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Τό ωραιότατο αυτό δείγμα τη ς  αρχιτεκτονικής τω ν  αρχών του αιώ
να, θαύμαζαν οσοι περνούσαν από τόν αριθμό 5 6  τη ς  όδοϋ Γ '  Σ ε 
πτεμβρίου. Σ έ  λίγο όμως κανείς δεν θά τό θαυμάζει. 'Ό π ω ς  βλέ
πετε, είναι «έτοιμον πρός κατεδάφ ισιν» καί τη  θέση του θά πάρει 
ακόμα ένα απρόσωπο κτίριο τη ς  ’Αθήνας, χω ρ ίς  μνήμες. Βέβαια  
τά  πράγματα είναι πολύ προχωρημένα καί δέν φαίνεται νά υπάρχει 
καμία ελπίδα σωτηρίας. 'Ό μ ω ς  ή οικονομολόγος - πολεοδόμος; κ. 
’Ά ννα  Κουσκούρη, ή οποία μάς έστειλε καί την φωτογραφία, έχει 
νά προτείνει μία λύση: σύμφωνα μέ μία τεχνική πού εφαρμόζεται 
πολύ στό εξω τερικό, διατηρείτα ι ή πρόσοψη ενός πατροπαράδοτου 
κτιρίου όπως είναι, καί τό νέο κτίσμα χ τίζε τα ι έπειτα από μία από- 
στάση. Τόσο οι ιδ ιοκ τήτες όσο καί 6 αρχιτέκτονας δέν θά μπορούσαν 
νά σκεφτούν κ ι’ αυτή τή  λύση, δίνοντας ένα πρώτο παράδειγμα 

καλής θελήσεως άξιο νά βρεϊ μ ιμητές σ ’ ολόκληρη τήν  ' Ελλάδα;

•Η  πρώτη μέρα...

Καί ξαφνικά λουλούδιασαν ο! 
γωνιές τών δρόμων. Χοροπη
δώντας, λίγο άπό τήν πρωινή 
ψύχρα, άλλά πιό πολύ άπό τήν 
ανυπομονησία τους γιά τήν και
νούργια χρονιά πού αρχίζει, τά 
οκ-ολιαρόπουλα τού Δημοτικού 
περίμεναν χθές τά λεωφορεία, 
τους ή περπατούσαν γρήγορα, 
γιά νά προλάβουν τό κουδούνι. 
’Ήταν χαρά νά τά βλέπεις. "Ολα 
καινούργια, ποδιά, τσάντα, κασ- 
σετίνα, ξοφλημένα μ’ ένα φιλί 
κι ένα «Καί τού χρόνου, μπαμ
πά». Καλοπλυμένα τά πρόσωπα, 
λουσμένα τά μαλλιά, πού τό χέ
ρι τής μάνας είχε χτενίσει προ
σεκτικά. «Ή  πρώτη μέρα τού 
σχολειού είναι ή μόνη πού άξί- 
ζει», έθεσε ρεαλιστικά τό ζήτη
μα στούς δικούς της ή δεκάχρο
νη μαθήτρια. Νά μήν νομίσουν 
πώς θά χαίρεται έτσι καί κάθε 
μόρα...

Λίγο πριν απ’ τά μεσάνυχτα...

Γιά καφέ μόνον, έφθασε προ
χθές τό βράδυ στή Γαλλική Πρε
σβεία ό πρώην πρέσβυς τής 
Γαλλίας σιτή χώρα μας κ. Μπα- 
γιάνς. «Γιά νά πεϊ μιά καλη
σπέρα, δπως είπε χαρακτηριστι
κά, καί γιά νά συναντήσει με
ρικούς παλιούς φίλους». Καί 
βρήκε πράγματι, πολλούς γνω
στούς, καθισμένους στά μεγάλα 
σαλόνια νά κουβεντιάζουν ευ
χάριστα μετά τό δείπνο πού εί
χαν δώσει ό Γάλλος πρέσβυς 
καί ή κ. Ζάν Μαρί Μεριγιόν, 
πρός τιμήν τοΰ αρχισυντάκτου 
τής «Μόντ» κ. Ά ντρέ  Φονταίν. 
’Άλλωστε, ό κ. Μπαγιάνς δέν 
έχασε ποτέ τήν επαφή του μέ 
τή χώρα μας. Φθάνει νά άναφέ- 
ρετ κανείς, πώς, αυτή τή φορά, 
γύριζε μόλις στήν ’Αθήνα, άπό 
τρίμηνες διακοπές στό έξοχικό 
του σπίτι, σέ μιά άπό τίς λίγες 
μυστικές γωνιές τής Ελλάδος 
στήν Άμαλιάιπσλη. Πρόκειται 
γιά ένα χωριό παλιό —  χτισμέ
νο άπό τή βασίλισσα ’Αμαλία 
γιά τούς ψαριανούς πρόσφυγες 
—  πού βρίσκεται κοντά οτόν

