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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 : Έ να πλήθος άπό τεχνικούς και καλλιτέχνες δημιουρ
γεί συνεχώς την τελευταία λέξη τής μόδας στά χαλιά.
ΤΗΝ ΜΟΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΑ.
t ΠΡΑΚΤΙΚΑ
: Τά χαλιά ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ καί πλένονται
εύκολα δταν καί δπως έσεΐς θελήσετε γιατί έχουν
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ, Α Ν Ε Ξ Ι Τ Η Λ Α . ΤΩΡΑ
ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ.
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Χωροφύλαξ τού >970. Ό φίλος τών παι
διών, καί όχι
τό φόβητρον. "Ενας φί
λος πού δέν περιορίζεται μόνον σέ διδα
χές, συμβουλές καί παραινέσεις, άλλά
ταυτόχρονα καί μοχθεί γιά τήν ζωή, τήν
άσφάλεια καί τήν σωματική άκεραιότητα
τών μικρών του φίλων. Ή εικόνα τού εξω
φύλλου μας είναι μιά πολύ παραστατική
άποτύπωσις τών φιλικών αύτών δεσμών
μέ τήν νεολαία, γιά τούς όποιους ή Ε λ 
ληνική Χωροφυλακή είναι υπερήφανη.
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Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΑΕ’ εΐς. το προσωπικόν ενδιαφέρον τοϋ οποίου ή Ελληνική Χω
ροφυλακή γνωρίζει μιαν άπό τάς λαμπρότερος σελίδας τής^περαιωνοβίου ιστορίας της

2$η οκτα&^ιου mo
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΙΙΜ. ΤΑΞΕ2Σ

Σύσσωμον τό Ελληνικόν Έθνος τιμά καί έορτάζει τήν 30ήν επέτειον τής Εθνικής επο
ποιίας, ή όποια είχεν ώς αφετηρίαν τήν αυγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1940.
Τά Σώματα ’Ασφαλείας, άποτελοΰντα έκλεκτήν μερίδα τοϋ Έθνους, δέν είναι δυνατόν παρά
νά πανηγυρίζουν επί τή έπετείω τής μεγάλης εκείνης, διά τήν Ε λληνικήν Ιστορίαν, ήμέρας.
Τήν 28-10-40 αί δυνάμεις τής βίας καί τοϋ σκότους, δι’ ένός ίταμοΰ τελεσιγράφου, μάς έζήτησαν τήν τιμήν μας, τήν γήν μας καί τήν Ελευθερίαν μας.
Διενοήθησαν νά βεβηλώσουν τούς βωμούς καί τούς τάφους μας. Νά συλήσουν τά δσια καί
τά ιερά μας.
Έτόλμησαν νά προσβάλουν τήν έθνικήν μας υπερηφάνειαν καί νά άπειλήσουν τήν εθνικήν
μας κυριαρχίαν.
Συντόμως άντελήφθησαν τήν πλάνην των. Άντελήφθησαν δτι ήσαν άνιστόρητοι. Άντελήφθησαν δτι υπήρξαν έσφαλμένοι, μέχρι γελοιότητος, οι ύπολογισμοί των· δτι ή άνέντιμος, ήθικώς
άστήρικτος καί άπρόκλητος έπίθεσίς των κατά τής Ελλάδος, δέν ήτο δυνατόν νά είναι είς άπλοΰς
Στρατιωτικός περίπατος. ’
Συντόμως έδιδάχθησαν δτι τήν μικράν γωνίαν γής ή όποια λέγεται ΕΛΛΑΣ κατοικεί λαός
φιλειρηνικός, άλλ’ άνά πάσαν στιγμήν πανέτοιμος νά όδεύση μετ’ ένθουσιασμοΰ πρός τον Γολγοθάν
τής ΰπερτάτης θυσίας, χάριν τής έλευθερίας, ή όποια, ώς ύπέρτατον ιδανικόν, είναι δημιούργημά
του. Χάριν τής έθνικής τιμής καί άξιοπρεπείας, χάριν τοϋ Δυτικού Πολιτισμού, ό όποιος είναι
έργον του. Χάριν τών υψηλότερων πανανθρώπινων ιδανικών, τά όποια δέν αποτελούν παρά άπαυγάσματα τής άνυπερβλήτου φιλοσοφίας τών προγόνων του.
"Οταν οί άνιστόρητοι έπληροφορήθησαν δτι έπί τού σταυροδρομιού τούτου, τριών ’Ηπείρων,
είχον, κατ’ έπανάληψιν, συντριβή γιγαντιαϊαι στρατιαί βαρβάρων, ήτο πλέον αργά.
Δέν υπήρχε, δι’ αυτούς, οδός έπιστροφής. Άπέμεινε μόνον ή οδός τής ήττης. Ή οδός τής
καταισχύνης ένώπιον τής άδεκάστου ιστορίας.
Έπί τών κορυφογραμμών τής Πίνδου καί τού Μοράβα δέν συνετρίβησαν μόνον αί φασιστι
κοί όρδαί καί ή άλαζονεία τών ήγετών των, άλλ’ έκονιορτοποιήθη ό θρύλος περί τού άηττήτου
τών στρατιών τού "Αξονος.
Ή Νίκη τών Ελληνικών δπλων, ή πρώτη αύτή Νίκη τής παρατάξεως τών συμμάχων έλευθέριον Ααών, ύπήρξεν άποφασιστικής σημασίας διά τήν έκβασιν τού δλου άγώνος.
Ή γενεά τών Ε λλήνω ν τού 1940, ή όποια έχάρισεν είς τούς συμμάχους τήν πρώτην Νίκην
έπί τών όρέων τής ’Ηπείρου, όλίγους μήνας βραδύτερον, είς τό Ροΰπελ καί τό Περιθώρι καί τήν
Κούλαν — αυτήν τήν φοράν — διήνοιξε, δι’ ένός τιτανείου άγώνος, τήν οδόν τής οριστικής συντρι
βής τών φασιστικών ορδών τού "Αξονος.
Πέραν τής συντριβής τής ’Ιταλίας, ή όποια ουδέποτε συνήλθεν έκ τής ήττης της έπί τής
Πίνδου, είς τόν ύπεράνθρωπον αγώνα τής Ελλάδος όφείλεται καί ή άποδεκάτισις τής περιφήμου
Μεραρχίας τών Γερμανών άλεξιπτωτιστών είς Κρήτην, καθώς καί ή σημαντική φθορά τών έκλεκτών μεραρχιών τής Στρατιάς Λίστ είς τήν γραμμήν Μεταξά .

Ή έπί δίμηνον έντατική άπασχόλησις τής τρομερής Γερμανικής πολεμικής μηχανής εις τήν
Ελλάδα, έχάρισεν εις τήν Ρωσίαν δύο πολυτίμους μήνας άνακουφίσεως καί προπαρασκευής, οί
όποιοι διεδραμάτισαν άποφασιστικόν ρόλον εις τήν έκβασιν τοΰ πολέμου εις τό Ρωσικόν μέτωπον.
Ή επί δίμηνον άναβολή, συνεπεία τοΰ ήρωϊκοΰ άγώνος τής Ελλάδος, τής έπιθέσεως τοΰ
Χίτλερ κατά τής Ρωσίας, ύπήρξε μοιραία διά τά Γερμανικά δπλα. Διότι ό φοβερός Ρωσικός χειμών
έπρόλαβε καί έκαθήλωσε τά Γερμανικά στρατεύματα πρό τών πυλών τής Μόσχας, τοΰ Λένινγκραντ
καί τοΰ Καυκάσου,
Δύο μήνας πρό τής αυτοκτονίας του, ό Χίτλερ έλεγε:
«Χωρίς τάς δυσκολίας πού έδημιούργησαν οί ’Ιταλοί μέ τήν ήλιθίαν εκστρατείαν των κατά
τής Ελλάδος, θά είχα κτυπήσει τούς Ρώσους μερικάς εβδομάδας ένωρίτερον. Έάν ό πόλεμος, παρέ
μενε πόλεμος διεξαγόμενος άπό τήν Γερμανίαν καί όχι άπό τον Ά ξονα (δηλαδή καί τήν ’Ιταλίαν),
θά είχαμε δυνηθή νά επιτεθούμε κατά τής Ρωσίας άπό τής 15ης Μαΐου 1941. Τό δράμα, δΓ έμέ,
ήτο ή αδυναμία μου νά επιτεθώ πρό τής 15ης Μαΐου διά νά επιτύχω τό άποφασιστικόν πλήγμα».
Καί ό στρατάρχης Κάϊτελ γράφει συναφώς: «Έάν είχαμε εις τήν διάθεσίν μας δύο μήνας
πριν άπό αυτήν τήν φοβερόν έπίθεσιν τοΰ ψύχους, ή δψις τών πραγμάτων θά ήτο διαφορετική».
Έκ τών άνωτέρω, σαφές καθίσταται δτι τό «ΟΧΙ», τό όποιον έβροντοφώνησε, συνεπής προς
τήν 'Ιστορίαν καί τάς παραδόσεις της, ή Ε λλάς τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, άπετέλεσε τήν άρχήν
τοΰ τέλους διά τον Ά ξονα. 'Υπήρξεν ή άφετηρία τής συμμαχικής Νίκης.
’Αποτελεί Σταθμόν δχι μόνον διά τήν 'Ελληνικήν, αλλά καί διά τήν παγκόσμιον Ιστορίαν.
Διά μίαν είσέτι φοράν άπεδείχθη, άδιαφιλονικήτως, δτι ή ©εία Πρόνοια ώρισε τήν Ελλάδα
ώς προμαχώνα τών ελευθέρων ανθρώπων, άμυνομένων έναντι τών δυνάμεων τής βίας καί τοΰ σκό
τους καί τούς Έ λληνας θεματοφύλακας τών ύψηλοτέρων ιδανικών καί τών άκαταλύτων άξιών
τοΰ πολιτισμού, τών όποιων, άλλωστε, οί ίδιοι ύπήρξαν δημιουργοί.
Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 άνεδείχθημεν άξιοι τής παναρχαίας ιστορίας μας καί τών ήθικών επιταγών της.
Ήνοίξαμεν, ώς Έθνος, έν νέον ιστορικόν κεφάλαιον καί ένεκαινιάσαμεν μίαν νέαν μεγάλην
καί ένδοξον πορείαν προς πραγμάτωσιν λαμπρών Εθνικών όραματισμών.
Τήν πορείαν αύτήν ήκολουθήσαμεν, βραδύτερον, έπιτυχώς.
Μετά τήν Νίκην μας, αίμόφυρτοι, άλλ’ υπερήφανοι, καθημαγμένοι, άλλά πάντοτε μέ άκμαΐον τό ήθικόν, έπολεμήσαμεν τώ 1949 καί κατά τοΰ νέου συμμάχου τοΰ Ά ξονος, τοΰ κομμουνι
σμού. Ήναγκάσθημεν νά άντιμετωπίσωμεν τάς προφυλακάς τοΰ διεθνούς κομμουνισμού, εις τά
πεδία τών μαχών. Καί ένικήσαμεν καί πάλιν. Καί έχαρίσαμεν εις τον έλεύθερον κόσμον άλλην μίαν
Νίκην. Τήν πρώτην Νίκην κατά τοΰ έρυθροΰ φασισμού.
Ή έποποιΐα τοΰ 1940—49 έκινδύνευσε νά προδοθή. Μερικοί άνάξιοι ήγέται έκ τοΰ πολιτικού
κόσμου, ό όποιος ήκολούθησεν, άπεδείχθησαν άπρόθυμοι ή άνίκανοι νά κατοχυρώσουν τούς
καρπούς τών ώραίων έκείνων άγώνων καί νά άξιοποιήσουν τάς θυσίας.
Ό ήττημένος εις τά πολεμικά πεδία κομμουνισμός, άπόβλητος τής έθνικής οικογένειας,
έπεχείρησε νά έπανέλθη εις αύτήν διά νά τήν μολύνη καί τήν διαλύση, διά τής κερκόπορτας τής
συνοδοιπορίας. Παρ’ ολίγον θά εΐχομεν άπολέσει τό παν.
Εις τήν κρίσιμον ώραν ήλθεν ή 21-4-1967 διά νά άνακόψη τήν σήψιν. Διά νά περισώση
τούς καρπούς τών νικών μας. Διά νά άξιοποιήση τάς θυσίας. Διά νά συνέχιση καί όλοκληρώση
τήν άνοδικήν πορείαν, ή όποια έχει ώς άφετηρίαν τήν 28-10-40.
Ή λθεν ή 21η ’Απριλίου ώς θεματοφύλαξ τοΰ "Εργου τής γενεάς 1940—49.
Ή λθεν ώς σημαιοφόρος τής Έθνικής ένότητος τήν όποιαν έσφυρηλάτησαν οί άείμνηστοι
Εθνομάρτυρες Βασιλεύς Γεώργιος καί Εθνικός Κυβερνήτης I. Μεταξάς. Οί δύο φλογεροί Έθν
κοί ήγέται, οί όποιοι ήνωσαν τό Έθνος καί μαζί του έβροντοφώνησαν τό ΟΧΙ προς τούς βδελυρούς
έταίρους τοΰ Ά ξονος καί ώδήγησαν τήν Ελλάδα εις τήν οδόν τοΰ καθήκοντος καί τής θυσίας. Τής
Νίκης καί τής Δόξης.
Στρέφοντες εύγνώμονα τήν σκέψιν μας προς τούς ήμιθέους τοΰ 1940 καί τιμώντες τον άγώνα
καί τάς θυσίας των, ας όμόσωμεν δτι θά διαφυλάξωμεν ώς πολύτιμον έθνικήν ύποθήκην τό δίδαγμα
τής έποποιΐας των: Ό τι τό Έθνος μας, ήνωμένον, μεγαλουργεί.
Ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 είναι τό έπος ενός Ελληνισμού ήνωμένου, ομοφώνου, ομοψύχου
καί άγωνιζομένου ύπό ισχυρόν καί έμπνευσμένην Έθνικήν ήγεσίαν.
Διαφυλάσσοντες ώς κόρην οφθαλμού τήν ύπέροχον κληρονομιάν τής γενεάς τοΰ 1940, άς
βαδίσωμεν πλαισιούμενοι ύπό τών ιερών σκιών τών άτελευτήτων φαλάγγων τών έθνικών μας
ήρώων, τήν πάμφωτον λεωφόρον τών ώραίων καί μεγάλων πεπρωμένων τής φυλής. Ά ς οίκοδ
μήσωμεν τήν νέαν, εύημεροΰσαν, ισχυρόν, έλευθέραν καί μεγάλην Ελλάδα.
Ζήτω τό Έθνος!

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ
ΠΡΟΣ

Τ Ο Υ Σ Α Ν Δ Ρ Α Σ

Τ Ο γ

ΣΩΜΑΤΟΣ

Έ πί τη Εθνική Έπετείψ τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 απευθύνω,
προς όλους ύμάς θερμόν Πατριωτικόν χαιρετισμόν.
Και σας καλώ όπως άποτίσωμεν φόρον τιμής και^ ευγνωμο
σύνης προς τούς πρωτεργάτας τής ’Εθνικής έκείνης εποποιίας,
τον μαρτυρικόν Βασιλέα Γεώργιον τον Β' καί τον ’Εθνικόν Κυ
βερνήτην Στρατηγόν ’Ιωάννην Μεταξάν, καθώς καί τούς συμμαχητάς των ήρωας τής γενεάς του 1940.
’Αφιερώσατε τήν ζωήν καί τήν δρασιν σας εις τήν Υπηρεσίαν
των ’Εθνικών ’Ιδανικών, τά όποια ένέπνευσαν εκείνους καί τούς
ώδήγησαν προς τήν Ν Ι Κ Η Ν καί τήν Δ Ο Ξ Α Ν .
Ό ασφαλέστερος δέ τρόπος διά νά έπιτύχητε τούτο είναι νά
έξακολουθήτε περιστοιχίζοντες μετά του αύτοϋ, ώς μέχρι σήμέρον, ζήλου καί ’Εθνικού φανατισμού τήν Έπανάστασιν, ή
όποια άποτελεί τήν ’Εθνικήν Κιβωτόν διαφυλάξεως τών ώραίων
καί υψηλών ’Εθνικών ’Ιδανικών καί τον γνήσιον συνεχιστήν
τού ήρωϊκού πνεύματος καί τών ’Εθνικών όραματισμών τής
γενεάς τού 1940.
—ΖΗΤΩ ή 28η ’Οκτωβρίου 1940
— ΖΗΤΩ τό Έθνος.
Ό Γενικός Γραμματεύς
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ

2*Η ΦΚΤΛ&ΝΟΥ 1^ι*Φ

Η Μ €^ Η $ΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ!

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, Όπλΐται καί
Πολιτικοί Υπάλληλοι,
Παρήλθον τριάκοντα ολόκληρα έτη άπό τής
ομιχλώδους καί παγεράς έκείνης φθινοπωρινής
πρωίας, ότε ή Ελλάς διά τοΰ στόματος τοϋ Πρω
θυπουργού της, ύλοποιοΰντος πρόσταγμα 'Ιστο
ρίας χιλιετηρίδων, έβροντοφώνησε τό θρυλικόν
«Ο X I» εις τήν ιταμήν καί αυθάδη πρόσκλησιν
προς παράδοσιν.
Ή δέος καί έκστασιν προκαλοΰσα δραμα
τική καί ένδοξος συνέχεια έδόθη επί εξ μήνας υπό
συνθήκας έξόχως δυσχερείς εις τάς κορυφάς των
όρέων, τά ύψίπεδα καί τάς χαράδρας τής Έλληνικωτάτης Βορείου ’Ηπείρου, ένθα, υπό τήν σκέπην τής Μεγαλόχαρης, εις μίαν άποθέωσιν δόξης, έγράφη διά τοϋ αίματος των τέκνων τής Ε λ 
λάδος, τό περιώνυμον «Έπος τοϋ 1940», τής νεωτέρας μας 'Ιστορίας. Έ ξ ίσου έκθαμβωτική ύπήρξεν ή δόξα των Ελληνικών όπλων εις τά οχυρά
τής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί άργότερον εν
Κρήτη, ότε ή καθημαγμένη Ελλάς εύρέθη αντι
μέτωπος καί τής πανισχύρου τότε Γερμανίας.
’Αναμφίβολος ολίγοι λαοί έχουν νά έπιδείξόυν περιόδους τής εθνικής των 'Ιστορίας τής
ολκής καί λαμπρότητος τής 28ης ’Οκτωβρίου
1940.
Έ ν μέσφ τής έπικρατούσης τότε, εις τήν
περινέφελον Ευρώπην, απαισιοδοξίας έκ τής
εύνοϊκής υπέρ των εχθρικών δυνάμεων τροπής
τών πραγμάτων καί τής καταθλιπτικής παρουσίας
τοϋ κατακτητοϋ, εις τον μικρόν τοϋτον τόπον τήςαθανασίας καί τοϋ μεγαλείου, ήκούσθη διάτορος
ή πρώτη ιαχή τής νίκης, ήτις άνεθέρμανε τάς
ψυχάς τών ύποδούλων. Πρός γενικήν κατάπληξιν
έχθρών καί φίλων, ή δράξ τών μαχητών ήμφεσβήτησε τό άήττητον τοΰ αντιπάλου.
Τό αίσθημα τής έλευθερίας, τό τόσον έν
τονον παρ’ Έλλησιν, είναι φοβερά δύναμις. Κα
θολικόν αίτημα καί εξουσία άμιετακίνητος τής
ψυχής καί τοϋ πνεύματος, είναι συνυφασμένον μέ
αυτήν ταύτην τήν ύπόστασιν καί ουσίαν τής
ζωής, ώς συνειδητόν πύκνωμα τοΰ διαρκώς άναγεννασθαι καί μεταρσιοϋσθαι εις σφαίρας άνωτέρου βίου.
Ουτω θεωρουμένη ή 28η ’Οκτωβρίου, προ
βάλλεται εις τά όμματα τής άνθρωπότητος ώς
αδυσώπητος σύγκρουσις τοϋ αιωνίου πρός τό
παροδικόν καί ώς θρίαμβος καί πανηγυρική έπιβεβαίωσις τών μεγάλων αξιών καί ιδανικών, τά
όποια έξέθρεψαν τάς γενεάς τών Ελλήνων καί
εις τήν Πατρίδα μας εύρον άκραν δικαίωσιν.
Έ τι δύναται νά θεωρηθή καί ώς άνακύκλησις
μοναδικών στιγμών τής Ελληνικής ψυχής ·καί

τής ενδόξου μακραίωνος 'Ιστορίας μας, κστά τήν
τραγικήν πορείαν τής πτώσεως καί τής ανόδου
τοΰ γίγνεσθαι καί μεγαλουργεΐν τής φυλής.
Προγονική επιταγή, εις θεσπέσιον άσπασμόν
παρελθόντος καί παρόντος, ή Ελλάς μετέστη εις
μυθικόν ηρώα κατασυντρίψασα τον καταφανώς
εις άνδρας καί μέσα ύπερέχοντα άντίπαλον.
Έ ν τή καθόλου διεξαγωγή τοϋ μεγάλου πο
λέμου, ή 28η ’Οκτωβρίου άξιολογεΐται ώς «έν
τιμος θητεία» καί μοναδικόν ίσως φαινόμενον εις
τήν παγκόσμιον ιστορίαν, εις τάς σελίδας τής
οποίας ή Ελλάς κατέχει δικαιωματικώς θέσιν
κορυφαίας έν μέσω τής χορείας τών έλευθέρων
έθνών.
Πρωτοπόρον εις Εθνικούς αγώνας, τοϋ πο
λέμου μετέσχεν ήρωϊκώς καί τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής. Ά πό τών πρώτων ήμερών συνεκρότησε στρατό νομικά αποσπάσματα, άτινα ένετάχθησαν εις τάς Μονάδας τής πρώτης γραμμής
τοΰ μετώπου. "Ιδρυσε τάς Άνωτέρας Διοικήσεις
Χωρ /κής Κορυτσας καί Άργυροκάστρου καί
έγκατέστησεν υπηρεσίας Χωρ/κής εις τάς άπελευθερωθείσας περιοχάς. Έ ξ άλλου, αί Ύπηρεσίαι Χωρ /κής είργάσθησαν άόκνως διά τήν από
λυτον επιτυχίαν τής έπιστρατεύσεως τών εφέ
δρων, ήτις άπετέλεσε στοιχεΐον αίφνιδιασμοΰ διά
τον εχθρόν.
Πολλοί τών πρωταγωνιστών τοΰ σκληροΰ
καί ενδόξου εκείνου άγώνος άπήλθον εις τήν
αιωνιότητα. Πολιοί καί σεβάσμιοι άγωνισταί
εύρίσκονται είσέτι έν μέσω ήμών.
"Ετεροι, έκ τών νεωτέρων, δαφνοστεφείς
ήγήτορες έν τώ μετώπω, νΰν συνετοί οίακοσιρόφοι; κατευθύνουν, μέ έπί κεφαλής τόν άκαταπόνητον έπαναστάτην καί αναμορφωτήν Πρωθυ
πουργόν κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, λίαν έπιδεξίως τάς τύχας τοϋ "Εθνους εις τήν λεωφόρον
τής προόδου, τής ευημερίας καί τής ειρήνης έν
έλευθερία.
Αί γενεαί παρέρχονται, άλλά τό θρυλικόν
ΟΧΙ, τό θαϋμα τοΰ 1940, καρπός ένότητος τοϋ
"Εθνους, ώς μνήμη καί ώς ιδέα, πάντοτε νέον καί
ζωντανόν, παραμένει διά τούς "Ελληνας πηγή
άκένωτος ψυχικών δυνάμεων καί έμπνεύσεως ώς
καί πυξίς αλάθητος πλεύσεως τοΰ "Εθνους «ές
αεί».
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!
Ό ’Αρχηγός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
’Αντιστράτηγος

Η ΓΕΝΕΕΙΕ
ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΕΛΑΗΝΙΕΜΟΥ

Δ. ΤΣΑΚΩΝΑ
Ύφ ργοΰ Προεδρίας Κ/σεως

έκείνης, «χαράν καί πόθον όλων τών Ελλήνων».
Ύ π’ αυτήν δθεν τήν άδυσώπητον φυλλορροήν
τοΰ Βυζαντίου έκτεθειμένου εις τήν ταυτόχρο
νον πίεσιν τής Δύσεως καί τήν πνικτικότητα
τής ’Ανατολής, γενναται ή Νεοελληνική εθνική
συνείδησις μέ τήν τραγικήν Μοίραν τής έλεφαντιάσεως τοΰ Κρατιδίου τοΰ Μυστρα καί τής
Νίκαιας. Ούτε ολίγον ούτε πολύ, τήν στιγμήν
καθ’ ήν φραγκοκρατεϊται ή Κωνσταντινούπολις
καί ό Πορθητής ΐσταται παρά πόδας εις τήν
άντιπέραν αύτής δχθην, άλλά καί επί τής Ευρω
παϊκής άκτής, τό κρατίδιον τοΰ Μυστρα καί ή
Αυτοκρατορία τής Νίκαιας συνθέτουν ύπό τό
II. —Ό Πλήθων - Γεμιστός καί ή Σχολή τοΰ βάρος τών ιστορικών συμπιέσεων τήν Σπαρτια
τικήν άρετήν καί τό Πλατωνικόν ιδεώδες, ΐνα
Μυστρα, οί «Έλληνίζοντες», εκπροσωπούν τήν
αυτομεταποιηθοΰν εις Βυζαντινήν αυτοκρατο
άναβίωσιν τοΰ Ούμανισμοΰ. Εις στιγμήν ύπερτάρίαν μέ εθνικήν νεοελληνικήν υφήν. Καί ύπ’
της δοκιμασίας, δτε ή Βασιλεύουσα περιήλθεν
αύτήν τήν συμβολικήν μεγένθυνσιν τοΰ ρόλου
εις χεΐρας των Φράγκων κατακτητών (1204)
των οί Παλαιολόγοι άπό Μυστρα άποβλέπουν
οί «Έλληνίζοντες» ύπό τον Πλήθωνα Γεμιστόν
πρός τάς ’Αθήνας, ενώ άπό τής Νίκαιας διευκο
χωρούν μετά ταΰτα εις οίονεί στρατιωτικόν
λύνουν τήν άπελευθέρωσιν τής Κωνσταντινου
σύνδεσμον νεοελληνικής άναγεννήσεως. Εις τήν
πόλεως. Ρωμαντικόν οπωσδήποτε τό έγχείρημα,
αυτοσυγκέντρωσιν καί αυτοεξορίαν τής Επαρ
μέ άχλύν ονείρου, δπερ πραγματοποιείται εις
χίας καί κατ’ έπέκτασιν τής γεωγραφικής των
μίαν κατ’ εξοχήν σπαρτιατικήν πορείαν ούμανιύπάρξεως οί «Έλληνίζοντες» συγκροτοΰν τό
στικής έπανατοποθετήσεως τής ζωής· άλλά
Δεσποτατον τοΰ Μυστρα, τό Βασίλειον τής Ν ί
ίστορικώς θά έδικαιολογεΐτο ή άναμονή τοΰ
καιας, τό Δεσποτατον τής ’Ηπείρου καί τήν
Μοιραίου; Εις τάς Μεγάλας, τάς τραγικάς στιΑυτοκρατορίαν τής Τραπεζοΰντος. Δέν είναι
γμάς προκεχωρημένου κινδύνου ή παρακμής
«επαρχιακή» υπεροψία των ή σθεναρά θέλησις
ό Ελληνισμός άναμετραται μέ τό χάος καί
προς έπανίδρυσιν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
λόγω ισχυρών καταλοίπων τ ή ς . Ελληνιστικής
ύπό Ελληνικόν, άκριβέστερον είπεΐν, Ν ε ο ε λ 
εποχής τό αίτημα τής έλεφαντιάσεως άναθρώλ η ν ι κ ό ν εθνικόν χαρακτήρα. Είναι περισ
σκει. 'Ως έλεφαντίασιν εννοώ ούχί επεκτατικήν
σότερον τούτου ή εθνική έγρήγορσις, ήτις διακαί άλογον κίνησιν πρός τά έξω τοΰ Έλληνισμοΰ,
λεκτικώς. έκβιάζεται νά άνεμετρηθή με τήν
άλλ’ άντιθέτως προσπάθειαν αύτοπειθαρχήσεως
’Ασίαν καί τήν Δύσιν. Ά λ λ ’ αυτήν τήν φοράν
καί επικυριαρχίας τοΰ ήθικώς καί γεωγραφικώς
ή άναμέτρησις αΰτη— άντιθέτως πρός τό παρά
παρακμάζοντος έσω ήμών. Καί τήν στιγμήν
δειγμα τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου — δέν προκαλεΐται
μόνον έκείνην άπεργαζόμεθα θεωρίας επαναστα
άπό τόν Ελληνισμόν. ’Εξωθείται καί άπό τήν
τικός. Ύ π’ αύτήν δθεν τήν άσφυκτικήν λογικόεισβολήν τήξ ’Ασίας, ή όποια καταλαμβάνει
τητα τοΰ Πορθητοΰ καί εν όψει τοΰ'επιταφίου
καί σφυροκοπα τά άκριτικά σύνορα τοΰ Βυζαν
τής 'Αλώσεως τά στρατεύματα τοΰ Πελοποννητίου, έπαπειλοΰσα αυτήν ταύτην τήν Μυθικήν
σιακοΰ άστεως άποβλέπουν εις τάς ’Αθήνας καί
Πρωτεύουσαν τοΰ Νέου Έλληνισμοΰ Κωνστανδιευκολύνουν τήν νικηφόρον είσοδον τής Νιτινούπολιν, Λατινικόν Status Quo τής στιγμής

I. — Ή οίμωγή τής 'Αλώσεως (1453) ελάχιστα
συνέβαλεν εις τήν συνειδητοποίησιν των πνευ
ματικών πεπρωμένων τοΰ Γένους. "Ηδη ό Νέος
Ελληνισμός είχε διχασθή άπό τήν δραματικήν
άντίθεσιν δύο έπαναστάσεων εξ ίσου βιαίων.
Οί «Έλληνίζοντες» τοΰ Κινήματος τοΰ Μυστρα
άντιτίθενται σφοδρώς εις τον «’Ορθόδοξον»
στοχασμόν των καλογήρων τής ’Ανατολής.
Περί τάς δύο ταύτας επαναστάσεις, αΐτινες δέν
γεφυρώνονται εις τήν συνείδησιν τοΰ αγνώστου
δημοτικού ποιητοΰ, θά οίκοδομηθή ή δραματική
μυθογραφία των νεωτέρων χρόνων.
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καίας εις Κωνσταντινούπολιν. Καί αντί Βυζαν
τινής αύτοκρατορίας επανιδρύεται έλληνικόν
«άστυ» νέων Τριακοσίων εκ Μυστρά Σπαρτια
τών- διότι έπί των έπάλξεων τής Ίερας Πόλεως
πρέπει - ώσπερ νεώτερος Λεωνίδας - νά άποθάνη
ό Παλαιολόγος. Πίπτει ό στρατωτικός καί πολι
τικός ήγήτωρ τοϋ Ουμανιστικού Μύθου - κατά
τήν μαρτυρίαν τοϋ Φραντζή - μέ την σπάθην άνά
χεΐρας, ακριβώς, όπως ό Λεωνίδας. Ά λλα μέ
μίαν διαφοράν: ότι ό θάνατός Του «εις τόν θρή
νον τής Κωνσταντινουπόλεως» θά έπικαλυφθή
από μεσσιανικός - άνατολικάς δοξασίας «κατόπιν
έντολής τοϋ Θεοϋ δΓ άγγέλου μεταβιβασθείσης».
Καί τοϋτο, διότι ό Κωνσταντίνος συστοίχως
πρός τόν Λεωνίδαν, ύπήρξεν έ ξ α ί ρ ε σ ι ς
άγωνισθεΐσα νά ύπερακοντίση τά όρια τής
ΐσχυούσης πραγματικότητος ζών ύπό τήν άμφίβολον πάντοτε προϋπόθεσιν τοϋ πραγματοποιή
σιμου. Παρά ταΰτα δέν παύει ό Μυστρας νά άποτελή έθνικήν έγρήγορσιν, τελειοΐ τόν σχημα
τισμόν τοϋ νέου "Εθνους, όπερ, έστω καί ώς
μειοψηφία, λαμβάνει συνείδησιν τοϋ έαυτοΰ του
έκ τής εισβολής τής Φραγκοκρατίας. Μέχρι τής
προβολής τοϋ Κινήματος τών «Έλληνιζόντων»
άπό τό Δεσποτάτον τοϋ Μυστρα, τής ’Ηπείρου,
τής Τραπεζοΰντος ή τής Νίκαιας ή έννοια «ρα
γιάς» αρχεται προεργαζομένη τήν μόνην «άνθοΰσαν» πραγματικότητα εις τήν κατεχομένην
Μικρασίαν, ενώ ή λέξις «Έλλην» είναι άπήχησις
κόσμου μεμακρυσμένου ύπό ήμιθεϊκόν περιεχόμενον. Ό Μυστρας γεννά εις τόν έναγώνιον
τοκετόν του τήν έννοιαν «Νέος Ελληνισμός»
μέ σαφή έθνικήν πρόθεσιν, μέ πρόγραμμα στρα
τιωτικής κρούσεως καί τελικόν αίτημα τήν
άναβίωσιν τής αύτοκρατορίας. Τά στρατεύματα
“ τινα πραγματώνουν τό οίστρηλάτημα τοϋ Γε
μιστού εις τήν Φραγκοκρατουμένην Κωνσταν
τινούπολή μέ έπικεφαλής τούς Παλαιολόγους,
δέν άσκοΰν ιμπεριαλισμόν, μηδέ κατάκτησιν.
Είναι αί δυνάμεις τής άναγεννωμένης δημοκρα
τίας, είναι τό πνεύμα τοϋ Κλασσικού Λόγου,
όπερ θέλει - οΰτω παρωχημένος - ν’ άναμετρηθή
μέ τόν Ανατολικόν Στοχασμόν (κατ’ ουσίαν
οί Φράγκοι δέν είναι διά τούς Ελληνίζοντας
Ούμανιστάς παρά αί Δυτικαί προφυλακαί τής
Ασίας), είναι ή Μορφή, ήτις συγκρούεται μέ τό
Άμέγεθες καί τό Στατικόν, είναι τό αίτημα τής
ένεργητικής προσωπικότητος, όπερ άντιπαθεΐ
τήν ίσοπέδωσιν καί τήν άμορφίαν. Ή κίνησις
τών ούμανιστών έναντιοϋται εις τούς Φράγκους
καί ταύτοχρόνως αναχαιτίζει τήν προελαύνουσαν ίσοπέδωσιν τής ’Ασίας, ήτις άμεγέθης καί
φρικτή κινείται πρός τ ή ν ' Βασιλεύουσαν. Εις
τελευταίαν ανάλυσιν, άπό κοινωνιολογικής
απόψεως, ή κροϋσις Μυστρα είναι τό κοινοτικόν
Εθνικόν αίσθημα τών Ελλήνων, όπερ έρχεται
νά συντρίψη τήν κοινοβιακήν ίσοπέδωσιν τής
Ανατολής καί τόν «ραγιαδισμόν». Διά τοϋτο
καί τό κίνημα αύτό είναι δημοκρατικόν. Συνδέε
ται καί έκτρέφει τό Εύρωπαϊκόν κλίμα, όπερ
απεργάζεται τήν πτώσιν τών άνεθνικών αύτοκρατοριών καί τήν διάσπασιν τής άπολύτου
ταξικής συνοχής τής Τουρκοαπειλουμένης
Νεοελληνικής 'Ορθοδοξίας, ή όποια ώς έν
Κοινοβίφ βιοϋσα ΐστατο έπέκεινα τής Οικονο
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μίας εις τόν χώρον τής αύστηράς άσκητικότητος τής Δύσεως, πτώσιν όμως, ή όποια κατά τινα
τρόπον σημαίνει.
III.— Ά λ λ ’ ό ιδεολογικός κόσμος τοϋ Γ. Γεμιστοϋ - Πλήθωνος θεωρητικού άρχηγοϋ τών «Έλληνιζόντων» ούδαμώς εύθυγραμμίζεται πρός τό
πνεύμα τών Παλαιολόγων. Οϋτω ή μία «έπανάστασις», ήτις άπεργάζεται τήν νεοελληνικήν έθνι
κήν συνείδησιν αυτοδιχάζεται έπικινδύνως. Ό
Γεμιστός έπεκτείνων τήν ούμανιστικήν άντίληψιν ζωής τοϋ έκ Καλαβρίας "Ελληνος Μοναχού
Βαρλαάμ (1338) άντιπροσωπεύει εις τό νεοπλα
τωνικόν κήρυγμά του τήν έπιστροφήν τών νεωτέρων Ελλήνων εις τήν άρχαιότητα. Μισεί θανασίμως τό καλογηρικόν πνεϋμα τής ’Ανατολής
καί θεωρεί τήν ’Ορθοδοξίαν παθητικήν δύναμιν
έξ άντικειμενου ανίκανον νά άναγεννήση τό
Νεοελληνικόν ’Έθνος καί νά τό όδηγήση εις τά
πεπρωμένα του. Διασπών τά δεσμά τοϋ ’Εκκλη
σιαστικού ’Αριστοτελισμού προητοίμαζε μέ τόν
σύμμετρον καί έλεύθερον στοχασμόν του τήν
έθνικήν άφύπνισιν τών νεωτέρων Ελλήνων,
άλλά καί ταύτοχρόνως τήν νεοελληνικοποίησιν
τής έννοιας «άνθρωπος», ήτις έπρόκειτο μετ'
ολίγον νά προβληθή εις τήν Δύσιν ύπό τό ένδυ
μα τής ’Αναγεννήσεως. Εις μίαν έθνικώς κρίσιμον στιγμήν, όπου ό ορθόδοξος στοχασμός
άπό κοινωνιολογικής άπόψεως έκμηδενίζεται
εις τήν άδράνειαν τών Μονών τής ’Ανατολής
ή κάπου μεταξύ «Ζηλωτών» καί «Ησυχαστών»
(γεγονός όπερ διευκολύνει τήν κάθοδον τοϋ
Πορθητοϋ εις τήν Βασιλεύουσαν) ό Γεώργιος
Γεμιστός ή Πλήθων ύψώνει τήν σημαίαν τής
έθνικής άντιστάσεως καί ύπό μανδύαν στρατιω
τικής κρούσεως συγκεντρώνει όλους τούς έλευθέρους Ελληνας, διά νά δώση τήν νέαν μάχην
τών Θερμοπυλών εις τήν Ίεράν Κωνσταντινούπολιν. «Νά γενήτε σάν τόν αετό - έλεγε ό Γεμι
στός - πού είναι όρνεο ήγεμονικό καί δέν έχει
άνάγκην άπό τά καμώματα καί τά χρυσαυγή
στολίδια ένός παγωνιού, τοϋ συμβόλου αύτοΰ
τής ’Ανατολής.» Καί ύστερα, άποτεινόμενος εις
τόν Δεσπότην τής Πελοποννήσου Θεόδωρον,
έτόνιζε; «Μή ξεχνάς, πώς δέν έπιτρέπεται, ούτε
στά άτομα, ούτε στούς λαούς, ούτε στά κράτη
νά χάνουν τήν τελευταία των έλπίδα».
Ο στρατός είναι δι’ αύτόν ή δύναμις, ένώ διά
τούς Παλαιολόγους οί μισθοφόροι έξαρκοΰν.
«Ούδέν υπάρχει άτοπώτερον τοϋ καταπιέζειν
μέν τούς ιθαγενείς, προσδοκάν δέ τήν σωτηρίαν
άπό ξένων μισθοφόρων». Καί μόνον διά τής
δυνάμεως δύναταί τις ν’ άναμετρηθή μέ τήν
Ασίαν. Καί ή δύναμις^επέκεινα τοϋ Έθνικοϋ
στρατοϋ προσωποποιεΐται καί εις τήν ιδανικήν
διαμόρφωσιν τοϋ Κράτους. Τό Κράτος - κατά
τόν Γεμιστόν - δέν έρείδεται εις τήν πολιτικήν
ισότητα, άλλ’ εις τήν ιδέαν τής διοικητικής
άρμοδιότητος. Προϋπόθεσις πόσης δημοκρατίας
είναι ή πεφωτισμένη ολιγαρχία τών ικανών,
έν είδος πνευματικής άριστοκρατίας. Ή έπαναστατική αΰτη ιδεολογία είναι καί ή δυναμική
κροϋσις τής νεοπλατωνικής δημοκρατίας τοϋ
Γ εμιστοϋ.
Ή ιδεολογία τοϋ Γεμιστού, ήτις προωθεί τή\

περιτείχισιν τοϋ Ίσθμοΰ καί άποσκοπεΐ εις τήν
οικονομικήν καί στρατιωτικήν αύτάρκειαν τοΰ
Νέου Ελληνισμού, ιδίως ώς κρατικής όντότητος,
συνιστά τόν θεμιτώτερον γάμον Πλατωνισμού
καί Μεσαίωνος, ιδίως από τής άπόψεως, ότι ό
διανοητικός έπαναστατισμός τοΰ Γεμιστού
μόνον εις τόν Ελληνικόν Μεσαίωνα ήδύνατο
νά άποδώση τά ακραία κοινωνικά του έπιτεύγματα καί νά προετοιμάση τήν πανεθνικήν καί
οίονεί σοσιαλίζουσαν μετάβασίν του εις τούς
νεωτέρους χρόνους. Διά τοΰτο καί ζητεί μίαν
ριζικήν λύσιν τοϋ αγροτικού ζητήματος ύπό τό
σύνθημα «ή Γή εις τούς καλλιεργητάς της».
Ούδαμώς θεωρεί τόν γεωργόν ταυτόσημον προς
τήν δουλείαν καί τήν ακτημοσύνην. Τούναντίον
μάλιστα διαβλέπει σαφώς, ότι ή παράτασις τής
δουλείας καί τής άκτημοσύνης θά έπιτείνη τήν
εσωτερικήν κοινωνικήν ταραχήν καί δή κατά
τρόπον, ώστε νά καταστή άδύνατος ή άμυνα κατά
τής Δύσεως καί τής έπαπειλούσης ’Ασίας. «Τήν
γήν άπασαν ώσπερ ίσως έχει κατά φύσιν κοινήν
άπασι τοΐς ένοικοϋσιν είναι». ΔΓ αυτό καί είς
τό σύστημά του παρεχώρει είς οίονδήποτε τό
δικαίωμα τής σποράς, άνοικοδομήσεως καί
έμφυτεύσεως ύπό τήν μοναδικήν προϋπόθεσιν,
δτι διά νά θεωρήται ιδιοκτήτης τής γής οφείλει
νά μή τήν παραμελή, άλλά νά τήν καλλιεργή
ό ίδιος. Αυτό τό οίονεί σοσιαλιστικόν ιδανικόν
- προϊόν έπιδράσεως τοΰ αρχαίου "Αστεως, καί
ιδία τής Πλατωνικής Σκέψεως - ό Γεμιστός προσέδενε είς ένα αριστοκρατικόν πολιτειακόν
σχήμα. Έάν όλοι οί άνθρωποι καί ίδίως οί Νεοέλ
ληνες έχουν ισότητα δικαιωμάτων ώς πρός τήν
έξωτερικήν τέλεσιν τής ζωής των, τούτέστιν
είς τήν ένάσκησιν τής υλικής των ζωής, αυτό δέν
σημαίνει δτι τήν Μοίραν τής Πολιτείας πρέπει
νά τήν κατευθύνη ή ποσότης, ό αριθμός. Ή
ιδέα τής διοικητικής άρμοδιότητος πρυτανεύει
καί ή πνευματική αριστοκρατία, δηλαδή ή τάξις
των φιλοσόφων καί στρατιωτικών αρχόντων
- είς τό σύστημα τοΰ Γεμιστοΰ - άναδέχεται τήν
διακυβέρνησιν, άμυναν καί ασφάλειαν τής χώ
ρας. 'Ως δευτέραν τάξιν τοποθετεί τούς παραγω
γούς, τήν τών γεωργών, αμπελουργών, ποιμένων
καί ώς τρίτην τούς χειροτέχνας, εμπόρους, μικροπωλητάς κ.λ.π. Τά προϊόντα τής εργασίας,
ώς λόγου χάριν τά σιτηρά, οίνος, έλαιον κ.λ.π.
πρέπει νά διαιρούνται είς τρία καί νά δίδηται
έν είς τόν εργάτην, τόν παραγωγόν (γεωργόν
ή κτηνοτρόφον), τό δέ έτερον είς τούς ίδιοκτήτας
τών άροτήρων, τών αμπέλων, τών ποιμνίων καί
τών άλλων κεφαλαίων τής εργασίας, καί τό τρί
τον μέρος είς τό δημόσιον διά τήν συντήρησιν
τών στρατιωτών καί κυβερνώντων.Έάν συμπέση,
ώστε ό παραγωγός νά είναι καί ιδιοκτήτης τών
κεφαλαίων τής έργασίας, λαμβάνει τά δύο τρίτα,
δπως καί τό Δημόσιον, δταν τύχη νά είναι κεφαλαιοδότης. Ουτω ολόκληρος ή πολιτική αύτοΰ
βασικώς έστρέφετο κατά τής μεγάλης αγροτικής
ιδιοκτησίας καί ταύτοχρόνως άπεσκόπει εις τήν
περιφρούρησιν τής οικονομικής αύταρκείας
τοΰ Έλληνισμοΰ. Αί εισπράξεις καί αί δαπάναι
γίνονται είς αύτούσια προϊόντα, συνεπώς ή
ανάγκη τοΰ νομίσματος αποβαίνει ελάχιστη.
Τό εισαγωγικόν έμπόριον δέν ήμπορεϊ εΐμή νά

είναι σφόδρα περιωρισμένον, διότι ή Πελοπόν
νησος έπαρκεΐ καθ’ όλα είς έαυτήν καί δέν
έχει άνάγκην νά είσάγη είμή σίδηρον καί όπλαταΰτα δε ήμπορεϊ νά άνταλλάση διά τοΰ άφθονου
αυτής μαλλιού, λίνου, βάμβακος καί βύσσου.
Οΰδέν ήττον ό Γεμιστός επιτρέπει μέν είς τούς
πολίτας καί είς τούς ξένους τήν άτελή εισαγω
γήν ώφελίμων άντικειμένων, επιβάλλει όμως
βαρύ τέλος είς τήν εξαγωγήν παντός δ,τι δύναται νά άναλωθή έπωφελέστερον έντός τής Χώ
ρας, ΐνα εξασφάλιση τάς εσωτερικός αυτής
άνάγκας.
Εις τί κατατείνει ή κοινωνικώς προοδευτική
αυτή πολιτική τοΰ Γεμιστοΰ ήτο εμφανές· επι
θυμεί νά δώση χώρον είς τήν άξιοποίησιν τοΰ
Έθνους δπερ νά ύπηρετή τό Έθνος καί νά προβάλλη τόν πολιτισμόν του επέκεινα μιμήσεων
χάρις εις τήν αύτάρκειαν τής οικονομίας του
κοί τόν αύτοπροσδιορισμόν τής πολιτιστικής
του ζωής. Μεταποιεί τόν θεοκρατικόν τύπον
τοϋ Βυζαντίου είς έλευθέραν έθνικήν συνείδησιν
καί τήν έννοιαν τοΰ Μοναχού άντικαθιστά μέ
τήν ιδανικήν έκφρασιν τοΰ Πολίτου. Τό κλασ
σικόν μέτρον ύποκαθιστά τήν Θείαν ’Αρετήν
καί έν ταύτώ προσλαμβάνει κοινωνικώς προο
δευτικός άναλογίας.
Κατ' αυτόν τόν τρόπον τήν ώραν, καθ’ ήν ή
Δύσις είς τήν θέσιν τοΰ Έθνους έτοποθέτει άκόμη τήν Αύτοκρατορίαν, τήν. έννοιαν «δικαιοσύ
νη» ήννόει ώς Φεουδαρχίαν καί έβλεπε τόν
Ούμανισμόν, κατ’ ομιχλώδη τρόπον, τούτέστιν
ούχί ώς κοινωνικήν έπανάστασιν, άλλ’ ώς αι
σθητικήν κατά τό μάλλον ή ήττον σύλληψιν,
ό Πλήθων προητοίμαζε έκ τών στενωπών φρου
ρίων τοΰ Μυστρά τόν Νεοελληνικόν Εαυτόν
διά μίαν έπανάστασιν, ήτις ήτο ταύτοχρόνως
διακονία είς τήν τραγικήν εύγένειαν τοΰ Πνεύμα
τος. Δηλαδή κατά τήν ώραν καθ’ ήν ή Βασι
λεύουσα είχε ζωσθή άπό Δύσεως καί ’Ανατολής
ό Γεμιστός έπρεπε κατ’ άνάγκην νά συνεργασθή
άπό τά «Δεξιά» μετά τής δυναστείας τών Παλαιολόγων, ΐνα περισώση διά τό Έθνος παρά τήν
έλεφαντίασιν καί μίαν έντιμον ήτταν. Ύπό τήν
καθολικήν παρακμήν, τήν ληστείαν καί τήν
πειρατίαν καί ένώ οί χρονογράφοι παραλληλί
ζουν τό τέλος τοΰ Βυζαντίου πρός τήν Διοίκησιν
τών ’Οθωμανών πασσάδων, ό Νέος Ελληνισμός,
παρά τούς οίουσδήποτε διχασμούς του, καί ένώ
γεωγραφικώς άπομακρύνεται άπό τήν Μικρασίαν καί τήν Δύσιν, κερδίζει τήν έγρήγορσιν
τής έθνικής του αυτοσυνειδήσεως. Είναι τής
Μοίρας τοΰ Νεοελληνικού Πνεύματος καί ό
πλέον κλασσικός στοχασμός νά καταλήγη εις
ρομαντικόν έκχύλισμα καί άχαλιναγώγητον
κλαυθμόν. Ή ’Αναγέννησις τής Ελληνικής
Φιλοσοφίας διά τοΰ Λόγου άντιπαλαίει πρός τό
θρησκομανές κοινόβιον τών Βυζαντινών κατα
λοίπων μέ τήν διαφοράν, δτι τό Μέτρον της δέν
είναι άπλώς φιλελεύθερον, άλλά καί κοινωνικώς
προοδευτικόν καί Εθνικόν συνάμα. Ή Κωνσταν
τινούπολή συμβολίζει τό γήρας τής Ελλάδος,
ένώ είς τήν Σπάρτην έπανευρίσκεται διά τοΰ
Πλήθωνος ή Ελλάς εις τήν αίωνίαν νεότητά της.

Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Oi κάτοικοι τής γωνίας αυτής τοϋ πλανήτου
μας αποκτούν πλήρη συνείδησιν τής μοναδικότητός
της, μόνον όταν εξαπολυθούν εις τόν κόσμον. Τότε
αντιλαμβάνονται ότι είναι ή ωραιότερα των πατρί
δων. Καί ήμπορούν νά αισθανθούν την άξίαν τής
φυλής, άπό την οποίαν κατάγονται, μόνον όταν
στρέψουν τά βλέμματά των πρός τό παρελθόν τού
άνθρωπίνου γένους. Τότε διαπιστώνουν πόσα τής
οφείλει ό σύγχρονος πολιτισμός. Διότι, πράγματι,
ούδεϊς άλλος λαός εις τήν διαδρομήν των αιώνων
έχει άποθέσει τόσον έντονον τήν σφραγίδα του επί
τού παρόντος, όσον ό ελληνικός.
Πέντε περίπου χιλιετίαι έχουν διαρρεύσει, άφ’
ότου ή άνθρωπότης έξήλθεν άπό τό σκότος τού
πρωτογονισμού. Καί κατά τό διάστημα τούτο έδημιουργήθησαν καί έξηφανίσθησαν μεγάλαι αύτοκρατορίαι καί μεγάλοι πολιτισμοί. Ά π ό τήν σκηνήν
τού παλαιού κόσμου έπέρασαν καί προσέφεραν ό,τι
ήδύναντο Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Χιττϊται, Ά σ σύριοι, Πέρσαι, 'Εβραίοι, Φοίνικες, Έτρούσκοι,"Ελ
ληνες καί Ρωμαίοι. Συνεδέθησαν γεωγραφικώς με
ταξύ των, ύπέστησαν παντοίας άλληλεπιδράσεις με
τήν εμπορικήν έπικοινωνίαν, με τάς θρησκευτικός
δοξασίας, με τά δημιουργήματα τής καλλιτεχνικής
εύαισθησίας των, μέ τά πολιτικά πεπρωμένα των.
Αί εφευρέσεις καί τά επιτεύγματα κάθε παλαιοτέρου
πολιτισμού, έγονιμοποιούσαν τήν σκέψιν καί τό
έργον των πολιτισμών, πού ήρχοντο. Ό χρόνος
όμως έξεμηδένισε τό μεγαλύτερον μέρος των έπιτεύξεών των.

τής άποφασιστικής σημασίας, τήν οποίαν άπέκτησεν ή Ελλάς εις τήν διαμόρφωσιν τού λεγομένου δυ
τικού πολιτισμού, είναι ό όγκος τού Θησαυρού λέ
ξεων, πού έδανείσθη ό νεώτερος κόσμος άπό αύτήν.
Οί παγκοσμίου χρήσεως όροι, «φιλοσοφία», «ιστο
ρία», «μαθηματικά», «πολιτική», «άρχιτεκτονική»
«ποίησις», «χορός», «μονομαχία», «δημοκρατία»,
«βαρβαρότης», «θεωρία», «άτομον», κ.λ.π. είναι έλληνικοί καί διατηρούν καί διά τόν σύγχρονον άν
θρωπον τήν έννοιαν, τήν οποίαν προσέδωκαν εις
αύτούς οί "Ελληνες.
Ή ελληνική σκέψις άνεπτύχθη εύρέως καί έλευθέρως, χωρίς νά περιορίζεται άπό γραπτούς κανό
νας, άπό ύποχρεωτικάς δοξασίας ή άπό δόγματα.
Οί μόνοι νόμοι, εις τούς όποιους ύπετάγη, ήσαν οί
νόμοι τής σαφήνειας καί τής λογικής. Καί εις αύτό
οφείλεται τό ότι αί έννοιαι, π ού έκληροδότησεν ή
Ελλάς εις τήν άνθρωπότητα, κατέστησαν μόνιμα
καί εύχρηστα όργανα. Οί "Ελληνες έμελέτησαν μέ
έμβρίθειαν τήν πραγματικότητα, πού τούς περιέ
βαλλε, καί προσεπάθησαν πρώτον νά τήν κατα
νοήσουν καί κατόπιν νά δεσπόσουν αύτής. Διά νά
επιτύχουν τήν κυριαρχίαν αύτήν έκαλλιέργησαν
τάς δημιουργικός ιδιότητας τής άνθρωπίνης φύσεως,
έμελέτησαν τούς έαυτούς των, τόσον ώς άτομα μέ
άτομικάς επιδιώξεις, όσον καί ώς μέλη κοινότητος
μέ κοινήν μοίραν, καί προσεπάθησαν νά εύρουν κά
ποιον τρόπον συμβιβασμού τού ιδεώδους τής άν
θρωπίνης ελευθερίας καί τών περιορισμών, τους
οποίους επιβάλλει εις τόν άνθρωπον ή φύσις. Οί
"Ελληνες φιλόσοφοι έδημιούργησαν συστήματα λο
γικής καί άρχάς ηθικής, πού παραμένουν έκτοτε ώς
οδηγοί καί καθώρισαν τά όρια έντός τών όποιων
έκινήθη έκτοτε ή φιλοσοφική έρευνα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ
Μόνον των 'Ελλήνων — καί κατά δεύτερον
λόγον των Ρωμαίων — τήν έπίδρασιν δέν κατώρθωσε νά έξαφανίση. "Ολων των άλλων λαών ή κλη
ρονομιά έχει φθάσει μέχρι τού συγχρόνου άνθρώπου
εμμέσως, δηλαδή κατά τό ποσοστόν, κατά τό οποίον
είχαν επηρεάσει τούς "Ελληνας καί τούς Ρωμαίους.
Ακόμη καί τών Εβραίων ή έπίδρασις περιωρίσθη
ούσιαστικώς εις τάς ήθικάς άρχάς, αί όποΐαι μετεβιβάσθησαν πρός τούς κατοίκους τού παλαιού κό
σμου διά τού χριστιανισμού.Τρανή άπόδειξις αύτής

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
’Αλλά καί εις τόν τομέα τών επιστημών διετύπω σαν — διά τής διαισθήσεως μάλλον, παρά διά
τής παρατηρήσεως καί τού πειράματος — άπόψεις,
αί όποΐαι άπεδείχθησαν |εΐς έκπληκτικόν βαθμόν άκριβεϊς ύπό τής νεωτέρας έρεύνης. Διά τής λογικής
επαγω γής προέτρεξαν πολλών διαπιστώσεων τού
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συγχρόνου άνθρώπου καί τοϋ ήτοίμασαν τήν οδόν
διά θεμελιώδεις μεθόδους και άνακαλύψεις. Τά μαθη
ματικά, ή φυσική, ή αστρονομία, ή ιατρική, ή ψυ
χολογία, ή ζωολογία, ή γεωγραφία, ή παιδαγω 
γική, άκόμη καί ή στρατιωτική τέχνη, οφείλουν τάς
βάσεις των εις τό ελληνικόν πνεύμα. "Οπως καί αΐ
καλαί τέχναι. Ή αΐσθησις τής άρμονίας, πού έχαρακτήριζε τούς "Ελληνας, τούς ώθησεν όχι μόνον νά
επιδιώξουν όπως σχηματίσουν κατανοητήν εικόνα
τοϋ ανθρώπου καί τοϋ σύμπαντος, αλλά καί νά έκφράσουν τάς σκέψεις των καί τά συναισθήματά των
υπό μορφήν, πού θ’ άπετέλει μόνιμον έμπνευσιν διά
τάς έπερχομένας γενεάς. Πουθενά αύτή ή έφεσις τής
άρμονίας δέν είναι τόσον αισθητή, όσον εις τήν ελ
ληνικήν αρχιτεκτονικήν καί γλυπτικήν.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗ
”Αν καί τά πολιτικά προβλήματα, πού άπησχόλουν τήν μικράν αύτήν γωνίαν τοϋ κόσμου, διέ
φεραν πολύ εκείνων, τά όποια άντεμετώπισαν αΐ
νεώτεραι κοινωνίαι, ή συμβολή των 'Ελλήνων εις
τήν μελέτην των θεμελιωδών άναγκών κάθε άνθρωπίνης κοινότητος, ύπήρξεν αποφασιστική. Έπειραματίσθησαν μέ τήν μοναρχίαν, τήν άριστοκρατίαν,
τήν ολιγαρχίαν, τήν τυραννίδα, τήν δημοκρατίαν.
Έπιδιώκοντες τήν άνεξαρτησίαν, τον νόμον, τήν
τάξιν καί —εις τάς ’Αθήνας ιδία —τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τοϋ πολίτου, έξεπόνησαν συντάγματα π ολ
λών ειδών. Διεπίστωσαν τάς άδυναμίας κάθε μορ
φής άνθρωπίνης διακυβερνήσεως, άλλά διά τών φι
λοσόφων έμελέτησαν τάς διαφόρους όψεις τών μορ
φών αύτών καί άνέλυσαν τά πλεονεκτήματα καί τά
μειονεκτήματά των. Εις τήν ποίησιν, εις τάς τρα
γωδίας, είς τάς κωμωδίας καί είς τά φιλοσοφικά
έργα τής ελληνικής άρχαιότητος εκτίθεται κατά τρό
πον ύποδειγματικόν ή αϊωνία σύγκρουσις μεταξύ
πολιτικών καθηκόντων καί προσωπικών επιδιώ
ξεων, κοινωνίας καί άτόμου.
Δέν ήτο ιδεώδης ό τρόπος τής ζωής κατά τήν
άρχαιότητα. Είχε πολλάς σκιάς, αί όποΐαι δέν επι
τρέπουν έξιδανικεύσεις. Αύταί όμως έχάθησαν μαζί
μέ τά άτομα. Καί έπέζησαν τά αθάνατα έργα τών
ολίγων, ή δίψα τής έθνικής καί τής ατομικής έλευθερίας, ό πόθος τής έλευθέρας άναπτύξεως, τά καλ
λιτεχνικά δημιουργήματα έξαιρέτου αίσθήσεως τοϋ
καλού, ή διείσδυσις είς τά μυστικά τής φύσεως καί
ή μελέτη τοϋ ανθρώπου, πού καθοδηγούν τον σύγ
χρονον πολιτισμόν.
Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μολονότι μικρόν τμήμα τής γραπτής ελληνι
κής κληρονομιάς περιεσώθη μέχρι των ήμερων μας,
είναι ασύγκριτος ή έπίδρασις τήν όποιαν ήσκησε
τούτο έπί των νεωτέρων χρόνων. Ή ελληνική ποίησις καθώρισε τήν μορφήν καί τό περιεχόμενον ολο
κλήρου τής ποιήσεως πού έπηκολούθησε. Καί ή ελ
ληνική δραματουργία — ή τραγωδία καί ή κωμω
δία — εξακολουθεί νά προσφέρη εις τον σύγχρονον
άνθρωπον τήν ύψηλοτέραν αισθητικήν άπόλαυσιν.
Τό πρόβλημα τής σχέσεως τοϋ ανθρώπου μέ τήν
μοίραν, πού παρεμβαίνει εις δλας τάς πράξεις του,
συνδέεται πρός τήν φύσιν του καί επιβάλλεται άπό
εξωτερικός δυνάμεις, έπέσυρεν ολόκληρον τήν προ
σοχήν των ‘Ελλήνων στοχαστών, εδωσεν άφορμήν
δημιουργίας των συγκλονιστικωτέρων έργων τής
παγκοσμίου δραματουργίας καί ήχμαλώτισε καί
ένέπνευσεν όσον τίποτε άλλο τήν νεωτέραν σκέψιν.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ — ΠΙΕΡΙΚΟΥ
Τήν 7-10-1970 είς τήν Κατερίνην διεξήχθη φιλικός ποδοσφαιρικός άγων μεταξύ
τών ομάδων Χωροφυλακής καί Πιεμίκοΰ.
Οΐ φίλαθλοι τής Κατερίνης άπήλαυσαν
ενα ώραιότατον καί άμφίρροπον αγώνα
μεταξύ συγκροτημάτων ισοδυνάμων, δεδο
μένης τής γνωστής δυναμικότητος τού
Πιερικοϋ, ό όποιος συγκαταλέγεται μετα
ξύ τών καλυτέρων συγκροτημάτων τής
Α' Έθνικής κατηγορίας, άλλά καί τής άγωνιστικότητος τής όμάδος τής Χωροφυ
λακής ή όποια περιλαμβάνει είς τάς τάξεις
της άσσους τοϋ ποδοσφαίρου. Τελικώς
νικήτρια τοϋ άγώνος άνεδείχθη ή όμάς
τής Χωροφυλακής διά τερμάτων 3 - 2 καί
κατέκτησε τό βαρύτιμον κύπελλον τό ό
ποιον ήθλοθετήθη ύπό τοϋ Σώματος. Αί
εισπράξεις τοϋ διεξαχθέντος ποδοσφαι
ρικού άγώνος διετέθησαν απασαι ύπέρ
τοϋ ιδρύματος «ΕΞΟΧΑI ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ». Είς τήν φωτογραφίαν, ό ’Ανώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής
Μακεδονίας, Συνταγματάρχης κ. Άθανασάκος, άπονέμων τό άθλοθετηθέν κύπελ
λον είς τόν άρχηγόν τής νικήτριας όμά
δος.
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ΑΡΧΕΙΟΝ

ΤΗΣ

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Υ Π Ο Θ Ε Σ ΙΖ " Ι Υ Ζ Υ Γ Ο Κ Τ Ο Ν ί Α , ,

Οί κακοποιοί, καί ιδιαιτέρως
οί κακούργοι, φιλοδοξούν πάν
τοτε νά επιτύχουν τό λεγόμενον
«τέλειον έγκλημα», ήτοι τό
έγκλημα τό όποιον συντελεΐται
κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε
ούδεμίαν ένδειξιν νά καταλείπη,
ή οποία νά όδηγήση τούς διώκτας εις τον ένοχον καί επομέ
νως εις τήν σύλληψιν καί τιμω
ρίαν του.
Οί έγκληματολόγοι επιστή
μονες υποστηρίζουν ότι «τέ
λειον έγκλημα», δέν είναι δυνα
τόν νά ύπάρξη, πρέπει δέ καί
ημείς νά συνταχθώμεν πρός τήν
θεωρίαν ταύτην έχοντες κατά
νουν τήν ύπερτάτην καί άναμφισβητήτως παραδεδεγμένην άρχήν ότι τό «τέλειον» ή τελειότης,
εις οίονδήποτε τομέα γενικώς,
έκφεύγει των άνθρωπίνων δυνα
τοτήτων, είναι δέ προνόμιον
αποκλειστικούς Θεϊκόν, μή προσιδιάζον πρός τήν πεπερασμένην
άνθρωπίνην φύσιν.
Θά διερωτηθή τις εν τούτοις,
εάν ό άφορισμός αυτός είναι
αληθής, πώς εξηγείται ή μή
έξιχνίασις ένίων εγκλημάτων καί
ή μή άνεύρεσις τοϋ δράστου των.
Η έξήγησις όμως τοϋ φαινομέ
νου τούτου, τό όποιον πράγματι
έπισυμβαίνει ένίοτε — σπανιό
τατα ευτυχώς — είναι άπλουστέρα τοϋ όσον φαίνεται. 'Η τυχόν
μή πλήρης έξιχνίασις ενός
εγκλήματος δέν είναι συνέπεια
τής συντελέσεως «τελείου έγκλήματος» αλλά άκριβώς τής
κατ' αντιστοιχίαν μή ύπάρξεως
τελειότητος καί εις τήν άντίθετον πλευράν, ήτοι τών διω
κτών.
Οί διώκαι, καί φρουροί τής
κοινωνικής ευνομίας, τάξεως
καί άσφαλείας δέν είναι δυνα
τόν — κατά τόν προαναφερθέντα γενικόν νόμον — νά είναι

καί αυτοί τέλειοι., Ώ ς άνθρωποι
δυνατόν νά σφάλλουν, νά έξαπατηθοϋν, νά παραπλανηθοϋν ή
καί άπλούστερον νά μή διαθέ
τουν τά κατάλληλα κατά περίστασιν μέσα. Εις τοΰτο καί μό
νον, καί ούχί εις τήν δυνατότη
τα τελέσεως «τελείου έγκλήματος», δέον όπως άποδοθή ή
έστιν δτε έπισυμβαίνουσα άδυναμία έξιχνιάσεως καί διαφωτίσεως
ένίων έγκληματικών
ένεργειών. 'Απλή σύγκρισις
μεταξύ τοϋ απειραρίθμου όγκου,
τών πλήρως διαλευκαινομένων.
έγκλημάτων, καί τών έλαχίστων
περιπτώσεων — δυναμένων νά
μετρηθούν εις τά δάκτυλα τής
μιας χειρός — τών άνεξιχνιάστων έγκλημάτων άποδεικνύουν
τό πόσον ή πλευρά τών διω
κτών^ είναι άρτίως ώργανωμένη
καί ισχυροποιημένη ϊνα αντι
μετώπιση τάς δραματικός προσ
πάθειας τών κακούργων διά τήν
διάπραξιν τοϋ «τελείου έγκλήματος».
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ:
"Εν τοιοϋτον «τέλειον έγκλη
μα» προεμελέτησεν, έπιμελώς
προητοίμασεν, καί προσεπάθησεν όντως νά διαπράξη, καί ό
Παναγιώτης Καραμήτσος κά
τοικος Πειραιώς, οδός Σωτήρος
6, τήν νύκτα τής 16ης πρός τήν
17ην Φεβρουάριου τοϋ 1952,
στραγγαλίσας τήν σύζυγόν του
Αικατερίνην καί άπορρίψας,
έν συνεχεία τό πτώμα της κάτω
θεν τής σιδηροδρομικής γεφύρας, έπί τής κοίτης τοϋ ποταμοΰ
Κηφισσοΰ έγγύς τής Ν. Φι
λαδέλφειας.
Ή Χωροφυλακή δέν έταλαιπωρήθη εις τήν άνεύρεσιν τοϋ
Καραμήτσου, διότι ούτος πριν
ακόμη άποκαλυφθή τό πτώμα
τοϋ άτυχοΰς θύματός του, είχε
προστρέξει εις τάς . . . άρχάς
Άσφαλείας, αγωνιών διά τήν
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τύχην της συζύγου του, ήτις
— ώς είπεν —- είχεν έξαφανισθή.
Δέν θά άσχοληθώμεν ομοίως
ούδέ μέ τά αίτια τοϋ έγκλήματος
τά όποια άπεκαλύφθησαν μετά
τήν ομολογίαν τοϋ δράστου.
Ήσαν δέ ταϋτα πασιφανή καί
κοινότατα: Ό
Καραμήτσος,
σφοδρώς έρασθείς νεαρόν όνόματι Έλισσάβετ, καί έπιθυμών
νά τήν συζευχθή, δέν ευρεν
άλλον τρόπον εΐμή νά έξαφανίση τήν νόμιμον σύζυγόν του.
Τό κίνητρον προϋποθέτει
βεβαίως καί τήν ατιμωρησίαν
καί τήν έξασφάλισιν τής έλευθερίας τοϋ δράστου, δι’ δ καί ό
φέρελπις έγκληματίας άπεφάσισεν νά διαπράξη μέν τό έγκλη
μα, αλλά να τό διαπράξη «τέ
λειον».
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ TINA ΣΤΟΙ
ΧΕΙΑ:
Τό πτώμα άνευρέθη τη υπο
δείξει διερχομένων έκ τής κοί
της τοϋ Κηφισσοΰ κυνηγών.
Ή Χωροφυλακή έξηκρίβωσεν
εύκόλως τήν ταυτότητα τοϋ
θύματος έκ τοϋ δακτυλίου άρραβώνος (βέρας) τόν όποιον
αυτή έφερεν καί ό όποιος έσω
θεν είχεν έγχαραγμένον τό
όνομα: «Παναγιώτης Καραμή
τσος». Εις μικρόν άπόστασιν
έκ τοϋ πτώματος εύρέθη έπίσης
καί ή τσάντα τοϋ θύματος περιέχουσα τριακοσίας δραχμάς,
τήν ταυτότητα καί τινα μικροαντικείμενα. Έ ν τών ύποδημάτων'
τής Αικατερίνης εύρέθη εις
τινα άπόστασιν φέρον σχίσιμον
έπί τής άνω πρόσθιας όψεως.
Κατά μήκος τής σιδηροδρομι
κής γραμμής, μέχρι τοϋ χεί
λους τής γεφύρας, παρετηρήθησαν κηλίδες αίματος. Έ πί τής
βάσεως τής γεφύρας εύρέθη τό
έτερον ύπόδημα έπίσης μέ σχι-

σίματα. Πλησίον τοΰ σημείου
ένθα ήρχιζαν αί κηλίδες, άνεκαλύφθησαν ίχνη ανδρικών
καί γυναικείων πελμάτων, πρόσ
φατα.
Ή ιατροδικαστική έξέτασις
άπεφάνθη ότι τό θϋμα εϊχεν
άρχικώς κτυπηθή επί τής κεφα
λής διά σκληρού αντικειμένου,
έστραγγαλίσθη εν συνεχεία έκ
των όπισθεν, καί έσύρθη τελικώς — νεκρόν πλέον — μέχρι
τοΰ χείλους τής γεφύρας από
όπου καί έρρίφθη εις τήν κοί
την. "Ιχνη βιασμού δέν παρετηρήθησαν, τό θΰμα όμως εύρέθη διανύον τήν έκτην έβδομάδα
τής κυήσεως. Έ κ τής καταστάσεως τοΰ πτώματος ό ιατροδικα
στής προσδιορίζει ώραν θανά
του 20.30-21.00. Παραδόξως τό
θρυμματισμένον ώρολόγιον χειρός τοΰ θύματος δεικνύει ώ
ραν 12.05'.
Έ κ των ανωτέρω στοιχείων ή
είκών του έγκλήματος παρουσιάζετο διαυγής καί εϊχεν ως
έξης:
Ή Αικατερίνη Καραμήτσου,
εϊχεν όδηγηθή υπό φιλικού
της προσώπου (ομαλά ’ίχνη
βημάτων), καί δή άνδρός, μέχρι
τής έρημικής έκείνης τοποθε
σίας. (Διεπιστώθη ότι πλησίον
ήτο ή οικία Παυλοπούλου,
φίλων του ζεύγους Καραμή
τσου, ήτο δέ επιτρεπτή ή ύπόθεσις ότι τό θΰμα παρεσύρθη
ίσως μέ τήν πρόφασιν έπισκέψεως εις Παυλόπουλον). ’Ολί
γον προ τής γεφύρας ό δράστης
κτυπα αίφνιδιαστικώς τό θΰμα
εϊς τήν κεφαλήν. Ή Καραμή
τσου προφανώς κλονίζεται, ό
δράστης έκ τών όπισθεν σφίγ
γει τόν λαιμόν της, τό θΰμα παλαίει, προσπαθεί νά απαλλαγή
τής θανατηφόρου περιπτύξεως
(ίχνη υποδημάτων), άλλ’ αδυνα
τεί λόγω τοΰ πλήγματος τής
κεφαλής, ού ένεκα έξασθενεΐ
καί θνήσκει. Ό δράστης τό
σύρει μέχρι τοΰ χείλους τής
γεφύρας, (κηλίδες αίματος) καί
τό ρίπτει εις τήν κοίτην.
Ή ληστεία, ώς καί ό βιασμός
αποκλείονται ώς κίνητρα, (ανέ
παφα τιμαλφή καί χρήματα άθικτον σεξουαλικώς τό σώμα).
Πρώτος ύποπτος ό σύζυγος όστις
καί συνελήφθη τήν ιδίαν ήμέραν
καθ’ ήν εύρέθη τό πτώμα — 17
Φεβρουάριου — τήν 3ην απο
γευματινήν ώραν. Έτέθη εις
αυστηρόν άπομόνωσιν άπαγο-

ρευθείσης τής έπικοινωνίας του
προς οιονδήποτε καί άνεκρίνετο
έπί τετραήμερον.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Κατά τήν άνάκρισιν ό Καραμήτσος — άποδειχθείς διεστραμένη καί έγκληματική φύσις —
παρουσίασεν τήν έπιμελώς προσχεδιασθεΐσαν ιστορίαν του καί
έκρατήθη στε/ρώς εις αυτήν.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Π.Κ.
*

Σάββατον: ώρα 11.00.
Ό Καραμήτσος αναχωρεί έκ
τής οικίας του. Ή σύζυγός του
έτοιμάζει τό φαγητό του καί περί
τήν μεσημβρίαν άπέρχεται προς
έπίσκεψιν τής πενθεράς της (εις
Κολοκυνθοϋ) καί τοΰ άδελφοΰ
της Δέδε (εις ’Αθήνας έπί τής
.όδοΰ Ψύλλα 2Α).’Έχουν συνεννοηθή νά έπιστρέψη περί ώραν

Οί διώκται όμως τής Χωροφυ
λακής ή σαν προετοιμασμένοι
καί έγνώριζαν καλώς τό έργον
των. Ή άντιπαράθεσις τών ι
σχυρισμών του Καραμήτσου
καί τής αλήθειας ώς αυτή άπεκαλύφθη διά τών περιτέχνων, ταχυτάτων καί συντόνων ενεργειών
τής Χωροφυλακής, παρουσιά
ζει μέγιστον ενδιαφέρον.
Ή άντιπαράθεσις έχει ώς
εξής:
ΑΠΟΚΑΑΥΦΘΕΙΣΑ ΑΛΗ
ΘΕΙΑ
*

Άποδεικνύεται αληθές. Νά
έχωμε όμως ύπ’ όψιν ότι ό Καρα
μήτσος έχει ήδη καταστρώσει τό
σατανικόν σχέδιόν του:

20 . 00 .

“Ωρα 14.00.
Ό Καραμήτσος έπιστρέφει
εις τήν οικίαν του. Παραλαμβάνει τό κλειδί άπό τό πλησίον
κατάστημα Βούρδη, όπου τό
έχει αφήσει ή σύζυγός του, καί
«πληροφορείται» ότι αύτη άνε
χώρησεν εις τάς 12.30'. Τρώγει
μόνος καί έν συνεχεία επιβιβά
ζεται τοΰ αύτοκινήτου του καί
αναχωρεί εις Αθήνας, όπου
άσχολεΐται μέ τήν εργασίαν
του μέχρις τής 18.00.
"Ωρα 18.45.
Επιστρέφει εις τήν οικίαν
του, όπου άναπαύεται έπί ήμίωρον.
"Ωρα 19.15'.
Εξέρχεται τής οικίας καί με
ταβαίνει εις πλησίον κατάστημα
ψιλικών. Τηλεφωνεί εις Δέδεν,
έρωτών αν ή σύζυγός του είναι
έκεΐ. Λαμβάνει αρνητικήν απάντησιν. Τηλεφωνεί εις τήν
γυναικαδέλφην του (Δημητριάδου) παρ’ ής πληροφορείται
ότι ή σύζυγός του άνεχώρησεν
έκεΐθεν τήν 18.45' ΐνα έπιστρέ
ψη εις τήν οικίαν της.

Άποδεικνύεται αληθές
μαρτυρίας αυτοπτών,

έκ

Άποδεικνύεται αληθές. Έ κ
μαρτυρίας αυτοπτών γειτόνων.

Άποδεικνύεται αληθές. Έρωτώμενος όμως, διά ποιον
λόγον άνεζήτει τήν σύζυγόν του,
διαπράττει τό πρώτον σφάλμα
άπαντών, ότι «άνησύχησεν έκ
τής ολοημέρου απουσίας της»,
λησμονών ότι ώς ό ίδιος εϊχεν
καταθέσει, εϊχον συμφωνήσει
από τήν πρωίαν νά έπιστρέψη
περί ώραν 20.00. Ούτως αντιφά
σκει λέγων ότι αί «άνησυχίαι»
του αρχίζουν. . . δύο ώρας πρό
τής συμπεφωνημένης διά τήν
έπιστροφήν της. Εις τήν πρα
γματικότητα τά τηλεφωνήματα

ΑΠ Ο ΚΑΛ ΥΦ Ο ΕΙΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
(συνέχεια)

Ι ί Π Γ Ι Ι Μ Ο Ι 1.1.
(συνέχεια)

"Ωρα 19.45'.
’Αναχωρεί έκ τής οικίας του
καί μεταβαίνει εις Δημοτ-κόν
Θέατρον Πειραιώς μήπως συναντήση τήν σύζυγόν του κατερχομένην διά τοΰ λεωφορείου
έξ ’Αθηνών.
"Ωρα 20.50'.
Μή συναντήσας τήν σύζυγόν
του, αναχωρεί από Δημοτικόν
καί επιστρέφει εις τήν οικίαν
του, όπου παραμένει μέχρις
τής 21.15'.

"Ωρα 21.12'.
’Αναχωρεί δι’ ’Αθήνας. Έκ
τής όδοϋ Πειραιώς σταθμεύει
καί τηλεφωνεί έκ τίνος εργαστη
ρίου εις τόν συγγενή του Π.
Μιχαλακάκον μήπως ή σύζυγός
του εύρίσκεται έκεΐ. Λαμβάνει
αρνητικήν άπάντησιν.

"Ωρα 21.40'.
Φθάνει εις οικίαν Δέδε (Πλά
κα). Έκεΐ διατυπώνει ανησυχίας
περί τής τύχης τής συζύγου του.
Τηλεφωνεί είς τό Α' ’Αστυνομι
κόν Τμήμα Πειραιώς, ένθα υπη
ρετεί ό άδελφός του Ευστάθιος
καί παρακαλεΐ αυτόν νά ζητήση
πληροφορίας είς Σταθμόν α 'Βοηθειών, Νοσοκομεία κ.λ.π.
"Ωρα 22.30'.
Λέγει είς τόν Δέδεν ότι θά
άναχωρήση διά νά συνέχιση
τήν έρευναν καί ζητεί νά τόν
συνοδεύση ή μικροτέρα γυναι
καδέλφη του Ελένη Δέδε, ήτις
πράγματι έπιβιβάζεται τοΰ αύτοκινήτου μετά τοΰ Καραμήτσου.

εΐχον σκοπόν νά έντοπίσουν. τό
άτυχες θϋμα καί νά τόν πληρο
φορήσουν περί τής άκριβοΰς
ώρας καθ’ ήν τοΰτο θά έπέστρεφεν ώστε νά δυνηθή νά τό συναντήση καθ’ οδόν ως καί έγένετο.

Άποδεικνύεται αληθές.

Είναι τό έπίμαχον χρονικόν
διάστημα. Ό Καραμήτσος ψεύ
δεται. Περί ώραν 20.00 συναντά
τήν σύζυγόν του, τής αναγγέλλει
ότι πρόκειται νά διασκεδάσουν
μέ φίλους, τήν παραλαμβάνει
είς τό αύτοκίνητόν του καί τήν
οδηγεί είς τήν γέφυραν τής
Ν. Φιλαδέλφειας όπου καί τήν
δολοφονεί.

Ψευδές. "Ηδη εύρίσκεται είς
Αθήνας. Τοΰτο άποδεικνύεται
έκ τής καταθέσεως τοΰ ιδιοκτή
του τοΰ ύποδειχθέντος έργαστηρίου βεβαιώσαντος ότι ούδείς
έτηλεφώνησεν έκ τοΰ έργαστηρίου του. Τό τηλεφώνημα έγέ
νετο, αλλά έξ ’Αθηνών.

Άποδεικνύεται άληθές.

Αληθές. Ο Καραμήτσος θέλει
νά έχη μάρτυρα τών κινήσεών
του τώρα.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 1.1.
(συγέχεια)

"Ωρα 22.45'.
Φθάνει εις οικίαν Σιδέρη (Κολοκυνθοϋ), όπου «πληροφορεί
ται», δτι ή σύζυγός του άνεχώρησεν έκεΐθεν τήν 16.00 μεταβαίνουσα εις τήν αδελφήν της
Μ. Δημητριμδου.
"Ωρα 22.50'.
Φθάνει εις οικίαν Π. Μιχαλακάκου. Έκεΐθεν τηλεφωνεί εις
Δέδεν και Δημητριάδου ανευ
αποτελέσματος.
Κυριακή.
"Ωρα 00.30'.
Επιστρέφουν εις οικίαν Δέδε.
Αφήνει τήν Ελένη Δέδε καί
άναχωρεΐ δηλών δτι θά μεταβή
πρός προμήθειαν βενζίνης καί
θά έπιστρέψη.
"Ωρα 00.35'.
Άναχωρεΐ. Κατέρχεται Στα
δίου - Αγίου Κων /τίνου - Μεγ.
Αλεξάνδρου. Αναζητεί πρατήριον βενζίνης, ταϋτα δμως
είναι κλειστά. Μεταβαίνει εις
Μεταξουργεΐον, δπου επίσης τό
εκεί πρατήριον εύρίσκει κλει
στόν. Σκέπτεται πρός στιγμήν,
νά μεταβή εις Τεράν οδόν, αλλά
μετανοεί καί αποφασίζει νά
έπιστρέψη εις οικίαν Δέδε.

"Ωρα 00.40'.
Λάστιχον του αύτοκινήτου
του τρύπα.. Τηλεφωνεί εις Δέδεν
δστις έρχεται καί τόν συναντά.
Επισκευάζουν τό αύτοκίνητον.
"Ωρα 01.00.
Επιστρέφουν εις οικίαν Δέδε
από δπου τηλεφωνούν εις δια
φόρους, μετά ταΰτα δέ μεταβαί
νουν εις Α ’ Αστυνομικόν Τμήμα
Πειραιώς.
"Ωρα 03.45'.
Μεταβαίνουν εις Ν. Φιλαδέλ
φειαν εις τήν οικίαν Παυλοπούλου. Έρωτοϋν διά τήν Καραμήτσου καί λαμβάνουν άρνητικήν άπάντησιν.

αΠΟΚΑΛΥΦΒΕΙΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
(συνέχεια)

Αληθές.

Αληθές. Καί τούτο ώς καί τό
προηγούμενον είναι μέρος τής
σκηνοθεσίας.

Αναληθές. Ό Δέδες καταθέτει
ότι έπέστρεψαν τήν 23.05' τού
Σαββάτου.

’Αναληθές. Ό Δέδες καταθέτει
δτι άνεχώρησεν τήν 23.15' τού
Σαββάτου. Οί ίδιοκτήται των
πρατηρίων καταθέτουν δτι διενυκτέρευσαν τήν νύχτα τού Σαβ
βάτου πρός τήν Κυριακήν. 'Η
αλήθεια είναι δτι ό Καραμήτσος
μεταβαίνει ολοταχώς εις Ν.
Φιλαδέλφειαν,
παραλαμβάνει
τό πτώμα έκ τού σημείου δπου
τό είχε άφήσει καί τό ρίπτει
εις τήν κοίτην. Τούτο έξηγεΐ
τήν ώραν ήν δεικνύει τό ώρολόγιον.

’Αναληθές. Ό Δέδες καταθέ
τει δτι έλαβεν τό τηλεφώνημα
τήν 01.00.

Αληθές, άλλα βεβαίως εις
πλέον προχωρημένην ώραν.

’Αληθές. Δέον νά σημειωθή
δτι διά νά μεταβοϋν εις τήν οι
κίαν Παυλοπούλου διήλθον διά
τής γεφύρας κάτωθεν τής οποίας
έκειτο τό πτώμα τής δυστυχούς
Καραμήτσου.

"Ωρα 03.55' μέχρις 15.00.
Συνεχίζει άσκοπους καί θεα
ματικός αναζητήσεις.
"Ωρα 15.00.
Προσάγεται εις τό Τμήμα
Χωροφυλακής Ν. Φιλαδέλφειας.
*
Αί κατά άντιπαραβολήν διαφαινόμεναι άντιφάσεις, σαφέσταται άλλωστε, ένισχύθησαν
καί εξ άλλων στοιχείων. Ό Καραμήτσος έφερεν εις τάς χεϊρας
του προσφάτους άμυχάς. Έρωτηθείς άπήντησεν ότι μεταβαίνων τήν νύκτα εις τήν οικίαν
Παυλοπούλου ώλίσθησεν και
ύπέστη εκδοράς. Ό ιατροδικα
στής άπέκλεισεν τήν εκδοχήν
ταύτην. Έ ξ άλλου ή Ελένη
κατέθεσεν δτι καί αύτη ύπέβαλεν τήν ιδίαν έρώτησιν καί ό
Καραμήτσος τής άπάντησεν δτι
ύπέστη εκδοράς κατά τήν επι
σκευήν τοϋ τροχού τού αυτοκι
νήτου του. Πέραν καί τούτων ό
Δέδες κατέθεσεν δτι μεταβαίνων
διά νά βοηθήση τόνΚαραμήτσον
εις τήν επισκευήν τού τροχού
τού αύτοκινήτου του παρετήρησεν δτι τούτο ήτο σταυθμευμένον
μέ μέτωπον προς νοτιοδυτικά
(φυσικόν έφ’ δσον έπέστρεφεν
έκ Ν. Φιλαδέλφειας) καί ούχί
πρός Βορειοανατολικά ώς θά
έδει έάν άνήρχετο έκ τής Μεγ.
’Αλεξάνδρου ώς ίσχυρίσθη ό
Καραμήτσος.
Η ΟΜΟΑΟΓΙΑ
Ό Καραμήτσος ήνθεξε σθεναρώς εις τάς άνακρίσεις, παρά τάς
ύπογραμμιζομένας
άντιφάσεις
του. Τού έζήτησαν νά εΐπη ποιος
ήδύνατο νά δολοφονήση τήν
σύζυγόν του, καί μόνος του
άπέκλεισεν τήν πιθανότητα έραστοΰ της ή ληστοΰ, ή βιαστοΰ.
Αίφνης, ώς νά μονολογή, έρω
τά τόν άνακριτήν του: «Πόσο νά
τιμωρήται άραγε ό στραγγαλι
σμός μιας γυναίκας;» Ή το μιά
στιγμή άδυναμίας του καί έν
άκόμη λάθος του. Διότι ούδείς
εΐχεν άναφέρει ενώπιον του περί
στραγγαλισμού καί συνεπώς
δέν ήδύνατο νά τό γνωρίζη,
εκτός άν ήτο αυτός ό δράστης.
’Από τήν στιγμήν έκείνην ό
δράστης έκάμφθη. Κατατρεχόμενος άπό άγωνίαν — ουδόλως
έφάνη νά βασανίζεται έκ τύ
ψεων — ώμολόγησεν αύθορμήτως εις τόν φύλακα τού κελλίου
του, τό έγκλημά του Και τόν τρό

πον διαπράξεώς του, δστις ήτο
αυτός άκριβώς δν εΐχον συμπεράνει έκ των ένδείξεων καί στοι
χείων οί ειδικοί τής Χωροφυλα
κής. Ήκολούθησεν ή σύντομος
ομολογία του ένώπιον των άνακριτών καί ή παραπομπή του
.εις τήν Δικαιοσύνην. Τό έργον
τής Χωροφυλακής εΐχεπερατωθή, καί είχε περατωθή καλώς,
ή δέ Δικαιοσύνη τόν κατεδίκασεν άργότερον — παραδόξως καί
λίαν έπιεικώς — εις εικοσαετή
κάθειρξιν.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Προσεκτική έξέτασις τής
άνωτέρω έκτεθείσης ύποθέσεως,
άγει εις τό συμπέρασμα δτι ό
σχεδιασμός τοϋ έγκλήματος άπό
τόν Καραμήτσον ουδόλως έστερεϊτο ικανής δολιότητος καί
σατανικότητος. Έ ν πρώτοις συν
διαλέγεται καί συμφωνεί ήσύχως
μετά τής συζύγου του τήν άπομάκρυνσίν της έκ τής οικίας δι’
δλην τήν ήμέραν. Ούδείς θά
εύρεθή νά καταθέση φιλονεικίαν
τινά ή ρήξιν. Φροντίζει έξ άλλου
νά έχη μάρτυρας τών ίδικών του
κινήσεων σχεδόν καθ’ δλην τήν
ήμέραν. Έκδηλοΐ άνησυχίας καί
έρευνα ώς στοργικός σύζυγος,
καί δέν διστάζει νά καταφύγη
καί εις αυτήν τήν άστυνομίαν.
Τό σατανικώτερον τέχνασμά
του είναι δτι δέν άναμένει τό
θύμα εις τήν οικίαν — ώς είχαν
συμφωνήσει — άλλά πληροφο
ρείται τεχνηέντως τήν ώραν
άναχωρήσεώς της καί τήν προ
λαμβάνει καθ’ οδόν. Ταύτην τήν
συνάντησιν ούδείς γνωρίζει καί
ούδείς βεβαίως θά καταθέση
σχετικώς. Ή ρΐψις έξ άλλου τού
πτώματος εις τήν κοίτην, μέ
συνέπειαν νά σταματήση τό
ώρολόγιον τού θύματος τέσσαρας ώρας μετά τόν προορισθέντα χρόνον θανάτου,έδημιούργησε περίπλοκον πρόβλημα διά
τούς διώκτας. Καί αυτή άκόμη
ή κατάθεσίς του δτι ή σύζυγός
του δέν ήτο δυνατόν νά έχη
έραστήν, ουδέ άλλην ύποπτον
συναλλαγήν, είναι καλώς έπιλεγμένον μέσον διά νά προσδώση τήν έντύπωση σοβαρού καί
ειλικρινούς άτόμου.
Τά άνωτέρω δμως είναι μόνον
κατ’ έπιφάνειαν. Περισσότερον
προσεκτική εξέταση άποκαλύπτει σωρείαν λαθών -τού Καραμήτσου. Πρώτον: "Αρχίζει ώς
εϊπομεν νά έκδηλώνη τάς άνησυ
χίας του πολύ πριν άπό τόν

χρόνον καθ’ δν αύται θά ή σαν
εύλογον νά δημιουργηθοΰν.
Δέον νά σημειωθή δτι τούτο
δέν έγένετο έκ κακού ύπολογισμοΰ ή νευρικότητος. Ό Κα
ραμήτσος είναι υποχρεωμένος
νά άναζητήση τήν σύζυγόν του
έγκαίρως, καί νά λάβη άκριβεΐς
περί τών κινήσεών της, πληρο
φορίας διότι άλλως δέν θά δυνηθή νά τήν συναντήση καθ’ οδόν
έν άγνοια πάντων, καί αύτής
τής ιδίας άκόμη.
Δεύτερον: 'Ως τόπον τού έγ
κλήματος έπιλέγει τήν γέφυραν
Ν. Φιλαδέλφειας. Ή τοποθεσία
αύτη δμως είναι έγγύτατα τής
οικίας Παυλοπούλου δστις είναι
οικογενειακός φίλος τού ζεύ
γους Καραμήτσου. Καί τούτο
έπίσης δέν τό πράττει έξ άφελείας άλλ’ έξ άνάγκης. Είναι τό
μόνον έρημικόν σημεΐον εις τό
όποιον θά τόν άκολουθήση τό
θύμα άναντιρρήτως — πολλάκις
έχουν έπισκεφθή τήν οικίαν
Παυλοπούλου — χωρίς νά ύποψιασθή, ή τούλάχιστον νά ξενισθή.
Τρίτον: Ή σκέψις δτι άφησε
τό πτώμα τόσον έγγύς φιλικής
του οικίας — τούτο έση μείωσαν
άμέσως οί διώκται — ένοχλεΐ
τόν ίδιον. Δι’ δ καί άποφασίζει
νά τό μετακινήση κατά τό δυνα
τόν μακρύτερον. Οΰτω δημιουρ
γεί τό κενόν τών 90' εις τάς
μετακινήσεις του, καί διά νά τό
δικαιολογήση έπινοεΐ τό άλλο
θι διά τήν προμήθειαν βενζίνης
δπερ ευκόλως άπεδείχθη άναληθές.
Τέταρτον: Όμιλεΐ — άφελώς
αυτήν τήν φοράν — περί «στραγ
γαλισμού» ένώ ούδείς άνέφερεν
ένώπιόν του τόν τρόπον θανά
του τής συζύγου του. Έδώ ισχύει
ή παλαιοτάτη ρήσις: «Μωραί
νει Κύριος δν βούλεται άπωλέσαι...».
Οΰτω τό σχεδιασθέν «τέλειον
έγκλημα» έκφυλίζεται εις άπροσχημάτιστον έκ προμελέτης
κακούργημα εις δ μόνον τό κακούργον ένστικτον οδηγεί καί
ούχί ό νοΰς, έστω καί έγκληματικός. . .
*

