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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΘ Ν ΙΚ Α  Θ ΕΜ Α ΤΑ

TO NEON ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

Τοϋ ‘Υπουργού Δημοσίας Τάξεοος κ. Π. Τ Ζ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Υ

Η ΕΘΝΙΚΗ Επαναστατική Κυβέρνησις παρέδωσεν εις τήν δημοσιότητα, διά 
τοϋ Προέδρου αήτής κ. ΙΙαπαδοπούλου, τδ κείμενον τοϋ υπό ψήφισιν Συντά

γματος.
ΈπΙ πλέον, ώρισεν, ώς ημερομηνίαν διεξαγωγής Δημοψηφίσματος έπί τοϋ ώς ά

νω σχεδίου, τήν 29ην Σεπτεμβρίου 1668.
Ούτως, ή Κυβέρνησις απέδειξε συνέπειαν, ευαισθησίαν καί απόλυτον ικανότητα 

έκπληρώσεως των υπεσχημένων.
Διά των ανωτέρω άποόεικνύεται, περιτράνως, δτι ή Έπανάστασις τής 21ης Α 

πριλίου, ή οποία έξεδηλώθη ώς υγιής καί Εθνοσωτήριος άντίθεσις πρός παν δ,τι ά- 
πετέλει το χαρακτηριστικόν γνώρισμα μιας έπονειδίστου καί άπαραδέκτου έποχής, 
άπό άπόψεως ποιότητος καί στάθμης τοϋ Δημοσίου βίου, εχει τήν θέλησιν καί τήν 
δύναμιν νά καταστή θέσις.

Καί ή θέσις τής Έπαναστάσεως καί τής έξ αυτής προελθούσης Εθνικής Ινυ- 
βερνήσεως είναι σαφής, τιμία, αποφασιστική καί κρυστάλλου διαυγεστέρα.

Ή  Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις έθεσεν ώς σκοπόν τής ύπάρξεώς της τήν 
Εθνικήν άναγέννησιν διά τής εξυγιάνσεως τοϋ Δημοσίου βίου, τής λήθης τοϋ διχά- 
σαντος τό ’Έθνος παρελθόντος, τής ψυχικής ένότητος ολοκλήρου τοϋ Ελληνικού λα
ού καί τής υπερήφανου, εις τό μέλλον, πορείας του μέ φωτεινόν οδηγόν τά αιώνια 
καί άκατάλυτα Ελληνικά καί Χριστιανικά ’ Ιδεώδη, πρός δημιουργίαν ένός νέου καί 
λαμπρού Έλληνικοϋ πολιτισμού. Πρός δημιουργίαν των συνθηκών έκείνων αί όποϊαι 
θά διασφαλίσουν τήν πολιτιστικήν πρόοδον, τήν τεχνικήν έξέλιξιν καί τήν ευημε
ρίαν τοϋ Έλληνικοϋ λαοΰ. Πρός έκ νέου άνάληψιν υπό τής Ελλάδος τοϋ ήγετικοΰ 
πνευματικού ρόλου της, έπί παγκοσμίου κλίμακος.

’Αλλά προς πραγμάτωσιν των άνωτέριυ σκοπών, δέν άρκεϊ ή θέλησις μόνον, 
όσονδήποτε καί άν είναι αυτή ισχυρά. Χρειάζεται μεθόδευσις. ’Απαιτείται ή υπαρξις 
ένός οργάνου τό όποιον θά διασφάλιση τήν άπρόσκοπτον καί δημιουργικήν λειτουργίαν 
τής αναπλαστικής διαδικασίας.

Καί τό δργανον τοΰτο, κατά τάς φιλοδοξίας τής Κυβερνήσεως, θά είναι τό ύπ’ 
αυτής έκπονηθέν καί παραδοθέν εις δημοσίαν κριτικήν σχέδιον Συντάγματος.

Πιστεύομεν δτι, τό περί οδ δ λόγος σχέδιον Συντάγματος, άποτελεΐ ’Εθνικήν προσ
φοράν μεγίστης σπουδαιότητος, διά τρεις λόγους.

Πρώτον, διότι δικαιώνει τήν Έπανάστασιν. Δεύτερον διότι κατέστη πραγματι- 
κότης, χάρις είς μίαν πρωτοφανή δημοκρατικήν διαδικασίαν. Καί τρίτον, διότι αίρει
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βασικάς αδυναμίας τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος καί οδηγεί είς την λύσιν τοΰ Ελλη
νικού προβλήματος.

Καί ήδη άς ίδωμεν άναλυτικώτερον τά προσόντα τοϋ υπο ψηφισιν Συντάγματος.
'Η ’Εθνική Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 196 ί , ήλθεν ως αουσωπητο-, ε̂πι- 

ταγή των Ελληνικών πεπρωμένων. ’Υπήρξε το αναγκαϊον επακολουθον ενός, ανευ 
προηγουμένου, έκτραχηλισμοΰ τοϋ Δημοσίου βίου. Ιπήρξεν η πανάκεια ή εγγυωμε- 
νη την θεραπείαν τής νοσηράς καταστάσεως τήν όποιαν έδημιούργησαν ό πολίτικος 
τυχοδιωκτισμός των τελευταίων ετών, ή άνευ ορίων και ηθικών χαλινών κομματική 
κραιπάλη καί ή εθνοκτόνος συνωμοτική δραστηριότης τών κομμουνιστών μετά τών 
παραφυάδων καί τών θλιβερών συνοδοιπόρων των.

Τηήρξεν ακόμη ή Έπανάστασις, ή έκφρασις τών πόθων καί τών ελπίδων τοϋ 
Ελληνικού λαοΰ πρός εξοδον εκ τοΰ τέλματος είς τό όποιον μάς ειχεν ρίψει ή φαυ- 
λοκρατία.

Έκάλυψεν ή Έπανάστασις μίαν ιστορικήν αναγκαιότητα τής όποιας ή ίκανο- 
ποίησις δεν έπιδέχετο ουδέ στιγμής αναβολήν. Ή  τυχόν καθυστερημένη έλευσίς της, 
Οά άπέβαινε μοιραία διά τήν πορείαν τοϋ ’Έθνους.

Ή  πραγματοποίησή τής Έπαναστάσεως, έστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, έ
στω καί προ τοϋ χείλους τοΰ κρημνού, ύπήρξεν εν πάσει περιπτωσει έγκαιρος και 
ευτυχής έπέμβασις πρός σωτηρίαν τοϋ τόπου έκ τής κακοδαιμονίας, ή δποία τόν έ- 
μάστιζεν.

Ή  Έπανάστασις επέτυχε τήν ανακοπήν τής νόσου. Τό Σύνταγμα θα οοηγηση 
είς τήν ασφαλή καί οριστικήν θεραπείαν τοΰ ασθενούς.

Συνεπώς, τό μέλλον νά τεθή όπό τήν κρίσιν τοϋ κυριάρχου Ελληνικού Λαού 
Σύνταγμα, αυτό καί μόνον αποτελεί τήν πλήρη ενώπιον τής Ιστορίας δικαιωσιν τής 
Έπαναστάσεως.

Πέραν τών ανωτέρω, φρονοΰμεν δτι άξιον ιδιαιτέρας έπισημάνσεως καί έξάρσε- 
ως γεγονός είναι, τό δτι ήχθημεν είς τό μέλλον νά άποτελέση άντικείμενον δημο
ψηφίσματος Σύνταγμα, μέσιρ μιας ίδιοτύπου διαδικασίας, έντός συντομωτάτου χρο
νικού διαστήματος έπιτευχθείσης.

Ούτως ή Έπανάστασις καί ή εξ αυτής προελθοΰσα Εθνική Κυβέρνησις έπηγγέλ- 
θησαν τήν παραχώρησιν, είς τόν Λαόν, Συντάγματος έγγυωμένου τήν λήςιν τών 
ποικίλων δεινών τοΰ τόπου καί έρειδωμέναυ έπί άδιαβλήτων επιστημονικών συντα- 
γματολογικών βάσεων άφ’ ενός, έπί τών συγχρόνων αντιλήψεων τών πλέον πεπο- 
λιτισμένων λαών περί πολιτικής, κοινωνικής καί οικονομικής Δημοκρατίας άφ’ έ- 
τέρου, καί τών έπί τών δεδομένων τής Ελληνικής πείρας καί πραγματικότητος έκ 
τρίτου.

Κατόπιν τών ανωτέρω, άνετέθη είς επιτροπήν διακεκριμένων νομομαθών, ύπό 
τήν Προεδρίαν τοϋ επιτίμου Προέδρου τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας κ. Μητρέλια, ή 
έκπόνησις Σχεδίου Συντάγματος. Τό σχέδιον τοΰτο έξεπονήθη έντός τών ταχθει- 
σών προθεσμιών, έφερεν έντονα τά χαρακτηριστικά τής Επιστημονικής έμβριθείας 
και βαθυνοίας τών συντακτών του καί άπετέλεσε σπουδαίαν προσφοράν είς τήν δλην 
διεργασίαν.

Τό έν λόγω σχέδιον υπεβλήθη είς τήν κρίσιν τοϋ Λαοΰ, ύπό τό πλέον άπλετον 
φώς τών προβολέων, τής έλευθέρας δημοσίας συζητήσεως, διά νά έμπλουτισθή ύπο 
τής έμπειρίας έπί τής συγχρόνου Ελληνικής πραγματικότητος τής όποιας ό πλέον 
γνήσιος καί αυθεντικός έκφραστής είναι δ Ελληνικός Λαός.

Τέλος ή Κυβέρνησις, ώς φορεύς τοΰ πνεύματος καί τών Εθνικών ’Ιδανικών 
τής Έπαναστάσεως άφ’ ενός, καί τών ύγιεστέρων τάσεων τών συγχρόνων κςι,νωνικο- 
πολιτικών ρευμάτων άφ’ ετέρου, έθεσε τήν προσωπικήν της σφραγίδα καί έξεπόνησεν 
είς τήν τελικήν του μορφήν τό Σχέδιον Συντάγματος, τό όποιον άποτελεΐ άμάλγαμα
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έξ άρτιας καί έπί άψογων επιστημονικών βάσεων θεμελιωμένης νομοτεχνικής έπε- 
ξεργασιας, έκ ψηγμάτων χρυσοΰ έκ της λαϊκής εμπειρίας καί σοφίας καί το0 υψιπε
τούς καί ρηξικέλευθου πνεύματος της Έπαναστάσεως, το όποιον σταθερώς καί με- 
θοδικώς κατατείνει προς τήν ’Εθνικήν άναγέννησιν, την κοινωνικήν μας άναπλασιν, 
τήν πολιτιστικήν τοΰ τόπου άνέλιξιν καί τήν αρμονικήν καί δημιουργικήν σύμπρα- 
ξιν Κράτους καί Λαοϋ, μέ τελικόν στόχον τήν διαρκή καί υψηλής στάθμης ευημε
ρίαν τοΰ τελευταίου.

Τό διά τής ώς άνω διαδικασίας καταρτισθέν Σχέδιον Συντάγματος θά τεθή, εις 
δευτέραν φάσιν, πάλιν υπό τήν κρίσιν τοΰ Λαοΰ, διά τοΰ Δημοψηφίσματος τής 29 - 
9 - 1968, άφοΰ άπαξ έτι άποτελέση άντικείμενον δημοσίας συζητήσεως. Καί είναι, 
μαθηματικώς, βέβαιον δτι θά έπιψηφισθή, πανηγυρικώς, διά νά άποτελέση όριστικώς 
καί παγίως τον νέον Καταστατικόν Χάρτην τής Χώρας. Τον θεμελιώδη Νόμον τής 
ΙΙολιτείας, δ όποιος θά διαγράφω σαφώς, άδιαφιλονικήτως καί διά τοΰτο δημιουργι
κούς τά όρια τής τε Νομοθετικής καί τής Εκτελεστικής εξουσίας καί τά πλαίσια τών 
ελευθεριών καί δικαιωμάτων τών πολιτών, άλλά καί τάς υποχρεώσεις τών τελευταίων.

Καί ήδη πριν ή άσχοληθώμεν μέ τήν κριτικήν τοΰ Σχεδίου Συντάγματος 
καί τήν προβολήν τών στόχων του, σκόπιμον κρίνομεν όπως παραθέσωμεν απόψεις 
τέως πολιτικών, οί όποιοι ειχον από ίκανοΰ ήδη χρόνου έπισημάνει καί διεκτραγω
δήσει τήν ανάγκην Συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, άλλά είτε διότι δέν τήν έπε- 
θύμ-ουν, πραγματικώς, είτε διότι δέν ήδυνήθησαν, δέν κατώρθωσαν νά τήν πραγματο
ποιήσουν.

Βεβαίους, γεγονός είναι ότι οί υπεύθυνοι καί αρμόδιοι διά τήν Συνταγματικήν 
μεταρρύθμισιν εν τή πλειονότητί των, έμερίμνων καί έτύρβαζον περί άλλα πολλά 
καί μόνον μέ τήν διάγνωσιν καί θεραπείαν τής χρονιζούσης Ελληνικής πολιτικής 
νόσου δεν ήσχολοΰντο. Άντιθέτως. έπραττον τό παν καί ούδέν παρέλειπον, ώστε ή έ- 
πιδείνωσις νά είναι βεβαία. 'Η αδίστακτος καί άνευ όρίων κομματική κραιπάλη καί 
συναλλαγή ερρεεν εις τάς φλέβας των καί έν είδει επιδημικής νόσου μετεδίδετο καί 
έκάλπαζε προς πάσαν κατεύθυνσιν διά νά άλώση και φθείρη τό παν. Διά νά διαφθει- 
ρη συνειδήσεις. Διά νά ύποσκάψη θεσμούς καί κλονίση τήν πίστην επί τήν αξίαν 
των. Διά νά τρώση, θανασίμως, τήν Δικαιοσύνην. Διά νά βεβηλώση τά ιερά μας Παλ
λάδια,, τάς Έθνικάς Σημαίας καί τά ιερά Λάβαρα, τό καύχημα καί τήν ασπίδα τοΰ 
’’Εθνους μας: τον Εθνικόν Στρατόν.

Άναμφιβόλως ύπήρχον καί έξαιρέσεις. Ύπήρχον έντός τοΰ Κοινοβουλίου καί άν- 
δρες μέ αδαμαντίνην εθνικήν συνείδησιν καί ήθος, οί οποίοι έθλίβοντο διά τήν φρε
νήρη πορείαν εις τον ολισθηρόν κατήφορον τής κατασπιλώσεως θεσμών καί συμβό
λων καί τής άποχαλινώσεως τών πολιτικών ηθών. Έξηγέρθησαν, άλλά δέν είση- 
κούοντο καί ή φωνή των, φωνή βοώντος έν τή έρήμιρ, ώμοίαζεν προς νησίδα α
ρετής μέλλουσαν νά καταποντισθή έν μέσορ ώκεανοΰ σήψεως καί παρακμής.

’Άλλοι πάλιν έκραύγαζον, ύποκριτικώς, ύπέρ τής άναγκαίας μεταρρυθμίσεως, 
μόνον καί μόνον, διά νά σώσουν τά προσχήματα, ένψ αυτοί οί ίδιοι, ήσαν οί πρωτα- 
θληταί πάσης άνωμαλίας τοΰ δημοσίου βίου. Απλώς ώς άλλοι Πιλάτοι ένιπτον τάς 
χείρας των εις μίαν άφελή προσπάθειαν άποσείσεως τών ευθυνών των από τών λιλι- 
πουτείων ώμων των.

Εν πάση περιπτώσει, παραθέτομεν κατωτέρω αποσπάσματα έξ ομιλιών ή δη
λώσεων τέως πολιτικών, όλων τών πολιτικών παρατάξεων, επί τής ανάγκης μεταρρυθ
μίσεως τοΰ Συντάγματος.

Καί έπαναλαμβάνομεν ότι οί σοβαροί καί ευσυνείδητοι έξ αυτών ήννόουν ό,τι έ- 
λεγον, ένψ οί, διά τών πράξεών των άποδειχθέντες, φαΰλοι διά τής λάμψεως τών 
λόγων των, έπεχείρουν νά καλύψουν τών προθέσεων καί άνομολογήτων σκοπών των 
τό έρεβος.
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Οϋτως, δ Σοφοκλής Βενιζέλος, άπαντών είς σχετικόν έρώτημα, ελεγε μεταξύ 
άλλων τά έξης:

«Διά νά εξουδετερωθούν τά αποδιδόμενα εις τάς συμμαχικάς Κυβερνήσεις μειο
νεκτήματα, θά πρέπει νά ληφθή πρόνοια άναθεωρήσεως ώρισμένων μή θεμελιωδών 
διατάξεων τού Συντάγματος. Δεν αποκρύπτω δτι ή άναθεώρησις τοΰ Συντάγματος εις 
τάς μή θεμελιώδεις αυτού διατάξεις, θά πρέπει νά άντιμετωπισθή το ταχύτερον άπό 
τον πολιτικόν κόσμον. Διότι υπάρχουν πολλαΐ πεπαλαιωμέναι διατάξεις χρήζουσαι 
άπαλείψεως ή διορθώσεως.

Αί σημειούμεναι διεθνώς εξελίξεις καθιστούν φανερόν, δτι οί κοινοβουλευτικοί 
μας θεσμοί, πρέπει νά τροποποιηθούν, ώστε νά συγχρονισθοΰν διά νά σωθούν ή Δη
μοκρατία καί δ Κοινοβουλευτισμός. Εις δλας τάς χώρας τής Δυτικής παρατάξεως, 
τό αίτημα τού συγχρονισμού των κοινοβουλευτικών θεσμών, προβάλλει επιτακτικόν. 
Θά ήτο λάθος έάν ημείς παρεμέναμεν ώς έξαίρεσις».

'Ο κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, αφού ύπεγράμμισεν δτι πολλοί παράγοντες εί- 
χον δημιουργήσει μειονεκτήματα εις τον κοινοβουλετισμόν μας, ώς ή χρησιμοποίη- 
σις τού εκλογικού συστήματος πρό'ς παραβίασιν τής λαϊκής θελήσεως καί κατα
σκευήν τεχνητής πλειοψηφίας καί ή ανεπάρκεια τής Κρατικής δργανώσεως ή δποία 
έξέτρεψε τούς Βουλευτάς από την κυρίαν αυτών αποστολήν, ενόθευσε τό κοινοβου
λευτικόν πολίτευμα, καί κατέρριψε τό κύρος τοΰ βουλευτικού αξιώματος συνεπέ- 
ρανεν:

«Άναμφιβόλως είναι έπιδεβλημέναι ώρισμέναι συνταγματικαί μεταρρυθμίσεις, 
ανάλογοι προς έκείνας πού πραγματοποιούνται εις άλλας χώρας, προς έξουδετέρωσιν 
ή μετριασμάν τών μειονεκτημάτων τοΰ Κοινοβουλευτισμού. Φοβούμεθα, δμως, δτι δέν 
θά είναι άρκεταί διά την Ελλάδα. Θά χρειασθή εις τον τόπον μας μία εύρυτέρα προ
σπάθεια. Θά χρειασθή μία γενικωτέρα· άνάτασις, μία άναθεώρησις τών πολιτικών 
μας αντιλήψεων, μία άναμόρφωσις τών πολιτικών ηθών μας.

Θά πρέπει τά κόμματα νά άνανήψουν, διά νά ανασυγκροτηθούν βάσει ιδεών καί 
προγραμμάτων καί νά όργανωθοΰν δημοκρατικώς πρός έπιλογήν τών ικανών καί ά- 
νάδειξιν τών άξιων.

Θά πρέπει οί βουλευταί νά πάψουν νά θεωρούν τό βουλευτικόν άξίωμα ώς έπάγ- 
γελμα καί νά το άντιληφθοΰν ώς αποστολήν καί ώς λειτούργημα».

Ό  κ. Σπυρίδων Μαρκεζίνης, γενικεύων τό θέμα, ύπεγράμμιζε την ανάγκην Α
ποφασιστικής καί δημιουργικής αλλαγής λέγων:

«Κοινή είναι ή διαπίστωσις τών ελευθέρων ανθρώπων, άλλο ζήτημα άν δέν δμο- 
λογήται πάντοτε, δτι δέν πηγαίνομε καλά. Κοινόν είναι καί τό αίτημα δλων τών άνη- 
σύχων ανθρώπων, ή ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή  κ α ί  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  α λ λ α γ ή .  
Καί έοώ μέν υπάρχει δμοφωνία. Έκεΐ δπου αρχίζει ή διαφωνία είναι εις τήν άνα- 
ζήτησιν τών αιτίων τής κακοδαιμονίας. Άναζήτησιν απαραίτητον διά τήν έξεύρε- 
σιν τών μέσων θεραπείας».

Ό  ιδρυτής τής Ε.Ρ.Ε. άνακινεΐ τό δλον θέμα τής Συνταγματικής μεταρρυθμίσε- 
ως καί τοΰ προσδίδει διαστάσεις κατά τό έτος 1963. Εις τον λόγον του, έν Θεσσα
λονίκη, ώμίλησεν περί τής ανάγκης βαθείας τομής.

Τήν 11-7-1963 άνήγγειλεν εις σύσκεψιν τών βουλευτών τής ΕΡΕ, τήν πρόθε- 
σιν τής Κυβερνήσεως δπως προχωρήση εις τήν άναθεώρησιν τών μή θεμελιωδών 
διατάξεων τού Συντάγματος. ’Αφού ανέπτυξε τάς άτελείας τάς δποίας παρουσιάζει 
τό Σύνταγμα έξέθεσε τούς λόγους διά τούς όποιους έπεβάλλετο ή άναθεώρησις αύ- 
τού καί ή άναπροσαρμογή του πρός τό πνεΰμα καί τάς άνάγκας τής έπο ς̂ής.

Ό  διακεκριμένος Νομομαθής κ. Ά λ . Βαμβέτσος, ύπεστήριζεν δτι:
«Τά Σύνταγμα χρήζει άναθεωρήσεως καί δτι δέν είναι Σύνταγμα άξιον τών με

ταπολεμικών συνθηκών τά εχω κατ’ έπανάληψιν ύποστηρίξει είς τάς διατριβάς μου,
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οημοσιευθείσας εις έπιστημονικά περιοδικά., ακόμη πριν ή τεθή τοΰτο εις εφαρμογήν».
Καί έπροχώρει περισσότερον:
« Αναθεωρήσεως όμως χρήζουν καί θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος. 

Αν θελωμεν Κράτος δίκαιον καί πολίτευμα κοινοβουλευτικόν, πρέπει πρωτίστως νά 
ίδρυθή Συνταγματικόν Δικαστήριον. Χρειάζεται ένα νέον Σύνταγμα απ’ αρχής μέ
χρι τέλους».

0  κ. Κων) νος Τσάτσος, άγόμενος είς θλιβερά συμπεράσματα διά τον έκτραχηλι- 
σμόν τοΰ πολιτικού βίου, κατέληγεν:

«...Είς τήν θεραπείαν δλων αυτών, δύναται καί πρέπει, νά άποβλέπη μία εύστο- 
χος αναθεωρησις τού Συντάγματος. Θ ά  ά π ε  τ ε λ ε ί ,  ώ ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ  ή π ρ α -  
γ μ α τ ο π ο ί η σ ι ς  α υ τ ή ς  μ έ γ α  π ο λ ι τ ι κ ό ν  κ α τ ό ρ θ ω μ α .  Μ ε -  
γ ά λ η ν  δ ι ά  τ ό  ’Έ θ ν ο ς  ε υ ε ρ γ ε σ ί α ν  ».

Ό  Ήλιος Τσιριμώκος ύπεστήριζε:
«Κατά καιρούς είχεν έκφρασθή, έξ όλων των πλευρών, ή ανάγκη άναθεωρήσε- 

ως Ινίων διατάξεων τοΰ Συντάγματος, έπί σκοπώ προσαρμογής αυτού είς τάς συγχρό
νους άνάγκας καλύτερος λειτουργίας τού Κρατικού μηχανισμού. Επίσης είναι ακρι
βές, δτι κατά τά τελευταία έτη μία εξαιρετική κατάστασις έδημιούργησεν ϊδιότυπον 
νομικόν καθεστώς’ ώς πρός τάς υπό τών Ελληνικών Συνταγμάτων προβλεπομένας 
άτομικάς ελευθερίας. Τέλος, δεινή περί τό άκριβές νόημα τών άναφερομένων είς τά 
δικαιώματα τοΰ Βασιλέως διατάξεων τοΰ Συντάγματος, έξέσπασεν έσχάτως διχο
γνωμία.

Ή  διχογνωμία αυτή δύναται νά άποβή ολέθρια διά τό ’Έθνος άν δέν λυθή διά 
τής νομίμου οδού τής αναθεωρήσεως, ή οποία θά έπιτρέψη τήν άποσαφήνιαν τών 
διατάξεων αυτών».

Τέλος, δ κ. Γρηγόριος Κασιμάτης, ύποστηρίζων τό έπιτακτικόν τής άνάγκης 
τής αναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος, ελεγεν:

«...Χρειάζεται μία Έπανάστασις είς τάς ψυχάς μας, ένα λύτρωμα από τό παρελ
θόν, χάριν τοΰ μέλλοντος τής φυλής, άπό τούς νεκρούς τύπους, χάριν τής ουσίας...».

«...Ή ανάγκη τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως είς τάς ψυχάς τών Ελλήνων ε
ξακολουθεί. Χωρίς αυτήν είναι σκοτεινόν τό μέλλον τής φυλής μας».

Τά άνωτέρω καί άλλα τινά έπί τής άνάγκης τής Συνταγματικής μεταρρυθ- 
μίσεως ύπεστήριζον οί τέως πολιτικοί. Καί εκείνοι οί όποιοι είχον ύψηΑήν άντιλη- 
ψιν περί τής αποστολής των καί οί άλλοι οί όποιοι φαρισαΐζοντες είσηγοΰντο τά 
δρθά μέν καί δέοντα, άλλά άντίθετα πρός τούς μυχίους πόθους των καί τά κομμα
τικά των συμφέροντα. Οί τελευταίοι ώμίλουν περί τής μεταρρυθμιστικής άνάγκης, 
έπί σκοπώ καί μόνον, όπως διασφαλίσουν τήν —· χρήσιμον έν καιρώ —  έξωθεν 
καλήν μαρτυρίαν καί μόνον. ’Ενώ, ένδομύχως, έπίστευον δτι είναι άνέφικτος ή 
μεταβολή, ή άντιστρατευομένη τά άνομολόγητα συμφέροντα των, λόγω τών κρα- 
τουσών άθλιων συνθηκών.

Γεγονός είναι δτι διάχυτος είχε καταστή καί κατακλύσει τήν πολιτικήν άτμο- 
σφαϊραν, κατά τά τελευταία έτη, δ ένθεος λαϊκός πόθος τής άλλαγής. Τής ριζικής, 
τής επαναστατικής μεταβολής, τής έγγυωμένης τήν πλήρη καί οριστικήν άπολά- 
κτισιν τοΰ ζοφωοους παρελθόντος, χάριν ενός νέου παμφώτου καί άναπλαστικοΰ ’Ε
θνικού μέλλοντος.

Οί γενναίοι τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, γνήσια τέκνα τοΰ Ελλη
νικού Λαοΰ, ευαίσθητοι δέκται τών Εθνικών παλμών του, συσσωρευταί τών Πανελλη
νίων πόθων, καί αυθεντικοί έκφρασταί τοΰ Πανεθνικού αιτήματος τής ριζοσπαστικής 
ριξικελεύθου καί Επαναστατικής άλλαγής, έτόλμησαν. Έτόλμησαν έκεΐνο τό όποι
ον ιοφειλον να πραξουν —  καί διά τών λόγων άνομολόγουν ώς δέον —  οί φυσι-
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κώς τεταγμένοι προς τούτο. Οί έπαγγελματίαι της πολιτικής. Οί όποιοι όμως όέν 
έτόλμησαν.

Τούε ύποκατέστησαν εις τό καθήκον των τούτο, το όποιον ανάνορως απεμπολη-

ένεθυμήθησαν τόν όρκον 
δήποτε άλλον, άποδειχθέν δυσβάστακτον βάρος τοϋ εγχειρήματος τής ανατροπής τής 
υφιστάμενης άπαραδέκτου καταστάσεως.

’Απέκοψαν έν συνεχεία τά σεσηπότα μέλη τού ’Εθνικού κορμού, έπεδόθησαν 
μετά σπουδής καί συναίσεως εις μίαν ταχύρρυθμου θεραπείαν τοϋ βαρεως πάσχοντος 
ασθενούς. Ιναί έν συνεχεία άποδύονται εις μίαν εργώδη προσπάθειαν οριστικής και 
παγίας αποθεραπείας. ΪΙρος τόν τελευταΐον τούτον σκοπόν προσφεύγουν εις την χρή- 
σιν ενός φαρμάκου τό οποίον συμφώνως προς όλας τάς προβλέψεις θα αποδειχθή πα
νάκεια διά τήν χρονίζουσαν Ελληνικήν νόσον τής άρρυθμου λειτουργίας τού πολιτεύ
ματος, τής αχαλίνωτου κομματικής κραιπάλης, τής φαυλοκρατικής άντιμετωπίσεως 
παντός προβλήματος, τού κατεξευτελισμοΰ των θεσμών.

Είναι δέ ή πανάκεια αυτή τό Νέον Σχέδιον Συντάγματος, τό όποιον είναι πλέ
ον ή βέβαιον, ότι τήν 29-9-1968 θά έχη όριστικώς καταστή ό θεμελιώδης Νόμος τού 
Κράτους, ό Καταστατικός του Χάρτης.

Ό  ΙΙρινθυπουργός μας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, εις τό μήνυμά του τής 
21ης ’Απριλίου 1968, έτόνισε προς τόν Ελληνικόν Λαόν τά έξης:

«Σταθμόν εις τήν ιστορίαν του ’Έθνους μας άποτελεί καί ό τρόπος μέ τόν όποιον 
εκπονείται καί θά ψηφισθή τό Νέον Σύνταγμα. Εις ούδεμίαν άλλην χώραν καί ου
δέποτε άλλοτε συνετάγη Σύνταγμα μέ τόσην εύρεΐαν συμμετοχήν τού Λαού. Ή  κα- 
θιερωθεϊσα μέθοδος συζητήσεως θά ύψώση τήν στάθμην τής πολιτικής αγωγής των 
Ελλήνων καί ή διά δημοψηφίσματος εγκρισις θά προσδώση ηυξημένον κύρος εις 
τόν νέον καταστατικόν μας χάρτην».

