'δια ώρα θά έχουμε άπομακρυνθή κατά 2!ά εκατομ

μύρια χιλιόμετρα ακόμη.
Είναι άληθινά ΐλιγγιώδης αυτή ή ταχύτης μας. 

Ευτυχώς όμως δέν τήν καταλαβαίνουμε. Δέν άντι- 
λοομβανόμαστε καθόλου δτι ή Γή — γιατί αυτή είναι 
τό «διαστημόπλοιό» μας — 'τρέχει, πετάει, γύρω- 
γύρω άπό τόν "Ηλιο.

Τόσα άλλα «οχήματα τού Διαστήματος», άπό 
τό σοβιετικό Λούνα I ώς τό άμερικανικό Πίννερ 4, 
άπό τό άμερικανικό Μαρίνερ II (πού έξερεύνησε 
τήν ’Αφροδίτη άπό τόν Δεκέμβριο του 1962), ώς τό 
έπίσης άμερικανικό Μαρίνερ IV (πού μάς έστειλε 
τίς πρώτες φωτογραφίες άπό τόν ''Αρη, τό περα
σμένο καλοκαίρι) άκολουθούν δλα μιά ήλιοκεντ,ρική 
τροχιά, κινούνται δηλαδή πάνω σέ μιά καμπύλη πού 
εχει κέντρο της τόν "Ηλιο. Τό.ίδιο λοιπόν συμβαί
νει καί μέ τή Γή. Μέ τή διαφορά μόνο δτι, ένώ τό 
διαστημόπλοιο καί οί τεχνητοί δορυφόροι έκτοξεύ- 
θηκαν άπό τόν άνθρωπο μέσα στά λίγα τελευταία 
χρόνια, ό πλανήτης μας άρχισε τήν περιστροφή του 
γύοω άπό τόν "Ηλιο πρό άμνημονευτων χρόνων, έδώ 
καί 4 ή 5 δισεκατομμύοια έτη (ή καί περισσότερα 
άχάμη, δπως υποστηρίζουν μερικοί έπιστήμονες).

Ή Γή λοιπόν είναι ένα διαστημόπλοιο μέ μόνι
μη καί σταθεοή τοοχιά. Γυοίζει, γυρίζει, ξαναβρί
σκεται συνεχώς στά βήματά της, κρατάει μέ σχο
λαστική άκρίβεια τά ραντεβού της μέ τούς ζωδια
κούς άστερισμούς. Κάθε 365 ήμερες ξαναρχίζει ά
πό τήν άρχή.

'Αλλά καί χάθε εικοσιτετράωρο έπαναλαμβάνε- 
ται στερεότυπα ;}ΐιά άλλη'κίνησί τής Γής : ή περι

στροφή της γύρω άπό τόν άξονά της. Χάρι σ’ αυτήν, 
οί κάτοικοι τού Ισημερινού στριφογυρίζουν ολοένα, 
χωρίς νά τό άντιλαμβάνωνται, μέ ταχύτητα 465 μέ- 
•νων στό δευτερόλεπτο. "Αν όμως σταθή κανείς ά- 
χριβώς στό Βόρειο ή στό Νότιο Πόλο, στά δυό δη
λαδή άκραία σημεία τού άξονος τής Γής, δέν κινεί
ται καθόλου, ή μάλλον κάνει μονάχα μιά στροφή έ- 
πί τόπου μέσα στό εικοσιτετράωρο.

Οί άρχαίοι, ξεγελασμένοι άπό τίς πιό άμεσες 
καί έπιφανειακές έντυπώσεις τους, πίστευαν δτι ή 
“'ή έμενε άκίνητη στό "Απειρο. Καί τήν θεωρούσαν 

1 ΰ—λίγο άπό άγνοια, λίγο άπό ματαιοδοξία — σάν 
f τό κέντρο τού Σύμπαντος.

Τό παράξενο είναι ώστόσο δτι βρίσκονται α
κόμη καί σήμερα μερικοί έκκεντρικοί, πού υποστη
ρίζουν τήν ίδια άποψι : δέν παραδέχονται δηλαδή 
ότι η Γή συμμετέχει στό αιώνιο «γύρω-γύρω δλοι» 
των ουρανίων σωμάτων.

Είδαμε λοιπόν ώς τώρα δυό διαφορετικές κινή
σεις τής Γής : γύρω άπό τόν άξονά της καί γύρω 
άπό τόν "Ηλιο. Εκτός όμως άπ’ αυτές, υπάρχει 
καί μιά τρίτη : Παρακολουθώντας όλόκληρο τό ή\ια- 
κό σύστημα, τόν "Ηλιο καί τούς άλλους πλανήτες, 
ή Γή περιστρέφεται γύρω άπό τό κέντρο τού Γαλα
ξία μέ 280 χιλιόμετρα στό δευτερόλεπτο. Διατρέ
χει δηλαδή περί τό 1 έκατομμύρια χιλιόμετρα τήν 
ώρα. Ώστόσο, γιά νά συμπληρώσουν ό "Ηλιος καί 
ή άκολουθία του ένα όλόκληρο γύρο στό Γαλαξία, 
θά χρειασθούν 230 έκατομμύρια χρόνια.

Καί υστέρα; "Υστερα θά άρχίσρυν άλλο γύρο, 
χωρίς νά σταματήσουν στιγμή γιά νά άναπσυθοΰν.

Ή κίνησι είναι ή ζωή τού Σύμπαντος. Είναι ένα 
δασικό στοιχείο τήίς ισορροπίας του, ένας κανόνας 
τής τάδεώς του.

Σέ άπόστασι μερικών δισεκατομμυρίων έτών φω
τός άπό τή Γή υπάρχουν άλλοι γαλαξίες. "Οσο πιό 
μακρυά βοίσκωνται, τόσο πιό γρήγορα άπομακρύ- 
νονται άπό μάς.

ί:
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ηόανήιη τόν οποίον κατοικεί άπό ins Αηριονργίαβ

t
ϊ

(Γιά νά καταλάβη κανείς τίς" Αποστάσεις /τους, 
πρέπει νά σκεφθή δτι τό έτος φωτός είναι τό διά- 
στίγμα πού διατρέχει τό φως σέ 2να έτος, κινούμενο 
μέ ταχύτητα 300.000 χιλιομέτρων στό δευτερόλε
πτο. Είναι δηλαδή 9.400 δισεκατομμύρια χιλιόμε
τρα). ^ . , , , ,

ΠοΟ νά πηγαίνουν τάχα αύτοί οί γαλαξίες, υ- 
πακ θύοντας ατούς νόμους του φαινομένου πού λέ
γεται «έξάπλωσι τοΰ Σύμπαντος» ;

"Αν προσπαθηκτη κανείς νά τό σκεφθή, θά χαθη 
ιμέσα σέ θεωρίες καί ίπτοθέσεις. "Οσο καί άν είναι ή 
Αστρονομία ή Αρχαιότερη έπιστήμη του κόσμου, τά 
βαθύτερα μυστήρια του Σύμπαντος μένουν πάντα 
Απαραβίαστα γιά μας.

Βέβαια, ή Αστροναυτική προσφέρει τώρα πολύ
τιμη βοήθεια στόν άνθρωπο, παρέχοντά^ του νέα 
στοιχεία καί γνώσεις. ‘Ωστόσο, ολα αύτα Αφορούν 
πάντα τόν διαπλανητικό χώρο τού ’Απείρου, τό jii- 
κρό δηλαδή τμήμα του, πού περιλαμβάνει^τόν "Η
λιο, τη Σελήνη, τή Γη, την ’Αφροδίτη, τόν "Αρη καί 
τούς άλλους πλανήτες τού ^λιακού συστήματος. Καί_ 
άν Ακόμη κατορθώσουμε να έξερευνήσουμε κάποτε, 
μέ έπηνδρωμένα η μέ αυτόματα διαστημόπλοια/ τούς 
μακρυνότερους Απο αυτούς τούς πλανήτες, τους πε
ριφερειακούς, δέν μπορούμε ούτε νά διανοηθούμε τοτ 
ξίδια πρός τά άστρα — καί Ακόμη λιγώτερο σέ 
άλλους γαλαξίες.

"Αν υποθέσουμε δτι, πετάμε μέ σταθερή ταχύτη
τα 40 χιλιομέτρων τό δευτερόλεπτό, δηλαδη μέ
144.000 χιλιόμετρα τήν ώρα, θά χρειασθουμε λιγώ
τερο Από τρεις ώρες γιά νά φθάσουμε στή Σελήνη 
καί 16 ήμερες ώς τόν "Αρη. Μέ πέντε χρόνια Αδιά
κοπης πτήσεως, θά βρεθούμε στόν τελευταίο πλανή
τη τού ήλιακού συστήματος, τόν Πλούτωνα.

Γιά νά πάμε δμως μέχρι ένα άστρο, τό κοντι
νότερο σέ μάς Αστέρι του Αστερισμού τού Κενταύ- 
ρου/ θά πρεπει νά ταξιδεύουμε 30 χιλιάδες χρόνια! 
Και 1 5, δισεκατομμύρια χρόνια, γιά νά διανύσουμε 
τήν Απόστασι Απο τή Γή μέχρι τό νεφέλωμα τής 
’Ανδρομέδας.

Φυσικά, δλα αυτά τά χρονικά διαστήματα πρέ-

-------------------------------------->

Έτσι φαίνεται ή Γή, φοτογραφημένη άηό Οψος 37.000 χιλιομέτρων.

<-------- --------
Όπως προβλέπει τό σχέ
διο «’Απόλλων» τής ’Αμε
ρικανικής Υπηρεσίας 'Αε
ροναυτικής καί Διαστήμα
τος, κατά τό ταξίδι πρός 
τήν Σελήνη, ό Ενας άπό 
τους τρεις Αστροναύτες θά 
πρέπει νά είναι πάντοτε ϊ- 
τοιμος νά ένεργήση. Στην 
εΙκόνα Αριστερά: ό μεσαίος 
είναι τής ύπηρεσίας, Εχει 
βγάλει την στολή καί κά
νει μιά μετρησι μέ την βοή
θεια των Αστέρων. ‘Ο Α
στροναύτης Αριστερά φορεΐ 
τή στολή, Αλλά Εχει βγάλει 
τό κράνος του, ένώ μελετά 
Εναν πίνακα χειρισμών. *0 
τρίτος ξεκουράζεται φορών
τας δμως τήν στολή καί τό 
κράνος του, διότι ό Ενας 
άπό τούς τρεις πρέπει νά 
είναι μέ πλήρη τήν διαστη
μική του έξάρτησι, Ετοιμος 
καθ’ δλα νά ένεργήση Αμέ
σως άν συμβή κάτι ξαφνικό 
στην λειτουργία του δια

στημοπλοίου.
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Τό έντυπωσιακό αύτό φανταστικό σχέδιο δείχνει έναν, άστροναύτη νά έλέγχπ πλήρως τήν Γή μέσα 
άπό τό διαστημόπλοιό του, κατά τήν πτήσι.

Τό φωτορεπορτάζ των άοτροναυτών 
άποκαλόπτει τά ρυστικά τής Γής

καί ας ταξιδεύουμε τόκους αιώνες στήν 
του, κ

ττει νά ύπολογισβούν στό διπλάσιο, έφ’ δσον οί Α
στροναύτες θά έπιστρέψουν κατόπιν στη Γή — χω
ρίς νά λογαριάσουμε καί τή διάρκεια τής παραμο
νής τους σέ κόσμους πού δεν μπορούμε ούτε νά τούς 
φαντασθούμε.

‘Ο Ιταλός καθηγητής Άμπέτι, πού διδάσκει έ- 
δώ χαί πολλά χρόνια στό Πανεπιστήμιο τής Φλω
ρεντίας καί διευθύνει ένα άστροφυσικό παρατηρη
τήριο, έγραψε τελευταίως ένα ωραιότατο έκλαϊκευ- 
τικό βιβλίο, μέ τό όποιο εισάγει τούς άμύητους στά 
θαύματα τής έπιοτ^μης του. ’Εξηγεί μέ εύληπτο τρό
πο τίς τελευταίες έρευνες καί τά στοιχεία πού μάς 
παρέχουν τά ραδιοτηλεσκόπια, οΐ τεχνητοί δορυφό
ροι καί τά άλλα καινούργια έπιστημονικά μέσα.

Δέν έπεκτείνεται στούς τομείς τής φαντασίας, δεν 
ισχυρίζεται, π. χ., ότι μπορεί νά βρεθούν άφθονα 
διαμάντια στή Σελήνη, ή θάλασσες πετρελαίου στην 
’Αφροδίτη. Παραδέχεται δμως ώς πιθανότατο ότι 
υπάρχουν καί άλλοι κόσμοι κατοιχημένοι άπό λογι
κά πλάσματα — πού Επιχειρούν μάλιστα νά Επι
κοινωνήσουν μαζί μας μέ ραδιοκύματα.

"Οπως άναφέρουμε πάντως καί πιό πάνω, τά 
διαστημόπλοια ήρθαν νά προσφέρουν μιά άνεκτίμη- 
τη υπηρεσία στην άστοοναυτική έρευνα. Μάς Επι
τρέπουν νά ρίξουμε μιά φευγαλέα ματιά, άπό πιό 
κοντά, στά σαγηνευτικά μυστήρια τού Σύμπαντος. 
Συγχρόνως όμως μάς βοηθούν γιά νά γνωρίσουμε 
καλύτερα καί- τό λίκνο τής άνθρωπότητος. Γιατί ό 
πλανότηο uoc ιιένει άκόυη άγνωστοί γιά μάς —

έπιφάνειά 
εβαίνου-του

τίς δυνατότητες νά γνωρίση πιό καλά τή Γή — δυ
νατότητες τόσο ποικίλες καί βαρυσήμαντες, ώστε 
τού έπιβάλλουν τή δημιουργία ένός νέου Επιστη
μονικού κλάδου.

Διαστημικές φωτογραφίες

Pr~”\ · -ς.

ΚΑΤΑ τίς Εκατόν είκοσι περιστροφές γύρω στή 
Γή πού πραγματοποίησαν οί άρτροναύτες Κούπερ 
καί Κόνραντ μέ τό «Τζέμινι» άπό τίς 21 ώς τίς 29 
Αύγουστου, τράβηξαν ένα τεράστιο άριθμό φωτο
γραφιών. Μερικές άπ’ αυτές τίς φωτογραφίες ήταν 
Εξαιρετικής ώραιότητος, άλλες παρουσίαζαν στρα
τιωτική σημασία κΓ άλλες άποκάλΰπταν στούς με
τεωρολόγους τόν σχηματισμό καί τήν κίνησι τού 
μεγάλου όγκου τών νεφών. '"Ενας μεγάλος άριθμός 
άντιτύπων αυτών τών φωτογραφιών, πού τραβήχτη
καν άπό άπόστορσι τριακοσίων χιλιομέτρων μακρυά 
άπό τή Γή, κατέληξαν στό τραπέζι τού καθηγητου 
Ρόμπερτ Κόλγουελ. Στόν Κόλγουελ συναντιώνται 
δυό Επαγγελματικές Ιδιότητες πού σπάνια βρίσκον
ται συνδυασμένες: είναι βστανολόγος, ένώ κατά τή 
διάρκεια τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καί τού 
πολέμου τής Κορέας είδικεύθηκε στήν έρμηνεία τών 
φωτογραφιών καί άσκησε αυτή τήν ειδικότητά του 
στά τεθωρακισμένα, Ό φωτοερμηνευτής εΐναι ένα 
πρόσωπο πού άποκρυπτογραφεί τό μυστικό λεξιλό
γιο τών φωτογραφιών καί είδικώτερα αυτών πού 
έχουν ληφθή άπό ύψος. Χωρίς νά ύπεισέλθουμε σέ 
λεπτομέρειες, άναφέρουμε ότι έκεΐ σπου ό Ανίδεος 
άναγνωρίζει μόνο σπίτια, ποτάμια καί δρόμους, ό

φωτοερμηνευτής κατορθώνει νά 5ή φωλιές πολυβό
λων καμουφλαρισμένες μέ βλάστησι, ψεύτικα φυτά, 
Αόρατα καμιόνια καί άλλα πράγματα κρυμμένα.,

'Ως φωτοερμηνευτής καί ώς βοτανολόγος ό Κόλ
γουελ άνέλαβε νά έξετάση τίς έγχρωμες, φωτογραφίες 
πού τράβηξε τό «Τζέμινι» καί που δείχνουν ότι σέ 
ορισμένες περιοχές πρέπει νά υπάρχουν φυτά κΓ έ
νας ειδικός τύπος Εδάφους, πού είναι προσχωματι
κό, Αμμώδες κ.ο.κ. ’Ιδιαίτερα μελέτησε μιά περιοχή 
τής κεντρικής Αυστραλίας, σχετικά μέ τήν όποια κα
τέληξε σέ ώρισμένες εικασίες κΓ ύστερα άπό λίγο 
καιρό πήγε έκεϊ, μαζί μέ τόν Pccii^ Πέρρυ,, γιά vc 
δή άν οί υποθέσεις του, οτίς όποιες κατέληξε μέ 
βάση μιά Αστροναυτική φωτογραφία, άνταποκρίνον- 
ταν στήν άλήθεια. Διαπίστωσε ότι, προς μεγάλη 
του ίκανσποίησι, πράγματι άνταποκρίνονταν. Σή
μερα ό Κόλγουελ, Εκτός άπό καθηγητής τού Πανε
πιστημίου τής Καλιφόρνιας, στήν έδρα τής βασικής 
Επιστήμης καί πρόεδρος τής Επιτροπής της Φυτικής 
Γεωγραφίας, είναι Επίσης Επικεφαλής ένός νέου όρ- 
γανισμοΰ πού όνσμάζεται «Εργαστήριο μελέτης τών 
δασών Εκ τού μακρόθεν». Αυτός ό νέος όργανισμός 
εΐναι τέκνο τού άμερικανικού υπουργείου Γεωργίας 
καί τής Υπηρεσίας ’Αστροναυτικής καί Διαστήμα
τος, τής γνωστής ΝΑΣΑ.

«’Εκ τού μακρόθεν» — δηλαδή μέ φωτογραφίες 
άπό άεροπλάνο καί άπό διαστημόπλοιο, με τό ραν
τάρ, μέ τίς υπέρυθρες άκτίνες, μέ τίς άκτίνες γάμ- 
μα, μέ τά βαρόμετρα καί τά μαγνητάμετρα — είναι 
δυνατόν νά συγκεντρωθη ένας τεράστιος άριθμός 
πληροφοριών σχετικά μέ τό τί υπάρχει πάνω στη 
γήινη έπιφάνειά, καθώς έπίσης καί σχετικά μέ τό 
τί κρύβεται στό υπέδαφος. Δέν πρόκειται, κατά ά- 
πόλυτη έννοια, γιά μιά καινούργια Επιστήμη. Στήν 
Ιταλία, λίγο μετά τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ό Κοντσακίνο Κατόϊ είχε πετύχει μιά άδεια άπό τήν 
’Αεροναυτική Υπηρεσία νά πραγμοποποιήση έρευ
νες μέ παρατήρησι καί φωτογράφησι άπό ύψος, έρευ
νες πού είχαν σάν σκοπό νά άποκαλύψουν μεταλ
λευτικά Αποθέματα.

"Αν ή φωτογραφία, όπως καί ή Αεροφωτογραφία 
-εΐναι γνωστές άπό καιρό, ή εισβολή τής άστροναυ- 
τικής σ’ αυτό τό πεδίο είναι μιά καινοτομία. Χάρι 
στήν άεροναυτική φωτογραφία, καί άκόμη περισ
σότερο χάρι στήν άεοοναυτική, ή μελέτη τής έλξεως 
καί τής βαρύτητος μέ τά πολύπλοκα όργανα τά λε
γάμενα βαρόμετρα καί ή μελέτη τών μεταβολών τού 
γήινου μοτγνητικοΰ πεδίου μέ τά μαγνητόμετρα, μέ 
τά όποια σήμερα είναι Εφωδιασμένα τά άεροπλά- 
να άλλά καί τά διορστημόπλοια, συγκροτούν μιά 
Επιστήμη πού άποκαλείται μέ τό έκπληκτικό όνο
μα «Μελέτη έκ του μακρόθεν». Καί πράγματι αύ- 
τή ή έπιστήμη άναφέρθηκε στό πρόσφατο Διαστη
μικό Συνέδριο τής Ρώμης σάν μιά άπό τίς πλέ
ον άμεσες καί συγκεκριμένες βοήθειες που μπορεί 
ή άεροναυτική νά προσφέρη στόν κόσμο, καί ίδι- 
αίτεοα στους υπό άνάπτυξιν λαούς.

Τό γεγονός ότι στή Γή δέν υπάρχουν πλέον 
ήπειροι γιά νά άνακαλυφθοΰν, δέν πρέπει νά μάς 
κάνη νά σκεφτόμαστε ότι ό πλανήτης μας μάς εί
ναι Εντελώς γνωστός: συνήθως παίρνουμε πάντα τό 
ίδιο δρομολόγιο. "Ομως μπορεί νά πή κανείς ότι 
Εκεί όπου δε φθάνουν οί δρόμοι καί οί γραμμές του 
σιδηροδρόμου, Εκεί άρχίζει τό μυστήριο: σήμεοα 
όπου πετάμε πάνω άπό τίς ήπείρους μέ μεγάλη 
ευκολία, πολλοί σκέφθηκαν νά παρατηρήσουν τίς 
■Απέραντες έρημους τ^ς ’Αμερικής, τής ’Αφρικής 
καί τής Ασίας, περιοχές πού δέν κατοικούνται και 
πού δέν μπόρεσαν νά κατοικηθούν, καί όπου πιθα- 
νώτατα κανένας άνθρωπος δέν έχει πατήσει τό πόδι 
του — ή νά πετάξη πάνω άπό Απέραντα δάση, πού 
άπό ψηλά μοιάζουν μέ χαλί άπό βρύα, τόσο εΐναι 
πυκνά καί άδιαπέραστα. Ταιριάζει λοιπόν νά σκε- 
•φθού,με ότι ό πλανήτης μας είναι άκόμη ένας άνε- 
ξερεύνητος πλανήτης: τό γρήγορο βλέμμα πού ρί
χνουμε άπό τό παράθυρο τού άέοοπλάνου μάς προσ
φέρει μόνο μιά άσαφή εικόνα, όχι μιά πραγματική 
γνωριμία.. Πράγματι, ό άεροταξιδιώτης καταντά νά 
ξέρη καλά μόνο τά άεροδρόμια. Άλλά στό όπλο- 
•στάσιο τής «Έκ τού μακρόθεν μελέτης» υπάρχουν 
τά μέσα γιά μιά γνώση πολύ βαθύτερη.

Κοντά στήν άγνωστη αλήθεια
Άς άρχίσουμε άπό τά άπλούστερα: ύστερα άπό 

τή συνήθη φωτογοαφία έρχεται μιά φωτογραφία 
πολλαπλή, πού δείχνει τό ’ίδιο άντικείμενο καί εί
ναι τραβηγμένη τήν ίδια στιγμή μέ τήν πρώτη, μέ 
παρόμοιες μηχανές, ή καθεμιά άπό τίς όποιες εί
ναι έφωδιασμένη μέ διαφορετικό φιλμ καί μέ δια
φορετικό φίλτρο. Δέν είναι δύσκολο νά καταλά
βουμε: άοκει νά σκεφθούμε ότι σ’ ένα φυσιολογι
κό άσπρόμαυρο φίλμ, γιά νά άναδείχθούν τά σύννε
φα ποέπει νά βάλουμε ένα κίτρινο φίλτρο, ή νά 
θυμηθούμε ότι σέ μιά φωτογραφία μέ φυσιολογικό 
παγχρωματικό φίλμ τά δέντρα φαίνονται γκρίζα ή 
μαύρα, οί ποταμοί άσπροι, τά έλη καί οί θάλασ
σες μεοικές φορές μαύρα. Άν πάρουμε τώρα ένα 
φίλμ ευαίσθητο στίς υπέρυθρες άκτίνες, θά δούμε 
ότι ή, βλάστηση βγαίνει άσπρη άν τό φίλμ είναι 
άσπρόμαυρο. κόκκινη άν τό φίλμ είναι χοωματι- 
στό κ.ο.κ. Συμπέρασμα: άνάλογα μέ τό είδος του 
φίλμ καί τού φίλτοου είναι δυνατόν νά έχουμε ποι
κίλες όψεις τού ίδιου Αντικειμένου. Άλλά Εδώ δέν 
ζητούμε «όψεις», ζητούμε πληοοφορίες: βλέποντας 
τήν ίδια εικόνα σέ όλα τά χρώματα, Αποκλείοντας 
όσα άπό μιά κοινή άποψη όνομάζουυε «ψευδή», βρι- 
σκόιιαστε κοντά στήν άγνωστη Αλήθεια.

Ό, ειδικός, παρατηρώντας αυτές τίς εικόνες, κα
τορθώνει νά συμπεοάνη τό είδος τής βλαστήσεως, 
τις συνθήκες άρδεύσεως, τή φύση τών πετρωμάτων 
καί τήν παρουσία μεταλλευμάτων ή τή δυνατότη
τα νά υπάρχη στό υπέδαφος πετρέλαιο.

FRANCO GOF — ALBERTO MONDIN1
«ρ
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Ή περιπετειώδης άνακσλυψις καί έξάρθρωοις “

^”ις μεγαλύτερης διεθνούς σπείρας ναρκωτικώ
■
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ΝΕΑ YOFKH. Ιούλιος.

Σ
ΤΟΝ πόλεμο έναντίον του λα
θρεμπορίου ναρκωτικών σημει
ώθηκε τελευταία ένα καινούρ
γιο ρεκόρ: ή άστυνομία τής 
Νέας Ύόρκης κατέσχε έκατόν δώδε
κα κιλά άγνπς ήρωΤνης, ένώ ή γαλ
λική άστυνομία συνέλαβε τέσσερις ά· 

πό Τούς λσθρεμπόρους. Ή έμπορική 
τιμή τής ήρωΤνης, ή άποία βρίσκεται 
τώρα στά χέρια τής άστυνομίας, ύπο- 
λογίζεται σέ 50 έκατομμύρια δολλά- 
ρια (1.500.000.000 δραχμές), ποσόν 
Ιδιαίτερα σημαντικό, πού δημιουργεί 
τήν πεποίθησι δτι τό λαθρεμπόριο έ
χει όργανωθή άπό συμμορία ή όποία 
διαθέτει τεράστια κεφάλαια.

’Από τούς τέσσερις συλληφθέντες 
άπό τήν γαλλική -άστυνομία, ό ένας, 
ό Ζάκ Μπουσκέ, παρεδέχθη δτι εΤναι 
ό έγκέφαλος τής όργανώσεως. Μά ή 
άστυνομία είναι πεπεισμένη δτι ό 
Μπουσκέ προσπαθεί νά καλύψη τόν 
πραγματικό άρχηγό. Ποιός είναι αύ· 
τός; Κατά τίς πληροφορίες, πρόκει
ται γιά ένα γνωστό Παρισινό τραπε
ζίτη, ό όποιος είναι ό έκ τών παρα
σκηνίων έγκέφαλος τής συμμορίας καί 
χρηματοδοτεί τίς Λέπιχειρήσεις» της.

Έν τώ μεταζύ, ό Μπουσκέ ώμολό- 
γησε δτι Λ συμμορία, όπό τό 1965 μέ
χρι καί τόν έφετεινό χρόνο, πάντοτε 
μέ τό ίδιο σύστημα, κατώρθωσε νά 
είσαγάγη στίς Ηνωμένες Πολιτείες 
750 κιλά ήρωίνης. 'Η ποσότης αύτή, 
σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τοΰ 
“Εφ Μπί “Αϊ καί του Γραφείου Κατα- 
πολεμήσεως Ναρκωτικών, ήταν Ικανή 
νά Ικανοποιήση τίς άνάγκες, έπί ένα 
όλόκληρο χρόνο, έζήντα χιλιάδων το- 
ζικομανών. Ή ποσότης αύτή τής δι· 
οχετευθείσης ήρωίνης ξεπερνά, σέ ά- 
ζία, τά 325 έκατομμύρια· δολλάρια 
(δέκα δισεκατομμύρια δραχμές).

Έπί ΐά Ιχνη 
τής συμμορίας

Τά ναρκωτικά στίς Ηνωμένες Πολι
τείες έχουν καταντήσει πραγματικά 
έθνική πληγή. 'Ηρωίνη, μορφίνη, μα
ριχουάνα, έλ ές ντί καί διάφορα άλ
λα γνωστά, άγνωστα καί άπίθανα ναρ
κωτικά έχουν εύρύτατη διάδσσι, Ιδίως 
στις μεγάλες πόλεις. Πρό καιρού, μά
λιστα, τό "Εφ Μπί "Αϊ, άπό διάφορα 
στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει, εί
χε έκφράσει τήν υπόνοια δτι πίσω ά
πό τούς έμπόρους τού «λευκού θανά
του», δπως άποκαλούνται διεθνώς οί 
λαθρέμποροι ναρκωτικών, βρισκόταν 
μία «ξένη έχθρική» δύναμις, ή όποία 
τούς τροφοδούσε, μέ σκοπό τήν διά- 
δοσι τής χρήσεως τών ναρκωτικών σέ 
δσο τό δυνατόν εύρύτερα στρώματα. 
Ποιός είναι ό σκοπός αυτού τοΰ πρα
γματικά σατανικού σχεδίου, είναι εύ· 
κολονόητο, μιά καί είναι γνωστά τά 
όλέθρια άποτελέσματα πού έχει ή 
χρήσι ναρκωτικών άπό τόν άνθρωπο. 
'Ωστόσο, παρά τά,δραστικά μέτρα πού 
παίρνουν οί άρμόδιες υπηρεσίες διώ- 
ζεως ναρκωτικών, τά κέρδη πού άφή- 
νει ή έμπορία τους είναι τόσο τερά
στια, ώστε πάντα ύπάρχουν όσυνεί- 
δητοι πού έπιδίδονται σ’ αύτό, άδια- 
φορώντας άν σκορπίζουν τόν θάνατο 
σέ χιλιάδες θύματα τού πάθους τους.

Μά τά ναρκωτικά δέν δηλητηριά
ζουν καί δέν καταδικάζουν σέ άργό 
θάνατο μόνο τούς τοξικομανείς. Ό 
άντίκτυπός τους είναι τεράστιος λό

’Εγκέφαλος τής συμμορίας φέρε· 
ται ένας γνωστός τραπεζίτης 
τής Γαλλίας, ό όποιος χρηματο· 
δοτοΰ^ε καί κατηύθυνε έκ τών 
παρασκηνίων, τήν όλη δράσι της

γω τών κοινωνικών ζητημάτων πού 
δημιουργούν. Πράγματι, ένας τοξικο
μανής άποτελεί πληγή δχι μόνο γιά 
τήν κοινωνία, μά είδικώτερα γιά τήν 

. σΐκογένειά του. “Ετσι, σέ κάθε τοξι
κομανή άνηστοιχούν δυό μέχρι τέσ
σερα άτομα στά όποία έχει άντίκτυ- 
πο τό· φοβερό πόθος.

Μά άς ζαναγυρίσουμε στήν τελευ
ταία άνακάλυψι καί έξάρθρωσι τής 
συμμορίας τής ήρωίνης. 'Από πολύ 
καιρό οί όστυνομικοί τής ‘Υπηρεσίας 
Διώξεως Ναρκωτικών παρακολουθού
σαν τά αυτοκίνητα μερικών τουριστών 
πού πηγαινοερχόντουσαν όπό τήν Εύ-

ρώπη στήν ’Αμερική μέ ρυθμό τόσο 
συχνό, ώστε νά καταντήσουν ύπο
πτα. ’Ελέγχοντας τά πιστοποιητικά 
τών διαφόρων*αύτοκινήτων πού τά υ
περωκεάνια μετέφεραν άπό τήν Εύ- 
ρώπη στή Νέα-, Ύόρκη, είχαν έντοπί- 
σει μιά μαύρη Σιτροέν,^ή όποία είχε 
πραγματοποιήσει μέσα στό χρόνο άρ- 
κετά ταξίδια άνάμεσα Χερβούργου ή 
Χάβρης καί Νέας Ύόρκης. Μά τό πιά_· 
ύποπτο σημείο ήταν δτι κάθε φορά,· 
σέ κάθε δηλαδή ταξίδι, τήν συνώδευε 
διαφορετικός Ιδιοκτήτης. Φυσικά, οί 
Ιδιοκτήτες τού αύτοκινήτου μόλις πα·. 
τοΰσάν .τό πόδι τους στό άμερικανικό

Αύτό είναι τό αυτοκίνητο πού μετέφερε Π 2 κιλά ήρωίνης, άξίας ένός καί μι
σού δισεκατομμυρίου δραχμών. Τίς υποψίες της άστυνομίας έκίνησε τό γεγο
νός, δτι τό ίδιο αυτοκίνητο έκανε πολλά ταξίδια άνάμεσα στην Ευρώπη καί 
τήν ’Αμερική, πάντοτε μέ διαφορετικόν ιδιοκτήτη. Ή φωτογραφία έχει ληψθή 
στά κρυφά, άπό τούς άστυνομικούς πού παρακολουθούσαν τούς λαθρέμπορους.

έδαφος έτίθεντο ύπό αύστηρή παρα- 
κολού^ηισι. Στίς 18 τοΰ περασμένου 
’Απριλίου τό αύτοκίνητο άλλαξε Υ«ά 
μιά- άκόμη φορά Ιδιοκτήτη πρίν ξε- 
κινήση άπά τό Παρίσι. Πράγμα, περί
εργο, ά παλιός Ιδιοκτήτης, μαζί μέ 
τόν καινούργιο, συνώδευαν τό αύτο
κίνητο μαζί μέ ένα τρίτο άτομο στό 
ταξίδι του πρός τήν Χάβρη, δπου έ- 
πρόκειτο νά έπιβιβασθή τού ύηερω- 
κεανίου. ΟΙ Γάλλοι άστυνομικοί πού, 
κατόπιν συνεννοήσεως μέ τό "Εφ Μπί 
■ Αϊ, παρακολουθούσαν τήν μαύρη Σι- 
τροέν, παρατήρησαν δτι κατά τή δι
αδρομή τό αύτοκίνητο σταμάτησε 
τρεις φορές γιά νά άνεφοδιασθή μέ 
βενζίνη. Καί τίς. τρεις φορές πήρε 
μόνον τέσσερα γαλόνια. Τό γεγονός 
έξένισε τούς άστυνομικούς, μιά καί 
είναι γνωστό άτι τό δοχείο βενζίνης 
τών αύτοκινήτων Σιτροέν έχει πολύ 
μεγαλύτερη χωρητικότητα. "Ήταν λοι
πόν σαφές άτι τό δοχείο βενζίνης 
τού αύτοκινήτου θά έπρεπε νά είχε 
ύποστή μεταρρυθμίσεις καί άτι στόέ- 
σωτερικό του θά έκρύβοντο ύποπτα 
άντικείμενα.

Τό τελευταίο ταξίδι

"Οταν έφθασε στή Χάβρη, τό ύπο
πτο αύτοκίνητο φορτώθηκε σ’ ένα 
γαλλικό ύπερωκεάνιο πού έφευγε γιά 
ιή Νέα Ύόρκη. Τό αύτοκίνητο τό ου- 
νώδευε ό τελευταίος του Ιδιοκτήτης.
Ή γαλλική άστυνομία ειδοποίησε ά- 
μέσως τό "Εφ Μπί "Αϊ. Καί δταν τό, I 
υπερωκεάνιο έφθασε στή Νέα Ύόρκη, [ϊ 
τό αύτοκίνητο μετεφέρθη σ’ ένα εί- 1 
δικό χώρο. Ό τελευταίος του Ιδιοκτή- | 
της έμφανίσθηκε μέ τό όνομα Μπου- I 
σκέ καί, όπως διεπιοτώθη, έπρόκειτο 
νά παραδώση σ’ ένα μυστηριώδες ά
τομο τά κλειδιά καί τά χαρτιά τού 
αύτοκινήτου. Τό δίχτυ τής άστυνο
μίας είχε στηθή. Παράλληλα, ή άστυ
νομία παρακολουθούσε καί τούς δυό 
άλλους έπιβάτες τής Σιτροέν, αυ
τούς .πού είχαν ταξιδέψει άπό τό Πα
ρίσι στή Χάβρη καί οϊ όποιοι είχαν 
συνεχίσει τό ύπερατλαντικό τους τα
ξίδι μέ άεροπλάνο. 01 δύο τελευταί
οι, ηού όπως άπεκαλύφθη όνομάζον- 
ται Μεστρεσά καί Μαλιμπέρ, φαίνε
ται ότι κάτι ύποψιάστηκαν, γιατί αί· 
φνιΰίως διέκοψαν τό ταξίδι τους στόν 
Καναδά καί έπέοτρεψαν στήν Γαλλία.

’Εν τώ μεταξύ, ή άμερικανική ά
στυνομία παρακολουθούσε τή μαύρη 
Σιτροέν, ή όποία περίμενε νά τήν 
παραλάβουν. "Επειτα δμως άπό πολ
λές Λμέρες μάταιης άναμονής, τό 
"Εφ Μπί "Αϊ άπεφάσισε νά δράση. Τό 
αύτοκίνητο ηαρεδόθη σέ ©Ιδικούς μη
χανικούς, οί όποιοι κάί προέβησαν σέ 
λεπτομερή έρευνα, μέ άποτέλεσμα 
νά άνακαλύψουν, κρυμμένα στά πιό 
άπίθανα οημεία τής καρότσας, τού 
σασί, τής άποθήκης βενζίνης καί 
στούς τροχούς, 224 σακκίδια περιέ- 
χοντα τό καθένα 50 γραμμάρια Λρωί- 
νης. ’Ακολούθησε ή σύλληψι τού 
Μπουσκέ, ένώ ταυτόχρονα ή γαλλική 
άστυνομία συνελάμβανε τούς δυό έ· 
παναπατρισθέντας.

Τώρα οΐ άνακρίσεις συνεχίζονται 
καί δλοι περιμένουν νά μάθουν τό ό
νομα τού Γάλλου τραπεζίτη, γιά τόν 
όποιο άλες οί πληροφορίες συμφω
νούν άτι είναι ό πραγματικός έγκέ- 

συμμο-
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Καλημέρα μέ μπισκότα ΜΌΝΙΜΟ S0FFIE καί καφέ

ΜΜΜ
COFFEE

Τά μπισκότα MORNING COFFEE ’έγιναν ειδικά για τον καφέ σας. Γλυκά δσο 
χρειάζεται, τραγανά δσο πρέπει, δίνουν μιά νέα αίσθηση στή γεύση τοϋ καφέ. 
Χαρίστε μιά υπέροχη έκπληξη στον σύζυγό σας, προσφέροντάς του 
μαζϋ μέ τόν πρωινό καφέ καί μπισκότα «Μόρνινγκ Κόφφυ».

Έτσι καί εσείς θά είστε ήσυχη δτι δέν φεύγει 
τό πρωί μέ άδειο στομάχι καί εκείνος 
θά μείνη ένθουσιασμένος. _

είναι τά καλύτερα a
ΑΛΛΑΤΙΝΗ

Ή πρώτη άπόλαυση τής ημέρας !
Μπισκότα MORNING COFFEE καί καφές !
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τό καλαμίδι, τήν πετονιά, τήν αορτή καί 
τά υπόλοιπα είδη ψαρικής.

Τό ψάρεμα είναι μιά απ' τις αρχαιό
τερες τέχνες. Ό πρωτόγονος άνθρωπος 
τρεφόταν μέ τά ψάρια πού.ψάρευε στις 
λίμνες καί,τις άκτές .τής θαλάσσης,^κα
θώς καί μέ τό κυνήγι. Μά δέν λείπουν 
καί οί μαρτυρίες που. άπρδεικνύοον πώς 
τό ψάρεμα δέν ήταν μόνο-μιά άνάγκη 
γιά τούς άρχαίους, 'άλλά Ααίυυιά άπό· 
λαυσι. Ή οπυαντικώτεοη «βάΒΒΒυαοτυ. 
ρίες είναι του ΌπιανοΟ, π^^ίΜσε τόν 
δεύτερο αιώνα. Τό έργο του «Τ’ αλιευτι
κά» είναι μιά πραγματική ποιητική πρα
γματεία γύρω άπό τό ψάρεμα. Άποτε- 
λείται .άπό 3.500 στίχους, χωρισμένους 
σέ πέντε βιβλία, άπό τά όποια τά δύο 
πρώτα περιγράφουν τά χαρακτηριστικά 
των κατοίκων του βυθοΰ καί άναφέρουν 
μέ κάθε λεπτομέρεια τό κάθε, είδος καί 
τήν ύποδιαίρεσί τους, μέ τίς συνήθειές 
τους, τις .προτιμήσεις τους καί τά συστή. 
ματα άποοημίας πού άκολουθοΰν. Στά 
επόμενα τρία βιβλία ό Όπιανός άναλύ- 
ει καί περιγράφει δλα τά συστήματα πού 
,ίσχυαν: στήν έποχή του γιά τήν άλιεία 
ψαριών τόσο στήν θάλασσα όσο καί στό 
γλυκό νερό.

Άπό τότε μέχρι σήμερα έγιναν βέ
βαια πολλές πρόοδοι. Άφ’ ένός έχουν λη· 
φθή κατάλληλα μέτρα γιά τήν προστα
σία τής ένιαλίου πανίδος, άπαγορεύθη- 
κε δηλαδή ή άλιεία ώρισμένων ειδών ψα
ριών πού κινδυνεύουν νά έξαφανισταϋν, 
άποιιονώθηκαν άλλα είδη βλαβερά άπ’ 
τά υπόλοιπα ψάρια, δημιουργήθηκαν εί- 
δικά Ιχθυοτροφεία όπου πολλαπλάσιά- 
ζονται κάτω άπό ιδεώδεις συνθήκες .με-

S
’: Ιδιαιτέρως χρήσιμα είδη ψαριών 
ιί άλλα πού είναι Ιδιαιτέρως εΰπά- 
Άφ· έτέρου τά μέσα άλιείας έχουν 
ιοποιήθή-γέξαιρετικά καί έχουν δη- 
μιουργηθη βιομηχανίες άλίεμτικών ει
δών σέ όλα σχεδόν τά μέρη τού κόσμου.

• Τό ψάρεμα καί .τά ψάρια είναι τό.θέ-' 
μα του σημερινό!) Αφιερώματος -πιρο- 
ΟΛορά στους χιλιάδες .ερασιτέχνες' ψα*

κατακτα συνεχώς 
περισσότερους
πιστούς
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Η
 ΚΑΘΟΔΟΣ τών μυρίων πρός τή θά
λασσα συνεχίζεται μέ συνεχώς έντει- 
νόμενο ρυθμό καθώς προχωρεί τό κα
λοκαίρι. Σκοπός, όχι μόνο τό μπάνιο, 
άλλά καί μιά άλλη θαλασσινή εύχάριστη έπί- 
δοσι: τό ψάρεμα.

Είναι γεγονός, ότι ή έρασιτεχνική άλιεία 
κατακτά συνεχώς περισσότερους πιστούς. ‘Α
πλό χόμπυ για πολλούς, σπόρ γιά άλλους, ένα 
ένδιαφέρον παιγνίδι υπομονής καί έπιμονής, 
μέσον ψυχαγωγίας, άπλώνεται όλοένα καί σέ 
εύρύτερους κύκλους. Κινητήριος δύναμι όλων, 
ή άγάπη πρός τή θάλασσα, οί συγκινήσεις τής 
περιπέτειας. Καί διαρκής άγωνία: άν θά πιά- 
σης κάτι καί τί...

Χιλιάδες άτομα, έφωδιασμένα μέ τά άπα- 
ραίτητα σύνεργα — καλαμίδια, καθετές, πετο
νιές, συρτές, παραγάδια, ψαροντούφεκα, δο
λώματα, βάρκες — καί αίσιοδοξία, έκστρα- 
τεύουν τούς θερινούς μήνες έναντίον τοΟ ζωι
κού βασιλείου τής θάλασσας. Καί όνειρεΰον- 
ται νά πιάσουν στ’ άγκίστριά τους τά πιό 
διαλεχτά ψάρια: ροφούς, λιθρίνια, τσιπούρες, 
συναγρίδες.

Βέβαια, οί έμπειροι έρασιτέχνες ψαράδες 
δέν περιμένουν τό καλοκαίρι, γιά νά έκστρα- 
τεύσουν πρός τίς άκτές. Οί πιό μανιώδεις ψα
ρεύουν όλους τούς μήνες τού χρόνου, έκτός 
φυσικά άπό έκείνους πού θεωρούνται άγονοι 
(Δεκέμβριος — Ιανουάριος). "Αλλωστε, οί 
έλληνικές άκτές είναι πλουσιώτερες τό φθινό
πωρο καί τήν άνοιξι, σέ μεγάλα ψάρια.

Παρ' όλα αύτά, τό καλοκαίρι είναι ή έποχή,
πού οί άκτές πλημμυρίζουν άπό έρασιτέχνες 
■•ψαράδες, μ<χ£ρύς η^-η/ρίάλους- κάθε_κοινωνι-

έρασιτέχνες ψαράδες, σέ μεγαλύτερο ή μικρό
τερο βαθμό ό καθένας, είναι έφωδιασμένοι μέ 
υπομονή, έπιμονή, αίσιοδοξία καί... φαντασία. 
'Ώρες ολόκληρες ή καί ήμέρες άκόμη, περι
μένουν καρτερικά πότε καί άν θά τσιμπήση τό 
ψάρι. Καί όσο τσιμπά, δέν λένε νά τό κουνή
σουν, έστω κι' όίν δέν πιάνουν τίποτα σπου
δαίο. Νηστικοί, διψασμένοι, χωρίς τσιγάρο, 
στέκονται συχνά γιά ώρες κάτω άπό τόν ήλιο, 
περιμένοντας τήν έπιτυχία. "Οταν, μάλιστα, 
τούς διαδιβάζωνται... μηνύματα αισιοδοξίας 
άπό τόν βυθό — οί τσιμπιές τών ψαριών, πού 
είναι ή ουσία τού παιγνιδιού — δέν τούς κάνει 
καρδιά νά φύγουν...

"Ο,τι δέν έπιτύχουν, τό συμπληρώνουν άρ- 
γότερα μέ τήν φαντασία τους. Είναι γνωστό, 
ότι οί ψαράδες δέν ύστεροΰν σέ φανταστικές 
περιγραφές κατορθωμάτων, άπό τούς συνα
δέλφους τους τής ξηράς, τούς κυνηγούς. Χίλιες
- δυό ιστορίες πλάθουν γιά μεγάλα ψάρια, μέ
χρι καί σκυλόψαρα άκόμη, πού τίς διηγούνται 
κατά τρόπο θαυμαστά πειστικό, στις συντρο
φιές τους.

'Υπάρχουν πολλοί ίκανώτατοι καί μανιώδεις 
έρασιτέχνες ψαράδες, μέ τεράστια πείρα καί 
σπάνιες γνώσεις, γύρω άπό όλα τά είδη τών 
ψαριών, τίς Ιδιοτροπίες τους, τούς ψαρότοπους, 
τά δολώματα, τά σύνεργα τής ψαρικής. 'Ορ
γανώνουν τακτικά έκδρομές μέ τά σκάφη τους
— συνήθως ξεκινούν Σάββατο μεσημέρι καί έ- 
πιστρέφουν Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα πρωί. 
Καί ό άπολογισμός τών έπιτυχιών τους είναι 
άρκετά πλούσιος σέ ποιότητα, άριθμό καί εί
δη ψαριών.

Τόποι άπό όπου έξορμούν αρματωμένοι οί 
ψαράδες τής περιοχής 'Αττικής γιά δρασι, εί
ναι όλα τά λιμανάκια τού Σαρωνικοΰ. Ιδιαί
τερα τό Πασαλιμάνι, τό Τουρκολίμανο, οί Τζι- 
τζιφιές, τό Φάληρο, ή Γλυφάδα, τό Σούνιο. Στά 
μέρη αύτά, βρίσκουν δολώματα, διάφορα σύν
εργα ψαρικής καί βάρκες έπί ένοικίω — όσοι 
δέν διαθέτουν ιδιόκτητες — γιά νά φθάσουν 
στις περιοχές τού ψαρέματος. Τό νοίκι γιά τήν 
άπλή βάρκα είναι περίπου 70 δραχμές τήν ή- 
μέρα καί γιά τή βάρκα μέ μηχανή 250 δρα
χμές. Έξ άλλου, πολλοί έπαγγελματίες ψαρά
δες ή ιδιοκτήτες μικρών καϊκιών, αναλαμβά
νουν νά μεταφέρουν τούς έρασιτέχνες δμαδι- 
κώς σέ διάφορα μέρη, μέ είσιτήριο κατ’ άτο
μο 50 δραχμές.

Τά τσιμπήματα : Ό κωδιξ 
μεταξύ άνθρώπου καί ψαριού

"Οσον άφορα τά «τσιμπήματα» τών ψαριών, 
έδώ πρόκειται γιά όλόκληρη έπιστήμη. "Ενας 
έμπειρος ψαράς, κατέχει συνήθως καλά τό θέ
μα αύτό, πού είναι ό κώδιξ συνεννοήσεως μέ 
τά ψάρια. Κάθε είδος ψαριού έχει τό δικό του 
τσίμπημα. Είναι όμως τόσα πολλά τά είδη 
τών ψαριών καί τά τσιμπήματά τους, ώστε οι 
διαφορές νά μήν είναι αισθητές γιά τόν ά- 
μύητο.

‘Υπάρχουν άκόμη τσιμπήματα ,άνάλογα μέ 
τό βάθος τού νερού, τόν καιρό, τήν ώρα, τό δό
λωμα. Πότε δυνατά, πότε άδύνατα, όρεξάτα ή 
άκεφα, πονηρά, διπλωματικά, κοφτά, τρεμου- 
λιαστά, διατακτικά, έρευνητικά, τραβηχτά 
κλπ., κλπ.

Ό καλός καί πεπειραμένος ψαράς, μέ εύαί- 
σθητα δάκτυλα, είναι σέ θέσι νά πή: «Τώρα 
τσιμπάει τό τάδε ψάρι». "Η άκόμη: «Αυτή τήν 
στιγμή έπιασα τό τάδε ψάρι, τό φέρνω άπό 
βάθος τριάντα μέτρων καί ζυγίζει περίπου 
τόσο». Καί όταν τό βγάλη άπό τό νερό, είναι 
όπως τό περιέγραψεί

Τό υποβρύχιο ψάρεμα

Μεγάλη διάδοσι έχει πάρει κατά τά τελευ
ταία χρόνια, κυρίως μεταξύ τών νέων, τό υ
ποβρύχιο ψάρεμα. Πραγματικά ωραίο καί συν
αρπαστικό σπόρ, που δίδει τήν δυνατότητα 
στούς ψαροντουφεκάδες, ταυτόχρονα μέ τό κυ
νήγι τών ψαριών, νά γνωρίσουν τήν μαγεία 
του βυθού, τό «βασίλειο τής σιωπής».

ΟΙ κίνδυνοι 6μωςν είναι μεγάλοι. Χρειάζε

ται πολύ προσοχή γιά νά άποφύγουμε ένα 
σωρό δυσάρεστα απρόοπτα.

Τά σύνεργα τών υποβρυχίων ψαράδων εί
ναι ή μάσκα, ό άναπνευστήρας, τό ψαροντού- 
φεκο, τά πέδιλα μέ πτερύγια. Πολλοί χρησι
μοποιούν καί φιάλες όξυγόνου, άλλά το μέ
σο αύτό έχει άπαγορευθή.
• Πόσοι άκριβώς είναι οί έρασιτέχνες άλι- 

εϊς τής Ελλάδος, δέν είναι δυνατόν νά ύπο- 
λογισθή. ’Επίσημα στοιχεία δέν υπάρχουν, για
τί όσοι ψαρεύουν, δέν υποχρεώνονται νά κα
τέχουν άδεια όπως οί κυνηγοί ή δέν άνήκουν 
όλοι σέ σωματείο. Ή άτομική άδεια άλιείας 
στοιχίζει 50 δραχμές.

Τά μέλη πάντως τών συλλόγων έρασιτεχνι- 
κής άλιείας, ανέρχονται σήμερα σέ 26.000 ά
τομα, διαθέτουν δέ 800 περίπου σκάφη. "Ομως, 
οί περισσότεροι άπό τους έρασιτέχνες ψαρά
δες (υπολογίζεται ποσοστό 60-70%), δέν έ
χουν ένταχθή σέ συλλόγους.

’Ήδη, έχει καταρτισθή νόμος, πού θά τεθή 
σύντομα σέ έφαρμογή καί, σύμφωνα μέ τόν 
όποιο, όλοι οί ερασιτέχνες άλιεϊς θά ένταχθούν 
σέ σωματεία καί θά πρέπει νά έχουν άδεια γιά 
νά ψαρεύουν.

‘Οπωσδήποτε, γεγονός είναι, ότι ό άριθμός 
τών Ελλήνων έρασιτεχνών ψαράδων αυξάνει 
άπό χρόνο σέ χρόνο. Τούτο άποδεικνύεται ά
πό τίς άλλεπάλληλες αιτήσεις, πού υποβάλ
λουν στούς συλλόγους οί ένδιαφερόμενοι γιά 
νά έγγραφούν μέλη τους. Ώρισμένοι όμως 
σύλλογοι υποχρεώνονται νά μή δέχωνται νέα 
μέλη, έπειδή δέν διαθέτουν έπαρκεΐς χώρους, 
γιά νά φιλοξενήσουν τά σκάφη τους.

β Σαρανταέξη είναι τά άνεγνωρισμένα σω
ματεία Ερασιτεχνικής Αλιείας (συμπεριλαμ- 
βάνεται βεβαίως καί τό υποβρύχιο ψάρεμα), 
πού υπάγονται στήν Ελληνική ‘Ομοσπονδία 
‘Υποβρυχίου Δραστηριότητος καί Άλιείας (Ε. 
Ο.Υ.Δ.Α.). Έπιδίωξι τής ‘Ομοσπονδίας καί τών 
σωματείων είναι ή άναγνώρισι τής έρασιτεχνι- 
κής άλιείας ώς έπισήμου άθλήματος. Τά 12, 
άπό τά 46 σωματεία, έδρεύουν στήν περιοχή 
Σαρωνικοΰ.

© Κάθε χρόνο, τά σωματεία όργανώνουν έ· 
σωτερικούς αγώνες άλιείας, έπιφανείας καί 
υποβρυχίου, καί ή ΕΟΥΔΑ, Πανελληνίους Α
λιευτικούς ’Αγώνες. Μέ βάσι τά άποτελέσμα- 
τα τών άγώνων, καταρτίζεται ή ’Εθνική όμάς, 
ή όποία συμμετέχει στό Παγκόσμιο Πρωτάθλη
μα. ΟΙ άλιεϊς μας έχουν συχνά διακριθή στούς 
παγκόσμιους αύτούς άγώνες. Συνήθως οί ψα
ράδες μας καταλαμβάνουν τήν 5η ή 6η θέσι, 
μεταξύ 25 χωρών.

Κριτήριο γιά τήν άνάδειξι τών νικητών εί
ναι, τό μήκος καί τό βάρος τών ψαριών πού 
άλίευσαν οί διαγωνιζόμενοι, έντός ώρισμένου 
χρονικού διαστήματος.

Κ.
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ΨΑΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Ο
ΛΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ είναι γεμάτη ψάρια. Αύ- 
τό δμως δεν σημαίνει πώς μποοούμε νά 
ψαρέψουμε μέ έλπίδες έπιτυχίας σέ δλες 
τίς περιοχές. 01 πεπειραμένοι ψαράδες, 
έπαγγελματίες, άλλα καί έρασιτέχνες, έχουν έττιση- 
μάνει ώρισμένες περιοχές πλούσιες σέ ψάρι, τούς 

λεγάμενους ψαρότοπους. Γι’ αυτό όταν ξεκινάνε ά- 
πό την άκτή μέ την βάρκια τους, έχΌυν κάποιο συγ
κεκριμένο προορισμό. ’Έχουν, δηλαδή, προγραμμα
τίσει νά πάνε σέ ένα άττό τούς γνωστούς ψαρότο
πους, όπου θά έπιδοθοΰν στό θαυμάσιο αύτό σητόρ, 
οί ερασιτέχνες, ιοαί στην έπίπονη, άλλά προσοδο
φόρο δουλειά τους οί έπαγγελ-ματίες. Στην προκει
μένη περίπτωσι όμως ένδιαψέρουν οί έρασιτέχνες 
άλι,εΐς. Πολλοί άπ’ αυτούς συναγωνίζονται σέ ικα
νότητα καί πείρα τούς καλύτερους έπαγγελματίες, 
καί γνωρίζουν φυσικά πού θά βρουν τό ψάρι πού 
τούς ένδιαφέρει. Γνωρίζουν έπίσης τά είδη ψαριών 
πού θά βρουν στον κάθε ψαρότοπο καί τον τρόπο 
πού θά τά άλιεύσουν, διότι καί τά είδη άλιείας 
ποικίλλουν κατά περιοχές.

Στην χώρα μας άφθονεΐ τό ψάρι. Λέγεται μά
λιστα ότι ή 'Ελλάδα έρχεται δεύτερη στην Ευρώ
πη σέ ψαρότοπους. Πρώτη είναι ή Νορβηγία.

Χονδρικώς, στην ελληνική θάλασσα υπάρχουν οί 
έξης ψαρότοποι:

• Στόν Σαρωνικό: Σούνιο, Άνάβυσσος, Γλυ
φάδα, Φάληρο. Στίς περιοχές αυτές βρίσκει κανείς 
ψάρια κάθε είδους. ’Ανοικτά τής Άναιβύσσου βρί
σκεται ένας μεγάλος βράχος, 6 Ποθητός. Τά νερά 
πού περιβρέχουν τόν Ποθητό είναι ένας ιδεώδης ψα
ρότοπος.

© Πλούσιο ψάρεμα μέ δίχτυα καί κάθετη προσ
φέρει ή περιοχή των 'Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Φ Στά Επτάνησα υπάρχουν πολλοί ψαρότοποι. 
Συγκεκριμένα: Στην Κέρκυρα, κοντά σέ δυό μικρά 
νησάκισ, βρίσκει κανείς άφθονες τσιπούρες καί λαυ
ράκια. Στην Παλαιοκαστρί'τσσ υπάρχουν άστσκοί 
καί ροφοί.

Φ Στην Ζάκυνθο κα·ί Ιδιαίτερα στόν κόλπο των 
Βλάχων, άφθονούν τά κεφαλόπουλα, ενώ πολλούς 
ροφούς καί σφίγγους θά βρίπε στην περιοχή Κε
ριού της Ζακύνθου.

@ Στά Δωδεκάνησα, στίς Κυκλάδες καί στόν 
Κρήτη άφθονούν επίσης οι ψαρότοποι. Ηΐδικώτερα 
στόν Κίίσσαίμο καί στό Καστέλι τής Κρήτης, θά

βρούμε πολλά μπαρμπούνια, χελιδονόψαρα καί πε
τρόψαρα.

Φ Στην Μυτιλήνη καί συγκεκριμένα στόν κόλπο 
Καλλονής, υπάρχουν σέ αφθονία χταπόδια, άστακοί, 
μουγκριά, ροφοί μεγάλοι.

$ Πλούσιους ψαρότοπους έχει ή Πελοπόννησος 
καί ιδιαίτερα τά νότια παραλία της. Στόν Γερολι
μένα τής Μάνης υπάρχει χοντρό ψάρι. Στην ’Επί
δαυρο λαυράκια.

Φ ’Άφθονη τσιπούρα θά βρήτε στό Μικρό Κα- 
ραμπουρνάκι τής Θεσσαλονίκης.

9 Στόν Άμβρακί'κό κόλπο (Αμφιλοχία) βρί
σκονται πολλά καί μεγάλα μπαρμπούνια.

© Τέλος, στον Εύβοϊκό κόλπο καί στά Καμέινα 
Βούρλα υπάρχουν τσιπούρες, λαυράκια, σρυπιες καί 
χταπόδια.

Μεγάλη σημασία γιά τήν έπιτυχία στό ψάρε
μα έχει καί ή ώρα. Συνήθως ή άλιεία γίνεται 
πρωΐ - πρωΐ καί τό βραδάκι. Έξαρτάται όμως καί 
άπό τό είδος τών ψαριών. Ώρισμένα ψάρια τσιμπά
νε τό πρωΐ, άλλα τό άπόγευμα.

Μεγάλες ζημιές κάνουν οί τράτες καί τά γρί - 
γρί στούς^ έρασιτέχνες άλι,εΐς. Οι έπαγγελματίες 
ψαράδες ξέρουν καλύτερα άπό τόν καθένα τούς ψα
ρότοπους. Οί ψαράδες ρίχνουν τίς τράτες τους τήν 
νύχτα. Τήν νύχτα έπίσης όργώνουν τήν θάλασσα 
καί τά γρί - γρί. ΚΓ δταν τά ξημερώματα ξεκινάει 
μέ τήν βαρκα του ό έρασιτέχνης, ό ψαρότοπος έχει 
πολλές φορές έκκσθαρισθή. Ή τράτα κάνει, μεγα
λύτερη ζημιά, διότι καταστρέψει καί τόν γόνο (τά 
νεογνά). Γι’ αύτό άλλωστε ό καλύτερος ψαρότοπος 
γιά τούς έρασιτέχνες είναι ή περιοχή άττό Φρεατ- 
τύδα μέχρι Ψυττάλεια, κοντά στήν Σχολή Δοκίμων, 
οπού απαγορεύεται τό ψάρεμα μέ τράτες καί γρί - 
γρί.

Τά δολώματα
Βασική προϋπόθεσι γιά άποδοτικό ψάρεμα εί

ναι τό καλό δόλωμα. 01 ψαράδες μάλιστα λένε δτι 
ή επιτυχία στό ψάρεμα έξαρτότται κυρίως άπό τόν 
καλό τόπο καί τό καλό δόλωμα. Καλό δόλωμα εί
ναι εκείνο πού αρέσει στά ψάρια,

Ο Βασιλιάς, τών δολωμάτων είναι ή γαρίδα. Ή 
μικρή γαρίδα η γάμπαρη. Πωλείται ιμέ τό κιλό (25 
ώς 30 δραχμές).

& '·Η καραβίδα είναι τό «έ&νικά» φαγητό τών

λιθρινιών. ‘Η ζωντανή δμως καραβίδα, τό μικρό κα· 
ραβιδάκι τής λάσπης. Στοιχίζσυν 50 λεπτά ή μία 
περίπου.

Φ Γιά πολλά ψάρια, έκλεκτό δόλωμα είναι τό 
σκουλήκι καί ή καρτούνα (ποδαράτο κοχύλι).

Φ Στά καλά δολώματα άνήκει καί ή σωλήνα. 
Ή σωλήνα δολώνεται τεμαχισμένη σέ οποίο μέγε
θος έπιθυμεϊ ό ψαράς. Στοιχίζει κΓ αυτή 50 λε
πτά.

• Οί σουπιές θεωρούνται κατώτερα δολώματα. 
’Αλλά παρουσιάζουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: 
είναι σκληρά δολώματα καί δεν άφαιρούνται εύκο
λα άπό τό άγγίστρι. Τά ψάρια κάνουν μεγάλες 
προσπάθειες γιά νά άρπάξουν αυτά τά δολώματα 
καί ό ψαράς άκούει πιά δυνατές, τίς τσιμπιές 
τους.

"Ενας έμπειρος ψαράς δεν ξεκινάει ποτέ γιά 
ψάρεμα μέ ένα μόνο είδος δολώματος. Παίρνει μαζί 
του τριών - τεσσάρων ειδών δολώματα. Αύτό είναι 
άπαραίτητο, γιατί στό κάθε ψάρι άρέσει ένα συγ
κεκριμένο δόλωμα. ’Έτσι χρησιμοπσιούντες διάφο
ρα δολώματα Ικανοποιούμε δλα τά γούστα τών ψα
ριών. Σημειώνουμε έπίσης δτι τά γούστα άλλάζουν 
κατά έποχές.

Δεν άρκεί δμως νά βρούμε τό κατάλληλο δόλω
μα γιά νά έχουμε έπιτυχία στό ψάρεμα. Πρέπει νά 
δολώνουμε καλά. Τό δόλωμα πρέπει νά περνάη στό 
άγκίστρι μέ προσοχή καί νά τό κρύβη. Ή1 πείρα δι
δάσκει τόν ψαρά πώς πρέπει νά δολώνη κάθε φο
ρά καί πότε πρέπει νά χρησιμοποιή μικρό η με
γάλο δόλωμα. Έξ άλλου, ό ψαράς μαθαίνει πώς δ
ταν άντιλαμβάνεται συνέχεια τσιμπήματα, άλλά δεν 
πιάνει τίποτα, σημαίνει πώς πρέπει νά άλλάξη τό 
μέγεθος τού δολώματος κσί τόν τρόπο τοποθετη- 
σεώς του στό άγκίστρι. Αύτός είναι ένας έλιγμός 
γιά νά ξεγελαστή τό ψάρι. Ικανοποιημένο τό ψάρι 
γιατί έφαγε τά προηγούμενα δολώματα, έφαρμόζει 
τήν ίδια τακτική καί τήν παθαίνει. Γιατί πιάνει 
τό δόλωμα άπό τό πιό έπικίνδυνο σημείο καί άντί 
νά τό πάρη πιάνεται τό ίδιο. Αυτή είναι ή περί
πτωσι πού έπιτυγχάνουν οί άρχάριοι. Δολώνουν 
λανθασμένα κσί όμως κάνουν διάνα. Τό γεγονός δέν 
είναι τυχαίο. Όφζ[λ^Α^5?λό^1ος „τ£ν ψαριών, πού 
.. -Γ. ,, ,· -p*-"-
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λα καί λαβράκια. Μέ τά δίχτυα αυτά πιάνονται όλα 
σχεδόν τά φάρια, πού ζοϋν σέ ρηχά νερά, άπό τά 
ηιό έχλεκτά ώς τής σειράς. Είναι τό πιό διαδεδο
μένο έργαλείο τής ψαρικής, γι' αυτό ο! πιό πολλοί 

• έπαγγελματίες άλλά καί έραοιτέχνες ψαράδες ά· 
σχολοϋνται μέ τούτο. Τό ψάρεμα μέ δίχτυα έπιτρέ- 
πεται σέ δλη τήν διάρκεια τοΰ χρόνου.