*

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΑΙΑ Τ Μ Χ8Ρ0Φ ΥΛΑΚΗΝ
Τήν Κυριακήν 11-10-1970 καί ώραν 11.00', εις τήν περιοχήν Άμυγδαλέζης Αττικής, παρουσία τών Γενικών Γραμματέων τών Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως
κ. Πέτρου ΚΩΤΣΕΛΗ, καί Δημοσίων Έργων κ. Κων /νου ΚΑΡΥΔΑ, τού Α ρχη 
γού Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ.’Αναστασίου ΚΑΡΥΩΤΗ, τού Αρχηγού τής
Αστυνομίας Πόλεων κ. 0 . ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, τής λοιπής ήγεσίας τού Σώ
ματος, άντιπροσωπειών έξ ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών ώς καί άλλων προσκεκλημένων, έγένετο ή τελετή θεμελιώσεως τών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
τής Χωροφυλακής. Εις τά ύπό άνέγερσιν κτιριακά συγκροτήματα, συνολικού
υψους δαπάνης 200.000.000 δραχμών, θά στεγασθοϋν τό Τυπογραφεϊον Χωροφυ
λακής, τό Σύνταγμα Χωροφυλακής, αί Σχολαϊ Ύπαξ /κών καί Χωροφυλάκων —
Αστυφυλάκων καί άλλαι ένδεχομένως 'Υπηρεσίαι. Τά κτιριακά ταΰτα συγκρο
τήματα θά διαθέτουν άπάσας τάς ανέσεις καί τάς ευκολίας, τάς όποιας άπαιτεϊ ή
υγιεινή καί σύγχρονος τεχνική καί είναι προγραμματισμένα νά καλύψουν τάς
μελλοντικός άνάγκας τού Σώματος μακροχρονίως, Συντόμως επίσης θά άρχίση
η κατασκευή συγχρόνου πολυωρόφου άστυνομικοϋ μεγάρου εις Θεσσαλονίκην,
ενφ παρόμοια κτίρια έχουν προγραμματισθή καί πρόκειται προσεχώς νά άνεγερθοΰν εις Ιωάννινα, Κοζάνην, Καβάλαν, Πτολεμαιδα, 'Ηγουμενίτσαν καί άλλας
πόλεις.
Έ ν άρχή τού έορτασμού, έτελέσθη άγιασμός χοροστατούντος τού Πανοσιο
λογιοτάτου Αρχιμανδρίτου κ. ’Αμβροσίου Λενή.
Ό κ. Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως όμιλών μετά
τόν αγιασμόν είπε τά έξής:
«Είμαι ευτυχής, διότι μέ ήξίωσιν ό Θεός νά θεμελιώσω τό μεγάλο τούτο
έργον. Τό πρώτον μεγάλο έργον τής Έπαναστάσεως έπ’ ώφελείμ τού Σώματος
τής Χωροφυλακής. Καί λέγω δτι είμαι εύτυχής διότι θά συνδεθή τό δνομα τού
Πρωθυπουργού μας κ. Γ. Παπαδοπούλου, τού κ. 'Υπουργού Πανάγιώτου Τζεβελέκου καί τό δικό μου μέ μίαν περίοδον άναγεννητικοΰ οργασμού καί άλματώδους προόδου εις τήν εύρυτέραν περιοχήν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ή συντελουμένη, μέ γοργόν ρυθμόν, πρόοδος εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, ήρχισε μέ τήν
άναδιάρθρωσιν καί άναδιοργάνωσιν, επί ορθολογικών βάσεων, τών Επιτελείων
καί τών άλλων Υπηρεσιών των. Έσυνεχίσθη μέ τόν εκσυγχρονισμόν τής δλης
Νομοθεσίας τής διεπούσης τά Σώματα ’Ασφαλείας καί έπεκτείνεται τώρα καί
εις τόν χώρον κατασκευής μεγάλων κτιριακών έγκαταστάσεων πρός στέγασιν
τών Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής σήμερον, καί τής Αστυνομίας Πόλεων εις
τάς Αθήνας, προσεχώς, διά τής κατασκευής τού μεγάλου έργου εις τήν Λεω
φόρον ’Αλεξάνδρας.
Είναι γνωστόν οτι πρό τής Έπαναστάσεως οόδέν σημαντικόν έργον συνετελέσθη έπ’ ώφελεία τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Τό θεμελιούμενον σήμερον μεγάλο κτιριακόν συγκρότημα άποτελεϊ τρανήν
άπόδειξιν τής άναγνωρίσεως, έκ μέρους τής Έπαναστάσεως, τών έξοχων ύπηρεσιών τής Χωροφυλακής καθώς καί τών ύπερόχων θυσιών της χάριν τής Πατρίδος, τής Πολιτείας καί τού Κοινωνικού συνόλου.»
Έ ν συνεχεία έλαβε τόν λόγον ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, ό όποιος μεταξύ
τών άλλων είπε καί τά έξής: «Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, τό όποιον άγει βίον
140 έτών περίπου καί τού όποιου ή προσφορά πρός τήν Πατρίδα μας καί τό κοινω
νικόν σύνολον είναι άνυπολογίστου άξίας, κατά τό παρελθόν δέν έτύγχανε μεταχειρίσεως άναλόγου τών ύπ’ αύτοΰ προσφερομένων ύπηρεσιών.Τοόναντίον παρέμεινεν έγκαταλελειμμένον καί άβοήθητον, ούχί δέ σπανίως ύπετιμάτο ή άξια του,
τά δέ όργανα αύτοΰ κατεδιώκοντο καί συχνά έπροπηλακίζοντο ή έξηυτελίζοντο
χάριν ίκανοποιήσεως άτομικών ή πολιτικών συμφερόντων ή έπιδιώξεων»·
Μετά τάς ομιλίας, τάς όποιας έκάλυψαν μέ θερμά χειροκροτήματα οί παρεύρεθέντες εις τήν τελετήν, ό κ. Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως κατέθεσε τόν θεμέλιον λίθον τών νέων κτιριακών έγκαταστάσεων. Έ πηκολούθησε δεξίωσις τήν οποίαν παρέθεσε τό Σύνταγμα Χωρ /κής ’Αθηνών, κα
τά τήν διάρκειαν τής όποιας έπεκράτησεν έγκάρδιος άτμόσφαιρα.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Διευθυντοϋ Πολιτιστικών Σχέσεων
Υπουργείου Προεδρείας Κυβερνήσεως

Χρυσό κύπελλο άπό θησαυρό τών Άχαιμενιδών. Τό λεοντάρι
είναι φτερωτό. Τό κύπελλο είχε μόνο διακοσμητιιώ προορισμό.
Βρίσκεται σήμερα στό Μουσείο Τεχεράνης.

Ή πρώτη δυναστεία τής Βαβυλώνας άντιστοιΊ β — περίπου — μέ τήν πρώτη Θηβαϊκή, δηλαδή την
Μέση Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία τής οποίας τήν Τέ
χνη εξετάσαμε σέ προηγούμενο σημείωμα.
Μέ τήν Βαβυλωνιακή δυναστεία ό πολιτισμός τής
Δυτικής ’Ασίας άγγίζει το κορύφωμά του. ’Ανάμεσα
στους λαμπρούς βασιλείς της, ό πιο ένδοξος είναι
αναμφίβολα ο Χαμουραμπί πού μέ το πλατύ πνεύμα
και τον δυναμισμό του κάνει τα γράμματα καί τις τέ
χνες ν ανθίσουν στήν χώρα του καί στήν έποχή του.
Τούτης τής εποχής διακρίνομε ώρισμένα ένδιαφέροντα
χαρακτηριστικά σημεία.
Πρώτο: 'Η σημιτική γλώσσα έκτοπίζει οριστικά
τήν Σουμεριακή καί επικρατεί παντού, έκτος άπό τίς
ιεροτελεστίες. Είναι ήδη μιά γλώσσα μέ απόλυτη σα
φήνεια καί στοιχεία πού έπιτρέπουν τήν εύκολη προσαρμογή της στήν έξέλιξη τών έποχών πού θάρθουν.
Δεύτερο: 'Η θρησκεία ύφίσταται ρωμαλέα με
ταρρύθμιση, καί αύτή ή μεταρρύθμιση δέν παλινδρο.
| όπως συνήθως — αλλά μονιμοποιείται. Τάση
θεϊκή στον μονοθεϊσμό δέν παρατηρεΐται, άλλά εμφα
νίζεται η έννοια του Μαρδούκ, νέου θεού, άρχοντα τής
πάλης καί κορυφαίου στο πάνθεον.
Τρίτο: 'Η νομοθεσία κωδικοποιεΐται καί έχομε
άπό τής πλευράς αύτής ένα περίφημο μνημείο: τον «κώ
δικα τού Χαμουραμπί». Το μνημείο τούτο είναι έργο
τέχνης, αποτελουμενο άπό μιά ογκώδη στήλη άπό διοριτη, με στρογγυλή κορυφή. Στο ψηλότερο μέρος εΐκονιζεται ό Χαμουραμπί σέ στάση προσευχής, μπροστά
στον Σαμά, θεό τής δικαιοσύνης. Είναι ντυμένοι καί οί
δυο μέ μακρύ φόρεμα καί τουρμπάνι. Ό θεός κάθεται
σέ θρόνο κι’ άπό τούς ώμους του ξεπηδοΰν κυματιστές
ήλιαχτίδες, γιατί είναι θεός ήλιακός.
Σ ολοκληρο τό υπόλοιπο μέρος τής στήλης είναι
χαραγμένη ή κωδικοποιημένη νομοθεσία. Οί χαραγμέ-

Χρυσό άγαλματίδιο άπό τήν Μαγεδώ (12ος αιών π. X.).
Τά φύλλα χρυσού καλύπτουν τόν όρείχαλκο. Βρίσκεται
στό Μουσείο τού ‘Ανατολικού ‘Ινστιτούτου Σικάγου,

Λεπτομέρεια άπό τήν πρόσοψη τής
αιθούσης τού θρόνου στό άνάκτορο
τής Βαβυλώνος. 'Εποχή τοΰ Ναβουχοδονόσορα Β’ (604—562 π.Χ.).
Σήμερα βρίσκεται στό Μουσεϊον
τοΰ Βερολίνου. Ή τεχνική τού Βα
βυλώνιου καλλιτέχνη στήν κατα
σκευή τών πλακιδίων είναι άπαράμιλλη. Τό ζώο πλάθεται σέ πλά
κες άπό πηλό. Ό πηλός, δσο άκόμη
είναι μαλακός, κόβεται σέ πλακίδια
πού έπιχρίζονται μέ σμάλτο καί κα
τόπιν ψήνονται. Δέν απομένει παρά
ή συναρμολόγηση καί ή επικόλ
ληση στήν πρόσοψη.

νοι νόμοι δέν είναι όλοι καινούργιοι. Βρίσκομε άνάμεσά
τους καί πολλούς παληούς πού τα πρωτότυπα τους υ
πάρχουν χαραγμένα σέ παλαιότερα Σουμεριανά μνη
μεία. Είναι όμως συστηματοποιημένη καί γενικά κωδικοποιημένη νομοθεσία για όλα τα θέματα.
Γιά τήν τέχνη της εποχής τούτης δέν έχομε πολ
λά στοιχεία γιατί λίγα μνημεία της έ'φθασαν ώς έμάς,
πάντως χαρακτηριστικά. Στήν πρώτη γραμμή έρχον
ται τά Κ ο υ ν τ ο υ ρ ρ ο ϋ . Αυτά είναι συμβόλαια
πού περιγράφουν τά όρια τών φέουδων ή τών κτημάτων
πού δωρίζει ό βασιληας στους εύγενεϊς. Τά Κουντουρ
ροϋ είναι χαραγμένα σέ πέτρα, καί έκτος άπό τά τυπικά
στοιχεία έχουν παραστάσεις θεϊκών συμβόλων γιά νά
άποδείξουν ότι «ή δωρεά μπαίνει κάτω άπό τή σκέπη
τοΰ θεού». Τό σύμβολο τοΰ θεοϋ ήταν ένα ζώο ή ένα
' αντικείμενο, χαραγμένο μαζί μέ τήν παράσταση τοϋ
θεοϋ. ’Αργότερα έχάραζαν μόνο τά σύμβολα. "Οσο πιο
πολλοί θεοί παραστέκουν τό φέουδο τόσο πιο καλά
έξασφαλισμένη είναι ή ευημερία του. Γι’ αύτό ό καλ
λιτέχνης προσπαθεί στον περιωρισμένο χώρο τοϋ
Κουντουρροϋ νά στριμώξη όσο γίνεται πιο πολλά θεία
σύμβολα. Τοΰτο γίνεται άφορμή νά άναπτύξη δσο παίρ
νει τήν δεξιοτεχνία του.
'Η μεταλλουργία θά είχε επίσης σημαντική πρόο
δο στήν έποχή τούτη. Τό άντιλαμβανόμαστε άπό τό

άκέφαλο άγαλμα τής Ναπέρ-’Αζοΰ, ολόκληρο άπό
χαλκό πού ζυγίζει 1800 κιλά. Είναι χυτό, άλλά άπό μέ
σα τό ενισχύει ένας όγκος μετάλλου.'Η βασίλισσα εί
ναι όρθια. Φορεϊ μιά εφαρμοστή μπλούζα καί μιά φού
στα στό κάτω μέρος. ’Εκτός άπό τις θαυμάσιες γραμ
μές τοΰ μπούστου, έχουν άποδοθή μέ έξοχη λεπτότητα
τά πλισσέ τής φούστας, τά σχέδια τοΰ κεντήματος καί
άκόμη καί τά κρόσσια τοΰ φουστανιοΰ. Τό άγαλμα βρί
σκεται στό Μουσείο τοΰ Λούβρου.
Τέλος έχομε τις κυλινδρικές σφραγίδες, σχέδια-,
σμένες μέ ακρίβεια καί άπλότητα, δυο βασικά χαρακτη
ριστικά τής Βαβυλωνιακής τέχνης. Συνηθισμένο θέμα
είναι ό θεός καί ό θνητός ικέτης. Στήν θέση τοΰ ονόμα
τος υπάρχει μιά προσευχή.
Πριν κλείσωμε τό κεφάλαιο γιά τήν Βαβυλώνα,
πρέπει νά ποΰμε ότι ή δύναμή της τσακίστηκε άπό
την εισβολή τών Χετταίων πού χωρίς νά έπιμείνουν
στήν κατάκτησή της τήν λεηλάτησαν καί τήν ρήμαξαν
κυριολεκτικά. ’Αργότερα οί Κασίτες, ορεινός λαός,
πλημμυρίζουν τήν Βαβυλώνα (1750 π. X.), άλλά εύγενεστεροι άπό τούς Γκοΰντι, άφομοιώνονται στό τέλος
μέ τούς Βαβυλώνιους.
'Οπωσδήποτε, οί δυο εισβολές στοίχισαν σημαν
τική επιβράδυνση στην εξέλιξη τής Βαβυλωνιακής τέ-
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ
’Ανθυπομοιράρχου
Οΐ ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις,
έκτος άπό τήν έπίσημη ονομασία
τους, έχουν καί μία δεύτερη χαρα
κτηριστική προσωνυμία. Τό Πα
ρίσι, π. χ., άναφέρεται ώς «πόλις
τού φωτός», ή Βιέννη ώς «πατρίδα
τού βάλς», ένώ τό Λόνδϊνο, που
όλες τις έποχές είναι τυλιγμένο σέ
μια μόνιμη σχεδόν νέφωση, άποκαλεΐται «πόλις τής ομίχλης». Αυτήν
τήν σκέψη έκανα, όταν τό τετρακι
νητήριο τής Β.Ε.Α., χαμένο άνάμεσα στήν πυκνή ομίχλη των “Αλ
πεων, κρατούσε σταθερά τήν π ο 
ρεία του μέ,προορισμό τήν ’Α γγλι
κή' πρωτεύουσα.
Αργότερα όμως, όταν προσγει
ωθήκαμε στό μικρό αεροδρόμιο τού
Γκέτγουηκ, λίγα χιλιόμετρα μα-

κρυά άπό τό Λονδίνο, μαζί μέ τό
ύποχρεωτικό χαμόγελο των συ
νοδών έδάφους, μας υποδεχόταν έ
νας θαυμάσιος μεσογειακός ήλιος.
"Υστερα άπό τήν πρώτη αύτή έκ
πληξη, έπακολουθεϊ μία εύχάριστη διαδρομή μέ τό τραίνο άνάμεσα άπό τά προάστια τού Λον
δίνου μέ τις όμορφες μονοκατοι
κίες καί τούς καταπράσινους κή
πους πού λούζονται μέσα σ’ ένα
ανοιξιάτικο φως. Λίγα λεπτά ακό
μη καί μας υποδέχονται τά μέγα
ρα τού κυρίως Λονδίνου, μέχρι
πού ό συρμός, περνώντας ανάμεσα
άπό άλλεπάλληλα φωτεινά σή
ματα, σταθμεύει σέ μία άπό τις
πολλές γραμμές τού «Βικτώρια
Σταίησον», ivoc τεραστίου σιδη
22

ροδρομικού σταθμού στήν καρδιά
τού Λονδίνου.
Μέ σχετική δυσκολία εξοικονο
μούμε ένα ταξί πού σέ λίγο μάς,
μεταφέρει εις τό Μπαίηζ γουώτερ
μία ζωντανή Ελληνική παροικία
τού Λονδίνου. Στό «Μπάϋρον Ό τέλ» λίγο άργότερσ, δοκιμάσαμε
τήν δεύτερη έκπληξη, όταν ό υπάλ
ληλος τής ρεσεψιόν μάς καλωσώρισε σέ άπταιστη Ελληνική. Μέ
εύχαρίστηση διαπιστώνουμε ότι
έχομε καταλύσει σ’ ένα ξενοδοχείο
πού τό ελληνικό έπιχειρηματικό
δαιμόνιο είχε δημιουργήσει έδώ,
ποιος ξέρει ύστερα άπό πόσους κό
πους καί στερήσεις... Δέν μάς έμενε
πλέον καμμία άμφιβολία ότι τό
τουριστικό γραφείο τών ’Αθηνών

Τό περίφημο «Μπίγκ Μπέν»,·στό κέντρο τού Λονδίνου, σύμβολο τής 'Αγγλικής
άκριβείας καί τής συντηρητικής παραδόσεως

είχε κάνει σωστή εργασία...
Τό ‘Ελληνικό στοιχείο κυριαρ
χεί στό Μ παίηζγουώτερ,πού όπως
διαπιστώνουμε είναι μία ήσυχη
•συνοικία με ώραία κτίρια καί θαυ
μάσια ρυμοτομία. Εις τους δρό
μους άκούγονται πολλές συζητή
σεις στήν ελληνική γλώ σσα. Ξε
χωρίζομε επίσης άρκετά καταστή
ματα με έλλη νίκες επιγραφές καί
ελληνικά προϊόντα στις προθήκες.
Ή τα ν στ’ άλήθεια εντυπωσιακό
να βλέπη κανείς στό μακρυνό Λον
δίνο νά διαφημίζεται τό όιγνό λά
δι, οι έληές Καλαμών, ή ρετσίνα,
τ ό ούζο, καί ένα σωρό άλλα έλληνικά προϊόντα.
Τό έπόμενο πρωινό μας βρίσκει
στό σαλόνι τοϋ ξενοδοχείου με τόν
τουριστικό όδηγό άνά χεΐρας νά
προγραμματίζουμε τίς πρώτες μας
επισκέψεις στήν άγγλική πρω 
τεύουσα. Πρώτος μας σταθμός εί
ναι τά άνάκτορα τοϋ Μπάκιγχαμ
όπου, μαζί μέ χιλιάδες άλλους του
ρίστες άπό κάθε γω νιά της γης,
παρακολουθούμε τήν άλλαγή τής
Βασιλικής Φρουράς που γίνεται ό
πως καί στήν Βικτωριανή εποχή
μέσα σέ μία άτμόσφαιρα λαμπρό-
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τητος καί μεγαλοπρεπείας. "Υστε
ρα άρχίζει ή άσκοπη περιπλάνη
ση στήν μεγαλούπολη. Ή κίνηση
άσφυκτική καί άνάλογη μέ αύτήν
πού έπικροζτεϊ στούς 'Αθηναϊκούς
δρόμους τίς μεγάλες γιορτές. Σέ
πολλούς δρόμους ορθώνονται άγάλματα πού θυμίζουν παλιές καί
πρόσφατες μορφές τοϋ 'Αγγλικού
ιστορικού πανθέου. ’Από τούς
πρώτους Ά γ γ λ ο υ ς έξερευνητάς μέ
χρι τόν Ούίνστον Τσώρτσιλ, τήν
προτομή τού όποιου είδαμε λίγο
άργότερα στον περίβολο τού Α γ 
γλικού Κοινοβουλίου.
Τί παράξενη σύμπτωση όμως...
Στον χώρο τού μεγαλοπρεπούς
αύτού οικοδομήματος πού έκτος
άπό τήν Ά γγλικ ή πολιτική π α 
ράδοση άντιπροσωπεύει συγχρό
νως καί ένα μνημείο υψηλής τέχνης,
είδαμε καί μία ζωντανή άσχήμια.
Μία ομάδα άπό νεαρούς μέ τήν έμφάνιση τών Χίππυς,είχε καταλάβει
τό άπέναντι πεζοδρόμιο σέ σχη
ματισμό σιωπηλής διαμαρτυρίας.
Σ' ένα τεράστιο «πλακάτ» διαβά
ζομε: «Γκάϋ Φόουκς: ό μόνος άν
θρωπος πού μπήκε στό Κοινοβού
λιο μέ τίμιες προθέσεις». Ή ταν καί
αύτό μία άπό τίς πολλές μορφές
τού μηδενισμού καί άναρχισμού
πού μαστίζει σήμερα τήν νεολαία
τών εύρωπάίκών κρατών. Γιατί,
όπως πληροφορούμεθα αμέσως, τό
ίνδαλμα αύτό τών άναρχικών, δεν
άντιπροσώπευε τίποτε περισσότε
ρο άπό ένα κοινό έγκληματία που
έξετελέσθη τό έτος 1605, έπειδή
εις τά υπόγεια τού Κοινοβουλίου
είχε τοποθετήσει... βαρέλια μέ π υ 
ρίτιδα μέ σκοπό νά τό άνατινά-

WΕύτυχώς όμως πού τό θέαμα αύ
τό δεν διήρκεσε πολύ, γιατί σέ λί
γ ο ένα αύτοκίνητο τής Ά στυνο23

μίας κατέφθασε καί διέλυσε τήν
κωμικοτραγική αύτή συγκέντρω
ση. Άποθαυμάζουμε άρκετή ώρα
τό έπιβλητικό κτίριο τού Κοινο
βουλίου, τό έπίσης ύψηλής τέχνης
συγκρότημα τού Άββαείου τού
Γουέστμίνστερ, καί τήν όμώνυμη
γέφυρα στον Τάμεση. "Ωσπου κά
ποτε τό «Μπίγκ-Μπέν», τό γνω 
στό σ’ όλον τόν κόσμο αύτό ρολόι
πού συνδέεται μέ τό Λονδίνο όπως
καί ό Πύργος τού Άϊφελ μέ τό Πα
ρίσι, χτυπούσε δώδεκα καί μισή τό
μεσημέρι. Λίγες αναμνηστικές φω
τογραφίες άκόμη, καί έπακολουθεϊ
μία μικροδιακοπή στήν περιπλά
νησή μας γιά τό μεσημβρινό γεύ
μα. Λίγο άργότερα σ ’ ένα άπό τά
πολλά πάρκα πού αποτελούν τούς
πνεύμονες τής μεγαλουπόλεως αύτής, ξεκουραζόμαστε καθισμένοι σέ
μία σειρά άπό άναπαυτικές πολυ
θρόνες άφού προηγουμένως καταβάλωμε μισό σελλίνι. Τό τελευταίο

Ή Εκκλησία τοΰ Γουέστμίνστερ.
Έ χει ΐδή όλες τίς έπίσημες τελε
τές τοΰ Λονδίνου, Θλιβερές καί χα
ρούμενες. Μιά άπό τίς μεγαλοπρε
πέστερες ήταν οΐ γόμοι τής σημε
ρινής Βασιλίσσης Ελισάβετ.

<χύτό Ικανέ κάποιον άπό τήν συν
τροφιά νά νοσταλγήση τίς... πέν
τε καρέκλες τοϋ έλληνικού καφε
νείου πού προσφέρονται χωρίς
καμμία πρόσθετη επιβάρυνση... Δί
π λα μας ένας ανέμελος κόσμος επω
φελούμενος τήν λιακάδα, φροντίζει
νά περάση όσο τό δυνατόν περισ
σότερο ήσυχα τήν ώρα του χωρίς
νά ένοχλή ούτε καν νά δίνη ιδιαί
τερη σημασία στον διπλανό του.
Ά λ λο ι διαβάζουν καθισμένοι ή ξα
πλωμένοι στό γκαζόν, καί πολλοί
περισσότεροι άσχολοϋνται μέ τά
σκυλιά πού έχουν μαζί τους ή μέ τό
να παρακολουθούν αυτούς πού
παίζουν γκολφ. Μέ άνανεωμένες
δυνάμεις ύστερα άπό λίγο,συνεχί
ζομε τήν περιήγησή μας. Αφού
διασχίζομε λίγο βιαστικά τήν π ο 
λυσύχναστη Ρήτζεντ Στρήτ καί τό
Πικαντίλλυ, κάνομε μία μικρή στάση στήν Τραφάλγκαρ σκουαίρ,
τήν ωραιότατη αυτή πλατεία τού
Λονδίνου μέ τά δύο μεγάλα συντριβάνια καί τά επιβλητικά μέγα
ρα πού τήν περιβάλλουν. Δίπλα
άπό ένα ζευγάρι γιαπωνέζων πού
μέ τό αιώνιο έκεϊνο χαμόγελο στο
πρόσω πο μιλούν αδιάκοπα, περιεργαζόμεθα καί εμείς τήν πλατεία.
Στο ένα άκρο της δεσπόζει ή επι
βλητική στήλη μέ τό άγαλμα τού
Νέλσωνος. Τέσσερα σκαλιστά λιον
τάρια σέ κάθε μία άπό τίς γωνιές
τής βάσεως φαίνονται σάν νά έτοιμάζωνται νά χυμήξουν. Καί στό ύψ°ς τής στήλης ξεχωρίζει τό άγέρωχο παράστημα τού μονόφθαλ
μου ναυάρχου, λές καί βρίσκεται
στήν πλώρη τής φρεγάτας του καί
άγναντεύει μακρυά τόν γαλλικό
στόλο...
’Απέναντι άκριβώς άπό τό ά
γαλμα ορθώνεται τό μέγαρο τής
’Εθνικής Πινακοθήκης μέ τήν κλασ
σική έλληνική γραμμή του. Ε π ι
βλητική ή είσοδός του μ’ ενα τε
ράστιο άέτωμα πού τό στηρίζουν
Κορινθιακού ρυθμού κολώνες. Στό
μεγάλο πλατύσκαλο ένας όμιλος
ά π ό νεαρούς Χίππυς κάθεται άμέριμνα. Σέ λίγο μία καινούργια ομάδα
καταφθάνει καί κάθεται άνάμεσα
στους πρώτους πού δέν παραμερί
ζουν ούτε καν γυρίζουν νά κοιτά
ξουν τούς νεοφερμένους. ’Αφήνομε
τούς παράξενους αύτούς άρνητάς
της κοινωνίας στήν ήσυχία τους καί
συμβουλευόμεθα τόν τουριστικό ο
δηγό.'Επόμενος σταθμός μας θά εί
ναι τό Χάϋντ πάρκ, ή πολυσυζητημένη αύτή γω νιά τού Λονδίνου.
Διασχίζομε μέ δυσκολία τήν τερά
στια Ό ξφορντ στρήτ καί άπό ενα
δευτερεύοντα δρόμο φθάνομε στό

πάρκο, τήν άμέριμνη αύτή όαση
πού ξεφυτρώνει άνάμεσα άπό τά
γκρίζα καί στενόμακρα Λονδρέζικα
μέγαρα. Στις άπέραντες άλέες του,
δίπλα άπό τόν ήλικιωμένο Ά γ γ λ ο
πού καθισμένος σ’ ενα παγκάκι άτάραχος διαβάζει τούς «Τάϊμς»,
μπορείτε νά ίδήτε νέα ζευγάρια μέ
τήν ίδια... άταραξία νά έπιδίδωνται στις κάπως τολμηρές περιπτύ
ξεις. τους. Ά π ό Ρωμέϊκη συνήθεια
μπορεί νά σταματήσετε μπροστά
στό «ζωντανό» αύτό θέαμα. Δέν
θά είναι όμως καθόλου παράξενο,
ή περιέργειά σας αύτή νά δημιουργήση κάτι μεταξύ άπορίας καί
δυσαρέσκειας. Ό χ ι άπό τά ζευγά
ρια, πού δέν...ιδρώνει τό αύτί τους,
άλλά άπό τούς εντόπιους «περιπατητάς»...
Μία γω νιά τού Χάϋντ πάρκ, άπέναντι άκριβώς άπό τό Μάρμπλ
Ά ρτς, γνωρίζει μεγάλες «πιέννες»
άπό κάθε λογής κόσμο πού συγ
κεντρώνεται ν’ άκούση τούς περί
φημους ρήτορες. ’Εδώ είναι τό
σταυροδρόμι πού σμίγουν άνθρω
ποι άπό όλον τόν κόσμο πού έρ
χονται νά άναπτύξουν τίς ιδέες
τους. Καρέκλες, πάγκοι καί ό,τιδήποτε άλλο βρεθή πρόχειρο, είναι τό
βήμα άπό όπου κατά τό «τίς άγορεύειν βούλεται», έκφωνούνται π ύ 
ρινοι «Φιλιππικοί». "Ενας τέτοιος
λόγος μπορεί ν ’ άρχίση μέ άνάλυση γύρω άπό τήν Διεθνή πολι
τική, νά συνεχισθή μέ... έξάψαλμο
κατά τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως,
καί νά τελειώση μέ έκκληση υπέρ
τής έλευθέρας χρήσεως τών... ναρ
κωτικών!...
Ό χώρος αυτός γιά τό εύρύτερο
Α γγλικ ό κοινό άντιπροσωπεύει
μία σύγχρονη Πνύκα. Εις τήν πρα
γματικότητα όμως, δέν είναι τίπ ο
τε περισσότερο άπό Ινα καθιερωμέ
νο σημείο πού άνέχεται όσους θέ
λουν νά άκουσθή ή άνεύθυνη φωνή
τους. Έ τσι ή γω νιά αύτή τού
Χάϋντ πάρκ μπορεί νά προσφέρη
στους ρήτορες μία κάποια ικανο
ποίηση άνάλογη μ’ αύτήν πού
προσφέρει ενα... Λούνα πάρκ στά
ζωηρά παιδιά... Πάντως γ ιά τόν
Α γγλικ ό τουρισμό άντιπροσωπεύει ένα όχι καί τόσο εύκαταφρόνητο κεφάλαιο άπό τίς χιλιάδες
τών τουριστών πού περνούν άπό
έδώ, βέβαια όχι τού αύτού ύψους
μέ έκεϊνο πού προσέφεραν στό ’Α γ
γλικό θησαυροφυλάκιο τά έκατομμύρια δίσκων τής «ώργισμένης μου
σικής» τών Μπήτλς. Γιατί, όπως έ
μαθα, κανείς μέχρι σήμερα άπό
τούς αύτοσχέδιους ρήτορες δέν έχει
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τιμηθή όπως οί Μπήτλς μέ τό
παράσημο τών Ιπποτώ ν.Ίσω ς ε
πειδή οϊ σύγχρονοι αυτοί Κικέρωνες δέν είναι «καθιερωμένοι». Μία ό
μως σαφής διαπίστω ση: Τό Λονδί
νο, ή άπέραντη αύτή μεγαλούπολη
μέ τά μνημεία τέχνης καί τούς ώραίους καί πεντακάθαρους δρό
μους, όσο καί νά δείχνη μία παληά
άρχοντιά πού ξεπέρασε όλες τίς ε
ποχές, ώστόσο, φαίνεται καλά, ότι
οϊ παληές παραδόσεις πού θέλει νά
διατηρήση, περπατούν άγκαλιασμένες μέ τήν σημερινή άνάγκη πού
μπορεί νά λέγεται «προσέλκυσις
τουριστών» ή κάτι παρόμοιο.
’Εκτός άπό ό,τι βλέπει καί άκούει κανείς στήν ’Αγγλική πρωτεύ
ουσα, μόλις σήμερα τό πρωινό εί
δαμε έκατοντάδες τουριστών πού
έσπευδαν νά παρακολουθήσουν
τήν άλλαγή τής Βασιλικής Φρου
ράς. Μία τυποποιημένη διαδικα
σία πού επαναλαμβάνεται κάθε
φορά «Just at ten o’clock» όπως
θά έλεγαν οί Ά γ γ λ ο ι μέ τόν ίδιο
τελετουργικό τρόπο όπως καί είς
τήν Βικτωριανή έποχή. "Οταν
άντίκρυσα τό θεόρατο άνάκτορο
τού Μπάκιγχαμ μέ τήν γκρίζα, αύστηρή άλλά καί έπιβλητική μορφή
του, ταύτόχρονα, θυμήθηκα πάλι
τούς Μπήτλς, πού περιμένοντας νά
τιμηθούν άπό τήν Βασίλισσα μέ
τό παράσημο τών ‘Ιπποτών,βρή
καν τήν εύκαιρία νά καπνίσουν
ναρκωτικά στήν τουαλέττα (!), ό
πως τούλάχιστον ώμολόγησαν οί
ίδιοι άργότερα... « 0 tempora ο
mores», Θά άναφωνούσε περισσό
τερο άγανακτη μένος' άν ζούσε σή
μερα ό Βιργίλιος...
Μέ τίς σκέψεις αύτές βρέθηκα μέ
τήν συντροφιά μου νάδιασχίζωμε
τήν Κίγκς-ρόουντ, μία μεγάλη λεω
φόρο πού οδηγεί στό Τσέλση. Εί
χαμε πλησιάσει σ ’ έναν δευτερεύον
τα δρόμο, όταν ένας έκκωφαντικός
θόρυβος έφτασε στ’ αυτιά μας.
Ταύτοχρόνως είδαμε μία φ άλαγγα
άπό μοτοσυκλεττιστάς μέ χρωμα
τιστά κράνη, μεγάλα γυαλιά καί
πέτσινα σακκάκια πού περνούσαν
σόιν άστραπές «μαρσάροντας» συ
νεχώς. ΤΗσαν οί περίφημοι «θίνκιγκς», μία... εξευγενισμένη μορ
φή τών Χίππυς πού θεωρούνται
σάν διανοούμενοι καί περιφρονούν
τούς μακρυμάλληδες συγγενεϊςτων,
χωρίς ώστόσο νά διαφέρουν βασισικά άπό αύτούς στήν νοοτροπία.
Πήγαιναν, άπό ό,τι άκούσαμε,
στό Τσέλση νά παρακολουθήσουν
τόν άγώ να τής όμάδος των μέ τούς
«πετεινούς» τής Γουέστ-Χάμ. Πριν

τελείωση ή φάλαγγα, ένας από
τούς μοτοσυκλεττιστάς πέταξε
στον δρόμο ό,τι τού είχε άπομείνει
ά πό ένα σάντουιτς. Ό πανύψηλος
αστυφύλακας πού περιφερόταν εκεί
μέ τήν παραδοσιακή ψυχραιμία ένός γνησίου «Μπόμπυ», ήρεμα έ
σκυψε καί τό έρριξε σ’ ενα άπό τά
πολυάριθμα καλάθια άπορριμμάτων πού πλημμυρίζουν τούς Λονδρέζικους δρόμους. Μέ ώρισμένα
ψώνια στά καταστήματα τής
Μπόντ-στρήτ τελειώνει ή πρώτη
μας γνωριμία μέ τό Λονδίνο. Τό
επόμενο άπόγευμα ένα ταξί μάς
μεταφέρει στόν ναό τής θεότρελλης καί εξεζητημένης μόδας: Τήν
Κάρναμπυ-στρήτ, πού δέν είναι
όπως τήν είχα φανταστή τερά
στια, παρά ένας μικρός δρόμος μέ
μεγάλη όμως κυκλοφορία καί π α γ 
κόσμια φήμη. Είχαμε φθάσει είς τό
Βασίλειο τής Τουίγκυ καί τόσων
άλλων μαννεκέν καί σχεδιαστών
τής «όπ-άρτ». Στήν π η γή τής εκ
κεντρικής μόδας, πού ξεκινά άπό έδώ νά κατακτήση σέ κάθε γωνιά
τής γης τον κόσμο των «τήνς». Ά ν 
θρωποι μιάς κάποιας ήλικίας πού
δέν μπορεί νά προσδιορισθή μέ
άκρίβεια, περπατούν άνέμελα, χα 
ζεύουν στις βιτρίνες, άγκαλιάζονται, φιλιούνται στον δρόμο, φλυα
ρούν... Σέ μιά γω νιά φαίνεται κά
ποιος νά αύτοσχεδιάζη περισσό
τερο, παρά νά παίζη μέ μιά κιθά
ρα. Δυό-τρεΐς σιωπηλοί παρακο
λουθούν. Λίγο πιο κάτω, άλλοι πε
ριεργάζονται σ ’ ένα κατάστημα
μουσικά όργανα άπό κάθε γω νιά
τής γήξ· Ά π ό ό,τι βλέπομε δεί
χνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στά
ανατολίτικα όργανα.
Κορίτσια λυγερόκορμα μέ ίσια
μαλλιά ριγμένα στούς ώμους, μέ
μπλού-τζήνς καί μονοκόμματες
μπλούζες μέ κρόσσια ή πέτσινες
ζακέττες, καί μέ δάχτυλα γεμάτα
δαχτυλίδια... Άλλες μέ κορδέλλες
όπως οί ερυθρόδερμοι στό μέτω
πο, μέ καμπάνες κάθε άποχρώσεως
καί πολύχρωμα φουλάρια στόν
λαιμό! Αρκετές μέ ψυχεδελικές δια
κοσμήσεις στά «καλσόν» καί πάρα
πολλές μέ εντυπωσιακά μίνι. Τά
μάξι, σέ συνδυασμό μέ πλατύγυρο
καπέλλο μέ φαρδύ μπόρ, άρκετά.
Αύτές καί ένα σωρό άλλες εκκεν
τρικές εμφανίσεις δίπλα σέ νέους
ντυμένους μέ τήν ίδια έξαλλωσύνη.
Λές καί γινόταν συναγωνισμός με
ταξύ των... "Οπως φάνηκε, οΐ τε
λευταίοι υπερτερούσαν άπό τίς γ υ 
ναίκες μέ «διαφορά στήθους», όπως
Θά έλεγε κανείς. Γιά νά είμαστε ει
λικρινείς, σέ ώρισμένες περιπτώ

σεις, μόνο ή άνατομική αύτή λε
πτομέρεια ξεχώριζε σ ’ ένα ζευγάρι
ποιος άπό τούς δύο άντιπροσωπεύει τό «ισχυρόν φύλον». Ή λε
πτομέρεια αύτή καθώς καί οί π α 
λιές Βικτωριανής έποχής στολές,
τά σκληρά καπέλλα, τά κοστούμια
«άλά - Μάο», τά χτυπητά φανται
ζί σακκάκια καί οί δαντέλλες, καί
οί εμφανίσεις πού Θύμιζαν τόν
Τσάρλς Μάνσον, τόν περίφημο
«Σατανά» πού έστειλε στόν άλλο
κόσμο τήν Σάρον Τέητ καί τήν
παρέα της στήν βίλλα Πολάνσκυ
τής Καλιφορνίας.
"Ολοι αύτοί οί άνθρωποι πού
κυκλοφορούν έδώ νωχελικά άεικίνητοι, δέν φαίνονται διατεθειμένοι
ν’ άγοράσουν κάτι. Περνούν άπλούστατα άπό έδώ γιά
κάτι
καινούργιο πού Θά προσέξουν στις
βιτρίνες τών καταστημάτων. Τί
καταστήματα άλήθεια... Σειρές ά
π ό διάφορα «Shops» καί «Bou
tiques» πού προσφέρουν ό,τι τε
λευταίο καί άπίθανο έπενόησε ή
παράξενη μόδα. Μαζί μέ αύτά οί
πανέξυπνοι έπιχειρηματίαι τής
Κάρναμπυ - στρήτ προσφέρουν
στήν νεαρή πελατεία των καί τίς
τελευταίες εκδόσεις τής «πόπ» καί
«σόουλ» μιούζικ. "Οπως βλέπομε,
όλα γενικώς τά καταστήματα δια
θέτουν στερεοφωνικές εγκαταστά
σεις πού μεταδίδουν χωρίς διακοπή
τίς τελευταίες ύστερικές μουσικές
εκδόσεις τών Α γγλικώ ν μουσικών
συγκροτημάτων. Ή έκκωφαντική
μουσική δέν φαίνεται νά ένοχλή
κανέναν άπό τό ετερόκλητο αύτό
πλήθος. Κάθε άλλο... Γιατί, όπως
βλέπομε, πολλοί άπό αύτούς έ
χουν καταλάβει μόνιμη θέση στά
κράσπεδα τών πεζοδρομίων καί
μέ έπιδοκιμαστικές κινήσεις τής
κεφαλής ύποδέχονται κάθε καινούρ
γιο ρυθμό. Πίσω άπό μία βιτρίνα,
παρατηρούμε ζωντανά μαννεκέν
νά διαφημίζουν τελευταία μοντέλλα. Α λλά έκεΐνο πού πραγματικά
μάς εντυπώσιασε, ήσαν τά πανά
κριβα σακκάκια πού είδαμε σέ μία
βιτρίνα, φτιαγμένα, άπό ό,τι δια
βάσαμε, άπό άνθρώπινο μαλλί!...
Τί τό έξωφρενικώτερο!... Μέχρι τό
τε γνωρίζαμε ότι μόνο γιά τά γ υ 
ναικεία «ποστίς» ήσαν χρήσιμα τά
κομμένα μαλλιά. Φαίνεται όμως ότι
είς τό Λονδίνο έχουν μεγάλη πέ
ραση οί άνθρώπινες τρίχες. Ίσως
καί οί καλλιτεχνικές, άν κρίνωμε
άπό τό πολύκροτο μιούζικαλ «Τρί
χες» πού εμφανίζεται άπό τό «Χαίηρ-γκρούπ» καταρρίπτοντας κάθε
προηγούμενο εισπρακτικό ρεκόρ
επί μήνες στο Λονδίνο. Έ τσι άρχί-
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ζομε νά καταλαβαίνωμε ότι οί μακρυμάλληδες πού κυκλοφορούν έ
δώ στήν Κάρναμπυ-στρήτ έχουν
ένα σπουδαίο κεφάλαιο στό... κε
φάλι τους. Γιατί, άπλούστατα, άν
καμμιά φορά άντιμετωπίσουν χρέη
όσα καί τά... μαλλιά τής κεφαλής
τους, δέν έχουν παρά νά πουλή
σουν τούς... βοστρύχους των έναν
τι άδράς άμοιβής στήν βιομηχα
νία πού χρησιμοποιεί σάν πρώτη
ύλη άνθρώπινα μαλλιά...
Είχε βραδυάσει πλέον όταν έγκαταλείψαμε τόν παράξενο κόσμο
τής Κάρναμπυ-στρήτ. Στά πεζο
δρόμια βιαστική ή κυκλοφορία άπό
άνθρώπους κάθε ήλικίας καί έμφανίσεως. Ά π ό τό κλασσικό Α γ γ λ ι 
κό στύλ μέ τό άψογο κολλάρο καί
τό σκληρό ήμίψηλο, μέχρι τήν π ιό
εξωφρενική εμφάνιση πού επιβάλ
λει είς τούς οπαδούς της ή σύγχρο
νη Κίρκη, κατ’ άλλους τελευταία
μόδα. Κανένα όμως λοξό βλέμμα
άπό τούς διαβάτες, πού άδιαφορούν γ ιά τόν διπλανό τους, καί
πού μιλούν μόνον άν χρειασθή, καί
τότε, όχι δυνατά, μέ χειρονομίες,
ούτε παρατεταμένα. Γιά τούς Ά γ 
γλους ή περιέργεια είναι κάτι τό
άσυνήθιστο, καί άν συμβή, Θεω
ρείται ώς κάτι τό φοβερά άσχημο.
Παρά τό γεγονός αύτό, ή καθ’ όδόν
ζωηρή μεσογειακή συνομιλία μας,
άπό ό,τι διεπίστωσα, συγκέντρω
σε ώρισμένα μεταξύ ίλαρότητος
καί ειρωνείας φευγαλέα βλέμματα.
Ίσως νά ήσαν δικαιολογημένα. ’Ε
κείνο όμως πού πρέπει νά τονίσωμε είναι τό γεγονός ότι ό "Αγγλος
πιστεύει,^ότι όποιονδήποτε άπό
τούς μεσογειακούς είρωνευθή είτε
μέ τό βλέμμα είτε μέ τήν συνομι
λία, δέν θά γίνη άντιληπτός, γιατί
κατά τήν γνώμη του τό Α γγλικ ό
χιούμορ ξεχωρίζει. Θά έπρεπε όμως
νά έξαιρεθή ή χώρα μας άφρύ σ’
αύτήν έχει γεννηθή καί πολιτογραφηθή ή έννοια τής τραγικής
ειρωνείας... Τό πατροπαράδοτο,
πηγαίο, χωρίς τήν προσθήκη
«μπλάκ» ή «σόκιν», ρωμέϊκο χιού
μορ. Περασμένες έντεκα καί ή κίνη
ση δέν έχει αισθητά μειωθή. ’Εξαί
ρεση υπάρχει στό Σίτυ ή τό Γουέστ-έντ, όπως τό άποκαλούν συ
νήθως οί "Αγγλοι, όπου βρεθήκα
με σέ λίγο περαστικοί.
Μιά περιοχή τόσο ήσυχη, όσο
καί ένα μακρυνό προάστιο. Έδώ
έδρεύει ό εγκέφαλος τής κρατικής
καί ιδιωτικής δραστηριότητος. Τό
σύνολον σχεδόν τών Υ πουργείω ν
καί άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών
καθώς καί οί Διευθύνσεις τών Βιο
μηχανικών κολοσσών Τραπεζών,

κ.λ.ττ., ττοΰ άπασχολούν ήμερησίως ττερι τά δύο έκατομμύρια άτο
μα. Τά βράδυα ό πληθυσμός τής
τεραστίας αυτής κυψέλης δεν ξε
περνάει τις 25 - 30 χιλιάδες κατοί
κους. Αυτοί κυρίως είναι διανυκτερεύοντες υπάλληλοι καί δσοι άπό
τους μεγιστάνες τοϋ πλούτου,θέ
λοντας νά διαιωνίσουν τις παρα
δόσεις, προτιμούν νά κατοικούν ε
δώ άπό το Σάρρεϋ, τό "Εσσεξ,
τό Χάμστεντ καί άλλα άριστοκρατικά προάστια τού Λονδίνου. Τά
μέγαρα στην περιοχή αυτή άπό

όπου πριν άπό χιλιετηρίδες ξεκί
νησε τό Λονδίνο, δέν έχουν Ινιαία
άρχιτεκτονική αισθητική. ’Ανάσα
στά παλαιά κτίρια κυριαρχεί ό
Ελληνικός καί άκολουθούν ό Γοτ
θικός καί ό ρυθμός τής ’Αναγεννή
σεως. Οΐ δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι
με λίγα πολυτελή αυτοκίνητα που
γλυστρούν άνάλαφρα στήν ά
σφαλτο. Μοναδική έξαίρεση άποτελεΐ ή όδός Φλήτ, όπου στεγά
ζονται τά γραφεία των περισσοτέ
ρων άπό τις 500 περίπου εφημερί
δες ποΰ έκδίδονται στο Λονδίνο.