Καί καταλήγων ό κ. Πρωθυπουργός έτόνιζεν έπιγραμματικώς:
... Τό περιλάλητου Σύνταγμα είχε καταντήσει ένας νόμος τόν όποιον ένεθυ- 

μούντο μέ υποκριτικήν ευαισθησίαν οί ευρισκόμενοι έκάστοτε έκτος τής αρχής καί 
τόν όποιον προσήρμοζον άναισχύντως εις τά μέτρα των καί τάς άνάγκας των, όταν 
Ιπέβαινον αυτής».

Εις τάς ανωτέρω, μεστάς συμπεπυκνωμένου νοήματος, περικοπάς τού μηνύμα
τος τού κ. Πρωθυπουργού, περικλείεται ή πεμπτουσία τής Εθνικής Έπαναστάσε- 
ως τής 21ης ’Απριλίου, αλλά καί αί διαπιστώσεις τού Πρωτεργάτου της, αί όποιαι 
ώδήγησαν εις τήν άμετάκλητον άπόφασιν πλήρους καί οριστικής εκπτώσεως, έκ τού 
Ελληνικού χώρου, των γεννεσιουργών αιτίων τής παρελθούσης ανεπιστρεπτί αμαρ
τωλού καταστάσεως, ήτις έκυριάρχει τού δημοσίου βίου, διά τής έκπονήσεως καί 
θέσειος έν ίσχύϊ Συντάγματος προσηρμοσμένου πρός τάς άνάγκας τής Ελληνικής 
πραγματικότητος τής σήμερον, τάς πλέον ύγιείς έκ των συγχρόνων ιδεών περί έλευθε» 
ρίας καί δημοκρατίας καί πρό παντός καί κυρίως τάς έπιταγάς τής ύπερτρισχιλιε- 
τοϋς ιστορίας τού Ελληνικού ’Έθνους, αί όποιαι καί προσδιορίζουν τήν έν τώ μέλ- 
λοντι πορείαν αυτού εις τόν χώρον των πεπολιτισμένων καί πράγματι έλευθέρων 
λαών καί εις τήν άπεραντωσύνην τού χρόνου.

"Ας ίδωμεν, λοιπόν, ποιοι υπήρξαν οί στόχοι τού έν σχεδίω Συντάγματος καί ποια 
ή συνταγματολογική υφή του.

Τό κείμενον τού νέου Συντάγματος, προϊόν σπάνιάς νομοτεχνικής πείρας δια
κεκριμένων έπιστημόνων, αποστάγματος λαϊκής έμπειρίας καί σοφίας, έμπνευσμένης 
ενατενισεως προς τα πεπρωμένα τής φυλής καί εμπεριστατωμένης καί ένόελεχούς
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μελέτης υπό τοΰ συνόλου της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, είναι νομοτε- 
χνικώς άρτιον, από άπόψεως φιλοσοφικής θεωρήσεως τοΰ κοινωνικώς, πολιτικιάς και 
οίκονομικώς δέοντος σπουδαίως πεπροικισμένον καί δημοκρατικώς ανεπίληπτον.

Στηρίζεται επί τής αρχής τής πολιτικής ελευθερίας.
Κινείται εντός των πλαισίων τής έννοιας τής Δημοκρατίας, ως το πρώτον ο̂ιε- 

τυπώθη πρό 2.500 περίπου ετών, υπό τοΰ τρισμεγίστου Αθηναίου πολίτικου ανδρός 
Περικλεούς, διά τοΰ περίφημου I π ι τ α φ ί ο υ λογου του προς τιμήν διακεκριμέ
νων ,Αθηναίων, πεσόντων κατά την διάρκειαν των μαχών τοΰ Πελοποννησιακοΰ 
πολέμου.

'Ο επιτάφιος εκείνος λόγος, ό οποίος αποτελεί οροσημον εις τον χώρον τών 
πολιτικών καί κοινωνικών κατακτήσεων τοΰ ανθρώπου καί δ Οποίος ταύτοχρονως 
εσήμανε την γέννησιν τής Δημοκρατίας εις τόν χώρον δπου είχε καί ή Ελευθερία 
γεννηθή, ύπήρξεν ένας δημοκρατικός καταστατικός χάρτης, ό οποίος εις τάς κεφα
λαιώδεις τουλάχιστον γραμμάς.του, εάν άνεβίου αυτούσιος, δεν θά είχε τίποτε σχεδόν 
νά ζηλεύση έκ τών μάλλον προηγμένων συνταγματολογικών κειμένων τής έποχής.

Οί συντάκται τοΰ νέου Σχεδίου Συντάγματος νομομαθείς, λαός καί Κυβέρνησις 
προσεπάθησαν νά θέσουν, εντός τών ορίων τοΰ άνθρωπίνως δυνατού, την σφραγίδα 
τής τελειότητος επ’ αυτού. Το έντιμον τών προθέσεων είναι, αδιαφιλονικητως, δεδο- 
μένον. Τήν ποιότητα καί τό αποτέλεσμα τών προσπαθειών θά κρίνη ή αδέκαστος 
'Ιστορία.

Τό καθ’ ημάς έπιθυμοΰμεν όπως έπισημάνωμεν καί έξάρωμεν τάς έπιδιωχθεί- 
σας καί έπελθούσας βελτιώσεις και τας επιχειρηθεισας ρηςικελευθους καινοτομίας 
διά τοΰ νέου συνταγματικού κειμένου. 'Ως προελέχθη, διά τοΰ Συντάγματος, έπεδιώ- 
χθη ή άνακάλυψις καί χορήγησις τοΰ καταλλήλου φαρμάκου προς θεραπείαν τοΰ 
βαρέως νοσοΰντος Έλληνικοΰ πολιτικού οργανισμού. Προηγουμένως δμως έγένετο ή 
διάγνωσις τής νόσου όφειλομένη εις ένα σπάνιάς καταστρεπτικότητος νοστ^ρόν σύν- 
δρομον εις βάρος τοΰ 'Ελληνικού κορμοΰ δρώντων μικροβίων, βακτηριδίων καί ιών, 
ών ουκ έστιν άριθμός.

Θά άναφερθώμεν εις σημαντικώτερα έξ αυτών.
1) Τό Σύνταγμα τοΰ 1952 δεν κατώρθωσε νά άρη τήν σύγχυσιν τών ορίων με

ταξύ. .νομοθετικής καί εκτελεστικής εξουσίας, μέ αποτέλεσμα τήν άμφίδρομον κίνησιν 
τούτων εις βάρος τής περιοχής έκατέρων. Άντιθέτως έπέτεινε ταύτην.

2) Αί υπολήψεις τών αρχόντων είχον έγκαταλειφθή εις τήν συκοφαντικήν μα
νίαν καί τήν διάθεσιν κατασπιλώσεως αυτών υπό τών ώλετήρων τοΰ ’Έθνους κομμου- 
νιστόίν καί συνοδοιπόρων των, οί οποίοι εκινοΰντο ενσυνειόητως, εσκεμμενως καί με- 
θοδικώς μέ σκοπόν τήν άμετάκλητον φθοράν τών προσώπων εκείνων τά όποια ένε- 
σάρκωναν τό αστικόν καθεστώς.

3) Τό Εθνικόν μας Παλλάδιον, δ Εθνικός μας Στρατός είχε παραδοθή δέσμιος 
εις τήν διάθεσιν τών μητραλιών, οί όποιοι, ώς άλλοι αίμοβόροι γύπες, άνεπήγνυον 
τούς γαμψούς δνυχάς των εντός τής σαρκός του μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν ά- 
πορφάνισιν τής Ιδέας, ή όποια λέγεται Ελλάς, από τοΰ φυσικού καί ήρωϊκοΰ προ
στάτου της, τοΰ Στρατεύματος.

4) Ή  Δικαιοσύνη, τό Προπύργιον αυτό τής αληθούς ελευθερίας καί Δημοκρα
τίας, Ιπροπηλακίζετο καθημερινώς καί οί πλέον διακεκριμένοι λειτουργοί της, μή 
ένδίόοντες εις τάς ποταπάς απαιτήσεις τοΰ πεζοδρομίου καί τών θερμοκεφάλων δη
μαγωγών, οί όποιοι κατά τρόπον ένθοκτόνον διήγειρον τά πλέον ταπεινά ένστικτα 
τοΰ δχλου, παρεδίδοντο εις τήν χλεύην.

5) Αί προνομίαι τοΰ Στέμματος, κλυδωνιζόμεναι εις τό πέλαγος πλήρους άσα- 
φείας μεταξύ γραπτών συνταγματικών κειμένων καί έθιμικώς άναπτυχθέντων θε-
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σμών, ύπέσκαπτον τό έδαφος, ύπό τούς πόδας τού Θρονου, ενώ έξ άλλου, εξεβίαΐ-,ον τό 
Στέμμα νά είσέλθη έκόν άκον εις τον χορόν της κομματικής συναλλαγής.

’Αφού τά ανωτέρω υπήρξαν τα βασικά αίτια τής Ελληνικής πολιτικής νόσου 
καί τής κακοδαιμονίας τού τόπου, 6 Νέος Συνταγματικός Χάρτης πρός έκρίζωσιν 
των άνωτέρω τούτων προέβλεψεν.

Οΰτω διά τού Σχεδίου Συντάγματος:
α) Έπετεύχθη πλήρης καί σαφής διάκρισις των εξουσιών. Των βουλευτών μή 

μετεσχόντων τής Κυβερνήσεως καί αντιστρέφω; των 'Υπουργών μή δντων Βουλευτών.
6) Διά τών καθορισθέντων πλαισίων τής δραστηριότητος τού Τύπου, άφ’ ενός 

κ,αί των πολιτών κατά τρόπον σαφή άφ’ έτέρου, έπροστατεύθη έπαρκώς ή ύπόληψις 
τών δημοσίων άνδρών καί κρατικών λειτουργών καί ή απρόσκοπτος λειτουργία τής 
Κρατικής μηχανής.

γ) Ό  Εθνικός μας Στρατός, υποκείμενος πάντοτε εις τον Κυβερνητικόν έλεγ
χον, άπέκτησεν έν τούτοις αυτοτέλειαν άνάλογον έκείνης τών δικαστικών λειτουργών.

δ) 'Π δικαιοσύνη καθίσταται, πλέον, πραγματικώς οχυρόν απρόσβλητον από 
πάσης κακοηθείας καί από παντός παρεμβατισμού.

ε) Αί προνομίαι τού Στέμματος προσδιορίζονται κατά τρόπον τόσον σαφή όόστε 
νά μή υπάρχουν τά παραμικρά περιθώρια συγχύσεως περί αύτάς.

'Ο ’Άναξ άνυψοΰται εις τό δυσθεώρητον ύψος πραγματικού ’Εθνικού συμβόλου, 
ύπεράνω κομμάτων καί φατριών, ύπηρετούντος την ενότητα τού ’Έθνους καί τά εύ- 
γενέστερα έθνικά ’ Ιδεώδη.

Ά ξιον  ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι τό γεγονός δτι τον θρόνον έφθειρε περισσότε
ρον, από δ,τι δήποτε άλλο, ή περί τάς προνομίας του ασάφεια είς τό έν ίσχύϊ συντα
γματικόν καθεστώς. Οί διάφοροι άσυνείδητοι τυχοδιώκται τής πολιτικής έκαπηλεύ- 
οντο αυτήν ακριβώς την άσάφεκχν διά νά έκβιάζουν τόν ρυθμιστήν τού πολιτεύματος, 
δπως λαμβάνη, έκάστοτε, θέσεις συμφερούσας είς αυτούς. “Οταν δέ οί πολιτικοί οροί 
άντεστρέφοντο καί δ αριθμητής καθίστατο παρονομαστής, τότε ή άσκησις τής προ
νομίας τού Βασιλέως κατά τόν τρόπον άκριβώς εκείνον δ όποιος είχεν έμπνεύσει προη
γουμένως τούς κομματικούς μελωδούς είς τό νά συνθέτουν ύμνους καί παιάνας καί 
θούρια καί νά τούς υψώνουν μέχρις έβδομου ουρανού διά νά υμνήσουν τού Βασιλέως 
την σύναισιν καί τήν προσήλωσιν είς τά συνταγματικά θέσμια, ήδη άπετέλει απύθ
μενου τέλμα έκ τού βάθους τού όποιου ήντλούντο βορβορώδεις έκφράσεις διά νά έ- 
ςακοντισθοΰν μετά λύσσης καί οργής κατά τού προσώπου τού Άνωτάτου Άρχον- 
τος, τού μή ύποταχθέντος καί είς τήν περιπτωσιν αυτήν, είς τά κελεύσματά των καί 
τάς έπιθυμίας τα>ν.

Ούτο>, σαφές καθίσταται οτι ό πραγματοποιηθείς σαφής προσδιορισμός τών 
προνομίων τού Στέμματος, οέν αποτελεί λόγον αδυναμίας αυτού, αλλά άντιθέτως παν
τοδυναμίας του.

Κατέστη δ Αναξ άτρωτος τοποθετηθείς μακρότερον τού βεληνεκοΰς τού οίου- 
δήποτε τηλεβόλου κριτικής. Ένώ, έξ άλλου άπηλευθερώθη τού πειρασμού νά ένδίδη 
είς τάς πιέσεις ή τάς κολακείας δολιοφθορέων τού ’Έθνους καί τού Στέμματος αύλι- 
κών, οί όποιοι πιεστικώς ή τεχνηέντως τόν έξώθουν είς τήν τοιαύτην ή τοιαύτην ερ
μηνείαν τών ασαφών, ώς προελέχθη, διατάξεων, Ιπί σκοπώ παροχής εύνοιας ύπέρ τών 
άλλοτε άλλων προστατευομένων των.

Διά τής άνωτέρω μεθόδου οί ύποπτοι αυτοί Ήρακλείς τού Στέμματος καθίστων, 
κα,τα τάς περιστάσεις, τόν Βασιλέα ηγέτην τούτον ή εκείνου τοϋ/κόμματος ή &ολύ χει
ρότερον τής μιας ή τής άλλης μερίδος. Τόν ήνάγκαζον είς κάθοδον από τού θρόνου του 
καί τόν παρέδιδον εις την κακοηθη κριτικήν τών μή εύηργετηθέντων.



Τό νέον Σύνταγμα

Ένί λόγω οί προαναφερθέντες κύριοι έξεκομμάτισαν τον Θρόνον καί τόν πα- 
ρέοωσαν βοράν καί λείαν εις τούς εχθρούς αυτού καί τους έχθρούς τού Εθνους.

Άντιθέτως, ή ’Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις διά τού ύπ’ αυτής έκπονη- 
θέντος Σχεδίου Συντάγματος, βοηθει τόν Βασιλέα νά άνέλθη καί πάλιν τας βαθμίδας 
τού Θρόνου του καί νά έγκατασταθή έπ’ αύτοΰ ώς άκτινοβόλον συμβολον τής Εθνι
κής ένότητος καί των ωραιότερων πόθων καί έλπίδων των απανταχού τής γής 
Ελλήνων.

Πέραν των ανωτέρω, διά τού Σχεδίου Συντάγματος επέρχεται ό περιορισμός 
εις τό ήμισυ τού αριθμού των βουλευτών, έπιτυγχανομένης οδτω κοινοβουλευτικής 
έκπροσωπήσεως άναλόγου πρός τά άντικειμενικά δεδομένα χώρας καί πληθυσμού καί 
μεγίστης οικονομίας υπέρ τού ’Εθνικού προϋπολογισμού.

Σημαντικαί έξ άλλου οίκονομίαι επέρχονται διά τής καταργήσεως των άπαρα- 
δέκτων οικονομικών προνομίων των βουλευτών. Τέλος δέ οί βουλευταί καθίστανται 
'ίσοι έναντι τού νόμοι, πρός πάντα “Ελληνα πολίτην, αίρωμένου μερικώς τού αναχρο
νιστικού καθεστώτος τής άσυλίας τό οποίον έπέτρεπεν εις άτομα, τά όποια, λόγψ σο
βαρών παραβάσεων τών ηθικών καί ποινικών κανόνων, ώφειλον νά συγκαταλέγων- 
ται μεταξύ τών τροφίμων τών σωφρονιστικών καταστημάτων, νά κάθηνται επί τών 
βουλευτικών θώκων καί νά έπαγγέλωνται τούς θεματοφύλακας τής αρετής από τού 
ύψους τού Κοινοβουλίου.

Επίσης διά τού Σχεδίου Συντάγματος ρυθμίζεται ή λειτουργία τών κομμά
των κατά τά πλέον αυστηρά δημοκρατικά πρότυπα, είς τρόπον ώστε δ ’Αρχηγός 
ενός κόμματος, υφιστάμενος τυχόν παράκρουσιν ή ’Εθνικήν πόρρωσιν νά μή δύνα- 
ται, ώς άλλος δεσπότης, νά διαθέτη αυταρχικώς τάς ψήφους τών ύπ’ αυτόν βου
λευτών, μεταβάλλων ούτω ταύτας είς δηλητηριώδη βέλη έναντίον τού ’Εθνικού κορ
μού καί τών ’Εθνικών συμφερόντων. Αί άποφάσεις του οφείλουν νά ύποβάλωνται υ
πό κρίσιν μέσψ μιας αδέκαστου Δημοκρατικής διαδικασίας.

Έξ άλλου, τό Σύνταγμα προνοεΐ διά τήν διάλυσιν κομμάτων, ένώσεων προσώ
πων, δταν καθίσταται έκδηλος ή αντεθνική πορεία των. "Οταν οί ήγεται των παραδί- 
δονται έρμαιοι είς τά άνεξέλεγκτα πάθη τού οχλου ο όποιος υπό το καθεστώς ώρισμένων 
ψυχολογικών επιδράσεων, παύει νά άποτελή λαόν, δηλαδή κυρίαρχον καί δημιουρ
γικόν δργανον. Είναι χρέος πάσης ευνομουμένης πολιτείας νά προστατεύη καί άπαλ- 
λάση έαυτήν άπό τής κακοποιού δραστηριότητος τού όχλου, τού άνευθύνου καί άναρ- 
χουμένου.

Έφιλοδόξησεν ό ύπό ψήφισιν Καταστατικός Χάρτης νά καταστήση τούς 6ου- 
λευτάς ύπερηφάνους κρατικούς λειτουργούς, έχοντας σαφή έπίγνωσιν τής υψηλής 
αποστολής των, απέχοντας τής γνωστής ρουσφετολογικής νοοτροπίας καί μετέχοντας, 
δι’ δλων των τών δυνάμεων καί τακτικώς είς τήν προσπάθειαν δημιουργίας νομοθετι
κού έργου διά τής ανελλιπούς φοιτήσεώς των είς τό βουλευτήριον. Καί δχι διά τής 
άποχής έξ αύτοΰ κατά τρόπον καί είς βαθμόν ώστε τούτο νά έμφανίζη τήν εικόνα 
ακραίου συνοικιακού καφενείου.

Επίσης τό Σχέδιον Συντάγματος:
α) Άπέβλεψε μετά τόσης στοργής καί όρθοφροσύνης είς τήν Παιδείαν, ώστε 

προβλέπει τήν ίδρυσιν ’Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, χαράσσοντος τήν έπ’ αυτής 
πολιτικήν κατά τρόπον συνάδοντα πρός τά πάγια συμφέροντα τού ’Έθνους καί τού 
Λαού.

β) ’Ακόμη έπιλαμβάνεται, κατά τρόπον λυσιτελή, τού θέματος τών άπεργιών 
καί λαμβάνει πρόνοιαν ώστε νά άπαγορεύωνται έκεΐναι αί όποΐαι έχουν σκοπούς ξέ
νους πρός τά ηθικά καί ύλικά συμφέροντα τών έργαζομένων. ’ Ιδιαιτέραν μέριμναν 
λαμβάνει διά τάς τυχόν απεργίας Δημοσίων Υπαλλήλων, τών όποιων ή συμμετοχή
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εις ταύτας συνεπάγεται αυτομάτως καί αυτοδικαίως την ερμηνείαν περί υποβολής 
παραιτήσεώς των.

γ) Ρυθμίζεται το καθεστώς των είσαγομένων έκ τοΰ εξωτερικού κεφαλαίων κατά 
τρόπον έγγυώμενον πλήρως την πίστιν τοΰ Ελληνικού Κράτους έν τή συνεχή του έν
νοια. Ένφ, έξ άλλου, ορίζει δτι οι ήδη έν ίσχύϊ ευρισκόμενοι Νόμοι δύνανται να τρο
ποποιηθούν εφ’ άπαξ, άλλα μόνον προς παροχήν ακόμη περισσότερον ηυξημένης 
προστασίας τοΰ ξένου κεφαλαίου καί κατά συνέπειαν δημιουργίας συνθηκών έτι περαι
τέρω ένθαρρύνσεως αΰτοϋ προς έπενδύσεις έν Έλλάδι.

δ) Καθορίζει τά δρια άσκήσεως των ατομικών δικαιωμάτων καί προβλέπει δτι 
έν περιπτώσει καταχρηστικής άσκήσεως ατομικού δικαιώματος πρός διεξαγωγήν ά- 
γώνος εναντίον τοΰ πολιτεύματος ή τοΰ καθεστώτος, δ καταχρώμενος στερείται τοΰ 
δικαιώματος νά καταστή ώλετήρ τής Πατρίδος του.

ε) Επίσης προβλέπει, διά σειράς νέων, κατά το κλειστόν, διατάξεων, την προ
στασίαν τών κοινωνικών δικαιωμάτων (προστασία γάμου, οικογένειας, έξασφάλισις 
άπασχολήσεως, μέριμνα διά την υγείαν, δημιουργία κινήτρων πρός άνάπτυξιν τής 
οικονομίας κ.λ.π.) .

στ) Προβλέπει άπλοποίησιν τής διαδικασίας ψηφίσεως τών Νόμων. Επίσης δέ 
προνοεΐ δπως διατάξεις άσχετοι πρός τό κύριον περιεχόμενον τοΰ Νόμου έξοβελίζων- 
ται άπ’ αύτοΰ καί καθίστανται άκυροι, δπως άκυρος έν τφ συνόλψ του καθίσταται 
Νόμος περιέχων διατάξεις άσχέτους πρός άλλήλας.

ζ) Εισάγει σοβαρωτάτην καινοτομίαν διά τής άπαγορεύσεως θέσεως ζητήματος 
εμπιστοσύνης πλέον ή άπαξ κατ’ έτος. Διά τοΰ τρόπου τούτου επιδιώκεται δπως ή 
Βουλή καί ή Κυβέρνησις αίσθάνωνται δτι δύνανται νά έπιδοθώσιν απερίσπαστοι είς 
έργον δημιουργικόν, τουλάχιστον, έπί εν έτος άοιαλείπτως.

η) Επίσης προβλέπει δτι ούδείς ,δύναται νά έκλεγή βουλευτής είς τέσσαρας 
συνεχείς βουλευτικάς περιόδους, έξαιρέσει τών διατελεσάντων Κοινοβουλευτικών 
Πρωθυπουργών ή ’Αρχηγών άνεγνωρισμένων, κατά τό Σύνταγμα καί τόν Κανονι
σμόν τής Βουλής, Κομμάτων. 'Ωσαύτως μέλος τής Κυβερνήσεως, εξαιρέσει τοΰ Πρω
θυπουργού καί τών ’Αντιπροέδρων αΰτής, δέν δύναται νά ύποβάλη υποψηφιότητα 
βουλευτοϋ κατά τάς άμέσως επομένας έκλογάς, έστω καί αν παραιτηθή πρό τής λή- 
ξεως τής περιόδου. Πέραν τούτων τό Σχέδιον Συντάγματος διακηρύσσει δτι οί Βου- 
λευταί άντιπροσωπεύουν τό Εθνος καί οοχί μόνον τήν εκλογικήν περιφέρειαν έκ τής 
οποίας εκλέγονται.

Ομοίως άπαγορεύει τήν μετάστασιν βουλευτοϋ άπό Κόμματος είς Κόμμα.
Διά τών ανωτέρω νέων διατάξεων τοΰ Συντάγματος καθίσταται σαφής ή πρό- 

θεσις τών συντακτών αύτοΰ όπως άναβιβάσουν είς περιωπήν αποστολής τό λειτούρ
γημα τό Βουλευτικόν, μεριμνώντες δπως απαλλάξουν τούς Βουλευτάς καί ένόεχο- 
μενης υπόνοιας ακόμη, δτι εις τάς οίασδήποτε ένεργείας των άγονται καί φέρονται, 
οΰχί υπό υψηλών κινήτρων, άλλ’ υπό τοιούτων έχόντων σχέσιν πρός μίαν άπαρα- 
δέκτως στενήν Κομματικήν άντίληψιν ή ρουσφετολογικήν τοιαύτην.

Τέλος το Σχέδιον Συντάγματος τέμνει νέας λεωφόρους διά τήν άπρόσκοπτον 
λειτουργίαν τοΰ Κράτους και περιφρουρησιν τοΰ πολιτεύματος διά τής εισαγωγής 
νέων θεμελιωδών θεσμικών διατάξεων. Πρόκειται περί τής Συνταγματικής καθιερώ- 
σεως τών θεσμών τοΰ Συμβουλίου τοΰ ’ Εθνους καί τοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο πρώτος θεσμός, τό Συμβούλιου δηλονότι τοΰ ’Έθνους, δέν άποτελεί εί μή νο
μιμοποιημένη' ,̂ Συνταγματικώς, κατωχυρωμένην καί έπί ύγιεστέρων βάσεων έρει- 
δωμένην, προέκτασιν τοΰ Ιθιμικώς, κατά τό παρελθόν, καθιερωθέντος Συμβουλίου 
τοΰ Στέμματος.

Οί συντάκται τοΰ Σχεδίου Συντάγματος έφιλοδόξησαν δπως προικοδοτήσουν 
τόν ’Άνακτα δι’ ένός συλλογικού οργάνου παρέχοντας μείζονας εγγυήσεις περί τοΰ
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οχι θά. παραστέκω Αυτόν ώς πολύτιμος σύμβουλος, ειλικρινής συμπαραστάτης καί θε- 
ματοφύλαξ των αληθών συμφερόντων τοΰ ’Έθνους, τής Πολιτείας, του Βασιλέως 
καί τής Δυναστείας. Ή  σύνθεσις τοϋ Συμβουλίου τοΰ ’Έθνους δύναται νά ύποστηρι- 
χθή δτι είναι ιδανική πέραν τοϋ ότι είναι νόμιμος. Συμμετέχουν εις αυτό πλήν τοΰ 
Πρωθυπουργού, τοΰ Προέδρου τής Βουλής, των ’Αρχηγών των έν τή Βουλή Κομ
μάτων, τοΰ Προέδρου τοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου, τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας, τοϋ Άρείου Πάγου καί τών διατελεσάντων κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν 
Πρωθυπουργών καί ή κορυφή τής άσπίδος τοϋ ’Έθνους, ό ’ Αρχηγός τοΰ Εθνικοΰ 
μας Στρατοΰ, καθώς καί αί κατά τεκμήριον άμάχητον πνευματικαί τοΰ τόπου κορυ- 
φαί. Δηλαδή οι Πρυτάνεις τών άνωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων. Προσδοκάται ού
τως ότι δ νέος θεσμός προώρισται νά συνεισφέρη μεγίστας καί πολυτιμοτάτας υπη
ρεσίας πρός τό τε το ’Έθνος καί τον Βασιλέα, σύμβολον τής ένότητος αύτοΰ. Έγ- 
γυάται τοΰτο ή σύνθεσίς του. Οί κορυφαίοι τής πνευματικής πυραμίδος, τής πολιτι
κής καί τής Στρατιωτικής τοιαύτης περιστοιχίζοντες τον ’Άνακτα, τον ενισχύουν η
θικώς καί πολιτικώς, προσφέροντες εις αυτόν τήν ωριμότητα, τήν εμπειρίαν, τήν σύνε- 
σιν καί τήν σοφίαν των καί προ παντός καί κυρίως ένα πολύτιμον θώρακα, δ δποΐος 
τον καθιστά ηθικώς καί πολιτικώς άτρωτον, άφοΰ πλέον καταργοΰνται τά αυλικά πα
ρασκήνια, έξοστρακίζονται οί, ούχί άσυνήθως, υπόπτου προελεύσεως καί προθέσεων 
Τιτουλάριοι καί άπαλάσσεται δ ρυθμιστής τοΰ πολιτεύματος τών συχνάκις κατα- 
ληφθέντων νά κλέπτουν οπώρας πραιτωριανών Ήρακλειδών.

'Ο έτερος Επαναστατικός θεσμός, δ οποίος ε’ισάγεται διά τοΰ Συντάγματος, εί
ναι τό Συνταγματικόν Δικαστήριον. Τό πολίτευμα στηρίζεται εις τήν αρχήν τής ένό
τητος. Ή  Κυβέρνησις, ή Βουλή, δ Βασιλεύς, ή Διοίκησις, τά Κόμματα ύποχρεοΰνται 
νά κινούνται εντός τών πλαισίων τά όποια διαγράφονται υπό τοΰ γράμματος καί τοϋ 
πνεύματος τών Νόμων.

Λόγος θεσπίσεως καί σκοπός τοϋ νεοεισαχθέντος θεσμοΰ είναι ή κατοχύρωσις 
τής Συνταγματικής νομιμότητος καί ό έλεγχος τής δραστηριότητας τών προαναφερθέν- 
των συλλογικών ή ατομικών οργάνων.

Μεταξύ τών αρμοδιοτήτων τοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι ή οιαπίστω- 
σις τυχόν καταχρήσεως ατομικών δικαιωμάτων, ή απαγγελία τής δποίας συνεπάγεται 
τήν στέρησιν τών δικαιωμάτων τούτων.