Ζαργανόδιχτα
Μέ αυτά, έπιτρέπεται τό ψάρεμα άπό τήν πρώτη 

Σεπτεμβρίου ώς τις 15 ’Ιουνίου. Άηό τήν όνομασια 
τους καταλαβαίνουμε δλοι μας πώς είναι δίχτυα 
αποκλειστικά καί μόνο γιά τό ψάρεμα τής ζαργά- 
νας. Τελευταία χρησιμοποιούνται καί άπό έραοιτέ- 
χνες ψαράδες, διότι ό χειρισμός τους είναι εϋκο- 
λος. Τό ζαργανόδιχτο είναι κυκλικό. Όταν φανούν 
ζαργάνες, οϊ όποιες συνήθως άνεβαίνουν πρός τήν 
έπκράνεια τοΰ νερού, κυκλώνεται τό θαλασ^οτόηι 
όσο τό δυνατόν γρηγορώτερα. Στό πάνω μέρος του 
διχτυοΰ θρίοκονται τά φελά (φελοί) καί ατό κάτω 
τά μολύβια (βαρίδια). Στό κάτω μέρος πού είναι 
τά μολύβια, υπάρχουν δακτύλιοι ένωμένοι μέ σχοι
νί. Ή άκρη τοΰ σχοινιού βρίσκεται πάνω στή βάρκα 
ή στό καΐκι. Μόλις ριχτή τό δίχτυ σέ κύκλου σχήμα, 
άρχίζει τό τράβηγμα τοΰ σχοινιού, μέ άηοτέλεομα, 
τό κάτω μέρος τού διχτυού, πού βρίσκεται ατό βυ
θό, νά κλείση σιγά ■ σιγά, καί νά σχηματισθή μιά με,· 
γάλη σακκούλα. Τό έργαλείο αύτό χρησιμοποιείται 
γιά νά μή μπορούν νά φύγουν οϊ ζαργάνες, πού 
είναι λεπτές, άπό τό κάτω μέρος. "Οταν κλείση ή 
σακκούλα, όσα ψάρια είναι μέσα θεωρούνται σί
γουρα πιασμένα. ‘Από τήν βάρκα τότε άρχίζει τό 
τράβηγμα τού διχτυού, κι’ δταν τό φέρουν κοντά 
οΐ ψαράδες, μαζεύουν τά ψάρια μέ τις άπόχες. 
Τό ψάρεμα αύτό είναι λαχταριστό, γιατί οΐ ζαρ- 
γάνες παλεύουν καί πετιούνται πάνω άπό τό νε
ρό σάν τρελλές.

Πεζόβολος
Τό ψάρεμα μέ πεζόβολο έπιτρέπεται. σέ δλη τήν 

διάρκεια τού χρόνου καί είναι περισσότερο έρασι- 
τεχνικό. Πρόκειται γιά ένα «μπαμπέσικο άτομικό 
ψάρεμα», όπως λένε σί έπαγγελματίες ψαράδες. 
Ό πεζόβολος είναι ένα κυκλικό δίχτυ, πού γύρω - 
γύρω έχει βαρίδια. Στό κέντρο ένα μικρό φελό γιά 
νά έπιπλέη καί νά τραβιέται τό δίχτυ. Ό ψαράς 
καραδοκεί άπό τήν στεριά καί μόλις δή κοπάδι στα 
ρηχά πέτα μέ τέχνη τό δίχτυα πάνω στό ψάρια. 
Μέ τό πέταγμα, τό δίχτυ άνοίγει σάν όμπρέλλα καί 
πέφτοντας παγιδεύει τά ψάρια πού περνούν ή βρί
σκονται άπό κάτω άκριβώς. Τά βαρίδια βουλιάζουν 
γρήγορα, κι' έτσι πολλές φορές ή ψαριά είναι άρ· 
κετά καλή. Ό ψαράς κατόπιν «σουρώνει» τό δίχτυ, 
τό βγάζει άπό τό νερό, τ’ άνοίγει στήν στεριά καί 
μαζεύει τά ψάρια, πού είναι κυρίως κεφαλόπουλα.

Γρί - γρί
Τό ψάρεμα μέ γρί - γρί έπιτρέπεται σέ δλη τήν 

διάρκεια τού χρόνου. Χρειάζεται πλήρωμα 22—26 
άτομα. 'Επειδή δμως τό ψάρεμα αύτό προϋποθέτει 
τήν ύπαρξι καλού καιρού, γι’ αύτό τά γρί · γρί, άπό 
τόν Νοέμβριο ώς τό Πάσχα δέν δουλεύουν. Τό συγ
κρότημα γρί - γρί άποτελεΐται άπό τήν μαούνα, δη
λαδή τό πετρελαιοκίνητο καΐκι, άπό τήν σαντάλα, 
τήν τράτα - καΐκι, χωρίς μηχανή καί μικρότερη τής 
πρώτης καί άπό πέντε λάμπες, δηλαδή πέντε βάρ
κες πού ή κάθε μιά έχει ένα ή δύο φανάρια λούζ 
των 1000 κεριών. Κοντότερα των 100 μέτρων άπό 
τήν άχτή, άπαγορεύεται τό ψάρεμα μέ γρί-γρί. Τά 
συγκροτήματα ξεκινούν νωρίς τό άπόγευμα καί μό
νο όταν δέν ύπάρχη φεγγάρι. Άνά 500—700 μέτρα 
μένει μιά βάρκα, καί μόλις βραδιάση ό λαμπαδόρος 
άνάβει τό λούξ. Τά ψάρια — σαρδέλλες, κολιοί, 
γόπες καί σκουμπριά — (αύτά μόνο τά ψάρια πιά
νουν τά γρί · γρί), μέ τήν έπήρεια τού φωτός, προσ- 
ελκύονται καί συγκεντρώνονται κατά κοπάδια κάτω 
άπό τήν βάρκα μέ τό λούζ. Τότε ειδοποιείται μέ 
τή «μηουρούνα» τό καΐκι μέ τή σαντάλα, πού βρί
σκεται σέ έπιφυλακή καί όχι μακρυά άπό τις βάρ
κες, κυκλώνουν τά ψάρια μέ τό -δίχτυ καί τό τρα
βούν μέ τό βίντσι ώσπου νά τό άνεβάσουν στήν 
έπιφάνεια τής θάλασσας. Τότε, μέ τις άπόχες μα
ζεύουν τά ψάρια.

Σέ καλή καλάδα πιάνονται 15—20 τόννοι ψάρια. 
Τό δίχτυ τού γρί · γρί, όπως καί τό ζαργανόδιχτο, 
έχει κρίκους στό κάτω μέρος καί κλείνει χΓ αύτό,

αφιέρωμα

Τό γιγαντιαίο αύτό ψάρι, είδος ξιφία, ζυγίζει περίπου 80 κιλό: καί πιάστηκε στην θάλασσα τή<; 
Φλώριδας. Τυχαίως, ένας έρασιτέχνης φωτογράφος άπό άλλο σκάφος, άπαθανάτισε τήν μεγάλη μάχη 
πού έγινε ανάμεσα στόν ψαρά καί τό τεράστιο ψάρι — μόςχη πού έληξε μέ νίκη τού άνθρώπου.

Μ
 Ε ΕΙΚΟΣΙ περίπου τρόπους πιάνουν ψάρια, 

σχεδόν άπό τήν άρχαιότητα, οί “Ελληνες 
έπαγγελματίες Λ έραοιτέχνες. ψαράδες. Οί 
τρόποι αύτο( τοποθετούνται σέ; δυό γενικές 

κατηγορίες: στά ψαρέματα τά νόμιμα καί ατά ά- 
παγορευμένα. Τά ψαρέματα πού έπιτρέπονται, εί
ναι: Ή άνεμότρατα ή μηχανότρατα, τά παραγά

δια, τά διχτυάρικα, τά ζαργανόδιχτα, τά γρί-γρί, 
τό πυροφάνι, ό πεζόβολος, τά χταποδιάρικα, ή 
καθετή, τό πεταχτάρι, τό ψαροντούφεκο καί ή 
καλαμαρίδα. Τά άπαγορευμένα ψαρέματα, πού πα
ρά τήν άπαγόρευσι παρανόμως έξακολουθούν νά 
γίνωνται, είναι: Ή λεντισιά, οί γρυποί, τά γρυπά- 
κια, ή δυναμίτιδα, ό φλόμος καί τό ντί-ντί-τί. "Ας 
δούμε ξεχωριστά τό κάθε είδος καί τρόπο ψαρέ
ματος.

Ανεμότρατα η μηχανότρατα
Τό ψάρεμα μ’ αύτήν έπιτρέπεται άπό τήν πρώτη 

’Οκτωβρίου ώς τίς 31 Μαΐου. Υπάρχουν άνεμότρα- 
τες άνοιχτοΰ πελάγους καί οί συνηθισμένες. Ψα
ρεύουν σέ άπόστασι ένός μιλίου καί πέρα άπό τίς 
άκτές, σέ βάθος ώς 400 όργιές, ένώ τού άνοιχτοΰ 
πελάγους άκόμη περισσότερο. Ή άνεμότρατα ή μη
χανότρατα, σύστημα Ιταλικής προελεύσεως, είναι 
πολύ καταστρεπτική γιά τήν άλιεία., "Ο,τι βρεθή 
στόν βυθό, τό τραβάει. Πιάνει ψάρια όλων των 
ειδών, άπό-τά πιό μικρά ώς τά μεγαλύτερα, άκόμη 
'δέ καί καρχαρίες. Άποτελεΐται άπό τήν σακκούλα 
(δηλαδή τήν τράτα, τό δίχτυ), πού είναι δεμένη 
πάνω σέ συρματόσχοινο. Ποντίζεται ή τράτα, δένε
ται «καλούμα» στό συρματόσχοινο, άνάλογα μέ τό 
βάθος, καί τό καΐκι τήν σέρνει μέ ταχύτητα 2—3 
μιλιών. Στό κατάστρωμα τού πλοίου, ή τράτα άνε- 
βάζεται σήμερα μέ μηχανοκίνητο βίντσι. 'Επειδή εί
ναι πολύ καταστρεπτική γιά τήν άλιεία, γιατί «σα
ρώνει τόν γόνο», γίνονται συνεχή διαβήματα άπό 
τούς άλλους ψαράδες, νά άπαγορευθή. Στήν ’Ιτα
λία, όπως πληροφορηθήκαμε, άπηγορεύθη. Ή άνε
μότρατα ψαρεύει καί μέ τρικυμία, όταν τά άλλα 
είδη άλιείας δέν μπορούν νά γίνουν, λόγω τού 
καιρού.

Πεζότρατα
Τό ψάρεμα μ' αύτήν έπιτρέπεται άπό τήν πρώτη 

Σεπτεμβρίου ώς τίς 15 ’Ιουνίου. Άποτελεΐται άπό 
τόν οάκκο - άπό τίς δυό πλευρές υπάρχουν δίχτυα 
πλευρικά ΙΟΟ—,ΊΙΟί · ·ργιΙ iMis* *ά υπό αύτά έρχονται
τα σχοινιι' ; κ τι, άφήνει κά
βο σίΓ. _ οιχτά,
κι’ ! CC ί

στό σημείο άπό τό όποιο ξεκίνησε καί πού υπάρχει 
ό κάβος, δένει καί τίς δυό άκρες τού σχοινιού πάνω 
στό βίντσι τού σκάφους, πού δουλεύει μέ μηχανή, 
καί γυρνώντας συνεχώς τραβά τήν τράτα στήν στε
ριά. Ή πεζότρατα είναι τό μέσον άλιείας, πού χρη
σιμοποιείται περισσότερο στις έλληνιχές θάλασσες. 
Τό συνηθισμένο άλΐευμά της είναι ή μαρίδα καί ή 
γόπα καί κατά μικρότερο ποσοστό «καθαρά» ψάρια, 
όπως μπαρμπούνια, λιθρίνια, μπαλάδες, μέλουνες, 
σκορπιοί, άστακοί, καλαμάρια κα οουπιές. Χρειάζε
ται πλήρωμα 5—8 άνδρών καί ψαρεύει σέ όποιοδή- 
ποτε θαλασσοτόπι, φτάνει νά μήν ύπάρχουν μπλε- 
γματα στό βυθό.

Παραγάδια
Υπάρχουν παραγάδια δύο ειδών. ’Ανοιχτής θα

λάσσης καί τά συνηθισμένα, πού χρησιμοποιούν πο
λύ οί έραοιτέχνες ψαράδες. Τό ψάρεμα μέ παρα
γάδι έπιτρέπεται σέ δλη τήν διάρκεια τού χρόνου. 
Τό παραγάδι άποτελεΐται άπό ένα ειδικό καί γερό 
σπόγγο, μήκους 200—400 μέτρων, πάνω στόν όποιο, 
κατά διαστήματα δύο μέτρων καί κάτι, δένονται τά 
«παράπολα», ή «μεσίνη», στό τέλος τής όποιας 
βρίσκεται δεμένο τό άγκίστρι. Τό συνηθισμένο πα
ραγάδι είναι άρματωμένο μέ 150—250 άγκίστρια. 
Πάνω σ’ αύτά μπανει τό δόλωμα, πού είναι συνή
θως καλαμάρι, σουπιά, άθερίνα, μαρίδα, γόπα κλπ. 
Ποντίζεται στή θάλασσα τό παραγάδι, άφοΰ προ
ηγουμένως δεθή πάνω σ’ αύτό καλούμα, δηλαδή 
σπόγγος, όσο ε’ναι τό βάθος τού βυθού. Συνήθως 
τό ρίχνουν άποβραδίς καί τό μαζεύουν τήν αύγή. 
Μπορεί δμως νά ριχτή καί όποιαδήποτε άλλη ώρα, 
κατά προτίμπσι τό πρωί καί τό άπόγευμα, καί ύ
στερα άπό μιά ώρα νά μαζευτή. Είναι τό πιό συν
αρπαστικό ψάρεμα, γιατί πρίν άκόμη φανή τό ψάρι 
πιασμένο στό άγκίστρι, τό καταλαβαίνεις άπό τό 
χτύπημα πού κάνει ατό χέρι καί τό μέγεθος πού 
έχει. "Επειτα, οτό άνέβασμα' παρακολουθείς τό 
άσήμισμά του στό νερό καί γοητεύεσαι άπό τό 
συναρπαστικό χτύπημά · του.

Μέ τά παραγάδια πιάνονται τά πιό έκλ-εκτά ψά
ρια όπως λαυράκια, λιθρίνια, ροφοί, μαγιάτικα, με
λανούρια, χελιδονόψαρα, σαργοί, σπάροι, σκαθάρια, 
συναγρίδες, τσιπούρες, άστακοί κ.λ.π. Τά παραγά
δια άνοιχτής θαλάσσης πιάνουν διάφορα ψάρια, ά
κόμη καί σκυλόψαρα.

Δίχτυα
Είναι μικρής έκτάσεως καί διαστάσεως δίχτυα, 

πού τά χρησιμοποιούν τελευταία άκόμη καί οί ερα
σιτέχνες ψαράδες. Ρίχνονται συνήθως σέ άγκαλιές 
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σχηματίζοντας μιά τεράστια σακκούλα. Πολλές φο- 
• ρές, παρουσιάζεται τό φαινόμενο, τά ψάρια νά εί

ναι τόσο πολλά — κολώνα — πού σπάνε τό δίχτυ.

Πυροφάνι
’Επιτρέπεται μ’ αύτό τό ψάρεμα σέ δλη τήν δι

άρκεια τοΰ χρόνου. Είναι μιά βάρκα μέ λάμπα 
(λούζ) μεγάλης φωτιστικής έντάσεως. Σέ άντίθεσι 
μέ τις βάρκες των γρί · γρί πού μένουν άραγμένες 
- φουνταρισμένες - τό πυροφάνι, κατά τήν διάρ
κεια του ψαρέματος μετακινείται συνεχώς ώσπου 
νά συναντήση ψάρι, χταπόδι, σουπιά κλπ. Ζαλισμέ
νο τό ψάρι άηό τό φως, μένει άμετακίνητο, «λου
φάζει;;, άπάτε ό ψαράς, πού στέκει όρθιος στήν 
πλώρη της βάρκας, έτοιμος μέ τό καμάκι στό χέρι, 
τό καμακώνει καί τό χτυπά.

Είναι πολύ θεαματικό καί συναρπαστικό ψάρεμα 
καί γίνεται καί χωρίς βάρκα μέ δυό άτομα. Ό ένας 
κρατά τή λάμπα κΓ ό άλλος τό καμάκι. Είναι ένα 
ψάρεμα πού γοητεύει τούς έρασιτέχνες ψαράδες 
•καί έχει πολλούς όπαδούς. Τό άνάλογο πυροφάνι 
τής στεριάς λέγεται «μαλαστούφα» ή «μαλαστού- 
πα;;. "Ενα ξύλο, πού ή άκρη του είναι τυλιγμένη 
μέ πανιά καί στουπιά, βουτιέται στό πετρέλαιο καί 
άνάβεται. ’Αντί γιά πανιά χρησιμοποιούν καί παλιο- 
•λάστιχα πού καίγονται εύκολα. Μ’ αύτό τό άναμ- 
μένο ξύλο γίνεται τό πυροφάνι άπό τήν στεριά.

Χταποδιάρικο
Είναι κι' αύτό ένα πολύ γοητευτικό καί ώραιο 

ψάρεμα πού τό χρησιμοποιούν πολύ οΐ έρασιτέχνες 
ψαράδες. Ό ψαράς γυρίζει μέ τήν βάρκα γύρω 
οτίς άκτές καί μέχρι βάθους δέκα μέτρων καί κυτ- 
τάζει μέ τό «γυαλί;; τό βυθό.

Τό «γυαλί;; είναι ένα στρογγυλό δοχείο μέ τζά
μι στό ένα άνοιγμά του. Ό ψαράς τό άκουμπό στήν 
έπιφάνεια τής θάλασσας καί μ' αύτό έρευνα τάν 
βυθό γιά τήν άνεύρεσι τού χταποδιού. Μόλις βρε- 
θή, άν είναι σέ βάθος πού φτάνει τό καμάκι, πιά
νεται μ' αύτό. "Αν όμως είναι βαθύτερα, χρησιμο
ποιείται ή «σαλιαγκιά;;. Ή «σαλιαγκιά;; είναι ένας 
χοντρός σπάγγος, πού στήν άκρη του είναι δεμένο 
μολύβι μέ τέσσερα άγκίστρια έπάνω. Δηλαδή, έχει 
τό σχήμα τού τσιγκελιού, πού χρησιμοποιούν οί χα
σάπηδες. Πάνω σ’ αύτό, βάζουν συχνά ένα πανί 
άσπρο πού παρασύρει τό χταπόδι άπό τό θαλάμι του. 
Χυμά τό χταπόδι πάνω στό πανί, γατζώνεται στή 
σαλιαγκιά, κι’ ό ψαράς έτοιμος τό τραβά άμέσως 
έπάνω. "Οσοι χρησιμοποιούν τό «χταποδιάρικο», 
γνωρίζουν καλά τά θαλάμια των χταποδιών.

01 έπαγγελματίες ψαράδες, μεταχειρίζονται καί 
τόν «δόλο;; — απάτη — δημιουργώντας μόνοι τους 
θαλάμια. Οί «δόλου; γίνονται μέ σπασμένες στά
μνες, πού τις παίρνουν καί τις βυθίζουν κοντά στά 
άλλα θαλάμια πού είχαν κάνει τά χταπόδια. Στό 
χταπόδι, κατά κάποιο τρόπο, άρέσει καί προτι
μά νά φωλιάζη οτίς στάμνες. "Ετσι, ό ψαράς δέν 
κάνει τίποτε άλλο, παρά νά φέρη βόλτα όλες τίς 
ποντισμένες στάμνες — θαλάμια - καί νά μαζέψη 
τά χταπόδια. "Οταν τά βγάλουν άπό τίς στάμνες, 
τίς ξαναποντίζουν γιά νά πάνε άλλα χταπόδια νά 
κάνουν κονάκια. Στό ψάρεμα αύτό, όπως καί στό 
πυροφάνι, δέν χρησιμοποιούν πάντοτε τό «γυαλί», 
άλλά «λαδώνουν» τή θάλασσα. Δηλαδή ηετουν στήν 
έπιφάνεια λαδωμένη άμμο, κι1 έτσι ό βυθός φαίνε
ται πολύ καθαρά, χωρίς τήν χρησιμοπο.ίησι «. τοΰ 
γυαλιού.

Καθετή καί πεταχτάρι
‘Ατομικά, κυρίως έρασιτεχνικά ψαρέματα, γνω

στά σέ όλους. Καί τά δυό, γίνονται μέ πετονιές, 
άπό τήν στεριά καί μέσα άπό τήν βάρκα. Στό πετα
χτάρι· καί τήν καθετή χρησιμοποιούν πολλοί καί 
καλάμι.

Ψαροντούφεκο
’Ερασιτεχνικό ψάρεμα, πολύ γοητευτικό καί συν

αρπαστικό. Άλλά, έτοι πού έχει διαδοθή, άπό έρα- 
σιτεχνικό άτομικό ψάρεμα, τείνει νά γίνη καί έπσγ- 
γελματικό. Οί Δωδεχανήσιοι ψαράδες καί βουτηχτές 
χρησιμοποιούν τό ψαροντούφεκο γιά έπαγγελματι- 
κούς σκοπούς καί κάνουν χρυσές δουλειές.

Καλαμαρίδα
Ή καλαμαρίδα, πού είναι έπαγγελματικό καί έ- 

ραοιτεχνικό ψάρεμα, γίνεται γιά τό άλίευμα των 
καλαμαριών. Άποτελείται άπό ένα ξύλο 15 πόντων 
μήκους, στό κάτω μέρος τού όποιου υπάρχουν σέ 
σχήμα άκτίνας καί όμπρέλλας βελόνια πού ράβουν 
τά ρούχα οί γυναίκες. Πάνω στό γυμνό ξύλο περ
νούν μιά γόπα, πού καλύπτει όλη τήν έπιφάνειά 
του, κι’ έτσι όλο τό έργαλείο παρουσιάζει όψι γό
πας, μέ προεζέχοντα τά βελόνια άκτινοειδώς. Τό 
πάνω μέρος τού ξύλου δένεται μέ πετονιά καί πον
τίζεται στή θάλασσα η καλαμαρίδα. Ό ψαράς τρα
βά σιγά - σιγά μέ τό ένα χέρι κουπί καί μέ τό άλλο 
«παίζει» τήν πετονιά, δηλαδή τραβά κι’ άφήνει κα- 
λούμα. Τό καλαμάρι, μόλις δή τήν γόπα, χυμά νά 
τήν άρπάξη, μπλέκεται πάνω στά βελόνια καί πιά
νεται.

© Άπό τά άπαγορευμένα ψαρέματα, έργαλεΐα 
καί τρόπους, άναφέρουμε τά πιό γνωστά καί περισ
σότερο διαδεδομένα.

Λεντισιά
Γιά νά γίνη ή λενποιά, άπαιτεϊται ή συμμετοχή 

τουλάχιστον δέκα λέμβων μέ άρκετά δίχτυα ή κά
θε μιά. 'Ανοίγονται οί βάρκες στά βαθιά, ζώνουν 

-,; μιά μεγάλη περιφέρεια μέ τά δίχτυα κι* άρχίζουν 
τότε οί ψαράδες μέ τό «σκσντίλι» νά κυνηγούν τά

Η ΠΙΟ ΚΑΛΗ ΤΡΟΦΗ
Τήν συνιστοΟν γιατροί, 
διαιτολόγοι, καΒοφαγάδες

Η
 ΘΡΕΠΤΙΚΗ άξια τοΰ ψαριού είναι μεγά

λη. "Ολοι οί ειδικοί γιατροί, διαιτολόγοι, 
χημικοί καί... καλοφαγάδες, συμφωνούν ότι 
τό ψάρι είναι ϊσως ή πιό πολύτιμη τρο

φή. "Εχει όλα τά συστατικά του κρέατος, ένώ συνά
μα είναι πιό έλαψρό καί πιό υγιεινό ότττο τό κρέας. 

‘Η περιεκτικότητά του σέ λεύκωμα, λίπος, φώσφορο, 
Ιώδιο, άσβέστιο, σίδηρο, ζάκχαρο καί βιταμίνες εί
ναι σημαντική. Περιέχει δηλαδή τά θρεπτικά συστα
τικά του κρέατος, των φρούτων, των λαχανικών καί 
των οσπρίων μαζί. Είναι τροφή ειδική γιά άδύνατα 
στομάχια, γιά αρθριτικούς, γιά καρδιακούς καί 
πνευματικώς κουρασμένους άνθρώπους. Υπάρχουν 
βέβαια καί ψάρια πού προσφέρουν νόστιιμη μέν, άλ
λά βαρειά τροφή. Τέτοιο ψάρι είναι ή παλαμίδα.

Τά βαριά ψάρια δεν πρέπει νά τρώγωνται τιν* 
γσνητά, γιατί έχουν πολύ λίπος. Οΐ διαιτολόγοι 
καί οί γιατροί συνιστοΰν νά γίνονται ψητά αυτά 
τά ψάρια. Δηλαδή, ή παλαμίδα, ό κολιός, τό σκου
μπρί, τό χέλι, ό τόννος ιολ.π. Γενικά δέ, όλα τά ψά
ρια δέν μαγειρεύονται ,μέ τόν ίδιο τρόπο. "Αλλα γί
νονται βραστά, άλλα τηγανητά, άλλα ψητά. Άπό 
τόν τρόπο τοΰ μαγειρέματος έξαρτάται κι’ ή νοστι
μάδα τοΰ ψαριού. Ή μαρίδα π.χ., γίνεται πάντοτε 
τηγανητή, όπως κΓ ό γαλέος. ‘Ο ροψάς άμως, μόνο 
βραστός τρώγεται.

'Ωραίος μεζές είναι τό αυγοτάραχο, καθώς καί 
τό συκώτι τοΰ ψαριοΰ. Τό αυγοτάραχο τρώγεται εί
τε φρέσκο (πάντα όμως τηγανητό), είτε παστό. Αν
τίθετα τό συχώτι τοΰ ψαριοΰ πρέπει νά τρώγεται 
πάντοτε βραστό. Προσοχή όμως, στό έξης: Δέν έν- 
δείκνυται ως τροφή τό συκώτι τής παλαμίδας καί 
τών λιπαρών ψαριών γενικά. Είναι προτιμότερο νά 
πετάγεται.

"Οπως είπαμε, ή περιεκτικότητα τών ψαριών 
σέ λευκρματοΰχες ουσίες είναι μεγάλη·. Γενικά, πε
ριέχουν: 13—22% λεύκωμα, 0,24—30% λίπος, 0,76 
—1,62% άλατα, ιδίως φώσφορο, άσβέστιο καί βιτα
μίνες. Ή θρεπτικότητα καί ή πεπτικότητά τους ποι
κίλλει κατά μέγεθος. Καλύτερα, ψάρια θεωρούνται 
τά μέσου μεγέθους. Τά μικρά ψάρια δέν είναι πολύ 
θρεπτικά, ένώ τά μεγάλα είναι συνήθως δύσπεπτα.

Ή θρεπτική άξία τών ψαριών έξαρτάται κΓ άπό 
τήν νωπότητά τους. ’Ιδού τώρα ή τροφική άξία τών 
πιό γνωστών ψαριών:

© 'Ο άστακός έχει κρέας τρυφερό κατά τό τέλοι: τής 
άνοίξεως, άλλά είναι δύσπεπτος. Ό φρέσκος ά
στακός περιέχει 14,11% λεύκωμα, καί 1,17% λί
πος καί σέ κονσέρβα 19,41% λεύκωμα καί 1,06 
λίπος.

© Τό αυγοτάραχο είναι ή πιό θρεπτική, τονωτική 
καί ευπεπτη φωσφορούχος τροφή.

& Ό μπακαλιάρος, φρέσκος έχει τουφερό, θρεπτικό 
καί εϋπεππο κρέας. Περιέχει 16,23% λεύκωμα καί 
0,33% λίπος. Έξ ίσου θρεπτικός είναι καί ό πα
στός, περιέχει περίσσότερο λεύκωμα (27,23%), 
άλλά δύσπεπτος.

• Ή γλώσσα έχει εΰπτεπτο κρέας καί περιέχει 15, 
40% λεύκωμα καί 0,50% λίπος.

® Οί γόπες είναι εύπεπτες καί νόστιμες. Νίστίιμα 
είναι καί τά καλαμαράκια, όχι όμως τόσο θρετ 
πτικά καί εύπεπτα.

• Δύσπεπτος, άλλά θρεπτικός είναι ό κέψαλος (πε
ριέχει 19,18% λεύκωμα καί 3,41% λίπος).

• Τό μπαρμπούνι είναι έλαψρό ψάρι, νόστιμο καί 
θρεπτικό. Περιέχει 19,5% λεύκωμα καί 4,5% λίπος

• Θρεπτικά καί πλούσια σέ φώσφορο καί λεύκωμα 
(11,20%) είναι τά μύδια. Είναι όμως δύσπεπτα 
κΓ έπικίνδυνα γιά δηλητηριάσεις κυράως λόγω 
τοΰ τόπου τής πραελεύσεώς τους. Τά μύδια εύδο- 
κιμούν κυρίως στις έκβαλές οχετών.

9 Βαρύ ψάρι είναι ή παλαμίδα, κυρίως ή μεγάλη. 
Έξ ίσου βαρύς καί δύσπεπτος είναι ό σολομός, 
πού περιέχει 19,22% λεύκωμα καί 10,56% λίπος,

9 Εύπεπτα. νόστιμα καί θρεπτικά ψάρια είναι οί 
συναγρίδες, οί σφυρίδες καί οί τσιπούρες. Οί τε
λευταίες περιέχουν 17% λεύκωμα ικαί 0,93% λίπος.

Τόπος καί χρόνος
"Ολα τά ψάρια δέν ευδοκιμούν σέ όλες τίς πε

ριοχές. "Οπως όλα τά ζώα τής ξηρός, έτσι κΓ ό 
κόσμος τοΰ βυθοΰ άναπτύσσεται περισσότερο έκεΐ 
πού θά βρή τίς καλύτερες συνθήκες διαβιώσεως. Υ
πάρχουν ψάοια, πού δέν θά τά βρήτε παρά σέ (ορι
σμένους τόπους. Ό καλός ψαράς πρέπει νά τό ξε
ρή αύτό. Π.χ., δέν θά βρή καλή σαρδέλλα σέ άλλο 
μέρος, παρά μόνο στήν Καλλονή τής Μυτιλήνης. Θά 
βρή παντού κεφάλους, σπάρους, τσιπούρες, λαβρά
κια. Άλλά τά πιό νόστιμα άπ’ αύτά τά ψάρια υπάρ
χουν στό ΠοτΓοαϊκό Κόλπο, στό Μεσολόγγι καί στήν 
Πρέβεζα. Στον Σαρώνικό άφθονοΰν τά μπαρμπού
νια καί ή μαρίδα. Ή πιό καλή μαρίδα όμως βρίσκε
ται στήν Κόρινθο. Άλλά δέν φτάνει νά ξέρουμε που 
θά βρούμε τό καλό καί νόστιμο ψάρι. Πρέπει νά 
γνωρίζουμε καί πότε θά τό βρούμε. Υπάρχουν νό
στιμα ψάρια πού είναι άνοστα σέ ύρισ!μ·ένες έποχές. 
Διότι η νοστιμάδα του ψαριού έξαρτάται άπό (ορι
σμένες προϋποθέσεις, πού υπάρχουν .μόνο σέ συγκε* 
κριμένες περιόδους. Δηλαδή: Συνθήκες καιρικές, 
θερμοκρασίας, πυκνότητος κΓ άλμυροτάτητος τού 
νερού, έπάρκεια όξυγόνου, καλή κο^ί άφθονη τροφή. 
Αυτές οί συνθήκες αλλάζουν μέ την έπσχή καί σέ 
κάθε είδος ψαριοΰ.

"Ετσι, ή μαρίδα καί τό μπαρμπούνι είναι πιό 
νόστιμα τόν χειμώνα. Τό νοστιμώτατο μπαρμπούνι 
είναι άνοστο τό καλοκαίρι. Ή κουτσομούρα όμως, 
ένα ψάρι συγγενές, τιμάς τό μπαρμπούνι, είναι πιό 
νόστιμη τό καλοκαίρι. Τό καλοκαίρι είναι έπίσης ή 
έποχή πού νοστιμίζουν περισσότερο τά μελανούρια. 
Ή τσιπούρα βρίσκεται σέ μεγάλη φόρμα τό καλο
καίρι. Καί οί κολιοί —τό ξέρουμε όλοι αύτό— τόν 
Αύγουστο.

X. κ.

ψάρια. Τό «οκαντίλι» είναι μιά μεγάλη πέτρα ά
σπρη, δεμένη μέ σκοινί. Τήν πετούν οί ψαράδες 
άπό τήν βάρκα, δημιουργούν θόρυβο μέσα στήν θά
λασσα καί τρομάζουν τά ψάρια, τά όποια προχω
ρούν πρός τό έσωτεριχό. Στό μεταξύ σηκώνουν τά 
δίχτυα, τό ένα μετά τό άλλο, καί τά ρίχνουν κον- 
τύτερα πρός τήν στεριά. Αύτό γίνεται συνεχώς καί 
μικραίνει ό κλοιός. Τό «οκαντίλι» δουλεύει άκατά- 
παυστα καί μάλιστα τήν ώρα πού σηκώνεται τό 
δίχτυ γιά νά ριχτή πιό ρηχά, ώστε νά μή μπορέ
σουν νά φύγουν τά ψάρια άπό τό πέρασμα. Όταν 
τά ψάρια παγιδευτούν σέ βάθος μικρό, τότε άρχίζει 
τό καμάκιασμα πάνω άπό τίς βάρκες, καί δέν ξε
φεύγει ούτε ένα.

Είναι ένα ψάρεμα θεαματικότατο καί πολύ άπο- 
δοτικό. Σέ καλή ψαριά καμακώνουν 500—1000 κιλά 
ψάρια. Ή διαδικασία αύτή βαστά σχεδόν μιά ολό
κληρη ήμερα. Είναι άρκετά άποδοτικό ψάρεμα, άλ
λά καί πολύ καταστρεπτικό.

Γρϋποι καί γρυπάκια
01 γρύποι καί τά γρυπάκια είναι μικρογραφία 

τής πεζότρατας, μέ τήν διαφορά ότι σέρνεται άπό 
τήν ξηρά μέ τά χέρια, τά δέ μάτια τού διχτυού εί
ναι μικρότερα. Μαζεύει άπό τόν βυθό τά πάντα, 
κυρίως δέ τόν γόνο τών ψαριών. Γιά τά παραπάνω

δύο άπαγορευμένα ψαρέματα, πού γίνονται κυρίως 
άπό έπαγγελματίες ψαράδες, δταν πιαστούν γίνε- 
ται κατάσχεσι καί καταστροφή τών έργαλείων καί 
έπιβάλλεται αύστηρότατο πρόστιμο.

Ντί - Ντί - Τί
Εκτός άπό τή δυναμίτιδα καί τόν φλόμο (ρί

χνουν σέ κλειστό θαλάσσιο χώρο άσθέατη κΓ ένα 
ειδικό χόρτο, πού μ’ αύτά τυφλώνονται ή δηλητη
ριάζονται τά ψάρια καί βγαίνουν έξω μόνα τους), 
υπάρχει καί μιά καινούργια σατανική έπινόησι ψα
ρέματος. Μέσα σέ μιά κάλτσα βάζουν, σέ μορφή 
σκόνης ή ζύμης, μεγάλης Ισχύος ντί-ντί-τί, πού τό 
άνακατεύουν μέ μιά άλλη σχετική φαρμακευτική 
ούσία. Ποντίζουν τήν κάλτσα άνάμεσα σέ βράχια 
πού φωλιάζουν ψάρια. Σιγά - σιγά διαλύεται τό ντί- 
ντί-τί, καί έρεθίζει τά ψάρια, άπό τά όποια πολλά 
ζαλίζονται κΓ άνεβαίνουν στήν έπιφάνεια τής θά
λασσας Λ μένουν στό βυθό, όπότε μαζεύονται μέ 
άπόχη ή καμακώνονται. Καθώς τά ψάρια πάνε νά 
φύγουν, μπλέκονται στά δίχτυα πού έχουν προη
γουμένως ρίξει οί £tj σ.τ/ι βράχια. Είναι
ένας άοκετζ..· ατοc.
πού.
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’Εντυπωσιακό άποτελέσμιοτα μιός αλιευτικής έκστραχείας.

Τά κνριώτερα είδη yαριών

Α
ΠΕΙΡΑ εΤναι τά εΤδη των ψαριών. Πολλά 
μάλιστα ι|>άρια έχουν άρκετά κοινά χαρα
κτηριστικά, ώστε νά είναι δύσκολο νά έξα- 
κριβωθ ή ταυτότης τους. Γι’ αΰτό, λίγοι 
• άνθρωποι γνωρίζουν καλά δλα τά ψάρια. 01 περισσό* 
τεροι τά μπερδεύουν καί δταν πάνε στην ψαραγορά, 

άγοράζουν άλλο ψάρι άπά έκείνο πού Θέλουν. Τό 
μπαρμπούνι π.χ., μοιάζει ττολύ μέ την κουτσαμού- 
ρα. ’Έχουν τό ’ίδιο σουλούπι, τά ίδια χρώματα, τά 
’ίδια μάτια. Διαφέρουν μόνο στό σχήμα τού κεφα
λιού. Τό μπαρμπούνι έχει καμπουρωτό κεφάλι. Τό 
έπάνω μέρος του κεφαλιού του σχηματίζει καμπύλη 
μέ^ρι την άκρη του ρόγχους. Άντιθέτως ή κουτσο- 
μουρα, έχει μέτωπο ίσιο, κοφτό. *Η μούρη της μοιά
ζει σάν κομμένη καί γι’ αυτό λέγεται κουτσονούρα. 
Ζή στόν βούρκο καί έχει άνοστο κρέας. Γενικώς 
είναι κατωτέρας ποιότητος ψάρι. Σύγχυσι έπίσης 
γίνεται, μεταξύ μαρίδας καί τσέρουλας, μεταξύ 
σαργού ή σκαθαριού καί τσιπούρας, μεταξύ λιθρι- 
νιού καί μπάλά κ.ά.

@ "Ενα άλλο σημείο πού πρέπει νά προσέξη ε
κείνος πού Αγοράζει ψάρια, είναι νά ξεχωρίση τά 
φρέσκα οπτό τά μπαγιάτικα. "Οσο περισσότερο 
φρέσκο είναι ένα φάρι, τόσο περισσότερο αξίζει.

Πώς δμως θά δρουμε άν ένα ψάρι είναι φρέσκο, 
δταν πάμε στην αγορά ή μάς τό σερβίρουν στό ε
στιατόριο; ‘Ο χρόνος, μέσα στόν όποιο διατηρούν 
την φρεσκάδα τους τά ψάρια, δεν είναι ό ίδιος γιά 
δλα% Υπάρχουν ψάρια πού διατηρούνται φρέσκα, 
χωρίς ψύξι, είκοσι περίπου ώρες άπό την στιγμή 
πού βγήκοτν άπό τό νερό, καί άλλα μόνο πέντε - έξη 
ώρες.

Έξ άλλου, ή διατήρησι τής φρεσκάδας έξα,ρτά- 
ται άπό τά έντόσθια καί άπό τόν τρόπο πού πιά
στηκε τό ψάρι. "Αν βγούν τά έντόσθια διατηρούν
ται περισσότερο. ’Εκείνα πού κτυπηθηκαν μέ κα
μάκι ή στραπατσαρίστηχαν μέσα στόν σάκχο τής 
τράτας, ύφίστανται γρήγορη άποσύνθεσι.

• Φ Τό φρέσκο ψάρι διακρίνεται κυρίως άττό την 
μυρουδιά του. Έκείνο πού είναι άπαλύτως φρέσκο, 
είναι τελείως άοσμο. "Οταν άρχίση νά «μυρίζη Θά
λασσα», έξακολουθεϊ βέβαια νά είναι φρέσκο, άλλά 
βρίσκεται στό πρώτο στάδιο τής άποσυνθέσεως. 
'Αργότερα, τό ψάρι έχει μυρουδιά, λιγώτερο θάλασ
σας καί περισσότερο ψαριού (δεύτερο στάδιο άπο
συνθέσεως) καί έν συνεχεία, βαρειά άλλά εύχάριστη 
μυρουδιά (τρίτο στάδιο άποσυνθέσεως). Άπό έκεΐ 
καί έπειτα τό ψάρι μυρίζει άσχημα.

’Εκτός δμως άπό την μυρουδιά, άλλα χαρακτη
ριστικά στοιχεία γιά την διαπίστωσι τής φρεσκά
δας τού ψαριού είναι :

α) Ή ράχη : "Οταν είναι σκληρή, σφιχτή καί 
ντούρα, έχουμε φρέσκο ψάρι (άν καί ό πάγος δίδη 
σ’ δλα τά ψάρια κάποια σκληράδα καί άκαμψία).

β) Ή κοιλιά : Τό φρέσκο ψάρι έχει άψογη, ά
θικτη καί σπάραχνο κόκκινο.

γ) Μάτι : Καθαρό καί ζωηρό. Ψάρι μέ Θολό 
μάτι, δέν είναι φρέσκο.

'Οδηγός φαριών
’Αναφέραμε πιό πάνω, δτι τά είδη τών ψαριών 

είναι άπειρα καί δύσκολο νά έξακριβωθή ή ταυτό- 
της τους. Θά παραθέσουμε τά κυριώτερα είδη, άπό 
έκεϊνα πού πιάνουν oj ijpoooiτέχνες ψαράδες στίς έλ- 
ληνικές ^ οδηγό στούς

£|ένδι<

κοιλιά. Τό βάρος της φθάνει μέχρι 650 γραμμά
ρια. ΓΟΦΑΡI : Σπάνιο ψάρι, μέ ανοιχτό μολυβί 
χρώμα, πρός τό πράσινο καί βάρος μέχρι τέσσερα 
κιλά. ΓΥΑΟΣ : Καστανή ή πράσινη ράχη, λευκή 
κοιλιά, μυτερό ρόγχος, μικρά μάτια, κρέας νοστι- 
μώτατο, βάρους μέχρι 150 γραμμάρια. ΖΑΡΓΑΝΑ: 
’Αφρόψαρο μέ φιδίσιο σώμα, μεγάλη σουβλερή μύτη, 
ράχη πρασινωπή, βάρος Hi έως 2 κιλά. ΚΕ* 
ΦΑΛΟΣ : Άπό τά γνωστότερα ψάρια Σώμα μα·< 
κρόστενο, ασημένιο σταχτί, . ράχη πρός τό μαύ
ρο, κοιλιά λευκή. ΚΟΛΙΟΣ : Μακρόστενο κυλινδρι
κό σώμα, γαλάζιο καί πράσινο, με σκούρες κυμα
τιστές γραμμές στήν ράχη καί βάρος μέχρι 650 
γραμμάρια. ΛΑΒΡΑΚΙ : Ασημένια έμφάνισι μέ 
σπαθάτο σώμα, νοστιμώτατο, βάρος μέχρι έπτά κι
λά. Α1ΘΡΙΝΙ : Εκλεκτό ψάρι μέ λεπτό καί λίγο 
πλατύ σώμα, σταχτοκόκκινο, βάρος μέχρι 650 
γραμμάρια. ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ : Πλατύ ιμάλλον σώμα, μέ 
χρώμα ασημένιο πρός τό κυανόμαυρο (στό σημείο 
πού συνδέεται ή ουρά μέ τό σώμα, έχει ένα μαύρο 
ζονάρι). ΠΕΡΚΑ : Μικρό πετρόψαρο, μέ μακρουλό 
σώμα καί ωραία χρώματα, καστανό, κόκκινο, γαλά
ζιο καί λευκό, βάρος μέχρι 300 γραμμάρια. ΡΟ- 
ΦΟΣ : Μεγάλο πετρόψαρο, χ οντρε)καιμωμ έν ο, μέ 
ζωηρό καστανό χρώμα καί κίτρινες βούλες, μεγάλο 
κεφάλι καί στόμα. Τό βάρος του φθάνει μέχρι 40 
κιλά! ΣΑΛΠΑ : Μικρό ψάρι, πού μοιάζει μέ τό 
μελανούρι, έχει σταχτί χρώμα μέ! χρυσοκίτρινες 
γραμμές. ΣΑΡΓΟΣ : Κοντόφαρδο ψάρι, μέ γκρίζο 
χρώμα, μαύρα ζωηρά μάτια, (ένα στήν ούρά καί 
ένα στήν ρίζα του κεφαλιού), βάρος μέχρι 1.250 
γραμμάρια. ΣΚΑΡΟΣ : Γευστικό ψάρι μέ κτυπητά 
χρώματα καί σώμα πού μοιάζει έκείνο τού μελα- 
νουριού, ψαρεύεται στά παράλια τής Κρήτης καί 
τής Δωδεκανήσου. ΣΚΟΡΠΙΟΣ : Κοντόχοντρο πε
τρόψαρο, μέ φαρμακερά άγκάθια καί πολλά κόκκα- 
λα, χρώμα καστανσπράσινο ή κόκκινο, διαφόρων με
γεθών. ΣΠΑΡΟΣ : Μικρό ψάρι, μοιάζει μέ τό με
λανούρι καί στό χρώμα μέ τό σαργό (πρασινίζει 
έλαφρά στήν ράχη). ΣΤΕΙΡΑ: Μεγάλο πετρόψαρο 
μέ χρώμα καστανό, κανονικό σώμα, νόστιμο κρέας 
καί βάρος μέχρι 7— 9 κιλά. ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ : Άπό 
τά περισσότερο γνωστά ψάρια, μεγάλοι μέ νό
στιμο κρέας, χρώμα άσημένιο πρός τό γαλάζιο ή 
πρός τό ρόδινο, βάρος υέχρι δώδεκα κιλά. ΣΦΥ
ΡΙΔΑ : Μεγάλο πετρόψαρο, άπό τά έκλεκτότερα τής 
ελληνικής θάλασσας, πού μοιάζει μέ τήν στείρα, μέ 
βαθύ σταχτί χρώμα, κρέας νόστιμο καί τρυφερό. 
ΤΣΕΡΟΥΑΑ : Λίγο μεγαλύτερη καί πλατύτερη άπό 
τήν μαρίδα, καί πιό άνοιχτό χρώμα, πολλά κόκ- 
καλα καί άνοστο κρέας. ΤΣΙΠΟΥΡΑ : Αρκετά με
γάλο καί ωραίο ψάρι, παχύ, μέ ασημένια χρώματα 
καί γαλάζιους καί χρυσούς .ιριδισμούς, σώμα κα
νονικό, λίγο πλατύ, κεφάλι καμπουρωτό, κρέας νό
στιμο, βάρος μέχρι 2Vi κιλά. ΦΑΓΓΡI : ’Εκλεκτό 
ψάρι, μοιάζει μέ τήν συναγρίδα, χρώμα πρός το 
χρυσοκόκκινο, μέ κεφάλι πιό χονδρό άπό τής συνα
γρίδας. ΦΡΙΣΣΑ: Μοιάζει μέ μεγάλη σαρδέλλα, 
άλλοτε πλατεία καί άλλοτε στενή, διακρίνεται άπό 
τήν σαρδέλλα άπό μία κίτρινη ρίγα πού έχει στό 
πλευρό. ΧΑΝΟΣ: Μικρό πετρόψαρο, μέ χρώμα κι
τρινωπό καί καστανά ζωνάρια, νόστιμο κρέας.

φ Φυσικά, υπάρχουν καί πολλά άλλα είδη ψα
ριών, πού ψαρεύονται στίς ελληνικές θάλασσες, άπο 
έρασιτέχνες ψαράδες. Δέν άναφέραμε στόν ανωτέρω 
κατάλογο τό μπαρμπούνι, γιατί τό έκλεκτό αύτό 
ψάρι πιάνεται μέ δίχτυα άπό τούς έπαγγελματίες 
ψαράδες. ν

Κ ·

Η
ΑΥζΗΣΙΣ του .άριθμοΰ τών ψαράδων κα
θώς καί διάφορα βάρβαρα μέσα αλιείας 
πού χρησιμοποιούνται άπό ώρισμένους ά- 
συνειδήτους έχουν προκαλέσει μιά σημαν
τική μείωσι τών ψαριών στίς θάλασσες μας. Μά 
πρέπει νά σημειώσουμε δτι καί τά ψάρια έχουν ά- 

ναπτύξει κι’ αυτά συστήματα γιά τήν αυτοάμυνα 
τους. Άπό αιώνες τώρα τά ψάρια έχουν φαίνεται 
καταλάβει οτι οί κίνδυνοι πού τά άπειλούν καί 
μάλιστα σέ ώρισμένα σημεία τής θαλάσσης, προ
έρχονται άπό ένα κόσμο διαφορετικόν άπό τόν δι
κό τους. ’Έτσι, τά καλύτερα ε’ίδη τών ψαριών έ
χουν, όπως υποστηρίζεται, πονηρευθή τόσο πολύ 
ώστε τό νά τά πιάση κανείς μέ τά συνηθισμένα ερ
γαλεία τής ψαρικής γίνεται συχνά άθλος.

Δέν^ άρκεϊ^ λοιπόν νά εχη κανείς καλά έργαλεΐα 
•ψαρικής, πρέπει νά ξέρη καί νά τά μεταχειριστή 
κατάλληλα. Τό ψάρεμα είναι ένα σπόρ μέ Ιδιαί
τερη ποικιλία, γιατί ή κάθε περιοχή έχει τά μυστι
κά της, καί τό κάθε ψάρι έχει κΓ αυτό τά μυστικά 
του. Πρέπει δηλαδή νά γνωρίζη κανείς τίς πονηρι
ές τών ψαριών καί τά συστήματα τής άμύνης των. 
ΕΤναι επομένως άπαραίτητο ό ψαράς νά ξέρη νά 
διαλέξη τά μέσα έκεϊνα πού ταιριάζουν καλύτερα 
στό είδος τού ψαριού πού θά ψαρέψη, καθώς καί 
τήν περιοχή δπου ελπίζει νά τό βρή.

Ό άρχάριος ψαράς
Πώς μπορεί νά άρχίση ό υποψήφιος ψαράς; 
Μπορεί νά άρχίση εμπειρικά, άκολουθώντας κά

ποιον φίλο ή γνωστό του καί μιμούμενος τά συ- 
στήματά του. Αύτό έχει βέβαια τό καλό δτι ή εΐ- 
σαγωγή στήν τέχνη τού ψαρέματος γίνεται άκοπα 
καί ξέγνοιαστα. Μά έχει καί τό μειονέκτημα δτι 
χάνει ό νεοφώτιστος ένα μεγάλο μέρος τής άπο- 
λαύσεως πού είναι ή άνακάλυψις δλων τών ποικι
λιών καί τών συγκινήσεων πού προσφέρει τό 
ψάρεμα.

Οΐ αυτοδίδακτοι ψαράδες χαίρονται ίσως πο
λύ περισσότερο καί πολύ πιό πολύπλευρα αυτήν 
τους τήν δραστηριότητα. Τό ψάρεμα είναι τέχνη 
ιδιαίτερα προσωπική καί ό κάθε ψαράς καταλήγει 
νά διαμορφώνη μιά δική του μέθοδο, άποκλειστι- 
■κή, άτομική σχεδόν. Πώς θά κατακτήση αυτήν τήν 
μέθοδο; "Ενας τρόπος είναι νά διαβάση πρώτα με
ρικά γιά τό ψάρεμα στά σχετικά βιβλία. Καί με
τά νά πάη μερικές φορές χωρίς καθόλου έργαλεΐα 
ψαρικής σέ μέρη κοντινά, δπου ξέρει δτι θά βρή 
ψαράδες νά ψαρεύουν. 'Εκεί θά καθήση απλώς κον
τά τους καί θά παρακολουθή τί κάνουν, προσπαθών
τας νά ξεσηκώση τήν τεχνική τους. Σέ τρίτο στά
διο θά άγοράση τά άινλούστερα μέσα ψαρικής, ένα 
καλαμίδι, μερικά άγκίοτρια κλπ. καί θά παη νά 
έγκατασταθή σέ κάποιο μώλο, κοντά σ’ αυτούς 
τούς γέρους ψαράδες που βλέπουμε σέ δλα τά μι
κρά λιμάνια. Είναι σίγουρο πώς αυτοί oi βετε
ράνοι τής ψαρικής, πού άπό τήν πρώτη ματιά θά 
τόν καταλάβουν γιά αρχάριο, θά προθυμοποιηθούν 
νά τού δώσουν τό πρώτο του πρακτικό μάθημα. ’Άν 
μάλιστα εχη μαζί του λίγον καλό καπνό γιά τήν 
πίπα τους, κανένα τσιγάρο, λίγο κολατσιό, μπορεί 
νά άρχίση μαζί τους μιά γερή φιλία καί πολύ χρή
σιμη γιά τήν «αλιευτική του έκπαίδευσι».

"Ετσι τριγυρίζοντας άπό ακροθαλασσιά σέ ά- 
κροθαλασσιά καί πλουτίζοντας διαρκώς τίς αρχι
κές του γνώσεις, ό νεοφώτιστος ψαράς θά γίνη σέ 
λίγο ειδικός, θά εχη μάθει ένα πλήθος λεπτομέρει
ες γιά τά ψάρια καί γιά τίς περιοχές τους καί. γιά 
τά καταλληλότερα μέσα πού πρέπει νά χρησιροποιή 
στήν κάθε περίπτωσή 6ά εχη άνακαλύψη, μέ άλλα 
λόγια, τίς χαρές τού ψαρέματος.
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Σέ ήλικία 80 έτών.. 6 συγγραφέας 
τοΰ Φαντομά, ό Μαρσέλ Άλλαίν, 
συνεχίζει τό έργο του. Μέχρι σή
μερα έχει γράψει 597 τόμους καί 
τώρα έτοιμάζεται νά «σκοτώση» 
τόν ήρωά του.

Ό δημιουργός ένός θρυλικού κακοποιού άναγγέλλει:

’Εδώ καί πενήντα ίτττά χρόνια ό Φαντομάς, ό 
«κατ' έ^οχήν κακοποιός» τής λαϊκής άστυνομικής 
φιλολογίας, ζή καί βασιλεύει, άχμαϊος καί άηττη- 
τος. ’Αλλά ό συγγραφέας του, ό Μαρσέλ 'Αλλαίν, 
πού εχει ξεπεράσει τά ογδόντα χρόνια του Ιχει 
ήδη έπίσης προνοήσει καί γιά τόν έπίλογο, 
που θά βάλη τέλος σέ μιά όπτό τις πιό έκπληκτικές 
σταδιοδρομίες. Στήν κατωτέρω συνέντευξι, ό Μαρ
σέλ Άλλαίν άφηγεΐται πώς δημιούργησε τόν Φαν
τομά, πώς έζησε μαζί του καί πώς θά τόν πεθάνη — 
υστέρα άπό τόν δικό του θάνατο.

ΠΑΡΙΣΙ. Ιούλιος.

Ε
ΙΝΑΙ 83 έτών. Έχει γράψει 597 βιβλία: πε
ρισσότερα καί άπό τόν Σιμενόν. Είχε καί έ- 
ζακολουθεί νά έχπ ένα τεράστιο κοινό, κι’ 
όμως κανείς σχεδόν δέν ξέρει τ' όνομά του. 

Τοΰ συνέβη μιά παράζενη περιπέτεια: τό πρόσωπο 
πού δημιούργησε καί άπαθανάτισε έρριζε τόν ίδιο 

στή σκιά. Ποιός ζέρει τόν Μαρσέλ Άλλαίν; Αλλά 
ποιός δέν ζέρει τόν Φαντομά ;

Γιά έκαιτομμύρια άναγνώστες αύτό τό όνομα εί
ναι διάσημο. Τά βιβλία, στά όποια ό Φαντομάς εί
ναι ό On’ 0pt0. 1 ήρως, έχουν έκδοθή σέ 22 γλώσ
σες, περιλαμβανομένης καί τής άραβικής. Χωρίς νά 
άναφέρουμε τίς άναδημοσιεύσεις στόν καθημερινό 
Τύπο καί στά έβδομαδιαία περιοδικά, τις προσαρμο
γές γιά τό ραδιόφωνο, τόν κινηματογράφο κλπ. Μέ 
λίγα λόγια, τά «τιράζ» τοΰ Φαντομά κοντεύουν νά 
ζεπεράσουν έκείνα τής Βίβλου. Γιά ένα «πρόσωπο» 
πού δέν είναι παρά πενήντα έτττά έτών—ό πρώτος 
τόμος έμφανίσθηκε τό 1911—αύτός ό κύκλος ζωής 
είναι άζιοζήλευτος.

Ό Φαντομάς ήταν καρπός μιάς συνεργασίας. Τά 
πρώτα τριάντα δύο έπεισόδια τής σειράς ό Μαρσέλ 
Άλλαίν τά έγραψε μαζί μέ τόν φίλο του Σουβέστρ. 
Αλλά τό 1914 ό Σουβέστρ πέθανε. Τόν Αύγουστο 
του ίδιου έτους ξέσπασε ό πόλεμος. Ό Μαρσέλ 
Άλλαίν πήρε τή σημαία καί δημοσίευσε μόνος του 
δώδεκα καινούργια έπεισόδιο: τό τελευταίο έμφα
νίσθηκε τό 1964.

Σήμερα, παρά τήν προχωρημένη ήλικία του, ό 
Μαρσέλ Άλλαίν διατηρεί ζωηρή τή ματιά του καί 
κοφτερή τή γλώσσα του. Αλλά είναι δυσαρεστημέ- 
νος. Τό έργο του είναι πάντοτε τής μόδας, καί μά
λιστα oi ταινίες πού γυρίσθηκαν μέ βάοι τά βιβλία 
του καί μέ πρωταγωνιστές τόν Ζάν Μαραί καί τόν 
Λουΐ ντέ Φυνές, γνώρισαν έκπληκτική έπιτυχία. Καί 
αυτό άκριβώς είναι πού άνησυχεϊ τόν Άλλαίν, έως 

; τό σημείο μάλιστα νά σκέπτεται νά έναγάγη τήν 
κινηματογραφική έταιρία Γκωμόν, πού κατέχει τά 
δικαιώματα τής κινηματογραφικής μεταφοράς του 

; «Φαντομά».
— Αλλοίωσαν τή φύσι τοΰ έργου, λέει ό Άλλαίν. 

Ό «Φαντομάς» είναι ένα λυρικό άστυνομιχό μυθι
στόρημα. Στήν όθόνη έγινε μιά μπουφονική φάρσα. 
Ή αίθουσα ξεκαρδίζεται. Δέν είναι αύτός ό σκοπός 
πού έπεδίωξα έγώ.

Ό Μαρσέλ Άλλαίν, παρά τήν προχωρημένη ήλι- 
κία του, άνατττύσσει έντυπωσιακή δραστηριότητα.

. ‘Οδηγώντας τή «Μερσεντές» του—τό αύτοκίνητο εϊ·
\ ναι ένα άπό τά πάθη του-πηγαίνει κάθε έβδομάδα 

στό Βέλγιο γιά νά πάρη μέρος στήν έπεξεργασία 
ένός τηλεοπτικού προγράμματος σέ συνέχειες. Στήν 
ίδια τή Γαλλία έπίσης έργάζεται. Γιατί είναι ό τε
λευταίος άπό τούς μεγάλους συγγραφείς άναγνω- 
σμάτων σέ συνέχειες. 01 άλλοι άστυνομικοί συγγρα
φείς έχουν πεθάνει: ό Μωρίς Λεμηλάν, συγγραφέας 
τοΰ «Άρσέν Λουπέν», ό Γκαστόν Λερού.

Ή έπιτυχία μέ τή «Χρυσή χαίτη))
Ό Μαρσέλ Άλλαίν γεννήθηκε τό 1885. Προέρχε- 

,- ται άπό οίκογένεια μεγαλοαστών: ό πατέρας του 
> ήταν δικηγόρος καί διδώκτωρ τής Ιατρικής, ό παπ
ί; ποΰς του καθηγητής πανεπιστημίου, ό άλλος παπ
ί ηούς του γιατρός. “Ολα τόν κατηύθυναν νά άσκήση 
Γ ένα έλεύθερο έπάγγελμα.
£ Στά εϊχοσί του χρόνια ό νεαρός Άλλαίν πήρε 

τό πτυχίο του τής νομικής καί μπήκε ώς άσκούμε- 
|[>νος σ’ ένα γραφείο. Όπως καί οί συνάδελφοί του, 
ψ φορεί ρεντιγκότα, σκληρό κολλάρο κοί ψηλό καπέλ- 
a λο. Ή οίκογένειά του εύχεται κα ελπίζει ότι ό

' Π·ΓΤ"ΙΙΙ «ttMMt·——■

Μαρσέλ θά Λαντρευτή τήν κόρη τοΰ δικηγόρου στοϋ 
όποιου τό γραφείο έργαζόταν. Αλλά ό Μαρσέλ ά* 
γαπά κάποια άλλη. Αύτό άρκεί. Πέτα τήν τήβεννο 
καί δέν όνειρεύεται πλέον παρά νά γράψη.

— Πολύ καλά, τοΰ λέει ό πατέρας του. θέλεις 
νά ζήσης τή ζωή σου; Ζήσε την! Αλλά σοΰ κόβω 
τά πρός τό ζήν καί σέ ειδοποιώ άτι ή περιπέτεια 
δέν θά σοΰ £γή σέ καλό.

Αλλά ό πατέρας τοΰ Μαρσέλ πλανάται: ή περι
πέτεια έπρόκειτο νά φέρη μεγάλη τύχη στόν όπα- 
δό της.

Ή πρώτη του έμφάνισι υπήρξε μέτρια. Ό Άλ
λαίν δοκιμάζει νά ζήση δημοσιεύοντας διηγήματα 
στις έφημερίδες. Τό πρώτο πού παρουσιάζει στόν 
«Μικρό Παριζιάνο», γίνεται δεκτό. Ό Μαρσέλ άγαλ- 
λιδ όταν τό βλέπη νά δημοσιεύεται. Αλλά όταν 
περνά άπό τό ταμείο, γρήγορα προσγειώνεται. Τόν 
πληρώνουν, βέβαια, άλλά άποκαλύπτεται άτι τό άλο 
πράγμα είναι μιά φάρσα τής τύχης. Ό συνώνυμός 
του Νοέλ Άλλαίν, τραγουδιστής πολύ δημοφιλής 
τήν έποχή έκείνη, είχε τή συνήθεια νά γράφη, καί 
τά γραφτά του γίνονταν στίς έφημερίδες δεκτά μέ 
κλειστά μάτια. Μπέρδεψαν λοιπόν τόν Μαρσέλ μέ 
τόν τραγουδιστή καί έτσι δημοσίευσαν τό διήγημά 
του...

Μολοντούτο, ό Μαρσέλ πήγε καί βρήκε τόν διευ
θυντή, τόν Λεόν Λαφάργκ, καί τοΰ έξομολογήθηκε 
καταλεπτώς τίς φιλοδοξίες του: ήθελε νά γίνη δη
μοσιογράφος, καί μάλιστα μεγάλος. Λίγο έπειδή τόν 
συμπόνεσε, λίγο γιά νά άπαλλαγή άπό τόν ένοχλη- 
τικό έπισκέπτη, ό Λαφάργκ τοΰ υποδεικνύει νά πάη 
νά πάρη συνέντευξι άπό τήν «Χρυσή χαίτη», διάση
μη ξανθειά τοΰ «έπαγγέλματος», ή οποία είχε συλ- 
ληφθή καί έκρατείτο στήν άπομόνωσι.