Μεσάνυχτα περίπου καί είμαστε
άκόμη στήν περιοχή τού Σίτυ. Κά
ποιος άπό τήν συντροφιά προτεί
νει μιά βόλτα άπό τό Σόχο, τήν
γνωστή αυτή σ’ δλον τόν κόσμο
περιοχή τού «Λόντον μπάϋ νάϊτ»,
πού άντιπροσωπεύει δ,τι περίπου
ή Μονμάρτη γιά τό Παρίσι, ή Βία
Βενέτο γιά τήν Ρώμη καί ή Πλάκα
γιά τήν ’Αθήνα...Τελικά δμως έπικρατούν οί... συντηρητικοί, καί ή
έπίσκεψη αύτή αναβάλλεται γιά
άλλη φορά. Είναι ώρα νά γυρίσωμε στό ξενοδοχείο μάς.

ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ Τ Η Σ .. ΤΙΜΗΣ
*Ηνα ίπποτιιιό έθιμο, πού Ατίμαζε άλλοτε uoi βτήν Ελλάδα...
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΑΗ1ΤΗ
Ίστορικοΰ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ τού 1909 μιά
αναίμακτη μονομαχία, πού ώργανώθηκε στην Καλαμάτα κι έγινε
σέ κάποια ερημική τοποθεσία, άνάμεσα Μεχαλόπολη καί Τρίπο
λη, συγκλόνισε τό Πανελλήνιο.
’Αντίπαλοι ήταν δυό βουλευτές,
τότε, Καλαμάτας καί Οίτύλου, οΐ
μακαρίτες Ήλίας Μαυρομιχάλης
καί στρατηγός Κώστας Κουμουνδοϋρος, αδελφός τοϋ Σπύρου καί
γιος τοϋ ’Αλεξάνδρου Κουμουνδού
ρου. Κ’ οί δυό Μανιάτες άπό οικο
γενειακή καταγωγή, καί σκληροκόκκαλοι σάν... Μανιάτες. ’Αφορ
μή: Ή πολιτική συναλλαγή κι ό
άνταγωνισμός των δυό άντιπάλων γ ιά τό ποιος θά πάρη στό νο
μό Μεσσηνίας τά περισσότερα
ρουσφέτια γιά τους «φίλους» καί
ψηφοφόρους του!
Οί παλιότεροι Καλαματιανοί θυ
μούνται — ζοϋσεν ώς πριν λίγα
χρόνια — ένα συμπαθητικό βρακο
φόρο γέροντα, μέ παχειά χιονισμέ
νη γενειάδα: Τόν μπαρμπα-Γιάννη
Ντάβο. "Ήταν γερολεβέντης. Τόν

είχε διορίσει κλητήρα στή Νομαρ
χία Μεσσηνίας ό ’Ηλίας Μαυρομι
χάλης — ένας τύπος «κουτσαβά
κη» βουλευτή, πού στό λόγο του
στεκόταν μέ μανιάτικο πείσμα καί
σ ’ δ,τι έλεγε κι έπραττε δέ σήκωνε
άντίλογο.Κ’ήταν ό μπαρμπα-Γιάννης άπό τά πιό δυνατά στελέχη
τοϋ Μαυρομιχαλικοϋ κόμματος,
πού στήν Καλαμάτα κρατούσε άνέκαθεν τά πρωτάτα.
Κατά παλιό μεσσηνιακό πολιτι
κό έθιμο, αυτός πού εκλεγόταν
π ρ ώ τ ο ς βουλευτής στό νομό,
είχε καί τόν π ρ ώ τ ο λόγο στή
...μοιρασιά τών ρουσφετιών τής
νομαρχίας. Τό 1909 τά βουλευτικά
π ρ ω τ ε ί α κάτεχε ό στρατηγός
Κουμουνδοϋρος. Καί μιά άπό τίς
πρώτες ένέργειές του, δταν εκλέ
χτηκε βουλευτής, ήταν νά έπισκεφθή τόν τότε νομάρχη Δ. Πασχάλη, έναν ίκανώτατο διοικητικό υ
π ά λ λη λο (βλ. Π α λ α ι ο ύ
(Γ.
Μαράκα), «‘Η Καλαμάτα τόπος
δημοσιογραφογενής», σέ έφημ.
«Σημαία», Καλ., Έ τ. 19, άρ. φ.

5743, 5 Φεβρ. 1933, σ. 4) καί- νά
τού άξιώση, στ’δνομα τών βουλευ
τικών πρωτείων του, τήν άπόλυση
τού Μαυρομιχαλικού βρακοφόρου
κλητήρα καί τό διορισμό στή θέση
του δικού του πολιτικού φίλου.
Ό νομάρχης, φυσικά, ύπόκυψε —
κατά τά τότε κρατούντα... — στήν
άξίωση τού στρατηγού. Κι ό
«Μπαρμπα-Λιάς» Μαυρομιχάλης,
καταπώς τόν λέγαν οΐ Καλαματια
νοί, πού δέν άνεχόταν νά Θίξουν
ούτε μιά τρίχα τής κεφαλής τών
πολιτικών του φίλων, έγινε μπουρλότο. ’'Αστραψε, βρόντηξε, χάλα
σε τόν κόσμο! Καί παράγγειλε τού
νομάρχη Πασχάλη τά μαύρα του
χαμπέρια: δτι, δηλαδή, άν δέν ξαναδιώριζε κλητήρα τής νομαρχίας
τόν «μπαρμπα-Γιάννη», νά τά..
φορτώση καί νά φύγη νύχτα άπό
τήν Καλαμάτα!
Ό νομάρχης, όμως, άκουμπώντας στή γερή κομματική πλάτη
τού Κουμουνδούρου (πού ύποστήριζε τήν τότε κυβέρνηση τού
Δτ;μ. Ράλλη), αψήφησε τήν άπει{ Συν4Χ. στήν 30 σελ->
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Τήν 18-9-1970, ό Πρόεδρος τής 'Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος πραγματοποιών περιοδείαν εις Βόρειον Ελλάδα πρός
έπιθεώρησιν στρατιωτικών μονάδων καί συνο
δεύομε νος ύπό τού Άρχηγοδ ’Ενόπλων Δυνάμεων
Στρατηγού κ. Όδυσσέως Ά γγελή, έπεσκέφθη
καί τήν πόλιν τών Ίωαννίνων. Τόν κ. Πρωθυ
πουργόν ύπεδέχθησαν αί άρχαΐ τής πόλεως καί
πλήθη ενθουσιώντος λαού, ό όποιος έσπευσεν
αύθορμήτως νά ΰποδεχθή τόν ήγέτυν τής εθνο
σωτήριου Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου
1967 καί νά χειροκροτήση έν τώ προσώπιρ του
τήν άναγεννωμένην Ελλάδα. Εις τήν φωτογρα
φίαν, ό κ. Πρωθυπουργός χαιρετά τόν Άνώτερον
Διοικητήν Χωρ /κής Συνταγματάρχην κ. Βλάχον
Διονύσιον.

7-10-1970, ό Γενικός Γραμματεύς τού Ύ:ίου Δημοσίας Τήξεως κ. Πέτρος Κωτσέυνοδευόμενος ύπό τών ’Αρχηγών τών ΣωΆσφαλείας καί ’Αξιωματικών μετέβη εις
Άθήναις ’Εμπορικήν Τράπεζαν τής Έλπρός εγγραφήν εις τό Ααχειοφόρον Όμοόν Δάνειον" Οικονομικής Άναπτύξεως
Ο Διοικητής τής Τραπέζης Καθηγητής κ.
ΐς Ανδρεάδης εις βραχεϊαν ομιλίαν του,
ιανε τήν βαθυτέραν έννοιαν τού δανείου,
ών ό κ. Γενικός Γραμματεύς, άνεφέρθη
ν, μεγάλην προσπάθειαν, τήν συντελουμέ° τής ’Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήιά μίαν Ελλάδα άνεπτυγμένην καί εΰημε. Εις τήν φωτογραφίαν, στιγμιότυπον άπό
σκεψιν εις τήν Τράπεζαν.

Τήν 2αν Νοεμβρίου 1946, ό Ύ πεν /ρχης ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Κων/νος, Διοικητής τοΰ Σταθμού
Χωρ /κής Ιππείου - Λέσβου επεσε μαχόμενος
ήρωϊκώς εναντίον τών άρνησιπάτριδων κομμουνιστοσυμμοριτών. Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, ουδέ
ποτε έλησμόνησαν τήν θυσίαν τοΰ ήρωϊκοΰ τέ
κνου τής Χωροφυλακής καί άπεφάσισαν τήν συγκέντρωσιν χρηματικού ποσού διά τήν άνέγερσιν
προτομής τού φόνευθέντος. Ή συγκινητική αυτή
χειρονομία τών κατοίκων τού 'Ιππείου, ελαβε
σαρκα καί οστά, ή δέ προτομή τοΰ ήρωϊκοΰ Ύ 
πεν /ρχου, άπεκαλύφθη τήν 21-6-1970 εις τήν
κεντρικήν πλατείαν τού χωρίου διά νά θυμίζη είς
τούς έπιγενομένους δτι ή προάσπισις τών ιδανι
κών τής φυλής είναι τό ΰπέρτατον καθήκον τών
άνδρών τής Χωροφυλακής, έστω καί αν χρειασθή νά θυσιάσουν δΓ αυτά καί τήν ζωήν των.

επικαχροχης

Ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Τζεβελι
συνοδευόμενος ύπό των ’Αρχηγών Χωροφυλε
Αντιστράτηγου κ. Καρυώτη, ’Αστυνομίας
λέων καί Πυροσβεστικού Σώματος κ. κ. Γαλι
πούλου καί Καραχάλιου, τού Α' Ύπαρχηγοϋ
ροφυλακής Υποστρατήγου κ. Άλεξανδρή ώς
σημαντικού άριθμοΰ ’Αξιωματικών, τήν 5-1C
μετέβησαν εις τήν έν Ά θήναις Γενικήν Τρ
ζαν τής Ελλάδος δι’ εγγραφήν εις τό Λαχειι
ρον 'Ομολογιακόν Δάνειον Οικονομικής ’>
πτύξεως 1970. Ό μιλώ ν ό Πρόεδρος τού Διο
τικοΰ Συμβουλίου τής Τραπέζης Στρατηγός ι
κ. Γωγούσης, έξήρε τήν σημασίαν τού Δαν
διά τήν Οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας
άνεφέρθη εις τήν μεγάλην συμβολήν τών Σο
των ’Ασφαλείας εις τήν προσπάθειαν αύτήι
κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ευχαριστών
κ. Γωγούσην, έχαρακτήρισεν ώς εθνικόν χ
τήν παρουσίαν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας εΐ
οικονομικόν προσκλητήριον τού "Εθνους. Εις
φωτογραφίαν, ό κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τά£
παραλαμβάνων τάς ομολογίας. Αί μέχρι τι
γενόμεναι έγγραφοί άνδρών τής Χωροφυλί
εις τό Δάνειον τούτο, άνήλθον εις τό ποσόν
9.930.000 δραχμών.

Τήν 23-9-1970 εις Θεσσαλονίκην ό Διευθυντής
καί τό Προεδρεΐον τής Διεθνούς Έκθέσεως, πα
ρέθεσαν δεϊπνον εις τούς ’Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς καί Χωροφύλακας τής Δ /νσεως ’Α
στυνομίας Θεσσαλονίκης, εις έκδήλωσιν τιμής
διά τήν προσφοράν τών άνδρών τής Χωρ/κής
είς τήν επιτυχίαν τής Διεθνούς Έκθέσεως. Τήν
έκδήλωσιν ταύτην, έτίμησαν διά τής παρουσίας
των, ό Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλο1 νίκης κ. Λεωνίδας, ό Γενικός Γραμματέας τού
Υ.Β.Ε. κ. Γκαντώνας, ό Β' Ύπαρχηγός Χωρ /κής
Υποστράτηγος κ. Μάλλιος, ό ’Επιθεωρητής Χω
ροφυλακής Βορείου Ελλάδος Υποστράτηγος κ.
Άρφάνης, ό Νομάρχης καί ό Δήμαρχος Θεσσα
λονίκης, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας, τό Προεδρεϊον τής Διεθνούς Έκθέσεως καί άλλαι προσωπι
κότητες τής πόλεως. Εις τήν φωτογραφίαν, ό
Διευθυντής τής Δ /νσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης Ταξίαρχος κ. Καραβίτης όμιλών κατά τήν
έορτήν.
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Τήν 2, 3 καί 4-10-1970, ή πόλις τής Κοζάν
έγνώρισε τό μεγαλύτερον άθλητικόν γεγονός ·
χρονιάς μέ τούς διεξαχθέντας εις αύτήν
νελληνίους άγώνας στίβου τών Ενόπλων
νάμεων. Οί στρατευμένοι άθληταϊ έδωσαν
καλύτερον εαυτόν των διά νά δημιουργήσ
νέα ρεκόρ καί νά άποσπάσουν τά θερμά χει
κροτήμάτα τών θεατών. Τούς άγώνας έτίμηι
διά τής παρουσίας των ό Διοικητής τού A' Σ
ματος Στρατού ’Αντιστράτηγος κ. Τζουβελέκ
ό Διοικητής τής 9ης Μεραρχίας Ύποστράτη
κ. Τσαντήλας, ό Έπιθεωτητής Χωρ /κής
ρείου Ελλάδος κ. Άρφάνης, ό κ. Νομάρχης ]
ζάνης καί άλλοι έπίσημοι. Οί άθληταϊ τής 5
ροφυλακής, κατέλαβον τήν δευτέραν θέσιν
τήν γενικήν βαθμολογίαν, ώς άναλυτικώτε
έκτίθεται εις τήν σελίδα 55, καί άφησαν ί
στας εντυπώσεις διά τό ήθος καί τήν άγωνκ
κήν διάθεσιν. Είς τήν φωτογραφίαν, άθλη
τού Σώματος μέ τόν κ. Άνώτερον Διοικητήν ,
τικής Μακεδονίας καί άλλους Άξιωματικ
αμέσως μετά τήν απονομήν τών επάθλων.

ΑΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ!
(συνέχεια έκ τής σελ. 27
λή τού Μαυρομιχάλη.
Καί τό κακό έγινε!..
"Ενα πρωινό τού ’Ιουλίου 1909,
ό Μαυρομιχάλης, διασχίζοντας τήν
τταλιά Κάτω Πλατεία τής Καλαμά
τας, συνάντησεν, όλότελα τυχαία,
τό νομάρχη. Χωρίς νά χάση καιρό
τόν πλησίασε καί μέ μιά γερή γρο
θιά τόν ξάπλωσε φαρδιά-πλατιά
καταμεσίς τής πλατείας:
— Νά, παλιόσκυλο, γιά νά μάθης νά μην κομματίζεσαι καί νά
σέβεσαι τούς Μαυρομιχάληδες!
Κραύγασεν άγρια ό μανιασμέ
νος. βουλευτής. Κι εσπευσε, περιστοιχιζόμενος άπό πολλούς προστρεξαντες φίλους του, ν ’ άπομακρυνθή, Ινώ τά άστυνομικά όργα
να μετάφεραν τόν άτυχο Πασχάλη
στο πλησιέστερο φαρμακείο, όπου
διαπιστώθηκε ότι είχεν ύποστή εγ
κεφαλική διάσειση βαρείας μορφήϊ- Είχε δεχτή τόσο δυνατό κτύ
πημα στό πρόσω πο, ώστε ειπώ
θηκε από πολλούς — άκου νά δής
κουβέντα!... —, πώς τάχατες είχε
κτνπηθή μέ σιδερένια γροθιά —
« σ ι δ ε ρ ο μ π ο υ ν ι ά».
Τό θλιβερό αυτό έπεισόδιο προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στήν Κα
λαματιανή κοινωνία. Κ’ οί τοπικές
εφημερίδες (τά «Θάρρος», ό «Τα
χυδρόμος», ό «Φρουρός») τό άνάγγειλαν τήν άλλη μέρα, μέ τους
πιό κτυπητοΰς τίτλους. Ή καθε
μιά μέ τήν πολιτική της τοποθέτηση. "Ετσι, ή κοινή γνώμη διχά
στηκε. Οί Μαυρομιχαλικοί ρίχναν
όλο τό δίκιο στό χειροδικήσαντα
βουλευτή κι άντίστροφα: Οί φίλοι
τοϋ Κουμουνδούρου κρατούσαν τό
μέρος τού νομάρχη καί στις συζη
τήσεις τους διακήρυχναν πώς ό
στρατηγός δέ Θά ’φηνε άναπάντητη τή χειροδικία τού Μαυρομι
χάλη. Κ’ είχαν, καταπώς άποδείχθηκε, δίκιο.
Γιά δυό-τρεϊς μέρες τά πνεύματα
ήταν πολύ «έξημμένα» στήν π ό 
λη. Κουσκουσουριό στούς καφενέστίς ταβέρνες, στα «σαλόνια»
τω ν τζακιών καί τω ν πολιτικών.
Μεγάλη αναταραχή στις τάξεις
τών Μαυρομιχαλικών καί τών Κουμουνδουρικών. Κ’ οί μπράβοι καί
τω ν δυο μερίδων, ώπλισμένοι σαν
άστακρί μέ κουμπούρες, χατζάρια
και σιδ ερομαγκούρες, σεργιανούσ^χν Τ ^ ν <<(^yoP0», ύέ κρεμασμένη
τήν άκρη τού ζωναριού τους, έτοι

μοι γιά καβγά!
..."Ωσπου Ιπεσε στή μέση μιά
συνέντευξη-βόμβα τού Κώστα Κου
μουνδούρου, πού δημοσιεύθηκε στό
φιλοκουμουνδούρικό «Φρουρό» τού
μαχητικού Π. Μουντανάκου. Ή
συνέντευξη έρριξε πολύ λάδι στή
φωτιά. Καί φούντωσε καί κόρωσεν
ά π ’ τούς καπνούς της όλη ή πολι
τεία, χωρισμένη σέ δυό στρατό
πεδα.
Στή συνέντευξη ό στρατηγός
«στηλίτευε» τήν «άνανδρη» έπίθεση τού Μαυρομιχάλη κατά τού
νομάρχη καί σχεδόν τόν προκαλούσε άνοιχτά.
"Οταν διάβασε τή συνέντευξη
στό «Φρουρό» ό «Μπαρμπα-Αιάς»
κοχλάκισε τό αίμα του. Άφριζε καί
ξάφριζε άπό τό κακό του. Καί δί
χως άργητα κάλεσε τούς δυό Ιπιστήθιους φίλους του μακαρίτες
Γιάννη Κουρτάκη καί Γιώργη Δικαιάκο στό «Γ ιλδίζ» ( τ ό παλιό
Μαυρομιχαλέϊκο άρχοντικό στήν
πλατεία Πετρόμπεη Καλαμάτας)
καί τούς έδωσε έντολή νά έπισκεφθούν αύτοστιγμίς, σάν μάρτυρες
καί πληρεξούσιοί του, τόν Κουμουνδούρο καί νά ζητήσουν ικα
νοποίηση «διά τών όπλων».
Τήν ίδια μέρα οί δυό πληρεξού
σιοι επισκεφθήκανε τόν στρατηγό
καί τού έκθέσανε τήν άποψη τού

έντολέα τους. Ό Κουμουνδούρος
όμως, ήταν σκυλιασμένος, άνένδοτος, κι άρνήθηκε νά δώση όποιαδήποτε άλλη ικανοποίηση στον
άντίπαλό του, πλήν έκείνης πού Θά
διναν — άν τή δίναν... — οί μπιστόλες. Ή άπάντηση στούς Μαυρομιχαλικούς μάρτυρες ήταν κοφτή:
Σέ μιά-δυό ώρες θά ώριζε κι αυτός
τούς μάρτυρές του γιά νά κανονί
σουν άπό κοινού τίς λεπτομέρειες
τής μονομαχίας.
Έ τσι κι εγινε.
Ό στρατηγός ώρισε πληρεξου
σίους του δυό άξιωματικους — τούς
ταγματάρχες Λάμπρο Σινανιώτη
καί Γ. Κοντούλη. Κι άρχισεν ή δια
δικασία άπό τούς μάρτυρες, γιά
τόν καθορισμό τών όρων τής μο
νομαχίας — μέ τί όπλα θά γίνοταν,
μέ μιά ή δυό «βολές», άν θά συνε
χιζόταν μέχρι θανάτου καί τά ρέ
στα.
Άποφασίστηκε οί δυό πολιτικοί
νά μονομαχήσουν μέ μπιστόλες
στήν περιοχή τής Άγιασώ ς, τέσ
σερα χιλιόμετρα άνατολικά τής
Καλαμάτας, στά παλιά όρια Μεσ
σηνίας — Μάνης... Σ’ αύτή τήν το
ποθεσία κατάφευγαν, κατά κανό
να, οί μονομάχοι μέ τούς μάρτυρες,
γιά νά διαφεντέψουν τήν τιμή τους.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ νά φαντασθούμε τί

I

έγινε τότε στήν Καλαμάτα, όταν
κι άττό τά δυο μέρη, κοινολογήθηκε ή απόφαση γιά τήν μονομαχία.
’Αναστατώθηκαν τά πάντα. Καί
πέσανε στη μέση σπουδαία πρό
σω πα (δημοσιογράφοι, δικηγόροι,
γιατροί, έμποροι) για ν’ άποτρέψουνε τήν ένοπλη σύγκρουση των
δυο λαοφιλών βουλευτών. Χαμέ
νος κόπος. Οι άντίπαλοι δέν κάναν
πίσω. "Επειτα άπό τό ναυάγιο
κάθε συνδιαλλακτικής προσπά
θειας μπήκε στη μέση κ’ ή κυβέρ
νηση Ράλλη καί διάταξε τις τοπι
κές άρχές νά ματαιώσουν μέ κάθε
θυσία τή μονομαχία — στην άνάγκη καί μέ τη βία!
Κινήθηκε ό άστυνόμος, τέθηκαν
σέ συναγερμό οϊ αξιωματικοί τής
φρουράς τής πολιτείας· διατάχθηκαν άστυφύλακες καί τσολιάδες νά
παρακολουθούν άγρυπνα κάθε κί
νηση τών άντιπάλων καί τών μαρ
τύρων τους- κι όταν μυρίζονταν ότι
άναχωροϋσαν άπό τήν πόλη για
νά μονομαχήσουν, νά τούς εμπο
δίσουν.
"Ετσι τά κατάφεραν οϊ Αρχές
καί ματαίωσαν δυο απόπειρες τών
βουλευτών νά μονομαχήσουν. Τή
μιά στήν ‘Αγιασώ καί τήν άλλη
στό μεγάλο τσιφλίκι τών Κουμουν
δούρων «Εύαγγελίστρια», δυτικά
τής Καλαμάτας, πού στον τόπο
του κατασκευάζεται τώρα ένα με
γά λο τουριστικό συγκρότημα. 'Ό
μως τό πείσμα τών δυό πολιτικών
βρήκε τρόπο νά ξεφύγουν άπό τήν
άγρυπνη άστυνομική επιτήρηση.

Σέ μυστική συνάντησή τους οί
μάρτυρες ώρισαν, έπειτα άπό λί
γες μέρες, τήν ’Αρκαδία σάν τόπο
τής μονομαχίας. Καί χωριστά οί
αντίπαλοι, χωριστά οΐ μάρτυρες
άλλοι μέ τή «φ ε ρ ο β ί α» — ό
πως λέγαν τότε τό σιδερόδρομο —,
κι άλλοι μέ κλειστές άμαξες («λ α
ν τ ώ»)
άναχώρησαν γιά τήν
Τρίπολη.
"Οταν μαθεύτηκε ή μυστική άναχώρησή τους, έπεσε ή είδηση
στήν πόλη σάν καινούργια βόμβα.
Κ’ ή έκρηξή της έκανε μεγάλο κρό
το.Τρεχάματα χωροφυλάκων, μπε
λάδες άξιωματικών, άγωνία φίλων
κι εχτρών γιά τήν έκβαση τής μο
νομαχίας.
Ό νομάρχης, πού ήταν ή πέτρα
τού σκαντάλου, έτρεξε ν’ άναφέρη
μέ τον τηλέγραφο στήν κυβέρνηση
τά καθέκαστα καί νά τήν ένημερώση γιά τή νέα άπροσδόκητη τρο
πή, πού είχε πάρει ή υπόθεση τής
μονομαχίας Μαυρομιχάλη - Κουμουνδούρου. Καί ταύτόχρονα ζή
τησε οδηγίες γιά τίς παραπέρα Iνέργειές του.
"Οπως ήταν επόμενο ή κυβέρνη
ση Ράλλη συγκλονίστηκε άπό τό
συνταρακτικό γεγονός — συνταρα
κτικό γιατί κ’ οί δυό άντίπαλοι
ήταν επίλεκτα μέλη τού Κοινοβου
λίου. Ό Κουμουνδοϋρος μάλιστα
καί πρόεδρος τής Βουλής! Τόσο,
ώστε έβαλε σέ κίνηση όλο τόν κρα
τικό μηχανισμό κι όλα τά μέσα,
πού διέθετε," γιά νά προλάβη — άν
τό μπορέση —, τό κακό, ενώ ό ά-

θηναϊκός Τύπος τροφοδοτούσε συ
νέχεια τούς άναγνώστες του, μέ ό
λα τά «νέα», πού είχαν σχέση μέ
τήν ένοπλη σύγκρουση τών δυό
πολιτικών άνδρών, πού ήταν π α 
νελλήνια γνωστοί.
«’Ενδεικτική τής ανησυχίας, έ
γραφε τότε ό «Ταχυδρόμος» Κα
λαμάτας, ήτις επικρατεί έν Άθήναις διά τήν έκβασιν τής μονομα
χίας τών δύο βουλευτώνμας, ύπήρξεν ή αύτοπρόσωπος μετάβασις
τού κ. Στράτου, υπουργού τών
’Εσωτερικών, είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τού Τηλεγραφείου έν Άθήναις. Ό κ. ύπουργός μετέβη περί
τήν 6ην μ. μ. τής προχθές ό ίδιος
είς τό Τηλεγραφεΐον καί άνοίξας
γραμμήν έζήτησε τον διευθυντήν
τής άστυνομίας κ. Κηρύκον (Σημ.:
Δ. Κηρύκος, ταγματάρχης Χωρο
φυλακής, τότε).
» Ό κ. Κηρύκος διεβεβαίωσε τόν
ύπουργόν ότι παρακολουθεί τάς
κινήσεις τώνάντιπάλων παρακαλέσας τηλεγραφικώς τόν άστυνόμον
Τριπόλεως νά άποσοβήση τήν μο
νομαχίαν άφού προηγουμένως τώ
υπέδειξε τόν πιθανόν τόπον τής
συγκρούσεως. Δέν παρέλειψεν, έν
τούτοις, νά συστήση ό κ. Στράτος
όπως οϊου δήποτε όντος τού άποτελέσματος τής μονομαχίας τηρηθή πάση θυσία ή τάξις έν Καλάμαις.
»Βραδύτερον, ήτοι περί τήν 7ην,
ό κ. Κηρύκος κατέστησεν είς τόν κ.
Στράτον γνω στήν τήν έκβασιν τής
μονομαχίας, προσθέσας ότι ούδείς

ϋφισταται πλέον φόβος διά την
διασάλευσιν της τάξεως» (Έφημ.
«Ταχυδρόμος», Καλ., Έ τ. Β', άρ.
φ. 442, 15 Ίουλ. 1909).
Τελικά ή μονομαχία έγινε, δττως εϊτταμε στην αρχή, σέ κάττοια
δασώδη κι ερημική χοάνη ανάμεσα
Τρίπολη — Μεγαλόπολη. Τό απο
τέλεσμά της ήταν αναίμακτο. Σύμ
φωνα μέ τό πρακτικό, πού υπο
γράψανε οΐ μάρτυρες, οί άντίπαλοι άνταλλάξανε δυό «βολές»· μά
καί τις δυό φορές άστόχησαν καί
ύποχρεώθηκαν άπό τούς μάρτυρές τους νά δώσουνε τά χέρια καί
νά θεωρήσουνε «λήξασα» τή με
ταξύ τους διαφορά.
‘Έτσι, όλης αύτής τής θλιβερής
ιστορίας τά μόνα θύματα ήταν ό
γέρο-Ντάβος, πού έχασε οριστικά
τη θέση τού κλητήρα τής νομαρ
χίας, κι ό νομάρχης Δ. Πασχάλης
πού, έπειτα άπό δσα γίναν μετα
ξύ των δυό βουλευτών, δέ μπόρεσε
νά σταθή γιά πολύ στήν Καλα
μάτα.
Καί φυσικά ή άναίμακτη έκβαση
τής μονομαχίας πανηγυρίστηκε ά
πό τούς πολιτικούς φίλους καί των
δυό άντιπάλων σάν δική τους νίκη
—τόσο στη Μεσσηνία, όσο καί στη
Μάνη, πού μέ άγωνία παρακολου
θούσαν τις διάφορες φάσεις τής φο
βερής συγκρούσεως.
'Ο φιλοκουμουνδουρικός «Φρου
ρός» άνάγγειλε μέ τις πιό κάτω λί
γες γραμμές την επιστροφή τού
Μαυρομιχάλη καί των μαρτύρων
των άντιπάλων στήν Καλαμάτα:
«Χθές τό έσπέρας έπέστρεψαν έκ
Τριπόλεως οί μάρτυρες τοϋ κ. Κ.
Κουμουνδούρου κ. κ. Κοντούλης
καί_ Σινανιώτης, ταγματάρχαι. Έκ
τούκ. Μαυρομιχάλη έπέστρεψε μό
νον ό κ. Γ. Δικαιάκος, του κ. Κουρτάκη, ώς έκ τής θέσεώς του, παραμείναντος είς τήν Τρίπολιν. Έκ των
άντιπάλων άφίκετο μόνον ό κ.
Μαυρομιχάλης καί δή ΰπό ίνκόγνιτο, διά νά άποφύγη τήν υποδο
χήν των φίλων του» (Έφημ.«Φρου
ρός», άρ. φ. 178, 15 Ίουλ. 1909).
Ό Μαυρομιχαλικός «Ταχυδρό
μος», όμως, έδινε περισσότερες λε
πτομέρειες:
_«Διά τής ’Αθηναϊκής άμαξοστοιχίας, έγραφε, άφίκετο έκ Τριπόλεως
ό βουλευτής Καλαμών κ. Ήλ. Μαυ
ρομιχάλης συνοδευόμενος παρά του
κ. Γ. Δικαιάκου. Είς τον σταθμόν
παρευρίσκετο ογκώδης άριθμός φί
λων, έξ ών ούδείς κατώρθωσε νά
Ιδη τόν λατρευτόν άντιπρόσωπον.
Ό κ. Μαυρομιχάλης έπιθυμών

νά άποφύγη οίανδήποτε έκδήλωσιν, έσπευσε νά τηλεγραφήση δτι
ούδεμία πρέπει νά γίνη αύτω δεξίωσις. Επειδή, όμως, παρ’ δλας
τάς συστάσεις, οΐ άνυπομονοΰντες
φίλοι έσπευσαν είς τούς διαμέσους
σταθμούς, ό κ. Μαυρομιχάλης ήναγκάσθη νά κρυβή έν τή άμαξοστοιχία έννοών νά άποφύγη καί
τήν
έλαχίστην έκδήλωσιν.
-Δέν δυνάμεθα παρά νά έξάρωμεν
έκθύμως τό πλήρες ίπποτισμού
παράδειγμα τού κ. Μαυρομιχάλη
έπιδείξαντος ότι τό αίσθημα τής
πολιτικής άρετής καί τής ύψηλοφροσύνης έχουν ριζωθή έν τή ψυχή
του» (Έφημ. «Ταχυδρόμος» δ.π.π.
άρ. φ. 442, 15 Ίουλ. 1909).
Καμιά άμφιβολία δτι ό Κουμουνδοΰρος, μετά τή μονομαχία, δέν κα
τέβηκε στήν Καλαμάτα. Σίγουρα
γιά ν ’ άποφύγη τό θόρυβο καί τις
έκδηλώσεις των φίλων του. Μπο
ρεί μάλιστα έτσι νά ’χαν συμφωνή
σει οί δυό άντίπαλοι. Δηλαδή, ν’
άποφύγουν τήν παραπέρα πολιτι
κη εκμετάλλευση τής διαφοράς τους
μέ θορυβώδεις υποδοχές, έπιδείξεις πολιτικής δυνάμεως, δημοσιο
γραφική προβολή κ.τ.τ. Θά κατευθύνθηκε άπό τήν Τρίπολη στήν
’Αθήνα, όπου άλλωστε τόν καλοΰσαν τά προεδρικά του καθήκοντα.
Ό «Ταχυδρόμος», ωστόσο, στό
ίδιο, δπως πιό πάνω, φύλλο του
δημοσίευε τό άκόλουθο άρθρίδιο
μέ τόν τίτλο «Οΐ έπίλεκτοι τής
Μεσσηνιακής πατρίδος», γραμμέ
νο άναμφίβολα άπό τό μακαρίτη
Γωγο Ά ντ. Βεντήρη, πού μόλις
τότε είχε τελειώσει τό Γυμνάσιο
στην Καλαμάτα κι έργαζόταν σάν
άρχισυντάκτης σ’ αυτή τήν έφημερίδα:
«Αί εύχαί τής Λακωνικής πατρί
δος καί τής Μεσσηνίας εΐσηκούσθη
σαν, των δύο άντιπάλων της διαφυγόντων, ώς έκ θαύματος, μέγιστον κίνδυνον όφειλόμενον εις τυ
χαίας καί λυπηράς παρεξηγήσεις.
Οί γενναιόψυχοι άνδρες, οΐτινες
μετά τόσου θάρρους περιεφρόνησαν τόν θάνατον, άποδίδονται
σώοι εις τήν αγάπην τοϋ Μεσσηνιακοΰ λαού καί τήν λατρείαν τής
Λακωνίας, αί όποϊαι άδιαίρετοι διεδηλωσαν τήν θλίψιν των διά τόν
κίνδυνον είς δν έξετέθησαν τά πρώ 
τα μεταξύ τών τέκνων αύτών.
»”Av, έπαναλαμβάνομεν, θλιβεραί
παραφοραί καί άνθρώπινα ολισθή
ματα ήνάγκασαν τούς άνθρώπους
νά διευθύνωσι κατ’ άλλήλων τάς
σφαίρας, δέν έπεται δτι πρέπει νά
έξακολουθήση ΰφισταμένη ή όξύ-

της τής πρόσκαιρου έχθρότητος.
’Απεναντίας, νομίζομεν, δτι ό Μεσσηνιακός Λαός, δστις μετά τόσης
εύγενείας έδειξε πώς αισθάνεται, δι
καιούται νά άξιοι παρά τών πρώ
των άντιπροσώπων πλειοτέραν
μέριμναν καί περισσοτέραν συνδιαλαγήν έν τή έξυπηρετήσει τών
συμφερόντων του.
»Ή Μεσσηνία έχει άκόμη πληγάς
βαθείας προς έπούλωσιν καί πλεΐστα θέματα, όπου δύναται νά έπιδειχθή ό ζήλος τών τέως άντιπά
λων, οΐτινες τόσα δείγματα έκτιμήσεως καί άγάπης έλαβον κατά
τάς θλιβερός ταύτας ή μέρας. Ό 
ταν δέ λέγωμεν συνδιαλλαγήν δέν
έννοούμεν βεβαίως τήν κομματικήν
ένωσιν ούδέ τήν άτομικήν φιλίαν.
Θελομεν άπλώς οί άντιπροσωπεύοντες γνησιώτερον τόν Μεσσηνιακον Λαόν νά συναντηθώσιν είς τό
πεδίον τής θερμής ένεργείας υπέρ
τής Μεσσηνίας, μέ τάς οξύτητας
τών κομματικών παθών έν έπιβαλλομένη ύφέσει.
» Ό Κουμουνδούρος καί ό Μαυρομ'χάλης έχουν βαρύτερα παντός
άλλου καθήκοντα πρός τόν τόπον
αύτόν, δστις δικαιούται έκ μέρους
των άμερίστου φροντίδος διά τήν
έν τώ μέλλοντι τύχην του, τύχην
ήτις ταυτίζεται κατά πολύ πρός
τάς ίδικάς των ένεργείας καί άποφάσεις».
Τό άρθρο, όπως συνάγεται κι
άπό άλλες μαρτυρίες, άπηχούσε
κείνη τή στιγμή τά πραγματικά αι
σθήματα τών Μεσσηνίων καί τών
Μανιατών, πού περιβάλλανε μέ
άπεριόριστη έμπιστοσύνη κι άγάπη τούς δυό ισχυρούς πολιτικούς.
Κι εύλογο ήταν ν’ άξιώνουν «συν
διαλλαγή» κι άμοιβαία κατανόηση
τής άποστολής τους γιατί, δπως
πολύ σωστά τόνιζε ό άρθρογράφος, «έχουν βαρύτερα παντός άλ
λου καθήκοντα πρός τόν τόπον
αύτόν».
Κ’ είχαν, στ’ άλήθεια, κ’ οί δυό
όχι μόνο πολιτικές εύθύνες, άλλά
καί οικογενειακές, γιατί φέραν έν
δοξα ονόματα, πού λάμπρυναν τήν
Ελλάδα καί κοσμούσαν τις ωραιό
τερες σελίδες τής νεώτερης ίστορίας της. Δυστυχώς υπήρχε άπό
παλιότερα κι ώς τά χτές — ώς τό
1967 —ή μεγάλη κατάρα, που δυ
νάστευε τούς Μεσσηνίους καί τούς
Λάκωνες πολιτικούς: ‘ δ,τι καλό
φτιάχνει ό ένας στον τόπο νά μή τό
άναγνωρίζη ό άλλος. Κι όχι μόνο
αύτό, μά κι άν τό μπορούσε, νά τό
χαλάση!
Μολαταύτα, ή «συνδιαλλαγή»,

πού πρότεινε ό Βεντήρηξ κι επίμο
να άξιοϋσε ό λαός, δέν έγινε. Καί
μετά τή μονομαχία οί δυο πολιτι
κοί συνέχισαν την αδιάλλακτη
γραμμή τους, προσπαθώντας νά
βγάλη ό ένας τό μάτι του άλλου καί
νά έξασθενήση τήν πολιτική επιρ

ροή τοϋ «αντιπάλου». 'Αποτέλε
σμα: 'Οπισθοδρόμηση τής Μεσση
νίας καί τής Μάνης, αντί γιά πρό
οδο — γιά χαΐρι κάί προκοπή, κα
ταπώς λέγαν οί αιώνια γελασμέ
νοι συμπατριώτες τους...
Καί τά κατάφεραν, άν καί γιά

πολλά χρόνια εκλέγονταν «σερί»
βουλευτές, νά φύγουν άπό τόν κό
σμο αυτό, χωρίς νά συνδέσουν τ ’
όνομά τους μέ σπουδαία έργα —
εξόν τά μικρορουσφέτια, που ήταν
τό άλφα καί τό ώμέγα τής πολιτι
κής τους!

Τελετή Αγιασμού

Τήν 2-10-1970 καί ώραν 12.30' εις τάς
Σχολάς Χωροφυλακής έτελέσθη αγιασμός
έπΐ τή ένάρξει τής έκπαιδεύσεως τών Δο
κίμων ’Αξιωματικών καί Δοκίμων Ύ πεν 1
ρχών διά τήν περίοδον 1970—1971.
Εις ταύτην παρέστησαν ό Υπουργός
Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης ΤΖ,ΕΒΕΛΕΚΟΣ, ό Γενικός Γραμματεύς τού Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος
ΚΩΤΣΕΛΗΣ, ό Αρχηγός Χωροφυλακής
Ά ντ /γος κ. ’Αναστάσιος ΚΑΡΥΩΤΗΣ, οί
Ύπαρχηγοί, Υποστράτηγοι κ. κ. I. Αλεξανδρής καί Π. Μάλλιος, ό Α Επιθεωρη
τής τοϋ Σώματος Υποστράτηγος κ. Π.
Ζέρβας, ό Μητροπολίτης ’Ενόπλων Δυ
νάμεων κ. Νικόλαος, άλλοι άνώτατοι καί

άνώτεροι ’Αξιωματικοί καί οίΚαθηγηταί
άμφοτέρων τών Σχολών.
Ό κ. ’Αρχηγός δΓ ήμερησίας διαταγής
του, άφοϋ συνέχαρη τούς δοκίμους ’Αξιω
ματικούς καί Ύπαξιωματικούς διά τήν ε
πιτυχίαν των εις τάς είσαγωγικάς έξετάσεις τών δύο Σχολών, ύπεγράμμισε τήν μεγάλην σπουδαιότητα τής έκπαιδεύσεως.
Ή έκπαίδευσις, είπεν, δέν άποβλέπει μό
νον εις τήν μετάδοσιν γνώσεων, άλλά καί
εις τήν διαμόρφωσιν ύψηλοΰ ήθους καί
χαρακτήρος άκεραίου, ώστε τά άστυνομικά όργανα νά έχουν πάντοτε άνωτέραν
ήθικήν άντίληψιν τών πραγμάτων.
’Απευθυνόμενος ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής πρός τούς δοκίμους ’Αξιωματικούς

καί Ύπαξιωματικούς είπε:
— Έπιδυθήτε μετά θερμού ζήλου καί
μεγάλης άγάπης εις τήν καθόλου μόρφωσίν σας. Ή έπιτυχία σας προϋποθέτει με
λέτην άδιάκοπον καί σκληράν έργασίαν.
Εις τήν σημερινήν έποχήν τής ταχείας
τεχνολογικής έξελίξεως, τής οικονομικής
προόδου καί τών έξ αύτών έντονων κοι
νωνικών αναπροσαρμογών, τό έργον τής
’Αστυνομίας έχει μεγάλως διευρυνθή.
Τό Σώμα, ίνα άνταποκριθή εις τάς συγ
χρόνους άπαιτήσεις καί άντιμετωπίση δε
όντως τά προβλήματα τοϋ άμέσου μέλ
λοντος, έχει άπόλυτον άνάγκην στελεχών
έπιστημονικώς κατηρτισμένων εις βάθος.

ΤΟ

ΔΙΗΓΗΜΑ

ΜΑΣ

Τ’όνειρο τής μάνας
ΔΗΜ

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟ ΤΛΟ Τ

ϋεχάστηκε καί σήμερα στο μουράγιο, όπως χρό
νια καί χρόνια τώρα ή Θειά-Λενιώ. 'Ο ήλιος έχει γείρει
απαλα στην κορυφή τοϋ ορίζοντα σαν κουρασμένος
στρατολάτης. ’Αδύνατες οί στερνές του κόρες προσπα
θούν νά σκορπίσουν χαρά καί καλωσύνη, ζεστασιά καί
ψυχική γαλήνη στις παγωμένες καί φουρτουνιασμένες
καρδιές.
'Η καρδιά όμως της Θειά-Λενιώς δεν λέει νά ξε
παγώσει, δεν λέει νά μπουνατσάρει ή φουρτούνα πού
λυσσομανά στά σωθικά της.
Δυσκολίες στην ζωή ορθώνουν πολλές φορές πα
γόβουνα, πού δυσκολεύουν το ζεστό χάδι της παρηγο
ριάς καί κρατούν κλειστές -τις πόρτες στη χαρά.
Γέρασε πριν την ώρα της. Την γέρασαν τά βάσα
να και οί πίκρες πού την πότισε ό μοναχογυιός της ό
Λεμονής, τό καμάρι καί τό στήριγμά της, ή έλπίδα καί
ή παρηγοριά της γιά τά στερνά της χρόνια, άπό τότε,
δέκα πέντε χρόνια τώρα, πού μπάρκαρε σέ μιά μπρατσέρα καί ξανοίχτηκε στις μακρυνές θάλασσες.
ΤΗταν βραδάκι ίταν μάνα καί γυιός άγκαλιάστηκαν στο μουράγιο, φιλήθηκαν μέ βουρκωμένα μάτια
καί χώρισαν.
Τά λόγια τοϋ παλληκαριοϋ έκείνη την πικρή στίτ
γμή τοϋ χωρισμού, άντηχοΰν άκόμη στ’ αυτιά τής Μά
νας.