Έτέρα άρμοόιότης τοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου, πέραν τής προαναφερθεί- 
σης, είναι ή άσκησις έλέγχου περί τήν συγκρότησιν, λειτουργίαν, δράσιν καί τά 
οικονομικά τών κομμάτων. Ή  άρμοδιότης του αΰτη θά έπέβαινε πλατωνική, αν δεν ε- 
ξωπλίζετο διά τής δυνατότητος νά διαλύη τά Κόμματα μετά τήν διαπίστωσιν ότι 
ταϋτα υπηρετούν σκοπούς άντιδημοκρατικούς, τείνουν εις τήν ανατροπήν τοΰ υφι
σταμένου κοινωνικού καθεστώτος, ή έκθέτουν εις κίνδυνον τήν εδαφικήν ακεραιό
τητα τής Χώρας ή τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν.

Ή  σύνθεσις τοΰ Συνταγματικού Δικαστηρίου, απαρτιζόμενου έξ έπιλέκτων ά
νωτάτων Δικαστικών λειτουργών, Πανεπιστημιακών διδασκάλων, Δημοσίων άνδρών, 
διακριθέντων διά τό ήθος καί τό εργον των, πνευματικών άνθρώπων διακριθέντων διά 
τήν πολύτιμον πνευματικήν προσφοράν των, ώς καί διαπρεπών Κρατικών λειτουρ
γών, έγγυάται περί τοϋ επιτυχούς τρόπου έκπληρώσεως τής αποστολής του.

Διά τών όσων περί βελτιώσεων καί καινοτομιών τοΰ Νέου Συντάγματος ύπε- 
στηρίχθησαν, ελπίζομεν, ότι καί οί πλέον δύσπιστοι ή αυστηροί έκ τών κριτών του, θά 
δμολογήσουν ότι εργώδης κατεβλήθη προσπάθεια, επί τώ τέλει, όπως τό σχολιασθέν 
Σχέδιον Συντάγματος καθιστάμενον Καταστατικός Χάρτης τής Χώρας, άποβή ή α
σφαλιστική δικλείς, ή έπιτυγχάνουσα τήν έκτόνωσιν τών παθών καί τών οξυτήτων. Ή  
πυξίς ή μέλλουσα νά προσανατολίση τούς οίακοστρόφους τοΰ Έθνικοΰ σκάφους πρός 
τήν ένδεόειγμένην πορείαν του. ΤΙ χρυσή κιβωτός, ή μέλλουσα νά διαφύλαξη στορ-

.
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γικώς καί άποτελεσματικώς τάς παραδόσεις του ’Έθνους καί τάς παρακαταθήκας 
των κορυφαίων, διά μέσου των αιώνων, ηγετών του. Ό  ακοίμητος θεματοφύλαξ τών 
Εθνικών Ιδανικών καί τών Ελληνικών καί Χριστιανικών ιδεωδών, τα δποϊα προσ
διορίζουν το χρέος καί τήν μοίραν της Φυλής καί κατευθύνουν τήν ιστορικήν πο
ρείαν τού ’Έθνους μας προς τά άληθώς υψηλά πεπρωμένα του.

Δικαιούμεθα νά άναμένωμεν δτι δ Ελληνικός Λαός, δ όποιος από έτους καί 
πλέον άποδεικνύει δτι κοσμείται —  δταν εύρη φωτισμένους ήγέτας —  υπό ώριμότη- 
τος πολιτικής, υπό περινοίας καί περισκέψεως, υπό σοφίας καί υγιούς αισθητηρίου 
περί τό πολιτικώς δέον, θά άπαντήση, στεντωρεία τή φωνή, δι’ ένός μυριοστόμου 
καί γιγαντιαίου «ΝΑΙ» εις τό Σχέδιον Συντάγματος, τό όποιον άλλωστε άποτελεΐ ερ- 
γον του, έν σημαντικφ μετρώ, άφοΰ μετέσχε τής δημοσίας έπ’ αυτού συζητήσεως, 
ύπό τό φώς τής οποίας τελικώς τούτο διεμορφώθη, διά μιας πρωτοφανούς καί ϋπερ- 
βάσης τάς προσδοκίας συμμετοχής, διά τής αποστολής 5.000.000 περίπου προτάσε
ων πρός τήν Επιτροπήν Συντάγματος, πέραν τών συλλογικών υπομνημάτων ή τών 
δημοσίων διαλέξεων επί τού αυτού αντικειμένου.

Είμεθα βέβαιοι δτι δ Θεός τής Ελλάδος θά δμιλήση καί πάλιν διά στόματος 
τού Λαού της καί θά είπη τό :

«ΝΑΙ» εις τό φώς καί τό ΟΧΙ εις τό έρεβος.
«ΝΑΙ» εις τον πολιτισμόν καί ΟΧΙ εις τον σκοταδισμόν.
«ΝΑΙ» εις τήν άληθή Δημοκρατίαν καί ΟΧΙ εις τόν έρυθρόν δλοκληρωτισμόν.
«ΝΑΙ» προς τούς Εεροφάντας1 τού ιδεαλισμού καί ΟΧΙ εις τούς έρυθροχίτωνας έκ- 

προσώπους υλιστικού βαρβαρισμοΰ.
Οΰτω πράττων δ Ελληνικός Λαός θά είναι συνεπής πρός τόν αιώνιον εαυτόν του.
Εταχθη από την μοίραν του, πρό χιλιάδων έτών, είς τό σημεϊον συναντήσεως 

τριών ηπείρων δια να επενεργή ώς τεράστιος πνευματικός κυματοθραύστης τών σι- 
δηροφράκτων πάσης προελεύσεως καί πάσης άποχρώσεως βαρβάρων δρδών.

Δεν θα προδωση τον εαυτόν του, την Ιστορίαν του, τάς μυριάδας τών τετιμη- 
μένων νεκρών του, δ Ελληνικός Λαός.

Θά είπη τό «Ν A I ». Είναι μαθηματικώς βέβαιον.

ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΑΑΑ



ΕΠΙ ΤΩ, ΕΟΡΤΑΣΜΩ,
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΕΦΕΔΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 19ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ 

ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΓΡΑΜΜΟΝ ΚΑΙ ΒΙΤΣΙ

'Ο  Πρόεδρος τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής Κνβερνήσεως καί 
Υ π ουργός ’Εθνικής Ά μ ννη ς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΠ ΑΔΟΠ ΟΥΛΟΣ, 
επ’ ευκαιρία τοϋ ώς άνω εορτασμού, άπηύθυνε προς τον Ελληνικόν 
Λαόν τό κατοοτέρω μήνυμα :

κατα 
:αγκοσμίου

γωρίς νά όρρωδήση πρό των θυσιών, τον διεξήγαγε κατά τρόπον άψογον καί 
κατά κανόνα σχεδόν τόν μετουσίωσεν εις αποφασιστικόν σταθμόν τ?]ς παγκι 
ιστορίας. Παρόμοιον καύχημα ούδείς άλλος δύναται ν’ άποτολμήση.

Ταυτοχρόνως εορτάζωμεν τήν 19ην έπέτειον τής στρατιωτικής συντριβής τού 
ξενοκίνητου κομμουνιστικού συμμοριτισμού, δ οποίος επί τέσσαρα περίπου ετη έσκόρ- 
πιζε τόν θάνατον καί τήν καταστροφήν είς τήν προσφιλή μας Πατρίδα. Μόνον δσοι 
εζησαν τήν φοβέραν έκείνην περίοδον, έχουν πλήρη συνείδησιν τού έφιάλτου, τ̂ον 
όποιον έοοκίμασε τότε τό 'Έθνος. Έπρόκειτο περί μιας ωμής καί κυνικής άπο-

χίαν των τέκνων της —  καί μόνον αυτών —  έσωσε τήν Πατρίδα μας από τήν στυ
γνήν δουλείαν τού δλοκληρωτισμοΰ καί άπετέλεσε μίαν μεγάλην καί ιστορικής ση
μασίας νίκην διά τόν έλεύθερον κόσμον.

Ούδεμία δμως νίκη, όσονδήποτε μεγάλη, έχει αϋτάρκειαν. Χρειάζεται συνεχής

εύρέθησαν ρυθμισταί των τυχών τής ΕλλαΟος κατα τα τελευταία ε^η. Λυ,η ί] 
φύλισις έπέβαλεν ώς αναγκαιότητα τήν Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου.

Τώρα τό Ελληνικόν ’Έθνος, υπό τήν καθοδήγησιν τής Έπαναστάσεως, οίκοδο- 
μεΐ τάς προϋποθέσεις υγιούς καί ασφαλούς πολιτικής ζωής μέ τήν όργάνωσιν μιας Δη
μοκρατίας προοδευτικής, συγχρόνου, υπευθύνου καί μαχομένης σθεναρώς έναντίον 
παντός εχθρού της».

ΓΩσαύτως, ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ  
ΤΖΕΒΕΑΕΚΟΣ, δ Γενικός Γραμματείς τοϋ Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. ΙΩΑΝ Ν Η Σ Λ Α Δ Α Σ  και ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑ Κ Ε Λ Λ Α ΡΙΟ Υ, έξέδωσαν τάς κάτωθι 
'Ημερήσιας Διαταγάς :

Συμπληροΰνται, κατ’ αύτάς, 19 ετη από τής συντριβής τών Κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών είς Γράμμον καί Βίτσι. Καί τό ’Έθνος άποτίει φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης
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προς τούς ήρωϊκούς μαχητάς, οί όποιοι ύψωσαν τό γιγαντιαΐον ηθικόν ανάστημά των, 
ώς πελώριον κυματοθραύστην, ό όποιος άνέκοψε την καταστροφικήν, διά τό ’Έθνος, 
κάθοδον των από Βορρά έξορμούντων έρυθρών στιφών.

Τα Σώματα ’Ασφαλείας δεν θά ήτο δυνατόν να άπουσιάσουν έκ των πανηγυρι
κών εκδηλώσεων επί τή προαναφερομένη 19η έπετείφ τής Εθνικής Νίκης.

Έπί τοσούτψ μάλλον, καθ’ δσον καί ή ίδική των προσφορά αίματος, θυσιών καί 
αγώνων, διά την συντριβήν τών συμμοριτών ύπήρξεν ιδιαιτέρως σημαντική καί άπε- 
τέλεσε πολύτιμον συμπαράστασιν εις τάς ήρωι'κάς προσπάθειας τοΰ ’Εθνικού μας 
Στρατού.

’Αλλά, ταυτοχρόνως πρός την ώς άνω επέτειον έορτάζομεν την ημέραν τοΰ 
εφέδρου πολεμιστοΰ καί τής Πολεμικής ’Αρετής τών Ελλήνων.

Είναι, ίστορικώς, αποδεδειγμένος ό τεράστιος ρόλος τον όποιον διεδραμάτισε, 
κατά τούς ’Εθνικούς μας αγώνας, ή μεγάλη μάζα τών πολεμιστών μας. ’Εκείνων οί 
όποιοι, εις κρίσιμους, διά τό ’Έθνος στιγμάς έκλήθησαν υπό τάς Σημαίας καί έτέθη- 
σαν υπό τάς διαταγάς τών μονίμων στελεχών τού Στρατεύματος, διά νά γράψουν Ο
λοι όμοϋ νέας σελίδας υπέροχου ανδρείας, άφθάστου ηρωισμού, ανυπερβλήτου ψυχικού 
μεγαλείου καί άφθίτου δόξης καί νά πλουτίσουν οι’ αυτών τήν ύπέρλαμπρον μακραίω
να Ελληνικήν Ιστορίαν.

Ιδού διατί είναι επιβεβλημένη, ώς ύψηλόν ’Εθνικόν καθήκον, ή άπότισις φόρου 
αιώνιας τιμής πρός τόν έφεδρον πολεμιστήν.

Τιμώμεν όμως, ώς προελέχθη καί τήν Πολεμικήν ’Αρετήν τών Ελλήνων.
Καί είναι ή Πολεμική Αρετή τών Ελλήνων τό πολύτιμον κρηπίδωμα έπί τοΰ 

οποίου, δ̂ιά μέσου τών χιλιετηρίδων τής Ιστορίας μας, έστηρίχθη ό δυναμισμός τής 
φυλής. Ή  εφεσις πρός τό ώραϊον. Ή  ροπή πρός τό ύψηλόν. ΤΙ κλίσις πρός τό φιλοσο- 
φεΐν. Ή  αγάπη πρός τάς καλάς Τέχνας. Ή  λατρεία πρός τήν ’Ελευθερίαν. Ή  απέ
ραντος δημιουργική ικανότης. Τό δόγμα τοΰ εύ ζεΐν καί ένδόξως θνήσκειν ώς καί 
πάσα άλλη αρετή τοΰ Ελληνικού γένους.

Πέραν τών ανωτέρω ιδιοτήτων της ή Πολεμική ’Αρετή τών Ελλήνων, έχει 
εν, ακόμη, χαρακτηριστικόν γνώρισμα, έξεδηλώθη, πάντοτε, εις περιπτώσεις άμυντι- 
κής καί ούχί επιθετικής προσπάθειας τοΰ ’Έθνους.

Ό  Έλλην, φύσει ακαταγώνιστος μαχητής, έπί τοΰ πολεμικού πεδίου, χάρις 
εις ένα ’ Ιδεώδη συγκερασμόν άφθάστου πνευματικής υπεροχής καί ασύγκριτου  ̂ψυ
χικού σθένους, ουδέποτε έξεμεταλλεύθη τήν πολεμικήν του αρετήν καί ιδιοφυίαν οι’ 
επιθετικούς σκοπούς.

Παράδοσις ’Εθνική είναι ή άμυνα.
Αμυνα υπέρ βωμών καί εστιών. Υπέρ ιερών καί Οσίων. Υπέρ τών άκαταλύ- 

των ηθικών αξιών αί όποίαι, εις τό σύνολόν των, Ελληνικήν έχουν τήν καταγωγήν, 
'ϊπέρ τοΰ πολιτισμού, ό όποιος είναι δημιούργημα Ελληνικόν, αλλά κτήμα όλων τών, 
χάρις εις αυτόν, προηγμένων λαών.

ΤΙ Θεία Πρόνοια, ιστορικήν υπηρετούσα αναγκαιότητα έτοποθέτησε τό Ε λ
ληνικόν γένος έπί τοΰ σημείου συναντήσεως τριών ’Ηπείρων. Καί έπροικοόότησεν αύ- 
το οια^τοΰ προνομίου νά είναι ό δημιουργός καί θεματοφύλαξ, ταυτοχοόνως, τών 
πλέον ωραίων, εύγενών καί υψηλών ιδεών τάς όποιας έγέννησε τό ανθρώπινον' πνεΰ- 
μα, χαριν τοΰ ελευθέρου κόσμου έν τψ συνόλψ του.

, Έν^τή συμπληρώσει τοΰ ιστορικού της ‘χρέους ή Ελλάς ύπερημύνθη πάντοτε, 
μεσφ μιας ατερμονος άλύσεως ένδοξων αγώνων καί μεγάλων έποποόίών τής έλευ- 
Οεριας, ενάντιον τής σιδηροφράκτου βίας καί έθριάμβευσε. Τοΰ πολιτισμού έναντί- 
ον^τοΰ βαρβαρισμοΰ καί ένίκησε. Τής ιδέας,, έναντίον τής ύλης καί έμεγαλούργησε. 
1ης αληθούς όημ,οκρατιας, ενάντιον του πάσης άποχρώσεο^ς ολοκληρωτισμού καί έ- 
πεκρατησε. r
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Κατά τήν διάρκειαν των επικών της αγώνων ή Ελλάς μικρά έναντι κολοσσι
αίων αντιπάλων, άοπλος συγκριτικώς προς τους πάνοπλους έχθρούς της, συνέτριψε 
τάς όρδάς των καί έκονιορτοποίησε τήν λογικήν των αριθμών. Διότι έναντι τοϋ απεί
ρου δγκου σιδήρου καί χάλυβος παρέταξε τήν άδάμαστσν ψυχήν τών μαχητών της. 
Έναντι τής στυγνής υλικής δυνάμεως, τό υψιπετές πνεϋμα.

Οί Ελληνικοί αγώνες, διά μέσου τών ατελεύτητων αιώνων τής Ιστορίας μας 
αντιγράφουν άλλήλους, τόσον από άπόψεως περιεχομένου δσον καί από άπόψεως απο
τελέσματος. Δηλαδή οί “Ελληνες έπολέμησαν πάντοτε, αμυνόμενοι τών εύγενεστέρων 
καταχτήσεων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, διά λογαριασμόν τής άνθρωπότητος. Καί 
πάντοτε ένίκησαν. Καί δταν, ποτέ, προσκαίρως ήττήθησαν καί τότε κατήγαγον ηθικήν 
ΝΙΚΗΝ. Διότι έδίδαξαν στην ανθρωπότητα τήν αξία τοΰ «έντίμως άγωνίζεσθαι καί ή- 
ρωϊκώς πίπτειν» προμαχοϋντες τών αιωνίων καί άκαταλύτων αξιών τοΰ Έλληνικοΰ 
καί Χριστιανικού πολιτισμού. Καί κατά τήν στιγμήν τής πτώσεώς των ύψώθησαν 
εις φωτεινά μεταίωρα αίιονίου δόξης καί μεγαλείου.

Τό «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» ύπήρξε τό αιώνιον καί θεμελιώδες δόγμα τής Πολεμικής 
’Αρετής τών Ελλήνων. Τό αιώνιον δχι προς τάς δυνάμεις τοΰ σκότους.

Τό έβροντοφώνησαν εις ολας των τάς παραλλαγάς οί ημίθεοι τών Θερμοπυλών 
καί οί Μαραθωνομάχοι. Οί Γίγαντες τών Πλαταιών καί οί Σαλαμινομάχοι. Οί Η ρωι
κοί όπερασπισταί τής Βασιλίδος τών Πόλεων καί οί Πολεμάρχοι τοΰ 1821. Οί Σταυραε- 
τοί τής ’Αλβανίας καί οί ηρωικοί ύπερασπισταί τής Κούλας καί τοΰ Ροΰπελ. Οί ανυ
πέρβλητοι μαχηταί τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι. Οί υπέροχοι ύπερασπισταί τής γαλα
νής Ελευθερίας, έναντι τοΰ Έρυθροΰ 'Ολοκληρωτισμού, οί όποιοι συνέτριψαν τάς, έξ 
Ελληνοφώνων ορδών, προφυλακάς τοΰ διεθνοΰς κομμουνισμού καί ύψωσαν τό Λάβα- 
ρον τής ενόπλου άντιστάσεως κατ’ αύτοΰ, παρασχόντες ούτως υψηλόν παράδειγμα προς 
μίμησιν υπό τών αληθώς ελευθέρων Λαών.

Συνεπής δ Εθνικός μας Στρατός πρός τήν ύπερτρισχιλιετή ’Εθνικήν μας πα· 
ράοοσιν άντιστάσεως πρός τάς καταλυτικάς, τής ελευθερίας, τής ανθρώπινης άξιο- 
πρεπείας καί τοΰ πολιτισμού, δυνάμεις, έβροντοφώνησε, διά μίαν είσέτι φοράν, τήν 
21 ΑΠΡΙΛΙΟΧ 1967, τό Ο Χ Ι ,  ένα πελώριον καί αποφασιστικόν Ο Χ Ι ,  πρός τάς 
δυνάμεις τοΰ έρυθροΰ δλοκληρωτισμοΰ καί τοΰ εθνοκτόνου όιχασμοΰ, αί δποΐαι άπηρ- 
γάζοντο τόν όλεθρόν τής Πατρίδος.

Ύπήρξεν ή Εθνοσωτήριος πρωτοβουλία τοΰ Έθνικοΰ μας Στρατοΰ, τό καλλίτε- 
ρον μνημόσυνον υπέρ τών ψυχών καί τής μνήμης τής Στρατιάς τών Ηρωικών υπε
ρασπιστών τής τιμής τής Πατρίδος από τών παναρχαίων χρόνων μέχρι τοΰ Γράμμου 
καί τοΰ Βίτσι.

Ύπήρξεν ή συμμόρφωσις πρός τήν επιταγήν τών ιερών σκιών τών αθανάτων νε
κρών μας καί τήν ιστορικήν μοίραν τής υπέροχου φυλής μας.

“Ας στρέψωμεν εύγνώμονα τά βλέμματα τής. ψυχής μας πρός τούς αθανάτους υ- 
περασπιστάς διά μέσου τών αιώνων, τής Ιδέας ή δποία λέγεται Ε Λ Λ Α Σ  καί άς 
κλίνα εύλαβώς τό γόνυ πρό τοΰ πανθέου τών ’Εθνικών μας ηρώων καί ημιθέων.

άς φωτίζεται ή Εθνική μας πορεία υπό τών ’Εθνικών Ιδανικών, υπέρ ών

’Αξιωματικοί καί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας,
Έπί τή συμπληρώσει 19 ετών από τής συντριβής τών κομμουνιστοσυμμορι- 

τών εις τόν Γράμμον καί τό Βίτσι, εύγνώμονα άς στρέψωμεν τήν σκέψιν μας εις 
τούς ηρωικούς νεκρούς μας, οί όποιοι, προμαχοϋντες τών αιωνίων καί άκαταλύτων

ήγωνίσθησαν.
Ζ ή τ ω ή Έ  λ λ ά ς . Ό  ’Υπουργός 

Π. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ
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ιδανικών της αθανάτου φυλής μας, συνέτριψαν κατά κράτος τάς δρδάς τών κομμουνι
στών καί παρέσχον εις ήμάς τό δικαίωμα νά χναπνέωμεν τήν ζείδωρον αύραν της 
Ελευθερίας. Οί άγωνισταί του νεωτέρου Εθνικού ’Έπους τού Γράμμου, διά της αυ
τοθυσίας των καί της ένεκα ταύτης συντριβής τών συμμοριτών, διεμήνυσαν εις δλην 
τήν 'Γφήλιον δτι ό τόπος, 6 όποιος ονομάζεται ΕΛΛΑΣ, δεν είναι δυνατόν ποτέ νά 
θρέψη καί νά γαλούχηση τάς ύαινας τού διεθνούς κομμουνισμού.

Εθνικός Στρατός καί Σώματα Ασφαλείας, αλλά καί δλοι οί “Ελληνες, δσοι πι
στεύουν εις τήν ίεράν αποστολήν τής αιώνιας Ελλάδος, ήγωνίσθησαν, από κοινού, 
κατά τό διάστημα 1946 - 1949 καί διέσωσαν τό ’Έθνος έκ βεβαίου άφανισμοΰ. Στα
θμός αληθώς Ιστορικός ή νίκη τών ’Εθνικών Δυνάμεων εις τόν Γράμμον. Μία νέα καί 
λαμπρά σελίς έγράφη εις τήν χρυσότομον 'Ιστορίαν της Πατρίδος μας.

Τήν νίκ,ην εκείνην καί τήν διά μέσω τών αιώνων διακριθείσαν Πολεμικήν Α 
ρετήν τών Ελλήνων, χαρμοσύνως σήμερον έορτάζομεν. Καί πράττομεν τούτο διότι έ- 
χομεν ιερόν καθήκον νά άναμιμνησκώμεθα τών κρίσιμων ιστορικών σταθμών μας καί 
νά άποτίωμεν φάρον τιμής καί ευγνωμοσύνης εις τάς ψυχάς τών νεκρών μας, δλων 
τών γενεών.

Κατά τήν έποχήν ταύτην, τής Εθνικής αναδημιουργίας τής Ελλάδος, άς προ- 
χωρήσωμεν άπαντες θαρραλέως εις τόν ιερόν στίβον τού καθήκοντος πιστοί εις τά 
πεπρωμένα τής φυλής μας καί άξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων.

Γεννηθέντες εις τήν χώραν τού Φωτός καί τού Πολιτισμού, διά τής αύστηράς 
προσηλώσεώς μας εις τά αιώνια ιδανικά τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού καί τής 
συνεχούς έπαγρυπνήσεώς μας, θά γίνωμεν οί δημιουργοί μιας νέας Ελλάδος, τής 
Ελλάδος τών ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Οί βωμοί τής Ελευθερίας δέν οίκοδομοΰνται μέ χρυσόν καί άργυρον, αλλά με 
Οστά καί σάρκας ηρώων. Καί οί "Ελληνες υπήρξαν καί είναι ήρωες. Καί ώς "Ελλη
νας έν προκειμένψ νοοΰμεν δλους έκείνους οί όποιοι αγαπούν καί πονούν τήν μικράν, 
άλλά τρισένδοξον αυτήν γωνίαν τής γής.

Αξιωματικοί καί άνδρες τών Στομάτων Ασφαλείας.
Συνεχίσατε τό εργον τών παλαιών συναδέλφων σας καί αγρυπνείτε. Έστέ πάν

τα έτοιμοι. 'II Εθνική Επαναστατική Ινυβέρνησις σάς περιβάλλει μέ απόλυτον έ- 
μπιστοσύνην. Μέ συναίσθησιν ευθύνης ας έργασθώμεν άπαντες διά τήν νέαν Ε λ
λάδα. Διά τόν λόγον αυτόν έγινεν ή Έπανάστασις τής 21ης Απριλίου 1967. Καί 
θά πρέπει άπαντες νά μοχθήσωμεν διά νά έπιτευχθούν εις τό ακέραιον οί σκοποί της.

Ή  Έλάς προώρισται νά ζήση καί θά ζήση. Τό έγγυώνται αί Έθνικαί ’Ένοπλοι 
Δυνάμεις καί τά Σώματα Ασφαλείας.

Ζήτιοσαν αί Έθνικαί “Ενοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα Ασφαλείας.
Ζήτω ή 21η Απριλίου 1967.

Ό  Γεν. Γραμματενς 
I. ΛΑΔΑΣ

Έπ’ εύκαιρίφ τού έορτασμοΰ τής Πολεμικής Αρετής τών Ελλήνων, τής ήμέ- 
ρας τού Εφέδρου Πολεμιστοΰ καί τής 19ης επετείου από τής συντριβής τού κομμου- 
νιστοσυμμοριτισμοΰ εις τόν Γράμμον καί τό Βίτσι, εύγνωμόνως άς στρέψωμεν τάς 
σκέψεις μας είς τούς άνδρας τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλεί
ας, οίτινες, άγωνισθέντες μέ σθένος καί αύταπαρνησιν, ένίκησαν κατά κράτος τάς 
κομμουνιστικές δρδάς καί συνετέλεσαν ούτως είς τήν σωτηρίαν τής φιλτάτης μας 
Πατρίδος.
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Φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης είς τάς ψυχάς των άθανάτων νεκρών μας τής 
έπόχής εκείνης άς άποτίσωμεν εύλαβώς, διότι τό αίμα έκείνων έπνιξε τά μίσθαρνα 
όργανα τοϋ ξενοκίνητου κομμουνισμού καί έχάρισεν είς ημάς τό πολυτιμότερον αγαθόν, 
τήν ελευθερίαν. Καθήκον μας ιερόν καί έπιτακτικόν, ή άνάμνησις καί ή τιμητική ε- 
ςαρσις των θυσιών των αγωνιστών έκείνων, διότι διά τής αυτοθυσίας των διέσωσαν, 
ώς έκ θαύματος, τό Ελληνικόν ’Έθνος.

Εις τάς διαμαρτυρίας των «ειρηνιστών» κομμουνιστών, δτι δήθεν διά τών τοι- 
ουτων εορτών, έπιθυμοΰμεν τήν «αναζωπύρωση τών εμφυλίων παθών», άπαντοϋμεν 
με τά εξής ερωτήματα:

Ποια είναι τά έμφύλια πάθη; Μήπως ή επική έξόρμησις, ήτις ήρχισε τό 1912 
διά τήν άπελευθερωσιν τού Ελληνισμού; Μήπως ή μεγαλειώδης εκστρατεία είς τήν 
Μ. Ασίαν; Η μήπως ο θρύλος τού 1940 - 1941;

Αναντιρρήτως, δταν οί κομμουνισταί ομιλούν διά «Αναζωπύρωση έμφυλίων πα
θών», έννοούν τούς τρεις κομμουνιστικούς γύρους, οί οποίοι ώδήγησαν τό “Εθνος μας 
είς τό χείλος τής αβύσσου, αίματοκύλησαν τήν Πατρίδα μας καί προεκάλεσαν ποτα
μούς δακρύων είς χιλιάδας Ελληνικών οικογενειών.

Λησμονούν, ασφαλώς, ή θέλουν νά λησμονούν οί κομμουνισταί δτι ή Πολεμική 
Αρετή τών Ελλήνων, δεν περιορίζεται μόνον είς τήν νίκην τού ’Έθνους κατά τής 
έξωθεν κομμουνιστικής εισβολής. 'Οπωσδήποτε, βεβαίως, καί μόνον ή νίκη αύτη 
θά ήτο αρκετή διά νά κατάδειξη τό μέγεθος τής Πολεμικής. ’Αρετής τών Ελλήνων. 
Καί ανήκει είς τήν νίκην αυτήν πάσα τιμή καί δόξα. Ά λλ ’ δμως δ εορτασμός τής 
ημέρας αυτής, αφορά είς τήν άπόδοσιν τής όφειλομένης τιμής καί ευγνωμοσύνης είς 
δλους τούς “Ελληνας, δλων τών γενεών.

Ο θρίαμβος τών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τών Κ) συμμοριτών είς τάς άπροσίτους 
κορυφας τού Γράμμου καί τού Βίτσι, είναι χρονικώς ή τελευταία έκφρασις τής Πο
λεμικής Αρετής τών Ελλήνινν. Δεν είναι δμως ή μοναδική. Πρό αυτής ύπάρχει μία 
'Ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων, πλούσια είς πράξεις γενναιότητες, ηρωισμού καί 
άφοσιώσεως είς τήν έννοιαν τής Πατρίδος, τής ’Ελευθερίας, τής Δικαιοσύνης καί τή  ̂
αξιοπρέπειας. Απο τάς Θερμοπύλα,ς καί τον Μαραθώνα μέχρι τήν Πίνδον, τό ’Έλ 
Άλάμεϊν καί τόν Γράμμον, υπάρχει μια θαυμαστή συνέχεια έξαιρέτων πολεμικών 
πράξεων, αΐτινες αναβιβάζουν τήν Πολεμικήν ’Αρετήν τών Ελλήνων είς τά υψη τού 
πρωτοφανούς καί τού μυθικού.