ΟΙ διασημότεροι δημοσιογράφοι δέν 
τορθώσει νά πλησιάσουν τήν «Χρυσή χαίτη». ΤΙ θά 
μπορούσε νά κάνη ό Μαρσέλ Άλλαίν, αύτός ό άρ- 
χάριος, πού ή πέννα του έσταζε άκόμη γάλα;

Κι’ όμως! Ό Μαρσέλ Άλλαίν φορεί μιά τήβεν
νο, μπαίνει στό άπαγορευμένο οίκημα μέ τό κεφάλι 
ψηλά καί, τέλος, μέ διάφορα ψέματα καί τεχνάσμα-

05 περιπέτειες τού Φαντομά διαβάστηκαν ή μάλλον 
ρουφήχτηκαν κυριολεκτικά άπό πολλές γενιές. Μ’ 
αύτή τήν εικόνα στό έζώφυλλο, τήν γεμάτη μυστή
ριο, οί λαϊκές έκδόσεις των περιπετειών του χάλα
σαν κυριολεκτικά κόσμο.

τα, άφοΰ βγάζει τήν τήβεννο, φθάνει στό κελλί τής 
'Ωραίας. Έκείνη δείχνεται συγκροτημένη. Τόν παίρ
νει γιά άστυνομικό πού πήγε νά τής πάρη λόγια. 
Τότε ό Μαρσέλ Άλλαίν τά παίζει όλα γιά δλα. Τής 
λέει ότι είναι νέος, ότι έχει άνάγκη άπό χρήματα, 
μέ λίγα λόγια ότι παίζει τήν καρριέρα του. Ή ‘Ω
ραία συγκινεΐται καί τοΰ μιλά. Δέν τά λέει όλα βέ
βαια, πάντως λέει άρκετά γιά νά δώση στόν Μαρ
σέλ τήν Ιδέα ένός έξοχου ρεπορτάζ, ένός άληθινοΰ 
δημοσιογραφικού άθλου.

Βγαίνοντας άπό τή φυλακή γεμάτος χαρά, ό 
Μαρσέλ στρώνεται καί γράφει τό πρώτο του «μεγά
λο ρεπορτάζ». Καί τό πηγαίνει θριαμβευτικά στήν 
έφημερίδα. Δυστυχώς όμως έκεί κρίνουν ότι τό κομ
μάτι είναι πολύ ώραϊο γιά νά είναι άληθινό. Τόν 
συγχαίρουν γιά τή φαντασία του, τόν πληρώνουν 
κιόλας μέ 500 φράγχα-βασιλική άμοιβή—άλλά τό 
«μυθιστόρημά)) του δέν μπορούν νά τό δημοσιεύ
σουν γιά άληθινό...

'Οπωσδήποτε, ό Λεόν Λαφάργκ, συγκινημένος ά
πό τόν οίστρο τού Άλλαίν, τόν προσέλαβε στόν ((Μι
κρό Παριζιάνο».

"Ενας τίτλος μέσα στό «μετρό»
Λίγους μήνες άργάτερα, κοινοί φίλοι συνέστη

σαν τόν Μαρσέλ ’Αλλαίν στόν Πιέρ Σουβέστρ. Ό 
Σουβέστρ ήταν ήδη «φθασμένος» δημοσιογράφος. 
’Εργαζόταν σέ μερικές έγκυρότατες έφημερίδες 
καί, θέλοντας νά άκδώση μιά τεχνική άπιθεώρησι, 
έψαχνε γιά συνεργάτη. Ζήτησε λοιπόν άπό τόν Άλ
λαίν νά τοΰ γράψη ένα άρθρο γιά ένα καινούργιο 
φορτηγό αύτοκίνητο. ‘Ο Άλλαίν άγνοοΰσε έντελώς 
τό θέμα. Άλλά αύτό δέν τόν έμπόδιοε νά έπιδώση, 
δύο ώρες άργότερα, ένα κείμενο 17 σελίδων στόν 
Σουβέστρ, ό όποιος έντυπωσιάσθηκε καί τόν προσ
έλαβε άμέσως. Πολύ γρήγορα τό άφεντικό άντελή- 
φθη ότι ό νεοπροσληφθείς ύπάλληλός του δέν είχε· 
καί πολύ σταθερή τεχνική κατάρτισι. Άλλά ήταν 
πλέον άργά: είχαν ήδη γίνει φίλοι.

Καί ή συνεργασία τους άρχίζει. Δημοσιεύουν με
ρικές έπιφυλλίδες σέ διάφορα έντυπα καί μιά μέρα 
ό έκδότης Άρτέμ Φαγιάρ τούς ζήτησε ένα μυθιστό
ρημα μέ άστυνομικές περιπέτειες — βρισκόμαστε 
στά 1911 καί ή έκφρασι «άστυνομικό μυθιστόρημα» 
δέν έχει άκόμη γεννηθή. Όσο γιά τό θέμα, τό ά
φηνε στήν έκλογή τους.

—“Ετσι γεννήθηκε ό πρώτος «Φαντομάς», λέει 
χαμογελώντας ό Μαρσέλ Άλλαίν. Τόν γράψαμε μέ
σα σέ δέκα μέρες. Καθώς φεύγαμε άπό τοΰ Φαγιάρ, 
μέσα στό μετρό, μοΰ ήρθε ένας τίτλος: Φαντόμ- 
Φαντομύς. Ό Σουβέστρ τόν σημείωσε. Όταν ό Φα· 
γιάρ μάς ρώτησε τόν τίτλο, ό Σουβέστρ τοΰ έδειξε 
τό καρνέ του. Ό Φαγιάρ διάβασε λάθος καί είπε: 
«Φαντομάς» Είναι θαυμάσιο!». ’Ετσι γεννήθηκε 
ό τίτλος.

Σέ λίγο σωροί μέ άντίτυπα τοΰ «Φαντομά» ήσαν 
στοιβαγμένοι στά βιβλιοπωλεία. Πολύ άνήσυχοι ό 
Σουβέστρ καί ό Άλλαίν, βλέποντας αυτές τίς στοί
βες, έφθασαν στό συμπέρασμα ότι ό Φαγιάρ είχε 
πέσει έξω στόύς ύπολογισμούς του: είναι φανερό, 
σκέφθηκαν, τό βιβλίο δέν πουλιέται. Καί πήγαν 
στόν έκδοτιχό οίκο γιά νά πληρωθούν τά 2.750 

: φράγκα πού είχαν συμφωνήσει, άλλά διεφώνησαν 
μέ τόν ταμία, ό όποιος τούς παρέπεμψε στόν Φα- 
γιάρ. ’Εκείνος έδωσε ένα τσέκ στόν Μαρσέλ Άλ
λαίν, ό όποιος άνεφώνησε:

— Πώς! 25.000 φράγκα!
Τότε ό Φαγιάρ είπε ψυχρά:
— Κύριε, δέν ξέρετε άνάγνωσι. Είναι 250.000 

φράγκα καί όχι 25.000. Καί δέν πρόκειται παρά γιά 
προκαταβολή. Σάς πληροφορώ, ότι έξ αιτίας σας ά· 
ναγκάσθηκα νά άγοράσω πιεστήρια, γιά νά άνταπο- 
κριθώ στή ζήτησι!

- Ή έζήγησι ήταν άπλή, λέει ό Μαρσέλ Άλλαίν. 
Οί στοίβες τού «Φαντομά» στά βιβλιοπωλεία ήσαν 
άνατυπώσεις!

Ή άλήθεια είναιρ*χε. κάνει καλή
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ητικΑ» 
όκηνοθέτη ηον 
τον «ταράζει τά

*0 Φεντερίκο Φελλίνι, στό γύρισμα τής ταινίας του «β'ι».

γυρίζει τώρα ό Φελλίνι
χής» κ. Φελλίνι; Σέ τΐ χρησιμεύει, 
τι ένδιαφέρει;

«"Αν ήμουν κοινωνιολόγος θά εί
χα έτοιμη τήν άπάντησι. θά μπορού- 
οα νά πω ότι ή Ρώμη τής παρακμής 
μοιάζει πολύ μέ τόν δικό μας κόσμο; 
Λ ίδια μανία γιά κατάκτησι τής ζωής, 
ή ίδια βιαιότητα, ό ίδιος ξεπεσμός των 
ήθικων άρχών καί των Ιδεολογιών, ή 
ίδια άπελπισία καί κούρασι. θά μπο* 
ροΰοα νά πώ ότι οί δύο ήρωες μοιά
ζουν πολύ μέ τούς χίηπυς: όηως καί 
αύτοί, ύηακούουν μόνο στό σώμα 
τους, άναζητουν ατά ναρκωτικά μιά 
νέα διασκέδασι, άρνούνται τά προ
βλήματα. θά μπορούσα1 νά τά πω άλα 
αύτά, καί μακάρι νά ήταν έτσι. "Ο
μως καμμιά άπό αύτές τίς ώραίες έ- 
ξηγήσεις δέ μοΰ κάνει);.

— Γιατί όμως;
«Γιατί μόνο μιά ταινία τόσο δια

φορετική θά μπορούσε νά μέ βγάλη 
άπό τήν άπραζία. Μόνο σ’ αύτό τό 
έγχείρημα τό τόσο απομονωμένο ξα
ναβρίσκω κάποια χαρά. Μού δίνει τήν 
αΐσθησι ότι ή δημιουργικότητά μου 
δέν έζαντλήθηκε, ότι μπορώ άκόμη 
νά είμαι ζωντανός. Πρόκειται γιά μιά 
αΐσθησι πού έχω καιρό νά τή δοκι
μάσω. Πίστευα ότι τήν έχω χάσει γιά 
πάντα;;.

— Πολλοί τό πίστευαν. *
«Ό πρώτος ήμουν έγώ, πού είχα 

προλάβει στό «8‘/a» τήν κρίσι πού έ- 
πρόκειτο νά μέ βρή τώρα στά σοβα
ρά. Φοβερή κατάστασι. 'Ολόκληρα 
κομμάτια τής ζωής μου τά είχα έξ· 
αντλήσει σέ ταινίες. Γιά πολλά χρό
νια δέν ύπήρχα παρά μόνο στή δου
λειά μου: όταν καί αύτήν τήν έκανα 
θέμα τής άφηγήοεώς μου, δέν μού 
έμεινε πιά τίποτε άλλο. Ήμουν ά
δειος. Δέν ένοιωθα άγωνία. Μόνο μιά 
τεράστια άπόσπασι. "Ηξερα άκόμη νά 
γυρίσω ένα φίλμ, άλλά άπεναντι στή 
δουλειά μου ήμουν βαθύτατα ξένος. 
Συνέχιζα νά βλέπω άνθρώπους, νά 
τηλεφωνώ, νά υπογράφω συμβόλαια, 
νά διαλέγω ήθοποιούς, νά κινούμαι. 
Μιά μελαγχσλική παρωδία. ’Από τήν 
δουλειά έμειναν μόνο τά «τίκ», οί 
έξωτερικές δομές. Μέσα δέν ύπάρ- 
χει τίποτε. Τά πάντα είναι χωρίς 
σκοπό;;.

— Γι’ αύτό μερικοί κριτικοί είπαν

Μολονότι θεωρείται στρυφνός 
σκηνοθέτης, ό Φρεντερίκο Φελλίνι, 
γνώρισε τεράστια έτπτυχία μέ τά 
έργα του καί κυρίως μέ την πολύ
κροτη ταινία του «ίΝτόλτσε βίτα», 
όπου παρουσιάζει με τρόπο καυ
στικό τά ήθη τής έποχής μας καί 
ιδιαίτερα τής λεγομένης «υψηλής 
κοινωνίας». Τώρα ό Φελλίνι, με 
τήν καινούργια ταινία του, εχει 
πάλι τόν ίδιο στόχο, τά κοινωνι
κά ήθη, άλλά τούτη τήν φορά όχι 
τά σύγχρονα: ή νέα του ταινία, 
βασισμένη στό «Σατυρικόν» τού 
Πετρώνιου, άνάγεται στην εποχή 
τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. ’Αλ
λά μέσα άπό τήν άπεικόνισι τής 
παρηκμασμένης ρωμαϊκής κοινω
νίας, ό Φελλίνι, «τό τρομερό παι
δί τής Ιταλικής κινηματογραφί
ας», θά δώση τήν σημερινή έκλυση 
ηθών καί θά καυτηριάση τήν ση
μερινή κοινωνία.

Στήν κατωτέρω συνέντευξί του 
μέ τήν Αιέττα Τορναμπουόνι 6 ι
διοφυής άλλά καί θορυβώδης σκη
νοθέτης, έξηγεΐ τούς στόχους τής 
νέας του δημιουργίας, καθώς καί 
τήν δραματική «έσωτερική κρίσι» 
που πέρασε — καί ξεπέρασε — 
πριν βρή «μιά λύτρωσι» στήν δου
λειά του, στήν καινούργια του 
ταινία.

ΡΩΜΗ. ’Ιούλιος.

Ο
 ΦΕΛΛΙΝΙ γυρίζει τήν πρώτη 
του ταινία «έποχής». Είναι το
ποθετημένη σέ καιρούς περα
σμένους, οτά χρόνια τής ρω

μαϊκής αύτοκρατορίας, καί βασίζεται 
οτό «Σατυρικόν» τού Πετρώνιου. Ό Πε· 
τρώνιος, Ρωμαίος συγγραφέας τής έ

ποχής τού Νέρωνος, γιά τόν όποιο ξέ
ρουμε έλάχιστα (ίσως μόνο άτι έγρα
φε αυτό άκριβώς τό ((Σατυρικόν;;, ένα 

. είδος μυθιστορήματος σέ πεζό καί 
έμμετρο λόγο, άνάμικτα) παρουσιά
ζει στό έργο του ένα πανόραμα τής 
ζωής στή ρωμαϊκή αυτοκρατορία, πού 
έκείνους τούς χρόνους έχει κιόλας 
προχωρήσει κάμποσο στόν δρόμο τής 
παρακμής. «Όλοι περιμένουν μιά τοι
χογραφία μπαρόκ τής Ρώμης τής πα
ρακμής^A^i6§35ijSiSsSykL. θά είναι

Τής ΛΙΕΤΑ ΤΟΥΡΝΑΜΠΟΥΟΝΙ

άτσαλη, σπαομωδική, ιδιότροπη», λέει 
ό Μπερναρντίνο Τσαππόνι, πού έχει 
γράψει τό σενάριο μαζί μέ τόν Μηρου- 
νέλλο Ρόντι. Συγγραφέας τού «Γκο- 
μπάλ», ένός βιβλίου μέ τραχιά διη
γήματα, ό Τσαππόνι είναι λιγώτερο α
πρόσιτος άπό τόν Φελλίνι: είναι συ
νεπώς βολικό νά άρχίσουμε άπό αύ· 
τόν τή συνέντευξί. ’Άτσαλη, σπασμω
δική, Ιδιότροπη. Καί ύστερα; Είναι 
γνωστό, ότι τό έργο του Πετρώνιου, 
πού είναι γραμμένο τόν 1 ο' π. X. αι
ώνα, καί πού δέν έχει φθόσει ώς έ- 
μάς όλόκληρο, είναι μιά σάτιρα τής 
κοινωνίας, τών προσωπικοτήτων καί 
τών διαστροφών εκείνου τού καιρού. 
Αύτά άποκαλύπτονται μέσω τών πε
ριπλανήσεων καί τών συναντήσεων 
τών ηρώων τού έργου, πού τόσο έηιρ- 
ρέπουν πρός τήν περιπέτεια, νεαρών 
Έγκόλπιου καί Άσχίλχη, καί τού Γεί
τονα, τού ώραιότατου έφηβου, πού 
εμπνέει στόν δεύτερο έναν άπεληι- 
σμένο έρωτα. Δηλαδή, τό ίδιο πλαίσιο 
μέ τή «Ντόλτσε βίτα», τή «Γλυκέιά 
ζωή», πού κΓ αΰτή έπίοης στόν και
ρό της είχε χα,ρακτηρισθή «ένα σύγ
χρονο Σατυρικόν: μόνο πού έδώ οί 
Μαστρογιάννι είναι δύο.

Ή Ρώμη φαίνεται λίγο-πολύ ή ί
δια: «Τό έργο άρχίζει μ’ έναν Ιππό
δρομο μεγάλο, σάν τό όλυμπιακό στά
διο», άποκαλύπτει ό* Τσαππόνι. «Στήν 
άρένα άγωνίζονται οί μονομάχοι, στις 
κερκίδες τό φανατισμένο κοινό ούρ- 
λιάζει: θάνατος!» Στή συνέχεια 
τού έργου, οί δυό ηρωες άρχίζουν τό 
γύρο τους: «Καί τότε, όπως καί τώ
ρα, ή Ρώμη έμοιαζε μέ ανατολίτικη 
πόλη. Γεμάτη κρασοπουλειά καί οί
κους άνοχής, ντόπιους άπατεώνες καί 
ύποπτους ξένους, διεφθαρμένους ύ- 
παλλήλους, μέ άπλωμένη παντογ τή 

: νωθρότατα τού νότου. Πσραλυμένη 
άπό τή μεγάλη κυκλοφορία, πού ή
ταν τόσο άοφυκτική, ώστε οτά άμά- 
ζια ή κυκλοφορία έπίτρεηόταν μόνο 
τή νύχτα. Καταβλημένη άπό τήν οι
κοδομική οπέκουλα: χαώδη οικοδο
μήματα στά πιό άσύνδετα στύλ καί 
λαϊκά σπίτια μέ τέσσερις όρόφους, 
κακοκατασκευασμένα, πού όλο γκρε

μίζονταν». Ύστερα άκολουθεί ένα 
γεύμα οτό έζοχικό σπίτι τού Τριμαλ- 
χίωνος, ένός νεόπλουτου άπελεύθε- 
ρου, ό όποιος φιλοξενεί κάθε λογής 
άνίκανους. «’Εκεί λαμβάνουν χώραν 
τά περίφημα ρωμαϊκά όργια, μέ με
θυσμένους συνδαιτημόνες, πού άγ· 
καλιάζουν τίς σκλάβες, ξαπλωμένοι 
καθ’ άμά,δες στά πολυτελή άνάκλιν- 
τρα».

Ύστερα ό Έγκόλπιος καί ό Άοκίλ- 
της κάνουν ένα θαλασσινό ταξίδι, καί 
μεταξύ των άλλων συμπράττουν στή 
δολοφονία τού αύτοκράτορος. Τό 
πλοίο τους ναυαγεί, άλλά έκείνοι 
γλυτώνουν, καί κατά τήν περιπλάνη- 
σί τους στήν 'ύπαιθρο τής Νεαηόλεως 
άπάγουν, μέ τόν σκοπό νά έχμετσλ- 
λευθούν έμπορικά τό προφητικό του 
χάοιαμα, έναν έρμαψρόδιτο: «Κάθε 
άλλο παρά ώραΐος σάν άγαλμα. Σω
στότερα, ένα είδος περίτρομου βα
τράχου, πού γιά νά έπιζήοη έπρεπε 
νά καταβρέχεται κάθε τόσο μέ νε
ρό, καί νά μένη πάντοτε σέ μέρος 
δροσερό». Καθώς φθάνουν σέ μιά με
σογειακή πόλι («πολύ άφρικάνιχη, 
μιά δασι»), ό Έγκόλπιος διαπιστώνει 
μέ άπελπισία ότι έχει γίνει άνίχα- 
νος. Γιά νά γιατρευτή καταφεύγει 
στή μαγεία καί κυρίως σέ βότανα καί 
φίλτρα, καί ξαναβρίσκει μέν τόν άν- 
δρισμό του, άλλά προσβάλλεται άπό 
παραλήρημα καί βλέπει τρομερά δ
ράματα , γεμάτα έκδιχητικούς θεούς. 
Κατόπιν χάνει τόν άνδρισμό του ό 
Άσκίλτης, ύστερα άπό τά χτυπήμα- 

. τα πού δέχθηκε άπό ένα χωρικό, τού 
όποιου διέφθειρε τήν κόρη. Κρύβει γιά 
λίγο τό πάθημά του άπό τόν ’Εγκόλ
πιο καί συνεχίζει νά βαδίζη δίπλα 
του. Στό τέλος όμως πέφτει στά γό
νατα καί πεθαίνει. «Σ’ αύτό τό ση
μείο», καταλήγει ό Τσαππόνι «ή άφή- 
γησι γίνεται φανταστική, άποσπασμα- 
τική. ’Εμφανίζεται ό Γείτων. Φαίνον
ται τά ίχνη ένός άμαξιού πάνω στό 
δρόμο, τό κλαδί μιας έλιδς μέ φόν
το τόν ούρανό, ένας γέροντας κάτι 
λέει καί ή ταινία τελειώνει».

— Γιατί γυρίζετε ένα φίλμ «έπο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27



I

rRNi^BUON!

mm

*τι <('H Ίουλιέττα τών πνευμάτων»
5έν ητον πετυχημένη ταινία;

«Δέν είναι Αλήθεια. 'Απ' δσο θυ
μάμαι, «Ή Ίουλιέττα» ήταν μιά ται
νία...».

«Οί σκηνοθέτες 
αποβλακώνονται»

—'Απ' δσο θυμάστε;
«Δέν ξαναβλέπω ποτέ τίς ταινίες 

μου. Είναι μιά άπασχόλησι ναρκισσι
στική, μαζοχιστική καί γελοία. Ξέρω 
πολύ καλά 6τι δν τά ζαναδώ θά τούς 
βρω έλαττώματα, δτι θά άνακαλύψω 
άδυναμίες καί άγεπάρκειες. Γιατί θά 
πρέηει νά ύποστω αύτή τή δοκιμα
σία; 'Απ’ δ,τι θυμάμαι, μου φαίνεται 
δτι «Ή Ίουλιέττα» ήταν μιά ταινία 
ώραία καί καινούργια. Τό νά ρωτάμε 
άν θά μπορούσε νά είναι καλύτερη, 
είναι περιττό. Ξέρω πώς έκανα δ,η 
μπορούσα: μέσα στά δρια τής τεμπε
λιάς μου καί τής έπιθυμίας μου νά 
δημιουργώ πάντοτε ένα άλλοθι. Τί 
άλλο έπρεπε νά ύποκριθώ; Μέ λίγα 
λόγια, ή καλή nkrn είναι μεγάλη 
παρηγοριά)).

— Καί ή έπιτυχία έπίσης είναι με
γάλη παρηγοριά.

«Γιά μένα είναι ούσιώδης. Ή άπο- 
τυχία μέ κάνει νά αίσθάνωμαι πλη
γωμένος, έζάριστος. "Υστερα, ένα 
χτύπημα άπό τή μεριά τής έμπορι- 
κότητας, καί πιά δέν καταλαβαίνεις 
τίποτε. Γρήγορα άρχίζεις νά άναρω- 
τιέσαι: έγινα λοιπόν ήλίθιος; Τά γη
ρατειά έρχονται τδσο γρήγορα στόν 
κινηματογράφο».

«Είμαι μπουχτισμένος 
άπό τίς ταινίες μου»

— Μερικές φορές είναι δύσκολο νά 
αναγνωρίσουμε καί έσάο; έπίσης: λό
γου χάρη στό «Τόμπυ Ντάμιτ», τό 
τελευταίο σας σκέτς. Δέν έμοιαζε 
σκηνσθετημένο άπό τόν Φελλίνι άλ- 
λά άπό κάποιον πού θέλησε νά κάνη 
μιά βάναυση γελοιογραφία των ται
νιών τού Φελλίνι.

«Αύτό άκριβώς ήθελα. Στό «Τόμπυ 
Ντάμιτ» έπεδίωζα νά χλευάσω τόν έ- 
αυτό»μου, νά τόν χτυπήσω, νά αύτο- 
κσταλυθώ. Νά έζαντλήσω τό στυλ τού 
Φελλίνι ώς τήν παρωδία, ώς τή γε
λοιότητα, έτσι ώστε νά μή μπορώ νά 
έηανέλθω σ’ αύτό. Είμαι μπουχτιομέ- 
νος άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο γυ
ρίζω τίς ταινίες μου, δέν ύποφέρω 
πλέον τούς κοινούς τύπους μου, ού
τε αύτοί μέ υποφέρουν».

— Καί τό νέο έργο σας θά είναι 
δλλη μιά μεγάλη τοιχογραφία;

«Μάλλον μιά ταινία φαντασίας. Ή 
προχριστιανική κοινωνία είναι γιά 
μάς έντελώς άγνωστη, πιό άπόμακρπ 
καί άπό.τή Σελήνη. Είμαστε έντελώς 
άποζενωμένοι άπό τή ρωμαϊκή αύτο- 
κρατορία. ΟΙ κάτοικοί της έτρωγαν 
άγνωστες τροφές, έκαναν άγνωστες 
χειρονομίες. ’Ακόμη καί τά σκυλιά 
άνήκουν σέ ράτσες πού δέν τίς έ
χουμε δή ποτέ. Ή συμπεριφορά τους 
ήταν διαφορετική: στό χαμόγελο τού 
ξένου μπορούσε νά άπαντά μιά μα
χαιριά. Ή είδωλολατρική ψυχή εί
ναι γιά μάς άκατανόητη. Πώς νά κα
ταλάβουμε άνθρώπους τόσο μυστηρι- 
ωδώς διαφορετικούς; Δέν φοβόνταν 
μήπως χάσουν τή ζωή τούς, έτρωγαν 
κι' έπιναν μέχρι σκασμού. Μέ τό 
θεό είχαν μιά οχέσι έπαναστατική 
καί Αξιοπρόσεκτη, πίστευαν περισσό
τερο στή μαγεία. Γιά νά διασκεδά
σουν μαζεύονταν έπί τρεις ήμέρες 
5.400 άτομα στό Κολοσσαίο. Γιά νά 
τούς διασκεδάση ό σκλάβος πού έρ· 
μήνευε τόν Μούκιο Σκαιόλα, έπρεπε 
νά βάλη στ* άλήθεια τό χέρι του 
στή φωτιά, όπως είχε κάνει ό θρυλι
κός Ρωμαίος άντί άπαντήσεως στούς 
βαρβάρους πού τόν είχαν άπειλήσει 
μέ βασανιστήρια άν δέν παρέδιδε τή 
Ρώμη. Ό σκλάβος - ήθοηοιός άφηνε
τό χέρι του νά καή ώς τόν άγκώνο, Ό φελλίνι μέ ιήν

ν:α του «Ντόλτσε 
Μττριζίτ Μπορντό, 
Μπάρτον, Μπήτλς,

Ρ"1: Ι«Ι·'Γ *·δ·

καί πέθαινε άπό τόν πόνο: δσο γιά 
τό θέαμα, συνεχιζόταν άπό έναν άλ
λο σκλάβο. Γιά νά έξααφαλίσουν τήν 
άπάλαυσΐ τους άοελγούσαν πάνω σέ 
νήπια, γιά νά κατακτήσουν τήν έξομ- 
σία έσφαζαν τή μητέρα τους, γιά νά 
έμποδίσουν τούς κρατουμένους νά 
δραπετεύσουν τούς πριόνιζαν, τίς 
φτέρνες. "Αν τούς κρίνουμε μέ βάσι 
τίς δικές μας άντιλήψεις περί καλω- 
σύνης, περί τού όφειλομένου περιο
ρισμού τών ένστικτων, περί ευθύνης 
καί άνθρώπινου οίκτου, θά φανούν ά- 
σφαλώς τερατώδεις, τρομακτικοί. ’Αν
τίθετα έγώ θέλω νά βάλω κατά μέ
ρος κάθε κριτήριο, θέλω νά προσπα
θήσω νά ξαναβρώ αύτή τή χαμένη 
διάστασι, νά άναπλάσω αύττ\ τήν ψυ
χολογία τή θαμμένη κάτω άπό δύο 
χιλιετίες χριστιανισμού. " Ισως αύτό 
σταθή έπίσης καί μιά εύκαιρία γιά νά 
άπελευθερωθώ κΓ έγώ ό ίδιος άπό 
τήν καθολική μου παιδεία, ποιός ξέ
ρει».

— θά είναι μιά ταινία - κολοσοός, δ- 
πως λέμε; Μεγάλης διαρκείας, έν- 
τυπωσιακή, πολυδάπανη;

«θά πρέπει νά έχη ένα κάποιο εύ
ρος, νά διαρκή τουλάχιστον δυόμιση 
ώρες. Χρησιμοποιώ ένα πλήθος γνω
στών Λθοποιών. Τή ρωμαϊκή κοινωνία 
τήν κατοικούσαν διασημότητες. θέ
λω λοιπόν νά γεμίσω τήν ταινία μέ 
τά γνωστότερα πρόσωπα τού κόσμου, 
θά χρησιμοποιούσα καί τόν Ντέ Γκώλ

ακόμη, άν μπορούοα. Καί τόν Τζόν- 
οον. Πάντως χρησιμοποιώ τήν Λίζ 
Τρίηλορ, τή Μπριζίτ Μπορντό, τόν 
Τζέρρυ Λιούΐς, τήν Τζούλι Κρίστι, τόν 
Πήτερ θ’ Τούλ, τόν Ντ5 Ουνές, τόν 
Μπάρτον, τούς Μπήτλς καί τόν άγιό 
τους, τόν Μάρλον Μπράντο, τόν Λή 
Μάρβιν, τόν ’Αλμηέρτο Σόρντι, τόν 
Οράνκι καί τόν’ Ίνγκράτσια, όλους 
τούς πασίγνωστους ’Ιταλούς ήθσποι- 
ούς. Χρησιμοποιώ άκάμη τίς τραγου
δίστριες Μίνα καί Πάτυ Πράβο, καί 
άλες τίς κομπάρσες τής Τσινετσιτά 
πού ώς τώρα δέν τούς είχα δώσει 
δουλειά, έπειδή άκριβώς μόλις τίς 
κυττούσα θυμόμουν τό τσίρκο. ’Επι
τέλους, γιά πρώτη φορά, θά βρεθούν 
οτόν τύπο τους. ’Ανάμεσα στίς δια- 
σημότητες Οπάρχουν καί δυό ήθο- 
ποιοί πού τώρα άρχίζουν νά γίνων- 
ται γνωστοί: ό Πιέρ Κλεμαντί καί ό 
Τέρενς Στάμπ, οί πρωταγωνιστές».

«Τά χρώματα τοϋ LSD»
— Νόμιζα δτι ό Στάμπ είναι φυλα

κή. Δέν τόν είχε συλλάβει ή άστυνο- 
μία τού Λός "Αντζελες έπειδή κάπνι
ζε χασίς μέσα σ’ ένα αύτοκίνητο;

«Δέν πηγαίνει κανείς φυλακή γιά 
τέτοια πράγματα. Παράξενο, όταν 
γυρίζαμε τόν «Τόμπυ Ντάμιτ», ό Τέ
ρενς δέν μάς φάνηκε νά παίρνη ναρ
κωτικά. Μόνο κάποια μέρα, στό μον
τάζ, ήταν κάπως ύπερβολικά έρεθι-

«...Τό φίίΐξΐ ηον γυ§ίζ.€& τώ· 
§« Θά είναι ένα αα§αξΜέ§ι 
βάρβαιto καί φΘικαάερί..»"

σμένος. ’Αλλά στήν ουσία τά ναρ
κωτικά έλάχιστα χρησιμεύουν».

— Πώς τό ξέρετε;
«Πήρα μεακαλίν. "Εκανα κΓ ένα 

πείραμα μέ LSD: μέ παρακολουθού
σαν τρεις γιατροί, ένας ψυχολόγος 
κΓ ένα μαγνητόφωνο. Τίποτε τό έ· 
ζαιρετικό. Τό πρώτο άποτέλεσμα ή
ταν ή κινητικότης. Δέν μπορούσα νά 
καθήσω πουθενά. Μέσα σέ όχτώ ώρες 
περπάτησα μέσα στό δωμάτιό μου 
σαράντα χιλιόμετρα, πέρα-δώθε. "Υ
στερα έχασα τήν αΐσθησι των άπο- 
στάσεων. Μέ συγκρότησαν δταν θέ
λησα νά βγώ άπό τό παράθυρο στό 
δρόμο, τόν όποιο έβλεπα πολύ κον
τά, ένώ βρισκόμαστε οτόν τέταρτο δ* 
ροφο. "Οταν άρχισε νά νυχτώνη, έ
βαλα τά κλάματα γιατί τό φώς τού 
δειλινού μού φάνηκε καταθλιττπκό 
καί μού έφερε φάβο: ένοιωθα νά 
μέ σκεπάζη σάν κουβέρτα, νά είσ- 
βάλλη στό δωμάτιο σάν έπιδρομέας. 
Μπροστά στό μαγνητόφωνο άρχισα νά 
οάρλιάζω: δέ θυμάμαι τ{ πράγμα μέ 
τρόμαζε. Δέν άναγνώριζα πλέον τά 
άντικείμενα τά φτιαγμένα άπό τόν 
άνθρωπο. Τά άνθρώπινα πρόσωπα μού 
έφερναν γέλια, τόσο γελοία μού φαί
νονταν. Μιλούσα έπί όχτώ ώρες, χω
ρίς οταματημό. ’Αργότερα θέλησα ν’ 
άκούοω τήν ταινία τού μαγνητοφώ
νου. ’Αλλά δέν άναγνώριζα τή φωνή 
πού ούρλιαζε, κΓ έτσι δέν θέληοα ν’ 
•άκούοω παρακάτω».

— Αύτή ή έμπειρία σάς χρησιμέυσε 
γιά τήν ταινία;

«Υπήρξε βίαιη, άλλά δέν μέ έκα
νε νά άνακαλύψω τίποτα καινούρ
γιο: ένας καλλιτέχνης έχει ήδη τό 
δώρο νά βλέπη πέρα άπό τή φαινομε- 
νική πραγματικότητα. "Ισως μού χρη
σιμέυσε γιά μερικά χρώματα... Πρά
γματι, τό «Σατυρικόν» είναι έγχρω
μο».

— Πώς άνασυγκροτήσατε τό περι
βάλλον, τήν άτμόσφαιρα; Τά φίλμ 
«ρωμαϊκής έποχής» είναι έπικίνδυνο 
πράγμα, κακοπαθημένο.

«Φυσικά, δέν μπορούσα νά πιάσω 
νά ξαναχτίσω τό Κολοσσαίο. ’Ασφα
λώς δέ σκέφτομαι νά κάνω μιά άκρι- 
βή Ιστορική άναπαράστασι, βιβλιακή. 
Δέ θέλω καμμιά σχολαστική έπινόη- 
σι, καμμιά φιλολογική λεπτομέρεια. 
Κόβονταν άραγε οί Ρωμαίοι δταν πε- 
ριποιόνταν τή γενειάδα τους; "Ε
τρωγαν άραγε τούς άρουρσίους, τούς 
πελαργούς καί τά παγώνια; Ξύριζαν 
τά μαλλιά τους καί τά φρύδια τους; 
Ή ξανθή περρουκα ήταν άποκλειστι- 
κότητα τών κοινών γυναικών; "Ολα 
αύτό δέ μού χρειάζονται διόλου* δέν 
μέ ένδιαφέρει νά τά ξέρω;)).

-Κι’ όμως, τά ξέρετε.
«Διαβάζω, σπουδάζω, πληροφορού

μαι: άλλά άπό τά πράγματα πού συ
ναντώ διαλέγω μόνο έκείνα πού μού 
άρέοουν, έκείνα πού πλήττουν τή 
φαντασία μου. Οί λεπτομέρειες δέν 
μέ άφορούν».

—"Εχετε βρή έναν όρισμό γι’ αύτό 
τό «Σατυρικόν»;

«"Ενα παραμύθι, θά έλεγα. "Ενα 
βάρβαρο παραμύθι, πλούσιο καί φρι
καλέο. "Ενα παραμυθάκι».

—"Α, έτσι..
«Μά όχι, τί καταλάβατε; ’Εγώ τέ- 

λειωσα μέ τήν ,έλεφαντίασι, μέ τή 
δραματοποίησι τών τεχνικών προβλη
μάτων καί τής άβέβαιης έμπνεύαεως, 
μέ τίς άπελπιστικές βραδύτητες, μέ 
τίς μεταμέλειες, τίς κρίσεις, μέ φίλμ 
πού τράβηξαν έπί χρόνια. Τώρα οί 
Ιδεολογίες καί οί αίοθηηκές θεωρίες 
είναι οτόν άέρα. Τό μόνο μέτρο γιά 
νά κρίνης τή δουλειά σου είναι ή 
ζωντάνια. Καί γιά νά καθορίσης τό 
άν κάτι είναι ζωντανό Λ δχι, είναι 
Ανάγκη νά τό φτιάξης. Δέν μού ά· 
ρέσει νά μήν κάνω πιά τίποτε. Τό . 
«Σατυρικόν» θά τό γυρίσω άν ψυχρώ. 
Δέν έχω πολύν καιρό. "Οσο έχω α
κόμη τήν ύγεία μου, πρέπει νά έπω- 
φεληθώ. Δέν μπορώ νά έπιτρέψω οτόν 
έαυτό μου νά χάση ούτε ώρα».

πρωταγωνίστρια τής «Ντόλτσε 6ίτα». Άνίτα Έκμπεργκ. Στην καινούρ- 
δίτα», έά παίζουν τά πιό διάσημα όνόματά τής οθόνης: Λίζ Ταίηλορ, 
Τζέρρυ Λιούΐς, Τζούλι Κρίστι, Πήτερ Ο’Τούλ, Λουΐ· Ντε Φυνές, Ρίτσαρντ 
Μάρλον Μπράντο, Λή Μάρδιν, ’Αλμπέρτο Σόρντι, Πιέρ Κλεμαντί,
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Πανίσχυρο δπλο ή όμορφιά κατανΐά επικίνδυνο γιά δοες

Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΡΦΙΑ
Οί πολύ όμορφες γυναίκες 

δυσκολεύονται περισσότερο νά 
δρουν τήν εύτυχία; Ό κοινωνιο
λόγος καί δημοσιογράφος Μτίκ 
Σίμονς μέ ύποτροφία τοΟ Κέν
τρου Κοινωνιολογικών Μελετών 
τής Φιλαδέλφειας, έκαμε μιά με
γάλη’ έρευνα σχετικά μ' αύτό 
τό συναρπαστικό θέμα. Καί πα
ρακάτω δίνει σέ γενικές γραμ
μές τά πρώτα του συμπεράσμα
τα σχετικά μέ τό άν ή όμορφιά 
είναι πλεονέκτημα ή κίνδυνος 
γιά τήν γυναίκα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Ιούλιος.

0
ΥΜΑ τής όμορφιά^ της! Αύτό 
τό συμπέρασμα έβγαλαν χι
λιάδες άνθρωποι μετά τήν αυ
τοκτονία τής Μαίριλυν Μσν- 

ρόε. ’Αλήθεια; Λάθος ; Παραδοξολο
γία ;

Στην Απελπισμένη χειρονομία τής 
Μαίριλυν μπορεί νά οωση κανείς έ- 
ξηγησεις, περισσότερο ή λιγώτερο πε
ρίπλοκες. Γ/Οτι π. χ. ήταν μιά γυναί
κα γεμάτη συμπλέγματα, νευρασθενι
κή, πού δεν είχε καμμιά έσωτερική ι
σορροπία. "Οτι παρ’ όλη τήν έπισυ- 
χία της ή ζωή της στάθηκε δύσκολη, 
βασανισμένη. "Οτι τής-είχε λείψει ή 
χαρά τής μητρότητος, που τόσο έπι- 
θυμούσε. Μά είναι γεγονός δτι ή ά- 
μορφιά της έπαιξε έναν σηιμαντικό 
ρόλο Ακόμη καί στους βαθύτερους λό
γους πού προκαλούσαν τήν ψυχολογι
κή της ταραχή. Ή όμορψιά της ήταν 
γνήσια, ή γοητεία της είχε ένα μυ
στήριο καί κατά κάποιον τρόπο τό 
πρόσωπό της συμβόλιζε τήν παντο
δυναμία τής γυναικείας καλλονής. Ή 
Μαίριλυν δεχόταν δλους τους ύμνους 
άλ.λά καί όλες τίς προσβολές πού 
Απευθύνονται στους Ισχυρούς αύτής 
τής Γής.

Κοπέλλα έξυπνη, γλυκειά, αυθόρ
μητη, πνευματώδης — όπως τουλάχι
στον τήν περιγράφουν δσοι τήν γνώ
ρισαν καλύτερα — θά είχε κατορ
θώσει ίσως νά ^ήση μιά ζωή πιό τα
πεινή, άλλα πιο ευτυχισμένη, άν δεν 
είχε βρεθή υποχρεωμένη, γιά χάοι τού 
κ ινηματογράψου καί τού κοινού, νά 
ένσαρκώση έναν ώρισμένο μύθο καί 
νά τόν καλλιεργήση.

ΟΙ κόβερ - Υκέρλς

Καί ή περίπτωσί της δέν είναι μο
ναδική. Χαρακτηριστική είναι ή Από- 
πειρα αυτοκτονίας της "ΑΙβυ Νίκολ- 
σον, κόβερ - γκέρλ, μαννεχέν καί μι
κρό Αστέρι τού κι νηματογράψου. Τήν 
βρήκαν νά ψυχορραγή στό καμαρίνι 
της, μέ τά μακρυά κόκκινα μαλλιά 
της λυτά γύρω στό κεφάλι της.

Μόλις συνήλθε τής έκαναν ένα πλή
θος έρωτήσεις. ’Εξαντλημένη ή "Αϊβυ 
κατάληξε νά όμολογήση δτι, είχε έπι- 
ζητήσει τόν θάνατο έπειδή ό Τόνυ 
Κέρτις^ πρωτοτγωνιστής «μιας ταινίας 
δπου επαιζε κι’ έκείνη, είχε μείνει 
Αδιάφορος στον έρωτά της. Ίκοινο
ποιημένοι οί δημοσιογράφοι, γύρισαν 
στις έφημερίδες τους καί ή "Αϊβυ 
γύρισε πίσω στά παιδιά της. "Οταν 
οημοσιεύθηκαν τά άοθοα, ό Τόνυ Κέρ- 
τις ξαφνιάστηκε πολύ. Δέν είχε πο
τέ του καταλάβει δτι ή "Αϊβυ ήταν 
έρωτευμένη μαζί του. Τής τηλεφώνη
σε γιά νά τού δώση έξηγήσεις.

~Μή άνησυχής καθόλου,^ τού είπε 
έκείνη. λύτη τήν έξήγησι ήθελαν νά 
τους δώσω οί δημοσιογράφος αυτή 
τούς έδωσα. Κάτι έπρεπε να τούς 
πώ !

ι συχνά
στή δυστυχία

δεν θά τήν πίστευε. Ή χειρονομία 
της ήταν ή κατάληξι, ή τελευταία 
πραξι Από μιά όλάκληρη σειρά δυσκο
λιών καί Απογοητεύσεων, πού όψεί- 
λονται σ’ ,αύτο τό μεγάλο δώρο τής 
φύσεως, τήν υπερβολική της όμορψιά.
Ή όμορφιά της τής έπέτρεψε νά κά
νη πολύ σύντομα καρριέρα στά έξώ- 
ψυλλα τών περιοδικών, τής άνοιξε τίς 
πόστες τών κινηματογραφικών στούν
τιο, Αλλά τήν ώδήγησε καί στήν Α
πελπισία.

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος τόσο 
ώραΐος νά σκεψθή τόν θάνατο; Αύτό 
Αναρωτιούνται πολλοί διαβάζοντας 
είδήσεις δπως ή Απόπειρα αυτοκτο
νίας τής "Αϊβυ καί ή πετυχημένη αυ
τοκτονία τής Μαίριλυν.

Μά στή Γενεύη, στά γραφεία τής 
Διεθνούς Όργανώσεως Υγείας, μερι
κοί έμπειρογνώμονες διαβάζουν χω
ρίς καμμιά έκπληξι τέτοιες ειδήσεις. 
Υπάρχουν τρεις υπεύθυνοι που κραχ
τούν λεπτομερείς στατιστικές γιά τίς 
αυτοκτονίες σ’ δλο τόν κόσμο. Κι* 
αυτοί ξέρουν δτι ή δυστυχία χτυ
πά τίς γυναίκες πολύ περισσότερο 
άπτ’ δ/π τίς άλλες.

ΟΙ Αριθμοί μιλούν Από μόνοι τους.
Τό 1966 αύτοκτόνησαν στήν Ευρώπη 
250 γυναίκες καί Απ’ αυτές οί 140, 
δηλαδή τά 55%, ήσαν γυναίκες πού 
μπορούν νά Θεωρηθούν ωραίες. Νά καί 
άλλοι Αριθμοί : Στίς 1.200 γυναίκες 
σ’ δλο τόν κόσμο πού Από τόν Αύ
γουστο τού 1967 έθεσαν τέρμα στή 
ζωή τους, οΐ 800 ήσαν «νέες καί ό^ 
μορφές», σύμφωνα μέ τήν περιγραφή 
τών τοπικών Αστυνομιών.

Άπό πέρυσι έχω Αρχίσει νά Ασχο
λούμαι μέ αύτό τό θέμα, πού μπορεί 
νά φσνη παράξενο. Αλλά πού έχει ση
μαντικότατες κοινωνικές έπιπτώσεις.
Τό έρώτημα είναι : Μπορούν οί όμορ
φες γυναίκες νά βρουν τήν εύτυχία;

"Αρχισα μιά έρευνα στά κολλέγια 
κοριτσιών, στίς ‘Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα πςώτα μου συμπεράσματα ήσαν 
τά έξης : ή όμορφη φοιτήτρια δέν έ
χει περισσότερες πιθανότητες νά παν- 
δρευθή καί νά μείνη έπί πολύν και
ρό παντρεμένη Απ’ ό,τι έχει μιά ψ 
τήτρια λιγώτερο προικισμένη άπό 
φύσι. Στά δεκαεφτά χρόνια, ή ύπε-

Η
η τής πολύ όμορφης κοπέλλας έ- 
ανίζεται. Μέχρι αυτή τήν ήλικία 
μορφή φοιτήτρια έχει περισσότε
ρες προσκλήσεις, περισσότερες ευκαι
ρίες γιά ψλέρτ. Αλλά όταν Αρχίζουν 
νά διαγράφωνται προοπτικές σοβα- 

ρώτερες, τότε ή υπεροχή της έξαψα- 
νίζεται.

Στά ίδια συμπεράσματα κατέληξα 
μελετώντας καί άλλες όμάδες στίς η- 
νωμ. Πολιτείες. "Οταν, δηλαδή, τελεί
ωση ή έφηβεία καί οί έππτόλαιες δια
σκεδάσεις της, ή όμορφιά παύει νά 
είναι πλεονέκτημα. Μεταξύ 18 καί 20 
χρόνων οί πιθανότητες γιά έναν πε
τυχημένο γάμο είναι δίκαια μοιρα
σμένες σέ δλες τίς κοπέλλες.

Άπό τά 20 χρόνια κι* έπειτα οί 
όμορφες κοπέλλες βρίσκονται σέ μει
ονεκτική θέσι.'"Ακόυσα ώρισμένες έ- 
ξομολογήσεις πραγματικά συγκινητι
κές. Σε πολλά κολλέγια καί σέ μερι
κά πανεπιστήμια υπάρχουν «Κλαμπ 

’Ομορφων Κοριτσιών». Γιά νά
’------ τό κάθε ιιέλος, πρέπει νά ν

μικτή έπιτροπή. Καί

οί κοπέλλες πρέπει νά Αποδείξουν ό
τι έπί ένα όλόκληρο έξάμηνο είχαν 
ραντεβού τουλάχιστον ττεντε φορές 
τήν έβδομάδα. Μά δταν τά μέλη αυ
τών τών κλαμπ συγκεντρώνωνται πε
ριοδικά κάθε χρόνο. Αφού πιά έχουν 
Αποφοιτήσει Από 70 πανεπιστήμιο, ό 
«Απολογισμός» τής ζωής τους είναι 
θλιβερός. Καί καταλήγουν νά ζηλεύ
ουν τίς συμψοιτήτριές του^, πού ή
σαν λιγώτερο ευνοημένες Απο τή φύσι.

Τό Κολλέγιο τού Χιούστον, στό 
Τέξας, διαθέτει μιά όμάδα ψυχολό
γων, πού βοηθούν τούς νέους γιά τόν 
έπαγγελματικό τους προσανατολισμό 
καί Αργότερα βοηθούν τούς Αποφοί
τους νά ξεπεράσουν διάφορα συζυγι
κά καθήκοντα. ‘Η διειθύντρια τού 
κολλεγίου μέ πληροφόρησε δτι οί κο
πέλλες πού έρχονταν Απελπισμένες νά 
ζητήσουν τή βοήθεια τών ψυχολόγων 
ήσαν κοτά συντριπτικό ποσοστό οί 
«όμορφες».

— Θάλεγε κανείς, μού είπεν ή δι
ευθύντρια, δτι τά προβλήματά τους 
αυξάνουν κατ’ Αναλογία μέ τήν όμορ
φιά τους. "Ισο5ς γιατί οί κοπέλλες 
πού είναι λιγώτερο όμορφες, συνειδη
τοποιούν καί έκτιμούν ό,τι έχουν καί 
υπερασπίζονται τήν εύτυχία τους μέ 
Αποφασιστικότητα καί έπιμονή, ένώ 
οί άλλες, οί όμορφες, περιμένουν ότι 
όλα θά τούς έρθουν εύκολα. Σκέφτον

ται : άν χάσω έναν, θά βρω δέκα. 
Καί στό τέλος καταλήγουν νά βρε
θούν οί ίδιες Απομονωμένες.

Γραφεία συνοικεσίων

Σχετικές πληροφορίες μου Ανεφε- 
porv καί οί υπεύθυνοι στά διάφορα 
γροοψεία συνοικεσίων πού έπισκέψθη- 
κα. ‘Η όμορφη κοπέλλα μπορεί μέν 
νά παντρεύεται πρίν Από τίς αλλες; 
Αλλά ή εύτυχίρ της είναι πολύ πιο 
«εύθραυστη».

—Ή όμορφιά δέν είναι πλεονέ
κτημα, μού είπε ό διευθυντής τού με- 
γοώυτέρου γραφείου συνοικεσίων τής 
Αμερικής, όπου άπό πέντε ήδη χρό
νια λειτουργεί καί ηλεκτρονικός έγ- 
κέφαλος. Γιά τόν κάθε υποψήφιο συμ
πληρώνεται μιά,καρτέλλα μέ τίς προ
τιμήσεις του, τήν περιγραφή τού χα- 
ρακτήρος του, τίς φιλοδοξίες του, 
κ.λ.π.

— Οί υποψήφιοι σύζυγοι, μού εί
πε ό διευθυντής, σπανίως ζητούν μιά 
νύφη πού νά είναι όμορφη. Στά μά
τια τους ή όμορφιά είναι μιά Αρετή 
Απλώς συμπληρωματική.

Μιά άλλη διευθύντρια γραφείου μού 
είπε :

—’Αντίθετα απ’ ό,τι νομίζουν πολ-

ράθησαν νά αύτοκτονήσουν καπά
τις δεκαπεντε πολύ ομορφες γυναίκες πού άπεπει· 

I960 — «λόγω σοβαρής καταθλίψεως».
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δεν ξέρουν νά

λοί, σπανίως μάς ζητούν «όμορφες» 
νύφες. 01 όμορφες κοπέλλες παντρεύ- 
οντσι διάστιχά καί άσχημα. "Εχουν 
υπερβολικά πολλές δυνατότητες καί 
συνήθως δεν ξέρουν πώς νά διαλέξουν.

Καί 6 διευθυντής ένό^ μεγάλου γρα
φείου συνοικεσίων, στη Φραγκφούρτη 
μοΰ είπε :

—"Εχω στίς καρτέλλες μου 10.000 
νεαρές Γερμανίδες, πού ζητουν γά?μο. 
Ξέρω δτι πολλές Απ’ αυτές δεν πρό
κειται νά παντρευτούν ποτέ. Καί μπο
ρώ νά σάς βεβαιώσω δτι μεταξύ αυ
τών είναι καί οΐ ωραιότερες.

— Γιατί; ρώτησα.
— Διότι ή όμορφη Γερμ<τνίδα παν

τρεύεται πολύ δύσκολα. Ό Γερμανός 
θέλει κυρίως ένα ήρεμο καί καλά ώρ- 
γανωμένο σπίτι, ένώ ή πολύ όμορφη 
γυναίκα άντιπροσωπεύει γι' αυτόν 
κινδύνους διαφόρων ειδών καί όχι την 
συζυγική ηρεμία.

Ή γνώμη των γιατρών

ΟΙ γιατροί καί οί ψυχολόγοι, ό
που άπειθύνθηκα γιά νά συμπληρώ
σω την ερευνά μου, μού έπεκύρωσαν 
αυτές τίς άπόψεις. Ιδιαίτερα Εντυ
πωσιακές ήσαν οί γνώμες τού καθη- 
γητού Μπέντζαμιν Γκρύνεβαλντ, διε
θνούς φήμης είδικού σχετικά μέ τά 
προβλήματα τής γυναικείας ψυχής :

— Στην διάρκεια τού 1966 χρειά
στηκε νά θεραπεύσω είκοσι περιπτώ
σεις σοβαρής καταθλίψεως πού οΐ πε- 
ρισσότεοες είχαν όδηγησει σε Από- 
πείρες αυτοκτονίας. 5Απ' αύτές τίς 
είκοσι περιπτώσεις, οι δεκαπέντε Α
φορούσαν γυναίκες πολύ όμορφες. 01 
αναλογίες αύτές δεν ξαφνιάζουν κα
θόλου τούς Ανθρώπους τής είδικότη- 
τός μου. Ή όμορφη γυναίκα είναι, 
στην Εποχή μας, Αντικείμενο μιας 
διαρκούς ψυχολογικής πιέσεως. Δεν 
υπάρχει Αμφιβολία ότι στην άρχή εί
ναι ευχάριστο γιά μιά γυναίκα νά 
βρίσκεται διαρκώς στό κέντρο τής 
προσοχής. Μά οΐ δυσκολίες άρχίζουν 
όταν, υποσυνείδητα καί Ασυναίσθη
τα, χάνη τόν αυτοέλεγχό της ή άρ- 
χίζη νά Αποδίδη Υπερβολικά μεγάλη 
σημασία στην όμορφιά της. Τότε Αρ
χίζει ένας ίλιγγος, 6 ίλιγγος τής Εκ
λογής. Καί, καθώς συμβαίνει πολύ 
συχνά νά μή έχουν οί όμορφες γυναί
κες, γερά κριτήρια γιά την έπιλογή 
πού πρέπει νά κάνουν, πέφτουν άπό 
τό ένα λάθο^στό άλλο. Παντρεύονται 
χακά. άπατούν ίσως τόν σύζυγό τους, 
χωοίζουν καί ξαναρχίζουν άλλη, χει- 
ρότεοη, πεοιπέτεια. ’Επειδή είναι ύ- 
πεοβολικά όμοοΦες, δεν έχουν μάθει 
νά Εκτιμούν πόσο κοστίζει ή ευτυ
χία., ΓΓ αυτές όλα είναι εύκολα. ΚΓ 
αυτό είναι τό δοάιια τους...

"Οταν ή Μπριζ,ίτ Μπαρντό έπεχεί- 
ρησε ν’ αύτοχτονγση, πήγα καί έπι- 
σκέφθηχα τόν θεράποντα γιατρό της, 
τόν διάσημο ψυχίατρο καθηγητή Να- 
μέν. Στήν κλινική του «Σαίν Φραν- 
σουά», στη Νίκαια, βλέπεις κατά κα
νόνα τίς Απελπισμένες γυναίκες τής 
Κυανής ’Ακτής.

Είναι ένα μέρος παράξενο αυτή ή 
πολυτελέστατη κλινική, όπου θερα
πεύονται κυρίως άνθρωποι πού υπο
φέρουν γιατί δέν τους λείπει τίποτε, 
άνεργες έχατομμυριούχες, νευρασθενι
κές καλλονές. "Οπως καί στήν κλι-

τό χειριοΟοΰν

νική Ντέξτερ, ατό Μαϊάμι, ή στό Γε
νικό Νοσοκομείο τού Χόλλυγουντ, έ
τσι κι’ έδώ οί περισσότερες άσθε- 
νεΐς είναι Θύματα τής υπερβολικά κα
λής τους τύχης.

—‘Η Μπριζίτ Μπαρντό δέν μπόρε
σε ν’ άντισταθή στήν εικόνα τού έαυ- 
τού της, όπως τόν βλέπουν οί άλλοι. 
Καί παρασύρθηκε σ’ ένα ξέφρενο κυ
νηγητό τή^ ευτυχίας, μού είπε ό για
τρός Ναμεν. Πολλές όμορφες γυναί
κες βρίσκονται στήν ίδια κατάστα- 
σι : τίς παρασύρει δηλαδή τό υπερ
βολικά ώραίο παρουσιαστικό τους. 
Ή όμορφιά άπαιτεΐ άπό τή γυναίκα 
μεγάλη δύναμι χαρακτήρας. "Οταν 
λείψη *ό χαρακτήρας, τότε ή όμορφιά 
γίνοται ρειονέκτημα Εκείνου πού την 
έχει. Καί συχνά τόν καταστρέφει. "Ε
χω θεραπεύσει στήν κλινική μου με
ρικές άπό τίς πιό όμορφες γυναίκες 
τής Κυανής ’Αχτής. Καταφθάνουν σε 
κατάστασι άξιοθρήνητη. Καί δέν κα
ταφέρνω πάντοτε νά τίς σώσω...

Προσπαθώντας νά κατατάξω τό τε
ράστιο ύλικό πού είχα μαζέψει στή 
διάρκεια τής ερευνάς μου, θυμήθηκα 
πολλές φορές τά λόγια τού καθηγη- 
τού Ναμέν. Καί βρήκα πολλές περι
πτώσεις πού έπιβεβαίωναν τήν θεω
ρία του, ότι άν δέν συνοδεύεται ή ό- 
μοοφιά άπό πολύ Ισχυρό χαρακτήρα, 
τότε όδί>ΥεΤ Ασφαλώς πρός τήν δυ
στυχία. ’Επειδή βρισκόμουν τότε στή 
Γαλλία. Απεφάσισα νά κάνω μιά στα
τιστική βυθουέτοησι σέ ευθύτατη κλί
μακα. Διάλεξα λοιπόν τόν διασημό- 
τεοο οίκο ραπτικής τού κόσμου, τόν 
Οίκο Κριοτιάν Ντιόρ.

Μέσα σέ 20 χρόνια έχουν περάσει 
Από τά πολυτελή άτελιέ του περίπου 
τριάντα μαννεκέν. Ζήτησα λοιπόν νά 
μάθω τί Απέγιναν όλες αυτές οί κο- 
πέλλες.

Καί νά τά Αποτελέσματα των έρευ· 
νών μου : Άπό τα 29 μαννεκέν πού 
παρουσίασαν μοντέλα τού Ντιόρ Από 
τό 1947 κΓ έπειτα, οί 20 είναι σή
μερα δυστυχείς. Δεκατέσσερις Απ’ αυ
τές είναι^ χωρισμένες. "Η "Αλλα εί^ε 
παντρευθή έναν φωτογράφο τής jio- 
δας, ή Σιμόν έναν μηχανικό, ή Φρανς 
έναν κινηματογραφιστή, ή Τάνια έ
ναν διομήχανο, ή Λάκυ έχει χωρίσει 
νιά δεύτερη Φορά, ή Βέοα, ή Κατρίν, 
ή Όντίλ, ή Φοανσίν... είναι κΓ αυτές 
χωρισμένες. Μόνον 5 ή 6 μαννεκέν 
παντοεύτηκαν καί ό γάμος τους δια
τηρήθηκε ευτυχισμένος.

—Άν είσαστε λιγώτερο όμορφες, 
ρώτησα πολλές άττ' αύτές τίς γυναί
κες, νομίζετε πώς θά είχατε περισ
σότερες πιθανότητες νά βρήτε τήν εύ- 
τυχία; ·✓

"Ολες Απάντησαν καταφατικά.

— Γιατί; ρώτησα.

— Διότι μέσα στήν δίνη τής έπι- 
τυχίας δέν καταφέρνεις νά διατηρή- 
σης τη νηφαλιότητα σου καί τελικά 
κάνεις λάθη.

Έξ άλλου, οί «καλοί σύζυγοι» Α
ποφεύγουν συνήθως τίς πολύ όμορ
φες γυναίκες. Θέλουν μιά σύντροφο 
λιγώτερο Εντυπωσιακή, πού δέν τούς 
ξαφνιάζει καί δέν τούς τρομάζει.

‘Η μίς Μττλούμελ, διεν^ύντρια του

Οί Αριθμοί μιλούν μόνοι τους:
Τό 1966 αύτοκτόνησαν στήν Ευρώ

πη 250 γυναίκες. Οί 140 Απ’ αύτές ήσαν 
όμορφες.

Μιά έρευνα στΑ κολλεγια κορι- 
τσιών της Αμερικής Απέδειξε:

Οί όμορφες φοιτήτριες δέν είχαν 
περισσότερες έρωτικές επιτυχίες Από 
τίς φοιτήτριες τίς λιγώτερο ευνοημέ
νες Από τήν φύσι.

ένα διεθνές προϊόν πού 
τό χρησιμοποιούν μέ έ- 
μπιοτοαύνη έκατομμύ- 
ρια άνθρωποι σέ όλο 
τόν κόσμο.

w«^>, KUiuvniyil^, LIX«V χα
ρίσει. Διαπίστωσα μόνον όκτώ ευτυ
χισμένους γόμους.

— Τί τά θέλετε, μού είπε ή Ντιά- 
να Σμίθ, «Μίς Ύφήλιος» τού, 1964. 
‘Ο άνδρας πού παντρεύτηκε μιά «καλ
λονή», δύσκολα τό παραδέχεται πώς 
μπορεί νά γίνη σιγά-σιγά λιγώτερο 
λιιλλαλ 'Λ ■ λ.Λλλ·/· μου θύμωνε μαζί 

ιά μου λιγόστευε...
όμορφη. ‘Ο άνδρας μου θύμωνε μαζί 
μου έπειδή ή όυορφιά μου λιγόστευε...

Ή Ζυλιέτ Φιγουέρας, πρώην «Μίς 
Εύοώπη», μιά καταπληκτική μεσογει
ακή καλλονή, Εργάζεται τώοα ως πω- 
λήτρια σ’ ένα μαγαζί στό Παρίσι. -

—‘Η Αδελφή μου, μού είπε μέ πα
ράπονο, πού δέν είναι τόσο όμορφη, 
Εχει Tftia παιδιά. Καί είναι ευτυχι
σμένη.

Καί τώρα άς δούμε τί συμπερά
σματα μπορούμε νά βγάλουμε,άπό τη 
μεγάλη αυτή Ερευνα. Μολονότι μού 
ιιένει Ακόμη πολλή Εργασία γιά νά 
επεξεργασθώ τό τεράστιο ύλικό πού 
Εχω συλλέξει, νά τό κατατάξω καί νά 
τό μελετήσω κατά βάθος, μποοώ έν 
τούτοις νά βγάλω κάποια γενικά συμ
περάσματα. "Οτι πράγματι ή όμορ
φιά δέν είναι δώρο πού έξασφαλίζει 
τήν ευτυχία ή τήν έπιτυχία. Ή ό- 
μ.ορφιά είναι ένα πανίσχυρο όπλο, μά 
άν δεν ξέρει ή γυναίκα πώς νά τό χει- 
ρισθή, τότε στρέφεται έναντι ον,τη ς-^

DICK

Τό ΚΑΠΑ-ΝΤΟΥΕ εξαφανίζει 

έπί τόπου, άμέσως καί άσφα- 

λώς toiic λεκέδες. άπό κο

στούμια, φορέματα, γραβάτες, 

κουρτίνες, ύφάσματα έπίπλων. 
χαλιά.

Απαραίτητο σέ κάθε σπίτι, σέ 

κάδε αυτοκίνητο, σέ κάδε τσά

ντα.

διάσημου όιιωνύμου μπαλλέτου τού 
«Λίντο», στο Παρίσι, μοΰ δήλωσε κα
τηγορηματικά : ,

— Προσλαμβάνω μόνον ,μπαλλαρί- 
νε.ς πού Εχουν ύψος Ενα καί Εβδομην- 
ταπέντε. Είναι δλες όμορφες. Καί 
σχεδόν δλες είναι δυστυχισμένες. 01 
περισσότερες είναι είτε Άγγλίδες, εί
τε Σκανδιναβές. Τελικά καταλήγουν 
νά νοσταλγούν τό χωριονδάκι η τήν 
μικρή πόλι Απ’ δπου ξεκίνησαν. Καί 
ξέρετε γιατί; Γιατί έκεΐ πέρα, άφησαν 
κάποιο φλέρτ ή κάποιον φίλο. Ενα 
νεαρό πού Εκανε τόν χασάπη, η πού 
φύλαγα άγελάδες... ’Εδώ δέν τίς βγά
ζει Εξω παρά μόνον κανένας Φοιτητής. 
Είναι υπερβολικά όμορφες. Μοιάζουν 
έκτος πραγμοττικότηττος καί Απρόσι
τες.

—‘Η μοναξιά, Αρρώστια γενική τού 
αίώνος μας, ταλαιπωρεί Ιδιαίτερα τίς 
όμορφες γυναίκες;

"Εκανα αυτή την Απλή Ερωτησι σέ 
μιά πανέμορφη Ιταλίδα, πρώην «μίς 
σίτεμά», πού είχε παίξ/ει μερικούς 
μικρούς ρόλους σέ μερικές ταινίες 
καί πού ή έξυπνάδα καί ή πρωτοτυ
πία τής στέψεως της ,μού είχαν κάνει 
έντύπωσι.

Τήν συνάντησα στή Βία Βένετο, 
σ' ένα Απ’ αυτά τά καφενεία πού Ε
χουν γίνει κέντρα τής Ιταλικής «ντόλ- 
τσε βιτα».