— Κάνε ύπομονή, Μανούλα, δέν θ’ άργήσω. Γρή
γορα θά ξαναρθώ κοντά σου γιά νά ζήσουμε άντάμα
μιά όμορφη καί καλύτερη ζωή.
Τό καράβι τοϋ χωρισμού σφύριξε γιά τρίτη φορά
καί σιγά, σιγά, άρχισε νά λικνίζει στά καταγάλανα
νερά τού λιμανιού τον βαρύ του όγκο καί άρχοντικά νά
ξεμακραίνει. Ξεμακραίνει παίρνοντας μαζί του ό,τι
πολυτιμότερο είχε σ’ αύτόν τον κόσμο, άπό τον καιρό
πού έχασε τον άνδρα της, ή χαροκαμένη μάνα. Μέ τό
ξαλάργεμα τού γυιοΰ της ή παγωνιά τού πόνου άρχισε
νά σκεπάζει τήν καρδιά τής μάνας καθώς τον άποχαιρετοϋσε κουνώντας τό μουσκεμένο στά δάκρυα μαντή
λι της στο μουράγιο.
’Από τήν στιγμή αύτή τού χωρισμού ι φώλιασε
κιόλας στήν καρδιά τής Θειά-Λενιώς ή έλπίδα τού γρή
γορου νόστου καί στ’ αύτιά της άντηχοΰσαν τά στερνά
λόγια τού παιδιού της:
— Μήν πικραίνεσαι, μανούλα, γρήγορα θά ξα
ναρθώ.
Τήν ίδια βραδυά είδε τό όνειρο ή Θειά-Λενιώ. "Ο
νειρο όμορφο, ζωντανό, ολοζώντανο, πού ήρθε νά καλοστεριώσει τήν φωλιασμένη στήν καρδιά της έλπίδα.
Είδε τον γυιό της σέ ολόλαμπρο θρόνο, μέ χαρούμενα
παιδάκια γύρω του καί μέ τό φωτοστέφανο τής εύτ*χίας ψηλά στο κεφάλι του.

Γοργοκυλοϋσαν οί μέρες, οί μήνες, τά χρόνια.
Γερνούσε χρόνο μέ τον χρόνο καί πιότερο ή πικραμένη
μάνα, άλλα ποτέ, μήτε στιγμή δεν ξέχασε τό ομορφο
όνειρο τής πονόλουστης βραδιάς του χωρισμού καί μή
τε στιγμή δεν πέρασε χωρίς τήν προσμονή. Πρόσμενε
τον όμορφο γυρισμό πού θά τής ξανάδινε φτερά, τρανά
κΓ ολόλευκα γιά νά πετάξει στο περιβόλι τής χαράς
καί νά δρέψει τά λουλούδια τής ευτυχίας. Δεν έχασε
μήτε στιγμή τήν ελπίδα. Πρόσμενε την σκορποχαρη
μέρα του γυρισμού γιά ν’ άκουστοϋν τά τραγούδια τής
χαράς καί ν’ άνοίξουν τά λουλούδια τής εύτυχίας.Ποθεί
τήν εύτυχία 6 άνθρωπος όλα τά χρόνια τής ζωής του
μά δεν μπορεί νά τήν ανταμώσει. Κι’ όμως κάτι μικρογεγονότα πολλές φορές κρύβουν τον θησαυρό τού
ποθητού.
Κάθε βραδάκι, χρόνια καί χρόνια τώρα, βλέπουμε
τήν Θειά-Λενιώ μέ άργά βήματα νά κατηφορίζει το
στενό καλντερίμι, πού φθάνει στήν άκρογιαλιά, καί
καθώς ό τρανός βασιλιάς τής μέρας γέρνει κουρασμέ
νος στήν άνοιχτή άγκαλιά τής πλάσης, κάπου εκεί πέ
ρα μακρυά στήν άπεραντοσύνη τού ορίζοντα, άκούγονται ψιθυριστά τά λόγια τής μάνας:
— 'Ένας είναι ό ήλιος, μιά είναι ή θάλασσα, πού
άπλώνεται τρανή άφέντρα άπ’ άκρη σ’ άκρη και ενώ
νει φυλές, λαούς καί χώρες.
Μέ τήν δροσερή αύρα τούτης τής άφέντρας στέλ
νει τήν σκέψη της μακρυά κΓ ή Θειά-Λενιω και με τις
λαμπρές λιαχτίδες τήν θολή της ματιά, τήν άγάπη της
καί τήν στοργή της στο ξενητεμένο της παιδί.
'Ό ταν ή νύχτα άπλώσει τά μαύρα πέπλα της καί
σκεπάσει τήν πλάση, ή πικραμένη Μάνα μέ βήματα άρ
γά καί κουρασμένα, παίρνει τον δρόμο τού γυρισμού.
Πριν όμως γυρίσει στο σπιτικό της θά μπει πρώτα στο
φτωχικό έκκλησάκι τού "Αη-Νικόλα πού βρίσκεται
στά βράχια τής άκρογιαλιάς. ’Εκεί άνάβει τά καντή
λια, γονατίζει καί προσεύχεται. Δέν προσεύχεται γιά
τον έαυτό της. Παρακαλεΐ τον θαλασσινό "Αγιο νά προ
στατεύει τον μοναχογυιό της, νά γαληνεύει τήν άνταριασμένη θάλασσα, νά ημερεύει τά στοιχειά τής φύ
σης καί νάχει καλά τό Λεμονή της καί νά τον φέρει
γρήγορα κοντά της νά τον ξαναδεΐ, νά τον άγκαλιασει,
νά τον φιλήσει, πριν κλείσει γιά πάντα τά μάτια της
στον αιώνιο όπνο τού θανάτου. Φεύγει κάθε βραδάκι άπό
τήν έκκλησούλα μέ ξανανιωμένη τήν κουρασμένη στο πέ
ρασμα τού χρόνου ελπίδα. Νοιώθει τώρα πιο άνάλαφρα
τά πόδια της καί πιο ξάστερη τήν καρδιά καί τήν σκέ
ψη της. 'Η θαλπωρή τής έκκλησούλας στεγνώνει τά
δακρυσμένα της μάτια καί άνεβαίνει στο φτωχικό
της μέ τήν πίστη πώ ς όλα θά πάνε καλά. Δέν μπορεί,
τό όνειρο ήταν ζωντανό, ολοζώντανο.

Ό τροχός τού χρόνου άσταμάτητα γυρνά. Στο
σπιτικό δέν άλλαξε τίποτα άπό τήν μέρα τού ξενητεμοΰ.
_ Τό κρεβάτι τού Λεμονή, έτοιμο στρωμένο μέ πεντακά
θαρα μοσχομυρισμένα σεντόνια, τον καρτερεί γιά νά
τού χαρίσει τήν πλέρια ξεκούραση πού στερήθηκετόσα
χρόνια στήν ξενητιά. Τό κουστούμι του καλοσιδερωμένο τον περιμένει νά τον στολίσει γαμπρό στον γυ
ρισμό του.Στο τραπέζι τό πιάτο του δέν έλειψε καμμιά
μέρα, μεσημέρι καί βράδυ, δλον αυτόν τον καιρό πού
ζοϋσε μακρυά άπό τό σπιτικό του. "Ολα τον περιμέ
νουν, όλα τον καρτερούν. ΤΗρθαν μέρες γιορτάσιμες.
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα. 'Η Θειά-Λενιώ
έστρωνε τό τραπέζι, έβαζε επάνω δυο σερβίτσια, μία

μπουκάλα κρασί καί ένα ποτήρι, έκείνη δέν έπινε, κα
θόταν στήν θέση της καταντίκρυ άπό τήν άδειανή θέση
τού παιδιού της, έκανε τον σταυρό της, ευχόταν τά
«χρόνια πολλά» στο παιδί της, χαμογελούσε μέ βουρ
κωμένα μάτια καί άρχιζε ιό φαγητό. Τής φαινόταν
πώς άκουγε τήν φωνή τού Λεμονή της: «χρόνια πολλά,
μάνα, χρόνια πολλά καί καλά». Αύτό γινόταν χρόνια
καί χρόνια τώρα.
"Οσο τρανή όμως κΓ αν είναι ή έλπίδα καί ή άπαντοχή, δέν μπορούν πάντα νά διώξουν τις δύσκολες μέ
ρες άπό τήν άνθρώπινη ζήση. Ξεσποϋν καταιγίδες.
Στούς πόνους έρχονται κι’ άλλοι πόνοι καί στούς καη
μούς κι άλλοι καημοί. Τό ποτήρι τής Θειά-Λενιώς ξε
χείλισε κΓ έπεσε ή άμοιρη άρρωστη στο στρώμα. Βο
λόδερνε μονάχη της, μιά καί δέν είχε άλλον κανένα
στήν ζωή έκτος άπό τον ξενητεμένο, γυιό της. Κάπουκάπου καμμιά γειτόνισσα έμπαινε στο φτωχικό της
καί τής έψηνε κάνα ζεστό. Προσπαθούσαν τούτες οί
γυναίκες νά ένισχύσουν τήν άποσταμένη έλπίδα τής,
ενώ κρυφά κουνούσαν τό κεφάλι τους, πιστεύοντας πώς
ή γριά ζοΰσε μέ μιά άδύνατη προσμονή καί μιά απρα
γματοποίητη έλπίδα. "Ετσι συμβαίνει πολλές φορές.
Αύτοί πού δέν έλπίζουν πουθενά καλλιεργούν τήν έλ
πίδα κΓ αύτοί πού ξεχωρίζουν γιά τήν δειλίά τους
προσπαθούν έστω καί φαινομενικά νά δώσουν θάρρος'
καί κουράγιο στούς άλλους. Αύτά είναι τά καμώματα
τής ζωής.
.
,
,
Βολόδερνε στοΰ πόνου τό κρεββατι ή πονεμενη μανα, ένώ ή σκέψη της ταξίδευε άλαργινά κοντά στο ξε
νητεμένο παιδί της. Τό όνειρο έμενε ολοζώντανο ,στήν
σκέψη της.
— Πρέπει νάχει παντρευτεί, μονολογούσε, πρέ
πει νά έχω έγγονάκια. Θά νοιώσω τήν χαρά τής για
γιάς. Δέν μπορεί... έλεγε καί ξανάλεγε ή γριούλα.
’Ένοιωθε σάν δένδρο όλόξερο καί άχρηστο, κατα
δικασμένο άπό τήν άναπόφευκτη φθορά τού χρόνου,
πού άπ’ τήν ρίζα του ξεπροβάλλει βλαστός νιος καί
τρυφερός, γιά νά κρατήσει τήν συνέχεια τού «είδους».
Λ
— Κυρά Ζαχαρούλα, είπε ή Θειά-Λενιώ, στήν
γυναίκα πού τής παράστεκε έκείνη τήν στιγμή, κόψε
λουλούδια, σέ παρακαλώ, καί στόλισε τό σπιτικό. Ταχειά, τήν Κυριακή έρχονται τά παιδιά μου, ό Λεμονής,
ή γυναίκα του, ό Γιώργος καί ή Έλενίτσα τά εγγονάκια μου... Συμβαίνει καμμιά φορά ό άνθρωπος να
προαισθάνεται...
Κούνησε τό κεφάλι της ή κυρά-Ζαχαρούλα.
— Καημένη Λενιώ, ψιθύρισε, μέ όνειρα ζεΐς ώς
τήν στερνή σου ώρα. Μήτε γράμμα δέν σοΰ στέλνει ό
προκομένος σου. Πως ξερεις οτι ζεί, οτι εχει οικογέ
νεια; Καημένη Λενιώ, σ’ έφαγε ό καημός τού Λεμονή
τού γυιοΰ σου.
Αύτά έλεγε μέσα της ή κυρά-Ζαχαρούλα. Αύτά
έλεγαν καί όλοι οί χωριανοί πού δέν πίστευαν τήν προ
αίσθηση τής μάνας. ΚΓ όμως... "'V (·
Είναι παραμονή τής μέρας πού ή Θειά-Λενιώ περίμενε τήν τρανή χαρά τού γυρισμού ύστερα απο τόσα
χρόνια. ’Έ χει συνέλθει άπό τήν άρρώστια πού τήν βα
σάνισε μερικές μέρες. "Αφησε τό κρεββατι και νωρίς,
νωρίς άρχισε νά έτοιμάζη μέ τά ίδια της τά χέρια το
σπιτικό της. Τό καθάρισε, τό λαμπροστολισε, γεμισε
τά τραπέζια λουλούδια, έστρωσε τα πιο καλα της χαμόσκουτα, έκαμε τό κουμάντο της σέ τρόφιμα και περίμενε πλημμυρισμένη άπό αισιοδοξία καί μέ βέβαιη
τήν έλπίδα τής έπιστροφής. Ναί. Ταχειά μέ τό ξημε-

ρωμα τής Κυριακές, το όνειρό θά γινόταν πραγματι
κότητα.

Ξημέρωσε ·ή πολυπόθητη μέρα. 'Ένας ήλιος ολό
λαμπρος ξαπλωμένος στα γαλαζια βελούδα τ ' ούρανοΰ
σκορπά μ απλοχεριά την καλωσυνη του στην πλάση.
Ξάστερη μέρα σήμερα καί ξάστερη ή καρδιά τής γριούλας, άφησε λεύτερο το χαμόγελό να ζωγραφιστεί στο
ρυτιδωμένο πρόσωπό της.
Χαράματα άκούστηκαν βήματα στά σοκάκια τοϋ
χωριοϋ. ’Ακόμα οί χωρικοί δεν είχαν ξυπνήσει καί τά
βήματα τοΰτα άνατάραξαν την σιγαλιά στο γλυκοχά
ραμα. Τέσσαρα πρόσωπα άγνωστα περπατούν βιαστικά
στα καλντερίμια τοϋ χωριοϋ. ’Από τά μάτια τοϋ άντρα
τρέχουν τά δάκρυα, ενώ ή γυναίκα καί τά δυο παιδιά
προχωρούν στο άγνωστο. Τί θά βρουν; Τί θά συναν
τήσουν;
"Εφθασαν στήν άκρη τοϋ χωριοϋ, έκεϊ στο σπι
τικό τής Θεια-Λενιώς. Ό άνδρας δεν μπορεί νά κρα
τήσει τούς κρουνούς των ματιών του καί τό δάκρυ βρέ
χει το πρόσωπό, καθώς μέ τά δυό του χέρια χαϊδεύει
τά μουχλιασμένα ντουβάρια τοϋ πατρικού του." Πόσες
θύμησες! Πόσα όνειρα! Πόσες έλπίδες ζωντανεύουν
αύτή την στιγμή στήν σκέψη του. Τόσα χρόνια στήν
ξενητιά, τόσα βάσανα, τόσες ταλαιπωρίες, τόσες δύσ
κολες μέρες πού έκαμαν τον Λεμονή νά ξεχάσει καί νά
μην στελνει μήτε δυο σειρες γραμμα στήν ολομόναχη
μανα του, βυθίστηκαν στά σκοτεινά σεντούκια τής
λησμονιας. Βρίσκεται τώρα καί πάλι στά αγιασμένα
χώματα τής πατρίδας του. Ξαναβλέπει τό φτωχό πα
τρικό του σπιτ.. Ξαναγινε παιδί. Ναί, παιδί όπως
τότε... Καινούρια τώρα ζωή γιά τον Λεμονή. Μιά ζωή
στην πατρίδα. Κουράστηκε τόσα χρόνια στήν ξενητιά
αναζητώντας άλλαγή, χρήματα καί... μεγαλεία. Τον
-λεγαν οι χωριανοί του άπονο, άδιάφορο καί τόσα

άλλα που τούτη τήν στιγμή σωριάστηκαν συντρίμια
κι άνοιξαν τήν λεωφόρο τής χαράς μέ τον γυρισμό του.
Τα δυό παιδιά, νιόβγαλτα βλαστάρια, γεννημένα
σ^.ην ξενητιά, αρχίζουν μια ζωή σαν Ελληνόπουλα μέ
τον γυρισμό στά πατρογονικά χώματα.
— ’Έ λα Λεμονή, Γιώργο, Ελένη, ελάτε. Τί κά
νετε τόση ώρα έ'ξω; ακούστηκε ή φωνή τής Θειά-Λενιώς, πού μιλούσε σάν νάχε περιορίσει τά δέκα πέντε
χρόνια τοϋ χωρισμού σέ λίγα λεπτά.
Βγήκε στήν αύλή ή γριούλα καί μέ μιάς πέντε
άτομα ενώθηκαν σ’ ένα σύμπλεγμα χαράς,ενθουσια
σμού καί συγκινήσεως. Μπήκαν στο "σπιτικό αγκα
λιασμένοι. 'Όλα τά βρήκε όπως τ ’ άφησε ό Λεμονής.
~ ^χω ρα με, μάνα. ’Ακούστηκαν πνιγμένα άπό
λυγμους τα λόγια του. Σχώρα με πού τόσα χρόνια σέ
είχα ξεχάσει. Ξέρεις...
— Κάθισε, γυιόκα μου. Καθίστε νά ξεκουραστεΐτ γ Τώρα ολα τελείωσαν. Καθίστε. Ή ταν ή απάντηση
τής μάνας.
— Πώς τοξερες, μάνα, πώς τόξερες;
Μοΰ τό είπε ή καρδιά μου, Λεμονή μου. Ή
καρδιά τής μάνας. Μιά φωνή μέσα μου μουλεγε νά
περιμένω και περίμενα, μέρα καί νύχτα, χειμώνες καί
καλοκαίρια, δέκα πέντε χρόνια τώρα άπό τήν μέρα
πού σ’ άποχαιρέτησα στο μουράγιο. Θυμάσαι;
— Θυμάμαι, μάνα, θυμάμαι. Σχώρα με, σχώρα
με... ήταν ή άπάντηση τοϋ Λεμονή, πού έγειρε σάν
μικρό παιδί το κεφάλι στην αγκαλιά της μάνας του κι’
εκείνη καθώς τοϋ χαΐδευε τά γκρίζα μαλλιά του καί
κρατώντας στήν αγκαλιά της τήν νύφη καί τά έγγόνια της, μονολογούσε:
— Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σέ ευχαριστώ. Τόξερα εγω πως θα μοΰφερνες τήν τρανή χαρά μιά μέρα
με τον γυρισμό του παιδιού μου. Τό όνειρο ήταν ζων
τανό, ολοζώντανο!... Σέ εύχαριστώ.
ΔΗΜ ΟΣ. I. Π ΑΠ ΑΔΟΠΟ ΤΛΟ Σ

Τήν 7-10-1970 ό Παναγιώτατος Μητρο
πολίτης Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδας παρέθεσεν εις τήν αίθουσαν τοΰ μητροπολιτικοϋ μεγάρου δεξίωσιν πρός τιμήν τών άνδρών τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης. Εις τήν δεξίωσιν παρέστησαν
πλήν τοϋ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου,
ό ’Επιθεωρητής Χωρ /κής Βορείου 'Ελ
λάδος Υποστράτηγος κ. Χρ. Άρφάνης,
ό Διευθυντής Ά σ βνομ ία ς Ταξίαρχος κ.
Χρ. Καραβίτης καί άντιπροσωπευτικάς
αριθμός έξ ’Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων. Κατά τήν δεξίωσιν, εις τήν όποιαν έπεκράτησε πνεύμα
έγκαρδιότητος, ώμίλησεν έν άρχή ό Παν.
Μητροπολίτης ό όποιος έξήρε διά θερμών
λόγων τό γόνιμον καί έκπολιτιστικόν εργον τής Χωροφυλακής. Ό Διευθυντής ’Α
στυνομίας άπαντών εις τήν προσφώνησιν
ηύχαρίστησε τόν Παναγιώτατον διά τήν
αγάπην του πρός τούς άνδρας τής Χωρο
φυλακής καί ιδιαιτέρως τής Δ /νσεως ’Α
στυνομίας Θεσσαλονίκης.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΡΑ
'Υπενωμοτάρχου

πό ποταπά ελατήρια. Απεναντίας: πολέμησε καί
πέθανε, στίς έπάλξεις, κινούμενος άπ’ τήν συνεί
δηση — τήν υψηλή συνείδηση — τοΰ Χρέους πού
’χε, μόνος αυτός, στέρεα τοποθετημένη, άκλόνητα ριζωμένη μέσα του. Ό Μαβίλης πολέμησε καί
πέθανε άπό π ε π ο ί θ η σ η . "Ηθελε νά πεθάνει γιά τήν Ελλάδα — καί πέθανε. "Οχι άπό ματαιοδοξία καί κουφότητα. "Οχι άπό υστεροφημία.
Ά λλ’ άπό ήθική συνείδηση, άπ’ τήν έπίγνωση,
τήν ύψηλή έπίγνωση τής έννοιας τοΰ ά ν θ ρ ώ π ο υ , αΰτοΰ, πού τόσο πολύ ταλαιπωρείται καί
κατακρεουργείται σέ πολλά στήν εποχή μας. Ή
φιλοσοφία τοΰ Φίχτε, ή ήθικολογία τοΰ Κάντ, ή
θανάσιμη άπαισιοδοξία τοΰ Σοπενχάουερ τοΰ εί
χαν δείξει τό δρόμο, είχαν ξεδιαλύνει τά σκοτά
δια, τόν είχαν γεμίσει φώς, πολύ φώς. Ή θητεία
του κοντά τους δέν ήταν άπλή, άλλά συνειδητή.
Ή μαθητεία του καί ή άναστροφή του μέ τις ιδέες
τους, μέ τά ρεύματα τών ιδεών τους ζωντανά, τόν
είχαν γαλουχήσει. Τά νάματά τους τοΰ είχαν προ
σπορίσει δυνάμεις πολύτιμες, άναφλογισμένες.
Φοιτητής άκόμα στή Γερμανία, είχε τό θάρ
ρος καί τή γενναιοψυχία ν’ άποδείξει στούς άλλόφυλους, στούς «όθνείους», πώς ό "Ελληνας είναι
φύσει καί θέσει γενναίος, ζωντανός, άκμαΐος, δταν δέχτηκε νά ράψουν τό τραύμα, πού πήρε άπό
κάποια μονομαχία του χωρίς νά τόν ναρκώσουν.
Αύτό είναι, φρονώ, ένα τεκμήριο, ένα πειστικό τεκ
μήριο, τοΰ ήθους του καί τής ψυχικής του άκεραιότητας. Είναι ακόμη ενδεικτικό τής πνευματικής, ψυχικής καί σωματικής του άλκής.
Πέρα, δμως, άπ’ τόν άνθρωπο μέ τά μικρά ή
μεγάλα έλαττώματά του, μέ τό μικρό ή μεγάλο ήθικό του άνάστημα μένει τό έργο. Μένει ή προσφορά
μιας ζωής ολάκερης άφιερωμένης στή διακονία
τής τέχνης τοΰ Λόγου. Καί στήν περίπτωση τοΰ
Μαβίλη, τοΰ ποιητικού, κυριώτατα, λόγου.
'Ο Μαβίλης καλλιέργησε μ’ άρράγιστη κΓ άδιατάρακτη έπιμονήν άλλά καί μέ θαυμαστή σέ πολ
λά δύναμη ένα είδος τοΰ ποιητικού λόγου, πού
άπαιτεΐ πολλές Ικανότητες γιά νά έπιτευχθεΐ ή σύν
θεσή του: Τό σονέττο. Τό σονέττο, αύτή ή κοφτερή
καί συνωστεωμένη έκφραση βρήκε στό πρόσωπο
τοΰ Μαβίλη τόν άξιώτερο, τόν θερμότερο θεράποντά του. Τόν δυναμικώτερο, τόν σοφώτερο τών οι
κοδόμων του. Τό σονέττο είναι ή προσωπογραφία
του- ό καθρέφτης τής ψυχής του- είναι ή τοπιογρα
φία τοΰ έσώτερου κόσμου του. Ή «Λήθη», ή «Ε
λιά», τό «Μούχρωμα», τό «"Ελα παρθένα μου», ή
«Καλλιπάτειρα», είναι μερικά άπ’ τά καλύτερό του
— άπό έκεΐνα, πού μάς δίνουν χωρίς, περιστροφές

Ό Λορέντζος ΜαβίληςΙΜισός καί πλέον αιώ
νας άπό την ήμερα τοΰ θανάτου του (1912) και ό
δημιουργός και ό άνθρωπος δέν έχειπάψει νάζή
άνάμεσά μας: 'Ολόκληρος, άκεραιωμένος,δλοςπάθος. Πάθος, για,την προκοπή καί τήν άναγέννηση
— γλωσσική, πνευματική, εθνική — τής Ελλά
δας. Τό παράδειγμά του, τό ήθος του, ή προσπάθειά του δέν έχουν χάσει τή θέση τους — θέση πε
ριωπής — στή συνείδησή μας. Ό Μαβίλης, αυτή
ή φλογισμένη κι’ άγρυπνη ψυχή, έχει κερδίσει,
παρά τις καταλυτικές έπιδρομές τών καιρών, τις
ολοένα αύξανόμενες, τή διάρκεια- τή διάρκεια καί
τήν επιβίωση στίς καρδιές τών νεωτέρων. Είναι
ό ένας άπ’ τούς τέσσερους εκείνους «αποστόλους»
— οί άλλοι τρεις είναι ό Ίων Δραγούμης, ό Περι
κλής Γιαννόπουλος κι’ ό Άντρέας Καρκαβίτσας
— πού αγωνίστηκαν «ψυχή τε καί σώματι» γιάτή
λυρική κ’ έθνική άναζωογόνηση τοΰ τόπου, πού
έσήμαναν «στεντόρεια τή φωνή» τήν ώρα τής 'Ελ
λάδας. Στά μάτια τους άστραψαν — ύπέρτατο ιδα
νικό — οί αξίες τής 'Ελλάδας. Τά μάτια τους γέμι
σαν άπ’ τά γοητευτικά οράματα τών κάμπων, τών
βουνών, τών θαλασσών, τών λυρικών τοπίων καί
τοΰ όλογάλανου ούρανοΰ τής 'Ελλάδας. "Ετσι ή
Ελλάδα — δλη φεγγοβολή, δλη πάθος — έγινε τό
άμετακίνητο πεπρωμένο τους, τό ’ιδανικό τους, ή
πίστη τους. Μ’ αύτήν τήν πίστη ξεκίνησε, λοχαγός
τοΰ σώματος τών Γαριβαλδινών έρυθροχιτώνων
κι’ ό Μαβίλης γιά τό Δρίσκο. Ή θυσία του, δπως
κι’ ή θυσία τοΰ Παύλου Μελά καί τών άλλων νεομαρτύρων Τής φυλής, δέν πήγε χαμένη. Τόνωσε
τήν έθνική φιλοτιμία, άνώρθωσε τό ξεπεσμένο άπ’
τον πόλεμο τοΰ ’Ενενήντα 'Εφτά γόητρό μας κ’ έ
δωσε, στο μέτρο της βέβαια,νέα φτερά στήν έθνική
ψυχή. Και δέν ύπάρχει, νομίζω, πιο άξιο, πιό ιερό
πράγμα άπό τούτο. Ά π ό τό ν’ άγωνίζεται δηλαδή
κανείς γιά τά δσια καί ιερά τοΰ τόπου του, γιά ν’
άποκτήσει, τό έθνος του δ,τι χρειάζεται γιά νά όρθοποδίσει, γιά νά βαδίσει πρός ζωντανώτερες
πνευματικές καί πολιτιστικές πραγματοποιήσεις.
Άλλα περισσότερο άπό έθνική — τίμια έθνική πρά
ξη — ή θυσία τοΰ Μαβίλη στό Δρίσκο είναι ένα
σύμβολο: ένα αιώνιο σύμβολο συνέπειας έργου
καί λόγου, ύποταγής καί πειθαρχίας στό Χρέος.
Ό Μαβίλης κατά τούτο είναι ένας μονολιθικός,
ένας άκομμάτιαστος, χωρίς ρωγμές, άνθρωπος.
Έχει ταυτίσει μέ τήν ϋπαρξή του, έχει δέσει άξεχώριστα μαζί της, δσον όλΐγκττοι, τήν έννοια, τό βά
θος καί τό ΰψος τοΰ Χρέους. Καί, παρά τ’ άντιλεγόμενα, δέν έπολέμησε, δέν πρόσφερε τή ζωή του
«λύτρον άντί πολλών» στό Δρίσκο, κινούμενος ά
•η

τό μέτρο τών ικανοτήτων του, πού μάς κάνουν
προσιτά, περισσότερ’ άπό κάθε άλλο, τά λυρικά
του χαρίσματα, τον πλούτο καί τήν δύναμη τής
ψυχής καί τής τέχνης του.
Πολλά, βέβαια, θά είχε να προσθέσει, ν’ άναφέρει ή καί ν’ άντιπαρατηρήσει κανείς θεωρώντας
τή ζωή καί τό έργο του. Νά μιλήσει για τήν άκαταπόνητη δραστηριότητά του σάν μεταφραστή —
μετέφρασε άνάμεσα στ’ άλλα μέ υποδειγματική
ευσυνειδησία άπ’ τά σανσκριτικά τό ινδικό έπος
«Ναλάς καί Νταμαγιάντη» — νά παρουσιάσει τούς
αγώνες του για τήν έπικράτηση τής δημοτικής —
ό λόγος του στή Β' ’Αναθεωρητική Βουλή στις 26
Φεβρουάριου 1911 γιά τό γλωσσικό ζήτημα έξακολουθεΐ νά είναι παροιμιώδης, πάντα ζωντανός
κ’ έπίκαιρος — νά ζωντανέψει έμπρός μας πρόρριζα δλο τό μεγαλείο τής ψυχής καί τής καρδιάς
του. Καί τούτο, γιατί ή ζωή ολάκερη τού Ι^αβίλη
δεν ήταν τίποτ’ άλλο, παρά μιά άέναη προσπάθεια:
προσπάθεια γιά τήν κατάκτηση, τήν ολοκληρωτι
κή κατάκτηση τής ομορφιάς καί τής αλήθειας. Τής
φυσικής, πνευματικής καί ήθικής ομορφιάς. Έτσι
εξηγείται καί τό γεγονός τής γυναικολατρίας του

καί ή άναζήτησή του ή έπίμονη, ή άοκνη τής άλή* θείας. Αύτής, πού πολλές φορές μπορεί νά κλυ' δωνίζεται σάν τό καράβι στή φουρτουνιασμένη,
στην άγριεμένη θάλασσα, άλλά, πού δεν καταποντίζεται, δέν πνίγεται, δέν βυθίζεται, άλλ’ έρχετα
ώρα, πού δλη μαρμαρυγές άποκαλύπτεται μπρος
στά έκθαμβα μάτια μας.
Μαθητής άφωσιωμένος τού Πολυλά, θαυμα
στής τού Σολωμοΰ, άγάπησε καί πόνεσε τήν Ε λ
λάδα. Καί πέθανε γιά τήν Ελλάδα: δίχως άξιώσεις,
δίχως άνταμοιβές. Ά λλ’ άπό πίστη βαθύτατη στά
ιδανικά της, στή μεγαλωσύνη της, στην ομορφιά
της. Κι’ ή ’Ελλάδα ή νεώτερη, ή έλεύθερη, δέν τον
ξέχασε. Δέν ξέχασε τή θυσία του, τήν προσφορά
του, τό ήθικό του μέγεθος. Τον τίμησε καί τον τιμά.
Καί περισσότερο άπό όλα τον θυμάται. Θυμάται
καί θά θυμάται τήν πολιτεία τού άνθρώπου, πού
μάς ύποχρέωσε — δσον έλάχιστοι — νά σκεφτοΰμε πόσο βασανιστικό, πόσον έπώδυνο γίνεται
καμμιά φορά τό πρόβλημα τού Χρέους καί ή σκλη
ρή, ή άδυσώπητη έπιταγή του.

Λ Η Θ Η
Καλότυχοι οί νεκροί πού λησμονάνε
τήν πίκρα τής ζωής. Ό ντας βυθίσει
ό ήλιος καί τό σούρουπο ακολουθήσει,
μήν τούς κλαΐς, ό καημός σου δσος καί νάναι.
Τέτοιαν ώρα οί ψυχές διψούν καί πάνε
στής λησμονιάς τήν κρουσταλλένια βρύση,
μά βούρκος τό νεράκι θά μαυρίσει
άν στάξει γι’ αύτές δάκρυ δθε άγαπάνε.
Κι’ άν πιουν θολό νερό ξαναθυμοΰνται
διαβαίνοντας λιβάδια άπό άσφοδίλι
πόνους παλιούς, πού μέσα τους κοιμούνται.
Ά ν δέ μπορείς παρά νά κλαΐς τό δείλι,
τούς ζωντανούς τά μάτια σου άς θρηνήσουν:
θέλουν — μά δέ βόλεϊ νά λησμονήσουν.
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

«Μή έρωτατε τί πράττει ή πατρίς δι’
έσας, άλλα τί πράττετε έσεΐς διά τό
καλόν της πατρίδος σας».
Τ.Φ . ΚΕΝΝΕΝΤΥ

ΤΖΩΝ-ΦΙΤΖΕΡ ΑΛΝΤ
ΚΕΝΝΕΝΤΥ
(Ή σκιαγραφία
ε ν ό ς γ ε ν ν α ίο υ )

Εύαγγέλου Γεωργίου
Υπομοιράρχου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
υμπληροϋνται εφέτος έπτά ό'λόκληρα έτη
από τήν ήμέραν έκείνην τοΰ Νοεμβρίου τοϋ
1963, κατά τήν όποιαν εν ολόκληρον Έθνος,
αλλά καί σύμπασα ή άνθρωπότης, έθρήνησε τήν
απώλειαν τοϋ Προέδρου ΤΖΩΝ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ
ΚΕΝΕΝΤΥ. Ή δολοφονία του ήτο μία άχαρακτήριστος πραξις ένός παράφρονος μανιακού,
στρεφομένη όχι μόνον έναντίον τής ζωής ένός
άνθρώπου, μιας οικογένειας, ή ένός έθνους, άλλ’
έναντίον ολοκλήρου τής άνθρωπότητος. "Ενας
νέος καί δυναμικός ήγέτης έπεσε θϋμα τής τετάρτης κατά σειράν προεδρικής δολοφονίας εις
τήν ιστορίαν μιας χώρας προσηλωμένης είς^ τήν
ιδέαν τής ειρήνης καί τής έλευθερίας. Ά λ λ ’ έάν
ή άνθρωπότης έκήδευσε μέ οδύνην τόν Πρόε
δρον Κέννεντυ, τό πνεύμα του έξακολουθεΐ νά
πλαναται έπάνω άπό όλους τούς λαούς τής γής,
διά νά θυμίζη εις αυτούς τόν άνθρωπον, ό όποιος
έθυσίασεν έαυτόν διά τούς άνθρώπους καί έγινε
σύμβολον άγώνος καί θυσίας δι’ ένα καλύτερον
αύριον ολοκλήρου τοϋ κόσμου.

Σ

Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΗΑΙΚΙΑ

Ό Τζών - Φιτζέραλντ - Κέννεντυ, έγεννήθη
Ϋήν, 29ην Μαΐου 1917 εις τό Μπροϋκλιν τής

Μασσαχουσέτης, προάστιον τής Βοστώνης.
Ή το άπόγονος Ιρλανδών μεταναστών οί όποιοι
έγκατέλειψαν τήν πατρίδα των καί έζήτησαν
καλυτέραν τύχην εις τόν τότε δημιουργούμενον
Νέον Κόσμον τής άμερικανικής ήπείρου. Ό
Τζών Κέννεντυ, δευτερότοκος υιός πολυμελούς
εύπορου οικογένειας, έγαλουχήθη καί άνετράφη
έντός αύστηροΰ οικογενειακού περιβάλλοντος.
Κατά τήν διάρκειαν τών γυμνασιακών του σπου
δών ένδιεφέρετο περισσότερον διά τά σπόρ
παρά διά τά μαθήματα. Ή το φύσις έξαιρετικώς
ζωηρά καί άνυπότακτος, ή όποια ήγνόει συστημα
τικούς τάς’ ύποδείξεις καί παραινέσεις τών διδα
σκάλων καί τοΰ πατρός του Τζόζεφ - Πάτρικ
Κέννεντυ.
.

:··.■

<* -

Εις ήλικίαν δέκα οκτώ έτών ένεγράφη εις τό
Πανεπιστήμιο τοΰ Χάρβαντ, εν άπό τά πλέον
γνωστά Πανεπιστήμια τών Ηνωμένων Πολι
τειών. Τά δύο πρώτα έτη τής εις τό Πανεπιστήμιον τοΰ Χάρβαρντ φοιτήσεώς του ύπήρξαν
διά τόν νεαρόν φοιτητήν έτη άποκλειστικής
σχεδόν ένασχολήσεως μέ τόν αθλητισμόν. Κατά
τά έπόμενα όμως έτη ό Τζών Κένεντυ έσημείωσε
μίαν αίφνιδίαν μεταστροφήν καί έγκαταλείψας
τάς άθλητικάς ένασχολήσεις έπεδόθη μετά ζήλου

καί πνευματικής ώριμότητος εις την μελέτην
τών μαθημάτων τής νομικής έπιστήμης.
Πολλοί παράγοντες συνετέλεσαν εις τήν μετα
στροφήν αυτήν τοΰ νεαρού φοιτητοΰ. Τά έπανειλημμένα ταξίδια του εις διαφόρους περιοχάς
τής αχανούς πατρίδος του καί τοΰ εξωτερικού,
ώς καί αί συζητήσεις με τον πατέρα του, ό όποιος
διεκρίνετο διά τήν εύρυμάθειαν καί πολυμάθειάν
του επί ιστορικών καί πολιτικών ιδίως θεμάτων,
ήνοιξαν εις τόν νεαρόν καί άνυπότακτον Κέννεντυ ορίζοντας νέων συγκινήσεων καί νέων εν
διαφερόντων.
Τό έτος 1939 εύρίσκομεν τόν Τζών Κέννεντυ
διαμένοντα εις τό Λονδΐνον, όπου ό πατήρ του
είχε διορισθή Πρεσβευτής κατά τάς δύσκολους
έκείνας ήμέρας τών πολιτικών ζυμώσεων, αί
όποΐαι προηγήθησαν τοΰ Β' Παγκοσμίου πολέ
μου. Ή αναστροφή του κατά τήν έποχήν εκεί
νην με πολλούς, έγνωσμένης αξίας πολιτικούς
παράγοντας έπηρέασαν εις μέγα βαθμόν τήν προ
σωπικότητά του εις περίοδον κατά τήν οποίαν
ή χιτλερική καταιγίς έπεσώρευε τά νέφη τοΰ
πολέμου εις τόν ορίζοντα τής ειρήνης. Παραλλήλως εν μακρόν ταξίδιον εις τήν Ρωσίαν τοΰ
έπέτρεψε νά άποκτήση αποκαλυπτικός έμπειρίας
διά τόν κομμουνιστικόν παράδεισον καί νά
έδραιώση έτι περισσότερον τήν πίστιν του εις
τά ιδεώδη τοΰ ελευθέρου δυτικοΰ κόσμου. Τόν
Ιούνιον τοΰ 1940 ό Τζών Κέννεντυ έλαβε μετ’
έπαίνων τό πτυχίον του εκ τοΰ Πανεπιστημίου
του Χάρβαρντ καί προς συμπλήρωσιν τών σπου
δών του ένεγράφη εις τό Πανεπιστήμιον Στάνφορντ τής Καλλιφορνίας. Έ ντώ μεταξύ τάς ιδίας
προσωπικός του έμπειρίας εκ τής Ευρώπης
όιετύπωσεν εις διατριβήν υπό τόν τίτλον «Διατί
ή ’Αγγλία έκοιματο», ή όποια έκδοθεϊσα έσηρείωσε μεγάλη ν επιτυχίαν.
ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Αλλά πρίνο Τζών Κέννεντυ συμπληρώσει τάς
σπουδάς του εις τό Πανεπιστήμιον τής Καλλι«ρορνίας τά γεγονότα τοΰ πολέμου τόν έπρόφθασαν καί εις τήν πατρίδα του.Ή ’Αμερική εισέρ
χεται εις τόν πόλεμον μετά τήν άπρόκλητον
έπίθεσιν τής Ιαπωνίας έναντίον τοΰ άμερικανικοΰ στόλου εις Πέρλ - Χάρμπορ τήν 7ην Δεκεμ
βρίου 1941.Ή πρόσκλησις τής πατρίδος ευρίσκει
τόν νεαρόν Τζών Κέννεντυ πρώτον εις τάς έπάλτ9° άγώνος. Κατατάσσεται έθελοντικώς
εις τό Αμερικανικόν Ναυτικόν ώς έφεδρος ’Α
ξιωματικός. Κατά τάς συγκρούσεις τοΰ Ειρηνι
κού μεταξύ τοΰ ίαπωνικοΰ καί τοΰ άμερικανικοΰ
στόλου διεκρίθη διά τήν τόλμην καί τήν γενναιό
τητά του. Τό έτος 1943 διωρίσθη κυβερνήτης
τορπιλακάτου, άλλά εις μίαν πολεμικήν σύγκρουσιν τό σκάφος του έμβολισθέν υπό ίαπωνικοΰ
καταδρομικοΰ έβυθίσθη. Ό νεαρός Κυβερνήτης
κατώρθωσε νά σωθή κολυμβών καί νά εύρη καταφύγιον εις μικράν άκατοίκητον νησίδα τοΰ
συμπλέγματος τών νήσων τοΰ Σολομώντος διασώσας μέ τήν ευψυχίαν καί τήν τόλμην του καί
τούς περισσοτέρους έκ τών άνδρών τοΰ σκάφους
του, παρ’ όλον ότι ό ίδιος ήτο τραυματισμένος.
Τόν ’Απρίλιον τοΰ 1945 καί ένώ ό πόλεμος
εύρίσκετο εις τό τέλος του ό Τζών Κέννεντυ άπε·
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λύθη εκ τών τάξεων τοΰ Ναυτικοΰ μέ πολλά π'
ράσημα καί άκόμη περισσοτέραν έμπειρίαν δ
τήν φρίκην τοΰ πολέμου.
Μέχρι τής εποχής αυτής ό Τζών Κέννε
ούδεμίαν πρόθεσιν εϊχεν καί ούδεμίαν άπόφαοιν
έλαβε διά νά κατέλθη εις τήν πολιτικήν. Ό θάνα
τος όμως τοΰ μεγαλυτέρου άδελφοΰ του Τζόζεφ,
πιλότου τοΰ άμερικανικοΰ ναυτικοΰ, κατά μίαν
έπίθεσιν εναντίον σταθμοΰ γερμανικών ύποβρυχίων εις τάς βελγικός άκτάς, ό όποιος προωρίζετο υπό τής οικογένειας Κέννεντυ διά τό πολι
τικόν στάδιον, ώδήγησε πιθανόν τόν δεύτερον
τή τάξει Τζών εις τήν πολιτικήν.
Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Μέ τήν συμπαράστασιν τών συναδέλφων του
εις τό Ναυτικόν καί τών συμφοιτητών του εις τό
Πανεπιστήμιον τοΰ Χάρβαρντ ώργάνωσε μακρόν
προεκλογικόν άγώνα καί κατώρθωσε νά έπιβληθή παλαιών καί δοκιμασμένων πολιτικών εις
την ιδιαιτέραν του πατρίδα τήν Βοστώνην.
Ή το μόνον 29 έτών, όταν είσήλθε διά πρώτη ν
φοράν εις τήν Βουλήν τών ’Αντιπροσώπων, τόν
’Ιανουάριον τοΰ 1947. ’Από τοΰ βήματος τής
Βουλής ύπεστήριξεν ένθέρμως τό Δόγμα Τρούμαν
διά τήν οικονομικήν καί στρατιωτικήν βοήθειαν
πρόςτήν μαχομένην έναντίον τών κομμουνιστών
Ελλάδα, ώς καί τό Σχέδιον Μάρσαλ διά τήν
παροχήν βοήθειας πρός τάς έλευθέρας χώρας
τής Δυτικής Ευρώπης.
Τά έτη 1948 καί 1950 έξελέγη καί πάλιν βου
λευτής τής πολιτείας Μασσαχουσέτης.
Τόν Νοέμβριον τοΰ 1952 έξελέγη γερουσια
στής ύποσκελίσας μέ μικράν πλειοψηφίαν τόν
άντίπαλόν του Ρεπουμπλικανόν υποψήφιον
Χένρυ-Κάμποτ Λότζ.
Ό Τζών Φ. Κέννεντυ μέ τόν μεγαλϋτερον άδελφόν του Τζόζεφ,
ό όποιος έφονεύθη κατά τόν Β' Παγκόσμιον πόλεμον, καί τήν
αδελφήν του Κάθλιν, εις τό Λονδΐνον, ολίγον πρό τής ένάρξεως
τοΰ πολέμου.

Τό έπόμενον έτος 1953 ένυμφεύθη τήν Ζακελΐν
Λη Μπουβιέ, τήν οποίαν έγνώρισεν, δταν ή ιδία
έζήτησε νά λάβη εκ τοϋ νεαρού γερουσιαστοϋ
συνέντευξιν υπό τήν ιδιότητά της ώς δημοσιο
γράφου άμερικανικοΰ περιοδικού. Ή Ζακελΐν
έβοήθησε τά μέγιστα τόν σύζυγόν της εις τούς
πολιτικούς άγώνας, εκ τοΰ γάμου των δέ, ό όποιος
διήρκεσε δέκα ακριβώς έτη, έγεννήθησαν δύο
τέκνα ή Καρολΐν καί ό Τζών ό νεώτερος.
Τό έτος 1954 άναρρωνύων μετά τήν εισαγω
γήν του εις νοσοκομεΐον έκ παλαιού πολεμικού
τραύματος εις τήν σπονδυλικήν στήλην συνέγρα
ψε τό έργον «Σκιαγραφία των Γενναίων» (PROFI
LES OF COURAGE). Εις τό βιβλίον τούτο περι
γράφει μέ καταπλήσσουσαν γλαφυρότητα, ειλι
κρίνειαν καί βαθυστόχαστον σκέψιν τήν ζωήν καί
τό έργον των σπουδαιοτέρων έκ των Προέδρων
τής χώρας του. Τό έργον τούτο έγνώρισε μεγάλην κυκλοφοριακήν έπιτυχίαν καί τό έτος 1957
έλαβε τό βραβεϊον Πούλιτζερ διά τήν βιογρα
φίαν, τό μεγαλύτερον αμερικανικόν βραβεϊον
λογοτεχνίας.
Τό άστρον τοΰ νεαρού γερουσιαστοϋ συνεχώς
ανήρχετο εις τό πολιτικόν στερέωμα τών Η νω 
μένων Πολιτειών καί τόν Αύγουστον τοΰ 1956
διεξε<5ίκησεν έπιτυχώς τήν υποψηφιότητα διά
τήν άντιπροεδρίαν τοΰ Δημοκρατικού κόμματος
μέ ύποψήφιον Πρόεδρον τόν Άντλάϊ Στήβενσον,
ό όποιος όμως ήττήθη εις τάς προεδρικός έκλογάς υπό τοΰ Ρεπουμπλικανοΰ ύποψηφίου Στρατη
γού Ντουάϊτ Άϊζενχάουερ.
Παρ’ όλην όμως τήν αποτυχίαν τών Δημοκρα
τικών όπως άνέλθουν εις τήν εξουσίαν κατά τάς
έκλογάς τοΰ 1956 ή πολιτική μορφή τοΰ Τζών
Κέννεντυ ήρχισε νά επιβάλλεται τόσον εις τό
εσωτερικόν τής πατρίδος του, όσον καί εις τό
εξωτερικόν έπί παγκοσμίου κλίμακος.
Ή στάσις του έναντι τών διαφόρων προβλη
μάτων τά όποια άπησχόλουν τάς Η.Π.Α. άπεκάλυπτεν ένα ώλοκληρωμένον πολιτικόν ήγέτην μέ
σαφείς έπιδιώξεις, προοδευτικότητα καί συνέ
πειαν εις τάς πεποιθήσεις του. Τό 1957 ύπεστήριξε τήν άμεσον καί διά παντός κατάργησιν τών
φυλετικών διακρίσεων. Έζήτησεν έπίσης από
τήν Γερουσίαν τήν έπέκτασιν τοΰ προγράμματος
παροχής οικονομικής καί τεχνικής βοήθειας
προς τάς ύπαναπτύκτους χώρας τής ’Ασίας καί
τήζ ’Αμερικής. Έκάλεσε τήν Γαλλίαν νά παραχωρήση άνεξαρτησίαν εις τόν λαόν τής ’Αλγερίας
καί τούς διαφόρους συνασπισμούς κρατών όπως
συμφωνήσουν μεταξύ των έπιλύοντες τάς δια
φοράς των εις τήν τράπεζαν τών συζητήσεων
παρομ^ίς^τά πεδία τών μαχών.
Κατά τήν περίοδον αυτήν ό Τζών Κέννεντυ
ήτο ό γνωστότερος έξ όλων τών πολιτικών τών
Η.Π.Α. καί έθεωρεΐτο ό έπικρατέστερος τών
υποψηφίων τοΰ Δημοκρατικού Κόμματος διά
τάς προσεχείς προεδρικός έκλογάς.
ΑΠΟ ΤΗΝ

ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟΝ
ΟΙΚΟΝ

Τόν Ιούλιον τοΰ 1960 άνεκηρύχθη μέ μεγάλη ν
πλειοψηφίαν υποψήφιος Πρόεδρος τοΰ Δημοκρα
τικού Κόμματος. Εις τάς έκλογάς τής 8ης Νοεμ
βρίου 1960 ύπερίσχυσε του αντιπάλου του, ύπο41

Ό Τζών Φ. Κέννεντυ μέ τήν σύζυγόν του καί τήν θυγατέρα του
Καρολίνα, εις στιγμάς οικογενειακής εύτυχίας, όταν ήτο Γε
ρουσιαστής τής Μασσαχουσέττης.