Καί αυτήν άκριβώς τήν Πολεμικήν ’Αρετήν τιμώμεν σήμερον. “Αν είς τόν έορ- 
τασμόν αυτόν ύπάρχη καί τό “Επος Γράμμος —  Βίτσι, δεν πταίομεν ήμεΐς. Πταίουν 
οί κομμουνισταί, οί όποιοι προεκάλεσαν τόν Γράμμον, δηλαδή τήν έναντίον τού ’Έθνους 
προδοσίαν. ’Οφείλουν νά γνωρίζουν οί κομμουνισταί δτι ή Ελληνική 'Ιστορία δεν 
είναι κομμουνιστική έγκυκλοπαιδεία, είς τήν όποιαν τό έν έτος δ Στάλιν ύμνεΐ- 
ται ώς Θεός καί τό επόμενον ουδέ κάν τά όνομά του άναφέρεται.

Τά “Εθνος θά διατηρήση τήν 'Ιστορίαν του, διότι είναι ή πλέον λαμπρά ιστο
ρία. Καί ή Πολεμική 'Ιστορία τών Ελλήνων, είδικώτερον, ή δποία τοσοΰτον άρτίως 
έξετέθη είς τήν υπό τοϋ Γενικού Επιτελείου Στρατού δργανωθεϊσαν έκθεσιν Ζαππείου 
καί τήν όποιαν έπεσκέφθησαν χιλιάδες Ελλήνων, αλλά καί ξένων Τουριστών, άρί- 
στας άποκομίσαντες εντυπώσεις, αποτελεί αναντιρρήτως τήν καλυτέραν εκφρασιν 
τής Πολεμικής ’Αρετής τών 'Ελλήνων, θά  έχη πάντοτε μνήμην ή Ελλάς, διότι αυ
τή διδάσκει καί φωτίζει καί διά τό σήμερον καί διά τό αύριον.

Τόν Αύγουστον τού 1949 είς τόν Γράμμον καί τό Βίτσι έγράφησαν άθάνατοι 
σελίδες δόξης καί αυτοθυσίας. Είς τήν χρυσότομον ιστορίαν τοϋ Ελληνισμού ήνοίχθη 
ενα νέον κεφάλαιον, φέρον ώς επικεφαλίδα τάς λέξεις: «ΓΡΑΜΜΟΣ —  Β ΙΤΣΙ —  
Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ». Καί δεν άπέθανεν ή Ελλάς, δπως δεν άπο-
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θνήσκουν καί δέν καταλύονται τά αιώνια ιδανικά, τής άνθρωπότητος, τά ακατάλυτα 
ιδανικά τοΰ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Ό  Εθνικός Στρατός μας, δ όποιος τό 1949 είπεν εις τον Γράμμον τό τρίτον 
«ΟΧΙ» εις τόν διεθνή Κομμουνισμόν, τήν 21ην ’Απριλίου 1967, ήναγκάσθη έκ των 
πραγμάτων νά εϊπη τό τέταρτον «ΟΧΙ» εναντίον τοΰ κομμουνισμού καί τής φαυλο- 
κρατίας. Ή  έπέμβασις ήτο χρέος Εθνικόν, καθήκον ιερόν πρός τάς χιλιάδας των 
νεκρών μας, οί όποιοι καθηγίασαν διά τοΰ τίμιου αίματός των τήν ίεράν γήν τής 
Ελλάδος. Αί Έθνικαί ’Ένοπλοι Δυνάμεις καί ή εξ αυτών ’Εθνική Επαναστατική 
Κυβέρνησις διέσωσαν τήν Ελλάδα έκ βεβαίου άφανισμοΰ καί άνέλαβον τήν εύθύ- 
νην τής περισυλλογής τών ερειπίων καί τής έξ αυτών άνασυγκροτήσεώς της. ΔΓ αύ- 
τόν τόν λόγον ή 21η ’Απριλίου 1967 είναι ιστορικός σταθμός Εθνικής άναπλάσεως.

Έ φ ’ δσον υπάρχουν Έθνικαί ’Ένοπλοι Δυνάμεις καί Σώματα ’Ασφαλείας, τά 
πυρά τών «ειρηνιστών» κομμουνιστών ουδόλως μάς πτοούν. Τά τείχη είναι άπόρθη- 
τα, ακλόνητα, ακατάλυτα. Δέν υπάρχουν πλέον Κερκόπορται καί Έφιάλται. Οί Μή- 
δοι δέν θά διαβοΰν. Αί Έθνικαί ’Ένοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας έπα- 
γρυπνοΰν. ’Έχουν γνώσιν οί φύλακες καί γρηγοροΰν. Ή  21η ’Απριλίου τό απέδει
ξε. Καί θά άποδειχθή έκ νέου, έφ’ δσον ήθελεν εις τό μέλλον χρειασθή.

Εις τόν Ελληνικόν χώρον δέν υπάρχει θέσις διά τόν κομμουνισμόν. Ούτε διά 
τούς συνοδοιπόρους του. "Ολοι αυτοί δέν έχουν αύριον. ’Αποτελούν μόνον τό χθές. Τό 
θαμμένον διά πάντα χθές. Τό Ελληνικόν αύριον οίκοδομεΐται σήμερον υπό τής ’Ε
θνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεώς. Καί θά είναι ένα αύριον λαμπρόν, προοιώνι
ζαν μίαν ΜΕΓΑΑ1ΙΝ ΕΛΛΑΔΑ. Τήν ΕΛΛΑΔΑ τών ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Ζήτωσαν αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας.
Ζήτω ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις.

‘ Ο  Α ρ χ η γ ό ς
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ε Λ Λ Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ω Ν
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Η Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Α
***************************************************

Τήν πρωίαν της 13ης Αύγουστου αυτοσχέδιος βόμβα έξερράγη εϊς το 31ον χι- 
λιόμετρον της λεωφόρου ’Αθηνών —  Σουνίου μέ στόχον τό αύτοκίνητον τό όποιον με
τέφερε τον Πρωθυπουργόν π. Γεώργιον ΙΙαπαδόπουλον.

Κατά τον αυτόν χρόνον έτέρα βόμβα εξερρηγνύετα κάπου εις τάς ’Αθήνας.
Καί ταυτοχράνως πρός τάς δύο εκρήξεις, ΰπο των Ελληνικών.... αντιστασια

κών κύκλων των Παρισίων μετεδίδετο, πρός τά είδησεογραφικά Πρακτορεία, ή πλη
ροφορία κατά τήν οποίαν αί Άθήναι εφλέγοντο άπ’ άκρου εις άκρον.

Εκ τών ανωτέρω προκύπτουν, άβιάστως, τά έξης:
Πρώτον: Σκοπός, έκείνων οΐ όποιοι εμμέσως καί αμέσως επυροδότησαν τήν βόμ

βαν τής λεωφόρου ’Αθηνών —  Σουνίου, ήτο ή δολοφονία τοΰ κ. Πρωθυπουργού.
Δεύτερον: Έπεδιώχθη ή δημιουργία γενικωτέρου κλίματος αναταραχής εις 

τήν πρωτεύουσαν, δΓ εσωτερικήν καί εξωτερικήν έκμετάλλευσιν.
Τρίτον: Ή  δλη συνυηιοσία ήτο γνωστή εις... ελληνικούς κύκλους τού εξωτερι

κού, πριν ή έκραγοϋν αί βόμβαι.
Αλλά αι ανωτέρω διαπιστώσεις προέκυπτον ώς τό άναγκαΐαν αποτέλεσμα μιας 

λογικής επεξεργασίας τών αντικειμενικών δεδομένων τής πρώτης στιγμής.
Τύχη αγαθή, ό φυσικός αυτουργός τής δολοφονικής, κατά τοΰ κ. Πρωθυπουρ

γού, απόπειρας συνελήφθη εντός ελάχιστου χρόνου από τής άνανδρου πράξεώς του. 
Καί έπηκολούθησεν άνάκρισις. Ή  διεξαχθεΐσα έρευνα έφώτισε, πλήρως, δλας τάς 
πτυχας τοΰ σκοτεινού και απαίσιου εγκλήματος τής συνωμοτικής όργανώσεως τών 
τρομοκρατών άνθελλήλων τοΰ έσωτερικοΰ καί εξωτερικού.

Καί ήδη έχουν καταστή γνωστά τά ελατήρια καί οί σκοποί τού εγκλήματος. Τά 
χρηματικά καί άλλα μέσα τά όποια διετέθησαν διά τήν επιτυχίαν τοΰ έγχειρήματος. 
Αί πόλεις τοΰ έξωτερικοΰ είς τάς οποίας έξυφάνθη ή συνωμοσία. Ή  προέλευσις τών 
υλικών πόρων διά τών όποίιυν ήμείφθη ό μισθωτός δολοφόνος.

Καί προ παντός καί κυρίως οί άνθρωποι μετά τών οποίων ό Παναγούλης είχεν έ- 
παφας εις το εξωτερικόν και οι οποίοι, προφανώς, ώπλισαν τήν δολοφονικήν χεΐραν 
του, οια τής επιρροής την οποίαν ησκουν επ αύτού, ο εγκληματικός εγκέφαλός των, 
ή νοσηρά ψυχοσύνθεσίς των, ή διεφθαρμένη συνείδησίς των καί τά οικονομικά των μέσα. 
Είδικώτερον αύτοπροεβλήθη είς τό προσκήνιον τής δλης δησώδους ύποθέσεως είς άν
θρωπος, τού οποίου η στάσις απετεκεσε θλιβεραν παραφιννιαν συγκρινομένη πρός τάς 
αντιδράσεις τάς όποιας προεκάλεσεν έν Έλλάδι, αλλά καί επί παγκοσμίου κλίμακος 
ή δολοφονική απόπειρα.

Πρόκειται περί ενός άφρονος, άρνησιπάτριδος, ανερμάτιστου καί ηθικώς άδιστά- 
κτου ατόμου, τοΰ όποιου ό άνευ ορίων πολιτικός τυχοδιωκτισμός καί ή Ήροστράτειος 
νοοτροπία έξώθουν τήν Ελλάδα είς τον έκσοβιετισμόν καί είς τήν καταστροφήν έκ 
τής οποίας τήν διέσωσεν η Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου τήν τελευταίαν μόλις 
στιγμήν. Αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποιον ο ύ ' δ έ π ο τ ε  σ υ ν ε χ ώ ρ η σ ε  τήν 
Έπανάστασιν καί τόν πρωτεργάτην της. Δέν τού έπέτρεψαν τήν όλοκλήρωσιν τού έρ
γου του.

Ημείς δεν εχομεν λογους να αποσιωπήσωμεν τό δνομα αυτού τοΰ κυρίου, άφοΰ
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δ ίδιος, κατά παλαιάν προσφιλή του μέθοδον καί άντιστασεως μη οΰσης, επεζητησε, 
διά των γνωστών εκ του εν Στοκχόλμη οχυρού του δηλώσεων του, νά κάλυψη τόν έ
νοχον καί νά τόν θέση ύπό τήν προστασίαν του.

Είναι δ πολύς κ. Άνδρέας, δ όποιος έξήρεν ώς «ηρωικήν πράξιν» τήν έπονείδι- 
στον ενέργειαν τοΰ Παναγούλη.

'Ωμιλήσαμεν προηγουμένως, μόλις, περί προσφιλούς μεθοδου τοΰ κ. Ανδρέα. 
Καί ύπενθυμίζομεν δτι κατά τήν εποχήν τής περίφημου δίκης τοΰ «ΑΣΠΙΛΑ», δταν 
ψιθυριστό έπιθανολογεΐτο ή ένοχή τοΰ έν λόγω κυρίου, έσπευσεν ούτος διά μιας θεα
τρικής όσον καί διθυραμβικής παρουσίας εις τήν αίθουσαν τοΰ Δικαστηρίου νά έπισφρα- 
γίση τάς υποψίας, διά μιας οίωνεί δμολογίας καί νά θέση· ύπό τήν προστασίαν του 
— δχι μόνον ύπό τήν ’Αρχηγίαν του —  τούς κατηγορουμένους.

Προέβη τότε εις τό διάβημά του, απολύτως βέβαιος διά τήν άτιμωρησίαν, περί 
τής οποίας ήγγυατο ή πλήρης ανυποληψία καί ανυπαρξία τοΰ Κράτους. Έπετίθετο 
ώς άλλος Δόν Κιχώτης έναντίον ανεμομύλων.

Επανέρχεται σήμερον εις τήν προσφιλή μέθοδόν του. Έκ τοΰ ασφαλούς καταφυ
γίου του εις Στοκχόλμην, επιτίθεται ούσιαστικώς κατά τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, κα
λύπτει τόν Παναγούλην, εξυμνεί ώς ήρωϊκήν τήν έπαίσχυντον πράξιν του καί υιοθετεί 
τό έγκλημα ώς μέσον πολιτικής έπικρατήσεως.

Καί διερωτάται κανείς: Μά σήμερον έχομεν Κράτος; Κράτος ισχυρόν καί εύΟ- 
πόληπτον; Πώς τολμά; 'Απλούστατα ή έξ Ελλάδος μέχρι Στοκχόλμης άπόστασις με
ρικών χιλιάδων χιλιομέτρων τοΰ παρέχει αίσθημα ασφαλείας καί δυνάμεως.

Ή  πλήρης έλλειψις ηθικής συνειδήσεως άπαμβλύνει τήν μνήμην του, διαγράφει 
έκ τοΰ λεξιλογίου του τήν λέξιν «ευγνωμοσύνη» καί τοΰ έπιτρέπει νά λησμονήση τάς 
πολλαπλάς ευεργεσίας καί τήν γενναιόφρονα στάσιν τής Εθνικής Κυβερνήσεως έ
ναντι του.

Ή  απόλυτος, έξ άλλου, ανυπαρξία ανδρισμού καί αισθήματος τιμής τοΰ παρέχει 
τήν άνεσιν νά λησμονή, άνευ τύψεων ή δισταγμών τάς μετά δακρύων ύποσχέσεις 
πρός τόν ’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως ·κ. Στυλιανόν Παττακόν καί τόν προς 
Αυτόν δοθέντα λόγον τής... τιμής του, περί τοΰ δτι ουδέποτε θά στραφή, έκ τής αλ
λοδαπής, καθ’ οίονδήποτε τρόπον έναντίον τής Ελλάδος.

'Π εις βάρος τοΰ κ. Πρωθυπουργού απόπειρα δολοφονίας έ β ύ θ ι σ ε τό Παν
ελλήνιον εις τ ή ν θ λ ί ψ ι ν , διότι άπεκαλύφθη δι’ αυτής δτι έστω καί μία μικρά 
όμάς Ελληνοφώνων ανθελλήνων έπέλεξε καί υίοθέτησεν ώς μέσον πολιτικής έπικρα
τήσεως τήν δολοφονίαν. Καί είναι ή δολοφονία γενικώς καί ή πολιτική τοιαύτη είδι- 
κώτερον ώς σύλληψις καί ώς έκτέλεσις έντελώς ξένη πρός τάς ύψηλόφρονας περί άν- 
ταγωνισμοΰ, πολιτικοΰ ή άλλου, αντιλήψεις καί τό ίπποτικόν πνεύμα τής συντρι
πτικής πλειοψηφίας τοΰ Ελληνικού Λαοΰ.

Ά λλ ’ ή ύπό τών γνωστών... αντιστασιακών κύκλων έπιχειρηθεΐσα διά χειράς 
Παναγούλη απόπειρα δεν είχε μόνον δυσμενείς έπιπτώσεις. Είχε καί εύεργετικάς 
προεκτάσεις.

Ειδικώτερον άπετέλεσεν άδιάσειστον άπόδειξιν περί τοΰ δτι καί οί έλάχιστοι άν- 
τιστρατευόμενοι, δι’ ίδιοτελεϊς βεβαίως σκοπούς, τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν, δέχονται 
καί αναγνωρίζουν τήν έξέχουσαν ηγετικήν καί γενικωτέραν σημασίαν τής προσω- 
πικάτητος τοΰ Έθνικοΰ μας Κυβερνήτου καί τόν σπουδαΐον ρόλον του εις τήν εύ
ρυθμον καί αποδοτικήν λειτουργίαν τής Κρατικής μηχανής.

Έξ άλλου ή άποτυχοΰσα απόπειρα έδωσε τήν ευκαιρίαν εις τόν Ελληνικόν 
Λαόν νά απόδειξη οι’ απείρων εις αριθμόν θερμών καί έντυπωσιακών έκδηλώσεων, 
τήν αγάπην του καί τήν άφοσίωσίν του πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Γ. Παπαδόπουλον.

Αί έκδηλώσεις αδται ύπήρξαν καί κατά τούτο χρήσιμοι' άπετέλεσαν άποστομω- 
τικήν άπάντησιν πρός τούς έμπνευστάς τής απόπειρας, οί όποιοι μεταξύ άλλων, έπε-
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δίωξαν νά έρμηνεύσουν αυτήν ώς έκδήλωσιν Αποδοκιμασίας, κατά τοΰ Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως.

Άλλα πέραν των πανηγυρικές έκδηλωθέντων αίσθημάτυ:ιν αγάπης καί ενθου
σιασμού τοΰ Ααοΰ, επί τή διασώσει τοΰ Πρωθυπουργού, είναι άνάγκη νά τονισθή πρός 
τούς άφελεΐς σοφιστάς δτι μία απόπειρα καί μία τετελεσμένη, ακόμη, δολοφονία δχι 
μόνον Απόδειξιν, άλλ’ ουδέ καν ένδειξιν αποτελεί περί έλλείψεως δημοτικότητος τοΰ 
καθ5 οδ στρέφεται.

Άντιθέτως μάλιστα, ή πείρα διδάσκει δτι ή μεγάλη δημοτικότης ένός ήγέτου 
ένοχλεϊ τούς ανικάνους καί χαμερπεΐς καί καθιστφ τον φορέαν της στόχον δολοφονι
κών βλημάτων.

Ούτως ένψ είναι γνωστόν δτι δ Πρόεδρος των Η.Π.Α. έκλέγεται κατά μίαν αδιά
βλητου Δημοκρατικήν διαδικασίαν, έν τούτοις είναι επίσης γνωστόν δτι ικανός Αρι
θμός διακεκριμένων Προέδρων έπεσεν ύπό τά δολοφονικά πλήγματα σκοτεινών καί έ- 
γκληματικών κύκλων. Τελευταίος των Προέδρων τής ανωτέρω κατηγορίας υπήρξεν 
δ Αείμνηστος Τζών Φίτζέραλντ Κέννεντυ, δ δποίος μάλιστα έδολοφονήθη δταν εύρί- 
σκετο εις τό άπόγειον τής οημοτικότητός του.

Δέν κρίνεται άσκοπον δπως, έπ’ ευκαιρία, σημειωθή δτι τρις ή τετράκις Ιπεχει- 
ρήθη νά οολοφονηθή δ μεγίστης δημοτικότητος καί σεβασμού άπολαμβάνων Πρόε
δρος καί Αναμορφωτής τής Γαλλικής Δημοκρατίας Στρατηγός Κάρολος Ντε Γκώλ.

Διά των ανωτέρω κατέστη, φρονοΰμεν, εμφανές δτι ή δολοφονία ή Απόπειρα δο
λοφονίας ένός ήγέτου Αποτελεί άμάχητον άπόδειξιν περί τής έπιτυχίας του καί τής δη- 
μοτικότητός του.

Εύγνωμονοΰμεν, λοιπόν, τόν Θεόν δ δποίος, ώς προσφυές είπεν δ κ. Πρωθυ
πουργός, Απεδείχθη φιλέλλην, καταστήσας Αστοχον τήν χεΐραν τοΰ Παναγούλη καί 
ματαιώσας τά δολοφονικά σχέδια τών Πατρώνων του- ευχαριστοΰμεν δέ τούς τελευ
ταίους, διότι —  έστω καί παρά τήν θέλησίν των —  έδωσαν τήν αφορμήν νά Αποδει- 
χθή ή τεραστία δημοτικότης τοΰ Προέδρου τής Εθνικής μας. Κυβερνήσεως.

Έπισημαίνομεν τέλος δτι ή Αποτυχοΰσα Απόπειρα ύπήρξε καί κατά τοΰτο χρή
σιμος. Παρέσχε τήν εύκαιρίαν είς πολιτικούς καί εκκλησιαστικούς ήγέτας, ξένους 
καί ήμετέρους, δπιυς διατρανώσουν τήν χαράν των έπί τή διασώσει τοΰ κ. Πρωθυ
πουργού, έκφράσουν τήν πρός αύτόν συμπάθειάν των καί στηλιτεύσουν τήν δολοφο
νίαν ώς Απεχθή καί κατάπτυστον μέθοδον πολιτικής έπικρατήσεως.

Τήν δολοφονικήν Απόπειραν έστιγμάτισαν καί οί πολιτικοί Αντίπαλοι τής Κυ
βερνήσεως μέ μοναδικήν έξαίρεσιν τόν κ. Άνδρέαν. Ακόμη καί δ πατήρ του διε- 
χώρησε τάς ευθύνας του καί τόν Αφήκεν Ακάλυπτον, διά σχετικής δηλώσεώς του 
δημοσιευθείσης είς τόν ήμερήσιον Τύπον.

Ή  Αστυνομία Πόλεων ευγνωμονούσα τόν κ. Πρωθυπουργόν, διότι ώς ήγέτης 
τής Έπαναστάσεως τήν άπήλλαξε τοΰ εφιάλτου των καθημερινών Ιπί τοΰ πεζοδρο
μίου συγκρούσεων πρός τούς έρυθροχίτωνας δυναμιτιστάς καί τούς αστούς συνεταί
ρους των καί ώς ήγέτης τής Κυβερνήσεως Αποκατέστησε τό Κράτος τοΰ Νόμου καί 
έπαγίωσε τήν τάξιν, έπανηγύρισε καί Ανέπεμψεν ευχαριστίας, πρός τόν Θεόν τής 
Ελλάδος, έπί τή διασώσει του.

Ό  Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, έκφράζων τά 
αισθήματα τοΰ συνόλου τών Ανδρών τής Αστυνομίας, εσπευσε καί συνεχάρη εκ τών 
πρώτων τόν κ. Πρωθυπουργόν, τόν δποΐον διεβεβαίωσεν απαξ ετι περί τών αισθημάτων 
των, τής εμπιστοσύνης, Αγάπης καί άφοσιώσεως πρός Αύτόν.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» προσφέρουν τό χρονογράφημα τοΰτο, έν είδει σπον
δής, είς τόν βωμόν τών αιωνίων καί άκαταλύτων Ελληνικών καί Χριστιανικών Ι 
δανικών, τά δποΐα ένσαρκώνει ή Έπανάστασις τής 21ης Απριλίου καί εκφράζει 
αύθεντικώς, όσον καί δημιουργικούς, ή Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΣ

'Υπό τοΰ κ. Ν. Α ΡΧΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΟ Υ

Η ΕΛΛΑΣ έκινδύνευσε τέσσερες φορές από τόν κομμουνισμό. Π ρ ώ τ ο ν  κατά 
τόν Αύγουστον του 1936, οπότε ή κοινοβουλευτική αστάθεια δέν ήδύνατο νά 

δώση ίσχυράν εθνικήν κυβέρνησιν καί ή προπαραακευή των κομμουνιστών είχε προ
χωρήσει αρκετά, έπρόκειτο δέ κατά τήν 3ην πρός 4ι;ν Αύγουστου νά κηρυχθή ή 
γενική απεργία μέ σκοπόν τήν έκκρηξιν τής κομ) κής στάσεως πρός κατάληψή τής 
εξουσίας. Ευτυχώς ό τότε Υπουργός Εσωτερικών Ίωάνν. Μεταξάς είσηγήθη εις 
τόν Βασιλέα τήν κήρυξιν τοΰ Στρατιωτικού Νόμου καί οΰτω συνεστήθη έπαναστα- 
τική κυβέρνησις, μέ πρωθυπουργόν τόν ίδιον, ή οποία άντιμετώπισεν αποτελεσματι
κά τόν κίνδυνον τοΰ κομ) σμοΰ καί προπαρασκεύασε τό ’Έθνος διά τό έπος 1940. 
Λ ιά  δ ε ύ τ ε ρ α  ν φοράν έκινδύνευσεν- ή Ελλάς κατά τό κομμουνιστικόν κίνημα τοΰ 
Δεκεμβρίου 1944, τό όποιον, δυστυχώς, δέν έπρόλαβεν ή τότε πρώτη μεταπολεμική 
κυβέρνησις τής Ελλάδος, υπό τόν Γεώργ. Παπανδρέου. Ή  Ελλάς, ή οποία έστάθη 
πιστή παρά τό πλευρόν των Συμμάχων τοΰ Β παγκοσμίου πολέμου, έκινδύνευσε νά 
γίνη Σοβιετική επαρχία. Χάρις δμως στην άντίστασι τοΰ έθνικόφρονος λαοΰ καί 
στή βοήθεια, πού έδωσεν ό πατήρ τής νίκης Τσώρτσιλ, μέ ολίγους Άγγλους καί μέ 
τήν Ταξιαρχία Ρίμινι, κατωρθώθη νά άναχαιτισθή ή κομμουνιστική ορδή, άφοΰ έν 
τώ μεταξύ, είχαν σφαγιασθή καί φονευθή μαχόμενοι χιλιάδες Ελλήνων πατριωτών.

Τ ρ ί τ η  α π ό π ε ι ρ α  καταλήψεως τής αρχής έγινεν από τούς κομμουνιστάς 
μετά τήν συμφωνίαν τής Βάρκιζας, οπότε λόγψ τής χλιαράς στάσεως τής 
τότε κυβερνήσεως, οί κομμουνισταί ώργάνωσαν τόν συμμοριτοπόλεμον 1946 - 1949. 
Ευτυχώς καί πάλιν, μέ τήν άντίστασι τοΰ ελληνικού στρατοΰ καί τήν βοήθειαν τών 
’Αμερικανών, κατωρθώθη νά νικηθούν οι κομμούνιστοσυμμορΐται, άφοΰ μετέβαλαν σέ 
έρείπια τήν ύπαιθρον χώραν εις βάρος, τοΰ έθνικόφρονος λαοΰ.

Τ ε τ ά ρ τ η τέλος απόπειρα καταλήψεως τής εξουσίας έγινε κατά τήν περίο
δον 1967, οπότε λόγο) τής πλήρους διαβρώσεως τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ, τής κα
ταρρεύσεις τοΰ κοινοβουλίου, τής φαυλοκρατίας, τής έπικρατούσης έν γένει άναρ- 
χίας και τής άνικανάτητος τών πολιτικών άνδρών νά αναχαιτίσουν τόν κομμουνι
σμόν, έπρόκειτο κατά τήν ημέραν τών έκλογών τοΰ Μαΐου 1967 νά θέσουν σέ έ- 
φαρμογή τό έπαναστατικό σχέδιό τους καί νά καταλάβουν τήν άρχήν, δπότε έκ τοΰ 
άσφαλοΰς θά έπηκολούθει εμφύλιος πόλεμος, μέ δλες τις συνέπειες, οι όποιες θά ή- 
σαν μεγαλύτερες δλων τών προηγουμένων. Ευτυχώς καί πάλιν τό ’Έθνος έσώθη από 
τήν άπειλήν ενός φοβεροΰ έμφυλίου πολέμου, άποτελοΰντος μοναδικό μέσον τών 
κομμουνιστών διά τήν κατάληψιν τής έξουσίας. Ή  σωτηρία έπετεύχθη τήν 21ην ’Α
πριλίου 1967 μέ τήν έπανάστασιν τοΰ Έθνικοΰ Στρατοΰ μας. Εις τά κατεσχεθέντα 
αρχεία τής Ε.Δ.Α. καί τό προσωπικόν τοΰ Α. Παπανδρέου άνευρέθη καί τά πολε
μικόν άνατρεπτικόν σχέδιον τής κεντροαριστεράς, τό όποιον είχε συντάξει δ έ.ά. στρα
τηγός ’Αρχιμήδης Άργυρόπουλος μέ ημερομηνίαν 15 ’Απριλίου 1967.

Πριν άσχοληΟώμεν είδ_ικά μέ τό σχέδιο αυτό τών κομμουνιστών, έκρίναμε σκό- 
πιμον νά δώσωμεν εις τήν δημοσιότητα τό βασικόν κώδικα έμφυλίου πολέμου, τόν δ-
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ποιον άκολουθοΰν οΐ κομμουνισταί γιά τήν κατάληψι τής αρχής καί είς επόμενον άρ- 
θρον νά άσχοληθώμε μέ τό τελευταίο αυτό σχέδιον Άργυροπούλου.

***
fA  I ΗΓΕΤΕΣ τοΰ κομμουνισμοί) στην προσπάθεια τους δπως επεκτείνουν τό συ
ν - ' στημά τους σ’ δλα τά κράτη καί τα θέσουν τελικά υπό τήν κυριαρχίαν τους (ί- 
μπέριουμ) , θεωρούν δτι, ένα από τά προσφορώτερα μέσα αποτελεί ή πρόκληση σέ κά
θε άντίθετο κράτος έμφυλίου πολέμου.

Στο ζήτημα αυτό των εμφυλίων πολέμων, οί κομμουνισταΐ άποδεικνύονται άριστο- 
τέχνες. ’Από τή ρωσική δέ επανάσταση τοΰ 1917 πού ώδήγησε τούς μπολσεβίκους, 
ο! όποιοι αποτελούσαν ελάχιστη μειοψηφία, στην κατάκτηση τής εξουσίας, έδιδάχθη- 
σαν πολά πράγματα, έκαναν ποικίλες μελέτες καί έβγαλαν ώρισμένα συμπεράσμα
τα, τά όποια ως μαθήματα πλέον ή ώς καθοδηγητικές εντολές μετεδίδοντο από τή Γ ' 
διεθνή (κομίντερν) τής Μόσχας, στά κομμουνιστικά κόμματα των διαφόρων χωρών 
πού άποτελοΰσαν παραρτήματα αϋτής.

Ό  Τρότσκυ μάλιστα σέ μιά του διάλεξη, περί έμφυλίου πολέμου, πού Ικανέ τόν 
’ Ιούλιο τοΰ 1924 στήν εταιρεία στρατιωτικών επιστημών τής Μόσχας, υπόδειξε τήν 
ανάγκην νά συνταχθή καί κ α ν ο ν ι σ μ ό ς ,  ειδικά γιά τόν έμφύλιον πόλεμον, νά 
δρισθοΰν δηλαδή οι κανόνες, οι όποιοι πρέπει ν’ ακολουθούνται από τούς κομμουνιστάς, 
κατά την προπαρασκευή καί κατά τήν διεξαγωγήν τών εμφυλίων πολέμων,, ώστε νά 
καταλήγουν στην επιτυχία μέ τήν κατάληψη της Iξουσίας.

