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χωροφυλακής
Ο ΚΤΩΒΡΙΟΣ

1970,

ΕΤΟΣ

Ιον- Τ Ε Υ Χ Ο Σ

ΙΟον

Κέντημα με
κλωστές
DM C

Ένα σεμαϊν άλλοιώτικο άπό τά ίίλλα, ένα σεμαίν πραγματικά άριστούργημα.
Θά τό κεντήσετε σέ ΚΑΜΒΑ ΜΠΕΖ No. 9 μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D.M.C. (ΝΤΕ-ΜΙ-ΣΕ) διπλή κλω
στή σέ σταυροβελονιά στά χρώματα:
Λαδί καφέ 829, Χρυσάφι 832, Πράσινο Σκούρο 935, Πράσινο "Ανοικτό 3347, Γκρενά 3685,
ΦούΕια 3687. P0C 3688. Λευκό. Σιέλ 813. Κίτοινο 444.

ΟΧΙ
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως σάς άνήγγειλε, πρό ολίγου, ύπό ποιους ορούς ήναγκάσθημεν νά κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά τής
’Ιταλίας έπιβουλευθείσης τήν άνεξαρτησίαν
τής Ελλάδος.
Κατά τήν μεγάλην αυτήν στιγμήν, είμαι
βέβαιος δτι κάθε Έλλην καί κάθε Έλληνΐς
θά έκτελέσωσι τό καθήκον των μέχρι τέλους
καί θά φανώμεν άντάξιοι τής ένδοξου ημών
Ιστορίας.
Μέ πίστιν εις τόν Θεόν καί τά πεπρωμένα
τής Φυλής, τό "Εθνος σύσσωμον καί πειθαρ
χούν ώς είς άνθρωπος, θά άγωνισθή ύπέρ βω
μών καί έστιών μέχρι τής τελικής Νίκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Ή αχ γμή έπέστη πού θά άγωνισθώμεν διά τήν
άνεξαρτησίαν τής 'Ελλάδος, τήν άκεροιότητα καί
τήν τιμήν της.
Μολονότι έτηρήσαμεν τήν πλέον κύστηράν ούδετερότητα καί ϊσην προς όλους, ή ’Ιταλία μή άναγνωρίζουσα εις ήμας τό δικαίωμα νά ζώμεν ώς έλεύθεροι "Ελληνες, μοί έζήτησε τήν 3ην πρωινήν τήν παράδοσιν τμημάτων τοϋ Εθνικού έδάφους, κατά τήν
ιδίαν αυτής βούλησιν καί μοϋ άνεκοίνωσεν ότι πρός
κατάληψιν αύτών ή κίνησις των στρατευμάτων της
θά ήρχιζε τήν 6ην πρωινήν. Άπήντησα εις τόν Ι τ α 
λόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ τό αίτημα, αυτό καθ’ έαυτό, καί μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον γίνεται τούτο,
ώς κήρυξιν πολέμου τής 'Ιταλίας κατά τής Ελλάδος.
Τώρα θά άποδείξωμεν έάν πράγματι εϊμεθα άξιοι
τών προγόνων μας καί τής έλευθερίας τήν όποιαν
μάς έξησφάλισαν οί προπάτορές μας.
Ό λ ο ν τό "Εθνος ας έγερθή σύσσωμον.
Άγωνισθήτε διά τήν Πατρίδα, τάς γυναίκας, τά
παιδιά σας καί τάς ίεράς μας παραδόσεις.
Νύν υπέρ πάντων ό άγων. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
28.10.1940

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
’Ανακοινωθέν ύπ’ άριθμ. 1
2 8 -1 0 -1 9 4 0
ΑΙ Ίταλικαί στρατιωτικά! δυνάμεις προσβάλλουν άπό τής 5.30' π.μ. σήμε
ρον τά ήμέτερα τμήματα προκαλύψεως τής Έλληνοαλβανικής μεθορίου. Αί
ήμέτεραι δυνάμεις άμύνονται τοϋ πατρίου έδάφους .
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8
— Ή δομή τού Σύμπαντος (Δρος
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(Λογοτέχνου-Ίστορικοΰ Γιάννη Ά ναπλιώ τη) ..................... 24
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30
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— Αΐ Ρωσοκινεζικαί σχέσεις (Δημο
σιογράφου κ. Νικολάου Ζώλη)
36
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Παναγιωτόπουλου) ...............
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Θά έλεγε κανείς δτι μετά τόν .Μαραθώνα,
τήν Σαλαμίνα, τό ΚοΟγκι, τό Άρκάδι, τό
Μανιάκι, τήν Γραβιά, κανένας άγών
Ελληνικός δέν θά είχε πιά νά παρου
σίαση κάτι καινούργιο καί ξεχωριστό.
"Ομως ήρθε ή εποποιία τοϋ 1940, κι’
άπό τότε ή άνθρωπότης άντελήφθη καί
βαθειά κατενόησε δτι δέν είναι οί "Ελλη
νες πού πολεμούν σάν ήρωες, άλλά είναι
οί ήρωες πού πολεμούν σάν "Ελληνες.

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣ1Α1
‘Αξιωματικοί - Άνθυπασπισταί*
Δραχ. 1 00
‘Υπαξιωματικοί - Χωροφύλακες
»
80
Πολιτικοί Υπάλληλοι - *Ιδιώται
>
100
Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί »
150
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ!
Πάσης φύσεως συνδρομηταί

Δολλάρια
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ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΥΩΤΗ
’Αντιστράτηγου
ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχουν ήδη παρέλθη 30 έτη, άφ’ δτου ή Φασι
στική ’Ιταλία τοΰ έπηρμένου δικτάτορος Μουσσολίνι έπετέθη άπροκλήτως και αίφνιδιαστικώς κατά τής Πατρίδος μας, καί ακόμη εις την
μνήμην των Πανελλήνων, αλλά καί όλων των
λαών τής γης, παραμένει άσβεστος καί ζωηρά
ή άνάμνησις τοΰ έπους τής 28ης ’Οκτωβρίου
1940 καί θά παραμένη έσαεί, έφ’ όσον τόν εύλογημένον αυτόν γεωγραφικόν χώρον θά κα
τοικούν άνθρωποι έλεύθεροι τό πνεύμα, τήν
σκέψιν καί τό φρόνημα.
Καί δικαίως, διότι τά Έθνη τά όποια επιθυμούν
νά έπιβιώσουν καί νά έπιτελέσουν τόν ιστορικόν
αυτών προορισμόν, οφείλουν νά ενθυμούνται
πάντοτε καί εις τούς αιώνας τήν ιστορίαν των.
Ή ιστορική μνήμη έξασφαλίζει τήν συνέχειαν
τοΰ Έθνους. Κάθε λαός ύποχρεοϋται νά ένθυμήται τάς καλάς καί τάς κακάς είσέτι πράξεις
τοΰ παρελθόντος του διά νά φρονιματίζεται καί
νά μή έπαναλαμβάνη τά σφάλματά του. Ή γνώσις τής ιστορίας οδηγεί εις τήν πρόβλεψιν τοΰ
μέλλοντος καί κατά τόν Εθνικόν ήμών ιστορι
κόν ΓΙαπαρρηγόπουλον συντελεί «εις τήν ήθικήν

τοΰ ’Έθνους ένθάρρυνσιν καί εις τήν έκπλήρωσιν
τών τιμιωτάτων αυτού πόθων».
Ή 28η ’Οκτωβρίου 1940, έν τούτοις, δέν είναι
εν άπλοΰν γεγονός, ώστε νά καταγράφεται εις
τήν ιστορίαν ώς στρατιωτικόν καί μόνον, έστω
καί εκπληκτικόν έπίτευγμα, άλλ' Αποτελείς έντο
νος φωτεινόν παράδειγμα άνδρείας καί αύτοθυσίας, εξ εκείνων τά όποια εις τήν παγκόσμιον
ιστορίαν διαδραματίζουν άποφασιστικόν ρόλον,
άλλάσσουν τόν ροΰν αύτής, γίνονται σύμβολον
καί φάρος καί οδηγός, καί καταγράφονται εις
τάς δέλτους ταύτης ώς ανεπανάληπτα μεγαλουργήματα.
Πέραν τών άνωτέρω, εις τήν βαθυτέραν της
έννοιαν, ή 28η ’Οκτωβρίου, ύποδηλοΐ καί Αντι
προσωπεύει καί πολλά έτι στοιχεία, τά όποια
συντιθέμενα, καθιστούν τήν ύπέροχον ταύτην
στρατιωτικήν νίκην γεγονός έξόχως μεγαλειώδες,
ισάξιον τών μεγάλων επιτευγμάτων καί προσφο
ρών πρός τήν Ανθρωπότητα τοΰ Ελληνικού
γένους κατά τήν πορείαν τής τρισχιλιετούς αυ
τού ιστορίας. Άποδεικνύει κατά τρόπον άνανιίλεκτον τήν ένότητα τοΰ Ελληνισμού, τήν κατ

έξοχήν δημιουργόν των μεγάλων αύτοΰ έργων
καί τήν ιστορικήν συνέχειαν τοΰ Ελληνισμού
διά μέσου των αιώνων. Συμβολίζει τό άδάμαστον
Ελληνικόν πνεύμα, τό πνεύμα τής άνδρείας καί
τοΰ ήρωϊσμοΰ, τό πνεύμα τής αύταπαρνήσεως
καί τής αυτοθυσίας, τό πνεύμα τής έλευθερίας
καί τής δικαιοσύνης, τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας καί των άλλων άρετών τοΰ αθανάτου Ε λ 
ληνικού πολιτισμού, τφν συμπυκνούμένΟν εις
τήν κορωνίδα πασών τών άρετών, τήν φιλοπα
τρίαν. Τον δρόμον τών ιστορικών πεπρωμένων
τής Ελλάδος διά μέσου τών αιώνων έφώτιζε καί
κατηύθυνε τό άδάμαστον τούτο Ελληνικόν
πνεύμα, τό καί βασικόν δημιουργικόν στοιχεΐον
τής ένδοξου ήμών ιστορίας. Κοινόν χαρακτη
ριστικόν γνώρισμα όλων τών άγώνων τού Ε λ 
ληνικού ’Έθνους, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι σήμερον, είναι ή προς τήν Πατρίδα φλο
γερή καί άσβεστος αγάπη, καί ή μέχρι θυσίας
άρνησις υποταγής εις τήν βίαν, ύφ’ οίανδήποτε
μορφήν καί συνθήκας καί έάν αύτη ένεφανίζετο.
Διά τούς λόγους τούτους καθ’ όλους τούς άγώνας
τοΰ Έθνους καί τάς έτέρας τούτου δραματικός
περιπετείας, ούδέποτε ύπελογίσθη ή υλική βία
ή έγένοντο οίοιδήποτε μετά τών έχθρών συμβι
βασμοί ή υποχωρήσεις. Πάντοτε ή Ελλάς έτάχθη άνεπιφυλάκτως άντιμέτωπος τών έπιδρομέων, καί πάντοτε προύμάχησεν ύπέρ τής άνθρωπότητος άνευ σκεπτικισμού, ύπολογισμοΰ ή
ανταλλάγματος.
Ή μοίρα αύτη τής Πατρίδος μας έταξεν ταύτην ως πρόμαχον τής έλευθερίας καί συνέβαλε
εις τήν καλλιέργειαν τών άρετών έκείνων, αΐτινες συνέθεσαν τον ύπέροχον χαρακτήρα τοΰ
Έλληνος καί τό μεγαλεϊον τής Ελληνικής
ψυχής. Τούτου ένεκεν, άπό τής έγκαταστάσεώς
των οί Έλληνες εις τήν γραφικήν ταύτην γω
νίαν τής γής, ούδέν έτερον πράττουν, παρά νά
φράσσουν τήν διέλευσιν τών βαρβάρων, καί νά
βροντοφωνοΰν δΤ όλων των τών δυνάμεων, διά
λογαριασμόν συμπάσης τής άνθρωπότητος,’ τήν
πρόθεσίν των νά θυσιασθοΰν μέχρις έσχάτων
χάριν τών άνθρωπίνων ιδεωδών, τοΰ πολιτισμού
καί τής^άνθρωπίνης άξιοπρεπείας.
— Τό «"Η τάν ή επί τάς» τών Σπαρτιατίδων,
— Τό «Μολών λαβέ» τών 300 τοΰ Λεωνίδου εις
τάς Θερμοπύλας προς τάς άνεξαντλήτους
άγριας όρδάς τών έξ ’Ασίας βαρβάρων,
— Τό «Τό^δέ τήν πόλιν σοι δούναι ούκ’ έμόν
έστιν οΰτ' άλλου τών κατοικούντων ένταΰθακοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως
άποθανοΰμεν καί ου φειδόμεθα τής ζωής ή
μών», τού ηρωικού άλλά τραγικού Αύτοκράτορος τής Βασιλευούσης Κωνσταντίνου τοΰ
Παλαιολόγου πρός τόν έτερον, έξ ’Ασίας
όμοίως όρμηθέντα βάρβαρον,
Τό « Ελευθερία ή Θάνατ ος» τών άειμνήστων
άπελευθερωτών τοΰ γένους κατά τό 1821,
— Τό «ΟΧΙ» πρός τούς έκ Βορρά βαρβάρους κατά
τούς άπελευθερωτικούς άγώνας τοΰ 1912-1913,
άποτελοΰν τά αιώνια συνθήματα τής φυλής
καί τούς ^ μεγάλους ιστορικούς σταθμούς τής
ένδοξου ^ Ελληνικής ιστορίας, τούς τονίζον
τας, κατά τρόπον πανηγυρικόν καί περίλαμπρον, τήν ιστορικήν συνέχειαν τοΰ
Εθνους, παρά τάς διαρρευσάσας χιλιετηρί

δας καί τάς τοσαύτας καί τοιαύτας έπιθέσεις
τών δυνάμεων τοΰ σκότους καί τής καταστρο
φής, κατά τοΰ καί σήμερον εισέτι καταυγάζοντος καί φωτίζοντος τήν άνθρωπότητα
ολόκληρον Ελληνικού πολιτισμού, τοΰ παγ
κοσμίου τούτου θαύματος, τοΰ τόσον ύμνηθέντος καί άκόμη ύμνουμένου παρ’ όλων τών
έλευθέρων λαών τής γής.
Ύπό τό βάρος μιας τόσον μεγάλης προγονι
κής κληρονομιάς, οί Έλληνες τοΰ 1940, ήμεΐς
αυτοί, οί πατέρες καί άδελφοί ήμών, δέν ήτο
δυνατόν νά άκολουθήσωμεν όδόν διάφορον έκείνης, ήτις μας έπιτάσσει ή καταγωγή καί ή ιστο
ρία μας, διότι άλλως θά έθεωρούμεθα άνάξιοι
νά φέρωμεν τό ύπερήφανον καί άκρως τιμητικόν
όνομα τοΰ Έλληνος.
Διά τόν λόγον τούτον, όταν τήν νύκτα τής 28ης
Όκτωβρίου 1940 ή φασιστική ’Ιταλία ήξίωσε τήν
έντός ώρών παράδοσιν τής τιμής τής πατρίδος,
ό τότε Πρωθυπουργός τής Ελλάδος άείμνηστος
'Ιωάννης Μεταξας, ούδ’ έπί στιγμήν έσκέφθη
ΐνα άποφασίση. Ώ ς γνήσιος άπόγονος τών Μα
ραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων, καί τών
άλλων ήρωϊκών προγόνων, έβροντοφώνησε τό
νεώτερον «ΟΧΙ» τοΰ Ελληνισμού, τό όποιον
έξέπληξε σύμπαντα τόν κόσμον καί κατηύγασε
τήν άνθρωπότητα κατά τάς έξόχως δραματικός
καί άπεριγράπτως σκοτεινός έκείνας ήμέρας τοΰ
Β.' Παγκοσμίου πολέμου, όπόταν τά πάντα
«τά ’σκιαζε ή φοβέρα καί τά ’πλάκωνε ή σκλα
βιά».
Αλλά καί τό ’Έθνος όλόκληρον δέν ύστέρησεν εις αυταπάρνησιν καί ήρωϊσμόν. Με πίστιν
εις τόν Θεόν καί τά πεπρωμένα τής φυλής, σύσ
σωμος καί πειθαρχούν, ώς εϊς άνθρωπος, ήγωνίσθη ύπέρ βωμών καί εστιών μέχρι τής τελικής
νίκης, άποδεΐξαν ούτως ότι οί Έλληνες πράγμα
τι εϊμεθα άξιοι τών προγόνων μας καί τής έλευ
θερίας τήν όποιαν μάς έξησφάλισαν οί προπάτορές μας.
Διά νά κατανοήσουν όμως οί νεώτεροι τό μέ
γεθος τής μεγαλειώδους έκείνης έποποιΐας, είναι
άνάγκη νά άνατρέξωμεν εις τά γεγονότα τής
εποχής, διά νά καταδειχθή τό μέγεθος τής προσ
φοράς εις τήν ύπόθεσιν τής παγκοσμίου έλευθε
ρίας καί ή μεγάλη δοκιμασία τήν όποιαν ύπέστη ή^ χώρα μας χάριν αύτής.
Τό έτος 1939 ή άνθρωπότης διήρχετο τήν κρισιμωτέραν περίοδον τής ζωής της. Ή έθνικοσοσιαλιστική Γερμανία τοΰ Χίτλερ, ύποστηριζομένη ύπό τής φασιστικής ’Ιταλίας, τοΰ Μουσσολίνι καί τής ’Ιαπωνίας εις τήν ’'Απω ’Ανατολήν,
ήπείλει τόν κόσμον μέ αιματοκύλισμα χάριν
καθαρώς υλικών συμφερόντων, όσονδήποτε καί
έάν προσεπάθησε νά καλύψη τόν σκοπόν της
τούτον μέ ιδεολογικά καί έθνικά κίνητρα. Αί υπο
χωρήσεις καί αί διάφοροι συμφωνίαι εις ουδέν
ωφέλησαν. Ό άνισόρροπος Γερμανός δικτάτωρ
είναι άνυποχώρητος εις τόν σκοπόν του. Επιθυ
μεί νά^κυριαρχήση τοΰ κόσμου καί ένεκα τούτου
διαρκώς έξωθεΐ τά πράγματα. Ή άπόφασίς του
είναι ειλημμένη. Τίποτε δέν τόν συγκροτεί.
Τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1939 έπιτίθεται κατά τής
Πολωνίας καί οΰτω κηρύσσεται ό Β.' Παγκό
σμιος πόλεμος καί έντός βραχυτάτου χρονικού
διαστήματος ό Γερμ νικός στρατός κατορθώνει
A

νά διαλύση, άνευ σχεδόν ώργανωμένης άντιστάσεως, τούς άντιπάλους στρατούς καί νά καταλάβη
άναιμάκτως κράτη θεωρούμενα Ισχυρά, ώς ή Πο
λωνία, Ουγγαρία, Βέλγιον, 'Ολλανδία, Δανία,
Νορβηγία καί Γαλλία, καί ήπείλει άπόβασιν
εις τήν ’Αγγλίαν, τήν όποιαν άνηλεώς καί άγρίως
έβομβάρδιζεν άπό άέρος. Ό πόλεμος έμφανίζεται ύπό τήν τραγικωτέραν του μορφήν. Πόλεις
άνοχύρωτοι σωριάζονται είς έρείπια. "Αμαχοι
άφανίζονται καί έτεροι τυφεκίζονται άνευ διαδι
κασίας τινός. Τά πάντα εύρίσκονται είς τήν διάθεσιν τοΰ πολεμοχαρούς "Αρεως.
Ή ’Ιταλία, ήτις είχε καταλάβει τήν ’Αλβανίαν
καί τήν Αιθιοπίαν, καί διεξήγαγε πόλεμον κατά
των "Αγγλων είς τήν ’Αφρικήν, ύπέβλεπε τήν
χώραν μας καί άνεζήτει άφορμήν διά νά δικαιολογήση τήν εναντίον μας έπίθεσίν της.
Ή Ρωσία, ήτις ύπερηφανεύεται διά τήν κατά
των Γερμανών νίκην της, έπί τφ σκοπώ νά διευκολύνη τον Χίτλερ προς έξαπόλυσιν πολέμου
κατά τών συμμάχων Γάλλων καί "Αγγλων υπέ
γραψε μετ’ αύτοϋ λίαν έπαίσχυντον σύμφωνον
φιλίας καί μή έπιθέσεως, άλλά καί έμπορικής
συναλλαγής, συμμετέσχεν είς τον διαμελισμόν
τής Πολωνίας καί κατεβρόχθισε τά Βαλτικά
κράτη, καταπατήσασα βαναύσως τάς έπαγγελίας
της περί σεβασμού τών κυριαρχικών τών κρατών
δικαιωμάτων καί τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας.
Πρό τής καταστάσεως ταύτης, τά μέχρι τότε
άνεξάρτητα κράτη, τό εν μετά τό άλλο, προσεχώρουν είς τό Γερμανοϊταλικόν στρατόπεδον ή
ύπέκυπτον είς τόν έκβιασμόν. Μόνον ή Χώρα
μας, έπί τώ σκοπώ άποφυγής έμπλοκής της εις
τήν σύρραξιν, έτήρει αύστηράν ουδετερότητα.
Ή ’Ιταλία όμως τοΰ Μουσσολίνι ήτις ώραματίζετο τήν άναβίωσιν τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, καθημερινώς έδημιούργει πράγματα έπί
σκοπώ έπεμβάσεώς της είς τήν Ελλάδα.
Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 όλόκληρος ή
Ευρώπη, πλήν τής 'Ελβετίας, τής Σουηδίας, καί
τών Κρατών τής Ίβηρικής Χερσονήσου, καί
τύποις τής Σερβίας, εύρίσκετο ύπό τό πέλμα
τοΰ δυνάστου. Είς τήν "Απω ’Ανατολήν ή ’Ια
πωνία, ό τρίτος έταΐρος τοΰ "ΑξονοςιΒερολΐνονΡώμη-Τόκιον, είχεν άποδυθή είς κατακτητικός
έπιχε-ρήσεις. 'Η ’Αμερική έτήρει φιλικήν ύπέρ
τής ’Αγγλίας ούδετερότητα, χωρίς ή παρουσία
της νά τονίζεται όλως ιδιαιτέρως. Τά πάντα,
ώς άνωτέρω άναφέρεται, έτέλουν ύπό τόν φόβον
τών Γερμανοϊταλών καί ουδείς προέβλεπε τήν
ήτταν τούτων. Ή ’Αγγλία έντελώς μόνη ήγωνίζετο νά περισώση τήν νήσον της άπό τήν έπαπειλουμένην εισβολήν. 'Υπό τοιαύτην κατάστασιν έτέλει ή άνθρωπότης τήν πρωίαν τής 28ης
’Οκτωβρίου 1940, ότε ή ’Ιταλία ήξίωσε τήν άνευ
όρων παράδοσιν τής Χώρας μας.
Παρά ταϋτα, ή Ελλάς πιστή είς τάς παραδό
σεις, ήγνόησε πάντα τά άνωτέρω, έπέρριψεκατά
πρόσωπον του Πρεσβευτοϋ τής ’Ιταλίας τό ιτα
μόν τελεσίγραψον, καί χωρίς νά υπολογίση τά
8 έκατομμύριά τών λογχών τοΰ Μουσσολίνι
έλαβε τά όπλα πρός ύπεράσπισιν τής τιμής της,
έντός άτμοσφαίρας άφαντάστου ένθουσιασμοϋ
καί άπεριγράπτου πατριωτισμού, καί είς στιγμάς
μάλιστα καθ’ άς οί γίγαντες έγονάτιζον καί άλλοι
μεγάλοι καί ισχυροί προσέφεοον γήν καί ύδωρ.

Τό "Εθνος ήνωμένον, καί πειθαρχούν ώς εΤς
άνθρωπος, έπολέμησε κατά τών ’Ιταλών έν Β.
Ήπείρφ ύπέρ τούς 5 μήνας.
Οί μήνες ούτοι ύπήρξαν μήνες μεγίστου θριάμ
βου τών Ελληνικών όπλων καί όλοκληρωτικοΰ
έξευτελισμοϋ τής φασιστικής ’Ιταλίας. Ή ιδέα
έπεβλήθη τής ύλης. Ό Δαυίδ κατέβαλε τόν Γο
λιάθ. Ό φανφαρόνος Μουσσολίνι κατεξηυτελίσθη ύπό τών Ελλήνων, διότι δέν έλαβεν ύπ’
όψιν τήν Ελληνικήν ιστορίαν καί παράδοσιν.
Ή αίγλη τής 'Ελλάδος ύπερέβη πάν προηγούμενον, διότι ή Ελλάς κατέρριψε τό άήττητον τοΰ
άξονος καί έγέννησε τήν έλπίδα τελικής νίκης
τών συμμάχων. Ό δημιουργηθείς άντίκτυπος
ύπήρξε παγκόσμιος. Οί πάντες προσέβλεπον
μετά θαυμασμού πρός τήν Ελλάδα καί άνέμενον
άφεύκτως τήν ρήψιν τών ’Ιταλών είς τήν θάλασ
σαν. Περί αύτοΰ διεβεβαίωνον κατά τό πλέον
κατηγορηματικόν τρόπον τά ήρωϊκά κατορθώ
ματα τών στρατευμένων Ελλήνων είς τήνξηράν,
τήν θάλασσαν καί τόν άέρα.
Πρό τής καταστάσεως ταύτης εύρεθείς ό Χί
τλερ, ήναγκάσθη νά έπέμβη διά νά περισώση
έκ τής βεβαίας καταισχύνης τόν έταΐρον του, καί
νά καταστρέψη τήν είς Ελλάδα έστίαν, ώστε άπερίσπαστος πλέον νά στραφή κατά τής Ρωσίας,
ΐνα πληρώση καί έκείνη τά έπίχειρα τής πονη
ριάς, τής κακίας καί τής βουλιμίας της.
Τήν 6-4-1941 ή καθημαγμένη πατρίς μας δέ
χεται τήν έπίθεσίν τής φοβέρας καί άηττήτου
μέχρι τής στιγμής έκείνης πολεμικής μηχανής
τής Χιτλερικής Γερμανίας. ’Ακολουθούν νέοι
ήρωϊσμοί καί έθελοθυσίαι είς τά Μακεδονικά
οχυρά καί τήν νήσον Κρήτην, οί όποιοι κάμνουν
τούς Γερμανούς νά άφυπνισθοΰν καί νά άντιληφθοΰν, ότι παρήλθον αί εύκολοι νΐκαι των καί
ότι άρχίζουν τά πράγματα νά διαφοροποιούνται.
Οί ήρωϊσμοί όμως ουτοι δέν ήδυνήθησαν βε
βαίως νά συγκρατήσουν τάς σιδηροφράκτους
Μεραρχίας τοΰ Χίτλερ. Ή κατάρρευσις έπήλθεν.
’Εν τώ μεταξύ όμως ή άντίστασις τής Ελλάδος
είχε μεταβάλει τόν ροΰν τοΰ πολέμου. Άνέτρεψε τά ’Ιταλικά σχέδια είς τήν ’Αφρικήν καί άνέβαλεν έπί άρκετάς έβδομάδας τήν κατά τής Ρω
σίας έπίθεσίν, μέ άποτέλεσμα ό χειμών νά έπιβραδύνη τάς έπιχειρήσεις καί νά δώση τόν χρό
νον είς τούς Ρώσους νά οργανώσουν τήν άντίστασίν των. Έ πί πλέον άνετράπησαν τά σχέδια
τοΰ άξονος καί είς τάς έτέρας περιοχάς τής γής
καί παρεσχέθη ό χρόνος είς τήν ’Αγγλίαν νά
όργανώση καί αύτη τήν άμυνάν της καί τόν
άγώνα της κατά τών έχθρών της.
Περί τής άξίας τής 'Ελληνικής άντιστάσεως
έχουν γραφή διθύραμβοι ύπό έχθρών καί φίλων
καί μόνον Σιμωνίδαι καί Πίνδαροι θά ήδύναντο
νά υμνήσουν τά πολεμικά κατορθώματα τοΰ
Στρατοΰ μας. Ό παγκόσμιος τύπος τής έποχής
έκείνης γέμει ύμνων, έπαίνων καί έγκωμίων
ύπέρ τών 'Ελλήνων καί ύποσχέσεων καί διαβε
βαιώσεων. Λίαν παραστατικήν εικόνα τής άξίας
τής Ελληνικής θυσίας έχει δώσει ό τότε 'Υ
πουργός Εξωτερικών τής ’Αγγλίας Άντονυ
Ήντεν, άν καί όχι ένθερμος φιλέλλην, τήν
24-9-1942. «’Ασχέτως, έδήλωσεν, πρός δ,τι θά
εΐπουν οί ιστορικοί τοΰ μέλλοντος, έκεΐνο όπερ
δυνάμεθα νά εΐπωμεν ημείς άπό τοΰδε είναι ότι

δικαίως κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σημαν
τικών ιστορικών γεγονότων τής παγκοσμίου
ιστορίας.
Αξίζει ή δάφνη τής δόξης προς πάντας τούς
συντελεστάς τοΰ μεγαλειώδους αύτοΰ έπους,
άπό τοΰ άνωτάτου ήγέτου μέχρι καί τοΰ τελευ
ταίου οπλίτου καί πολίτου, διότι ή μάχη διεξήχθη παντού, εις τό μέτωπον, εις τό έσωτερικόν^
εις τήν θάλασσαν καί τόν άέρα.
Επίσης δόξα καί τιμή προσήκει καί εϊς εκεί
νους οί όποιοι έθυσίασαν τήν ζωήν των χάριν τής
ίδικής μας ελευθερίας τήν όποιαν ύποχρεούμεθα νά διαφυλάξωμεν καί νά παραδώσωμεν εις
τούς έπιγιγνομένους άλώβητον, άσφαλή καί άκτινο βόλον.
Περί αύτοΰ έγγυώνται δλοι οί "Ελληνες καί
δλως ιδιαιτέρως ή Έπανάστασις τής 21ης’Απρι
λίου 1967 καί κυρίως οί πρωτεργάται ταύτης, τών
όποιων ή εθνική συνείδησις καί ή άφοσίωσις
πρός τήν Πατρίδα καί τό Έθνος έσφυρηλατήθησαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ έπους τής 28-ΙΟ
Ι 940 εις τούς άπορρώγες βράχους τής αιματοβαμ
μένης Β· Ηπείρου, οί Έλληνες άδελφοί τής
οποίας άναμένουν καί αύτοί τήν άπολύτρωσίν
των. Είθε!

ή 'Ελλάς πρώτη έδωσεν άλησμόνητον μάθημα
εις τόν Μουσσολίνι, δτι αυτή ύπήρξεν ή αφορμή
τής εθνικής έπαναστάσεως κατά τοΰ άξονος εις
τήν Σερβίαν, δτι αυτή έκράτησε τούς Γερμανούς
εις τό έδαφος της καί τήν Κρήτην έπΐ εξ έβδομάδας, δτι αύτη άνέτρεψε τήν χρονολογικήν σει
ράν δλων των σχεδίων των Γερμανών καί ούτως
έπέφερε ριζικήν μεταβολήν εις τάς έκστρατείας
καί ίσως εις δλην τήν πορείαν τοΰ πολέμου
( ς. . Σ. ’Ασφαλώς ναί. Ούτως άπέδειξαν τά γεγονό
τα). 'Ημείς οί ’Άγγλοι δέν θά λησμονήσωμεν
ποτέ τήν άνακούφισιν καί τήν παρηγοριάν τήν
όποιαν μας προσέφερε κατά τάς άγωνιώδεις
εκείνος στιγμάς τοΰ πολέμου ή τιμιότης καί ή
αξιοπρέπεια τής στάσεως των Ελλήνων».
Λόγοι βαρυσήμαντοι καί ιστορικοί, οϊ όποιοι
δυστυχώς γρήγορα έλησμονήθησαν!..
Διά τήν άντίστασίν της ταύτην ή 'Ελλάς έπλήρωσε πολύ άκριβά κατά τήν Κατοχήν. Παρά
ταΰτα καί τότε συνέχισεν άπτόητος τήν άντίστασιν καί άντεμετώπισε τά δεινά, τήν πείναν καί τό
εκτελεστικόν άπόσπασμα όρθια καί με άξιοπρέπειαν.
Ό πόλεμος οΰτος ύπήρξεν ό ενδοξότερος καί
ό σπουδαιότερος τής νεωτέρας ιστορίας μας καί
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Τό πανηγυρικό τεύχος τοϋ περιοδικού μας,
για τήν 28η ’Οκτωβρίου, είναι κατά τό πλεΐστον
εικονογραφημένο με πίνακες καί σκίτσα τοϋ ζω
γράφου ’Αλέξανδρου Άλεξανδράκη. Ή προτίμη
ση αυτή δεν είναι δίχως αιτία, γιατί ό ’Αλέξανδρος
Άλεξανδράκης μπορεί νά θεωρηθή — καί δίχως
αμφιβολία είναι — ό κατ’ εξοχήν ζωγράφος τής
εποποιίας, πού ό Ελληνικός Στρατός έδημιούργησε στά βορειοηπειρωτικά βουνά, όχι μόνο γιά τήν
δύναμη τών έργων του καί τήν καλλιτεχνική τους
άξια — πού καί αυτή είναι άναμφισβήτητη — άλλά
καί γιά τά φλογερά πατριωτικά του αισθήματα πού
ένέπνευσαν τήν καλλιτεχνική καί σύγχρονα καί
τήν πολεμική του δράση.
Ό Άλεξανδράκης — γεννημένος στήν’Αθήνα—
ήταν ήδη δόκιμος ζωγράφος (τέσσερα πρώτα
βραβεία τής Σχολής Καλών Τεχνών, περίπτωση
μοναδική στά χρονικά της), δταν έξέσπασε ό
Έλληνοϊταλικός πόλεμος. Πέντε άδέλφια του
στρατεύονται μαζί μ’ αύτόν. "Ετσι ή οικογένεια
πληρώνει βαρύ φόρο στήν πατρίδα. Ό ’Αλέξαν
δρος, είναι πολυβολητής, δίπλα όμως στις ται
νίες τοϋ πολυβόλου του έχει καί τά σύνεργα τής
ζωγραφικής του, τής τέχνης πού σ’ αυτήν έχει
άφιερωθή ολόκληρος. Κάθε λεπτομέρεια τοϋ έπικοΰ αύτοΰ αγώνα άποδίδεται άπό τον Άλεξανδράκη, μέ τό μολύβι, τήν πέννα, τό κάρβουνο ή τόν
χρωστήρα, ζωντανά, παραστατικά, δπως ξεπηδά
άπό τήν φλογερή ψυχή του. Παρ’ δλο πού τά μέσα
πού διαθέτει δέν είναι σπουδαία (δταν τοϋ τελειώνη τό χαρτί χρησιμοποιεί κοινό χαρτί τών γρα
φείων τής πολυβολαρχίας, δταν τοϋ σπάζουν τά
πεννάκια χρησιμοποιεί φτερά κότας), τά σκίτσα
του είναι καταπληκτικά σε έκφραση, κίνηση καί
παλμό. ’Αργότερα θά παρουσιάσουν στις διεθνείς
’Εκθέσεις τό 'Ελληνικό έπος σέ δλη του τή δόξα
καί τήν λαμπρότητα- δχι φανταστικό καί έξιδανικευμένο, άλλά άληθινό, ρωμαλέο, μεγαλειώδες καί

ολοζώντανο, δπως τδδε καί τδζησε ό Άλεξανδράκης καί δπως ίσως μόνον αύτός μποροϋσε νά
άποδώση.
’Αξίζει ίσως νά ποϋμε, σέ τοϋτο τό σύντομο
αφιέρωμα στον εξαίρετο ζωγράφο καί φλογερό
πατριώτη, δτι ό Άλεξανδράκης δέν ήταν τυχαίος
καλλιτέχνης. Στά 1949, δυό έργα του γίνονται δε
κτά στήν έκθεση τής Ούάσιγκτον (σημ. Παγκό
σμια έκθεση Ούάσιγκτον 1949: Άπό 600 μετασχόντας έγιναν δεκτοί μόνον 130). Τό ίδιο συνέβη
καί μέ τά έργα χαρακτικής δπου άπό 1410 έγιναν
δεκτά μόνο 184 μεταξύ τών οποίων καί τοϋ Άλε
ξανδράκη). Στά 1950 κερδίζει τό πρώτο καί δεύ
τερο βραβείο στον διαγωνισμό «άφίσσας» τοϋ
σχεδίου Μάρσαλ, πού προκήρυξε ή Αμερικανική
κυβέρνηση. Τό 1951 κερδίζει τό πρώτο βραβείο
στόν Πανελλήνιο διαγωνισμό άφίσσας γιά τούς
αποδήμους, καί στά 1958 παρουσιάζει 200 έργα
του σέ άτομική έκθεση μέ χαλκογραφίες, γλυ
πτά, ξυλογραφίες, γύψο καί μέταλλο.—
Νεώτατος — 55 έτών — καί ένώ αρχίζει νά
ζωγραφίζη σέ πίνακες τά πολεμικά του σκίτσα,
πέθανε, στήν έποχή, άκριβώς, τής καλύτερης
δημιουργίας του. Είχε δμως προφτάσει νά έκδώση σέ λεύκωμα τά σχέδια καί τά σκίτσα τοϋ πολέ
μου μέ τίτλο: «"Ετσι πολεμούσαμε τό 1940-41».
Τό λεύκωμα αΰτό έξετέθη σέ περίοπτη θέση
στήν "Εκθεση τής Πολεμικής Ιστορίας τών Ελλή
νων καί ό Άλεξανδράκης, συγκινημένος άπό τήν
τιμή αυτή καί τις έκδηλώσεις τών δύο εκατομμυ
ρίων επισκεπτών, γράφει μέ τό χέρι του στό βι
βλίο επισκεπτών τής έκθέσεως : «Είμαι ύπερήφανος πού έγεννήθην Έλλην».
Τοϋτα τά λόγια, μαζί μέ τό λαμπρό φώς, πού
φωτίζει τούς πίνακές του, χαρακτηρίζουν άρκετά
τόν καλλιτέχνη καί τόν άνθρωπο, ώστε νά μή
χρειάζεται νά προσθέση κανείς τίποτ’ άλλο.

'Α ψ ε υ δ ή ς μ ά ρ τ υ ς ή 'Ι σ τ ο ρ ί α . . .

η βΕΙΙΙ T0V Κ.Η.Ε.
ΙΠλ ΤβΝRMMNIII ΜΙ ΜΙ ΤΗΜ1ΙΙΜ
ΑΝΑΣΤ. ΤΙΓΚΑ
Μοιράρχου
Ό τα ν ό Πρωθυπουργός τής Ελλάδος
’Ιωάννης Μεταξάς, άρθρου βαθέως, τήν
28ην ’Οκτωβρίου 1940 άπήντα εις τόν
’Ιταλόν Πρεσβευτήν μέ τήν μονολεκτι
κήν φράσιν, Ο Χ Ι , ή όποια έπέπρωτο
νά γίνη σύνθημα άκατάλυτον τοϋ θετικού
καλού κατά τής άρνήσεως, ότι δηλαδή
δέν θά διέλθη ποτέ διά των Ελληνικών
έδαφών ό Ιταμός είσβολεύς καί έκάλει
σύσσωμον τό Έθνος εις τόν ύπέρ πάντων
αγώνα, ούδεΐς έπίστευεν ότι τό Κ.Κ.Ε.
θά εύρίσκετο εις τήν θέσιν έκείνην νά
υποστήριξή, ότι ό Ε λληνικός στρατός,
άπεμπολών αΙώνια Ιστορικά δεδομένα,
έπρεπε ν’ απόρριψη τά όπλα καί νά προδώση τήν πατρίδα.
Τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν άνδρες
καί γυναίκες, ηλικιωμένοι καί νέοι,
πάντες έθελονταί εις τόν κοινόν άγώνα,
εύρέθησαν είς τήν πρώτην γραμμήν ή τά
μετόπισθεν άκούοντες τήν φωνήν τού
καθήκοντος, νά βοηθήσουν πάση δυνάμει
τάς ένοπλους δυνάμεις τού έθνους άγωνιζομένας έναντίον τών έκατομμυρίων τών
λογχών τού Μουσσολίνι άσήμαντοι και
έν πολλοΐς άοπλοι κατά κραταιών καί
έξωπλισμένων τοιούτων, ούδεΐς έφαντάζετο ότι θά εύρίσκετο μία μερίς έκ τού
Ελληνικού λαού ή καί είς άνθρωπος νά
παρακελεύση τήν αποχήν έκ τού πολέμου
καί νά χαρακτηρίση τόν διεξαγόμενον
άγώνα ιμπεριαλιστικόν καί κατακτητι
κόν, καθ’ ήν στιγμήν αί δυνάμεις τού
άξονος είσέδυον είς τά ένδότερα τής
Ευρώπης καταστρέφουσαι τά πάντα.

Ύ π ο ν ό μ ε υ σ ι ς τών
κών συμφε ρ όν τ ων .

εθνι

Τό Κ.Κ.Ε. άπό τής άνόδου είς τήν
έξουσίαν τού Ίωάννου Μεταξά τήν 4ην
Αΰγούστου 1936 έξουδετερώθη, συλληφθέντος τού άρχηγοΰ αυτού Νικ. Ζαχα
ρώδη καί έγκλεισθέντος είς τάς φυλακάς
μετά τών στελεχών του.
Δυστυχώς τούτο κατά τό παρελθόν
οΰδ’ έπί στιγμήν έπαυσε νά έργάζεται
είς βάρος τών έθνικών δικαίων. Οϋτω:
α) Τό νεοσύστατον Κ.Κ.Ε. συνέβαλε
μεγάλως είς τήν μικρασιατικήν κατα
στροφήν καί κατεπρόδωσεν τούς πόθους
ολοκλήρου τού Ελληνισμού. Ό τ ε διεξήγετο ό Ελληνοτουρκικός πόλεμος
1919-1922 τό Κ.Κ.Ε. ύπήκουσεν άπολύτως είς τάς έντολάς τής Μόσχας όπως
διά πράξεων καί παραλείψεων βλάψη
όπωσδήποτε τόν άγώνα τών Ελλήνω ν

είς τήν Μικράν ’Ασίαν, διότι ό Λένιν
είχε συνάψει συνθήκην φιλίας καί συμμαχίας μετά τού Κεμάλ καί έφωδίαζε
τήν Τουρκίαν μέ πολεμικόν ύλικόν.
Ή ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. είς άρθρον της,
δημοσιευθέν είς τόν «Ριζοσπάστην»
τής 12-7-1935 γράφει: «Ή άστικοτσιφλικάδικη Ελλάδα στή Μικρασία πήγε
όχι σαν ’Εθνικός άπελευθερωτής, μά σάν
ιμπεριαλιστική δύναμη, όργανο τών
’Εγγλέζων μεγαλοκαρχαριών. Πήγαινε
αύτοΰ όχι μόνο γιά νά διαιωνίσει τήν
ξενική κυριαρχία πάνω στόν Τουρκικό
λαό, μά καί νά κάνει τήν Τουρκία άντισοβιετικό όρμητήριο. Γι’ αυτό έμεϊς
όχι μόνο δέν λυπηθήκαμε γιά τήν άστικοτσιφλικάδικη ήττα στή Μικρασία
μά καί τήν έπιδιώξαμε». Τό χειρότερον
διά τήν τοιαύτην προδοτικήν θέσιν τού
Κ.Κ.Ε. έπί τοϋ ύψίστου τούτου ’Εθνικού
θέματος είναι ότι τούτο δέν παραλείπει,
όσάκις δίδεται εύκαιρία νά όμολογή
κατά τρόπον κυνικόν τήν άντεθνικήν
στάσιν του. Μετά πολλά έτη άπό τοϋ
άγώνος έκείνου τό άδίστακτον Κ.Κ.Ε.
είς τόν «Νέον Κόσμον» τεύχος 9 τού
Δεκεμβρίου 1957 έδημοσίευσε σύν τοϊς
άλλοις: «Έ νας άπό τούς διεθνιστικούς
καί πατριωτικούς τίτλους, πού έγραψε
στήν ιστορία του τό νεαρό τότε Κόμμα
μας είναι ή κατηγορηματική αντίθεσή
του καί ή θαρραλέα πάλη του ένάντια στόν
Ελληνοτουρκικό πόλεμο καί τήν έκστρατεία τού Σαγγάριου. . . . Ό Ε λλη νο
τουρκικός πόλεμος τού 1919-1922, ήταν
άπό τήν πλευρά τής Ελλάδος, ένας άδι
κος έπιθετικός καί άρπαχτικός πόλεμος».
β) Είς τήν 7ην συνδιάσκεψιν τής Βαλ
κανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας
(Β.Κ.Ο.) καί κατά τό 5ον συνέδριον τής
Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κ.Δ.) 1924
έγένετο άποδεκτόν τό σύνθημα «τής
ένιαίας καί άνεξάρτητης Μακεδονίας
καί τής ένιαίας καί άνεξάρτητης Θράκης».
Τήν 6ην καί 7ην Φεβρουάριου 1925 είς
τόν «Ριζοσπάστην» έδημοσιεύθη ή άπόφασις τού 3ου έκτάκτου συνεδρίου τού
Κ.Κ.Ε. διά τής όποιας ώρίζετο: «Τό
μοίρασμα τής Μακεδονίας μεταξύ Γιουγκοσλαυΐας, Ελλάδος καί Βουλγαρίας
ένισχύει άκόμη περισσότερον τόν πόθον
τών Μακεδόνων νά συνενώσουν τά τρία
τμήματα τής διαμελισμένης πατρίδος
των καί νά άποτελέσουν μίαν πατρίδα
ένιαία καί άνεξάρτητη».
γ) Είς τήν άλλην πλευράν τής Ελλάδος,
είς τό Βορειοηπειρωτικόν, έρρίπτοντο

καί έκεϊ τά βέλη τής προδοσίας ώς έξης:
Είς τήν άπόφασιν τής 2ας όλομελείας
τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. (Νοέμβριος 1934)
άναφέρονται διά τό θέμα τής Βορείου
’Ηπείρου τά άκόλουθα χαρακτηριστικά.
«. . . Γιά τό σκοπό αύτό οί κυρίαρχες
τάξεις δραστηριοποιούν έξαιρετικά τήν
έθνικιστική προπαγάνδιση τών μαζών
καί τόν ιμπεριαλιστικό άλυτρωτισμό
(Βόρεια Ή πειρος κ.λ.π.) Στά Έ λληνοαλβανικά σύνορα ξεσηκώνεται άπειλητικά ό κίνδυνος τού πολέμου. . . »
Ούτως ή 2α 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τού
Κ.Κ.Ε. άπεπειράθη νά δυσφημήση διε
θνώς τήν ύπόθεσιν τής διεκδικί σεως τής
Βορείου ’Ηπείρου κατηγορήσασα αυτήν
(τήν Ελλάδα) ότι προετοιμάζει έναντίον
τής ’Αλβανίας κατακτητικούς πολέμους.
Ά ργότερον ή 6η 'Ολομέλεια τής Κ.Ε.
τοϋ Κ.Κ.Ε. (1956) διά νά μή φανή ότι
ύστερεΐ έναντι τής δευτέρας τοιαύτης
ώρισε νά καταργηθή ή φράσις «Βόρειος
Ή πειρος» έκ τοϋ Κομ/κοΰ λεξιλογίου
καί νά χρησιμοποιήται είς τό έξής ή
φράσις «Νότια ’Αλβανία».
δ) Ά λ λ ’ ή άντεθνική καί ύπονομευτική
θέσις τού Κ.Κ.Ε. έπί τών Έθνικών διεκ
δικήσεων έχει τήν συνέχειάν της. Ά κοΰον τούτο είς τά παρακελεύσματα τής
Μόσχας διεφοροποίει έκάστοτε τήν
πολιτικήν του, πάντοτε όμως είς βάρος
τής Ελλάδος. Τό 6ον συνέδριον τού
Κ.Κ.Ε. τοϋ Δεκεμβρίου 1935 άντικατέστησε τό σύνθημα «Ένιαία καί ’Ανεξά
ρτητη Μακεδονία καί Θράκη» μέ τό
τοιοΰτο «πλέρια ισοτιμία στις μειονό
τητες». Ή ληφθεΐσα είς τό συνέδριον
τούτο άπόφασις, άνεξαρτήτως τής άλλαγής τών συνθημάτων, διευκρίνιζεν ότι:
«Τό Κόμμα (Κ.Κ.Ε.) δέν παύει νά διακη
ρύττει πώς τελικά καί όριστικά τό Μακε
δονικό ζήτημα θά λυθή άδελφικά μετά
τήν νίκη τής σοβιετικής έξουσίας στά
Βαλκάνια. . . Μόνον τότε ό μακεδονικός
λαός θά βρή τήν πλέρια ’Εθνική του
άποκατάσταση».
Τήν 23-8-1939 ή άνθρωπότης όλόκληλος έπληροφορεΐτο ότι ή Γερμανία καί
ή Ρωσία συνίστων σύμφωνον συμμαχίας
έναντίον τών δημοκρατιών καί τών φι
λειρηνικών λαών. Ή θέσις τού «Ριζο
σπάστη», όργάνου τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε.
καί τών άναγνωστών του, είς κύριον
άρθρον τής 13-10-1939 ήτο ή έξής: «Οί
’Αγγλογάλλοι μεγιστάνες πολεμάνε γιά
τά δικά τους κεφαλαιοκρατικά συμφέ
ροντα ένάντια σ ’ όλη τήν άνθρωπότητα

ή όποια μέ τήν σειρά της έχει συμφέρον
νά στραφή σύσσωμος έναντιά τους. . . ».