— Δυστυχώς! μού Απάντησε. Οί 
πιό όμορφες κοπέλλες είναι καί οί 
πιό άπομονωμένες. Βγαίνουν πολύ, 
πηγαίνουν οπούς χορούς, στίς πρεμιέ
ρες, στά νυκτερινά κέντρα. Διαρκώς 
τίς τριγυρίζουν πολλοί. Καί γι’ αυ
τό τον λογο άκριβώς είναι τόσο μό
νες.

— Χαριτωμένη παραδοξολογία.
. —Καθόλου. Ποτέ δέν μάς προτεί

νει κανείς ,νά πάμε σ’. Ενα, μέρος ij- 
συχο, £εκούραστο, χωρίς κίνησι. θέ
λουν να μάς έπιδείξουν. Είμαστε κά
τι σάν παράσημο. Μάς μεταχειρίζον
ται Εκείνοι, δέν ιιάς περιποιούνται 
ουσιαστικά. Κυττάξτε έμενα. "Ημουν 
«μίς σινεμά», πήγα ατό Αός Άντζε
λες γιά νά διεκδικήσω τόν τίτλο τής 
«μίς κόσμος». "Ε, λοιπόν, ξέρετε 
ποιο είναι τό όνειρά μου,1». Τό όνειρό 
μου είναι Ενας νεαρός πού νά ιιή Εχη 
αυτοκίνητο, πού νά μέ πηγαινη νά 
φάμε πίτσα καί ύστερα καί στόν κι
νηματογράφο τής συνοικίας. Άν έβ
ρισκα έναν τέτοιο νεαρό, είμαι σί
γουρη πώς θά τόν Ερωτευόμουν.

Καί οί διάφορες 
«βασίλισσες»

"Εχει βέβαια περάσει λίγο ή μό
δα των,«Μίς», Αλλά πάντως Υπάρ
χουν «Ακόμη πολλές κοπέλλες πού δι- 
εκδιχούν αυτούς τούς Εφήμερους τί
τλους. θέλησα νά έξακριβωσω άν με
ταξύ τους τό ποσοστό τής ευτυχίας 
ήταν μεγαλύτερο Απ’ δ,τι μεταξύ τών 
μαννεκέν, τών κόβερ-γκέρλς καί των 
στάρλετ. Μελέτησα ^τήν προσωπική 
Ιστορία, 30 κοριτσιών πού Υπήρξαν 
«Μίς Κόσμος», «Μίς Ύφήλιος, «Μίς 
Ευρώπη» ή «Μίς ’Αμερική» καί διε- 
πίστωσα 8τι τέσσερις είχαν Επιχειρή
σει ν’ αντοκτονήσουν, Από τίς άτοίες 
ή μιά πέθανε, Βέχα είχαν πάθει σο-
Λ Γ, Λ P A ■ 4. Ρ, λ ....
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ρ ΝΤΕ σένα νά πάη τό μυαλό σου...
m Διότι ή Άντέλα είναι Εξήντα χρονώ. Θά μου πης, δικά της είναι τά 

χρόνια, ό,τι θέλει τά κάνει. Βεβαίως! Κι* αυτή θέλει καί βάφει κόκ
κινο τό μαλλί, κατακάκκινο, τής φωτιάς, καί σουβαντίζει τά μούτρα 

καί φοράει καί μιά κλαδωτή ρόμπα πάνω άπό τά ξύγκια της.
"Εχει κι* ένα Τατοό. "Ενα μυστήριο σκυλάκι πού μοιάζει, τόσο δά, μέ 

ποντίκι καί γελάνε τά ποντίκια, «γιά δες, ρέ, ένα ποντίκι π-ού παρασταίνει 
τό σκυλί». Κι’ ό Τοτου, άμα άνταμώση ποντικό τό βάζει στά πόδια καί πάει 
νά^ άνταμώση την ’Αντέλα καί κλαίει. Τόν χαϊδεύει, τό λοιπόν, ή Άντέλα καί 
του γλυκομιλάει.

—,Κόζα τσε... κόζα τσέ φίλιο μίο;...
Κείνον τόν καιρό, τά καμπαρέ στήν ’Αθήνα φούλ. Κι’ ή Άντέλα ήρθε μ’ 

ενα κοντρόττο τού μηνός. Είχε κονομήσει κι’ ένα Ισπανικό όνομα : Έστρελλί- 
τα ντέ^Λός Φλόρες. Τρίχες.»Ναπολι-τόονα, καί μάλιστα άητό τή μεριά τοΰ 
λι,μανιοΟ. .

Τραγουδούσε δμως τά σουξέ του Χοσέ Παντίλα. «Αά Βισλεττέρα». Μοί
ραζε καί βιολέττες τραγουδώντας. ‘Η φωνή της ήταν ξύλιινη, σάν τίς σπα- 
νιόλικες.

Κάποιος φρόντισε κι’ έκανε άνανέωσι συμβολαίου, άλλά κατέβηκε άττό 
τό «Περοκέ» στον «Μαύρο Γάτο». Στήν ύπόγα, δίπιλα άπό τήν «"Ηδη». Βέβαια.

Τότε ήτανε πού μπήκε στη ζωή της ό Πέτρος. Μάλιστα. Ψηλός, λιγνός, 
κυπαρισσάτος. Καλό παιδί. Δηλαδή, θα μου πής, έπινε καινά τσιγαριλίκι 
κι’ έκανε άβάντα στίς λέσχες.

Κανείς δεν τό πιστεύει : Παντρευτήκανε! 'Ορθόδοξα καί καθολικά, παν
τρευτήκανε. Κι'^ή Άντέλα νόμιζε πως κονόμησε άντρα. Μπελά κονόμησε. Διό
τι ό Πέτρος... "Εκτακτος, άλλά ήτανε μισό χρόνο μέσα καί μισό χρόνο οξω.

Ή Ναπτολιτάνα ήτανε έν τάξει. Του πάγαννε τσιγάρα καί χαρτζιλίκι, κύτ- 
ταζε νά τόν έχη με τά ώπα - ώπα του. Βεβαίως, Εραστές. Πού θά τά βρη 
τά λεφτά μιά γυναίκα μονάχη; Κι’ έπί τέλους, τδξερε καί ό Πέτρος. Μέ τήν 
άδειά του. Κι’ όταν έβγαινε, κύτταζε μήν τής κάνη ζημιιά «Επαγγελματικού 
περιεχομένου». "Αλλο πελάτης καί άλλο «καψούρης». Καψούρηδες δέν έπε- 
τρεπε. "Α, όχι! "Ητανε αυστηρός ό Πέτρος.

Αυστηρός καί φυματικός. Μάλιστα. Φυματίκα τρελλή. Στεναχωριότανε 
ή Άντέλα, μέχρι πού πάει, πεθανε ό άνθρωπός της καί άνάσανε. "Εκλαιγε δ
μως υστερικά. Ναπολιτάνικα...

— Τεζόρο μίο...
J 01 χήρες όμως στεγνώνουνε πολύ εύκολα. Ξανακλαϊνε άμα τούς τά θυμί- 

ζης. Ή ’Αντέλα στέγνωσε δώδεκα ώρες μετά τήν κηδεία.
—"Ε άντέσσο;
Άντεσσο, τί άντέσσο; Καλύτερα. Δέν θάβαζε Κισλάρ άγά στήν κεφά

λα της. ’Ήτανε κι’ ομορψη... ά ουνα μπελλετσα. Καί θερμή. Ναπσλιτάνικο 
αίμα. Καί πρό παντός ξένη...

Τότες, ή Αθήνα Εκτιμούσε πολύ τίς ξένες.
— Σώπα, ρέ...
— Ταλίδα!
—Αμάν!
Ή ζωή μέ τόν Πέτρο. Πώς γράφουνε «Ή ζωή μέ τόν πατέρα;». Ή Άντέ

λα είχε βάλει μυαλό.
— Μάϊ πιού...
— Τί Εννοείς, ποτέ πιά;
—Άμάρε. ΜάΤ πιού...
Ποτέ δεν θά ξανάπιανε γκόμενο. Μήτε σύζυγο. Μόνη τής. Νά τά βάλη 

στήν μττάντα. Νά κάνη σερμαγιά.
— ΚΓ ή Νάπολι;...
Μπά!... Σάματι κι* ήτανε καλύτερα στή Νόητολι; Πού λένε «Σάντα Λου- 

τσία καί μ άρε λούτσικα»; Τρίχες. Στή Νόπολι είχε Εναν άδερφό — άν ζούσε 
καί δέν τον εΐχε φάει ή^ Καμόρα — πού θά της τάπαιρνε καί θά τήν έδερνε.

. Καί μιά μάνα — άν ζούσε — πού θά κλαιγότανε, «Μαντόνα», καί όλο θά γύ
ρευε. Δήθεν γιά ευλαβικό καθολικό κερί. Στ’ άλήθεια, πήγαινε καί τάπΊνε. 
Σουρωμένη άπό τό πρωΐ μέχρι τό βράδυ. Τότε πού ητανε δεκαπέντε χρονώ 
τής προξένευε καί φίλους.

—Άαα! Ντόν Μά... ούν σινιόρε. Οί/ν γκαλαντόμο. "Ε πάγκα μπένε...
—Λάσσα μι, μάμ,μα...
Μάμμα! Πάντως σταυροκοπιστανε έξ άριστερών πρός τά δεξιά κι’ όλο 

παρακάλαγε τόν Σάν Τζρναρο... Χώρια πού είχε άνοίξει βερεσέδια σ’ όλες 
τίς ταβέρνες της γειτονιάς...

"Οχι, δέν πάει στή Νόπολι, τί νά κάνη στή Νάπολι;... Αφού κι’ ό Βε
ζούβιος τήν βαρέθηκε κι’ έσβησε. Άντ’ άπό κεΐ.

Αο-ιπόν, ήταν Ενας έφοπλιστής τότε, καλό^ δηλαδή, καί τήν σπίτωσε. 
Άλλά παντρεμένος ό άνθρωπος, δεν μπορούσε να πηγαίνη τά βράδυα. Κι’ ή 
Άντέλλα Ελεύθερη, εκανε υπερωρίες μέ άλλους. "Οχι όποιον- όποιον. Διαλε
χτούς. Χιλιάρικα καί... Λεφτά.

Είχε καί μυαλό. Δέν τά κράταγε σε λεφτά. Νοίκιασε στήν Τράπεζα 
«κασσαφόρτε» καί τάκλεινε σε χρυσάφι

Κι' όπως τρέχανε τά χρόνια κι’ έτρεχε «μ* ό Εφοπλιστής ν’ άνταμώση 
τόν θάνατο, πέσανε άπάνω της κάτι ρυτίδες καί κάτι παρακμές, τώρα πιά 
δέν ήτανε Ντέ ,Φλόρες. Ήρθε κι’ ό πόλεμός άλλά δέν τήν πειράξανε, ήρθε ή 
Κατοχή άλλά δέν την πείραξε. Δούλεψε όμως «Επαγγελματικά» καί .μέ τούς πα
τριώτες της. Καί, λόγω τιμής, μοίραζε πανιόττες στή φουκαραδοσύνη. Καί 
παρμεζάνα καί κονσέρβα κι’ άίτ’ όλα.

Κανένας, δέν είχε νά τής πη κακιά κουβέντα. Μέχρι πού τήν κρύψανε 
στά Δεκεμβριανά.

"Εμαθε καί τή γλώσσα. "Οπως τήν μαθαίνουνε οΐ ξένοι : Τέλεια, άλλά 
τούς παίρνεις χαμπάρι. Κι* έριχνε σάλτσα Ιταλική πάνω στά Ελληνικά της. 
Πομμοντόρο. Μαλιστα.

Κ<ττά τό ’49 σαραντάρισε κι’ άρχισε νά ρίχνη μεγάλες πινελλιές πα
ρακμής. β ^ . ·

καί τά κράτησε. "Ολον τούτον τόν καιρό. Γιατί Εμαθε ότι 
* ' τό πορτοφόλι. Μάλιστα.

Λεφτά είχε
Su va μ εΤνατιΓΤΟ

Τώρα όμως δέν πέφτανε πιά χιλιάρικα καί... "Οχι. Τώρα πέφτανε χα
μόγελα καί ειρωνείες.

—Άντέλα, ποέρεψες.
—Άτέ νά χατής...
— Χαθώ δέν ){ΐαθώ, Άντέλα, έχεις γίνει σάν δαμάσκηνο κομπόστα.
"Ετρεχε νά φρβσκαριστή. Μέχρι πού κόλλαγε μπιφτέκια τή νύχτα στά 

μούτρα της. Τήν άλλη μέρα τά μαγείρευε. "Εκανε, βλέπεις, καί δίαιτα. Ψητά 
στή σχάρα.

Δέν βαριέσαι! "Ο,τι γράφει ό χρόνος, δέν τό σβήνει, άδερφέ μου, όχι 
μπιφτέκι, μήτε ληξίαρχος δέν τό σβήνει. Καί τής^ καλοφαινότανε. 01 γυναί
κες όλες, μόλις σαρανταρίσουνε, πέφτουνε στή θλΐψι. Θέλουνε νά παρηγορη- 
θούνε μονάχες τους. «Είμαι νέα άκάμα». Κείνο τό «άκόμα», τό μαγκούφικο, 
εΐναι πού χαλάει όλη τή δουλειά.

Πέσανε ινστιτούτα, πέσανε συμβουλές, πέσανε ειδικοί. Μπά. Άπό τό 
καχό στό χειρότερο.

"Ενα βραδάκι ήτανε μέ κάποιον «Εδώδιμα - άποικιακά». Καλός κύριος. 
Καλός! Καλάμια του. Άλλά έμπορος. Τά ήπιανε καί μετά, στό σπίτι της, 
τήν κύτταξε καί τής είπε :

— Ρέ σύ, γιατί δέν κάνεις μιά δουλειά;
— Τί; έχανε ή Άντέλα.
— Καλή είσαι, δέν λέω. Μιά χαρά, καί ξέρεις καί τή δουλειά σον. Άλ

λά ας έχης Εδώ καί καμμιά κοπελλίτσα πιό φρέσκια.
Νάτανε άλλη, θά θύμωνε. Ή Άντέλα όμως ήτανε άπό τή Νάπολι. Βέ

βαια, τού τάσουρε, άλλά άμα έμεινε μονάχη τό σκεφτότανε.
— Πέρ κέ νό;
"Ελα όμως πιού είχε μπη στή μέση ό ΟΗΕ καί άπαγόρευε τόν Εταιρι

σμό. Τώρα, τί δουλειά έχει ό ΟΗΕ μέ κάτι τέτοια; Δέν κυττάει τά δικά 
του, νά μάς άφήση;

ΚΓ Επειδή τα «Απαγορεύονται» έχουν γίνει μέ σ-κοπό νά καταστρατη
γούνται, ή Άντέλα τόβαλε στό μυαλό της.

—j Λαβοράρε...
Νά έργασθή.
Στά ίάάμπ σπάγανε κέφι τά νεαρούλια, μέ τούτη τήν ψημένη, πού Ερ

χότανε νά τά πιή.
—"Ιο σόνο Ίταλιάνα. Μί πιάτσε λά μούζικα.
ΚΓ Επειδή ήτανε Ίταλιάνα καί τής άρεσε ή μουσική, τήν μπάσανε στάν 

κύκλο τους καί σπάγανε καί κέφι.
Ή Άντέλα κερνούσε.
— Βερμούτ;
ΚΓ Επειδή ή έκτροχιασ,μένη νεότης έχει έκτίμησι στά ξένα τσιγάρα, ά- 

φού δέν καταλαβαίνει ότι τά καλύτερα σέ καπνό είναι τά δικά μας, εΐχε πάν
τα καί άμερικάνικα οπήν τσάντα της.

Μιιά-δυό φορές καί κάτι κοπέλλίτσες, πού τίς έβλεπε κάπως στεγνές 
άπό χαρτζηλίκι, τίς Εφόδιαζε με κανά κατοστάρικο.

Καμμιά φορά στέναζε.
— Πεκάτο.
— Δηλαδή;
— Κρίμα.
— Γιατί;
—"Ε, Εσύ νέα, όμορφη, μπέλλα ραγκάτσα, νά μη έχης Εκατό δραχμές;
Κείνη τήν Εποχή τά κλαμπ ήτανε κέντρα κομμάτι πονηρά. Σέ δέκα κο- 

πελλίτσες τάρριξε ή Άντέλα, οί τρεις τσιμπήσανε.
—"Ελα σπίτι.
— Τό δικό σας;
—’Εγώ έχω γνωστούς. Καλούς κυρίους. Καπτίσι;
Πώς δέν καπίσι; Παρακαπίσι τά κοριτσόπουλα. Τά είχανε ξεπεράσει τά 

άνόητα κοινωνικά δεσμά. "Ετσι νομίζανε.
Ή Άντέλα έπιασε στό τηλέφωνο κάτι «καλούς» :
—"Εκω νέο πράγμα πολύ πρώτης τάξεως.
Τρεις-τέσσερις μήνες καλά τά πηγε^ άλλά νά φλυαρήσανε άπό δω, νά 

μιλήσανε τά άνόητα κοριτσόπουλα άπό κεΐ, κάνει ένα ντού τό ’Ηθών, τσακώ
νει πολύ Ενδιαφέροντα πρόσωπα καί γεγονότα.

"Ενα χρόνο έφαγε ή Άντέλα. Γίνανε καί κάτι δημοσιογραφικά κουτσο
μπολιά, μετά όλα ξεχαστήκανε καί Ελόγου ττ>ς βγήκε Ελεύθερη.

Μέσα στή φυλακή τό συλλογιζότανε :
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τού Νίκου Τσιφόρου

ΕΠΙΠΛΩΜΕ
— Λά ττολίτσια!...
Τό πάν ήτανε νά γελάσης την ττολίτσια. Τ’ άλλα βολεύονται αυτόματα. 

Τάφερε άπτό δω, τάφερε άπό κεϊ ή Άντέλα, γνώρισε ένα θυρωρό σέ πολυκατοι
κία, Λεωνίδα τόν λέγανε.

Φάγατνε κάτω στό Τουρκολίμανο καί τά κουβεντιάσανε.
— Μπορείς ν’ άγοράσης τό διαμέρισμα; έκανε ό Λεωνίδας.
— Σί%
—’Αγόρασε το καί νά τοχης σπίτι σου.
Μπιένε! Λεφτά είχε ή Άντέλα. Πόσο; Τόσο. Τό άγόρασε. Τέσσερα δωμά* 

τια ττρώτης τάξεως.
— Τώρα θά τό έπιπλώσης. *
Τό έπίπλωσε ιτιά μαστορικά. Δυό κρεβατοκάμαρες, ένα σαλόνι κι* ένα 

μικρό μέ ντιβανάκι. Θαύμα έσωτερικό.
"Ολα έτοιμα. Πήγε πάλι καί ψώνισε κοριτσόπουλα:
— Λέτε λόγια.
— °,χι· - , ,— Λέτε. "Ετσι μέ πιάσανε την άλλη ψορα.
Καί τούς έδωσε νά καταλάβουνε. Σ’ αυτές τίς δουλειές δεν μιλάνε. Γί

νονται δλα μυστικά.
Νάτην τό λοιπόν έφωδιασμένη ή Άντέλα. Μήνες χρειαστήκανε νά μοΥτα- 

ριστή ή δουλειά καί κανείς δέν την είδε νά κάνη τίποτα ύποπτο.
— Τάχει ή Ιταλίδα.
"Ενα πρωινό ό Λεωνίδας έβαλε στην πόρτα ένοικιαστήριο :
«’Ενοικιάζεται διαμέρισμα, έπιπλωμενον».
Μέσα λοιπόν στό έπιπλωμενον διαμέρισμα ττερίμεναν τά κοριτσόπουλα 

καί στην πόρτα σταματούσανε οί ειδοποιημένοι «καλοί κύριοι». Είχανε καί 
σύνθημα στην κουβέντα τους :,

— Είσθε ό θυρωρός Λεωνίδας;
—’Εγώ, μάλιστα.
— Ποσά δωμάτια;
— Τέσσερα^
— Πόσο νοίκι;
— Τρεις διακόσιες.

— Μπιορω νά τό δω;
"Ολ’ αυτά ήτανε, νά πούμε, κώδικας.
—Άνεδήτε, ή κυρία εΐν’ άτιάνω, έλεγε 6 Λεωνίδας.
Καί άνέβαινε ό καλός κύριος νά δη που ένοικιάζ-ετο διαμέρισμα καλάς 

έπιπλωμενον.
ΟΙ άλλοι που θέλανε νά τό δούν στ’ βληθεία καί ρωτούσαν τόν θυρωρό 

έκτός κώδικος, μπά, άπελπιζόντουσαν.
— Δεν άξίζει τίποτα, έχαν’ ό Λεωνίδας.
— Μά έψ’ δσον...
— Τώρα τί νά σάς πω, κυρία μου; έλεγε Απελπισμένος ό Λεωνίδας. ΆφοΟ 

έπι μένετε, ελάτε αύριο τό πρωί, πού θά ναι έδω ή^ΐδι,α, νά τό δήτε... Βλέπετε, 
εΐνα» καί γρουσούζα, δέν μου άφήνει κλειδί.

Καί τής έσερνε τόν άναβαλλόμενο τής Άντέλας.
"Εξυπνη δουλειά, άντε τώρα πού θά ττάη τό μνοολό σου έσένα, δτι ένοι- 

κιάζεται διαμέρισμα, σημαίνει τέτοια πράματα...
Καλά περνούσανε, τό λοιπόν, καί ή Άντέλα κι* ό Λεωνίδας, άλλά την έφα

γε την δόλια τό κόκκινο^τό μαλλί. Διότι ώς έβγαινε μιά μέρα, έτυχε νά περ- 
ινάη δ Μήτσος, του 'Ηθών, καί την έκοψε., Ψημένος τώρα ό Μήτσος, δέν είπε 
λέξι, άλλά έστειλε κάτι αλλα παιδάκια νά παρεοςολουθήσουνε. Καί είδανε τά 
παιδάκια καί καταλάβανε καί ένα άτπογεματάκι νόσου τά νά ρωτάνε γιά τό 
διαμέρισμα.

‘Ο Λεωνίδας έπεσε σ*τό δόκανο.
— Μπά, δέιν άξίζει τόν κόπο.
Τά παιδάκια, όμως, βάλανε μπροστά τόν Λεωνίδα νά χτυπήση γιά νά μήν 

τούς δούνε άπό την Τρύπα τής πόρτας καί άνεβήκανε...
Ή Άντέλα άνοιξε γελαστή.
— Μπάνα σέρα...
"Υστερα άλλαξε έκφρασι.
— Μά... υά κοζα τσέ;
Κι’ υστέρα, ήτανε βλέπεις καί έπ’ αύτο<|>ώρω, τίποτα πιά...
Τώρα ένοικιάζεται διαμέρισμα έπιπλωμέναν, err* άλήθεια...

Οί άνδρες καί οί γυναίκες επιτέλους συμφωνούν: Τό άποσμητικό TABAC ORIGINAL 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ! Μοναδικό γιά τό λεπτό άρωμα δροσιάς πού χαρίζει, διαρκεΐ 
περισσότερο άπό κάθε άλλο καί προορίζεται γιά κάθε έκλεκτικό άνδρα, γιά κάθε γυναί
κα πού θέλει νά διαφέρη. Άποσμητικό TABAC ORIGINAL STICK καί SPRAY

ΪΙΡΟΪΟΝΤΑ MAURER + WIRTZ
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ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ:
Ό διάσημος ντετέκτιδ Κάμπιον καλείται μέ μιά παράξενη άνώνυμη Επιστολή εττήν 
κηδεία ένός (Αντιπαθέστατου συμμαθητή του, του Πήτερ του Νταή, πού, Εχει νά 
τον δή άπ’ δταν ήταν δέκα χρόνων παιδιά. Έξη μήνες άργότερα δ ψίλος^ του 
ταγματάρχης Λέο Πουρσουίδάν, τόν καλεΐ σ’ Ενα χωριό κοντά ατό νεκροταφείο δ- 
που τάφηκε ό Πήτερς ό Νταής. Μιά πέτρινη μεγάλη γλάστρα &τεσε καί έσπασε 
τό κεφάλι ένός κυρίου Χάρις. ‘Ο Κάμπιον βλέπει τό πτώμα καί διαπιστώνει δτι 
αύτός είναι ό συμμαθητής του Πήτερς, τού όποιου την κηδεία εΐχε ήδη παρακολου
θήσει! ‘Ο Χάρις είχε έρθει προσφάτω^ στό χωριό καί είχε ύπουλα άγοράσει τό 
μεγαλύτερο κτήμα τής περιοχής, τό,Χαλτ Νάϊτς, πού ή Πόπυ μιά συμπαθέστατη 
πρώην ηθοποιός τό εΤχε μετατρέψει σέ κλάμπ. Όλοι ο! θαμώνες τού κλάμπ λάτρευαν 
τήν Πόπυ καί μισούσαν θανασίμως τόν Χάρις, πού άπειλοΰσε νά τους χαλάση τίς 
συνήθειές τους καί νά μετατρέψη τό χωριό σέ τουριστικό κέντρο. Μάζεψαν χρήμα
τα καί προσπάθησαν νά έξαγοράσουν τά δικαιώματα τού Χάρις άλλά έκείνος άρνή- 
θηκε. Συνωμότησαν τότε νά τόν μεθύσουν καί νά τόν βάλουν νά ΰπογράψη τά σχε
τικά χαρτια. ’Αλλά ό Χάρις άντί νά γίνη αέ τό κρασί καλόκε^ος άπλώς έγινε 
στουπί καί έπεσε σέ λήθαργο. Τήν έπομένη το πρωΐ, τήν ώρα που καθόταν σέ μιά 
καρέκλα στήν ταράτσα γιά νά ξεμεθύση, έπεσε μιά πέτρινη μεγάλη γλάστρα καί 
τού τσάκισε τό κεφάλι. ‘Η γλάστρα δέν ήταν δυνατόν νά πέση κατά λάθος γιατί 
ήταν στερεωμένη στό παραπέτο τοΰ σπιτιού. Καί έπεσε τήν ώρα πού οί θαμώνες 
καί φίλοι, τής Πόπυ, έπαιζαν δλοΐ μαζί πόκερ στό σαλόνι. ‘Ο Κάμπιον γυρίζει 
μαζί μέ τόν Σερ Λέο στό άρχοντικό του. Ή Τζάνετ Πουρσουίδάν, κόρη τού Αέο 
μέ τήν όποιαν ό Κάμπιον είναι Ερωτευμένος, τού λέει δτι τόν ζήτησε κάποια κο- 
πέλλα φίλη του.

Π
ΑΝΤΩΣ, ή φιλενάδα σου πέρασε άπό δω καί σέ ζήτησε. Τής είπα 
οτι σέ περιμένω γιά τό, δείπνο.

— Ανοησίες, είπα. Ποια είναι αυτή; "Αφησε όνομα;
— Μάλιστα, έκανε άπόταμα ή Τζάνετ. Μίς "Εφη Ρόουλαντσον.

;—Πρώτη φορά άκούω τέτοιο δναμα, είπα μέ κάθε είλικρίνεια. τΗταν 
τουλάχιστον συμπαθητική κοπέλλα;

—"Οχι! έκανε έχρηκτικά ή Τζάνετ καί μπήκε τρέχοντα^ στό σπίτι. 
Διέσχισα ρόνος μου τό χώλ του Χαϊγουώτερς. Ό γέρο Πεππερ, πού 

φασαρευόταν με τόν, τρόπο, που συνήθως φασαρεύονται οΐ μπάτλερς, μέ είδε 
καί μέ πλησίασε. Μέ χαιρέτησε μέ κάθε έπισημότητα καί υστέρα είπε : 

—"Εχω ένα γράμμα γιά σάς, κύριε.
Τό είπε μέ τόν ίδιο τρόπο, πού ένας άλλος θάλεγε : «"Εχω ένα παρά

σημο γιά σάς, κύριε!».
~νΕφθοκτε σήμερα τό πρωΐ, συνέτισε ό Πεππερ, καί έτοιμαζόμουνα νά 

σάς τό στείλω στό σπίτι σας, δταν με πληροφόρησε ό σέρ Λέο δτι σάς πε- 
ρίμενε άπόψε.

’Εξαφανίστηκε κάπου στό βάθος τού χώλ καί έπέστρεψε μ’ έναν φάκελ- 
λο στό χέρι.

— Σάς έτοίμσσα τό συνηθισμένο σας δωμάτιο, κύριε, , στην άνατολική 
πτέρυγα, είπε καθώς μέ πλησίαζε, Θά σάς στείλω έπάνω άμέσως τίς βαλί
τσες σας, μέ, τόν Τζώρτζ. Σάς μένουν μόνο έφτά λεπτά προτού χτυπηση τό 
γκόγχ γιά τό δείπνο.

"Εριξα μιά ματιά στον φάκελλο κι’ ένώ ό μπάτλερ «Απομακρυνόταν βιαστι
κά, τόν έσχισα καί, άνεβαίνοντας. στην κάμαρά μου, διάβασα τό δεύτερο άπό 
τά άνώνυμα γράμματα. τΗταν προσεκτικά δακτυλογραφημένο καί ή στίξι του 
ήταν τέλεια, δπως άχριβώς καί στό πρώτο γράμμα. Ευανάγνωστο καί ώ- 
ραιότατο.

<"Ω, είπε ή κουκουβάγια. ’Ωχό, έκλαιγε ό βάτραχος. "Ωωω! μοιρολο
γούσε τό σκουλήκι. Πού είναι ό Πήτερς π_ού μάς είχαν ύποσχεθή;

» Ό "Αγγελος κλαίει πίσω άπό τά χρυσωμένα κάγκελλα. Τά φτερά του 
σκεπάζουν τό πρόσωπό του. «Πιέρο», κλαίει ό "Αγγελος.

» Γιατί νά συμβαίνουν τέτοια πράγματα; Πώς τόλμησε ν’ άναστατώση 
τόν Ουρανό;

* Σκέψου, ώ, σκέψου, πόσο ταπεινός είναι ό άσπάλαξ! Τά μικρά τον 
χέρια πονούν καί τό μουσούδι του ματώνει».

— Δέν καταλαβαίνω καθόλου, παρατήρησα μιλώντας, στόν Λάγκ, ένώ 
συγχρόνως ντυνόμουνα, γιατί έπανέρχεται διαρκώς στην φύσι.

‘0 Λάγκ δμως είχε διάθεσι γιά γκρίνια. Δέν μού συγχωρούσε τό γεγο- 
νός, δτι τόν έγκατίλειψα στον ’Αστυνομικό Σταθμό γιά νά γυρίση μέ τά πό
δια ώςτό,Χαϊγουώτερς
—χΐίκα στό τέλος κοφτά. Γιά νά δούμε άν εχη άδυ-στο

νοτίσει τό μυαλό σου τόσο, δσο καί τά πόδια σου. Σέ τέσσερα λεπτά πρέπει 
νά κατεθώ στην τραπεζαρία. Πές μου, βγάζεις καθόλου νόημα άπ’ αυτό τό 
γράμμα ή όχι; Μού,τό έστειλαν έδώ. "Εφθασε σήμερα τό πρωΐ.

Ξαναδιάβασε μέ μεγάλη προσήλωσή τό γράμμα καί μετά δήλωσε :
— Μιά κουκουβάγια, ένας βάτραχος, ένας άγγελος κι’ ένα σκουλήκι, 

κλαίνε δλοι τους, έπειδή δέν βρίσκουν αυτόν έδω τόν Πήτερς. Αυτό καταλα
βαίνω έγώ.

— Μάλιστα, συμφώνησα. Καί θάλεγε καινείς πώς ό συγγραφεύς αυτού 
τού σημειώματος τό ήξερε δτι ό Πήτερς δέν είχε πεθάνει, πράγμα πολύ ένδια- 
φέρον, γιατί έχει πεθάνει. Αύτός ό τύπος πού είδα στό νεκροτομείο είναι — 
ή μάλλον ήταν — ό Πήτερς αντοπροσώπως. Πέθανε σήμερα τό πρωΐ.

— Τί είδους άστεΐο είναι αυτό; μέ στραβσκύτταξε ό Λάγκ.
Τού έριξα μόνο μιά άγρια ματιά καί συνέχισα νά παλεύω μέ τά κουμπιά 

τού κολλάρου μου.
— Σήμερα τό πρωΐ; ’Αλήθεια; εκανεό Αάγκ. Πέθανε, έ; ’Από τί;
—Άπό γλάστρα στό κεφάλι. Που τοΰ τήν έριξαν επίτηδες.
— Τόν, ξέκαναν; Αλήθεια; μου έδωσε, πίσω τό σημείωμα ό Αάγκ. "Ε^ 

τότε τά πράγματα είναι φω^ - φανάρι. Αύτός ό χριστιανός, πού σουγραψε το 
γράμμα, τό ήξερε πώς σ' άρεσει νά χώνης τήν μύτη σου στά ξένα άπλυτα καί. 
νά καβης τό ψωμί των άστυνομικών. Καί λοιπόν, πήρε καί σουγραψε τό ση
μείωμα γιά νά έρβης έδω έγκαίρως; μήν τυχόν καί σού ξεφύγη τίποτα.

—Αλήθεια; "Ε, λοιπόν, νομίζω δτι πραγματικά ξεκούτιανες. Καί μέ έ- 
ξοργίζεις! Δέν καταλαβαίνεις, λοιπόν, ποιο είναι τό σημαντικώτερο, σημείο^· 
"Οτι, δηλαδή, ό Πήτερς πέθανε σήμερα τό πρωΐ, καί τό γράμμα αυτό μου τό 
ταχυδρόμησε κάποιος άπό τό κέντρο τού Λονδίνου κάποια ώρα πριν άπό τίς 
έφτά, χθές τό βράδυ!

Μέ ακούσε καλά - καλά καί πεταχτή*ε έπάνω.
—"Ε! Καταλαβαίνεις τί σημαίνει αυτό; Πώς ό τύπος πού σουγραψε τό 

γράμμα, ήξερε πώς ό Πήτερς θά πέθαινε σήμερα.
Δίστασα, μή μπορώντας ν’ άποφασίσω τί νά τού πω, δταν άκούστηκε 

τό πρώτο γκάγκ; καί τόν άφησα γιά νά κατεβο βιαστικά στήν τραπεζαρία,. 
‘Ο Πέππερ μέ κυτταζε μέ μιά συμπάθεια που, δυστυχώς, έλειπε τελείως άπό 
τό βλέμμα, τής Τζάνετ.

‘0 Αέο μιλούσε μ’ έναν μαυροντυμένο κληρικό καί έγώ κάθησα δίπλα 
στόν ευχάριστο έκεϊνον άνθρωπο, μέ τόν όποιον είχα μιλήσει στήν^ κηδεία τού 
Νταή. Μέ άνεγνώρισε καί μέ χαιρέτησε θερμά. Συστηθήκαμε. Μου φάνηκε ά- 
κάμη πιό συμπαθητικός άττ’ δ,τι στήν πρώτη μας συνάντησε. τΗταν ψηλός 
καί γεροδεμένος, λίγο μεγαλύτερος άπό μένα στά χρόνια καί είχε στόν τρόπο 
του μιά έλοφρά άδεξιότητα, πού τόν έκανε ιδιαιτέρως άξιοτγάπητο. Φλυαρή
σαμε γιά λίγο καί ^ιάς πλησίασε ή Τζάνετ. Είχαν περάσει άρκετά λεπτά 
προτού συνειδητοποιήσω δτι κάποιος μέσα στό δωμάτιο μέ μισούσε ολόψυχα.

Πανιάστηκα τόσο πολύ, ώστε τού χαμογέλασα ήλίθια. Καί τότε ό Αέο 
μάς σύστησε.

’Αποδείχθηκε πώς^ λεγόταν Φίλιπ Σψέντλεύ Μπάθγουηκ καί ήταν 6 και
νούργιος έφημέριος, τού Κηπσεηκ. Δέν καταλάβαινα καθόλου γιατί μέ μισούσε 
τόσο έντονα καί τόσο φανερά, μέχρι ς δτου τόν είδα νά κυττάζη τήν Τζάνετ. 
"Αρχισα τότε νά τόν παρακολουθώ. Τά μάτια του είχαν περίπου πεταχτή άπό 
τίς κόγχες τους καί θά τόν λυπόμουνα άν δέν είχα ένα προσωπικό ένδιαφέρον 
στην ύπόθεσι, γιά τό όποιο προτιμώ νά μή μιλήσω έδώ.

Γιά κακή του τύχη, ό Λέο τόν είχε μονοπωλήσει. Μόλις είχαμε άρχίσει 
νά τρώμε τό ψάρι μας, ό γέρος οικοδεσπότης μας ξεφώνισε, όπως συνηθιίε 
πάντα νά ξεφωνίζη όταν νόριζε πώς τό θέμα του χρειαζόταν λεπτό χειρισμό.

— Αυτός ό τύπος, για τόν όποιον μιλούσαμε τώρα δά, πού είπατε δτι 
μένει;

— Στής κυρίας θάτσερς, σέρ. Τήν γνωρίζετε; "Εχει ένα μικρό σπίτι 
λίγο πιό πέρα άπό τόν «Κύκνο».

‘Η ^φωνή τού Μπάθγουηκ είναι ωραία, άλλά έκείνη την ώρα τρεμόπαιζε 
λιγάκι, ίσως έπειδή θά ήθελε τόσο πολύ νά άκουγε τί λέγαμε έμείς στήν δι
κή μα^ άκρη τού τραπεζιού. Μά ό Αέο δέν τόν άφηνε σέ ήσυχία.

— Τήν ξέρω τήν γριά κυρία Θάτσερς, είπε. Καλή γυναίκα. Τί τόν θέλει 
τέτοιον άνθροτπο μέσα στό σπίτι της; Δέν τά καταλαβαίνω αυτά τά πράγμα
τα, Μπάθγουηκ.

— Νοικιάζει δωμάτια, σέρ, είπε ό Μπάθγουηκ, ένώ τό βλέμμα του ξε
στράτισε κατά την Τίάνετ καί άποτραβήχτηκε άμέσως, λές καί ή θέα της τόν 
πλήγωνε. Αυτός ό κύριος Χαίηχο έχει έρθει στό χωριό μόλις έδώ καί μιά 
εβδομάδα, πρόσθεσε.

— Χαίη-χο; Τί ήλίθιο δναμα! είπε ό Αέο. Ψεύτικο θά είναι.
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"Οπως συνήθως, όταν ήταν έκνευρισμένος, ό Λέο ξεφώνισε δυνατά. Μά 
ό δύστυχος πάστορας, πού δεν ήξερε τις συνήθειές του, άπόμεινε μέ τό στό
μα άνοιχτο.

— Χαίηχο είναι άρκετά κοινό δνομα, σέρ, τόλμησε νά παρατηρήση τελικά.
— Χαίη - χο! είπε ό Αέο καί τάν κύτταξε σάν νά τόν έπαιρνε γιά τρελλό’.' 

Δεν τό πιστεύω. "Οταν φθάσης στά χρόνια μου, Μπάθγουηκ, τότε θά κατα- 
λάβης ότι δεν χρειάζονται πολλά άστεια. Περνάμε μιά δύσκολη στιγμή, φίλε 
μου, πολύ δύσκολη.

Ό Μπάθγουηκ κοκκίνισε μέχρι τ’ άφτιά, λές καί τόν έπνιγε ή άδικία, 
μά συγκρατήθηκε καί δέν είπε λεξι. Τό έπεισόδιο ήταν γελοίο, μά τό άποτέ- 
λεσμα είναι πώς μέχρι σήμερα ό Αέο θεωρεί τόν Μπάθγουηκ ήλίθιο φαρσέρ, 
ένώ ό κακομοίρης ό πάστορας είναι σοβαρός μέχρις άπελπισίας.

Έγώ, πάντως, έκείνη τηρ ώρα ένδιαφερόμουν περισσότερο νά πάρω ωρι- 
σμένες πληροφορίες, παρά να κρίνω τόν χαρακτήρα τοΰ Μπάθγουηκ, κι’ έτσι 
γύρισα πλάι μου, πρός τόν Κίγκστον.

— θυμάστε έναν άπίθανο γέρο μέ ψηλό καπέλλο, πού έχυνε κροκοδείλια 
δάκρυα μέσα στό μαντήλι του, σ’ έκείινη τήν κηδεία πέρυσι; είπα. Αύτός είναι 
ό Χαίηχο. , , , , *

'Ανοιγόχλεισε μερικές φορές τά μάτια του, σάν νά προσπαθούσε κάτι 
νά θυμηθή.

— Στήν κηδεία του Πήτερς; "Οχι, δέν νομίζω νά τόν θυμάμαι. Αυτό 
πού θυμάμαι είναι ένα μάλλον παράξενο κορίτσι πού...

Σταμάτησε καί είδα τήν έκφρασί του νά άλλάζη άπάτομα.
— Γιά φαντάσου! έκανε.
Τόν κυττούσαμε δλοι καί φάνηκε νά στενοχωριέται, ένώ προσπάθησε ν’ 

άλλάξη τό θέμα της συζητήσεως. Μόλις δμως oi άλλοι άρχισαν πάλι νά συζη
τούν, γύρισε σέ μένα.

— Σκέφτηκα κάτι, είπε καί ή Φωνή του ήταν έξημμένη σάν μικρού παι
διού. "Ισως νά σάς φανή χρήσιιμο. Θέλετε νά κουβεντιάσουμε λιγάκι μετά τό 
φαγητό; Αυτόν τόν Πήτερς δέν τόν γνωρίζατε πολύ καλά, έτσι δέν είναι;

— Ναί, δέν ήταν στενός μου φίλος, είπα χωρίς νά δώσω περισσότερες 
έξηγήσεις._

— Δέν ήταν συμπαθητικός τύπος, παρατήρησε.
Καί πρόσθεσε, χαμηλώνοντας τήν φωνή :
— Νομίζω πώς κάτι άνακάλυψα. Δέν μπορώ δμως νά σάς τό πω έδώ.
Τά βλέμοπά μας συναντήθηκαν καί ένοιωσα ένα θερμό αίσθημα συμπά

θειας. Τό κυνήγι τοΰ δολοφόνου πρέπει νά γίνεται μ* ένθουσιασμό, άλλιώς 
καταντά άπάνθρωπο.

Δέν μπορέσαμε δμως νά συζητήσουμε άμέσως μετά τό φαγητό, γιατί 
τήν ώοα πού οΙ κυρίες μάς άφησαν γιά νά πιούμε τό παραδοσιακό πορτό, 
κατέφθασε ό έπιθεωρητής, πού είχε άναλάβει τήν υπόδεσι, καί ζήτησε νά δή 
τόν Λέο. Ό οικοδεσπότης μάς ζήτησε συγγνώμη καί βγήκε άττό τό δωμάτιο.

Μείναμε μόνοι .μέ τόν Μπάθγουηκ, πού δέν μάς άφησε νά πάρουμε άνά- 
σα. Αποδείχθηκε δτι ήταν γεμάτος καλές προθέσεις καί άνανεωτικές τάσεις. 
Μάς μίλησε γιά την άπαράδεκτα άνθυγιεινή κατάστασι των παλαιών σπιτιών 
τοΰ χωριού καί γιά τήν άνάγκη νά μοοφωθή ό μέσος χωοικός. Μέ τά λόγια 
του έπρόδιδε μιά τέλεια άγνοια καί των δυό, τόσο δηλαδή τού παλαιού χω
ριάτικου σπιτιού, όσο καί τού «μέσου χωρικού».

*0 Κίγκστον κΓ έγώ προσπαθούσαμε νά τόν πείσουμε πώς ή μεγαλύτερη 
άρετή ενός χωριού είναι δτι άποτελεΐ μιά κοινωνία άρκετά άραιά δεμένη, ώστε 
νά έπιτρέπη στον καθένα νά κανονίζη όπως θέλει τήν ζωή του. Καί μέσ’ στήν 
ώρα κατέφθασε ό Πέππερ καί μοΰ είπε δτι ό σέρ Λέο παρακαλούσε νά πάω 
νά τόν βρω στήν αίθουσα των όπλων.

Προχώρησα μέχρι τό ωραιότατο πολαίό~ δωμάτιο, στό πρώτο πάτωμα, 
όπου ό Αέο γράφει τά γράμμοίτά του καί καθαρίζει τά όπλα του, καί τόν 
βρήκα καθισμένον στό γραφείο του. Μπροστά του βρισκόταν ένας συμπαθέ
στατος άνθρωπος, πού άπελάμβανε τό ουΐσκυ του. Ό Αέο μάς σύστησε :

— Ό έπιθεωρητής Πούσσεύ, ό φίλος μου Κάμπιον. ‘Ο έπιθεωρητής είναι 
πολύ ικανός άνθρωπος, πρόσθεσε. Δούλευε σάν σκλάβος όλη μέρα σήμερα.

Συμπάθησα τόν Πούσσεύ άπό τήν πρώτη μαΤιά. ‘Οποιοσδήποτε θά τόν 
συμπαθούσε. Ήταν λεπττός καί εύκίνητος καί είχε ένα κάπως άστεΐο πρόσω
πο, άπ’ αυτά πού συγχρόνως καί σέ άφοπλίζουν καί σου άποσποϋν τήν συμ
πάθεια σου. Ήτοον φανερό πώς άντιμετώπιζε τόν Αέο μέ έκεΐνο τό άνάκάτεμα 
θαυμασμού, προστατευτικής διαθέσεως καί έλαφρότατης ειρωνείας, πού άπο- 
τελεί την γερή βάσι συνεργασίας άρχόντων καί άρχομένων στήν άγροτική 
‘Αγγλία.

"Οταν εφθασα ήταν κΓ οί δυό τους άνήσνχοι. Κατάλαβα δτι ή υπόθεσι 
τούς έθιγε καί τούς δύο πολύ. Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, ένας φόνος στον 
κήπο τού σπιτιού τους. Μά άνεκάλυψα πώς υπήρχε καί κάτι παραπάνω.

— Συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο, Κάμπιον, είπε 6 Αέο όταν ό Πέππερ 
είχε πιά κλείσει τήν πόρτα πίσω του. Δέν τό καταλαβαίνω καθόλου. Ό Πούσ- 
σεϋ έδώ μέ διαβεβαιώνει δτι τά γεγονότα είναι άκριβώς έτσι, καί έχω κάθε 
λόγο νά τόν πιστέψω.

"Ερριξα μιά ρατιά στόν έπιθεωρητή. Είχε ένα ύφος υπερήφανο καί έκπλη
κτο συγχ^νως, σαν καλό λαγωνικό πού ξαφνικά άναχαλύπτει άρτύκι τόν Αύ
γουστο. Περίμενε^ κι* ό Αέο έκανε νόημα τού Πούσσεϋ νά συνέχιση.

*—Είναι μια παράξενη υπόθεσι, είπε μ’ ένα έλαφρό χαμόγελο. Φαίνεται 
πώς κάπου έχουμε κάνει κάποιο λάθος, άλλά δέν ξέρω πού. Περάσαμε δλη τήν 
ήμερα, έγώ κι* ό βοηθός μου, στό νά παίρνουμε καταθέσεις, καί τώρα έχουμε 
έξαχριβώσει τήν κάθε λεπτομέρεια.

— Καί άνακαλύψατε δτι, έκτος άπό τόν σέρ Αέο, δέν υπάρχει κανένας 
πού νά έ^η ένα σίγουρο άλλοθι,· ρώτησα μέ συμπάθεια. Καταλαβαίνω^..

— Op(i, είπε ό έπιθεωρητής καί δέν στενοχωρήθηκε καθόλου ^πού τόν 5jέ
κοψα, παρά φάνηκε μάλλον νά ευχαριστιέται. "Οχι, σέρ. "Ολοι έχουν τά άλ
λοθι τους, καί πολύ γερά άλλοθι μάλιστα. "Ολο τό προσωπικό, ώ<όμη καί oi 
κηπουροί ήταν μαζεμένοι στήν κουζίνα καί έτρωγαν τό μεσημεριανό τους τήν 
ώρα τοΰ... άτυχήματος. Καί δλοι οΐ υπόλοιποι βρίσκονταν μαζί, είτε στό σα
λόνι, είτε στό μπάρ, πού είναι έξω άπό τό σαλόνι,. Καί ό καθένας τους έχει 
γιά μάρτυρες τουλάχιστον δύο ή τρείς άλλους άξιοσεβαστους κυρίους. Ξένοι 

.δέν υπήρχαν καθόλου στό σπίτι. Ή παρουσία τοΰ κάθε έπισκέπτου στό σπίτι 
τής μίς Μπέλοου, σήμερα τό πρωΐ, ήταν δικαιολογημένη. Καί όλοι γνωοίζον- 
ταν μεταξύ τους καλά. Δέν θά μπορούσε ένας τους νά πάη νά κάνη τά έγκλη
μα, έκτόχ άν...

Σταμάτησε καί έγινε καταχόκκινος.
— ’Εκτός άν, τί; ρώτησε άνήσνχα ό Αέο; Συνέχισε λοιπόν, Πούσσεύ! 

Μην κάνης τσιριμόνιες. Είμαστε μεταξύ μας έδώ. Εκτός άν, τί;
*0 Πούσσεύ ξεροκατάπιε.
— 'Εκτός άν δλοι οί άλλοι κύριοι ήταν έν γνώσει, είπε καί κατέβασε τό 

κεφάλι του.
★

"Οπως ήταν φυσικό, έπακολούθησε μιά σιωπή γεμάτη άμηχανία. Ό 
Πούσσεύ είχε μείνει άναυδος άπό τήν ίδια του τήν τόλμη, έγώ κρατούσα τήν 
άρμόζουσα διακριτική στάσι καί ό Αέο έμοιαζε σάν νά πάλευε νά καταλάβη.

— "Ε; έκανε στό τέλος. Συνωμοσία, έ;
— Πολύ άπίθανο, δηλαδή, σέρ, μουρμούρισε άδέξια ό Πουσσεϋ, Ιδρωκο- 

πώντας στενοχωρημένος.
— Δέν ξέρω... παρατήρησε διακριτικά <b Αέο. Δέν ξέρω^ Πουσσεϋ. Είναι, 

βέβαια, μιά ιδέα αυτή. Είναι μιά Ιδέα. ΚΓ δμως, ξέρεις, σ αυτήν τήν περί- 
πτωσι, δέν μπρρεΐ νά συνέβη κάτι τέτοιο. Γιατί θάπρεπε νά είχαν συμφωνήσει 
δλοι, καί τότε θάπρεπε νά είχα συμφωνήσει κΓ έγώ.

Ή στιγμή ήταν υπέροχη. Ό Αέο μιλούσε άπλά καί μ’ έκείνη τήν βαθύ
τατη άθωάτητα πού είναι συγχρόνως συντριπτική, άλλά καί τυφλή. Είχε πα- 
ραβλέψει τά έλάχιστα στοιχεία πού υπήρχαν καί μάς άφηνε πάλι άντιμέτω- 
πους μ’ ένα θαύμα. ΚΓ δμως, τόσο ό Πουσσεϋ, δσο χι* έγώ, άναστενάξαμε 
μέ άνακούφισι. "Αξιζε τόν κόπο.

Ό Λέο συνέχισε τούς συλλογισμούς του.
— "Οχι, είπε στό τέλος. "Οχι. ’Αδύνατον. Τελείως άδύνατον. θά πρέπει 

νά σκεψτοΰμε τίποτε άλλο, Πούσσεύ. θά έξετάσουμε μαζί τά άλλοθι. "Ισως 
βρούμε έκεί καμμιά άνωμαλία. Δέν ξέρεις ποτέ..,.

Στρώθηκαν στήν δουλειά καί έγώ, έπειδή δέν ήθελα νά έπέμβω στά καθή
κοντα τού έπιθεωρητού, έφυγα καί πήγα νά βρώ τόν Κίγχστον. Τόν άνεκάλυψα 
στό σαλόνι, παρέα μέ τήν Ύζάνετ καί τόν Μπάθγουηκ^ πού μόλις μέ, είδε ά- 
γρίεψε σάν σκαντζόχοιρος. Το γεγονός αυτό μέ στενοχώρησε. "Οχι πώς είμαι 
Ιδιαίτερα ευαίσθητος, άλλά αυτό τό ρεύμα τής ξαφνικής καί βίαιης άντιπά· 
θείας μέ έφερνε σέ άμηχανία. Γι' αύτό, τού πρόσφερα ένα τσιγάρο, μήπως 
τυχόν τόν ήρεμήσω. Μά τό άονήθηκε.

Ό Κίγκστον, πού δέν έβλεπε τήν ώρα νά μού μιλήση Ιδιαιτέρως, πρστει- 
νε νά βγούμε νά καπνίσουμε ένα πούρο στην ταράτσα. Είδα τόν Μπάθγουηκ 
νά τοΰ ρίχνη μιά μοοτιά, πού θύμιζε θλιβερά ευγνωμοσύνη σκύλου, ένώ ή Τζά- 
νετ μέ κατακεραύνωσε άπό τήν άπέναντι πολυθρόνα.

’Από τί ς μεγάλες υπαλκονόπορτες ^βγήκαμε σέ μιά «αραιότατη μαρμάρι
νη ταράτσα, καί έκεί ό Κίγχστον μ’ έπιασε άπό τό μπράτσο καί άρχισε 
έξημμένα :

— Αύτός ό τύπος, ό Πήτερς...
— Ναί; έκανα ένθαρρυντικά.
‘Ο Κίγκστον δίστοκτε.
— Θά σας έξομολογηθώ κάτι, ξήλωσε ξαφνικά καί φαίνεται πώς τόν κύτ- 

ταξα κςττάπληκτος, γιατί κατακοκκίνισε και γέλασε. "Ω! Δέν τόν λήστεψα ή 
τίποτε τέτοιο, είπε. Άλλά μού υπαγόρευσε καί τοΰ έγραψα τήν διαθήκη του. 
Αυτό ήταν πού ήθελα νά σάς πώ. Ήρθε στήν κλινική μου γιά νά άναρρώση, 
υστέρα άπό μιά έγχείρησι σκωληκοειδίτιδος, όπως ξέρετε. Κανόνισε τά πάντα 
δ ίδιος δΓ άλληλογραφίας, άλλά στό ταξίδι του, δταν έρχόταν έδώ, άρπαξε 
μιά φοβερή πνευμονία καί, παρ’ όλες μου τίς προσπάθειες, πέθανε. Διάλεξε 
τήν δική μου κλινική, γι<χτί είναι, ξέρετε, μάλλον φτηνή. Μού είπε πώς τοΰ 
την σύστησε κάποιος έδώ στήν περιοχή, καί μού άνέφερε τό όνομα ένός άν
θρωπον πού γνωρίζω έλάχιστα. Πάντως, ήταν ήδη σέ πολύ κρίσιμη κατάστα- 
σι δταν, σέ κόπτοια στιγμή διαύγειας, έστειλε καί μέ φώναξε, γιατί ήθελε 
νά κάνη την διαθήκη του. Τήν έγραψα όπως μού τήν υπαγόρευσε κΓ έχείνος 
τήν υπέγραψε. ^

‘Ο Κίγκστον κοντοστάθηκε άμήχανος. ψ
— Σάς τά λέω αύτά, έπειδή έχω άκούσει πολλά γιά συνέχισε έπί

τέλους. Ή Τζάνετ μού έχει μιλήσει συχνά γιάδ σέο Λέο

'
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σάς κάλεσε έδώ γι’ αυτήν τήν ύπόθεσι τού Χάρρις. Λοιπόν, Κάμπιον, έχω νά 
σάς έξομολογηθώ ότι την άλλαξα λίγο αυτήν τήν διαθήκη.

— "Ωστε έτσι, έ; είπα μάλλον Ανόητα.
■—"Οχι στην ουσία της, φυσικά, κούνησε τό κεφάλι του. Στην διοττύπω- 

σι μόνο. Τί άλλο νά έκανα; "Οταν μου την υπαγόρευε ήταν περίπου ώς έξης : 
«Στόν άπερίγραπτον Αλήτην καί διαρκώς έλισσόμενον περί τόν ποινικόν νό
μον Αποττεώνα, τόν Αδελφό μου, που όταν γεννήθηκε έφερε τό όνομα Χένρυ 
Ρίτσαρντ Πήτερς, Αλλά τώρα Κύριος οΤδε μέ ποιό όνομα κυκλοψορεΐ, Αφήνω 
όλα μου τά υπάρχοντα, συμπεριλαμβανομένων καί τών όσων δυνατόν νά προσ
τεθούν στην περιουσία μου μετά τόν θάνατόν μου. Αυτό δεν τό κάνω έπειδή 
τόν Αγαπώ, τόν λυπάμαι ή συμπαθώ καθ’ οίονδήποτε τρόπον τίς διάφορες 
σκοτεινές υποθέσεις, όπου βρίσκεται διαρκώς μπλεγμένος. Αλλά Απλώς καί 
μόνον έπειδή είναι γυιός της μητέρας μου καί δεν γνωρίζω κανέναν άλλον».

'0 Κίγκστον δίστασε καί μέ κύτταξε σοβαρά μέσα στό σεληνόφωτο.
— Μου φάνηκε πράγμα Ανάρμοστο, παρατήρησε. Καί πράγμα που θά 

μπορούσε νά δημιουργήση πολλές Ανωμαλίες. Τό χτένισα, λοιπόν, λιγάκι, μέ 
καταλαβαίνετε; "Εγραψα, δηλαδη, Απλώς, ξεκάθαρα, ότι ό κ. Πήτερς έπιθυ- 
μοΟσε νά κληρονομήση όλη του τήν περιουσία στόν Αδελφό του. ’Εκείνος τό 
υπέγραψε και πέθΐανε.

Κάπνισε ένα-δυό λεπτά σιωπηλός, ένώ έγώ περίμενα νά συνέχιση.
— *0 Χάρρις, Από την πρώτη στιγμή πού τόν είδα, κάποιον μου θύμι

ζε. Καί σήμερα τό βράδυ, στό δείπνο, όταν μοΰ θυμήσατε έκείνη τήν κηδεία, 
κοετάλαβα ξαφνικά ποιος ήταν. Ό Πήτερς καί ό Χάρρις είχαν πολλά κοινά ση
μεία. τΗταν φτιαγμένοι Από τήν ίδια πάστα, καταλαβαίνετε τί έννοώ; Καί 
είχαν' καί τά ίδια χρώματα. Ό Πήτερς ήταν, βέβαια, πιό μεγαλόσωμος καί 
είχε πιό πολύ πάχος έπάνώ του, μά όσο περισσότερο τό σκέφτομαι, τόσο πιό 
πολύ βεβαιώνομαι χιά τήν όμοιότητά τους. Καταλαβαίνετε πού θέλω νά κα
ταλήξω; "Οτι αύτος ό Χάρρις μπορεί ωραιότατα νά ήταν ο άδελφός τοΰ 
Πήτερς.

Γέλασε σάν γιά νά ζητήση συγγνώμη καί πρόσδεσε :
— Τώρα πού τό είπα, δεν μοιάζει καί τόσο συνταρακτική άποκάλυψι!
Δεν τού Απάντησα Αμέσως. "Ηξερα πολύ καλά πώς ό Πήτερς πού είδα 

στό νεκροτομείο ήταν ό δικό μου ό Πήτερς, καί πώς άν υπήρχε άδελφός, τότε 
ό Αδελφός θά ήταν ό Ασθενής τού Κίγκστον. Αυτό έπεβεβάίωνε τίς υποψίες 
μου, ότι ό Νταής είχε Ανακατευθή σέ κάποια βρωμιά, όταν ή Θεία Δίκη έπεσε 
στό κεφάλι του, υπό μορφήν γλάστρας.

—- "Εστειλα τήν διαθήκη στούς δικηγόρους του, συνέχισε ό Κίγκστον. 
ΚΓ έκεΐνοιμοΰ έδωσαν όλες τίς όδηγίες γιά τήν κηδεία του καί μού πλήρω
σαν καί τόν λογαριασμό του. Τό ονομά του^ τό έχω στό σπίτι κάπου. Θά 
σας τό δώσω. Νά σάς τό φέρω αύριο τό πρωί;

Συμφώνησα καί έκεΐνος συνέχισε ;
~ Βρισκόμουνα σήμερα τό πρωί στό Χάλτ Νάϊτς, ξέρετε, είπε μέ κά

ποια δόσι υπερηφάνειας. Παίζαμε πόκερ. Μόλις είχα κερδίσει ένα πολύ με
γάλο κόλπο, όταν ι&ούστηκε έκείνος ό βρόντος καί τρίξαμε όλοι έξω. Φυσικά, 
δέν μπορούσαμε πιά νά κάνουμε τίποτε. Τό είδατε τό πτώμα;

— Ναί, είπα. Δέν τό έξήτασα όμως Ακόμη. τΗταν ή πρώτη φορά πού 
βλέπατε τόν Χάρρις;

— Μά όχι, βεβαίως! Βρισκόταν έδώ μιά έβδομάδα τώρα. Καί έγώ πή
γαινα στής Πόπυ άναγκαστικά κάθε μέρα, γιά νά βλέπω τήν Φλόσσι Γκέητζ, 
μιά Από τίς καμαριέρες. Είχε πάθει χρυσή. Δεν μιλούσα συχνά μέ τόν Χάρ- 
ρις, γιατί, βλέπετε, κανείς δέν τού μιλούσε συχνά. τΗταν δυσάρεστος τύπος. 
Τό έπεισόδιο τού Μπάθγουηκ είναι χαρακτηριστικό.

—1 Μπάθγουηκ;
— "Ω, δέν τό μάθατε; μού είπε χαμογελώντας ό Κίγκστον πού, σάν 

τούς περισσότερους γιατρούς στά έγγλέζικα χωριά, Απολάμβανε λιγάκι τό ά- 
νώδυνο κουτσομπολιό. "Εχει καί τήν Αστεία του πλευρά τό έπεισόδιο. "Οπως 
ίσως θά παρατηρήσατε, ό Μπάθγουηκ τά παίρνει όλα ατά σοβαρά.

Συμφώνησα κΓ έκεΐνος γέλασε έλαφρά καί συνέχισε :
— ‘0 Χάρρις διέδιδε παντού ότι σχεδίαζε νά χτίση μιά αίθουσα χορού 

καί νά δημιουργήση καί μιά πλά£ στήν άκρη τού γηπέδου τοΰ κρίκετ, πρός 
την μεριά τής θάλασσας. Ό Μπάθγουηκ τό ακούσε καί καταστενοχωρήθηκε. 
Αυτός, βλέπετε, έχει άλλα πάλι σχέδια γιά τήν «άξιοποίησι» τοΰ Κήπσεηκ. 
Θέλει νά γεμίση τό χωριό κοινοτικά συσσίτια, βρεφικούς σταθμούς καί τέ
τοια πράγματα. "Ετρεξε, λοιπόν. Αμέσως νά δή τόν Χάρρις καί φαίνεται πώς 
ξέσπασε μεγάλη σκηνή μεταξύ τους. Ό Χάρρις εί-χε κάποιο είδος χιούμορ 
καί, διασκέδαζε νά κουρδίζη τόν Μπάθγουηκ, πού δέν καταλαβαίνει καθόλου 
Από άοτεΐα. Βρίσκονταν οι δυό τους στό σαλόνι τοΰ Χάλτ Νάϊτς, όπου καθό
ταν καί ό Μπίλ Ντυσενέ καί δυό-τρεις άλλοι τύποι καί, όταν ό Χάρρις κα- 
τάλαβε πώς είχε άκροατήριο, άρχισε νά δουλεύη όλο καί περισσότερο τόν 
κακομοίρη τόν πάστορα. Ό Μπίλ μού είπε,, πώς ό Μπάθγουηκ έφυγε τελικά 
με τά μάτια του πεταγμένα έξω Από τίς κόγχες. Ό Χάρρις τοΰ περιέγραψε 
τά'Ουρί τοΰ Παραδείσου καί τά καζίνα καί τά μυστικά δωμάτια, καί ένας 
Θεός ξέρει τί άλλο Ακόμη, μέχρι πού ό δύστυχος παπάς είδε τό Τδιο τό στόμα 
τής Κολάσεως νά Ανοίγη καί νά καταπίνη όλακληρο τό χωριό. Ό Μπίλ προσ
πάθησε νά τόν καθησυχάση. Αλλά, καθώς μοΰ είπε, στάθηκε Αδύνατον, γιατί ό 
δύστυχος έφημέριος είχε συνταραχθή καί σοκαρισθή σέ τέτοιο σημείο, ώστε 
δέν δούλευε πιά τό μυαλό του. Καταλαβαίνετε τώρα τί είδους άνθρωπος ήταν 
Α Χάρρις; Τού άρεσε νά κάνη έπίδειξι. Δεν είχε κανένα λήγο νά βασανίση έτσι 
τόν κακομοίρη τόν Μπάθγουηκ, πού τό μόνο του έλάττωμα είναι πώς τά παίρ
νει όλα στά στραβά. Μά δέν είναι αυτό τό θέμα μας. Τό θέμα μας είναι ποιος 
σκότωσε τόν Χάρρις. Θά σάς φέρω, λοιπόν, αύριο τά όνόματα τών δικηγόρων 
τοΰ Πήτερς καί δ,τι σχετικά χαρτιά βρώ. Θά σάς τά φέρω πρωΐ-πρωΐ, 
σύμφωνοι;

— Θά σάς ήμουνα ΰττρχρεως, είπα προσπαθώντας νά μή δείξω τόν ένθου- 
σιασμό μου. Σ^<νεΰ^οι<ττώ γιά όσα μού είπατε.