Μέ τήν διάλεξή του αυτή ό Τρότσκυ έδωσε καί τό γενικό διάγραμμα, πάνω στό 
όποιο έπρεπε νά γίνη ό κανονισμός τοΰ έμφυλίου πολέμου.

Παίρνοντας ώς βάση δτι, ή έννοια « έ π α ν ά σ τ α σ  η» κατά τούς κομμουνι- 
στάς έχει ευρυτάτη σημασία, ανέπτυξε δτι, ή ανώτερη φάση της έπαναστάσεως είναι 
ή έ ξ έ γ ε ρ σ η ,  πού άποφασίζει γιά τήν κατάληψη τής έξουσίας ή δχι.

Ή  έξέγερση αυτή έρχεται υστέρα από μιά περίοδο όργανώσεως καί προπαρα- 
σκευής, μέ βάση μιά καθωρισμένη πολιτική προπαγάνδα.

Κατά γενικό κανόνα ή περίοδος τής έξεγέρσεως είναι μικρή, άλλά είναι μία 
αποφασιστική περίοδος κατά τή διάρκεια τής έπαναστάσεως!.

”Αν επιτυχή ή έξέγερση, θ’ άκολουθήση μιά νέα φάση, πού περιλαμβάνει τήν 
περίοδο γιά τή στερέωση τής έπαναστάσεως μέ τήν κατανίκηση τών τελευταίων άν- 
τιπάλων δυνάμεων καί τήν περίοδο τής όργανώσεως τής νέας έξουσίας τών έπαναστα- 
τικών δυνάμεων, πού θά είναι Ιπιφορτισμένες μέ τήν άμυνα τής έπαναστάσεως.

«Ό  έμφύλιος λοιπόν πόλεμος περιλαμβάνει, κατά τόν Τρότσκυ, δλες τίς αύθόρ- 
μητες έξεγέρσεις, πού καθορίζονται από κοινές αιτίες, τίς αίματηρές έπεμβάσεις τών 
έπαναστατικών δυνάμεων, τή γενική επαναστατική άπεργία, τήν έξέγερση γιά τήν 
κατάληψη τής έξουσίας καί τήν περίοδο τής καταπνίξεως κάθε άντεπαναστατικής από
πειρας».

«Μέ αύτό τό περιεχόμενο ή έννοια τοΰ έ μ φ υ λ ί ο υ  π ο λ έ μ ο υ  είναι 
πιο πλατειά άπό τήν έ ξ έ γ ε ρ σ η  καί επίσης άπείρως πιό στενή από την έννοια 
τής «πάλης τών τάξεων».

’Άλλο περιεχόμενο, δηλαδή κατά τούς κομμουνιστάς, έχει ή έ ν ν ο ι α  τ ή ς  
έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς ,  άλλο ή έννοια τοΰ έ μ φ υ λ ί ο υ  π ο λ έ μ ο υ  καί 
άλλο ή έννοια τής έ ξ ε γ έ ρ σ ε ω ς .

Στήν περίπτωση λοιπόν πού έξετάζουμε πρόκειται περί τοΰ έμφυλίου πολέμου, 
πού δπως άναφέραμε προηγουμένως, περιλαμβάνει ώς μία φάση τ ή ν  έ ξ έ γ ε ρ σ η .

Σύμφωνα μέ τίς σκέψεις αυτές, ό κανονισμός τοΰ έμφυλίου πολέμου πρέπει ν’ 
άποτελήται άπό τρία τουλάχιστο κεφάλαια, ήτοι: Τ ό κ ε φ ά λ α ι ο γιά τήν προ- 
παρασκευή τής έξεγέρσεως, τ ό κ ε φ ά λ α ι ο  τής έξεγέρσεως, πού είναι ή άνω-
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τερη φάση τού έμφυλίου πολέμου καί τό κ ε φ ά λ α ι ο  της διατηρήσεως της ε
ξουσίας από τούς επαναστάτες. 'Ως γενικό δέ μέρος πρέπει δ κανονισμός αυτός νά πε- 
ριλαμβάνη σύντομους γενικούς κανόνες, αξιώματα καί έπαναστατικούς δρους. Καί

Α .  Σ τ ά δ ι ο  π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ς .

«Τό στάδιο της προπαρασκευής, λ,έγει δ Τρότσκυ, φθάνει μέχρι τό σημείο, πού 
πάλη των τάξεων σπάζοντας τά πλαίσια τής νομιμότητας, έρχεται σέ σύγκρουση μ 
την κοινή γνώμη καί σ’ ενα μέτρο μέ τις στρατιωτικές δυνάμεις.

«Κατα τό στάοιο αύτό τοΰ έμφύλιου πόλεμου, τής προπαρασκευής δηλαδή των 
κομμουνιστών για τήν έξέγερση, γίνεται ή πολιτική προπαγάνδα, συγκροτούνται οί 
διάφορες κομμουνιστικές δργανώσεις (ήτοι κομ. κόμμα, έργατική βοήθεια, ερυθρά

έρ-συνδικάτα κλπ.) καί δημιουργοϋνται απεργίες, ώστε νά όξύνεται ή άντίθεση τή 
γατικής τάςης πρός την αστική τάξη. Ιϊροκαλοΰνται άκόμα καί συγκρούσεις σοβαρές 
με τις ενοπλες δυνάμεις, τό στρατό δηλαδή καί τήν αστυνομία, καί καταβάλλεται τέ
λος κάθε προσπάθεια για τή διάλυση τοΰ στρατού, τήν Ιξάρθρωση τής Ισωτερικής δι- 
οικήσεως, τήν κατάπτωση τοΰ έθνικού αισθήματος καί τή δημιουργία τής κοινής γνώ
μης κατά τής κρατούσης καταστάσεως.

«Δηλαδή τό στάδιο τής προπαρασκευής τής έξεγέρσεους συνίσταται κατά τά 9) 10 
σε έργασια, που άποβλέπει στό νά πετύχη μείωση τή,ς δύναμης τής άστικής τάξη; καί 
κατά τό 1) 10 μόνο άποβλέπει στό νά μαζέψη καί νά προετοιμάση τις Ιπαναστατικές 
δυνάμειτ, που θα κινηθούν στρατιωτικά, άς τό πούμε έτσι, στήν κατάλληλη.στιγμή.

* Οσο λοιπόν πλησιάζει ώ στιγμή τής Ιξέγερσης τόσο περισσότερο ο! κομμουνι
στές έντείνουν τή δουλειά γιά τό· σχηματισμό τών μαχητικών δργανώσεων.

«Ο! μαχητικές αυτές δργανώσεις, πού μέ τή βοήθειά τους τό κομμουνιστικό κόμ
μα Ιτοιμάζεται νά πραγματοποιήση τήν έξέγερση, δεν Ιχουν μιά καθωρισμένη μορφή, 
μήτε καί δργανώνονται δπως οί στρατιωτικές μονάδες.

«Έν τούτοις προσπαθούν καί σ’ αύτές ν’ άκολουθοΰν κάποια τάξη καί μέθοδο κα
τά τή συνωμοτική τους έργασία.

« Εκτός άπ’ αύτό, τό σχέδιο τη; έξέγεοσης δέν βασίζεται πάνω σέ μιά συγκεν- 
τρωτική διεύθυνση τών Ιπαναστατικών δυνάμεων, άλλ’ άπεναντίας πάνω στήν πιό 
Ιλεύθερη πρωτοβουλία κάθε άποσπάσματος, πού θά τού όρισθή μέ τή μεγαλύτερη ά- 
κρίβεια ή δουλειά, πού εχει νά κάνη.

«Οί σοσιαλιστές πολεμούν κατά γενικό κανόνα άκολουθώντας τις μεθόδους τού 
μικροπολέμου, δηλαδή μέ άποσπάσματα από άτάκτους ή μισοατάκτους, πού ένώνονται 
στερεά πολύ περισσότερο άπό τήν πολιτική πειθαρχία καί τή συνείδηση τής Ινότητας 
τού Ιπιδιωκο·μένου σκοπού, παοά άπό δποιαδήποτε ίεραρχική πειθαρχία.

«’Εάν βέβαια πετύχη ή έξέγερση καί οί κομμουνιστές καταλάβουν τήν έξουσία 
ή κατάσταση μεταβάλλεται.

« Η πάλη τών έπαναστατών, πού μέχρι τή στιγμή αυτή γινόταν γιά τήν άμυνα 
καί τήν άνάπτυξή της, μετατρέπεται άμέσως σέ πάλη γιά τήν δργάνωση τού συγκεν
τρωτικού κυβερνητικού μηχανισμού.

«Τα άποσπάσματα άπό άτακτους, που στόν αγώνα γιά τήν κατάληψη τη; έ- 
ξουσίας είναι τόσο άπαραίτητα καί άναγκαΐα, μπορούν νάναι υστέρα άπό τήν~κατάλη- 
ψη τής έξουσίας μιά αιτία σοβαρών κινδύνων, πού ένδέχεται νά κλονίσουν τό έπανα- 
στατικό κράτος, τό όποιο βρίσκεται στή διαμόρφωσή του. Αυτή τήν έποχή άκριβώς ο! 
κομμουνισταί προβαίνουν στήν δργάνωση ένός τακτικού έρυθροΰ στρατού».

Κατά τόν τρόπο αύτό εγινε ή προπαρασκευή γιά τήν κομμουνιστική μπολσεβι- 
κική έξέγερση στή Ρωσία καί σέ διάφορες άλλες χώρες.

OV
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"Ας έρθουμε τώρα στό δεύτερο στάδιο του εμφυλίου πολέμου που άποτελεΐ τήν 
κυριώτερη φάση αότοΰ. Είναι δέ δπως άναφέραμε ή έ ξ ε γ ε ρ σ η .

Β'  Ε ξ έ γ ε ρ σ η .

Τό στάδιο αότό έμελετήθη μέ μεγάλη προσοχή άπό τούς κομμουνιστάς, γιατί 
άποτελεΐ το λεπτότερο σημείο τής έπιτυχίας τους.

"Αν πετύνη ή εξέγερση καί καταληφθή ή έξουσία, πέτυχε κατά τά 9) 10 ή 
κομμουνιστική· έπανάσταση, άν άποτύχη ή έξέγερση άπότυχε κατά τό αύτό ποσοστό 
ή έπανάσταση.

Τό σπουδαιότερο ζήτημα στήν περίπτωση αυτή είναι τό ζήτημα τοΰ καθορι
σμού τής στιγμής τής έξεγέρσεως. Τό ζήτημα τούτο οί κομμουνισται δεν τό καθορίζουν 
ποτέ άπό πρώτα.

Δέν δρίζουν δηλαδή ποτέ μια αμετάθετη ημερομηνία έξεγέρσεως. Ί ήν ΙξεγεΡ- 
ση, καθώς διδάσκει δ Τρότσκυ, πρέπει νά τήν πραγματοποιούν, όταν οί άντικειμενι- 
κοί δροι τήν κάνουν δυνατή.

Τιαυτδ ακριβώς τό Ιπαναστατικό Ιπιτελεΐο των κομμουνιστών πρέπει να εχη 
καταρτίσει Ινα σνέδιο έξεγέρσεως πρίν νά τήν άρχίση. Τό σχέδιο αυτής τής έξε
γέρσεως θά δίνη Ινα ποοσανατολισμό χρόνου καί τόπου. Στό σχέδιο αυτό λαμβάνουν 
οί κομμουνισται ιύπ’ δώει τους μέ τον πιό λεπτομερή τρόπο, δλους τους συντελεστας 
καί τά στοιχεία τής έξεγέρσεως, ώστε νά καθορίζουν άκριβώς τό δυναμισμό τους καί 
τήν άπόσταση πού πρέπει νά διατηρή ή Ιπαναστατική έμπροσθοφυλακή άπό τήν έρ- 
γατική τάξη, γιά νά μή άπομονωθή) τή στιγμή τοΰ άποφασιστικοϋ πηδήματος στήν 
εξέγερση.

'Ο ποοσδιορισμός τ ή ς  σ τ ι γ μ ή ς  τ ή ς  έ ξ ε γ έ ρ σ ε ω ς ,  είναι 
Ινα άπό τά άναγκαΐα στοινεΐα τοΰ ποοσανατολισμοΰ αυτού. Θά δρισθή δε μόνον 
δταν φανούν καθαρά οί πρόδρομοι τής έξεγέρσεως.

Μόνο δηλαδή τήν τελευταία περίοδο ποό τής εξεγέρσεως θά μπορή νά δρισθή 
ή ήμερομηνία, τήν δποία μάλιστα δεν θά τήν μάθη δ πρώτος τυχόν, άλλ απεναντίας 
θά άποκρυβή δσο τδ δυνατό περισσότερο άπό τήν άστική τάξη καί τήν κυβέρνηση, 
πού ποέπει νά έξαπατηθοΰν στό σημείο αυτό. Κατά τήν περίοδο αυτή,, ή δουλειά μέσα 
σ’ δλα τά επίπεδα τούι κομμουνιστικού κόμματος ύποτάσσεται στήν1 προθεσμία τής έξε
γέρσεως καί δλα ετοιμάζονται γιά τήν ώρισμένη ήμέοα.

"Αν σφάλλουν ατούς υπολογισμούς τους γιά τήν ήμέοα τή; έξεγέρσεως καί 
δέν ύπάρξουν οί δροι γιά νά πραγματοποιηθή, τότε μπορεί νά γίνη άναδολή, τούτο 
δμως συχνά παρουσιάζει πολύ έπικίνδυνα άπρόοπτα καί κινδύνους γιαυτούς.

Έρωτάται, δμως, ποιους θεωρούν ώς προδρόμους τής έξεγέρσεως οί κομμού
νι στα ί :

Ά πό δσα κατωρθώσαμε νά συγκεντρώσουμε, σημειώνουμε πώς οί έξής δροι 
καθορίζουν τήν ώριμότητα γιά τήν κομμουνιστική έξέγερση, ήτοι:

Πρώτος δρος, είναι ή κατάρτιση τών στελεχών τού κομμουνιστικού κόμματος, 
ώστε νά είναι σέ θέση νά δδηγήσουν τις έργατικές μάζες πρός τήν έξέγερση.

Δεύτερος δρος, είναι ή προπαρασκευή τών εργατικών μαζών καί ή διαπίστω
ση δτι μιά μεγάλη πλειοψηφία έργατών είναι έτοιμη ν’ άκολουθήση τούς άρχηγούς 
τοΰ κομμουνιστικού κόμματος στήν έξέγερση.

Τρίτος δρος, είναι ή διαπίστωση δτι ή δουλειά τών δργανώσεων τών μαχη
τικών δμάδων Ιχει γίνει τέλεια. Καί

Τέταρτος δρος, είναι ή όργάνωση καί επιτυχία μιάς γενικής άπεργίας πάνω 
στήν δποία στηριζόμενοι οί κομμουνισται θ οργανώσουν τήν έξέγερση.
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^ ’-αν συντρέχουν ολοι αυτοί οί οροί, οί αρχηγοί των κομμουνιστών θεωρούν 
δτι ή προθεσμία της έξεγέρσεως;'πλησιάζει καί πρέπει αμέσως να καθορίσουν τή στι
γμή κατά την όποια θα πραγματοποιηθή.

Τό βήμα αυτό, τό νά πέραση δηλαδή τό κομμουνιστικό κόμμα από τήν προ
παρασκευαστική επαναστατική εργασία στον άμεσο αγώνα για τήν κατάληψη τής 
εξουσίας, θεωρείται το πιο δύσκολο απ’ δσα εχει νά κάνη.

Μπορεί να συμβή, ώστε ή κατάσταση νά είναι τόσο καθαρή, πού οί αρχηγοί 
ο̂ϋ κινήματος να μην έχουν καμμιά αμφιβολία δτι είναι καιρός γιά τήν εξέγερση.

, ’Αλλ’ ,δν ^ εκτίμηση τής καταστάσεως γίνη 24 ώρες πριν από τήν άποφασι- 
στική στιγμή,^μπορεί τό κομμουνιστικό κόμμα νά καταληφθή) απρόοπτα καί νά βρε- 
θΐ] υ αδυναμία νά όιευθύνη τό κίνημα, πού στην περίπτωση αυτή θά τελειώση υ,έ 
ήττα. ' 1

^Γιαυ,ό άκριβώς οι αρχηγοί των κομμουνιστών, μέ διάφορες κρούσεις, προσ
παθούν πάντοτε να εξακριβώνουν την κατασταση καί νά προβλέπουν τήν προσέγγιση 
τής Αποφασιστικής στιγμής, δπως λένε, καθορίζοντας τήν προθεσμία τής έξεγέρσεως 
=.πί τή οάσει τής γενικής πορείας τού κινήματος καί τής γενικής καταστάσεως τής 
χώρας.

Ας πάρουμε και ενα παράδειγμα άπό τή δική μας χώρα.
/Ενθυμούμεθα δλοι τήν περίοδο τού 1930— 1936. Τό κομμουνιστικό κόμμα 

υλλαδος, με ι.ην καθοδήγηση τής Γ διεθνούς Ικανέ θαυμάσια προπαρασκευή γιά τόν 
Ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.
, Συχνότατες άπεργίες, διαδηλώσεις διάφορες καί τοπικές εξεγέρσεις, σημείωναν 

ιην πρόοδο των κομμουνιστών. Οί έργατικές μάζες συμπαγείς κατευθύνοντο άπό 
τους κομμουνιστάς. Ή  δοκιμαστική κρούση εγινε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαίου τού 
1936, με θαυμάσια αποτελέσματα γιαυτούς.

Τ σ τ ε Ρα  τήν τοπική αυτή δράση, σέ συνδυασμό μέ τή γενική πολιτική κα
τασταση τής χώρας, οί αρχηγοί τού κομμουνιστικού κόμματος ώρισαν χρόνο Ιξε- 
γερσεως τόν Αύγουστο τού 1936 καί ακριβώς τήν ημέρα τής γενικής απεργίας πού 
παρασκεύασαν, δηλαδή 3 πρός 4 Αύγούστου 1936.

Δυστυχώς γιαυτούς καί ευτυχώς γιά τό Ελληνικό κράτος, ή τότε κυβέρνηση, 
η οποία γνώριζε πολύ καλά τήν τακτική πού ακολουθούσαν οί κομμουνισταί, δέν 
περιμενε να εκδηλωθή ή εξέγερση γιά νά επέμβη, γιατί τότε ίσως νά ήταν αργά, αλλά 
πριν ακόμα γινη τούτο, ελαβε δραστικά μέτρα, μέ τά όποια άπεσόβησε τήν κομουνι
στική εξεγερση. 1

, ’’Αν, Τ ως ^ κομμουνιστική εξέγερση τού Αύγούστου 1936 έπραγματοποιεΐτο 
στην Ελλάδα τί θά έγίνετο;
, ,^ ό  άναφέραμε προηγουμένως. Θά έπεχειρείτο ή άμεση κατάληψη τής εξου

σίας άπό τούς κομμουνιστάς, τούτο δ’ άναγκαστικά θά προκαλοϋσε τή σύγκρουση αυ
τών μέ τό στρατό καί τήν αστυνομία, δηλαδή τόν εμφύλιο πόλεμο στην όξύτερή του 
μορφή. r

, Τ * αποτελέσματα τού έμφυλίου αυτού πολέμου κανείς δέν ήταν δυνατό νά προ- 
μαντεψη, γιατί στις περιπτώσεις αυτές δημιουργοΰνται περιστάσεις μέ άπειρες εναλ
λαγές καί με άποτελεσματα, πού δέν τά περιμένει ούτε τά φαντάζεται κανείς.

Βλέπουμε^λοιπόν, δτι μόλις πραγματοποιηθή ή εξέγερση, οί κομμουνισταί*κα- 
τευθυνονται προς τήν κατακτηση τής εξουσίας, τήν όποια φυσικά δέν μπορούν νά 
πετύχουν χωρίς πόλεμο.

Οί κομμουνισταί  ̂στήν περίοδο αυτή αγωνίζονται μέ άποσπάσματα άπό άτά- 
κτους, πού τά κατευθύνουν οι μαχητικές ομάδες, τις όποιες οργανώνουν κατά τάν 
προπαρασκευαστική περίοδο. (Σννίχίζεται)
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Τοϋ κ. ΔΗΜ . Κ Α Τ ΣΙΜ Α ΓΚ Λ Η , 'Αστυνομικού Δ)ντοϋ Β' έ.σ.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ύπό πολλών υποστηρίζεται δτι: όταν ο χάρτης ύποβληθή εις έπισταμένην ε
ρευνάν είναι αδύνατον νά διαφύλαξη τό αόρατον κείμενον, δι οίασδηποτε φυσικής
ή χημικής ουσίας και άν εχη γραφή. _ t , , , ,

Ενίοτε, μετά τήν γραφήν του αοράτου κείμενου, ο χάρτης υποβάλλεται εις =.. 
δικωτέραν έπεξεργασίαν διά τής όποιας αυξάνεται ή άντίστασίς του εις τα χρησι- 
μοποιηθησόμενα μέσα διά τήν έμφάνισιν τοϋ κείμενου. ( . , , _ ,

Τά πλέον συνήθη καί τά θεωρούμενα, ώς τά οραστικώτερα διαλύματα προς ε
πανεμφάνισή είναι: ίωδιοΰχον - κάλλιον, ίωδίδιον - χλωρίδιον διαφόρου αντιδρα
στηρίου εξ υδατικού διαλύματος 35% μεταλλικού ιωδίου, 13,3% ιωδιουχου καλιού, 
16 7 γλωριούχου νατρίου, 6,7% άνυδρου χλωριούχου αργιλίου και παρομοιον παρα
σκεύασμα διά τής άναμίξεως 11,7% γλυκερίνης, 50 gr. χλωριουχου μαγνη
σίου, εις 25 ML ϋδατος μετά διαλύματος 10 gr. Ιωδιούχου καλιού και 0.4 gr. με
ταλλικού ιωδίου εις 10 M L υδατος. ,

-Ή έμφάνισις τού διά χυμού φρούτου ή έκκρίσεως τού ανθρωπίνου σώματος 
γραμμένου κειμένου, επιτυγχάνεται δι’ έξετάσεως τού χάρτου διά θερμού ηλεκτρι
κού σιδήρου, δτε καί τό κείμενον παραμένει πλέον σταθερόν.

Ά λλ ’ άν εχη γραφή διά σιέλου εμφανίζεται μόνον διά μελάνης ταννινης. 
Ενίοτε τό αόρατον κείμενον εμφανίζεται καί δι’ απλής διαβροχής τού χάρτου

λόγω αλλαγής τής διαφανείας. , ,
Κατ’ άρχήν τό έγγραφον πρέπει νά εξετάζεται κατα ^διαφανειαν δια φυσικου 

ή ήλεκτρικοΰ φωτός, διά πλαγίου τεχνητού φωτός, ύπό τό υπεριώδες φώς, ύπέρ ατ
μών κρυστάλλων ιωδίου, ή υδρόθειου καί όταν αύται αποβαίνουν άναποτελεσματι- 
και νά έπακολουθή ή διά διαφόρων χημικών διαλυμάτων _ (αντιδραστηρίων) εςετα- 
σις ή οποία πάντοτε εγκαταλείπει ίχνη ή καί δυνατόν νά καταστρέψη τελείως τό 
κείμενον χωρίς νά τό εμφάνιση. Αί φυσικαί μεθοοοι ουοεν ίχνος εγκαταλείπουν 
καί ούδεμίαν βλάβην προκαλούν. Δέν συνιστάται δμως ή παρατεταμένη καί ή επί πολ- 
λάς φοράς έξέτασις, ύπό τό ύπεριώδες φώς.

§ 14 . ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ

’Ενίοτε ό χρόνος τής γραφής ή ή χρονολογική σειρά θέσεως τών ύπογραφών, 
δηλαδή άν ύπέγραψε πρώτος ό (A)  ή ο (Β) , δυναται να οιαπιστωθή, οια τ?)ς ε- 
ξετάσεως διασταυρουμένων γραμμάτων τού κειμένου.

Θεωρητικαί μέθοδοι άναφέρονται πολλαί καί αρκετών τό αποτέλεσμα δείκνυται 
καί διά φωτογραφιών, άλλ’ εις την πράξιν ελαχιστοταται μάς οδηγούν εις σαφές 
συμπέρασμα.
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Έχει διαπιστωθή, δτι ή γραμμή τοΰ γράμματος τής βαθυτέρας άποχρώσεως 
μελάνης, έμφανίζεται ώς έπικαθημένη τής γραμμής, άνοικτοτέρας άποχρώσεως με
λάνης.

α) Ή  πλέον άσφαλής διαπίστωσις είναι, ή έπισήμανσις, είς τό σημείον τής συν- 
αντήσεως των γραμμών, «διαχύσεως μελάνης» —  άπλωμα — , έκατέρωθεν των 
πλευρών τής γραμμής του γράμματος τοΰ οποίου είχε προηγηθή ή γραφή.

'Η «διάχυσις» κατάδηλος γίνεται, εις τον ήσκημένον οφθαλμόν, κατά τήν έ- 
ξέτασιν διά τοΰ μακροσκοπίου, ιδιαιτέρως δέ διά «πλαγίου» φωτισμού. Τήν ιδιότητα

Ή  «διάχυσις» γίνεται κατάδηλος είς τον ήσκημένον οφθαλμόν, κατά τήν έξέ- 
τασιν διά τοΰ μακροσκοπίου, ιδιαιτέρως δέ διά «πλαγίου» φωτισμού. Τήν ιδιότητα ό
μως τής καταδήλου «διαχύσεως» δέν τήν έχουν δλαι αί μελάναι καί Ιδίως τήν στε
ρούνται αί τής σήμερον έν χρήσει διότι πολλαί έξ αύτών δέν χρησιμοποιούν ώς δια
λύτην τό ύδωρ καί διότι έκ κατασκευής άποστεγνοΰνται ταχέως, διό καί σήμερον 
δέν γίνεται χρήσις στυποχάρτου ή διότι άποθεΐται ή διάχυσις άπό λιπαράς ούσίας τοΰ 
χάρτου.

Άρκεταί δμως καί άπό τάς νέας άλκαλικάς μελάνας, καί δλως ιδιαιτέρως έ- 
κεΐναι των όποιων αί χρωστικαί των ούσίαι διαλύονται είς άπεσταγμένον ύδωρ, δια- 
χέονται καταφανώς. Ή  γραφική πίεσις, ή ταχύτης τής γραφής, δ βαθμός τής δγρα- 
σία» χάρτου, το είδος τής πεννας, επίσης επιοροΰν. Τό εύρος τής έκατέρωθεν τήε 
άναδιπλώσεως γραμμής τοΰ γράμματος δέν είναι τό αυτό, άλλά πλησίον τής άναδι- 
πλώσεως εύρύνεται άπό τήν μέν, στενεύει άπό τήν δέ.

’ Αν είναι πολύ ξηρά ή πολύ «νωπή» ή μελάνη τής πρώτης γραμμής, ή τής έπι
καθημένης γραμμής μελάνη, είς μέν τήν πρώτην περίπτωσιν δέν διαχέεται, είς δέ 
τήν δευτέραν, διαχεομένη ένοΰται μετά τής πρώτης καί ούδέν ίχνος έγκαταλείπεται.

Αν τό σημεΐον διασταυρώσεως τών γραμμών (στυπωθή) θά γίνη (φωτεινότε
ρων) διότι άφηρέθη (άπερροφήθη) μελάνη καί άπό τήν πρώτην γραμμήν! συνεπεία 
τής διαβροχής της Ικ τής δευτέρας, τής έπικαθημένης.

Είς μηχανογραφημένο'/ κείμενον ή «διάχυσις» τής μελάνης γίνεται, λόγω τοΰ 
μικρού κοιλώματος τό όποιον δημιουργεΐται έπί τοΰ χάρτου, συνεπεία τής πλήξεως 
υπό τοΰ μεταλλικού ψηφίου.

6)  ̂Λαμβάνεται έγχρωμος φωτογραφία (δταν ύπάρχη χρωματική διαφορά, μετα
ξύ τών διασταυρουμένων γραμμών) , δτε έπί τής έν μεγεθύνσει φωτογραφίας, θά έμφανι- 
σθή τό χρώμα τής «έπικαθημένης» γραμμής.

Τ)  ̂ Ο^αν ή μελάνη μόνον τής έπικαθημένης γραμμής είναι «ταννικοΰ σιδήρου», 
τίθεται έπί τών διασταυρουμένων γραμμών, άναλόγου μεγέθους τεμαχίδιον φύλλου 
φωτογραφικού χάρτου, εκ τοΰ όποιου εχει απομακρυνθή δ νιτρικός άργυρος, λόγω 
προηγηθείσης έμβαπτίσεώς του είς διάλυμα ύποθειώδους νατρίου (όποσουφλίτ) , ά- 
φοΰ προηγουμένως τό διαβρέξωμεν καλώς είς άπεσταγμένον ύδωρ καί τό πιέσωμεν 
δια τών δακτύλων μας, επί τινα χρόνον, δια νά μεταδοθή ή ύγρασία του καί έπί τής 
μελάνης. Τό άφαιροΰμε καί παρατηρούμε (καλλίτερον διά τοΰ μικροσκοπίου) ποίαε 
άποχρώσεως μελάνη εχει έπικολληθή καί ή όποια βεβαίως δύναται νά προέρχεται 
μόνον άπό τήν έπικαθημένην γραμμήν.

δ) Λαμβάνεται φωτογραφία δι’ υπερύθρου άκτινοβολίας καί, άν ή μία έκ τών 
δύο μελανών είναι διαπερατή, η γραμμή αυτής δέν θά έμφανισθή έπί τής φωτογραφίας.