Ή π ρ ο δ ο σ ί α τοϋ ά γ ώ ν ο ς
1940 — 1941.
"Οταν έκηρύχθη ό πόλεμος τήν 28-101940, ό Ζαχαριάδης έκρατεϊτο, ώς προελέχθη, εις τάς φύλακας Κερκύρας.
Προκειμένου νά άποφασίση τί έπρεπε νά
κάνη τό Κόμμα του, έστάθμισε καλύ
τερον τά πράγματα καί θέλων νά πείση
τήν Κυβέρνησιν περί των αγαθών προθέσεών του, βαθύτερον δέ έπιθυμών νά
έξέλθη αύτός καί τά στελέχη έκ τής φυ
λακής, άπηύθυνε τήν 31-10-1940 έπιστολήν, ή όποια έδημοσιεύθη τήν 2-11-1940
εις τάς ’Αθηναϊκός έφημερίδας καί εις
τήν όποιαν έγραφε τά άκόλουθα: « Ο
φασισμός τοϋ Μουσσολίνι χτύπησε τήν
'Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά καί
ξετσίπωτα, μέ σκοπό νά τήν υποδούλωση
καί έξανδραποδίση. Σήμερα όλοι οί
Έ λληνες παλεύουμε γιά τήν λεφτεριά,
τήν τιμή καί τήν έθνική μας άνεξαρτησία. . . Ό λαός τής Ελλάδος διεξάγει
σήμερα ένα πόλεμο έθνικοαπελευθερωτικό ένάντια στό φασισμό τοϋ Μουσσο
λίνι. ..»
Ώ ς ήτο έπόμενον ή έπιστολή αύτη
καί ή θέσις τοϋ άρχηγοϋ τοϋ Κομμουνι
στικού Κόμματος ήρχετο εις κραυγαλέαν
άντίθεσιν πρός τήν φιλοαξονικήν πολι
τικήν τής Σοβιετικής Ένώσεως καί τής
Κομιντέρν, ή όποια καί κατεκεραύνωσεν
αυτόν. Επειδή ώς έκ τούτου διεκυβεύετο
ή θέσις του καί τό άτομικόν του συμφέ
ρον, προκειμένου νά θυσιάση τοϋτο προετίμησε νά προδώση τήν πατρίδα του.
"Οταν ό Ζαχαριάδης είδε ότι ή Κυβέρνησις δέν προέβη εις ούδεμίαν «χειρονο
μίαν» ύπέρ αϋτοΰ καί τών έγκαθείρκτων
στελεχών τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ δευτέραν έπιστολήν τής 26-11-1940, ή όποια δέν
έδημοσιεύθη τότε, άλλ’ έδόθη εις τήν
Κυβέρνησιν, έλάμβανε καθαρώς προδο
τικήν θέσιν γράφων: «Εύθύς ώς ό Ε λ λ η 
νικός στρατός έδιωξε άπό τήν χώρα του
τούς ’Ιταλούς, έληξε γι’ αυτόν ή άποστολή του. Ή συνέχισις τοϋ πολέμου στό
’Αλβανικό έδαφος «Βόρειος Ή πειρος»
γίνεται μονάχα γιά νά έξυπηρετήση ιμπε
ριαλιστικά συμφέροντα. Ή Κυβέρνηση
Μεταξά πρέπει νά καταλάβη ότι συμφέ
ρον τής Ελλάδος είναι νά κάμη μία έντι
μη ειρήνη τη μεσολαβήσει τής Ρωσίας.
"Αν δέν τό κάνη καί έξακολουθήση τόν
πόλεμο πρέπει νά γκρεμισθή. Οί γνήσιοι
κομμουνιστές πρέπει νά κάνουν τό παν
γιά νά σταματήση ό πόλεμος καί νά
έξασφαλισθή ή ειρήνη, ή ήσυχία καί τά
συμφέροντα τοϋ Ελληνικού λαοΰ».
Τήν ιδίαν περίπου θέσιν έλαβε καί ή
Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ τό μανιφέστον, τό
όποιον άπηύθυνε πρός τούς έργάτας
καί τούς υπαλλήλους, τούς φαντάρους
καί τούς άεροπόρους καί τό όποιον έξεδόθη τήν 7-12-1940. Τοϋτο περιελάμβανε μεταξύ άλλων καί τά έξής: « Ό πόλε
μος αύτός πού προεκλήθηκε άπό τήν
βασιλομεταξική σπείρα δέν μπορεί νά
έχη τήν παραμικρή σχέση μέ τήν υπερά
σπιση τής πατρίδος μας. . . Καλούμε τούς
πολεμιστές μας νά άρνηθοϋν νά πολεμή
σουν πέρα άπό τά σύνορα τής πατρίδος
μας. Τί ζητάμε στήν ’Αλβανία; ποϋ μάς
πάνε; Ό λαός μας δέν θέλει άλλο Σαγγάριο».
Ό Ζαχαριάδης, όταν είδεν ότι ή δευτέρα έπιστολή του δέν έδημοσιεύθη ά
πηύθυνε μίαν τρίτην τήν 17-1-1941, ή
όποια έδημοσιεύθη, αργότερο ν, κατά

πρώτον είς τό τεϋχος ’Ιουλίου 1942 τής
«Κομμουνιστικής Έπιθεωρήσεως», άκολούθως δέ καί είς τόν «Ριζοσπάστην»
τήν 28-10-1945. Είς ταύτην αναπτύσσει
τά κατωτέρω: «Τό γράμμα μου πού δημοσιεύθηκε στις έφημερίδες τής 2-11-1940
αποβλέπει είς τά παρακάτω: 1) Νά δώσει
έγκυρη ένιαία κατεύθυνση στούς κομμου
νιστές όλης τής χώρας. 2) Νά κινητοποιήση τό λαό στήν άντιφασιστική
έξόρμηση γιά τήν έθνική ανεξαρτησία
καί τή λεφτεριά. 3) Νά άποκαταστήσει
στό έσωτερικό τις λαϊκές έλευθερίες,
μιά λαϊκή άντιπλουτοκρατική πολιτι
κή. Νά κάμει τόν πόλεμο έθνικό, άντιφασιστικό, άντιιμπεριαλιστικό, μέ βασικό
καί μοναδικό σκοπό τήν έξασφάλιση
τής έθνικής μας άνεξαρτησίας, τής ειρή
νης καί ουδετερότητάς μας. . . Ό Μεταξάς άπό τήν άρχή έκαμε τό άντίθετο.
Έκαμε πόλεμο φασιστικό, κατακτητικό
πόλεμο. Ένώ άφοϋ διώξαμε τούς ’Ιτα
λούς άπό τήν Ελλάδα, βασική προσπάθειά μας έπρεπε νά είναι νά κάμουμε
μιά ξεχωριστή έντιμη καί δίχως παρα
χωρήσεις έλληνοϊταλική ειρήνη. . . ».
Καί ένώ ό Ε λληνικός στρατός προήλαυνεν ακάθεκτος είς τά ένδότερα τής
Βορείου ’Ηπείρου καί διά τοϋ ήρωϊσμοϋ
καί τής αύτοθυσίας του έστηνε είς υψώ
ματα καί είς κοιλάδας, είς βράχους καί
πεδιάδας τρόπαια δόξης καί μεγαλείου
καί προεκάλει τόν θαυμασμόν τοϋ έλευθέρου κόσμου, ό έσωτερικός έχθρός τής
Ελλάδος, μίσθαρνον όργανον τής Ρω
σίας, έκέλευε τούς πολεμιστάς μας ν ’
άρνηθοϋν νά πολεμήσουν «πέρα άπό τά
σύνορα τής πατρίδος μας».
’Αλλά ή άντεθνική καί ή προδοτική
πολιτική τοϋ Κ.Κ.Ε. είς τόν πόλεμον
τοϋ 1940 έχει τήν συνέχειάν της. Τήν
18-3-1941 όλίγας ήμέρας μετά τήν έπίσημον συμμαχίαν τοϋ Χίτλερ μετά τής
Βουλγαρίας καί τήν ύπό τών στρατευμά
των του, άμαχητί, είσοδον είς τό έδαφος
της καί ένώ ό Μουσσολίνι έξαπέλυε
τήν έαρινήν έπίθεσιν είς τό μέτωπον,
ή Κεντρική Επιτροπή τοϋ Κόμματος
περί άλλα σκοπεύουσα έκάλει «όλόκληρο τόν Ε λληνικό λαό νά πάρη παρά
δειγμα άπό τόν αδελφό λαό τής Βουλγα
ρίας», δηλαδή νά συμμαχήση μέ τούς
’Ιταλούς καί νά άφήση άνευ φρουρών
τά σύνορα νά διέλθη ό φασισμός. Τοϋτ’
αύτό έπρεπε νά πράξη, κατά τό Κ.Κ.Ε.
καί είς τά σύνορα τής Βουλγαρίας.
Ή σχετική προκήρυξις έχει ώς έξής:
«Ή Κεντρική ’Επιτροπή τοϋ Κ.Κ.Ε.
καλεϊ τούς φαντάρους, τούς ναϋτες καί
τούς άεροπόρους μας νά πάρουν στά
χέρια τους τις διοικήσεις τών μονάδων
τους, έκλέγοντας προσωρινές έπιτροπές,
πού ν’ άντιπροσωπεύουν όλους, άπό τό
στρατιώτη μέχρι τό στρατηγό. Νά προ
τείνουν ειρήνη στούς άπέναντιάντιπάλους
τους καί νά απαιτήσουν άπό τό άλλο
μέρος παραίτηση τής Κυβέρνησης,
σχηματισμό προσωρινής άντιπολεμικής
Κυβέρνησης μετώπου έθνικής σωτηρίαςείρήνης, σταμάτημα τοϋ πολέμου, άκύρωση τών πολιτικών καί στρατιωτικών
συμφώνων πού κλείστηκαν μέ τούς ’Εγ
γλέζους καί προσανατολισμό πρός τήν
Σοβιετική Έ νωση. . . ».
Είς τήν πρόσκλησιν τοϋ Κ.Κ.Ε. δέν
ήκουσαν αί ένοπλοι δυνάμεις τής Χώρας.
Καί όταν μετ’ όλίγας ήμέρας, τόν ’Απρί
λιον 1941, αί σιδηρόφρακτοι φάλαγγες
τοϋ Χίτλερ έζήτουν δίοδον διά μέσου
τών στενών τής Κρέσνας εύρον τήν άντίστασιν τών Ελλήνω ν στρατιωτών Ισχυροτέραν άπό τά απυρόβλητα άρματα
μάχης των.
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Τήν 22-6-1941 όταν ό Χίτλερ έπετέθη
έναντίον τής Σοβιετικής Ένώσεως ή πο
λιτική τοϋ Κ.Κ.Ε. ήλλαξε ριζικώς· άπό
τής στιγμής έκείνης καί όλως παραδόξως, έλαβε χαρακτήρα άντιφασιστικόν.
Τό Κ.Κ.Ε. πλαστογραφούν μίαν άλήθειαν, είς τό χαιρετιστήριον μήνυμά
του πρός τήν Ρωσίαν δημοσιευθεϊσαν
είς τόν «Ριζοσπάστην» τήν 4-7-1941
έλεγεν: « Ό κατενθουσιασμένος Ε λ λ η 
νικός λαός άπ’ τόν άγώνα τής Σοβιετι
κής Ένωσης καί τοϋ κόκκινου στρατού
γιά τήν άπελευθέρωση όλων τών σκλα
βωμένων λαών καί τήν δική του μαζύ,
μάς δίνει τό δικαίωμα νά χαιρετίσωμε
θερμά καί αδελφικά άπό μέρους όλου τοϋ
λαοΰ τής χώρας μας τόν έλευθερωτή
κόκκινο στρατό»,‘Ή θελε δηλαδή τόν
Ε λληνικόν λαόν «κατενθουσιασμένον».
’Αλλά διατί νά είναι κατενθουσιασμένος
ό Ε λληνικός λαός, κάτω άπό τήν τριπλήν
κατοχήν, ίδίςι δέ ύπό τήν Κομμουνιστι
κήν ή όποια μέ τά πάσης φύσεως κακουρ
γήματα καί τάς προγραφάς είχε κατα
ντήσει άχθος βαρύ είς τήν ψυχήν του;
Καί πώς ήτο δυνατόν ό Ε λληνικός λαός
ό τόσον δυναστευόμενος νά άναμένη
τήν άπελευθέρωσίν του άπό τόν «κόκκινον στρατόν» τής Ρωσίας;
Ό φείλομεν νά τονίσωμεν είς τό σημεΐον τοϋτο ότι τό Κ.Κ.Ε. κατεπρόδωσε
διά τής στάσεώς του τά έθνικά συμφέ
ροντα. Είναι τό μόνον Κ ομ/κόν Κόμμα
έκ πάντων τών Κομ/κών Κομμάτων, τό
όποιον είς τάς κρισιμωτέρας στιγμάς
τοϋ έθνους μέ γυμνόν προσωπείον προσέταξε καί καταλλήλως έπροπαγάνδισε
τήν αποχήν έκ τοϋ πολέμου, τήν στασίασιν τών στρατιωτών καί τήν ύποδούλωσιν τής Ελλάδος είς τόν φασισμόν.

Ή ά ν τ ε θ ν ι κ ή δ ρ ά σ ι ς τοϋ
Κ.Κ.Ε. κ α τ ά τ ή ν Κ α τ ο χ ή ν .
Καί τά κηρύγματα τοϋ Κ.Κ.Ε. περί
άντιστάσεως κατά τών έχθρών τοϋ έθνους
καί περί πολέμου άντιφασιστικοΰ καί
τά όμοια δέν έλαβον σάρκα καί όστά
κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής. "Οταν
υπό τάς γνωστάς προϋποθέσεις έσίγησε
ή κλαγγή τών όπλων καί ή σκιά κάτω
άπό τόν αγκυλωτόν τής Άκροπόλεως
έδημιούργει τόν φόβον καί τήν κατήφειαν,
ή θέσις τοϋ Κόμματος δέν ήτο ή έμπρέπουσα. Ή πολιτική αύτοΰ ήτο προδοτική
καί έξ όλοκλήρου καιροσκοπική. Ά π έβλεπεν είς τήν έξυπηρέτησιν τοϋ διεθνούς
Κομμουνισμού καί είδικώτερον τής
Σοβιετικής Ρωσίας. Οϋτω:
1) Έ νφ ή κατοχή τής Ε λλάδος συνετελέσθη κατ’ ’Ιούνιον 1941 ή άντίστασις τοϋ Κ.Κ.Ε. δέν ήρχισεν εύθύς άμέσως, διότι άκόμη ΐσχυεν ή συμμαχία
Ρωσίας-Γερμανίας, αλλά πολύ άργότερον, ούδέ τόν Σεπτέμβριον 1941 ότε ώς
ισχυρίζεται τό Κ.Κ.Ε. ίδρύθη τό Ε.Α.Μ .,
ούδέ καί τόν ’Ιανουάριον 1942 ότε ίδρύθη
ό Ε.Λ.Α.Σ. άλλά κατά τά μέσα τοϋ έτους
τούτου. Είς μίαν άπόφασίν της ή Κ.Ε.
τοϋ Κ.Κ.Ε. τής 1-8-1941 διακηρύττει
ότι: «μέσα στις σημερινές συνθήκες
τό βασικόν καθήκον τών Ε λλήνω ν κομ/
στών είναι ή όργάνωση τής πάλης τοϋ
Ελληνικού λαοΰ γιά τήν ύπεράσπιση
τής Σοβιετικής Έ νωσης καί τήν άποτίναξη τοϋ ξενικού φασιστικού ζυγού.
Τό Κ.Κ.Ε. καλεϊ τόν Ελληνικόν λαό,
όλα τά κόμματα καί τις οργανώσεις του,
σ ’ ένα έθνικό μέτωπο τής άπελευθέρωσης,
γιά τό διώξιμο τής γερμανοϊταλικής κα
τοχής, γιά τήν άνατροπή τής κυβέρνησης

(Συνέχεια ε ίς τήν σελ.

45,}

Η
ΤΟΥ

ΔΟ Μ Η

ΕΥΜ ΠΑΝΤΟΕ

ΔΡος
Κ. Σ. ΧΑΣΑΠΗ
Τό πλανητικόν νειοέλωμα τής Λύρας,

Ή πρόοδος της ’Αστρονομίας, προπαντός
κατά τά είκοσι τελευταία έτη, έπέτρεψε νά σχηματίσωμεν μίαν σαφή καί πλήρη άντίληψιν, ώς
προς τήν δομήν του σύμπαντος.
Εις τό παρόν καί τό προσεχές τεύχος τής
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» θά προσπαθή
σω νά δώσω μίαν γενικήν εικόνα αυτής τής
δομής.
Ο ήλιος μας, άρχηγός τής καλουμένης πλα
νητικής οικογένειας, δέν είναι τίποτε άλλο, παρά
μόνον ένας από τούς πολλούς άστέρας, πού βλέπομεν εις τόν ουρανόν. ”Αν φαίνεται σάν δίσκος
μεγάλος καί πολύ λαμπρός, τούτο οφείλεται εις τό
ότι. έν σχέσει πρός τούς άλλους άστέρας, εύρίσκεται πολύ κοντά μας. Συγκεκριμένως, άπέχει
άπό τήν Γήν μόλις 150 έκατομμύρια χιλιόμετρα
καί τό φως του. μέ τήν ταχύτητα των 300.000 χλμ.
κατά δευτερόλεπτον, φθάνει έδώ μετά οκτώ λε
πτά τής ώρας, άφ' ότου ξεκινά άπό έκεΐ. Άντιθέτως, ό πλησιέστερος των άλλων άστέρων είναι
τόσον μακριά άπό τήν Γήν, ώστε νά χρειάζωνται
4 1/2 έτη περίπου διά νά φθάση τό φως άπό έκεΐ
ώς έδώ.
Τό νεφέλωμα «Καρκίνος» πού προήλθεν άπό τήν έκρη
Ειν ενός άστέρος τό έτος 1204 μ. X.

Έ ξ άλλου, όλοι οί άστέρες είναι ήλιοι, ώσάν
τόν ίδικόν μας, καί, πολλάς φοράς, άσυγκρίτως
μεγαλύτεροι του. Διά νά μορφώση κανείς σαφή
άντίληψιν περί τού μεγέθους των άστέρων—
ήλιων—, θά άναφέρω τά έξής χαρακτηριστικά: Ό
ήλιος μας είναι 1.300.000 φοράς μεγαλύτερος άπό
τήν Γήν. Καί όμως, ύπάρχουν άλλοι ήλιοι, οί
όποιοι είναι τόσον μεγαλύτεροι άπό τόν ίδικόν
μας, όσον αυτός είναι μεγαλύτερος άπό τήν Γήν
μας. Εις τήν πραγματικότητα, ό ήλιος μας είναι
ένας «Νάνος» άστήρ, έν άντιθέσει πρός πολλούς
άλλους, οί όποιοι είναι κυριολεκτικώς «Γίγαν
τες».
Αλλά καί ώς πρός τήν λαμπρότητα καί τήν
θερμοκρασίαν διαφέρουν πολύ, μεταξύ τους, οί
άστέρες. Ό ήλιος μας έχει μίαν θερμοκρασίαν,
εις τήν έπιφάνειάν του, περίπου 6.000 βαθμών
Κελσίου. Ύπάρχουν όμως ήλιοι μέ έπιφανειακήν θερμοκρασίαν 20.000 ή καί 30.000 βαθμών,
καθώς καί άλλοι μέ χαμηλήν θερμοκρασίαν, τής
τάξεως των 2.000 βαθμών Κελσίου.
Οί άστέρες, πού βλέπομεν μέ γυμνόν οφθαλ
μόν, δέν είναι πολλοί. Τό πλήθος των δέν ύπερβαίνει τάς 7.000. "Αν όμως χρησιμοποιήσωμεν
τηλεσκόπια, τότε τό πλήθος των γίνεται όλονέν
καί μεγαλύτερον. Μέ τά πολύ ισχυρά τηλεσκόπια
έχουν μετρηθή έκατομμύρια άστέρων.
Θά πρέπει, άκόμη, νά σημειωθή ότι οί άστέ
ρες—ήλιοι, — δέν είναι φύρδην-μίγδην διεσπαρ
μένοι εις τό διάστημα. Συνήθως άπαντώνται κατά
ζεύγη, τά όποια όνομάζομεν «διπλούς» άστέρας.
Τό εν τέταρτον των αστέρων είναι διπλοί καί εις
καθένα ζεύγος ό μικρότερος άστήρ περιφέρεται
γύρω άπό τόν μεγαλύτερον. Ύπάρχουν όμως καί
τριπλοί , τετραπλοί καί, γενικώτερον, πολλα
πλοί άστέρες. Ύπάρχουν πολλαπλοί, πού συν
τίθενται άκόμη καί άπό οκτώ άστέρας, μάλιστα
δέ πολυχρώμους. 'Εάν δέ συνέβαινε ή γή μας νά
εύρίσκετο ώς πλανήτης κάποιου πολλαπλού ά
στέρος, τότε θά έφωτίζετο συγχρόνως άπό πολ
λούς ήλιους, έκ των όποιων ό ένας θά τής έστελνε
λευκόν φως, ό άλλος κίτρινον, ό άλλος πράσι
νον, ό τέταρτος κυανοΰν κ.ο.κ.
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Έκτος δμως από τούς πολλαπλούς αστέρας,
υπάρχουν καί ακόμη πολυμελέστερα συγκροτή
ματα άστρικά. Υπάρχουν τά σμήνη των άστέρωι
καθ’ ένα των οποίων άποτελεϊται από δεκάδας
έκατοντάδας ή καί χιλιάδας αστέρων, κάποτε δέ
καί πολύ περισσοτέρους, μέχρις έκατοντάδων χι
λιάδων. Αί Πλειάδες, ή Πούλια, όπως τήν ονο
μάζει ό λαός μας, χωρίς τηλεσκόπιον φαίνεται
ότι αποτελούνται από έπτά μόνον άστέρας. Μέ
τό τηλεσκόπιον δμως αποκαλύπτεται δτι άριθμοΰν
πλέον άπό 1.500 άστέρας. Τούτο δέ είναι τό σπουδαϊον: δτι δλοι αυτοί οί άστέρες συγκροτούν ένα
φυσικόν σμήνος· σμήνος εις τό όποιον δλοι οί
άστέρες έγένοντο συγχρόνως καί κινούνται,
ύπακούοντες εις τήν άμοιβαίαν έλξιν των, κι
νούνται δέ εις τον χώρον, δλοι μαζί, ωσάν ένα
σμήνος πτηνών.
'Όλοι οί άστέρες, δσοι φαίνονται μέ γυμνόν
οφθαλμόν, αλλά καί μέ τά τηλεσκόπια, αποτε
λούν ένα πελώριον συγκρότημα, αύτό τό όποιον
ό λαός μας ονομάζει Γαλαξίαν. Ό Γαλαξίας δέν
είναι, δπως έκ πρώτης όψεως φαίνεται, ένα γαλακτόχρουν νέφος. Μέ τά τηλεσκόπια διακρίνονται
απειροπληθείς άστέρες. Α λλά καί δλοι οί άστέ
ρες, δσους βλέπομεν πρός πάσαν κατεύθυνσιν
εις τόν ούρανόν, ανήκουν εις τόν Γαλαξίαν μας.
Αύτοί οί τελευταίοι είναι καί οί πλησιέστεροί
μας.Συμβαίνει δηλαδή έδώ, δ,τι γίνεται καί εάν
εύρισκώμεθα εις ένα δάσος. "Οσα δένδρα εύρίσκονται κοντά μας, τά βλέπομεν σαφώς νά μάς
περιβάλλουν, ενώ εις τό βάθος τού δάσους δέν
ήμποροΰμεν νά διαχωρίσωμεν τούς κορμούς καί
τά φυλλώματα, αλλά βλέπομεν ένα διάχυτον πρασινόφαιον σύνολον. Αύτό ακριβώς συμβαίνει καί
μέ τήν ζώνην τού Γαλαξίου μας. Είναι τό βάθος
τού δάσους, ενώ οί πλησιέστεροί άστέρες, πού
φαίνονται γύρω μας, είναι τά πλησιέστερα δέν
δρα τού δάσους.
Φυσικά καί ό ήλιος μας δέν είναι τίποτε άλ
λο άπό ένα άστέρα τού Γαλαξίου μας.
Υπολογίζονται εις 200 έως 250 δισεκατομ
μύρια δλοι οί άστέρες — ήλιοι τού Γαλαξίου
μας. Καί δλοι αυτοί οί άστέρες καταλαμβάνουν
ένα χώρον, σχήματος φακοειδούς, πολύ μεγάλο.
Είναι τόσον μεγάλος ό χώρος αύτός, ώστε τό φώς
Τό διάχυτον άεριώδες νεφέλωμα τού Ώρίωνος.

Τό διάχυτον νεφέλωμα « Αμερική» πού
υπάρχει εις τόν Γαλαξίαν μας. Αχακρίνονται τά ακαταμέτρητα πλήθη τών άστέρων
άπό τούς οποίους άποτελεϊται ό Γαλαξίας
μας.

ένός άστέρος πού εύρίσκεται εις τό ένα άκρον
τού φακοειδούς Γαλαξίου, διά νά φθάση εις τό
άλλο άκρον χρειάζεται νά ταξιδεύση... 100.000
χρόνια. Διά τούτο λέγομεν συνήθως, δτι ή διά
μετρος τού Γαλαξίου μας έχει μέγεθος 100.000
έτών φωτός.
Ά πό δύο σημεία, δύο άκρα τού Γαλαξίου, έκ
διαμέτρου άντίθετα, έκβλαστάνουν δύο πελώριοι
πλόκαμοι εξ άστέρων άκαταμετρήτων. Εις καθ'
ένα έξ αυτών τών πλοκάμων ύπάρχουν πάρα πολ
λά σμήνη άστέρων. Κάποτε δέ πολλά μαζί σμήνη
συγκροτούν τάς λεγομένας «κομβώσεις» τών πλο
κάμων τού Γαλαξίου μας.
Εις τόν ένα πλόκαμον τού Γαλαξίου μας
ύπάρχει μία κόμβωσις, τήν όποιαν όνομάζομεν
«Τοπικόν σύστημα». Εις αύτήν τήν κόμβωσιν
εύρισκόμεθα καί ήμεΐς, ό ήλιος καί ή γή μας, δι
αυτόν δέ τόν λόγον τήν όνομάζομεν «Τοπικόν
σύστημα».
Εκτός άπό τούς άστέρας καί τά σμήνη τών
άστέρων, εις τόν Γαλαξίαν μας ύπάρχουν καί
πολλά νεφελώματα. Τά νεφελώματα είναι διάχυ
τος ύλη άπό άέρια καί κονιορτόν, δχι πολύ πυ
κνή, ή όποια καταλαμβάνει μεγάλας συνήθως
εκτάσεις. ’Εκτός δμως άπό τά νεφελώματα, γενικώτερον, δλος ό χώρος τού Γαλαξίου^ είναι γε
μάτος άπό άραιοτάτην ύλην, κυρίως άπό ύδρργόνον, τήν οποίαν όνομάζομεν μεσοαστρικήν
ύλην, διότι καταλαμβάνει δλον τόν χώρον τόν
μεταξύ τών άστέρων.
Θά πρέπει, τέλος, νά σημειωθή δτι ολόκλη
ρος ό Γαλαξίας περιστρέφεται, ώσάν νά ήτο ένα
σώμα. Διά κάθε περιστροφήν του χρειάζεται νά
περάσουν πολλά έκατομμύρια έτών. Υπολογίζε
ται, δτι ή γή μας, πού έχει ήλικίαν τεσσάρων πε
ρίπου δισεκατομμυρίων έτών, έχει συμπληρώσει
μέχρι τώρα 15 έως 20 περιφοράς γύρω άπό τό κέντρον τού Γαλαξίου. Συνεπλήρωσε δηλαδή... εί
κοσι μόνον χρόνια τής ζωής της.
Κ. Σ. ΧΑΣΑΠΗΣ
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ΧΡΟΝΙ ΚΑ

Τέσσαρες φίλοι
Ό πυρήνας τής τετράδυμης
παρέας έσχηματίσθη από τό δη
μοτικό σχολειό ακόμα. Έκεΐ
έγνωρίσθηκαν τά δυό παιδιά,
ταίριαζαν στά γούστα, στις προ
τιμήσεις, στις μικροπαραξενιές,
άκόμα καί στις αταξίες, κι’ έγι
ναν φίλοι. Σέ τούτη τήν ήλικία,
ή φιλία είναι ιδιότυπη, έχει κάτι
πρωτόγονο. Οί φίλοι δέν πολυμιλοϋν μεταξύ τους. Πρώτον
διότι δεν έχουν βέβαια και τόσα
πολλά νά πουν αν έξαιρέσωμε
τήν ανεκδιήγητη περιγραφή (πι
στή αναμετάδοση από τήν αθλη
τική εφημερίδα) τοϋ πώς κέρδι
σε ό Τζίμ Λόντος τόν Ρικάρντο
Σίκατ παλεύοντας γιά τήν άδαμαντοκόλλητη ζώνη τοΰ πρω
ταθλητή, τήν ανταλλαγή... ενη
μερωτικών πληροφοριών γιά τό
ποϋ μπορεί νά βρή κανείς τά...
μεγαλύτερα παγωτά - χωνάκια
(άν ένδιαφέρεσθε συγκεκριμένα
τά δυό παιδιά τής ιστορίας μας
ανακάλυψαν πρώτα τά περίφημα
παγωτά «τρικ - τράκ» — μιά
σοκολατένια αχιβάδα παραγε
μισμένη μέ παγωτό κρέμα —
πού λανσάριζε τότε τό ζαχαρο
πλαστείο τών Τσίτα καί Φόρτη,
στήν αρχή τής όδοΰ Σταδίου. 'Η
έπιτυχία ώφείλετο στήν.. κόρη
τοϋ Φόρτη πού ήταν συμμαθήτριά τους!) καί κάτι παρόμοια.
Δεύτερο γιατί σ’ αυτήν τήν ή
λικία πού ή κρίση είναι άνύπαρκτη καί τό πνεύμα φτωχό, τά
λόγια^ είναι κατά φυσική συνέ
πεια ελάχιστα. Μόνο τά συναι
σθήματα είναι πλούσια,όρμητικά
καί παράφορα. 'Όπως άκριβώς
στούς πρωτόγονους.
Τέτοια ήταν καί ή φιλία τών
δυό παιδιών.Πήγαιναν στο σχο
λειό μαζί, ήταν τό ίδιο καλοί
μαθητές καί οί δυό, έπαιρναν
σχεδόν τούς ίδιους βαθμούς, καί
ανευ συζητήσεως εΐσέπρατταν τις
ίδιες τιμωρίες. 'Επαιζαν μαζί καί
μαζί ξεκαλοκαίριαζαν — σέ κά
ποιο νησί — οί οίκογένειές τους.

Ό «πυρήνας» τής παρέας ήταν
ένα μελαχροινό αγόρι, κάπως
πιό σοβαρό άπ’ τήν ήλικία του,
καί ένα ξανθό παιδί πολύ πιό
ψηλό άπ’ τήν ήλικία του. Οί υ
πόλοιποι δύο, ήρθαν στό Γυ
μνάσιο. ’Εκεί ή φιλία ήταν πιό
ούσιαστικώτερη καί πλατύτερη.
Τά παιχνίδια πιό λίγα, οί κουβέν
τες πιό πολλές, τά ένδιαφέροντα
άπειρα. Ά ρχιζαν άπό τό και
νούργιο φιλμ πού πρόβαλλε τό
«Σπλέντιτ» (θάταν βέβαια ένα
μιούζικαλ τοϋ Μωρίς Σεβαλιέ
η μιά καινούργια περιπέτεια τοϋ
Έρολλ Φλύνν) κι’ έφτανε μέχρι
τά όμορφα γαλανά ματάκια τής
καθηγήτριας τών Γαλλικών....
Σ’ αύτά τά ένδιαφέροντα, εκείνο
πού κυριαρχούσε στις σκέψεις
καί τις συζητήσεις ήταν τό μό
νιμο βασικό άγχος. Ή καρριέρα
πού θ’ ακολουθούσε ό καθένας.
Ήταν καί σ’ αυτό σύμφωνοι καί
οί τέσσαρες: Θά γίνονταν άεροπόρου Όμορφη εποχή. Τά όνει
ρα είναι χρυσαφένια, καί σέ
τίποτα δέν διαφέρουν άπό τήν
πραγματικότητα: Τό έκατοστάρικο πού είχαν στήν τσέπη ήταν
σωστό έκατομμύριο, τό δωματιάκι τους στό πατρικό σπίτι
παλάτι μεγαλόπρεπο, ή Κυρια
κάτικη οικογενειακή έκδρομή
στήν Αίγινα υπερπόντιο ταξίδι
μέ χίλιες περιπέτειες, καί τό χα
μόγελο τής κοπελλίτσας στό
Ταμείο τοϋ «Ρέξ» άρχή κι’ δλας
έρωτα σφοδροΰ καί ακαταμά
χητου^..
Ή έκρηξη τοΰ πολέμου στά
1939 έδωσε ξαφνικά καινούργια
τροφή σέ ατέλειωτες καί θυελ
λώδεις συζητήσεις. Οί Γάλλοι;
βεβαίως καί θά νικοΰσαν. Νω
πές ήταν άκόμη οί έποποιΐες τοΰ
Βερντέν καί τοϋ Μάρνη. Ήταν,
έξ άλλου, καί ή «θαλασσοκράτειρα» Βρεττανία, μέ τήν αιώνια
ναυτική παράδοση καί τόν ανα
φαίρετο τίτλο τοΰ«πι1βΒπί 0τιηί8».
Καί τέλος, ό κολοσσός τής Α 
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μερικής, τό απίθανο αύτό έργοστάσιο έφοδίων. Ό Χίτλερ θά
πλήρωνε ακριβά καί άκόμη άκριβώτερα έκεΐνος ό καμποτί
νος, ό Μουσσολίνι.
Ωστόσο τά πράγματα δέν
ήρθαν άκριβώς έτσι: Οί Γάλλοι
γονάτισαν σέ δυό έβδομάδες. Οί
“Αγγλοι μαζεύτηκαν δπως-δπως
σώζοντας μονάχα τήν τιμή τους
στήν Δουγκέρκη, καί οί Αμερι
κανοί έφησύχαζαν στήν άλλη
δχθη τοΰ Ατλαντικού. Χίτλερ
καί Μουσσολίνι έθριάμβευαν...
Σφίγγονταν άπό λύσσα οί οκτώ
γροθιές τών «τεσσάρων» καί
ομόφωνη ήταν ή παραδοχή δτι
αυτά τά πράγματα δέν θά γί
νονταν άν οί τέσσαρες πιλοτάρι
ζαν άπό ένα «Ντορνιέ» ή ένα
«γκλαντιάτορ»...
Τούτη ή «ήρωϊκή» ατμόσφαι
ρα πολλαπλασίασε τό ήλεκτρικό
της βολτάζ μέ τόν τορπιλλισμό
τής «ΕΑΛΗΣ». Ή τετράδυμη
παρέα — παραθέριζαν πάλι στήν
Αίγινα δλοι μαζί —αναστατώθη
κε. Τέτοιο θράσος ή,ταν ανήκου
στο, καί ή προσβολή απαράδε
χτη. Μέσα στά ίδια τά «χωρικά»
μας! τήν ήμέρα τής Παναγίας!
Σίγουρο πώς ό πόλεμος θά έκηρύσσετο τήν άλλη μέρα κι' δλας,
κι’ έπειδή κανείς άπό τούς τέσσα
ρες δέν ήταν «στρατεύσιμος»
δέν άπέμενε παρά τό «έθελοντικό»...
"Ομως καί πάλι τά πράγματα
δέν ήρθαν έτσι: Ό πόλεμος δέν
έγινε αμέσως, καί δέν έκηρύχθη
άπό μας. Στό μεταξύ οί «τέσσα
ρες» πήραν ό καθένας τόν δρόμο
του, χωρίς νά σπάση κανένας
κρίκος τής φιλίας. Ό ένας στό
πολεμικό ναυτικό, ό άλλος στον
στρατό, ό τρίτος στήν χωροφυλα
κή—άνώτερος αξιωματικός της
ήταν ό πατέρας του—ό τέταρτος
στό Πανεπιστήμιο. Ή φιλία έξακολούθησε τό ίδιο στενή, τό ίδιο
βαθειά, τό ίδιο αδιατάραχτη.
Είχε νά τήν στερεώνουν δλες τις

παιδιάστικες άναμνήσεις, κι' δλα τά τωρινά ενδιαφέροντα πού
ποτέ δέν έπαυσαν νά είναι κοιά. Αυτό φυσικά δέν έμπόδιζε
σέ τίποτα τούς όμηρικούς καυ
γάδες πού είχαν πάντα θέμα
τήν... υπεροχή τού ένός ...κλά
δου έπί τών άλλων. Τό Ναυτικό
διεκδικοΰσε τά σκήπτρα, διότι
ή Ελλάδα είναι πανάρχαια ναυ
τική χώρα. Ό Στρατός, έπίσης
γιατί ή δύναμις πάντα έπιβάλλεται. Ή χωροφυλακή ομοίως,
διότι τί άξίζει μια χώρα άν δέν
είναι εύνομούμενη; "Οσο γιά
τον τέταρτο, νεύριαζε τούς τρεις
υπόλοιπους μέ τήν άπάθεια —
λιγάκι υπεροπτική — μέ τήν
όποια τούς άνέπτυσσε τήν θεω
ρίαν του:'Η πολιτική είναι ή κυ
ρίαρχη έπιστήμη, καί ή πληρέ
στερη. ’Ακόμη καί τόν πόλεμο
πρέπει νά τόν διεξάγη πολιτι
κός... Πράγμα πού έκανε τούς
τρεις άλλους νά διαφωνούν...
ι όμόφωνα άλλά καί νά... διαπληκτίζωνται μεταξύ τους.
Ό πόλεμος βρήκε καί τούς
τέσσαρες «πρωτοετείς». Οί τρεις
«ένοπλοι» πήγαν στή γραμμή
τού πυρός. Ό τέταρτος τούς άκολούθησε μέ τήν έθελοντική προσ
φορά του. ’Από έδώ καί έμπρός
ή μοίρα κανόνισε τις έπόμενες
λιγοστές «έν άπαρτία» συναν
τήσεις τής παρέας.
Μιά άπ’ αυτές ήταν στούς "Α
γιους Σαράντα, πού λίγο καιρό
πριν είχε πάψει πιά νά είναι
Πόρτο-Έντα. Ό ναυτικός είχε
φθάσει μέ τό άντιτορπιλλικό του
πού είχε φουντάρει — όχι χωρίς
συγκίνηση — στο πανάρχαιο
έλληνικό λιμάνι. Ό πεζικάριος
προωθείτο μέ τό Σύνταγμά του
πού κάλυπτε τόν παραλιακό το
μέα. Ό χωροφύλακας είχε έρθει
μέ τις μονάδες τις προοριζόμενες γιά τήν «’Ασφάλεια». Δό
κιμοι καί οί τρεις, ώσπου νά
συμπληρωθή ό χρόνος νά όνομασθοΰν άξιωματικοί. 'Ο τέταρτος
μέ ειδική αποστολή περιώδευε
τις μονάδες τις προωθημένες
στήν πρώτη γραμμή. Συναντήθη
καν καί οί τέσσαρες τό βραδάκι,
στήν μοναδική ταβέρνα τού λι
μανιού, κι’ ήταν μιά από τις σπά
νιες χαρές πού'ή μοίρα χαρίζει
κάποτε - κάποτε μέ απλοχεριά.
’Αγκαλιάστηκαν σφιχτά, είπαν
βιαστικά καί μαζωμένα τά δσα
δέν είχαν περιλάβει στήν συχνήπυκνή άλληλογραφία τους, καί
τσουγκρίζοντας στράγγιζαν ένα
ποτήρι «Στήν Νίκη», πριν τό
________________________________

τινάξουν, χίλια κομμάτια, στά
κόκκινα τούβλα τού τζακιού,
φλογισμένα άπό τήν θρεμμένη
φωτιά. Κ ι’ ύστερα, ύστερα ήρθε
ό Γούναρης — φαντάρος κι’ αυ
τός τότε — μέ τήν κιθάρα του,
καί θυμήθηκε τά χίλια τραγού
δια του. Κανταδοΰλες Άθηναίϊκες, π^ακιώτικες σερενάτες, με
λωδίες άπαλές πού μιλούσαν γίά
τής ’Αθήνας τήν ομορφιά τήν
άθάνατη, γιά κάποιας μικρούλας
τά γαλανά μάτια, τά χρυσαφένια
μαλλιά, γιά τόν ήλιο τόν άνοιξιάτικο —ψιλόβρεχε έξω καΓπειρούνιαζε ό χιονιάς — γιά τόν
σμαραγδένιο τόν ακύμαντο Σάρωνικό — φουρτούνιαζε άντίκρυ
κατάμαυρη ή Άδριατική — γιά
όνειρα, νοσταλγίες, καημούς,
καυτά δάκρυα, πρώτα χαμόγελα
έρωτικά...
Μέ τά τελευταία άκκόρντα
τής κιθάρας, τούς στερνούς λυ
γμούς τής ώραίας φωνής τού άξέχαστου Γούναρη — θά μείνη
άθάνατος ό μεγάλος αυτός τρο
βαδούρος, ό άληθινός καλλιτέ
χνης καί έξαίρετος άνθρωπος —
ξάνοιξε ή μουντόχρωμη αύγή.
Χώρισαν οί τέσσαρες μέ τό στερ
νό γερό σφίξιμο όκτώ χεριών.
«Καλή άντάμωση» είπαν, δχι
χωρίς Αγωνία. Ή μοίρα δέν έπανέλαβε τή γενναιοδωρία της.
Πρώτος έφυγε ό ναυτικός. Βούλιαξε πολεμώντας παλληκαρίσια πλάϊ στόν καπετάνιο του,
τόν γενναίο Πεζόπουλο, στ’ άνοιχτά τής Αίγινας. Σ’ ένα άπό
τά γράμματά του—τό τελευταίο,
νομίζω — έγραφε σάν άπό προ
αίσθηση: «Τί είναι ό θάνατος;
Μιά πύλη μονάχα, πού πρέπει
υποχρεωτικά νά σκύψης γιά νά
τήν διαβής. Μόνο ή Ελλάδα θά
μείνη αιώνια»...
Οί υπόλοιποι τρεις συναντή
θηκαν άκόμη μιά φορά, σ’ ένα
καφενεδάκι τής Καλλιθέας.
1941. Κατοχή. Ή Πατρίδα
δοκιμαζόταν άσχημα. ΌπόλεΗη
συνεχιζόταν στήν ’Αφρική. Άνθυπολοχαγός καί άνθυπομοίραρχος έφυγαν γιά τήν Αΐγυπτο.Τούς
φυγάδευσε μέ τό καΐκι του—στήν
ύπηρεσία τών Εγγλέζων — ό
φοιτητής. Έκεΐ, στό φτωχικό
καφενεδάκι έδωσε στούς φίλους
του τις ψεύτικες ταυτότητες καί
τις άπαραίτητες όδηγίες. Έκεΐ
σήκωσαν μιά άκόμη φορά τά
τρία ποτήρια — παληόκρασο
στυφό άπό σάπια σταφίδα — καί
U.

έύχήθηκαν «στή Νίκη». "Ενα
τέταρτο ποτήρι έμενε στόν πάγ
κο, γεμάτο, σπονδή άπείραχτη
στή μνήμη τού φίλου πού έπεσε,
Τό καΐκι ταξίδεψε χωρίς άπρόοπτα μέχρι τή Σμύρνη, καί ή κου
τσουρεμένη παρέα έσμιξε άκό
μη μιά φορά ύστερα άπό τήν ά
πελευθέρωση, έλαττωμένη κατά
ένα. Ό πεζικάριος είχε πέσει
στό Έ λ Άλαμέϊν. Βαρειά τραυ
ματισμένος άπό χειροβομβίδα
πού έσκασε στά πόδια του, μετεφέρθη στό νοσοκομείο καί ψυ
χορραγούσε τρεις ημέρες. Τυ
φλός, μ’ ένα πόδι κλαδεμένο, μέ
τήν κοιλιά θερισμένη βλήματα,
είπε στόν άνθυπομοίραρχο πού
έτρεξε νά τόν δή: «Μείνατε δυό,
γιά τήν Ελλάδα είστε άρκετοί».
Μέ τήν άπελευθέρωση συ
ναντήθηκαν ξανά οί δυό πού άπέμειναν, κι’ ήταν πάλι άπό καθα
ρή τύχη. Βρέθηκαν κι’ οί δυό δί
πλα μπροστά στοΰ Έλευθερουδάκη — τώρα κατεδαφίσθη —
τήν ώρα πού ό Γεώργιος Παπανδρέου δήλωνε—ύποτιμώντας καί
ειρωνευόμενος χυδαία τήν νοη
μοσύνη όκτώ έκατομμυρίων Ε λ 
λήνων — πώς πίστευε «καί στήν
Μεγάλη Ελλάδα καί στήν Λαο
κρατία»!! Οί δυό φίλοι δέν μίλη
σαν, γιατί δέν είχαν τίποτα νά
ποΰν δέν έκλαψαν γιατί δέν ήταν
ώρα γιά συναισθηματισμούς· δέν
θυμήθηκαν τούς δυό πού είχαν
φύγει γιατί μπροστά στό μελανό
κι’ άπειλητικό αύριο δέν είχε
θέση τό χθές: Κυττάχθηκαν στά
μάτια καί συνεννοήθηκαν, δπως
πάντα. Ή «άπελευθέρωση» δέν
ήταν αυτή πού είχαν όνειρευθή... Ή συνέχεια καί τό τέλος
τής παρέας ήρθε σύντομα: Ό
Χωροφύλακας έφυγε στήν "Η
πειρο μέ τήν έξοχη μονάδα τού
Κινινή, καί σέ μιά ένέδρα τών
Έλασιτών έπεσε. Ό φίλος του
πρόλαβε νά φτάση στά Γιάννενα
ϊσα-ΐσα γιά νά τού κλείση τά μά
τια. Χαμογέλασε τήν στερνή τήν
ώρα ό χωροφύλακας, μέ σμπαρα
λιασμένο τό ένα πνευμόνι, κι’ οί
λέξεις βγήκαν άπ’ τόν βήχα κομ
ματιαστές: «Μόνος σου τώρα
κακόμοιρε! βόλεψέ τα δπως μπο
ρείς...».
Τά βόλεψε δπως μπόρεσε ό τε
λευταίος, ας πούμε ό πιο τυχε
ρός. Πάλαιψε, άγωνίσθη, πόνεσε,
άφανίσθη. Δέν λύγισε. Σέ κάθε
δύσκολη ώρα —κι’ ήρθαν πολ
λές — ifi σκέψη του έτρεχε στούς
τρεις άπόντες, πού πιά μόνον οί
σκιές τους παράστεκαν φιλικές.
(Συνέχεια εις τήν σελ. 35)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Διευθυντοΰ Πολιτιστικών Σχέσεων
Υπουργείου Προεδρείας Κυβερνήσεως

Η Πύλη τής Ιστάρ, στή Βαβυλώνα. Τά πλακίδια έχουν
έπίστρωσι άπό σμάλτο. Το ϋν»ος της ύπερβαίνει τά 14 μ.

'Ο Σαργών — είναι, ό ιδρυτής της δυναστείας της
Ά κκάδ — κατάφερε να ένωση κάτω άπό τό σκήπτρο
του την Ά κκάδ, την Σουμέρ καί τις περισσότερες άπό
τις γύρω χώρες. 'Ο θρύλος βεβαιώνει ότι κατέκτησε
την Κύπρο καί την Μ. Ά σ ία, αν καί τοϋτο φαίνεται
μάλλον υπερβολικό. Αποδείξεις άπτές υπάρχουν μόνύ
για την κατάκτηση τής Καισάρειας, όπου βρίσκουμε
Σημίτες να έχουν έγκαταστήσει μικρή άλλά άνθουόα
άποικία.
Τον ΐδιο καιρό συμβαίνει ή δυναμική κάθοδος των
Χοϋρρι. Οί Χοϋρρι είναι λαός ζωντανός καί δραστή
ριος. ’Έ ρχεται άπό βορειοανατολικά. ’Έ χει πολλές ο
μοιότητες μέ τούς αύτόχθονες καί διαφέρει μόνον στήν
γλώσσα του πού είναι κάποιο ούραλοαλταϊκό ιδίωμα.
Εγκαθίσταται στή χώρα πού αργότερα θά όνομασθή
Συρία και δίνει καινούργιο αίμα στούς ντόπιους.
Η Ακκάδ παρουσιάζει τώρα πολύ ενδιαφέρον
στον τομέα τής Τέχνης καί τοϋ πολιτισμού. Ά π ό τά
καλλιτεχνικά της άντικείμενα σημειώνομε τήν νικητή
ρια στηλη τοΰ Νάραμ-Σίν, 2 μέτρα ψηλή, φτιαγμένη

άπό κόκκινο άμμόλιθο. 'Η σύνθεσή της έχει φαντασία
γραφικότητα καί ποίηση. 'Ο εχθρός υποχωρεί νικημέ
νος. 'Ο βασιληάς τρύπα μέ τό κοντάρι του τό στήθος
ενός έχθροϋ, ενώ ένας άλλος τον ικετεύει νά φεισθή τής
ζωής του. Τό βουνό σέ φόντο, υψώνεται πυραμιδωτό
καί πέρα άπό τήν κορφή του λάμπουν άκτινωτά άστέρια, σύμβολα τών θεών.
Οί στρατιώτες δέν είναι ντυμένοι όπως στήν στή
λη τών Γυπών.Τά φορέματά τους είναι κοντά, τά όπλα
τους τόξα καί βέλη. Σ τά κράνη έχουν κέρατα. 'Η πιο
σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι μέ κομψές καί επιδέ
ξιες γραμμές ό καλλιτέχνης έχει δώσει στά πρόσωπα
καί στά σώματα μέ θαυμαστή άκρίβεια, έκφραση καί
εύγένεια τόση ώστε νά φαίνεται καθαρά ή διαφορά τοϋ
ζωντανού κορμιού άπό τό πτώμα.
Ά λλο ένα ωραίο έργο τής Ά κκάδ είναι ό κύλιν
δρος τοΰ Γκιλγκαμές, μυθικού ηρώα τής Ά κκάδ, πού
βρίσκεται σήμερα στήν ιδιωτική συλλογή Ντέ Κλέρκ.
Ό ήρωας εΐκονίζεται γονατιστός νά ποτίζη ένα βου
βάλι, άγαπημένο ζώο τοϋ Άκκάδιου καί Σουμέριου
καλλιτέχνη.
Τοΰτα τά δύο έργα μαζί μέ τά άγάλματα τής
εποχής, πού δυστυχώς κανένα άπό αυτά — άπό άσβεστόλιθο καί πέτρα κατασκευάζονται — δέν σώθηκε
άκέραιο, δείχνουν τήν άξιόλογη άνθηση τούτης τής τέ
χνης σ’ αύτήν τήν έποχή.Ένώ ως τώρα ή Σουμέρια τέχνη δείχνει μιά άφέλεια καί μιά τάση στον ρεαλισμό,
ή νεώτερη τεχνοτροπία κάνει ένα άλμα — σίγουρο καί
θετικό όμως —■καί άναζητά τήν τελειότητα, τήν άκρίβεια καί τήν συμμετρία, τοϋτο όμως έχει μόνο ένα
μειονέκτημα: Ά φ αιρεΐ άρκετά άπό τήν προσωπικότητα

Έλεφαντούργημα. Μιά λέαινα πού κατασπαράζει νεαρό
Αιθίοπα μέσα σέ φυτά παπύρων. Έργο τού 8ου π. χ. αΐώνος, επιστρωμένο μέ χρυσό καί διακοσμημένο μέ έν
θετους λαζουρίτες. Βρίσκεται σήμερα στό Μουσείο τοϋ
Λονδίνου.