— Παρακαλώ. Μακάρι νά μπορούσα πραγματικά νά βοηθήσω. Είναι τό
σο σπάνιο πράγμα νά συμβή κάτι τι έδώ πέρα.

Γέλασε κάπως Αδέξια καί μουρμούρισε :
— Θά σάς φανή ηλίθιο ίσως, άλλα δέν ξέρετε τί μονότονη πού είναι ή 

ζωή έδώ γιά έναν σχετικά έξυπνο άνθρωπο.
Γυρίσαμε πίσω στό σαλόνι. ‘Η Τζάνετ καί ό Μπάθγουηκ κάθονταν καί α- 

κουγαν ραδιόφωνο, μά έκείνη σηκώθηκε καί τόκλεισε μόλις έμφανισθήκαμε, 
ένώ ό Μπάθγουηκ, άντικρύζοντάς με, άφησε έναν πικρό Αναστεναγμό.

Ό^Λέο ήρθε καί έμεινε λιγάκι μαζί μας, άλλα $ταν φανερό πώς τό μυα
λό του έτρεχε άλλού καί πάλι, ζήτησε συγγνώμη και έφυγε.

Δέν είναι καθόλου παράξενο πώς ή παρέα διαλύθηκε νωρίς. *0 Κίγκστον 
πήγε σπίτι του, σέρνοντας μαζί του καί τόν έφημέριο, παρ’ όλο πού ήταιν φα
νερό ότι δέν είχε καμμιά διαθεσι νά φύγη. Ή Τζάνετ κΓ έγώ βγήκαμε μιά βόλ
τα στήν ταράτσα. Ή νύχτα ήταν ζεστή, φεγγαρόλουστη κΓ έξωτική, καί ό 
κήπος μοσχοβολούσε.

— "Αλμπερτ... είπε ή Τζάνετ.
—- Ναί;
— "Εχεις μερικούς πολύ παράξενους φίλους, έτσι δέν είναι;
— "Ω, ξέρεις, στό σχολείο γνωρίζεις κάθε καρυδιάς καρύδι, είπα γιατί 

τό μυαλό μου ήταν άκόμη στόν Πήτερς. Είναι σάν νά γνωρίζης πολλά αυγά. 
Δέν ξέρεις ποιό Απ’ αυτά, όταν έκχολαφθή, θά βγάλη κάποιο πραγματικά δυ
σάρεστο ζώο.

Πήρε μιά βαθειά άνάσα καί τά μάτια της άστραψαν στό ήμίφως.
— Δέν τόξερα πώς πήγες σέ μικτό σχολείο, είπε στυφά. Αυτό έξηγεϊ τά 

πάντα, υποθέτω.
Καί με άμίμητη γυναικεία άνοεκολουθία πρόσθεσε :
— Πώς σού φάνηκε ό Μπάθγουηκ;
— Συμπαθέστατος, είπα γιά νά τήν ευχαριστήσω. Ποΰ κατοικεί;
— Στην εφημερία, Ακριβώς πίσω άττό τό Χάλτ Νάϊτς. Γιατί;
— "Εχει ωραίο κήπο;
— ’Αρκετά καλόν. Γιατί;
— Ό κήπος του συνορεύει μέ τόν κήπο τού Χόλτ Νάϊτς;
— *0 κήπος τού σπιτιού τού έφημέριου φθάνει ώς τό μικρό δασάκι Από 

καστανιές, στό κτήμα τής Πόπυς. Γιατί;
— Διότι μ’ Αρέσει νά γνωρίζω τά σχετικά μέ τόν κάθε άνθρωπο, εΐπα. 

Είναι μάλλον έρωτευμένος μαζί σου. έτσι δέν είναι;
Δέν μοΰ απάντησε καί νόμισα πώς θεώρησε τήν έρώτησι κακού γούστου. 

Ξαφνιάσθηκα, νοιώθοντάς την νά τρέμη έλαφρά δίπλα μου.
— "Αλμπερτ, είπε μέ άδύνατη φωνίτσα, ξέρεις ποιος έκανε αυτό τό Α

παίσιο έγκλημα;
— "Θχι, όχι άκόμη. , ,
— Νομίζεις πώς θά τό άνακαλύψης; είπε ψιθυριστά σχεδόν.
— Ναί. Νομίζω πώς θά τό άνακαλύψω.

, "Εβαλε τό χέρι της μέσα στό δικό μου καί μοΰ ψιθύρισε πώς ό Λέο 
συμπαθεί πολύ τήν Πόπυ. Κράτησα σφιχτά τό χέρι της καί είπα :

— Ό Λέο δέν έχει τήν παραμικρή ιδέα γιά τό ποιός σκότωσε τόν Χάρρις.
— Αυτό είναι άκόμη χειρότερο, ρίγησε πάλι. Θά πάθη τόσο φοβερό σόκ 

όταν... όταν άναγκασθή νά μάθη.
— Ή Πόπυ; είπα.
Ή Τζάνετ κρεμάστηκε στό μπράτσο μου.
— Θά θέλουν όλοι νά τήν καλύψουν, φυσικό δέν είναι; είπε μέ φωγή 

πού έτρεμε. Στό κάτω τής γραφής, τής Πόπυς τό κτήμα κινδύνευε νά χαθή! 
Γύρνα πίσω στην πόλι, "Αλμπεοτ._ Παραιτήσου. Μην άνακαλύψης τήν Αλήθεια.

— "Ας ξεχάσουμε αυτήν τήν ύπόθεσι, είπα. "Ας τήν ξεχάσουμε γιά 
τήν ώρα.

Περπατήσαμε λίγο σιωπηλοί. Ή Τζάνετ φορούσε ένα φόρεμα μπλε καί 
είπα πώς μού άρεσε. Είχε καί τά μαλλιά της χτενισμένα σ’ ενκχν χαμηλό 
κότσο καί ςίπα πώς κΓ αύτό μού άρεσε.

"Υστερα άπό λίγο μού έκανε κι’ έκείνη μιά φιλοφράνησι : Μού είπε πώς 
ήμουνα καταπληκτικά φιλοώήθης καί πώς λυπόταν πού τό άπόγευμα Αμφι
σβήτησε τόν λόγο μου, σχετικά μ’ ένα ώρισμένο θέμα.

Τήν συγχώρησα προθύμως. Γυρίζαμε κατά τίς μεγάλες μπαλκονόπορτες 
καί μόλις είχαμε Αποφασίσει νά υήν πάμε άκόμη γιά ίητνο, όταν συνέβη κάτι 
ξαφνικό καί δυσάρεστο : Ό Πέππερ πετάχτηκε έξω, λοτχανιασμένος, καί μά^ 
είπε πώς ζητούσε συγγνώμη, άλλά μιά μίς "Εφη Ρόουναλντσον είχε έρθει να 
δή τόν κ. Κάμπιον καί ότι τήν έβοόλε νά περιιμένη στήν πρωινή τραπεζαρία.

Τήν ώρα πού Ακολουθούσα τόν Πέππερ στούς διαδρόμους τοΰ σπιτιού, 
τόλμησα νά τόν ρωτήσω :

— Τί σχέδιο είναι αύτή ή καπέλλα, Πέππερ;
Γύρισε καί μέ κύτταξε, μέ τρόπο πού σήμαινε πώς ήταν άνθρωπος γέ

ρος, πεπειραμένος καί μέ άρχές. Δέν ήταν, έπομένως, διατεθειμένος νά έκ
φρασην γνώμες γιά μιά έπισκέπτρια.

— ‘Η νεαρή γυναίκα μέ πληροφόρησε ότι είναι στενή σας φίλη, σέρ, 
καί γι’ αστό πήρε τό θάρρος νά σάς κάνη έπίσκεψι τόσο άργά.

Καί, λέγοντας αυτά, άνοιξε τήν πόρτα τής πρωινής τραπεζαρίας.
— Γιό-χό! είπε κάποιος άπό μέσα.
‘0 Πέππερ άττοσύρθηκε καί ή μίς "Εφη Ρόουναλντσον σηκώθηκε νά μέ 

χαιρετήση.
— "Ωωωω! είπε ρίχνοντας μου μιά ματιά κάτω άπό τά μοτκρυά τσίνορά 

της. Δέν είσαστε προτ/μοττικά θυμωμένος μαζί μου, έ;
Τήν κύτταξα άναυδος. τΗταν μικροκαμωμένη, ξαλ^ιά καί πεταχτή, μέ 

μάτια λαμπερά καί δόντια πού θύμιζαν διαφήμισι όδοντάκρεμας. Φορούσε 
κατάμαυρα, εκτός άπό ένα άσπρο φτερό στό καπελλάκι της, καί έδινε γενικά 
τήν έντύπωσι Άλλαδίν μεταμφιεσμένου σέ ‘Αμλέτο.

— "Ω, ώ! Δέν μέ θυμάστε, είπε. "Ω, ώ! Τί άσχημα πού έκανα νά έλθω 
νά σάς Ανησυχήσω! Νόμιζα πώς θά μέ θυμόσαστε. Τί άνόητη πού είμαι, έ;

"Εδειχνε μέ τό ύφος της πού ήμουνα, βεβαίως, κτήνος, άλλά δέν μέ κα
τηγορούσε, γιατί ήξερε πώς αύτά έχει ή ζωή.

— Μήπως τυχόν γυρεύετε κανένοτν συνώνμμό μου;, ρώτησα προσπαθώντας 
νά την βοηθήσω.

Ωωωω... όχι, μού είπε παίζοντας πάλι τά τσίνορά της. Σάς θυμά- 
ήν κηδεία, Εέοετε!μαι... στην κηδεία, ξέρετε 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή συνέχεια
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βούρτσα.
:παλά τό ιωπο

σελίδες 75-79

Τό ypoiipQ Tijc Ivac
Αγαπητή " Iνα,

Είμαι 36 χρόνων, άλλά φαίνομαι 26. Είμαι 
. άρκετά καλοφτιαγμένη καί μορφωμένη. Σέ ή* 
λκία 22 έτών παντρ€ύτηκα ένα δικηγόρο άπό 
έρωτα, άλλ' άναγκάσθηκα νά χωρίσω οέ λίγο 
καιρό γιατί μέ παραμελούσε. Παιδιά δέν άπέ- 
κτηοα. Αργότερα γνώρισα ένα πολύ γοητευ
τικό καί μορφωμένο νέο, έπίσης διαζευγμένο 
Νόμισα πώς μ’ άγαποϋσε καί τοΰ δόθηκα, 
άλλά ξαφνικά έπαφε νά μου τηλεφωνή. "Ο 
ταν τοΰ ζήτησα έξηγήσεις μοΰ ζήτησε.νά πά· 
φω νά τόν ένοχλώί Άπό τότε δέν έπεχείρη- 
οα νά τόν ζαναδω, δν κι’ έχουν περάσει 8 
χρόνια. ’Εγώ έξακολουθώ νά είμαι έρωτευμέ- 
νη μαζί του καί δέν άποφασίζω νά παντρευτώ 
κανέναν άλλο. Προχθές, κάτι μ’ έσπρωξε καί 
τόν πήρα τηλέφωνο. Μέ θυμήθηκε μέ άρκετή 
δυσκολία καί μοΟ είπε δτι παντρεύθηκε. Δέν 
τόν πίστεψα, άλλά καί δέν ξέρω τί νά κάνω, 
θάθελα νά δημιουργήσω οίκογένεια, άλλά 
πώς μπορώ όφοΰ είμαι έρωτευμένη μ’ αύτόν; 
‘Επιπλέον, νομίζω δτι έχω πάθει ένα κόμπλεξ 
καί νομίζω δτι μ’ όποιον συνδεθώ θά μ’ άφήση 
πάλι.

ΜΙΡΑΝΤΑ

Τό γεγονός δτι δέν στάθμες τυχερή στις 
δυο -προηγούμενες περιπτώσεις που Αναφέ
ρεις, οέν δικαιολογεί μέ κανένα τρόπο την 
σημερινή σου στάσι. ’Αντίθετα, ή έρπειρία 
πού Απόκτησες θά έπρεπε νά σέ δοηθηση γιά 
νά 6ρής έναν σύνδεσμο πιό βαθύ, πιό σταθε
ρά, που νά μη στηρίζεται σέ έπιπόλαια^ κρι
τήρια, δπως η έξωτερική έμφάνισι. ’Από την 
άλλη μεριά, στά 36 της χρόνια μιά γυναίκα 
είναι πολύ νέα γιά Απογοητεύσεις. Ηέχασε, 
λοιπόν, τό παρελθόν καί τούς νοσηρούς συναι
σθηματισμούς. Πάψε νά ζής μέ τίς Αναμνήσεις 
καί προσπάθησε νά φτιάξης την ζωή σου μέ
σα άπό έναν καινούργιο γάμο καί μιά ευτυ
χισμένη ^ οικογένεια. Είσαι σέ θέσι καί σέ fy- 
λικία νά τό πετύχης καί ξέρεις πολύ καλά 
δτι δλα έξαρτώνται άπό σένα.

★
’Εδώ καί πεντέμισυ χρόνια συνδέομαι μ' 

ένα μορφωμένο νέο Λλικίας 84 έτών. ’Εγώ 
είμαι περίπου 27. Ταιριάζουμε πολύ, άλλά έ- 
κεΐνος δέν άποφασίζει νά μέ ζπτήση γιατί 
Οπάρχει διαφορά στό Οφος μας. ’Εγώ είμαι 
1,70 κι’ έκείνος 1,65. Προσπάθησα νά τόν πεί· 
σω ότι τό ζήτημα δέν είναι καί τόσο σπου
δαίο, μολονότι τό παραδέχεται, λέει πώς δέν 
μπορεί νά τό ύπερπηδήοη. Ταιριάζουμε οί 
δυό μας έζαιρετικά, άλλά στήν τελευταία μας 
συνάντηαι μοϋ είπε πώς άν δέν καταλήζουμε 
σέ γάμο, θδπρεπε νά του ύποσχεθώ πώς θά 
φτιάζω τή ζωή μου μ’ ένα άλλον. Φυσικά,. 
δέν μπορώ νά κάνω κάτι τέτοιο, γιατί είναι ό 
πρώτος καί μοναδικός άντρας της ζωής μου 
καί πρίν πάρω τίς Αποφάσεις μου τίς σκέπτο
μαι πολύ. Μήπως έχω άδικο;

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

’Αναρωτιέμαι μήπως ή δικαιολογία τού 
ύψους τού Αναστήματος δέν είναι παρά μιά 
πρόφασι. Πολύ περισσάτεοο πού αυτή ή κα- 
τάστασι κιοατά περίπου εξη χρόνια τώρα. Τί 
περίμενε δηλοβδή, νά ψηλώση έν τώ μεταξύ; 
’Από τό γσάμμα σου βγάζω τό συμπέρασμα; 
δτι είναι ένας έπιπόλαιος χαοακτήρας. Πολύ 
π&οισσότεοο πού σου ζητάει νά τόν βοηθήσης/ 
ένώ τά πάντα έξαρτώνται Από έκείνον. Για 
μένα, τό θέμα της διαφοράς στό ύψος είναι 
μηδαμινό καί είναι πραγματικά κρίμα, μιά 
κάπέλλα στην ήλικία σου νά λέη πώς δέν πρό
κειται νά έρωτευθη ξανά, μόνο καί μόνο γιατί 
στην ζωή της τής φανερώθηκε ένας άνδρας, 
πού τής δήλωσε, μετά άπό &η χρόνια, πώς 
δέν μποοεΐ νά την παντρευτή, επειδή τόν περ
νάει στό ύψος πέντε έκοττοστά! "Αν σέ συμ
βουλεύσω νά σταματήσης Αμέσως κάθε σχέσι 
μαζί του, θά τό κάνης; Όστόσο, αυτή είναι ή 
μόνη ένδεδειγμένη λυσι.

ΙΝΑ

Κώδικαε

τον
\

μακιγιάζ

Δέν φτάνει νά σάς άρέση νά μακιγιάρεα9ε, ν’ άφιερώνετε ώρες γιά τήν περιποίησι τής 
όμορφιας σας, νά άγοράζετε τά πιό καλά καλλυντικά. Πρέπει νά ξέρετε νά τά χρησιμοποιη- 
τε σωστά.

”Ας δούμε λοιπόν πώς θά τά χρησιμοποιήτε καλύτερα.

Τό φόν-ντέ-τέν
’Επιβάλλεται: Νά τό διαλέγετε, λαμβάνοντας πάντα ύπ· δψι σας τό χρώμα τού 

λαιμού σας, πού συχνά είναι πιό χλωμός άπό τό πρόσωπο. Τό βάζετε μέ τίς άκρες των δα
κτύλων σας, σέ μικρή ποσότητα, άρχίζοντας άπό τόν λαιμό, καί τελειώνοντας στό μέτωπο. 
Μετά περνάτε άπό πάνω, χωρίς νά τρίψετε, μιά χαρτοπετσέτα, γιά νά ρουφήξη τό περίσ
σευμα.

’Επιτρέπεται: Νά τό φοράτε μέ ένα σφουγγαράκι, άλλά τότε θά πρέπει νά τό σα
πουνίζετε καί νά τό ξεβγάζετε καλά κάθε μέρα.

’Απαγορεύεται: Νά διαλέγετε έναν τόνο πολύ πιό διαφορετικό άπό τό χρώμα τού 
δέρματός σας. Νά σταματάτε τό φόν - ντέ - τέν στό σαγόνι, στις άρχές τού λαιμού.

Ή πούδρα
Επιβάλλεται: Νά χρησιμοπριήτε γιά νά τήν φορέσετε ένακομμάτι βαμβάκι, πού 

θά τό πετάτε μόλις τελειώσετε. Φτιάχνετε δύο λεπτά πόν - πόν καί βάζετε άνάμεσατήν πού-; 
δρα. Πουδράρετε δίχως νά πιέζετε, με ' 
νά μή μοιάζετε όάν «άλευρωμενη», ; 
φιξάρετε τήν πούδρα, ταμπονάρετε 
σιόν τονίκ ή σέ μεταλλικό νερό.

’Επιτρέπεται: Νά χρησιμοποιήτε πόν - πόν, φτάνει νά τό άλλάζετε τακτικά καί νά 
τό πλένετε. Νά ξέρετε έπίσης δτι ή πούδρα, άν δέν διατηρήτε καλά κλειστή στό κουτί της, 
μπορεί νά προκοολέση δερματικές παθήσεις.

’Απαγορεύεται: Νά πουδράρετε τρίβοντας τό δέρμα — Νά διαλέγετε μιά πούδρα 
πιό σκούρα άπό τόν τόνο τού φόν - ντέ τέν. (Ή πιό άνοιχτόχρωμη θά δώση στό δέρμα μιά 
διαφάνεια),

Ή σκιά στά Βλέφαρα
Επιβάλλεται: Γιά τά μάτια τά βαθουλωτά, νά διαλέγετε μιά σκιά άνοιχτόχρωμη. 

Γιά τά μάτια τά φουσκωτά, σκιά σκούρα. "Αν τό δέρμα σας είναι λιπαρό, νά χρησιμοποιή- 
τε σκιά κομπάκτ. ”Αν τό δέρμα σας είναι ξηρό, σκιά κρέμα. Τήν σκιά νά τήν βάζετε μ’ έ
να πινέλο μαλακό καί πλατύ. Τή γραμμή τοΰ τελειώματος τού βλεφάρου, πρός τήν καμάρα 
τού φρυδιού, τήν τονίζετε μ’ ένα πινέλο μυτερό.

’Επιτρέπεται: Νά κάνετε πιό έντονο μακιγιάζ στά μάτια σας, άν φοράτε γυαλιά.
’Απαγορεύεται: Νά μακιγιάρετε τά βλέφαρά σας, άν τά φρύδια σας είναι χαμη

λά κι’ άκόμη άν τό δέρμα σας, στό σημείο αύτό είναι φυσικά σκουρότερο, δπως συμβαίνει 
σέ πολλές μελαχροινές γυναίκες.

Τό άϊ-λάϊνερ
’Επιβάλλεται: Νά τό φοράτε μ" ένα πινέλο λεπτό καί μυτερό, ’Αρχίζετε άπό τή μέ

ση τοΰ ματιού, συνετίζετε πρός τήν έξωτερική γωνιά καί μετά άποτελειώνετε μέ τήν έσω- 
τερική. θά βάλετε εύκολώτερα τό άϊ - λάϊνερ άν έχετε τοποθετήσει, πλαγιαστό τόν κα
θρέφτη σας πάνω στό τραπέζι. —____ —

Επιτρέπεται: Νά κάνετε πρώτα τήν γραμμή μέ ένα μολύβι καί μετά νά τήν πε
ράσετε μέ τό ύγρό άϊ · λάϊνερ.

’Απαγορεύεται: Νά Ισορροπήσετε τό σχήμα τών δύο ματιών, παχαίνοντας τήν 
γραμμή τοΰ πιό μικρού. (Τά μάτια μας δέν είναι άπόλυτα δμοια). Πρέπει νά κάνετε τό άν- 
τίθετο, λεπταίνοντας τήν γραμμή τού άϊ - λάϊνερ μέ μιά στάλα βρεγμένο βαμβάκι, πού θά 
έχετε τυλίξει σέ ένα σπίρτο ή μιά όδσντογλυφίοα.

Τό κραγιόν
Επιβάλλεται: Νά ζωγραφίζετε μ’ ένα μολύβι τό περίγραμμα τών χειλιών, μετά 

νά τά πουδράρετε καί νά τά βάφετε μ’ ένα πινέλο.
’Επιτρέπεται: Νά ξανασχεδιάσετε τό περίγραμμα τών χειλιών, μ’ ένα κραγιόν 

πιό σκούρο, γιά τό βράδυ. _
’Απαγορεύεται: Νά βάλετε φόν - ντέ - τέν αχό.~ 

τό δέρμα τους.
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εμφανίσεις

Επάνω: 'Ένας ριγωτός, κοινός άλατζάς μπορεί νά γίνη ένα χαριτωμένο ρούχο πάνω σ’ ένα 
νεαρό κορίτσι. Είναι γαλάζιος, μέ άσπρη, λεπτή ρίγα. "Ισιος έντελώς, μέ μακρύ μανίκι έχει 
γιά στόλισμα μικρά, άσπρα βολανάκια στόν ποδόγυρο, τόν λαιμό, τά μανίκια χαμηλά καί.... 
γύρω στην μανικοκόλλησι. Κάτω άπό άριστερά : Πουαντιγιέ βαμβακερό, μπλε μέ άσπρες βού
λες. Ή φούστα κυλότ, μέση πού τονίζεται χαμηλά, μέ μιά άλυσιδένια ζώνη, κι’ ομορφη γαρ
νιτούρα μέ άσπρο κέντημα στό γιακά καί τόν ποδόγυρο. "Ενα κόκκινο έμπριμέ μέ άσπρα λου
λούδια, έξωτικά σέ γραμμή έλαφρώς έβαζέ καί μιά μεγάλη τσέπη άριστερά, πού άπό πάνω τής 
λείπει έ'να τρίγωνο. Κι’ ή ώρα τού πάρτυ: βαμβακερό στύλ ναΰβ, μπλέ μέ πολύ μικρά λουλού
δια. "Ασπρη μοντεστί, καί στόλισμα μέ άσπροκέντημα, στη σουρωτή φούστα, τό κοντό μανίκι 

καί γύρω άπό τήν μοντεστί. Τά κουμπιά είναι μπλέ.

σιασμι
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Προστατεύσατε τα από τόν ήλιο καί τήν άλμύρα

ρές κατά τήν διάρκεια τοΰ βουρτσίσματος καί 
καθαρίζετε την συχνά μ’ ενα βαμβάκι μέ κα
θαρό οίνόττευμα.

ΤΟ ΜΑΣΣΑΖ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Τά μασσάζ είναι ττιά άτταραίτητο στά μαλ
λιά άπό τό βούρταισμα. Προσέξτε όμως, νά εί
ναι μασσάζ καί οχι έντριβή. Γίνεται μέ τήν 
άκρη των δακτύλων, μαλακά καί νά νοιώθετε 
νά κινήται τό δέρμα πάνω στά όστά τοΰ κρα
νίου. Ό καλύτερος τρόπος εΐναι ν’ άκουμπή- 
σετε τίς παλάμες στούς κροτάφους καί νά κά
νετε τό μασσάζ μέ τά δάκτυλα. Μπορείτε άκό- 
μη νά κινητέ κυκλικά καί τίς παλάμες σας. 
"Αν τό μασσάζ γίνεται καλά, πρέπει νά νοιώ- 
σετε νά ζεσταίνεται τό κεφάλι σας.

ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Πώς θά κάνετε ενα καλό σαμπουάν; Μου
σκεύετε καλά τά μαλλιά, μετά βάζετε τό σαμ
πουάν καί τρίβετε μέ τίς άκρες των δακτύλων, 
κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Ξεβγάζετε. 'Επα
ναλαμβάνετε τό σαμπουάν καί τελειώνετε μέ 
ξέβγαλμα μέ ζεστό, μετά κρύο καί τέλος πάλι 
μέ ζεστό νερό. Αύτό τό ξέβγαλμα τονώνει πολύ 
τά μαλλιά. Ό χυμός ένός λεμονιού ή δυό κου
τάλι ές ξύδι στό τελευταίο νερό, κάνουν τά μαλ
λιά σας μαλακά καί γυαλιστερά.

Στεγνώνετε μετά μέ μιά στεγνή πετσέτα 
καί στεγνώνετε τά μαλλιά στή σκιά.

"Ενα σαμπουάν καλό, πού μπορείτε νά 
φτιάξετε μόνη σας καί πού χρησιμοποιούσαν 
κΓ οΐ γιαγιάδες σας είναι τό έξης1 Χτυπάτε έ
ναν κρόπο αυγού μέ δύο κουταλιές ρούμι. Εί-

Ώραϊα μαλλιά στις διακοπές
ΠΑΡIΣI, ’Ιούλιος.

"Ολα έπιτρέπονται στίς διακοπές έκτος ά
πό τό νά εΐσαστε λιγώτερο ομορφη. Ό ήλιος, 
ό άέρας, τό αλμυρό νερά είναι παγίδες γιά τίς 
άμελεΐς. Τά μαλλιά σας, πού εΐναι τό ήμισυ 
τής ομορφιάς σας, είναι έκείνα πού θά πληρώ
σουν πρώτα τήν άμέλειά σας.

λιά στήν κορυφή σας καί τά ποτίζετε μέ λάδι. 
Μετά τυλίγετε τό κεφάλι σας μέ μιά πετσέτα 
καί κοιμώσαστε έτσι.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί, θά τά λούσετε μέ 
τό σαμπουάν σας, φροντίζοντας νά τά ξεβγά
λετε πολύ καλά, γιά νά μή μείνη έπάνω τους 
ούτε ίχνος λαδιού.

ναι ένα σαμπουάν μοναδικό γιά νά μαλακώνη 
τά μαλλιά καί νά τά κάνη νά λάμπουν. Τό μό
νο μειονέκτημά του είναι οτι πρέπει νά ξεβγά
λετε μετά πάρα πολύ καλά τά μαλλιά, γιά νά 
μή κρατήσουν καθόλου μυρωδιά αύγοΰ.

Γιά τά ξηρά μαλλιά καλό είναι καί τά σαμ
πουάν μέ βάσι τήν πίσσα.

Ό ήλιος, ή θάλασσα καί ό άέρας στεγνώ
νουν τά μαλλιά.

Στήν φυσική τους κατάστασι, τά μαλλιά 
είναι έμποτισμένα μέ ένα υγρό λιπαρό, πού 
βγαίνει άπό τούς άδένες τού δέρματος τής κε
φαλής. "Οταν αύτό τό σμήγμα είναι πάρα πο
λύ, τά μαλλιά είναι λιπαρά. "Οταν δέν εΐναι 
άρκετό, τά μαλλιά γίνονται ξερά καί σπάζουν 
εύκολα.

Στίς διακοπές γίνεται τό έξής; Ό άέρας 
καί ό ήλιος μειώνουν τήν έκκρισι τού σμήγμα
τος. "Ετσι τά μαλλιά βρίσκονται άπροστάτευ- 
τα. Δέν χρειάζονται, όμως, τήν ίδια θεραπεία 
μέ τά μαλλιά πού άπό τή φύσι τους είναι ξη
ρά. Αυτά θέλουν μιά έσωτερική θεραπεία. ’Ε
νώ τά μαλλιά πού έγιναν ξηρά άπό τόν ήλιο, 
μέ λίγη φροντίδα, ξαναγίνονται πάλι λαμπερά 
καί γερά.

ΛΑΛΙ

Άρχίστε τήν φροντίδα τους μέ λάδι. Λού- 
ζετέ τα μία φορά στίς 1 5 μέρες. ’Όχι πιό συ
χνά, τώρα πού είναι ξηρά. Τήν παραμονή τό 
βράδυ, κάνετε ένα μασσάζ μέ λάδι. Παίρνετε 
λάδι έληάς, τό βάζετε νά γίνη χλιαρό σέ μπαίν 
μαρί. Μετά χωρίζετε τά μαλλιά σας μέ κάθε
τες χωρίστρες καί βάζετε στίς ρίζες, στίς χω
ρίστρες λάδι, κάνοντας μασσάζ μέ τά δάχτυλά 
σας, γιά νά βοηθήσετε νά τό «πιή» τό δέρ
μα. "Οταν τελειώσετε, σηκώνετε δλα τά μαλ

Αύτό τό «μπάνιο μέ λάδι» δύο φορές τό 
μήνα, είναι πολύ πιό άποτελεσματικό άπό τά ΟΙ ΑΟΣΙΟΝ
σαμπουάν μέ λάδι πού μένουν πολύ λίγο πάνω ------------------------
στά μαλλιά.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΟΥΡΤΣΙΖΕΤΕ;

Τό βούρτσισμα συνήθως δέν συστήνεται 
πάντοτε στά ξηρά μαλλιά, γιατί τά σπάει ή 
βούρτσα. ’Αλλά μέ τά μαλλιά πού έχουν ξερα- 
θή άπό τή θάλασσα, δέν είναι τό Υδιο. Γιατί 
σ’ αύτά μόνο οί άκρες τους είναι πού σπάνε 
μέ τή βούρτσα,, έκεΐ πού υπάρχει ψαλίδα.

Βουτσίζετε, λοιπόν, τά μαλλιά σας γιά 5 
τουλάχιστον λεπτά πρωί καί βράδυ. Τό βούρ- 
τσισμα θά τ’ άπαλλάξη άπό τή σκόνη πού εί
ναι ολέθρια γιοΡ τήν υγεία τους. ’Επίσης, το
νώνει τήν κυκλοφορία τού αϊματος. Μή πανικο- 
βάλεστε άν μείνουν μεοικές τρίχες στή βούρ
τσα. Είναι αύτές πού θά έπεφταν έτσι κι άλ- 
λιώς, γιατί είχαν καταστραφή.

Πάρτε, δμως, τίς έξής προφυλάξεις:

— Χρησιμοποιήστε βούρτσα άπό τρίχα ά- 
γριόχοιρου ή χοίρου, ποτέ νάϋλον ή άπό μέ
ταλλο, γιά λεπτά κι εύθραυστα μαλλιά.

Τά μασσάζ μποοουν πολύ καλά νά γίνουν 
στεγνά. Οί λοσιόν δέν προσθέτουν τίποτα.

’Αποφεύγετε κυρίως τίς λοσιόν πού περιέ
χουν οΐνόπευμα. Είναι δ,τι χειρότερο μπορεί νά 
γίνη γιά τά ξηρά μαλλιά.

Θά ήτανε καλό νά χρησιμοποιούσατε μία 
λοσιόν μέ βάσι βοδινό μεδούλι ή ρετσινόλαδο. 
Κι άκόμη έκεΐνες πού περιέχουν άμυγδαλόλαδο 
ή βιταμίνες, θά έκαναν καλό στήν περίπτωσί 
σας.

ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ

Καλό είναι νά φοράτε σκούφια στό κολύμ
πι γιά νά προστατεύετε τά μαλλιά σας. "Αν 
όμως σάς άρέση νά κολυμπάτε δίχως σκούφια, 
τότε, πρίν πέσετε στή θάλασσα βάλτε, μέ βα- 
ποριζατέρ μιά έλαφριά μπριγιαντίνη στά μαλ
λιά σας.

Μετά τό μπάνιο θά ξεβγάζετε άπαραιτή- 
τως τά μαλλιά σας μέ γλυκό νερό, μπόλικο καί

— Βουρτσίζετε τά μαλλιά τούφα - τούφα, 
ξεκινώντας άπό τή ρίζα πρός τίς άκρες.

— Φροντίζετε ή βούρτσα σας νά είναι πάν
τοτε πολύ καθαρή. Σκουπίζετέ την πολλές φο-

Γ ιά
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ΚΟΥΖΙΝΑ

Τά φαγητά 
τής

έδδοράάος
Σαββάτο
Γλώσσες τηγανητές (κατεφ.) 
Πανέ (φρυγανιά, φυτίνη, αύ-

γό, άλεύρι) ......................
Μαγιονέζα ..............................
Σαλάτα έποχής ......................

Κυριακή
Κοτόπουλο μέ μπάμιες ........
Σαλάτα ντομάτες — άγγούρι

i - τυρί ...............................
Τούρτα μέ σάβουαγιάρ σαντι- 

γύ, κι’ ένα κουτί κομπό- 
οτα ....................................

Δευτέρα
Σατζίχι (γιαούρτι, σκόρδο, 

άγγούρι, λάδι) ................
Ντομάτες γεμιστές λαδερές 

(μέ σταφίδες, κουκουνά
ρια, ρύζι, μυρωδικά) ...

Τυρί άσπρο ............................
Ζελέ μέ φρούτα ....................

Τρίτη
Σαφρίδια τηγανητά ..............
Κολοκυθάκια — Ολήτα σαλάτα

Τυρί 10
Καρπούζι γεμιστό μέ φρούτα 20

23 ' ·

10
15

Τετάρτη
76

10 Αύγά μηρουγιέ (μέ ντομά-
Γ5 τες, φυτίνη, αύγά) σέ φόρ-

μα μέ σάλτσα ντομάτας .. 25
73 Πατάτες τηγανητές .............. 10

Πιπεριές ψητές σαλάτα......... 10
Παγωτό έτοιμο 1 βόμβα .... 25

50 —

15 Πέμπτη
ΤΟ

40
’Αρνάκι μέ φασολάκια ........ 60
Πατάτες τηγανητές .............. 10

τ Σαλάτα ..................................... 10
105 Μούς μέ φρούτα (φρούτα —

σαντιγύ — ζελέ) ............ .. 25

15 Παρασκευή
105

30
Τυροππτάκια τηγανητά (φέ

τα, αύγά, βιτάμ, φύλλο) .. 25
10 Μελιτζάνες Ιμάμ-μπαϊλντί μέ
10 σκόρδο, μαϊντανό, ντομά

τα, λάδι, κρεμμύδι ...... 20
65 Πατατοσαλάτα ...................... 5

Γρανίτα πεπόνι ...................... 20

36
70

(Τά φαγητά έχουν ύπολογιστή
10 γιά 4 άτομα).

|Η........................μ™

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
Πρακτικές
συμβουλές

® Οί κρέμες καί οί σάλτσες σας Θά γίνωνπται ττιό άφράτες, τπό 
πετυχημένες, άν τίς φτιάχνετε σέ κατσαρόλα μέ χοντρό ττάτο.

• Τό Ασπράδι τού αυγού δεν «Ανεβαίνει», δταν τό χτυπάτε γιά 
μαρέγκα, άν τά αυγά τά βγάλατε έκείνιχ τή στιγμή Από τό ψυγείο. 
Νά τά βγάζετε μισή ώρα πρίν, περίπου. Καί ΘυμηΘήτε νά τούς ρίξετε 
ιμιά πρέζα ζάχαρι άχνη. Θά χτυπηθούν πιό γρήγορα.

Φ "Ενας λεκές άπό σοκολάτα σ’ ενα συνθετικό ύφασμα, βγαίνει 
μέ λίγο χυμό λεμονιού.

Φ ’Άν θέλετε ή όμελέττα σας νά γίνη άψράτη, μη χτυπάτε πολύ 
τά αυγά πού θά βάλετε σ’ αυτήν.

Φ Γιά νά κάνετε σφιχτά βραστά αύγά, θά τά ρίξετε σέ νερό 
πού εχει άρχίσει νά βιράζη κι’ όχι πρίν, γιά νά μείνη ό κρόκος στη 
μέση άπό τό άστηοάδι. Γιά νά γίνουν καλά, θά τ’ άφήσετε 8 λεπτά.

• Τή μέρα πού είσαστε βιαστική καί δέν εχετε καιρό νά μου
σκέψετε άπό πρίν τά ρούχα πού θά σιδερώσετε, μουσκέψτε τα μέ 
νερό ζεστό. Τυλίξτε τα γιά μερικά λεπτά καί σχεδόν άμέσως είναι 
έτοιμα γιά σίδερο.

© Γιά νά καθαρίσετε στιγμιαία τ’ Ασημένια μαχαιροπήρουνα, 
βουρτσίστε τα μέσα σέ σαττουνάδα ζεστή μέ μπόλικη Αμμωνία.

© "Ολα τά λαχανικά σας θά είναι πιό νόστιμα, άν τήν ώρα 
πού βράζουν τούς ρίξετε στό νερό δυό κομμάτια ζάχαρι.

Φ Τό έσωτεριχο στίε κατσαρόλες Από έμαγιέ κιτρινίζει μέ τήν 
πολλή χρήσι. Μην τίς τρίβετε ποτέ μέ σύρμα. Αφήστε τις νά μου
σκέψουν, γιά μιά νύχτα, σέ καθαρή χλωρίνη.

© Μήν πλένετε ποτέ έναν λεκέ άπό αίμα μέ ζεστό νερό, γιατί 
Θά μείνη γιά πάντα. Ξεβγάλτε τον μέ κρύο νερό, δπου Θά έχετε ρί
ξει Αμμωνία.

© Τό σατέν είναι ένα ύφασμα πολύ ευαίσθητο. "Αν έχετε ενα 
ρούχο άπό, σατέν,, προσέξτε το στό πλύσιμο καί τό σίδερο. Γιά νά 
κρατήση τή γυαλάδα του, προσθέστε στό νερό πού θά τό ξεβγάλετε 
ξύδι καί ένα κομμάτι ζάχαρι.

Φ Μέ τόν καιρό, τά πλαίσια άπό ξύλο βαμμένο χρυσό, θαμπώ
νουν καί λεκιάζουν άπό^ μύγες, πού είναι δύσκολο νά τά καθαρίσετε.
Κάνετε,τό έξης : Χτυπάτε ένα Ασπράδι. μαρέγκα καί προσθέτετε ένα 
κουταλάκι τού καφέ χλωρίνη, σταγόνα - σταγόνα. Αφού ξεσκονίσετε 
τό πλαίσιο, τό τρίβετε πολύ μαλακά μέ μιά βούρτσα ή ένα πινέλο 
βουτηγμένο στό πιό πάνω μίγμα. Σκουπίζετε άμέσως τό τμήμα πού 
περνάτε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙ

ΣτοΑΙοτε τά σπίτι ρέ μαξιίΐίΐάρΐι

Τά μαξιλλάρια είναι Ισως τό πιό «γυναικείο» 
στολίδι τοΟ σπιτιού. Δημιουργούν μιά ζεστα
σιά καί μιά οικειότητα.

Τελευταία φορά πού ήτανε πολύ τής μόδας, 
ήταν τό 1925. Πλεχτά καί ζωγραφιστά. Πιερ- 
ρότοι καθισμένοι πάνω σ’ ένα μισοφέγγαρο 
νά παίζουνε κιθάρα, έρωτες άνάμεσα σέ τριαν
τάφυλλα, σκυλάκια καί τρυφερές γατούλες.

στόλιζαν τά ντιδάνια καί τίς πολυθρόνες των 
σαλονιών, 'Αξέχαστες δέδαια καί οι κουκλί- 
τσες - μαξιλλάρια, μέ τά δολάν καί τίς κορδέλ- 
λες κι’ έκεινο τόν μικρό μπούστο πού ξεφύτρω
νε μέσα άπό τήν πελώρια φούστα τους.

"Υστερα δέδαια άπό τέτοια κακογουστιά, 
φυσικό ήταν νά ξεχαστοϋνε γιά πολλά χρόνια. 
Καί τοιρα πού ξαναγυρίζουν, άλλά αύτή τή

φορά, όμορφα, καλοφτιαγμένα, σωστό στοι
χείο καλής διακοσμήσεως γιά ένα σπίτι.

Γιά νά κάνετε χαρούμενο έναν χώρο στό σπί
τι σας, μέ αύστηρή έπίπλωσι, φτάνουν μερικά 
μαξιλλάρια, άπό μονόχρωμο ύφασμα σέ διά
φορες φόρμες. Άπό δαμδάκι ή μάλλινο, τό 
ύφασμά τους θά τό διαλέξετε σέ τόνους κα
θαρούς, πού θά φωτίσουν έναν καναπέ ούδέ- 
τερο, γκρί ή μπέζ. Ρίξτε πάνω του 4-5 μαξιλ
λάρια. "Ενα κόκκινο χτυπητό, ένα φωτεινό 
διολέ, ένα ώχρα, ένα πράσινο, ένα μαύρο ή 
άσπρο, θά δήτε πόσο ό καναπές σας θ’ άλλά- 
ξη όψι.

Άν ή έπίπλωσι σας είναι χωριάτικη, φτιά
ξτε μαξιλλάρια άπό όμορφα ύφαντά ύφάσμα- 
τα, μονόχρωμα καί ριγωτά κι’ άκόμη πλέξτε 
μόνη σας, άν τά καταφέρνετε, μέ τίς δελόνες ή 
τό δελονάκι. Άπό αύτά τά μαξιλλάρια θά δά- 
λετε τό πολύ δύο μαζί μέ άλλα άπό ύφασμα 
μονόχρωμο.

Πάνω σ' ένα σκέτο, μοντέρνο καναπέ ή μιά 
πολυθρόνα σέ λιτή γραμμή, ρίξτε μαξιλλάρια 
μπατίκ ή σταμπωτά, πού έχουν όμορφα, μον
τέρνα σχέδια, σέ ζεστούς χρωματισμούς.
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100
ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΥΠΟ, ΚΑΘΕ 
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙ

ΙΣΙΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΛ
ΛΙΑ, μαζεμένα πίσω, 
γιά μιά έπίσημη έξο
δο. Στήν κορυφή είναι 
τραβηγμένα πρός τά 
πίσω, άφήνοντας έλεύ- 
θέρο τό μέτωπο. Δύο 
χοντρές «μές» έχουν 
πλεχτή πίσω γιά νά δί
νουν τήν έντύπωσι σι
νιών καί τά ύπόλοιπα 
μαλλιά, πέφτουν στήν 
πλάτη κυματιστά.

ΤΟ ΑΠΛΟ ΣΙΝΙ ΟΝ, γιά 
μαλλιά ίσια, μακριά 
καί μάλλον λίγα. Είναι 
όλα τραβηγμένα πρός 
τά πίσω, έλεύθερο τό 
μέτωπο, έλασρώς φου
σκωτά τά μαλλιά στήν 
κορυφή. Χωρίζονται οέ 
δυό χοντρές Λμές» πού 
μπλέκονται μαλακά με
ταξύ τους καί φτιά
χνουν έναν πλατύ κό
τσο.

ΕΙΝΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑ
ΔΥ, πού βεβαίως γίνε
ται μέ τήν βοήθεια πο- 
στίς. Τά μαλλιά τρα- 
βιώνται μαλακά πίσω, 
έλαφρώς φουσκωτά έ· 
πάνω. Τό ποστίς στηρί
ζεται ατό κέντρο πί
σω, μπουκλωτό, τά δι
κά οας μαλλιά χωρί
ζονται σέ δυό «μές», 
πού πλαισιώνουν τό 
ποστίς, οάν πλατιά, 
μονή κοτσίδα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

mORPHV-RIOHRDDS
ΑΓΓΛΙΑΣ

. I

After Shave L·

SCHERK
EumpditcJu Kometik

Μετά τό ξύρισμα
χρησιμοποιήστε TARR. 
Μία έπάλειψις μέ Λίγες 
οταγόνες T A R R εξαλεί
φει κάθε έρεθιομό τού 
δέρματος καί τού δίδει 
έξαιρετική φρεοκάδα. 
Είναι ή μοναδική Λο- 
οιόν ποό προστατεύει 
t6 δέρμα τού προσώπου 
οας όπό οπυράκια, κοκ
κινίλες καί διάφορες 
άλλες παθήοεις προερ
χόμενες άπό τό ξάριοπα.
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Για ριά 
καινούργια

ζωή

Η
ΩΡΑ^ ήταν τέσσερις τό Απόγευμα, δταν έφθασαν στό γαλλικό ξενο
δοχείο. Ή Μπρίτζετ, ττού ώδηγούσε Από τό πρωί σχεδόν, παρκάρησε 
τό τετραθέσιο αυτοκινητάκι τους σέ μιά άκρη τής αυλής, καί ή μη
τέρα της καί ή Θεία της κατέβηκαν, μουδιασμένες.

— Λές νά είναι καλό αυτό τό μέρος; ρώτησε ή μητέρα της.
Ή θεία της, ττού ήταν πιό βολική καί Αποφασιστική, άποκρίθηκε :
—’"Ας περάσουμε Απόψε έδώ, Μαίρη, καί, άν δέν μάς άρέση, δρίσκουμε 

αύριο, τπό κάτω, άλλο ξενοδοχείο.
Ή Μπρίτζετ έξσκολουθούσε νά κάθεται στό αυτοκίνητο. τΗταν κουρα

σμένη, γιατί είχε όδηγήσει ττολλές ώρες, Από τό πρωί, στό πρώτο της αυτό 
ταξίδι στό εξωτερικό. Ήταν όμως -περισσότερο κουρασμένη ψυχικά, τταρά 
σωματικά. Στην ψυχική κατάστασι που δρισκόταν ή Μττρίτζετ, Αδιαφορούσε 
άν τό ξενοδοχείο είχε Ανέσεις ή όχι.

Πίσω άττό τό τετραώροφο ξενοδοχείο μέ την έπικλινή στέγη, σκεπασμέ
νη μέ γκρίζα πλακάκια, όπως συνηθίζεται στην Βρετάννη, διακρίνονταν με
ρικά φουντωτά πεύκα, μιά λουρίδα άπό κίτρινη άμμο καί μετά ή γαλαζο
πράσινη θάλασσα.

"Υστερα άπό ένα-δυό λεπτά, ή Μπρίτζετ βγήκε μέ την σειρά της άπό 
τό αυτοκίνητο καί πήγε στην ρεσεψιόν τού ξενοδοχείου, γιά νά ρωτήση άν 
υπήρχαν έλεύθερα δωμάτια.

Ναί, υπήρχε ένα δωμάτιο μέ δυό κρεδάτια στό δεύτερο πάτωμα καί άλ
λο ενα δωμάτιο μ’ ένα κρεβάτι στό τέταρτο. Μιά μικρή υπάλληλος τού ξενο
δοχείου ήλθε γιά νά πάρη τίς βαλίτσες. Τό δωμάτιο μέ τά δυό κρεβάτια ήταν 
ευρύχωρο καί καθαρό, ιό άλλο όμως ήταν μικρό σάν κουτί άπό σπίρτα. Ή 
μητέρα τής Μπρίτζετ καί ή θεία της κυττάχτηκαν.

—Έσυ καί ή θεία Χίλντα θά μείνετε στό μεγάλο δωμάτιο κι’ έγώ θά 
μείνω έδώ, είπε ή Μπρίτζετ. Θά είναι θαυμάσια έδώ, πρόσθεσε καθώς δοκίμα
ζε τό κρεβάτι.

— Μά είσαι σίγουρη γι' αυτό; ρώτησαν ταυτόχρονα οι δυό γυναίκες. 
—’Απολύτως, άττοκρίθηκε ή Μπρίτζετ. Απ’ έδώ θά έχω ωραία θέα στήν 

θσλσσσα καί τό κρεβάτι είναι μαλακό καί άνετο.
—"Εστω, είπε αναποφάσιστα ή μητέρα της.
— Κατεβήτε κάτω γιά νά Αλλάξετε. ’Εγώ θά κατέβω σέ μ.ισή ώρα.
01 δυό γυναίκες κατέβηκαν κάτω γκρινιάζοντας, γιατί τό ξενοδοχείο δέν 

είχε άσανσέρ, καί συζητώντας γιά τό τσάι πού θάπιναν.
Ή Μπρίτζετ έκλεισε τήν πόρτα πίσω τους καί άνσστένσξε μέ άνσκου- 

φισι όταν επαψαν νά άκούγωνται. Καί οι δύο θά περνούσαν τίς διακοπές 
τους καλύτερα στό Μπουρνμάουθ, όπως κάθε χρόνο. ’Αποφάσισαν όμως νά 
περάσουν δυό έβδαμάδες στήν Γαλλία, «γιά νά ξεσκάση ή Μποίτζετ».

’Όπως όλος ό κόσμος στό χωριό, γνώριζαν κι’ σύτές ότι ό "Αλαν καί η 
Μπρίτζετ θά παντρεύονταν μιά μέοα, άν καί δέν ήταν επίσημα άρραδωνια- 
ομένοι. Ή Μπρίτζετ όμως ήταν είκοσι μόνο χρόνων καί είχαν περάσει έξη 
μήνες άπό τήν ήμέρα πού ό "Αλαν είχε σκοτωθή σ’ ένα αύτοκινητικό δυστύ
χημα. Καί οί δυό γυναίκες αποφάσισαν, ότι καιρός ήταν ή Μπρίτζετ νά άρ- 
χιση νά ζή.

Ή Μπρίτζετ άνοιξε γρήγορα τίς βαλίτσες της. Είχε φέρει έλάχιστα φο
ρέματα μαζί της. Δέν τήν ενδιέφεραν τά φορέματα, έξ άλλου. Μήπως δέν είχε 
έλθει στό ταξίδι μόνο καί μόνο γιά νά μ,ή δυσαρεστήση τήν μητέρα της;

Η Μπρίτζετ πήγε κοντά στό παράθυρο καί σήκωσε τίς άσπρες κουρτί
νες. ΤΗταν ή ώρα τής παλίρροιας καί τά νερά τής θάλασσας άποτραβιόνταν.

«Μετά τό δείπνο, σχέφθηκε, θά πώ οτι είμαι κουρασμένη καί θά πέσω 
στό κρεβάτι μου. Θά διαβάσω. ’Έτσι, θά περάση ή νύχτα. Σύντομα θά περά
σουν καί οί δυό εβδομάδες. Καί όταν θά γυρίσουμε πίσω, θά τούς δηλώσω 

θά πάω νά έργασθώ στό Λονδίνο. ’Εκεί δέν θά είμαι υποχρεωμένη νά συ
ναντώ πρόσωπα γεμάτα οίκτο, ούτε ανθρώπους πού νά προσπαθούν νά διασκε
δάσουν τήν θλίψι μου».

"Υστερα είπε μέσα της :
«"Ω, "Αλαν! Πώς μπορεί νά υπάρχη κόσμος καί σύ νά μήν είσαι σ’ 

αυτόν;».
★

0 "Αλαν, άπ’ οσο θυμόταν, άποτελοΰσε μέρος τού δικού της κόσμου. 
Τόν γνώριζε άπό παιδί Ακόμα. ΚΓ ύστερα, όταν έγιναν δεκαεπτά χρόνων, ή 
Μπρίτζετ Ανακάλυψε, έντελώς ξαφνικά, ότι ό "Αλαν είχε γίνει ό κόσμος ολό
κληρος γι αυτήν. "Ομως, ό πατέρας τού "Αλαν τούς είχε πείσει νά περιμέ
νουν, γιατί δέν ήθελε νά άρραβωνιασθούν πρίν ό "Αλαν συμπλήρωσή τά εί- 
κοσιένα του χρόνια.

Στήν Αρχή βρήκαν λογική τήν πρότασί του. "Υστερα, όμως, όταν πέρα
σαν δυό χρόνια, οί δυό νέοι άρχισαν νά δυσανασχετούν. Σωστό θά ήταν, ό 
Αλαν νά πήγαινε ξανά στόν πατέρα του κοί νά τού ζητούσε τήν άδεια νά 

παντρευτούν. Εκείνος όμως ήταν ανένδοτος. "Οταν τόν πίεσαν άρκετά, παοα- 
δέχθηκε ότι έπρεπε νά παντρευτούν, όχι όμως πρίν ό γυιός του συμπλήρωσή 
τά είκοσι του χρόνια, γιά νά Απόκτηση στό μεταξύ τήν απαραίτητη πείρα 
από τήν ζωή, όπως είπε.

0 "Αλαν τής είπε νά κάνουν υπομονή. Μετά άπό δεκαπέντε μήνες θά 
γινόταν είκοσιενός χρόνων καί τότε κανένας δέν θά μπορούσε νά τούς έμποδί- 
ση νά ολοκληρώσουν τήν ευτυχία τους.

Καί τώρα ό "Αλαν ήταν νεκρός. Τόν σκότωσε κάποιος πού έτρεχε άντι- 
τό αυτοκίνητό του, πάνω στόν δημόσιο δοόμο.

είπε ή μητέρα της στίς φίλες της. Ούτε καί τό 
άφύσικο».

Τά μάτια της γυάλιζαν. "Οχι,,

Ό "Αλαν τής είχε πή νά κάνουν υπο
μονή. Καί τώρα ό "Αλαν ήταν νεκρός...

δέν έπρεπε νά κλάψη γιά τόν "Αλαν. Ή πληγή της ήταν τόσο βαθειά, πού 
δέν μπορούσε νά κλάψη γιά τόν Αγαπημένο της.

Ή Μπρίτζετ είδε την μητέρα της κιαί τήν θεία της νά βγαίνουν άπό τό 
ξενοδοχείο καί νά ψάχνουν γιά τραπεζάκι. "Ενα παχύσαρκο γκαρσόνι μέ ά
σπρη ποδιά ήλθε πρός τό μέρ.ος τους καί ή Μπρίτζετ χαμογέλασε μέ τήν 
σχέψι, ότι οί δυό γυναίκες θά τρόμαζαν τόν υπάλληλο του ξενοδοχείου μέ τά 
πολλά φλυτζάνια τσάϊ πού Θά έπιναν.

Καί οί δυό είχαν μείνει άπό νεαρή ήλικία χήρες καί θά γνώριζαν, χωρίς 
άλλο, τί θά πή Απελπισία. Τώρα, τό μονο πράγμα πού τίς ένδι έφερε ήταν άν 
τό τσάι ήταν άρκετά δυνατό ή άν τά κρεβάτια τού ξενοδοχείου ήταν άνετα.

Ή Μπρίτζετ Απομακρύνθηκε άπό τό παράθυρο. Θά κατέβαινε κάτω νά 
κολυμπήση. "Ανοιξε τήν βαλίτσα της καί έβγαλε τό μαγιό της. Τήν ώρα πού 
τό φορούσε, κυττάίχτηκε στόν καθρέφτη. Ναί, ήταν άδύνατη, τό πρόσωπό της 
όιμως άστραφτε Από υγεία.

τΚταν δυνατόν νά έχη τόση ζωτικότητα, νά βάζη ήρεμα τό μαγιό της 
καί νά πηγαίνη γιά κολύμπι, όταν ό άγαπτημένος της ήταν νεκρός; Μέ τίς 
σκέψεις αυτές ή Μπρίτζετ κατέβηκε τίς σκάλες τού ξενοδοχείου.

Καθώς πήγαινε στήν θάλασσα, σταμάτησε γιά μιά στιγμή γιά νά μι- 
λήση μέ τήν μητέρα της καί τήν θεία της. Καί οί δυό ήταν ένθουσιασμένες. 
Τό τσάϊ ήταν έξαιρετικό καί τό ξενοδοχείο άνετο. Είχαν πιάσει μάλιστα γνω
ριμία μέ τήν κοπέλλα πού βοηθούσε το γκαρσόνι.

— Τήν λένε Έλουάζ, είπε ή μητέρα της. Μάς είπε ότι δέν υπάρχουν άλ
λοι "Αγγλοι στό ξενοδοχείο.

— Περιμένουν όμως έναν "Αγγλο, πού έρχεται κάθε χρόνο, συμπλήρωσε 
ή θείαντης.

Ή μητέρα της έξακολουθησε :
— Είναι νέος, μέ εύχάρκττο παρουσιαστικό καί «χωρίς υποχρεώσεις», 

όπως μού είπε ή ’Ελουάζ.
—Υποθέτω ότι έννοοΰσε πώς είναι Ανύπαντρος καί χωρίς δεσμό, είπε 

ή θεία Χίλντα.
Οί δυό γυναίκες προσπαθούσαν νά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον τής Μπρί

τζετ. Εκείνη τίς κύτταξε ψυχρά καί είπε :
— Πηγαίνω νά κολυμπήσω. Θά γυρίσω γιά τό βραδυνό φαγητό.
— Μήν άργήσης. "Ελα νά πάρης μαζί μας ένα όρςκτικό, πρίν Από τό 

φαγητό, φώναξε ή μητέρα της.
Ή Μπρίτζετ όμως έκανε πώς δέν ακούσε κΓ Απομακρύνθηκε.
"Ενα δροσερό άεράκι έρχόταν άπό τήν Θάλασσα. Ή Μπρίτζετ πήρε μιά 

βαθειά άναπνοή κΓ έτρεξε χαρούμενα πρός τό κύμα. Καθώς κολυμπούσε θυμή
θηκε τόν "Αλαν καί τάβαλε μέ τόν έαυτό της, γιά τήν στιγμιαία χαρά πού 
είχε νοιώσει ‘Ωστόσο, άποφάσισε νά κολυμπήση πολλην ώρα. "Ετσι, τό κορ
μί της θά κουραζόταν, τά νεύρα της θά ηρεμούσαν καί τό βράδυ θά τήν έ
παιρνε ό ύπνος μόλις θά έπεφτε στό κρεβάτι της καί δέν θάβλεπε τούς συνη
θισμένους εφιάλτες της.

Τά νερά ήταν ρηχά, άπό τήν παλίρροια, όταν ή Μπρίτζετ γύριζε μισό- 
τρέχοντος πρός τήν πλάζ. ζαφνικά, ή νεαρή κοπέλλα έβγαλε μιά κραυγή κΓ 
έπεσε πάνω στήν «μυο. Ό πόνος ήταν δυνατός, λές κΓ ένα κοφτό σουβλί τής 
είχε τρυπήσει τό πόδι. "Ενα κόκκινο σημάδι είχε σχηματισθή στό πέλμα της, 
πού είχε άρχίσει κιόλας νά πρήζεται.

— Ατυχία, είπε δίπλα της μιά ανδρική φωνή. Θά σάς δάγκωσε φαίνε
ται κανένα άπό τά καταραμένα αύτά ζωύφια, πού είναι μισοχωμένα στήν 
άμμο. Θά έπρεπε νά σάς πούν νά φοράτε κάτι στά πόδια σας, όταν τά νε
ρά είναι χαμηλά.
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— Μόλις τώρα έφτασα, είπε ή Μπρίτζετ μέ φωνή πού Ετρεμε άπό τόν 
πόνο. Δεν είδα κανέναν γιά νά ρέ προειδοποίηση.,

— Στό ξενοδοχείο μένετε; Επιτρέψτε μου νά σάς βοηθήσω. "Εχω μερι- 
κά ψάρμοοαχ μαζί μου. Δεν είναι τίποτοο. Τό δάγκωμα δέν είναι έπικίνδυνο. 
Σέ λίγο ό πόνος θά περάση.

‘Ο άγνωστος βοήθησε τήν Μπρίτζετ νά περάση άπό τήν γεμάτη πέτρες 
άμμουδιά καί νά φθάση στήν αυλή του ξενοδοχείου. Εύτυχώς, σκέφθηκε ή 
Μπρίτζετ, πού ή μητέρα της καί ή θεία της δέν ήταν έκεί. ‘0 άγνωστος, χω
ρίς άλλο, θά ήταν ό "Αγγλος, γιά τόν όποιο είχε κάνει λόγο ή ’Ελουάζ. Καί 
ή Μπρίτζετ δέν είχε καμμιά όρεξι νά βλέπη τίς δυό γυναίκες νά ένθουσιά- 
ζωνται γιά τήν γνωριμία της μέ τόν «χωρίς υποχρεώσεις» νεαρό "Αγγλο.

Ή Μπρί'τζετ σκέπασε τήν πλάτη της μέ τήν πετσέτα της καί κάθησε 
σέ μιά καρέκλα περιδένοντας τόν "Αγγλο, πού είχε πάει στό αυτοκίνητό του 
καί έψαχνε στό ντουλαπάκι, κάτω άπό τό βολάν.

— Βρήκα κάτι πού θά σάς κάνη καλό, είπε όταν γύρισε σέ λίγο. Φυσικά, 
ή αμμωνία είναι τό καλύτερο φάρμακο. Πιστεύω όμως ότι καί ή άλοιφή αυτή 
θά σάς άνακουφίση.

— Σάς ευχαριστώ, είπε ή Μπρίτζετ μέ σφιγμένα χείλη.
. Εκείνος γύρισε καί τήν κύτταξε γρήγορα, παρατήρησε τά λαμπερά, ά- 

νέκφραστα μάτια της, τά σφιχτά καί αγέλαστα χείλη της.
— Μέ συγ^ωρείτε, τής είπε. Δέν σάς κάνω τόν παντογνώστη. Πάρτε 

όμως τό σωληνάριο μαζί σας, γιά νά βάζετε κάθε τόσο φάρμακο στό ττονε- 
μένο μέρος.

— Σάς ευχαριστώ, είπε πάλι ή Μπρίτζετ, παίρνοντας τό 'σωληνάριο 
άπό τά χέρια του.

‘Η Μπρίτζετ ήξερε ότι τό ξερό «ευχαριστώ» δέν ήταν άρκετό. "Οτι έ
πρεπε νά πάρη μιά πιό ζεστή έκψρασι γιά νά τόν εύχαριστήση. Καθώς όμως 
έκείνη δίστασε γιά μιά στιγμή, ό "Αγγλος γύρισε την πλάτη καί κατευθύν- 
θηκε πρός τό αυτοκίνητό του. Ή Μπρίτζετ κοντοσπάθηκε καί τόν κύτταξε. 
'Ύστερα μπήκε στό ξενοδοχείο.

Ή Μπρίτζετ έκανε ντούς, φόρεσε ένα μπλέ παντελόνι, μιά μεταξωτή 
μπλούζα καί μαλακά πέδιλα. Φυσικά, ή ώρα γιά τό όρεκτικό ήταν περασμέ
νη. Ή νεαρή κοπέλλα βρήκε τίς δυό γυναίκες νά κάθωνται σ’ ένα τραπέζι κοντά 
στό παράθυρο τού έοπιαιτορίου. Ή Μπρίτζετ κάθησε σιωπηλά κιαί άρχισε νά 
καθαρίζη άφηρημενα τήν πελώρια καραβίδα πού είχε στό πιάτο της. Ή θεία 
της έσκυψε πάνω άπό τό τραπέζι καί τής ψιθύρισε :

— Νά, αυτός είναι ό "Αγγλος, άγάπη μου, στό δεύτερο τραπέζι δεξιά...
— Ναι, είπε αδιάφορα ή Μπρίτζετ, χωρίς νά γυρίση νά κυττάξη.
Τήν όΐλλη μέρα ή καί άργότερα θά έπρεπε νά τόν συνάντηση, γιά νά του 

έπιστρέψη τό φάρμακο καί νά τόν εύχαριστήση ευγενικά, αυτή τήν φορά. ’Ε
κείνη τήν στιγμή όμως δέν ήθελε νά κάνη λόγο γιά τόν τραυματισμό της στήν 
μητέρα της καί τήν θεία της, πού θά^τήν βομβάρδιζαν μέ έρωτήσεις.

"Οταν μπήκαν στόν κήπο τού ξενοδοχείου, τά περισσότερα τραπεζάκια 
όταν πιασμένα. Οικογένειες κάθονταν κάτω άπό τήν σκιά τών πεύκων καί 
απολάμβαναν τόν καφέ ή τό λικέρ τους. Νέοι καί νέες έπαιζαν πίγκ-πόγκ, 
σέ δυό τραπέζια. Ό "Αγγλος καθόταν μπροστά σ’ ένα καβαλέττο ζωγραφι
κής. Μιλούσε καλά τά γαλλικά καί φαινόταν ότι γνώριζε τούς περισσότερους 
πελάτες τού ξενοδοχείου.

"Οταν ή ’Ελουάζ έφερε τούς καφέδες στίς τρεις Άγγλίδες, εβειξε τό 
σκίτσο της, πού ήταν ζωγραφισμένο στό πίσω μέρος ένός καταλόγου φα
γητών.

— Δέν είναι ωραίο τό σκίτσο μου; *0 κ. Ράμπερτς τό έχανε, είπε δεί
χνοντας μέ τό χέρι της τόν "Αγγλο. Δέν έκανε περισσότερο άπό δυό λεπτά 
γιά νά τό ζωγραφίση. Κυτήάχτε τί όμοιότητα...