Τοΰτο δυνατόν νά βοηθήση είς τήν διαπίστωσιν, ποία έκ τών δύο γραμμών 
προηγείται. r -

( Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ Μ ΙΣΟΥ Α ΙΩ Ν Ο Σ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ο ΦΟΝΟΙ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

*Υno τοΰ Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  ΛΕΩ ΤΣΑ ΚΟ Υ

( Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

«Της καϋμένης της μαμάς μου της ήλθε κάτι παρά, πάνω από ταμπλας και 
πρό πάντων, όταν έμαθε ότι ό διά της βίας άνδρας μου ήταν ά πρώην οίκότροφος καί 
οικογενειακός φίλος μας. Δέν μπορούσε νά τό σηκώση. Καί τώρα τί έπρεπε να κά- 
νωμε; Δέν είχαμε κανένα νά μάς συμβουλεύση καί έτσι κάναμε τά χειρότερο. Κανο
νικά καί έκ των υστέρων κρίνοντες τό πράγμα, θά έπρεπε ίσως νά τό λέγαμε στον 
πατέρα μου καί νά υποβάλουμε μήνυσι γιά βιασμό στον Άθανασόπουλο, επιτυγχάνον
τας άκύρωσι τοΰ διά της βίας τελεσθέντος γάμου μου άπό τά δικαστήρια καί τήν 
καταδίκη τοΰ βιαστοΰ μου. Ή  μητέρα μου όμως, πραγματικά έτρεμε, με την ιοεα ότι 
θά τό έλεγε στον πατέρα ]λου καί έκαμε τό χειρότερο. Δέν είπε τίποτε. ’Αλλά άρχι
σε νά τοΰ πιπιλίζη τό μυαλό ότι, δέν μέ σηκώνει τό κλίμα τοΰ Καναδά, ότι θά πε- 
θαινα άπό τούς εμετούς, αν καί έλάχιστα έμεινα στο απαίσιο εκείνο κλίμα καί έτσι 
τον έπεισε, ότι έπρεπε χωρίς άλλη συζήτησι, νά γυρίσουμε άμέσως πίσω. Σημειώ
στε ότι δ πατέρας μου είχε κουβαλήσει εκεί τοΰ κόσμου τούς γιατρούς γιά νά μ’ έξε- 
τάσοον, άλλ’ όσο καί νά σάς φαίνεται παράξενο, αύτοί δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν 
ότι τό μικρό εκείνο κοριτσάκι, πού φαινόταν τόσο αθώο, ήταν κρυφοπαντρεμένο καί 
ότι βρισκόταν σέ «ένδιαφέρουσα» κατάστασι. 'Έτσι λοιπόν, έπειδή δέν μέ «σήκωσε» 
τάχα τό κλίμα τοΰ Καναδά, φύγαμε καί πάλι άπό 'εκεί καί γυρίσαμε στην ’Αθήνα. Οί 
γονείς μου έμειναν σύμφωνοι, πώς 0 πατέρας μου, άφοΰ κυττάξη νά μαζέψη ό,τι μπο
ρούσε καί νά ξεκάνη τις άνθοΰσες επιχειρήσεις του, νά έπιστρέψη κι’ εκείνος στην 
Ελλάδα, γιά νά ζήσουμε όλοι μαζί.

Μόλις γυρίσαμε στην Ελλάδα, δ Άθανασόπουλος, στον όποιο είχα γράψει, ήλ
θε άμέσως νά μάς ύποδεχθή καί όπως ήταν έπόμενον είχε μιά σκηνή άνευ προηγου
μένου μέ τήν μητέρα μου, ή όποια τοΰ πέταξε κατάμουτρα τήν κατηγορία, ότι όλα 
αυτά τά έκανε άπό ψυχρό υπολογισμό, γιά νά μέ κλέψη καί νά μέ στεφανωθή, γιά 
νά γένη κάτοχος τής πολύ μεγάλης προίκας τήν όποιαν θά έδινε άσφαλώς δ πλού
σιος πατέρας μου σέ μένα τή μοναχοκόρη του. ’Αλλά τί νά κάνη καί κείνη ή δόλια. 
Βρεθηκε πρό τετελεσμένου γεγονότος κι’ άναγκάσθηκε νά ύποκύψη καί έτσι βρεθή
καμε καί πάλι νά καθώμαστε καί οί τρεις μαζί, μέ μόνη τή διαφορά ότι ό Μίμης 
δέν ήταν όπως πριν δ νοικάρης μας, δ οίκότροφός μας, άλλ’ δ άνδρας μου.

—  Τί νά σάς πώ. Είπα ότι ό,τι έγινε έγινε καί ήμουν διατεθειμένη νά συγ
χωρήσω καί τή βιαία άπαγωγή μου καί τό βιασμό μου καί νά ύποταχθώ στή μοίρα 
μου, λέγοντας ότι ήταν γραφτός μου ένας τέτοιος γάμος. ’Αλλά ό γάμος αυτός ήταν 
τελείως άταίριαστος, γιατί έγώ ήμουν μιά εξελιγμένη καί μορφωμένη κοπέλλα μέ τό 
πιάνο μου, τά γαλλικά μου καί έκεΐνος ένας άξεστος καί αγροίκος. Προσπάθησε κι’ 
έκεϊνος νά έξελιχθή καί πράγματι, Ιξελίχθηκε, γιατί μέ τά λεπτά πού πήρε άπό τή
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μαμά, από μικροεργολάβος πού ήταν πρώτα, συνεταιρίσθηκε μαζί μέ τον κ. Γυφτέά» 
άνακατεύθηκαν δέ σέ ένα σωρό εργολαβίες καί άρχισαν νά κερδίζουν πολλά λεπτοή 
Ά λλ, δ «μακαρίτης» παρά τά λεπτά του, δέν έννοοϋσε νά συμμορφωθή. ΙΙάντα ο- 
σχέσεις τής μητέρας μου μέ τον Άθανασόπουλο δέν ήσαν ποτέ καλές, γιατί ή μαμά· 
δέν μπορούσε νά τού συγχώρηση τό βίαιο γάμο τόν όποιο θεωρούσε τέχνασμά του γιά· 
νά μείνη κύριος τής μεγάλης περιουσίας τού πατέρα μου καί προσπαθούσε νά βρη 
τρόπο νά μέ χωρίση. ’Εκείνος πάλι, προσπαθούσε νά διώξη τη μητέρα μου από χθ 
σπίτι καί νά μείνουμε μόνοι. Καί οι ατελείωτες γκρίνιες στην αρχή καί οι καυγάδεζ 
ύστερα, ήταν ατέλειωτοι. Ή  γέννησις τής Ιναιτούλας μας, τό πρώτο καί υστέρα τών 
δύο άλλων μας παιδιών, αντί νά καλλιτερέψουν τά πράγματα τά χειροτέρεψαν. Κα·ΐ 
έτσι φθάσαμε στο δράμα. Γιατί ολη αυτή ή ύπόθεσις ήταν ένα μεγάλο δράμα.

—  ’Ακριβώς, τήν ρώτησα, θά σάς παρακαλέσω νά μοΰ πήτε τό πώς έγινε αύτό 
τό «δράμα» πού λέτε.

—  Καί εγώ θά σάς παρακαλοΰσα νά μήν έπιμείνετε. Δέν θά ήθελα νά βγάλω 
στη φόρα τά ατομικά ενός ανδρογύνου, τά όποια είναι ιερά καί πρέπει νά μένουν μυ' 
στικά.

—  Μά πώς νά γίνη; άντέτεινα. Τότε πρέπει νά παραδεχθούμε δλότελα τήν κα' 
τηγορία, δτι δηλαδή έσκεμμένα έβάλατε σείς καί ή μ.ητέρα σας νά σκοτώσουν τόν άν' 
δρα σας. ’Έτσι είναι;

— 'Ετσι; Τό πιστεύετε αύτό εσείς ένας πεπειραμμένος δημοσιογράφος; “Οτι 
μπορούσα νά βάλω νά σκοτώσουν, δχι τόν άνδρα μου, άλλα τόν πατέρα τών τριών 
παιδιών μου; Τό πιστεύετε;

—■ Τότε γι’ αύτό πρέπει νά μάς πήτε τί ακριβώς έγινε εκείνη τη νύχτα ή εκείνο 
τό πρωινό. ’Αλήθεια, πρωί ή νύ/τα έγινε;

Αρχισε μέ τό ίδιο βιολί. “Οτι αυτή δέν είχε καμμιά άνάμιξι καί δτι δέν ήξερε 
τίποτε. 'Αναγκάσθηκα καί πάλι νά έπικαλεσθώ τή βοήθεια τής μητέρας της, τής Ά ρ- 
τέμιδος Κάστρου, ή όποια τής επανέλαβε δτι δέν έπρεπε νά ντραπή, αλλά νά μοΰ πή 
ολη τήν αλήθεια. Καί έτσι ή Φούλα, άρχισε νά λέη:

~ Καθώς θα ξέρετε, εξ αφορμής τών αιωνίων καυγάδων μας, δ μακαρίτης δ 
ανορας μου, τσακώθηκε και εφυγε από το σπίτι πριν λίγες μέρες καί έμενε στο ξενο
δοχείο. Δέν εννοούσε νά ξανάλθη παρά τις μεσολαβήσεις τού κουμπάρου μας καί ξα- 
δελφου μας Ιναρτσωνη. Δαφνικα εκείνο το βράδυ, περασμένα μεσάνυχτα, ακούω τήν 
εξώπορτα ν’ άνοίγη μέ τό κλειδί του καί γύρισε δ άνδρας μου, δ οποίος ήταν έλαφρώς 
στό κέφι. ’Έκανα τήν κοιμισμένη, αλλά κατάλαβα δτι γδύθηκε καί έπεσε δίπλα μου 
στο κρεββάτι. Εξακολούθησε δ ύπνος μας ώς τό πρωί, δταν νοιώθω τόν άνδρα μου 
νά μέ ξυπνά καί νά θέλη μάλιστα άξαφνα, νά άσκήση τά συζυγικά του καθήκοντα. 
Ανεξαρτήτως δτι, ύστερα απο τις τόσες διενεξεις καί καυγάδες, άν είχα δρεξι γιά 
(.ετοιες δουλείες, είχα, καθώς καί διεπιστωθη αυτό το πράγμα άπό τήν ’Αστυνομία, 
τήν συνηθισμένη μηνιαία ασθένεια τών γυναικών, ή οποία μοΰ έπέβαλε πλήρη αποχή 
άίΐο ιΐ, συζυγικές σχέσεις. Οπως ήταν φυσικό, τό είπα στον άνδρα μου, άλλ’ αυτός, 
αντί νά μ’ αφήση ήσυχη καί νά μή μ’ ένοχλήση μοΰ έπετέθηκε μέ λύσσα. ’Άρχισε 

με χι,υπά μο γροθιές σια μούτρα καί στο σώμα, και να έπιμένη νά μέ χρησιμοποιή- 
ση για ηδονισμο, .ελειιος αφύσικα. Επεμενε να τοΰ κάνω άνομολόγητα αίσχη μέ τό 
στόμα καί επειδή, ένα τέτοιο πράγμα μοΰ έκανε άηδία, δπως. θά έκανε καί σέ κάθε α
ξιοπρεπή καί μή έκφυλη γυναίκα, μέ νέες γροθιές μέ έκανε νά ύποκύψω. Τό τί ένοιω
σα Οέν περιγράφεται. Πετάχθηκα επάνω καί μέ τή νυχτικιά μου βγήκα έξω ξεφωνί
ζοντας: ' "

, ^ ν  Υπάρχει κανένας νά μέ λυπηθή καί νά μέ γλυτώση άπό αύτό τό μαρ-
τυριο;

Ιναί άφοΰ έπλυνα τό στόμα μου στό μπάνιο άπό τις άηδίες πέρασα μιά ρόμπα
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"/μι βγήκα έξω. ΙΙετάχθηκα στό απέναντι περίπτερο για νά πάρω εφημερίδες. 'Όταν 
εγύρισα, βρήκα τήν πόρτα κλειστή. Χτύπησα, ξαναχτύπησα, δυνατά, πολύ δυνατά. 
ΙΓήγα νά σπάσω τήν πόρτα. "Ακόυα φασαρία μέσα στό σπίτι. Καί υστέρα, από τα πολ
λά μου κτυπήματα, έδέησε νά άνοιξη ή πόρτα. Μοϋ άνοιξε δ Δημητράκης δ Μοσκιός. 
Καί είδα τά ρούχα του καταματωμένα. Κατάλαβα δτι κάτι τό φοβερό είχε συμβή. Καί 
λιποθύμησα...

Αύ τά μοϋ είπε ή Φούλα γιά τό δράμα πού συνέβη στό διαμέρισμά της ατού Χα
ροκόπου. Καί τότε κατάλαβα δτι πραγματικά έπρόκειτο διά ένα καθαρό οικογενειακό 
δράμα, τό όποιον άρχισε νά παίζεται από τήν στιγμή πού δ ’Αθανασόπουλος, ενώ εί
χε φιλενάδα τήν Κάστρου, ή δποία θά τόν έγκατέλειπε γιά νά πάη νά ζήση μέ τήν 
Φούλα στον Καναδά, συνέλαβε τό σατανικό σχέδιο νά στεφανωθή μέ τό στανιό τήν 
κόρη της, γιά νά εξασφάλιση μελλοντικώς τήν προίκα της, δηλαδή δλόκληρη τήν 
περιουσία τής Φούλας. 'Ύστερα, καί επειδή ή άναχώρησις τής Κάστρου καί τής 
Φούλας κάπως θ αργούσε, μετά τόν παράξενο εκείνο γάμο, ώδήγησε τήν διά βίας 
νόμιμον σύζυγόν του, αγνήν, άσπιλον καί άμόλυντον, στό σπίτι της. Καί τήν πα
ραμονήν τής άναχωρήσεώς της γιά τόν Καναδά, τήν έβγαλε αντί γιά τόν συνηθισμένο 
τους περίπατο καί τήν ώδήγησε ύπό τις γνωστές συνθήκες στό λαϊκό παλιοξενοδο- 
χεΐο, δπου και τήν έκανε ουσιαστικά γυναίκα του. Τόν παράξενο έκεΐνο γάμο, καθώς 
είδαμε, ή Κάστρου τόν έμαθε κατάπληκτη στον Καναδά, δταν ή Φούλα είχε μείνη 
πια έγκυος μέ τήν λίγη ώρα πού τήν παραμονή τής άναχωρήσεώς της τήν έκανε καί 
ουσιαστικά γυναίκα του δ Αθανασόπουλος. Κατάλαβα τό φρικτό δράμα τής μάννας, 
πού καταλαβαίνει, δτι άθελά της ή κόρη της τής άρπαξε τόν άγαπητικό της, πού έ
γινε άντρας της καί τέλος τή φρικτή διαγωγή τού Άθανασόπουλου, πού παίζοντας 
πάντα το δικό του παιγνίδι, θέλησε μετά τό γάμο, νά χωρίση τή γυναίκα του από 
τήν μάνα της.

Ολα τά άλλα, ήσαν έπακόλουθα τού δράματος. Ή  απόπειρα καψίματος τού νε
κρού, το μαχαίρωμα, το κόψιμο τού κορμού, τό πακετάρισμα καί τό πέταγμα στο μι- 
σοςερο και γεμάτο λάσπες ρεύμα τού Κηφισσοΰ, μαρτυρούσαν δτι τό έγκλημα δεν 
ήταν καθόλου προμελετημένο καί δτι οι γυναίκες είχαν καταληφθή από τό τυχαίο 
έγκλημα πού είχε γίνη στο σπίτι μέσα, από τό Μοσκιό. Βέβαια ή Κάστρου, ήθελε 
να απαλλαγή με κάθε θυσία από τόν γαμβρό της. Βέβαια διεκήρυσσε δτι κάποιος έ
πρεπε νά τήν άπαλλάξη από αυτόν καί είχε άναζητήση κατά κάποιον τρόπο δολο
φόνο, αλλα οεν είχε φθασει και μέχρι τής δολοφονίας. Πολύ περισσότερο ή Φούλα. 
Τό γεγονος οτι η Κάστρου μετά τό έγκλημα αναγκάσθηκε νά τό έξομολογηθή στό 
φίλο της τό Μαγουλόπουλο, άποδεικνύει περιτράνως τήν μή προμελέτη του.

Βέβαια άπό τα όσα μοΰ είπε ή Φούλα, σέ ένα πράγμα τήν έπιασα σκάρτη. 
Στην ώρα τής διαπρ_άξεως τού εγκλήματος καί στό δτι ή Φούλα είχε βγή τάχα έξω 
απο το σπίτι και είχε πάει εις τό γειτονικό περίπτερο γιά νά πάρη εφημερίδες. 
Οχι, αυτό ήταν αδύνατο. Τό έγκλημα πρέπει να έγινε τή νύχτα, καί λίγο μετά τήν 

επανοοο τού Αθανασοπουλου. Τότε, είναι φυσικόν άλλως τε, δ ’Αθανασόπουλος, α
φού είχε πρωτύτερα έρεθιστή μέ τή Δανάη στό Φάληρο, γύρισε στό σπίτι του περα
σμένα  ̂μεσάνυχτά και γιά να συμφιλιωθή με τή γυναίκα του καί γιά νά ίκανοποιή- 
ση τούς ποθους του που είχαν ανάψει άπο τό Φάληρο καί δεν μπόρεσαν νά ικανο
ποιηθούν. Καί εκεί επάνοη άρχισε δ συζυγικός καυγάς. Ό  λόγος τόν όποιον έπρό- 
βαλεη Φούλα, δτι^ήταν αδύνατον, λόγω τής συνήθους αιμορραγίας, νά ίκανοποιήση 
τόν ανδρα της, ή^άξίωσις εκείνου γιά μια παρά φύσιν ίκανοποίησίν του, ή άρνησις, 
τής Φούλας, τό δάρσιμο καί τό γρονθοκόπημά της, ή ανήθικος ίκανοποίησίς του μέ 
τή βία καί ή κραυγής τής Φούλας νά τήν λυπηθούν, νά τήν λυτρώσουν άπό τό μαρτύ
ριο. Καί δ φόνος άπό τό Μοσκιό.

Ιναί τό δτι τό δράμα έγινε τή νύχτα καί όχι τά χαράματα, δεικνύεται περιτρά- 
νως από ένα γεγονος. Τό σπάσιμο τού καθρέφτη, δταν δ ’Αθανασόπουλος πετάχθηκε
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επάνω από τό κρεββάτι, άφοϋ έδέχθη τή σφαίρα. Ό  καθρέφτης ήταν άδύνατο νά 
σπάση από τό σεισμό, δ όποιος άλλως τε ήταν τέτοιος, πού έστάθη αδύνατον νά προ- 
καλέση καμμία απολύτως ζημία, οχι μόνον στή συνοικία τοϋ Χαροκόπου, άλλα που
θενά στην ’Αθήνα. Τώρα ιό γιατί ή Φούλα βρήκε τήν ευκαιρία νά μοΰ φουρνίση αυτό 
τό ψεμματάκι καί νά μοϋ μεταθέση τήν ωρα τοϋ εγκλήματος τόσες ώρες μετά, είναι 
εύνόητον. Θέλησε νά τό πή γιά νά βγάλη τήν ουρά της τελείως έξω από τό σπίτι 
καί νά πή δτι τάχα είχε πάει στό γειτονικό περίπτερο νά άγοράση εφημερίδα. Ένώ 
ή Φούλα ήταν μονάχα έξω άπό τήν κρεββατοκάμαρα καί μέσα στό λουτρό, δπου είχε 
πάει νά πλύνη τό στόμα της μέ καθαρό οινόπνευμα άπό τις αηδείς βρωμιές τοϋ μα
καρίτη τοϋ άνδρα της.

Τελείωσα κάποτε τήν αποκλειστική αύτή συνέντευξι στό Τμήμα Μεταγωγών 
καί με τή Φούλα καί πήγα σέ ένα άλλο κελλί τοϋ ισογείου, δπου είδα διά μακρών 
τό Μοσκιό. Καί ή συνέντευξίς μου έκείνη, γιά μένα είχε μεγάλη σημασία, γιατί λίγες 
μέρες υστέρα, καθώς θά ίδοΰμε, δ Μοσκιός γιά νά σώση τό τομάρι του καί άπό ύ- 
πολογισμό, άρχισε νά προσποιήται τόν τρελλό καί νά μήν μιλάει καθόλου σέ κανένα. 
Καί άπό τή μανία του νά προσποιήται τόν τρελλό, κατήντησε δπως είπαν στην δίκη 
του καί οί ψυχίατροι, πραγματικώς τρελλός.

Ό  Μοσκιός, δταν τόν είδα στό μικρό εκείνο κελιά, άπομονωμένο, άκριβώς γιά 
νά μήν ύποστή καμμιά σεξουαλική έπίθεσι άπό κανένα άλλο κρατούμενο, γιά τό νεα
ρό τής ηλικίας του, μοϋ φάνηκε δτι ήταν ένα άσήμαντο παιδαρέλι. "Οταν τόν άντί- 
κρυσα, γιά πρώτη φορά, καί τόν περιεργάσθηκα δέν μπορούσα νά φαντασθώ ποτέ, 
δτι αότος έκανε τό φοβερό έκεϊνο κακούργημα γιά τό όποιον μιλοΰσε όλόκληρη ή 
Ελλάδα.

—  Εσύ είσαι δ Δημητράκης δ Μοσκιός; τόν ρώτησα.
—  Μάλιστα, ήταν ή άπάντησις.
—  Σύ έσκότωσες τόν μακαρίτη τόν Άθανασόπουλο;
—  Μάλιστα.
—  Μπορώ νά σέ ρωτήσω τό γιατί τό έκανες αυτό τό πράγμα;
—  Καί σείς τί είσαστε; Δικηγόρος;
—  "Οχι, δημοσιογράφος, άπάντησα.
Καί δ Μοσκιός άρχισε νά λέη:
—  Πιστεύετε, δτι εγώ, παιδί πράγμα, έκανα άπό μοναχός μου ένα τέτοιο πρά

γμα; Δέν μπορώ νά σκοτώσω μυρμήγκι καί θά σκότωνα έναν άνθρωπο καί μάλιστα 
τί άνθρωπο. "Εναν άνθρωπο κοτζάμ εκεί πάνω, εγώ ένας μπόμπιρας; Ή  ξαδέλφη 
μου καί ή ςανηψιά μου, είπε με τό κεφαλλωνήτικο ιδιωματισμό, μέ έξεμεταλλεύθη- 
καν καί μάλιστα όσο μπορούσαν καλλίτερα. Έπωφελήθηκαν άπό τήν αφέλειά μου. 
Μοΰ έδωσαν ένα μπιστόλι στά χέρια καί μοϋ είπαν δτι δέν θά είμαι άνδρας άν δέν 
>ις άπαλλαςω απο εναν τέτοιο κακούργο. Με φερανε βλεπετε στό φιλότιμο καί τόν 
έπυροβάλησα.

’Άφησα τόν Μοσκιό νά συνέχιση, χωρίς νά τόν διακόψω καθόλου.
- -  Θυμάμαι δτι, δταν μπήκα μέσα στήν κρεββατοκάμαρα καί έπλησίασα τό 

κρεοβατι, ο Α,θανασόπουλος εκοιμότανε. Επλησίασα χωρίς νά μέ άκούση. Είγε τά 
μούτρα του γυρισμένα πρός την άλλη μέρια. Ακουμπησα τό μπιστόλι στό κεφάλι του 
εγύρισα τά μοΰτρα από τήν άλλη μέρια για νά μή βλέπω, καί τράβηξα τή σκανδάλη. 
Ενας κροτος ξερός ακουσθηκε και ο Αθανασοπουλος μέ καταματωμένο τό κεφάλι, 

πετάχτηκε δρθιος επάνω στό κρεββάτι φωνάζοντας:
—  Παπαδάκη... Παπαδάκη... Βοήθεια... —

( Συνεχίζεται)
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ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ

'Υπό τοϋ Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. Α. ΚΩ Ν ΣΤΑ Ν ΤΑ Ρ Α

I
(Συνέχειυ έκ coO προηγουμένου καί τέλος)

1 1

I ...Καί το βράδυ μάς βρίσκει όλους παρέες - παρέες σ' ένα όμορφο κεντράκι 
στον “Αγιο Ιωάννη (προάστιο Σπάρτης) . Πλατάνια τεράστια καί νερδ γάργαρο 
πού τρέχει κάτω άπό τα πόδια μας ανοίγουν αφάνταστα την δρεξί μας. Το ταξίδι 
φαίνεται πώς δεν μάς έχει κουράσει καθόλου. Στο σημείο αυτό, τελειώνει καί ή εκ
παιδευτική εκδρομή τής πρώτης ημέρας για νά δώση τήν θέσι της στήν ψυχαγωγι
κή εκδρομή. Οί μεζέδες καί τα ψητά πού σερβίρονται στα τραπέζια μας μαζί με τό 
όμορφο κρασί τής Σπάρτης ανάβουν τό κέφι. ΤΙ μουσική παίζει απαλά, σιγαλά μέσα 
στό σκοτάδι τής νύκτας καί τά πρώτα ζευγάρια κάνουν τήν έμφάνισί τους στήν πί
στα. Εικόνα όμορφη, συμπαθητική. Οί Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι αγκαλιασμένοι χορεύ
ουν ό ένας πλάι στον άλλον γεμάτοι αγάπη, άλληλοεκτίμησι καί άλληλοσεβασμό. 
Ατμόσφαιρα αγάπης καί κεφιού, ατμόσφαιρα ευτυχίας. Τά ταλέντα τής συντροφιάς 
μας βρίσκουν τήν ευκαιρία νά μάς δείξουν τις χορευτικές των ικανότητες. Ό  Άν- 
τώνης χορεύει θαυμάσια ανατολίτικους χορούς μέ τή μουσική ύπόκρουσι των ποτη- 
ριών-πού μέ χάρο έκτελεϊ ό ίδιος, σάν καστανιέττες. Ό  Μπάμπης ξεσηκώνει θύελ
λα χειροκροτημάτων σάν σέρνει ένα γρήγορο Κρητικό χορό συνοδευόμενος άπό πέν
τε όμορφες Κρητικοποϋλες, πού βρέθηκαν τυχαία στό κέντρο μας. Ό  Σπϋρος μέ τή 
συντροφιά του μάς διδάσκει χασάπικο, άποδεικνύοντάς μας ότι ό κόπος τού καθηγη- 
τοϋ μας κ. Κουσιάδη δέν πήγε χαμένος. Ό  Κώστας, άφθαστος στούς λαϊκούς χορούς, 
κάνει έπίδειξι τής τέχνης του στό «ζεμπέκικο». Κι’ ύστερα όλοι μαζί σ’ έναν υπέ
ροχο Ελληνικό λεβέντικο χορό, τό τσάμικο. Χαλάει δ κόσμος καθώς ένας - ένας περ
νάει στήν κορυφή τοϋ χορού. Ό  Γιώργος, ό Χρήστος, δ Γιάννης, δ Τόλης, δ καθέ
νας μέ τά δικό του τρόπο, σκορπούν τό κέφι καί τή χαρά. Πανζουρλισμός στή πίστα 
άπό φιγούρες κάθε είδους. Κι’ όσο ή ώρα περνάει τό κέφι δυναμώνει. “Ωρα 12.00' 
μεσάνυχτα. Σειρά τώρα έχουν οί άρραβωνιασμένοι. Ή  πίστα γεμίζει απ’ αυτούς πού 
χορεύοντας «τσίκ τοϋ τσίκ» μέ τις πολυαγαπημένες τους, εξομολογούνται τά βά
σανα καί τούς καϋμούς τής αγάπης. Διακρίνομε τόν φίλο μας τόν Γιάννη, πού κον
τεύει νά κλείση ΙΟετία στάν «βαθμό τού μνηστήρας», τόν Μιχάλη μέ το κοριτσάκι 
του καί άλλους πολλούς. Χαίρεσαι νά τούς καμαρώνης. "Ολο νειάτα καί ζωή καί κον
τά σ’ αύτούς οί παντρεμένοι τής συντροφιάς μας, πού προσπαθούν νά πουν λόγια γλυ
κά, λόγια τρυφερά στις γυναίκες τους, πού αψηφώντας τούς κόπους, ήρθαν μαζί μας 
στήν έκδρομή, γιά νά μάς χαρίσουν κι’ αυτές τό δικό τους κέφι μέ τή δική τους χά- 
ρι. Διακρίνουμε έπίσης τόν φίλο μας τόν Γιώργο νά κρατά μιά κάσσα μέ μπύρες, νά 
γυρνά άπό τραπέζι σέ τραπέζι, νά κερνά, νά τσουγκρίζη τό ποτήρι του μέ τις πα
ρέες τών συναδέλφων του καί νά σκορπά ξεχωριστό κέφι.

ΚΓ όταν οί δείκτες τού ώρολογιοΰ άνταμώνουν στό νούμερο δύο, μάς βρίσκουν
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ξαπλωμένους στα κρεβάτια μας μέ χίλιες δυο σκέψεις. Το ομαδικό μας γλέντι ήταν 
κάτι τό καταπληκτικό, κάτι το ονειρώδες, κάτι πού θά μείνη αξέχαστο σ’ δλη μας 
τή ζωή.

3 . ΣΠΑΡΤΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ- - ΜΕΘΩΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ

27 ’Ιουλίου 1968, ώρα 06.30'.
Φρεσκαρισμένοι καί ξανανειωμένοι καταλαμβάνουμε τις θέσεις μας στα πούλμαν 

καί τό σύνθημα τής έκκινήσεως δίδεται. Ή  διαδρομή πού ακολουθούμε είναι γνω- 
στή γιατί επιστρέφουμε πίσω στην Τρίπολι. Πρέπει νά φθάσουμε ως έκεΐ για ν’ αλ
λάξουμε κατεύθυνσι. Ό  προορισμός μας είναι ή Κ α λ  α μ ά τ α .  Τά αυτοκίνητά μας, 
λές καί αισθάνονται τή βιασύνη μας, τρέχουν δαιμονισμένα. ’Έτσι σέ λίγη ώρα μέ
σα σ’ ένα ξεφάντωμα γενικό φθάνουμε στην Τρίπολι πού την προσπερνούμε χωρίς 
νά σταματήσουμε. ’Ακολουθούμε τήν Εθνική οδό προς τήν Μεγαλόπολι —  Καλα
μάτα. Σέ άπόστασι πέντε (5) χιλιομέτρων καί δεξιά μας αφήνουμε τό Βαλτέτσι, πού 
μάς θυμίζει νίκες των Ελλήνων στις 25 ’Απριλίου καί 12 - 13 Μαΐου 1821. Σ’ αυ
τόν έδώ τόν χώρο ό Κολοκοτρώνης πέτυχε νά δίωξη τό μούδιασμα —  αποτέλεσμα 
τής πολύχρονης σκλαβιάς —  πού ένοιωθαν οΐ "Ελληνες μπροστά στούς Τούρκους. 
Πέτυχε νά τούς γίνη πίστις, δτι δ εχθρός δεν ήταν αήττητος, δτι μπορούσαν νά τόν 
νικήσουν καί τόν νίκησαν... Καί τά πούλμαν ροφοΰν λαίμαργα τις αποστάσεις γιά νά 
μάς φέρουν γρήγορα - γρήγορα στήν Μεγαλόπολι. 'Η Μεγαλόπολις κτισμένη στήν 
μέση μιάς πεδιάδος, δίδει τήν έντύπωσι δτι έχει άκινητοποιηθή στόν πυθμένα μιάς 
λεκάνης πού ολόγυρά της υψώνονται βου,νά. Βορειοδυτικά τό Λύκαιον. Στά νότια δ 
Ταΰγετος. Προς βορράν τό Μαίναλον. Κοντά σ’ αυτήν ήταν κτισμένη ή αρχαία Με- 
γαλόπολις (Μεγάλη —  πόλις) πού γέννησε τόν Φιλοποιμένα, τόν ιστορικό Πολύ
βιο καί τόν Στρατηγό Λυκούρτα. Όνομαστό καί ξακουστό είναι τό θέατρο τής Με- 
γαλοπόλεως. "Ενα δμορφο καί αρμονικό θέατρο, μέ θαυμάσια ακουστική, ενισχυμένη 
μέ τρεχούμενο νερό, πού άνάβλυζε μέσα στο ίδιο τό θέατρο καί κερκίδες γιά 21.700 
θεατάς. Ήταν τό μεγαλύτερο θέατρο τής Ελλάδος. ’Εδώ κάθε καλοκαίρι, στό ίδιο 
αρχαίο θέατρο, δίδονται παραστάσεις άρχαίας τραγωδίας μεταξύ 15 - 20 Αύγούστου.

Μέ θαυμασμό γιά τό αρχαίο μεγαλείο, περνάμε άπ’ τό Δερβένι, τό τελευταίο 
Αρκαδικό χωριό. Μπαίνουμε στή Μεσηνία. Άπό ψηλά θαυμάζουμε τόν πλούσιο κά

μπο τής Μεσηνίας, πού μοιάζει σάν παράδεισος. Το πράσινο πού Οργιάζει παντού 
ξεκουράζει τό μάτι μας. Ζούμε σάν σέ όνειρο. Μένουμε εκστατικοί μπροστά στό με
γαλείο τού Μεσσηνιακοΰ κάμπου. Στήν ’Αλλαγή, ένα δμορφο χωριουδάκι, κάνουμε 
κι’ εμείς αλλαγή τής πορείας. Λοξοδρομούμε καί ακολουθούμε τόν δρόμο πρός τά 
δεξιά πού μάς φέρνει σέ δέκα (10) λεπτά στό Μ ε λ ι γ α λ ά .  Ρίγη συγκινήσεως 
μάς καταλαμβάνουν δλους καθώς, τά πούλμαν σταματούν κάτω άπό ένα θεόρατο λευ
κό σταυρό. Κι’ ύστερα γύρω - γύρω άπ’ τήν Π η γ ά δ α  στεκόμαστε μέ ’Εθνικό δέος 
καί άκοΰμε μέ δακρυσμένα μάτια τόν Υποδιοικητή μας νά μάς μιλά γιά τήν 'Ιστο
ρική μάχη τού Μελιγαλά στις 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1944. Κι’ είναι τόσο παραστα
τικός δ κ. Υποδιοικητής μας, ώστε άθελά μας βρισκόμαστε ξαφνικά κυκλωμένοι άπό 
απαίσιες προδοτικές μορφές, μορφές κομμουνιστών καί άπό " Α γ ι ε ς  Μ ο ρ φ έ ς ,  
μορφές Γνησίων Ελλήνων καί ζούμε τής φοβερής εκείνης μάχης τήν τρομερή δίνη. 
Μιάς έξαήμερης μάχης πού άρχισε Δευτέρα καί τελείωσε Παρασκευή καί πού είχε 
σάν αποτέλεσμα τόν βασανισμό καί το θάνατο δύο χιλιάδων περίπου έ π ι λ έ κ τ ω ν 
Ε λ λ ή ν ω ν ,  άπό τούς βαρβάρους κομμουνιστάς. _

"Αγιοι μάρτυρες τής Ελληνικής II α τ ρ ί δ ο ς !
Πιστοί στό Θεό, στήν Πατρίδα καί στήν Οικογένεια, έδέχθητε τόν ακάνθινο στέ

φανο τού μαρτυρίου.
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Κ α λ ό τ υ χ ο ι  ν ε κ ρ ο ί  !! ! . . .
Γο νήμα τής ζωής σας δέν εκόπη ανώφελα καί τό αίμα σας δέν έχύθη έπί 

μ α τ α ί ψ . ' "
Δέχθηκα ιε τον θανατο για τήν Π α τ ρ ί δ α .  Τά βλέφαρά σας τά κάλυψε "ή 

ςοφερη νύκτα, με την ελπίδα μιας Ε θ ν ι κ ή ς  α υ γ ή ς .
, Και η' Εθνική α,υγή ήρθε. Συπνήστε αγαπημένα μας αδέλφια να άναπνεύσετε 

μαζί JJ-ας τον ελεύθερο αέρα, μιας ελεύθερης Μεγάλης Ελλάδος.
0  μεγαλύτερος, εχθρός τής αγαπημένης μας ΙΙατρίδος, δ κομμουνισμός, δέν ύ- 

παρχει πιά. Τήν νύχτα τής 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΓ 1967, χάρις στο θάρρος καί στον ά
φθαστο Π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ό  γ ε ν ν α ί ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν ,  
ο κομμουνισμός κατεποντίσθη, έξήφανίσθη. Μά δέν σάς βλέπουμε αγαπητοί μας νε- 
κροι^καί σείς δεν μάς άκοΰτε. Οι ψυχές σας δμως θά είναι πάντοτε μεταξύ μας καί 
έφ οσον υπάρχουν στην γή ’Έθνη, πού εκτιμούν τήν Ελευθερία, ή ψιθυριστή φ ω -  
V ή ιών ιάφων σας^θά είναι για μάς ε π ι τ α γ ή  προς τήν δ ό ξ α  καί τό κ α θ ή κ ο ν.

, τέτοιου είδους σκέψεις, ό γράφων, ώς αρχηγός τής τάξεως, καταθέτει στέ
φανον, ενώ ο συνάδελφος κ. Άντωνδκος άπαγγέλλει ενα π ο ί η μ α  γραμμένο στό 
πούλμαν κατά τήν διάρκεια τής διαδρομής, πού αξίζει τον κόπο νά τό ξανααπαγγείλ- 
λουμε μαζί.

Π Η Γ Α Δ Α
1. Ετούτο τό προσκύνημα 

τούς ήρωες θυμίζει 
σκορπάει ρίγη Εθνικά 
κι' δλους μάς συγκλονίζει.

3. Τό αίμα τους πού χύθηκε 
στήν θρυλική Πηγάδα 
εγινε ένα σύμβολο 

- - γιά δλη τήν Ελλάδα.

2 . Θ υμ ίζ ε ι ά να νδ ρ η  σ φ α γ ή  πού ό κ α θ ε ίς  μ α θ α ίν ε ι  
π ώ ς  ό " Ε λληνας νά  π ο λεμ ά  ξ έρ ε ι κ α ί νά  π ε θ α ίν η .

4. Γπόσχεση δέ δίνουμε
γ ια τ ί  τό λ έε ι ή  κ α ρ δ ιά  μ ας  ε ίμ α σ τε  μόνον " Ε λληνες  κ ι έμ ε ΐς  κ α ί τ ά  π α ιδ ιά  μ ας.

5. Κι άν ή Πατρίδα μας κληθή 
νά γράψη Ιστορία 
ό φάρος θάσαστε εσείς 
στήν ένδοξη πορεία.

Κλαιμε... Θελουμε, αθανατοι στρατιώτες, νά μείνουμε κοντά σας, νά σάς κρατή- 
σουμε οσο_μπορούμε περισσότερό^συντροφιά, μά οέν μπορούμε. Πρέπει νά φύγουμε, 

ϋ μ ω ^  σας υποσχομεθα οτι τα ονοματά σας, ονόματα προσφιλή Ψ υ χ έ ς  Μ ε υ ά - 
Af 1 ; εχ0υν γρα,ψ7ί σΙ1ς καΡδιέί μας, εις α ιωνίαν Εθνικήν ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν  

“ “  μ* '  °μ ‘“ W « " * * *  ™  Τάφον; « 5  V  μάς δ .δ « σ « ,«
’ Ας είναι αίωνία ή μνήμη σας π ο λ ύ τ ι μ ο ι ν ε κ ρ ο ί .

, ν MTaV 7° Ίερ°, Ζ°ατ° πΡοσκύνημα τελειώνη ξεκινάμε μέ χίλιες ουό σνέ-
ΐαλςΰτε^υ|γςθοαο Γ ^ Ε λ λ   ̂Ρ “  1 κ έ ς μ 0 Ρ φ έ ς , πού έπεσαν θύματα τού με- ραλυ^ρου εχθρού μής Ελλαοος, του κομμουνισμού

, ™0λΓ , Χα[ ^  σ^υΡίζθυν τρέχ°ντας δαιμονισμένα γιά νά μάς φέρουν
tnnr Τ' ^  α λ α μ α τ α , στην πρωτεύουσα τής Μεσσηνίας, πού έχει ξεχωριστή
ομορφιά. Τα τεσσερα γεφυρια τού ποταμού, πού φιδοσέρνεται ανάμεσα σέ σ Χ α  κ αί

ν ΐ ;  »■
«to ] είναι ή Καλαμάτα. Τά «άστρο τ ,ς  xai ό Ταβγλος, δίέλα
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δα», μπροστά ή καταγάλανη θάλασσα μέ την θαυμάσια πλάζ, κυκλώνουν τήν πόλι...
Τά πούλμαν σταματούν δίπλα στην ακροθαλασσιά καί μεϊς γρήγορα - γρήγορα 

πέφτουμε στά πεντακάθαρα νερά τής θάλασσας γιά νά δροσισθοϋμε. ’Εδώ άνακαλύ- 
πτουμε μερικά ταλέντα κολυμβητικά. Πρώτος απ’ δλους δ Κοσμήτωρ τής Σχολής 
μας πού συγκεντρώνει κοντά του τούς περισσοτέρους Δοκίμους καί τούς διδάσκει κο- 
λύμβησι. ’Όμορφη εικόνα, στ’ αλήθεια, νά βλέπης γυμνασμένα καί γεροδεμένα σώ- 
ματα νά κάνουν μπάνιο σέ σχηματισμούς. ’Άλλοτε μέ άπλωτές, δ ένας πίσω στον 
άλλο νά σχηματίζουν μιά τεράστια ουρά, έχοντας τδν ίδιο ρυθμό καί άλλοτε άνά- 
σκελα νά κολυμπούν σέ παράταξι. "Ολοι οί λουόμενοι σταματούν καί κυττάζουν εμάς. 
Μάς καμαρώνουν γιά τήν αγάπη μας καί τήν δμαδικότητά μας. Ρωτούν καί μαθαί- 
νουν τί είμαστε. Μάς πλησιάζουν, μάς μιλούν κι’ ύστερα τσουγκρίζουν μαζί μας τά 
ποτήρια τους στά παραθαλάσσια κεντράκια πού καθόμαστε γιά νά χορτάσουμε τήΥ 
πείνα μας. Καλόκαρδοι καί καλοκάγαθοι οί κάτοικοι τής Καλαμάτας, μάς χαρίζουν 
τήν φιλοξενία τους καί μεϊς σάν σέ αντάλλαγμα τήν αγάπη μας...

Καί στις δύο ή ώρα ξεκινάμε μέ προορισμό τήν Π ύ λ ο καί Μ ε θ ώ ν η  . ’Α
φήνουμε τήν πόλι τής Καλαμάτας, τραγουδώντας «τό μαντήλι καλαματιανό». Ή  ζέ
στη του μεσημεριού δέν μάς τρομάζει. Τό κέφι δυναμώνει καί τό ξεφάντωμα γενι
κεύεται. Βρισκόμαστε ακόμη στον πλούσιο κάμπο τής Μεσσήνης. Ή  διαδρομή μας 
εξακολουθεί νά είναι ευχάριστη. ’Από ψηλά άντικρύζουμε τήν ΙΙύλσ. Κτισμένη άμ- 
©ιθεατρικά κοντά στήν θάλασσα, δλοκάθαρη, μέ τό πευκοδάσος καί τά πολυάριθμα 
Ιστορικά μνημεία της, ή Πύλος είναι ή ίδια ή Ιστορία. Ή  σημερινή πολιτεία είναι 
κτισμένη στά σχέδια των μεγάλων μηχανικών τού στρατηγού Μ α ι ζ ώ ν ο ς . Ή  ι
στορία καί ή φύσις τής δίδουν μιά ξεχωριστή γοητεία.

Ή  Σφακτηρία, αυτό τό μακρόστενο νησί, πού στά πανύψηλα βράχια του καί 
στις πολύχρωμες σπηλιές του γράφτηκαν δλόκληρα κεφάλαια ιστορίας, άπό τήν 
βαθειά αρχαιότητα ώς τούς νεωτέρους καιρούς, μάς καλεΐ νά τήν έπισκεφθοΰμε. Μά
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δμως δεν μπορούμε. Περνάμε γρήγορα - γρήγορα μέσα από την Πύλο, για νά στα
θούμε υστέρα άπό λίγο στήν Μεθώνη. Μια κωμόπολις ήρεμη, κρυμμένη μέσα σέ 
πορτοκαλιές, λεμονιές καί πρό πάντων ελιές, μικροσκοπική μέ τούς 1.500 κατοίκους, 
πού δεν θά έδινε τήν έντύπωσι δτι έπαιξε σέ άλλους, μακρυνούς καιρούς, ένα τόσο 
σημαντικό ρόλο στήν ιστορία τού τόπου καί τής Μεσογείου, άν τό Βενετσιάνικο κά
στρο στην άκρη της δέν στεκόταν Ικεΐ σιωπηλός μάρτυρας.

Ενας μικρός περίπατος στο Κάστρο, πού έκτισαν οΐ Ενετοί τφ 1207, μάς α
φήνει εκστατικούς... Ολόκλ.ηρο τό μεγάλο φρουριακό συγκρότημα μέ τούς Πύρ
γους του σώζεται σέ καλή κατάστασι. Μέσα στο φρούριο ερείπια από διάφορα κτί
ρια καί μια πολύ παλια εκκΛησουλα ('Αγία Σωτήρα) , πού δίνει τήν ευκαιρία σέ 
πολλούς ν’ άνάψουνε ένα κεράκι καί νά προσευχηθούνε...

Καί τα πούλμαν αγκομαχοϋν τρέχοντας στις στροφές γεμάτα άπό νειάτα, γε
μάτα ζωντάνιά, για να μάς φέρουν καί πάλι στή Πύλο καί νά μάς προσφέρουν ένα 
άναψυκτικο στήν όμορφη πλατεία τής παραλίας, κάτω άπό θεόρατα πλατάνια. ’Από 
πάνω μας τό νεόκαστρο και στά πόδια μας ή θάλασσα, πού γαληνεμένη όπως είναι, 
δέν μπορείς νά πιστέψης πώς εκεί στις 20 ’Οκτωβρίου 1827 έγινε ή μεγαλύτερη 
ναυμαχία. Κι δμως είναι άληθεια. Η ναυμαχία τού Ναυαρίνου καί ή καταστροφή 
τού Τουρκοαιγυπτιακοϋ στόλου είναι γεγονός.

Μα τό καφεδάκι τέλειωσε κι’ εμείς πρέπει νά φύγουμε. Ξεκινάμε, ένφ ή σκέψις 
μας γυρίζει πολύ πίσω και σταματά κάπου εκεί στά 1825 γιά νά προσκυνήση στον τά
φο τού Άναγνωσταρά καί τού Τσαμαδοΰ, πού μαζί μέ 450 “Ελληνες σκοτώθηκαν 
στις 25 Απριλίου, δστερα άπό μια φονική μάχη μέ τούς Αιγυπτίους τού Ίμπραήμ. 
Καί ένφ) ή σκέψις τρέχει πρός τά πίσω, τά πούλμαν τής χαράς έχουν φθάσει κι’ δ- 
λας πολύ μακρυά. Εχουν φθάσει κι’ έχουν σταματήσει στήν Χώρα, ένα χωριό πού 
λίγο πιό πριν ήταν έντελώς άσημο. Τά αρχαιολογικά δμως ευρήματα των άνασκαφών 
μετά τό 1952, την έβγαλαν άπ τήν άφάνεια. Ολα τά δεδόμενα βεβαιώνουν πώς ε
δώ βρίσκεται τό άνάκτορον τού Π έ σ τ ο ρ ο ς . Γιά νά βεβαιωθούμε λοιπόν κι’ εμείς 
έπισκεπτόμαστε γιά λίγο τόν χώρο των άνασκαφών. "Ενα μεγάλο ’Ανακτορικό συ- 
γκρόΐημα, πού είναι τό μεγαλύτερο μέχρι στιγμής στήν ’Ηπειρωτική Ελλάδα, έχει 
άνακαλυφθή. Οί τοίχοι σέ πολλά σημεία διατηρούνται σέ ύψος ένός μέτρου. Πλήθος 
άπό άγγεία σημαντικώτατα, ωραίες καί πλούσιες τοιχογραφίες καί πολλά άλλα ευ
ρήματα, έφερε ατό φώς ή άνασκαφή. Κοντά στό ’Ανάκτορο ένας θολωτός τάφος, καί 
σέ μεγαλύτερη ακτίνα γύρω άπό τό ’Ανάκτορο, τάφοι καί κάθε είδους κατεσπαρμένο 
άρχαιολογικό υλικό.

Καί τό ταξίδι συνεχίζεται. Περνάμε τούς Γαργαλιάνους, μέ τήν γεμάτη άπό ε
λιές, σταφίδες καί συκιές πεδιάδα τους, θαυμάζουμε τό νησάκι Πριύτη, πού μοιάζει 
σάν γιγαντιαϊος κροκόδειλος καί πού άποτελοϋσε τούς παλιούς καιρούς τό ορμητή
ριο των Κουρσάρων καί φθάνουμε στά Φιλιατρά. Τά διασχίζουμε μέ τά πούλμαν. 
Είναι μια σύγχρονη μικρή πόλη μέ τά τυπικά χαρακτηριστικά τής Ελληνικής ε
παρχιακής πόλεως. Καλή ρυμοτομία, καθαροί δρόμοι, άμορφες πλατείες καί σπίτια 
παλιά αλλά ευπρόσωπα. Τό παλιό πανύψηλο ρολόι των Φιλιατρών μάς θυμίζει πώς 
ή ώρα περνά καί πώς πρέπει νά βιαστούμε. Προορισμός ή ’Ολυμπία. Ή  διαδρομή 
είναι φαντασμαγορική. Ελιές καί άμπέλια καί σπίτια ανάκατα ώς τή θάλασσα. ΚΓ 
ή θάλασσα καθαρή καί βαθυγάλανη... Θαυμάζομε τήν φύσι καί μακαρίζουμε τούς 
άνθρώπους πού ζοϋν σέ αυτόν τόν παράδεισο. ’Έτσι φθάνουμε κοντά στήν Κυπαρισ
σία, τήν πρωτεύουσα τής επαρχίας Τριφυλλίας. Τήν αφήνουμε στά δεξιά μας κα
μαρώνοντας στήν κορυφή τού λόφου τά έρείπια ένός μεσαιωνικού φρουρίου. ’Όμορ
φη κωμόπολις. Ή  παλιά πόλις πάνω στό ύψωμα, ή παραλία, τά άραιοκτισμένα σπί
τια μέ τούς κήπους πού τά τριγυρίζουν, προσφέρουν γραφικές εικόνες. ’Απέραντα 
δάση άπό ελιές καί μια θάλασσα άπό σταφίδες, καί άμπέλια, μαρτυρούν τόν άγροτι- 
κό χαρακτήρα τής μικρής πόλεως. Μά τήν προσπερνάμε τόσο γρήγορα, πού δέν προ-
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λαβαίνουμε νά την χαροΰμε. Φθάνουμε στην Ζαχάρω πού είναι χτισμένη στο κατά
φυτο «Πύλιον πεδίον» για νά σταματήσουμε σέ λίγα λεπτά στά λουτρά Και'αφα. Ε
νας παραδεισένιος τόπος, πνιγμένος στά πεύκα πού κατεβαίνουν μέχρι τήν θαλαρ- 
σα, μέ μια γραφική, βουβή, παράξενη λίμνη, μέ σπηλιές γεμάτες^μυστήριο, πού έχει 
παλιά ιστορία. Ή  λίμνη καί οί αμμουδιές δέν υπήρχαν πρώτα. Ή  θάλασσα έφθανε 
ώς εκεί πού οί σπηλιές αφήνουν νά πετάγεται από τό σκυθρωπό βουνό^τής Σμέρνας, 
τό θαυματουργό νερό. Ή  λίμνη δημιουργήθηκε όταν η θαλασσα αποσυρθηκε σιγά - 
σιγά καί ή αμμουδιά απλώθηκε δυτικώτερα. Τότε καί τα πεύκα κατακτισαν ^όν ιό- 
πο. Τό ωραίο δάσος τής Στροφυλιάς, πού βρίσκεται κοντά, μέσα στα νερά, υπάρχει 
από τήν αρχαιότητα. Ή  σημερινή λουτρόπολις είναι κτισμένη πάνω στό^νησάκι 'Α 
γία Αικατερίνη, πού δυνδέεται μέ τήν ξηρά μέ τεχνητή γέφυρα. Πάνω από τήν λίμνη 
ό απότομος βράχος τού βουνού Λάπιθος. Τά Ιαματικά νερά πηγάζουν από δυό πη
γές, από τήν πηγή του "Ανδρου τών Άνιγρίδων Νυμφών, πού τά νερά τους χρησι
μοποιούνται γιά λουτρά, καί άπό τήν πηγή τού Ανδρου τών Γερανίων, πού τά νερά 
της είναι κατάλληλα γιά πόσι. Περνάμε τήν γέφυρα πεζή, ακολουθώντας τον ίδιο 
δρόμο μέ τούς μακρυνούς προγόνους μας. Τον δρόμο πού πήραν οί Κένταυροι γιά νά 
γιατρέψουν τά τραύματα, πού τούς είχαν προξενήσει τά βέλη τού Ηρακλή βουτη
γμένα στο φαρμάκι τής Λερναίας "Υδρας. ’Από τότε κατά τήν αρχαία παράδοσι, τά 
νερά πήραν τήν άσχημη μυρουδιά πού διατηρούν (1) . Φθάνουμε στο νησάκι καί ε
κεί μαγεμένοι άπό τήν Ομορφιά άκούμε τόν έκ Ζαχάρως συνάδελφον κ. Γκότσην νά 
μας μιλή γιά τις ομορφιές τού τόπου, γιά τούς μύθους καί τις παραδόσεις, γιά τούς 
θρύλους καί τά θαύματα τών σποιΜαίων ιαματικών νερών... Θέλουμε νά μείνουμε δ- 
λοι σ’ αυτόν τόν τόπο, νά τόν απολαύσουμε, νά τόν χαροΰμε. "Ομως αρχίζει νά σκο- 
τεινιάζη. Ή  ώρα είναι 19.25' καί μεΐς νάμαστε καί πάλι στά πούλμαν μέ αναμμέ
νες τις μηχανές. Τρέχουμε, δλο τρέχουμε γιά νά προλάβουμε νά δούμε δσο περισσό
τερα μπορούμε. ’Αφήνουμε αριστερά μας τόν Πύργο, περνάμε τό Πελόπιον, ενα με
γάλο καί δμορφο χωριό, πού τά σπίτια του, σκαρφαλωμένα στήν πλαγιά προβάλλουν 
μέσα άπό αμυγδαλιές, λεμονιές, πορτοκαλιές καί όρθόστητα κυπαρίσσια. 'Ολόγυρα 
λόφοι πνιγμένοι στο πεύκο καί στήν έλιά. Ή  «ρεματιά τών άηδονιών», πού περνάμε 
είναι κάτι τό σπάνιο. Βαθύσκια πλατάνια, άσημόφυλλες ιτιές, περιβόλια μέ πορτοκα
λιές καί δροσερά νερά μικρών πηγών, πού κελαρύζουν παντού μπαίνουν βαθειά μέ
σα ατούς λόφους.... ’Έχουμε διανύσει περίπου 19 χιλιόμετρα άπόστασι άπό τόν Πύρ
γο κι’ έχουμε μπή ήδη στήν κοιλάδα τών Θεών. Αριστερά μας δ Κλάδεος κυλάει 
προς τόν ιερό χώρο. Δεξιά καί άριστερά του μιά στενή λωρίδα μέ άμπέλια —  στα
φίδες καί πορτοκαλιές. ’Αριστερά, ήρεμοι λόφοι μέ πεύκα καί ελιές σταματούν στό 
Κρόνιο. Ό  τόπος κυριαρχείται άπό γαλήνη!!! Τό χωριό ξεπροβάλλει. "Ενα μικρό 
δμορφο χωριό σκαρφαλωμένο σέ μιά μικρή πλαγιά κοντά στον άρχαιολογικό χώρο. 
Καί καθώς τά φρένα τών πούλμαν τρίζουν δαιμονισμένα, σταματώντας στήν πλατεία 
τής ’Ολυμπίας, στό νοΰ μας έρχονται οί στοίχοι τού ποιητοΰ Παλαμά:

’Αρχαίο Πνεύμα άθάνατο, αγνέ Πατέρα 
τού ωραίου, τού μεγάλου καί τ’ αληθινού, 
κατέβα, φανερώσου κι’ άστραψε εδώ πέρα, 
στή δόξα τής δικής σου γης καί τ’ ουρανού.

Στό δρόμο καί στό πάλεμα καί στό λιθάρι, 
στών εύγενών αγώνων λάμψε τήν ορμή ^
καί μέ τ’ άμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι' 
καί σιδερένιο πλάσε κι’ άξιο κορμί.

(1) Πρόκειται περί τών αναθυμιάσεων του χημικού στοιχείου θειον (θειάφι), οπερ περιέ- 
χεται εις τό ύδωρ τών πηγών.
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Κάμποι, βουνά καί πέλαγα φέγγουν μαζί σου, 
σάν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός, 
καί τρέχει στον ναό εδώ προσκυνητής σου 
αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός.

Καί οί σκέψεις μας σταματούν, μαζί μέ τό σταμάτημα των πούλμαν. Ή  ώρα εί
ναι 20.30' σχεδόν νύκτα καί δέν προλαβαίνουμε νά δούμε τίποτα. Τρέχουμε στα ξε
νοδοχεία μας καί τακτοποιούμεθα όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ενα οροσερό «ντουζ» 
καί λίγο τέντωμα στά αναπαυτικά μας κρεββάτια, μάς δίδουν δύναμι καί ορεςι με
γάλη. ’Έτσι σέ λίγο τό χωριουδάκι γεμίζει από μάς. Κόσμος πολύς, πάρα πολύς, Ο
λοι τους προσκυνηταί, σάν κι’ εμάς τού αρχαίου πνεύματος. Περπατώντας στους ορο- 
μους, συναντάμε λογής - λογής ανθρώπους. Οί περισσότεροι ή μάλλον οι ^περισσότε
ρες είναι αλλοδαπές. Οί πιο ψύχραιμοι τής συντροφιάς, βρίσκουν τήν ευκαιρία να 
κάνουν έπίδειξι των ’Αγγλικών πού μαθαίνουμε στην σχολή, πειράζοντας διακριτικά 
τις καλλίγραμμες Έλβετίδες, πού έχουν γεμίσει τήν Ολυμπία. Αργά κατά τίς^ΙΟ 
ή ώρα τό βράδυ νάμαστε καί πάλι δλοι μαζί σέ μια όμορφη  ̂καί περιποιημένη ταβερ
νούλα. Φυσικά λείπουν πολλοί από τήν παρέα. Αισθητή είναι η απουσία τώή παν
τρεμένων καί άρραβωνιασμένων τής συντροφιάς. Φαίνεται πώς έχουν κουρασθή άπο 
τό 2) ήμερο ταξίδι. “Ομως εμείς πού αποτελούμε τά γεροντοπαλλήκαρα τής συντρο
φιάς δεν λέμε νά τό βάλουμε κάτω. Ή  μουσική πού άκούγεται μάς ανοίγει τρομερά 
τήν δρεξΐ. Οί λιχουδιές πού μάς προσφέρει ή ταβέρνα τραβάνε κρασάκι καί τό κρα- 
σάκι ανάβει τά αίματα. ’Έτσι, ένα κέφι υπέροχο, ένα κέφι μοναδικό ξαναδημιουργει- 
ται σάν συνέχεια έκείνου τής Σπάρτης. Τό τσάμικο καί τό καλαματιανό σέ ήμερησία 
διάταξι. Τά ταλέντα καί πάλι βρίσκουν τήν ευκαιρία νά διακριθούν. Καμαρώνουμε 
μιά συντροφιά από Δοκίμους πού προσπαθούν νά διδάξουν τον καλαματιανό σέ δυό 
καλλίγραμμες μινιφορούσες Γερμανιδούλες. Καί βλέπουμε πώς τά καταφέρνουν θαυ
μάσια! Ό  κόσμος χαλάει από χειροκροτήματα, από γέλια, από χαρά, από ευτυχία. 
"Ολοι οσοι είχαμε τήν τύχη νά βρεθούμε στήν ίδια ταβέρνα, ξένοι, ντόπιοι καί ^Δό
κιμοι, δλοι γίναμε μιά παρέα. Ό  ένας κερνάει τόν άλλον, κι’ δλοι μαζί τσουγκρίζου
με τά ποτήρια μας στο όνομα τής πιό όμορφης χώρας τού κόσμου, τής Ελλάδος. Ή  
ώρα δμως περνάει γρήγορα. Φθάνουμε κατάκοποι αργά τήν νύκτα στά ξενοδοχεία 
μας καί πέφτουμε στά κρεββάτια μας μέ όνειρα χίλια, μέ όνειρα γλυκά...