τοϋ καλλιτέχνη καί αντικαθιστά τον ρεαλισμό μέ κάΛοια, έστω έκλεπτυσμένη, συμβατικότητα.
Ή δυναστεία — καί ό πολιτισμός τής Ά κκάδ —
τελειώνει βίαια μέ τήν εισβολή των Γκοϋτι, πού είναι
βαρβαρικές ορδές, καί πού για 120 χρόνια θά κρατή
σουν υπόδουλη τήν εύφορη καί πλούσια κοιλάδα του
Εύφράτη καί τοϋ Τίγρη. Κάθε έστία πολιτισμοΰ καί
Τέχνης, θά σβήση έκτος άπό τήν περιοχή τής Λαγκάς,
μιά πόλη πού κατώρθωσε νά μείνη άνέπαφη πληρώ
νοντας μόνο φόρο ύποτέλειας στούς Γκοϋτι. ’Εκεί
περισώζεται καί ή Τέχνη, ή όποια μάλιστα κάτω άπό
τό σκήπτρο τοϋ Γκουντέα, ενός φωτισμένου βασιληα
φθάνει σέ τέτοια έπίπεδα, ώστε ή άκμή τ^ ' Λαγκάς
νά λογαριάζεται καί σάν άκμή τής ΣόΌμεριανής Τέ
χνης. Οί οικοδομές τής Λαγκάς είναι άπό ψημένο
τοΰβλο, μέ τετραπλοΰς στύλους γιά στήριγμα. Τά
άγάλματά της έχουν έκπληκτική άκρίβεια καί εύχέρεια στήν άπόδοση των μυών, των πτυχών τοϋ λε
πτού ύφάσματος καί τήν νευρώδη λεπτότητα των
άκρων, ύπάρχουν δέ καί άλλα αντικείμενα — άγγεϊα,
κύπελλα, ρόπαλα, έπιπλα — χαρακτηριστικά τής έπιδεξιότητας τοϋ Λαγκασινοΰ Τεχνίτη. ’Ιδιαίτερα άναφέρομε ένα άγαλματάκι — άνήκει στούς χρόνους τ ρς
Οϋρ τοϋΝιγκερσοΰ, γυιοΰ τοϋ Γκουντέα — άπό άλάβαστρο μέ νερά καστανόχρωμα. Παριστάνει τον βασιληά καί στά πόδια του είναι σκαλισμένοι — σάν σέ

βάθρο — υπήκοοι πού έρχονται νά καταθέσουν φό
ρους. Σήμερα βρίσκεται στό Λούβρο.
Μιά εθνική εξέγερση διώχνει τούς Γκοϋτι, καί
έτσι άρχίζει ή τρίτη Δυτικοασιατική δυναστεία πού
κάνει έδρα της τήν Οΰρ. Σέ τούτη τήν δυναστεία εμφα
νίζεται μιά καινοτομία στον τομέα τής Τέχνης.
Τό Ζιγγοςιράτ είναι ναός — οί βιβλικοί συγ
γραφείς τον άναφέρουν μέ τό όνομα «Πύργος τής
Βαβέλ» — μέ 5-7 ορόφους πού άνεβαίνουν πυραμιδωτά. ‘Ο τελευταίος στηρίζει τό ιερό. Οί όροφοι γύρωγύρω έχουν εξώστες μέ διαφορετικά χρώματα. Πλά
γιες καί κάθετες σκάλες όδηγοΰν στό ιερό καί άπό τον
ένα έξώστη στον άλλον. Τό Ζιγγουράτ μοιάζει πολύ
μέ πυραμίδα, άλλά δέν είναι τάφος. Είναι ναός πού
συχνά χρησιμεύει καί γιά άστρονομικό παρατηρη
τήριο.
Τούτη ή τρίτη δυναστεία καταλύεται μάλλον
γρήγορα άπό τούς ’Ελαμίτες, παλαιούς έχθρούς τής
Σουμέρ. Στήν διάρκεια τής πάλης — πού κράτησε
άρκετά — ή Τέχνη ξέπεσε. Οί ’Ελαμίτες έπεκράτησαν
τελικά, καί έγκαθίδρυσαν τήν πρώτη βαβυλωνιακή
δυναστεία μέ έδρα τήν Βαβυλώνα. Ά π ό έδώ θά ξεκινήση ό Χαμουραμπί, γιά νά ίδρύση μέ νέες προσαρτή
σεις τήν μεγάλη αυτοκρατορία του. Ή Τέχνη στήν
Βαβυλώνα είναι άξιοπρόσεχτη. Θά τήν έξετάσωμε
στό έπόμενο σημείωμα.—

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ
ΕΠΟΣ TOY 1940

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΥΞΟΥΣΑ

ΕΞ ΑΝΘΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΘΥΜΙΑ

Μία συμπαθής κατηγορία, άνδρών τού Σώματος, ή τών άνθυπασπιστώ ν,
είς τό μεταίχμιον
ύπαξιωματικών καί αξιωματικών,
ήδικεϊτο μή εχουσα διέξοδον πρός
τά άνω καί άντιμετωπίζουσα ούτω άναιτίως περιωρισμένης εύρύτητος σταδιοδρομίαν. Συμβαί
νει δε ή τάξις τών άνθυπασπιστών
νά άποτελήται, κατά τό πλεϊστον,
άπό άνδρας ικανούς, πεπειραμέ
νους, πειθαρχικούς, τρέφοντας
Λέχομεν Βορειοηπειρωτικόν καί ιδιαιτέραν αγάπην διά τό Σώμα.
όχι ’Αλβανικόν όπως συχνά καί
Ή ’Εθνική Κυβέρνησις, θέτει
άπό πολλούς έσφαλμένως άποκα- σήμερον τέρμα είς τήν άδικίαν
λεϊται. Οϊ ήρωες οί όποιοι τό τούτην διά τής θέσεως έν ίσχύϊ
έσφυρηλάτησαν έπολέμησαν — καί νόμου δστις επιτρέπει τήν έξέπολλοί έπεσαν καί έτάφησαν — λιξιν τών άνθυπασπιστών μέχρι
εϊς την Χειμάρροντό Άργυρόκα- καί τού βαθμού τού Μοιράρχου.
στρον, τήν Πρεμετήν την ΚορυΟΰτω νέον εύρύ στάδιον ανοί
τσά υ Αύταί δεν εϊνα, Άλβανικαί γεται διά τούς άνθυπασπιστάς
πόλεις. Είναι έστίαι ‘Ε λ λ η ν ι  τής Χωροφυλακής οί όποιοι δεν
σ μ ο ύ , ό όποιος μάλιστα ακτινο θά άσφυκτιούν πλέον είς τά στενά
βολεί άπό αιώνας. Τό μέγιστον όρια τού μοναδικού βαθμού. Βε
τού πληθυσμού των — παρά τάς βαίως ό νόμος — ορθότατα — θέτειδιώξεις, τούς προπηλακισμούς καί προϋποθέσεις καί άπαιτεϊ ώρισμέτον άφανισμόν — δεν είναι ’Αλ να προσόντα διά νά ύπάρξη
βανοί αλλά " Ε λ λ η ν ε ς , καί μά δυνατότης βαθμολογικής έξελίλιστα "Ελληνες οί όποιοι κληρο ξεως. Τούτο όμως είναι φυσικόν,
δοτούν άπό γενεάς εις γενεάν καί τίθεται ώς προϋπόθεσις πόσης
τήν λατρείαν τής Ελληνικής Πα- προαγω γής καί έξελίξεως είς
τρίδος, τήν πίστιν είς τήν Χρι οίονδήποτε κλάδον καί οίονδήποτε
στιανικήν ’Ορθοδοξίαν καί τήν βαθμόν. Τό σπουδαϊον είναι ότι
άφοσίωσιν είς τήν Ελληνικήν
διά μίαν άκόμη φοράν — πολλο
Χριστιανικήν ’Ιδέαν.
στήν ήδη — τό ένδιαφέρον καί ή
‘Η Βόρειος "Ηπειρος δεν θά είναι
στοργή τού ’Αρχηγείου καί τής
’Εθνικής Κυβερνήσεως έκδηλούται.
ποτέ ’Αλβανία.—
Καί έκδηλούται όρθώς καί σωφρόνως.—

Το τεύχος τούτο έκδίδεται πανη
γυρικόν έττί τη έπετείω τής 28ης
’Οκτωβρίου 1940. Είναι ελάχιστος
φόρος τιμής τον όττοΐον τό περιο
δικόν τούτο δύναται νά άποτίση
εις τό Βορειοηπειρωτικόν έπος τού
όποιου ή ακτινοβολία δεν ύπήρξεν
απλώς 'Ελληνική, άλλα Παγκό
σμιος.

1 ζ:

Αί πληροφορίαι μας αναφέρουν
ότι είς τάς είσιτηρίους έξετάσεις
τής Σχολής ύπαξιωματικών Χω
ροφυλακής, παρουσιάσθησαν δι’
εκατόν τριάκοντα τρεις θέσεις, δύο
χιλιάδες τετρακόσιοι τέσσαρες ύποψήφιοι. Τό γεγονός είναι άξιοπρόσεκτον, διότι ύπήρξεν καιρός
κατά τόν όποιον ή απροθυμία
τών νέων διά τάς τάξεις τής Χω
ροφυλακής ήτο εμφανής. Ή το ό
καιρός κατά τον όποιον ή άντεθνική προπαγάνδα τών εχθρών τής
Πατρίδος, καί ή ύπουλος διάβρωσις ή διενεργουμένη συστηματικώς ύπό τών έκθεμελιωτών καί
άρνητών πόσης κοινωνικής καί
εθνικής άξίας έστρέφετο κυρίως
κατά τής Χωροφυλακής.
"Ηδη όμως, ή Ελληνική νεολαία,
ή όποια ούδέποτε ύπήρξεν εύάλωτος είς τά αντεθνικά κηρύγματα,
άποδεικνύει διά τής άθρόας προσελεύσεώς της είς τάς τάξεις τής
Χωροφυλακής τήν έκτίμησιν της
πρός τό ιστορικόν τούτο Σώμα.
’Από τής άρχής τής ΐδρύσεώς
της, ή Χωροφυλακή συνεκατέλεξεν
είς τάς τάξεις της τό άνθος
τών Ελληνικών, — έθνικώς σκεπτομένων — οικογενειών. Ούτως
έδημιουργήθη ή μακρά καί λαμπρά
παράδοσις ώς καί ή ένδοξος ιστο
ρία της, ή ιστορία αύτή τήν ό
ποιαν ένθουσιωδώς προσέρχονται
διά νά συνεχίσουν οϊ νέοι τής Ε λ 
λάδος σήμερον.—

Τό

ή μ ε ρ ο λ ό γ ιο

ένός

τ α ξ !δ ;ώ

η

οευοχτας
Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ
'Η 'Ολλανδία είναι γνωστή σαν
«ή χώρα τής τουλίπας», τίτλος
οχι καί τόσο άδικαιολόγητος αν
λάβωμε ύπ’ όψιν την παραγωγή
της στο όμορφο αυτό είδος των
λουλουδί,ών. 'Ο τίτλος αυτός έν
τούτοις θά μπορούσε νά όδηγήση
σέ παρεξήγηση, καί νά νομίση
κανείς ότι οί κάτοικοί της είναι ρο
μαντικοί καί εύαίσθητοι άνθρωποι
στών οποίων τον χαρακτήρα ή
αβρότητα των λουλουδιών έχει έπιδράσει άνάλογα. 'Η εντύπωση όμως
τούτη είναι σφαλερή, καί τό διαπι
στώνετε άν μείνετε έστω καί μιά
μέρα σέ όποιοδήποτε όλλανδέζικο
χωριουδάκι ψαράδων ή κτηνοτροφών
ή καί άνθοκόμων.
Καί πρώτα-πρώτα οί 'Ολλανδοί
έχουν «σκληρή» καταγωγή. Κελτι
κές φυλές αρχικά, καί Γερμανικά
στοιχεία κατόπιν — Φρίσιοι κυ
ρίως καί κατά δεύτερον λόγον Σάξωνες καί Φράγκοι — έ'δωσαν τις
προγονικές καταβολές στους σημε
ρινούς 'Ολλανδούς πού ή ιστορική
τους εξέλιξη τούς έπέτρεψε ν’ άποκτήσουν εθνική συνείδηση καί ένότητα.—
Καί δεύτερο, οί άνθρωποι πού
καταστάλαξαν σ’ αύτόν τον τόπο,
είχαν νά δώσουν ■— καί δίνουν
άκόμη — μιά θανάσιμη μάχη μέ
τό υγρό στοιχείο πού κατατρώγει
τή γή τους ύπουλα καί πεισματικά.
Οί 'Ολλανδοί δέχτηκαν τήν πρό
κληση, ρίχτηκαν στον άγώνα καί
κέρδισαν τή μάχη. Σήκωσαν στις
άμμουδερές άκροθαλασσιές τους
προχώματα — τά περίφημα «πό-

λντερ» —. τά ένίσχυσαν γερά,
κι άφησαν τή θάλασσα νά ξεθυμαίνη σέ διώρυγες καί κανάλια πού
μπορούσαν νά τά ελέγχουν. 'Ο
άγώνας στάθηκε μακρύς καί άδυσώπητος. Λίγο πριν άκόμη — στά
1953 — ή θάλασσα μανιασμένη χύμηξε στήν στεριά, σάρωσε τά
«πόλντερ», καί προξένησε ζημιές
άνυπολόγιστες μέ έκατοντάδες θύ
ματα. Τό κύμα κάλυψε τά λιβά
δια, έπνιξε τις άγελάδες, γκρέμισε
τις έγκαταστάσεις τής «Μπάταφσε Πετρόλεουμ» ('Η μεγαλύτερη
έταιρία πετρελαιοειδών τής 'Ολ
λανδίας μέ παραγωγή 7.000.000
τόννους πετρελαίου τον χρόνο).
Οί 'Ολλανδοί όμως κά
λυψαν γρήγορα τις ζημιές. Ξανά
χτισαν τά «πόλντερ», έσπρωξαν
πίσω τή θάλασσα καί συνέχισαν
άτάραχοι τήν δουλειά τους.
Ό άγώνας συνεχίζεται, μά είναι
σίγουρο πώς δέν θά νικήση ή θά
λασσα. . .
Σέ τούτη τήν πάλη έπλάσθη καί
ό χαρακτήρας τών
'Ολλανδών.
’Έγιναν ψύχραιμοι, πεισματάρηδες,
πρακτικοί καί ρεαλιστές, θαρρα
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λέοι καί υπομονετικοί. 'Η νίκη
τούς έδωσε καί αυτοπεποίθηση.
Στο Σεβενίγκε, ένα γραφικό χωριουδάκι ψαράδων κοντά στή Χά
γη — πού θά τό έπισκεφθήτε
οπωσδήποτε — θά δήτε συχνά κά
ποιον γέρο ψαρά ή παλιό καπετά
νιο νά κάθεται έξω άπό τήν πόρτα
του καί ν’ άγναντεύη τήν θάλασσα,
βαθυκύανη μετά τό σούρουπο.
Τόνομά του θάναι Ντέρεκ, Βίλλελμ
ή ’Ό λε. Φουμάρει ένα παληό
χοντρό τσιμπούκι, έχει χωμένα τά
πόδια του στά πατροπαράδοτα ξύλινα
«σαμπό», καί συλλογιέται άπό συνή
θεια τά κοπάδια τής ρέγγας πού,
όπου νάναι θάρθουν σπρωγμένα άπό
τά ρεύματα τού πόντου, νά πέσουν
στραβά στά -δίχτυα, τά μαστορικά
ριγμένα άπό τούς βετεράνους ψαρο
κυνηγούς τού Σεβενίγκε. Τό μάτι
του, γαλάζιο, καθαρό κι’, ήρεμο,
άντιφεγγίζει στο βάθος τήν άπεΌλλανδία. — Πολύχρωμοι λου
λουδένιοι τάπητες στρώνουν τήν
εύφορη γή, στους πιό απίθανους
συνδυασμούς, σ’ έκτάσεις τερά
στιες. Ό άνθρώπινος μόχθος πλαι
σιώνει τά θαύματα τής φύσεως.

ραντοσύνη τοϋ πόντου καί την με
γαλόπρεπη γαλήνη τοϋ δειλινού.
Μια μέρα άκόμη πού πέρασε γεμά
τη καί ήσυχη. ’Άλλη μιά θάρθη
αύριο, τό ίδιο γεμάτη, τό ίδιο
ήσυχη κι’ αυτή!. . .

•
Φυσικά, θά έπισκεφθήτε τό Ά μ 
στερνταμ, μιά πρωτεύουσα —πού
άνεπτύχθη μέ ΐλιγγιώδη
ρυθμό.
Σ τά 1200 ήταν άκόμη ένα χωριουδάκι ψαράδικο. Στά 1750 τό βρίσκο
με κι’ δλας μεγαλούπολη, κέντρο
ζωηρότατης κίνησης καί δραστηριό
τητας.
'Η Όλλανδέζικη «Ε ταιρία Α ν α 
τολικών ’Ινδιών» έχει ήδη θεμελιώ
σει τό πανίσχυρο συγκρότημά της
,μέ πλοκάμια σ’ δλον τον κόσμο,
κι’ έχει πάρει στά χέρια της τό
εμπόριο τών άποικιών. Τό χρυσάφι
ρέει Πακτωλός
άστείρευτος,
ή
πόλη μεγαλώνει, πλουτίζει, γιγαν
τώνεται. Τό Χρηματιστήριο ’Εμπο
ρευμάτων κορυφώνει τον τζίρο, καί
ή άγορά διαμαντιών — μοναδική
•στον κόσμο — προσθέτει τήν άναντίρρητη λάμψη της στήν πόλη τοϋ
Ά μ στελ.
Τό Ά μστερνταμ είναι χτισμένο
πάνω σέ 90 νησίδες, καί τό διασχί
ζουν πάνω άπό έκατό διώρυγες.
'Ο ’Άμστελ, χαριτωμένος, διάφανος
ποταμός, βρέχει τά θεμέλια τών
σπιτιών του καί τοϋ δίνει τδνομά
του.
’Έ ξω άπό μερικά παλιά μεσαιω
νικά κτίρια, τό Ά μστερνταμ δέν
έ'χει νά σάς προσφέρη καί πολλά
άξιοθέατα. Πηγαίνετε δμως
νά
δήτε τά περίφημα έργαστήριά του,
δπου δουλεύεται τό χρυσάφι καί
τό άσήμι άπό τεχνίτες πεπειραμέ
νους καί επιδέξιους πού άπό τά
χέρια τους βγαίνουν άριστουργήματα. Τά έργα τους θά τά θαυμάσετε
αναμφίβολα,
νάχετε
δμως ύπ’
δψιν πώς είναι μάλλον απλησίαστα
γιά τό πορτοφόλι ένός συνηθισμένου
τουρίστα. Οί χρυσοχόοι τοϋ Ά μ 
στερνταμ σκοπεύουν πολύ υψηλό
τερους στόχους. . .
Παρηγορηθήτε μέ τό Ρύκσμουζέουμ πού έχει νά σάς προσφέρη
.άριστουργήματα. Αυτά βέβαια δέν
πουλιώνται. Είναι άφιερωμένα στήν
ανθρωπότητα ολόκληρη άπό εκεί
νους πού τήν έμπνευση καί τό χέρι
τους τό εύλόγησε ό Θεός.
Τί θά δήτε στο Μουσείο; Χρειά
ζεστε κάποια καθοδήγηση. Οί πρώ
τες αίθουσες — μόλις μπαίνετε —
είναι άφιερωμένες στην Γλυπτική
καί τήν ’Αρχιτεκτονική. ’'Ο χι τόσο
εντυπωσιακά τά εκθέματα σέ μάς

τούς "Ελληνες ιδίως πού είμαστε
συνηθισμένοι στά άριστουργήματα
τοϋ Φειδία καί τοϋ Πραξιτέλη.
Ό πρώτος δροφος δμως θά σάς
άποζημιώση. Δέν προλαβαίνετε νά
τά δήτε δλα έκτος αν άφιερώσετε
κάμποσες μέρες. Προσέξτε του
λάχιστον τά σπουδαιότερα: Μιά
«Κοίμηση
τής Θεοτόκου»
τοϋ
Τζάκομο Βάν Όστσάνεν, καθαρά
Άμστερνταμική Σχολή, τήν «Λα
τρεία τοϋ Χρυσοΰ Μόσχου» —■ π ί
νακας τοϋ Βάν Λε Έντέν μέ λάδι
πάνω σέ σανίδι — τήν «Προσκύνη
ση τών Ποιμένων» τοϋ Λάρτσεν —ό πίνακας άνήκει στό Δημαρχείο
τοϋ Άμστερνταμ πού τον δάνεισε
στό Μουσείο —- μιάν εκπληκτική
«Βηθσαβεέ» τοϋ Βάν Χάρλεμ, ένα
βάζο μέ λουλούδια — άπίθανος
συνδυασμός
χρωμάτων — τοϋ
Μπρέχελ, τον περίφημο «Εύθυμο
πότη» τοϋ Χάλς, τις «δυο βαλα
νιδιές» τοϋ Βάν Γκόγεν — φαντα
σία μεγαλειώδης σέ σύλληψη — μιά
«νεκρή φύση» τοϋ Μπάγκρεν, καί
τό «άσπρο άλογο» τοϋ Βόονβερμαν,
τον «στόλο» τοϋ Κάππελε — πίνα
κας φευγάτος άπό ένα κόσμο πα
ραμυθένιο, δπως καί τό «χειμωνιά
τικο τοπεΐο» του — ένα δυο «τοπεΐα» τοϋ Ρό Ένσταλ, τήν «Μαγείρισα» τοϋ Βέρμεερ τόν «Καλό
γερο» τοϋ Μανιάσκο — «’Ί λ Λισσαντρΐνο» — μιά «Σταύρωση» τοϋ
Γκρέκο, ένα πορτραίτό τής Ελένης
Φορμαί τοϋ Ροϋμπενς, καί βεβαίως
τοϋ Ρέμπραντ: τόν εξαίσιο « Ιερ ε
μία», τό «πέτρινο γεφΰρι» τήν
«οικογένεια» τήν κοσμοξάκουστη
«νυκτερινή περιπολία» — άντίγραφό της έχει ή πινακοθήκη τοϋ
Λονδίνου — καί τούς «Σύνδικους
τής Συντεχνίας» — δανεικός κι
αύτός άπό τό Δημαρχείο — καθώς
καί τόν «'Ά γιο Παΰλο» — τό πρό
σωπο είναι τοϋ ίδιου τοϋ Ρέμπραντ
— καί τό ,πορτραίτο τοϋ Τίτου:
'Τποχρέωσή σας νά έπισκεφθήτε
καί τήν Χάγη, έδρα τών βασιλέων
καί τής Κυβερνήσεως. 'Η Χάγη
έχει τήν μικρή ιστορία της. Παλαιότερα ήταν άπλώς μιά τοποθεσία
δπου ό Γουλιέλμος Β / άγαποΰσε
νά ξεκουράζεται άνάμεσα στά κυνή
για του. Τοΰτο έγινε συνήθεια
δλων τών εστεμμένων πού γύρω
τους μαζευόταν ή κουστωδία τών
άξιωματούχων, αύλικών καί αύλοκολάκων. 'Ένας Πύργος άπό τά
χρόνια εκείνα σώζεται άκόμη — ή
μάλλον τά έρείπιά του —- μέ τήν
Ρίντερζάκλ' (τήν αίθουσα δπου
έκηρύσσετο ή έναρξη τών εργασιών
τής Βουλής), τήν Ρόλζααλ, καί τήν
Λάϊρεσσεζάαλ.

18

Μιά ιδέα τής σύγχρονης άρχιτ3κτονικής τέχνης παίρνετε άπό το
κτίριο τής δικαιοσύνης στό Μ 7τίννερχοφ. 'Η Δημόσια Βιβλιοθήκη
καί τό ’Ανάκτορο — ένα άπό τά
άνάκτορα — βρίσκονται στό Λάνγκοβρχουντ, καί στό
Χάαγκσε
Μπός (τό Δάσος τής Χάγης), θά
βρήτε τό Χουίστεν Μπός, τό θερινό
βασιλικό άνάκτορο.
Τό Μέγαρο τής Ειρήνης έντυπωσιάζει μέ τόν δγκο καί τήν μεγαλο
πρέπειά του.
Είναι δωρεά τοϋ
Άνδρέα Κάρκωγκυ, καί σήμερα
φιλοξενεί κλιμάκια τοϋ ’Οργανι
σμού 'Ηνωμένων Εθνών.
’Έ χει καί ή Χάγη τό Μουσείο της,
τό Μύσταγκ, δχι τόσο ένδιαφέρον
δμως, δπως τοϋ Άμστερνταμ.
Κανόνας γενικός. Οί Όλλανδέζικες πόλεις — μικρές ή μεγάλες —
δέν έχουν νυκτερινή ζωή. Αιώνων

Τό Δημαρχείο τής Γκούντα, σέ
αψογο Γοτθικό ρυθμό.

συνήθεια υποχρεώνει τούς 'Ολλαν
δούς νά μαζεύωνται άπό τις δέκα
τό βράδυ στα σπίτια τους. Καί μαζί
τους άναγκαστικά και οί ξένοι.:.

•
' Γπάρχει
ένας
έκπληκτικός
συνδυασμός στην
δραστηριότητα
των Ολλανδών. 'Η Γαλακτοκομία
απασχολεί λειμώνες πού καλύπτουν
24.000.000. στρέμματα. Τό εισό
δημα άπό τό γάλα, τά τυριά, τό
βούτυρο είναι τεράστιο, όμως οί
Ολλανδοί είναι περήφανοι πιο πολύ
γιά τήν σαφή διασταύρωση μέ
τήν οποίαν έπέτυχαν τήν ράτσα
τών άγελάδων τους — τήν περίφη
μη Χόλστάϊν — πού είναι περιζή
τητη σ’ όλον τον κόσμο. "Ενα έπίτευγμα καθαρά άριστοτεχνικό.
Τά λουλούδια τους πιάνουν άλλο
τόσο χώρο. Στήν Χάγη Χάαρλεμ θά
δήτε απέραντες εκτάσεις δπου φυ
τρώνουν οί καλύτεροι βολβοί λουλουδιών στον κόσμο, καί στούς
άνθόκηπους τοϋ "Αμστερνταμ θά
βρήτε τριαντάφυλλα καί γαρύφαλ
λα πού δμοιά τους δεν υπάρχουν
στήν γη. "Οταν πετάτε μέ άεροπλάνο πάνω άπό τήν 'Ολλανδέζικη
γη, περνά άπό κάτω ενα ταπέτο
άτελείωτο μέ χρώματα παραμυθένια
σέ φαντασμαγορία άπίθανη. Κόκ
κινο, φλογάτο, κίτρινο, στο πιο καθαρό χρυσάφι, ρόζ άπαλό, στήν α
πόχρωση του ήλιου πού σκάζει σέ
άνέφελη αύγή, άσπιλο λευκό, ζωντα
νό βιολετί, ασύγκριτο κρόκκο.
Οί 'Ολλανδοί πέτυχαν καί μαύρες
τουλίπες, κι’ ενα σωρό
ράτσες
λουλουδιών απίθανες, δμως δέν κάθησαν καθόλου νά καμαρώσουν τά
εκπληκτικά αυτά αισθητικά έπιτεύγματα. Μέ ψύχραιμο υπολογι
σμό σκάρωσαν τό άποδοτικώτερο
εμπόριο πού υπάρχει στό ντελικάτο
τούτο προϊόν: Οί βολβοί τους ταξειδεύουν νά φυτευθοΰν σέ κάθε

Τ6 Μέγαρον τής Είρήνης, κοντά
στην Χάγη. Ό Άνδρέας Κάρνεγκυ
τό έδώρησε γνά νά χρησιμεύση
στον άγώνα υπέρ τής ειρήνης τών
λαών τής γής. Σήμερον χρησιμεύει
γιά τήν έγκατάστασι υπηρεσιών—
έπΐ θεμάτων διεθνούς δικαιοσύνης
— τού 'Οργανισμού Ήνωμ. ’Εθνών

γη, καί τά λουλούδια τους στολί
ζουν ένα έπίσημο «γκαλά» στά
Λονδρέζικα « Ritz», τή γαμήλια
δεξίωση ενός καθιερωμένου «βίπ»,
ή τό πάρτυ ενός Άμερικάνου δισεκατομμυριούχου.
’Από τήν άλλη μεριά, δέν μπορεί
νά πή κανείς δτι οί 'Ολλανδοί άδιαφόρησαν γιά τά γράμματα καί
τις τέχνες. Είναι κάμποσα χρόνια
— πάνω άπό τρεις αιώνες — πού ό
’Ιάκωβος Βάν Μάρλατ διαμόρφωσε
μιά σωστή καί άρτια 'Ολλανδέζικη
γλώσσα. Πάνω σ’ αυτή βλάστησε,
πηγαία καί εύχυμη ή 'Ολλανδική
λογοτεχνία πού ό χρυσούς αιώνας
της άρχίζει στά 1648.
"Οσο γιά τις Τέχνες, είναι άλήθεια, δτι οί 'Ολλανδοί δέν έδωσαν
ποτέ μεγάλη σημασία στήν γλυπτική

καί τήν άρχιτεκτονική, δμως ισο
φάρισαν τήν αδυναμία τούτη μέ τήν
έπίδοσή τους στήν ζωγραφική.
Ό ’Αλβέρτος
Βάν
Άουβάτερ,
ό Ντίρκ Μπάουτς, 6 Μάγαιρτ, ό
Βάν Λέϊδεν — θά δήτε πίνακές τους
στό Ρύκσμουζέουμ — είναι οί θε
μελιωτές μιας μάλλον άρχαϊκής
τεχνοτροπίας. Ό Βάν Μήρσβαλτ, ό
Θωμάς Κάϊζαρ, ό Βάν Ράβενστάϊν
μπορούν ήδη νά θεωρηθούν σάν
Πρόδρομοι τού φωτεινού μετέωρου
πού λέγεται Ρέμπραντ.
'Ο Ρέμπραντ, δπως δλες οί μεγαλοφυίες, έπηρεάσθη άπό
τήν
εποχή του — ή παράδοση βοήθησε
πολύ στήν διαμόρφωση τού ταλάν
του του — άλλά καί έπηρέασε τήν
εξέλιξή της, άφοΰ τό τάλαντο τούτο
ύπήρξεν έν πολλοϊς φωτεινός οδηγός

Η θάλασσα όρμά μέ βιαιότητα άσυνήθιστη νά καταπλημμυρίση τήν
χθαμαλή 'Ολλανδέζικη γή.
Οί
'Ολλανδοί δέν πτοοϋνται. Μέ υπο
μονή καί έπιμονή έστησαν, καί
πολλές φορές έφτιαξαν καί ξανάφτιαξαν, τά προχώματά τους, γιά
νά υπερασπίσουν τό χώμα τους άπό
τό υγρό στοιχείο. Ή τελική νίκη
ήταν δική τους. Καί ήταν τόσο βέ
βαιοι γι’ αύτήν τήν νίκη ώστε δέν
δίστασαν νά έγκαταστήσουν τό χα
ριτωμένο χωριουδάκι πού βλέπετε,
άντίκρυ στόν μανιασμένο, άλλά
δαμασμένο έχθρό.

Ο Λ Α Α Ν Α ΙΑ

on

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
('Ο καλλιτέχνης πήρε γιά μοντέλο τον εαυτόν του)

στους σύγχρονους καί επιγόνους
για τήν διαμόρφωση της πολιτι
στικής πορείας τοϋ άξιόλογου
αύτοϋ λαού.
'Ο Ρέμπραντ ό
μεγαλύτερος
ζωγράφος της 'Ολλανδίας όλων των
εποχών, καί ένας άπό τούς μεγαλυτέρους του κόσμου αναμφισβήτητα,
πρόβαλε μέ τον χρωστήρα του τό
Ολλανδικό πνεύμα στον πολιτισμένο
κόσμο καί το επέβαλε. Οί εμπνεύσεις
του είναι καταπληκτικές καί το
χρώμα του σέ άπίθανη άρμονία.

Μόνο ένας Γκαίνσμπορω μπορεί να
παραβληθή σ’ αύτό, άλλα ό Ρέ
μπραντ είναι πληρέστερος, καί οί
όρίζοντές του πλατύτεροι. Παίζει
μέ τήν φωτοσκίαση μέ
τέτοια
άνεση, ώστε σέ πολλούς πίνακές
του λες πώς αύτό, όλο κι’ όλο, είναι
τό θέμα του. "Εχει ενα «Μάθημα
ανατομίας» πού σέ γεμίζει δέος
μέ τήν άπλή καθαρότητα τού ρεα
λισμού του. "Αν καθίσης καί τον
προσέξης, μπορείς να καταλάβης
στο βάθος τήν νοοτροπία τού 'ΟλΛ1

λανδέζικου λαού: «Αυτός είναι ό
κόσμον.’Όχι παράδεισος, ούτε κόλα
ση, μά κάτι άνάμεσα στα δυό, ή
καί τά δυό μαζί. Άντικρύζουμε
χωρίς φόβο τήν κόλαση καί πασχί
ζουμε να φτιάξωμε τή γή μας πα
ράδεισο. Δέν ξέρουμε αν θά τό καταφέρωμε, μά θά προσπαθήσωμε. . .»
"Ετσι οί 'Ολλανδοί γράφουν τήν
ιστορία τους.
G R.

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΜΑΣ

Ό Π ο Λ εμ ιο ΐή ς
ΔΗΜΟΥ: I .ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Είναι 28 ’Οκτωβρίου. Μέρα λαμττροστολισμένη
Μέρα λεβεντιάς καί εθνικής ιτερηφάνειας γιά όλους
τους "Ελληνες. Τά θούρια καί τά πατριωτικά έμβατήρια αντηχούν καί πλημμυρίζουν την πλάση
ά π ’ άκρη σ’ άκρη.
Στις τρανές πόλεις τούτη ή ηρωική συναυλία
ξεχύνεται άπό τίς «μπάντες» πού άπό τό γλυκο
χάραμα τριγυρνοϋν άπό σοκάκι σέ σοκάκι, χαρί
ζοντας ένα γιορτάσιμο τόνο στην άγια τούτη μέρα.
Στά χωριά, τά σχολιαρούδια γιορτινά ντυμένα κι’
αυτά τριγυρνοϋν στά στενά σοκάκια γιά νά θυμί
σουν στούς πιό μεγάλους γεγονότα πού εζησαν
καί πού σιγά σιγά ή καταχνιά τής βιοπάλης καί
τού σκληρού αγώ να τής ζωής πάει νά τά σκεπά
σει. Τούτο τό πέπλο πού μόνο του ΰφαίνεται καθώς
περνούν τά χρόνια έρχονται νά ξεσχίσουν οί άδολες,
γλυκιές καί τρυφερές φωνούλες των νιόβγαλτων
τούτων βλαστών τού πανάρχαιου καί τρισένδοξου
δένδρου πού λέγεται Ελλάδα.
— «'Όλη δόξα, όλη χάρη, "Αγια μέρα ξημερώνει
καί στή μνήμη σου τό έθνος χαιρετά γονατιστό. . . »
Ό πρώτος λεβέντικος χαιρετισμός άκούγεται
πρωί, πρωί, μέ τό πρώτο σκάσιμο τού τρανού
βασιλιά τής μέρας.
— « Τών εχθρών τά φουσάτα περάσαν
σάν τον λίβα πού καίει τά σπαρτά. . . »
Καί τόσα άλλα ακολουθούν τό ένα τό άλλο, πού
σκορπούν ρίγη άπό συγκίνηση καί φέρνουν τό
δάκρυ στά μάτια εκείνων πού εζησαν τά γεγονότα,
πού ακολούθησαν τό πρωινό εκείνο τής Όκτωβριάτικης μέρας τού Σαράντα.
Γυρνούν τά σχολιαρούδια στο μικρό Ελληνικό
χωριό, τό στολισμένο ά π ’ άκρη σ’ άκρη μέ τήν
γαλανόλευκη, πού κυματίζει περήφανη καί καμαρω
τή άπό τήν τρανή δόξα που τής ανήκει.
Σέ μιά γω νιά στό στενό καλντερίμι, τό ανηφορικό
καί πλακόστρωτο, πρωί-πρωϊ χαράματα τούτη
τήν άγια μέρα καθισμένος στό κακοτράχαλο πεζού
λι νάτος ό κύρ-Άντώνης. Ό σακάτης καί τυφλός
άνθρωπος πού τούτα τά ίδια σχολιαρούδια, μπόμπιρες ζωηροί, τον πειράζουν κάθε φορά πού θά
τον συναντήσουν, έτσι άπό παιδική άνεμελιά ή γιά
νά γελούν.
— Τί νά τά κάμεις; Παιδιά είναι. Θέλουν νά παί
ξουν. Μονολογεί ό καλοκάγαθος αύτός τύπος, πού
ποτέ δέν τούς είπε βαριά κουβέντα, ποτέ δέν τά

χούγιαξε, δέν τά άποπήρε.
Κάθεται στό κακοτράχαλο πεζούλι τούτο τό
πρωινό καί φαίνεται νάχει ξεμακρύνει άπό τήν
εποχή μας καί νά ζή σέ κάποια άλλη έποχή. Θυμά
ται ό κύρ Άντώνης μιά περασμένη ζωή. . . Η ρω ι
σμοί, ενθουσιασμός. . . "Αχ τά χρόνια εκείνα!
Είναι βουρκωμένα τά μάτια του καί στό άκουσμα
τών παιδικών φωνών αύτό τό γλυκοχάραμα, σηκώ
νεται άργά-άργά παίρνει τήν στάση τής προσοχής
καί μέ χείλη πού τρέμουν καί τά μάτια γιομάτα
δάκρυα, ψιθυρίζει:
— « Μέ τό χαμόγελο στά χείλη
π ά ν’ οί φαντάροι μας μπροστά. . . »
Τά παιδιά περνούν. Δέν τόν πειράζουν σήμερα.
Ό χ ι. Σήμερα δέν κάνει. Ή μέρα ή σημερινή είναι
ή μέρα τού κύρ Άντώ νη. Δέν τόν βλέπετε; Φόρεσε
τήν πιό καλή του φορεσιά έβαλε καί παράσημα.
Πώ! πώ! πόσα παράσημα! Σκεπάζουν όλο τό
στήθος του.
— Βρέ πού τά βρήκε τούτα τά παράσημα ό κύρ’Αντώνης; ’Αναρωτιέται ό πιό ζωηρός μπόμπιρας,
ό Στέλιος, τό παιδί τής Μαρουλιώς τής Μπακάλαινας.
Τά παιδιά περνούν καί ό κύρ-’Αντώνης ξανακάΘεται στό πεζούλι καί μέ τόν κουρασμένο του «πήγασο» ξαναγυρνά μερικά χρόνια πίσω. . .
Οί καμπάνες χτυπούν δυνατά καί γρήγορα. Κάτι
πρέπει νά γίνεται. Τί νά γίνεται άραγες; ’Αναρω
τιούνται οί χωριανοί.
—Πόλεμος! Πόλεμος! Ή ’Ιταλία μάς κήρυξε τόν
πόλεμο. . .
Οί Χωροφύλακες γυρνούν άπό σπίτι σέ σπίτι,
άπό πόρτα σέ πόρτα.
—Σήκω Διαμαντή. "Εχουμε πόλεμο. Τό πρωί
πρέπει νά βρίσκεσαι στήν Πάτρα.
Λεβέντικα ξεκινούν τά παλληκάρια μας. Με τό
χαμόγελο στά χείλη γιά κεϊ πού τούς κράζει ή
φωνή τής πατρίδας.
—"Εχε γειά Μάνα.
—Στό καλό γιέ μου. Στό καλό καί ή Παναγιά μα
ζί σου.
—Γειά σου γυναίκα. Δέν θέλω νά κλαϊς. Φρόντισε
όσο θά λείπω τά παιδιά μας καί τά κτήματα. Θά
γυρίσω γρήγορα.
—Στό καλό Κωσταντή. Στό καλό. Ό χ ι δέν κλαίω.
Νά τούς πνίξετε τούς κοκορόφτερους. Στήν Θάλασσα
νά τούς ρίξετε. "Οχι δέν κλαίω. Στό καλό νά πάς

καί ή Παναγιά μαζί σου. Στο καλό, στο καλό. . .
ΊΓοΰτα τα λόγια άκούγονταν α π ’ άκρη σ’ άκρη
στο χωριό και τό γρήγορο κτύπημα τής καμπάνας,
που ήταν ή φωνή τής άμορφης χώρας μας, που ζη
τούσε βοήθεια και προστασία άπό τά παιδιά της.
Στην άκρη τού χωριού, έκεϊ κοντά στό ρέμα, στήν
γειτονιά τού Μαραμαθά, στό κατώφλι τού φτωχό
σπιτου κάτι ξεχωρίζει στήν σκοτεινιά τής νύχτας.
"Ενα σμάρι άνθρωποι είναι αγκαλιασμένοι. Είναι ό
Άντώνης ό Σιαφλάς, ή κυρά Δέσποινα ή γυναίκα
του, ό Κώστας, ή Λενιώ καί ό Παναγής τά τρία
κουτσούβελά του. Φιλιούνται γιά στερνή φορά καί
χωρίζουν. Τό π η χτό σκοτάδι τύλιξε τον άνθρωπό
τους, πού προχωρεί τρεχάτος γιά νά δώσει πρώτος
τό παρόν στό τρανό προσκλητήριο. . .
Ή κυρά-Δέσποινα έσφιξε τήν καρδιά της, άγκάλιασε τά κουτσούβελά της καί τρύπωσε στό φτωχι
κό της.
Γονάτισαν όλοι μπροστά στά εικονίσματα, σταύ
ρωσαν τά χέρια καί ανάμεσα άπό λυγμούς έκαμαν
τήν προσευχή τους.
—Καλή μας Παρθένα' άπλωσε προστατευτικά
τις φτερούγες σου πάνω άπό τον στρατό μας. Φύ
λαξε στήν αγκαλιά σου όλους τούς δικούς μας καί
τον προστάτη μας.
Δέν χρειάζονταν περισσότερα λόγια. Αύτά είπαν
τά χείλη. Ή καρδιά έλεγε πιο πολλά.
Ό πόλεμος έχει αρχίσει. Τά εχθρικά αεροπλάνα
σκίαζαν τόν καταγάλανο ούρανό τής χώρας μας
καί έστελναν τόν θάνατο κλεισμένο μέσα σ’ εκείνα
τά τρομερά μπουκάλια πού τάλεγαν . . . βόμβες.
Δάκρυα, πόνος, βογγη τά σέ κάθε γω νιά τής
χώρας μας. Α λλά καί ενθουσιασμός καί τραγούδια
καί φωνές κάθε φορά πού τό ραδιόφωνο, τό μοναδικό
στό χωριό, στό σπίτι τού Μίμη τού Σιάτου τού
μεγαλονοικοκύρη, έκανε γνωστές τήν μία μετά τήν
άλλη τίς νίκες τού στρατού μας.
—Ό ένδοξος Στρατός μας μπήκε στήν Κορυτσά,
στούς 'Αγίους Σαράντα, στό ’Αργυρόκαστρο, στήν
Χιμάρα, . . . . τρέμουν οί Ιταλοί στό άντίκρυσμα
τού Τσολιά μας.
Αύτά τά λόγια έλεγε τό ραδιόφωνο κΓ ά π ’ άκρη
σ’ άκρη γυναίκες, παιδιά, γέροντες, όσοι είχαν μείνει
πίσω τραγουδούσαν:
« Τόν Τσολιά μας τόν λεβέντη
βρίσκει στά βουνά
καί ταράζει τόν άφέντη
§
τόν μακαρονά.. .
Τά γράμματα πήγαιναν κι’ έρχονταν στό μέτώπο
κι’ όλα τέλειωναν μέ τήν εύχή ".καλή άντάμωση»,
Μαυρισμένος, σκονισμένος, αγνώριστος στήν

πρώτη γραμμή ό Άντώνης ό Σιαφλάς σάν λιον
τάρι ακράτητος ρίχνεται στό φοβερό μπουρίνι τού
πολέμου. Μιά λέξη δίνει φτερά στούς δικούς μας
καί. . . πόδια λαγού στούς κακ· ρόφτερους:
Α Ε Ρ Α ! Βγαίνει άπό τά στόματα των πολεμι
στών μας καί αντιβουίζουν τά βουνά κΓ οί ρεματιές:
A Ε Ρ A A A !!
Σέ κάποια μικρή ανάπαυλα βρίσκει κΓ ό κύρΆντώνης τήν εύκαιρία νά γράψει δυο λόγια στήν
φαμελιά του.
—«’Εδώ επάνω, έχουμε πανηγύρι. Τρανό πα νη γύ
ρι. Οί Ταλιάνοι φεύγουν σάν τά προγκιγμένα άγρίμια. Γρήγορα θά τελειώσει τούτο τό γιουρούσι.
Θά τούς πετάξουμε στη θάλασσα. Γρήγορα θά
είμαι κοντά σας. Καλή άντάμωση Άντώνης»
Ναί, πανηγύρι ήταν τούτος ό πόλεμος. Μά σάν
πόλεμος είχε καί τά θύματά του. Καί νά τυλιγμένος
στούς έπιδέσμους βρέθηκε στό νοσοκομείο ό Ά ντώ 
νης. Μιά οβίδα πού έσκασε λίγα μέτρα κοντά του
έστειλε στόν άλλο κόσμο πολλούς συντρόφους του
καί τύλιξε καί αύτόν στούς επιδέσμους. . .
Ό πόλεμος τέλειωσε. Οί Μάννες καλοδέχτηκαν
τά παιδιά τους καί οί γυναίκες άγκαλιάζουν τούς
άνδρες τους, πού γύρισαν πραγματικοί ήρωες
άπό τά βουνά τής ’Αλβανίας, έκτος άπό τόν σκηρό
φόρο τού πολέμου . . . .
Βγήκε άπό τό νοσοκομείο καί ό κύρ-Άντώνης μά
δυστυχώς μ’ ένα πόδι καί χωρίς μάτια. Τούτα τά
χρειάστηκε ή πατρίδα καί ολοπρόθυμα τάδωσε.
Πήγε στά χωριό του άγνώριστος καί τράβηξε κατά
τό σπιτικό του. ’Εκεί άλλη τρανή συμφορά τόν περίμενε. Τό σπιτικό του είχε σωριαστεί χτυπημένο
άπό τήν οργή τού έχθρού καί είχε πάρει μαζί του
καί τούς δικούς του, τά άγαπημένα του πρόσω πα,
τήν γυναίκα του καί τά παιδιά του.
Κάθισε εκεί στά τόσο άγαπημένα πετροσωρίδια
καί άπό τίς κόχες τών σβησμένων ματιών του έτρεχε
τό δάκρυ. Τό δάκρυ τού ηρώα πολεμιστή!!! Μιά
μέρα. . . δυό μέρες . . . πολλές μέρες. . .
Τά χρόνια πέρασαν. Ό κύρ-Άντώνης ζή στό
χωριό του μέ τήν συμπαράσταση μιας γριάς συγγένισας του. Ζή γιά νά θυμάται. Καί τούτες τίς μέ
ρες ξαναγυρνά στό παρελθόν. Στό άκουσμα τών
εμβατηρίων, κάθε τέτοια ένδοξη μέρα βάζει τήν
καινούργια του φορεσιά, τά παράσημά του, πού
τού σκεπάζουν τό στήθος, παίρνει τήν στάση τής
προσοχής καί μέ βουρκωμένα τά σφαλιστά μάτια
του τραγουδά κΓ αύτός έκεϊ στό στενό καλντερίμι
τού μικρού χωριού του, μαζί μέ τά σχολιαρούδια:
«Μέ τό χαμόγελο στά χείλη πάν οί φαντάροι μας
μπροστά. . . »

ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ Τ Η Σ ... ΤΙΜΗΣ
"Ενα ίπποτιιιό έθιμο, πού ήιιμαζε άλλοτε u ai στην 'Ελλάδα...
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΓΗ
Λογοτέχνη - 'Ιστορικού

ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ τού
'Ελληνικού Βασιλείου, νομικοί, δι
οικητικοί, στρατιωτικοί, ττοϋ ήρ
θαν στην Ελλάδα μαζί μέ τόν Ό θωνα, στά 1833, όλο, δηλαδή, τό
άκριδομάνι των «Μιταβαρέζων»
(κάττου τρεις χιλιάδες συνολικά),
φέραν, κοντά στ’ άλλα, καί τό ίττττοτικό έθιμο της μονομαχίας ■- έθιμο
πού ρίζωσε χιά καλά στο Μόριά
κι άπλώθηκε κατότπ καί στην ’Α
θήνα, τή δεύτερη, μετά τό Ναύ
πλιο, ττρωτεύουσά του. Βρήκε καί
στήν τοτινή κοινωνία τής Μεσσηνιακής άρχόντισσας, τής Καλαμά
τας, πολλούς θιασώτες του· προ
παντός ανάμεσα στούς στρατιω
τικούς, στούς πολιτικούς καί στούς
«αριστοκρατικούς», άς πούμε, κύ
κλους.
Κι αργότερα, μετά τό 1860, δέ
σποζε τής κοινωνικής ζωής της.
Γιά κάθε προσβολή, πού δέν ήταν

δυνατό νά δοθή ικανοποίηση άπό
τό νόμο, ό θίγόμενος έκρινε απα
ραίτητο νά καλέση τόν αντίπαλό
του σέ μονομαχία, δηλαδή σέ λύ
ση τής διαφοράς τους μέ τά όπλα,
γιά ν ’ άποπλυθή, έτσι, ή προσβο
λή μέ αίμα!
Βέβαια τό έθιμο τής μονομαχίας,
πού ’χε χαρακτήρα αύτοδικίας,
δέν ήταν καινούργιο «φρούτο».'!Ήταν πολύ π α λί'ό. Ό Ηρόδοτος
πρώτος χρησιμοποεϊ τή λέξη μέ
τήν έννοια τού αγώ να αναμεταξύ
δυο πολεμιστών. Ή Ίλιάδα άπό
τ ’ άλλο μέρος είναι γεμάτη άπό
ανάλογες σκηνές κ’ ή 'Αγία Γραφή
ακόμη μνημονεύει τή γνωστή μο
νομαχία Δαυίδ καί Γολιάθ.
Κατά τους μεσαιωνικούς χρό
νους, κ’ ύστερώτερα, τό έθιμο τής
μονομαχίας ήκμαζε πολύ στή Γερ
μανία. Κι άπό κεϊ μεταδόθηκε στήν
Ισπανία, όπου οι κανόνε>-
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κ ωδικοποιήθηκαν σέ άγραφο νό
μο, πού τόν τηρούσαν μέ θρησκευ
τικήν εύλάβεια οι άντίπαλοι. "Ε
πειτα πέρασε στή Γαλλία κι ά π ’
αύτή στή ρέστη Εύρώπη.
Σήμερα πού ’χουν αρκετά μερέ
ψει τά ήθη καί τό ίπποτικό πνεύ
μα σπάνια τό συναντάει κανείς, τό
έθιμο τής μονομαχίας έχει έκλείψει
μετά τή θέσπιση αύστηρών ποι
νών κατά τών μονομαχούντων.
Ειδικά στήν Ελλάδα, έδώ καί κάμποσες δεκαετηρίδες έχει τεθή «έκ
τος νόμου» κι ό παλ*\ός Ποινικός
Κώδικας έπρόβλεπεν αύστ ηρές ποι
νές γιά κείνους πού μονομαχού
σαν καί ξεχωριστά άν ή μονομαχία
είχε σάν άποτέλεσμα τό θάνατο
τού ένός άπό τούς δυό αντιπάλους
—κάθειρξη ίσαμε δέκα χρόνια!
Σύμφωνα μέ τόν άγραφο νόμο
τής μονομαχίας, ό προσβλη μένος
ώριζε δυό μάρτυρες, σάν πληρε-