Πραγματικά, τό σκίτσο, πού έδειχνε τήν ’Ελουάζ μέ τήν άσπρη της πο
διά νά κρατά ψηλά στό ένα της χέρι τόν δίσκο μέ τούς καφέδες καί χωνά
κια παγωτό στό άλλο, ήταν πετυχημένο.

Ή μητέρα καί ή θεία τής Μπρίτζετ κύτταζαν τό σκίτσο, όταν ό "Αγ
γλος πλησίασε τό τραπέζι τους.

— Είναι καλύτερα σήμερα τό πόδι σας; ρώτησε τήν Μπρίτζετ.
Τά μάγουλά της κοκκίνισαν καθώς άποκρινόταν :
— Ναί, καλύτερα είναι, σας ευχαριστώ.
Ευκαιρία ήταν νά τόν ευχαρίστηση. Πρόσθεσε, λοιπόν, μουρμουρίζοντας :
—Ήταν πολύ ευγενικό έκ μέρους σας. 0ά πρέπει νά σάς έπιστρέψω τό 

σωληνάριο μέ τό φάρμακο.
—"Οπότε θέλετε, είπε έκείνος.
"Υστερα ύποχλίθηκε έλαφρά στίς δυό κυρίες καί γύρισε στό τραπέ

ζι του.
Ή Μπρίτζετ σηκώθηκε άμέσως, πριν σ! δυό γυναίκες προλάβουν καί 

άρχίσουν τίς έρωτήσιεις.
— Είμαι πολύ κουρασμένη, είπε. Πειράζει νά πάω νά κοιμηθώ;
Καί, χωρίς νά περιμένη άπάνΤησι, άπομακρύνθηκε βιαστικά.
Άργότερα, καθώς δέν μπορούσε νά κοιμηθή, ούτε είχε τήν όρεξι νά διά

δοση, στάθηκε μπροστά στό παράθυρό της γιά νά θαυμάση τήν ώραία βρα- 
δυά. Ό κήπος τού ξενοδοχείου τώρα ήταν άδειος. Μόνο ό "Αγγλος καθόταν 
στό τραπέζι του. Δέν ζωγράφιζε όμως. Μόνο κάπνιζε.

Τήν άλλη μέρα, ή μητέρα της καί ή θεία της άποφάσισαν νά μή μετακι
νηθούν. Τό μέρος τούς άρεσε καί θά έμεναν ώς τό τέλος τών διακοπών τους. 
Ή Μπρίτζετ κολυμπούσε τέσσερις - πέντε φορές τήν ήμέρα. Τελικά έπεφτε 
έξαντλημένη πάνω στήν άμμο καί παραδινόταν στό χάδι τών ηλιαχτίδων. "Υ
στερα έκανε μακρυνούς περιπάτους καί τό βράδυ γύριζε στό ξενοδοχείο, έξου- 
θενωμένη άπό τήν κούρασι. "Ετρωγε λίγο καί τάβαζε μέ τήν μητέρα της γιά 
τό ύπερβολικό ένδιαφέρον πού έδειχνε γιά τούς όχλους πελάτες τού ξενο
δοχείου

Καμμιά φορά, τά βράδυα, ή Μπρίτζετ έπαιζε πίγκ - πόγχ μέ κανένα άπό 
τά μεγαλύτερα παιδιά, συγκεντρώνοντας τήν προσοχή της στην μικρή, ά
σπρη μπαλλίτσα.

"Ενα βράδυ, καθώς έπαιζε μ’ έναν νεαρό, ό "Αγγλος πλησίασε τό τρα
πέζι καί άρχισε νά παροοκαλουθή τό παιχνίδι. "Υστερα άπό κάμποσην ώοα, 
ό "Αγγλος πήρε τήν ρακέττα άπό τό χέρι τού νεαρού, ζητώντας του, μ’ ένα 
χαμόγελο, συγγνώμη, καί βρέθηκε στήν άλλη μεριά τού τραπεζιού, άντίκρυ 
στήν Μπρίτζετ.

— Τά έχετε ταράξει τά παιδιά αΰτά, είπε.
— Τούς άρέσει τό παιχνίδι.
— Θά προσπαθήσω νά σάς νικήσω, γιά νά πάρω τήν ρεβάνς τους.
Είχε πιά νυχτώσει γιά κσλά καί ή Μπρίτζετ δέν μπορούσε νά διακρίνη 

καλά τό πρόσωπό του. Γιά πρώτη φορά όμως τόν έβλεπε σάν άνθρωπο, σάν 
άντρα. Θά ήταν γύρω στά τριάντα του χρόνια, σκέφθηκε ή Μπρίτζετ. "Οχι 
ωραίος, άλλα μέ ευχάριστο παρουσιαστικό, μέ κανονικά χαρακτηριστικά καί 
γεροδεμένο σώμα.

"Επαιξαν κάμποσην ώρα. "Υστερα ή Μπρίτζετ άρχισε νά νοιώθη σάν όχι 
ένα, άλλά δωδεκάδες άσπρα μπαλλάκια νά πηδούσαν πάνω άπό τό δίχτυ. 
Χτυπούσε κΓ αυτή μέ λύσσα τό μπαλλάκι, άλλά γιά μιά στιγιμή πέταξε τήν 
ρακέττα καί τρίκλισε ζαλισμένη.

Ό Άγγλος ετρεξε κοντά της.

— Είσθε πολύ κουρασμένη, είπε. Έλάτιε νά καθήσετε. "Ενα ποτό θά σάς 
κάνη καλό.

‘Η Μπρίτζετ άφέθηκε νά τήν όδηγήση σ' ένα άπό τά διπλανά τραπεζά
κια καί όταν ό καφές καί τό κσνιάκ έφ&χσαν, ήπιε καί τά δύο γιά νά συνέλθη.

— Αύριο, είπε έκείνος, είναι ή τοπική γιορτή.
Ή Μπρίτζετ δέν άποκρίθηκε.
— Θά γί’νιη λιτανεία καί παρέλασι μέ τοπικές ένδυμασίες.
’Εκείνη έξακολουθούσε νά βλέπη άφηρημένα μπροστά της. Ό συνοδός της 

συνέχισε, σάν νά μιλούσε στον έαυτό του :
— Πρέπει κανείς νά άρχίση άπό κάπου. "Ερχεται κάποτε ή στιγμή πού 

πρέπει νά άρπάξης ξανά τόν ποώμό,τή^ ζωής. Ξέρετε ότι λίγες μόνο ημέρες, 
κάδε μήνα, μπορεί κανείς νά πάη μέ τά πόδια στό νησί, ξεκινώντας άπό το 
άκρωτήρι; '

Ή Μπρίτζετ σηκώθηκε.
—- Είμαι φοβερά κουρασμένη, είπε. Πρέπει νά πάω νά κοιμηθώ. Σάς ευ

χαριστώ, κύριε... κύ,ριε... Ράμπερτς, γιά τά ποτά.
—- Ρκυχ είπε έκείνος, Γκύ Ράμπερτς.
Δέν φάνηκε δμως νά ακούσε τό όνομά του, καθώς άπομακρύνθηκε βια

στικά, γιά νά άνέβη στό δωμάτιό της καί νά πεση, σάν τό κουρασμένο παι
δάκι, στό κρεβάτι της.

Τήν νύχτα έκείνη ή Μπρίτζετ κοιμήθηκε καλά. Καί όταν τήν όΐλλη μέρα 
ξύπνησε άργά, έκλαψε γιά πρώτη φορά άπό τόν θάνατο τού "Αλαν.

Μετά κατέβηκε κάτω γιά νά κσλυμπήση. ΚΓ έπειδή ήταν Κυριακή, κΓ ε
πειδή ήταν ή τοπική γιορτή, ή πλάζ ήταν έρημη. Περίεργο, δμως. Ή Μπρί- 
τζετ,δέν ένοιωθε τώρα πιά τήν άινάγκη νά κολυμπήση ώσπου νά έξαντληθή 
’Αντίθετα, κολυμπούσε άνάσκελα, κυττάζοντας τόν ουρανό.

"Οταν γύρισε στό ξενοδοχείο, ή γιορτή στό χωριό είχε τελειώσει καί τά 
τραπεζάκια στόν κήπο ήταν γεμάτα. Γιά πρώτη φορά τήν ήμέρα έκείνη ή 
Μπρίτζετ έφαγε μέ όρεξι.

Οί μέρες περνούσαν.
Ό Γκύ Ράμπερτς δέν τήν πλησίασε ξανά. Μερικές φορές, όμως, ή Μπρί

τζετ συνέλαβε τόν έαυτό της νά ψά~νη μέ τό βλέμμα της γιά νά τόν βρή.
Καί όταν ήταν σίγουρη ότι έκείνος δέν τήν έβλεπε, τόν κύτταζε γιά πολ- 
λήν ώρα.

Ό Γκύ είχε άγγίξει τήν αίτια πού πρακαλούσε τόν πόνο της καί τής 
είπε κάτι πού έκείνη τό γνώριζε άπό τήν άοχή. Κάποτε, κάπου, χωρίς αυτό 
νά σημαίνη ότι φερνόταν άνέντιμα στόν "Αλαν, θά έπρεπε νά άρπάξη ξανα 
τόν παλμό τής ζωής.

Μιά μέρα, ένώ έπαιρνε τόν καφέ της, είχε τήν αί'σθησι ότι έκείνος τήν 
σκιτσάριζε. Καί όταν ό Γκύ Εφυγε καί άφησε πάνω στό σιδερένιο τραπεζάκι 
ένα φύλλο χαρτί, έκείνη δέν άντεξε στήν περιέργεια. Σηκώθηκε καί πήγε νά 
δή. τΗταν, πραγματικά, τό σκίτσο της. Μέ μερικές μόνο μολυβιές, ό Γκύ 
είχε συλλάβει τήν άπελπισία, πίσω άπό τό νεανικό καί γεμάτο υγεία πρό
σωπό της. Κάτω άπό τό σκίτσο ό Γκύ είχε γράψει : «Ή έπιστροψή τής πε
ριέργειας σημαίνει άτι είσθε έτοιμη γιά τήν ζωή».

Τά μάγουλά της έγιναν κατακόκκινα. "Ωστε ό Γκύ ήξερε δτι έκείνη τόν 
κύτταζε...

‘Η Μπρίτζετ στεκόταν άκίνητη, τσαλακώνοντας νευρικά τό χαρτί, όταν· 
ή ’Ελουάζ ήλθε γιά νά καθαρίση τό τραπέζι.

— Αύριο ό "Αγγλος μας φεύγει, είπε. "Ερχεται πάντα γιά μιά εβδο
μάδα μόνο.

— Κάθε χρόνο;
— Ναί, κάθε χοόνο, στά τελευταία τέσσερα - πέντε χρόνια. Ή νεαρή του 

γυναίκα πνίγηκε έδώ, όταν ήλθαν νά περάσουν τόν μήνα του μέλιτός τους. 
"Επρεπε νά βλέπατε τήν συντριβή καί τήν άπελπισία του. Τόν άλλο χρόνο 
ήλθε πάλι. "Ολη τήν ήμέρα καθόταν κάτω άπό τά δέντρα, Επινε καί κύτταζε 1 
τήν θάλασσα. Στόν τρίτο χοόνο ήλθε πάλι. Αυτή τήν φορά όμως είχε άρχίσει 1 
νά ζωγοαΦίζη. Ζωγράφιζε όλους όσους συναντούσε : Τούς κατοίκους τού χω
ριού, τήν ίδιοκτήτρια τού ξενοδοχείου, τούς πελάτες. ΚΓ έπειδή οί ίδιοι πάν
τοτε άνθρωποι έρχονται κάθε χοόνο, ό Άγγλος έγινε φίλος μέ δλους σχεδόν. 
Κάνει περιπάτους μαζί τους, έκδρομές...

"Αρπαξε ξανά, τόν παλμό τής ζωής, σκέψτηκε ή Μπρίτζετ, ένώ ή ’Ελουάζ 
συνέχισε :

—"Ισως καμμιά μέρα ξάνσπαντρευτή, ποιος ξέρει;
Ή Μπρίτζετ άνέβηκε στό δωμάτιό της καί φόρεσε τό μαγιό της. 'Όταν 

κατέβηκε, έκείνος καθόταν κάτω άπό ένα δέντρο. Ή Μπρίτζετ τόν πλησίασε 
άθόρυβα καί τόν άγγιξε θαρρετά στό μπράτσο.

—ΤΗταν πετυχημένο τό σκίτσο σας, είπε.
’Εκείνος χαμογέλασε.
— Θά θέλατε νά κολυμπήσετε μαζί μου; ρώτησε ή Μπρίτζετ.
Ή Μποίτζετ όυως πάγωσε καθώς πρόφερε αΰτά τά λόγια. Μήπως σ’ 

αυτή τήν θσλοσσα δέν είχε πνίγη ή νεαρή του γυναίκα; 'Η Μπρίτζετ ποτέ 
δέν τόν είχε δή στήν θάλασσα. ’Ίσως μάλιστα νά μήν ήξερε κολύμπι.

‘0 Γκύ όμως χαμογελούσε καθώς τής άπαντούσε :
-—Συνηθίζω νά κολυμπώ, στόν κολπίσκο πού είναι πίσω άπό τό άκρω

τήρι. Τό μέρος είναι έρημικό καί κολυμπώ μόνος μου. Θέλετε ναρθήτε μαζί 
μου;

’Εκείνη κούνησε καταφατικά τό κεφάλι της. Καθώς, έκείνος ώδηγούοι 
τό αυτοκίνητό του, ή Μπρίτζετ είπε :

— Λυπάμαι πού δέν ήλθα μαζί σας στήν γιορτή. Δέν σάς ρώτησα 
μάλιστα πώς τά περάσατε. '

’Εκείνος δέν άποκρίθηκε.
— Καί τό νησάκι, πέρα άπό τό άκρωτήρι; Δέν είναι πολύ άργά τώρα 

νά πάμε μέ τά πόδια;
—"Ωσπου νά φτάσουμε στό άκρωτήρι, τά νερά θά έχουν άνέβη. "Αν 

δμως θέλετε ναρθήτε ξανά του χρόνου...
Ό δρόμος σταματούσε σέ αρκετή άπόστασι άπό τήν άμμουδιά. Ό 

Γκύ βγήκε άπό τό χωματόδρομο, προχώρησε καμμιά έκατοστή μέτρα καί 
σταμάτησε τό αυτοκίνητό του, κάτω άπό ένα δέντρο. "Υστερα οί δύο νέοι 
σκαρφάλωσαν σ’ ένα υψωματάκι. ‘Η θέα πού άνοιγάταν μπροστά τους ήταν 
μαγευτική. Ή χρυσαφένια άμμουδιά σχημάτιζε ένα συμμετρικό τόξο κάτω 
άπό τά πόδια τους καί πιό πέρα ή θάλασσα έλαμπε μέ τό πράσινο - γάλσζο 
χρώμα της. Καί πάνω άπό τήν θάλασσα, ό γαλάζιος καθάριος ουρανός, πλαι
σίωνε τόν πίνακα.

Τότε ή Μπρίτζετ είπε :
— Ξέρω τί έννοούσαΤε, όταν λέγατε γιά τόν παλμό τής ζωής. "Οσο 

καί νά κλείνουμε τά μάτια μας καί τ' άψτιά'.μας στην ζωή, γύρω μας. Θά 
τήν βλέπουμε καί Θά τήν άκουμε, γιατί βρίσκεται μέσα μσς. Πρέπει λοιπόν 
νά άρπάζουμε τόν παλμό της...

— Ναί, άποκρίθηκε έκείνος, πρέπει νά τόν άοπάζουμε.
"Υστερα τήν έπιασε άπό τό χέρι καί οί δύο άοχισαν νά τρέχουν πια

σμένοι χέρι, χέρι πρός τήν άμμουδιά, πρός τήν θάλαοσα, πρός τήν και
νούργια τους ζωή.
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ΤΟ «Π0ΡΤΡ1ΙΤ0» ΤΟΥ ΜϋΑΟΥ 0DIT0Y
Μιά σειρά άρθρων πού μπορούν νά διευρύνουν τίς γνώσεις 
τών όδηγών γιά νά προλαβαίνουν τίς δυσάρεστες εκπλήξεις

Σ
ΥΧΝΑ λέμε δτι «ό αυ
τοκινητιστής όδηγεί ό
πως συ μπερι φέρεται». 
Δηλαδή, πώς ή συμπε

ριφορά κάθε όδηγου στό βολάν 
έπηρεάζε τ α ι σημαντικά άπό 

τήν έν γένει προσωπικότητά 
του καί δτι ή όδήγησι μπορεί 
νά άποκαλύψη τόν χαρακτήρα 
του άνθρώπου.

‘Ωστόσο, ή όδήγησι του αυ
τοκινήτου εχει γίνει τώρα μιά 
τόσο συνηθισμένη, καθημερινή 
ένέργεια, ώστε θά μπορούσαμε 
ν* άνατρέψουμε τό άξίωμα αυ
τό καί νά πούμε πώς «ό άνθρω
πος συμπεριφέρεται δπως όδη- 
γεΐ». Ή πείρα πού άποκτά κα
τά τήν όδήγησι, οί σκέψεις πού 
γεννιώνται στό μυαλό του ένώ 
βρίσκεται στό βολάν, οί γενι
κές παρατηρήσεις του γιά τόν 
εαυτό του καί τούς άλλους 
κ.λ.π., έπιδρουν κατά κάποιο 
τρόπο στόν τρόπο τών ένεργει- 
ών του καί όταν είναι έξω άπό 
τό αυτοκίνητο.

"Αν ή όδήγησι άποκαλύπτη 
ώρισμένες δυσάρεστες πλευρές 
του χαρακτήρα, υποβοηθεΐ — 
άπό τήν άλλη πλευρά — στήν 
άνάπτυξι ώρισμένων προσόν
των πού βρίσκονται, Υσως, σέ 
ύπολανθάνουσα κατάστασι.

‘Οδηγώντας κανείς τό αυτο
κίνητο, μαθαίνει νά δαμάζη 
τήν «τυφλή δύναμι» τής μηχα
νής, νά προβλέπη τί θά γίνη, 
νά παίρνη γρήγορα τίς σω
στές άποφάσεις, νά είναι πει
θαρχικός, νά κάνη τήν αυτοκρι
τική του καί γενικά νά βελτιώ
νεται σέ πολλούς τομείς.

Φυσικά, δλ* αυτά προϋποθέ
τουν δτι είναι ήδη καλός οδη
γός, διότι διαφορετικά δχι μό

νο δεν κερδίζει τίποτα άπό τήν 
«μετεκπαίδευσι» πού προσφέ
ρει τό βολάν, άλλά καί έχουμε 
άντίθετα άποτελέσματα. Καί 
κανείς δεν μπορεί νά γίνη μό
νος του καλός οδηγός άν δέν 
ρωτήση, άν δέν διαβάση, άν 
δέν βοηθηθή γιά νά λυθούν οί 
άπορίες του. ^

‘Η σειρά τών δημοσιεύσεων, 
πού άρχίζει άπό τό τεύχος αυ
τό τού «Ταχυδρόμου», άκριβώς 
αυτόν τόν σκοπό έχει καί ά- 
πευθύνέται δχι μόνο στούς άρ- 
χάριους, άλλά καί στούς έμ
πειρους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι 
διαθέτουν σήμερα στήν Ελλά
δα άδεια οδηγού (δίττλωμα), 
άλλά τό χαρτί αυτό δέν σημαί
νει δτι «τά ξέρουν όλα». 'Ό
πως κάθε «τέχνη», έτσι καί ή 
όδήγησι εχει άνάγκη μιας μα- 
κροχρό νιας προπαιδεύσεως. 
Ούτε τό έμφυτο ταλέντο ούτε 
ή διάθεσι νά είναι κανείς προ
σεκτικός άρκούν. Μόνο οί γνώ
σεις καί ή πείρα έπιτρέπουν 
στόν όδηγό νά μαντεύη, νά 
προβλέπη τά άπρόβλεπτα καί 
νά μή συναντά ξαφνικά δυσά
ρεστες «έκπλήξεις».

Τό «έπάγγελμα» τού όδηγου 
είναι Επικίνδυνο, κι* δμως πολ
λοί τό «άσκουν» ύστερα άπό 
10 — 15 μαθήματα διάρκειας 
μιας ώρας τό καθένα. Χωρίς 
βάσεις, πιάνουν τό βολάν καί 
πρέπει, ουσιαστικά, νά γίνουν 
αύτοδίδακτοι στήν τέχνη τής 
όδηγή σ ε ω ς. Όχι μόνον 6έν 
γνωρίζουν τά «μυστικά», άλλά 
ούτε κάν τά υποπτεύονται γιά 
νά φροντίσουν νά τά μάθουν ό
σο τό δυνατόν γρηγορώτερα.

’Αλλά μήπως καί οί έμπει
ροι είναι, όλοι, καλοί οδηγοί; 
Γιά νά δώσουμε μιά άπάντησι 
στό έρώτημα αυτό πρέπει προ
ηγουμένως νά διευκρινίσουμε 
τί σημαίνει «καλός οδηγός». 
Πολλοί νομίζουν ότι δικαιούν
ται τού τίτλου αυτού έπειδή ό- 
δηγοΰν πολλά χρόνια ή — ά- 
κόμη περισσότερο — διότι δέν 
τούς συνέβη ποτέ κανένα άτύ
χημα.

"Ομως, ούτε ή μακροχρόνια 
ρουτίνα ούτε ή τύχη άποτελοΰν 
έγγύησι. Υπάρχουν άρκετοί ο
δηγοί πού ένεπλάκησαν σέ κά
ποιο άτύχημα, ύστερα άπό 1 5 
—20 χρόνια στό βολάν καί τό

τε διαπιστώνουν πώς δέν είναι 
τόσο «καλοί» δσο ένόμιζαν.

Μία μελέτη τών στατιστι
κών των τροχαίων άτυχημάτων 
μάς έπιτρέπει νά σκιαγραφή
σουμε τό πορτραΐτο τού «κα
λού όδηγοΰ» πού παρουσιάζει, 
σέ γενικές γραμμές, τά έξής 
χαρακτηριστικά:

«Είναι ένας άνδρας 40 πε
ρίπου έτών, έγγαμος. "Εχει κα
λή υγεία, δυνατή δρασι καί δέν.. 
κουράζεται εύκολα. Δέν κάνει 
μεγάλη χρήσι οινοπνευματωδών 
ποτών. Δέν έχει έπαγγελματι<· 
κές ούτε οικογενειακές σκοτού
ρες. Είναι φιλήσυχος τύπος, ό-' 
χι πολύ άπαισιόδοξος, άλλά 
ούτε υπερβολικά αισιόδοξος. 
Γνωρίζει καλά τούς κανόνες ά- 
σφαλείας καί τίς διατάξεις τού 
Κώδικος ‘Οδικής Κυκλοφορίας. 
"Εχει διανύσει τουλάχιστον 20. 
000 χιλιόμετρα χωρίς νά έχη 
ύποπέσει σέ άτύχημα ή καί σέ 
παράβασι άκόμη. Γνωρίζει κα
λά τό αυτοκίνητό του καί φρον
τίζει γιά τήν τακτική καί συ
στηματική συντήρησί του».

Φυσικά, έλάχιστοί άνθρωποι 
συγκεντρώνουν όλα αυτά τά 
προσόντα άλλά αυτό δέν σημαί
νει πώς δλοι οί υπόλοιποι εί
ναι «κακοί» οδηγοί ή ότι δέν 
μπορούν νά τελειοποιηθούν, καί 
όπωσδήποτε, θά τούς συμβή ά
τύχημα. Μελετώντας κάθε «χα
ρακτηριστικό» μέ προσοχή, κα
ταλήγουμε σέ ένδιαφέροντες 
συλλογισμούς καί συμ π ε ρ ά
σματα πού άναμφισβήτητα συν
τελούν στήν γενική βελτίωσι 
τού τρόπου όδηγήσεως.

Μέ αυτή τήν άνάλυσι θ’ ά- 
σχοληθούμε στά έπόμενα τεύ
χη τού «Ταχυδρόμου».

Τ
Ο ΤΡΟΧΑΙΟ άτύχημα άπο· 
τελεί τήν άσθένεια, Λ 
μάλλον τήν έπιδημία, πού 
περισσότερο ταλαιπωρεί 

τήν σύγχρονη κοινωνία. ΟΙ νεκροί 
καί τραυματίες άνέρχονται κάθε 
χρόνο σέ χιλιάδες. Τά θύματα 

τών έορτών καί του Σαββατοκύ
ριακου είναι πάντα πολυάριθμα 
καί οί έφπμερίδες είναι κάθε μέ
ρα γεμάτες άπό θλιβερά συμ
βάντα.

Καί δέν είναι μόνον οί άνθρω
ποι πού πεθαίνουν ή άκρωτηριά- 
ζονται τήν στιγμή τοϋ δυστυχήμα
τος. 01 άρμόδιοι γιατροί έχουν δι
απιστώσει δτι πάρα πολλοί άνθρω
ποι πεθαίνουν Λ ΰφίστανται χει
ρότερες σωματικές βλάβες, έξ 
αίτιας της άγνοίας αύτών πού έ* 
πεχείρησαν νά τούς δώοουν τίς 
πρώτες βοήθειες. Οί πρώτες στι
γμές, καθώς καί ή μεταφορά μέ
χρι τόν γιατρό καταλήγει νά είναι 
τό ϊδιο έπικίνδυνες, όσο καί τό ί
διο τό άτύχημα.

Είναι πράγματι άπαραίτητο νά 
ζέρη ά αυτοκινητιστής τουλάχι
στον _ τίς βασικές άρχές γιά τό 

τραυματία

Πώς θά βοηθήσετε ένα τραυματία στόν δρόμο

ναι δτι έλάχιστοι ένδιαφέρονται 
νά παρακολουθήσουν σχετικά μα
θήματα ή καί νά διαβάσουν κάν 
μεριχούς γενικούς κανόνες πρώ
των βοηθειών. Γενικά οί αύτοκινη- 
τισταί κατέχονται είτε άπό μοιρο
λατρία, είτε είναι φοβερά προλη
πτικοί. Είναι δμως ύποχρέωσι του 
κάθε άτόμου νά δώση τήν βοή- 
θειά του στά θύματα τών τροχαί
ων άτυχημάτων, δπως'τό έπιβάλ- 
λει τόσο ό ποινικός νόμος, δσο 
καί οί κανονισμοί τής τροχαίας.

Κατ’ άρχήν πρέπει νά έχουμε 
δλοι ύπ* δψιν μας δτι μόνον ένας 
γιατρός Λ ένας πεπειραμένος νο
σοκόμος μπορούν νά άποφασίοουν 
τί πρέπει καί τί δέν πρέπει νά κά- 
νπ κανείς γιά τόν τραυματία. Γιά 
τόν μή είδικό, ό γενικός κανό
νας είναι νά άπελευθερώση τόν

πληγωμένον (άλλά ποτέ βίαια) 
άπό τίς λαμαρίνες, πού ένδεχομέ- 
γως τόν έχουν τραυματίσει. Νά 
σηκώση άπό πάνω του δ,τι βάρη 
τόν έχουν καταπλακώσει. Νά τόν 
ζαπλώση ΐοιο κατά γής φροντί
ζοντας ώστε νά μήν είναι οέ μέ

ρος έκτεθειμένο, καί προστατευ- 
οντάς τον άπό τόν ήλιο καί τό 
κρύο μέ μιά κουβέρτα. Καί νό 
φροντίοη νά καλέση τό ταχύτερο 
ένα άσθενοφόρο ή έναν γιατρό. 
“Αν οί πληγές εΙναΓ τέτοιες ώστε 
νό φοβαοθε δτι θά προκληθη με-

Πρώτη σας φροντίδα, άν δρεθή-τε κοντά σέ τροχαίο άτύχημα, πρέπει νά είναι νο 
βάλετε τό κεφάλι τού τραυμοτϊο π·ό χαμηλό άπό τό σώμα του καί γερμένο πρός 
τά πίσω.
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“Otav σέ μιό σνγκρουσι ό όδηγός κτνπήση to κεφάλι του έπάyu στό πάρ - μττρίζ 
-τό γυαλί σπάζει, άλλά τό ένδιάμεσο πλαστικό ψύλλο σχηματίζει Ενα «προστατευ
τικό δίχτυ» πού συγκρατεί τό κρανίο. ΆντιΦετως, μ£ τά σημερινά τζάμια, τό κε
φάλι διαπερνά τό πάρ - μπρίζ καί είναι εύκολο ν’ άντιληφβή κανείς τί θά συνέόαινε 
άν στην θέσι αΰτοΰ τού μαννεκίν υπήρχε άνθρωπος.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Ιούλιος.

Π
 ΑΡΤΕ ένα φύλλο γυαλιού 

άρκετά μακρύ, καί προσ
παθήστε νά τό λυγίσετε, 
μέχρις δτου ένωθοϋν τά 

δυό άκρα του. * Ισως νομίσετε, ό
τι πρόκειται γιά φάρσα, κι’ όμως 
υπάρχει τώρα ένα τέτοιο γυαλί, 
πού δέν διπλώνεται βέβαια στά 
δύο, άλλά πάντως μπορεί νά σχη- 
ματίοη ένα κύλινδρο μέ διάμετρο 
60 έκατοστών χωρίς νά σπάση. 
Δηλαδή, όπως άκριθως κι* ένα 
φύλλο άτσαλιοΟ.

Έξ άλλου, γιά νά σπάση τό 
γυαλί αύτό πρέπει ν’ άφήσετε μιά 
σιδερένια μπάλλα βάρους 200 
γραμμαρίων νά πέση πάνω του ά- 
πό ύψος 0,60 μ. Συνεπώς, είναι 
δέκα φορές πιό άνθεκτικό. ’Ακόμα 
ένα παράδειγμα: άκουμηήστε έ
να φύλλο τοϋ είδικοΰ γυαλιού, πά
χους 2 χιλιοστών, πάνω σέ δυό 
τούβλα καί τοποθετήστε στή μέση 
ένα βάρος 110 κιλών. Τό γυαλί θά

σχηματίση ένα έζόγκωμα, πού φα
νερώνει τήν έκπληκτιχή έλαστικό- 
τητά του, άλλά δέν θά σπάση.

Οί άσυνήθιοτες αύτές Ιδιότητες 
πιθανόν νά προκαλέσουν τήν έν- 
τύπωσι ότι πρόκειται γιά κάποια 
νέα πλαστική Ολη, άλλά ώστόσο 
είναι πραγματικό γυαλί πού κατα
σκεύασε μιά βελγική έταιρία. Χά- 
ρι στίς καινούργιες μεθόδους έπε- 
ζεργασίας διαθέτει έκπληκτική 
άντοχή καί εύκαμψία καί προορί
ζεται νά χρησιμοποιπθή βασικά 
στήν αύτοκινητοδιομηχανία.

φ Αύτή τήν έπσχή περνάμε μιά 
περίοδο πού όλοι άπό τούς κατα
σκευαστές ως τό έπίσπμο κράτος, 
άσχολοϋνται μέ τήν άσφάλεια τοϋ 
αύτοκινήτου. Καί τό παρμπρίζ εί
ναι ένα άπό τά τμήματα πού «κρύ· 
βει» άκόμα πολλούς κινδύνους. 
Τό Ιδανικό παρμπρίζ πρέπει νά 
συγκεντρώνη τά έζής προσόντα:
1) Ν’ άντέχη στά έζωτερικά κτυ

πήματα (πέτρες κ.λ.π.).

γάλη αιμορραγία, τότε πρέπει νά 
φροντίσετε νά δέσετε σφιχτά τήν 
πληγωμένη άρτηρία, έτσι ώστε νά 
περιορίσετε τήν άπώλεια αίματος.

Σάς υπενθυμίζουμε ότι μέσα 
στό αύτοκίνητο καλόν είναι νά 
έχετε πάντα ένα μικρό φορητό 
φαρμακείο μέ τά άπαραίτητα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

1. — Πρέπει νά κρατήσουμε τήν 
ψυχραιμία μας διότι ή άγωνία, Λ 
ταραχή καί ή βιασύνη-κάνουν τίς 
κινήσεις μας άδέζιες καί άβέβαι- 
ες, πράγμα πού συχνά μπορεί νά 
έπιδεινώση πολύ μιά κατάστασι.

2. — Νά-έπέμβουμε σέ κάθε-πε· 
ρϊπτωσι, άκόμη καί όταν ό τραυ
ματίας δέν δίνη σημεία ζωής.

3. — Δέν πρέπει νά ξεχνούμε 
ότι ό άνθρωπος πού φαίνεται έ"- 
λαφρά τραυματισμένος, καί Ιδίως. 
μάλιστα άν έχη χτυπήσει στό κε*

f · φάλι, μπορεί νά έχη ύποστή κά- 
f" ποιο έσωτερικό τραύμα καί ή κα- 

τάστασίς του νά χειροτερέψη άρ- 
Iγότερα. Πρέπει λοιπόν νά τόν πα- 

ρακολουθοϋμε συνεχώς, μέχρις δ·

του τόν παραδώσουμε στά χέρια 
τού γιατρού.

4.— Μετακινήσετε τόν τραυμα
τία στό δεζί μέρος τοΰ δρόμου 
καί σέ ένα σημείο όπου νά μή 
κινδυνεύη νά προκαλέση καί άλ
λα δυστυχήματα. Άπό τό σημείο 
αύτό θά μπορέση εύκολα νά τόν 
παραλά>βη τό νοσοκομειακό αύτο
κίνητο.

6, — Τό κεφάλι τού τραυματίου 
πρέπει νά μή τό βάζετε ποτέ ύ- 
ψηλότερα άπό τό σώμα του. Φρον
τίστε νά είναι χαμηλά καί γερμέ
νο πρός τά πίσω.

β-— Μήν έπιχειρήτε ποτέ νά έ- 
παναφέρετε τίς αίσθήσεις ένός 
τραυματίου ρίχοντάς του κρύο νε
ρό στό πρόσωπο ή δίνοντάς του 
μικρές μπάτσές.

7. — Μή τοΰ δίνετε νά πιή τίπο
τα, γιατί μπορεί νά όρχίση νά 6ή- 
χη Λ καί νά πνιγή.

Μή τού δώσετε κανένα οι
νοπνευματώδες.

Σκεπάστε τον καλά μέ 
μιά κουβέρτα Λ μέ πανωφόρια, Ι
δίως μάλιστα άν έχη χάσει πολύ 
αίμα, γιά νά τόν προστατεύσετε 
άπό τά κρυολογήματα.

ΊΓ

X

ΤΟ ΑΚΙΝΔΥΝΟ 
ΠΑΡ - ΜΠΡΙΖ

* Ανθεκτικό, άθήά καί ενθνγιότο

2) Νά διατηρή, σέ όπο.αδήποτε 
περίπτωσι έλεύθερο τό όπτικό 
πεδίο τού όδπγού καί νά μένη 
στή θέσι του.

3) Ν’ άντέχη στά έσωτερικά κτυ
πήματα. Δηλ. νά μή διαπερνά- 
ται άπό τό κρανίο τοΰ όδηγοϋ 
ή τοϋ συνοδηγοϋ πού, μοιραία, 
θά κτυπήση πάνω του σέ περί- 
πτωσι συγκρούσεως.

Σήμερα ύπάρχουν δυό τύποι 
γυαλιού γιά παρμπρίζ: τό «σεκου- 
ρίτ», πού δέν διαθέτει τό δεύτερο 
προσόν καί τό «σάντουιτς» (μέ 
πλαστικό φύλλο ένδιαμέσως) πού 
δέν έζασφαλίζει τίς προϋποθέσεις 
τού τρίτου προσόντος.

Τί άπομένει, λοιπόν; Τίποτα. 
Εύτυχώς όμως, φαίνετσ· πώς σύν
τομα θ’ άποκτήσουμε τό Ιδεώδες 
παρμπρίζ, πού δέν θά παρουσιάζη 
τά μειονεκτήματα τών άλλων δύο. 
Τό καινούργιο γυαλί είναι τρεις 
φορές πιό άνθεκτικό άπό τό «σε- 
κουρίτ» καί 5—10 φορές άνθεκτι- 
κώτερο άπό τό άπλό γυαλί πού 
χρησιμοποιείται στό παρμπρίζ 
«σάντουιτς». Συνεπώς, παρουσιά
ζοντας τήν ίδια άνθεκτικόττ.τα μέ 
τό «σεκουρίτ», μπορεί νά είναι 
τρεις φορές πιό λεπτό άπ’ αύτό, 
όπότε γίνεται εύκαμπτο καί άπορ- 
ροφα καλύτερα τούς κραδασμούς 
τών κτυπημάτων.

Μεγαλύτερη ή άντοχή 
τοΰ νέου γυαλιού

$ Γιά τήν κατασκευή τού παρ
μπρίζ θ’ άκολουθήται ή ίδια μέθο
δος. θά χρησιμοποιούνται δυό 
φύλλα τού βελγικού γυαλιού, πά
χους 0,9—1,3 χιλιοστών καί άνάμε- 
σά τους θά τοποθετήται ένα φύλ
λο πολιβινύλης πάχους 0,76 χι
λιοστών.

■Γιά νά διαπιστωθή ή άντοχή τού 
νέου γυαλιού στό κτύπημα μιας 
πέτρας Λ ένός χαλικιού πού θά 
έκτοζεύση ένα προπορευόμενο 
αύτοκίνητο, έγινε τό έζής πείρα
μα: ένα βαρίδι 200 γραμμαρίων, 
πού έχει στήν άκρη του μιά βελό
να άπό τουγκστένιο, χτυπάει ρυ
θμικά τό γυαλί στό Ιδιο σημείο, 
έως δτου σπάση.

Τό πείραμα αύτό άπέδειζε δτι 
τό «σεκουρίτ» σπάει σέ τρία κτυ
πήματα άπό ύψος 0,80—1 μ., τό 
παρμπρίζ «σάντουιτς» (μέ τήν ση
μερινή σύνθεσί του) σέ δυό κτυ
πήματα άπό ύφος 0,20-0,40 μ. καί 
τό βελγικό γυαλί σέ δώδεκα κτυ
πήματα άπό ύφος 3,50—4,50 μ. 
Στήν πράζι, αύτό σημαίνει πώς 
δέν σπάει άκόμα κι’ άν δεχθή ένα 
χαλίκι βάρους 8 γραμμαρίων (δη
λαδή άρκετά μεγάλο), πού έκτό- 
ζευσε ένα αύτοκίνητο τρέχοντος 
μέ 150 χλμ. τήν ώρα.

Κίνδυνος, συνεπώς, σπασίματος 
-έκτός άπό έζαιρετικές περιπτώ
σεις— δέν υπάρχει. Τώρα άπομέ- 
νει νά δούμε τί συμβαίνει άπό 
πλευράς όρατότητος. Μέ τό κτύ
πημα τής πέτρας, στό «σεκουρίτ» 
σχηματίζεται ένα είδος ιστού άρά-

χνης, πού καλύπτει τό όπτικό πε
δίο τού όδηγοϋ, ένώ στά «σάν
τουιτς» ένας κύκλος μεγέθους δε
καδράχμου, μέ πολύ μικρές άκτί- 
νες όλόγυρα, πού δέν έμποδίζουν 
τόν όδηγό νά βλέπη. Στό βελγι
κό γυαλί τό Ιχνος τής έπαφής εί
ναι άκόμα πιό μικρό, σέ σχήμα ά- 
στεριοϋ καί ή όρατότητα παραμέ
νει άνεμπόδιστη.
• Πολύ ένδιαφέρον παρουσιά

ζει ή «συμπεριφορά» τού καινούρ
γιου γυαλιού στις έσωτερικές συγ
κρούσεις, πού πρακαλοϋνται άπό 
τούς έπιβάτες τού αύτοκινήτου.

Γιά τά μικρής έντάσεως κτυπή
ματα, ή εύκαμψία τοϋ γυαλιού εί
ναι άρκετή ν’ άπορροφήση όλό- 
κληρο τό «σόκ» χωρίς νά τραυ- 
ματίσπ καθόλου τό πρόσωπο Λ τό 
κρανίο.

Καθώς αύζάνει ή βιαιότητα τού 
κτυπήματος, είναι δυνατόν νά 
σπάση τό ένα φύλλο γυαλιού (τό 
έσωτερικό), άλλά τό άλλο (τό έ* 
ζωτερικό) παραμένει άθικτο. Τέ
λος, άν έχουμε μιά σύγκρουσι μέ 
πολύ δυνατή έντασι (φαινόμενο 
άρκετά σπάνιο) σπάζουν καί τά 
δύο φύλλα. Μέ τήν διαφορά δμως, 
δτι τότε όλόκληρο τό γυαλί συν
τρίβεται σέ μικρά κομματάκια, με
γέθους σπυριού ρυζιού, πού Ισως 
προκαλέσουν μικροαμυχές, άλλά 
όχι σοβαρά τραύματα καί αιμορ
ραγίες.

Τό κυριώτερο δμως είναι, δτι σέ 
καμμιά περίπτωσι δέν διαπερνά τό 
κεφάλι τό παρμπρίζ στούς ένδια- 
μέσους γιατί ύπάρχει τό φύλλο ό- 
πό πλαστική Ολη πού δέν σχίζε
ται !

Θά κυκλοφορήση 
άπό τό 1969

Φυσικά, οι περισσότερες βιομη
χανίες αύτοκινήτων έχουν έκδη- 
λώσει ήδη ζωηρό ένδιαφέρον γιά 
ιόν νέο τύπο γυαλιού καί ζήτη
σαν νά προμηθευθουν μεγάλες 
ποσότητες γιά νά κάνουν σχετι
κές δοκιμές στά δικά τους μοντέ
λα τού παρόντος καί τού μέλλον
τος. 'Υπάρχουν μάλιστα βάσιμες 
έλπίδες, δτι πρίν άπό τό τέλος 
τού 1969 θά προσφέρωνται στήν ά· 
γορά αύτοκίνητο μέ παρμπρίζ ά
πό γυαλί άσφσλείας.

Ή Ιδια βελγική έταιρία πειρα
ματίζεται τώρα καί σ’ ένα άλλο 
τύπο άντιθαμβωτικού γυαλιού πού 
ένώ θά έχη πλήρη διαύγεια, δέν 
θ’ άφήνη τις άκτίνες του ήλιου 
καί τών φανών τών άλλων αύτοκι- 
νήτων νά έικτυφλώνουν τόν όδη
γό. Πρόκειται γιά ένα διαφανές 
•μεταλλικό στρώμα, πού θά ένσω- 
ματώνεται στό τζάμι καί θά παίζη 
έπί πλέον τόν ρόλο θερμικής μο· 
νώσεως. Έτσι, ένα αύτοκίνητο έκ- 
τεθειμένο έπί πολλή ώρα στόν ή
λιο δέν θά μεταβάλλεται σέ... χα
μάμ καί ή θερμοκρασία στό έσω
τερικό (σαλόνι) θά είναι ή μισή 
περίπου άπ’ δ,τι μέ τά σημερινά 
τζάμια.
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Τρεις ’Έλληνες προπονηταί

«ΖΗΤΑΜΕ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ))
ΟΧί ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΟΥΣ ΖΕΝΟΥΣ

ΙΜΑΣΤΗ Αναγνώστες του 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ» κι* ε; 
χουμε μιά ιδιότητα πού 
σάς ένδιαφέρει. Μπορού

με νά σάς μιλήσουμε;...

Τούς γνωρίζω wcoi τούς τρεις.

—Τήν Ιδιότητά σας την γνω
ρίζω. Καί μ’ ευχαριστεί ιδιαίτερα 
τό γεγονός, ότι είσθε κι* άναγνώ-

νήσουμε μέ τόν «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ». 
Πήρε πρίν λίγες μέρες μέσα άττό 
αυτές τίς σελίδες θέσι πάνω σ' 
ένα πελώριο δέμα πού μάς ένδια- 
φέρει Απόλυτα. Τό θέμα των Ελ
λήνων καί ξένων προπονητών. Ψη
φίσατε 'Ελλάδα υποστηρίζοντας, 
ότι κάποτε πρέπει νά δείξουν οί 
Αρμόδιοι των συλλόγων, των όμο- 
σπονδιών, τήν έμττιστοσύνη τους

εχώς προπονητάς στίς ξένες χώ
ρες, μειώνοντάς μας ήθικά καί υ
λικά βεβαίως. Γιατί τόση ελλειψι 
έμπιστοσύνης λοιπόν;

-—Μήπως όμως έχετε κι’ εσείς 
μιά κάποια ευθύνη; Φροντίσατε 
νά διεκδικήσετε αυτό πού πιστεύε
τε, αυτό πού θέλετε;

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ : Βεβαίως,
καί μάλιστα έπίμονα. Στό τέλος 
όμως χάσαμε καί τήν δουλειά μας.

ΚΟΜΗΤΟΥΔΗΙΣ: Ναι, είχαμε 
δημιουργήσει καί τόν σύλλογο 
προπονητών (ΟΕΓΠΑ). ’Αλλά δεν 
μάς άφησαν νά προχωρήσουμε 
πρίν μερικά χρόνια. Χτύπησαν τήν 
προσπάθειά μας. Καί τό πιό θλι
βερό είναι σ’ αυτό τό θέμα ότι 
πιό πολύ χτυπηθήκαμε Από μέσα. 
Άπό τούς ’ίδιους τούς συναδέλ
φους πού δέν πίστεψαν στήν προ
σπάθεια καί πήδηξαν Από τό 
πλοίο. ’Αλλά πιό πολύ τήν ευθύνη 
φέρουν νομίζω οί σύλλογοι. Πού 
πρόθυμα πληρώνουν χιλιάδες δολ- 
λάρια γιά νά φέρουν προπονητή 
άπό τά πέρατα τού κόσμου καί 
μόλις' κλείσουν συμβόλαιο μέ ρω
μιό τσιγγουνεύονται καί τήν δε
κάρα. ’Αφήστε πιά τό θέμα τής 
ηθικής Αμοιβής. Υπάρχουν περι
πτώσεις πού άν τίς μάθετε θά 
τραβάτε τά μαλλιά σας.

—Μιά Απ’ δλες θά μπορούσα
τε νά μου πήτε. Ξέρετε, μού αρέ
σει νά τραβώ τά μαλλιά μου...

ΚΟΜΗΤ.: Πρίν Από καιρό έγι
νε μιά γιορτή στήν όποία μιά ό- 
μάδα πού προπονώ στήν ξιφομα
χία πήρε μιά Από τίς πρώτες θέ
σεις. Στήν Απονομή τών βραβεί
ων ό υπεύθυνος ξέρετε τί είπε 
ατούς όπλαμάχους; Συγχαρητήρια 
παιδιά. Καί τώρα θά σάς φέρω 
καί ξένο προπονητή!... Μπροστά 
μου δηλαδή τούς έλεγε ότι οί δι
κές μου γνώσεις δέν είναι Αρκε

τές. Κι’ έγώ αυτά τά παιδιά τά 
είχα Αναδείξει πρωταθλητές!

ΣΑΚΕΑ.: Γιά νά είμαστε βέ
βαια ακριβοδίκαιοι, όφείλουμε νά

Τού

Γιάννη Βανδώρου

τονίζουμε δτι ό έλληνικός αθλη
τισμός μπορεί Ασφαλώς νά ώφε- 
ληθή Από τίς γνώσεις καί τίς ι
κανότητες μερικών ξένων προπο
νητών πού πραγματικά είναι αυ
θεντίες στό σπόρ στό άποίο έχουν 
είδικευθή. Στό θέμα αύτό νομίζω 
ότι ό Γενικός Πραμματεύς ’Αθλη
τισμού κ. Άσλανίδης θά μπορού
σε κάποτε νά έπέμβη. Καί νά φέ- 
ρη ξένους προπονητάς άξίας έ- 
γνωσμένης, προκειιμένου νά διευ
θύνουν σεμινάρια τά οποία νά πα
ρακολουθήσουν υποχρεωτικά όλοι 
οί "Ελληνες προπονηταί. Τότε θά 
υπήρχε ουσιαστική ωφέλεια γιά 
τόν έλληνικό Αθλητισμό. ’Ελπί
ζουμε ότι μιά μέρα ή Γ.Γ.Α. θά 
πραγ ματ οποί ήση αυτή τήν έπιθυ- 
μία μας.

—’Αρκεί βεβαίως νά τό ζητή
σετε, νά Αποδείξετε πόσο χρειά
ζεται...

ΣΑΚΕΑ.: Έγώ νομίζω, ότι 6 
t<. ^ΑσλαινίΙδης θά μπορούσε νά 
δώση κΓ ένα άλλο καλό μάθημα 
σ’ αυτούς τούς διοικούντας τούς 
συλλόγους πού στερούνται φιλελ
ληνισμού τουλάχιστον στό θέμα 
τής προσλήψεως προπονητών.

—Νά τό άκούσω.

Άθληταί κλάσεως: ’Αριστερά ό Αμερικανός Πέντερ νικητής τών 100 μ. 
τών Αγώνων τού Σ.Ι.Σ.Μ. καί ό *Έλλην σττρίντερ Νικολαΐδης. Ό τε
λευταίος είναι δημιούργημα τού προπονητού κ. Σακελλαράκη, πού ά
παντά στην σημερινή μας ερευνά.

στες τού «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ»... Εί
μαι στήν Απόλυτη διάθεσί σας.

Νέοι άνθρωποι καί οί τρείς. 
Μέ ζεστή καρδιά, μέ ένθουσιασμό, 
μέ πίστι στήν ιδέα πού υπηρετούν. 
"Εστω κΓ άν έχουν μέ αυτήν ένα 
έπαγγελματικό δεσμό. Ξεκίνησαν 
έρασιτεχνικά τά πρώτα τους βή
ματα στά σπόρ. Τώρα μένουν 
πάλι κοντά, του καί συνδυάζουν 
τόν αθλητισμό μέ τήν ιδιότητα 
τού προπονητού.

Είναι οί τρεις συνομιληταί μου. 
'Ο ‘Δ. Κομητούδης, ό Β. Σακελ- 
λαράκης καί ό Λάκης Πετρόπου- 
λος. Προπονηταί στό στίβο, στό 
ποδόσφαιρο. Στά Αθλήματα πού 
κάποτε —δέν πάνε βέβαια καί 
πολλά χρόνια— τά υπηρέτησαν 
σάν άθληταί. Μέ έπιτυχία, μέ Α
γάπη.

—Σάς Ακούω, σημειώνω, είμαι 
έτοιμος νά διαφωνήχτω νά συμφω
νήσω.

ί;

πρός αυτούς τούς Ανθρώπους πού 
καί προσόντα έχουν καί ένθουσια- 
σμό γιά νά δημιουργήσουν κάτι 
καλύτερο στόν έλληνικό Αθλητι
σμό. Θά μπορούσαμε μάλιστα νά 
ευχαριστήσουμε τίς στήλες σας, 
γιά τήν έλληνική αυτή θέσι.

—"Ας πούμε ότι ήδη τό κάνα
τε. Ξέρετε τό πρόβλημα στόν τό
πο μας νομίζω δέν είναι νά είσαι 
μόνον "Ελλην. ’Αλλά καί φιλέλ- 
λην... Προχωρούμε. Νομίζετε ότι 
υπάρχουν ικανοί "Ελληνες προπο
νητές;

ΚΟΜ.: Μέ σκέπτεσθε νά λέγω 
οχι; ’Ασφαλώς ναί καί μάλιστα 
σ’ όλα τά Αθλήματα. Πού παρα
μένουν όμως στην άφάνεια, στό 
περιθώριο, γιατί μάς δέρνει ή ξε
νομανία. Βέβαια αύτή τήν στιγ
μή υπάρχουν "Ελληνες προπονη
ταί. 'Επιτυχημένοι. Πόσοι όμως 
είναι ; Πέντε, δέκα ; Θά ήσαν 
πιό πολλοί άν τούς έδίδετο ή ευ
καιρία νά βγούν στήν έπιφάνεια, 
νά δείξουν τήν άξια τους. Ομως 
οί υπεύθυνοι διοικητοί παράγον- ν

• τών συλλόγων Αναζητούν συν-

ΠΑΙΖΕΤΕ ΠΡΟ-ΠΟ,
Εμείς σάς προτείνουμε:

«Καθαρόαιμο» έλληνικό είναι τό 29ο δελτ. ^^γνωστικών αύτής τής έβδομάίχχ 
μέ άγονες τοΰ θερινού ποδοσφαιρικού τουρνουά τουΤλΠΑΠ. Σάς προτείνουμε:

Αγώνες Προβλέψεις

1. ΑΙΓΑΛΕΩ — ΒΥΖΑΣ ..................................................................... 1—1
2. ΒΕΡΟΙΑ — ΑΡΗΣ .................................................................... X—2
3. Π. Α. Ο. Κ. — ΗΡΑΚΛΗΣ ....................................................... 1—X

Α. ΑΙΑΣ — ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ .................................................... 1—X
5. ΙΩΝΙΚΟΣ — ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ................................................... 2—1
6. ΛΑΡΙΣΑ — ΚΟΡΙΝΘΟΣ ............................................................  1—1

7. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ — ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ...................... 1—1
8. ΦΩΣΤΗΡ — ΓΙΑΝΝΙΝΑ ........................................................   1—1
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΣ. — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1—1

10. ΔΟΞΑ — ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ..................................... 1—1
11. ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ — ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ............................... 1—X
12. ΞΑΝΘΗ -- ΚΑΣΤΟΡΙΑ ................................................................ 1—1
13. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΖ. — ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ.............................. 1—1
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σάς ενδιαφέρουν

ΣΑΚΕΛ.: Θά τταροχικσ'λοΰσα 5η· 
λαίδή τόν κ. Γ.Γ.Α. νά φέρη καί 
μερικούς ξένους.... διοικητικούς 
τταράγοντες. Απτό τούς έτπτυχη- 

f μένους, γιά νά δουν καί ώρισιμρ- 
νοι δικοί μας πώς καλοδιοικοΰν- 
ται τά σωματεία καί όδηγουνται 
οτήν έτπττυχία. Θέλουν νά φέρουν 
ττ.χ. τόν κ. Χερρέρα. "Ας τόν φέ
ρουν. Μαζί όμως με τόν πρόεδρο 

Γ τή^ ’Ίντερ τόν κ.. Μοράτι. Θέμα 
γνωσεων ό ένας, δέμα ικανοτήτων 
ό ΆΓ | -Διαφωνείτε;

—Γιά τόν Χερρέρα ή τόν Μο· 
c ρέτι;

Κ ΟΜΗΤ.: Νά ρή σάς κουράζου
με άλλο γιατί έχει σειρά καί ό 
κ. Λάκης Πετρσπουλος. Έιμεΐς έ
να θέλουμε νά ξέρουν δλος ό κό
σμος, δλοι οί φίλαθλοι. Ξεκινήσα- 

| με κάποτε μέ όνειρα. Τά έχουμε 
i; βέβαια άκόμη. "Ονειρα, νά δημι

ουργήσουμε άθλητάς ττρωταθλη- 
|·; τάς. Λίγες δυνατότητες, εύκαιρί- 
§| ες μάς έχουν δοθη μέίχρι τώρα.
·;: Αύτό είναι λοιττόν, πού ζητάμε,
p από τούς συλλόγους καί τίς όμο-

Μ:

μαι κατά των ξένων προπονητών. 
Είμαι κατά του μεγάλου άριθμοΰ 
των ξένων. Διότι πολλοί άπτό αυ
τούς έρχονται έ'δώ γιά νά πάρουν 
τόν μισθό τους καί φεύγοντας δεν 
άφήνουν τίποτα στό έλληνικό πο
δόσφαιρο. 'Ορισμένοι, όμως, μάς 
προσφέρουν άνεκτίιμητες υπηρεσί
ες καί δεν πρέπει νά τούς Αγνο
ούμε. Νομίζω δέ ότι έκεΐνος πού 
ωφέλησε περισσότερο άπό όλους 
τό ποδόσφαιρό μας είναι ό Στέ- 
φαν Μπόμπεκ. Τό πέρασμα του κ. 
Μπάμπεκ άπό την Ελλάδα άπετέ* 
λεσε σταθμό γιά τό ποδόσφαιρο 
τής χώρας μας. "Εχω προσωπική 
έμπειρία τής άξίας τού Μπόμπεκ, 
καί τής μεγάλης προσφοράς του. 
Μπορώ δέ νά πώ ότι κυριολεκτικά 
τό άνεμόρφωσε καί φεύγοντας’ ά
φησε πίσω του ένα σπουδαίο έρ
γο. Άπό τέτοιους τεχνικούς θά 
έχουμε πάντα άνάγκη. "Η τουλά
χιστον θά έχουμε πάντα άνάγκη ί- 
παφής μέ ξένους τεχνικούς μεγά
λης άξίας.

Πιστεύω, όπως σάς είπα, ότι έ
χουμε άρκετούς καλούς προπονη
τής, οί όποιοι έχουν έκτος των Ι
κανοτήτων καί διάθεσι νά έργα- 
σθούν. Αλλά γιά νά έπιτύχη έ
νας προπονητής δέν πρέπει νά έ-

Άπό τά 3.000 μ., στήπλ τών τελευταίων διεθνών άγώνων στίβου τού 
Σ.Ι.Ι.Μ., στό Νέο Φάληρο. Στό άγώνισμα αυτό ό "Ελλην Χαραμής, 
ήλθε 12ος. «Θά μπορέσουμε νά κάνουμε κάτι καλύτερο — λένε οί "Ελ· 

I' ληνες προπονητές — άν μάς έμπιστευθούν πιό πολύ οί σύλλογοι».

ί ■;

|
j σπονδίες: την ευκαιρία νά δεί-
Γ; ξουμε πόσο άξια μπορούν οί "Ελ- 
Ρ' ληνες προπονηταί νά τά καταφέ- 
0 ρουν σ’ όλα τά σπόρ καί ν’ άνα- 

δείξουν ταλέντα πού θά δημιουρ- 
ρ γήσουν νέα ρεκόρ, πιό υψηλό ά- 
§§. γωνιστικό έπίπεδο γιά νά πλη- 
j: σιάσουμε τούς ξένους άθλητάς.
| Ζητάμε πολλά;

p —Δέν νομίζω... Καί τώρα ή
Γ σειρά σας κ. Πετράπουίλε.

| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ · Πρέιτει νά 
φθάσουμε κάποτε στό σημείο νά
μη έχουμε άνάγκη άπό μεγάλο ά-
ριθμό ξένων προπονητών. Τό έλ- 
ληνιικό ποδόσφαιρο μπορεί νά στη- 
ριχθή στις δικές του δυνάμεις πο
λύ σύντομα. "Ηδη εχουιμε μπή σε 
καλό δρόμο καί πολλοί "Ελληνες 
συνάδελφοι είναι σέ θέσι νά άνα- 
λάβουν τήν ευθύνη τεχνικής προ
ετοιμασίας τών ό,μάδων μας.

—Δηλαδή δεν μάς χρειάζονται 
πλέον οί ξένοι;

παναπαύεται στις γνώσεις πού έ
χει. ’Οφείλει κάθε τόσο νά τίς ά- 
■νανεώνη καί νά τίς προσαρμόζη 
στίς σύγχρονες άπαιτήσεις. Δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε ότι τό ποδό
σφαιρο έξελίσσεται συνεχώς, άλ- 
λάζει τακτική. "Ενας προπονητής 
οφείλει νά παρακολουθή αυτές τίς 
εξελίξεις. Καί γιά νά γίνη αυτό 
πρέπει νά παρακολουθή σεμινάρια, 
σχολές καί προπονήσεις ξένων ό- 
μάδων άπό έγνωσμένης άξίας τε
χνικούς. Καί στό ξεκίνημά του ό 
"Ελλην προπονητής πρέπει νά πέ
ραση άπό κάποια ξένη σχολή ή 
νά συνεργασθή μέ έναν καλό ξένο 
τεχνικό. Διότι τό έλληνικό ποδό
σφαιρο έχει πολλές έλλείψεις ά
ποψη·».

Γενικό συμπέρασμα, λοιπόν, ά
πό τήν τριλογία τών έκλεκτών 
προπονητών: Χρειάζεται έμπιστο- 
σύνη στούς "Ελληνας προπονητές 
καί... ξένη τεχνική βοήθεια. Σέ σε
μινάρια όμως.

ΠΕΤΡΟ Π.: Προσωπικά δέν εί nmmz mmnpQi

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ,.

Παραγωγή 1.600.000 ρολόγια κάθε χρόνο

ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΗ πάλι τής Ελ
βετίας, τής όποιας τά προάστια είναι ά- 
ναρριχημένα στους πρόποδες τών βουνών 
«JURA», Εχει άνεγερθη τό πιό σημαντικό 
ώρολογιακό κέντρο τής Ελβετίας.

Τό συγκρότημα τών κτιρίων του πού 
έπιβάλλονται σ’ όλόκληρη την πόλι, σέ 
μιά οκτασι 23.0CX) τετρ. μέτρων, μέ τίς 
γι γάντι αίες άναλογίες τους έρχονται σέ 
άντίθεσι μέ τό πολύ μικρό μέγεθος τών 
προϊόντων πού παράγουν.

‘Εδώ όφείλομε δμως νά λάβωμε ύπ’ 5- 
ψι μας, πώς ένα Εργοστάσιο ώρολογίων 
ακρίβειας, Απαιτεί, έκπός άπό είδικευμέ- 
νο προσωπικό, άμέτρητη πραγματικά ύ- 
πομονή καί πάρα πολύ λεπτόλογη δου
λειά.

Τά έργοστάσια τής γνωστής φίρμας 
«OMEGA» γιατί γι* αύτά πρόκειται, μέ 
τήν άκρίβεια στό έπίπεδο τοΰ «MICRON» 
(χιλιοστού τού χιλιοστομέτρου), τήν ό
ποιαν έπέδαλλαν, είναι υποχρεωμένα νά 
έχουν πολύπλοκες έγκαταστάσεις γιά ν' 
άνταποκριθούν στίς πιό αυστηρές άπαιτή- 
σεις τής σύγχρονης τεχνικής. Γιατί όταν 
πρόκειται γιά τήν λεγόμενη («υψηλή Α
κρίβεια» καί ή πιό έλάχιστη άπό τίς λε
πτομέρειες, έχει άπό μόνη της μία ζω
τική σπουδαιότητα.

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Απέραντα σχεδόν έργαστήρια μηχανι

κής διαθέτει ή «ΩΜΕΓΑ», τά όποια τής 
επιτρέπουν νά κατασκευάζη τούς μηχανι
σμούς «υψηλής ποιότητος» πού κατασκευ
άζει.

Παράλληλα, γίνεται συνεχής έξέτασις 
καί άνάλυσις όλων τών δειγμάτων μετάλ
λων, πού χρησιμοποιούνται στήν κατα
σκευή ρολογιών, ένώ άλλα τμήματα έπι- 
βλέπουν προσεκτικά κάθε στοιχείο, άπό 
τήν θήκη μέχρι τά ρουμπίνια, ή τά SPI- 
RAUX κ. ά. Σ’ ένα μάλιστα άπό τά πιό 
σύγχρονα έργαστήρια τής έπιχειρήσεως, 
130 μηχανικές φρέζες, πού τίς χειρίζον
ται μόνον 20 τεχνίτες, παράγουν τόσα 
λεπτά Εξαρτήματα τών ρολογιών πού μό
λις καί διακρίνονται μέ γυμνό όφθαλμό.

Ή υψηλή άκρίβεια τού «MICRON», ά
πό τη στιγμή πού κατακτήθηκε, έπέβαλε 
καί τούς δικούς της δρους. ’Απαιτεί ά- 
πέραντες έκτάσεις χώρων, άλλά κσί τή 
βοήθεια άλλων μέσων μηχανικών, ήλεκτρι- 
κών, άχάμηι καί ηλεκτρονικών γιά νά κα- 
τσστή δυνατό νά δοθούν οί διάφορες λύ
σεις.

Άλλά κσί ό περισσότερο τελειοποιη
μένος μηχανικός έξοπλισμός δεν μπορεί 
νά άντικαταστήση πάντοτε την δεξιοτε- 
χνία τού άνβοώπου, τής άπσσαμιλλης τε
χνικής τού άνθρώπου. "Ετσι έξηγείγαι καί 
ό αριθμός τού προσωπικού πού άπασχο- 
λεί στά έργοστάσια της ή «ΩΜΕΓΑ», ό 
όποιος ανέρχεται σέ 4.000 άτομα, πού 
συμμετέχουν στήν παραγωγή 1,6 έκατομ- 
μυρίου ρολογιών τό χρόνο.

ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ Η 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Είναι πραγματικά δύσκολο νά φσντα- 
σθή κανείς τό μέγεθος τών λεπτολόγων 
έργασιών, πού Απαιτούνται γιά νά κατα- 
σκευασθή ένα ρολόί. Μόνο ό άριθμδς τών 
ίλέγχων άπό τούς όποιους περνά ένα ρο
λόι είναι 1.497! Μπορεί λοιπόν κανείς 
νά σχηματίση μία υποτυπώδη είκρνα τού

όγκου τής έργασίας αυτής, πού είναι 
πραγματικά τεράστιος, άν λάβη ύπ' δψι 
του, ότι ένα ρολόι άποτελείται άπό 150 
περίπου χωριστά τεμάχια!

ΟΙ έργασίες τής συναρμολογήσεως γί
νονται «£ν σειρά» άπό τούς τεχνίτες, πού 
κάθονται μπροστά σέ μεγάλα μακρόστενα 
τραπέζια μέ κινητές «κορδέλλες», πάνω 
στίς όποιες μεταφέρεται ή μηχανή πού 
συνσρμολογέΐται, μ’ ένα άκριδή καταμερι
σμό τών έργασιών συναρμολογήσεως.