ψηφίου του Ρεπουμπλικανικοϋ κόμματος, καί
νΰν Προέδρου τών Η.Π.Α. Ρίτσαρντ Νίξον καί μέ
πλειοψηφίαν σχετικώς μικράν 150.000 ψήφων,
έξελέγη Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών
τής ’Αμερικής.
Τήν 20ην Ίανουαρίου 1961 ώρκίσθη ώς 35ος
Πρόεδρος τής Πατρίδος του. Όμιλών κατά τόν
έναρκτήριον προεδρικόν λόγον του αμέσως μετά
τήν όρκομωσίαν καί άπευθυνόμενος πρός τόν
αμερικανικόν λαόν είπε μεταξύ άλλων:
«Εις τήν μακραίωνα ιστορίαν τοΰ κόσμου
όλίγαι μόνον γενεαί ανθρώπων είχον τό προνόμιον νά ύπερασπισθοΰν τήν έλευθερίαν των
εις στιγμάς μεγίστου κινδύνου. Δέν υποχωρώ
περίφοβος προ τής τοιαύτης ευθύνης. Τήν καλοσωρίζω καί τήν αποδέχομαι ευχαρίστως. Πι
στεύω ότι καί ούδείς έξ υμών θά έδέχετο νά άνταλλάξη τήν σημερινήν του θέσιν μετ’ άλλων λαών.
Ή δράστηριότης, ή πίστις, ή άφοσίωσις καί ή
αύταπάρνησις μετά τών οποίων έπιλαμβανόμεθα
τοΰ άγώνος θά φωτίσουν τήν χώραν μας καί θά
καταυγάσουν τόν κόσμον ολόκληρον.
Ό λοι, ήνωμένοι, άς ριφθώμεν εις τόν άγώνα
εις τόν όποιον τό καθήκον μάς καλεϊ καί μή έρωτάτε, αγαπητοί μου συμπολΐται, τί πράττει ή
πατρίς διά τό άτομόν σας, αλλά τί δύνασθε
έσεϊς νά πράξητε διά τό καλόν τής πατρίδος».
Ό Πρόεδρος Κέννεντυ έπέλεξεν ένα λαμπρόν
έπιτελεΐον συνεργατών καί προέβη άπό τούς
πρώτους ήδη μήνας τής προεδρικής του θητείας
εις τήν λήψιν τολμηρών νομοθετικών μέτρων.
’Ενεργητικός, αεικίνητος, συμπαθής, νέος, έν
μέσω μιας νεαράς καί ευτυχούς οικογένειας
ήλλαξε τήν ατμόσφαιραν τοΰ συνήθως σκυθρω
πού Λευκοΰ Οίκου.
’Αλλά ό πολιτικός όρίζων τής έποχής ήρχισε
νά θολοΰται, ένώ σοβαρά καί κρίσιμα προβλή
ματα ύψώθησαν ένώπιον του, τά όποια άνέμενον
τήν λύσιν των. Ή άτυχής άπόβασις τών Κουβα
νών έξορίστων εις τόν κόλπον τών χοίρων, τά
γεγονότα τοϋ Βιετνάμ, ή κρίσις τοΰ Βερολίνου,
ή όποια ώδήγησεν εις τήν δημιουργίαν τοΰ

τείχους τοΰ αίσχους καί ό πρός Κούβαν πλους
σοβιετικών σκαφών μεταφερόντων πρός έγκατάστασιν πυραύλους μεγάλου βεληνεκοΰς, ώδήγησαν τήν άνθρωπότητα εις τό χείλος τής αβύσ
σου.
Πάντα ταϋτα όμως ό Πρόεδρος Κέννεντυ άντεμετώπισε μέ σύνεσιν, αποφασιστικότητα καί έν
έπιγνώσει τών μεγάλων ιστορικών ευθυνών του
έναντι τής χώρας του καί τής ειρήνης ολοκλήρου
τοΰ κόσμου.
Τόν Ιανουάριον τοΰ 1963 έπρότεινεν εις τό
Κογκρέσσον έλάττωσιν τοΰ φόρου εισοδήματος,
μεταρρύθμισιν τής φορολογικής νομοθεσίας,
πρόγραμμα ιατρικής περιθάλψεως καί συνταξιο
δοτήσεις τών υπερηλίκων. Παρά τήν ψυχράν
υποδοχήν τών προτάσεών- του υπό τοΰ Κογκρέσσου δέν έκάμφθη καί διά τής επιμονής καί υπο
μονής του επέτυχε τήν ψήφισίν των. Παραλλήλως ένδιεφέρθη διά τήν κοινωνικήν μέριμναν
τών πενεστέρων τάξεων, τήν πάταξιν τής φορο
διαφυγής καί τοΰ ώργανωμένου έγκλήματος.
Ο αδελφός τοΰ Προέδρου, Ρόμπερτ Κέννεντυ,
ό όποιος άνέλαβε τό Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης,
αφιέρωσε τόν έαυτόν του εις τήν δίωξιν τών
ώργανωμένων συμμοριών (Μαφία, Κόζα-Νόστρα
κ.λ.π.), θλιβερόν κατάλοιπον μιας άλλης εποχής,
αί όποΐαι έξέθετων τάς Ηνωμένας Πολιτείας
εις τά όμματα τοΰ πολιτισμένου κόσμου καί ό
αγών ούτος ήρχισε νά άποδίδη τούς καρπούς
του πλουσίως, παρά τάς αντιδράσεις τών (οργα
νωμένων συμφερόντων. Παραλλήλως εις τόν
τομέα τής εξωτερικής πολιτικής τά κράτη τοΰ
ελευθέρου κόσμου προσέβλεψαν εις τό πρόσωπον τοΰ Προέδρου Κέννεντυ μέ εμπιστοσύνην
καί άνακούφισιν. Αί αμφιταλαντεύσεις τοΰ
παρελθόντος εΐχον αποθρασύνει τούς κομμού
νι στάς, ή περίπτωσις δέ τής Κούβας τούς είχεν
ανοίξει τήν δρεξιν. Ό Πρόεδρος Κέννεντυ όμως
κατέστη σεν εις αυτούς σαφές ότι είναι άποφασισμένος νά διατηρήση τήν ελευθερίαν τών
δυτικών κρατών αντί πόσης θυσίας καί ότι μία
άπόπειρα τών κομμουνιστών εναντίον οίασδήποτε χώρας τοΰ ελευθέρου κόσμου θά είχε δι’
αυτούς οδυνηρά επακόλουθα.
Ενώ όμως ό Πρόεδρος Κέννεντυ εύρίσκετο εις
τόν κολοφώνα τής άποδόσεως καί ήργάζετο
πυρετωδώς διά τήν έπίλυσιν τών διεθνών προ

βλημάτων, ή^ μοίρα έπέΧεξεν άλλην οδόν άπό
εκείνην τήν όποιαν ό ίδιος ώνειρεύετο νά βαδίση έως τό ευτυχές τέρμα της.
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Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΣ

Τήν 22αν Νοεμβρίου 1963 ό Πρόεδρος Κέννεντυ
συνοδευόμενος ύπό τοΰ ’Αντιπροέδρου Λύντον
Τζόνσον έπεσκέφθη τήν πόλιν Ντάλας, πρω
τεύουσαν τής πολιτείας τοΰ Τέξας. Έπιβαίνων
ανοικτού αύτοκινήτου έχαιρέτα τά έπευφημοΰντα
αύτόν πλήθη, όταν τήν βοήν τών ζητωκραυγών
έσκέπασεν αίφνιδίως ό κρότος έπανειλημμένων
πυροβολισμών. Τρεις αλλεπάλληλοι πυροβολι
σμοί^ κατευθυνόμενοι έναντίον τοΰ Προέδρου
τόν έπληξαν εις τήν κεφαλήν καί τόν αυχένα.
Τό αυτοκίνητον τοΰ Προέδρου κατηυθύνθη αμέ
σως εις τό- πλησιέστερον Νοσοκομεΐον, όπου οί
ιατροί άνέλαβαν τό θλιβερόν καθήκον νά πι
στοποιήσουν τόν θάνατον. Ή το 1 μ.μ. τοπική
ώρα, Παρασκευή, 22α Νοεμβρίου 1963.
Ούτως ό ΤΖΩΝ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ ΚΕΝΝΕΝΤΥ,
35ος Πρόεδρος τών Η.Π.Α., ό πρώτος καθολι
κός εις τό δόγμα, καί νεώτερος εις τήν ήλικίαν
Πρόεδρος εις τήν ιστορίαν τής πατρίδος του,
ηλικίας 46 έτών, προεδρεύσας τής χώρας του
επί 2 έτη, 10 μήνας καί 2 ήμέρας, προμαχήσας
τής ειρήνης τοΰ κόσμου καί τών άνθρωπίνων
ιδεωδών, ήτο πλέον νεκρός.
Ή αστυνομία τοΰ Ντάλας συνέλαβε μετ’
ολίγον τόν Λή Χάρβεϋ Οσβαλντ ώς δολοφόνον
τοΰ Προέδρου, ούτος δέ έφονεύθη έν συνεχεία
ένφ μετήγετο πρός άνάκρισιν υπό τοΰ Τζάκ
Ρούμπυ, ιδιοκτήτου νυκτερινής Αέσχης καί
γνωστοΰ τύπου τοΰ υποκόσμου τοΰ Ντάλας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οί ’Αμερικανοί ήσθάνθησαν βαθύν έπί τής
ζωής των τόν αντίκτυπον τής τραγωδίας τοΰ
Ντάλας. Ό κόσμος ολόκληρος έθρήνησεν είλικρινώς έναν μέγαν ήγέτην καί άνθρωπον, ό
όποιος συνεταύτισε τήν ζωήν του μέ τήν παγκό
σμιον ειρήνην καί μέ τήν πρόοδον τής άνθρωπότητοίς^. Ο τάφος του εις τό Εθνικόν κοιμητήριον
τοΰ Αρλινγκτον, πλησίον τής Ούάσιγκτον,
έγινε προσκύνημα τών ανθρώπων, οί όποιοι
έβλεπον εις τό πρόσωπον τοΰ αδικοχαμένου
Προέδρου τό εΐδωλον μιας νέας, ειρηνικής,
ευημερούσης άνθρωπότητος.

Ό Τζών Φ. Κέννεντυ αναπαύεται
εις ένα λιτόν καί άπέριττον τάφον
εις τό ’Εθνικόν Κοιμητήριον τοΰ
'Αρλινγκτον, όλίγον έξωθι τής
Ούάσιγκτον. Μία φλόγα καίει
συνεχώς έπάνω άπό τόν τάφον του
διά νά θυμίζη εις τούς έπισκέπτας
δτι τό πνεύμα τοΰ ήγέτου δέν άπέθανε.
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Ό άληθινός Α έν ιν
Γ. Γ Ε Ω Ρ Γ" Α Λ A
'Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό)

δ'

’Αμέσως μετά το κομμουνιστικό
πραξικόπημα, καταργήθηκε ή θα
νατική ποινή γιά τούς λιποτάκτες.
'Ο Λένιν όμως διαφώνησε:
«Αύτό, είπε, είναι μία άσυγχώρητη άδυναμία καί εΐρηνιστική αυ
ταπάτη ». Τελικά, δέχθηκε να παραμείνη γιά λόγους σκοπιμότητος ό
νέος νόμος, άλλά ταυτόχρονα νά έκτελοϋνται οί λιποτάκτες. «Πίταν
έποχή, γράφει ό Τρότσκυ, πού ό Λέ
νιν σέ κάθε εύκαιρία προσπαθούσε
νά σφηνώση στά κεφάλια μας τήν
ιδέα ότι ή τρομοκρατία ήταν άναπόφευκτη. Πού είναι ή δικτατορία
σας; μάς έλεγε. Δεΐξτέ μου την. Αύ
τό πού έχουμε είναι σαχλαμάρα καί
όχι δικτατορία. ’Ά ν δεν μπορούμε
νά τουφεκίσωμε ένα σαμποταριστή,
τότε τί είδους δικτατορία είναι αυ
τή;»
«Είναι τέλος πάντων άδύνατον νά
βρούμε άνάμεσά μας ένα Φουκιέ Τινβίλ γιά νά συντρίψη τούς άντεπαναστάτες;»
Τον άνθρωπο πού γύρευε, τον άρχιτρομοκράτη πού θά έστηνε τόνμηχανισμό καταπιέσεως όπου θά στη
ριζόταν τό νέο καθεστώς, ό Λένιν τον
βρήκε τελικά στο πρόσωπο τού Φελίξ Ντζερσίνσκυ. Σ τις 2Θ" Δεκεμ
βρίου 1917, ό Λένιν άνάθεσε στον
Ντζερσίνσκυ νά όργανώση μία «"Εκ
τακτη Ε πιτροπή Καταπολεμήσεως
της Άντεπαναστάσεως καί της Κερ
δοσκοπίας». ’Από τά άρχικά της, ή
επιτροπή αύτή ονομάστηκε «Τσεκά». "Ετσι δημιουργήθηκε ή σοβιε
τική πολιτική άστυνομία πού έγινε
τό σύμβολο μιας πρωτοφανούς στήν
ιστορία τρομοκρατίας. ’Αρχηγός της
άστυνομίας τη^ Τσεκά διωρίσθηκε ό
Ντζερσίνσκυ. Καί ή τρομοκρατία
άρχισε.
'Ένα φοβερό άνθρωποκυνηγητό
έξαπολύθηκε στήν Ρωσία. 'Η Τσεκά
δεν έχανε καιρό σέ άνακρίσεις, άποδείξεις καί δίκες. "Οποιος δεν μπο
ρούσε νά άπομακρύνη άμέσως καί

τήν πιο άσήμαντη υποψία σέ βάρος
του, ήταν έχθρός. Οί συλλαμβανόμενοι έκλείνονταν κάπου κοντά στά χει
μερινά ’Ανάκτορα καί ύστερα άπό
μία προανάκριση μερικών λεπτών
ή καί χωρίς αύτήν, έτουφεκίζοντο.
Ό Ντζερσίνσκυ, μέ τήν άμέριστη
έγκριση τού Λένιν, έργάσθηκε έπίμονα γιά νά συγκροτήση ένα τέλειο
σύστημα μόνιμης μαζικής τρομο
κρατίας. Γιά τον Λένιν καί τον
Ντζερσίνσκυ, ή «πάλη τών τάξεων»
δέν είχε πιά τό «έπιστημονικό»νόημα πού τής έδινε ό έφευρέτης της
Κ. Μάρξ, άλλά έσήμαινε άπλούστατα τήν φυσική έξόντωσι κάθε πρα
γματικού ή δυνητικού «ταξικού έχθροΰ» καί τέτοιος έχθρός δέν ήταν
πιά ό «άστός» τού Μάρξ, άλλά ό
καθένας πού άντιτασσόταν στήν δι
κτατορία τού Λένιν καί τής όμάδος
τών «έπαγγελματιών επαναστατών»
του, έστω καί άν αυτός ό άντιτασσόμενος ήταν εργάτης, μέλος τής
«τάξεως τού προλεταριάτου».
Σ τις αρχές τού 1918 ό Λένιν με
τέφερε τήν έδρα τής κυβερνήσεώς
του στήν Μόσχα.Μαζί του μεταφέρ
θηκε φυσικά καί ό Ντζερσίνσκυ,
πού έγκατάστησε τό επιτελείο του
στά άπλόχωρα κτίρια μιας άσφαλιστικής έταιρίας, στήν όδό Λουμπιάνκα 22. 'Η διεύθυνσις αύτή έγινε
σύμβολο τού κομμουνιστικού καθε
στώτος καί μόνο τό άκουσμά της ε
ξακολουθεί νά γεμίζη μέ άβάσταχτο τρόμο τον Ρώσο πολίτη.
Ο ΛΕΝΙΝ ΣΤΟ ΚΡΕΜ ΛΙΝΟ
Μεταφέροντας τήν έδρα του στήν
Μόσχα, ό Λένιν ήθελε νά άπομακρύ
νη τό περιβάλλον του άπό τήν «κα
ταστρεπτική» έπίδραση τού δυτικού
πολιτισμού, ώστε νά μπορέση νά κυβερνήση τήν Ρωσία μέ σιδερένιο χέ
ρι, μέ ρωσικές μεθόδους.
«Είμεθα καλοί επαναστάτες, έ
λεγε, άλλά δέν ξέρω γιατί νομίζουμε
ότι πρέπει νά δείχνουμε ότι είμεθα
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καί στο ύψος τού ξένου πολιτισμού.
Γιά ό,τι μέ άφορά, δέν διστάζω νά
δηλώσω τόν έαυτό μου σάν βάρβα
ρο».
Στή Μόσχα ό Λένιν μαζί μέ τούς
συνεργάτες του εγκαταστάθηκαν στο
Κρεμλΐνο. Ή κατάσταση ήταν δύσ
κολη. Οί άντικομμουνισταί είχαν
κάπως συνέλθη άπό τόν λήθαργο καί
τήν έκπληξί τους καί πρόβαλλαν μία
σκόρπια καί άσυντόνιστη, άλλά κά
ποτε ισχυρή άντίσταση. Ό έμφύλιος
πόλεμος άναψε άγριος σέ διάφορες
περιοχές τής χώρας. "Επεσε πείνα.
Οί καταπιεζόμενοι άπό τούς Ρ ώ 
σους λαοί ξεσηκώθηκαν. Τό χάος
βασίλευε στήν αύτοκρατορία.
Ό Λένιν πάλευε μέ άλύγιστα άνένδοτη θέληση νά ύποτάξη τά πρά
γματα στά σχέδιά του.Στο Κρεμλΐνο
ζοΰσε φτωχά. Τό φαγητό ήταν άνεπαρκές καί τά τζάκια δέν άναβαν
πάντοτε. Δούλευε όμως άφάνταστα
καί έδινε γρήγορα έντολές γεμάτες
άδίστ&κτη σκληρότητα.
Ο ΛΕΝΙΝ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ
ΤΟ ΤΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ
Τό καλοκαίρι τού 1918, οί άριστεροί σοσιαλεπαναστάτες, οί μόνοι μή
μπολσεβίκοι πού ύποστήριζαν τόν
Λένιν, διαφώνησαν μέ τήν τακτική
του, ζητώντας άνάμεσα στά άλλα
καί τήν διάλυση τής Τσεκά. 'Ο Λέ
νιν άπέρριψε τά αιτήματα τών μονα
δικών συμμάχων του καί συνέλαβε
τούς ήγέτες των. Οί σοσιαλεπαναστάτες τότε στασίασαν, κατέλαβαν
άρκετά δημόσια κτίρια τής Μόσχας
καί συνέλαβαν τόν Ντζερσίνσκυ. Ό
Λένιν άντέδρασε κεραυνοβόλα. Κι
νητοποίησε τούς ένοπλους μπολσε
βίκους εργάτες καί, μαζί μέ τήν πι
στή σ’ αυτόν λεττονική σωματοφυ
λακή του, έπνιξε τήν έξέγερσι καί
άπελευθέρωσε τόν Ντζερσίνσκυ. ’Α
μέσως άρχισαν οί μαζικές έκτελέσεις
σοσιαλεπαναστατών.
Τόν ’Ιούλιο τού 1918 δόθηκε ή

εντολή νά έκτελεσθοΰν ό τσάρος καί
όλα τά μέλη τής οικογένειας του,
«γιά νά χάσουν ο! άντεπαναστάται
τά ζωντανά σύμβολά τους».
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Ε ΙΡ Α
ΚΑΤΑ ΤΟ Τ ΛΕΝΙΝ
Σ τις 30 Αύγούστου 1918, ό Λέ
νιν μίλησε σέ μία έργατική συγκέν
τρωση στήν Μόσχα. Καθώς έφευγε,
πριν μπή στο αυτοκίνητό του, τον
πλησίασε μία γυναίκα πού τοϋ έθεσε
κάποιο ερώτημα. Έ νώ έκανε νά τής
απαντήση, ή γυναίκα τοϋ έρριξε
τρεις σφαίρες. Ό Λένιν έπεσε, άλλα
ξανασηκώθηκε καί μέ την βοήθεια
τοϋ οδηγού καί μερικών άλλων μπή
κε στο αυτοκίνητο καί έφυγε για τό
Κρεμλΐνο. Οί σφαίρες τον είχαν πλήξει άλλά όχι τόσο σοβαρά. 'Η συλΊ ηφθείσα, έγραψε στήν κατάθεσί
της:
«’Ονομάζομαι Φάνια Καπλάν. Έ πυροβόλησα τον Λένιν γιατί τον θε
ωρώ σάν προδότη τής έπαναστάσεως. Πέρασα έντεκα χρόνια στά τσα
ρικά κάτεργα γιά επαναστατική δρά
ση. Άγωνίσθηκα γιά τήν Συντακτι
κή ’Εθνοσυνέλευση τήν οποία εξακο
λουθώ νά υποστηρίζω. ’Έ χω τέσσε
ρα άδέλφια καί δύο άδελφές. Είναι
ολοι τους έργάτες».
Τήν ’ίδια ήμέρα πού έγινε ή άπόπειρα κατά τοϋ Λένιν, ένας νεαρός
φοιτητής, ό Λεωνίντ Καεγκίεσσερ,
δολοφόνησε τον Ούρίτσκυ, άρχηγό
τής Τσεκά τής Πετρουπόλεως.
Μετά άπό αυτά τά γεγονότα ή
τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε προη
γούμενο. ’Ένοπλες δυνάμεις μπολσε
βίκων γύριζαν τούς δρόμους ψάχ
νοντας για «μπουρζουάδες» καί
«διανοουμένους» πού τούς έκτελοΰσαν έπί τόπου. Ό κάθε μπολσεβίκος
μπορούσε νά συλλάβη καί νά έκτελέση όποιονδήποτε. 'Ο Ζηνόβιεφ μπο
ρούσε νά διακηρύξη: «'Η μπουρ
ζουαζία σκότωνε μεμονωμένα άτο
μα. Ε μ ε ίς όμως σκοτώνουμε ολό
κληρες τάξεις». Μόνο στήν Κρονστάνδη οί ναύτες σκότωσαν 500 «άστούς όμηρους» πού κρατούσαν στις
έκεϊ φυλακές. Ό ύπουργός τών ’Ε 
σωτερικών Πετρόφσκυ διέτασσε:
«Νά συλληφθοΰν άμέσως όλοι οί
σοσιαλεπαναστάτες. Νά συγκεντρωθή σημαντικός άριθμός ομήρων.
'Η παραμικρότερη άντίσταση νά έπισύρη έκ μέρους μας ανεπιφύλακτα
μαζικές εκτελέσεις...».
"Ενας άπό τούς αρχηγούς τής
Τσεκά, ό Μ. Λάτσις, έγραφε:
«Εξοντώνουμε τήν μπουρζουαζία
σάν τάξη. Μή ψάχνετε γιά άποδείξεις ότι τό τάδε συγκεκριμένο άτο

μο έστράφη είτε μέ λόγια είτε μέ
πράξεις εναντίον τής σοβιετικής έξουσίας. Μόλις συλλαμβάνετε κά
ποιον νά τον ρωτάτε σέ ποιά τάξη α
νήκει, ποιά είναι ή μόρφωσίς του καί
ποιο είναι τό έπάγγελμά του. Αυτά
πρεπει νά καθορίσουν τήν τύχη τού
κατηγορουμένου. Αύτή είναι ή ου
σία τής κόκκινης τρομοκρατίας».
'Ο Λένιν ήταν κύριος έμπνευστής
αύτής τής τακτικής. Μιλώντας σέ
μία συγκέντρωση τής Τσεκά έξέφρασε τήν απορία του γιά τις διαμαρτυ
ρίες εναντίον τής έκτελέσεως άθώων.
’Εκείνο πού έχει σημασία,, είπε, δέν
είναι τά λάθη πού μπορεί νά συμβαί
νουν, άλλά τό γεγονός ότι ή Τσεκά
οπλίζει τήν δικτατορία μας μέ δόν
τια. Ή κριτική εναντίον τής δράσεως τής Τσεκά, είπε, είναι «μικρο
αστικές φλυαρίες».
Τον Νοέμβριο τοϋ 1918 έκτελέσθηκε σάν προδότης καί ό Ρομάν Μαλινόφσκυ, στενός προσωπικός φίλος,
συνεργάτης καί προστατευόμενος
τού Λένιν, πού ώς τον παγκόσμιο πό
λεμο υπήρξε άνώτατο στέλεχος τού
κόμματος. 'Ο Λένιν παρακολούθησε
τήν δίκη του πού έγινε «κεκλεισμένων τών θυρών», άλλά δέν δοκίμασε
νά τον σώση.
Η ΙΔ ΡΥ ΣΗ Τ Η Σ ΚΟΜ ΙΝΤΕΡΝ
’Έχοντας τώρα στήν διάθεσίς του
ένα κράτος καί στηριζόμενος στο
κύρος μιας νικηφόρας έπαναστάσεως, ό Λένιν μπόρεσε έπί τέλους νά
πραγματοποιήση τό παληό του σχέ
διο γιά τήν ίδρυση μιάςνέαςΔιεθνοΰς.
Ή νέα αύτή οργάνωση, ονομάσθη
κε Γ' Διεθνής ή Κομμουνιστική Διε
θνής (καί άπό τά άρχικά της Κόμιντερν) καί ιδρύθηκε τον Μάρτιο
τού 1919 όταν συνήλθε τό ιδρυτικό
της συνέδριο στο Κρεμλΐνο. Σκοπός
τού Λένιν ήταν νά χρησιμοποιήση
αύτή τήν οργάνωση γιά νά εξαπό
λυση τήν παγκόσμια επανάσταση.
Μιά καί τό εύρωπαϊκό προλεταριά
το δέν έλεγε νά ξεσηκωθή μόνο του,
ο Λένιν κατασκεύασε ένα ειδικό όρ
γανο «έξαγωγής τής έπαναστάσεως»
άπό τήν Ρωσία.
Ο Λένιν υπήρξε ό ιδρυτής καί ό
άναμφισβήτητος ηγέτης τής Κόμιντερν κάί αύτός διαμόρφωσε τό πρόγραμμα καί τό καταστατικό της.
Η Λ ΕΝ ΙΝ ΙΣΤΙΚ Η «Η Θ ΙΚ Η »
Κατά τήν περίοδο αυτήν, ό Λένιν
επεξεργάσθηκε καί διατύπωσε καί
μία νέα, δική του, ιδιότυπη, «ήθική».
Η «ηθική» αύτή είχε γιά σκοπό της
να δικαιολογήση τις ένέργειές του,
άλλά έπίσης εκφράζει καί τον ιδιό
μορφο παθολογικό καί άβυσσαλέα
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σκοτεινό ψυχικό κόσμο τού φανατι
κού ιδρυτή τής ΕΣΣΔ . Ταυτόχρονα,
μάς εξηγεί τήν στάση τών κομμου
νιστών άπέναντι στά ήθικά προβλή
ματα καί μάς άνοίγει ένα παράθυρο
γιά νά ρίξουμε μιά ματιά στήν έντελώς ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσί τους, τήν
όλότελα ξένη προς τον έλληνογεννημένο δυτικό ούμανιστικό πολιτι
σμό καί τήν χριστιανική ήθική.
’Απαντώντας στις κατηγορίες τών
εύρωπαίων σοσιαλιστών ό Λένιν εί
πε:
«Μάς κατηγορούν ότι τότε καλούσαμε σέ συμμαχία έναντίον τού
τσάρου άκόμη καί τούς άστούς δη
μοκράτες ένώ τώρα στέλνουμε στο
εκτελεστικό άπόσπασμα άκόμη καί
τους άριστερούς σοσιαλεπαναστάτες
καί τούς μενσεβίκους. Καί μάς ρω
τούν: «Δέν είναι αυτό άσυνέπεια;
Καί άπαντοΰμε: Βεβαίως είναι. Ά λ 
λα όποιος εκπλήσσεται γι’ αυτήν τήν
άσυνέπεια είναι πολιτικώς ήλίθιος».
’Απαντώντας σέ άλλες κατηγορίες
ο ιόιος, είπε:
«Μάς κατηγορούν ότι τότε τάζα
με λαγούς μέ πετραχήλια καί τώρα
δέν τηρούμε τις ύποσχέσεις μας.’Αλ
λά τότε σκοπός μας ήταν ή έπανάστασις. Γίνεται έπανάστασις χωρίς
νά δίνουμε άφειδώς υποσχέσεις; Τ ώ 
ρα είμεθα έξουσία καί τά πράγματα
άλλάζουν».
Τήν ίδια εποχή έγραψε:
«Οί κομμουνιστές πρέπει νά ξέ
ρουν αν είναι άναγκαίο νά κάνουν κά
θε ελιγμό καί κάθε στρατήγημα, νά
συγκαλύπτουν τήν άλήθεια, νά χρη
σιμοποιούν παράνομες μεθόδους».
Βασική άρχή τής «ήθικής» τού
Λένιν είναι ότι «ήθικό είναι εκείνο
πού έξυπηρετεΐ τό κόμμα». Συνε
πώς έάν τό ψέμμα, τό έγκλημα, ή
άπάτη, ώφελοΰν τό κόμμα, τότε εί
ναι πράξεις οχι μόνον άναγκαΐες
άλλά καί «ήθικώς» επιβαλλόμενες.
Ενώ έάν ή άλήθεια, ή άρετή, ή ει
λικρίνεια βλάπτουν τό κόμμα, τότε
είναι έγκλήματα πού άξίζουν αυ
στηρή τιμωρία.
Ο ΛΕΝΙΝ Σ Ε Υ Π Ο Χ Ω ΡΗ ΣΗ
Στις άρχές τού 1921 ή Ρωσία βρι
σκόταν σέ τραγική κατάσταση. Ό
έμφύλιος πόλεμος δέν έληγε. 'Η
κρατικοποιημένη οικονομία δέν άπέδιδε. Οί τιμές άνέβαιναν. 'Η μαύ
ρη άγορά ώργίαζε. 'Η πείνα θέριζε.
Οί έργάτες άντιδροΰσαν στήν «σο
σιαλιστική πειθαρχία». Οί άγρότες
αρνοΰνταν νά παραδώσουν τήν σο
δειά τους στο Κράτος. 'Η τρομοκρα
τία άπεδεκάτιζε τόν πληθυσμό. 'Η
δικτατορία τών «έπαγγελματιών έπαναστατών» τού Λένιν ήταν άβά-

στάχτη.
Τότε άρχισαν νά ξεσηκώνωνται
έναντίον τοϋ καθεστώτος οί μάζες
των έργατών, στρατιωτών καί ναυ
τών πού είχαν προσελκυσθή άπό τά
συνθήματα τοϋ Λένιν για «ειρήνη,
ψωμί καί γη» καί τώρα διαπίστω
ναν ότι τούς έξαπάτησαν.
Την 1 Μαρτίου 1921 επαναστά
τησαν οί Ναύτες τής Κρονστάνδης
πού είχαν παίξει άποφασιστικό ρό
λο στο πραξικόπημα τοϋ 1917 καί
τούς χαρακτήριζαν σαν «τό καμάρι
τής έπαναστάσεως».
Η εξέγερσις τής Κρονστάνδης
κατεπνίγη μέ άμείλικτη σκληρότητα
από τον Τρότσκυ, τον Τουχατσέφσκυ καί τήν Τσεκά. "Οσοι ναύτες
πιάσθηκαν αιχμάλωτοι τουφεκίσθηκαν ή κλείσθηκαν σέ μακρυνά στρα
τόπεδα συγκεντρώσεως.

Ο Λένιν όμως μέ τον ρεαλισμό
πού τον διέκρινε κατάλαβε ότι αν
ήθελε νά διατηρήση την εξουσία πού
μέ τόσους κόπους άρπαξε, έπρεπε
νά κάνη κάποιο υποχωρητικό ελι
γμό. «Οί κομμουνιστές, έλεγε, ο
φείλουν νά ξέρουν οχι μόνο νά επι
τίθενται άλλά καί νά υποχωρούν ό
ταν πρέπει καί όπως πρέπει, γιά νά
δημιουργούν τις προϋποθέσεις μιας
νέας έπιθέσεως».
"Ετσι, τήν άνοιξη τοϋ 1921 εΐσήγαγε τήν «νέα οικονομική πολίτι
κη» πού άπό τά άρχικά της ονομά
στηκε ΝΕΠ. Μέ τήν ΝΕΠ άνεβλήθη ή άπόπειρα τής αμέσου γενικής
κομμουνιστικοποιήσεως τής οικονο
μίας. ’Επετράπη ή λειτουργία ιδιω
τικών έπιχειρήσεων καί άτομικοΰ
εμπορίου, έπανεφέρθη τό σύστημα
τών μισθών, άναγνωρίσθηκε στούς

άγρότες τό δικαίωμα τήςΐδιοκτησίας.
Τον ’Οκτώβριο τού 1921, ό Λένιν
παραδέχθηκε ότι ή προσπάθεια τού
1918 γιά άμεση εφαρμογή τού κομ
μουνισμού υπήρξε σφάλμα.
'Η Ν ΕΠ δέν εφαρμόσθηκε άρκετα έγκαιρα γιά νά προλάβη τον λιμό
που σύμφωνα μέ τά σοβιετικά στοι
χεία στήν περίοδο 1921-22 προκάλεσε τον θάνατο 5 έκατομμυρίων άνθρώπων. Πάντως, άπεφεύχθη ή πλή
ρης κατάρρευση τού καθ*στώτος καί
σιγά-σιγά, μέ τήν ιδιωτική πρωτο
βουλία, πραγματοποιήθηκε ή άνόρθωσις τής ρωσικής οικονομίας.
'Η ΝΕΠ όμως αποτελούσε υπο
χώρηση καί φιλελευθερισμό μόνο
στον οικονομικό τομέα. Στον πολιτι
κό ή δικτατορία παρέμεινε άμείωτη
και η τρομοκρατία συνεχίσθηκε.
(Συνεχίζ εται)

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ
Ν. ΤΣΙΡΩΝΗ
Ταγ/ρχου Χωρ/κής

Ποτέ μου, δσο κι’ αν είχα δυνατή φαντασία,
δέν θά μπορούσα νά σκεφθώ αυτό τό τραγικό
τέλος πού μοϋ έτοίμαζαν οί άνθρωποι.
Από καιρό είδα, άπ’ τό ϋψος τής κορφής
μου, μερικούς άπ’ αύτούς νά μέ κυττάζουν πε
ρίεργα. Παράξενη μου φάνηκε ή περιέργειά τους
κι έβαλα αυτί στήν κουβέντα τους.
Τί σκληροί, άλήθεια! Κουβέντιαζαν γιά τή
ζωή μου, σάν νά μή συνέβαινε τίποτα. Τό μόνο
πού τούς άπασχολοΰσε, ήτανε λέει τό μπόι μου
καί ή κορμοστασιά μου, πού δέ τούς βόλευε ν’
άρχίσουν μία ώρα άρχίτερα τό ξεμπέρδεμά μου.
Γνώμες καί σχέδια συζητούσανε, φεύγανε καί
ξανάρχονταν γιά νά μοΰ θυμίζουν τό φριχτό
θάνατο πού μέ περίμενε. Τά κλαδιά μου είχαν
παγώσει στή σκέψι αύτή μ’ όλο πού τ’ άγέρι τοϋ
Γενάρη δέν είχε τόση δύναμη καί κρυάδα καί τό
μυαλό μου σαστισμένο γιά τό άναπόφευκτο, ό
πως φαινότανε, τέλος μου, άρχισε σ’ ένα τρα
γούδι παρηγοριάς νά φεύγη στά περασμένα άνατρέχοντας στόν ένα σχεδόν αιώνα τής ζωής μου.
Μιας ζωής πού λίγα χρόνια πρίν, ή ξεγνοιασιά
ήτανε τόσο γλυκιά, τόσο όμορφη καί τόσο γα
λήνια, δσο οί άνθρωποι μόνο περαστικοί ήσαν
γιά μένα.Τότε πού οί άνθρωποι τής πόλης τούτης
μ’ άγνάντευαν άπ’ τά σπίτια τους πούταν χωμένα
στό ριζό τοϋ Κάστρου.
Καμιά ταραχή, καμιά φωνή, καμιά ένόχληση άπ’ τούς άνθρώπους αύτούς δέν μ’έσκιαζε. Πε

ραστικοί μονάχα πού καί πού, μερικοί άπ’ αύ
τούς μοϋδιωχναν τούς φίλους τοϋ κάμπου πού κά
θε βράδυ έρχονταν νά κουρνιάσουν στά πυκνά
κλαδιά μου γιά νά μοΰ κάνουν συντροφιά καί νά
μέ ξυπνήσουν τό γλυκοχάραμα μέ τά λαλήματά
τους, πού μοΰ φαίνονταν σάν μία άμοιβή γιά τή
φιλοξενία πού τούς έδινα τή νύχτα.
"Ετσι άνενόχλητος μέσ’ τόν καθαρό άέρα
καί τόν μυρωδάτο κάμπο άνδρώθηκα, γέμισα καί
ώρθωσα τό κορμί μου περήφανα στά ΰψη, χωρίς
νά μέ τρομάζουν οί θύελλες καί οί χειμωνιές.
Φτασμένος πιά θυμάμαι ένα σωρό γεγονότα
πού είδαν τά μάτια μου σ’ αύτούς τούς άνθρώ
πους. ’Αρματωμένοι κλέφτες στή ρίζα μου ξα
πόστασαν καί καραούλια στήν κορφή μου κρά
τησα μέ περισσή φροντίδα. "Ακουκτα σχέδια πο
λεμικά καί άποφάσεις καί μυστικά πού μ’ έκαναν
νά χαίρωμαι καί νά καμαρώνω γιά τήν εμπιστο
σύνη τους σέ μένα. Στρατοκόποι ξάπλωσαν τό
κορμί τους στόν ίσκιο μου νά ξαποστάσουν καί
γλεντζέδες άπ’ τή πόλη στρώθηκαν γιορτινές μέ
ρες γιά νά γλεντήσουν. "Ακόυσα σέ δειλινά
άνοιξιάτικα καρδιές νά ψιθυρίζουν τήν άγάπη
τους, κΓ είδα κοπέλλες δακρυσμένες, άπ’ τούς
καϋμούς τους νά θρηνοϋν. "Ενα σωρό άλλες ιστο
ρίες, εύθυμες, εύχάριστες μά καί πικρές γέμισαν
μέχρι τώρα τή ζωή μου. Μά σ’ όλους, σ’ όλους
αυτούς πού άποζήτησαν τόν ίσκιο μου δέν τόν

άρνήθηκα. Καλούς καν κακούς δεν ξεχώριζα κι’
έδωσα μέ εύχαρίστηση αυτό πού μπορούσα. Ό χ ι
άπό υστεροβουλία, όχι τάχα γιά νά τούς καλοπιάσω νά μέ φυλάξουν άπό κακό, μ’ άπό συμπόνια
άπό εύχαρίστηση, άπό χαρά πού εϊχα τήν δύναμη
νά προσφέρω. Δέν είχα σκεφθη, έξ άλλου, πόσο
ήταν στο χέρι τους νά κάγουν σέ μένα κακό, ένα
τόσο μεγάλο κακό μάλιστα πού τώρα μοΰ έτοιμάζουν.
Μά τά χρόνια περνούσαν κι’ άφηναν γερά
σημάδια στό περήφανο κορμί μου. Τά φύλλα
μου αραίωναν κι’ ό ίσκιος μου δέν άρεσε σέ άρκετούς περαστικούς πού κατάμουτρα μ’ είπαν
«γεροπλάτανε». "Υστερα όλο καί μέ πλησίαζαν
αυτοί οι άνθρωποι. Σπήτια ξεφύτρωναν όλο καί
πιό κοντά μου, μερικά μάλιστα πούχαν τήν αναί
δεια νά ψηλώσουν περισσότερο μέ κύτταζαν μέ
κακία. "Ωσπου μιά μέρα βρέθηκα κυκλωμένος
άπ’ αυτά, πού γιά νά ριζωθούν καλύτερα, έφθασαν μέχρι τις δικές μου ρίζες καί μοϋκοψαν άπ’
αυτές. Καί δέν ήταν μονάχα αυτό, δέν ήταν ποϋχασα τήν ήσυχία μου, τούς νυκτερινούς μου έπισκέπτες, πού σπάνια πιά άκούω τά τραγούδια τους
’Αλλά, σκέφτηκα, άς ζήσουμε κι’ έτσι, θά συνη
θίσω κι’ αυτούς, θά μάθω τούς τρόπους τους, θά
ακούσω τις γρίνιες τους, τις ιστορίες τους καί θά
άσχολοΰμαι μ’ αυτούς, άς μήν είναι χειρότερα.
Μά ξάφνου νά ένα πρωί είδα μέσα στά πό
δια μου νά άνεβαίνη ένα άπ’ αύτά τά σπήτια.Έφτασε μέχρι τήν άγκαλιά μου καί στάθηκε. Δέν

φαντάστηκα πώς έγώ ήμουν ή αιτία, μά δέν περίμενα καί τόση άδιαντροπιά. "Ομως δέχτηκα
άδιαμαρτύρητα καί τό δείγμα αυτό τής κακί*
τών άνθρώπων, ούτε δά περίμενα καί μεγαλύτερε
κακό!!!
Μ’ αύτοί οί σκληροί, οί... άπάνθρωποι, οί
εγκληματίες πώς ήταν δυνατόν νά σεβαστούν τή
δική μου ζωή, όταν τακτικά τούς έβλεπα καί τούς
άκουγα νά τρώγωνται μεταξύ τους καί νά πολε
μούν μέ μίσος καί μανία καί νά σκοτώνωνται; Μά
αυτό τό σκέφτηκα τώρα, τώρα πού είδα τί μοΰ
έτοιμάζουν. Τώρα πού άντί νά φτιάσουν τις σκα
λωσιές γύρω άπ’ τό σπήτι πού μούκοψε τον άέρα
μου τις φτιάνουν τριγύρω μου, κι’ όλο τις ψηλώ
νουν. Τώρα πού τις έφτασαν στή περήφανη κορ
φή μου καί μοιάζω σάν δεμένος, ετοιμοθάνατος
γίγας. Τώρα πού βλέπω τό γυαλιστερό φονικό
πριόνι νά τό έτοιμάζουν γιά νά μέ άποκεφαλίσουν, νά μέ τεμαχίσουν, νά μέ ρίξουν κάτω, νά
μέ έξαφανίσουν. Τώρα πού τό νοιώθω νά μπαίνη
στό λαιμό μου. Τώρα πού τό κορμί μου σπαράζει
άκέφαλο σάν τού βαπτιστή ’Ιωάννη. Τώρα πού
κατάλαβα πώς οί ευεργέτες έχουν γιά τέλος τους
τήν ίδια σκληρή δοκιμασία, σάν μιά τελευταία
προσφορά τής ευγενικής τους ψυχής, σάν μιά
τελευταία προσπάθεια νά πείσουν τούς πολλούς
στον κόσμο τούτο, πώς αυτός πρέπει νά είναι καί
ό δικός τους προορισμός.
Ή εύεργεσία.