ξούσιους αντιπροσώπους του, καί
τούς έστελνε στο ττρόσωττο πού τόν
πρόσβαλε, νά ζητήσουν ικανοποί
ηση μέ τά δπλα. "Αν ό αντίπαλος
αποδεχόταν την πρόσκληση ^καί
δεν τό ’βάζε κάτω, δηλαδή, άν έπίμενε στην προσβολή, ώριζε κι αυ
τός δυο δικούς του μάρτυρες διαι
τητές, που σε ειδική συνάντηση με
τους μάρτυρες τού αντιπάλου,
κανόνιζαν άπό κοινού τις λεπτομέ
ρειες τής μονομαχίας (δπλα, μιά ή
δυό «βολές», τόπο κ.τ.τ.).
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ της παλιάς Καλα
μάτας άναφέρουν πλήθος μονομα
χίες, άλλες αιματηρές κι άλλες άναί
μακτες, είτε μεταξύ Καλαματιανών,
είτε καί μεταξύ ξένων, προσωρι
νών κατοίκων τής πολιτείας. Οί
μεταξύ Καλαματιανών άντιπάλων
είχαν, κατά κανόνα σχεδόν, άφορμή «λόγους τιμής» ή το πατροπα
ράδοτο ρωμαίϊκο «φιλότιμο»,_ που
οϊ άντρες, κείνου τού καιρού, το
κρατούσαν — έδω που τά λέμε
πολύ ψηλά. "Αν όμως, νύχαινε
κι δ ένας άπό τούς δυό άντιπαλους
νά ’ναι ξενομερίτης, δηλαδη μη
Μεσσήνιος ή Μανιάτης, τότε τα
ελ α τ ή ρ ια -π ά λ ι κατά κανόνα... ήταν πολιτικά!
Ό χ ι λίγες φορές Μεσσηνιοι
καί Μανιάτες πολιτικοί (βουλευ
τές ή δήμαρχοι) μονομάχησαν η
άποπειράθηκαν να μονομαχήσουν
μέ ξένους ψηφοφόρους τους. Δη
λαδή, γιά νά στηρίξουν το κλονι
σμένο «πολιτικό γόητρό» τους η άν οί πολιτικές μετοχές τους ήταν
κάπως άνεβασμένες... - να το αυ
ξήσουν καί νά τό εδραιώσουν πιο
πολύ.
,
Δυό τέτοιες «πολίτικες μονομα
χίες», μέ ήρωες γνω στά πολίτικα
πρόσω πα κείνου τού καιρού, α
διηγηθούμε σέ τούτο τό χρονικό
άπό τά παλιά κατάστιχα τής Κα
λαμάτας. Ή μιά τελικά δέν εΥι^ε
ή άλλη, όμως, έγινε καί συντάραξε
τό Πανελλήνιο κατά τό σωτήριο
έτος 1909.
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στό 1894. Δη
λαδή σέ μιά έποχή πολιτικής δια
φθοράς καί παρακμής μόλις τρία
χρόνια πριν άπό τόν άτυχο κείνο
πόλεμο τού 1897. Στήν έποχή που
ή Ελληνική ^Δικαιοσύνη είχε, μ ε
λάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, ύποδουλωθή στις πολιτικές φατρίες,
πού κυβερνούσαν τήν Ελλάδα,
συνεργαζόμενες, πολλές φορές, καί
μέ ληστοφυγόδικους! Στην έποχή
τού ρουσφετιού, τής συναλλαγής

αί τής πραγματικής έκλογικής
«βίας καί νοθείας». Μ’ ένα λόγο:
Στήν έποχή πού μάς οδήγησε στή
ντροπή τού ’97 (πρωθυπουργούντος τού Θ. Δεληγιάννη) καί στήν
ύποδούλωσή μας στον άπαισιας
μνήμης Δ.Ο.Ε. (Διεθνή Οικονομι
κό ’Έ λεγχο).
Τότε, κατά τά μέσα ’Οκτωβρί
ου, ξέσπασε μεγάλη θύελλα στην
Καλαμάτα. ’Αφορμή: ένα «σοβα
ρό» έπεισόδιο-σκάνταλο, πολύ χα
ρακτηριστικό τών ήθών τής έποχής, μά καί τών ανοικτών κι α
προσχημάτιστων έπεμβάσεων τών
βουλευτών στά έργα τής Δικαιο
σύνης, πού δημιουργηθηκε μεταξύ
τού βουλευτή Σπύρου Κουμουνδούρου (γιού τού Μεγάλου Πρω
θυπουργού τής Ελλάδας αείμνη
στου ’Αλέξανδρου Κουμουνδούρου)
καί τού πρωτόδικη — ανακριτή
Καλαμάτας τότε — ’Ιωάννη Τσουλάτη.
Ό Κουμουνδούρος ένδιαφερόταν γιά κάποιο πολιτικό του φίλο,
φονιά, πού ή ύπόθεσή του βρισκό
ταν άκόμη στά χέρια τοΰ άνακριτή. Θέλοντας νά βοηθήση τό «φί
λο» του καί νά πετύχη γ ι ’ αύτόν
εύνοϊκό άνακριτικό πόρισμα, που
θά έπέτρεπε τήν προσωρινή άπο-

φυλάκισή του, έπισκέφθηκε τό
πρωί τής 12 ’Οκτωβρίου τόν Τσουλάτη στό γραφείο του και θελησε
νά τού «μιλήση» γιά τόν προστατευόμενό του κατηγορούμενο .
Δέν ξέρουμε τί άκριβώς διαμείφθηκε μεταξύ Κουμουνδούρου καί
Τσουλάτη, πού ήταν, όπως λένε,
σκληροτράχηλος κι αδέκαστος στό
καθήκον του^ καί σίγουρα κάτι θά
’χε διδαχθή 'καί συνειδητοποιήσει
μέσα του, άπό τη στάση τών δυό
μεγάλων μορφών τής Τυφλής Θεάς
Θέμιδας στή δίκη τού Γέρου τού
Μόριά καί τού Πλαπούτα
τών
Πολυζωίδη καί Τερτσέτη. Μ’ ένα
λόγο: Δέ σήκωνε άπό παρεμβά
σεις τής πολιτικής φαυλοκρατιας
στό έργο του. ΓΓαύτο, όπως έγρα
φε σ’ έκτακτο παράρτημά της τότε
ή Καλαματιανή εφημερίδα «Εύνομία», κρατώντας τά δίκια τού Κου_
μουνδούρου, ό βουλευτής «υπεδ^
χθη σκαιώς ύπό τού ανακριτού κ
Τσουλάτη, εις δν ήναγκάσθη να.
κάμη παρατήρησιν περί τού τρό
που του, ήτις ήρκεσεν ίνα εξερεθιση
έπί τοσούτον τόν κ. Τσουλατην,
ώστε ούτος εξώθησε διά τών χειρών μετ’ άγανακτησεως εκ τού
γραφείου του τόν κ. Κουμουνδούρον καί έρριξε φωνάς καλών αστυ
φύλακας ίνα τόν συλλαβωσιν»( Ε-

ώημ. «Ευνομία» Καλ., ”Ετ. Α', 16
Ό κτ. 1894, σ. 2).
Μ’ άλλα λόγια, τον άρπαξε α π ’
τό γιακά και τον έβγαλε πύξ - λάξ
άπό τό γραφείο του...
Α λλά άς παρακολουθήσουμε τά
παραπέρα συμβάντα, όπως τά
περιγράφει στο ίδιο φύλλο της ή
φιλοκουμουνδουρική εφημερίδα:
«Ό κ. Κουμουνδούρος, γράφει,
προ τής άπροσδοκήτου τούτης
συμπεριφοράς τού κ. Τσουλάτη
έταράχθη, ώς είκός, λίαν και ούδέν,
έκ της ταραχής έπραξε, άλλ’ άνεχώρησεν ήρεμα καί Θεωρήσας τά
γινόμενα ώς προσωπικήν Οβριν,
άπέστειλεν επιστολήν προς τούς
κ. κ. Τσιμπιδάρον λοχαγόν καί
Καστρισιάδην άνθυπολοχαγόν, δι’
ής άνέθετο αύτοϊς τήν εντολήν νά
μεταβώσιν, ώς μάρτυρες του, π α 
ρά τω κ. Τσουλάτη καί ζητήσωσι
προσωπικήν ΐκανοποίησιν. Οί άνωτέρω άξιωματικοί μετέβησαν αύ
θημερόν παρά τω κ. Τσουλάτη καί
άνεκοίνωσαν αύτω τον σκοπόν
των, άλλ’ ό κ. Τσουλάτης ήρνήθη
νά δώση πάσαν ΐκανοποίησιν είπών, ότι πάν δ,τι έπραξε, τό
έπραξεν έν τω καθήκοντί του, δι’
δ δεν οφείλει λόγον καί ίκανοποίησιν...».
Χαίρεται κανείς τήν τόλμη καί
τήν περήφανη άπάντηση τού άκέριου δικαστή πού, στ’ άλήθεια,
άποτελοϋσαν μοναδικό ίσως φω
τεινό παράδειγμα, μέσα σέ μιά ε
ποχή, πού ή έννοια τής πραγματι
κής δικαιοσύνης ήταν σχεδόν άνύπαρκτη κ’ ή δικαστική εξουσία ά
θυρμα στά χέρια τής πολιτικής
φαυλοκρατίας. Χαίρεται μά καί
λυπάται διαβάζοντας τή συνέχεια
τού επεισοδίου στο ίδιο φύλλο,
πού έχει έτσι:
«Ούτως είχεν ή ύπόθεσις μέχρι
τής μεσημβρίας τής Πέμπτης. Ά λ λ ’
ό Κουμουνδούρος, ό τόσον δεινώς
ύβρισθείς, άνευ λόγου, ύπό τού κ.
Τσουλάτη, βαρέως φέρων τήν
προσβολήν, καί διαβλέπων, μετά
τήν άρνησιν τού κ. Τσουλάτη νά
δώση προσωπικήν ΐκανοποίησιν,
δτι δέν έχει πλέον μέσον ίκανοποιήσεως, προέβη εις τά άκρα.
Καί δή τή 1 μ. μ. τής Πέμπτης ένω
έκάθητο έξωθι τού παρά τή κάτω
πλατεία καφενείου Τριχά, μετά
τινων άλλων φίλων του, είδε τόν κ.
Τσουλάτην έξερχόμενον έκ τού ξε
νοδοχείου Πόρτα, μετά τινων άλ
λων. ’Αμέσως τότε ήγέρθη καί έ-

προχώρησεν ολίγα βήματα, πλησιάσας δέ τόν κ. Τσουλάτην είπεν
αύτω τινας λέξεις καί ταυτοχρόνως τω κατήνεγκε διά τής χειρός
ραπίσματα εις τό πρόσω πον, ήρπασε δέ τήν ράβδον του, ήν ήγει
ρε κατ’ αύτού ό κ. Τσουλάτης.
Πλήθος δέ συνεκεντρώθη παρευθύς
εκεί, άλλ’ ό Κουμουνδούρος άνεχώρησε λαβών τήν προς τήν παρα
λίαν άγουσαν καί φέρων μεθ’ εαυ
τού καί τήν άρπαγεϊσαν ράβδον
τού κ. Τσουλάτη.
» Ή σκηνή έληξεν οϋτω, ένω τό
πλήθος άθρόον συνεκεντρούτο εις
διάφορα μέρη τής πόλεως ποικίλο
τρόπως σχολιάζον τά γενόμενα.
Μετ’ ολίγον άνεφάνη ό κ. Είσαγγελεύς μετά κουστωδίας άστυφυλάκων περιφερόμενος καί ερευνών
διά τήν άνεύρεσιν τού κ. Κουμουνδούρου. Τί έσκόπει, άγνω στον ήμΐν...».
Ή συνέχεια είναι πιο θλιβερή.
Ό φιλοκουμουνδουρικός τύπος ε
πικρότησε τήν αύτοδικία τού βου
λευτή! Καί τό τρισχειρότερο: Έρριξε όλα τά άδικα στον άτυχήσαντα πρωτόδικη —σέ τέτοια, αλ
λοίμονο, ζούγκλα άφρισμένων π α 
θών καί πολιτικού σκοταδισμού
ζούσαν τότε οί "Ελληνες, τήν έποέποχή τής φαυλοκοατίας!
"Οταν οί ύπάλληλοι. έγραφεν ή
«Εύνομία» — σέ κτυπητή άντίθεση
μέ τόν τίτλο της — συμπεριφέρονται, ώς συμπεριεφέρθη ό κ. Τσου
λάτης, δέον νά ύφίστανται τάς συ
νέπειας τής συμπεριφοράς των...
Καί έπαινούμεν διά τούτο (ώ, τρισ
άθλια εποχή πνευματικής συγχύ
σεως, ηθικού ξεπεσμού καί στραβισμού!...) δημοσία τόν κ. Κουμουνδούρον καί συγχαίρομεν αύτόν δι’ δ,τι έπραξε. Θά ήτο άξιος
μομφής καί κατακρίσεως άν έφέρετο
άλλως»!...
Καί στο μεθεπόμενο φύλλο της
δημοσίευεν άνταπόκριση άπό τήν
Άρεόπολη σχετικά μέ τις άπηχήσεις πού ’χε τό επεισόδιο Κουμουνδούρου - Τσουλάτη στή Μά
νη, ά π ’ όπου κατάγονταν οί Κουμουνδούροι, πού έλεγε:
«...Θά ήταν άνάξιος άντιπρόσωπός μας ό κ. Κουμουνδούρος
(Σημ.: ’Ήταν τότε βουλευτής Οϊτύλου), άν δέν έφέρετο, δπως έφέρθη, μετά τήν ύβριστικήν προς
αύτόν συμπεριφοράν τού Τσουλά
τη, δστις φαίνεται δτι έλησμόνησε
πρός τίνα άπευθύνεται. Ά λ λ ’ ό κ.
Κουμουνδούρος δέν έλησμόνησε τό
έπιβαλλόμενον είς αύτόν κατά τήν

περίστασιν τούτην καθήκον, καί
ένεκα τούτου έπέσπασε πρός εαυ
τόν τάς συμπάθειας τών Μανιατών,
τώ ν οποίων καί τά αισθήματα διηρμήνευσε- διότι θά ήτο φοβερόν
έάν έλησμόνει τήν καταγωγήν καί
τό όνομά του. Τόν συγχαίρομεν
Θερμώς διά ταύτα...»! «Εύνομία»,
δ.π.π. άρ. φ. 7 τής 30 Όκτ. 1894,
σ. 4).
ΝΑ ΤΩΡΑ ΚΙ Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ τής
συγκρούσεως Κουμουνδούρου —
Τσουλάτη, δπως μάς τόν δίνει ή
ίδια έφημερίδα, χωρίς νά κρύβη τή
ζωηρή ικανοποίησή της γιά τό
βαρύ τίμημα μέ τό όποιο πλήρωσε
τήν προσήλωσή του στο καθήκον
ό άτυχος κείνος δικαστής:
«Παραδόξως κατά τού κυρίου
Κουμουνδούρου έξεδόθη ένταλμα
συλλήψεως διά τήν κατά τού κ.
Τσουλάτη έπίθεσιν, ήτις, παραδο
ξώτερον, ϊνα δικαιολογηθή τό έν
ταλμα, έχαρακτηρίσθη ώς άντίστασις. Δέν θέλομεν νά έξετάσωμεν
ήμεϊς κατά πόσον ήτο νόμιμος ή
έκδοσις τού έντάλματος, καί κατά
πόσον άκριβής ό χαρακτηρισμός
πράξεως γνωστής εις δλην τήν
κοινωνίαν τών Καλαμών... ’Εκείνο
τό όποιον πρέπει νά άναγράψωμεν είναι δτι ό Κουμουνδούρος μό
λις λαβών γνώσιν, δτι έξεδόθη
κατ’ αύτού ένταλμα, προσήλθεν
αύθορμήτως καί έπαρουσιάσθη εις
τόν κ. Εισαγγελέα, δστις μετά τού
άνακριτού άφήκεν αύτόν έλεύθερον
καί όρθώς έπραξαν διά τούτο, ούδενός λόγου νομίμου συντρέχοντος
διά τό έναντίον, δπερ άλλως ή δύνατο
νά
έχη
θλιβερά
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α . Ούτως έπανώρθωσαν τό σφάλμα τό διαποαχθέν διά τής έκδόσεως έντάλ
ματος συλλήψεως.
» Ό κ. Κουμουνδούρος διατρίβει
ήδη είς τήν πόλιν μας, περιβαλ
λόμενος ύπό τών συμπαθειών τών
συμπολιτών μας, ένω ό κ. Τσουλά
της άπήλθεν έκ Καλαμών πρό ήμε
ρών διευθυνόμενος άγνωστον ήμϊν
πού...» («Εύνομία», άρ. φ. 6 τής
23 Όκτ. 1894, σ. 2).
Ούτε ή γάτα, ούτε ή ζημιά της!
Ό Τσουλάτης τά φόρτωσε κι έ
φυγε άπό τήν Καλαμάτα ρίχνον
τας μαύρη πέτρα πίσω του. Ό
παρά λίγο μονομάχος βουλευτής,
μέ τό ένδοξο όνομα, κράτησε σάν
κειμήλιο τή μαγκούρα τού... ήττημένου. Κ’ ή έννοια τής Δικαιοσύ
νης τσαλακώθηκε γ ι ’ άλλη μιά φο
ρά.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ - Δ Η Μ Ο ΣΙΟ ΓΡ Α Φ Ω Ν
Τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1970 εις τήν αίθουσαν κινηματογράφου τών Σχο
λών Χωροφυλακής ενώπιον πυκνοϋ ακροατηρίου έκ Προσωπικοτήτων Δημο
σιογράφων τής Ένώσεως Συντακτών 'Ημερησίων Εφημερίδων ’Αθηνών
καί Αξιωματικών τοϋ Σώματος ώμίλησεν ό πρόεδρος τής Ε.Σ.Η.Α. κ. Πανος
Τρουμπούνης. εντός τών πλαισίων τής έγκαινιασθείσης νέας περιόδου συνερ
γασίας Χωροφυλακής - Δημοσιογράφων. Ό ομιλητής έξέφρασε τήν χαράν
του διότι ή Χωροφυλακή καί οί Δημοσιογράφοι άπεφάσισαν νά καθιερώσουν
κανόνας συνεργασίας χάριν τοϋ κοινωνικού συνόλου. Κηρύσσων σταυροφο
ρίαν διά τήν άποφασισθεϊσαν συνεργασίαν έπρότεινε τήν σύστασιν δύο Ε π ι
τροπών. Μιάν μικτήν έξ Αξιωματικών Χωρ /κής καί Δημοσιοφράφων συν
τονιστικήν τοϋ έργου συμπράξεως καί μιάν έπαγγελματικήν δημοσιογραφικήν
διά τήν εφαρμογήν τών κατευθύνσεων καί ύποδείξεων τής πρώτης. Τέλος ό κ.
Τρουμπούνης έδήλωσεν δτι οί Δημοσιογράφοι θέτουν εις τήν διάθεσιν τοϋ
κοινωνικού έργου τής Χωροφυλακής τάς δυνάμεις καί τάς ύπηρεσίας των
καί καθιστούν τήν Ένωσιν Συντακτών κέντρον συνεργασίας. ’Εν συνεχεία
τόν λόγον έλαβεν ό ’Αρχηγός Χωρ /κής ’Αντιστράτηγος κ. Ά ν. Καριώτης ό
όποιος ηύχαρίστησε τόν κ. Πρόεδρον τής Ε.Σ.Η.Α. καί δι’ αύτοΰ τόν δημοσιο
γραφικόν κόσμον τής χώρας, διά τήν κατανόησιν καί τήν συνδρομήν των εις
τό έργον τής Χωροφυλακής. Ό κ. ’Αρχηγός έτόνισεν έπίσης τήν έπιθυμίαν
συμπαραστάσεως τής Χωροφυλακής εις τό δημοσιογραφικόν έργον καί έκάλεσεν απαντας εις στενήν συνεργασίαν διά τήν πληρεστέραν ένημέρωσιν τού
έλληνικοϋ κοινού. Μετά τό πέρας τών ομιλιών τάς όποιας έκάλυψαν τά θερμά
χειροκροτήματα επιδοκιμασίας τών παρευρεθέντων έπηκολούθησε ώραιοτάτη
δεξίωσις εις τάς αίθουσας τελετών τών Σχολών. Εις τάς φωτογραφίας 6 όμιλητής τής συγκεντρώσεως καί τό άκροατήριον,

Μά ήταν, err’ άλήθεια, ό Κουμουνδοϋρος ό νικητής;
Ό ιστορικός, που θά σταθή κά
ποτε στο επεισόδιο αυτό (καί θά
σταθή γιατί είναι συνυφασμένο δχι
μόνο μέ τήν πολιτική ιστορία μιας
περιοχής, άλλα καί μέ τά δικαστι
κά χρονικά μιας πολύ ανώμαλης

γιά τήν Ε λλάδα εποχής), δέ μπο
ρεί παρά, κρίνοντας ψυχρά κι άντικειμενικά, πρόσω πα καί πράγμα
τα, νά καταλήξη σέ πολύ διαφο
ρετικά συμπεράσματα όατό κείνα
στά όποια καταλήγει ό συντάκτης
τής «Ευνομίας», που δέν είναι άλ
λος άπό τόν άψίκορο μακαρίτη Κα

λαματιανό δημοσιογράφο καί δι
κηγόρο Π. Μπακίδη, — έναν άρχαϊκό τύπο, μέ πλατιά νομική
μόρφωση, πού, στήν εποχή του,
κρατούσε τά σκήπτρα τής Καλα
ματιανής δημοσιογραφίας... ’Αλλά
θά συνεχίσουμε στό επόμενο τεϋΧ°5·
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Θρύλος καί εποποιία έγινε στον
πόλεμο τοΟ 1940 ή εύστοχία τοΰ
Ελληνικού Πυροβολικού Χαρακώ
ματα καί συρματοπλέγματα, στρα
τιωτικές συγκεντρώσεις, αποθήκες
εφοδίων, ακόμη καί αυτοί οί θεω
ρούμενοι «απυρόβλητοι" στόχοι,
έσαρώΟησαν άπό τις ελληνικές οβί
δες. Κανένα πυροβολικό ποτέ —
ούτε τό περίφημο πυροβολικό τοΰ
Μυρά — δέν έστησε τά κανόνια
του σέ τόσο απρόσιτα μέρη, δπως
τά κακοτράχαλα Βορειοηπειρώτι
κα βουνά. Ποτέ πυροβοληταϊ —
ούτε αυτοί οί βετεράνοι τής ίένας
καί τοΰ Βάγκραμ — δέν έβαλαν μέ
τόση ταχύτητα καί εύστοχία δπως
οί Έ λληνες πυροβοληταϊ τού 1940.
Ή συμβολή τοΰ πυροβολικού μας
εις τήν εποποιίαν τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου ύπήρξε ανεκτίμητος

Ε ις
οιωνός
"Αριστος
Ή επιθετική όρμή τοΰ Έ λληνος
πολεμιστοΰ είναι άσύγκριτη. Τό
γεγονός αυτό παρεδέχθησαν καί
παραδέχονται δλοι άνεξαιρέτως οί
φίλοι καί εχθροί στρατιωτικοί καί
ιστορικοί. Είναι άμέτρητες οί μά
χες — άλλά καί ολόκληροι πόλεμοι
— πού ό Έ λλην πολεμιστής έκέρδισε μέ μιά έφοδο μέ τή λόγχη. Οί
Βαλκανικοί πόλεμοι ήσαν τό κο
ρύφωμα τής άπίθανης αυτής τακτι
κής τοΰ Έλληνικοΰ στρατού, άλλά
καί στό 1940 οί ’Ιταλοί τοΰ Μουσσολίνι έλαβαν πικρή πείρα τής 'Ελ
ληνικής έπιθέσεως καί ή ιαχή
«ΑΕΡΑ» πού άπό παράδοσι τήν συ
νοδεύει, έγινε ό εφιάλτης των.’Απέ
ναντι στά οκτώ έκατομμύρια τις
’Ιταλικές λόγχες, ό Έ λλη ν στρα
τιώτης δέν διέθετε παρά τήν μία
καί μοναδική λόγχη του, πού δμως
τήν κρατούσαν τά στιβαρά τό ψημμένα στους πολέμους χέρια του.

Καταιγίς καί θύελλα τό Ε λληνικό
ιππικό στις επελάσεις του. Ποτέ
θωρακισμένες μεραρχίες καί μη
χανοκίνητες μονάδες δέν μπόρεσαν
νά παραβληθούν σέ ορμή καί τα
χύτητα μέ τό 'Ελληνικό Ιππικό πού
έκέρδισε όσες μάχες έδωσε. Στόν
πόλεμο τού 1940 έχρησιμοποιήθη
περιωρισμένα. Τό έδαφος δέν τό
έπέτρεπε, καί άλλωστε είχε ήδη
άρχίσει ή έποχή τής έκμηχανοποιήσεως των στρατών. "Ομως οι
ίλες άναγνωρίσεως καί οί έλαφρές
μονάδες ιππικού κρούσεως κατέ
γραψαν στό ένεργητικό τους υπέ
ροχα έπιτεύγματα γράφοντας τις τε
λευταίες σελίδες άνδρείας, θάρ
ρους, πολεμικής άρετής καί δόξης.

Ά μύνεσθαι
περί
Πάτρζις
Λέν ήταν μόνο ό άρτια έςωπλισμένος καί πολυάριθμος στρατός τού
Μουσσολίνι πού είχε νά άντιμετωπίση ό Έ λλην στρατιώτης εις τά
Βορειοηπειρωτικά βουνά. Ό σκλη
ρότερος εχθρός του ήταν ό παγω
μένος χιονιάς. Τά κρυοπαγήματα
έξουδετέρωσαν πολύ περισσότερους
άνδρεε άπό τις ιταλικές σφαίρες.
ΚΤ δμως, ούτε τό χιόνι, ούτε ό πα
γωμένος βορρη άς έλύγισαν τήν
άδάμαστη θέληση τού Έ λληνος
στρατιώτου: Τό σύνθημα ήταν, καί
παρέμεινε ώς τό τέλος: «’Εμπρός!
Γιά τύν Νίκ-η!»

Ο αληθινός Λ ένιν
Γ. Γ Ε Ω Ρ Γ Α Λ Α
Υφυπουργού παρά τφ Πρωθυπουργφ

Στο μεταξύ ό πόλεμος πλησιά
ζει. Καί ό Λένιν τον ήθελε, γιά να
τον χρησιμοποιήσει σαν μία εόκαιρία για τήν έξαπόλυση τής έπαναστάσεώς του. Τό 1913 έγραφε στον
Μ. Γκόρκυ:

Τσίμμερβαλντ τής Ε λβετίας μία τής Γ' Διεθνοΰς. 'Ο Λένιν έπετέθη
διάσκεψη δλων τών ευρωπαϊκών σο έναντίον τών «ειρηνιστών» τονίζον
σιαλιστικών ομάδων πού είχαν πά τας δτι δσο υπάρχει καπιταλισμός
ρει θέση έναντίον τοΰ πολέμου. Οΐ οί πόλεμοι είναι άναπόφευκτοι καί
μπολσεβίκοι άντιπροσωπεύθηκαν ά διακηρύττοντας, δτι τό σύνθημα δέν
πό τον Λένιν καί τον Ζηνόβιεφ, οί θά πρέπει νά είναι ειρήνη άλλά ένο
«('Ένας πόλεμος μεταξύ Αύστρίας άριστεροί μενσεβίκοι άπό τόν ’Ά - πλη έξέγίρση τοΰ προλεταριάτου.
καί Ρωσίας θά ήταν πολύ επωφελής ξελροντ καί τόν Μαρτώφ, ένώ ό ΤρόΠροχωρώντας άκόμη περισσότε
για τήν υπόθεση της έπαναστάσεως. τσκυ μετέσχε σάν εκπρόσωπος μιας ρο, ό Λένιν διεκήρυξε, δτι ώς τήν
Είναι δμως δύσκολο να πιστέψουμε δικής του όμάδος. Ή διάσκεψη κα- παγκόσμια έπικράτηση τοΰ σοσιαλι
ότι ό Φραγκίσκος ’Ιωσήφ καί ό Νι τεδίκασε τόν πόλεμο σάν ιμπερια σμού δέν είναι δυνατός ό άφοπλισμός
κόλαος θά μάς δώσουν μιά τέτοια λιστικό καί έκάλεσε στόν άγώνα γιατί οί έπαναστάσεις δέν είναι δυνα
εναντίον τοΰ πολέμου καί γιά τόν τόν νά γίνουν άπό άοπλους άνθρώευχαρίστηση».
"Οταν άρχισε ό πόλεμος, ή το σοσιαλισμό. Οί μπολσεβίκοι ζήτη πους. Πριν νικήσει ό σοσιαλισμός, εί
πική αυστριακή αστυνομία' τής με σαν μιά πιό μαχητική άπόφαση καί πε, είναι άναπόφευκτος ένας πόλεμος
μέχρις έσχάτων μεταξύ άστικής τάθορίου συνέλαβε τον Λένιν καί τούς τήν ίδρυση μιας νέας Διεθνούς.
συνεργάτες του επειδή ήσαν Ρώσοι. Τελικώς ψηφίσθηκε μία συμβι ξεως καί προλεταριάτου. Τό ίδιο έ
Οί αύστριακοί δμως ήξεραν δτι ό βαστική άπόφαση, πού καλοΰσε τό τος ό Λένιν άρχισε νά γράφει τό γνω
Λένιν ήταν έχθρος τής ρωσικής κυ- προλεταριάτο· τής Εύρώπης νά ά- στό έργο του «’Ιμπεριαλισμός, τό
βερνήσεως καί γ ι’ αυτό μέ έντολή γωνισθεϊ γιά μία ειρήνη χωρίς άπο- άνώτατο στάδιο,τοΰ καπιταλισμού».
Τό 1916 συνέβη καί ό θάνατος
των άνωτέρων άρχών τον άφησαν ζημιώσεις καί χωρίς προσαρτήσεις
ελεύθερο καί τοΰ έδωσαν τήν άδεια καί μέ βάση τήν αυτοδιάθεση τών τής Μαρίας Άλεξάντροβνα, μητέρας
νά φύγει, τον Αύγουστο τοΰ 1914 λαών. Ό Λένιν ψήφισε έναντίον αύ- του Λένιν. Ό Λένιν είχε νά δει τήν
τής τής συμβιβαστικής άποφάσεως.
μητέρα του άπό τό 1910 δταν τήν
γιά τήν Ελβετία.
Μέ τήν διάσκεψη δημιουργήθηκε ή συνάντησε στήν Στοκχόλμη καί ό
Στήν διάρκεια τοΰ πολέμου, ως
λεγομένη «Έ νωσις τοΰ Τσίμμερ θάνατός της τόν λύπησε πολύ.
το 1917, ό Λένιν παρέμεινε στήν
βαλντ» πού συνένωνε τούς έξτρεμιΕλβετία. ’Έστειλε δμως τον Κάμεστές σοσιαλιστές, καί πού άποτέλεσε Ο ΛΕΝΙΝ Σ Τ ΙΣ ΠΑΡΑΜ ΟΝΕΣ
νεφ στήν Πετρούπολη γιά νά μετα
Τ Η Σ ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΕΩ Σ
τήν βάση γιά τήν μετέπειτα δημιουρ
φέρει τήν γραμμή δτι ό άγώνας
γία τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς.
’Απομονωμένος άπό τά γεγονότα
έπρεπε νά διεξαχθεΐ όχι εναντίον
τής Ρωσίας, παλεύοντας νά έξασφατής Αύστροουγγαρίας καί τής Γερ
Τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1916 ό Λένιν λίσει τά έξοδά του καί άγωνιζόμεμανίας, άλλά έναντίον τής ρωσικής
μέ τήν γυναίκα του μετακινήθηκαν νος χωρίς άποτέλεσμα νά πείσει τούς
κυβερνήσεως. Ό Κάμενεφ συνελή- άπό τήν Βέρνη στήν Ζυρίχη. Οί
σοσιαλιστές τής Εύρώπης νά μετα
φθη άλλά ή γραμμή τοΰ Λένιν γιά
προσπάθειες του δμως νά δημιουρ τρέψουν τόν παγκόσμιο πόλεμο σέ
«μετατροπή τοΰ έξωτερικοΰ πολέ
γήσει μία διεθνή οργάνωση άκρων ά- εμφυλίους πολέμους, ό Λένιν φαι
μου σέ εσωτερική επανάσταση»,βρή
ριστερών στήν Ζυρίχη άπέτυχαν. νόταν στά τέλη τοΰ 1916 σάνέντεκε απήχηση στούς επαναστατικούς
Τόν ’Απρίλιο τοΰ 1916 ή «"Ενωσις λώς άπομονωμένος καί άποτυχημέκύκλους τής Ρωσίας.
τοΰ Τσίμμερβαλντ» κάλεσε μία άλ νος. Στήν έφημερίδα πού έξέδιδαν
Ταυτόχρονα ό Λένιν προσπαθού λη διάσκεψη φτό Κίενταλ τής Ε λ 
στό Παρίσι οί Ρώσοι πολιτικοί φυσε νά δημιουργήσει μία νέα Διεθνή βετίας. Στήν διάσκεψη αύτή, ή άριγάδες μέ τόν τίτλο «'Η ηχώ μας»,
η οποία θά έφάρμοζε τήν γραμμή στερή πτέρυγα μέ έπί κεφαλής τόν
δημοσιεύθηκε τόν ’Ιούλιο τοΰ 1916
του σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα.Τήν Λένιν, έμφανίσθηκε ισχυρότερη άπό
ένα άρθρο τοΰ Β. Μενζίνσκυ, τοΰ
πρότασή του αυτή τήν ύπέβαλε σέ δσο ήταν τό προηγούμενο έτος στο
μετέπειτα άρχηγοΰ τής σοβιετικής
μια διάσκεψη σοσιαλιστών πού έγι Τσίμμερβαλντ καί άπέσπασε ορι
πολιτικής άστυνομίας πού δείχνει
νε στήν Βέρνη τον Μάϊο τοΰ 1915 σμένες άποφάσεις πού καταδίκαζαν
πώς έβλεπαν τότε τόν Λένιν οί πε
άλλά άπερρίφθη. Τον Σεπτέμβριο τήν τακτική τής Β' Διεθνοΰς,χωρίς
ρισσότεροι Ρώσοι έπαναστάτες. Γρά
όμως τοΰ ίδιου έτους συνήλθε στο δμως καί νά φθάσει ώς τήν ίδρυση φει ό Μενζίνσκυ:

«'Ο Λένιν είναι, ένας πολιτικός
Ιησουίτης, ό όποιος από πολλά χρό
νια προσαρμόζει διαρκώς τον μαρξι
σμό στις επιδιώξεις του της κάθε
στιγμής.'Ο Λένιν είναι ένα νόθο παι
δί τοϋ ρωσικού άπολυταρχισμοϋ, πού
θεωρεί τον εαυτό του ταυτόχρονα
σάν φυσικό διάδοχο τοϋ ρωσικού
θρόνου καί σάν μοναδικό κληρονόμο
τής Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Οί
λενινισταί νομίζουν ότι είναι άναφαίρετο δικαίωμά τους νά είναι οί
καθοδηγηταί τοϋ προλεταριάτου».
Τον ’Ιανουάριο τοϋ 1917 τό δνομα
τοϋ Λένιν ήταν γνωστό στήν Ρωσία
μόνον στους έπαγγελματίες έπαναστάτες. "Οσο γιά τούς δυτικοευρωπαίους σοσιαλιστές γ ι’ αύτούς ό Λέ
νιν ήταν ένας Ρώσος έξτρεμιστής,
συνωμότης μέ πολλές θεωρίες καί
λίγους οπαδούς.
Η Φ ΕΒ ΡΟ ΤΑ ΡΙΑ Ν Η
ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΗ
’Εκείνη άκριβώς την έποχή ξέ
σπασε στήν Ρωσία ή δημοκρατική
έπανάσταση τοϋ Φεβρουάριου 1917
πού άνέτρεψε τον Τσάρο. Στήν έπα
νάσταση αυτήν οί κομμουνισταί δέν
πήραν μέρος, ούτε έπαιξαν κανένα
ρόλο. Έπωφελήθηκαν όμως άπό τά
άποτελέσματά της πού τούς άνοιξαν
τον δρόμο προς τήν εξουσία.
Ό Λένιν πληροφορήθηκε τήν έκ
ρηξη τής έπαναστάσεως στήν Ε λ 
βετία δπου βρισκόταν, άπό τον φίλο
του Πολωνό έπαναστάτη Μπρόνσκυ.
Στήν αρχή δέν πίστεψε στήν είδηση,
αλλά μόλις βεβαιώθηκε γι’ αύτήν
άπό τις εφημερίδες, άρχισε τις προσπάθειές του γιά νά έπιστρέψει στήν
Ρωσία. Δέν δίστασε νά έρθει σέ έπαφή μέ τήν γερμανική πρεσβεία τής
Βέρνης καί τελικώς άνάμεσα σ’ αύτόν καί στούς Γερμανούς, πού έκείνη τήν στιγμή πολεμούσαν έναντίον
τής πατρίδος του, τής Ρωσίας, έγινε
συμφωνία μέ βάση τήν οποία ό Λέ
νιν έχοντας στήν διάθεσή του ειδικό
τραίνο διέσχισε τήν Γερμανία μαζί
μέ 30 φίλους του καί έφθασε στήν
Πετρούπολη στις 3 ’Απριλίου 1917.
Π ΡΟ Σ Τ Η Ν ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ
ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΗ
Πολλοί σοσιαλιστές κατάγγειλαν
τότε τον Λένιν γιά έθνική προδοσία
έπειδή συνεργάσθηκε μέ τούς Γερ
μανούς, οί όποιοι τον έστειλαν στή
Ρωσία, έλπίζοντας έτσι νά προκαλέσουν εσωτερικές άναστατώσεις σ’αύ
τήν τήν χώρα, μέ τήν οποίαν εύρίσκοντο σέ εμπόλεμη κατάσταση.
’Αδιάφορος δμως σ’ αυτές τις επι
κρίσεις, ό Λένιν προχώρησε σταθε

ρά προς τον σκοπό του. Τήν έπαύριο
ήδη τής άφίξεώς του στήν Πετρού
πολη συγκέντρωσε τούς ήγέτες τών
μπολσεβίκων καί τούς εΐσηγήθηκε
τις περιβόητες «θέσεις τοϋ ’Απρίλη»
μέ τις όποιες έχάρασσε μία επανα
στατική γραμμή μέ σκοπό τήν άνατροπή τής νεαρής ρωσικής δημο
κρατίας, τήν βίαιη κατάληψη τής
εξουσίας καί τήν έγκαθίδρυση τοϋ
σοβιετικού συστήματος."Υστερα άπό
σκληρό ένδοκομματικό άγώνα ό Λέ
νιν κατώρθωσε νά επιβάλει αύτή τήν
γραμμή του σέ δλους τούς μπολσε
βίκους. Ταυτόχρονα μέ άρθρα, λό
γους, εισηγήσεις καί μελέτες επε
ξεργαζόταν σέ δλες τις λεπτομέρειές της τήν τεχνική τής έπαναστά
σεως, τής καταλήψεως καί τής διατηρήσεως τής εξουσίας.
Τον ’Ιούλιο τοϋ 1917 οί μπολσε
βίκοι έκαναν μία πρώτη άπόπειρα
έξεγέρσεως στήν Πετρούπολη, ή
όποια άπέτυχε. «Είναι ή στιγμή γιά
τήν Κυβέρνηση νά μάς στρίψει τό
λαρύγγι», είπε τότε ό Λένιν. Στις
άναμνήσεις του, ό Τρότσκυ, πού στο
μεταξύ είχε πλήρως συμφιλιωθεί μέ
τον Λένιν καί έπαιζε τον ρόλο τοϋ
ύπαρχηγοΰ ή άκόμη καί τοϋ συναρχηγού τών μπολσεβίκων, γράφει δτι
ό Λένιν τοϋ είπε: «Τώρα θά μάς
τουφεκίσουν δλους. Είναι ή κατάλ
ληλη στιγμή γ ι’ αύτούς».
Οί δημοκρατικοί δμως δέν τουφέκισαν τούς μπολσεβίκους καί μάλι
στα άπό τον Σεπτέμβριο τοϋ 1917
ή κυβέρνηση τοϋ σοσιαλιστοΰ Κερένσκυ άνέστειλε κάθε μέτρο έναν
τίον τους, έπιτρέποντάς τους νά διεισδύσουν παντοΰ.
Ό Λένιν δέν έχασε τήν ευκαιρία.
Ξανάβαλε άμέσως μέ φοβερό πείσμα
μπροστά στο κόμμα του τό καθήκον
τής ένοπλου καταλήψεως τής έξουσίας. ’Αδιαφορώντας γιά τό γεγονός
δτι τό κόμμα του δέν είχε περισσό
τερα άπό 200.000 μέλη μέσα σ’ ένα
πληθυσμό 160 εκατομμυρίων, κα
θώς καί γιά τό γεγονός δτι έπρόκειτο
νά συνέλθει τό συνέδριο τών Σοβιέτ,
πού σύμφωνα μέ τό σοβιετικό σύ
στημα, πού ό ίδιος είχε σχεδιάσει,
θά έπρεπε νά είναι ή πηγή κάθε έξουσίας, άποφάσισε νά προχωρήσει
οπωσδήποτε στήν κατάληψη τής
άρχής. Γιά τον σκοπό αυτόν άνέπτυξε τρομακτική δραστηριότητα
καί συγκρότησε τελικά ένα ειδικό
δργανο γιά τήν πραγματοποίηση τής
έπαναστάσεως, τήν «στρατιωτική
έπαναστατική έπιτροπή», μέ πρόεδρό
της τον Τρότσκυ.

ΤΟ Π ΡΑ ΞΙΚ Ο Π Η Μ Α
Τό συνέδριο τών Σοβιέτ έπρόκειτο νά άρχίσει στις 8 Νοεμβρίου 1917.
Κάτω άπό τήν συνεχή πίεση καί τήν
άτσαλένια έπιμονή τοϋ Λένιν, οί
Μπολσεβίκοι έκαναν τό πραξικό
πημά τους 24 ώρες νωρίτερα, στις
7 Νοεμβρίου τοϋ 1917 (25 ’Οκτω
βρίου μέ τό παλιό ήμερολόγιο πού
ίσχυε τότε στήν Ρωσία). Μέ τον
τρόπο αύτόν ό Λένιν θέλησε νά θέ
σει τό συνέδριο μπροστά σέ τετελε
σμένο γεγονός. Τό πραξικόπημα τών
Μπολσεβίκων έπεκράτησε εύκολα
στήν Πετρούπολη, χωρίς νά συναν
τήσει σχεδόν καμμία άντίσταση.
Μετά άπό αύτό, ό Λένιν καί ό
Τρότσκυ προσανατολίσθηκαν προς
τήν έγκαθίδρυση μιας μονοκομματι
κής καί άπόλυτης δικτατορίας τών
Μπολσεβίκων, πράγμα πού προκάλεσε τις διαμαρτυρίες καί τις άντιδράσεις πολλών συνεργατών του κα
θώς καί δλων σχεδόν τών ήγετών τής
Β' Διεθνούς. Ό Λένιν δμως έβλεπε
δτι οί οπαδοί του ήσαν μία μικρή
μειοψηφία καί συνεπώς ό μόνος τρό
πος γιά νά διατηρήσουν τήν έξουσία
ήταν ή δικτατορία.
18 ήμέρες μετά τήν κατάληψη
τής έξουσίας άπό τούς Μπολσεβί
κους έγιναν οί γενικές έκλογές στήν
Ρωσία πού είχαν προκηρυχθεί άπό
τήν κυβέρνηση Κερένσκυ τήν όποια
άνέτρεψαν οί Μπολσεβίκοι. Σ τις έκ
λογές αυτές τις όποιες ένήργησαν
πιά οί ίδιοι, οί Μπολσεβίκοι πήραν
μόνον τά 25 % τών ψήφων. ΓΓ αύ
τό ό Λένιν προπαρασκεύασε ένα νέο
πραξικόπημα καί στις 18 ’Ιανουά
ριου 1918 διέλυσε βιαίως τήν συν
τακτική έθνοσυνέλευση πού είχε
έκλέξει ό ρωσικός λαός, έπιβάλλοντας οριστικά τήν δικτατορία του.
Η Ε ΙΡ Η Ν Η ΜΕ ΤΟΤΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
Θέλοντας νά διαφυλάξει μέ κάθε
θυσία τήν έξουσία του, ό Λένιν ήρθε
σέ διαπραγματεύσεις μέ τούς Γερ
μανούς καί στις 17 Δεκεμβρίου 1917
ύπεγράφη στο Μπρέστ - Λιτόφσκ ή
άνακωχή.Ταυτόχρονα άρχισαν καί οί.
διαπραγματεύσεις γιά τήν σύναψη
οριστικής συνθήκης ειρήνης. Οί Γερ
μανοί ζητούσαν δμως τόσες παραχω
ρήσεις, ώστε καί ό ίδιος ό Τρότσκυ
πού ήταν έπί κεφαλής τής ρωσικής
άντιπροσωπείας, άρνήθηκε νά υπο
γράψει τήν συνθήκη ειρήνης.
Ό Λένιν ήθελε τήν ειρήνη μέ κά
θε θυσία καί έπέμεινε στήν υπογρα
φή τής συνθήκης, άλλά ή Κεντρική
’Επιτροπή δέν συμφώνησε μαζί του..

Σ τις 18 Φεβρουάριου 1918 οί Γερ
μανοί ξανάρχισαν τήν προέλασή
τους. Κάτω άπό τήν πίεση αύτης
τής άκαθέκτου προελάσεως ή οποία
έσάρωνε τό νέο καθεστώς, ό Λένιν
έπεισε πλέον τούς περισσοτέρους
συνεργάτες του καί στις 3 Μαρτίου
1918 ύπεγράφη ή συνθήκη τοϋ
Μπρέστ-Λιτόφσκ. Ό Λένιν έδινε
στους Γερμανούς τό 27 % τοϋ εδά
φους τής πατρίδος του, έσωζε δμως
τήν εξουσία του. Καί εκείνο πού
είχε σημασία για τον Λένιν εκείνη
τήν στιγμή, ήταν νά σώσει οπωσδή
ποτε τήν δικτατορία του καί άπερίσπαστος άπό ένα έξωτερικό πόλεμο
νά μπορέσει νά εξοντώσει αμείλι

κτα τούς εχθρούς τοϋ καθεστώτος
του στο εσωτερικό γιά νά επιβάλει
καί νά στερεώσει σέ δλη τήν άπέραντη φεουδαρχική αυτοκρατορία τό
«σοσιαλιστικό» καθεστώς του. Σέ
συνέχεια, τό σχέδιό του ήταν νά χρη
σιμοποιήσει τήν Ρωσία σάν τό όρμητήριο γιά τήν παγκόσμια έπανάσταση. Αυτή ήταν άλλωστε ή δικαιολο
γία του καί γιά τό πραξικόπημά του
καί γιά δλες τις συναφείς προς αυτό
ένέργειές του. "Οτι δηλαδή δ,τι έκα
νε, τό έκανε γιά νά δώσει τό σύνθη
μα τής παγκοσμίου έπαναστάσεως.
'Ο Λένιν δέν μίλησε γιά τήν δυνατό
τητα «οίκοδομήσεως τοϋ σοσιαλιμοΰ» στήν Ρωσία, άλλά μόνον γιά

τήν δυνατότητα τής έξαπολύσεως
μιας νικηφόρας έπαναστάσεως, πού,
κατά τήν γνώμη του, θά γινόταν α
φετηρία τής άνατροπής τοϋ καπιτα
λισμού σέ παγκόσμια κλίμακα, ο
πότε καί μόνον θά άρχιζε.
Τις άπόψεις του αύτές άρχισε νά
τις μεταβάλλει κατ’ άνάγκην οσο
προχωρούσε ή διάψευση τής προο
πτικής του γιά τήν παγκόσμια έπανάσταση έως δτου ό Στάλιν τις άντικατέστησε μέ τήν πρωτότυπη θεω
ρία «περί οίκοδομήσεως τοϋ σοσια
λισμοΰ» μόνο στήν φεουδαρχική Ρ ω 
σία.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1970 εις τό χωρίον Λίμνες Κορινθίας ό 'Υπουργός
Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Τζεβελέκος εις σεμνήν καί ώραίαν τελετήν
άπεκάλυψε τό ήρώον τών είκοσι πέντε κατοίκων τοϋ χωρίου οί όποιοι τήν
20-8-1944 έσφαγιάσΟησαν ύπό τών ερυθρών δολοφόνων τής ΟΠΛΑ, διότι
έπίστευσαν εις τήν Ελλάδα καί ή πίστις των αυτή ύπήρξεν ή χειρότερα πρόκλησις πρός τούς ερυθρούς μητραλοίας. Ό κ. Υπουργός μεταξύ τών άλλων
έτόνισε «Δέν θά λησμονήσωμεν ποτέ τήν άκλόνητον πίστιν των, εις τήν Ε λ 
λάδα, τό ύπερήφανον εθνικόν φρόνημά των τήν άδούλωτον ψυχήν των καί
πρό παντός τόν μαρτυρικόν θάνατόν των. Άλλοίμονον εις τούς Λαούς εκείνους
τούς όποιους εγκαταλείπει ή ιστορική των μνήμη.'Οδηγούνται ασφαλώς καί
άναποδράστως είς τόν μαρασμόν καί τήν έξαφάνισιν. Άντιθέτως έπιβιοΰν καί
μεγαλουργούν οί λαοί οί όποιοι ενθυμούνται τιμούν καί προβάλλουν ώς Ε θνι
κά πρότυπα, πρός μίμησιν, τούς ήρωας καί μάρτυράς των. 'Η Έπανάστασις
τής 21ης Απριλίου συνεπής πρός τάς άρχάς της τιμά σήμερον τούς μαρτυρι
κούς Λι μναίους, τούς άπανθρώπως σφαγιασθέντας ύπό τών ερυθρόμορφων
τεράτων τών κομμουνιστικών ορδών».
Έ ν συνεχείς καί έν μέσω ένθουσιωδών έκδηλώσεων τού συγκεντρωμέ
νου λαού ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ίωάν.Λαδάς
λαβών τόν λόγον κατεφέρθη δριμύτατα κατά τών άρνησιπάτριδων κομμουνι
στών, οί όποίοι, ύπείκοντες είς ξένα συμφέροντα καί άρνούμενοι τόν Θεόν καί
τήν Πατρίδα, έπεδόθησαν κατά τήν κατοχήν είς μίαν ανευ προηγουμένου
σφαγήν τών Έθνικοφρόνων Ε λλήνω ν. Μεταξύ τών άλλων μεστών εθνικού
παλμού καί θρησκευτικής εύλαβείας λόγων, εϊπεν:
Μακράν τής Πατρίδος καί τού Θεού δέν υπάρχει άνθρωπισμός, άλλά κτηνωδία, αί πράξεις τής όποιας φέρουν άντιμετώπους τούς άνθρώπους μέ τά
κτήνη.
Μία τοιαύτη σύγκρουσις ανθρώπων καί κτηνών έγινε έδώ. Είς αύτό έδώ
τό χωρίον. Μέ πρωταγωνιστός αυτούς έδώ τούς νεκρούς, πού ήγωνίσθησαν είς
τήν πλευράν τών ανθρώπων καί κάποιους άλλους άνθρωπομόρφους, πού ήγω
νίσθησαν είς τήν πλευράν τών κτηνών.
'Ημείς δλοι, οί όποιοι εϋρισκόμεθα πρό τού ήρώου, συνεκεντρώθημεν
διά νά άποτίσωμεν φόροι· τιμής. Καί μέ λόγια. Καί μέ αισθήματα. Καί μέ δά
κρυα νά έκφράσωμεν τόν σεβασμόν μας καί τήν ψυχικήν μας σύνδεσιν πρός
τούς άνθρώπους, πού έθυσιάσθησαν είς τόν αγώνα ύπέρ τών άνθρώπων. Τά
κτήνη, τά όποια έσφαξαν τούς άνθρώπους, τούς έφόνευσαν ύλικώς, άλλά δέν
κατώρθωσαν νά τούς θίξουν πνευματικώς καί ηθικώς. Τούναντίον διά τοϋ
μαρτυρικού των θανάτου οί πατριώται αυτοί περιεβλήθησαν άκτινοβολίαν
φωτοστεφάνου ηθικής καί πνευματικής αίγλης».
Κατά συνέπειαν, οί σήμερον τιμώμενοι πατριώται ζοΰν ηθικώς καί πνευ
ματικώς, είς τήν έκτίμησιν τών έπιζώντων καί είς τήν μνήμην τής ιστορίας.
Ούσιαστικώς τό παρόν ήρώον συμβολίζει τήν άθανασίαν των καί ύψοΰται διά
νά δεικνύη μέ τήν μαρμαρίνην του έπιβλητικότητα είς τόν διαβάτην, δτι έδώ
έπεσαν άνθρωποι, διά τήν Πατρίδα καί τόν Θεό.
Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Αρχηγός Στρατού
Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσούμπας τού οποίου ό πατήρ καί δύο άδελφοί
έσφαγιάσθησαν μετά τών άλλων Λι μναίων ύπό τών εκτελεστών τής ΟΠΛΑ.
Είς τήν τελετήν παρέστησαν επίσης ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ, ό ’Αρχηγός
Χωροφυλακής, Ανώτατοι καί Ανώτεροι Αξιωματικοί, αί Άρχαί τοϋ Νομού
Κορινθίας, συγγενείς τών σωαγιασθέντων καί πλήθος κόσμου

Υ Π Ο Θ Ε Ζ ΙΖ « Κ Ο Κ Κ ΙΝ Α Ρ Α Σ »

Ή διαλεύκανσις ένός εγκλή είς τήν παρυφήν τοϋ ρέματος
ματος δέν είναι μόνον συνάρτη- Κοκκιναρά έκειτο πτώμα άνδρός
σις ταχείας καί έπιδεξίας κατά άγνώστου ταυτότητος. Ό Διοι
περίστασιν ένεργείας. Συνήθως κητής τοΰ Τμήματος καταφθά
—καί κατά τό πλεΐστον μάλιστα— νει άμέσως καί έν συνεχεία ό
έξαρταται άπό τήν όργάνωσιν Διοικητής Διοικήσεως Χωροφυ
των υπηρεσιών Διώξεως. Ό ταν λακής Κηφισίας μετά τών συ
γράφωμεν «όργάνωσις» έννοοΰ- νεργατών των. ’Ενεργεΐται αυτο
μεν ένα εύρύτατον τομέα ό ό ψία διά τής όποιας διαπιστοϋποιος περιλαμβάνει άρτιον άρ- ται ότι τό πτώμα, κείμενον είς
χεΐον άπολύτως καί μεθοδικώς θέσιν πρηνή καί έντός λίμνης αί
κατηρτισμένον, καλήν επιλογήν ματος, έφερε τρεις όπάς είς τήν
στελεχών, τελείαν έκπαίδευσιν ΐνιοτρατραχηλικήν χώραν, έπεκαί άσκησιν προσωπικού, έκ- νεχθείσας έκ βλημάτων πυρο
συγχρονισμένα καί έπιστημονι- βόλου όπλου. Άφθονοι κηλίδες
κώς λειτουργοΰντα έργαστήρια, αίματος άπεδείκνυον ότι τό πτώ
καί άρτιον σύστημα καί δίκτυον μα είχε συρθή έκ τής παρυφής
έπικοινωνιών.
τοΰ Κοκκιναρά, όπου ύπήρχον
Είναι άπαραίτητον δηλαδή ό ίχνη έλαστικών αύτοκινήτου.’Εκ
πως ή ύπηρεσία διώξεως εύρί- τοϋ βαθμού πτωματικήςάκαμψίας
σκεται πάντοτε εις κατάστασιν καί άλλων τινών ενδείξεων, καέτοιμότητος μεθ’ όλων των άνω- τεδείχθη ότι ό θάνατος είχεν έτέρω άναφερθέντων τομέων της πέλθη προ 10, τό πολύ, ωρών,
τελούντων εν επιφυλακή, διότι ήτοι κατά τήν 22αν ώραν τής
ουδείς γνωρίζει εκ τών προτέρων 11ης ’Οκτωβρίου.
ποιου σκέλους θ’ άπαιτηθή ή ά
’Επί τοϋ πτώματος ουδεμία άλ
μεσος κινητοποίησις διά τήν άν- λη κάκωσις παρετηρήθη, εξ ού
τιμετώπισιν εγκληματικής τίνος τά όργανα διώξεως συνεπέραναν
πράξεως. Συνήθως άπαιτεΐται ή ότι δέν προηγήθη πάλη, ουδέ
κινητοποίησις καί συνεργασία άντίστασις τοϋ θύματος.
όλων τών επί μέρους τμημάτων, 2. — ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
άλλά προοδευτικώς.
Διενηργήθη κατά πρώτον ή
Ό ύπόθεσις «Κοκκιναρά» τήν κλασσική σωματική έρευνα ήτις
όποιαν άνεσύραμεν εκ τών άρχεί- άπεκάλυψεν ότι όφονευθείς ήτο ό
ων τής Χωροφυλακής καί θά Γεώργιος Στάϊκος, κάτοικος ’Α
παραθέσωμεν εν λεπτομερεία, θά θηνών, 44 έτών, έγγαμος καί πα
άποδείξη τήν άρίστην κατάστα- τήρ τεσσάρων άνηλίκων τέκνων,
σιν είς τήν οποίαν ευρίσκονται οδηγός τοϋ ύπ’ άριθμ. 70.050
τά προαναφερθέντα υπηρεσιακά άγοραίου αυτοκινήτου,
στατμήματα τής Χωροφυλακής, κα θμεύοντος συνήθως είς τον Στα
θώς καί τάς συμπτωματικάς άδυ- θμόν Ψυχικοϋ. Είς τά θυλάκια
ναμίας τάς οποίας ενδεχομένως τοΰ θύματος εύρέθη ποσόν χρη
παρουσιάζουν.
μάτων άρκετόν ώστε νά άπο1. — ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
κλείη τό αίτιον τής ληστείας,
Εις τάς 12 ’Οκτωβρίου 1952, ήτο όμως προφανές ότι στόχος
περί ώραν όγδόην πρωινήν, τό τοϋ ή τών δολοφόνων ήτο τό αύΤμήμα ’Ασφαλείας Χωροφυλα τοκίνητόν του, όπερ δέν άνευρέκής Κηφισίας ειδοποιείται ότι θη.