Ή σκόνη, πού άπστελεί τόν ύπ’ άριθ. 
1 έχθρό τού ώρολογοποιοΰ, καταπολεμά- 
ται μέ μία σχολαστική καθαριότητα, πού 
έπιβάλλεται στούς Εργάτες - τεχνίτες καί 
μ’ ένα σύστημα έξαερισμού καί κλιματι
σμού, πού διύλίζει τήν άτμόσφαιρα.

Ή ήλεκτρονική έκαμε τήν έμφάνισί της 
στήν συναρμολόγησι τοΰ ρολογιού, δεδο
μένου δτι χρησιμοποιείται γιά τόν έλεγχο 
τοΰ συμπληρωμένου μηχανισμού. Τά Αδι
άβροχα ρολόγια είδικά, υποβάλλονται Αρ
χικά σ’ ένα είδικό υδραυλικό έλεγχο, έ
νώ δοκιμάζονται ταυτοχρόνως, σύμφωνα 
μ’ ένα αυτόματο σύστημα, με Εναλλαγή 
πιέσεως άέρος άνωτάτου όρίου μέ μερικό 
κενό. Στό Εσωτερικό μιας κλεισμένης έρ- 
μητικά θήκης, παρόμοια μέ υποβρύχιο, 
ή θήκη τού ρολογιού υποβάλλεται έτσι σέ 
δοκιμασίες τόσο αυστηρές, πού ευτυχώς 
δέν πρόκειται νά συναντήση κατά τή δι
άρκεια τής μελλοντικής του ίπτάρξεως.

Μία άπό τίς πιό λεπτές έργασίες εί
ναι ή τοποθέτησις τών τριχών (SPIRAL) 
πάνω στόν άξονα, ή όποια Απαιτεί πάν
τοτε Ιδιαίτερη έπιδεξιότητα. Είναι μία 
άμεση συνέπεια Ttoy έργασιών «έρεύνης ε- 
φηρμοσμένης ήλεκτρονικής», άπό τήν ό
ποια δημιουργήθηκε μία σπουδαία έπίτευ- 
ξι. Τό «OMEGA - METRIC. Τό σύστημα 
αύτό έπιτρέπει τόν διαχωρισμό τών αξό
νων κατ' Αξίαν (άπό 0 μέχρι 20), καθώς 
καί τριχών καί τή συναρμολόγησι μετα
ξύ των κατά δμοιο άριθμό άξίας.

’Ιδιαίτερα δμως πρέπει ya άναψερθή 
κανείς στό τμήμα χρονομετρήσεως τής 
«ΩΜΕΓΑ», τό όποιον έχει θέσει καί θέ
τει σέ λειτουργία, συσκευάς απίστευτης 
άκριβείας. Τρεις τέτοιοι ήλεκρονικοί με
τρητές είναι ό «OMEGA TIMEKECORDER» 
ό «OMEGA - SCOPE» καί τό «PHOTO
SPRINT». ΟΙ τρεις αύτές συσκευές με
τρούν τό χρόνο χάρις σ’ ένα ταλσντευτή 
μέ QUARTZ καί δίδουν μία Ακρίβεια ύ
ψους έκατοστοΰ τοΰ χιλιοστού τού δευτε
ρολέπτου.

' Ή Αθλητική χρονομέτρησις «OMEGA» 
χρονολογείται άπό τό έτος 1906, άλλά 
γιά πρώτη φορά, κατά τούς ’Ολυμπια
κούς Αγώνες τού Λός Άντζελες, ή «Ο- 
MEGA» έξασφάλισε τήν χρονομετρησι ε
νός τέτοιου Αθλητικού γεγονότος. Άπό 
τότε ή «OMEGA» έχρονομέτρησε τούς πε
ρισσοτέρους 'Ολυμπιακούς ’Αγώνες Χει
μερινών Σπόρ καί, έκτος μιας μόνο έξαι- 
ρέσεως, όλους τούς ’Ολυμπιακούς Αγώ
νες τού θέρους. Διαθέτει έξ άλλου ένα 
δίκτυο κέντρων χρονομετρήσεως. σ' όλό- 
κληρο τόν κόσμο, τά όποια έξυπηρετούν 
τόσον τίς Αθλητικές συναντήσεις εθνικής 
σπουδαιότητος, δσον κσί τοπικής.

Τό δίκτυο πωλήσεως καί ή έξυπηρέτη- 
σις «OMEGA» μετά την πώληση, Εχουν ε
πίσης διακλαδώσεις σ’ όλόκληρο τόν κό
σμο άφού Επεκτείνονται σέ 156 χώρες καί 
Απέκτησαν μία φήμη Ασύγκριτης ποιότη
τος καί υψηλής Ακρίβειας.
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’Αστυνομικό
πρόβλημαΗΕΜΑΣ ΤΟΥ 1833-35

τοΟ G. d' Eichthal

Μετόφρασις βασικού κειμένου 

Λ. ΒΙΚΕΛΑ

Εισαγωγή, σχόλια, μετάφρα- 

σις Γ. ΜΙΡΚΟΥ

Σχήμα 24ον, σελίδες 130, 
χάρτ. 100 γραμ.

Τιμή δρχ. 120. Πλέον ταχ)- 

κύν δΓ Επαρχίαν δρχ. 5.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ 

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩ

ΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑ

ΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ». 

ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΑI ΤΩΝ Ε

ΠΑΡΧΙΩΝ ΛΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΕΜΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝ Τ I Τ I- 

ΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΗΝ» — ΔΙΑ κ. ΚΩΝ. ΠΑ- 

ΠΑΔΙΩΤΗΝ — ΟΜΗΡΟΥ 44 

-ΑΘΗΝΑΙ 135 (ΣΗΜΕΙΟΥΝ- 

ΤΕΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΙΝ «ΕΚ- 

ΔΟΣΙΣ ΑΡΧΕΙΟΥ»)

ΕΦΕΤΟΣ
ΕΛΑΤΕ ·Φ ΡΟΛΟ

(ιό σμαραγδένιο νησί)
Προγραμματίστε τώρα τις διακοπές «ας καί 
κλείστε έγκαιρος το δομάτιόν σας, μέσυ τού 
ταέειδιοτικοϋ σας γραφείου, είτε γράψοντες:
Ξενοδοχεΐον «ΠΑΡΚ» 

Δ' Τάξεως
’Οδός Ρήγα Φίραίου 21, Τηλ. 8611 -12 -13

Όλα τά δωμάτια ίύράχωρα, μι ιδι
αίτερο λουτρό ή ντους καί W.C., ιύ- 
χάριοτο ντίκόρ, μπαλκόνι, τηλέφω
νο, μουαικό πρόγραμμα κτλ.

ΜΠΑΡ - EITIAT0PI0N - Μεγάλη ΚΟΑΥΜΒΗΤΙΚΗ 
ΑΕ2ΑΜΕΝΗ (SWIMMING POOL)

··
Η ΡΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΙΜΗΝI ΚΑΚΟΝΤΕΣ 
ΜΕΡΙΚΑ "ΡΟΝΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ 14 ΕΞΟΔΑ ΣΑΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ...
... ΣΑΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΡΘΗΤΕ ΣΤΗΝ Ρ 0 A 0 I! I

ΤΙΜΑΙ ΜΑΣ), κατ' Ετομον ήμερησΐως
Μέ πρωινά ΜΑ πρωινά καί (να

• ' Τ«*μα ή Winvo
ΔΙΚΛΙΝΟ 10S 16$
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 1(8 208

Ό έπιθεωρπτής Μάροαλ ήταν προσ
κεκλημένος στή δεζίωσι τοΟ ζεύγους 
Μόρισον. Τό ζεύγος μόλις είχε έπι- 
οτρέψει άπό ένα μεγάλο ταξίδι στήν 
Άπω Ανατολή καί ή δεζίωσις αύτή 
ήταν μιά ευκαιρία γιά νά έλθη πάλι 
σέ έπαφή μέ τούς πολυπληθείς φί
λους του. “Ολα ήταν πραγματικά ω
ραία τό βράδυ έκείνο, μά τό ώραιό- 
τερο άπ’ δλα ήταν ή οΐχοδέσποινα. 
Ή όμορφιά της, παρό τά σαράντα 
της χρόνια, ζεπερνοΰσε κάθε προ
ηγούμενο. Έκείνο όμως πού τής 
προοέδιδε μεγαλύτερη γοητεία ήταν 
ένα κολλιέ, ένα κολλιέ άπό άληθινά 
μαργαριτάρια. Ή συζήτησι δέν άρ
γησε νά στραφή γύρω άπό τό κόσμη
μα ούτό.

— Μοΰ τό άγόρασε ό Χάρρυ άπό τό 
κοσμηματοπωλείο των «Άντριους 
Μπράδερς», είναι τό καλύτερο κατά
στημα τού Χόγ.κ - Κόγκ. Πάντα ήθελα 
νά φορέσω ένα άληθινό μαργαριτα
ρένιο κολλιέ.

— Μά καί τά καλλιεργημένα μαρ
γαριτάρια άληθινά είναι, είπε ή φίλη 
της ή Μπέτυ.

— Ναί, Μπέτυ, άληθινά είναι, μά ό 
Άντριους έδωσε ένα πιστοποιητικό 
στόν Χάρρυ, στό όποιο άναφέρεται 
πώς όλα τό μαργαριτάρια του κολλιέ 
είναι γνήσια καί όχι καλλιεργημένα.

— Τό έχετε άσφαλισμένο κυρία Μό
ρισον; ρώτησε ό ίνσπέκτορ Μάροαλ.

—“Οχι, είπε μέ άμηχανία ή οίκοδέ- 
σποινα.

Καί όταν όλοι συμφώνησαν πώς ή
ταν λάθος νά μή άσφαλισθή τό πε
ριδέραιο, ό Μάροαλ’ πρότεινε στήν 
κυρία Μόρισον νά τό άσφάλιζε στήν 
έταιρία πού έργαζόταν ό Μπέρναρντ, 
ό κοινός φίλος τους. Ή κυρία Μόρι
σον δέν ήθελε ν’ άκούση περισσό
τερα.

— Μπορείς, Μπέρναρντ, νά τό ά- 
σφαλίσης έσύ;

— θά πρέπει νά μοΰ τό δώσης -γιά 
νά τό έζετάση ό έμπειρογνώμων τής 
έταιρίας μας.

Καί πραγματικό, ή κυρία Μόρισον 
έβγαλε τό κόσμημά της καί τό παρέ
δωσε στό φίλο της Μπέρναρντ. “Ετσι 
ή συζήτησι αυτή πήρε τέλος.

Ό έπιθεωρπτής Μάροαλ ήταν τήν 
έπομένη τό πρωί στό γραφείο του, 
όταν τηλεφώνησε ή κυρία Μόρισον 
καί ζητούσε νά τήν δεχθή άμέοως. 
Σέ λίγο είχε φθάσει.

-Ίνσπέκτορ, συνέβη κάτι τρομε
ρό. Ό Μπέρναρντ ήρθε πριν λίγη ώ
ρα σπίτι μου καί μοΰ έπέστρεψε τό 
κολλιέ. Μοΰ είπε ότι τό παρέδωσε 
στόν έμπειρογνώμονα τής έταιρίας 
νά τό έζετάση. Εκείνος τού τό γύ
ρισε σέ μισή ώρα, λέγοντάς του πώς 
τά μαργαριτάρια είναι καλλιεργημέ
να. Είμαι πολύ ταραγμένη, γιατί ό- 
πωσδήποτε έχω πέσει θύμα άπάτης. 
Δέν ζέρω όμως ποιός είναι ό ένο
χος. 'Υπάρχουν τρεις πιθανότητες. Ή 
πρώτη είναι νά μοΰ έδωσαν καλλιερ
γημένα μαργαριτάρια οΐ Άντριους. 
Ή δεύτερη είναι νά τά άντιχατέ- 
στήσε 6 Μπέρναρντ καί ή τρίτη νά 
τά άντικατέρτησε ό έμπειρογνώμων.

— Τις δύο άπό τίς τρεις πιθανότη
τες τις άποκλείω, είπε ό έπιθεωρη
τής Μάροαλ.

Γιατί άπέχλεισε τίς δύο πιθανότη. 
ιε<; καί ποιός είναι ό πραγματικός

><ος;
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ΟΡΙΖΟΝΤ5Ω2

1. Μορφή τοΟ 1821.
2. 'Απέκτησαν τήν Ιδιότητά τους 

μέσα στήν έκκλησία.—“Εκφρα- 
οις δεινολογίας.

3. Νησί μας. — Τέτοια γραμμή εί
ναι ή άκτίς.

4. Χρονικό διάστημα μερικών δε
κάδων ήμερων.—Διάσημος Γερ
μανός φυσικός.

5. Προτασσόμενο έρωτηματικά 
έκφράζει αμφιβολία. - “Ενας 
άπό τούς τέσσερις Εύαγγελι- 
στάς Ομέ άρθρο).

6. 'Υπονοούν τήν σφραγίδα σέ άν- 
τί^ραφα. — θεά των άρχαίων 
ΑΙγυπτίων. — Κατάληζις τριτο
κλίτων λέξεων.

7. Χωρίς τήν θέλησί του. — Ή 
πρωτεύουσα νησιώτικου κρά
τους.

8. Διακρίνεται άναλόγως τής... 
διαθέσεώς του. — Μουσική νό
τα. — Νεκρός... χαρτοπαικτι-

. κώς.
9. Εκείνος, στό λατινικά. — Βλα

βερές άκτίνες. — "Εγινε άνε- 
ξάρτητο κράτος τό 1956 ή χώ
ρα αύτή τής ’Αφρικής.

10. Έχρησιμοποιήθη σάν μεταφο
ρικό μέσον.

Π. Τό αίτιον γρίππης. — Είναι καί 
ή έξύβρισις.

12. Δέν είναι, κατά κανόνα, ή δι
άρκεια ή-μέρας καί νύκτας. — 
Τουρκική ή προέλευοι της. — 
Είναι πλέον... ώριμος.

ΚΑΘΕΤ ίΙΣ:

1. Χάνουν οιγά - σιγά τά φύλλα 
τους.

2. ‘Εργο του ό «Άρχιοιδηρουρ- 
γός». — Έκτελοϋνται συχνά ό- 
ηό μαθητάς.

3. Λόγω των θερμίδων του τρώ
γεται, κυρίως, τόν χειμώνα.— 
Συμβολίζεται διεθνώς μ’ ένα 
κεφαλαίο ώμέγα.—Στόν μαγνη
τισμό ύπάρχει Λ «δυναμική».

4. Εξυπηρετούν τήν συγκοινω
νία. — Πατέρας τοΟ Πελασγού 
(μυθολ.).

5. Ό «γυάλινος» είναι έργο του 
Τέννεση Οΰΐλλιαμς. — Τό ίδιο 
μέ τό 9α όριζ.

6. ’Ανάποδη γραφή τοΰ άριθμοΰ 
670. — Είναι ζωογόνος. — Συ
νοδεύει τό... τίκ.

7. Μηχανουργικό έργαλείο. -’Α
θηναϊκή ώθλητική έκδοσις.

8. Άπό τά τρία τά... μισό. - Τό 
άρχικά τάξεως έργαζομένων.
— Βλάπτει τούς ύπερτασιχούς.

9. Γενάρχης των 'Εβραίων. - Πι
κάντικο σαλατικό.

10. Μάρκα παλιών αύτοκινήτων.— 
'Υπονοεί καί τήν έλπίδα (αΐτ.).

Π. Γνωστό τό λεξικ7 του. - Συν
θετικό πυγμα>5' ) δρου.-Άρ- 
νητικό μόριο.^ν .

12. Κράτος τής ’Ασίας. - Χάρις | 
σ’ αύτόν αποφεύγονται θαλάο- ; 
σια ατυχήματα (αίτ., δημ.).— ;
Πολλαπλάσιό ίου τό έκτάριο. \
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Σταυρόλεξο γιά πολό λίγους
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. 1. ’Αρχαία «Συμπολιτεία» πού Ι
δρύθηκε τό 3Μ καί διαλύθηκε 
τό 146 π.Χ.

2. ’Επιτήδειο. — ’Αγγλικός τίτλος 
εύγενείας.

3. Έχουν τούς στειλεούς τους 
(δημοτ.).

4. Χαρακτηριστικό αύτοκινήτου. 
— Γίνονται πάντα συμπαθείς.

5. Πρόσωπο όρχσίας τραγωδίας, 
έλάχιστα ήρωϊκό. — Ηχητικό 
πρωτεύουσα.

6. Κατάληζις μετοχής. — Ρήμα

πού έκφράζει κίνησι, ταλάν- 
τευσι.

7. Λουλούδι. — "Ενα άπό τά έρ
γα τοΰ Μασσενέ.

8. Είναι καί ή... Ρόδος. — ‘Εγρα
ψε τό «'Ημερολόγιο ένός άπό- 
ρου νέου».

9. "Εργο του ή «Φαίδρα».

ΚΑΘΕΤΗΣ

1. ’Απροσδόκητα συνέβη.
2. Πολύτιμο γουναρικό τό δέρμα 

της. — Τό ίδιο μέ τό 8 β' ό· 
ριζοντίως.

3. Χρησιμοποιείται στόν καθορι
σμό τής «κατηγορίας» στούς 
λογαριασμούς τής ΔΕΗ. — "Ό,τι 
καί τό 7 β' όριζοντίως.

4. Σύγχρονος... ’Αριστοτέλης. — 
Πρόθεσι τής δημοτικής.

5. Γόησσα τής όθόνης. - Αυστρι
ακός στρατηγός πού κατέλαβε 
τή Ρώμη, μετά τή συνθήκη 
τοΰ Καμποφάρμιο,

6. Πρώτη Ολη μοντέρνων κοσμη
μάτων (άντιστρ.).

7. Ή αΐτιατική νησιού μάς.—Μάρ
κα άγγλικαΰ υπακτικού καί 
χωνευτικού.

8. Τού άτμοίππου σύμβολο. — Καί 
γιά τήν ήλικία άναφέρεται.

9. Κατάλληλοι γιό βοσκή.

Μαυρίστε μόνοι οας τά ένδεκα 
(11) μαυράδια τοΰ σταυρολέξου 
αυτού.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1. Χρησιμοποιείται καί γιά τήν 
παρασκευή έχρητικών Ολων 
(έννέα γράμματα).

2. Ένα άπό τά θαλασσινά.
3. Πολύ συχνά... πολιορκείται.— 

Μόριο παρακελευ-σηκό.
4. Ή γή των... Δωριέων, στή γε

νική. — Σουλιώτης άγωνιστής, 
πού πήρε μέρος στήν Κρητική

έπανάσταοι τού 1866, έπικε- 
φαλής 300 έθελοντών.

5. Βοηθητικό ρήμα.
6. Καθιστά έντονώτερο (ρήμα).
7. "Αλλη όνομασία τής Μεσσήνης 

τής Μεσσηνίας. — Ήρωΐδα τής 
Καβαλλερία Ρουστικάνα.

8. Διαρκεί 93 ήμέρες περίπου 
(άντιστρ.). — Παιδικό παιχνί
δι στή... γλώσσα του.

9. Έγινε καί ό «’Οθέλλος».

ΚΑΘΕΤΗΣ

1. ’Επιχείρησε νά δολοφονήση 
τόν Βάν Γκόγχ.

2. Προκαλεί... χασμουρητό.—Τήν 
κρεμάνε άπό τόν ώμο (καθ.).

3. Ωραιότατος νέος τής μυθολο
γίας μας. — Είναι τού ρόμβου 
αί πλευραί.

4. Σύνδεσμος κοινοτάτης χρήσε- 
ως. — Στέφανος... γαλλοπρε- 
πής.

5. Έπιχρισμένος μέ σμάλτο (ξε
νικά) .

6. Μισή... λίρα. - Γιά τήν ύπερ- 
τέρησι γίνεται.

7. Είναι καί αύτοί Άσιάτες.
8. Πόλις τής Ν. Γαλλίας. — Κόρη 

τού Άδάμαντος καί τής Νεφέ
λης.

9. Σημαίνουν καί τάς πηγάς.

ΣΚΑΚΙ

ΜΑΥΡΑ: Ρε6, Βαί, Πδ2 καί Θ7, 
Α8Ι καί γΐ, Ιδί, Σα-4 (κομμά
τια 8).

Παίζουν τά Λευκά καί κάνουν 
μάτ οέ δύο (2) κινάοεις.

Ή λύσις άκολουθεί .
ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
j.prt suI 'Ζ VXY "Ί «

VXS Ζ sag "Ί «
j-pri axu ζ sixa -ί «

ipri fAg
•5 (·υγχ ziu) 5°u ·■·) «

αρά 121 Z 58U "Ί «
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j-pn 22a -z sau -i «
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Περίοδος
σταοιμότητος
αρχίζει
γιά τήν ’Αθήνα

Συνέχεια από τή σελίδα 12
πού Θά φύγουν διά νά έγκατασταθοΰν εις τήν 
πρωτεύουσαν.

Δέν ύπάρχει λοιπόν άμφιβολία ότι έχει αρ
χίσει νά παρατηρείται άν όχι μιπ άνόστροφος κί- 
νησις, πάντως μία στασιμότης είς τήν τρομερόν 
τάοιν τής άστυφιλίας. Αύτό σημαίνει ότι ή πρω
τεύουσα άρχίζει νά χάνη τις άλλοτε άφθονες 
πηγές τής οικονομικής της άρδεύσεως καί συνε
πώς καί τάς έττενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων τής 
έπαρχίας είς διαμερίσματα, τά όποια γίνονται 
σύν τώ χρόνω άκριβώτερα καί πολυτελέστερα.

’Εν τώ μεταξύ, οΐ έχοντες διαμέρισμα κάτοι
κοι τής πρωτευούσης έχουν ώς αντικειμενικόν 
στόχον τήν άπόκτηοιν θερινής κατοικίας εκτός 
πόλεως είς τά παράλια ή τά βόρεια προάστια ηού 
τούς έζασφαλίζουν ύγιεινοτέρσς συνθήκας ζωής.

"Ολα αύτά οδηγούν είς τό συμπέρασμα ότι 
ή Αθήνα διέρχεται σαφώς πλέον μίαν περίοδον 
παρακμής, ή όποια καλόν θά είναι νά ουνεχι- 
σθή διά νά ζήση καί ή υπόλοιπος ’Ελλάς. Τότε 
θό δούμε μέ έπικεφαλής τήν Θεσσαλονίκην — 
τόν δεύτερον αύτόν οίκονορικόν πνεύμονα τής 
χώρας — νά δημιουργούνται εύρωστα άοτικά 
κέντρα πού θά γίνουν πραγματικοί πόλοι έλξεως 
πληθυσμού.

ι ΠΑΝΟΙ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
01 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Συνέχεια άπό τή σελίδα 13
Παράλληλα προσφεραν μιά δυνατότητα έπενδύσεως 
στους μικρής δυναμικότητας άττσταίμιευτάς τούς έ
διναν δηλαδή τήν ευκαιρία ν’ άττσκτήσουν ένα δια
μέρισμα μέ λίγα λεπτά καί νά έξασψαλίσουν ενα 
μικρό εισόδημα, 'Ωστόσο συχνά οί υπόγειες αυτές 
γκαρσονιέρες τό μόνο ττού πετύχαιναν ήταν νά ά- 
ιτοτελοΰν τήν αιτία ένός γερού καί μόνιμου πονο
κέφαλου γιά τόν ιδιοκτήτη τους. Κι’ αυτό οι νοικά
ρηδες, ττού κατά κανόνα σάν μοναδικό έπιπλο διέ
θεταν μόνο ενα ντιβάνι (ή άναδιπλούίμενο λί ντέ 
κάν), μιά πλιάν πολυθρόνά καί μιά βαλίτσα μέ τά 
ρούχα τους, τδσκαγαν εύκολα, νύχτα, άφήνοντας 
απλήρωτο τό νοίκι, τά κοινόχοηστα καί τόν λογα
ριασμό τής Ούλεν ή καί τού ΟΤΕ. Γιατί πρέπει νά 
σηιιειωθή ότι μερικοί ιδιοκτήτες γιά νά νοικιάζουν 
πιό εύκολα τίς υπόγειες γκαρσονιέρες τους φρόν
τιζαν νά τίς έξοπλίζουν καί μέ τηλεφωνική σύν- 
δεσι. Μερικοί μάλιστα πιό προνοητικοί, τίς έφοδί- 
αζαν καί μ’ ενα ντιβάνι, μιά - δυό καρέκλες κι’ ε
να τραπεζάκι, άπατε τίς πρόσφεραν σάν έπιπλω- 
μένες καί πετύχαιναν ένα μίσθωμα ψηλότερο κατά 
100 — 150 δρχ. 'Έτσι δμως διευκόλυναν τούς 
«φεσαδάρους» νοικάρηδες τους στό νά τό σκάνε πιό 
εύκολα, άφού δέν τούς Έμενε νά πάρουν φεύγοντας 
παρά μόνο τήν βαλίτσα τους.

Σ. ΔΡΟΣΟΣ

ΓΕΝ. ΑΝΤ. Γ.Π.ΓΟΥΝΑΡΆΣαΙ
ΚΑΡΥΤΣΗ Ι,ΤΗΛ: 235 552,223185

για ενα άνετο 
δροσερο καλοκαίρι
AIR CONDITIONERS ΑΜΕΡΙΚΗΣ________

jSl
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Ξέναι Δημοσιεύσεις

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΕΣ ΒΡΕΦΟΣ

I ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΕ ΓΠΥΡΟΤ ZfiilATH

Πριν άπό άρκετό καιρό έλαβα έ
να μακροσκελές γράμα άπό μιά 
παράλυτη γυναίκα πού ζή σ’ ένα 
χωριό τής Εύβοιας. Μοΰ έκαμε με
γάλη έντύπωσι. Δοξάζει τόν θεό 
γιατί βρέθηκε παράλυτη. 'Οποιοσ
δήποτε ΘρεΘή σέ τέτοια κατάστα- 
σι έχει καιρό νά σκεφθή. "Ενα ά
πό δυό πράγματα θά κόμη. "Η θά 
δοξάζη τόν θεό ή θά Τόν κατακρί- 
νη.

Νά τί μού λέγει ή κα Βάσω : 
«Άργησα νά σάς γράψω γιά νά 
σδς εύχαριστήσω γιά τά έντυπα 
πού μοϋστείλατε γιά τόν Χριστό. 
Θέλησα νά τά διαβάσω μέσα στή 
δυστυχία μου γιατί σκεφτόμουν 
τήν αύτοκτονία. ’Αλλά διαβάζον
τας τήν Καινή Διαθήκη πού μοΰ 
στείλατε πήρα τόσο θάρρος γιά τή 
ζωή κι’ έκανα υπομονή. Δόζα τώ 
θεώ άντσμείφθηκα. ’Ηλθε μιά φί
λη μου. Κι' αύτή πολύ δυστυχισμέ
νη. Τής μίλησα καί τής έδειξα τήν 
Κοινή Διαθήκη. Καί μοΰ λέγει: 
«Δέν μου τήν δίδεις;» — «Πως νά 
σοΰ τήν δώσω πού αύτή είναι ή σω
τηρία μου! Μέ δάκρυα στά μάτια 
μέ παρεκάλεσε νά σάς γράψω νά 
μοΰ στείλετε μιά νά τής δώσω. Θά 
κάμετε τήν μεγαλύτερη καλωσύνη 
γιατί δέν μπορώ νά δώσω τήν δική 
μου». "Ισως μερικοί άπό σάς τούς 
άναγνώστας μας θά θέλατε νά μάς 
βοηθήσετε οίκονομικώς στήν προ- 
σπάθειά μας νά στείλωμε μιά Και
νή Διαθήκη σ' όσους μάς τήν ζη
τούν — κι' αύτοί είναι χιλιάδες σ' 
όλο τόν κόσμο. “Εχομε δέ τώρα 
μιά καινούργια θαυμασία έκδοσι μέ 
μεγάλα γράμματα καί μαλακό πλα
στικό κάλυμμα πού είναι άπειρά- 
κις πιό εύανάγνωστη άπό οίαδήπο- 
τε μέχρι τώρα έκδοσι- Είναι στήν 
Νεοελληνική μετάφρασι τοΰ άει- 
μνήστου Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αρχιμανδρίτου Νεοφύτου 
Βάμβα. Τιμάται μέ πολυτελές κά
λυμμα ηρός 42 δρχ. Προμηθευθή- 
τε την άπό τάς έκδόσεις ό Λόγος, 
28 Εμμανουήλ Μπενάκη, ’Αθήναι 
(Θεσσαλονίκη, 'Αγίας Σοφίας 21).

Κι’ έξακολουθεί ή άναγνώστριά 
μας άπό τήν Εΰβοια:

«Κάθε πρωί μετά τήν προσευχή 
μου θά διαβάσω Καινή Διαθήκη κι’ 
έτσι δέν μπορώ νά άποχωρισθώ 
τήν δική μου. Θά περιμένω μέ τήν 
καλωσύνη σας νά μοΰ στείλετε 
μιά γι’ αυτήν τήν δυστυχισμένη. 
Έγώ δέν βγαίνω έζω γιατί τά πό
δια μου είναι παράλυτα. “Ας έχη 
δόζα ό θεός. Ξεύρει τί κάμνει." Ι
σως άν ήμουν καλά θά ήμουν καμ- 
μιά άμαρτωλή κι’ ό θεός δέν θέ
λει νά χάση μιά ψυχή. Αύτό λέγω 
κάθε μέρα. Γι' αύτό δ,τι δώση ό 
θεός καλό... Σώθηκα. Σάς εύχαρι- 
στώ γιά τή βοήθειά σας».

Τί λες; Ξέρει τί κάνει ό θεός 
ή όχι;

Ένα παραλυτικό μερικοί φίλοι 
του πήγαν καί τόν βρήκαν στό 
σπίτι του. Τόν έφεραν στόν Χρι
στό. Δέν άρνήθηκε ό παραλυτικός. 
“Αν βρισκόταν όμως έν πλήρει ύ- 
γεία καί χαρά μέσα σ’ ένα κα
μπαρέ χορεύοντας καί διασκεδά
ζοντας νομίζετε πώς τόσο εΰκολα 
θά δεχόταν μιά πρόσκλησι νά πάη 
σέ συνάντησι του Χριστοΰ; Τό άμ- 
φιβάλλω. “Ας κρίνουμε άπ’ τόν έ- 
αυτό μας.

Ό Θεός έπιτρέπει στή ζωή σου 
υγεία Λ άρρώστεια, αφθονία ή έν
δεια, μάτια πού βλέπουν ή μάτια 
πού δέν βλέπουν, γιατί θέλει μέ 
τόν τρόπο αύτό νά σοΰ μιλήση. 
Θάπρειπε ίσως όλους νά μάς ξυλο- 
κοπήση γιά καλά γιά νά μάς συνε- 
φέρη στά καλά μας, γιά νά στρέ 
ψουμε τά βλέμματά μας ηρός τ’ 
άνω. άλλά δέν τό κάμνει. Αύτό θά 
μάς ήρμοζ·- ^,^^^Α^είνους πού

παιδεύει δέν έχω άμφιβολία ότι ά- 
γσπά περισσότερο. Τό άποδεικνύει 
όταν χρησιμοποιή τήν θλϊψι τους, 
τήν φυσική παράλυσί τους γιά νά 
μή άρνηθοΰν νά δεχθούν νά τούς 
προσκομίσουν άλλοι στόν Χριστό.

"Ενας ίεροκήρυξ πιστός μέ άφο- 
σίωσι κΓ αύταπάρνησι ύπηρετοΰοε 
τόν Χριστό. Έπί χρόνια μέ τή γυ
ναίκα του προσευχόταν νά τούς 
χαρίση ό Θεός παιδί. Έπί τέλους 
είσηκούσθησαν αί προσευχαί των. 
Άλλά τό παιδί τους αύτό γεννήθη
κε μογγολοειδές. Ό ίεροκήρυξ ά
νοιγε τήν θλιμμένη καρδιά του σ’ 
ένα φίλο του ιεροκήρυκα: «Δέν τό 
ξέρει ή γυναίκα μου άκόμη. Δέν 
ξέρω τί νά τής πω».

«Νά τής διαβάσης τό “ Εξοδος δ'
11: «Καί είπε πρός αύτόν ό Κύ
ριος, Τις έδωκε στόμα είς τόν άν
θρωπον; ή τις έκαμε τόν άλαλον 
ή τόν κωφόν ή τόν βλέποντα ή τόν 
τυφλόν; ούχί έγώ ό Κύριος;» Νά 
τής διαβάση έπίσης τό Ρωμαίους 
η’ 28: «Έξεύρσμεν δτι πάντα συν- 
εργοΰσι πρός τό άγαθόν είς τούς 
άγαπώντας τόν Θεόν, είς τούς κε- 
κλημένους κατά τόν προορισμόν 
αύτοΰ».

Σηκώθηκε καί πήγε στό νοσοκο
μείο. Μέ κλάμματα ή γυναίκα του 
λέγει: «Δέν μπορώ νά τό καταλά
βω. Ζητώ νά δώ τό μωρό μου, άλ
λά δέν μοΰ τό φέρνουν. “Αρχισα 
νά διερωτώμαι».

Ό σύζυγος έπανέλαβε τό “Εξο
δος δ’. 11 καί προσέθεσε: «Ό 
Θεός μάς ηύλόγησε μ’ ένα μογγο- 
λοειδές βρέφος».

Ή τηλεφωνήτρια τοΰ νοσοκομεί
ου ήταν μιά άπιστη, μιά άθεη. "Ο
λο έλεγε: «01 Χριστιανοί είναι σάν 
όλους μας. Τούς χτυπά μιά θλί- 
ψις καί σπάζουν.

Ή μάνα τοΰ μογγολοειδοΰς ση
κώνει τό άκουστικό νά τηλεφωνή- 
ση στή μητέρα της. 'Ακούει ή τη
λεφωνήτρια. «Μαμά, ό θεός μάς 
έδωσε ένα μογγολοειδές βρέφος. 
Δέν ξέρουμε πώς καί γιατί». Οϋτε 
ύστεριαμός οϋτε παράπονο.

Τ’ άκουσε όλα ή τηλεφωνήτρια. 
Τά διέδωσε σ’ όλους μέσα στό 
νοσοκομείο.

Τήν Κυριακή ό πατέρας ίεροκή
ρυξ στόν άμβωνά του. Ή τηλεφω
νήτρια καί πενήντα γιατροί καί νο
σοκόμες βρισκόνταν στό άκροατή- 
ριο. “Ολοι άντεπεκρίθησαν στήν 
πρόσκλησι νά δεχθοΰν τόν Χρι
στόν. Μπορείτε νά φαντασθήτε έ
να μογγολοειδές βρέφος κερδί
ζοντας πενήντα γιατρούς καί νο
σοκόμες καί μιά άθεη τηλεφωνή
τρια στόν Χριστό; Αύτό ίσως είναι 
μεγαλύτερο κατόρθωμα γιά τήν 
βασιλεία τοΰ Θεοΰ άπ’ δ,τι θά πε- 
τύγχανες σύ κΓ έγώ μέ τήν εύρω
στη ύπηρεσία μας.

Βλέποντας ένα παράλυτο δέν 
μπορείς παρά νά όμολογήσης ότι 
ή ζωή είναι κάτι περισσότερο άπο 
τό φαινόμενο, ότι αί άξίαι μας εί
ναι σχετικοί.

Ή μεγαλυτέρα τραγωδία τοΰ κό
σμου δέν είναι ό βουβός πού δέν 
μπορεί νά μιλήση, άλλ’ έκείνος 
πού μπορεί νά μιλήση καί δέν όμι
λε! γιά τίποτε τό πνευματικό — 
σάν νδταν άλογο ζώο.

ΙΠΥΡΟΣ ΖΩΔΙΑΤΗΣ

Ό έπιθυμών νά λάβη ένα τεύχος 
μέ τήν σειρά των άρθρων «Τό Κή
ρυγμα τής Κυριακής» όλοκλήρου 
τοΰ προηγουμένου μηνός ή δωρε
άν ολόκληρον τήν Καινήν Διαθή
κην σέ άπλή νεοελληνική μετάφρα 
σι, άς μάς γράψη στή διεύθυνσι: 
Δημοσιεύσεις «Ο ΣΠΟΡΕΥΣ» Γραμ- 
ματοθυρίς 487 - ΑΘΗΝΑΣ.

21 Μαρτίου — 20 ’Απριλίου
ΑΙσθημοτιχά
Μικρές - μικρές δυσκολίες πού άν δέν τίς ξε
καθαρίσετε άπό τήν άρχή Θά σάς δημιουργή
σουν σοβαρά προβλήματα. Μήν παραμελητε τίς 
οικογενειακές οας εύθϋνες.

ΤΑΥΡΟΣ 21 ’Απριλίου — 21 Μαΐου
ΑΙσθη ματικά
Δημιουργείται μιά τόσο περίπλοκη κατάοτασι, 
πού είναι μάλλον άδύνατο νά βρήτε άκρη. “Ε
χετε ύπομονή. Μήν δίνετε ύποσχέσεις κανενός 
είδους. Εύχάριστη άτμόσφαιρα στό σπίτι.

22 Μαΐου — 21 ’Ιουνίου
Αισθηματικά
Μιά έβδομάδα μέ μικρά καί μεγάλα μυστήρια 
•πού δμως ξεκαθαρίζουν τήν Τετάρτη. “Αν είστε 
άνύπαντροι μιά παλιά φιλία άνανεώνεται κι* 
αύτή τή φορά οί προοπτικές είναι καλές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22 ’Ιουνίου — 23 ’Ιουλίου
ΑΙσΘηματικά
Κάτι πού είχε φτάσει στό σημείο νά διαλυθή, 
θά πάρη καινούργια τροπή, όπωσδήποτε πρός ιό 
καλύτερο. “Αν καταφέρετε νά περιορίσετε τό 
πειομα οας τά πράγματα θά πάνε καλύτερα.

ΛΕΩΝ 24 ’Ιουλίου — 23 Αύγουστου
Αισθηματικά
01 στενοχώριες πού θά έμφανιστοΰν δέν θά ά- 
φοροϋν έσάς προσωπικά, άλλά θά λάβετε μέρος 
κατά άμεσο τρόπο. Μιά συνάντησι μπορεί νά 
ξεκαθαρίση πολλά πράγματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 24 Αύγούστ. — 23 Σεπτεμ.
ΑΙσΘηματικά
'Ενδιαφέρουσα έβδομάδα γιά σχέδια πού άφο- 
μυΟν γάμο ή κάποια άλλη οίκογενειακή ύπό- 
θεσι. “Ολα θά γίνουν δπως έπιθυμεΐτε· άν ξε
καθαρίσετε ένα χρηματικό ζήτημα.

24 Σεπτεμ. — 23 ’Οκτωβρ.
ΑΙσΘηματικά
θά συναντήσετε πολλές άντιδράσεις, άλλά έχετε 
έναν Ισχυρό σύμμαχο πού καταλαβαίνει πολύ 
περισσότερα άπ' δσα νομίζετε. Στήν οικογένεια 
άποφύγετε μιά φασαρία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 24 ’Οκτωβρ. — 22 Νοεμβρ.
ΑΙσΘηματικά

Ενδιαφέρουσα καί ρομαντική έβδομάδα. Καλά 
άποτελέσματα άπό μιά συνάντησι. Στήν οικογέ
νεια, βά έχετε καλά· νέα, σχετικά μέ κάτι πού 
άφορσ τό μέλον ένός συγγενικού σας προσώπου.

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΙΓΟΚΞΡΏΣ

23 Νοεμβρ. — 21 Δεκεμβρ.
ΑΙσΘηματικά
Κάποιο άπρόοπτο γεγονός θά σάς κάνη νά 
καταλάβετε, δτι στήν πραγματικότητα είστε μό
νοι σας καί δέν μπορείτε νά περιμένετε βοήθεια 
άπό κανέναν. Ευχάριστα σχέδια στήν οίκογένεια.

22 Δεκεμβρ. — 20 Ίανουαρ.
ΑΙσθη ματικά
Κάτι καινούργιο υπάρχει γύρω σας. Μήν ά- 
φήσετε νά περάση χωρίς νά τό προσέξετε. Βγή- 
τε λίγο άπό τόν έαυτό σας καί άλλάξτε συνή
θειες. Στήν συζυγική ζωή περίπλοκη καιάστασι.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 21 ’Ιανουάριου — Η Φεβρ.
ΑΙσθη ματικά

Δώστε περισσότερη έλευθερία στό-^-· τροφό οας. 
Μήν δραματοποιεΐτε τίς καταστάσειι,’.,ιαί μήν εί· 
σθε άπόλυτοι στίς σχέσεις σας. Καλές έξελίξεις 
ο* ένα οικογενειακό θέμα πού σάς άφορά.

ΙΧΘΥΕΣ 20 Φεβρουαρ.— 20 Μαρτίου
ΑΙσΘηματικά
Ή τάσι πού έχετε νά κριτικάρετε δλο τόν κό
σμο, καί ή ζήλεια σας πάνε νά καταστρέφουν 
μιά σχέσι πού είχε τίς καλύτερες προοπτικές. 
Κάνετε μιά προσπάθεια νά κυριαρχήσετε.
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τρώνη η τόν θιασάρχη ύφίσταται την σχετική πιε- 
σι... Παράδειγμα: μιά νόστιμη νεαρή πήγε σέήθο- 
ττοιό θιασαρχη γιά νά τπαση δουλειά. Αυτός τής τό 
ΰττεσχεθη άλλά άφού προηγουμένως βγή μαζί του 
εξω... Αυτή δεν δέχθηκε καί δεν προσελήφθη... "Αλ- 
ϊλες άμως δέχονται καί ή πράσληψι στό θέατρο γί- 
ινεται με γνώμονα δχι τό ταλέντο άλλά τά σωμα
τικά προσόντα τής προσληφθείσης...

Καί ή άλλη πλευρά τώρα: μιά νεαρή ζήτησε 
άπό τόν έπιχειρηματία της νά τήν άπαλλάξη άπό 
τό συμβόλαιο γιατί δεν τής άρεσε τό μέρος που είχε 
μπή ή φωτογραφία της εξω άπό τό θέατρο. Τότε ό 
επιχειρηματίας φώναξε τον μπογιατζή του θέατρου 
καί τοϋ είπε γύρω - γύρω άπό τήν φωτογραφία νά 
βάλη μιά... κορνίζα μέ μπογιά.

— Τώρα είσαι εΰχαριστημένη; τήν ρώτησε.
— Ναί, άπάντησε αυτή καί γύρισε στην δουλειά

της- „ ’ , . ·
Εκείνο δμως που είναι εντελώς άπογοητευτικο

γιά τό θέατρό ,μας είναι οί καυγάδες που γίνονται 
σ' αυτό κσί που έχουν σάν βάσι τους πάλι τόν μι- 
κροβεντεττισμό. Παράδειγμα: πρό ήμερων θίασαρ
χής άργησε νά πάη στήν πρόβα του.,.. Καί ξσφνικά, 
μόλις έφθασε στό θέατρο, δέχθηκε τήν έπίθεσι τού 
συγγραφέα... Τόν βούτηξε άπό τόν λαι.μό καί άρχι
σε νά τοΰ δίνη γροθιές... Ό θιασάρχης τά έχασε 
καί έπεσε κάτω. Καί ό συγγραφέας έλεγε:

—Νά μάθης δταν μιλάω έγώ νά είσαι συνεπής... 
Νά μάθης... Καί τού κοπάναγε γροθιές...

Πρωτοφανές, τό συμβάν όμως έγινε καί άφησε 
κατάπληκτους τούς παρόντες καί μή.

"Αλλο παράδειγμα: Δύο πρωταγωνίστριες πιά
στηκαν στά χέρια γιατί ή μία εΤχ«ε ένα νούμερο πά
ρα πάνω στό έργο. Μετά τό ξύλο τράβηξαν κατ’ ευ
θείαν στον έπιχειρηματίσ καί παραπονέθηκαν... "Ο
μως ό κακομοίρης δεν ήξερε τί νά κάνη γιατί καί 
οΐ δυό ήτανε φιλενάδες του...

Τρίτο παράδειγμα: Νεαρή κοπελλα, πού είχε τό 
όνομα τής σεμνής, έχοντας τήν έντύπωσι ότι {ορι
σμένοι άνδρες τοΰ θιάσου τήν κυνηγάνε καί δεν τίς 
δίνουν νούμερο τούς φώναξε δυνατά, παρουσία τού 
θιάσου: «Λυσσάξατε μ’ έμενα καί δεν μ’ άφήνετε νά 
πάω μπροστά... "Οιμως δεν θά πετύχετε αυτό που 
θέλετε...!». Καί πρόσθεσε μερικές ακόμα φράσεις 
τόσο ξετσίπωτες ώστε «καί τά καθίσματα τού θεά
τρου κοκκίνισαν άπό τήν ντροπή τους!», κατά τόν 
χαρακτηρισμό ένός παρισταμένου.

Παράδειγμα τέταρτο: Θεατρικός έπιχειρηματίας

άναγκάστηκε νά πλήρωσή δεκατέσσερις χιλιάδες 
δραχμές γιά νά φτιάξη μιά μεγάλη φωτογραφεία μέ 
τά μέλη του θιάσου του έπειδή 6 καθένας άπό τούς 
ηθοποιούς διεχδιχούσε μέ τό όνομά του τήν πρώτή 
θέσι στην μετόπη τοΰ θεάτρου. Καί τελικά δεν έ
μειναν ώρισμένοι ικανοποιημένοι γιατί ήθελαν νά 
βρίσκωνται στή μέση τής φωτογραφίας...

Ευνοούμενοι — έρήμην 
τοΰ ταλέντου

Σήμερα ή πράσληψι σέ ένα θίασο δέν γίνεται 
μέ γνώμονα τήν άνάγκη τού θιάσου όσον άφορά 
τήν διανομή τοΰ έργου... "Οποιος διαθέτει ένα μέ
σον τά καταφέρνει. Καί μάλιστα άνώδννα γιατί ό
ποιος βάζει μέσον γιά νά προσληφθή δέν προβάλ
λει καί οικονομικές άπαιτήσεις. Καί νά, ένα πε
ρίγραμμα π,ροσλήψεως ηθοποιών σέ θίασο: Ό θια- 
σάρχης προσλαμβάνει ένα - δυό δικούς του άνθρώ- 
πους. Ό συγγραφέας παρακαλεϊ νά προσληφθή καί 
ένα «δικό του πρόσωπο», ό σκηνοθέτης έπίσης φρον
τίζει γιά «δικό του πρόσωπο». Μετά οί έλάχιστες 
θέσεις πού μένουν άδειες καλύπτονται άνάλογα μέ 
τίς υποχρεώσεις τού θεατρώνη ή τού θιασάρχη. "Αν 
πήρε δάνειο, άπό κάπου προσλαμβάνει τήν μικρή 
πού τού στέλνει ό ένεργήσας γιά τό δάνειο... Μετά 
έρχονται οί νέες πού ένδίδουν σέ πιέσεις καί μετά 
οΐ γνωστές καί γνωστοί των φίλων. Καμ-μιά δοκι
μή δέν γίνεται προηγουμένως καί κανείς δέν ένδια- 
φέρεται πώς θά έρμηνεύση τόν ρόλο ό νεοπροσλη- 
φθείς ή ή νεοπρσσληφθεϊσα... ό γνώμονας είναι: ή 
έξυπηρέτησι τοΰ έαντοΰ μας καί των άλλων μέ τούς 
οποίους έχουμε άμεση σχέσι.

Παράδειγμα : δέν προσελήφθη ίκανώτοττη καλ- 
λιτέχνις τό καλοκαίρι γιατί άλλη διέθετε τρανταχτό 
μπιλλιέτο άπό άνθρωπο πού βοήθησε οικονομικά 
τόν θιασάρχη... Αυτός είναι καί ό λόγος πού σήμε
ρα μένουν χωρίς δουλειά ίκανώτατοι καλλιτέχνες έ- 
νώ έργάζονται άσημαντότητες έπειδή άκριβώς δια
θέτουν μέσον...

‘Ο μικροβεντεττισμός βρίσκεται στά κεφάλια 
πρωταγωνιστών καί νεαρών...

Παράδειγμα μιχρσβεντεττισμού πρωταγωνίστρι
ας: «Λεν τήν θέλω αΰτή τήν μικρή νά κάνη τήν ύπη-1 
ρέτρια στον θίασό μου γιατί λένε ότι μου μοιά
ζει...».

Καταπληκτικό. Ολόκληρη πρωταγωνίστρια κά- 
θησε νά άσχοληθή .μέ τήν πράσληψι τής υπηρέτριας 
του έργου. Παράδειγμα μικροβεντεττισμού νεαρής:

«Θέλω τό όνομά μου νά γραφή μέ πέντε πόντους' 
φάρδος...».

Ή αθεόφοβη, φαίνεται ότι είχε'πάρει τήν μεζού
ρα καί μέτρησε τους πέντε πόντους άπό τούς ό
ποιους έμεινε ευχαριστημένη...

Ή παρέμβασι τού μικροβεντεττισμού γίνεται 
καί στά κατά παραγγελίαν έργα.

Παράδειγμα: δυο γνωστοί συγγραφείς διαβά
ζανε τό έργο τους σέ δύο θιασάρχες... "Οταν τό τε
λείωσαν ή πρωταγωνίστρια είπε: «Θέλω νά κοπή 
λίγο τό κείμενο τής ηθοποιού πού υποτίθεται ότι 
στό έργο θά τήν έχη φιλενάδα ό άνδρας μου...».

— Μά τότε τής είπαν οί συγγραφείς, θά πρέπει 
νά κόψωμε σκηνές:

— Νά κόψετε, άπάντησε αυτή, άλλιώς τό έργο 
δέν άνεβάζεται...

Καί κοπήκανε οί σκηνές...
Κι’ άλλο παράδειγμα: πάλι σέ άνάγνωσι έργου. 

’Αφού ό συγγραφέας διάβασε τό έργο του έφυγε. Μό
λις έφθασε σπίτι του βρήκε έχει τήν πρωταγωνί
στρια που τού είπε: «Ωραίο τό έργο... μόνο ό τί
τλος δέν μ’^ άρέσει έπειδή υπονοεί τόν πρωταγωνι
στή. Νά βρής κάτι πού νά άναψέρεται στήν πρωτα
γωνίστρια...».

Κό<ικαλο ό σνγγραφευς.
Τελειώνοντας θα πρέπει νά άναψερσυμε τίς ρί

ζες αυτές τής κακοδαιμονίας πού λέγεται «μικροί 
βεντεττ κριός».

1. Δεν γίνεται μέ αύστηρά κριτήρια ή έπιλογή 
των ταλαντούχων καλλιτεχνών. 01 έξετάσεις ταλέν
των είναι μία πληγή γιατί εισχωρούν στον θεατρικό 
χώρο άμόρφωτες καλλιτεχνικές μετριότητες.

2. Νεαρούλες καί vtapoji θαμπωμένοι άπό τήν έ- 
πιτυχία άλλων καλλιτεχνών θέλουν άπό τήν μιά μέ
ρα στην άλλη νά κατορθώσουν τά άκατόρθωτα χρη
σιμοποιώντας θεμιτά καί άθέμιτα μέσα.

3. Δέν άντιδρά κανείς στήν άπάπειρα κατταλή-
ψεως τής θεατρικής σκηνής άπό μή τελαντουδούς 
καλλιτέχνες. \

4. 01 έπιχειρηματίες κάνουν άβαρίες γιά λο\ 
γους έξωχαλλιτεχνικούς.

5. Οΐ οικογενειακοί θίασοι δέιν άφήνουν περίτ 
θώρια γιά τήν δημιουργία καλών θιάσων.

6. Ή μάστιγα των λεγομένων έμποριχών έργων 
έπιτρέπει στον κάθε άνίδεο νά άνιέβη στήν σκηνή 
γιατί τά έργα αύτά δέν χρειάζονται άληθινά υπο
κριτικά προσόντα.

7. ’Αδίστακτοι άνθρωποι άναρριχώνται στό θέ
ατρο καί τό διευθύνουν έπειδή τούς ευνόησε ή τύχη...

"Ολα αυτά' συνθέτουν όχι τόν καλώς έννοούμενο 
βεντεττ ισιμό, άλλα τόν άρνητικό, τόν στείρο, τόν ά- 
νόητο, αύτόν τόν μικροβεντεττισμό πού καταντάει 
μικροπρέπεια. Κ-αί αυτή ή μικροπρέπεια είναι ό~ 
μεγάλος κίνδυνος του θεάτρου μας.

Κ. Δ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ

Φρασι, π.χ.:
Ή σόμπα είναι ζεστή.
Είναι ή σόμπα ζεστή;
Ναί, η σόμπα είναι ζέστη.
Νά μερικές άπό τίς βασικές έννοιες πού πρέ

πει νά μάθη τό παιδί άπό τό τρίτο ώς τό τέ
ταρτο έτος τής ήλικίας του.

Πρίν καί μετά. Πρώτος καί δεύτερος. 'Νέος 
καί μεγάλος. Ό ’ίδιος καί διαφορετικός. Γιατί, 
έπειδή. Δεξιά καί άριστερά.

"Ολες αυτές τίς έννοιες πρέπει νά τίς διδά
ξετε μέ νοητά παραδείγματα, όπως π.χ. «χθες 
είναι πρίν άπό σήμερα, αύριο είναι μετά άπό 
σήμερα» κλπ.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ: Τό παιδί στην η

λικία των τεσσάρων έως πέντε χρόνων

£

Συνέχεια άπό τή σελίδα 35
% σότερο κακό παρα καλό. Ευτυχώς, υπάρχουν άλλα 

μέσα, λιγώτερο βλαβερά, πού φέρνουν τόν ευεργε
τικό ύπνο.

Στό Παρίσι λειτουργεί άπό καιρό ενα «Κατά- 
I στημα τοΰ ύπνου», όπου μπορεί κανείς νά βρή τά 

πιό τελειοποιημένα όπλα κατά τής άϋπνίας. "Αλλα 
| άπ’ αύτά είναι σοβαρά, παραδοσιακά καί άλλα πα- 
Ρ ράξενα καί διασκεδαστικά.

Υπάρχουν π.χ. άνάμεσά τους:
—Μαξιλλάρια διαφόρων σχημάτων, πού τοπο

θετούνται κάτω άπό τά μπράτσα, τό σβέρκο ή τίς 
γάμπες.

—"Ενα μαξιλλαράκι πού φουσκώνει καί παίρ
νει τό σχήμα τού σβέρκου, γιά νά αναπαύουν έπά· 
νω του τό κεφάλι τους έκείνες πού φοβούνται μή 
χαλάσουν τ ) χτενισιά τους στό ύπνο τους.

’Εκτός 5μως άπό δλα αύτά τά σύνεργα, υπάρ
χουν καί τ( διάφορα «γιατροσόφια», οΐ έμπειρικές 
συνταγές κι ιτά τής άϋπνίας, Ή Μισελ Μοργκάν, άς 
πούμε, πιπιλίζει μιά καραμέλα ζάχαρι, ποτισμένη 
μέ πέντε σταγόνες ανθόνερο. "Αλλες πάλι τρώνε έ
να μήλο ή ένα μπισκότο. Τό τίλιο, τό χαμομήλι, τό 
μελισσόχορτο, ή παπαρούνα, ή μαντζουράνα, ή πα- 
σιφλόρα είναι γνωστά βότανα κατά τής αϋπνίας.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ : Τό μυστήριο τού ύπνου.— Και
νούργιοι τρόποι καταπολεμήσεως τής άυπνίσς.
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Όρ . ζ .: I. ΑΙΤΩΛΙΚΗ. 2 ΙΚΑΝΟ — ΕΡΛ. 3. ΦΤΥΑ
ΡΙΑ. 4. ΝΙ — ΣΕΜΝΟΙ. 5. ΙΣΜΗΝΗ — ΡΜ (Ρώμη). 6. 
ΑΣ — ΣΕΙΩ. 7. ΙΟΝ — ΜΑΝΟΝ. 8. ΟΝΟΜΑ — ΟΝΕ. 9. 
ΣΕΝΕΚΑΣ.

Κ α θ.: 1. ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ. 2. ΙΚΤΙΣ — ΟΝΕ. 3. ΤΑΥ — 
ΜΑΝΟΝ. 4. ΩΝΑΣΗΣ — ΜΕ. 5. ΛΟΡΕΝ — ΜΑΚ. 6. Α
ΣΗΜΙ. 7. ΚΕΑΝ — ΕΝΟΣ. 8. HP — ΟΡΙΟΝ. 9. ΛΕΙ
ΜΩΝΕΣ.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ό ρ » ζ : I) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ. 2) ΑΝΑΔΟΧΟΙ — 
ΑΛΙ 3) ΛΕΡΟΣ — ΙΣΙΑ. 4) ΔΙΜΗΝΙΑ — ΟΜ. 5) ΝΑ — 
Ο ΛΟΥΚΑΣ. 6) ΤΣ — IΣIΣ — ΩΝ. 7) ΑΚΩΝ — ΑΒΑ
ΝΑ. 8) ΡΗΜΑ — ΣΟΛ — ΜΟΡ. 9) IΣ — XI — ΜΑΡΟ
ΚΟ. 10) ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ. 11) ΙΟΣ — ΑΔΙΚΗΜΑ. 12) ΙΣΗ 
— ΟΚΑ — ΑΝΗΡ.

Κ α θ.: 1) ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΑ. 2) ΟΝΕ — ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) 
ΛΑΡΔΙ — ΩΜ — ΡΟΗ. 4) ΟΔΟΙ — ΙΝΑΧΟΣ. 5) ΚΟ
ΣΜΟΣ — ΙΣ. 6) ΧΟ' — ΗΛΙΟΣ — ΤΑΚ. 7) ΤΟΡΝΟΣ — 
ΟΜΑΔΑ. 8) PI — Ι.Υ. — ΑΛΑΤΙ. 9) ΙΑΚΩΒ — ΡΟΚΑ. 
10) ΝΑΣ — ΑΝΑΜΟΝΗΝ. 11) ΗΛΙΟΣ — ΝΟΚ — ΜΗ 
12) ΣΙΑΜ — ΦΑΡΟ — ΑΡ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
(ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΚΟΛΛΙΕ)

Ό Επιθεωρητής Μάρσαλ Εξήγησε στήν κυρίσ Μόρισον πώς 
είχε πέσει θύμο άπατης τού καταστήματος. Διότι έαν ό ΐ- 
μπειρογνώμων ήταν ό άπατεών μπορούσε νά τό άντικσταστή- 
ση καί νά δηλώση, μετά, πώς τό κολλιέ ήταν αληθινό Αλλά 
και ό Μπέρναρντ μπορούσε νά άλλάξη τό κολλιέ, μετά τήν ί- 
μπειρογνωμοσύνη.

Ο ΦΑΝΤΟΜΑΣ
ΘΑ ΓΙΕ ΘΑ. Μ Η
Συνέχεια άπό τή σελίδα 65
δουλειά. Είχε κατακαλύψει τούς τοίχους τοΰ Παρι
σιού μέ όψίσοες, πού παρίσταναν έναν τεράστιο 
Φαντομά μέ φράκο νά δρασκελίζη τήν πόλη κρα
τώντας ένα ματωμένο μαχαίρι.

Κατά τούς 32 μήνες πού άκολούθησαν, ό Σου· 
βέστρ καί ό Άλλαίν δημοσίευσαν 32 τόμους τού 
Φαντομά.

— ’Εκπληκτικός ρυθμός! λέω στόν Άλλαίν. Δέν 
σάς έπιανε κράμπα οτά δάχτυλα;

—Όχι άκριβώς, άπαντά. Ξέρετε, τόν «Φαντομά» 
δέν τόν γράφαμε. Τόν υπαγορεύαμε στό ντι- 
κτσφόν, τό όποιο τότε ένέγραψε τή φωνή σέ κυλίν
δρους άπό κερί. Τό λεπτομερές σχέδιο, ή ύπαγό- 
ρευοι, τό ζαναδιάθασμα καί οί διορθώσεις ένός έ- 
πεισοδίου μάς έπαιρναν έξη μέρες. Τήν ίδια έποχή 
ό Πιέρ δούλευε σέ μιά εφημερίδα καί έγώ σέ μιά 
άλλη, ώς θεατρικός κριτικός. Έπίσης έξαχολουθού- 
σαμε νά έκδϊδουμε καί τήν τεχνική έπιθεώρησι.

"Οταν ρώτησα τόν Άλλαίν ποιό θεωρεί ότι είναι 
τό κλειδί τής έπιτυχίας του, μού άπάντησε:

— Ή έργασία.
Περί «ταλέντου» δέν είπε λέζι.
Στό τελευταίο έηεισόδιο τού «Φαντομά», πού 

γράφτηκε τό 1964 άλλά δέν έχει δημοσιευθή άκάμη, 
ό Μαρσέλ Άλλαίν έβαλε τούς ήρωές του νά πρα
γματοποιήσουν ένα άποφασιστικό βήμα: έξακόντισε 
τόν Ζύβ καί τόν έχθρό του, μέσα σ’ ένα πύραυλο, 
πρός τή Σελήνη! "Οσο γιά τόν Φαντόρ, αύτός έ
μεινε στή Γή...

— Καί ύστερα; ρωτώ τόν Άλλαίν.
— Αύτό θά είναι τό τελευταίο έηεισόδιο. Άλλά 

θά δημοσιευθή μόνο μετά τό θάνατό μου.
— Θά τιμωρηθή ό Φαντομάς;
— Δέν μπορώ νά σάς πώ τίποτε, παρά μόνο δτι 

τήν έκθαοι τή δίνει ό Οσντόρ.
Σηκώνομαι. Ό Μαρσέλ Άλλαίν φωνάζει :
— Φαντομά !
Πλησιάζει ό σκύλος του, ένα υπέροχο ζώο. ΟΙ 

δυό τους κυττάζονται τρυφερά. Στά μάτια τού σκύ
λου διαβάζω δτι ξέρει τό τ*^£«^τρΰ συνωνύμου του: 
βέβαιος γιά του τού
τό έμπιοτεύβείτ ’
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Παρασκευή
ε β νικο Ν :

7.15 Πρωινό ξεκίνημα. 8.30 ΤαξίSeOowco;. 12.15 Ένημέ- 
ρωσις. 12.30 «‘Η γυναίχσ καί τά τφο6λΐ)μάτά της». 13.30 
Ξένες όρχήστρες. 13.45 Ουρανός τού Παρισιού. 14 «Ή πολε
μική μας Ιστορία». 14.30 ΕΙδήσεις — Επίκαιρα. 15.30 Μά
θημα Γαλλιχής. 17.15 Τά έλληνικά νιάτα. 17.30 Δημοτικά.
18.15 Διδάσκαλοι του Γένους: «Μελέτιος Β'». 18.30 Ή έγ· 
κυκλοπαίδεια τοΰ τραγουδιού. 20 Δημοτικά τραγούδια. 20. 
40 Μελωδίες άπό τόν ξένο κινηματογράφο. 21 Μουσική καί 
τραγούδια. 22 Δημοτικά. 22.30 Φεστιβάλ τού Ε.Ο.Τ. 23 Τά 
χρόνια πού πέρασαν. 23.30 Τζάζ. 00.15 Νυκτερινή μουσική.

Β' ΠΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α .·
7 Μουσική καί τραγούδια. 10 ^ένες όρχήστρες. 10.15 

«Λάουιοα». 10.30 "Ελληνες τραγουδιστοί. 10.45 «Χριστίνα». 
11 Τραγουδούν ή Σίλα Μπλάκ καί ό Κλίφ Ρίτσαρντ. 11.15 
Ρυθμοί τού τόπου μας. 11.30 Ραδιοφωνικό Ταχυδρομείο. 11. 
45 «*Αριστοκράτης». 12 Παλιές καί ξένες έπιτυχίες. 12.15 
Έλληνες σολίστ. 12.30 Λαϊκές νότες. 13 Συντροφιά μέ 
τή μουσική. 1? Παραμίλα της θείας Λένας. 17.15 Κάθε δί
σκος καί δυό λόγια. 17.30 'Ελαφρά όρχήστρα Ε.Ι.Ρ. 18, 
«Ρόδα είναι καί γυρίζει». 18.15 Γνωστά ρεφραι'ν. 18.30 
Τραγούδια άπό τόν Νέο Κόσμο. 19 Μελωδίες καί τραγούδια.
19.30 «Ματιές έύω κι* έχει». 19.45 Χορευτικά τραγούδια. 
20 Μουσικά θέματα. 20.30 Συντροφιά μέ τή μουσική. 22 
«Σέ 30 δευαφόλεπτα». 22.30 Διαλέξαμε γιά σάς. 23 «Ή 
τρίμορφη γυναίκα» του Γρ. Ξενόπουλου.

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
19 Ή συναυλία τής όρχήστρας τής Βοστώνης. 20.30 Ή 

ώρα τής έλληνικής μουσικής. 21.15 'Εκλεκτοί καλλιτέχναι. 
22.05 Μουσικό πορτραΐτο: Ντόχνανυΐ.

Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΝ;

7.15 Πρωινό ξεκίνημα. 8.30 Ταξιδεύοντας. 12.15 Ένη- 
μέρωσις. 12.30 Ποικίλη μουσική. 13.30 Δημοτικά. 13.45 
Στιγμιότυπα. 14 Μουσική άπό τήν Γερμανία. 14.30 Ειδή
σεις — 'Επίκαιρα. 15.30 Δημοτικά. 17.15 Ή ώρα τού 
παιδιού. 17.30 Μουσικές σελίδες. 18.05 «Άς έξετάσουμε 
μαζί». 18.30 Βυζαντινοί ύμνοι. 18.45 Τό δημοτικό τραγού
δι στίς πηγές του. 20 Δημοτικά. 21 Τό συγκρότημα τού Γ. 
ΚοΓτσαροΰ. 22 'Ελληνικό ποικίλο πρόγραμμα. 22.30 Ή έλ- 
ληνική όπ^ρέττα. 23.30 Ό EOT παρουσιάζει. 00.15 Νυχτε
ρινή μουσική.

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
7 Μοοσική καοί τραγούδια. 12.30 Λαϊκά τραγούδια. 13 

Συντροφιά μέ τή μουσική. 17 ’Ελαφρά όρχήστρα ΕΙΡ. 17.30 
Ξένη έλαφρά μουοική. 18 Έλληνες τραγουδιστοί. 18.30 Ή 
Έλλαδίακ παρουσιάζει. 19 ‘Ενας δίσκος γιά σάς. 19.30 
Ελληνικά συγκροτήματα. 20 Ελληνικά τραγούδια. 20.30 
Συντροφιά μέ τή μουσική. 22 Μουσική χορού. 23 «Ή τρί
μορφη γυναίκα» τοΰ Γρ. Ξενόπουλου.

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
19 Μουσική δωματίου. 19.45 Τραγούδια μέ τόν βαρύτονο 

Ζεράρ Σουζών. 20.15 Μουσική μπαλλέτου. 21 Συμφωνίες τού 
Σούμπερτ. 21.30 «Προφήτης Ήλίιχς», όρατόριο τού Μέν- 
τελσσν.

Κυριακή
ΕΘΝΙΚΟΝ:

7 Ελληνικοί σκοποί. 7.15 ΕΙδήσεις. 7.25 Ή ένημέρωσις τών 
ξένων 7.30 Ή θεία Λειτουργία. 10 ΕΙδήσεις. 10.05 Ελ

Άπό 19 μέχρι 25 ’Ιουλίου 1968
ληνικές έπιτυχίες. 10.30 ‘Ελληνικοί άντίλαλοι. 11 «Γη της 
Έλλόιδος». 11.30 Ελληνικό ποικίλο πρόγραμμα. 12.30 Τρα
γούδια τής έποχής μας. 13.05 Ή ένημέρωσις των ξένων. 13. 
10 Τουριστικό περισκόπιο. 13.30 Ό,τι άκοϋτε ευχάριστα.
14.15 ΕΙδήσεις — Σχόλιο. 14.35 Δημοτικά τραγούδια. 15 
Ό κόσμος καί τά τραγούδια τους. 17.15 Δημοτικά. 17.30 
θεατρικοί διάλογοι. 18 Ελληνική μουσική. 18.15 «Κ. Κα- 
ρυωτάκης». 18.45 Δημοτικά. 20.15 'Ελληνικά τρογούδια.
20.30 θέατρο. 22.30 Δημοτικά. 23 Παλιά τραγούδια. 23. 
30 Χορός. 00.15 Νυχτερινή μουσική.

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
7 Μουσική καί τραγούδια. 10 Συναυλία. 11.30 Μουσικές 

Αναμνήσεις. 12 Τραγούδια γιά τήν Κυριακή σας. 12.30 Χα
ρούμενα έπίκαιρα. 13 Τραγουδήστε μαζί μας. 15 «Τραγου
δώντας τήν Κυριακή». 15.30 Παλιά καί καινούργια τραγού
δια. 16 Δημοτικά τραγούδια. 16.30 ΟΙ δίσκοι μου δικοί 
σας. 17 Ποδόσφαιρο. 19 Ελληνικά τραγούδια, 19.30 Τό 
τραγούδι τής .έβδομόιδος. 20 Ή Έλλαδίσκ παρουσιάζει. 20. 
30 Συντροφιά. 22 Μουσική χορού. 23 «Ή τρίμορφη γυναί
κα» τού Γρ. Ξενόπουλου.

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
19 Συναυλία. 20.30 "Οπερα: «Ντάν Τζιοβάννι» τού Μό- 

τσαρτ. 23.30 "Εργα γιά βιολί καί όρχήστρα.

Δευτέρα
ΕΘΝΙΚΟΝ:

7.15 Πρωϊνό ξεκίνημα. 12.15 Ένημέρωσις. 12.30 Εύχά- 
ριστη' μουσική. 13.30 Δημοτικά. 13.45 Τάμεσις. J 4 "Ελ
ληνες τραγουδιστοί. 15 Μάθημα Αγγλικής. 17.15 νΕλληνί- 
5ες ’Οδηγοί καί Πρόσκοποι. 17.4-5 Δημοτικά. 18.05 «Ό 
κόσμος κι’ έμεΐς. 18.30 Ρεσιτάλ τηάνου της Συλδί Μερσιέ. 
20 Δημοτική μουσική. 21 Ή ’Επτανησιακή χορωδία. 22 Ποι
κίλο πρόγραμμα. 22.30 Όπερα: «Δύναμις τού πεπρωμένου» 
τού Βέρνη (γ' πράξη). 23.30 Ό EOT παρουσιάζει. 00 15 
Νυχτερινή μουσική.

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
7 Μουσική καί τραγούδια. 10 Βάλς. 10.05 «Λάουρα». 10. 

30 Έλαφρά μουσική. 10.45 «Χριστίνα». 11 Χαρούμενα τρα
γούδια. 11.15 Ξένη έλαφρά μουσική. 11.45 «Αριστοκρά
της». 12 Ιταλικά τραγούδια. 12.15 "Ελληνες σολίστ. 12. 
30 Λαϊκά τραγούδια. 13 Συντροφιά μέ τή μουσική. 17 Πα
ραμίλα τής θείας Λένας. 17.15 Κάθε δίσκος καί δυό λόγια.
17.30 Μελωδίες Λατινικής ’Αμερικής. 17.45 Ραδιοφωνκό 
τηλέτυπο. 18 Ποίησίς καί τραγούδια. 18.30 Ξένες έπιτυχίες. 
19 Δημοτική μουσική. 19.15 Ελληνικές άπερέττες. 19.45 
Γνωστές μελωδίες. 20.30 Συντροφιά μέ τήν μουσική. 22 
Μουσικό ταχυδοομεΐο. 22.30 Μοαιές στους δίσκους. 23 Με
λωδίες χωρίς ήλικία.

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
19 Έργα γιά κλαρινέττο. 19.30 Συμφωνικά έργα. 20. 

45 Μουσική δωματίου. 22.05 Συναυλία τής Φιλαρμονικής 
τού Βερολίνου. 23.40 Εκκλησιαστική μουσική.

Τρίτη
ΕΘΝΙΚΟΝ:

7.15 Πρωϊνό ξεκίνημα. 08.30 Ταξιδεύοντας. 12-25 Ένη- 
μέρωσις. 12.30 Σοβαρά μουσική. 13.30 Δημοτικά. 13.45 
Σάς μιλά ό φίλος σας. 14 'Αστέρια ατό Παρίσι. 14.30 Ει
δήσεις — ’Επίκαιρα. 15.30 Μάθημα γαλλικής. 17,15 Ή 
ώοσ τού παιδιού, 17.30 Δημοτικά. 18.05 Ραδιοφωνικό συμ 
πόσιο. 20 Δημοτικά τραγούδια. 21 Μουσικά θέματα ?2 Χο

ρευτικοί ρυθμοί. 22.30 Συναυλία άπό τό Φεστιβάλ Μπερκ 
σάΐρ. 00.15 Νυχτερινή μουσική.

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
7 Μουσική καί τραγούδια. 10. Βιεννέζικη μουσική. 10.15 

«Λάουρα». 10.30 Έλαφρά μουσική. 10.45 «Χριστίνα». 11 
Παλιά τραγούδια. 11.15 Ξένα τραγούδια. 12.15 Τραγούδια 
μέ τήν Κ. 'Επισκόπου. 12.30 Λαϊκά τραγούδια. 13 Συντρο
φιά μέ τή μουσική. 17 Έλαφρά όρχήστρα ΕΙΡ. 17.30 ^έ- 
νοι τραγουδιστοί. 18 Έλληνικά τραγούδια. 18.30 Ξένη έ- 
λαψρά μουσική. 19 Τραγούδια, μελωδίες, ρυθμοί. 19.30 Μα
τιές έδώ κι' έκεί. 19.45 Τραγουδά ή Ν. Μούσχουρη.

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
19 Συναυλία. 20.15 ‘Αποσπάσματα άπό όπερες. 21.30 

Έργα Ελλήνων συλθετών. 22.05 Μουσικές σελίδες. 23.30 
Παλιά μουσική.

Τετάρτη
ΕΘΝΙΚΟΝ;

7.15 Πρωϊνό ξεκίνημα. 8.30 Ταξιδεύοντας. 12.25 Ένη- 
μέρωσις. 12.30 Έλοοφρά όρχήστρα ΕΙΡ. 13.30 Ξένες όρχή
στρες. 13.45 «'Αλιευτικοί Αγώνες» τού θ. Ποταμιάνου. 14 
Δημοτικά. 15.30 Τό σκάκι. 17.15 Προσωπικότητες τής έ
ποχής. 17.30 ‘Ιστορία τού έλαφρού τραγουδιού. 18.15 «Βησ
σαρίων ό καρδινάλιος». 18.30 Έργα 'Ελλήνων συνθετών.

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
7 Μουσική καί τραγούδια. 10 Μελωδίες τής Λατινικής Α

μερικής. 10.15 «Λάουρα». 10.30 Ξένες έλαφρές όρχήστρες. 
10.45 «Χριστίνα». 11 "Ελληνες τρογουδισταί. 11.15 Γνω
στές μελωδίες. 11.30 «Ταχυδρομείο. 1 1.45 «Αριστοκράτες». 12 
Ξένη έλαφρά μουοική. 12.15 "Εληνες σολίστ. 12.30 Ή Έλ· 
?ν«δίσκ. 13 Συντροφιά μέ τή μουσική. 17 Παραμύθια τής θείας 
Λένας. 17.15 Κάθε δίσκος καί δυό λόγια. 17.30- Γαλικά τρα
γούδια. 18 Έλαφρά όρχήστρα ΕΙΡ. 18.30 «Καζίνο λ* Όρεάλ». 

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
19 Μουσική του 20ού αίώνος. 20 Ρεσιτάλ τής υψιφώνου 

Νέλλης Ρουσσοπούλου. 20.30 Συναυλία της όρχήστρας τοΰ 
ΕΙΡ. 21.30 Γάλλοι συνθέτες. 22.05 Ή όπερα σέ συνέχει
ες: «Άλιείς μαργαριταριών» τού Μπιζέ (γ- πράξη). 22.35 
Μουσική δωματίου.

Πέμπτη
ΕΘΝΙΚΟΝ:

7.15 Πρωινό ξεκίνημα. 12.25 Ένημέρωσις. 12.30 Δη
μοτικά τραγούδια. 13.30 Τραγουδά ή "Αντζελσ Ζήλεια. 13. 
45 Γράμμα άπό τήν Γεομανία. 14 Μουσική άπό τήν ’Ιτα
λία. 15.30 Μάθημα Αγγλικής. 17.15 Ή ώρα τοΰ παιδιού. 
17.35 'Ομιλία τού κ. Π. Τοιμπιδάρου. 17.45 Δημοτικό. 18. 
05 «θαλασσινά ταξίδια». 18.30 Δημοτικά. 19.15 

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
7 Μουοική καί τρογούδια. 10 Έλληνικά τρογούδια. 10.

15 «Λάουρα». 10.30 Ξένες έλαφρές όρχήστρες. 10.45 «Χρι
στίνα». 11 Έλαφρά μουοική. 11.30 Συντροφιά μέ τούς άοθε- 
νεϊς. 12 Παλιές έπιτυχίες. 12.30 Ξένη έλαφοά μουσική. 13 
Σ··-τροφιά μί τή μουσική. 17 Έλαφρά όρχήστρα ΕΙΡ. 17 
30 Δημοτική μουσική. 17.45 Ραδιοφωνικό τηλέτυπο. 18 Έλ
ληνες τρογουδισταί. 18.30 Κερδίζετε μαθαίνοντας. 18. 
45. Παλιά τραγούδια. 19 Ή Έλλαδίσκ παρουσιάζει. 19 
30 Δυό έρωτήσεις — Τρεις Απαντήσεις. 19.45 Κάθε συν 
θέπης καί ενα τρογούδι. 20 Λαϊκά τραγούδια.

Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
19 Παλιά μουσική. 19.45 Μουσικές σελίδες. 20.15 Έργα I 

ΜΛτοαρτ γιά πιάνο. 21 Μένχελοον. 21.30 Ποικίλη μουσική. I 
22 05 Σπάνια έργα Ιταλικής φωνητικής τέχνης. 22 40 Συμ- I 
φωνική μουσική. 23.40 Ραψωδία γιά κοντράλτο τού Μπράμς. |

«ΝΑΖΗΣ
Συνέχεια άπό τή σελίδα 29
δρας τής Χέντυ Κήσλερ, πού έγινε πασίγνωστη άπό τήν ταινία «”Εκ- 
στασι», δπου είχε έμφανισθή γυμνή. Ή Χέντυ όμως παράτησε τόν 
Μάντλ καί άναζήτησε τή φήμη στό Χόλλυγουντ, όπου καί τήν βρήκε, 
άψοΰ άλλαξε τό ονομά της σέ Χέντυ Λαμάρ). Ό Μάντλ, πού ήταν Αύ- 
στριακός, είχε καταφύγει μετά τό «’Άνσλους» (1938), στήν Αργεντι
νή, όπου καί βοήθησε τόν Περόν νά Ιδρύση βιομηχανία άεροπλάνων.

Γιά νά συζητήση τό μέλλον τής ναυτιλιακής έπιχειρήσεώς του, ό 
Μτοντέρο κάλεσε τόν Ωνάση καί τόν Μάντλ σέ κρουαζιέρα μέ μιά ά
πό τις πολυτελείς θαλαμηγούς του. ΚΓ οί δύο άνδρες ήθελαν ν' άπο- 
κτήσουν ούσιαστικό ποσοστό άπό τις μετοχές τής έπιχειρήσεως καί άν- 
τί νά άνταγωνισθοΰν μεταξύ τους, Αντιμετώπισαν τή δυνατότητα νά 
συνεργασθοϋν. 01 διαπραγματεύσεις κράτησαν δύο χρόνια καί είχαν 
καταλήξει σχεδόν σέ συμφωνία, όταν ό Ωνάσης διαισθάνθηκε ότι θά 
φορτωνόταν μιά έπιχείρησι τόσο μεγάλη, ώστε ή άργεντινή κυβέρνη- 
σι νά μή άδιαφορήση γιά τό μέλλον της καί γιά τήν τύχη των χιλιά
δων τοΰ προσωπικού της. θά ήταν σχεδόν βέβαιη ή κυβερνητική επέμ- 
βασι στήν έπιχείρησι. Καί άν ό Περόν άποφάσιζε νά τήν εθνικοποιήση; 
"Επειτα άπό σκληρό δίλημμα, ό Ωνάσης κατέληξε στό συμπέρασμα 
δτι τό ρίσκο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Καί τραβήχθηκε. Ή έπιχείρησι 
πέρασε στόν Μάντλ. Καί τό 1947 ό Περόν την έθνικοποίησε.

Στόν κόσμο τοΰ κινηματογράφου

"Οταν τά πετρελαιοφόρα του πού ξεκινούσαν άπό τά δυτικά λιμά
νια των Ήν. Πολιτειών άρχισαν νά άπαιτοϋν περισσότερο χρόνο από 
^^^η^^^^|^^^^^^^^^αστάθηκε στό ξενοδοχείο τού Μπέ-

όσοι είχαν έλληνική καταγωγή, όπως αύτός. Ό Ωνάσης γνώριζε ήδη 
τόν Σπόρο Σκούρα, πρόεδρο τής Φόξ καί πρύτανι των Έλληνοαμερι- 
κανών, (Λίγα χρόνια άργότερο ό Ωνάσης έκανε διαπραγματεύσεις ν' 
άγοράση τήν Φόξ, άλλά χωρίς άποτέλεσμα). Μολονότι τού άρεσε ό κι
νηματογράφος, δέν ένοιωθε ένθουσιασμό γιά τήν κινηματογραφική 
βιομηχανία καί έμπιστευόταν σέ φίλους του ότι ό στενός σύνδεσμός 
του μέ τό Χόλλυγουντ είχε διαλύσει τις αύταπάτες του. "Ελεγε, μέ 
τή γραφική φρασεολογία του: «"Οταν είδα πώς γινόταν τό μαγεί
ρεμα, δέν είχα πλέον όρεξι νά φάω».

Ό Σπϋρος Σκούρας παρωμοίαζε τόν 'Ωνάση, γιά τό ήλιοκαμένο 
άθλητικό σώμα του, μέ τόν Ντί Μάτζιο, τόν θρυλικό Αμερικανό παί
κτη μπέϊζ - μπώλλ καί είδωλο των φιλάθλων. Στόν 'Ωνάση δέν άρε
σε ή παρομοίωσις — ώς ότου, χρόνια άργότερα, τό 1954, ο Ντί Μά
τζιο παντρεύθηκε τήν Μαίριλυν Μονρόε. Τότε ό 'Ωνάσης τηλεφώνησε 
στόν Σκούρα: «Δέν έχω άντίρρησι τώρα νά μοιάζω τοΰ Ντί Μάτζιο». 
Ό Σκούρας γέλασε καί είπε για τό τηλεφώνημα στήν Μαίριλυν Μον- 
ρόε. «Κι έκείνη δέν είχε άντίρρησι», έλεγε έπειτα.

Τό 1943 ό ‘Ωνάσης έμαθε ότι τό φαλαινόλαδο, πού υπήρχε 
έπείγουσα άνάγκη του γιά τά κανόνια στόν πόλεμο, ήταν ύπερ- 
τιμημένο καί ότι οί τιμές που προσφέρονταν ήταν πολύ υψηλές. 
Μαζί μέ τόν Κώστα Γκράτσο άνακάλυψε στήν Καλιφόρνια ένα πα- 

• λιό φαλαινοθηρικό σταθμό πού όνομαζόταν «Εύρηκα». Εύρηκα; 'Α
ποφάσισαν νά άρχίσουν μιά άμερικανική φαλαινοθηρική έπιχείρησι, 
έστω μικρή. Τό κεφάλαιο πού χρειαζόταν ήταν έλάχιστο: 15.000 δολ- 
λάρια. Ναύλωσαν δύο παλιά ρυμουλκά, προσέλαβαν ένα Σουηδό πυ
ροβολητή καί ένα βοηθό πού, κατά τόν Γκράτσο, ήταν διαρκώς με
θυσμένος. Τό πλήρωμα τό άποτελοΰσε ένας "Ελληνας ναύτης.

Ή πρώτη άνάμιξι τού ’Ωνάση στή φαλαινοθηρική έπιχείρησι — 
δέκα χρόνια άργότερα ό ’Ωνάσης θά τήν έπαναλάμβανε μέ ένα τε
ράστιο στόλο — δέν ύπήρξε θεαματική. Ό στόλος του — ένα πλοίο 
μόνο — κατώρθωσε νά σκοτώση 30 ώς 40 φάλαινες καί ό ’Ωνάσης άρ
χισε νά όργανώνη τήν παραγωγή τοΰ ψαλαινόλαδου. Λίγο άρ
γότερα ή 'Εταιρία Μπόρντεν, πού παρασκευάαζε «βιταμίνη Α» 
άπό τά συκώτια τών καρχαριών έκανε μιά πιό έλκυστική πρότασι 
στή μικρή φαλαινοθηρική έπιχείρησι. Πρόσφερε πολύ ύψηλή τιμή γιά 
τά συκώτια τών φαλαινών καί συμφώνησε ν' άγοράζη όλα όσα θά 
μπορούσαν νά προμηθευθούν οί δύο 'Έλληνες. Ή δουλειά άπεδείχθη 
έπικερδής.
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Τό πορτοφόλι μου! Μου κλέψανε τό 
πορτοφόλι μου!..

S η />

«Διότι άπό τό ψώς θά έρθη τό φως. 
Καί θά λάμψη...)). Μετά άκολουθού- 
σαν μερικοί άριθμοί, μετά ένας 
σταυρός καί, τέλος, ή λέζις «Τού 
Άετοϋ)).

Μά τί νά σημαίνουν 
όλα αύτά;

τ 9

Τόν δεύτερο «Μονόκερω; Δηλαδή /. 
έναν άπό τούς τρείο πού έφτιαζε ό 
πρόγονός μου ; <Ναί, βρίσκεται στό 

σπίτι ένός κάποι
ου κυρίου Σακχα- 

’Spiv._( ^

Τί συμβαίνει κυρία 
μου; QQQQ!

/// 9 7/', * *'/*■ /',«/ ' '%\

Σοΰ τόκλεψαν; Μπά, θά τό ξέχα- 
•σες σπίτι σου!

"Οχι, όχι, μου τόκλεψαν, μού | 
τόκλεψαν μέσα στό τράμ πού j 
πήρα γιά νά έρθω έδώ. θυ
μάμαι πώς κάποιος μέ έσπρω
ξε.

Δέν ζέρω άκόμη, άλλά είμαι βέβαιος 
ότι 5ν κατορθώσουμε νά βρούμε καί τά 
τρία χαρτάκια, θά άνακαλύψουμε τά 
διαμάντια τού Ερυθρού Ρακάμ. Καί ζέ
ρω ήδη ποιός έχει τό δεύτερο χαρτά
κι! Πάμε πλοίαρχέ μου!

?Χ7
rv

Ξέρεις ποϋ βρίσκεται τό δεύτερο 
χαρτάκι ;

Να(, ζέρω τόν Αν
θρωπο πού έχει 
τόν δεύτερο «Μο- 
νάκερω».

Νά, έδώ είναι, οτό No ?1.
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ΒΟΗΘΕΙΛ! ΒΟΗΘΕΙΑ!
Μ

"Οωω! θεέ μου! θεέ μου! *0 / 
κύριος Σακχαρίν!.. Δολοφόνη
σαν τόν κύριο Σακχαρίν!

?
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Κ
ΑΘΙΣΜΕΝΟΣ στό έλκηθρο, 
ό Χένρυ είδε τόν σύντροφό 
του νά έξαφανίζεται. Ό 
σκύλος είχε βγή άπό τό 

μονοπάτι καί προσπαθούσε νά φτά- 
ση στό έλκηθρο κάνοντας ένα μεγά

λο κύκλο. Στό μεταξύ καί άλλοι λύ
κοι, πού έβγαιναν άττό παντού, έ- 
νώνονταν μέ τούς άλλους.

Ξαφνικά ό Χένρυ ακούσε ενα πυ
ροβολισμό, έπειτα άλλους δύο καί 
ήξερε δτι τά φυσίγγια του Μπίλ εί
χαν έξαντληθή.’Ακούστηκαν μεγάλος 
θόρυβος καί φωνές. Ό Χένρυ ανα
γνώρισε τη φωνή του σκύλου πού 
στέναζε καί ούρλιαζε. Μιά κραυγή 
λύκου του άνήγγειλε δτι ενα άπό 
τά ζώα εΐχε κτυπηθή. Κι* αύτό ή
ταν δλο. Γογγυσμοί καί φωνές έ
σβησαν καί ή σιγή ξανασκέπασε τό 
έρημο τοπίο.

Ό Χένρυ έμεινε πολλήν ώρα κα
θισμένος στό έλκηθρο. Δέν ήταν ά- 
νάγκη νά πάη νά ίδή τί είχε γίνει. 
Τό ήξερε σάν νά ήταν θεατής. ‘Ω
στόσο, μιά στιγμή σηκώθηκε καί, 
τρέμοντας καί μέ πυρετώδη βιασύ
νη άναζήτησε τόν μπαλτά πού ήταν 
στις άποσκευές. ’Έπειτα, σκεπτι
κός, ξανακάθησε, μαζί μέ τά δυό 
σκυλιά πού τού άπέμεναν καί πού, 
ξοατλωμένα καί τρέμοντα, ήσαν στά 
πόδια του.

"Ερμαιο μιας άπέραντης άβυνα- 
μίας, σά νά είχε έκμηδενισθή μέσα 
του κάθε δύναμι γιά άντίστασι, ση
κώθηκε τελικά καί άρχισε νάζεύγνη 
τά σκυλιά στό έλκηθρο πού τό έσυ
ρε ό ίδιος μαζί μέ τά ζώα. ‘Η δια
δρομή υπήρξε σύντομη. Μόλις.άρχι
σε νά σουρουπώνη, ό Χένρυ βιάσθη- 
κε νά κατασκηνώση. Τάϊσε τά σκυ
λιά, έψησε κΓ έφαγε τό φαγητό του 
κΓ έπειτα έστησε τό κρεβάτι του 
κοντά στή φωτιά.

Δέν είχε, δμως, άκόμα κλείσει τά 
μάτια καί εΐδε τούς λύκους νά φτά
νουν, καί, αυτήν τή φορά, νά προχω
ρούν τόσο κοντά, ώστε νά μήν μπο- 
ρή κάν νά σκεφθή νά κοιμηθή. Οί λύ
κοι ήσαν όλόγυρά του, τόσο κοντά, 
ώστε μπορούσε νά τούς βλέπη, ό
πως άν ήταν ημέρα, νά πλαγιάζουν 
ή νά κάθωνται γύρω άπό τή φωτιά, 
έρποντας μέ τήν κοιλιά. Ό Χένρυ 
ζωντάνευε άδιάκοπα τή φωτιά, για
τί ήξερε δτι ήταν τό μόνο έμπόδιο 
άνάμεσα στή σάρκα του καί στά 
δόντια των λύκων. Τά δυό σκυλιά ή
σαν στριμωγμένα έπάνω του. Ικε
τεύοντας τήν προστασία του.

Μέ τό νά προχωρούν σπιθαμή 
σπιθαμή, οί λύκοι μιά στιγμή άγγι
ζαν σχεδόν πλέον τόν Χένρυ. Τότε 
αυτός πήρε πυρακτωμένα δαυλιά 
καί άρχισε νά τά πετά στό σωρό 
τών έχθρών του. Μέ βιαστικά πη
δήματα, συνοδευόμενα άπό θυμωμέ
νες κραυγές καί φοβισμένους γογ
γυσμούς, οί λύκοι υποχωρούσαν ό
ταν ένα εύστοχο δαυλί χτυπούσε έ
ναν άπ’ αυτούς.

Τό πρωί βρήκε τόν Χένρυ βλοσυ
ρό καί τσακισμένο, μέ τά μάτια 
πρησμένα άπό τήν άϋπνία. Μαγεί
ρεψε καί έφαγε. ’Έπειτα, δταν τό 
φώς διέλυσε τό κοπάδι τών λύκων, 
άσχολήθηκε νά έκτελέση ένα σχέδιο 
πού είχε μελετήσει τίς άτέλειωτες 
ώρες τής νύχτας. ’Αφού έκοψε μέ 
τόν μπαλτά νεαρά έλατα καί τά έ
δεσε σταυ^£ά^£Κ^^Μ^|κεδο έ- 
νός *

πειτα χρησιμοποιώντας τά χαλινά
ρια τού έλκήθρου σάν σκοινιά, άνέ- 
βασε στόν έξώστη τό φέρετρο πού 
έσερνε μαζί του.

—’Έφαγαν τόν Μπίλ, είπε στό 
σορό τού νεκρού, δταν τόν τοποθέ
τησε στόν έναέριο τάφο, έτσι θά μέ 
φάνε Τσως καί μένα. Εσένα, δμως, 
νέε μου, δέν θά σέ φάνε.

Τό έλκηθρο έτρεχε τώρα πίσω ά
πό τά σκυλιά πού λαχάνιαζαν άπό 
ένθουσιασμό, γιατί ήξεραν δτι ώς 
σωτηρία γι’ αυτά ήταν τό καταφύ
γιο τού φρουρίου Μάκ Γκάρρυ. 'Αλ
λά οί λύκοι δέν ήσαν μακρυά καί 
εΐχαν έπαναλάβει τώρα φανερά τήν 
καταδίωξί τους . Ακολουθούσαν ή
συχα τό έλκηθρο.

Τό μεσημέρι, κατά τό Νότο, φά
νηκε ό ήλιος. Χλωμό καί χρυσάφι 
τό έπάνω μέρος του πρόβαλε άπό 
τόν ορίζοντα. Ό Χένρυ εΐδε σ’ αύ
τό έναν καλό οιωνό. Ό ήλιος εΐχε 
ξαναγυρίσει κΓ οί μέρες θά μεγά
λωναν. ’Αλλά ή χαρά του υπήρξε 
σύντομη. Σχεδόν άμέσως τό φώς άρ
χισε νά χαμηλώνη κι’ ό Χένρυ άσχο
λήθηκε χωρίς χρονοτριβή νά οργα
νώνεται γιά τή νύχτα. 'Έκοψε αρ
κετά ξύλα γιά τή φωτιά.

Ό τρόμος κορυφώθηκε μέ τή νύ
χτα. Ή άνάγκη τού ύπνου βασάνιζε 
τόν Χένρυ περισσότερο κΓ άπό τό 
φόβο τών λύκων. Κοιμήθηκε χωρίς 
νά τό θέλη, κουρνιασμένος κοντά 
στή φωτιά, σκεπασμένος μέ τίς κου
βέρτες, μέ τόν μπαλτά άνάμεσα στά 
γόνατά του κι’ έχοντας δεξιά κΓ ά- 
ριστερά τούς δύο σκύλους. Στήν κα- 
τάστασι αυτή τού μισούπνου που 
βρισκόταν διέκρινε ολόκληρο τό κο
πάδι, πού τόν κύτταζε σάν άργοπο- 
ρημένο, άλλά βέβαιο γεύμα. Τού 
φαινόταν πώς έβλεπε μιά παρέα ά
πό παιδιά μαζωμένα γύρω άπό ένα 
σερβιρισμένο τραπέζι καί πού πε
ρί μεναν νά τούς δοθή ή άδεια ν’ άρ- 

ίσουν νά τρώνε.

Λίγα βήματα πιό πέρα, μπροστά 
του, ή λύκαινα καθόταν στό χιόνι 
καί τόν κύτταζε. Τό ρύγχος της ά
νοιγε μέ λαιμαργία κι’ άφηνε νά 
φαίνωνται τά άσπρα δόντια ώς τίς 
ρίζες τους. Τό σάλιο έτρεχε στά χεί
λη της καί τό έγλειφε μέ τή γλώσσα 
της. 'Ένας σπασμός τρόμου τράν
ταξε τόν Χένρυ. "Έκανε μιάν άπότο- 
μη κίνησι, πήρε ένα άναμμένο δαυλί 
καί τό πέταξε στή λύκαινα, πού έ- 
ξαφανίσθηκε άμέσως.

Ή νύχτα πέρασε ωστόσο χωρίς 
έπεισόδιο καί ξημέρωσε. Γιά πρώτη 
φορά τό φώς τής ήμέρας δέν σκόρ
πισε τούς λύκους. Μάταια ό Χένρυ 
περίμενε νά φύγουν. ’Έμεναν σχη
ματίζοντας κύκλο γύρω σ’ αυτόν καί 
στή φωτιά μέ άναίδεια πού τσάκισε 
τό θάρρος του. ’Αποπειραθηκε ωστό
σο μιάν άπάνθρωπη προσπάθεια 
γιά νά ξεκινήση.

Μόλις δμως ξανάβαλε τό έλκηθρο 
στό μονοπάτι καί εΐχε άπομακρυν- 
θή λίγα βήματα άπό τήν προστασία 
τής φωτιάς, ένας λύκος, πιό τολμη
ρός άπό τούς άλλους, ώρμησε έπά
νω του. Τό ζώο εΐχε υπολογίσει κα
κά τήν ορμή του: τό πήδημά του ή
ταν πολύ μικρό. Τά δόντια του δά
γκωσαν τό κενό, ένώ ό Χένρυ, γιά 
νά φυλαχθή, έκανε ένα πλάγιο πήδη
μα. 'Έπειτα, οπισθοχωρώντας πρός 
τή φωτιά, πέταξε άναμμένα δαυλιά 
‘στους άλλους λύκους πού, ερεθισμέ
νοι άπό τό παράδειγμα τού συντρό
φου τους, είχαν σηκωθή κΓ ετοιμά
ζονταν νά έπιτεθούν.

Ό Χένρυ έμεινε πολιορκημένος 
δλην τήν, ή μέρα. ’Επειδή ή φωτιά 
κινδύνευε νά σβήση τήν άπλωσε σι
γά - σιγά πρός ένα πελώριο ξερό 
έλατο πού ήταν κοντά καί πού τό 
έκοψε μέ τόν μπαλτά του. Πέρασε 
δλη τήν ήμέρα κόβοντας τά κλαδιά 
καί τροφοδοτώντας τήν φωτιά.

Ή νύχτα ξανάρθε τόσο άγωνιώ- 
δης, δσο κΓ ή προηγουμένη, άλλά

χειρότερη γιατί ή άνάγκη τού ύ
πνου γινόταν ολοένα πιό άκατανί
κητη. Ό Χένρυ, πού νύσταζε καί 
σχεδόν μισοκοιμόταν, είδε τήν λύ
καινα νά τόν πλησιάζη τόσο κον
τά, πού άρπαξε μέ μηχανική κίνη
σί ένα δαυλί καί τήν χτύπησε στό 
ρύγχος. Ή λύκαινα έκανε ένα άπό- 
τομο πήδημα καί οϋρλιαξε άπό τόν 
πόνο. *0 Χένρυ ένοιωσε τήν μυρω
διά τής καμένης σάρκας καί κύτ
ταζε τό ζώο νά κουνά έξαλλο τό κε
φάλι του.

’Έπειτα, άπό φόβο μήπως άτο
κοι μηθή, ό Χένρυ έδεσε στό δεξί 
χέρι του ένα κλαδί τού έλατου, ώ
στε νά τόν ξυπνήση τό κάψιμο δταν 
θά καιγόταν τό κλαδί. Αυτό τό έπα- 
νέλαβε άρκετές φορές: Κάθε φορά 
πού ή φλόγα έφθανε στό χέρι του 
καί τόν ξυπνούσε άπότομα, άνάδευε 
καί τροφοδοτούσε τήν φωτιά καί πε- 
τούσε στούς λύκους άναμμένα δαυ
λιά πού τούς κρατούσαν γιά λίγο 
σέ άπόστασι. Μιά στιγμή, ωστόσο, 
τό κλαδί, πού ήταν κακά δεμένο, 
λύθηκε άπό τό χέρι του χωρίς νά 
τό άντιληφθή κΓ ό Χένρυ, πού άτο
κοι μήθηκε είδε δνειρο.

Τού φάνηκε, δτι βρισκόταν στό 
Φρούριο Μάκ Γκάρρυ, πού ήταν ζε
στό καί άνετο καί δ,τι έπαιζε μ’ 
έναν συνάδελφο. Τό Φρούριο, ήταν 
πολιορκημένο άπό λύκους πού ούρ
λιαζαν μπροστά στά κάγκελλα τής 
εισόδου. Ό Χένρυ καί ό συνάδελ
φός του, σταματούσαν, κάθε τόσο, 
τό παιχνίδι τους, άκουγαν τους λύ
κους καί γελούσαν μέ τίς μάταιες 
προσπάθειές τους. ’Αλλά ξαφνικά, 
άκούσθηκε ένα δυνατό τρίξιμο. Ή 
πόρτα είχε υποχωρήσει καί οί λύ
κοι όρμούσαν μέσα, ολόισια εναν
τίον τού Χένρυ καί τού συναδέλφου 
του, ουρλιάζοντας άκόμα πιό δυνα
τά. ’Εκείνη τήν στιγμή ό Χένρυ, 
ξύπνησε κΓ ή πραγματικότητα συ
νέχισε τό όνειρό. Οί λύκοι πού ούρ
λιαζαν ήσαν έπάνω του. "Ενας εί
χε κΓ δλας δαγκώσει τό μπράτσο 
του. Μέ μιά παρόρμητη κίνησι, ό 
Χένρυ πήδησε στή φωτιά κΓ ό λύ
κος τόν άφησε, άφού δμως άφησε ένα 
πλατύ σχίσιμο στήν σάρκα του.

Άρχισε τότε μιά μάχη φλογών. 
Καθώς τά χοντρά γάντια του προ
στάτευαν τά χέρια του, ό Χένρυ μά
ζευε τά άναμμένα κάρβουνα μέ τή 
φούχτα καί τά πετούσε σ’ δλες τίς 
διευθύνσεις. Ή κατασκήνωσι ήταν 
ένα ηφαίστειο σέ δράσι. Ό Χένρυ, 
ένοιωθε τό πρόσωπό του νά πρήζε
ται, τά βλέφαρα καί τά ματοτσίνου- 
ρά του καψαλίζονταν καί ή ζέστη 
πού αισθανόταν στά πόδια του, γι
νόταν άνυπόφορη. Κρατώντας ένα 
δαυλί σέ κάθε χέρι, τόλμησε νά κά
νη μερικά βήματα έμπρός. Οί λύκοι 
είχαν υποχωρήσει.

Τούς πέταξε τά δύο δαυλιά, πά
τησε στό χιόνι γιά νά δροσίση τά 
πόδια του. Δέν άπέμεναν πλέον ίχνη 
άπό τά δύο σκυλιά. Εΐχαν ΰποστή 
τήν τύχη τών άλλων. Πιθανώτατα κΓ 
ό ίδιος θά εΐχε σέ λίγο τήν ’ίδια 
τύχη.

— Δέν μέ φάγατε άκόμα! φώνα
ξε μέ άγρια φωνή στά πειναλέα 
ζώα, πού άπάντησαν μέ γενική άνα- 
ταρραχή καί ούρλιάσματα.

(Συνεχίζεται)
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# ΠΑΙΔΙΚΑ Φ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Φ
Ό καταζητούμενος

Ό άστυνόμος Μάρσαλ κύτταζε προσεκτικά τίς όκτώ φωτογραφίες. "Ενας άπό αυ
τούς είχε κάνει ένα έγκλημα καί τόν καταζητούσαν. 'Επειδή ύπήρχε ή πληροφορία 
πώς θά έφθανε στό Σικάγο μέ τήν ταχεία των 11 καί 30', πήγε στό σταθμό νά τόν 
συλλάβη. Ποιόν συνέλαβε,·

01 τρεις κύκλοι
=τ

01 τρεις αύτοί κύκλοι βρίσκον
ται μέσα σέ ίδια τετράγωνα. Μπο
ρείτε, άν άφαιρέσετε έξη (6) άπό 
τά σπίρτα πού σχηματίζουν τά τε
τράγωνα αύτά, οι τρεις κύκλοι νά 
βρεθούν σέ διαφορετικών (ό κα
θένας) διαστάσεων τετράγωνα;

Άπό τό βαρέλι Τό άτελείωτο πλακόστρωμα

1
1

Μαυρίστε τά τμήματα τού σχεδίου σύτοΰ πού πε
ριέχουν μιά τελεία, θά σχηματισθή τότε ή εικόνα έ- 
νός ταβερνιάρη πού «πιάνει» κρασί άπό ενα βαρέλι.

Αναλογία καί συμμετρία

Ό τεχνίτης αύτός θέλει νά συμπλήρωσή τό κενό άπό τά πλακάκια, 
πού βλεπετε στό πάνω μέρος τής εικόνας. Μετά άπό σκέψι βρήκε πώς 
τρία άπό τά άριθμημένα συγκροτήματα άπό πλακάκια ταιριάζουν α
κριβώς. Ποιά διάλεξε;

Τά τρίγωνα

Τί σχέδιο πρέπει νά τοποθετηθή στήν άσπρη θέσι τοΰ 
ντόμινου, ώστε νά ΰπάρχη αναλογία καί συμμετρία μέ 
τά ύπόλοιπα;

Πόσα τρίγωνα άποτελοΰν τό 
άστρο αύτό;
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Oi άπίστευτες ιιεριπέτειες του TIM, τού KIM καί too NIK

Oi μικροί αστροναύτες

0
 ΝΤΕ·I BY τούς περίμενε κοντά ατό 

τζιπ, πού ήταν φορτωμένο κι’ έτοιμο 
νά ξεκινήση. Ό Τίμ έκατσε στό τιμό
νι, ένώ ό Νίκ κΓ ό Κίμ στριμώχθηκαν 

στό κάθισμα, πλάϊ του.
— Νά προσέχετε τον Τόμ, Ντέϊβυ, παράγ- 

γειλε ξανά ό Νίκ. Σέ σένα βασίζομαι.
— "Εννοια σας, ύποσχέθηκε ό νέος.
Τό μικρό πυραυλοκίνητο αμάξι, ξεκίνησε μέ 

ίλιγγιώδη ταχύτητα.
— Που πάμε; φώναξε ό Τίμ.
— Θά κάνουμε πρώτα δλο τόν γύρο άπό την 

κοιλάδα, ·μίλησε ό Νίκ. "Υστερα, θά πάμε νά 
έπισκεφθούμε καί τά βουνά. Θά ξεκινήσουμε 
άπό τόν λόφο του Λάντ.

Μόλις φθάσανε στό μικρό αυτό ύψωμα, εί
δαν μιά μικρή σιλουέττα, χωμένη μέσα στό σκά
φανδρο, πού τούς κύτταζε μέ άνασηκωμένο τό 
κεφάλι.

— Νά ό Τόμ, φώναξε ό Νίκ καί γύρισε τόν 
διακόπτη τής τηλεπικοινωνίας. "Ε, γειά σου 
Τόμ. Έδώ Νίκ, μ’ άκους καλά;

— Πολύ καλά, άποκρίθηκε τό αγόρι.
— Τί κάνεις έκεΐ;
— Σπέρνω καί μετράω τούς σπόρους, νά 

δω μετά πόσοι θά φυτρώσουν!
* — Εμείς πάμε νά δουλέψουμε στην κοιλάδα
καί θά γυρίσουμε μόλις αύριο. Νά προσεχής 
καί νά μην άπομακρύνεσαι πολύ άπό τόν άρ- 
χηγό.

— "Εννοια σας! Καλή άντάμωση, λοιπόν, 
αύριο!

Ό Τόμ σήκωσε τό χέρι νά τούς χαιρετήση 
καί τό αυτοκίνητο ξεμάκρυνε ξανά. Άφου κά
νανε κάμποσα χιλιόμετρα, έδωσε πιά ό Νίκ 
τήν διαταγή νά σταματήσουν.

— Λοιπόν; ρώτησε χαμογελώντας ό Τίμ. 
Τί θά κάνουμε τώρα; Νά στρώσουμε γιά κανέ
να πίκ - νίκ;

— Δέν ήρθαμε γιά διασκέδασι έδώ, άπο

κρίθηκε ό Νίκ. Πάρε μερικά άπό τά σακκούλια 
καί μάζευε τά δείγματα άπό τήν άμμο.

— Καλά, καλά, γκρίνιαξε ό Τίμ. Χαρά κι’ 
έργασία!

— ’Εγώ θά πάω στούς βράχους, δήλωσε ό 
Κίμ, παίρνοντας μαζί του ένα μικρό σκαλιστή
ρι καί μερικά πλαστικά σακκουλάκια.

Σέ λίγο oi φίλοι του τόν είδαν νά σκαλίζη 
προσεκτικά τό έδαφος άνάμεσα άπό τίς πελώ
ριες πέτρες, νά μαζεύη τό χώμα μέσα στίς σακ- 
κουλες καί νά τούς κολάη άμέσως μετά άπέξω 
καί τίς έτικέττες. Ό Νίκ πάλι άρχισε νά φω
τογ ραφίζη ένα - ένα τά βουνά.

Οι τρεις νέοι δούλευαν γρήγορα καί συστη
ματικά, χωρίς περιττά λόγια. 'Όταν τελείωσαν 
τήν έρευνα στή μία ζώνη, άνέβαιναν ξανά στό 
αμάξι τους καί συνέχιζαν μερικά χιλιόμετρα 
παρακάτω. Ό ήλιος είχε χαθή πιά πίσω άπό 
τά βουνά καί ή κοιλάδα σκεπαζόταν αργά - άρ- 
γά ji’ ενα μυστηριώδες σκοτεινό πέπλο.

Ό Κίμ έτοιμάστηκε νά στήση τήν φορητή 
τους τέντα πού είχε τό σχήμα τής γήϊνης σφαί
ρας, δταν μέ μιας έβγαλε μιά φωνή :

— "Α, γιά δέστε έκεΐ άπέναντι!
Οι δύο σύντροφοί του, κύτταξαν δπου τούς 

έδειχνε ό φίλος τους. Πάνω στόν σκοτεινό λό
φο, ξεπρόβαλε μέ μιας ένα μικρό βοτάνι, πού 
φωσφόριζε δυνατά σάν ένα σμάρι άπό πυγο
λαμπίδες.

— ΤΩ! ψιθύρισε ό Νίκ μέ θαυμασμό. Λέτε 
νά είναι ή άγλαόφωτη; Τό μυθικό «βοτάνι τής 
σελήνης»;

— Γιά δέστε, φωτίζει σάμπως νάναι ένα ά- 
ληθινό άστέρι, πρόσθεσε ό Τίμ»

'Ωστόσο, μόλις πήγαν νά ζυγώσουν πιό 
κοντά στό ύψωμα γιά νά περιεργασθουνε κα
λύτερα τό φυτό, είδαν γεμάτοι κατάπληξι πώς 
έχασε μέ μιας τό φεγΥοβόλημά του, ένώ ό λό
φος τυλίχτηκε ξανά στό σκοτάδι.

— Γιατί έγινε αυτό; έκανε μέ άπορία ό
Κίμ.

— Τότε, λοιπόν, δέν υπάρχει καμμιά άμφι- 
βολία πιά! φώναξε 6 Νίκ χαρούμενα. Αυτή εί
ναι ή άγλαόφωτη! 'Η λαμπηδόνα πού φωσφορί
ζει στό σκοτάδι, μά άπό μακρυά μονάχα! Μό
λις τήν πλησιάση κανένας, χάνεται ή φωσφο
ρική δύναμί της.

— Λές νάναι αυτός ό λόγος ή' έπειδή φο
ράμε τίς μαγνητικές στολές μας; Θάμουνα πο
λύ περίεργος νά δοκιμάσω νά τήν σιμώσω χωρίς 
τό σκάφανδρο.

— Μόνο μέσα στό έργαστήριο μπορεί νά 
γίνη τό πείραμα. Καί γι’ αύτό, άς περιμένουμε 
τό φως τής ήμέρας. Νά βγάλουμε πρώτα τίς φω
τογραφίες του φυτού μέ τόν λόφο πού βρέθηκε 
κΓ υστέρα νά πάρουμε κι’ ένα δείγμα μαζί μας, 
γιά νά τό δώσουμε νά τό μελετήσουν oi έπι- 
στήμονες. Ξέρετε τί μεγάλη άνακάλυψι είναι αυ
τή γιά τόν πλανήτη μας; "Ενα βοτάνι πού 
είναι μισό φυτό καί μισό ουράνιο σώμα! Αύ
ριο λοιπόν, πρωΐ - πρωί, μάς περιμένει πολλή 
δουλειά!

Ωστόσο, τό άλλο πρωί, μόλις φώτισε ξανά 
ό Δίας τόν ουρανό καί οί νέοι έτοιμάστηκαν 
ν’ άρχίσουν τήν έργασία τους, είδαν μέ μιας 
μιά μικρή γνώριμη σιλουέττα νάρχεται κατα
πάνω τους, κάνοντας μεγάλες χειρονομίες.

— Ό Τόμ, είπε ό Κίμ. Κάτι θά συμβαίνη.
— Θέλω νά σάς μιλήσω, έγνεψε ό Τόμ καί 

ό Νίκ άνοιξε άμέσως τό ραδιοτηλέφωνο.
— ΤΗρθαν... κΓ άλλαξα γνώμη, άκούστηκε 

ή λαχανιασμένη φωνή τού παιδιού.
— Ποιοι ήρθαν καί ποιά γνώμη άλλαξες;
— Οί άνθρωποι άπό τόν ’Απόλλωνα. ΚΓ άν 

είναι κΓ έ κείνος μαζί τους, θά σάς τόν 
δείξω...

— Δέν φοβάσαι πιά; ψιθύρισε ό Νίκ.
— Πολύ! ’Αλλά... μολοντούτο, θά σάς τόν 

δείξω.
Οι νέοι δέν τόν ρώτησαν γιατί άλλαξε γνώ^ 

μη. Πήδηξαν γρήγορα στό τζιπ, παίρνοντας τό 
παιδί μαζί τους καί ξεκίνησαν τρέχοντας πίσω 
γιά τήν βάσι τους.

— Εμείς θά κάτσουμε στό γραφείο τού κυ
ρίου Φοίβου, δπου θά περάσουν οί καινούργιοι 
έπιβάτες γιά τόν έλεγχο, είπε ό Νίκ. "Αν λοι
πόν δέν μπορέσης ν’ άναγνωρίσης τό πρόσωπο 
τού άντρα, προσπάθησε τότε νά θυμηθής τή 
φωνή του.

Ό Τόμ έκατσε άνάμεσα άπό τόν Νίκ καί 
τόν Κίμ, πλάϊ στόν άρχηγόΛΌ Τίμ έμεινε δρ- 
θιος ξωπίσω τους. Οί πρώτοι άντρες άπό τό 
συνεργείο γιά τήν έπιστημονική έρευνα, άρχι
σαν νά παρελαύνουν άργά, άπαντώντας στίς 
σύντομες έρωτήσεις τού άρχηγού.

—"Ονομα;
— Τζών Λάιιπυ. Ή γυναίκα μου, Μαρία, 

καί τά δυό παιδιά μου.
— Είδικότης;
— Γ εωπόνος.
— Έν τάξει. Περάστε. Ό έπόμενος.
— Άντρέας Κάρικαμ, είπε ένας νέος στρογ

γυλοπρόσωπος άντρας μ’ ένα άνοιχτόκαρδο γέ
λιο. "Αγαμος. Είμαι γεωλόγος καί ζήτησα νά 
συμπεριληφθή τό ονουά μου στήν όμάδα τών 
εξερευνητών τής κοιλάδας.

— Έν τάξει! Γιά τήν δουλειά σας θά μι
λήσουμε άργότερα. Ό άλλος τώρα.

Συνεχίζεται
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’Αλλά σέ μερικά ά- 
πομονωμένα μέρη, 
οΙ άρχαίες θρησκεί
ες ζοϋν άκάμα. "Ο
πως στήν ψαράδικη 
φυλή Τουγκόντα.

Οί Τουγκόντα καταδύονται 50 καί 
150 πόδια στό βυθό, μέ τή βοή
θεια μόνο μιας βαρείας πέτρας.-

-nsr—σΧ- 0>

Καί στήν έποχή των 
καλλιεργημένων μαρ- 
γαριταριών, αύτοί άκό- 

Ι:μη ψάχνουν καί βρί-ej 
Ιοκουν.,.^ϊί?

...τούς απανιώτερους θησαυρούς τής 
θάλασσας, τά μαύρα μαργαριτάρια.

7 7;

Είναι αλήθεια, 
Οάνταομα, ότι 
φυλή Τουγκόντα 
ύπηρετεί ένα θεό 
μισό άνθρωπο, μι- 

ψάρι

Λέν είμαι 
άρμόδιος 
νά κρίνω.

τουςθ7--0™" HAIF- 
ΓΣωστά, c. 
άλλά ένας 

(θεός, ό μι·' 
σός ψάρι, 1 
μισός άν
θρωπος...

Ένα παλιό πλοίο άράζε 
■σ' ένα παραθαλάσσιο 
χωριό

.Προσπάθησε νά κάνης1' 
καμμιά άνταλλαγή σή
μερα. Δέν έχουμε
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Ή
έξυπνη

χωριατοπούλα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΓΚΡΙΜ

ΙΑ ΦΟΡΑ κι' έναν καιρό ήταν ένας φτωχός χωρικός 
πού ζοΰσε μέ τήν μοναχοκόρη του σ’ ένα μικρό σπι
τάκι. Επειδή δέν είχαν καθόλου γή νά καλλιεργήσουν 
καί νά μπορούν νά ζοϋν καλύτερα, είπε μιά μέρα ήΜ

κόρη.
— Νά ζητήσουμε άπό τόν βασιλιά μας ένα κομμάτι γη.
Ό βασιλιάς τούς λυπήθηκε πράγματι καί τούς χάρισε 

μιά γωνίτσα μέ γρασίδι, γιά νά τήν σκάψουν καί νά φυτέψουν 
σπόρους καί μερικά φρούτα.

Μιά μέρα, έκεί πού έσκαβαν, βρήκαν ένα γουδί γεμάτο 
χρυσάφι.

— "Ακούσε, είπε ό πατέρας στήν κόρη, μιά καί ό βασι
λιάς μας είναι τόσο καλός καί μάς χάρισε αυτό τό χωράφι, 
πρέπει κι' έμεΐς νά τού δώσουμε τό γουδί.

Ή κόρη δμως δέν συμφωνούσε καί είπε:
— Πατέρα μου, πρέπει πρώτα νά βρούμε καί τό γουδοχέρι 

καί νά τά δώσουμε καί τά δύο μαζί. Γι’ αύτό μείνε έκεί πού 
είσαι.

Ό χωρικός όμως δέν τήν ακούσε. Πήρε τό γουδί καί πήγε 
νά τό προσφέρη στόν βασιλιά γιά νά τόν εύχαριστήση. Ό
βασιλιάς τόν ρώτησε μήπως βρήκε καί τό γουδοχέρι. Καί 
όταν ό χωρικός είπε ότι δέν τό είχαν βρή ακόμα, διέταξε 
νά τόν ρίξουν στήν φυλακή, μέχρι νά βρεθη καί τό άλλο κομ
μάτι. Μάταια παραπονιόταν ό χωρικός. Κάθε μέρα τού έ
φερναν ο'ι φύλακες νερό καί ψωμί, άλλά ό φτωχός χωρικός 
δέν τό άγγιζε. Τόν άκουγαν μόνο νά άναστενάζη:

— "Αχ! "Αν άκουγα τήν κόρη μου! "Αχ!
Οί φύλακες πήγαν τότε καί τό είπαν στόν βασιλιά κι’ έ- 

κεΐνος διέταξε νά τόν φέρουν μπροστά του, γιά νά μάθη γιατί 
τό έλεγε αύτό.

— Τί σοϋ είπε ή κόρη σου; τόν ρώτησε.
— Μέ συμβουλέυσε νά μήν φέρω τό γουδί πριν βρούμε τό 

γουδοχέρι.
— ’Αφού έχεις μιά τόσο έξυπνη κόρη, πές της νά έλθη α

μέσως έδώ.
"Οταν ή χωριατοπούλα παρουσιάστηκε στόν βασιλιά, έ- 

κεινος τής πρότεινε νά τού λύση ένα αίνιγμα, γιά νά δή πόσο 
έξυπνη ήταν. "Αν τά κατάφερνε, θά γινόταν γυναίκα μου. Ή 
κοπέλλα δέχτηκε καί τότε είπε ό βασιλιάς:

— "Αν έλθης σέ μένα άντυτη άλλά όχι γυμνή, χωρίς νά ίπ- 
πεύης άλλά ούτε καί μέσα σέ άμάξι, χωρίς νά περπατάς ούτε 
άπ’ τόν δρόμο ούτε έκτος δρόμου, τότε θά σέ παντρευτώ.

Ή κόρη τού χωρικού πήγε άμέσως σπίτι της, έβγαλε όλα 
της τά ρούχα γιά νά είναι άντυτη καί τυλίχτηκε μ’ ένα ψαρά
δικο δίχτυ γιά νά μήν είναι γυμνή. "Επειτα νοίκιασε ένα γαϊ- 
δρυράκι καί έδεσε τήν μία άκρη τού διχτυού στήν ούρά του, 
γιά νά τήν τραβάη. Τό γαϊδουράκι χρειάστηκε νά βαδίση έ- 
πάνω σέ μιά σιδηροτροχιά, όπου ή κοπέλλα άκουμποΰσε μόνο 
ένα δάχτυλο τού ποδιού της κι' έτσι χωρίς νά περπατά, δέν 
βρισκόταν ούτε έπί τού δρόμου, οϋτε έκτός δρόμου.

Ξεκίνησε, λοιπόν, καί σέ λίγο παρουσιάστηκε στόν βασι
λιά. 'Εκείνος εύχαριστήθηκε μέ τήν εξυπνάδα της, έλευθέρω- 
σε τόν πατέρα της καί τήν πήρε γυναίκα του, προσφέροντάς 
της όλα του τά άγαθάι

Πέρασοτν έτσι πολλά χρόνια καί μιά μέρα ό βασιλιάς πη
γαίνοντας στό παλάτι, πρόσεξε ότι μπροστά στό παλάτι του 
είχαν σταματήσει διάφ^μΐΜ»^ρικοί μέ τά άμάξια τους. ”Αλ·

'·,-λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

λοι είχαν μαζί τους βόδια καί άλλοι άλογα, Έκεί ήταν κι' έ
νας χωρικός μέ τρία άλογα καί ένα πουλάρι. Σέ μιά στιγμή 
τό πουλάρι ξέφυγε άπ’ τό άμάξι του καί πήγε καί στάθηκε 
άνάμεσα σέ δυό βόδια ένός άλλου. ΟΙ χωρικοί άρχισαν τότε 
νά τσακώνωνται καί νά φωνάζουν καί έκεϊνος πού είχε τά 
βόδια ήθελε νά κρατήση τό πουλάρι, ένώ ό άλλος έπέμενε 
ότι ήταν δικό του. Ό καυγάς έφθασε στόν βασιλιά, ό όποιος 
διέταξε νά μείνη τό πουλάρι όπου έχει σταθή. Κι’ έτσι, ό χωρι
κός μέ τά βόδια τό κράτησε γιά τόν έαυτό του. ‘Ο άλλος 
δμως άρχισε νά κλαίη καί νά διαμαρτύρεται. Κι’ έπειδή είχε 
άκούσει ότι ή βασίλισσα ήταν πολύ δίκαιος άνθρωπος, πα
ρουσιάστηκε μπροστά της καί τής είπε τό παράπονό του. Μετά 
τής ζήτησε νά τόν βοηθήση νά ξαναπάρη τό πουλάρι του, μιά 
κι’ έκείνη θά τόν καταλάβαινε, γιατί ή καταγωγή της ήταν 
άπ’ τόν δικό του κόσμο.

— θά σέ βοηθήσω, είπε ή βασίλισσα, άν μοϋ ύποσχεθής 
ότι δέν θά μέ προδώσης στόν βασιλιά. Αύριο τό πρωΐ, μόλις 
δής τόν βασιλιά νά βγαίνη, στάσου στόν δρόμο άπ’ όπου θά 
περάση, πάρε ένα δίχτυ καί κάνε σάν νά ψαρεύης μέ δύναμι, 
τραβώντας το κάθε τόσο σάν νά ήταν γεμάτο ψάρια. 'Όταν 
σέ ρωτήση ό βασιλιάς τί κάνεις, θά τού πής αύτό πού θά 
σοΰ πώ.

"Ετσι κι’ έγινε. Τήν έπομένη, περνώντας ό βασιλιάς, είδε 
τόν χωρικό νά ψαρεύη. "Εστειλε, λοιπόν, τόν υπηρέτη του νά 
μάθη τί έκανε έκεί αυτός ό παλαβός.

— Ψαρεύω, άπάντησε ό χωρικός.
— Μά πώς, άφοΰ δέν υπάρχει νερό;
— "Οπως δυό βόδια μπορούν ν’ άποκτήσουν ένα πουλάρι, 

έτσι κι’ έγώ μπορώ νά πιάσω ψάρια στήν ξηρά.
"Οταν τό άκουσε ό βασιλιάς, διέταξε νά φέρουν μπροστά 

του τόν χωρικό καί τόν ρώτησε ποιος τού είχε πή νά δώση 
αύτήν τήν άπάντησι. Ό χωρικός δέν μιλούσε, άλλά τόση ήταν 
ή έπιμονή καί οί φοβέρες τού βασιλιά, πού στό τέλος αναγκά
στηκε νά όμολογήση ότι ή βασίλισσα τόν είχε συμβουλεύσει 
νά κάνη έτσι. Ό βασιλιάς άφησε τότε άμέσως τόν χωρικό έ- 
λεύθερο, φρόντισε νά τού δώση πίσω τό πουλάρι του, άλλά 
όταν γύρισε στό παλάτι, είπε στήν γυναίκα του;

— ’Επειδή δέν είσαι έν τάξει άπέναντί μου, δέν σέ θέλω 
πιά γιά γυναίκα μου. Φύγε γρήγορα άπό κοντά μου καί πή
γαινε έκεί άπ' όπου ξεκίνησες, μαζί μέ τούς χωρικούς. Σοΰ 
έπιτρέπω μόνο φεύγοντας νά πάρης μαζί σου ένα πράγμα 
πολύ άγαπητό σου, σάν δώρο άποχαιρετισμοΰ.

Ή νεαρή βασίλισσα δέχτηκε, άγκάλιασε καί φίλησε τόν 
άνδρα της καί ζήτησε μόνο νά πιοΰν κάτι γιά αποχαιρετισμό. 
Μέσα στό κρασί όμως τού βασιλιά έβαλε ένα δυνατό υπνω
τικό καί σέ λίγο έκεϊνος κοιμόταν βαθειά. "Επειτα ή βασίλισ
σα τόν έβαλε μαλακά σ’ ένα ώραίο άμάξι καί τόν μετέφερε 
στό φτωχό σπιτάκι τού πατέρα της, όπου κοιμόταν δυό μέρες.

'Όταν ξύπνησε καί κύτταξε γύρω του, φώναξε:
— ΠοΟ βρίσκομαι; Καί άρχισε νά φωνάζη τούς ύπηρέτες 

του, άλλά δέν άκουγε κανείς.
Ή γυναίκα του τόν πλησίασε τότε καί τού είπε;
— ’Αγαπημένε μου βασιλιά, μοΰ είπατε ότι μπορώ φεύγον

τας νά πάρω μαζί μου ό,τι πιό άγαπητό έχω στόν κόσμο. Γι’ 
αύτό κι' έγώ πήρα έσάς.

Ό βασιλιάς συγκινήθηκε άπό τήν άφοσίωσι τής γυναίκας 
του καί δάκρυσε. Τήν πήρε, λοιπόν, καί γύρισαν στό βασιλικό 
παλάτι, όπου έζησαν εύτυχισμένοι ώς τόν θάνατο.
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οι avfipcs λενε καλημερα με
MENNEN

[γύρισμα τελείωσε. Γρήγορα MENNEN after shave.Μμ... ιι δροσιά..Τι πρωτόγνωρη πνοή φρεσκαδαβ.Ειναι το άγγιγμά ms fipooias 
fftNNEN. Tns pova6wns ckciviis bpooias μενθοληβ, που δροσιζει ίο πρόσωπό xupis να καιη, αναζωογονεί ίο δέρμα, επουλώνει 
s αμυχεβ και απομακρυνει ιην αφυδαιωση.Μ Ε Ν Ν Ε Ν after shave.Μια λοσιον για μεια ίο Ξύρισμα που χρησιμοποιούν καθημερινό

100 εκατομμύρια ανδρεβ σε κάθε γωνία ins yns. ______

sssgsg
THE MENNEN COMPANY ihlewYork-London-Paris.
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Χαρητε καί οεϊς κάδε όμορφη θΐιγμή 
μέιήυ όυυαμική γοητεία 8*4

fΌπως εκατομμύρια Ευρωπαίοι, άνθρωποι μοντέρνοι 
πού ξέρουν να χαροϋν την ζωή* 

γυναίκες μέ πολλή θηλυκότητα, άνδρες μέ πολύ ανδρισμό.

Σδς τήν προσφέρει τό ΝΕΟ DEODORANT 8X4, 
τό είδικό άποσμητικό γιά τήν περιποίησι 
τοδ σώματος. Τό ΟΚΤΩ ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ, 
προλαμβάνει τήν δημιουργία τής κακοσμίας 
τοϋ ιδρώτα, φρεσκάρει τήν έπιδερμίδα καί 
τυλίγει τό κορμί μέ τήν δροσερή 
καί διακριτικά άρωματισμένη πνοή του, 
πού κρατάει ώρες καί ώρες...........

Ή πολλαπλή δράσις τοϋ 8X4 έξασφαλίζει 
τό ύπέροχο συναίσθημα τής σιγουριάς, χαρίζει 
καινούργια ελξι καί προσθέτει στήν προσωπική σας 
γοητεία, τήν δυναμική γοητεία 8X4.
Τώρα μπορείτε νά χαίρεσθε, άκόμη περισσότερο, 
κάθε όμορφη στιγμή τής ζωής σας.
Τρία άληθινά ξεχωριστά άρώματα, charme, sport, 
tabac, σας βοηθοϋν νά διαλέξετε τό δικό σας.

hW) Sy/68

8Χ4. Σύμβολο όυυαμικής γοητείας.

DEODORANT 8x4 'Ακόμα Ινα προϊόν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:43 EEST - 3.236.241.27