ΦΟΝΟΣ ΣΤΟ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΓΚΑΘΑ

ΚΡίΣΤ*

ΝΑΣ νεαρός αξιωματικός τού ναυτι
κού, ό Ά λ ε κ Σίμπσον, προχώρησε
στήν πλατφόρμα τού Νιοϋτον Ά μπ οτ
καί ανέβηκε σέ ένα βαγόνι α ’ θέσεως
τής Πλύμουθ Εξπρές.
·— Ευχαριστώ, εύχαριστώ πολύ, είπε
ό αχθοφόρος κι’ έφυγε σφίγγοντας στό
χέρι του τό γερό φιλοδώρημα.
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Οί πόρτες τοϋ τραίνου κλείσανε μέ
θόρυβο καί ακούστηκε μιά δυνατή φωνή:
«Πλύμουθ, ό έπόμενος σταθμός Πλύ
μουθ!». Μετά άκούστηκε μιά σφυρίχτρα
καί τό τραίνο ξεκίνησε, άργά στήν άρχή,
μέχρι πού βγήκε άπό τό σταθμό καί άνέκτησε τήν κανονική του ταχύτητα.
Ό νεαρός άξιωματικός Σίμπσον ήταν
ολομόναχος στό βαγόνι του. "Αν καί
ήταν κρύα μέρα, σηκώθηκε κι’ άνοιξε
τό παράθυρό του. Ό μω ς, ούτε ό κρύος
άέρας δέν έδιωξε τήν μυρωδιά. Γιατί,
άσφαλώς, ΰπήρχε μιά μυρωδιά στό βαγό
νι. Ναί! Τού θύμιζε όταν ήταν στό νοσο
κομείο καί τοϋ έγχειρήσανε τό πόδι του.
Ή ταν τό χλωροφόρμιο. . . Ναί, αύτό
ήταν! Χλωροφόρμιο!
"Εκλεισε ξανά τό παράθυρο καί πήγε
καί κάθησε άνάβοντας τήν πίπα του.
Έ μεινε έτσι γιά λίγο καπνίζοντας καί
κυττώντας τήν νύχτα έξω. Μετά σηκώ
θηκε, πήγε στό απέναντι κάθισμα πού
ήταν ή βαλίτσα του, τήν άνοιξε καί
έβγαλε άπό μέσα τά περιοδικά καί τϊς
έφημερίδες πού είχε φέρει μαζί του γιά
νά διαβάση. "Αφησε τις έφημερίδες στή
θέση του, έκλεισε τήν βαλίτσα καί τήν
πήρε γιά νά τήν βάλη κάτω άπό τό κά
θισμα. Ή βαλίτσα όμως δέν έμπαινε
κάτω άπό τό κάθισμα. Κάτι υπήρχε έκεϊ
πού τήν έμπόδιζε.
Ό άξιωματικός έσκυψε γιά νά κυττάξη κάτω άπό τό κάθισμα. . .
Έ να λεπτό άργότερα μιά δυνατή κραυ
γή έσκισε τήν κρύα νύχτα καί τό τραίνο

σταματούσε, υποταγμένο στό κουδούνι
τοϋ κινδύνου πού άντηχοϋσε έπιτακτικά.
ΟΙΠΟΝ φίλε μου, είπε ό Πουαρώ, μιας
καί σ’ ένδιαφέρει τόσο αΰτή ή ιστορία
τοϋ τραίνου, νά, διάβασε αυτό!
Πήρα τό σημείωμα πού μοΰ πέρασε
πάνω άπό τό τραπέζι. Ή ταν πολύ σύντο
μο, ξεκάθαρο.
«’Αγαπητέ κύριε,
Θά σάς είμαι εΰγνώμων άν περάσετε
τό ταχύτερο άπό τό γραφείο μου.
Μετά τιμής
Έμπενέζερ Χαλιντέη»
Δέν μπορούσα νά καταλάβω τί σχέση
μπορούσε νά έχη αύτό μέ τήν υπόθεση
τού τραίνου καί γι’ αύτό σήκωσα τά μάτια
μου καί κύτταξα τόν Πουαρώ προσπα
θώντας νά καταλάβω. ’Εκείνος, όμως,
άντί άλλης άπαντήσεως πήρε τήν έφημερίδα καί άρχισε νά διαβάζη δυνατά:
«Μία τραγική άνακάλυψις έγινε τήν
έσπέραν. Έ νας νεαρός άξιωματικός τού
Ναυτικού, έπιστρέφων εις Πλύμουθ,
εύρε κάτω άπό τό κάθισμα εις τό βαγόνι
του τό πτώμα νεαρας γυναικός, πού έφερε
τραύμα έκ μαχαίρας εις τήν καρδίαν.
Ό άξιωματικός έκτύπησεν άμέσως τόν
κώδωνα κινδύνου καί ή αμαξοστοιχία
έσταμάτησεν. Ή γυναίκα, πού θά πρέπει
νά ήτο περίπου τριάντα έτών καί πλουσίως ένδεδυμένη, δέν άνεγνωρίσθη άκόμη».
’Ανασήκωσα τούς ώμους μου, γιατί
ή ιστορία μοΰ ήταν γνωστή.
— Καί μετά έχουμε αύτό έδώ, συνέ
χισε ό Πουαρώ παίρνοντας μιά άλλη
έφημερίδα:
«Ή γυναίκα ή οποία εύρέθη νεκρή
εις τήν ταχεϊαν τού Πλύμουθ,
άνεγνω
ρίσθη παρά τών οικείων της ώς ή κ.
Ροΰπερτ Κάρρινγκτον».
Περίμενα πώς ό Πουαρώ θά έξακολουθοΰσε τό διάβασμα, άλλά έκείνος στα
μάτησε σ ’ αύτό τό σημείο.
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— Βλέπεις τώρα φίλε μου; μέ ρώτησε
καί μετά βλέποντας τό έρωτηματικό
βλέμμα μου, συνέχισε. Καλά, άφοΰ είναι
έτσι θά σοΰ θυμίσω πώς ή κ. Ροΰπερτ
Κάρρινγκτον ήταν πριν άπό τόν γάμο
της ή Φλόσση Χαλιντέη, κόρη τού γέρο
Χαλιντέη, τού ’Αμερικανού βασιλιά τού
χάλυβος.
— Ά . . . καί τώρα σοΰ έστειλε αυτό τό
σημείωμα!
— Τόν είχα έξυπηρετήσει μιά φορά
πού ήμουν στό Παρίσι, γιά άλλη δου
λειά. Ή ταν ένας κόμης ντέ λά Ροσφούρ,
άπαίσιος τύπος, κακοποιό στοιχείο,
πού έμπλεξε τήν μικρή, πού έκείνη τήν
έποχή ήταν στήν ρομαντική ήλικία.
Ξέρεις τώρα πώς είναι τά κορίτσια αυτής
τής ήλικίας. . . Ευτυχώς πού ό πατέρας
της τό πήρε είδηση έγκαίρως καί τήν
πήρε καί φύγανε άμέσως γιά τήν 'Αμερι
κή. Μερικά χρόνια άργότερα άκουσα γιά
τόν γάμο της. . . δέν ξέρω όμως τίποτα
παραπάνω.
ΙΓΑ λεπτά άργότερα βρισκόμασταν στό
υπέροχο μέγαρο πού είχε νοικιάσει
ό ’Αμερικανός έκατομμυριούχος στό
Πάρκ Λαίην. Έ νας ύπηρέτης μάς ώδήγησε στή βιβλιοθήκη καί σχεδόν τήν
ίδια στιγμή ήρθε καί μάς βρήκε ένας με
γαλόσωμος άνδρας, μέ διαπεραστικά
μάτια κι’ ένα μάλλον υπεροπτικό πηγού
νι.
— Ό κ. Πουαρώ: ρώτησε ό κ. Χαλιντέη.
Δέν φαντάζομαι νά χρειάζεται νά σάς
πώ τόν λόγο'γιά τόν όποιο σάς έκάλεσα.
Θά διαβάσατε τις έφημερίδες. Ά κουσα
τυχαία πώς βρισκόσαστε στό Λονδίνο
καί θυμήθηκα τήν φορά έκείνη στό Παρί
σι καί τήν έξυπηρέτηση πού μοΰ είχατε
κάνει. Φυσικά, έργάζεται ήδη ή Σκώτλαντ Γυάρντ γιά τήν έξιχνίαση τού
έγκλήματος, άλλά έμένα δέν μοΰ φτάνει.
Θέλω νά έχω καί τόν δικό μου άνθρωπο.
Σάς λέω μόνο, πώς είμαι άποφασισμένος
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νά ξοδέψω καί τήν τελευταία μου δεκάρα
προκειμένου νά λυθή αυτή ή ύπόθεση.
Ό Πουαρώ έσκυψε τό κεφάλι του γιά
νά τού δείξη πως τόν καταλάβαινε α π ο 
λ ύ τ ω ς καί συμφωνούσε.
— Δέχομαι κύριε, ιδίως έπειδή θυμά
μαι τήν κόρη σας άπό τό Παρίσι πού
τήν είχα γνωρίσει. Καί τώρα, θά σάς
παρακαλέσω νά μοΰ διηγηθήτε τήν υπό
θεση άπό τήν άρχή.
— Λοιπόν, κατ’ άρχήν θά πρέπει νά
ξέρετε πώς ή Φλόσση δέν πήγαινε στό
Πλύμουθ. Πήγαινε στό Α βονμεντ Κώρτ,
στό πάρτυ τής δουκίσσης τού Σουάνση.
Έφυγε άπό τό Λονδίνο μέ τό τραίνο
τών 2.14' άπό τό Πάντινγκτον, πού φτάνει
στό Μπρίστολ, όπου καί θά άλλαζε τραί
νο στις 2.40'. "Οπως ξέρετε, οί ταχείες
τού Πλΰμουθ πηγαίνουν άπό τό Ούέστμπερυ, πού δέν έχει καμμιά σχέση μέ τό
Μπρίστολ. Ή κόρη μου ήταν μόνη της
στό βαγόνι πού τής είχαμε κρατήσει
άπό πριν, καί ή καμαριέρα της, πού τήν
συνώδευε, ταξίδευε στήν γ ’ θέση τού
ίδιου τραίνου.
Ό Πουαρώ ένευσε καί ό Χαλιντέη
συνέχισε:
— Ή δεξίωση έπρομηνύετο νά έχη
πολύ κέφι καί είχαν προσκληθή πολλοί.
Συγκεκριμένα, δέν θά γινόταν μόνο ένα
πάρτυ άλλά θά δινόταν μιά σειρά άπό
δεξιώσεις καί γι’ αυτό τό λόγο ή κόρη
μου είχε πάρει μαζί της όλα τά κοσμήματά της. Ή άξια τους θά πρέπει νά είναι
κάπου. . . έκατό χιλιάδες δολλάρια.
— Μιά στιγμή, τόν διέκοψε ό Πουαρώ.
Ποιος είχε τήν εύθύνη τών κοσμημάτων;
Η κόρη σας ή ή καμαριέρα της;
— Ή κόρη μου πάντα τά κρατούσε
ή ίδια σέ μιά μικρή δερμάτινη κασσετίνα.
— Συνεχίστε κύριε.
—- Στό Μπρίστολ, ή καμαριέρα της,
ή Τζέην Μέησον, πήρε τήν βαλίτσα μέ τά
φορέματα τής κυρίας της καί όλα τά
άλλα πακέττα πού είχαν πάρει μαζί τους
καί προχώρησε μέχρι τήν πόρτα τού
βαγονιού τής Φλόσση. Κατάπληκτη
ακούσε τήν κόρη μου νά τής λέη πώς δέν
θά κατέβαινε στό Μπρίστολ, άλλά θά
συνέχιζε. Διέταξε τήν Μέησον νά βάλη
τις βαλίτσες της στό τμήμα φυλάξεως
άποσκευών καί νά μείνη κι’ έκείνη έκεί
κοντά καί νά τήν περιμένη. Ή Φλόσση
θά γύριζε μέ ένα άπογευματινό τραίνο
στό Μπρίστολ καί θά τήν συναντούσε
γιά νά πάρουν τό τραίνο πού θά τις
πήγαινε στό ’Αβονμεντ Κώρτ. Ή καμα
ριέρα, άν καί κατάπληκτη, έκανε όπως
τής είπε ή κόρη μου. Έ βαλε τις βαλίτσες
έκεί πού τής είπε ή Φλόσση, γύρισε στήν
αίθουσα άναμονής καί ήπιε ένα τσάι.
Περίμενε. Ό μως τό ένα τραίνο μετά τό
άλλο έρχόντουσαν άπό τήν άντίθετη
κατεύθυνση, χωρίς νά έρχεται ή κυρία
της. Ό τα ν πέρασε καί τό τελευταίο
τραίνο χωρίς νά φανή ή κόρη μου, άφη
σε τις βαλίτσες έκεί πού τις είχε παραδώσει καί πήγε σ ’ ένα ξενοδοχείο πού
ήταν κοντά στό σταθμό, γιά νά κοιμηθή.
Σήμερα τό πρωί διάβασε τις έφημερίδες
καί γύρισε στό Λονδίνο μέ τό πρώτο
τραίνο πού βρήκε καί ήρθε νά μοΰ πή
τά καθέκαστα.
— 'Υπάρχει τίποτα πού νά μπορή νά
έξηγήση τήν ξαφνική άλλαγή στά σχέ
δια τής κόρης σας;
— Ναί. Σύμφωνα μ’ αυτά πού είπε ή
καμαριέοα ι ό Μπρίστολ, όταν πήγε
νά μ λιίση μέ τήν κυρία της, δέν ήταν
μόνη. Υ πή ρχε ένας άνδρας πού στεκό
ταν μπροστά στό παράθυρο καί κυττοΰσε

έξω, έτσι ώστε ή καμαριέρα δέν μπόρεσε
νά δή τό πρόσωπό του.
— Υ πήρχε διάδρομος στό τραίνο;
— Ναί.
— ’Από ποιά μεριά ήταν ό διάδρομος;
— Ά π ό τήν μεριά τής πλατφόρμας.
Ή κόρη μου είχε βγή στό διάδρομο καί
μιλούσε στήν καμαριέρα της.
— Καί δέν βρίσκετε, κύριε, πώς αυτή
ή συνάντηση, θέλω νά πώ. . . αύτή ή
άπρόοπτη παρουσία
τού
άγνωστου
άνδρα, πρέπει νά έχη κάποια σχέση μέ
τήν ξαφνική άλλαγή τού δρομολογίου
τής κόρης σας;
— Τώρα φαίνεται πολύ πιθανό.
— Δέν ξέρετε καθόλου ποιος θά μπο
ρούσε νά ήταν αυτός ό κύριος;
Ό έκατομμυριοΰχος δίστασε μιά στι
γμή, άλλά άμέσως μετά άπάντησε:
— Ό χ ι, δέν έχω ιδέα!
— Καί τώρα. . . όσον άφορά τήν άνακάλ.υψη τού . . τής κόρης σας.
— Ανακαλύφθηκε άπό ένα νεαρό άξιωτικό τού ναυτικού, ό όποιος άμέσως έσήμανε τό κουδούνι τού κινδύνου. Υ πήρχε
γιατρός πού ταξίδευε μέ τό τραίνο καί
έξέτασε τήν κόρη μου. Τήν είχαν χλωλοφορμήσει καί μετά τήν δολοφόνησαν.
Ό γιατρός είπε πώς, κατά τήν γνώμη του,
θά πρέπει νά είχε πεθάνει πριν άπό τέσσε
ρις ώρες περίπου. . . έτσι δέν θά πρέπει
νά είχε περάσει πολλή ώρα άφ’ ότου άφη
σε τό τραίνο στό Μπρίστολ.
— Καί ή κασσετίνα μέ τά κοσμήματα;
ρώτησε ό Πουαρώ.
— Λείπει. Δέν βρέθηκε έπάνω της.
— Καί κάτι άλλο, κύριε. Ή περιουσία
τής κόρης σας, σέ ποιόν πηγαίνει μετά
τό θάνατό της;
— Άμέσως μόλις παντρεύθηκε έκανε
τήν διαθήκη της, άφήνοντας δ,τι είχε καί
δέν είχε στόν άνδρα της.
Καί πάλι δίστασε γιά λίγο ό κ. Χαλιντέη, κοντοστάθηκε, σκέφθηκε λιγάκι
καί μετά, σάν νά τό πήρε άπόφαση, συνέ
χισε:
— Πρέπει νά σάς πώ, κ. Πουαρώ, πώς
δέν έχω καμμιά έμπιστοσύνη στό γαμπρό
μου. Καί, έπίσης, ότι κατόπιν δικής μου
έπιμονής ή κόρη μου βρισκόταν στά
πρόθυρα διαζυγίου μαζί του. Ό σ ο γιά
τήν περιουσία της, φρόντισα καί τήν
τακτοποίησα έτσι, ώστε έκεΐνος δέν θά
μπορούσε νά τήν άγγίξη δσο ζοΰσε.
Παρ’ δλο δμως πού ζοΰσαν γιά άρκετά
χρόνια τώρα σέ διάσταση, έκείνη πολλές
φορές ύπέκυπτε στις πιέσεις του καί
τού έδινε χρήματα, προκειμένου νά άποφύγη τό σκάνδαλο.
— Καί πού βρίσκεται τώρα ό κ. Κάρρινγκτον;
— Στό Λονδίνο. Υποθέτω πώς βρισκό
ταν κάπου έξω, άλλά έπέστρεψε χθές τό
βράδυ.
Ό Πουαρώ έμεινε σκεφτικός γιά
λίγο.
— Λοιπόν, ύποθέτω πώς δέν έχουμε^
τίποτα άλλο νά πούμε, είπε στό τέλος
— Μήπως θά θέλατε νά δήτε τήν κα
μαριέρα;
— Ναί, άν είναι δυνατό.
ΧΑΛΙΝΤΕΗ κτύπησε τό κουδούνι
καί ζήτησε άπό έναν υπηρέτη νά φωνάξη τήν καμαριέρα.
Σέ λίγα λεπτά έμπαινε στό δωμάτιο
ή Τζέην Μέησον, μιά γυναίκα μέ σοβαρό
πρόσωπο καί άνέκφραστα χαρακτηριστι
κά.
— Μοΰ έπιτρέπετε νά σάς κάνω μερικές
έρωτήσεις; άρχισε ό Πουαρώ καί συνέ
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χισε χωρίς νά περιμένη άπάντηση. Χθές
τό πρωί ή κυρία σας ήταν όπως συνήθως
ή μήπως προσέξατε τίποτα τό διαφορετι
κό στή συμπεριφορά της;
— Ό χ ι, κύριε.
— Στό Μπρίστολ δμως ήταν διαφορε
τική;
— Ά , έκεί ναί. Ή ταν τόσο νευρική,
πού έμοιαζε σάν νά μήν ήξερε τί έλεγε.
— ’Εσείς τί σκεφτήκατε τότε;
— Ν ά... πώς άΰτά πού μού έλεγε είχαν
κάτι νά κάνουν μέ τόν κύριο πού ήταν
στό βαγόνι. Δέν τού μίλησε καθόλου,
άλλά γύρισε μιά - δυό φορές, σάν νά
ήθελε νά τόν ρωτήση άν τά λέη σωστά. . .
— ’Εσείς δμως δέν είδατε τό πρόσωπο
τού κυρίου;
— 'Οχι. Μοΰ είχε γυρισμένη τήν πλά
τη δλη τήν ώρα.
— Μήπως μπορείτε νά τόν περιγρά
φετε;
— Φορούσε ένα έλαφρό καφετί σακκάκι
καί μιά ταξιδιώτικη κάπα. Ή ταν ψηλός
καί άδύνατος καί στό πίσω μέρος τού
κεφαλιού του, άπ’ δ,τι είδα, τά μαλλιά
του ήταν μαύρα.
— Δέν τόν γνωρίζατε;
— Ό χ ι, κύριε. Δέν νομίζω.
— Δέν ήταν ό κύριός σας, ό Κάρρινγκτον;
Ή Μέησον έδειξε νά ξαφνιάστηκε.
— Ό χ ι, δέν νομίζω κύριε.
— Ξέρετε τί φορούσε ή κυρία σας;
ρώτησε τότε τελείως άναπάντεχα ό Πουα
ρώ.
— Φορούσε ένα καπέλλο άπό άσπρη
γούνα άλεποΰς καί ένα άσπρο βέλο, ένα
μπλέ παλτό καί φούστα. . . αύτό τό μπλέ
πού τό λένε έλεκτρίκ. . .
— Χμμμ, έκανε ό Πουαρώ.
— Ναί, έκανε ή Μέησον. Καί ό έπιθεωρητής Τζάπ πιστεύει πώς αύτό θά
μάς βοηθήση νά βρούμε τόν τόπο τού
έγκλήματος. Έ να τόσο κτυπητό χρώμα
τό προσέχει κανείς καί άσφαλώς θά τήν
θυμηθούν δσοι τήν είδαν.
— Περίπου. . ., πάντως σάς ευχαριστώ
δεσποινίς.
Ή καμαριέρα μετά άπ’ αύτό έφυγε.
ΟΙΠΟΝ, ύποθέτω πώς δέν έχουμε τί
ποτα άλλο νά κάνουμε πιά, είπε ό
Πουαρώ καί σηκώθηκε νά φύγη άναστενάζοντας. Εκτός άπό τό νά σάς παρα
καλέσω κ. Χαλιντέη νά μή μοΰ κρύ
ψετε τίποτα. Νά μοΰ τά πήτε δλα δσα
ξέρετε.
— Μά, τό έκανα ήδη.
— Είστε βέβαιος;
— Απολύτως.
— Τότε, δέν μοΰ μένει τίποτα άλλο.
Πρέπει νά παραιτηθώ άπό τήν ύπόθεση
αύτή.
— Γιατί;
— Γιατί δέν ύπήρξατε είλικρινής μαζί
μου κ. Χαλιντέη.
— Μά, σάς βεβαιώ. . .
— Ό χ ι, ύπάρχει κάτι πού δέν μοΰ τό
λέτε. . .
Επικράτησε μιά στιγμή άπόλυτης σιω
πής καί μετά ό Χαλιντέη τράβηξε άπό
τή ν τσέπη του ένα χαρτί καί τό έδωσε
στόν Πουαρώ.
Ό Πουαρώ χαμογέλασε, τό ξεδίπλωσε
καί άρχισε νά τό διαβάζη δυνατά. Ή ταν
ένα γράμμα γραμμένο βιαστικά.
«Αγαπητή κυρία,
Μέ άπερίγραπτη εύχαρίστηση περι
μένω τήν νέα συνάντησή μας. Κατόπιν
τής τόσο συμπαθούς άπαντήσεώς σας
στό γράμμα μου, μέ δυσκολία μπορώ νά
συγκρατήσω τήν άνυπομονησία μου.
Ποτέ μου δέν ξέχασα έκεϊνες τις ήμέρες
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στό Παρίσι. Τί κρίμα πού φεύγετε
αύριο άπό τό Λονδίνο. Έ ν τοότοις, πολύ
σύντομα, ίσως συντομώτερα άπ’ δ,τι
νομίζετε καί έσεϊς ή ίδια, θά έχω τήν
εύχαρίστηση νά σφίξω στην άγκαλιά
μου τήν γυναίκα έκείνη, πού ή εικόνα
της παραμένει γιά μένα τό πολυτιμότερο
ένθύμιο. Μέ αισθήματα θαυμασμού καί
έκτιμήσεως.
Ά ρμάν ντέ λά Ροσφούρ»
Ό Πουαρώ έπέστρεψε τό γράμμα στόν
κ. Χαλιντέη μέ μιά ύπόκλιση.
— 'Υποθέτω πώς δέν θά ξέρατε δτι ή
κόρη σας είχε σκοπό νά άνανεώση τήν
γνωριμία της μέ τόν κόμη ντέ λά Ροσφούρ.
— Μοϋ ήρθε σάν άστροπελέκι, κ.
Πουαρώ. Βρήκα τό γράμμα στήν τσάντα
τής κόρης μου καί δέν πίστευα στά μά
τια μου. Ό πω ς ίσως θά ξέρατε, αύτός ό
κύριος είναι άπό τούς πιό γνωστούς
απατεώνες. .
Ό Πουαρώ συγκατένευσε.
— Θά ήθελα όμως νά ξέρω πώς πληροφορηθήκατε τήν ύπαρξη αύτού τού γράμ
ματος, κ. Πουαρώ.
— Σάς βεβαιώ, κ. Χαλιντέη, δέν ήξερα
τίποτα, αλλά τό ύπέθεσα. Ξέρετε, ένας
ντετέκτιβ δέν έργάζεται μόνο μέ βάση
τά δακτυλικά άποτυπώματα ή τά αποτσί
γαρα πού βρίσκει. Κάνει καί λίγη ψυχο
λογία.
Ό έκατομμυριοΰχος κούνησε τό κεφά
λι του συμφωνώντας.
— Τέλος πάντων, είπε ό Πουαρώ.
Τώρα πρέπει νά σάς άποχαιρετήσουμε
κ. Χαλιντέη. Ελπίζω ή Σκώτλαντ Γυάρντ
νά έχη μιά κατάσταση μέ τά κοσμήματα
τής κόρης σας.
— Ναί. Μάλιστα, νομίζω πώς καί ό
έπιθεωρητής Τζάπ είναι έδώ άκόμη
άν θέλετε νά τόν δήτε. . .
ΤΖΑΠ ήταν παλιός μας φίλος καί εύχαριστήθηκε πού μάς είδε. Μάς είπε μέ
δυό λόγια τις ένέργειες πού είχε κάνει ή
ύπηρεσία του μέχρι έκείνη τή στιγμή.
— Έ χουμε τό νοϋ μας, γιατί άργά ή
γρήγορα έκεΐνος, όποιοσδήποτε κι’ αν
είναι, πού πήρε τά κοσμήματα, δέν πρό
κειται νά τά κρατήση έπ’ άπειρον γιά νά
τά κυττάη. Κάποτε θά τά πουλήση είτε
όπως είναι, είτε άφού τά διάλυση προη
γουμένως. Έ ν τώ μεταξύ, έγώ προσπαθώ
νά άνακαλύψω πού ήταν χθές ό Ρούπερτ
Κάρριγκτον. Αύτό παραμένει άκόμη
άρκετά μυστηριώδες. Πάντως, έχω βάλει
καί τόν παρακολουθούν.
— Πολύ σωστό αύτό, άλλά ίσως νά
είστε άργά κατά μία μέρα.
— Πάντοτε θά κάνης τό άστεϊο σου
Πουαρώ, είπε ό Τζάπ. Λοιπόν, έγώ ξεκι
νάω γιά τό Πάντιγκτον κι’ άπό κεΐ γιά τό
Μπρίστολ καί τήν υπόλοιπη διαδρομή
τού τραίνου.
•— Καί μεϊς τώρα τί θά κάνουμε; ρώτη
σα άνυπόμονα έγώ.
— Θά τηλεφωνήσω στό «Ρίτς», δπου,
δπως ίσως θά πρόσεξες φίλε μου, μένει
ότκόμης. Μετά, καθώς σήμερα έχει πολλή
ύγρασία καί άρχίζούν νά μοΰ πονάνε
τά κόκκαλα τών ποδιών μου, θά γυρίσου
με στό δωμάτιό μου καί θά κάνω ένα ζε
στό νά πιώ.
Δέν ξαναείδα τόν Πουαρώ μέχρι τό
έπόμενο πρωί, πού τόν βρήκα νά τελειώνη ήρεμα τόν πρωινό του καφέ καί τις
φρυγανιές του.
— Λοιπόν; ρώτησα άνυπόμονα. Τί
έγινε;
— Τίποτα.
— ΚΤ ό Τράπ;
— Δέν τόν είδα.
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— Καί ό κόμης;
— Έφυγε άπό τό «Ρίτς» προχθές.
— Δηλαδή τήν ήμέρα τού φόνου;
— Ναί.
— Ά ρ α , ό Ρούπερτ Κάρρινγκτον είναι
έντάξει.
— Επειδή ό κόμης ντέ λά Ροσφούρ
έφυγε άπό τό «Ρίτς»; Είσαι πολύ βιαστι
κός φίλε μου.
— Πάντως, πρέπει νά βρεθή καί νά
παρακολουθηθή. Τί λές νά είναι τό
κίνητρό του;
— Κοσμήματα αξίας έκατό χιλιάδων
δολλαρίων. Ό χ ι! Ε κείνο πού δέν κατα
λαβαίνω έγώ είναι γιατί νά τήν σκοτώση.
Δέν θά τού έκανε μήνυση.
— Καί γιατί;
— Τόν είχε κάποτε άγαπήσει καί επο
μένως θά ύπέφερε άλλά δέν θά έκανε
φασαρία. Καί ό κόμης, πού είναι έξαίρετος ψυχολόγος όσον άφορά τις γυναί
κες — άπόδειξη ή έπιτυχία του μ’ αύτές —
τό ήξερε πολύ καλά. Ά π ό τήν άλλη
μεριά, άν τήν σκότωσε ό Ρούπερτ Κάρρινγκτον, γιατί νά πάρη τά κοσμήματα πού
τόν ένοχοποιούν;
— Ίσως άπό άνοησία.
— Πιθανό νά έχης δίκιο, Χάστινγκς.
Ά λλά , νά ό Τζάπ. Αναγνωρίζω τό κτύ
πημα τού κουδουνιού.
Ό έπιθεωρητής μπήκε μέσα ένθουσιασμένος.
— Καλημέρα Πουαρώ. Μόλις τώρα
γύρισα. Νομίζω πώς δέν τά κατάφερα
καί άσχημα. ’Εσύ τί έκανες;
— Έγώ έχω άρχίσει νά τακτοποιώ
τις σκέψεις μου, άπάντησε ήρεμα ό
Πουαρώ καί ό έπιθεωρητής Τζάπ γέλα
σε.
— Τέλος πάντων, είπε σέ λίγο ό Τζάπ.
Θέλεις νά μάθης τί έκανα;
— Μδΰ έπιτρέπεις νά μαντέψω; Λοι
πόν, βρήκες τό μαχαίρι μέ τό όποιο τήν
σκότωσαν δίπλα στις σιδηροδρομικές
γραμμές, μεταξύ Ούέστον καί Τώντον,
καί άνέκρινες τόν έφημεριδοπώλη πού
μίλησε στήν κ. Κάρρινγκτον στό Ούέ
στον.
Τό στόμα τού Τζάπ άνοιξε διάπλατα.
— Πού στό διάολο τά ξέρεις Πουαρώ;
Μή μοΰ πής τώρα πώς ήταν αύτή ή θαυ
ματουργή φαιά ούσία τού έγκεφάλου σου
πού σέ βοήθησε;
— Χαίρομαι πού μιά φορά παραδέχε
σαι πώς μέ βοηθάει καί είναι θαυμα
τουργή. Πές μου, έδωσε στόν έφημεριδοπώλη ένα σελλίνι φιλοδώρημα;
— Ό χ ι, ήταν δυό σελλίνια, άπάντησε
ό Τζάπ, πού έν τφ μεταξύ είχε συνέλθει
άπό τήν έκπληξή του. Πάντως, είναι
έκκεντρικοί αύτοί οί Αμερικανοί. Δύο
σελλίνια φιλοδώρημα!
— Καί άποτέλεσμα αύτού είναι δτι
τό παιδί δέν τήν ξέχασε, συμπλήρωσε
άπαθώς ό Πουαρώ.
— Καί βέβαια. Νομίζεις πώς κάθε
μέρα τού δίνουν φιλοδώρημα δυό σελ
λίνια; Τού άγόρασε δυό περιοδικά καί τό
ένα άπό τά δύο είχε τήν φωτογραφία
ένός μαννεκέν πού φορούσε μπλέ φόρε
μα. «Αύτό πάει καί μέ τό φόρεμά μου»,
τού είπε γελώντας. Τέλος πάντων. Πουαρώ
αύτό είναι άρκετό γιά μένα. Σύμφωνα μέ
τήν γνώμη τού γιάτροΰ τό έγκλημα πρέπει
νά έχη γίνει κάπου πριν άπό τό Τώντον.
Έ τσι κι’ έγώ, συμπεραίνοντας πώς θά
πρέπει νά ρίξανε τό μαχαίρι έξω άπό τό
τραίνο, περπάτησα πρός τά πίσω καί,
δπως τό περίμενα, δέν άργησα νά τό
βρώ.

— Ό τα ν γύρισα δμως πίσω μέ περίμε
να ν καί άλλα νέα, συνέχισε ό Τζάπ, πού
ήταν άσυγκράτητος στόν ένθουσιασμό
του. Ή δη άρχισαν νά κυκλοφορούν
τά κοσμήματα. Τό μεγάλο σμαράγδι
τό πήγανε γιά πούλημα χθές βράδυ.
Ή ταν κάποιος σεσημασμένος. Ποιός
νομίζεις πώς ήταν; Μήπως μπορείς νά
τόν μαντέψης κι’ αυτόν;
— Δέν ξέρω, έκτος τού δτι ήταν κάποιος
κοντός.
Ό Τζάπ έμεινε άναυδος.
— Μάλιστα. . . έχεις δίκιο. Είναι κον
τός, είναι ό Ρέντ Νάρκυ.
— Ποιός είναι ό Ρέντ Νάρκυ; ρώτησα
έγώ.
— Έ νας Ιδιαίτερα έγκληματικός τύπος
κλέπτου κοσμημάτων. Ειδικεύεται σ ’
αύτή τή δουλειά. Συνήθως συνεργάζεται
μέ μιά γυναίκα, τήν Γκρέϋσυ Κίντ, άλλά
δέν φαίνεται νά είναι μαζί στήν κομπίνα
αύτή τή φορά. Ε κτός πιά άν τόσκασε
μέ τά ύπόλοιπα κοσμήματα.
— Τόν συλλάβατε τόν Νάρκυ;
— Καί βέβαια. Ά λ λ ά μή γελιέσαι.
Ε μείς ψάχνουμε τόν άλλον, αΰτόν πού
ήταν στό τραίνο μέ τήν Φλόσση Κάρρινγκτον. Έκεΐνος είναι πού κατέστρωσε
τό σχέδιο.
Πρόσεξα πώς τά μάτια τού Πουαρώ
είχαν γίνει πολύ πράσινα ξαφνικά.
— Νομίζω πώς μπορώ νά σού βρώ τήν
φίλη τού Νάρκυ πολύ εύκολα, είπε σιγα
νά.
— Πάλι καμμιά άπ’ αύτές τις ιδέες
σου, έ; τόν έκοψε άπότομα ό Τζάπ. Α π ί
θανος είσαι, μά τήν άλήθεια. Βέβαια,
έχεις τήν τύχη μέ τό μέρος σου, δέν
λέω, άλλά. . .
— Ίσως, ίσως, ψιθύρισε ό Πουαρώ.
Χάστινγκς, τό ^ απέλλο μου. Ά , ναί,
καί τήν βούρτσαΓΦεύγουμε. Α ντίο Τζάπ.
— Καλή τύχη Πουαρώ.
ΠΟΥΑΡΩ σταμάτησε τό πρώτο ταξί
πού περνούσε μπροστά μας στό δρόμο
καί μπήκαμε μέσα. Ζήτησε άπό τόν όδηγό νά μάς πάη στό Πάρκ Λέην.
Λίγο πριν άπό τό σπίτι τού Χαλιντέη
βγήκε, σχεδόν γλίστρησε έξω άπό τό
ταξί, καί δσο πιό διακριτικά μπορούσε
προχώρησε καί κτύπησε τήν μόρτα μιά
φορά. Ό τα ν μάς άνοιξαν, ζήτησε κάτι
χαμηλόφωνα καί ό υπηρέτης μάς ώδήγησε
άμέσως έπάνω. Μάς πήγε στή σοφίτα,
σέ ένα μικρό τακτικό ύπνοδωμάτιο.
Τά μάτια τού Πουαρώ έξέτασαν δλο
τό δωμάτιο καί πήγαν καί σταμάτησαν
πάνω σ ’ ένα μικρό μαύρο μπαούλο. Γονά
τισε μπροστά του καί άρχισε νά έξετάζη
προσεκτικά τις έτικέτες καί μετά έβγαλε
ένα μικρό σύρμα άπό τήν τσέπη του.
— Ρώτησε τόν κ. Χαλιντέη άν θά έχη
τήν καλωσύνη ν’ άνέβη μιά στιγμή έπάνω,
είπε στόν ύπηρέτη πού στεκόταν στήν
πόρτα.
Ό ύπηρέτης έφυγε καί ό Πουαρώ
άρχισε νά πασπατεύη τήν κλειδαριά
μέ τά έπιδέξια δάχτυλά του. Σέ λίγα
λεπτά ύπεχώρησε ή κλειδαριά καί άνασήκωσε τό καπάκι τού μπαούλου. Βια
στικά άρχισε νά ψάχνη τά ρούχα πού
περιείχε, πετώντας τα στό πάτωμα. Έ 
κείνη τή στιγμή άκούστηκαν βιαστικά
βήματα στή σκάλα καί σέ λίγο ό Χαλιντέη έμπαινε στό δωμάτιο.
— Τί διάολο κάνετε έδώ πάνω;
— Έψαχνα. . . νά, γι’ αύτό! Ό Πουα
ρώ έβγαλε άπό τό μπαούλο ένα παλτό
καί μιά φούστα άπό ένα μάλλινο μπλέ
ύφασμα καί ένα .μικρό καπελλάκι άπό
άσπρη άλεποΰ.
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— Τί κάνετε στό δωμάτιό μου ;
— Στήν δεύτερη φωνή γύρισα καί είδα
τήν καμαριέρα, τήν Τζέην Μέησον, νά
στέκεται στήν πόρτα κυττάζοντας άγρια
τόν Πουαρώ.
— Χάστινγκς, κλείσε τήν πόρτα καί
πρόσεχε μή σο.ΰ φύγη ή γυναίκα. Καί
τώρα, κ. Χαλιντέη, έπιτρέψτε μου νά
σάς συστήσω τήν Γκρέΰσυ Κίντ ή
Τζέην Μέησον, πού σύντομα θά πάη νά
βρή τόν φίλο της, τόν Ρέντ Νάρκυ.
Ο ΙΔΙΟ βράδυ είμαστε καθισμένοι στό
τραπέζι μπροστά σ ’ ένα πλουσιο
πάροχο γεύμα. Ό Πουαρώ, πρός τι
μήν τού όποιου άλλωστε είχε γίνει ή
πρόσκληση, σήκωσε τό χέρι του γιά νά
διακόψη τούς έπαίνους μας γιά τόν τόσο
έξυπνο χειρισμό τής ύποθέσεως. Ταυτό
χρονα, μέ τό άλλο χέρι σερβιριζόταν
μιά μεγάλη κουταλιά χαβιάρι.
— Ή ταν ή έπιμονή τής καμαριέρας
νά έπιστήση τήν προσοχή μου στό τί
φορούσε ή κυρία της έκείνο τό άπόγευμα,
πού μέ έκανε νά άρχίσω νά ψάχνω πρός
τά έκεΐ. Μετά θυμήθηκα πώς είχαμε μόνο
τήν μαρτυρία τής καμαριέρας γιά τόν
μυστηριώδη άνδρα πού ήταν στό βαγόνι,
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στό Μπρίστολ. Ό σ ο ν άφορά δέ τήν
ιατροδικαστική διαπίστωση, ή κ. Κάρρινγκτον θά μπορούσε νά είχε σκοτωθή
καί πριν άπό τό Μπρίστολ. 'Α ν ήταν έτσι
τότε άσφαλώς ή καμαριέρα ήταν συνέ
νοχος. Καί άν ήταν συνένοχος, δέν θά
ήθελε άσφαλώς αύτό άκριβώς τό σημείο
νά στηρίζεται μόνο στή δική τους μαρτυ
ρία. Τά ρούχα τής κ. Κάρρινγκτον ήταν
πράγματι πολύ κτυπητά. Καί συνήθως
ξέρουμε πώς μιά καμαριέρα έχει κι’
αυτή τό λογάκι της γιά τό τί θά φορέση
ή κυρία της. Τώρα, λοιπόν, άν μετά τό
Μπρίστολ κάποιος έβλεπε μιά γυναίκα
μέ μπλέ φούστα καί παλτό άπό τό ίδιο
κτυπητό χρώμα καί ένα άσπρο καπέλλο
άπό γούνα άλεποΰς, θά ήττν σίγουρος
ήώς είδε τήν κ. Κάρρινγκτον.
— Έ τσι, λοιπόν, άρχισα νά φτιάχνω
τήν ύπόθεση μ’ αυτές τις βάσεις. Ή
καμαριέρα δέν θά δυσκολευόταν νά προμηθευθή ρούχα όμοια μέ τής κυρίας της.
Μετά έκείνη, μέ τόν συνένοχό της, 6πνωτίζουν μέ χλωροφόρμιο τήν κυρία
της καί κάπου άνάμεσα Λονδίνο καί
Μπρίστολ τήν σκοτώνουν, ίσως τήν
στιγμή πού τό τραίνο περνάει άπό ένα
τούνελ. Κρύβουνε τό πτώμα κάτω άπό
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ένα κάθισμα καί ή καμαριέρα παίρνει τήν
θέση τής κυρίας της μέ τά ίδια ρούχα.
Στό Οΰέστον, πρέπει νά τήν προσέξη
κάποιος καί έτσι παίρνει τά περιοδικά,
δίνει τά δυόμισυ σελλίνια πουρμπουάρ
στόν έφημεριδοπώλη καί γιά νά μήν
ύπάρχη περίπτωση νά τήν ξεχάση κάνει
καί τήν βλακώδη παρατήρηση ότι θά
πάρη τό ένα άπό τά περιοδικά πού τό
χρώμα τού έξωφύλλου του ταιριάζει μέ
τό χρώμα τού παλτού της. Στό Τώντον,
έχει άλλάξει πιά ρούχα καί κατεβαίνει
άπό τό τραίνο γιά νά γυρίση πίσω στό
Μπρίστολ τό ταχύτερο, όπου ό συνένο
χός της έχει άφήσει τις βαλίτσες. Τής
δίνει τήν άπόδειξη γιά νά τις παραλάβη
καί ό ίδιος γυρίζει πίσω στό Λονδίνο.
Ό τα ν ό Τζάπ γύρισε άπό τό ταξιδάκι
του, μοΰ έπιβεβαίωσε όλες μου τίς υπο
θέσεις. Μοΰ είπε έπίσης ότι γνωστός
άπατεώνας συνελήφθη ήδη καθώς που
λούσε μέρος τών κοσμημάτων στό Λ ον
δίνο.
— ΚΤ ό κόμης; ρώτησε κάποιος.
— Ά , αύτό ήταν, άπλούστατα, μιά
σύμπτωση, απάντησε άδιάφορα ό Πουα
ρώ καί άρχισε νά τρώη μέ όρεξη τό χα
βιάρι του.

Για σάς Κυρία μου
Α γα πητές μου Άναγνώστριες,
( α
Συνεχίζουμε καί σήμερα τις άτέλειες που οσο μι
κρές καί άσήμαντες καί αν είναι, παρουσιάζονται σαν
έμπόδια για την ολοκληρωμένη ομορφιά κάθε γυναίκας.
Δεν πρέπει νά παραβλέπουμε την σημασία των
μικρών άτελειών, οΰτε καί πρέπει νά^ τις σκεπάζουμε
μέ το μακιγιάζ, έφ’ δσον μπορούμε νά τις καταπολε
μήσουμε άποτελεσματικά, δπως είναι τα σπυρακια^της
άκμής καί για τα όποια ή Αισθητικός σας μπορεί να
δράση καταλλήλως, άλλα καί μόνες σας, δπως θα σάς
είπώ πιο κάτω.
, ,
Οί κοκκινίλες δεν είναι άσύνηθες φαινόμενό για το
ποόσωπο της γυναίκας, ιδίως μέ δέρματα λευκά ή ερυ
θρά, άλλα τις περισσότερες φορές είναι εκδήλωση δια
ταραχής των επιδερμικών κυττάρων,^ προερχόμενων
μάλλον έκ κληρονομικότητος παρά έξ άσθενείας. Στην
πεοίπτωση αυτή οί γυναίκες δέν πρέπει να ^καταλαμ
βάνονται άπό πλέγμα κατωτερότητος, άρκεϊ να έχουν
ύπ’ δψιν των δτι καί αύτές οί κοκκινίλες μπορούν με
ειδικό μακιγιάζ νά τις άπαλύνουν καταλλήλως. > ^
"Αν, παρά ταϋτα, τις κοκκινίλες είναι πολλές, αλλα
καί έντονες, τότε θά προσφύγετε στον ειδικός γιατρό
γιά νά άπα'ίλαγήτε ή νά μειώση τουλάχιστον.τήν έντα
σή τους.
Πάντοτε τονίζω δτι πρέπει νά καταπολεμήτε τά
μπιμπίκια, καί μην τά άφήνετε στο πρόσωπο σας έστω
καί αν είναι λίγα. Καθαρίσατε τό πρόσωπό σας με κα
τάλληλο γιά :ό δέρμα σας παρασκεύασμα, κάνετε ενα
καθαρισμό στην Αισθητικό σας.
^
,
’Επίσης μόνες σας κάθε ήμέρα θα καθαρίζετε το
δέρμα τοϋ προσώπου σας, καί θά βάζετε μία κρέμα θρε

πτική νά μένη έπί μίαν τουλάχιστον ωρα καί μετά μέ
μιά λοσιόν νά τό καθαρίζετε. Προσέξτε νά είναι πολύ
καθαρή ή πετσέτα πού θά μεταχειρίζεσθε και καλόν θα
ήταν νά μεταχειρίζεσθε χαρτοπετσέτες πού μπορείτε
νά τις πετάτε μετά άπό μιά-δυό χρήσεις. Μπορείτε
επίσης νά πλένετε τό πρόσωπό σας έάν έχετε πολλά
μπιμπίκια ή είναι κάπως λίπαρό^τό δέρμ,α μία φορά την
έβδομάδα μέ ένα σαπούνι λίγο άλκαλικό.
^ ,
’Άλλη άτέλεια είναι δί μαύροι κύκλοι στα κάτω
βλέφαρα, αύτοί τις περισσότερες φορές έμφανιζονται
άπό τήν^ μεγάλη κόπωσι, καί μάλιστα δταν προκηται
περί νεαρών γυναικών σέ κακή κυκλοφοριακη νευρι
κότητα.
_
,
'
ι'
Στήν πρώτη περίπτωση, τής κοπωσεως, μια καλή
ξεκούραση έχει άμεσα άποτελέσματα, ευεργετικά. 1 ια
τις άλλες περιπτώσεις θά πρέπη νά χρησιμοποιήσετε
κομπρέσσες μέ χαμομήλι έπί 10 λεπτά και κάτω απο
τις κομπρέσσες θά είναι τελείως ξεκούραστα τα
κάτω βλέφαρα.
, , ,
,
Τέλος, οί κηλίδες στά νύχια είναι καί αύτη μια
άτέλεια, ή όποια δμως καταπολεμείται μέ την βοήθεια
τοϋ δερματολόγου, ό όποιος θά σάς δώση την κατάλ
ληλη θεραπεία καί έάν είναι καί στήν αρχή τους ίσως
νά σάς φύγουν καί άμέσως μέ την πρώτη σας επαφή
μέ τον Δερματολόγο, ύστερα άπό την ειδική θεραπεία
πού θά σάς συστήση.
(
,
ϊ
Τελειώνοντας, σάς συνιστώ νά μην άφηνετε τίποτε
πού νά μήν ρωτάτε τον ειδικό, ώστε να μην έχετε^ πε
ρισσότερες περιπέτειες καί άπώλεια κοπου, χρημάτων
κ α ί χρόνου.
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δι αοκδδάζβτ^
ΣΤΑ ΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡΙΘ. 1!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1) Έ τσ ι ένεργεΐ ό τολμηρός
— Ή πειρος.
2) Νότα — Ξένο φρούτο —
Μπορεί νά είναι... φαιά
3) Δέν λείπει καμμία — Δέν
ύττάρχει.. τέταρτο — Βυ
ζαντινή νότα.
4) Κλωστούλα — ’Αναφορική
άντωνυμία — Γυναικείο χα
ϊδευτικό — Μαύρος ήγέ.
της.
(5) Δέν είναι ό πλούσιος — ■
Είναι ό Παναγιώτης — Έ 
να έντυπο.
ό) Είναι και
τά σοκάκκια
(καθ.) — Συγκινεΐ μπεκρήδες (καθ.) — Διατηρη
μένα ψάρια.
7) Έ χουν υπομονή — Ό λ ε ς
-— Είναι ό μπακαλιάρος.
8) "Αγγλος θαλασσοπόρος —
'Ανδρικό
χαϊδευτικό
—
Γνωστά καί τά εύγενη.
9) Προτρέπει — Γεγονότα ή
έπεισόδια — Γράμματα για
λίγους.
10) Νοείται καί τό εισόδημα__
Το καλοκαίρι...
μεγαλώ
νει -— Ξένος χρυσός.
11) Νοείται καί ό άσουλούπωτος — Ρήματα γιά.... δ^°νς —- Μισό... έπιφώνη•μ

α ·

12) ’Ανδρικό χαϊδευτικό—Έ χθρα
(δημ.) Ποταμός τής ’Ασίας.
13) Λουρί— Απύθμενα (δημ.)
Είναι καί ή Σοράγια.
14) Σήμα — Ό ρ γα νο παιδι
κών
παιγνιδιών ■— Κάτι
ά'ιιο το... κακό συναπάν*τημα — Προσωπική
άντωνυμία.
15) Αυτά δυό φορές τά βρί
σκει ς στήν τσατσάρα __
Γυναικείο χαϊδευτικό —
Τά
σύγχρονα είναι τρο

μακτικά.
16) Και σ ’ αυτό
σημειώνεις
(ξεν.) — Είναι τά άστεΐα
τών ηλιθίων — Ά ρθρο.
17) Ρίχνεται στους ώμους —
Μ’ αύτόν δέν βρίσκεις ά
κρη.
ΚΑΘ ΕΤΟ Ι

1) Είναι
τά
όλοκληρωμένα
— Νοούνται καί ο! προφή
τες.
2 ) 85 — Αύτός δέν χρειάζε
ται ξυράφι — Καταστρο
φή (δημ.),
3) Είναι καί ή λεωφόρος —
Τούρκος
τιτλούχος
—
Γράμματα συνεχόμενα στό
άλφάδητο.
4 ) Νότα —
Συμπληρώνουν
συμφωνίες — Τό 10 όριζοντίως α ’ — . Σύνδεσμος.
5 ) Ο ΐμονίμω ς υγιείς — Μ πο
ρεί νά
είναι... λόγου —
’Αρχαίων δπλον.
6 ) Ταραχή, φασαρία — Νη
σί τών
Κυκλάίδων — Σ ’
αύτήν άνήκουν καί οΐ όπισθοφύλακες.
7) Συνθέτουν ιστούς — Ζωο
σύνολο — Ευχάριστες στήν
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όφή.
8 ) Προσωπική
άντωνυμία —
Καί μία ερωτηματική —
’Ανθρωποσύνολο.
9) Τό 15 καθέτως α ' — Έ 
χουν κι’ αύτές τις
ώρες
τους — Σύνδεσμος.
10) ΚΓ αυτοί φωτίζουν
—
Αύτά δέν πολεμούν
Γάλλος
συγγραφεός.
11) Δέν είναι μεγαλοφυής —
Αύτά δέν είναι
όλοκλη
ρωμένα —- Ευρωπαϊκή πρω
τεύσουσα.
12) Θυμίζει ’ Ιφιγένεια — Δέν
διακρίνει τούς
άρχάριους
— Έ ν α άγώνισμα (αϊτ.).
13) Περιοχή τής Αιθιοπίας —
Δημόσιοι κήποι — Τό έ
να τού τράγου.
14) Νομός τής Γαλλίας — Γυναικεϊο χαϊδευτικό — *Αρρώστεια τού σίτου — Ό
Μάκης χωρίς σύμφωνα.
15) Τά δικά σου — ‘Ορισμένοι
τά... ζητούν — Είναι κΓ
αυτό... έξόγκωμα.
Ιό ) Τό 6 όριζοντίως γ ' στόν
έντκό — Γεωργική άσχολία — Ά ρθρο.
17) Ειδικόν τροπάριον — Νη.
σί τών
Κυκλάδων.