Τά όργανα τής Χωροφυλακής,
κινηθέντα άκαριαίως, διεπίστωσαν ότι τήν προτεραίαν καί περί
ώραν 22.00, άγνωστος νεαρός,
φέρων ύποκάμισον μέ κόκκινα
καί λευκά καρρώ, γιλέκον μέ
μακράς χειρίδας, καί πανταλόνιον φαιόν, ένεφανίσθη εις τον
Σταθμόν Ψυχικοϋ, έζήτησεν άπό
τον Στάϊκον —- όστις διέθετε πο
λυτελές άγοραΐον αύτοκίνητον
— νά τον μεταφέρη είς Κηφι
σίαν. Οί μάρτυρες έβεβαίωσαν
ότι ό νεαρός ήτο άγνωστος τό
σον είς αυτούς—συνάδελφοι τοϋ
Στάϊκου ή σαν — όσον καί είς
τον ίδιον τον Στάϊκον. Τοΰτο άπέκλεισε καί τό αίτιον τής έκδικήσεως.
Έχοντες ύπ’ όψιν τά στοιχεία
ταΰτα, οί διώκται άνέτρεξαν ά
μέσως είς τό άρχεΐον των τών ύ
ποπτων άτόμων τών ειδικευμέ
νων είς τήν αρπαγήν αύτοκινήτων. Ή άναδίφησις τοϋ άρχείου
τούτου, ένετόπισε τον σεσημασμένον ’Επαμεινώνδα Κώνσταν,
κάτοικον Κηφισίας. Οί χωροφύ
λακες διώκται, διά τοϋ όρθοΰ
συλλογισμοϋ ότι ό φονεύς, γνωρίζων τό άπόμερον άδιέξοδον τής
παρυφής τοϋ Κοκκιναρά όπου
εύρέθη τό πτώμα, ήτο μάλλον
πιθανόν νά είναι κάτοικος τής
περιοχής, έστράφησαν μέ πολλήν βεβαιότητα προς τήν κατεύθυνσίν των.
Έρευνα προς τήν έν Κηφισία
οικίαν Κώνστα, άπεκάλυψεν ότι
ό ύποπτος άπουσίαζεν έκ ταύτης
άπό τής νυκτός τοΰ Σαββάτου
(ήμέραν τοΰ έγκλήματος), δι
καιολογηθείς είς τούς οικείους
του ότι θά μετέβαινεν είςΠειραιά
πρός έπίσκεψιν συγγενούς των.
Ή πρόφασις αυτή ταχέως άπεδείχθη ψευδής διότι άξιωματικός
τής Χωροφυλακής μεταβάς είς

τήν ύποδειχθεΐσαν οικίαν διεπίστωσεν δτι ό Κώνστας δεν είχε
μεταβή έκεΐ. Ή το καί τοϋτο μία
επί πλέον ένδειξις.
Έ ν τφ μεταξύ είχον είδοποιηθή διά σήματος δλατά Τμήματα
τής ’Επικράτειας νά αναζητή
σουν τό κλαπέν αύτοκίνητον.
Πράγματι δε τήν 17.30 τής 12ης
’Οκτωβρίου — ήτοι τήν ιδίαν
ήμέραν τής άνακαλύψεως τοΰ έγκλήματος — τό Τμήμα Κόριν
θου ειδοποιεί τό Τμήμα Κηφι
σίας δτι τό άναζητούμενον αύτοκίνητον διήλθεν ολοταχώς από
τον Ισθμόν πρός’Αθήνας καί δτι
κατεδιώχθη πλήν άνεπιτυχώς,
διότι ό οδηγός του ανέπτυξε τα
χύτητα καί διέφυγε.
Πάραυτα ό Διοικητής ’Ασφα
λείας έπιβαίνει ταχυκινήτου αυ
τοκινήτου τής Χωροφυλακής,
καί μετά τοΰ Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής κινούνται
πρός Κόρινθον ϊνα συναντήσουν
τό πιθανώς πρός ’Αθήνας ερχό
μενον κλαπέν αύτοκίνητον.
Οί διώκται έφθασαν μέχρι τοΰ
Ίσθμοΰ χωρίς νά συναντήσουν
τό άναζητούμενον αύτοκίνητον.
Έ κ τής έπιτοπίας δμως έρεύνης
και τής μαρτυρίας τών διωξάντων τό αύτοκίνητον οργάνων, έπείσθησαν δτι ό κλέπτης τοΰ αυ
τοκινήτου, καί κατά τεκμήριον
καί δολοφόνος τοΰ Στάϊκου, ήτο
πράγματι ό Κώνστας.
Δεν άπέμενεν είμή ή άνεύρεσις καί σύλληψίς του.
’Αμέσως, όργανα διώξεως έ
κλεισαν τάς διόδους Μεγάρων
καί Έλευσΐνος, έτερα δε έπεδόθησαν εις τήν έρευναν ολοκλή
ρου τής περιοχής καί τήν συλλο
γήν πληροφοριών. Τάς πρώτας
πληροφορίας παρέσχον αυτοκινητισταί ερχόμενοι έκ Πελοποννήσου, οΐτινες κατέθεσαν δτι είδον έγκαταλελειμμένον αυτοκίνητον με τά στοιχεία τοΰ άναζητουμένου εις τόν έλαιώνα μεταξύ
'Αγίων Θεοδώρων καί Κινέττας.
Αυτοκίνητα τής Χωροφυλακής
χρησιμοποιοΰντα τούς προβο
λείς των, «έκτένισαν» τόν ελαιώ
να, τό άναζητούμενον αύτοκίνη
τον δμως εύρέθη μόνον τήν έπομένην πρωίαν ύπό οργάνων τής
Χωροφυλακής'Αγίων Θεοδώρων,
διότι έν τώ μεταξύ είχε μετακινηθή πρός’Ισθμίαν. Συγχρόνως, έτεραι ομάδες Χωροφυλακής, διενεργοΰσαι έρευναν κατά μήκος
τής δημοσίας όδοΰ, έλαβον έκ
τοΰ πρατηριούχου βενζίνης Κων

σταντίνου Μαύρου — 63ον χιλιόμετρον — τήν πληροφορίαν
δτι ό Κώνστας έπιβαίνων τοΰ
κλαπέντος αύτοκινήτου είχε διέλθη διά τοΰ πρατηρίου τήν
05.30' τής προηγουμένης, άνεφωδιάσθη διά βενζίνης καί άνεχώρησε μέ κατεύθυνσιν πρός Πά
τρας. Τά χαρακτηριστικά του
Κώνστα έδόθησαν σαφέστατα, ή
έπιδειχθεΐσα φωτογραφία του άνεγνωρίσθη, καί οί μάρτυρες έδήλωσαν δτι έξενίσθησαν έκ
τής παραδόξου συμπεριφοράς
του.
Τό αύτοκίνητον παρέλαβεν ει
δικόν συνεργεΐον τής Χωροφυλα
κής καί έπεδόθη εις λεπτομερή
έρευνάν του. Παρά τό γεγονός
δτι τοΰτο είχεν έπιμελώς πλυθή,
τό συνεργεΐον κατώρθωσε νά
άνεύρη καί νά φωτογραφίση δα
κτυλικά άποτυπώματα έπί τής
λαβής τών χώρων αποσκευών
(πόρτ-μπαγκάζ). ’Εκ τής άντιπαραβολής τών άνευρεθέντων τού
των δακτυλικών άποτυπωμάτων
διεκριβώθη δτι ταΰτα άνήκον
είς τόν Κώνσταν.
Έ ν τώ μεταξύ αί πληροφορίαι
κατέφθανον αλλεπάλληλοι. Χω
ρικοί κατέθεσαν δτι είδον τόν
Κώνσταν διερχόμενον διά τοΰ
δάσους τής Κινέττας, οί δέ διώκται συνεπέραναν δτι ούτος θά
έστράφη πρός τήν περιοχήν Βιλλίων, έξ ής κατήγετο ό πατήρ
του. "Αλλαι πληροφορίαι άνέφερον δτι θείος τοΰ Κώνστα, ρητινοσυλλέκτης, διέμενεν είς τό δά
σος Μεγάρων, είς τήν θέσιν«Βαθύ», πλησίον τοΰ Άλεποχωρίου.
Ό Διοικητής Μεγάρων, διαταχθείς κινητοποιείται άμέσως, με
ταβαίνει εις τήν ύποδειχθεΐσαν
θέσιν καί πράγματι τάς πρώτας
πρωϊνάς ώρας τής 14ης ’Οκτω
βρίου, έντός καλύβης ανευρίσκει
τόν Κώνστα, καί τόν συλλαμβά
νει άνευ άντιστάσεως.
Διά παραλλήλων ένεργειών, άνεξαρτήτως τών άνωτέρω, είχεν
ήδη έρευνηθή τό περιβάλλον τοΰ
Κώνστα καί είχον συλληφθή
τρεις στενοί φίλοι τούτου, ό
Κωνσταντίνος Ζούκης, ό Δημήτριος Κάλφας καί ό ’Ηλίας Παραγυιός.
Οΰτω, δύο εικοσιτετράωρα με
τά τήν διάπραξιν τοΰ έγκλήματος, έντατικής έρεύνης καί διώ
ξεως ήρκεσαν ώστε νά συλληφθοΰν οί δρασται, ύφ’ ας συνθήκας άνωτέρω άναφέρεται, καί νά
διαλευκανθή πλήρως τό έγκλη
μα.

3. — Η ΔΙΑ Α ΕΥ Κ ΑΝΣΙΣ

Διά τής άνακρίσεως, ήτις ύπήρξε παρατεταμένη καί έπίμονος — οί συλληφθέντες άνεκρίθησαν χωριστά — ή ύπόθεσις
διελευκάνθη πλήρως. Ό Κών
στας είχε συμπήξει συμμορίαν
μετά τών τριών άλλων. Στόχος
των ή αρπαγή αύτοκινήτου, ή λη
στεία καταστημάτων καί Τραπε
ζών — τό ύποκατάστημα τής ’Α
γροτικής είς Μέγαρα έσχεδίαζον νά ληστεύσουν — καί μετά
τήν συγκέντρωσιν ίκανοΰ τίνος
ποσοΰ, ή άπόδρασις είς τήν αλ
λοδαπήν.
ΓΗ αρπαγή τοΰ αύτοκινήτου
τοΰ Στάϊκου έσχεδιάσθη άπό τόν
Κώνστα καί θά έξετελεΐτο άπό
κοινού μετά τοΰ Παραγυιοΰ. Ε 
νώ δμως ό Παραγυιός άνέμενε
πλησίον τοΰ Σταθμού Ψυχικού
τόν Κώνστα, μεταβάντα είς τήν
οικίαν του διά νά προμηθευθή
τά έκεΐ κρυβέντα περίστροφα, ό
τελευταίος ούτος καθυστέρησε
διότι είς τήν οικίαν του ύπήρχον.
έπισκέψεις συγγενών καί φίλων
Ό Παραγυιός ύποθέσας δτι ό
Κώνστας μετεμελήθη, καί βαρυνθείς νά περιμένη, άπήλθεν,
ούτω δέ ό Κώνστας άφιχθείς έπί
τέλους είς τό συμφωνηθέν σημεΐον ουδένα άνεΰρεν. Ούχ ήττον άπεφάσισε νά έκτελέση μό
νος τό σχέδιον. Πλησιάζει τόν
Στάϊκον, συμφωνεί μετ’ αύτοΰ
νά τόν μεταφέρη είς Κηφισίαν
καί έπιβιβάζεται τοΰ αύτοκινήτου. Καθ’ οδόν έρωτα’τόν Στάϊκον περί τοΰ μηχανισμοΰ όδηγήσεως τοΰ αύτοκινήτου — εί
ναι αύτομάτου άλλαγής ταχυτή
των—καί κατατοπίζεται. "Οταν
φθάνουν είς Κοκκιναρά, ό Κών
στας διατάζει νά σταθούν διά νά
παραλάβουν ένα «φίλον». 'Ο
Στάϊκος άνύποπτος σταματά. 'Ο
Κώνστας έξάγει τό περίστροφον
καί πυροβολεί τρις κατά τής κε
φαλής τοΰ Στάϊκου δστις μένει
άπνους. ’Αμέσως ό Κώνστας πη 
δά είς τήν θέσιν τοΰ όδηγοΰ, πα
ραμερίζει τό πτώμα καί οδηγεί
τό αύτοκίνητον μέχρι τής παρυ
φής τοΰ Κοκκιναρά δπου καί άπορρίπτει τό πτώμα. Μετά ταΰτα
κατευθύνεται είς Ίσθμίαν — έχει
σκοπόν νά ληστεύση τό πρατήριον βενζίνης Κωνσταντίνου
Μαύρου έπί τής όδοΰ ’Αθηνών —
Κορίνθου — καί άκολουθεΐ τό
δρομολόγιον δπερ ήδη άφηγήθημεν καί δπερ κατέληξεν είς
τήν σύλληψίν του.

5. — ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είναι αληθές δτι ή άνακάλυψις καϊ σύλληψις τοϋ Λώνστα
είς τόσον έλάχιστον διάστημα
ήτο μία μεγίστη επιτυχία τής
Χωροφυλακής. Ή επιτυχία αυτή
κατέδειξε τά εξής:
1) Ό τι ή Χωροφυλακή διέθετε
πλήρως ένημερωμένον άρχεϊον
κακοποιών καί έγνώριζε καλώς
νά τό χρησιμοποιή.
2) Ό τ ι τά στελέχη της — οί
διώκται — ή σαν καλώς ήσκημένοι καί διέθετον τάλαντον έξαίρετον είς τήν σύνθεσιν τών στοι
χείων καί τήν εξαγωγήν συμπε
ρασμάτων.
3) Ό τ ι ό χρόνος κινητοποιήσεως τών διαφόρων μονάδων καί
συνεργείων της ήτο θαυμασίως

ελάχιστος, μέ αποτέλεσμα τήν
ικανότητα πρός άκαριαίαν δρασιν.
4) Ό τ ι τά συνεργεία έρεύνης
έγνώριζον καλώς τήν εργασίαν
των.
5) Ό τ ι αί διαταγαί έξετελοΰντο ταχέως καί μετ’ άκριβείας.
6) Ό τ ι είς τάς επί μέρους υπη
ρεσίας της ύπήρχε συντονισμός
καί συνεργασία.
Είς τήν υπόθεσιν ταύτην, μία
καί μόνη ύπήρξεν ή αδυναμία,
ήτις, εύτυχώς, δέν επηρέασε τό
αποτέλεσμα: Μας τήν άποκαλύπτει ή άναφορά — άριθ. Πρωτ.
11/1/157ου τοϋ Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής Δυτ. Ε λ 
λάδος όπως γνωστοποιεί πρός

τήν Άνωτέραν Διοίκησιν Πρωτευούσης — ότι ή σύλληψις του
Κώνστα θά ήτο έτι ταχυτέρα έάν
τό σχετικόν σήμα πρός τάς μο
νάδας έπαρχιών άπεστέλλετο τηλεφωνικώς καί ούχί δΓ ασυρμά
του, ήτις συνεπάγεται βραδύτητά
τινα. Έάν τό σήμα είχε ληφθή
ένωρίτερον, ό δολοφόνος θά
συνελαμβάνετο είς Βραχνέϊκα,έν
θα είχε γευματίσει, καί δέν θά έξήρχετο τής περιφερείας ταύτης, εξ ής άνεχώρησεν άνενόχλητος άφοϋ τό σήμα δέν εΐχεν είσέτι ληφθή.
Βραδύτης, ή όποια ήδύνατο
νά κοστίση ακριβά, καί ή οποία
καταδεικνύει πόσον μεγίστην ση
μασίαν ενέχει ό παράγων χρό
νος είς τοιαύτας υποθέσεις.

Ή φωτογραφία τοΰ δολοφόνου 'Επαμει
νώνδα Κώνστα, όπως εύρίσκεται εις τό έγκληματολογικόν άρχεϊον τής Χωροφυλα
κής. Τό νεαρόν τής ήλικίας τοΰ δράστου
ουδόλως ήμπόδισε τήν αγριότητα τοΰ εγ
κλήματος.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 13)

»

Τί κατάφερε; ένα άπειροελάχι- καί είχαν βάλει κΓ αύτοί τό πεστο- ένα χαλικάκι ασήμαντο,βαλ τραδάκι τους σωστά. "Ετσι έσώμένο στής πατρίδας τό οικοδό θη ή Ελλάδα, κΓ αν άκοΰτε καμμημα άπό τόν τελευταίο τροχό. μιά φορά νά μιλούν μέ επίκριση
"Ομως ήταν μιά στιγμή πού όλοι γιά τήν ’Ελληνική Νεολαία, θυοί τροχοί είχαν δουλέψει τέλεια μηθήτε παρακαλώ τούς τέσσα-

ρες φίλους. Ά πό τούς νέους έζησε καί ζή ή Ελλάς. Τρεις
στους τέσσαρες έπεσαν. ΚΓ άπόμεινε ένας νά διηγιέται τήν
άπλή, τήν άγνή, τήν μεγάλη ι
στορία τους.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΛΗ
Δημοσιογράφου
Μία δεκαετία συμπληροΰται από τής εποχής
τής ρωσοκινεζικής διενέξεως. Ίδεολογικαί καί
θεωρητικαί αντιθέσεις των δύο κομμουνιστικών
κομμάτων, κατά τήν διάρκειαν τής δεκαετίας αύτής, όχι μόνον δεν έξεπεράσθησαν, αλλά αντι
θέτους καί παρά τάς «προσευχάς» καί τούς άφορισμούς των συνοδοιπόρων καί των κομμουνιστών,
προσέλαβον μορφήν όξυτάτου δ ι α κ ρ α τ ι 
κ ο ύ άνταγωνισμοΰ.
Ή έξελικτική αύτή πορεία, εις τάς σχέσεις
των δύο κομμουνιστικών χωρών, άπό τό κακό στό
χειρότερο, καί ή όξυνση τών άντιθέσεωνβαθμιαίως άπό τήν καθαρώς ιδεολογικήν θεωρητικήν θέσιν, εις τήν θέσιν τού διακρατικού ανταγωνισμού,
έχει τήν έξήγησίν της: Κυρίως, βασίζεται εις τήν
ιδίαν τήν φύσιν τού κομμουνιστικού συστήμα
τος και εκφράζεται διά τής προσφιλούς εις τούς
κομμουνιστάς μεθοδολογίας, τής διαλεκτικής.
Σύμφωνα μέ τήν μέθοδον αύτή, ό νόμος τών
άντιθέσεων καθίσταται ό ν ε κ ρ ο θ ά π τ η ς τής
κομμουνιστικής' ιδεολογίας.
Ή άπλή άντίθεσις μετατρέπεται εις κρίκους
μιας μακροτάτης άλύσεως δυσεπιλύτων συνθέ
των προβλημάτων, πού ή πάροδος τού χρόνου,
όχι μόνον δέν άμβλύνει καί δεν εξαλείφει, άλλ’
άντιθέτως οξύνει καί πολλαπλασιάζει.
Συνεπώς, ή δεκαετία πού πέρασε, προσέθεσε
νέες άντιθέσεις καί εν πολλοΐς έδημιούργησε τήν
σύνθεσιν τών άνταγωνιστικών συγκρούσεων εις
όλους σχεδόν τούς τομείς, άπό τό θεωρητικοιδεολογικόν μέτωπον, έως τό μέτωπον τών χαρα
κωμάτων!
Γεννώνται δύο ερωτήματα:
Έ κ ποιων στοιχείων συγκροτείται ή σύνθεσις αύτή τών άντιθετικών προβλημάτων τού
άνταγωνισμοΰ;
Κατά ποιον τρόπον καί εις ποιον βαθμόν είναι
δυνατόν νά ξεπερασθοΰν τά άντιθετικά αύτά
στοιχεία διά νά έξαλειφθή ό άνταγωνισμός;
Ή άπάντησις εις τό πρώτον ερώτημα άπαιτεΐ μίαν σύντομον άπαρίθμησιν καί άνάλυσιν
τών φάσεων έκ τών όποιων διήλθεν ή ρωσοκινεκή διένεξις κατά τήν δεκαετίαν αύτήν. Έ κ τού
περιεχομένου έκάστης φάσεως δύναται νά έξαχθή καί ή άπάντησις επί τού δευτέρου ερωτή
ματος.

Φάσις πρώτη:
Ή Κομ. Κίνα συγκροτεί τά περιβόητα κοι
νόβια. Μεταφέρει εντός αυτών καί έφαρμόζει υπό
τήν στρατιωτικήν άπειλήν τήν κομμουνιστικήν
άρχήν «άπό τον καθένα άνάλογα μέ τις ίκανότητές του, στόν καθένα άνάλογα μέ τις άνάγκες
του». Τό πείραμα αυτό άπέτυχεν οίκτρώς!
Ή «στρατικοποίησις» τής Κινεζικής άγροτικής οικονομίας υπό τήν μορφήν τών κοινοβίων,
τυγχάνει δριμυτάτης κριτικής ύπό τών Ρώσων.
Φάσις δευτέρα:
Έμφάνισις ιδεολογικών διαφορών τό 1957.
Οί Κινέζοι κομμουνισταί στήν παγκομμουνιστική διάσκεψι τής Μόσχας, προβάλλουν δική τους
« φόρμ«ολα » περί διαρκούς έπαναστάσεως, περί
ήγεσίας τού παγκοσμίου κομμουνιστικού κινή
ματος καί διεθνισμού, περί προσωπολατρείας
Στάλιν, κ.λ.π.
Φάσις
τρίτη:
Οί Κινέζοι κομμουνισταί μέ «πυρά όμαδόν»
έπιτίθενται κατά τού προγράμματος τού Κομ.
Κόμματος τής Ρωσίας. Διά τήν οίκοδόμησιν τού
κομμουνισμού — ύποστηρίζουν — θά χρειασθούν 200 - 300 χρόνια ή καί περισσότερα. Είναι
περισσότερες οί πιθανότητες τό προλεταριάτο
νά καταλάβη τήν έξουσία μέσα σέ 10 - 20 - 30
χρόνια, παρά ή ρωσική έργατική τάξις νά οίκοδομήση μέσα σ ’ αυτό τό χρονικό διάστημα τον
κομμουνισμό. Στήν ΕΣΣΔ, άποκαλύπτουν καί
καταγγέλλουν οί Κινέζοι κομμουνισταί, μεγα
λώνει διαρκώς ή διαφορά εις τά εισοδήματα μιας
έλαχίστης μερίδος άνθρώπων — τής κομμουνι
στικής άριστοκρατίας — άπό τό ένα μέρος, ένώ
άπό τό άλλο συνεχώς μειώνεται τό εισόδημα τών
έρ/ατών - άγροτών καί τών άπλών διανοουμέ
νων.
Φάσις
τετάρτη:
Ή «έκπολιτιστική έπανάστασις» καί οί έρυθροφρουροί εις τήν Κίναν κάνουν τήν έμφάνισίν
τους καί σαρώνουν ώς έρυθρός σίφουνας τά πάν
τα. Πραγματοποιούνται έκκαθαρίσεις φιλοσοβιε
τικών Κινέζων ήγετών: Λιού-Σάο-Σι. Έκτελοΰνται Κινέζοι στρατηγοί. Ή Ρωσική πρεσβεία πυρπολεΐται. Διακόπτονται αί ρωσοκινεζικαί διπλω
ματικοί σχέσεις. Τί «σκέψις» τού Μάο καί ή
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δοξομανία, τού τυχοδιωκτισμού καί τού εθνικι
σμού. Τό παράδειγμα τού Στάλινδιάτόν Μάο καί
τής Σταλινικής Ρωσίας διά τήν Κομ. Κίνα σήμε
ρα είναι μία έπικίνδυνη πραγματικότης διά τήν
Ρωσίαν καί τούς δορυφόρους της.
Ή Ρωσία δέν κινδυνεύει σήμερα άπό τή
Δύση, άλλά άπό τήν Ανατολή. 'Η Ρωσία είναι
διαποτισμένη άπό ένα μόνιμο φόβο, ότι μακρο
προθέσμους θά υποστή τήν πλημμυρίδα τών κί
τρινων ορδών τού μαοϊσμού, διά τόν εποικισμόν
τών άπεράντων άνατολικών της εδαφών.
Τηλεγραφήματα είδησεογραφικών πρακτο
ρείων μεταδίδουν, ότι αί σχέσεις μεταξύ Ρωσίας
καί Κίνας εισέρχονται εις μίαν περίοδον «ύφέσεως» διά σειράς επαφών μεταξύ κρατικών καί
κομματικών παραγόντων, έξ άμφοτέρων τών
πλευρών.
Έάν ή εϊδησις είναι αληθής — πράγμα πολύ
αμφίβολον — τότε αί σχέσεις τών δύο ασπόνδων
«φίλων» τού κομμουνιστικού στρατοπέδου έγκαινιάζουν μίαν νέαν περίοδον λυκοφιλίας τών
δύο κομμουνιστικών ιμπεριαλιστικών χωρών.
Διότι, δέν είναι δύσκολον καί εις τόν πλέον
άνίδεον άκόμη τών κομμουνιστικών πραγμάτων,
νά διαπιστώση ότι όπισθεν τών «ειρηνευτικών»
χειρονομιών τών δύο θανάσιμων αντιπάλων ύποκρύπτεται κάποια σκοπιμότης. Καί είναι περισ
σότερον άδιανόητον, εις μίαν περίοδον όξυτάτου
ιδεολογικού καί διακρατικού ανταγωνισμού, α
ποτέλεσμα τού όποιου υπήρξαν αί συνοριακαί
πολεμικαί συγκρούσεις μέ έκατέρωθεν θύματα
εις νεκρούς, τραυματίας καί αιχμαλώτους, νά
ύπάρξη συμφωνία καί πολύ περισσότερον διευθέτησις τών ανταγωνιστικών διαφορών μεταξύ
των.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ουδέν πλέον ένώνει τάς δύο κομμουνιστι
κός χώρας. Αί ανταγωνιστικοί διαφοραί μεταξύ
Πεκίνου καί Μόσχας είναι άντικειμενικώς αγε
φύρωτοι. Αί διπλωματικοί έπαφαί καί αί συζη
τήσεις, πού αυτή τή στιγμή διεξάγονται εις Πεκΐνον, είς ουδέν άποτέλεσμα θά καταλήξουν.
'Απλώς, θά διαπιστωθή είς τάς συζητήσεις αύτάς, διά μίαν είσέτι φοράν, ότι αιματηρόν χάσμα
χωρίζει τάς δύο κομμουνιστικός χώρας καί ότι
ή συμφιλίωσις τών δύο θανάσιμων άντιπάλων θά
άποδειχθή ότι ήτο, είναι καί θά παραμείνη ένα
άπραγματοποίητον «δνειρον θερινής νυκτός»!

«θεοποίησίς» του καθίστανται «έμπόρευμα» πρός
έξαγωγήν, πρός πάσαν κατεύθυνσιν.
Φάσις πέμπτη:
Διακόπτεται ή οικονομική βοήθεια τής Ρω
σίας πρός τήν Κίναν. Τό Βιέτ-Νάμ καθίσταται τό
«μήλον τής έριδος» τής πολιτικής των δύο κομ
μουνιστικών χωρών.
Ή πρώτη έμφάνισις εδαφικών διεκδικήσεων
τής Κομ. Κίνας καί ή ιμπεριαλιστική «άμυνα»
τής Ρωσίας.
Αί άντιθέσεις τών «χαρακωμάτων» καί τό
ναυάγιο τών συζητήσεων εις τό Πεκίνο...
Ή λογική αυτή σειρά τών άντιφάσεων καί
τής πολιτικής πάλης, πού διεξάγεται ανάμεσα
στούς δύο κομ. ύπερκολοσσούς, έχει άναμφισβητήτως τάς επιπτώσεις της καί επί τών άλλων δο
ρυφόρων κομ. κρατών καί κομμάτων. Ό ρωσικός
κομμουνισμός, πού έχει άναλάβει τό ρόλο τοϋ
διεθνούς κομμουνιστικού χωροφύλακος, «άμύνεται» θεωρητικώς καί επιτίθεται ύλικώς, ώς ή
πλέον ισχυρά κομμουνιστική χώρα, με σκοπόν
νά ύποτάξη καί τήν Κομ. Κίνα. Τά πράγματα,
εις τήν περίπτωσιν τής Κίνας, δέν είναι όμως
τόσον ευνοϊκά όσον εις τήν Ουγγαρίαν, τήν Τσε
χοσλοβακίαν καί τάς άλλας κομ. χώρας, πού ή
Ρωσία υπέταξε κατά τό παρελθόν. Ή Κομ. Κίνα
ήμπορεΐ νά είναι ό φτωχός συγγενής έκ τών Κομ.
χωρών, άλλά δέν αποτελεί εύκολη λεία τού ρω
σικού ιμπεριαλισμού.
Ό «αριστερός» όππορτουνισμός τών Κινέ
ζων παρουσιάζεται εις τήν Κίναν υπό μορφήν
κυβερνώντος κόμματος. Στήν Κίνα όλα τά κομ
ματικά καί κρατικά μέσα ιδεολογικής έπιδράσεως, έχουν κατεύθυνσιν νά «διαπαιδαγωγήσουν
τό λαό εις τό πνεύμα τού εθνικισμού καί τού σω
βινισμού. Ή Κομ. Κίνα ζή καί δρά σήμερα όχι
μέ βάσιντίς αρχές τής δημοκρατίας, άλλά τής δι
κτατορίας, ώς καί ή Ρωσία, άλλά μέ ένα επιπρόσ
θετο όπλο, τής προσωπολατρείας καί τής «θεοποιήσεως» τού Μάο.
"Ετσι, ή κατάστασις πού δημιουργεΐται, δέν
ήμπορεΐ παρά νά όδηγήση στή μετατροπή τού
ύποκειμενισμοΰ καί τών προσωπικών ιδιοτροπιών
ένός άνθρώπου — τού Μάο-Τσέ-Τούγκ — σε έπίσημη πολιτική γραμμή, εις τήν δημιουργία εύνοϊκοΰ εδάφους διά αβασίμους πειραματισμούς—
ή υδρογονοβόμβα είναι χάρτινη τίγρις — καί
τήν έξάλειψιν τού ελέγχου, διά τήν υπέρμετρη

Τήν 1-9-1970 ό Δ /ντής Ύποδιευθύνσεως
Τροχαίας Κοπεγχάγης Δανίας Captain
Knud iMadsen έπεσκέφθη είς τό γράφεϊον
τοο τόν Διοικητήν τοϋ Τμήματος Τροχαίας
Ρόδου καί είς ένδειξιν ειλικρινούς φιλίας
καί άναγνώρισιν τών προσφερθεισών ύπηρεσιών έκ μέρους τοϋ Δ /τοϋ Τροχαίας Ρό
δου πρός τόν άνωτέρω, προσέφερε τό άτομικόν του πηλίκιον. Είς τήν φωτογραφίαν
ό Δ/ντής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κο
πεγχάγης καθ’ ήν στιγμήν προσφέρει τό
πηλίκιόν του είς τόν Δ /ντήν τοϋ Τμήμα
τος Τροχαίας Ρόδου.
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Τά π ερ ισ τα τικ ά , πού γίνονται ιστορία

I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
σχναίνωνται, τήν άμεση πείρα τού γεγονότος θά
διαδέχεται ή ιστορική γνώση, πάντα μετέωρη,
γιάντα θολή καί πάντα ευαίσθητη στις παρερμη
νείες καί στις παρανοήσεις. Καί τ’ άλλα νέα παι
διά, πού θάρθουν άργότερα, πλουτισμένα μέ τή
δική τους τήν πείρα, θά προσπαθούν νά εννοή
σουν όχι πιά μιά πραγματικότητα, θησαυρισμένη
στή μνήμη τους ή στή μνήμη τών άμέσων προγό
νων, άλλά ένα κεφάλαιο 'Ιστορίας, τοποθετημένο
πρίν άπό πολλά άλλα κεφάλαια, αύτά τά κεφά
λαια, πού γράφονται κάθε μέρα. Καί δέν πρέπει
άκόμη νά λησμονούμε, πώς οί καιροί προκαλοΰν
θεαματικές άνακατατάξεις. Οί άλλοτε εχθροί
γίνονται φίλοι καί σύμμαχοι. Οί άλλοτε σύμ
μαχοι άλλάζουν θέση. Οί συμπάθειες καί οί
άντιπάθειες όξύνονται ή άμβλύνονται, κατά τήν
περίσταση. Τό πάθος τό διαχειρίζεται ή πολιτική.
’Εννοώ τό πάθος ένός λαού, τον ενθουσιασμό
του, τή λαχτάρα του, τον πόνο του, τήν άγωνία
του. Ά λ λ ’ άν άπογυμνώσουμε τά γεγονότα άπό τό
έπικαιρικό τους περικάλυμμα, άν τά ξεφλουδί
σουμε, γιά νά αιχμαλωτίσουμε τό βαθύτερο νόη
μά τους, τή βαθύτερη άλήθειά τους, τότε θά έχου
με ένα μάθημα νά προσφέρουμε στούς νέους, θά
έχουμε μιά φλέγόμενη ουσία ζωής, άπό εκείνες
πού άνδρίζουν τό φρόνημα. Καί τό φρόνημα δέν
χρειάζεται μόνο στούς μεγάλους κινδύνους.
Χρειάζεται πάντοτε. Γιατί οί κίνδυνοι, όταν μι
λούμε γιά τον ίσιο καί γιά τον άκέριο άνθρωπο,
δέν παύουν νά υπάρχουν.
Ύφίσταται ουσιαστική διαφορά άνάμεσα
στον άλλο μεγάλο έθνικό θρύλο, στό Είκοσιένα
καί στό Σαράντα. Τό Είκοσιένα ξέσπασε έπειτ’
άπό σιωπηλή προετοιμασία μακρότατη, ξέσπασε
καί παρά τή θέληση πολλών, πού έκριναν τήν
προετοιμασία μικρή καί τή στιγμή άκατάλληλη.
’Ακόμη κι’ όταν όλους τούς συνεπήρε στό σφοδρό
στρόβιλό του, δέν έλλειψαν οί διχογνωμίες,
οί διαμάχες, οί άντιρρήσεις, οί διασταυρούμενες
φιλοδοξίες, πού έφτασαν έως τόν έμφύλιο σπαρα
γμό. Τό Σαράντα έχει διαφορετική μορφή. "Ενας
λαός, πού προσπαθούσε νά ζήση τή ζωή του
στά κράσπεδα ένός οικουμενικού πολέμου καί

Συλλογίζομαι, πώς οί νέοι άνθρωποι, ακόμα
κ’ έκεΐνοι πού ζοϋν σήμερα τά είκοσι πέντε τους
χρόνια, τή λαμπρότερη ανθρώπινη εποχή, δέν
έχουν τίποτε δικό τους, τίποτε αληθινά προσωπι
κό νά θυμηθούν άπό τό φθινόπωρο τού Σαράντα.
Δηλαδή περίπου τό ένα τρίτο τού έλληνικοϋ πλη
θυσμού. Εκείνο τό φοβερό ξάφνιασμα τής θολής
οκτωβριανής αυγής δέν είναι μιά άμεση πείρα
τους, μιά καυτέρή θύμηση. Είναι ή πείρα των
παλαιότερων, ένας μύθος, ένα κεφάλαιο τής 'Ιστο
ρίας, πού ολοένα καί άποσύρεται μέσα στήν
καταχνιά των περασμένων, πού μεταμορφώνεται
σέ μιά χρονολογία, σέ μιά σειρά κύρια όνόματα
καί τίποτε άλλο.
Οί νέοι άνθρωποι, οί έφηβοι, τά παιδιά θ’
άκούσουν καί θά διαβάσουν καί σήμερα, καθώς
κάθε χρονιά, πολλά καί διάφορα. Οί εθνικές
άμφιετηρίδες, κατά παράδοση άπαρασάλευτη,
γίνονται άφορμή άσυγκράτητης πανηγυρικής
ματαιολογίας. Ξεγεννούν άπό τά σπλάχνα τους
τούς κούφιους ρήτορες με τά φανταχτερά πυρο
τεχνήματα, μέ τις λεκτικές καί φραστικές άκροβασίες, μέ τά μεγάλα άδεια λόγια, πού, άν δέν τά
ξεστομίση κανείς, είναι των άδυνάτων αδύνατο
νά κατασκευάση προσλαλιά ή προσφώνηση,
νά πανηγυρίση μέ τον άρμόδιο τρόπο ένα έθνικό
γεγονός. Κάποτε πρέπει νά μελετηθή τό απλό
τούτο πράγμα: πόση φθορά έχουν επιφέρει στή
γλώσσα καί,γενικότερα,στή γλωσσική μας συνεί
δηση καί στό γλωσσικό μας αισθητήριο οί πανη
γυρικοί λόγοι- πώς τό κατάφεραν ν’ άδειάσουν
τίς λέξεις άπό τό άληθινό τους περιεχόμενο, νά
σκοτώσουν τήν ουσία προς όφελος τής κραυγής.
Κι’ ώστόσο, τά βαρυσήμαντα περιστατικά δέν
τή χρειάζονται τήν κραυγή, τούς άρκεΐ ή λιτή
άφήγηση, ό λόγος πού βγαίνει όλόϊσια άπό τήν
καρδιά, άπέριττος, αύτάγγελτος, αύτοδύναμος,
ό «έπαρκής λόγος τούς άρκεΐ πολλές φορές μιά
κίνηση, μιά χειρονομία ή καί μόνη ή σιωπή τής
εύλάβειας.
Ό σ ο περνούν τά χρόνια, τόσο περισσότερο
ή προφορική παράδοση θά λιγοστεύη, οί φάλαγ
γες τών έπιζώντων τής μεγάλης στιγμής θ’ άπι38

χογράφο. Μήτε νά προσχεδιάση, μήτε νά προβλέψη, μήτε νά στρέψη ολόγυρα τή ματιά του
έχει τό δικαίωμα. Ό κάθε άνθρωπος μοχθεί
γιά μιά μικρή εύτυχία: νά έξασφαλίση καί στόν
έαυτό του καί στούς δικούς του, κι’ άν είναι άν
θρωπος σωστός, καί στούς άλλους, κατά τή δύνα
μή του, λίγη εύζωΐα, λίγη ειρήνη καί λίγη άσφάλεια. Μοχθεί, γιά νά μπορή νά καρπώνεται έκεΐνο
τό όλίγιστο, πού είναι συχνά καί τό πολυτιμό
τερο. ’Αλλά δέν έπιτρέπεται ή έπιδίωξη ή καί
ή ραστώνη τής εύζωΐας ν’ άφανίζη τήν έσωτερική
άγρύπνια. Γιατί κανένα άγαθό δέν είναι σημαντικώτερο άπό τή διατήρηση τού ύψηλοΰ φρο
νήματος.
Κάτι τέτοιο, νομίζω, θά πρέπει νά πούμε στούς
νέους, πού δέν έπρόφτασαν νά ζήσουν τον ’Οκτώ
βριο τού Σαράντα ή πού τον έζησαν νήπια. Νά
τούς πούμε, πώς όλοι τότε, καί οί πρόμαχοι καί
οί άμαχοι δέν είχαμε άντίρρηση. Πώς πήραμε
τήν ίδια άπόφαση. Ύστερα, ή φθορά τής σκλα
βιάς μπορεί νά μάς χώρισε, πολλούς νά τούς
έκαμε νά μή βλέπουν σωστά, είτε άπό έλαττωμένη αντοχή είτε καί άπό αισχρό ύπολογισμό.
’Αλλά στις 28 ’Οκτωβρίου ή άπόκριση ήταν
ομόθυμη. Δέν είχαν περάσει παρά δέκα οχτώ
χρόνια μονάχα άπό τή μικρασιατική συμφορά,
πού ήταν πολύ φυσικό νά κάμψη τήν άντοχή μας.
Δέκα οχτώ χρόνια μετέωρης, άμφίβολης, βασα
νιστικής ειρήνης, σάν τούτη έδώ, πού καί τώρα
περνούμε. Οί περισσότεροι έπίστευαν καί μέ
τό δίκιο τους πώς καί ό Α' Παγκόσμιος
πόλεμος καί ή μικρασιατική καταστροφή καί ή
μετέωρη ειρήνη είχαν άνατρέψει τούς κώδικες
των άξιων, είχαν άντικαταστήσει τούς παλιούς
θεούς μέ νέους θεούς, είχαν μαράνει πολλές
ευγενικές φιλοδοξίες, είχαν άποκαρδιώσει
τούς γενναιόψυχους. Ναί, έως ένα σημείο, έως
ένα όριο. Γιατί πάντα, όσο ό άνθρωπος διατηρεί
τήν άνθρωπιά του, ύπάρχει ένα στοιχείο μέσα
του, πού, άκόμα κι’ άν όλα τά ιστορικά δεδομένα
μεταβληθοΰν, άπομένει ζωντανό, αναλλοίωτο,,
άδιάφθορο: ή άρνηση τής βίας, ή έξέγερση, ή
έξαγρίωση, όταν ή άξιοπρέπειά του προσβάλλε
ται, όταν ή ζωή του πάη νά έξαρτηθή άπό ένα
ξένο θέλημα, χωρίς τή δική του άνεπηρέαστη
συγκατάθεση. Αυτό είναι ένα άπό τά βασικά,
ίσως τό βασικώτερο «κέντρο ένότητας», πού
βρίσκεται στά βαθύτερα στρώματα τής ανθρώ
πινης προσωπικότητας. Ή Ιστορία, άπό μιάν
άποψη, δέν είναι παρά ένας ατελεύτητος διάλο
γος άνάμεσα στό βιαστή καί στό βιαζόμενο.
Ό βιαστής, κατά τεκμήριο άμάχητο, τήν έχει
χάσει τήν άνθρωπιά του. "Εχει χρέος νά τή διατηρή ό βιαζόμενος. Γιατί, άν συμβή νά τήν χάση
καί τούτος, πού θά ύπάρξη ή ανθρωπιά; Καί πώς
θά ζήση ό άνθρωπος χωρίς ανθρωπιά;
Καί ή ανθρωπιά δέν διατυπώνεται μόνο μέ τή
συμπόνια, μέ τή συγκατάβαση, μέ τήν έπιείκεια,
μέ τήν άρνηση κάθε μισαλλοδοξίας. ’Αλλά καί
μέ «σθενικώτερες» μορφές, όπως είναι ή διαμαρ
τυρία, ή άγανάκτηση, ή έξέγερση, ή απόκρου
ση καί, τέλος, άν χρειασθή, ή αυτοθυσία.