'Αλμυρό. ’Εκεί, ό κ. Μπαγιάνς 
έχει άπό χρόνια ένα μεγάλο 
κτήμα μέ πολλές έληές, άπάνω 
στή θάλασσα, στό όποιο συνηθί
ζει νά μένει πολλούς μήνες τό 
χρόνο.

’Ό χ ι έμπορος, αλλά νομικός...
...μάς τηλεφώνησε ό κ. Κώστας 
Σημίτης, άδελφός τού καθηγητή

Σπόρου Σημίτη, νεοδιορισμένου 
στήν πολύ έμπιστευτική θέση 
τού διευθυνίτού τής «Τραπέ- 
ζης Προστασίας ’Ηλεκτρονικών 
Στοιχείων» τής Δυτικής Γερμα
νίας. Σ έ χθεσινό μου σημείωμα 
είχα πράγματι γράφει οτι ή γερ
μανική άντιπολίτευση έφερε άν- 
τιρρήσεις στόν διορισμό τού 
καθηγητή έπειδή ό εγκατεστη

μένος στήν 'Ελλάδα άδελφός 
του άντιπροοωπεύει έργοοτάσιο 
τής ’Ανατολικής Γερμανίας, 'Ο 
κ. Κ. Σημίτης δέν άντιπροσω- 
πεύετ κανένα έργοστάσιο, γιά 
τόν άπλοόστατο λόγο οτι δέν 
είναι έμπορος άλλά νομικός. 
Μέ τήν ιδιότητά του αυτή ύ- 
πήρζε σύμβουλος έλληνικών καί 
ξένων έπιχετρήσεων, μεταξύ 
ττών οποίων καί τής άνατολικο- 
γερμανικής « ’Όρβο», άπό τό 
1964 ώς τό 1969, γεγονός πού 
προκάλεσε τήν άντίρρηση ένός 
Δυτικογερμανοΰ βουλευτσύ τής 
άντιπολιτεύοεως γιά τόν διορι
σμό τού άδελφού του σέ μιά 
τόσο έμπιστευτική ύπηρεσία τής 
Δυτικής Γερμανίας.

Καί τόν μέν Σπάρο Σημίτη, 
πολιτογραψημένο πιά Γερμανό, 
τόν έχασε ή 'Ελλάδα οριστικά, 
δπως τόσους άλλους διαπρεπείς 
"Ελληνες επιστήμονες πού ή 
χώρα μας δέν θέλει καί δέν έ
χει, φαίνεται, άνάγκη νά απορ
ροφήσει. "Ομως ό άδελφός του 
Κώστας, πού είχε διαφύγει τό 
1969 παράνομα στή Γερμανία *
(δπου έργάσθηκε άρχικά ώς έ- 
πιμελητής - υφηγητής τού ’Εμ
πορικού Δικαίου στό Πανεπιστή- 1 
μισ τής Κωνσταντίας καί άργό- 
τερα ώς τακτικός καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο τοΰ Γκίσσεν), 
έπέστρεψε οριστικά στήν Έλ- (
λάδα τό 1975. Σήμερα διδάσκει 
’Εμπορικό Δίκαιο στήν Πάντειο \ 
ώς τακτικός καθηγητής. (

”0  τέμπορα, ο... μούρες! 1

’Αλλιώς τά περίμενε κι άλ- ;
λιώς τά βρήκε. Ό  λόγος γιά >
τήν ΑΕΚ, πού πήγε στή Ρουμα- ¡
νία επιδιώκοντας μιά ισοπαλία, ,
γιά νά έχει εξασφαλίσει τήν ,
πρόκριση στό Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. ]
Ά λλά  ή ήττα της μέ 1— 0 άπό ι
τήν Τίργκαυ - Μούρες έκανε ά- t
νααόφευκτα τά λογοπαίγνια γιά ι
επιστροφή μέ κατεβαομένες... ι
μούρες καί μαδημένα τά φτερά ι
τού δικέφαλου άετοΰ.