μαθαίνοντας
ρ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ
Στο τελωνείο:
— Τί έχει μέσα σ ’ αυτό το
μπουκάλι, ρωτάει ό τελωνεια
κός.
— 'Αγιασμό άπό τον
Ναο
τής Παναγίας τής Λούρδης, Α
παντάει δ ταξιδιώτης.
— ιΚι’ &ν το άνοίξΙω και πε
ριέχει οινόπνευμα τότε τί θα
πήτε;
— "Οτι έγινε θαύμα! ! !

ΕΥΘΥΜΑ ΣΟΦΑ
- «Πολ/ ά πράγματα άνοίγονται
κατά λάθος, άλλά περισσότερο
Απ’ όλα τό στόμα».
Μπέρυαρ Σω
- «Γιά νά γίνη ένας γάμος χρειά
ζονται δυό πρόσω πα: ενα Ανύ
παντρο κορίτσι και μια ικανή μανα». Μάρκ Τουαίν.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ

1) Πώς λέγεται τό ' Ιερό βι
βλίο των ’Αρχαίων Περσών μέ
τις θρησκευτικές
άρχές
καί
<-.ς ποιον αποδίδεται;

ΤΕΣΤ

5) Στην εικόνα βλέπετε τόν
"Εκτορα καί τήν μητέρα του.
Πώς έλέγετο ή μητέρα του;

- «Δέν υπάρχουν
ένοχλητικώτεροι άνόητοι άπό τους ανόητους
π ού έχουν πνεύμα». .
Λαροσφουκώ
- « Ό έρωτας είναι μιά περιοχή
δπου δέν Αποκλείεται κι ή. . . ποιό
τητα».
Πιέρ Φρονταί
ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Ποιος έγραψε τό γνω στό
ποίημα «ΕΑΝ».
2) Πώς λέγεται ή βάρκα πού
χρησιμοποιούν οι Εσκιμωοι,
3) Ποιος ίδρυσε τόν Προσκοπι
σμό;
4) Ά π ό πού παίρνομε τα μαρ
γαριτάρια ;
5) Σέ ποιά χώρα ύπήρχαν οι
Μανδαρίνοι;
6) Σέ ποιο βουνό «κάθισε» ή
κιβωτός τού Νώε μετά τον
κατακλυσμό;
7) Ποιος έγραψε τό μυθιστό
ρημα « Ό Ροβινσών Κρουσος»;
8) Ποιος είναι ό πρώτος που
άνεκάλυψε ότι ή Γη κινείται
γύρω άπό τόν ήλιο;
9) Ά π ό τΐ κατασκευάζεται τό
ρούμι;
10) Πώς ώνόμαζαν τήν Γαλλία οι
άρχαίοι Ρωμαίοι;

2) Ή πολίχνη Τάξκο κοντά
στην πόλι τού
Μεξικού
για
ποιά ορυχεία είναι φημισμένη;

6 ) Τό γνωστό 'Ισπανικό μέ
γαρο «Άλαμπρα» σέ ποια πολι βρίσκεται και άπό πού π ή 
ρε αΰτό τό όνομα;

3 ) Ποιος "Αγγλος ναύαρχος
τό 1587 κατανίκησε στό Καντΐς τόν 'Ισπανικό στόλο;

4 ) Τί χρώμα
τοΟ μπούφου;

έχουν τά μάτια

7 ) Σ ’ έναν αμφορέα υπάρ
χει ή άναπαράστασις τού
Αχιλλέως πού παίζει ζάρια
με
τόν μετ’ .αυτόν ηγήτορα κατά
τήν άλωσιν της Τροίας, ό όποιος
αϋτοκτόνησε όταν μετά τόν θά^
νατον τού ’Αχιλλεως, έδωσαν τα
όπλα του στον Ό δυσσέα. Ποιος
είναι αυτός;

(Αί λύσεις εις σελ. 56)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ

ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ

—Ό κ. Στυλιανός Σκανδάλης, Γενικός
Δ /ντής τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας τής
Κυβερνήσεως, άπέστειλεν εις τόν Λ /ντήν
τής Ύποδ /νσεως ’Αστυνομίας Κηφισίας,
εύχαριστήριον επιστολήν διά τήνθαυμασίαν συμπεριφοράν καί τόν άψογον τρό
πον μετά τοΰ όποιου Χωρ /λαξ τοϋ A. Τ.
Κηφισίας έχειρίσθη όπόθεσίν του καί μά
λιστα έν άγνοια τής ιδιότητάς του.

— Άπενεμήθη ύπό τοΰ κ. Άρχηγοΰ Χω
ροφυλακής πανηγυρικός έπαινος εις τόν
Χωρ/κα ΖΑΧΟΝ Ίωάννην τοΰ Γεωργίου
«διότι, υπηρετών εις τό ΙΣΤ' A. Τ. Θεσσα
λονίκης, κατά τήν λαβοΰσαν χώραν τήν
10-7-1970 πλημμύραν εις τόν συνοικισμόν
Δενδροποτάμου, έρρίφθη έντός τών, ϋψους
2 μέτρων, ύδάτων, έπΐ ίδιοι κινδύνω καί
άνέσυρε τόν κινδυνεύσαντα νά πνιγή ιδιώ
την Διρχαλίδην Χρήστον, κάτοικον Δεν
δροποτάμου, διασώσας τοΰτον έκ βεβαίου
θανάτου».

k
—Ό κ. Herman Blanth, κάτοικος Μονά
χου Δυτικής Γερμανίας, δΓ επιστολής
πρός τόν Διοικητήν τής Δ /σεως τής Δ. X.
Άμφίσσης, έξέφρασε τάς θερμάς του εύχαριστίας καί τά συγχαρητήριά του διότι
Χωροφύλαξ τοϋ A. X. Άμφίσσης, καθ’
ύπέρβασιν τοΰ ύπηρεσιακοϋ του καθή
κοντος, έπέδειξε πρός αυτόν μεγίστην
κατανόησιν έπΐ προκύψαντος θέματός
του καί τοΰ παρέσχεν αφιλοκερδή καί
εγκάρδιον φιλοξενίαν.

k
— Ό Πολιτικός μηχανικός κ. Κων /νος
Παγκράτης δι’ επιστολής του πρός τό
Ά ρχηγεϊον Χωροφυλακής, έξέφρασε τάς
ευχαριστίας του πρός τούς άνδρας τοΰ
Παραρτήματος ’Ασφαλείας Χαλανδρίου,
οί όποιοι, κατόπιν άοκνων προσπαθειών,
άνεΰρον τό κλαπέν αύτοκίνητόν του, τό
όποιον ό δράστης τής κλοπής είχε παρα
μορφώσει τελείως, δι’ άντικαταστάσεως
τοΰ άριθμοΰ κυκλοφορίας, τοΰ χρώματος
καί τοΰ άριθμοΰ τοΰ κινητήρος.

k
—Ή Νομαρχία ’Αρκαδίας διά τοΰ ύπ’
άριθ. 38153 άπό 1-10-1970 εγγράφου της
πρός τήν Α.Δ.Χ. Πελ /νήσου, έξέφρασε τά
συγχαρητήριά της διά τήν τηρηθεϊσαν
υποδειγματικήν τάξιν, τήν έπιδειχθεϊσαν
κατανόησιν, τήν λεπτότητα καί τήν ευγέ
νειαν έκ μέρους τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής, τόσον κατά τήν υποδοχήν τής
A. Ε. τοΰ Άντιβασιλέως δσον καί κατά
τόν έορτασμόν έπΐ τή 149η έπετείιρ τής
άπελευθερώσεως τής Τριπόλεως καί τών
200 χρόνων άπό τής γεννήσεως τοΰ ’Αρ
χιστρατήγου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

k
— Ή ’Επιτροπή διεξαγωγής εισιτηρίων έξετάσεων διά τάς Άνωτάτας Σχολάς τοΰ
έξεταστικοΰ κέντρου Ίωαννίνων δι’ έγγράιρου της πρός τήν Δ. X. Ίωαννίνων,
έξέφρασε τά συγχαρητήρια διά τήν πολύ
τιμον βοήθειαν τήν όποιαν παρέσχον οί
ανδρες τής Χωροφυλακής, κατά τήν δι
εξαγωγήν τών εισιτηρίων εξετάσεων.

★
—Ό κ. Francesco Moncada di Paterno,
κάτοικος Ρώμης, διά τής άπό 1-9-1970
επιστολής του πρός τόν έν Ρώμη Έ λληνα
Πρεσβευτήν, έξέφρασε τάς ευχαριστίας
του διά τάς θαυμασίας διακοπάς τάς ό
ποιας διήλθεν έν Έλλάδι καί τόν θαυμα
σμόν του διά τήν αψογον λειτουργίαν τής
Τουριστικής ’Αστυνομίας καί, είδικώτερον, εις Χωρ ,/κα αύτής, ό όποιος τοΰ παρέσχε πολύτιμον συνδρομήν κατά τήν
έκεϊσε διέλευσίν του.

ΛΟΥΣΗΣ, Χωρ. ΠΑΝΔΗΣ, Ύπεν. ΒΑΒΟΥΡΑΣ, Χωρ. ΓΕΛΑΣΣΑΚΗΣ, Χωρ.
ΚΟΝΤΟΥΛΕΑΣ, Ένωμ. ΠΕΤΡΟΥ, Χωρ.
ΖΟΥΜΠΟΣ, Χωρ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ,
Ένωμ. ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ένωμ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Χωρ. MAP ΑΚΗΣ, Ύ 
πεν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Ύπεν.
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, Ύπεν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Ύπεν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ, Ύπεν.
ΡΑΔΗΣ, Ύπεν. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ύ 
πεν. ΓΟΥΛΑΣ, Χωρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ένωμ. ΒΕΖΑΚΙΔΗΣ, Χωρ. ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ, Ύπεν. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ. Ένωμ.
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ καί Ένωμ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ.

¥
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—Άπενεμήθη ύπό τής Α.Δ.Χ. Κρήτης άπλοΰς έπαινος εις τόν Ύπεν /ρχην ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΝ Ίωάννην τοΰ Χαραλάμπους
«διότι, ύπηρετών εις τό A. Τ. Βρυσών Ά ποκορώνου, τάς άπογευματινάς ώρας τής
10-7-1970, εύρισκόμενος εις τήν άκτήν
Γεωργιουπόλεως Άποκορώνου, έπέτυχε
διά ριψοκινδύνων προσωπικών του προσ
παθειών νά διασώση, έκ βεβαίου πνιγμού,
τό διετές άβάπτιστον τέκνον τοΰ Σταυριανάκη Γεωργίου, κατοίκου Βρυσών, δπερ,
έντός λέμβου εύρισκόμενον, παρεσύρθη
ύπό τοΰ ανέμου καί τοΰ θαλασσίου ρεύμα
τος, εις ακτίνα 3 χιλιομέτρων έντός τής
θαλάσσης.
*

—Τρεις (3) Αξιωματικοί Χωρ/κής προσ
εκλήθησαν πρός φοίτησιν (άπό 2-11-1970
έως 28-11-1970) εις τήν Σχολήν Ραδιοβιοχημικοΰ Πολέμου τοΰ Στρατού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
—Προσεκλήθησαν πρός φοίτησιν, εις τό
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, δπερ θά λειτουργήση (άπό 12-11-1970 έως 12-5-71) εις τήν
έν Άμαρουσίω Σχολήν Αξιωματικών τής
Αστυνομίας Πόλεων, οί κάτωθι 25 Α ξιω 
ματικοί Χωροφυλακής καί 10 Αξιωματι
κοί τής Αστυνομίας Πόλεων, κατόπιν τών
διενεργηθεισών έξετάσεων τήν 5-10-1970:
Ύπομ. ΠΑΓΩΝΗΣ, Ύπομ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ά νθ / ρχος ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ, Ά νθ /ρχος ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ, Ά νθ /ρχος
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Ά νθ /ρχος ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ, Ά νθ /ρχος ΒΛΑΧΟΣ, Μοίραρχος
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ά νθ /ρχος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ά νθ /ρχος ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ, Υπομ. ΠΟΥΛΙΔΗΣ, 'Υπομ. ΤΣΙΑΛΔΤΑΣ, Ά νθ /ρχος ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ,
Ά νθ /ρχος ΜΠΕΛΛΗΣ, Ά νθ /ρχος ΔΑΚΟΥΡΑΣ, Ά νθ /ρ χο ς ΔΗΜΗΤΡΟΠΟ ΥΛΟΣ, Ύπομ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ, Ά νθ /χος
ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ, Ά νθ /ρ χο ς ΠΑΠΠΑΣ,
Ά νθ / ρχος ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Ά νθ / ρχος
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Ά νθ /ρ χος ΠΑΝΑΠ ΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ύπομ. ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ,
Ά νθ /ρ χο ς ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ καί Ύπομ.
ΜΠΟΥΖΑΣ.

k
—Προσεκλήθησαν πρός φοίτησιν εις τό
Τμήμα Ξένων Γκωσσών εις τήν έν Ά μα
ρουσίω Σχολήν Αξιωματικών Αστυνο
μίας Πόλεων (άπό 12-11-1970 έως 12-51971), έκ τοΰ πίνακος έπιτυχόντων, κατά
σειράν έπιτυχίας, οί κάτωθι 25 Ύπαξιωματικοΐ Χωρ /κής καί 8 τής Αστυνομίας
Πόλεων, κατόπιν τών διενεργηθεισών έ
ξετάσεων τήν 7-10-1970:
Ύπεν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ύπεν. ΜΗ-

k
—Προσεκλήθησαν πρός 5μηνον μετεκπαίδευσιν (έναρξις 2-11-1970) εις τήν Σχο
λήν Αξιωματικών Χωρ /κής τεσσαράκον
τα (40) Μοίραρχοι καί 25 Αστυνόμοι Βλ

k
—Διετάχθη ή έπΐ 40νθήμερον έκπαίδευσις
εις θέματα Τροχαίας (άπό 12-11-1970 έως
22-12-1970) εις τήν έν Άμαρουσίω Σχολήν
Αστυνομίας Πόλεων, 40 Ά ξ /κών Χωρ /
κής καί 7 τής Αστυνομίας Πόλεων.

★
—Διετάχθη ή έκπαίδευσις άπό 12-10-1970
έως 2-11-1970) εις τήν Σχολήν οπλιτών
Χωρ /κής, εις θέματα Αγορανομίας, 40
Ύπαξ /κών Χωρ /κής καί 7 τής Αστυνο
μίας Πόλεων.
¥

—Διετάχθη ή 9μηνος έκπαίδευσις (έναρξις 27-10-1970) δύο (2) Ά ντ / ρχών Χωρ /
κής εις τήν Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης.

¥
—Τήν 10-10-1970 έληξεν ή έκπαίδευσις
τών 40 Ύ παξ/κώ ν Χωρ/κής είς θέματα
’Εθνικής Ασφαλείας.
¥

—Τήν 10-10-1970 έληξεν ή έκπαίδευσις
40 Ύπαξ /κών Χωρ /κής είς θέματα Α γο
ρανομίας.

ΦΙΑΟΞΕΝΕΙΑΙ ΧΩ/ΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Τό Εθνικόν Ίδρυμα «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥ
ΛΟΣ» άπεδέχθη ευχαρίστως πρότασιν τοΰ
Αρχηγείου Χωρ /κής περί φιλοξενίας 120
Χωροφυλάκων είς τήν «’Εθνικήν Εστίαν»
άπό 16-11-1970 έως 2-12-1970. Τό γεγονός
τούτο άνακοινοΰται μετ’ ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως διότι οΰτω θά δύνανται τοΰ
λοιποΰ καί Χωρ /κες νά τυγχάνουν αύτής
τής πράγματι λίαν πολυτίμου φιλοξενίας,
ώς τοΰτο συμβαίνει ήδη πρό πολλοΰ καί
μέ άλλους κοινωνικούς παράγοντας είς
τήν χώραν μας (έκπαιδευτικούς, ιερείς,
γεωπόνους, γραμματείς, προέδρους Κοι
νοτήτων κ.λ.π.).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ
Πρός πλήρωσιν κενών οργανικών θέ
σεων προήχθησαν εις ιόν βαθμόν τοΰ
Άνθυπασπιστοΰ έκ τοΰ κεκυρωμένου πίνακος προαγωγών, οί κάτωθι Ένωμοτάρχοι:
1) ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,
2) ΧΑΣΑΠΗΣ Δημήτριος, 3) ΣΠΙΘΑΣ
Βασίλειος, 4) ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Αριστεί
δης, 5) ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Γεώργιος, 6) ΔΗ
ΜΟΣ ’Απόστολος, καί 7) ΣΓΑΝΤΖΟΣ
Ίάσων.

*
Διά διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου Χωρ /κής,
προήχθησαν έκ τοΰ κεκυρωμένου πίνακος
προαγωγών εις τόν βαθμόν τοΰ Ένωμ /
ρχου οί κάτωθι έξήκοντα Ύπενωμοτάρχαι: ΛΕΚΚΑΣ ’Αναστάσιος, ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Ευθύμιος, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν
τώνιος, ΚΟΣΥΚΙΔΗΣ Πέτρος, ΠΑΤΣΗΣ
Βασίλειος, ΠΑΠΠΑΣ Σταΰρος, ΣΑΛΤΣΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ Ευστράτιος,
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ Νικόλαος, ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Δημ., ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ Αθανά
σιος, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δημήτριος, ΚΑΝΟΣ
Ευστράτιος, ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος,
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κων/νος, ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Δημ., ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ’Αναστάσιος,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΡΗΓΑΣ Δημ.,
ΝΤΑΓΚΑΣ Δημ., ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ευγένιος, Τσακλαγκάνος Μηνάς, ΡΑΔΗΣ
Νικολ., ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γεώργ., ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ., ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γεώρ
γιος, ΛΑΜΠΙΡΗΣ Σταΰρος,ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δ. ΚΟΝΙΑΡΗΣ Δημοσθ., ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
Ά λέξ:, ΤΣΙΑΝΤΗΣ Κων., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΟΥ Ά θαν., ΤΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ,
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Γεώργιος, ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ
Νικήτας, ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΣ Θεοδ.,ΦΙΤΣΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μιχ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Νικολ., ΜΠΟΥΡΑΣ Θεόρρ., ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημ., ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργ.,
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γρηγόριος, ΣΦΗΝΑΡΟΡΟΔΑΚΗΣ Ευτύχιος, ΒΛΑΣΣΗΣ Γαβρι
ήλ, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Άνδρέας, ΝΤΙΝΟΣ
Δημ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κων., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Μ ιχ., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Έλευθ.
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΤΑΨΑΣ Νικόλ., ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ Άπόστ., ΤΖΙΟΥ
ΒΕΛΗΣ Νικήτας, ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ Παΰλος, ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Άναστ·, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Σπυρίδων, Κρατόπουλος Γε
ώργ., ΔΑΜΑΛΑΣ Γεώργ., ΒΑΡΚΛΑΝΤΗΣ Μιχαήλ, ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Έμμ.,
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Άναστ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μόδεστος, ΜΗΤΣΗΣ
Ά θαν., ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ Στέρ., ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΟΥ Άθαν., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Χαρ.,
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ Θεόδωρος, καί ΜΑΝΤΕΣΟΣ Νικόλαος.

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
— Έ κ τής μελέτης τών Στατιστικών
στοιχείων προκύπτει, δτι τά 80° /„ τών αι
τίων τών οδικών ατυχημάτων όρείλονται
εις τόν παράγοντα « ά ν θ ρ ω π ο ς». Δη
λαδή σημαντικός αριθμός σοβαρών τρο
χαίων άτυχημάτων προκαλεϊται εις οδη
γούς καί έπιβάτας γεωργικών μηχανημά
των, έλκυστήρων κ.λ.π., οί όποιοι συνή
θως, στερούνται πείρας ώς πρός τήν όδήγησιν καί τήν ειδικήν κατασκευήν τών έν
λόγιο μηχανημάτων καί πίπτουν, ώς έκ
τούτου, θύματα θανατηρόρων δυστυχημά
των. Τό Ά ρχηγεϊον Χωρ /κής (Δ /νσις
Τροχαίας) μετά τοΰ Όργανισμοΰ Προλήψεως Άτυχημάτων, ίνα μειώση εις τό

έλάχιστον τά ατυχήματα ταΰτα, προέβη
εις τήν έκτύπωσιν καί εύρεϊαν κυκλορορίαν μεταξύ τοΰ κοινοΰ, ειδικού ρυλλαδίου
ύπό τόν τίτλον «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», τό όποιον διατίθε
ται δωρεάν εις τούς άγρότας, χειριστάς
γεωργικών έλκυστήρων κ.λ.π. Παραλλήλως έξεδόθησαν σχετικοί όδηγίαι καί όργανοΰνται ειδικά σεμινάρια διαρωτίσεως
τοΰ κοινοΰ, τή συνεργασία παραγόντων
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας καί τών Υ π η 
ρεσιών Τροχαίας τοΰ Σώματος (1-10-1970
έως 30-11-1970) πρός πληρεστέραν καί
έπιτυχεστέραν έραρμογήν τοΰ Σχεδίου
τούτου.
— Χάρις εις τάς άοκνους καί μεθοδι
κός προσπάθειας τών άνδρών τοΰ Τμήμα
τος Τροχαίας Πρ. Θεσ/νίκης, έπετεύχθη ή
έντός βραχυτάτου χρόνου, άνακάλυψις καί
σύλληψις ασυνειδήτου, όδηγοΰ αύτοκινήτου, ό όποιος τήν 31-7-1970 καί ώραν 21ην
εις τό 85ον χιλιόμετρον τής ’Εθνικής όδοΰ
Θεσσαλονίκης — Καβάλας, παρέσυρε καί
έτραυμάτισε βαρέως τόν ΚΩΤΣΑΡΙΔΗΝ
Ή λίαν τοΰ Βενεδίκτου, έτών 17, κάτοικον
Θεσσαλονίκης, μετά. δέ τό συμβάν άνέπτυξε ταχύτητα καί έξηρανίσθη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Σ Τ Ι
ΒΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΩΜ ΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τήν 2, 3 καί 4-10-1970 ή Δυτική Μακε
δονία σέ μία άπό τις μεγαλύτερες πόλεις
της, τήν Κοζάνη, έγνώρισε τό μεγαλύτερο
άθλητικόν γεγονός τής χρονιάς, μέ τούς άγώνας στίβου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.
Εις τούς άγώνας, οί όποιοι έτελέσθησαν
σχεδόν υπό βροχήν, παρέστησαν ό Δ /τής
τοΰ Α' Σώματος Στρατοΰ Ά ντ /γος κ. Τζουβελέκης,ό Β' ’Επιθεωρητής Χωρορυλακής
Υποστράτηγος κ. Άρράνης, ό Διοικητής
9ης Μεραρχίας Υποστράτηγος κ. Τσα
τίλας, ό Νομάρχης Κοζάνης κ. Κράγκαρης,
άντιπροσωπεία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί τών Σωμάτων Άσραλείας, έκπρόσωποι τών τοπικών Α ρχώ ν καί πλήθος κό
σμου. Αντίπαλοι αί ομάδες τοΰ Στρατοΰ,
τοΰ Ναυτικοΰ, τής Αεροπορίας, τής Χω
ρορυλακής, τοΰ Λιμενικού, τής Αστυνο
μίας καί τοΰ Πυροσβεστικού.
’Επρώτευσαν, άπό πλευράς Χωρορυλα
κής, οί άθληταί:
Χωρορύλακες: Κούσουλας εις τό άλμα
εις ΰψος, Βαγιανός εις τά 10.000 μέτρα,
Μπιρμπίλης εις τά 400 μ. μετ’ έμποδίων
Ζαχαρόπουλος εις τά 1.500 μ. καί Μπιρμπίλης είς τά 110 μ. μετ’ έμποδίων.
Τό άθλητικόν δυναμικόν τής όμάδος τής
Χωρορυλακής ύπέστη άξιόλογον μείωσιν
λόγω τραυματισμού τοΰ Χωρ/κος Νακοπούλου, ό όποιος είς τά 3.000 μ. στίπλ ένφ
ύπέστη δύο θλάσεις είς τό πόδι έτερμάτισε
δεύτερος, καί τοΰ Χωρ/κος Ρούκη, ό ό
ποιος έγκατέλειψε τήν προσπάθειαν είς
τά 10.000 μέτρα.
Τό Σώμα τής Χωρορυλακής αισθάνεται
συγκίνησιν διά τήν συμμετοχήν του είς
μίαν ’Εθνικήν προσπάθειαν προαγωγής
τοΰ άθλητισμοΰ μας καί κατέχεται άπό τήν
πεποίθησιν δτι τό μέλλον θά είναι εύοίωνον διά τήν άνάδειξιν ύψηλής κλάσεως άθλητών. Κατά τό παρελθόν μεταξύ τών άθλητών πού άνεδείχθησαν είς τήν Χωρορυλακήν είναι ό Γιώργος Παπαβασιλείου
καί ό Γιώργος Μπαμπανιώτης. Σήμερον
άναδεικνύεται ό ρέρελπις άθλητής Κού
σουλας καί διά τήν αΰριον αίσιοδοξοΰμεν
καί προσδοκώμεν άντιπροσώπευσιν τής
Χωρορυλακής δι’ άθλητών της καί είς διε
θνείς στίβους.

άϊ

Κ Ω Δ ΙΚ Ο Π Ο ΙΗ ΣΙΣ ΝΟΜ ΩΝ
—Ή Δ /νσις Αστυνομίας - Άσραλείας
τοΰ Αρχηγείου, είς έκτέλεσιν σχετικών
διαταγών τοΰ κ. Άρχηγοΰ, έν τώ πλαισίω
τών κυβερνητικών έντολών, διά τήν λήψιν συντόνων μέτρων, πρός διευκόλυνσιν
τοΰ έργου τών 'Υπηρεσιών, άπλούστευσιν
τών άκολουθουμένων διαδικασιών καί καταπολέμησιν τής γραρειοκρατίας, άνέθεσεν είς ώρισμένους ’Αξιωματικούς τήν
Διοικητικήν Κωδικοποίησιν τής ίσχυούσης Νομοθεσίας, Νομολογίας καί τών
κατά καιρούς έκδοθεισών Κανονιστικών
Διαταγών καί 'Οδηγιών, εις τούς κατω
τέρω σημαντικούς Τομείς έραρμογής τής
άστυνομικής νομοθεσίας:
1. — ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ — ΘΕΑΤΡΑ:
α) Ό όγκος, ή διασπορά είς πλείστας
αύτοτελεΐς καί μή εύχερώς κωδικοποιησίμους πηγάς, αί άλλεπάλληλοι τροποποιή
σεις καί συμπληρώσεις τής περί Κινηματογράρων καί Θεάτρων Νομοθεσίας καί ή
πληθύς τών κατά τήν τελευταίαν 30ετίαν
έκδοθεισών σχετικών Άποράσεων τοΰ
Συμβουλίου Επικράτειας, Γνωμοδοτήσε
ων τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους
καί Κανονιστικών Διαταγών καί 'Οδηγιών
έδημιούργησαν εις τούς άρμοδίους Διοικητάς ’Αξιωματικούς, σοβαρά, ποικίλα
καί δυσεπίλυτα προβλήματα, μέ άποτέλεσμα αί έν προκειμένω διατάξεις νά έραρμόζωνται πλημμελώς.
β) Ή δλη έργασία τής Κωδικοποιήσεως,
ώς έκ τής ρύσεώς της, άπήτησε σοβαρόν,
έπίμοχθον καί μακράν προσπάθειαν, κατεβλήθη δέ πάσα δυνατή μέριμνα διά τήν έπιμελή συλλογήν τής ϋλης, τήν συστημα
τικήν καί μεθοδικήν κατάταξιν καί ταξινόμησιν, ώς καί διά τήν έν γένει πληρότητά της.
Άρκεϊ νά σημειωθή δτι ,έκωδικοποιήθησαν 517 έν συνόλω διάρορα κείμενα
(Νομοθετικά, Άποράσεις Σ. Ε., Γνωμοδο
τήσεις Ν.Σ.Κ., Καν. ·Διαταγαί), έπραγματοποιήθη δέ παρά τοΰ οικείου Τμηματάρχου τοΰ Αρχηγείου Ά ντ /ρχου κ. ΤΖΩΡΤΖΗ Δημητρίου.
γ) Οϋτως έξετυπώθη καί άπεστάλη είς
τάς Υπηρεσίας ή ύπ’ άριθμ. 32 /1970 ΒΑ
ΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, εις κομψόν καί καλαίσθητον Τόμον έκ 370 σελίδων, κατά τό σύ
στημα τής διαρκούς ένημερώσεως.
δ) Ή άνω κωδικοποίησις, προώρισται
νά καλύψη σημαντικόν ύριστάμενον κε
νόν καί νά άποτελέση άξιόλογον βοήθημα
καί άσραλή οδηγόν διά τούς άσχολουμένους μέ τήν έραρμογήν τής περί Κινηματογράρων καί Θεάτρων Νομοθεσίας,
Διοικητάς Αξιωματικούς καί λοιπούς
Βαθμορόρους τοΰ Σώματος.
2. — 'Ομοίως έπιμελείρ τοΰ Μοιράρχου
κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ Κων /νου, τοΰ Τμήματος
Δημ. Ά σραλείας τοΰ Αρχηγείου Χωρ/
κής, κατηρτίσθησαν καί έκτυπωθεϊσαι άπεστάλησαν πρός άπάσας τάς 'Υπηρεσίας
Χωρορυλακής, αί ύπ’ άριθμ. 36 /1970 καί
38/1970 ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ, δΓ ών
έκωδικοποιήθησαν διοικητικώς είς ένιαϊον κείμενον, αί διατάξεις: 1) Περί τυχηρών
καί μή Παιγνίων καί 2) Περί ’Επιτροπών
Άσραλείας καί έκτοπισμένων άτόμων.
Διά τών κωδικοποιήσεων τούτων, αϊτινες συνετάγησαν κατά τό σύστημα τής
διαρκούς ένημερώσεως διά τής προσθήκης
καί άντικαταστάσεως τών σελίδων, έπληρώθη έπίσης σημαντικόν ύριστάμενον κε
νόν καί θά διευκολυνθούν μεγάλως αί Υ
πηρεσίας είς τήν έπιτέλεσιν τής άποστολής των, είς τούς έν λόγω τομείς, κατά
τρόπον σύννομον, ένιαϊον καί άποτελεσματικόν.

— Ένωμ. κ. Νικ. ΠΑ·Ι·ΖΑΚΗΝ:
Τά περί έκτελέσεως 'Υπηρεσίας Αξιω
ματικού καί Ύπαξιωματικοϋ 'Υπηρεσίας
Αστυνομικών Τμημάτων έχουν ρυθμισθή
διά τής ϋπ’ άριθμ. 35/70 κανονιστικής
Δ/γής ώς αύτη έτροποποιήθη διά τής ύπ’
άριθ, 703/2/3ι άπο 16.9.1970 Δ/γής τοϋ
Αρχηγείου Χωροφυλακής. Ή Δ /νσ ις τοΰ
περιοδικού είναι άναρμοδία νά δώση
ή νά προτείνη λύσεις τοϋ θέματος, οίανδήποτε δέ παρατήρησίν σας δύνασθε νά
τήν άπευθύνητε έγγράφως, δΤ άναφοράς,
εις τήν καθ’ ιεραρχίαν προϊσταμένην υπη
ρεσίαν σας.

χειρήσεων. Υποβάλατε αϊτησιν είς τήν
Δ /νσιν Στρατολογίας τοϋ Α.Β.Χ. πρός
χορήγησιν βεβαιώσεως Ζ.Ε.
¥

— Ύπεν. κ. ΜΟΚΚΑΝ:
’Απολυόμενος τήν 20.5.1971 θά λάβητε
43 /50, ήτοι Σύνταξιν Δημοσίου 4.170 δρχ.
μέρισμα Μ.Τ.Σ. 505 δρχ., Ε.Τ.Χ. 535 δρχ.
καί βοήθημα Τ Α.Ο.Χ. 99.530 δραχμάς.

¥

ϋ

— Ά νθ /στην κ. ΛΑΠΓΙΑΝ:
Ή άπάντησίς μας είς τάς έν λόγω δύο
έρωτήσεις σας είναι ΝΑΙ (Δύνασθε).

— ’Ενωμοτάρχην κ. ΚΟΥΡΗΝ:
’Απολυόμενος τήν 31-12-1970 θά λάβητε έκ τοΰ Δημοσίου 4.290 δρχ., μέρισμα
Μ.Τ.Σ. 608 δρχ., μέρισμα Ε.ΤΧ.. 559 δρχ.
καί βοήθημα έκ τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. άνερχόμενον εις 119.473 δραχμάς.

— Ά νθ /στην κ. ΛΑΖΟΝ:
Αποστρατευόμενος τήν 31.12.1970 θά
λάβητε: Σύνταξιν Δημοσίου 4.900 δρχ.,
μέρισμα Μ.Τ.Σ. 808 δρχ., Ε.Τ.Χ. 630 δρχ.
καί βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 128.352 δραχμάς.

¥

¥

¥

— Χωρ /κα κ. ΠΑΥΛΟΥ:
’Εάν άπολυθήτε τή αίτήσει σας τήν
29.9.1970 δέν δικαιούσθε συντάξεως, λόγο)
μή συμπληρώσεως χρόνου Υ πηρεσίας 24
έτών καί 6 μηνών. Έφ’ όσον όμως άπο
λυθήτε μετά τήν 15.11.1970 δικαιοϋσθε νά
λάβητε σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου 2.830
δραχμάς. μέρισμα Μ.Τ.Σ. 421 δρχ., μέ
ρισμα Ε.Τ.Χ. 472 δρχ. καί βοήθημα έκ
τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. 78.064 δρχ.

— Ένωμ. κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΝ:
Απολυόμενος μετά τήν συμπλήρωσιν
29 1/2 έτών ύπηρεσίας (13.9.1970), λαμ
βάνετε: Σύνταξιν Δημοσίου 5.430 δρχ.,
μέρισμα Μ.Τ.Σ. 656 δρχ., Ε.Τ.Χ. 599 δρχ.
καί βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 135.618 δραχμάς.

*
— Ύπεν. κ. ΖΩΜΟΠΟΥΛΟΝ:
’Απολυόμενος μετά τήν 1.1.1971 θά
λάβητε: Σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου 3.970
δρχ., μέρισμα Μ.Τ.Σ. 467 δρχ., μέρισμα
Ε.Τ.Χ. 472 δρχ. καί βοήθημα έκ τοϋ Τ.Α.
Ο.Χ. 99.530 δραχμάς.

*
— Ένωμ. κ. ΒΔΟΚΑΚΗΝ:
Απολυόμενος τήν 13.11.1970 θά λά
βητε: Σύνταξιν Δημοσίου 4.500 δρχ., μέ
ρισμα Μ.Τ.Σ. 608 δρχ., μέρισμα Ε.Τ.Χ.
599 δρχ. καί βοήθημα έκ τοϋ Τ.Α.Ο.Χ.
119.473 δρχ. Μετά τήν 1.1.1971 όμως θά
αύξηθή ή σύνταξίς σας κατά 5 % (ήτοι
άπό 75 % είς 80 %). Τά μερίσματα είναι
άγνωστον έάν κατά πόσον θά αύξηθοϋν
άπό 1.1.1971.
¥

— Χωρ /κα κ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΝ:
Απολυόμενος τήν 1.10.1970 θά λάβητε:
Σύνταξιν Δημοσίου 3.100 δρχ., μέρισμα
Ε.Τ.Χ. 472, Μ.Τ.Σ 432 καί βοήθημα Τ.Α.
Ο.Χ. (τήν 1.10.1970) 82.656 καί τήν 1.4.71
84.952 δραχμάς.

★

— Ά νθ /στην κ. ΚΑΛΟΝΟΜΑΚΗΝ:
Αποστρατευόμενος κατά τό τρέχον
έτος θά λάβητε 48 /50 Σύνταξιν Δημοσίου,
ήτοι 5.300 δρχ., μέρισμα Μ.Τ.Σ 808, Ε.Τ.Χ
630 δρχ. καί βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 134.464
δραχμάς.
— Ύπεν. κ. ΚΑΤΣΙΜΠΕΑΗΝ:
Ό χρόνος νοσηλείας καί ή άναρρωτική
άδεια λογίζονται ώς χρόνος Ζώνης ’Επι

Λ ΗΦ ΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
1) Άντιεισαγγελέως Έφετών ’ * ~
κ. Χρήστου ΠΑΤΑΚΙΑ: «ΚΟΜ
ΣΜΟΣ καί ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ».
2) Ύ πομ / ρχου κ. Νικ. ΦΩΤ
ΛΟΥ: «Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΛΟΝΤΟΣ».
3) Φιλολόγου ΚαθηγητοΓ
ΚΟΣΜΑ: «ΠΑΥΛΟΣ MF
ΤΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚ Ά υ Ν ΙΚ Η Σ Α 
ΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ».
4) Ταγμ/ρχου κ. Δη; ητρίου ΣΠΥΡΑΚΗ: «ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΗ ΑΓΑΠΗ...».
5) Ά νθ/σ τοϋ κ. Δι μοσθένους ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: «ΕΛΕ Ν Κ ΕΛ ΑΡΙ
6) Χωρ/κος κ. Τ
,ιΖ Η :
«Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ "
. λ ΡΩΝ».
7) Διδασκάλου
,.Λ,λέως ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ: «Ε
,Α ΚΑΙ ΠΡΑΜΑ
ΤΑ» καί «Η Α
ΟΥ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ».
8) Δ/ντοϋ F .Π. Μεσσηνίας κ. Α θα
νασίου ΤΣΙΛ
«Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Η
ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1970».
9) κ. Κίμωνος ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ:
«ΣΤΗΝ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ» (Ποίημα).
10) Δίδες Νανας ΚΟΝΤΟΥ: «Ο X I»,
ποίημα. «Τ»

Δ Υ Σ Ε Ι Σ

¥

— Ένωμ. κ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΝ:
Απολυόμενος κατά τό τρέχον έτος θά
λάβητε: Σύνταξιν 5.430 δρχ., μέρισμα Μ.
Τ.Σ. 656 δρχ., Ε.Τ.Χ. 599 δρχ. καί βοήθη
μα Τ.Α.Ο.Χ. 135.618 δρχ.
¥

— Βασιλικήν ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ (Δ. X. \ c · μίας):
Δικαιούσθε μηνιαίας συντάξεως 816
δρχ. έφ’ όσον τυγχάνετε έγγαμος ή έν
διαζεύξει ή έν χηρεία μετ’ άνηλίκων τέ
κνων (A. Ν. 1854/51 άρθρ. 1). ’Επίσης δι
καιοϋσθε μερίσματος Ε.Τ.Χ. 472 δρχ. Βο θήματος Τ.Α.Ο.Χ. δέν δικαιούσθε, ίά
λάβητε όμως, άμα τή συνταξιοδοτώ σας, έφ’ άπαξ άποζημίωσιν έκ τοϋ 1. I.
Δ.\^. (Ταμεΐον Προνοίας Δημοσίων Υ 
παλλήλων).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. Ε.Τ.Β.Α., Απολογισμός 1969
Έκθεσις πεπραγμένων τής Ελληνικής
Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως είς
τήν όποιαν μέ στατιστικούς .,ίνακας καί
ετερα άπολογιστικά στοιχεία έκτίθεται τό
έργον καί ή συμβολή τής Τραπέζης είς τήν
άνάπτυξιν τής ’Εθνικής οικονομίας.
2. «Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ», ’Ιούλιος—Αύγου
στος 1970.
Ετος 25ον, Τεϋχος 4ον. Διμηνιαϊον
έπίσημον περιοδικόν τοϋ Σώματος τών
Ελλήνω ν Προσκόπων μέ πλουσίαν έγκυκλοπαιδικήν καί έπαγγελματικήν ύλην
άπό τήν δραστηριότητα τών Ελλήνω ν
Προσκόπων.
3. «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘ ΕΩΡΗ ΣΕ», Αύ
γουστος 1970.
Μηνιαϊον περιοδικόν τής Εργατικής
Εστίας μέ ώραιοτάτην είκονογράφησιν
καί πλουσίαν έπαγγελματικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην.

1)
->)

4)
Ά)
6)
7)
8)
9)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
, J Ράυτυαρντ Κίττλιγκ.
Καγιάκ.
Ό
Λόρδος Μττάντεν Πάουελ.
’Α πό τά στρείδια.
Στην Κίνα.
Στό όρος ’Αραράτ.
Ό Ντε Φάε.
Ό Κοττέρνικος.
Άττό ζαχαροκάλαμο.
.λοττία.
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Τ Ε Σ Τ

1) Λ έγετα ι Ά 6 έ σ τ α καί α 
π ο δ ίδ ετ α ι σ τον θρησκει/τικό άναμορψωτή
Ζ α ρ α το ύ σ τρ α .
2 ) 'Α ργύρου. Τό
Μεξικό έχει τήν μεγα λυτέρ α ν τταραγω
γη αρ γύρ ο υ σ δλο τόν κόσμο.
ζ ! Ο Σ ερ Φ ράνσ.ς Ντρέηκ.
4 ' Εντονο πο ρτο κα λλ ί χρώ
μα.
ΛΚ
5) Ε κ ά β η .
6 ) Βρίσκεται στήν ττόλι Γρανα5α τ η ς _ Ισ-ττανίας. Τό όνομά
τον εΤνα. Αραβικό ( ’Α λχόμηρα
σημαίνει χοκκ,νη) ^
τ ά κόκΚίνα το ύ βλα π ο υ εΤναι χ τ ισ μ έ ΑΪ<ις_.ό_Τελαμώνιος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΟΗΤΕ ΤΑΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΑ Σ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Είναι πάντοτβ ένημερωτικαί, ψ υχαγω γικαί, ένδιαφέρουσαι

1\,

Ρ Α Δ Ι Ο Φ ^ Ν Ι Ι ΚΗ
'Εκάστην Τρίτην καί ώρ^ν 12.30 έκ τών
ραδιοσταθμών τής Ύ π η ρ ε-ία ς Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυνάμεων.
b
Ι3Ό.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
Ά ν ά δεκαπενθήμερον, ημέραν Παρα
σκευήν καί ώραν 18.30 έκ τού Διαύλου 5
τού Σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Σ Ε Μ AIN
Ενα σεμέν πραγματικό αριστούργημα παρμένο από ΜουσεΤον. Θά τό κεντήσετε
σέ Καμβά ΜΠΕΖΝο9μέΜΟΥΛΙΝΕΟ. Μ. (3. (ΝΤΕ-ΜΙ-ΣΕ) διπλή κλωστή σέ σταυροβελονιά.
ΧΡΩΜΑΤΑ.,
Έκάϊγ Σκούρο 918, Έκάΐγ ανοικτό 921, Σιέλ 932, Μπλε 311, πρά
σινο 3345,
Ροζ 3354, Καφέ 801, Χρυσάφι 729.