νά ύποφέρη μέ αξιοθαύμαστη καρτερία μιά εξευ
τελιστική τής ανθρώπινης άξιοπρέπειας εσωτερι
κή δουλεία, βρέθηκε ξαφνικά άντιμέτωπος στό
ναι ή τό δχι πού συνεπήρε καί τούς πρωταθλητές
τής εσωτερικής δουλείας. Βρέθηκε άντίκρυ στό
δίλημμα: νά ύποκύψη στή βάναυση άπαίτηση
ή νά πολεμήση καί νά πεθάνη. Ούσιαστικά ή
έκλογή ήταν αυτή: άνάμεσα στήν καταισχύνη
καί στό θάνατο. "Ηδη άλλοι λαοί είχαν προτιμή
σει τήν καταισχύνη. Εμείς προτιμήσαμε τό θά
νατο. Ή εικοστή όγδοη ’Οκτωβρίου είναι μιά
μέρα χωρίς άντίρρηση. Τό κυριώτερο γνώρισμά
της άπομένει πάντα ή ομαδική, ή ομόψυχη, η
άράγιστη έξέγερση. "Οσοι τήν έζησαν δέν θά
κατορθώσουν ποτέ νά τή λησμονήσουν καί
δέν είναι σωστό νά τή λησμονήσουν εκείνη
τή μέρα τής ’Αθήνας. Ό έκνευριστικός κρωγμός
των άντιαεροπορικών σειρήνων ήχεϊ στ’ αυτιά
τους. Ή επιδρομή υπήρξε καλά υπολογισμένη.
Θέλησε νά έκμεταλλευθή τό στοιχείο τοϋ αιφνι
διασμού, τήν πρώτη στιγμή τοϋ πανικού. Ά λ λ ’
είναι αξιοθαύμαστο μέ πόση ταχύτητα καί μέ
πόση άκρίβεια έλειτούργησε καί τότε, καθώς
καί τόσες άλλες φορές, τό ένστικτο τής φυλής.
Σήμερα οι κόσμοι πού άλληλοϋποβλέπονται
είναι έτοιμοι, μόλις ό αιφνιδιασμός έκδηλωθή,
ν’ άποκριθοΰν μονοστιγμίς μέ μιά σειρά ώργανωμένη άντεπίθεση. ’Αλλά ποιά άντεπίθεση μπορεί
νά είναι άμεσώτερη, άποτελεσματικώτερη, από
τή συλλογική έξέγερση, άπό τήν ένστικτώδη
κίνηση, πού ορθώνει τήν άτιμασμένη άξιοπρέπεια, τήν ψυχή; Τό πλήθος, πού καταπλημμυροΰσε τον ’Οκτώβριο τού Σαράντα τούς δρόμους
τής ’Αθήνας, οί άντρες, οί έφηβοι πού ξεκινού
σαν γιά τίς βορεινές άκρώρειες μέ όποιο τρόπο,
μέ όποιο μέσον έβρισκαν μπροστά τους. Οί
γυναίκες, πού κατευόδωναν τούς άπερχόμενους,
τά μαντήλια πού προσπαθούσαν νά συγκρατή
σουν τίς κατεβασιές των δακρύων, τά πνιγμένα
άναφιλητά, τά νήπια, πού έδιναν τό στερνό φιλί
στους αποφασισμένους γονιούς, οί σημαίες,
τά θούρια, αυτή ή ομαδική έξοδος προς τήν υπε
ράσπιση τού άνθρώπου ή προς τό θάνατο, ή
συναδέλφωση τέλος, των πάντων μαρτυρούσαν
τό άγιο πείσμα, πού δικαιώνει τήν ύπαρξη, πού
δικαιώνει τό θείο δώρημα τής ζωής. Καί μέ τή
φαντασία του, τή βέβαιη, όχι τήν άπατηλή, μπο
ρούσε κανείς νά τό πλατύνη απεριόριστα καί τό
θέαμα καί τό άκουσμα καί νά νιώση τήν Ε λλά
δα ολόκληρη, άπό τίς πολιτείες καί τίς μοναξιές,
άπό τούς κάμπους καί τά περιγιάλια, νά όδεύη
μέ μιά άνάσα προς τά ψηλώματα, όπου οί άκραΐοι
πρόμαχοι διακινδύνευαν ήδη τή ζωή τους, γιά
ν άποκρούσουν τήν εισβολή. Έπρόκειτο γιά
ένα περιστατικό άπό τά τεράστια, πού κατεργά
ζονται τήν άληθινή 'Ιστορία των άνθρώπων.
Αυτό, σέ όποιαδήποτε περίσταση, δέν θ’ άλλάξη
τή σύστασή του καί τό νόημά του.
Καί τό νόημά του τό βαθύτερο είναι, πώς έρχε
ται μιά στιγμή, πού ό τίμιος άνθρωπος, ό προικι
σμένος μέ τή συνείδηση τής ευθύνης του, δέν
έχει δικαίωμα έκλογής. Δέν έχει δικαίωμα ν’
άργοπορήση λογαριάζοντας τά κέρδη καί τίς
ζημιές, σάν τό μικροσυμφεροντολόγο καταστι-
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Κατά τήν διάρκειαν τών πρώ
των συγκρούσεων τού εμφυλίου
πολέμου μεταξύ τών Βορείων
καί Νοτίων ή παραχάραξις ήρχισε νά άναπτύσσεται εις άνησυχητικόν βαθμόν καθ’ δλην τήν χώ
ραν. Περίπου τό εν τρίτον τής
αξίας τών κυκλοφορούντων νο
μισμάτων ήτο προϊόν παραχαράξεως.
Τήν εποχήν ακριβώς εκείνην
ΰπελογίζετο δτι ΰπήρχον χίλιοι
έξακόσιαι Τράπεζαι αί όποίαι
ειχον τό δικαίωμα έκδόσεως
νομισμάτων και έκαστη έξ αυτών
έξέδιδε νομίσματα διάφορα κατά
τάς παραστάσεις άπό τάς άλλας
Τραπέζας και άσφαλώς τούτο
ηύνόει τούς όρεγομένους τόν
εύκολον πλουτισμόν διά τής παραχαράξεως χαρτονομισμάτων.
Μετά τήν λήξιν τού πολέμου
τό έτος 1863 υίοθετήθη ύπό τής
Κυβερνήσεως ενιαίος τύπος νο
μίσματος καθ’ απασαν τήν Χώ
ραν. Τούτο άφησε νά πιστευθή
δτι ή ειδική διαδικασία έκδόσεως
τών νομισμάτων κα'ι ό ένιαΐος
φορεύς θά έξηφάνιζον τήν παραχάραξιν. Παρά τήν λήψιν δμως

τών μέτρων τούτων, παρακεχαραγμένα νομίσματα ένεφανίσθησαν καί πάλιν εις τήν χώραν καί
κατόπιν τούτου ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν ιδρυσιν μιας ειδικής
άστυνομικής ύπηρεσίας, ή όποια
θά άνελάμβανε νά προστατεύση
τήν γνησιότητα τού αμερικανι
κού νομίσματος έναντι τών έπικινδύνων παραχαρακτών οί ό
ποιοι άποβλέποντες εις τόν εϋκολον πλουτισμόν έκλόνιζον τήν
νομισματικήν πίστιν τής χώρας.
Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τήν 5ην ’Ιουλίου 1865 έψηφίσθη ύπό τού Κογκρέσσου τών
Η.ΓΊ.Α. Νόμος διά τού όποιου
ίδρύετο ή Μυστική Υπηρεσία,
λειτουργούσα ώς Διεύθυνσις τού
Υπουργείου τών Οικονομικών,
άπετέλεσε δε τήν πρώτην άστυνομικήν υπηρεσίαν τής οποίας ή
άρμοδιότης δέν ήτο έδαφικώς
περιωρισμένη, αλλά έξετείνετο
καθ’ απασαν τήν χώραν.
Κατά τήν διάρκειαν τών έπομένων δεκαετηρίδων άπό τής
ίδρύσεώς της τό έγκλημα τής
παραχαράξεως περιωρίσθη είο
τό έλάχιστον.
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μένων Πο/ΐτειών Αμερικής.
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Κατά τά πρώτα έτη ή Μυστική
"Υπηρεσία άποτελοΰσα τήν μόνην
ομοσπονδιακήν αστυνομίαν τών
Ηνωμένων Πολιτειών έκλήθη νά
φέρη εις πέρας ποικιλίαν καθη
κόντων καί νά έκτελέση ύπηρε
σίας, αΐ όποιαι άργότερον άνετέθησαν εις αλλας ύπηρεσίας καί
κυρίως τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεΐον ’Ερευνών (F.B.I.) Τοιαΰτα
καθήκοντα υπήρξαν π.χ. ή δίωξις τής παρανόμου όργανώσεως
Κού-Κλούξ-Κλάν, ή καταπάτησις
τής κρατικής περιουσίας, ώς και
ή κατασκοπεία — άντικατασκο
πεία κατά τήν διάρκειαν του
Ισπανό - ’Αμερικανικού καί τού
πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετά τήν δολοφονίαν τού
Προέδρου Μάκ-Κίνλεϋ, εις τήν
πόλιν Μπάφαλο τής πολιτείας
τής Νέας-Ύόρκης τό έτος 1901
εις τήν Μυστικήν Υπηρεσίαν
άνετέθη πλέον ή προστασία τής
ζωής τού διαδόχου τού Προέ
δρου Θεοδώρου Ροΰσβελτ. Διά
τό είδος αύτό τής ύπηρεσίας
δέν έψηφίσθη νόμος μέχρι τού
έτους 1906 δτε πλέον έπισήμως
καί διά νόμου τού Κογκρέσσου
άνετέθη εις τήν Μυστικήν Υ πη
ρεσίαν ή προστασία τής ζωής
τού Προέδρου τών Ηνωμένων
Πολιτειών.
’Από τό έτος 1907 τό δικαίωμα
τής προσωπικής άσφαλείας έπεξετάθη εις τόν ’Αντιπρόεδρον τής
χώρας, τήν οικογένειαν τού Προέ
δρου, τών τέως Προέδρων καί
τών συζύγων των, τήν χήραν
καί τά άνήλικα τέκνα τέως Προέ
δρων, ώς καί τούς κυριωτέρους

ύποψηφίους διά τό προεδρικόν
αξίωμα.
Παρεπιπτόντως άνατίθενται εις
τήν Μυστικήν Υπηρεσίαν κα
θήκοντα προσωπικής άσφαλείας
καί άλλων προσώπων ή άκόμη
καί ή προστασία πραγμάτων έφ’
δσον ύφίσταται πρός τούτο ανάγ
κη. Τόν Δεκέμβριον τού 1941
π.χ. είς τήν Μυστικήν Υπηρε
σίαν άνετέθη ή προστασία ώρισμένων αντικειμένων άνεκτιμήτου ιστορικής αξίας περιλαμβανομένης τής Διακηρύξεως τής ’Α
μερικανικής ’Ανεξαρτησίας, τό
πρωτότυπον τού Συντάγματος
τών Ηνωμένων Πολιτειών, ή
Βίβλος τού Γουτεμβεργίου καί ή
Προεδρική ομιλία τού ’Αβραάμ
Λίνκολν. Ή Μυστική Υπηρεσία
μετέφερε τά πολύτιμα αύτά ντο
κουμέντα εκ τής βιβλιοθήκης τού
Κογκρέσσουδπουήσαν εκτεθειμέ
να είς τό κοινόν, είς έτερον άσφαλέστερον μέρος. Περί τό τέλος
τού πολέμου τά άντικείμενα αύτά
έπεστράφησαν καί έτοποθετήθησαν είς τήν προτέραν αύτών θέσιν.
’Επίσης είς τήν Μυστικήν
Υπηρεσίαν άνετέθη ή προστασία
τού Καταστατικού Χάρτου τών
'Ηνωμένων ’Εθνών, δταν οΰτος
αετεφέρθη άπό τόν "Αγιον Φρα
κίσκον είς τήν Νέαν Ύόρκην.
Προσφάτως ή Μυστική Υπη
ρεσία άνέλαβε τήν άσφάλειαν τού
περιφήμου πίνακος «ΜΟΝΑ
ΛΙΖΑ» τού ’Ιταλού ζωγράφου
Λεονάρντο-Ντα-Βίντσι, δταν ό πίναξ οΰτος μετεφέρθη είς τάς
Ηνωμένας Πολιτείας καί έξετέ-
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νΐυστικοϊ πράκτορες έκπαιδεύονταν εις τήν προστασίαν αυτοκινή
των υψηλών προσώπων.

θη εις θέαν τού κοινού άπό
τόν Δεκέμβριον τού 1962 έως τόν
Μάρτιον τού 1963.
Τά καθήκοντα τής Μυστικής
Ύπηρεσίας προσδιορίζονται σα
φώς άπό τόν Νόμον 18 τού ύπ’
άριθ. 3056 Κώδικος τών 'Ομο
σπονδιακών Νόμων τού Κογκρέσ
σου τών Ηνωμένων Πολιτειών,
συνοψίζονται δε ώς εξής:
«Είς τήν Μυστικήν Υπηρεσίαν
άνατίθενται καθήκοντα α) προσω
πικής άσφαλείας τού Προέδρου
τών Η.Π.Α. καί τής άμέσου οι
κογένειας του, τού έκλεγέντος
Προέδρου ό οποίος δέν άνέλαβεν είσέτι τά καθήκοντά του, τού
’Αντιπροέδρου, ή άλλου προσώ
που τό όποιον είναι προορρισμένον νά διαδεχθή τόν Πρόεδρον,
τών πρώην Προέδρων καί τών
συζύγων των καθ’ δλην τήν ζωήν
των, τής χήρας πρώην Προέ
δρου μέχρι τού θανάτου της ή τής
συνάψεως ετέρου γάμου, τών
άνηλίκων τέκνων πρώην Προέ
δρων καί τών πιθανωτέρων άπό
τούς ύποψηφίους Προέδρους,
β) Έρεύνης καί συλλήψεως πα
ραχαρακτών κερμάτων, χαρτονο
μισμάτων καί γραμματοσήμων,
γ) Καταστολής τών εγκλημάτων
παραχαράξεως κρατικών έπιταγών καί άλλων άντικειμένων,
έχόντων χρηματιστηριακήν ά-_
ξίαν καί έκδιδομένων ΰπό τού
Κράτους, δ) Έρεύνης διά παρα
βάσεις τού Νόμου «περί προστα-

σίας του χρυσοΰ» τοϋ έτους
1934, τοΰ αργύρου, τοϋ Νόμου
«περί ίδρύσεως καί λειτουργίας
Τραπεζών ώς καί άλλων πιστω
τικών οργανισμών παρομοίου
είδους».
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τά μέτρα τά όποια λαμβάνονται
διά την προστασίαν τής ζωής τοΰ
Προέδρου τής χώρας είναι πολύ
περισσότερον πολύπλοκα άπ’
δ,τι εν άτομον θά ήδύνατο νά
σκεφθή. Εις ολόκληρος μηχανι
σμός άρμονικής καί προσεκτικής
συνεργασίας τών άνδρών τής
προσωπικής άσφαλείας, τών άκολούθων τοϋ Προέδρου, τοΰ πε
ριβάλλοντος εϊς τό όποιον πρό
κειται νά κινηθή, ώς καί διαφό
ρων άλλων προσώπων έχόντων
τεχνικάς γνώσεις συνθέτουν τήν
πλήρη ομάδα ή όποια δρά άφανώς
διά νά προστατεύση τόν πρώτον
πολίτην τών Ηνωμένων Πολι
τειών. Τό σχέδιον λήψεως μέτρων
προστασίας άρχίζει δταν εις τήν
Μυστικήν Υπηρεσίαν άνακοινωθή μία οίαδήποτε προσεχής κίνησις τοϋ Προέδρου. Έν συνερ
γασία με τούς τοπικούς ειδικούς
πράκτορας, δπου πρόκειται νά
μεταβή ό Πρόεδρος, λαμβάνονται άπαντα τά απαραίτητα μέτρα
προστασίας, γίνονται συσκέψεις
καί εκτιμήσεις τών τυχόν δυναμένων νά προκύψουν καταστά

σεων καί δίδονται αί άπαιτούμεναι κατά τήν περίστασιν λύσεις.
Τά προπαρασκευαστικά μέτρα
άσφαλείας περιλαμβάνουν τόν
καθορισμόν μιας περιμετρικής
ζώνης άσφαλείας. Τοϋτο σημαί
νει δη ειδικοί πράκτορες τής
Υπηρεσίας εξερευνούν τήν πε
ριοχήν αύτήν καί κατόπιν ύποβάλλουν τάς προτάσεις των διά
νά άποφασισθή ποιά είναι τά
άναγκαΐα μέτρα άσφαλείας τοϋ
προστατευομένου προσώπου.
’Επίσης οί ειδικοί ούτοι πρά
κτορες είναι υπεύθυνοι νά άναφέρουν διά τήν παρεχομένην
ύπό τής περιοχής άσφάλειαν κα
θώς καί τήν δύναμιν ή οποία θά
άπαιτηθή εις ’Αστυνομικούς.
Πριν άπό κάθε έπίσκεψιν τοϋ
Προέδρου, ή άλλου προστατευο
μένου προσώπου, οί πράκτορες
άσφαλείας λαμβάνουν εγγράφους
έντολάς ώς πρός τά καθή κοντά
των οϋτως ώστε νά είναι ενή
μεροι περί τοϋ τί άκριβώς θά
πράξουν καί πώς θά ενεργήσουν
εις μίαν κατάστασιν άνάγκης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ή Υπηρεσία πληροφοριών
παρέχει πολύτιμον συνδρομήν
είς τήν λήψιν τών αναγκαίων
μέτρων προστασίας τοΰ Προέ
δρου. Ή "Υπηρεσία αυτή είναι
επιφορτισμένη με τήν συλλο
γήν, έκτίμησιν, ταξινόμησιν καί
συντονισμόν τών διαφόρων πλη
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Ή έκπαίδευσις έτελειιοσε Οί μυ
στικοί πράκτορε; είναι ικανοί τώρα
νά προστατει σουν καί τό αυτοκί
νητο τοϋ ίδιου Προέδρου τών ΗΠΑ

ροφοριών καθώς καί τήν έξασφάλισιν τής συνεργασίας τών άν
δρών τής προσωπικής άσφαλείας
μετά τών διαφόρων τοπικών
αστυνομικών καί άλλων άρχών.
’Επίσης είναι ύπεύθυνος διά τήν
έγκατάστασιν καί λειτουργίαν
τών διαφόρων ήλεκτρονικών μη
χανημάτων τά όποια χρησιμο
ποιούνται διά τήν άσφαλεστέραν περιφρούρησιν τής ζωής
τοϋ Προέδρου. Άνευ τής συνερ
γασίας καί τής βοήθειας τής
πολιτειακής καί τής τοπικής
άστυνομίας, δπως επίσης καί
τών πολιτών τό έργον τής Μυ
στικής 'Υπηρεσίας θά ήτο δυσκολώτατον.
Μία τοιαύτη περίπτωσις βοή
θειας συνέβη τό έτος 1969. "Εν
άτομον με βεβαρυμένον νοητικόν παρελθόν ήρχισεν άγώνα
έναντίον τής ’Επιτροπής ’Απαλ
λαγών τοϋ Στρατοϋ. Κατελήφθη
άπό τήν έμμονον ιδέαν δτι αδί
κως άπεβλήθη τοΰ στρατεύματος
διά λόγους σωματικής άνικανότητος καί δτι έπρεπε νά τοϋ επι
τρέψουν νά έπανέλθη είς τήν
ένεργόν ύπηρεσίαν. ’Επίσης τό
άτομον τοϋτο έπίστευεν δτι ή
δεξιά παρειά τοϋ προσώπου του

παρεμορφώθη άπό πυγμαχικόν
άγώνα καθ’ δν χρόνον υπηρετεί
εις τόν Στρατόν.
Κατ’ έπανάληψιν ένεφανίσθη
ενώπιον τής ’Επιτροπής ’Απαλλα
γών κα'ι τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1968
κατά τήν διάρκειαν μιας τοιαύτης
παρουσιάσεώς του ε’ις τήν ’Επι
τροπήν έδήλωσεν ενώπιον τών
μελών της δτι, άν δέν έτύγχανε
ευνοϊκής μεταχειρίσεως εκ μέ
ρους των, θά μετέβαινεν εις τήν
Οΰάσιγκτων και θά έφόνευεν
τούς άρχηγούς τών τριών ο
πλών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατόπιν τούτου ή στάσις του
έναντι τοΰ στρατού έγινεν εξαι
ρετικούς εχθρική και επικίνδυνος.
Μία έρευνα ειδικού στρατιωτι
κού πραγματογνώμονος άπέδειξεν δτι κατά τό παρελθόν ειχεν
κατ’ έπανάληψιν απειλήσει μέ φό
νον διάφορα άτομα και δτι συχνάκις κατελαμβάνετο άπό εκρήξεις
θυμού καί έκδικήσεως. ’Επίσης
έκ τής έρεύνης άπεκαλύφθη δτι
τόν ’Απρίλιον τοΰ 1968 ήπείλησε
δτι θά έφόνευεν ’Αξιωματικούς
τοΰ Στρατού και δτι θά μετέβαινεν εις Οΰάσιγκτων κα'ι θά έπυροβόλει έναντίον τοΰ Προέδρου
Τζόνσον. «Θά μεταβώ είς Ούάσιγκτων κα'ι θά πυροβολήσω είς
τούς πόδας τοΰ Προέδρου ώστε
νά μή δύναται νά περπατά. Δέν
επιθυμώ νά τόν φονεύσω. Θέλω
δμως νά τόν ίδώ νά χωλαίνη»
έδήλωσεν είς φίλον του κατά τήν
διάρκειαν συνομιλίας των.
Ή μητέρα τοΰ επικινδύνου
τούτου άτόμου έρωτηθεϊσα σχε
τικούς έδήλωσεν δτι ό υιός της
φέρει μαζί του δύο τουλάχιστον
περίστροφα κα'ι οπωσδήποτε
δέν θά έδέχετο νά τόν συλλάβουν
άνευ άντιστάσεως.
Κατόπιν δλων αΰτών τό έπικίνδυνον τούτο άτομον έτέθη ύπό
προσεκτικήν παρακολούθησιν.
Εις φίλος του έπρότεινεν εις τούς
πράκτορας τής Μυστικής Υπη
ρεσίας δτι θά προσεπάθει νά τόν
πείση δπως έξέλθη τής οικίας
του, δπου έπιστεύετο δτι διετήρει εν μικρόν όπλοστάσιον διά
νά τόν συναντήση είς κάποιο
κατάστημα τής πόλεως. 'Οπωσ
δήποτε δμως και ό ίδιος έπίστευεν δτι έξερχόμενος τής οι
κίας του θά ήτο και πάλιν ώπλισμένος.
’Εκείνο τό άπόγευμα και ένώ
τό έπικίνδυνον άτομον είχε τερ
ματίσει τήν συνάντησιν μέ τόν
φίλον του και έπέστρεφε είς τήν

οικίαν του οί πράκτορες τής
Μυστικής Υπηρεσίας έκινήθησαν
διά νά τόν συλλάβουν. Τό άτομον
διετάχθη νά σταματήση και νά
σηκώση τάς χείρας του. Ά ντ’
αύτοΰ δμως ούτος έξήγαγε περίστροφον τό όποιον έστρεψε κατ’
εύθεΐαν προς τόν αστυνομικόν
ό όποιος έσπευδε νά τόν συλλάβη. Δέν έπρόλαβεν δμως νά πυροβολήση διότι ό ’Αστυνομικός
(τής μυστικής Υπηρεσίας) περισ
σότερον ψύχραιμος και έξησκημένος έπυροβόλησεν έναντίον
του και τόν έτραυμάτισεν.
Μετά τήν σύλληψίν του άνευρέθησαν είς τά θυλάκια του περισ
σότεροι άπό τεσσαράκοντα σφαΐραι περιστρόφου. ’Επίσης τρία
πακέτα σφαιρών άνευρέθησαν
κάτω άπό τό κάθισμα τής μοτοσυκλέτας, τήν όποιαν έχρησιμοποίει διά τάς μετακινήσεις του,
δπως έπίσης όκτώ σφαϊραι άνευ
ρέθησαν είς τόν γεμιστήρα τοΰ
πιστολιού τό όποιον έφερε μεθ’
έαυτοΰ.
Τό άτομον τούτο συλληφθέν
παρεπέμφθη είς τό Δικαστήριον
μέ τήν κατηγορίαν τής άδικου
έπιθέσεως και τής άπειλής κατά
τής ζωής τοΰ Προέδρου τής
χώρας. Λόγω τής διανοητικής
του παθήσεως είσήχθη πρός
νοσηλείαν
είς θεραπευτικόν
ίδρυμα καί τελεί ε’ισέτι ύπό ια
τρικήν παρακολούθησιν έντός
αύτοΰ.
Οϋτω χάρις είς τήν βοήθειαν
ένός άπλοΰ άγνώστου πολίτου
άπεφεύχθη ίσως μία έθνική τρα
γωδία μέ άγνώστους συνέπειας.
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ
Ό άγών τής Μυστικής Υ πη
ρεσίας έναντίον τής παραχαράξεως ύπήρξεν λίαν έπιτυχής κατά
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας.
Παρ’ δλας δμως τάς έπιτυχίας
αρκετοί πίπτουν άκόμη θύματα
τών παραχαρακτών, διότι δέν
δίδουν τήν προσήκουσαν προ
σοχήν είς τά χαρτονομίσματα
τά όποια χρησιμοποιούν. Σήμε
ρον ό ’Αμερικανός πολίτης χρη
σιμοποιεί τό χαρτονόμισμα καθη
μερινώς είς τάς συναλλαγάς
του χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν νά
σκεφθή δτι κάποιο έξ αύτών
ένδέχεται νά είναι προϊόν παραχαράξεως.
”Αν καί ή παραχαραξις σήμερον
δέν είναι μία έπικερδής έπιχείρησις έν τούτοις έξακολουθεΐ νά
παραμένη έν ένδεχόμενον οικο
νομικού κινδύνου ’ιδίως δταν
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λάβη διαστάσεις.
Ή άνάπτυξις τής φωτογραφι
κής καί έκτυπωτικής τέχνης
έχουν έπιβοηθήσει τούς παραχαράκτας είς τήν κατασκευήν
δσον τό δυνατόν όμοιων, πρός
τά γνήσια, χαρτονομισμάτων.
’Επίσης τά μέσα τών συγχρό
νων μεταφορών έπιτρέπουν είς
τούς παραχαράκτας νά διασπείρουν τά ύπ’ αύτών παραχθέντα
χαρτονομίσματα έντός βραχυτάτου χρόνου είς ολόκληρον τήν
χώραν ή άκόμη καί είς τό έξωτερικόν.
"Ολα τά άνωτέρω έπιβάλλουν
είς τήν Μυστικήν Υπηρεσίαν
τήν λήψιν μέτρων συνεχούς
έπαγρυπνήσεως διά τήν πρόληψιν
ή καί καταστολήν τοΰ έπικινδύνου διά τήν οικονομικήν υποδο
μήν τής χώρας έγκλήματος τής
παραχαράξεως. Ό τύπος τοΰ
συγχρόνου παραχαράκτου έχει
γνώσεις φωτογρφίας καί έκτυπώσεως. Δυνατόν νά παραχαράξη χαρτονομίσματα τά όποια θά
θέση ό ίδιος είς κυκλοφορίαν,
ή θά τά διαθέση είς ώργανωμένας
ομάδας έγκληματιών οί όποιοι
θά τά κυκλοφορήσουν είς τήν
άγοράν.
Είς τάς περισσοτέρας τών πε
ριπτώσεων οί παραχαράκται προ
τιμούν νά διαθέσουν τά χαρτονο
μίσματα είς ώργανωμένας ομά
δας έναντι προσωπικής άμοιβής,
αί ομάδες δέ αύταί άναλαμβάνουν
τόν κίνδυνον τής διαθέσεώς των
είς τήν άγοράν καί τάς τυχόν συ
νέπειας έκ τής άνακαλύψεως τοΰ
έγκλήματος.
Τά παρακεχαραγμένα νομί
σματα άγοράζονται ύπό τών
άνθρώπων οί όποιοι τά θέτουν
είς κυκλοφορίαν άπό 10 έως 50
τοΐς έκατόν έπί τής ονομαστικής
των άξίας. Πολλάκις ό διαθέτης
τών νομισμάτων τά παραλαμβάνει μέ τήν συμφωνίαν δπως χορηγήση είς τόν παραχαράκτην τήν
συμπεφωνημένην άμοιβήν μετά
τήν κυκλοφορίαν των.
Συνήθως τά παρακεχαραγμένα
νομίσματα διατίθενται είς σουπερ
μάρκετ καί άλλας παρόμοιας
έπιχειρήσεις λιανικής συνήθως
πωλήσεως δπου ή κίνησις τών
πελατών είναι μεγάλη καί οί
ταμίαι δέν διαθέτουν τόν απα
ραίτητον χρόνον καί τάς άπαιτουμένας γνώσεις διά τήν άμεσον
άναγνώρισιν τών πλαστών νομι
σμάτων.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ

ραγμένων νομισμάτων. Ή δοθεί- στικής Υπηρεσίας-διά νά κανο
διεύθυνσις άνήκεν είς ένα νίσουν τάς λεπτομέρειας τής παΕΙς μοναδικός ορισμός της σα
κατάστημα
έκδόσεων τού ο ραδόσεως τών πλαστών χαρτο
παραχαράξεως έδόθη ύττό τοΰ
ποίου
ό
ιδιοκτήτης,
ώς άπεκα- νομισμάτων. Οί ’Αστυνομικοί
ROBERT JACKSON δταν ού- λύφθη, προέβη είς τήν
άγοράν κινηθέντες δράστη ρίως άνε κά
τος ήτο Γενικός Διευθυντής χάρτου
έκτυπώσεως
ειδικού λυψαν δτι είς τήν ύπόθεσιν μετοΰ Υπουργείου Οικονομικών: διά χαρτονομίσματα λίαν προσφά
τεϊχεν ένεργώς καί κάποιος θείος
«Ή παραχάραξις είναι εν έγκλη τους.
τοΰ διαθέτου κάτοικος τής πό
μα τό όποιον ο ύδέποτε διαπράτλεως.
Ό διαθέτης τών νομι
Κατά τήν διάρκειαν τής παρατεται κατά τύχην, έξ άγνοιας, έν
σμάτων μετά τήν συνάντησιν είς
βρασμώ ψυχικής ορμής ή έξ δόσεως τών παραγγελθέντων
ένδειας. Είναι έν έγκλημα έπι- 200.000 πλαστών δολλαρίων συν- τό ξενοδοχεΐον έξήλθε προς
στημονικώς
προσχεδιασμένον ελήφθη έπ’ αύτοφώρω ό πρώτος συνάντησιν τοΰ θείου του καί
ύπό προσώπου ή προσώπων κα- τής σπείρας τών παραχαρακτών. είς έν άπόμερον σημεΐον τής
τεχόντων είδικάς τεχνικάς γνώ Ταυτοχρόνως έγένετο έπιδρομή πόλεως ό δεύτερος τού παρέδωσεις και διαθετόντων ικανόν χρη ’Αστυνομικών είς τό έκδοτικόν κε ένα ευμεγέθη σάκκον. Ό δια
ματικόν ποσόν διά τήν αγοράν κατάστημα δπου άνεκαλύφθησαν θέτης έφερε τόν σάκκον είς τό
τών άπαιτουμένων τεχνικών μέ και κατεσχέθησαν πλαστά χαρτο δωμάτιον τοΰ άγοραστοϋ— πρά
νομίσματα ονομαστικής άξίας κτορος — διά τήν παράδοσιν και
σων».
Κατά τήν διάρκειαν τού έτους 400.000 δολλαρίων, ό δε ιδιοκτή συνελήφθη κατ’ αΰτήν έπ’ αύτο
1969 ή Μυστική Υπηρεσία συνέ της τού καταστήματος συνελή φώρω. Ό θείος συνελήφθη ολί
λαβε 1394 άτομα διά διαφόρους φθη. ’Επίσης έτέρα ποσότης γον άργότερον. Ή κατοικία του,
παραβάσεις τού Νόμου «περί 200.000 δολλαρίων είς πλαστά ήρευνήθή έπιμελώς καί διεπιστώπαραχαράξεως» και άνεκάλυψε χαρτονομίσματα άνεκαλύφθη καί θη δτι ' αύτός κατεσκεύαζε τά
περισσότερα άπό 15 έκατομμύ- κατεσχέθη είς τήν οικίαν τού πλαστά χαρτονομίσματα είς είδικώς διαμορφωθέν έργαστήριον
ρια δολλάρια είς παρακεχαραγμέ- άδελφού του.
ευρισκόμενον
είς τήν σοφίτα
να νομίσματα. Τό ποσόν τών
Ό έκδοτης τών πλαστών
χαρτονομισμάτων τό όποιον χαρτονομισμάτων συνελήφθη τό τής οικίας του. Κατά τήν έρευναν
κατεσχέθησαν τελειότατα μηχα
έκυκλοφόρησε μεταξύ τοΰ άγο- πρώτον διά παραχάραξιν τό έτος νήματα παραχαράξεως καθώς καί
ραστικοΰ κοινού άνήλθεν είς 1958 και κατεδικάσθη είς φυλά- ποσότης 1.500.000 παρακεχαρα2.964.000 δολλάρια, τό όποιον κισιν 5 έτών. Συνελήφθη καί πά γμένων δολλαρίων.
κατασχεθέν ύπό τής Μυστικής λιν είς Λός-Άντζελες τό έτος
Άμφότεροι οί συλληφθέντες
'Υπηρεσίας κατεστράφη.
1963 καί κατεδικάσθη είς κά- παρεπεμφθέντες είς τήν δικαιο
Κατωτέρω δίδονται δύο χα θειρξιν 9 έτών. Άπεφυλακίσθη σύνην κατεδικάσθησαν είς κά
ρακτηριστικά παραδείγματα πα μετά τετραετίαν ύπό δοκιμήν καί θε ιρξιν 10 έτών έκαστος.
ραχαράξεως άπό τάς πολλάς κατά τήν διάρκειαν τοΰ χρόνου
παρόμοιας περιπτώσεις αί ό- τής δοκιμασίας του διέπραξε
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ποΐαι διελευκάνθησαν ύπό τών καί τήν νέαν παραχάραξιν διά τήν
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
άνδρών τής Μυστικής 'Υπηρε όποιαν κατεδικάσθη έτερα τρία
Κατά τήν διάρκειαν τού διαρρεύσίας κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτη, έκτίων νΰν συνολικήν ποι σαντος έτους, ύπό τής Μυστικής
παρελθόντος έτους.
νήν οκτώ έτών. Οί έτεροι δύο Υπηρεσίας συνελήφθησαν 2.119
Τον Αύγουστον τού έτους κατεδικάσθησαν είς φυλάκισιν άτομα διά πλαστογράφησιν κρα
1969 κάποιος πληροφοριοδότης πέντε έτών.
τικών έπιταγών, αί όποϊαι ύπερέείς τήν πόλιν τοΰ Αός-"Αντζελες
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν βαινον τό ποσόν τών 4.500.000
κατήγγειλεν είς τήν Μυστικήν τόν Δεκέμβριον τοΰ έτους 1968 δολλαρίων.
Υπηρεσίαν δτι συνήντησε άτο- είς ειδικός πράκτωρ τής Μυστι
Ή πλειονότης τών πλαστών
μον τό όποιον τού προσέφερεν κής Υπηρεσίας κατώρθωσε νά έπιταγών είχε κλαπή άπό γραμμα
άπεριόριστον ποσότητα παρα- έλθη είς έπαφήν μέ διαθέτην πα- τοκιβώτια κατοικιών καί είς έλακεχαραγμένων νομισμάτων τών ρακεχαραγμένων νομισμάτων είς χίστας περιπτώσεις άπό γραμμα
20 δολλαρίων, τά όποια ήσαν τήν πόλιν τοΰ Σάν - Φραντζίσκο τοκιβώτια τών κρατικών ταχυ
πανόμοια μέ τά γνήσια. Ό πλη τής Καλιφορνίας καί νά προμη- δρομείων. Οί πλαστογράφοι έπι
ροφοριοδότης, έφερεν είς έπαφήν θευθή παρ’ αύτοϋ πλαστά χαρτο ταγών δύνανται νά είναι μεμονω
ένα αστυνομικόν τής Μυστικής νομίσματα άξίας 1.000 δολλα μένα άτομα ή καί ώργανωμέναι
'Υπηρεσίας μετά τού παραχαρά ρίων, συνεφώνησαν δέ δτι μία σπεΐραι προσώπων. 'Υπάρχουν
κτου ό όποιος παρουσιασθεις άλλη ποσότης 50.000 δολλαρίων τοιούτου είδους έγκληματίαι οί
ώς ένδιαφερόμενος ήγόρασε θά παρεδίδετο είς αΰτόν είς τήν όποιοι δρουν καθ’ δλην τήν χώ
2.000 τεμάχια και έδωσε παραγγε πόλιν Κολόμπους τής Πολιτείας ραν, είς μίαν μόνον περιοχήν ή
λίαν διά ποσόν 200.000 δολλα Ό χάϊο. Ειδικοί πράκτορες είς άκόμη καί είς ένα ώρισμένον
ρίων είς παρακεχαραγμένα χαρ τήν πόλιν Κολόμπους παρακο- τομέα μιας πόλεως. Μία τοιαύτη
τονομίσματα.
λουθοϋντες τόν διαθέτην διε- περίπτωσις πλαστογ ραφή σεως
Δεύτερος
πληροφοριοδότης πίστωσαν δτι ούτος άφίχθη έκεϊ κρατικών έπιταγών ή οποία άπηκατήγγειλεν δτι συνήντησε τό άνευ ούδεμιάς άποσκευής τήν σχόλησε τήν Μυστικήν Υπηρε
ίδιον πρόσωπον καί τό συνώ- 4ην Φεβρουάριου 1969 καί συνην σίαν τό περασμένον έτος έχει
δευσεν είς κάποιο διαμέρισμα τήθη ολίγον άργότερον είς Ξενο- ώ ςέξής:
τής πόλεως δπου καί συνηντήθη δοχεϊον μετά τοΰ άγοραστοϋ
’Από οικίαν ιδιώτου είς τήν
μετά τού έκδοτου τών παρακεχα- — ειδικού πράκτορος τής Μυ πόλιν Μέμφις έκλάπησαν 41

κρατικα'ι έτπταγαί αξίας συνολικώς 8.000 δολλαρίων.
Μετ’ όλίγας ημέρας από την
κλοπήν έν ατομον έπεχείρησε νά
έξαργυρώση 10 από τάς κλαπείσας έπιταγάς εις μίαν Τράπεζαν
της αύτής πόλεως, χρησιμοποιούν
ώς ταυτότητα άναγνωρίσεως
άδειαν όδηγήσεως έκδοθεΐσαν
εις την πολιτείαν τής Νέας-Ύόρκης.
"Οταν ό ύπό,λληλος τής Τραπέζης τοϋ έζήτησε περισσότερός
πληροφορίας τό άτομον τούτο
έγκατέλειψε τάς έπιταγάς καί τήν
άδειαν καί έδήλωσεν εις τόν
υπάλληλον δτι θά έπέστρεφεν
εντός ολίγου. Κατόπιν τούτου ή
Τράπεζα ειδοποίησε τό Γραφεΐον
τής Μυστικής Υπηρεσίας εϊς τήν
Μέμφιν τό όποιον τούς έπληροφόρησεν δτι αί έπιταγαί ήσαν
προϊόν κλοπής.
Ήρωτήθησαν διάφοροι άλλαι
Τράπεζαι τής πόλεως σχετικώς
καί άπεκαλύφθη δτι τό ίδιον α

τομον είχεν ήδη εξαργυρώσει τάς
περισσότερός τών κλαπεισών έπιταγών.
"Ερευναι τής Μυστικής Υπη
ρεσίας έφερον είς φώς δτι τό ά
τομον τό όποιον άπεικονίζετο είς
τήν φωτογραφίαν τής έγκαταλειφθείσης εις τήν Τράπεζαν ά
δειας, ήτο κρεοπώλης έργαζόμενος κάπου είς τήν πολιτείαν
τής Φλωρίδος. ’Εξεδόθη ένταλμα
έναντίον του καί τελικώς συνελήφθη τόν Δεκέμβριον τού 1969
είς τήν πόλιν "Οκα-Λόκα τής
Φλωρίδος. Οΰτος ήρνήθη κατ’
άρχάς τήν ενοχήν του. Παρεδέχθη δτι ή φωτογραφία τής άδειας
ήτο ίδική του, άλλ’ δτι κάποιος
άλλος τού τήν έκλεψε και τήν
έτοποθέτησεν επί τής άδειας
λόγω όμοιότητος, διά νά ένοχοποιηθή αυτός δταν άπεκαλύπτετο ή άπάτη.
. Παρά ταϋτα μία προσεκτική
έξέτασις τών επιταγών μέ διάλυμμα Νινυδρίνης άπεκάλυψε

δτι επ’ αύτών ύπηρχον τά άπο
τυπώματά του κα'ι κατόπιν τού
του έξηναγκάσθη νά όμολογήση
δτι αύτός ήτο ό δράστης. Παραπεμφθείς εις τό Δικαστή ριον
κατεδικάσθη είς φυλάκισιν πέντε
ετών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ή Μυστική Υπηρεσία είς τόν
άγώνα διά τήν καταπολέμησιν
τής παραχαράξεως καί τής πλα
στογραφίας κρατικών επιταγών
προσπαθεί δχι μόνον νά άναπτύξη τάς μεθόδους έρεύνης
άλλά νά κατατόπιση καί τούς
πολίτας είς τάς μεθόδους τάς
οποίας οί έγκληματίαι αύτοϋ
τοϋ είδους χρησιμοποιούν διότι
πιστεύει δτι, δταν τό κοινόν είναι
ένημερωμένον, ή συντριπτική
πλειοψηφία τών νομοταγών πο
λιτών θά ύποβοηθήση τό έργον
της καί θά άποτελέση τό ϊσχυρότερον δπλον τής ’Αστυνομίας
έναντίον τού υποκόσμου τών
παρανόμων._________________

συνέχεια έκ τής σελ. 9 )
όργανέττου της, γιά τήν καθημερινή
υποστήριξη καί ύπεράσπιση τής Σοβιετι
κής Ένωσης». Ώ σ τ ε ό άγών, ό όποιος
θά ήρχιζε, μετά πολύ, κυρίως έπρεπε νά
ύπερασπίζη τά συμφέροντα τής Σοβιετι
κής Ένώσεως καί δευτερευόντως τήν
άποτίναξιν τοϋ φασιστικού ζυγού.
2) Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής κατο
χής τό Κ.Κ.Ε. διά τού Ε.Λ.Α.Σ. ήλθε
είς φανεράν ρήξιν καί είς συστηματικήν
παρακώλυσιν τοϋ έργου των Εθνικών
άντιστασιακών όργανώσεων, αί όποϊαι
έδρων πράγματι κατά τοϋ έχθροϋΚατοχής
μέ εύεργετικά άποτελέσματα.
3) Έ κ τοϋ τεύχους 9 (Σεπτέμβριος
1950) τού έπισήμου όργάνου τοϋ Κ.Κ.Ε.
«Νέος Κόσμος» πληροφορούμεθα τήν
έναντίον τοϋ Μάρκου Βαφειάδη άπαγγελθεϊσαν κατηγορίαν, διότι ούδέν έπραξεν
όταν ή «Όμάδα Μεραρχιών Μακεδονίας»
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. ύπέγραψε τήν 1-9-1944
έν Λειβαδίφ Χαλ/κής σύμφωνον μετά
τής Γερμανικής Στρατιάς τοϋ Αίγαίου,
καθ’ δ ό «Ε.Λ.Α.Σ. άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά μή έμποδίση τήν ύποχώρησιν τοϋ Γερμανικοϋ στρατοϋ είς τήν πε
ριοχήν Ο.Μ.Μ.».
4) Τήν 12-7-1943 μεταξύ Κ.Κ.Ε. καί
Κ.Κ.Β. είς Πετρίτσι ύπεγράφη σύμφω
νο κατά τό όποιον α) ώς τελικός σκοπός
καί τών δύο κομμάτων καθορίζεται ή
έγκαθίδρυσι στή Βαλκανική, Ένωσης
Σοβιετικών Δημοκρατιών, πού θά περι
λάμβανε τήν Ελλάδα, τήν Μακεδονία
καί τήν Σερβία, β) Στήν Βουλγαρία θά
δοθή' διέξοδος έδαφική στό Αίγαίο.
γ) Ή Μακεδονία ή Ελληνική, Βουλγα
ρική καί Σέρβική, δηλαδή ή χώρα πού
περιλαμβάνεται μέσα στό ποταμό Νέστο
καί τό όρος Ροδόπη κ.λ.π. καί τήν Πίνδο
άπό Δυσμάς, τό όρος "Ολυμπος καί τό
Αίγαίο άπό Νότον μέ τήν νήσον Θάσο
θά άποτελέσουν άνεξάρτητη αυτόνομη
Σοβ. Δημοκρατία μέσα στήν Ένωση
Σ.Σ.Δ. τής Βαλκανικής.
5) Τήν 20-9-1944 ύπεγράφη έτέρα
συμφωνία έν Μελισσοχωρίω Μακεδο
νίας μεταξύ Ε.Λ.Α.Σ. καί Κ.Κ.Β. κατά
τήν όποιαν έκτος τών άλλων τραγικών

διά τό κατάντημα «τών άνθρώπων»
τών πλαισιούντων τό Κ.Κ.Ε. συνεφωνεΐτο:
α) Μετά τόν πόλεμον θά έδημιουργεΐτο μία διεθνής Μακεδονία.
β) Θά άνελαμβάνετο άπό κοινοΰ άγών
έναντίον έκείνων οί όποιοι θά ήναντιοϋντο είς τόν Ε.Λ.Α.Σ. καί τό Κ Κ Ε.
γ) Θά καταργοΰντο τά σύνορα μεταξύ
Βουλγαρίας, Ελλάδος καί Γιουγκοσλαυ-

ίας.

δ) Ούδείς Βούλγαρος θά συνελαμβάνετο έν Μακεδονία καί έν Θράκη ύπό
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Τήν έπιτυχίαν των ταύτην
έπανηγύρισαν οί Βούλγαροι δι’ έκτενών
δημοσιεύσεών των είς τόν Βουλγαρικόν
τύπον.
6) Τήν 30-3-1944 είς Κολλίναν Πελοποννήσου ύπεγράφη συμφωνία μεταξύ
τής έπιτροπής τού Ε.Α.Μ. καί τοϋ 8ου
Συν)τος τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. άφ’ ένός καί άφ’
έτέρου τοϋ Δ]τού τών Έ ς-Ν τέ (Γερμανι
κής πολιτικής ’Αστυνομίας) Σπάρτης
έπί σκοπφ τής καταπαύσεως μέχρι καί
τής 10 - 4 - 1944 τοϋ πυρός καί τών έξ
άέρος βομβαρδισμών τών δύο παρατά
ξεων.
7) Τό Α.Σ.Σ. τού Ε.Λ.Α.Σ. (’Αθηνών)
έξέδωσε σειράν Διαταγών ή μία τών
όποιων φέρει ήμερομηνίαν 29-9-1944
καί διά τής όποιας «άπαγορεύεται άπολύτως πάσα έπιχείρησις οίασδήποτε
μορφής κατά μεμονωμένων Γερμανών
ή καί τμημάτων Γερμανών».
8) Ά λ λ η συμφωνία ύπεγράφη είς Κα
ρυδιές ’Εδέσσης τόν ’Ιανουάριον 1944
μεταξύ άντιπροσώπου τοϋ ΣΝΟΦ (Σλαυικόν Λαϊκόν ’Απελευθερωτικόν Μέτωπον)
Κάλτσεφ καί τοϋ μέλους τοϋ Κ.Κ.Ε.
Ε.Λ.Α.Σ. Τζίμα, καθ’ ήν «α) Αί έπαρχίαι
Κιλκίς, Παιονίας, Άλμωπίας, Γιαννι
τσών, Εδέσσης, ’Αριδαίας, Φλωρίνης
καί Καστοριάς παραχωροϋνται πρός τό
ΣΝΟΦ ύπό τού Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. ώς
ζώνη δράσεως β) Τό ΣΝΟΦ έχει τό δι
καίωμα νά έπεκτείνη τήν ζώνην δράσεώς
του καί είς άλλας νοτιωτέρας περιοχάς».
9) Τήν 6-10-1944 ύπεγράφη είς Ξάνθην

μεταξύ τοϋ Γκανόφσκυ άντιπροσώπου
τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως καί τού
Ματσούκα έκπροσώπου τοϋ Κ.Κ.Ε.Ε.Λ.Α.Σ. σύμφωνον «άμοιβαίας συνερ
γασίας διά τήν μεταβίβασιν τής έξουσίας τοϋ Βουλγαρικού στρατοϋ κατο χής
είς τάς ύπό κομμουνιστικόν έλεγχον
όργανώσεις».
10)
Τό Κ.Κ.Ε. έτράφη καθ’ δλην τήν
περίοδον τής κατοχής έπί τοσοϋτον έκ
τοϋ αίματος, τό όποιον άπεμύζησεν έκ
τοϋ άκμαίου καί ύγιοϋς στοιχείου τής
Ελλάδος, καί τό όποιον δέν «έφθάρη»
άπό τά κηρύγματα τοϋ Κομ/σμοϋ καί
όπωσδήποτε δέν ήθέλησεν ούδ’ έπί στι
γμήν νά ύποκύψη είς τάς άξιώσεις αύτοϋ
καθ’ οίονδήποτε τρόπον, ώστε αί σφαγαί
καί αί διαρπαγαί χάριν τοϋ κόμματος
έπιρρωνύουν τήν έξ άπαλών όνύχων
προδοτικήν θέσιν τοϋ Κ.Κ.Ε. είς βάρος
τής Ελλάδος.
Έπίμετρον
Κατά τήν σημερινήν έπέτειον, ότε ένθυμούμεθα, μετ’ έθνικής ύπερηφανείας, τό
άφθαστον είς μεγαλεϊον έπος τοϋ 19401941,καθ’ δ ό Ελληνικός στρατός συνεχίζων τήν πορείαν τών προγόνων του Μα
ραθωνομάχων καί ’Ακριτών καί Κλε
φτών καί Εύζώνων διαπρεψάντων είς
τούς άγώνας των κατά τών έχθρών τής
πατρίδος, κατενίκησε τόν πανίσχυρον
στρατόν μιας μεγάλης αύτοκρατορίας,
ένθυμούμεθα έπίσης δτι αύτή αΰτη ή
ύπερφίαλος πολιτική καί προδοτική
γραμμή τοϋ Κ.Κ.Ε. καί ή στρατηγική
του είς βάρος τής Ελλάδος, έκαμον
ιστορικήν άναγκαιότητα τήν έπανάστασιν τής 21-4-1967.
Λαός καί στρατός άναμιμνησκόμενοι
τήν τριακοστήν έπέτειον τοϋ νεωτέρου
Ελληνικού μεγαλείου καί ώς άπόηχον
άκούοντες τήν άγέρωχον άπάντησιν
τοϋ Πρωθυπουργού τής Ελλάδος, ΟΧΙ
έφησυχάζομεν δτι ό κομμουνισμός δέν
έκάμφθη άπλώς, άλλ’ έμυκτηρίσθη, έξεδιώχθη έκ τής Ελλάδος ίνα εύρη στέ
γην είς τήν πατρίδα αύτοϋ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ
ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟ ΑΙΗΓΗΜΑ

’Έ γ κ Λ η ρ α
οτό
Τ ρ α ίν ο

α γκαθ α

κριετι

Π ΡΩ Τ Η φορά πού άκούσαμε
Τ ΗΝ
για την ιστορία Λεμεσυριέ,
ήταν ένα βράδυ κατά τήν διάρ
κεια τοϋ πολέμου. Είχα ξαναβρεΐ τον Πουαρώ μετά άπό άρκετούς
μήνες καί καθόμασταν καί λέγαμε
τά νέα μας δλου αΰτοΰ τοϋ καιρού
πού είχαμε νά εΐδωθοΰμε. Εκείνος,
χειριζόταν μιάν ύπόθεση πού τοϋ
είχε αναθέσει τό υπουργείο Άμύνης
καί φαίνεται πώς τούς είχε κάνει
μεγάλη έντύπωση ό τρόπος πού
είχε νά διεισδύη καί στά πιο δύσκο
λα θέματα. Τρώγαμε στό Κάρλτον
μέ κάποιον ανώτερο υπάλληλο τοϋ
'1 πουργείου πού δεν έχανε εύκαιρία
νά έξυμνή τις ικανότητες τοϋ Πουα
ρώ. Καθώς βγαίναμε άπό τό έστιατόριο κάποιος μέ φώναξε. Γύρισα
καί είδα τον λοχαγό Λεμεσυριέ,
έναν συμπαθητικό νέο πού είχα
γνωρίσει στην Γαλλία. Ή τα ν μαζί
μέ έναν άλλον, μεγαλύτερο του,
και η ομοιότητά τους πρόδιδε πώς
θα έπρεπε νά άνήκουν στην ίδια οικο
γένεια. Καί πραγματικά έτσι ήτανε,
γιατί μας τον σύστησε ώς τον κ.Ούγγο Λεμεσυριέ, θείο τοϋ φίλου μου.

1 όν λοχαγό Λεμεσυριέ δέν τον
ήξερα πολύ καλά, άλλά ήταν πολύ
συμπαθητικός νέος, άρκετά ονει
ροπαρμένος καί μετά, θυμήθηκα
πώς άνήκε σέ μιά άπό τις πιο
παλιές οικογένειες τής Βορείου
’Αγγλίας, πού άκόμη διατηρούσαν
τεράστιες εκτάσεις γής έκεΐ. Οΰτε
ό Πουαρώ ούτε έγώ είχαμε τίποτα
νά κάνουμε εκείνο τό βράδυ, γιαυτό
δταν μάς προσκάλεσε ό νεαρός
Λεμεσυριέ νά καθήσουμε νά πάρου
με ένα ποτό [χαζί του, δεχθήκαμε
εύχαρίστως τήν πρόσκληση. Βρή
καμε ένα απόμερο τραπεζάκι καί
καθήσαμε καί πιάσαμε τήν κου
βέντα γιά χίλια δυο πράγματα μέ
τον νεαρό φίλο μου καί τον θείο του.
'Ο Ούγγο Λεμεσυριέ ήταν ένας
άντρας καμμιά σαρανταριά χρόνων
πού θύμιζε κάπως καθηγητή. "Αλ
λωστε ή έμφάνισή του δέν άπείχε
καί πολύ άπό τήν πραγματικότητα,
γιατί άπ’ δ,τι κατάλαβα, ήταν χημι
κός καί ή κυβέρνηση τοϋ είχε άναθέσει μιά έρευνα τήν οποία καί έκα
νε σέ ένα άπό τά μεγάλα Πανεπι
στήμια.

'Π κουβέντα μας είχε στραφή
πάνω σ’ αύτό άκριβώς τό θέμα τής
έρευνας, δταν ένας ψηλός μελαχροινός νέος μάς διέκοψε. Μπήκε
σάν σίφουνας μέσα στην αίθουσα
καί δταν μάς είδε έτρεξε προς τό
μέρος μας φωνάζοντας λαχανια
σμένος.
— Δόξα τω Θεω σάς βρήκα καί
τούς δυό σας.
— Τί συμβαίνει Ρότζερ;
— 'Ο γέρος σου, Βίνσεντ. -’Έ π ε 
σε άπό τό άλογο. Ά π ό νέο άλογο.
Δέν μπορούσαμε νά άκούσουμε τά
υπόλοιπα καθώς ό φίλος μου σηκώ
θηκε καί πλησίασε τον νεοφερμένο,
καί τον πήρε παράμερα νά τοϋ
δώση περισσότερες έξηγήσεις.
Σέ λίγο ό Βίνσεντ καί ό θείος
του
σηκωθήκανε
καί
φύγανε
βιαστικά. Ό πατέρας τοϋ Βίνσεντ
Λεμεσυριέ είχε κτυπήσει σοβαρά
προσπαθώντας νά ήμερώση μιά
νέα φοράδα πού είχαν στό κτήμα
τους, καί άπ’ δ,τι είχανε πή οί

γιατροί δέν υπήρχε καμμιά έλπίδα
νά σωθή. Τον περιμένανε νά πεθάνη
μέχρι το πρωί. 'Ο Βίνσεντ, δταν
έμαθε τήν είδηση έγινε κάτασπρος
καί τά νέα κυριολεκτικά τον άναστατώσανε.
Ό άλλος μελαχροινδς νέος, πού
είχε φέρει τήν είδηση καί που μας
τον είχανε συστήσει για τον μακρυνό τους έξάδελφο, Ρότζε Λεμεσυριέ, έμεινε μαζί μας κα·. σέ λίγο
βγαίναμε καί οί τρεις άπό τδ Καρλτον κουβεντιάζοντας.
— Προσέξατε τον ξάδερφό μου;
’Έ γινε κάτασπρος, μόλις ακούσε
αύτήν τήν είδηση. Ξέρετε γιατί;
Είναι μια κατάρα πού υπάρχει στήν
οικογένεια. Ξέρετε τώρα αύτές τις
κατάρες πού κατατρέχουν τις πα
λιές οικογένειες. Θέλετε νά σάς τήν
διηγηθώ;
— Θά ήταν πολύ εύγενικο έκ
μέρους σας νά μοϋ μιλούσατε γ ι’ αύ
τήν, είπε ό Πουαρώ, χωρίς ωστόσο
καί πάρα πολύν ενθουσιασμό. Θά
μ’ ένδιέφερε πολύ νά τήν άκούσω.
'Ο Ρότζερ Λεμεσυριέ κοίταξε
το ρολόι του.
— Ούουου. . . , έχουμε καιρό,
είπε. Θά τούς συναντήσω στον
σταθμό σέ τρία τέταρτα περίπου
Λοιπόν κ. Πουαρώ, δπως ξέρετε
οΐ Λεμεσυριέ είναι παμπάλαια οικο
γένεια, μιά άπό τις πιο παλιές τής
Βόρειας ’Αγγλίας. ’Έ τσ ι λοιπόν,
κάποτε. . . δέν θυμάμαι νά σάς
πώ άκριβώς πότε, άλλά θά πρέπει
νά ήταν περίπου πριν άπό τέσσερις
αιώνες, ένας Λεμεσυριέ ύποψιάστηκε τήν γυναίκα του πώς τον
άπατοϋσε. Ε κείνη ορκιζότανε πώς
ήτανε άθώα, άλλά ό γέρο-βαρώνος
ούτε πού τήν άκουγε. Είχανε ένα
παιδί μαζί, ένα άγόρι καί τόση
ήταν ή ζήλεια τοϋ γέρου, πού ισχυ
ριζότανε πώς τό. παιδί δέν ήτανε
δικό του. Δέν θυμάμαι άκριβώς
τί έκανε, πάντως ή παράδοση λέει
πώς τούς σκότωσε καί τούς δυο,
μάνα καί γιό. Πεθαίνοντας, ή γυ
ναίκα του πού μέχρι τήν τελευταία
στιγμή έκλαιγε, ΐσχυριζομένη πώς
ήτανε άθώα, τον καταράστηκε, αύτόν καί δλη τήν οικογένεια Λεμεσυ
ριέ. 'Η κατάρα της ήτανε πώς κα
νένας πρωτότοκος γιος Λεμεσυριέ
δέν θά ζοϋσε γιά νά κληρονομήση
τήν τεράστια περιουσία. Φαίνεται
πώς ή κατάρα έπιασε. Ναί, ναι,
δσο κι’ αν σάς φαίνεται άπίστευτο
στήν εποχή μας, ή κατάρα έπιασε
καί άπό τότε κανένας πρωτότοκος
Λεμεσυριέ δέν ζή γιά νά κληρονομή
ση τήν περιουσία, πού πηγαίνει
είτε στούς μικρότερους άδελφούς

είτε σέ αδέρφια ή ξαδέρφια.
— Περίεργη ιστορία, μουρμού
ρισε ό Πουαρώ. Πολύ περίεργη.
Καί ό γέρο - βαρώνος τί άπέγινε;
— "Λ, αύτός νομίζω πώς πέθανε
τρελλός. Ά λλά, σάς λέω, άπό τότε
αύτή ή ιστορία συνεχίζεται μέ τόση
άκρίβεια πού διερωτώμαι αν θά τά
καταφέρουμε νά μήν τρελλαθοΰμε
έμεϊς οί ίδιοι. Νά, πάρτε τήν περί
πτωση τοϋ Βίνσεντ πού τον γνωρί
ζει ό κύριος άπό τον πόλεμο. Ό
πατέρας τοϋ Βίνσεντ ήταν ό δευτερό
τοκος γιός. 'Ο μεγαλύτερος άδερφός του πέθανε πριν προφτάση
νά κληρονομήση. 'Ο ίδιος ό Βίνσετ
είναι πρωτότοκος καί δπως είναι
φυσικό τον κατατρέχει ό φόβος
αύτής τής κατάρας σ’ δλη του τή
ζωή.
—· Πολύ παράξενη ιστορία, είπε
ό Πουαρώ σκεφτικός. Καί τώρα,
ό πατέρας τοϋ Βίνσεντ πεθαίνει καί
έκεΐνος, ώς πρωτότοκος πρόκειται
νά τον κληρονομήση, έτσι δέν είναι;
— ’Α κριβώς! Επιτέλους ή κα
τάρα έξασθένησε. . . δπως κι’ δλα
αύτοΰ τοϋ είδους τά πράγματα στήν
έποχή μας.
'Ο Ρότζερ Λεμεσυριέ ξανακοίτα
ξε τό ρολόι του καί βλέποντας πώς
δέν τοϋ έμενε παρά μονάχα ένα
τέταρτο, μάς άποχαιρέτησε καί ξε
κίνησε γιά τον σταθμό πού θά
ευρισκε τούς άλλους.
Ή συνέχεια τής ιστορίας ήρθε
άκριβώς τήν έπομένη δταν δια
βάσαμε στις έφημερίδες τον τρα
γικό θάνατο τοϋ λοχαγού Βίνσεντ
Λεμεσυριέ. Ταξίδευε μέ τό νυκτε
ρινό τραίνο πηγαίνοντας προς Βορ
ρά, δπως μάς είχε άλλωστε πή,
καί θά πρέπει νά άνοιξε τήν πόρτα
τοϋ βαγονιού του καί νά πήδηξε
έξω. Φαίνεται πώς τό σοκ άπό τό
δυστύχημα τοϋ πατέρα του καί ή
γνώση πώς δέν ύπήρχε έλπίδα
νά ζήση, θά πρέπει νά τον πείραξαν
στο μυαλό. Σ τις έφημερίδες έγινε
έπίσης μιά μικρή μνεία καί γιά τήν
παράξενη κατάρα τής οικογένειας
τών Λεμεσυριέ, κυρίως σέ σχέση
μέ τον νέο κληρονόμο πού ήταν 6
άδελφός τοϋ πατέρα τοϋ λοχαγού
Βίνσεντ, ό Ρόναλντ Λεμεσυριέ καί
πού ό πρωτότοκος γιός του είχε
πεθάνει στον πόλεμο.
'Υποθέτω πώς ή τυχαία συνάντη
σή μας μέ τον Βίνσεντ Λεμεσυριέ,
τήν τελευταία νύκτα τής ζωής του,
μάς κίνησε τήν περιέργεια καί τό
ένδιαφέρον σέ δ,τι άφοροΰσε τήν
οικογένεια Λεμεσυριέ, καί παρ’ δλο
πού δέν τό συζητήσαμε ξανά, ώστόσο, παρακολουθούσαμε μ’ ένδιαφέρον
ό,τιδήποτε είχε νά κάνη μαζί τους.

Δυο χρόνια άργότερα διαβάσαμε
καί τον θάνατο τοϋ Ρόναλντ Λεμε
συριέ τον όποιον κληρονόμησε ό
άδελφός του Τζών, ένας νέος άντρας
γεμάτος ζωή, πού είχε ένα γιό
πού πήγαινε στο Ή τον.
Σίγουρα ή κατάρα τών Λεμε
συριέ έξακολουθοΰσε νά τούς κυνηγάη γιατί λίγο άργότερα διαβάσαμε
στις έφημερίδες πώς ό γιός τοϋ
Τζών έπαιζε μιά μέρα περιεργαζόμενος ένα δπλο καί χωρίς νά τό θέλη
φαίνεται πώς θά πίεσε τήν σκανδάλη
καί σκοτώθηκε. 'Ο πατέρας του, ό
Τζών Λεμεσυριέ, πέθανε κι αύτός
δυο μήνες άργότερα άπό τσίμπημα
σφήκας καί έτσι τελικά ή περιουσία
έφτασε στά χέρια τοϋ Ούγγο Λεμε
συριέ, τοϋ θείου τοϋ Βίνσεντ πού
είχαμε γνωρίσει έκεϊνο τό μοιραίο
βράδυ στο Κάρλτον.
"Ενα πρωί είμαστε στο γραφείο
μας διαβάζοντας τις πρωινές έ
φημερίδες, δταν μάς άναγγείλανε,
πώς ή κυρία Λεμεσυριέ ζητούσε νά
δή τον Πουαρώ. ΤΗταν μιά ψηλή
ζωντανή γυναίκα, οχι πάνω άπό
τριάντα, μέ ώραΐο εύγενικο πρό
σωπο πού πρόδιδε πρακτικό, γεμάτο
αύτοπεποίθηση χαρακτήρα. Μιλού
σε μέ άμερικάνικη προφορά.
— 'Ο κ. Πουαρώ; Χαίρομαι πολύ
πού σάς γνωρίζω κ. Πουαρώ. 'Ο
άντρας μου, ό Ούγγο Λεμεσυριέ
σάς είχε συναντήσει κάποτε στο
Λονδίνο . . έδώ καί λίγα χρόνια . . .
άλλά ύποθέτω πώς δέν θά τον θυμό
σαστε.
—Μά πώς, κυρία μου. Τον θυμά
μαι πολύ καλά τον άντρα σας. Τον
είχαμε γνωρίσει στο Κάρλτον.
—Μά βέβαια! Αύτός είναι! ’Έ 
χετε καταπληκτική μνήμη κ. Που
αρώ, είπε έκείνη ένθουσιασμένη
γιά μιά στιγμή, καί μετά άμέσως
τό μέτωπό της συννέφιασε. Ή ρθα
γιατί άνησυχώ πολύ κ. Πουαρώ.
— Γιά τί πράγμα κυρία μου;
— Γιά τον μεγαλύτερο μου γιό.
’Έ χω δυο γιούς . . . τον Ρόναλντ
οκτώ έτών καί τον Τζέραλντ
έξη . . . καί. . .
— Πέστε μου κυρία μου. . . γιατί
άνησυχεΐτε;
— Κύριε Πουαρώ, μέσα στούς
τελευταίους έξη μήνες ό Ρόναλντ
είχε τρία άτυχήματα καί σώθηκε
άπό βέβαιο θάνατο, μόλις τήν τελευ
ταία στιγμή. Τήν πρώτη φορά
ήταν τό καλοκαίρι. Είχαμε πάει
στήν Κορνουά/.η καί παραλίγο νά
πνιγή. Μετά έπαιζε στο δωμάτιό
μου καί κόντεψε νά πέση άπό τό
παράθυρο καί . . . τήν τρίτη φορά . .

άπό μόλυνση . . . ξέρετε . . πτω μαΐ
νη. . .

’Ίσως κάτι θά είδε στην έκφραση
του προσώπου του Ηουαρώ ή κυ
ρία Λεμεσυριέ γιατί άμέσως Iσπευσε νά συμπλήρωσή.

Πουαρώ. Μπορεί μιά κατάρα νά
κόψη τό κλωνάρι τού κισσού;
— Τ ί Ιννοεΐτε;
— Αότό άκριβώς πού σάς λέω.
Μπορεί μιά κατάρα νά κόψη τό
κλωνάρι τού κισσού; Δέν λέω τ ί
ποτα γιά τόν παραλίγο πνιγμό στήν
Κορνουάλη, ούτε καί γιά τό παρά
θυρο τού δωματίου τοΰ Ρόναλντ.
"Ισως νά ύπάρχη μιά εξήγηση γ ι’
αύτά. Ά λλά ή τελευταία ιστορία
τού κισσού είναι διαφορετική. Καί
τά δυό άγόρια άνεβαίνουνε στόν
κισσό τοΰ σπιτιού μας. Καταλα
βαίνετε τώρα... άγόρια είναι καί
μάλιστα καί άτακτα. . . Καί τά
δυό τους σκαρφαλώνουνε. 'Ο Τζέ
ραλντ έλειπε εκείνο τ ’ άπόγεμα καί
πήγε νά σκαρφαλώση ό Ρόναλντ,
πράγμα πού κάνει κάθε φορά δταν
παίζει στόν κήπο κ α ί.. . ένα τεράστιο
κλαρί. . . χρονών κλαρί. . . έσπασε
καί τό παιδί σώθηκε ώς έκ θαύμα
τος. ’Εγώ αύτή τήν φορά πήγα ή
ΐδια καί είδα τόν κισσό. . . καί είδα
πώς τό κλαρί ήταν κομμένο άπό
πρίν. . . Ναί κ. Πουαρώ. ΤΗταν
κομμένο άπό πρίν μέ τσεκούρι.
— Αύτό πού μοϋ λέτε είναι πολύ
σοβαρό κυρία μου. Είπατε πώς τό
μικρότερο παιδί σας δέν ήταν σπίτι
έκεϊνο τ ’ απόγευμα;
— Ναί.
— Καί τήν φορά πού ό Ρόναλντ
έπαθε τήν δηλητηρίαση;
— "Οχι, τότε ήταν καί οί δυό
έκεΐ.
— Περίεργο,
μουρμούρισε
ό
Πουαρώ. Καί τώρα πέστε μου,
ποιοι άλλοι μένουν σπίτι σας;
— ' Η Μις Σώντερς, ή δασκάλα
τών παιδιών, δ Τζών Γκάρντινερ,
ό γραμματεύς τοΰ συζύγου μου
κ α ί. . . ό Ρότζερ Λεμεσυριέ, πού
νομίζω πώς έκεΐνον τόν γνωρίσατε
τό ΐδιο βράδυ πού γνωρίσατε τόν
άντρα μου. ΤΗταν ό ξάδερφος τοΰ
Βίνσεντ πού ήλθε καί τοΰ άνήγγειλε
τό άτύχημα τοΰ πατέρα του. . .
— Ά , ναί. . . ναί. . . τώρα θυμά
μαι. Είναι στενός συγγενής;
— "Οχι .Μακρυνός. Δέν άνήκει
στόν κλάδο τής οικογένειας τοΰ
άνδρός μου, αν καί τώρα νομίζω
πώς δέν υπάρχει κανένας άλλος καί
αύτός είναι ό στενότερος.
— Αύτός έμαθε στ’ άγόρια νά
σκαρφαλώνουν στόν κισσό;
— Διόλου απίθανο γιατί παίζει
πολύ μέ τά παιδιά καί τά παρακινεί
στις σκανταλιές.

— Βέβαια καταλαβαίνω πώς θά
μέ παίρνετε για ανόητη, για καμμιά
άπ’ αυτές τις γυναίκες πού υπερβάλ
λουνε, άλλά. . .
— "Οχι κυρία μου. Κάθε άλλο.
"Εχετε απόλυτο δίκιο νά άνησυχήτε,
μόνο πού άναρωτιέμαι σέ τί θά
μπορούσα νά σας φανώ χρήσιμος
εγώ. . . "Οσον άφορά τό παράθυρο
τοΰ δωματίου τού παιδιού, θά σας
συνιστοΰσα νά βάζατε κάγκελλα.
Ξέρετε τώρα πώς είναι τ ’ άγόρια. .
Καί δσο γιά την δηλητηρίαση. . . έ,
έκεΐ, καλό θά ήταν νά άναλαμβάνατε
ή. ΐδια τήν φροντίδα τού φαγητού τοΰ
παιδιού σας, . .
=“ Ναί, κ. Πουαρώ. Ά λλά γιατί
αύτά νά συμβαίνουνε στον Ρόναλντ
κι’ όχι καί στόν Τζέραλντ;
= Αύτύ μπορεί νά είναι καί θέμα
τύχης κυρία μου. Σύμπτωση.
—= Νομίζετε;
= ’Εσείς τί νομίζετε κυρία μου;
καί, , , φυσικά τί σκέπτεται κι’ ό
σύζυγός σας;
— Ά , δεν βοηθάει σέ τίποτα νά
ρωτήσω τον Ούγγο. . . , είπε ή κ.
Λεμεσυριέ καί μιά σκιά σκέπασε
το πρόσωπό της. Ό Ούγγο δέν
δίνει προσοχή. "Ισως νά έχετε άκουστά πώς ύπάρχει μιά κατάρα στην
οικογένεια. . . κι’ ό Ούγγο τήν
πιστεύει. Είναι τρομακτικά προλη
πτικός καί είναι τελείως σίγουρος
πώς ή κατάρα αυτή τής οικογένειας
■του είναι άληθινή. "Οταν τού λέω
τίποτα, εκείνος μοϋ απαντάει πώς
είναι πάνω άπό τις δυνάμεις μας καί
πώς δέν υπάρχει τίποτα πού νά
μπορούμε νά κάνουμε. ’Εγώ δμως,
κ. Πουαρώ, είμαι ’Αμερικανίδα
καί στήν πατρίδα μου δέν πιστεύουμε
σέ τέτοια πράγματα. "Οταν τον
παντρεύτηκα μοΰ άρεσε νά λέω
πώς πιστεύω σ’ αυτήν τήν ιστορία
γιατί. . . ·έ. . . ξέρετε τώρα. . .
έλεγα παλιά οικογένεια. . . άγγλική.
δλες οί παλιές οικογένειες τής ’Α γ
γλίας έχουνε εΐτε ένα φάντασμα,
εΐτε μιά κατάρα πού τις κατατρέ
χει. . . Άλλά, δταν πρόκειται γιά
τό παιδί μου, τό πράγμα άλλάζει.
Τ ’ άγαπώ πολύ τά παιδιά μου γιά
νά τ ’ άφήσω έτσι. . .
— "Ωστε δέν πιστεύετε σ’ αυτήν
τήν οικογενειακή σας παράδοση
— Κυρία μου, σάς ζητώ συγγνώ
κυρία μου;
μη γιά δ,τι σάς είπα νωρίτερα.
■
— Μά καλά. , , εσείς τί λέτε κ. Πιστεύω πώς ό κίνδυνος είναι άμε

σος καί πώς θά πρέπει νά κάνουμε
κάτι. Προτείνω νά βρήτε ένα πρό
σχημα καί νά μάς καλέσετε καί
τούς δυό νά περάσουμε λίγες μέρες
κοντά σας. ’Εκτός βέβαια αν έχη
αντιρρήσεις ό άντρας σας.
— "Ω, δχι. Αντιρρήσεις δέν
πρόκειται νά έχη. Θά τό θεωρήση
μονάχα άχρηστο. Γίνομαι έξαλλη
κάθε φορά πού σκέφτομαι πώς
κάθεται ’έ τσι περιμένοντας νά πεθάνη ό γιός του. Σάς λέω, κυριολε
κτικά κάθεται καί περιμένει τό
μοιραίο.
— ’Ηρεμήστε κυρία μου καί ας
προσπαθήσουμε νά βρούμε τόν κα
λύτερο τρόπο γιά νά κάνουμε κάτι.
Συνεννοηθήκαμε καί άποφασίσαμε νά πάρουμε τό νυκτερινό τραί
νο. 'Η κ. Λεμεσυριέ θά έστελνε
τό αυτοκίνητό της στό σταθμό
γιά νά μάς πάρη. Είμαστε στό
τραίνο καί έγώ διάβαζα τις εφημε
ρίδες μου ώς συνήθως δταν ξαφνικά,
ό Πουαρώ έκλεισε τό βιβλίο πού
διάβαζε καί μοϋ είπε κοιτάζοντας
σκεφτικός τό ταβάνι.
— Δέν υποψιάζεσαι τίποτα;. . .
Τόν ρώτησα προσπαθώντας νά κα
ταλάβω.
— Δέν σοΰ πέρασε άπό τόν νοΰ
Χάστινγκς, πώς ώρισμένα άπό τά
δυστυχήματα πού συνέβησαν στήν
οικογένεια Λεμεσυριέ, θά ήταν
άρκετά εύκολο νά ήταν καί. . . ας
ποΰμε. . . προμελετημένα; Πάρε
τόν Βίνσεντ. . . μετά τό άγόρι πού .
σκοτώθηκε μέ τό δπλο. Αύτό άπό
τήν πρώτη στιγμή δέν μοΰ άρεσσε.
Μετά αύτή ή ιστορία τοΰ πρωτότο
κου παιδιοΰ τής κ. Λεμεσυριέ.
Γιατί ειδικά τό μεγάλο άγόρι,
Χάστινγκς; Καί ποιος πρόκειται
νά ώφεληθή άπό τόν θάνατό του;
Ό μικρότερος άδελφός του πού
είναι άκόμη επτά χρονών; Α πίθανο !
— "Ισως νά σκοπεύουν νά ξεκά
νουν καί τό μικρότερο παιδί άργότερα.
Ό Πουαρώ κούνησε τό κεφάλι του
σάν νά μήν είχε καθόλου πεισθή.
— Καί μετά. . . αύτή ή δηλητη
ρίαση άπό πτωμαΐνη. . . Ά ν τοΰ
είχε δώσει κάποιος άτροπίνη θά
παρουσίαζε σχεδόν τά ΐδια συμπτώ
ματα . . . Ναί. . . ναί, καλό είναι
πού μάς κάλεσε ή κ. Λεμεσυριέ.
Ή κ. Λεμεσυριέ μάς υποδέχθη
κε μέ ένθουσιασμό καί μάς ώδήγησε κατευθείαν στήν βιβλιοθήκη
νά συναντήσουμε τό σύζυγό της.
Είχε άρκετά άλλάξει άπό τότε πού
τόν είχαμε δή γιά τελευταία φορά.

Εΐχανε γύρε', οί - ώμοι -του, καί τό
πρόσωπό του είχε πάρει ένα περίερ
γο γκριζοκίτρινο χρώμα, Ά κουγε
μέ τό κεφάλι του σκυφτό όση ώρα
ό ΓΤουαρώ τοϋ μιλούσε καί τοϋ
εξηγούσε πόσο τον είχε άνησυχήσει
όλη αύτή ή ιστορία τοϋ γιου του.
— .Πόσο μοϋ θυμίζετε την ακα
ταμάχητη λογική τής γυναίκας μου
τής Σάντυ είπε στο τέλος. Πάντως
άσχέτως μέ τό τί πιστεύω εγώ,
σάς παρακαλώ θερμά κ. Πουαρώ,
μείνετε καί κάνετε ό,τι καταλαβαί
νετε, Βέβαια για σάς είναι δύσκολο
να φαντασθητε πώς στήν έποχή μας
είναι δυνατόν να γίνωνται τέτοια
πράγματα, άλλα εμείς οί Λεμεσυριέ
έχουμε άνατραφή μ’ αύτόν τον μΰθο
καί εχουμε συνηθίσει στήν ιδέα νά
τον παραδεχόμαστε. Ξέρουμε πώς
δεν είναι δυνατόν νά σωθούμε άπό
τήν κατάρα.
Ό Πουαρώ τοϋ θύμισε τότε τό
κλαρί τοϋ κισσοΰ πού ήταν φανερό
πώς κάποιος τό είχε κόψει προηγου
μένως, άλλά δεν φάνηκε νά έκανε
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καί πολύ μεγάλη έντύπωση στον
οικοδεσπότη μας.
— Ναί, δεν λέω. . . κάποιος
άπρόσεκτος κηπουρός ίσως. . . άλλά
πάντως ή κατάρα είναι έκεϊ. . .
ύπάρχει. Καί σάς λέω καί κάτι
άκόμη κ. Πουαρώ. Δεν πρόκειται
νά καθυστέρηση πολύ. Δεν θά περιμένη πολύ.
— Γιατί τό λέτε αύτό;
— Γ ιατί έγώ ό ίδιος είμαι κατα
δικασμένος. Ά π ό πέρσυ μοϋ ανήγ
γειλε ό γιατρός μου πώς πάσχω
άπό μιά άνίατη άσθένεια καί δεν
μοϋ μένει άκόμη πολύς καιρός νά
ζήσω. Πριν πεθάνω έγώ. . . θά
έχη φύγει ό Ρόναλντ μας. 'Η πε
ριουσία θά πάη στά χέρια τοϋ Τζέραλντ. ’Έ τσ ι γίνεται έδώ καί αιώνες
μέ τούς Λεμεσυριέ.
— Καί αν συνέβαινε κάτι καί
στον δεύτερό σας γ ιό ;
— Αυτός δέν κινδυνεύει άπό τίπο
τα. Αύτός δέν κατατρέχεται άπό
τήν κατάρα.
— Ναί, άλλά αν συνέβαινε;
— Ό επόμενος στήν σειρά είναι
ό έξάδελφός μου Ρότζερ.
’Εκείνη τήν στιγμή ή κουβέντα
μας διακόπηκε άπό τήν είσοδο τοϋ
γραμματέα του, τοϋ κ. Γκάρντινερ,
πού μπήκε στο δωμάτιο φέρνοντας
κάτι χαρτιά καί κάτι γράμμτα.
'Ο γραμματεύς ύποκλίθηκε. Ψ ι
θύρισε κάτι εύγενικό γιά νά μάς
καλωσωρίση καί γύρισε καί βγήκε
έξω. Παρά τά ωραία του χαρακτη
ριστικά υπήρχε κάτι τό άπωθητικο
στήν εμφάνισή του. Τό είπα άργοτερα. στον Πουαρώ, όταν κάναμε
μιά βόλτα στο κτήμα οί δυό μας,
καί προς μεγάλη μου έκπληξη,
κείνος συμφώνησε.
— Ναί, ναί Χάστινγκς. Δίκιο
έχεις. Κι’ εμένα δέν μ’ άρέσει.
Παρά είναι ώραΐος. . . Ά , νά καί τά
δυό π α ιδιά !
'Η κ. Λεμεσυριέ έρχόταν προς
τό μέρος μας κρατώντας τά δυό της
άγόρια. Ή τ α ν όμορφα παιδιά καί
χαιρόταν κανείς νά τά βλέπη. Τό
μικρότερο ήταν μελαχροινό σάν
τήν μητέρα του καί τό μεγαλύτερο
ήταν ένα κοκκινομάλικο άγόρι πού
τά μαλλιά του στρίβανε σέ μακριές
μποΰκλες. Μάς δώσανε εύγενικά
τό χέρι καί σέ λίγο χωρίς τήν παραμικρότερη προσπάθεια ό Πουαρώ
είχε κερδίσει όχι μόνο τον θαυμασμό
τους άλλά καί τήν έμπιστοσύνη τους.
Πέρασαν μερικές μέρες χωρίς
τίποτα νά συμβή, κι’ εμείς αι
σθανόμασταν άρκετά εύχάριστα μέ
τήν φιλοξενία τών Λεμεσυριέ. Ά πότήν

πρώτη στιγμή προσέξαμε πώς τά
πήγαινε θαυμάσια μέ τά δυό άγό
ρια, κι’ εκείνα ήταν ενθουσιασμένα
μέ τον ερχομό του. Έ π α ιζε όλη
τήν ώρα μαζί τους, είτε μέσα στο
σπίτι, είτε έξω στον κήπο καί πρό
σεξα πώς ό Πουαρώ άπό τήν στι
γμή πού ήρθε, τούς παρακολουθούσε
παντοΰ καί δέν τούς άφηνε στιγμή
άπό τά μάτια του.
Τήν επομένη είμαστε όλοι καλε
σμένοι γιά τσάι στον πύργο τής
λαίδης Κλαίυγκαίητ, πού βρισκόταν
στον γειτονικό λόφο καί τά κτήμα
τά της συνορεύανε μέ τών Λεμεσυ
ριέ. 'Ο Πουαρώ βρήκε έναν εύσχη
μο τρόπο νά μήν πάμε εμείς, κι’
έτσι μείναμε πίσω μόνοι, για τί
καί τά παιδιά ήτανε καλεσμένα.
"Οταν όλοι είχανε φύγει, ό Πουα
ρώ στρώθηκε στήν δουλειά. Μοϋ
θύμιζε αύτά τά έξυπνα κυνηγιάρικα
σκυλιά, πού πηγαίνουνε σκυφτά μέ
τήν μύτη τους κολλημένη στο χώμα.
Δέν άφησε γωνιά τοϋ σπιτιού πού
νά μήν τήν ψάξη. Μετά βγήκε στον
κήπο καί σκάλιζε άκόμη καί κάτω
άπό τούς θάμνους. Παρά τό συστη
ματικό του ψάξιμο όμως στο τέλος
δέν φαινόταν καί τόσο ικανοποιη
μένος "Οταν τέλειωσε, πήγαμε κάτω
καί πήραμε τσάϊ μέ τήν Μις Σ ώ ντερς πού ήταν ή μόνη πού δέν είχε
συμπεριληφθή στο πάρτυ.
— Θά ευχαριστηθούνε τά παιδιά,
είπε γιά μιά στιγμή έκείνη μέ τον
άψυχο, σχεδόν άδιάφορο τόνο πού
είχε ή φωνή της. Ε λ π ίζω νά μήν
κάνουν τίποτα άνοησίες στο τρα
πέζι καί νά μήν βγοΰνε στον κήποκαί άρχίσουνε νά πηδάνε στά παρτέ
ρια ή, νά πάνε κοντά στά μελίσσια. .
'Ο Πουαρώ κοκκάλωσε, κι’
έμεινε κρατώντας τό φλυτζάνι τοϋ
τσαγιού κοντά στά χείλη του. Ή τα ν
σάν νά είχε δή ξαφνικά εκεί μπροστά
του ένα φάντασμα.
— Μελίσσια; φώναξε.
— Ναί ϋ. Πουαρώ. Ή λαίδη
έχει κατορθώσει κι’ έχει τρία με
λίσσια σ’ αύτό έδώ τό κλίμα. Είναι
πολύ υπερήφανη γιά τις μέλισσες
της. · ·
j
— Μέλισσες; φώναξε άκόμη μια
φορά ό Πουαρώ καί μετά σηκώθηκε
άπ’ τό τραπέζι κι’ άρχισε νά περπα-

τάη πάνω κάτω στήν ταράτσα τόσο
νευριασμένος πού έγώ νόμισα πώς
άπό στιγμή σέ στιγμή θά του άνέβαινε το αίμα στο κεφάλι καί θά
πάθαινε συγκοπή. Μου ήταν αδύνα
το νά καταλάβω τί τον είχε πιάσει
μέ το άκουσμα καί μόνο τής λέξεως
μέλισσα.
’Εκείνη τήν στιγμή άκούσαμε το
αύτοκίνητο πού γύριζε. 'Ο Πουαρώ
βρισκόταν στά σκαλιά δταν βγαίνα
νε άπό μέσα.
— ''Ο Ρόναλντ τσιμπήθηκε άπό
μιά μέλισσα, φώναξε ό Τζέραλντ.
— Δεν είναι τίποτα, δεν πρίστηκε,
συμπλήρωσε ή μητέρα του βλέποντας
τήν άνησυχία τοϋ Πουαρώ. Τοϋ
βάλαμε άμέσως άμμωνία.
— Γιά νά δώ άγόρι μου, είπε ό
Πουαρώ. Ποϋ σέ τσίμπησε;
— ’Εδώ στο πλάι, στον λαιμό
μου, είπε ό Ρόναλντ πού αισθανό
ταν πολύ σπουδαίος ξαφνικά. ’Αλλά
δεν πόνεσε. 'Ο μπαμπάς είπε:
«Μήν κουνηθής, είναι μιά σφήκα
στο λαιμό σου», κι’ έγώ δεν κοινήθηκα κι’ εκείνος τήν πήρε καί τήν
έδιωξε. ’Αλλά, πριν δμως μέ τσί
μπησε, χωρίς δμως νά πονέσω πολύ,
νά σάν μιά καρφίτσα, κι’ έγώ δέν
έκλαψα, γιατί είμαι πιά μεγάλος
καί πηγαίνω σχολείο, δέν κλαίω
πιά.
Ό Πουαρώ έξέτασε τον λαιμό
τοϋ άγοριοϋ καί μετά μέ πήρε κατά
μέρος καί μου είπε.
— ’Απόψε φίλε μου, άπόψε έχου
με μιά μικρή δουλείτσα. . . μήν
πής δμως σέ κανέναν τίποτα.
Άρνήθηκε νά μοϋ πή τίποτα πα
ραπάνω δσο κι’ αν τό παρακάλεσα,
κι’ έγώ δέν θυμάμαι τίποτα παραπά
νω άπό έκεΐνο τό βράδυ έκτος τοϋ
δτι μέ έτρωγε ή περιέργεια. Ά π ο σύρθηκε γιά νά κοιμηθή νωρίς κι’
έγώ άκολούθησα τό παράδειγμά
του. Καθώς άνεβαίναμε έπάνω μ’
έπιασε άπό τό χέρι.
— Μήν πέσης νά κοιμηθής. Περίμενε λίγο, μετά σβήσε τό φως σου
και δταν άκούσης πώς δλοι πήγανε
νά κοιμηθούνε έλα νά μέ βρής.
ΚΟΛ ΟΤΘ ΗΣΑ τήν συμβουλή
του καί τον βρήκα στο σημείο
πού είχε πή, λίγη ώρα άργότερα.
Μοϋ έκανε νόημα νά μήν μιλήσω
καί τον άκολούθησα άθόρυβα στήν
πτέρυγα τοϋ σπιτιοΰ πού βρισκόν
τουσαν τά παιδικά δωμάτια. 'Ο
Ρόναλντ είχε ένα μικρό δωματιάκι
μόνος του. Μπήκαμε καί πήγαμε
καί κρυφτήκαμε στήν σκοτεινότερη
γωνιά. Ά κούγαμε τήν ρυθμική του
άναπνοή καθώς κοιμότανε.
— Κο ιμάται πολύ βαρειά, ψιθύ
ρισα έγώ.

— Ναρκωτικό, είπε ό Πουαρώ. τή ή άπίθανη ιστορία τής κατάρας
— Γ ια τί;
θά πρέπει νά τον άποτρέλλανε. Έ γώ
— Γιά νά μήν φωνάξη δταν. . .
υποθέτω πώς ή έπιθυμία του ν’ άπο— "Οταν τί; ρώτησα πάλι έγώ κτήση τήν περιουσία τών Λεμεσυριέ
σιγά.
καί ιδίως τόν πύργο καί τά κτήματα
— Στο τσίμπημα τής βελόνας θά τοϋ έγινε στό τέλος μανία καί θά
φίλε μου, στο τσίμπημα τής βελό τόν ώδήγησε σ’ δλα αύτά τά έγκλήνας ! ’Αλλά καλύτερα νά μή μιλά ματα πού προηγήθηκαν μέχρι νά γίμε τώρα. . . οχι πώς περιμένω νη ό ίδιος κληρονόμος. Ά ρ χισ ε μέ
τίποτα γιά άρκετή ώρα ακόμη. . . τόν Βίνσεντ, έκεΐνο τό βράδυ στό
λ λ α σ’ αυτό τό σημείο ό Πουα
τραίνο. Τοϋ ήταν άδύνατον νά άφήρώ είχε λάθος. Είναι ζήτημα ση έναν πρωτότοκο γιό νά κληρονοαν θά είχαν περάσει δέκα λεπτά μήση τήν περιουσία τών Λεμεσυριέ.
άπό τότε, δταν πόρτα άνοιξε σιγά Μετά ήρθε ό θάνατος τοϋ γιοΰ τού
καί κάποιος μπήκε στο δωμάτιο.
Ρόναλντ μέ τό δπλο πού θά πρέπει
’Ακούσαμε τά βήματά του πού πλη νά ήταν άτύχημα, καί ποιος ξέρει,
σίαζαν τό κρεββάτι τοϋ παιδιού ίσως ό Ρόναλντ νά πήγε άπό φυσικό
καί μετά, ξαφνικά ακούστηκε τό θάνατο. Τώρα καταλαβαίνω δμως,
κλικ ένός φαναριού. Μιά δέσμη πώς ό άδελφός του ό Τζών, αυτός
ακτίνες πέσανε πάνω στό κοιμισμένο πού πέθανε άπό τσίμπημα σφή
πρόσωπο τοϋ άγοριοϋ, ένώ έκεΐνος κας, δολοφονήθηκε άπό τόν Ούγγο.
που κρατοΰσε τό φανάρι έξακολου- Κατά... τόν ίδιο τρόπο πού θά πή
θοΰσε νά μένη στό σκοτάδι. ’Άφησε γαινε καί ό γιός του... ’Έ τσι τελικά
τό φανάρι κάτω κι’ έφερε τό δεξί έφτασε ή περιουσία στά χέρια του.
του χέρι προς τό κρεββάτι Κρατοΰσε Δέν πρόφτασε δμως νά τήν χαρή.
μιά σύριγγα. Μέ τό αριστερό του
Πέρυσι τοϋ είπε ό γιατρός πώς ύπέχέρι άγγιξε τό λαιμό τοϋ άγοριοϋ. . . φερε άπό μιά άνίατη άρρώστια καί
Δομίζω πώς κι’ ό Πουαρώ κι’ μέ τήν μανία πού τόν είχε ήδη κατα
έγώ πεταχθήκαμε έπάνω τήν ίδια λάβει γιά τόν μΰθο τών Λεμεσυριέ,
στιγμή. Τό φανάρι κύλησε στό πά ήταν άδύνατο νά πεισθή τό άρρωτωμα κι’ έσβησε κι’ έμείς συνεχί στημένο μυαλό του πώς ένας πρωτό
σαμε τήν πάλη μας μέ τον άγνωστο τοκος γιός θά ήταν ποτέ δυνατόν νά
στά σκοτεινά. ΤΗταν άπίστευτη κληρονομήση κι’ έτσι νά χαλάση ό
ή δύναμή του.
θρΰλος. Προσπάθησε τρεις φορές νά
- Τό φως Χάστινγκς, άκουσκοτώση τό παιδί χωρίς έπιτυχία,
σα τότε τον Πουαρώ νά λέη. Τό άλλά δέν είμαι καθόλου σίγουρος τί
φως, θέλω νά δώ τό πρόσωπό του θά γινόταν άπόψε...
αν καί φοβάμαι πώς ξέρω πολύ κα
— Κι’ δσο σκέφτομαι πώς υπο
λά...
πτευόμουνα τόν Ρότζερ...
'Ημιαναίσθητο σύραμε τον Λεμε— Μά ήταν πολύ φυσικό, φίλε
συριέ στό δωμάτιό του καί δταν τον
ξαπλώσαμε στό κρεββάτι του, ό μου. Ξέραμε- κατ’ -άρχήν πώς κι’ έ
Πουαρώ έσκυψε καί μέ κόπο άνοιξε κεΐνος ταξίδευε μέ τό μοιραίο τραί
τά σφιγμένα του δάχτυλα καί πήρε νο τό βράδυ πού «έπεσε» ό Βίνσεντ.
άπό τό χέρι του μιά σύριγγα, πού Ξέραμε έπίσης πώς μετά τόν Ούγγο
καί τά παιδιά του έκεΐνος ήταν ό
μοϋ τήν έδειξε.
— Καί τί έχει; ρώτησα. Δηλητή έπόμενος κληρονόμος. Ά λλά οί υπο
θέσεις μας δέν συμβαδίζανε μέ τά
ριο;
— Μυρμηκικό οξύ υποθέτω, ά- γεγονότα.
πάντησε έκεΐνος.
— Γιατί τό λές αυτό, Πουαρώ;
- Τί;
— Μά, άπλούστατα, ό κισσός
— Ναί. Θά πρέπει νά τό έχη πά
ρει άπό μυρμήγκια. Μήν ξεχνάς πώς έσπασε δταν μόνο ό Ρόναλντ βρι
υπήρξε χημικός κάποτε. ’Έ τσι, μέ σκόταν στό σπίτι, ένώ τό συμφέρον
μιά τέτοια ένεση, ό θάνατος θά φαι τοϋ Ρότζερ θά ήταν νά πηγαίνανε καί
νόταν σάν νά είχε προέλθη άπό τό τά δυο παιδιά μαζί. Κατά τόν ίδιον
τρόπο, μόνο τό φαγητό τοϋ Ρόναλντ
τσίμπημα τής μέλισσας.
— Θεέ μου ! Τό γιό του ! Τό δι ήταν δηλητηριασμένο. Καί σήμερα
κό του π α ιδ ί! Καί σύ, τό περίμενες; δταν γυρίσανε σπίτι καί άκουσα πώς
Ο Πουαρώ κούνησε τό κεφάλι μόνος μάρτυρας γιά τό τσίμπημα
τής μέλισσας ήταν ό πατέρας τοϋ
του μελαγχολικά.
— Ναί. Βεβαίως δέν είναι στά παιδιοΰ, θυμήθηκα τόν προηγούμενο
καλα του. Δέν είμαι άπολύτως σί θάνατο, άπό τό τσίμπημα τής σφή
γουρος, άλλά υποθέτω πώς ίσως κας... Έ , λοιπόν, υστέρα άπ’ αυτό,
νά ύπάρχη κάτι κληρονομικό, καί ήξερα.
μήν άμφιβάλλης πώς έπίσης κι’ αυ
AGA THA C B IST IE
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ΠΡΟΑΓδΓΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΊΜ
ΕΐςτόυιΤ άριθ. 176 ΦΕΚ,τεύχος Α.τής 27-8-1970 έδημοσιεύθη τό ύπ' άριθ. 649 Ν.Α. «περί ιεραρχίας προαγωγών καί αποστρατείας
Άνβυπασπιστών και των τούτοις άντιστοιχούντων τοϋ Λιμενικού Σώματος, τής Αστυνομίας Πόλεων και τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας». Κατωτέρω παρατίθενται, αί κυριώτεραι διατάξεις τοΰ Ν.Α. πρός ένημέρωσιν τών ενδιαφερομένων:

Αρθρον 5.

"Αρθρον 10.

9Εξέλιξις ’Ανθυπασπιστών εις ’Αξιωματικούς.

Διαδικασία προαγωγών ’Ανθυπασπιστών.

L Άνθυπασπισταί γενικώς προάγονται άντιστοίχα : εις -τον βαθμόν τοΰ ’Ανθυπομοιράρχου, Σημαιοφόρ ιυ Λιμενικού Σώματος Ειδικών Υπηρεσιών,
·ΥΤ, αστυνόμου Β' καί Άνθυποπυραγοϋ, έφ’ όσον

1. Αί προαγωγαί τών έκ τών Σχολών μετεκπαιδεύσεως προερχομένων ’Ανθυπασπιστών γενικώς είς:
’Ανθυπομοιράρχους καί τούτοις άντιστοιχοΰντας πρός;
κάλυψιν κενών θέσεων ένεργοΰνται κατ’ έκλογήν καί
κατ’ άρχαιότητα μέ άναλογίαν (6 /10 κατ’ έκλογήν
καί 4 /10 κατ’ άρχαιότητα.
2. ’Εν ούδεμια περιπτώσει Άνθυπασπιστής εγγε
γραμμένος είς τούς πίνακας «προακτέων» κατ’ έκλο
γήν» δύναται κατά τάς προαγωγάς νά ύπολειφθή
νεωτέρου του έγγεγραμμένου είς πίνακας «κατ’
άρχαιότητα», άλλά προάγεται έκ τοΰ κατ’ έκλογήν
πίνακος καί προ τοΰ κατ’ άρχαιότητα νεωτερου του,
πρός πλήρωσιν του άριθμου τών κενών θεσεων.
3. 'Ο άριθμός τών κενών θέσεων, πρός πλήρωσιν
τών οποίων ένεργοΰνται προαγωγαί, έκ τε τοΰ «κατ
έκλογήν» καί τοΰ «κατ’ άρχαιότητα» πίνακος καί βάσει,
τών έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου ποσοστών,
περιλαμβάνει άπάσας τάς κατά τήν διάρκειαν τής
ισχύος τοΰ πίνακος ύπαρχούσας καί δημιουργουμένας
κενάς θέσεις.
4. Έ άν οί είς ένα τών πινάκων έγγεγραμμένοι
Άνθυπασπισταί είναι όλιγώτεροι τοΰ άναλογοΰντος
είς αύτόν ποσοστοΰ πρός προαγωγήν, τότε ό άριθμός
τών προακτέων συμπληροΰται έκ τοΰ έτέρου πίνακος.

:) Τετραετίαν έν τώ βαθμώ.
Αποφοιτήσει εύδοκίμως έκ τών άντιστοίχων
σχολών ιετεκπαιδεύσεως, ώς έν τοϊς έπομένοις άρθροις
^οΰ παρ ντος ορίζεται καί
γ) Κρ θή παρά τών αρμοδίων Συμβουλίων προα
κτέοι, κα -ά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.
"Αρθρον 6.
Σύστασις κ ι λειτουργία Σχολών Μετεκπαιδεύσεως
’Ανθυπασπιστών.
1. Συνιστι νται σχολαί έπαγγελματικής μετεκπαιδεύσεως ’Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής. Λιμενικού
καί ’Αστυνομίας Πόλεων, λειτουργοϋσαι εις πόλεις
καί οικήματα καθοριζόμενα δΤ άποφάσεως τοϋ αρμο
δίου 'Υπουργοΰ. 'Η Σχολή μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων
δύναται να λειτουργή εις την Σχολήν ’Αξιωματικών
Χωροφυλακής ή ’Αστυνομίας Πόλεων, άναλόγως τής
ύπάρξεως έν αύταϊς καταλλήλου χώρου, ώς τμήμα
τούτων.
2. Ή διάρκεια τής εις τάς σχολάς ταύτας μετεκπαιδεύσεως ορίζεται έννεάμηνος, δυναμένη νά περιορισθή
εις έπτάμηνον ή νά παραταθή μέχρι δωδεκαμήνου,
δι’ άποφάσεως τοΰ άρμοδίου 'Υπουργοΰ, τή ήτιολογημένη προτάσει τών οικείων ’Αρχηγών.

Τελικαί Διατάξεις.
"Αρθρον 20.
Μισθολογική άντιστοιχί.α — Άρχαιότης.
1. Ή μισθολογική άντιστοιχία τών έν άρθρω 2
τοΰ παρόντος βαθοΰ είναι ή τών άντιστοίχων βαθμών
τών Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Οί έξ ’Ανθυπασπιστών προερχόμενοι ’Αξιωμα
τικοί θεωροΰνται έν παντί νεώτεροι τών όμοιοβάθμων
των ’Αξιωματικών Γενικών 'Υπηρεσιών.

"Αρθρον 7.
Είσοδος ’Ανθυπασπιστών είς τήν Σχολήν Μετεκπαιδεύσεως.
1.
Είς τάς Σχολάς μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής, Άνθυπαστυνόμων καί Πυρονό
μων είσάγονται Άνθυπασπισταί, Άνθυπαστυνόμοι καί
Πυρονόμοι, κατά τήν έν τή έπετηρίδι αύτών σειράν,
άνεξαρτήτως χρόνου παραμονής είς τον βαθμόν, κατό
πιν προτάσεων τών άρμοδίων πρός σύνταξιν καί υποβο
λήν διαδοχικών σημειώσεων ή φύλλων ποιότητος άξιωματικών, έφ’ ών άποφαίνεται τελικώς ό άρμόδιος
’Αρχηγός, έκτος έάν υπάρχουν διαφωνίαι τών καθ’
ιεραρχίαν προϊσταμένων, οπότε άποφαίνεται τελικώς
ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, έφ’ όσον:
α) Είναι άπόφοιτοι γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου
άνεγνωρισμένης Σχολής.
β) Λόγω ήλικίας έχουν άποκλεισθή τής συμμετοχής
είς τούς διενεργουμένους διαγωνισμούς διά τήν εισα
γωγήν των είς τάς Σχολάς ’Αξιωματικών Χωροφυλα
κής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, καί
γ) "Εχουν κριθή προακτέοι, ή ικανοί πρός παραμο
νήν, ή μετά τήν ίσνύν τοΰ παρόντος, ώς διατηρητέοι.

"Αρθρον 22.
Σύστασις οργανικών θέσεων.
1.
Ό έν τώ άρθρω 3 τοΰ Ν.Δ. 3365/1955 «περί
Κωδικός τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής»
καθοριζόμενος άριθμός οργανικών θέσεων άνθυπασπιστών Χωροφυλακής κατά Τάξεις, A, Β, Γ, λογιζόμενος ώς ενιαίος έν τώ συνόλω του, μειοΰται κατά εκατόν
δέκα έπτά (117) συνιστωμένων άντιστοίχως εκατόν
(100) θέσεων ’Αξιωματικών έξ ’Ανθυπασπιστών
προερχομένων, ώς άκολούθως:
’Ανθυπομοίραρχοι 50, 'Υπομοίραρχοι 30, Μοίραρχοι 20
5. Διά Βασιλικών Διαταγμάτων προκαλουμένων
ύπό τών 'Υπουργών Δημοσίας Τάξεως καί Οικονομι
κών δύναται νά αύξομειοΰται ό άριθμός τών οργανικών
θέσεων ’Ανθυπασπιστών, συνιστωμένων ισαρίθμων
οργανικών θέσεων ’Αξιωματικών έξ ’Ανθυπασπιστών
προερχομένων, κατά τήν έννοιαν τοΰ παρόντος νόμου.
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12. ’Επαναλαμβανόμενο γίνεται χορός —
"Υπάρχει καί τού άέρος — Δέν γί
νονται στό νερό (καθαρ.).
13. Υποθέτει — Δέν έχουν συνήθως δικά
τους οί άνθρωποι μεγάλης ήλικίας —
Έκεΐ περιμένουν έπιβάτες.
14. Είναι ό υγιής χωρικός — Λεπτές
κλωστές.
15. Έκεΐ βγαίνει. . . ή πούλια — ’Εξωτι
κό φρούτο.
Ε.Γ.
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Ο ΊΖΟΝΤΙΩΣ
1. Τέτοιες ήταν oi Ε λληνικές δυνάμεις
τό 1940 — Νομισματική μονάδα.
2. Δέν κουράζονται εύκολα αυτά — Τέ
τοιο ήταν τό μέλλον τού Μ ουσσολίνι.
3. Φασαρία άλλά καί τρελλός — Εύρίσκεται στήν Πελοπόννησο — Μά
ριον τής δημοτικής.
4. Έ χει πρωτεύουσα τήν Βαγδάτη — Ά 
κομψος — ‘Ο κάλος χωρίς κατάληξη
(άντιστρ..)
5. Κάποιος — Άπερίφρακτα οικόπεδα
— 'Υπάρχει στά παπούτσια.
6. Έγώ εις τήν ξένην — Εορτάζει τόν
Δεκέμβριον (Δημ.) — Ζωοτροφή.
7. Γυμναστικόν παράγγελμα — Ή Έ λληνίδα μάννα τήν έπλεκε μέ στοργή
γιά τόν φαντάρο πού πολεμούσε.
8. Τής Ελλάδος ύπήρξε μέγας στόν
πόλεμο έναντίον τού Ά ξ ο ν ο ς — Λέ
γονται καί οί αίθουσες (καθαρ.).
9. Δέν είναι κακός — Φροντίζει παιδιά.
30. Υ πάρχει καί κυνηγετικός — Βασιλι
κή κατοικία — ’Αναφορική αντωνυ
μία.
11. Χλωριοΰχον νάτριον — Μέχρις έκεΐ
έφθασε ή έλληνική νίκη τού 1940 —
Σχολή τής ’Αεροπορίας.
12. Αίθιοπικός τίτλος — ’Αδίκως —
Σύνδεσμος χρονικός.
13. ’Ηλεκτρική μονάς άντιστάσεως —
Μαζεύει σκουπίδια — Τά νερά αυτά

δέν είναι γιά έκείνους πού δέν ξέρουν
κολύμπι.
14. Βουνό τής ’Ηπείρου — Θεία δίκη.
15. Προφήτης — ’Αποτρόπαια.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Λέγεται καί ή πείνα — Δέν είναι σκου
πισμένη.
2. 'Ελληνικόν πέλαγος — Εύρίσκεται
κάπου στήν ’Αττική.
3. Έλληνίδα τραγουδίστρια όπερας
— Είδος λαθύρου (δημ.) — ’Εκφρά
ζει δισταγμό.
4. Τρέλλα — Συγκρατεΐ τζάμια — ’Απα
ραίτητο στόν όργανισμό (δημ.).
5. ’Αναφορική αντωνυμία δημοτικής
(άντιστρ.) — Δέν είναι τραχύς — Τήν
ένιωσε ό έλληνικός λαός μέ τις νίκες
τού στρατού μας.
6. ΰ,ενικό . . . καί — Άποτελεΐται άπό
κρίκους (καθαρ.) — Ν ησί των Κυ
κλάδων.
7. Έ χει γλυκεία γεύση (καθαρ.) — Καί
αύτό είναι τέλος.
8. Θεός των Ρωμαίων — Τουρκικόν
χρήμα.
9. ’Ακολουθεί μετά άπό τό σάρες — Ν η
σί τού σαρωνικοΰ (δημ.).
10. Έ νας τέτοιος σκύλος δέν μπορεί νά
κάνη κακό — Μονάδα μετρήσεως
πολυτίμων μετάλλων — ’Αριθμητικόν.
11. Κατοικία κουνουπιών — Συμπλήρωμα
φαγητού — Τό λένε οί ’Ιταλοί έρωτευμένοι.

’ιΕάν oi φίλοι σας δέν τό π.οτεάοι/ν κάνετέ τους μια έττίδει ξι.
Πάρτε μερικά
σπίρτα καί
σχηματίσετε τόν άριθμό 12 δττως καί στην εικόνα (1) . Ά ν
δέν τό 6poCv, πράγμα πολύ π ι
θανόν, βγάλτε τά μισά σπίρτα
πού είναι άπό κάτω, δπως καί
στήν εικόνα (2 ) καί έτσι θά
έχετε τόν άριθμό 7 πάντα μέ
ρωμαϊκούς άριθμούς.
Α*
Μ ιό π ο λ ΰ μο ρφ ω μένη κυρία

π ή γ ε κάποτε ν ά δη τό ν παγκοσμίως γνωστό φυσκομαθη
ματικό Α ϊνστάιν. Ό ’Αϊνστάιν
τήν δέχθ η κ ε καί τήν ρώτησε
σέ τί όφείλετο ή έπίσκεφίς
της.
— Θέλω, είπ ε ή κυρία, νά
μοϋ έξη γή σ ετε τί διαφορά υ
πάρ χει μεταξύ «χρόνου» καί
«αϊωνιότητος», κύριε καθηγητά.
Ό ’Αϊνστάιν, χαμ ογέλασε,
κούνησε τό κεφάλι και άφοΰ
σκέφθηκε λίγα λεπτά ε ίπ ε:
—«’Αγαπητή μου κυρία, καί
ά ν ύποθέσωμε δήι έγώ έχω
τό ν χρ ό νο νά αάς εξηγήσω
αύτό πού ζητάτε, έσ άς θά
σάς χρ εια ζό τα ν μιά αιωνιότη
τα γιά νά κ ατα λάβαιτε ! »

•

·

·

μαθαίνοντας

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ
Ό Γάλλος πολιτικός Ταλλεΰράνδος
μιλώντας κάποτε είς τήν Γερουσίαν τής
πατρίδος του είχεν είπεΐ: «Υ πάρχει
κάποιος
περισσότερον
πνευματώδης
άπό τόν Βολταΐρο· είναι ό λαός». Καί
πράγματι τά πιο έξυπνα καί τά τά πιό
ποιητικά άνέκδοτα είναι όσα βγαίνουν
αύτοσχέδια άπό τό λαϊκό πνεύμα, άπό
τό άνώνυμο πλήθος. Ό τελευταίος παγ
κόσμιος πόλεμος έδωσε άφθονον τρο
φήν είς τήν λαϊκήν σάτιραν. Τά δέ
άνέκδοτα τής έποχής αύτής έχουν διασωθή είς είδικάς ανθολογίας. Ά π ό μία
τέτοια άνθολογία σταχυολογήσαμε (ο
ρισμένα άνέκδοτα τά όποια σατιρίζουν
μέ πολλήν καυστικότητα τά παθήματα
των ’Ιταλών κατά τόν πόλειιον τού 1940.

Τήν ιδία εποχή κυκλοφορούσε καί τό
έξής άνέκδοτο: Οί ’Ιταλοί εϊχον κατα
σκευάσει ένα άεροπλάνο μέ 15 θέσεις
προωρισμένο διά τάς έπιχειρήσεις τών
άλεξιπτωτιστών. Οί θέσεις ήσαν μία
διά τόν πιλότο, μία διά τόν πολυβολητή,
μία διά τόν πλοηγό, μία διά τόν αλεξι
πτωτιστή καί δέκα διά τούς άνδρας οί
όποιοι θά έσπρωχναν τόν άλεξιπτωτιστή
έξω άπό τό άεροπλάνο.
Ε. Γ.

Τό 1940, όταν ό Ε λληνικός Στρατός
προήλαυνε είς τήν ’Αλβανίαν καί κατεδίωκε τούς ’Ιταλούς οί όποιοι συνεχώς,
υποχωρούσαν είς κατεχομένην ύπό τού
Ά ξο νο ς Ευρώπην έκυκλοφόρει ή άκόλουθος προκήρυξις: « Ά ν θέλετε νά έπισκεφθήτε τήν ’Ιταλία καταταγεΐτε είς τόν
έλληνικό στρατό».

*

*

Ό Χίτλερ ό όποιος δυσανασχέτει διά
τήν έξέλιξη τού πολέμου είς τήν ’Αλβα
νίαν τηλεφωνεί είς τόν Μουσσολίνι διά
νά τόν πειράξη:
— Λοιπόν Μπενίτο εϋρίσκεσαι είς τάς
’Αθήνας;
— Δέν σέ άκούω καλά άγαπητέ μου
Άδόλφε, φαίνεται ότι θά τηλεφωνής άπό τό Λονδίνο.

*

Κάποιος "Ελλην στρατιώτης συλλαμβάνεται αιχμάλωτος άπό τούς ’Ιταλούς.
Τόν παρουσιάζουν είς τόν Μουσσολίνι,
ό όποιος τόν έρωτα:
— Διατί φοράς κόκκινο υποκάμισο;
— Ό λ ο ι φοράμε κόκκινα υποκάμισα,
άπαντά υπερήφανα ό στρατιώτης.
"Ετσι όταν τραυματιζώμεθα κανείς
δέν τό άντιλαμβάνεται.
— Πολύ καλή ιδέα, λέγει ό Ντοΰτσε.
Τό Ιδιο βράδυ διατάσσει όλοι οί ’Ιταλοί
στρατιώτες νά φορέσουν σκούρα έσώρρουχα.

•

Λ

*

Ποιό είναι τό μυστικό όπλο τού Μουσ
σολίνι; Έρωτοΰσαν οί ’Ιταλοί στρατιώται είς τό Α λβανικόν μέτωπον.
Καί ή άπάντηση τών στρατηγών τους
— Ό Γερμανικός στρατός!

« Εργο του μεγάλου λογοτέχνη Μολιέρου είναι καί ό '* Εξηνταβελόνης”
είς τό όποιον ζωγραφίζει έναν άν
θρωπο τόν όποιον τρυποΰν 60 βε
λόνες».

*** «Οί σωλήνες τού υδραγωγείου τόν
χειμώνα σπάζουν άπό την ψυχραι
μία».
** «’Ανήκω είς πολυμιλοΰσα οικογένεια
καί εγώ εγκρίνω νά γίνω δικηγόρος
γιά νά έχω ένα μέλλον είς τό π α 
ρελθόν, ένα επάγγελμα».
Α

«Τό άγοιλμα τοΰ 'Ερμή τοΰ Πραξιτέλους τό έφτιαξε ό Φειδίας».

Ά «...και κατόπιν θά άφαιρέσωμεν την
διαφοράν οΰτω σώστε...».
A « Ο ουρανός ήταν κοπάγκριζος καί
τα σύννεφα σ ιγά - σ ιγά έδιωξαν τόν
άέρα».
Λ

Είς τάς χειροτέρας διά τήν ’Ιταλίαν
στιγμάς τού ’Αλβανικού πολέμου ό Μουσ
σολίνι σταματά είς τόν δρόμον ένα δια
βάτη καί τόν έρωτά:
— Τί φρονείς διά τόν Ντοΰτσε;
— Σούτ! λέγει ό διαβάτης νά μή μάς
άκούσουν. Τόν λυπάμαι πολύ τόν
καημένο τόν Ντοΰτσε.

Ά π ό γροαττά μαθητών:

& « Ο ’ Ιωάννης Γουτεμβέργιος άνεκάλυψε τήν τυπογραφία, δηλαδή τά
μεταλλικά έργαλεΐα μέ τά όποια οί
άνθρωποι τού Μεσαίωνα άνοιξαν τά
μάτια τους γιά νά δοΰν καλύτερα
τήν ’Αναγέννηση».

«Τό τραινάκι έτρεχε τόσο πολύ ποΰ
νόμιζε κανείς πώς ήταν τροχοφόρο».

Λ «Γιά νά κάνουμε αυτό τό πείραμα
χρειαζόμαστε μίαν άμφιάλη» (φιά
λη).
Λ

«Στην έκθλιψη βάζουμε πάντα περί
στροφο» (άπόστροφο).

*** « Ό έλέψας μάς δίνει τό έλεφαντοστοϋν ποΰ γίνονται λαβές μαχαι
ριών, καθώς καί τά μετάξια Έ λ έ φαντος».
Λ

« Ας μήν άνήκωμεν είς τήν τάξιν
τών απρόσεκτων καί στην συνομοτα
ξία τών έλοττωματικών.»!

10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
I: Ποιό ήταν τό όνομα τής μητέρας τού
Μεγάλου Αλεξάνδρου;
2: Πότε έλαβε χώραν ή έν Σαλαμϊνι
ναυμαχία;
3: Πώς λέγεται ό μεγαλύτερος τών λό
φων έπί τών όποιων είναι χτισμένη
ή Ρώμη;
4: Ποιος
κατήργησε τά προνόμια
τής Ρωμαϊκής συγκλήτου καί έγκαθίδρυσε τήν άπόλυτη μοναρχία;
5: Ποιοι ήσαν οί άρχηγοί τών Βυζαντι
νών είς τήν πολιορκίαν τής Κων/
πόλεως άπό τούς Ά βάρους;
6: Ποιος ποιητής πέρασε κολυμβώντας
τόν Βόσπορον;
7: Ποιά ήταν ή τελευταία μάχη τοΰ
άγώνος τοΰ 1821;
8: Ποιός ηγείτο τής άντιστάσεως τού
Βερντέν κατά τόν Α ’ Παγκόσμιον
Πόλεμον;
9: Ποιος έστειιμένος έφερε τόν τίτλον
τού «Μικάδου»;
10: Ποία Έλληνίς έξελέγη πρώτη «Μις
Ευρώπη»;

Η ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ
Σέ κάθε έρώτησι
υπάρχουν
τρεις άπαντήσεις άπό τις όποι
ες ή μία είναι σωστή.
1) Ποιός
τέρας» τής
α ) Βέρνερ
Ά ϊστάϊν, γ )

θεωρείται ό «πα
υδρογονοβόμβας;
Φόν Μπράουν, 6)
Οπενχάϊμερ.

2) Ποιος έγραψε τήν μουσική
τής όπερας «Καβαλλεριά Ρουστικάνα»;
α ) Ροσσίνι, 6) Βέρντι γ ) Μασκάνι.
3 ) Τί είναι ό «Βίσων»;
α ) Αιωνόβιο δένδρο, 6) Κα
κοποιός, γ ) Είδος άγριου 6ωδιοΰ.
4 ) Ποιός σκότωσε τήν Μέ
δουσα
χρησιμοποιώντας έναν
καθρέφτη;
α ) Ό Θησέας, 6) Ό Περσέας, Υ) Ό Ηρακλής.
5) Ποιός έγραψε την κωμωδία
« Ό έμπορος τής Βενετίας»;
α) Ό Μώμ, 6) Ό
γ) Ό Σώου.

Σαίξπηρ,

6) Ποιά είναι ή σκληρότερη
ίίλη τοΰ ανθρωπίνου σώματος;
α ) Τό σμάλτο τών

δσντιών,

6) Τά νύχια, γ ) Τά κόκκαλα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ!
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ή Κοινότης Παραδείσιου διά τοΰ ύπ’
άριθ. 1011 άπό 31-7-1970 έγγραφου της
εκφράζει τάς εύχαριστίας ιών κατοίκων
πρός τόν Δ /τήν, τούς Ά ξ /κούς καί Ό πλίτας τής Σ.Ο.Χ. Ρόδου διά τήν παρασχεθεϊσαν συνδρομήν των πρός κατάσβεσιν
πυρκαϊάς έκδηλωθείσης τήν 28-7-1970
εις αγροτικήν καί δασώδη περιοχήν τής
Κοινότητος.

•
Τό Ίνστιτοϋτον Γεωπονικών ’Επιστη
μών διά τοΰ ύπ' άριθ. 744 άπό 2-9-1970 έγγράφου του διαβιβάζει τάς θερμάς ευχαρι
στίας τής Συγκλήτου τοΰ Ιδρύματος πρός
τόν Διοικητήν καί τούς άνδρας τοΰ A. Τ.
Αμαρουσίου διά τήν καταβληθεϊσαν ύπ’
αυτών προσπάθειαν πρός κατάσβεσιν τής
έκδηλωθείσης πυρκαϊάς εις τό δάσος Ά ναβρύτων τήν 30-8-1970.

•
Εις τό Ά ρχηγεϊον Χωρ /κής έλήφθη τό
ύπ’ άριθ. 68748 /ΑΦ702 /I /Β β άπό 24-81970 έγγραφον τοΰ Ελληνικού ’Οργανι
σμού Τουρισμού εις τό όποιον περιλαμβά
νονται καί τά έξής:
«'Αφορμήν λαβόντες έκ τής άποσταλείσης ήμϊν έπιστολής, δι’ ής έκφράζεται ή
εύγνωμοσύνη έπισκέπτου τής χώρας μας
όνόματι Carlos Biss πρός τούς άνδρας τοΰ
Τμήματος Τροχαίας Τριπόλεως, οϊτινες
τόν χειμώνα τρέχοντος έτους προσεφέρθησαν νά βοηθήσουν τόν άποστείλαντα
τήν,έπιστολήν τουρίστα, διορθώσαντες τήν
βλάβην τήν όποιαν ύπέστη τό αύτοκίνητόν
του, παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε τήν
ήμετέραν εύαρέσκειαν διά τήν καθόλου
άξιέπαινον συμπεριφοράν τών περί ών ό
λόγος οργάνων, ήτις ιδιαιτέρως τιμή τά
όργανα τής τάξεως καί τόν Ελληνικόν
λαόν γενικώτερον, προβάλλουσα συγχρό
νως τήν χώραν μας εις τό έξωτερικόν».

•
Τό Σωματεΐον 'Εργατοϋπαλλήλων Ε.Η.
Σ. διά τού ύπ’ άριθ. 263 άπό 1-9-1970 έγγράφου του συγχαίρει τούς άνδρας τής
Τουριστικής 'Αστυνομίας Βόλου διά τήν
καταβληθεϊσαν φροντίδα πρός τακτοποίησιν εις ξενοδοχεία καί εις κατοικίας ιδιω
τών πρός τούς έκδρομεΐς οί όποιοι συνήντησαν δυσχερείας διά τήν έξεύρεσιν
καταλύματος.

•
Ή 'Επιτροπή 'Ολυμπιακών ’Αγώνων,
διά τού ύπ’ άριθ. 2232 άπό 28-8-1970 έγ
γράφου της, έπί τή λήξει τών έργασιών
τών συνέδρων τής Διεθνούς 'Ολυμπιακής
Ακαδημίας έν Αρχαία Όλυμπίμ, διαβι
βάζει τάς εύχαριστίας τής ’Επιτροπής
εις άπαντα τά όργανα τής Χωρ /κής τά ό
ποια συνέβαλον εις τόν άνωτέρω σκοπόν.

" Εις τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής έλή
φθη ή άπό 8-9-1970 έπιστολή τού Ηλε
κτρονικού Μηχανικού κ. Ευαγγέλου Ραΐση, μονίμου κατοίκου Καναδά, ό όποιος
έκφράζει τάς θερμοτάτας ευχαριστίας του
πρός τούς άνδρας τής Τουριστικής ’Αστυ
νομίας Βόλου καί Προαστείων Πρωτευούσης, οί όποιοι παρέσχον εις τούτον άμέριστον συνδρομήν διά τήν τακτοποίησιν
άναφυείσης ύποθέσεώς του. Ό έπιστολογράφος, μεταξύ άλλων, γράφει: «Έπικειμένης τής έπιστροφής μου εις Καναδάν,
έξ ού πρό διμήνου ήλθον είς 'Αθήνας, αι
σθάνομαι ύποχρέωσίν μου νά άναφέρω καί
νά τονίσω τήν εύαρέσκειαν καί ύπερηφάνειάν μου ώς "Ελληνος βιούντος έν τή άλλοδαπή άπό εικοσαετίας διά τό Σώμα τής
Χωροφυλακής δπερ τιμή έαυτό καί τήν
Ελληνικήν πατρίδα. Τό ύπηρεσιακόν κα
θήκον τών άνδρών, συνυπάρχον μέ τήν
έλληνικήν φιλοτιμίαν καί μεγαλοψυχίαν
άνυψοϋν τό Σώμα τής Χωροφυλακής εις
πρότυπον άρίστης όργανώσεως, εύπρεπείας καί άντικειμενικότητος καί ύπερηφάνως προβάλλει δείγμα πολιτισμού άπαράμιλλον».

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΙΑ ΚΤΕΑ, ΚΤΕΥΛ Κ.Λ.Π.
Είς τό ύπ' άριθ. 173 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α )
τής 21.8.1970 έδημοσιεύθη τό ύπ' άριθ.
634 Ν . Δ. «περί όλικής ή μερικής άπαλλαγής προσώπων τινών τής ύποχρεώσεως
καταβολής κομίστρου κατά τήν διακίνησίν
των διά λεωφορείων αύτοκινήτων τών
ΚΤΕΑ, ΕΚΤΕΛ, ΚΤΕΥΛ καί ΣΕΚ». Είς
τάς ευεργετικός διατάξεις τού έν λόγω
Ν . Δ. υπάγονται καί οί άνδρεςτήςΧωροφυλακής. "Οσον άφορή τήν έφαρμογήν τοΰ
Νόμου, θά έκδοθούν, ώς ορίζει τό άρθρον
3 τού άνωτέρω Ν. Δ., σχετικοί άποφάσεις
τού ’Υπουργείου Συγκοινωνιών περί τοΰ
τρόπου καί χρόνου έφαρμογής ώς καί έρμηνευτική έγκύκλιος τής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
— Ά ντισ/ρχης ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Κων
σταντίνος τού Γεωργίου. Προήχθη εις
Συντ /ρχην (Β. Δ. 31-8-1970).
— Μοίραρχος ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Δημήτριος τού Γεωργίου.ΠροήχθηείςΤαγ /ρχην
(Β. Δ. 31-8— 1970).
— Άπεστρατεύθησαν, τή αιτήσει των,
οί Άνθυπ /σταί:
α) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας τοΰ
Βασιλείου. (Β. Δ. 27-8-1970), καί
β) ΚΑΠΕΤΑΣ Παναγιώτης τού Χρή
στου. (Β. Δ. 31-8-1970).
1) Διά τού άπό 23-6-1970 Β. Δ /τος προ
ήχθη έπ' άνδραγαθία άναδρομικώς άπό
13-12-1967 είς τόν βαθμόν τού Ά νθ /στού
Χωρ/κής ό Έ νω μ/ρχης ΝΤΙΝΟΣ Παν
τελής τού Κωνσταντίνου.
2) Διά τής ύπ' άριθ. 301 /10 /Ια άπό 29-71970 διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου προήχθη είς
τόν βαθμόν τού Ύ πεν/ρχου ό Χωροφύλαξ
τής Μουσικής ΛΑΝΑΡΑΣ Παναγιώτης
τοΰ Σωτηρίου.

54

3)
Οί κάτωθι Χωροφύλακες, δυνάμει
τού Ν . Δ. 383 /69, προήχΟησαν είς τόν βα
θμόν τού Ύ πεν/ρχου έκτος οργανικών
θέσεων ιός κριθέντες τελικώς άνίκανοι
διά τήν ένεργόν υπηρεσίαν τής Χωροφυ
λακής, διά λόγους υγείας:
α) ΚΑΛΤΣΗΣ Δημήτριος τοΰ Μ ιχαήλ,
β) ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος τοΰ
Γεωργίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
'— Διετάχθη ή έκπαίδευσις τού Μοι
ράρχου Άγγελοπούλου Διονυσίου είς τήν
Σχολήν Στατιστικής τού Στρατού άπό
19-9-1970 έως 12-12-1970.
— Διετάχθη ή άπό 1-10-1970 έκπαίδευσις 40 (τεσσαράκοντα) ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής μετά συναδέλφων των τής Α.
Π., έπί θεμάτων 'Εθνικής ’Ασφαλείας.
— Διαταχθήσεται επίσης ή άπό 1-10-70
έκπαίδευσις 40 (τεσσαράκοντα) Ύπαξιωματικών Χωροφυλακής (είς τήν έν Α μα
ρούσιο) Σχολήν Άςιωματικών Α. Π.) έπί
θεμάτων Τροχαίας.
— Τήν 14-8-1970 έληξεν ή (άρξαμένη
τήν 15-7-1970) έκπαίδευσις 20 (είκοσι) ύπαξιωματικών τοΰ Σώματος είς τήν δακτυλοσκοπικήν τέχνην.
— Τήν 10-9-1970 έκλήθησαν 60 (εξή
κοντα) χωροφύλακες ϊνα έκπαιδευθοΰν ώς
οδηγοί αύτοκινήτου εις τήν Σχολήν 'Οδη
γών Χωροφυλακής (Συντάγματος) Μα
κρυγιάννη.
— Τήν 12-9-1970 έκλήθησαν συμπληρωματικώς πρός έκπαιδευσιν είς τό II τμή
μα τής Σ.Ο.Χ. Αθηνών (α /α 120 - 127)
οκτώ (8) είσέτι ύποψήφιοι, απόφοιτοι Γυ
μνασίου, λόγω άπολυσεως ισαρίθμων τοιούτων κριθέντων (λόγω ύγείας) άκαταλλήλων ύπό τής Α.Σ.Υ.Ε..
— Τήν 1-9-1970 ήρξατο ή έκπαίδευσις
έπί 40ήμερον είς θέματα Εθνικής Ασφα
λείας 36 Ύπαξιωματικών Χωροφυλακής
καί 7 Άρχιφυλάκων τής Αστυνομίας Πό
λεων. Τούτους, έπί τή ένάρξει τής έκπαιδεύσεως, έχαιρέτησεν ό 'Υποδιοικητής
τής Σχολής Ά ντ /ρχης κ. Δημήτριος ΚίϊΣΤΑΙΝΑΣ όστις έν όλίγοις άνεφέρθη είς
τήν σπουδαιότητα τής έκπαιδεύσεως κα
συνέστησεν εις τούς έκπαιδευομένους έπιμέλειαν καί προσοχήν.
— Τήν 10-9-1970 είς τό Σχολεϊον Τρο
χαίας τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής ήρ
ξατο ή δίμηνος έκπαίδευσις 33 χωροφυ
λάκων καί 20 Άστυφυλάκοιν είς θέματα
Τροχαίας. Πρός τούς έκπαιδευομένους,
έπί τή ένάρξει τής έκπαιδεύσεως, ώμίλησεν ό Διοικητής τής Σχολής 'Οπλιτών
Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Κωνσταντί
νος ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ, οστις άνεφέρθη εις
τήν σπουδαιότητα τού έργου τών 'Υπηρε
σιών Τροχαίας καί τήν σημασίαν ήν άπο
δίδει ή ήγεσία τών Σωμάτων είς τήν μετεκπαίδευσιν - είδίκευσιν καί συνέστησεν
είς τούς έκπαιδευομένους ιδιαιτέραν προσήλωσιν είς τά μαθήματα έπί τώ σκοπώ
τής πλήρους καταρτίσεώς των καί τής
έπιτυχίας τής όλης έκπαιδεύσεως.

— Διά διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής έκλήθησαν πρός παρουσΐασιν
εις τήν Σχολήν 'Οπλιτών Χωροφυλακής
τήν 20-9-1970 37 (τριάκοντα επτά) Ύπαξιωματικοϊ Χωροφυλακής 'πρός παρακολούβησιν έπΐ 20ήμερον θεμάτων ’Αγορα
νομίας. Τό Σεμινάριον τούτο θά παρακολουθήσωσιν άπό κοινού καί 8 Άρχκρύλακες τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
— Τήν 1-9-1970 διά διαταγής τού ’Αρ
χηγείου Χωροφυλακής παρουσιάσθησαν
εις τήν Σχολήν 'Οπλιτών Χωροφυλακής
πρός έκπαίδευσιν εις τό Β’ Τμήμα τής
Σχολής, διά τόν βαθμόν τού Υπενωμο
τάρχου, 200 ίδιώται καί Χωροφύλακες έέπιτυχόντες εις τόν κατά μήνα ’Ιούλιον
διενεργηθέντα είσιτήριον διαγωνισμόν.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΑΕΥΣΙΣ
ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ
AT άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως, ή μετεκπαίδευσις τής 13ης
σειράς μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων καί
’Αστυνόμων Β' θά συντελεσθή εις τό παρά
τή Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυλακήςίδρυόμενον Κέντρον Μετεκπαιδεύσεως διά
τήν περίοδον 1970 - 1971. Ή έναρξις τών
μαθημάτων θά πραγματοποιηθή άπό 8-111970, οί δέ καλούμενοι πρός μετεκπαίδευσιν Μοίραρχοι είναι οί έξής κατά σειράν
1. ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ Δημήτριος
2. ΧΑΤΖΗΓΟ ΥΛΑΣ Ευάγγελος
3. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δημήτριος
4. ΠΟΥΛΙΔΑΣ ’Ιωάννης
5. ΔΑΒΙΛΛΑΣ Δημήτριος
6. ΚΥΡΚΙΛΗΣ Βασίλειος
7. ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Χρήστος
8. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Κωνσταντίνος
9. ΤΖΙΡΙΤΑΣ ’Εμμανουήλ
10. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
11. ΚΟΝΤΑΡΑΣ Σπυρίδων
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φώτιος
13. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Χρήστος
14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Κων /νος
15. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ Εμμανουήλ
16. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος
17. ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ Παναγιώτης
18. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Παναγιώτης
19. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Χαράλαμπος
20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας
21. ΚΟΛΛΙΑΣ ’Εμμανουήλ
22. ΠΗΑΙΧΟΣ Κωνσταντίνος
23. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας
24. ΓΑΛΙΩΝΗΣ Γεώργιος
25. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Γεώργιος
26. ΚΟΛΟΒΟΣ Παναγιώτης
27. ΦΑΡΑΝΤΟΣ Δημήτριος
28. ΚΑΡΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Αύγουστος
29. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ιάκωβος
30. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δημήτριος
31. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
32. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Χρήστος
33. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Ήλίας
34. ΔΑΦΝΑΣ Νικόλαος
35. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Πέτρος
36. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
37. ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
38. ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος
39. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ Τάκης
40. ΚΑΡΚΑΜΠΟΥ ΔΙΑΣ Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμα τών τυχόν κληθησομένων πρός άναπλήρωσιν κωλυθησομένων:
1. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος
2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
3. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ά γγελος
4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6. ΑΘΑΝΑΤΟΣ Παναγιώτης
7. ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Δημήτριος
8. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
9. ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος
10. ΚΟΚΚΟΣ Παναγιώτης

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μεγάρων εϊς τό Άρχηγεϊον Χωρ /κής
3) ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Φώτιος, έκ τού Τ.Α.
Μυτιλήνης εις τό Τ.Α. Βόλου, καί 4)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,
έκ τού Έγκλημ /κού ’Εργαστηρίου τής
Α' ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΙ
Α.Δ.Χ. Πειραιώς καί Νήσων εις τήν
1)
ΠΥΡΓΑΚΗΣ Δημήτριος, έκ τού Δ /νσ ιν Έγκλημ /κών Υπηρεσιώ ν.—
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου εις τήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών Χωρ /κής.
ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
Δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 302 /2 /18 άπό
18-9-70 Διαταγής τού Αρχηγείου Χωρ /
κής μετετέθησαν οί κάτωθι ‘Αξιωματικοί:

Β' ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΙ
Εϊς τούς κατωτέρω όπλίτας άπενεμήθη
1)
ΓΚΟΤΣΗΣ Πέτρος, έκ τής Γ.Δ.Ε.Α. «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» τού κ.Άρχηγού:
εις τήν Ύ ποδ/νσιν ’Αμέσου Έπεμβάσεως
1) Έ νω μ/ρχης ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗΣ Εμ
Προαστ. Πρωτευούσης, 2) ΠΥΡΠΙΛΗΣ
μανουήλ τού Μιχαήλ.
Σπυρίδων, έκ τής Δ.Χ. Ξάνθης εις τήν
2) Χωρ /λαξ ΔΡΟΣΙΝΗΣ Στέφανος τού
Δ.Χ. Πρεβέζης, 3) ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΕυαγγέλου.
ΛΟΣ Δημήτριος, έκ τής Υ.Χ. Κοζάνης
3) Χωρ /λαξ ΚΑΤΣΑΡΑΣ Δημήτριος
εις τήν Δ.Χ. Μεταγωγών Πειραιώς.
τού Φωτίου, διότι, ύπηρετούντες εις τό
Δυνάμει τής ύπ* άριθ. 302 /2 /19 άπό
Τ. Α. Λαμίας τήν 26-7-1970 ύπό τήν έπο18-9-70 Δ /γής τού ’Αρχηγείου Χωρ /κής
πτείαν καί καθοδήγησιν τού προϊσταμέ
μετετέθησαν οί κάτωθι Αξιωματικοί.
νου των Ά ξ /κού ανέπτυξαν έξαιρετικήν
Α' ΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
προθυμίαν καί εργατικότητα καί συνετέλεσαν εϊς τήν ταχείαν έξιχνίασιν κλοπής
1) ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Ιωάννης, έκ τής
εις βάρος τού έν Λαμία 'Ιερού Ναού « Ά 
Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου εις τό Π.Σ.Ο.Χ.
γιος ’Αθανάσιος».
Ρόδου καί 2) ΛΥΓΔΑΣ Χρήστος, έκ τού
Β' Α.Τ. Θεσσαλονίκης εις τό Α.Τ. Α ρι
4) Χωρ /λαξ ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ Βασίλει
δαίας.
ος τού Νικολάου, διότι προσέφερεν αίμα.
Β' ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
5) Χωρ /λαξ ΤΖΑΝΕΤΟΣ Αριστείδης
τοΰ Γεωργίου,
1) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος,
έκ τού Α.Τ. Άλικιανού εις τό Α.Τ. Α 
6) Χωρ /λαξ ΠΑΤΟΥΧΕΑΣ Παναγιώχαμνών, 2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
τηςτού Άγαμέμνονος, διότι, ύπηρετούντες
’Ιωάννης, έκ τού Φρουραρχείου Βουλής
εις τόν Σ. X. Τρ. Μεγάρων τήν 17-5-1970
εις τήν Γ.Δ.Ε.Α. 3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥέκτελούντες υπηρεσίαν περιπολίας εις
ΛΟΣ Γεώργιος, έκ τής Γ.Δ.Ε.Α. εις
έπισυμβάν τροχαϊον άτύχημα μέ κίνδυνον
Διάθεσιν τής Δ.Α.Π.Π. 4) ΒΑΡΜΑΞΙτής ζωής των προσέτρεξαν καί άνέσυραν
ΖΗΣ Νικόλαος, έκ τής Α.Δ.Χ. Ηπείρου
έγκλωβισθέντα όδηγόν άνατραπέντος καί
εις τήν Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου 5) ΒΑΣΙέν συνεχεία άναφλεγέντος αυτοκινήτου, έΛΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος έκ τής Σ.Ο.Χ.
πιδείξαντες οϋτω αυτοθυσίαν καί ύπέρμεεις τό Έγκλημ /κόν Έργαστήριον Α.Δ.Χ.
τρον άλτρουϊσμόν.
Πειραιώς καί Νήσων, 6) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
7) Χωρ /λαξ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Νικόλαος
Κων /νος έκ τού Τ.Α. Αίγιου εις τό Α.Τ.
τού Ίωάννου
Λεχαινών 7) ΓΑΚΗΣ ’Αγαθάγγελος, έκ
8) Χωρ/λαξ ΒΑΒΔΙΝΟΣ Γεώργιος τού
τής Υ.Χ. Πολυγύρου εις τήν Υ.Χ.
Χριστοδούλου
Φλωρίνης 8) ΓΚΟΡΤΖΗΣ ’Ιωάννης,
9) Χωρ /λαξ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ Εμμανου
έκ τής Δ.Α.Υ.Π. εις τήν Δ.Α.Π.Π. 9)
ήλ τού Ίωάννου, διότι ύπηρετούντες εΐςΔ
ΔΑΡΒΙΡΗΣ Γεώργιος, έκ τής Δ.Α.Υ.Π.
X. Θεσσαλονίκης, κατά έπισυμβάν τήν
εις τήν Δ.Α.Π.Π. 10) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
18-6-1970 θανατηφόρον τροχαϊον άτύχη
Ζαχαρίας έκ τού Α.Τ. Κρανιδίου εις τό
μα, καθ’ δ άσυνείδητος οδηγός παρέσυρε
Β Α.Τ. Ααρίσης 11) ΚΑΠΡΑΛΟΣ Δηκαί έτραυμάτισε θανασίμως πεζόν γέρον
μήτριος έκ τού Α.Τ. Λαμίας εις τό Α.Τ.
τα, μολονότι έδόθησαν πλεϊσται άντιφαΔομοκοβ, 12) ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ
τικαϊ καί συγκεχυμένοι πληροφορίαι, έκιΒασίλειος, έκ τού Α.Τ. Άνθουπόλεως εις
νήθησαν αυθωρεί έπΐ τόπου καί κατώρθωτό Α.Τ. Σάμης, 13) ΜΑΚΡΗΣ Στέφανος,
σαν έντός βραχυτάτου χρονικού διαστή
έκ τοΰ Ε' Α.Τ. Θεσσαλονίκης εις τήν
ματος νά έντοπίσουν καί νά συλλάβουν
Α.Δ.Χ. Ηπείρου 14) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
τούς δράστας.
Δημήτριος, έκ τού Α.Τ. Πρεβέζης εις τό
Α.Τ. Δροσοπηγής, 15) ΜΠΟΥΡΑΣ Γρη
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟΑΗΣ
γόριος, έκ τής Δ.Α.Υ.Π. εις τήν Δ.Α.Π.Π.
16) ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Νικόλαος έκ τού
Διά τής ύπ’ άριθ. 525 /10 /I άπό 28-870
Α.Τ. Ν. Φιλαδελφίας εις τό Α.Τ. Έλευέγκ. Διαταγής τού Α.Β.Χ. καθορίζονται
θερουπόλεως, 17) ΣΚΑΡΜΟΥΝΤΖΟΣ
τά κάτωθι διά τήν ομοιόμορφον έμφάνισιν
Εύστάθιος έκ τού Α.Τ. Δομοκοΰ εις τό Α.Τ.
άπάντων τών οπλιτών τού Σώματος, κατά
Λαμίας, 18) ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
τήν στολήν:
Χρήστος, έκ τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου εις τό
α. Τά μέχρι τούδε διανεμηθέντα εις αυ
Τ.Α. Αίγιου, 19) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
τούς ύποκάμισα, νά φέρωνται ώς άκολούΓεώργιος, έκ τού Τ.Α. Γιαννιτσών εις
θως:
τήν Β' Έπιθεώρησιν Χωρ /κής, 20) ΤΣΕ1) Χρώματος βαθέος φαιού (νέα). Κατά
ΤΣΕΚΟΣ Γεώργιος, έκ τής Υ.Α.Π.Π.
πάσαν περίπτωσιν.
εις τό Α.Τ. Άλικιανού, 21) ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Ιωάννης, έκ τής Δ.Α.Υ.Π. εις τήν Δ.Α.
2) Χρώματος πρασινοφαίου (παλαιά).
Π.Π. 22) ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος,
Προσωρινώς καί μέχρις εφοδιασμού τού
έκ τού Α.Τ. Ελευθέρου πόλεως εις διάτων, μερίμνη τής Υπηρεσίας καί δΓ έτέθεσιν τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης 23) ΤΖΙΟρων ύποκαμίσων βαθέος φαιού δύναται νά
ΤΖΙΟΣ Γρηγόριος, έκ τού Α.Τ. Άρνίσφέρωνται μόνον ύπό τών ύπηρετούντων:
σης εις τό Τ.Α. Γιαννιτσών καί 24) ΧΟΥ
α. Εις τούς Σταθμούς Χωροφυλακής καί
ΛΙΑΡΑΣ Δημήτριος. έκ τής Υ.Χ. Φλω
Αστυνομικά Τμήματα Κωμοπόλεων, έφ’
ρίνης εις τήν Υ.Χ. Πολυγύρου.
όσον έκτελούν μεταβατικήν υπηρεσίαν ,
Γ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
περιοδείας, ένέδρας καί κατοπτεύσεις καί
1) ΒΑΑΧΑΚΗΣ Νικόλαος, έκ τού Α.Τ.
β. Εις Φρουράς Φυλακών καί Στρατο
Χαλανδρίου εις τό Ά ρχηγεϊον Χωρ /κής
πέδων μόνον κατά τήν διάρκειαν τής ύπη2) ΚΑΜΒΥΣΗΣ Γεώργιος, έκ τού Α.Τ. ρεσίας των.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πολλοί συνδρομηταί άνδρες του Σώμα
τος τηλεφωνούν εις τό περιοδικόν αίτούμενοι πληροφορίας έπΐ υπηρεσιακών ή
συνταξιοδοτικών θεμάτων. 'Επειδή δέν
είναι δυνατόν νά συγκροτηθούν άπασαι
αί αίτούμεναι πληροφορίαι από τηλεφώ
νου, παρακαλοϋμεν τούς κ.κ. συνδρομητάς όπως άπευθύνωνται εις τήν διεύθυνσιν
του περιοδικού έγγράφως, έκθέτοντες
συνοπτικώς καί σαφώς τό αίτημά των
καί θά λάβουν όπωσδήποτε άπάντησιν,
είτε άπό τής στήλης ταύτης τού περιο
δικού, είτε κατ’ ιδίαν.
Κατά τό παρελθόν άλλά καί προσφάτως
έλήφθησαν έπιστολαϊ Χωροφυλάκων
διά τών όποιων αίτοΰνται τήν έγγραφήν
των ώς συνδρομητών εις τό περιοδικόν,
ή μας γνωρίζουν τήν μετάθεσιν των διά
τήν κανονικήν αποστολήν τών τευχών
εις τήν νέαν των Υπηρεσίαν. Εις τήν
πρώτην περίπτωσιν λυπούμεθα διότι δέν
δυνάμεθα νά συμπεριλάβαμεν τούτους
εις τάς καταστάσεις τών συνδρομητών
καί συνιστώμεν εις αύτούς νά απευθυν
θούν εις τήν εις ήν υπηρετούν 'Υπηρε
σίαν διά τήν έγγραφήν των. Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν γνωρίζομεν εις τούς
κ.κ. συνδρομητάς ότι τό περιοδικόν άποστέλλεται κατά Διοίκησιν Χωροφυλακής
συμφώνως πρός τάς καταστάσεις προσω
πικού τάς όποιας τηρεί καί ενημερώνει
διά τάς έπερχομένας μεταβολές ή Μηχα
νογραφική Υ πηρεσία τού ’Αρχηγείου.
'Επομένως ούδεμία ανησυχία πρέπει νά
ΰπάρχη διά άπώλειαν τού περιοδικού έκ
τυχόν
μιτακινήσεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ
— Έ νω μ/ρχην κ. Φραγκουδάκην Γ. Ή
έπιστολή σας διά τήν σύστασιν ειδικού
Γραφείου παρά τφ Αρχηγείο) συνταξιοδοτικής τακτοποιήσεως τών έξερχομένων
έκ τού Σώματος άνδρών, έχουσα καί τήν
σύμφωνον γνώμην τού κ. ’Αρχηγού
προωθήθη εις τήν άρμοδίαν Διεύθυνσιν
διά τήν μελέτην καί υποβολήν σχετικής
είσηγήσεως.
— Υπενωμοτάρχην κ. Παπαδοπούλαν
Γεώργιον. Ούδείς δύναται νά γνωρίζη
έάν ό πίναξ τών έπιτυχόντων Ύ πεν/ρχώ ν
διά τόν βαθμόν τού ’Ενωμοτάρχου θά
έξαντληθή. Βέβαιον είναι πάντως ότι
λόγιρ αΰξήσεως τού ορίου ήλικίας ούδείς
τών ύπηρετούντων Ένωμ/ρχών έξέρχεται
τέλος τού τρέχοντος έτους.
— 'Υπενωμοτάρχην κ. Στασινόπουλον
’Αλέξανδρον. Εϋχαριστοΰμεν διά τήν
ευγενικήν σας χειρονομίαν καί τά καλά
σας λόγια διά τό περιοδικόν τού Σώματος.
Φιλοδοξία μας είναι νά άνέβη ή ποιο
τική του στάθμη περισσότερον ώστε νά
καταστή τό καλύτερον μεταξύ τών όμοιων
του. Ά πάντησις έπί τού έρωτήματος θά
σας δοθή δΓ έπιστολής.
Ά νθ /σ τή ν κ. Σταυρόπουλον.
Εύχαρίστως, έπί τής ληφθείσης έπι
στολής σας σας άπαντοΰμεν, γνωρίζο
ντας ύμΐν ότι άπολυόμενος κατά τό τρέχον έτος συγκεντρώνετε 54/50 (πλήρης
σύνταξις) άντιστοιχοΰντα εις σύνταξιν
έκ τού Δημοσίου εις 5.359 δρχ. Μέρισμα

άπό Μ.Τ.Σ. 808 δρχ. (29ετίας) καί Ε.Τ.Χ.
εις 630 δραχ.
Ή έφ’ άπαξ άποζημίωσις σας άπό
Τ.Α.Α.Χ. άνέρχεται εις 137.520 δρχ.
Έ νω μ/ρχην κ. Λευθερδτον
Άπολυόμενος τέλος τού τρέχοντος
έτους θά λάβητε 41:50, τέλος δέ τού μη
νάς Σεπτεμβρίου 1971 θά λάβητε 43:50
Ή σύνταξίς σας άπό τό Δημόσιον θά
είναι, διά μέν τό έτος 1970 4.175 δραχ.
διά δέ τό έτος 1971 4.378 δραχμαί.
Τό Μέρισμα έκ τών Μ.Τ.Σ. καί Ε.Τ.Χ·
εις 608 καί 599 δραχμαί άντιστοίχως καί
διά τά δύο έτη.
Τό έκ τού Τ.Α.Ο.Χ. βοήθημα άνέρχεται διά μέν τό έτος 1970 εις 119.473 δραχμάς διά δέ τό έτος 1971 εις 122.702 δραχμάς. Τά άνωτέρω χρηματικά ποσά
υπολογίζονται ύπό τά σημερινά δεδομένα.
Χωρ/κα Κύριον Γαλήν
Έ χετε πραγματικήν υπηρεσίαν 22
έτη καί 9 μήνας, ό χρόνος εις Ζώνην
Επιχειρήσεων δέν λογίζεται ώς πραγμα
τικός, άλλά ώς συντάξιμος καί έφ’ όσον
προκύπτει άπό βεβαίωσιν τού ’Αρχηγείου
Χωρ/κής. Δύνασθε νά άπολυθήτε τήν
29-8-1970 μέ 25ετή συντάξιμον ύπηρεσίαν καί θά έχετε 35:50 ήτοι σύνταξιν
2.654 δραχμάς καί μέρισμα άπό Μ.Τ.Σ.
321 δραχ. καί Ε.Τ.Χ. 548 δραχ., έφ’ άπαξ
άποζημίωσις 80.360 δραχμαί.
Έάν άπολυθήτε μετά τήν συμπλήρωσιν
25ετούς πραγματικής ύπηρεσίας θά λά
βητε 39:50 ήτοι 3.138 δραχμαί σύνταξιν
καί μέρισμα άπό Μ.Τ.Σ. 421 δραχμαί,
καί Ε.Τ.Χ. 472 δραχμαί.
Έφ’ άπαξ άποζημίωσις 84.952 δρα
χμαί.

ΕΚΑΟΣΕΙΣ
1. Ναυτική Έπιθεώρησις. ’Ιουλίου —
Αύγούστου 1970. Διμηνιαΐον περιοδικόν
τού ’Αρχηγείου Ναυτικού μέ πλουσίαν
έπαγγελματικήν καί έγκυκλοπαιδικήν
ύλην.
2. Δελτίον ’Επαγγελματικού ’Επιμελη
τηρίου ’Αθηνών. Αύγουστος 1970 μηνιαΐον δργανον τής έπαγγελματικής τάξεως,
τό όποιον έκδίδει τό ’Επαγγελματικόν
Επιμελητή ριον.
3. Ά πρίλιος-Έ λλάς. Αύγουστος 1970.
Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις
έθνικής διαφωτίσεως ή οποία μέ θαυμα
στήν παραστατικότητα έκθέτει τά έπιτεύγματα τής Έθνικής Επαναστατικής
Κυβερνήσεως εις όλους τούς τομείς τής
έθνικής άναγεννήσεως.
4 ) Διπλωματικός παρατηρητής. Τιμή
φύλλου δρχ. 5. Δεκαπενθήμερος πολιτι
κή καί διπλωματική έπιθεώρησις μέ ποι
κιλίαν θεμάτων ειδικού καί γενικού
ένδιαφέροντος. Οΐ έπιθυμοΰντες όπως
καταστούν συνδρομηταί τού έν λόγω
περιοδικού δέον όπως άπευθύνωνται άπ’
εύθείας εις τήν διεύθυνσιν οδός Περι
κλεούς 8, Χολαργός, Ά θήναι.
5. Έπετηρίς τού Ε λληνικού Τύπου.
Άθήναι 1970. Έκδοσις τού 'Υπουργείου
Προεδρίας Κυβερνήσεως ή όποια περι
λαμβάνει λεπτομερή κατάλογον τών έν
Έλλάδι έκδιδομένων έφημερίδων καί
περιοδικών ώς καί τά λοιπά περί τύπου
στοιχεία.

ΛΗ4ΊΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έλήφθησαν διά τό περιοδικόν αί κά
τωθι συνεργασίαι:
1. Άντιστρατήγου έ.α. κ. Ά χιλλέω ς
Τάγαρη « Ή προσωπικότης τού ήγήτορος».
2. Καθηγητοϋ κ. Ματθαίου Μηνδρινού «Τό Κάστρο ν τής Ά νδρου».
3. Άντισυνταγματάρχου Χωρ/κής κ"
Ά λέξη Χρήστου, πέντε διαλέξεις δοθεΐσαι έπ’ εύκαιρία διοργανώσεως δια
φόρων σεμιναρίων έν Ζακύνθου
4. Γυμνασιάρχου κ. Γ.Κ. Χατζοπούλου
«Οί άρχαιολογικοί θησαυροί τού Νομού
Δράμας».
5. Μοιράρχου κ. Τρύπη Ίωάννου « Ό
χειρισμός τού άνθρώπου»
6. 'Υπεν/ρχου κ. Κάσσιου Δημητρίου.
«Νέο Φρούτο».
7. Δασικού Υ παλλήλου κ. Χαψή
Κων/νου «Γιά τό αεροδρόμιο» τετράστοιχος μαντινάδα.
8. Διευθυντοΰ Δημ. Βιβλιοθήκης Σιατίστης κ. Γεωργίου Μπούτα «Γερμανός
Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστο
ριάς, έκ τών πρωτεργατών τού Μακεδο
νικού άγώνος».

ΑΥΣΕΙΣ
1:
2:
3:
4:
5:
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10 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Λ,υμπιάς.
22 Σεπτεμβρίου 480 π.χ.
Καπιτωλΐναι.
Ό Μέγας Κωνσταντίνος.
'Ο Πατριάρχης Σέργιος καί ό Πρω
θυπουργός Βώνος (ό αύτοκράτωρ
άπουσίαζεν εις έκστρατείαν).
Ό Λόρδος Μπάΰρον.
Ή Μάχη τής Πέτρας.
Ό μετέπειτα Στρατάρχης Πεταίν.
'Ο αύτοκράτωρ τής Ιαπωνίας.
Ή Ά λικη Διπλαράκου.
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Κατασκευασμένο καί Ε Γ Γ Υ Η Μ Ε Ν Ο ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ τό χαλί σας ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ σέ κάθε στάδιο
τής δημιουργίας του.
* ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ : Ένα πλήθος άπό τεχνικούς καί καλλιτέχνες δημιουρ
γεί συνεχώς τήν τελευταία λέξη τής μόδας στά χαλιά.
ΤΗΝ ΜΟΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΑ.
Τά χαλιά ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ καί πλένονται
* ΠΡΑΚΤΙ ΚΑ
εύκολα δταν καί δπως έσείς θελήσετε γιατί έχουν
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ, ΑΝΕΞΙ ΤΗΛΑ. ΤΩΡΑ
ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ.
* ΠΟΙ ΟΤΗΣ

ΑΛΕΚΤΩΡ
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KING SIZE: 14 Δρχ.

BLIND

100 χιλ: 15 Δρχ.