4 . ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ — ΠΥΡΓΟΣ -  ΠΑΤΡΑΙ — ΑΘΗΝΑΙ

29 Ιουλίου 1968.
ΤΙ ανατολή τού ήλιου μάς βρίσκει όλους ευλαβείς προσκυνητάς στον ^Αρχαιολο

γικό χώρο περιμένοντας τόν φύλακα νά μάς άνοιξη. Στο χρονο αυτό τής ανα
μονής, βρίσκουμε τήν ευκαιρία νά απολαύσουμε το θέαμα που εχουμε μπροστά μας. 
Μιά όμορφη κοιλάδα θεϊκής γαλήνης ανάμεσα στά δυό ποτάμια, Κλάδεο καί ’Αλφειό, 
είναι ό τόπος πού συγκεντρώνει από τά βάθη τών αιώνων πλήθη προσκυνητών. Οί 
πέτρες, τά νερά, τά χωράφια, τά ποτάμια, τά δένδρα, τά ερείπια, τό φώς, δλα μαζί 
σέ μιά έξαίσια, μοναδική σύνθεσι, πλησιάζουν τόν επισκέπτη μέ τρυφεράδα καί οικειό
τητα. Σ ’ αυτόν εδώ τόν τόπο, άπ’ δλα τά μέρη τής Ελλάδος, ήρχοντο οί προσκυνηταί, 
γιά νά άποτίσουν φόρον τιμής στον Τερό χώρο, πού έγινε έτσι τό πρώτο Ιερό Πανελ
λήνιο Κέντρο μέ μοναδικό κύρος. Τό κύρος αυτό παρέμεινε σέ όλη τήν ύπερχιλιετή 
ζωή τού Ιερού σεβαστό, αιώνιο σύμβολο τού Ελληνικού θριάμβου πού εδώ συντελέ- 
σθηκε, τού θριάμβου τού κάλλους στήν πλήρη ενότητα τού πνεύματος μέ τό σώμα. Ε 
δώ σ’ αυτό τό κλασσικό, ήρεμο τοπίο, οί άνθρωποι αποφάσισαν καί καθιέρωσαν τήν 
Τερή ε κ ε χ ε ι ρ ί α ,  τήν πρώτη ειρήνη τού αρχαίου κόσμου... Οί πόρτες άνοιξαν
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y.od μεΐς τρέχουμε δσο πιό γρήγορα μπορούμε, νά βαπτισθοΰμε στό αρχαίο αθάνατέ 
Ελληνικό πνεύμα. Ό  ξεναγός μας με γλαφυρότητα μάς έξηγεΐ τό κάθε τι. Έδώ, τ'0 
Ηραιον, ό Ναός τής Ή ρας, ό αρχαιότερος γνωστός Ελληνικός Ναός και ό ίερώτε" 

ρος άπό τούς Ναούς τής Ά λτεως, πού κτίσθηκε οτά μέσα τοϋ Του αίώνος. Μπροστά 
μας ή παλαίστρα καί λίγο πιό πάνω τό Φιλίππειον, ένα στρογγυλό περίπτερο οι" 
κοδόμημα. Καί πιό πέρα τό ΓΙελόπειον, τό Μητρώον, ή εξέδρα τοϋ Ήρώδου τοΰ Άτ" 
τικοΰ, τό σπίτι τοΰ Νέρωνος καί ενα σωρό άλλα θαυμάσια οικοδομήματα.

Τά γυρίζουμε ένα - ένα μέ τή σειρά τους, για νά καταλήξουμε στό Στάδιο- 
Περνώντας από την κρυπτή, άρχαία θολωτή είσοδος, βλέπουμε μπροστά μας ένα τερά" 
στιο Στάδιο που είχε χωρητικότητα 45.000 χιλιάδων. Οί τέσσερες πλευρές του εί" 
ναι χωμάτινες, χωρίς λίθινα έδώλια. Μόνον στή νότια πλευρά τοΰ Σταδίου παρατη" 
ροΰμεν μερικά έδώλια. Ήταν οί θέσεις των έλανοδίκων, μάς έξηγεΐ ό ξεναγός μας. 
Απέναντι άπ αυτό, στή βόρεια πλευρά βρισκόταν ή έδρα τής Ίερείας τής Δήμη- 

τρος Χαμύνης, τής μόνης γυναίκας πού επιτρεπόταν νά παρακολουθή τούς άγώνας. 
Στην δυτική πλευρά τοΰ Σταδίου υπάρχει τό μέρος δπου γίνεται ή αφή τής ’Ολυμπία- 
κήζ δάοας. ^Παράλληλα δε προς το Στάδιον καί πρός τό Νότον, προσπαθοΰμε νά 
οροΰμε .ον Ιπποορομο, που κατεστραφη απο τα νερά τοΰ Άλφειοΰ. Κι’ άφήνοντας 
ι-ο Σ ,ν,όιο σταματούμε στο Πρυτανεΐον. Είναι ένα τετράγωνο οικοδόμημα πού έ
καιγε άσβηστη ή^ίερη φλόγα. Η φημη έπαιρνε τή φλόγα αυτή καί ταξίδευε σέ δλο 
τό κόσμο τ̂ήν Δόξα των ’Ολυμπιακών αγώνων, πού σήμερα, μετά άπό τόσους αίώ-
ν'ες, ξαναζούν χάρις στόν βαρώνο Π ι ε ρ  Ν τ έ Κ ο υ μ π ε ρ τ έ ν ,  δ δποΐος συνέ-
λαβε την ίδεα τό 1892 να άναστηση τον θεσμόν των ’Ολυμπιάδων. Στό σημείο αυτό
λαβε ^ην ίδεα το 1892 νά αναστηση τόν θεσμόν των ’Ολυμπιάδων. Στό σημείο αυτό
τελειώνει ή ξεναγησις μας στούς αρχαιολογικούς χώρους. 'Η ώρα είναι περίπου 10. 
Δύο ώρες περάσανε άνάμεσα στο αρχαίο πνεύμα, χωρίς νά τις νοιώσουμε καθόλου. 
Καί αναβαπτισμένοι ξεκινάμε γιά τό Μουσείο τής ‘Ολυμπίας. Είναι ένα άπλό κτίριο,

Είς τόν 'Ιερόν χώρον της ’Αρχαίας ’Ολυμπίας
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δημιούργημα τοϋ Εθνικού μας ευεργέτη Συγγροΰ, δ όποιος ξόδεψε γι αυτό 220.000 
χρυσές δραχμές. Μπαίνουμε μέσα κι’ δ καλός μας ξεναγός μας παρουσιάζει και μάς 
έξηγεΐ τήν σύνθεσι των αετωμάτων τοϋ Ναού τοϋ Διος, κατασκευασμένα από Πάριο 
μάρμαρο. ’Αριστερά μας βλέπουμε τδ ανατολικό άέτωμα, που εικονιζει προετοιμα
σία άρματοδρομίας μεταξύ Οίνομάου καί Πέλοπος. Μεταξύ των δύο αντίπαλων εικο- 
νίζεται ο Ζεύς. Τό δυτικό άέτωμα παρουσιάζει μάχη Λαπιθών και Κενταύρων πού 
άνάμεσά τους δεσπόζει επιβλητικός δ ’Απόλλων.

Μένει κατάπληκτος κανείς μπροστά στα αριστουργήματα αυτά καί ατό πνεΰμα 
πού τά διέπει.

Στο βάθος τής αιθούσης βλέπουμε τή νίκη τής Σαμοθράκης, έργο τοϋ Παιωνίου, 
ανάθημα των Μεσσηνίων τής Ναύπακτού μετά τήν μάχη τής Σφακτηρίας πού νο
μίζει κανείς δτι πετά πάνω από το κεφάλι του, ενσαρκωμένη σ ένα υπεροχο αέρινο 
γυναικείο κορμί καί πιό πέρα, μέσα σέ ιδιαίτερη αίθουσα, ό «Έ  ρ μ ή ς τ ο ΰ Ι Ι ρ α ξ ι -  
τ έ λ ο υ ς » ,  ένα από τά γλυπτά αριστουργήματα τής άρχαιότητος. Στο αριστερό του 
χέρι κρατά τό μικρό Διόνυσο, γυιό τοϋ Διός και τής Σεμέλης, πού τόν μετέφερε στις 
Νύμφες γιά να τόν άναθρέψουν μακρυά από τήν όργή καί τή ζήλεια τής Ηρας...

Έδώ αφήνουμε τό Μουσείο υστέρα από περιήγησι μιας περίπου ώρας. Ευχαρι
στούμε τόν ξεναγό μας καί μπαίνοντας στά πούλμαν ξεκινάμε. Η ωρα είναι 11.00 
καί πρέπει νά φθάσουμε όσο πιό γρήγορα μπορούμε στη Πάτρα. Φεύγουμε, μά ή σκέ- 
ψις δλων μας γυρίζει πίσω πρός τήν ’ Ολυμπία.

’ Ο λ υ μ π ί α ! !  "Ενας χώρος, μια ιδέα.
Γεννήθηκε στην Ελλάδα, μά σήμερα άνήκει σ’ δλον τόν κόσμο.
Σέ μισή ώρα σταματάμε στον Ιΐυργο, τήν πρωτεύουσα τοϋ Νομοΰ Ηλείας, για 

τά πρωινό μας καφεδάκι. Στό κέντρο τής πόλειος είναι ή ωραία πευκόφυτη πλατεία 
τοϋ Δημαρχείου, μέ υπέροχη θέα πρός τόν κάμπο, τις λίμνες, τό Ίόνιον πέλαγος καί 
τά βουνά τής ’Ολυμπίας. Αναπαυόμαστε για ενα 15) λεπτό και νάμαστε πάλι σ^α 
αυτοκίνητά μας ταξιδεύοντας. Περνάμε τήν Αμαλιαοα, βλέποντας την ζωντάνεια πού 
δείχνει αότή ή μικρή πόλις, ή τόσο νεα. Γιατί, πράγματι, ολα είναι νεα. Σπίτια, δρό
μοι,'" έκκλησίες, σχολεία. Εντυπωσιάζει δ οικοδομικός οργασμός, πού δείχνει ότι ή

δραστήριοι άνθρωτ
τοικων της διά τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν.

Μετά τήν ’Αμαλιάδα έρχεται ή σειρά τής ’Ανδραβίδας, ή δποία είναι κτισμέ
νη στή θέσι τής μεσαιωνικής πόλεως πού στο 13ο αιώνα υπήρςε ή μεγαλύτερη και 
σπουδαιότερη πόλις τής ’Ηλείας. Μια έκκλησία γοτθικού ρυθμού πού βλέπουμε άρι-

Καρκαβίτσα μέ τόν ξακουστό «ζητιάνο του».
ΚΓ δ δρόμος μας πρός τήν Πάτρα όλο καί μικραίνει. Νά, μπροστά μας τώρα ή

. . λ ' £ ««vu. i Tr-T/v» ?ΐ»Α τ Α  Λ/ Λ/ ηστ-πήΓ r r/ v r A  τ Α  n i n !  V/Y7 τΑ ΤΓ.ΠΠπΡΓΟ TY1C.

να 
όπως

πάντα πειθαρχικοί, ύπακούομε. Σάν αστραπή περνάμε τά όρια τοϋ Νομοΰ ’Ηλείας 
καί μπαίνουμε σ’ ένα νέο Νομό, τόν Νομό Άχαίας. Περνάμε τήν κάτω Άχαία, πού 
είναι κτισμένη στή θέσι τής αρχαίας Δύμης. Μπροστά μας δ Πατραϊκός μέ τις δαν
τελωτές ακρογιαλιές. Τό ζωογόνο αεράκι του χώνεται δροσερό καί ευχάριστο στά 
πνευμόνια μας. Μάς δίνει ζωή, κουράγιο, σκορπά χαρά, μιά χαρά πού μεγαλώνει 
ακόμα πιό πολύ καθώς μπροστά μας προβάλλει μεγαλόπρεπη ή Π ά τ ρ α ,  ή πρω-
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τεύουσα της Πελοπόννησου. Μια σύγχρονη πόλις, κτισμένη από τον Καποδίστρια 
στον χώρο της αρχαίας πόλεως. Φθάνουμε, όπως λένε, στην πύλη της Ελλάδος πρός 
τήν ούσι καί καθώς πλησιάζουμε ανακαλύπτουμε πώς ή γειτνίασις της πόλεως με 
τα Επτάνησα καί μέ τήν δύσι εχει επηρεάσει τήν φυσιογνωμία της καί τήν πνευμα
τική καί πολιτιστική ζωή της.

’Από τόν Σταθμό ’ Ιτέας ερχόμαστε σέ έπαφή μέ τούς, φορητούς ασυρμάτους μας 
μέ τό κέντρον τής ’Αμέσου Δράσεως Πατρών. Τό A - I πού προπορεύεται μέ τόν αρ
χηγό μας δίνει τό στίγμα μας, ανταλλάσσει κουβέντες μέ τούς συναδέλφους Πατρών 
καί αυτοί γεμάτοι αγάπη καί καλωσύνη μάς καλοσωρίζουν μέ χαρά στή πόλι τους. 
Συγκινητικές στιγμές συναδελφικής αλληλεγγύης πού τις ζοΰμε μέσα από τά αυτοκί
νητά μας. Μέ προθυμία μεγάλη μάς ρωτούν εάν θέλουμε τίποτε, εάν μπορούν νά 
μάς βοηθήσουν καί μεΐς χαιρόμαστε διά'τό ενδιαφέρον τους. “Ενα ενδιαφέρον αλη
θινά αστυνομικό. Μέ τήν από ασυρμάτου μας έπικοινωνία, φθάνουμε κι’ όλας στό 
λιμάνι των Πατρών. "Ενα λιμάνι μεγάλο, σύγχρονο, γεμάτο κίνησι καί ζωή. Ή  ώρα 
είναι 13.30 περίπου καί ή πρώτη μας δουλειά είναι νά έπισκεφθοΰμε τά πεντακά
θαρα εστιατόρια τής φιλόξενης Πάτρας για νά χορτάσουμε τήν πείνα μας. Καί μετά 
ένας περίπατος μέσα στήν Πόλι για νά τήν δούμε καί νά τήν γνωρίσουμε από κοντά. 
Στήν κάτω πόλι, κοντά στό Μώλο, υψώνεται επιβλητικό τό κτίριο τού Ναού τού Α 
γίου Άνδρέου, τού πολιούχου των Πατρών. Ό  Σταυρικός του θάνατος (σχήμα X) , 
σέ ηλικία 80 χρόνων από τούς Ρωμαίους, μάς έρχεται στό νοΰ καί κλίνουμε ευλα
βικά το γόνυ προσκυνώντας τόν "Αγιο Τάφο του, πού βρίσκεται μέσα στόν ίδιο τό 
Ναό. ’Ανεβαίνουμε στά Ψηλά Αλώνια, τό μπαλκόνι τής Πάτρας. Πελώριοι φοίνικες, 
λουλούδια καί τό άγαλμα τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στολίζουν τήν όμορφού- 
τερη πλατεία τής πόλεως. ’Επιθυμία μας είναι νά μείνουμε πιότερο κοντά της, νά 
τήν γνωρίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. "Ομως αυτό δεν έξαρτάται άπό τή δική μας 
θέλησι. Τό πρόγραμμα τής διαδρομής μας, μάς καλεϊ στις 15.00 στά αυτοκίνητά μας. 
Καί τά πούλμαν, ακούραστα όπινς πάντα, συνεχίζουν τήν πορείαν τους. Καί μεΐς σάν 
σέ ένοειξι ευγνωμοσύνης, γιά τήν φιλοξενία πού μάς χάρισε τό μικρό χρονικό διάστη
μα πού μείναμε κοντά της, στρέφουμε τά βλέμματά μας καί στέλνουμε τόν τελευ
ταίο χαιρετισμό, γεμάτο συμπάθεια καί αγάπη, ενώ συγχρόνως θαυμάζουμε τά επιβλη
τικά μέγαρα τής παραλίας πού καθρεπτίζονται στά γαλάζια νερά τού Πατραϊκοΰ 
καί τις παλιές γειτονιές πού σκαρφαλιόνουν ώς τό Βενετσιάνικο κάστρο.

Καί καθώς τά πούλμαν ρουφούν τις αποστάσεις ή Πάτρα ξεμακραίνει καί χάνε
ται άπό μπροστά μας, γιά νά δώση τήν θέσι της σέ γραφικά χωριά. Ψαθόπυργος! 
Γαλάζια θάλασσα, άφθονη καθαρή αμμουδιά, ψαρόβαρκες τραβηγμένες στήν παρα
λία, δίχτυα απλωμένα πλημμυρίζουν τήν ψυχή μας μέ απέραντη γαλήνη. Σέ λίγο 
περνάμε τό Λαμπίρι. Στήν ακτή πολύχρωμες όμπρέλλες, στήν θάλασσα μικρά βαρ- 
κάκια, άλλα ολόλευκα κι’ άλλα χρωματιστά συνθέτουν μαζί μέ τό πλούσιο πράσινο 
ένα ζηλευτό πίνακα μιας ξεκούραστης καί αμέριμνης θερινής διαμονής. Στις «κα
μπάνες» πού  ̂είναι χωμένες στά πεύκα τής παραλίας παραθερίζουν πολλοί "Ελληνες 
καί ξένοι. Τ ’ αφήνουμε κΓ αυτό μέ τή σειρά του, γιά νά μπούμε στό Α ί γ ι ο , τήν 
δεύτερη πόλι τής Άχαίας, μέ τήν θαυματουργό του εκκλησία τής «Παναγίας τής 
Τρυπητής», μέ τις όμορφες, πάμφθηνες καί μυρωδάτες γαρδένιες καί Ορτανσίες, γιά 
νά φΘάσουμε σέ λίγο στό Διακοφτό. ’Εδώ ή μνήμη μας πλανιέται στό δράμα τού 1944. 
Στό σημείο αυτά οί κομμουνισται πιάσανε 42 άοπλους νέους άστυφύλακες πού μόλις 
είχαν βγή απο την ^χολή και πήγαιναν στήν Πάτρα νά άναλάβουν υπηρεσία. Καί ot 
βάρβαροι,^αφού τούς υπέβαλαν σέ τρομερά βασανιστήρια, τούς δολοφόνησαν σε μιά 
χαράορα εξιο απο ια Καλαβρυτα. Ηταν ανήμερα τού Πάσχα... μά γιά τούς κομμου- 
νιστάς δέν υπάρχει κανένας ηθικός φραγμός.

Τήν νοερή μας αυτή περιπλάνησι στό πρόσφατο παρελθόν τήν διακόπτει καί
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_άχ  ή διαταγή του αρχηγού μας άπό τδ πρώτο πούλμαν. «Πρός άπαντας τούς σταθ
μούς. 'Ωριαία δ ι α κ ο π ή ^  διαδρομής πΡός λήψιν θαλασσίου λουτρου». Οι ααροιες μας 
Γνιοτοϋν απδ χαρά Βρισκόμαστε στα Μαύρα Λιθάρια, ενα άμορφο παραθαλασσιο χω 
οίουδάν" °στά^σύνορα σχεδόν τής Κορινθίας και Άχαίας. Σέ λίγα λεπτά η θαλασσα 
γεμίζει άπό Δοκίους Τπαστυνόμους. Μια θάλασσα κατακαθαρη, τόσο 
διακοίνονται καί τά πιό μικρά πετραδάκια που αναπαύονται στο βυθό νης. Βαραόι 
νόμαστε την άγκαλιά της κι’ αυτή φιλόξενη μάς χαϊδεύει χαρίζοντας μας την οροσια 
της πού τόσο πολύ μάς είναι απαραίτητη. Μετά το μπάνιο, ενα καφεδάκι κ υστ^| 
ξανά στίε θέσεις μας, μέ νέες δυνάμεις, γιά να συνεχισουμε το ορομο 
πού σιγά - σιγά άρχίζει νά μικραίνη. Ή  διαδρομή που ακολουθούμε ε!ν_αι ,οαο- συνη 
θισμένη, δσο καί δμορφη καί τόσο σύντομη, οσο και τερπνή, με Υ,τυ,.η.ες ε -λλαγ ς 
τοπίων Φεύγουμε καί άρχίζει ένας αγώνας ταχύτητος με την ωτομοτρις που άλλοτε 
τρέχει δεξιά μίς « Α  δλλοτε άριστερά μας. Ά λλα φοβόααστε^μή συγκρουσθουμε 
αέ τήν θάλασσα, μέ την όποια βρισκόμαστε ατό ιοιο σχεδόν επίπεδο και μ ζ 
% , ' Z L c .  δ έ  δρμάέ 6«άν» Φθάνομμ. ο,6
,-L  Ελλάδος Τό Ξυλόκαστρο είναι ένα άπο τα πιο ομορφα τοπία. Μοναδικό* συ; 
ουασμός πεύκ,ον καί θαλάσσης. Τρέχουμε κατά μήκος τού θαυμάσιου δάσους των πευ- 
κων ^πευκιάς», πού απλώνεται κατά μήκος τής Πλαζ και που φιλοξενεί πολλούς ςε 
νους καί Έλληνας παραθεριστάς. ΙίΤ ύστερα περνούμε την Συκιά, το Κια^ο, .ο ρ 
-/άτι καί πλησιάζουμε τήν Κόρινθο, τήν Αρχή και το τέλος της Πελοπόννησου . 
θόμαστε καρφωμένοι στις θέσεις μας καί στρέφουμε τα βλέμματα μας προς ,γ ; 
ποννπσο πού τήν Αφήνουμε τώρα πια πίσω μας. Την ολεπουμε με το «πάθος ̂ ου ε 
ραστή», τό πάθος αυτό πού γεμίζει τήν ψυχή τού βέρου Πελοποννησιου για μην Πα
τρίδα του καί ανακαλύπτουμε τό μυστικό της. πού είναι ςυμωμενο με την μακραιω/η
ιστορία καί τούς θρυλους 'ΐ'̂ ζ· , , _ Α *> /

”Ω! Πόσο θά θέλαμε νά μέναμε κοντά σου, δσο περισσότερό μπορούσαμε καλή
ιια" Πελοπόννησο! , , , . ,
' * Πόσο θά θέλαμε νά γίνουμε περισσότερο φίλοι, να μάς γνωρισης να σε γνωρί
σουμε!... όμως είναι αδύνατο τώρα πιά, είμαστε ήδη μακρυα.  ̂ ,

1 χ α ΐα  ευχαριστώ σού στέλνουμε δμορφη Πελοπόννησο, να τα μοιρασης στου* 
φιλόξενους καί' ευγενικούς ανθρώπους σου. πού μάς Αγάπησαν και τους αγαπήσαμε 
κι’ άλλα τόσα νά τά διαβιβάσης στό μεγάλο άπόντα τής εκδρομής μας, στον αριστο 
καί άξιο Διοικητή μας, πού χάρις στήν προνοητικοτητα και δραστηριότητα του „η-
nr/H.£ (νύτο το υ,εΎαλο όνειρο. ~ , , ?

Έχουμε μπει ήδη στή Στερεά Ελλάδα. Ή  διαορομη απο οώ και μπρος μα, εί
ναι γνώριμη γιατί ακολουθούμε τήν ίδια, πού ακολουθήσαμε σάν πηγαίναμε στην Πε
λοπόννησο Παρ’ δλα αύτά δεν χορταίνουμε νά θαυμάζουμε τα^ομορφα μέρη που περ
νάμε γιατί, δσο περισσότερο τά βλέπεις, τόσο περισσότερο τα γνωρίζεις και τα α
γαπάς ' Τά αγαπάς γιατί είναι κομμάτια τής Ελληνικής γης, που το καθένα μου εχει 
καί τήν δική του Ιστορία. Κι’ ό δρόμος συνεχώς μικραίνει για να φανη σε λίγο μπρο-

^Αθήνα1! ^Η άρχή καί τό τέλος μιας τριημέρου εκδρομής. Μιας εκδρομής πού 
θά μείνη Ανεξίτηλα γραμμένη στό βιβλίο τής ζωής όλων μας, όλων εκείνων που εί
χαν τήν εότυχία νά βρίσκωνται μαζί μας στην Π ε λ ο π ο ν ν ν η σ ο .  Στο πέρα
σμα τών χρόνων θά μείνη σάν μιά γλυκειά θύμησι και νοσταλγικη αναπολησι της 
&  μας στήν Σχολή Τπαστυνόμων. Στην Σχολή Τπαστυνόμων, που μονον αυτή 
ζέσει νά διοργανώνη τέτοιου είδους έκορομές καί νά χαρίζη χαρά και ευτυχία, πα
ράλληλα μέ τό βαρύ έργο τής πνευματικής μορφωσεως, που εκτελει με τόση μεγάλη
επιτυχία. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Φ αραντάτων.
Αρχίζει άπό. τήν δδό Μεσογείων 14 και τελειώνει στήν όοό Παπαδιό.μαντοπού- 

Λου ( Αγιο Θωμά Γουδί) . 1
Οφείλει τήν Ονομασία στήν συνώνυμη οικογένεια Κεταλλήνων, οί όποιοι διέποε- 

ψαν σια γραμματα καί τΙς τέχνες. ‘ r
Φαρκαδόνος.
Γάροδο; τής λεωφόρου Ηρακλείου 122, κοντά στό Β ' νεκροταφείο.

Φαρκαδων, ήταν αρχαία Θεσσαλική πόλις καί λείψανα αυτής σώζονται κον- 
ι'α στο ετημ-ερινο χωρίο Κ/.οκωτό τής επαρχίας Τρικάλων.

Φαρμάκη Ίω άννου.
Πάροδος τής δοοΰ Κυδαθηναίων 35, άπέναντι στόν κιν) coo «Παρί» (Πλάκα)

1750 Ι Τ 7 ,  ? “ Ρμακ^ς’ *“ 1 άΤ“ 'Αστήζ τί?ς Έπαναστάσεως, γεννήθηκε
' ° 0 σί0 Μουλατσί Trlc Μακεδονία Κυνηγημένος άπό τούς Τούρκους, άνα-

-,,ν 5' ...... .. 5 ' λ
ι° ,1750 σ ή° Μουλατσί τής Μακεδονίας, ινυνηγημενος άπό τούς Τούρκους άνα- 
γκάστηκε να καταφυγή στον Ολυμπο, δπου καί έγινε δπλαρχηγός σώματος κ)ε- 
φτων. Ελαβε μέρος στις έναντίον των Τούρκων Ιξεγέρσεις ά π ό ^ ς  
<όι) Ορλωφ ixsYpc τοϋ Θυιιτοπ Τ Ι ) , ---- '..... . \

’ ζ^ ο χε.ς ^  Μολδαυιας. Μέ τον Όλύμπιο κλείσθηκε στή μονή τοΰ 
-  κου και παρεδόθη υστέρα &πο ηρωικό αγώνα στούς Τούρκους, οί όποιοι, παρά τήν 
αυμφωνια, τον εθανατωσαν οι απΛφαλισμοΰ στήν Κων) πολι (Σεπτέμβριος 1821) 

Φ αρμακίδου Θ εοκλήτου. ” ;
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγρου 123, στόν κιν) φο «Σπόρτιγκ».

σαΛ
η  ι ι r “  ι ι γ  “ κιν; φο «ζ,πορτιγκ».■ / \ τ   ̂ * αΡΓακιδγϊζ κ λ η ρ ικ ό ς  κ α ί σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς ,  γ ε ν ν ή θ η κ ε  σ τη ν  Θ—Ια (Ν ιμ π λεγερ ) το 1 7 8 4  κ α ί ά π έ θ α νε  σ τή ν  ’Α θ ή ν α  τό 1 8 6 0 .  Τ ό 1 8 1 6  ε ό ρ ισ κ ό ^

; στην Βιέννη, αε τήν συνεονασία τοΰ ΤΓ Τ<~Λ-----.λ—  * . . . £ · > .  ’ , ρισκο^ '
,ν · , * Γ /, , vnvc.i/i*y& να το Lobu. Ιό 1816, εύοτσνόιι -̂

νος στην Βιέννη με την συνεργασία του Κ. Κοκκινάκη, άνέλαβε τήν συνέχ σι τή- 
εκοοσεως του «Λογιου Ερμου». Τόν καιρό τής Έπαναστάσεως, κατήλθε στήν Έλλά- 
δ* Γ Ώ 1 6 ? !  r  m txl*  ^ Ρ * ± < · 'Α-  -  1823 - 1825 έδιίξλστήνΤ' ά γ  ̂ , γ η— j /ιηρεσιες. Απο το 1«'23 - 1825 έδίδα^ε στνν
Ιονιο Ακαδημία και άργότερα, μέχρι τοϋ 1827 διευθυντής τοΰ έν Ναυπλίω Έθν'ι- 
κου Τυπογραφείου και της «Επισήμου Έφημερίδος». Τό 1833 διορίσθηκε γραμμΐ
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τεύς τής Τέρας Συνόδου καί τό 1837 καθηγητής τής Θεολογίας ατό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών. Κατηγορηθείς δτι εχει τις ίδιες ιδέες με τόν Θεόφιλο Καίρη, μετετεθη απο 
τήν Θεολογική Σχολή στήν Φιλοσοφική καί έπαυθη από τής θέσεως του ως fp«A 
μ,ατεύς τής Συνόδου, ’Αργότερα (1843) έπαναδιωρίσθηκε στήν Θεολογική Σχο
λή καί τό 1847 στήν Σύνοδο. ’Έγραψε διάφορα έργα, με τά δπαια κατεπολεμησε 
κυρίως τις αντιλήψεις τού Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων. (Συνώνυ
μη οδός υπάρχει στήν Ήλιούπολι καί τό Κερατσίνι) .

Φ αρσά λ ω ν .
Πάροδος τής δδοϋ ’Αλαμάνας 41, κοντά στον "Αγιο Γεώργιο τής ’Ακαδημίας

Πλάτωνος. , , Λ
Πρόκειται για τήν γνωστή πόλι τής ομωνύμου επαρχίας στό νομο Λαρισης 

πού εχει σήμερα 6,5 περίπου χιλιάδες κατοίκους. Στήν πεδιάδα των Φαρσαλών έ
γ ι ν ε  χο 48 π.Χ. μεγάλη μάχη μεταξύ δυνάμεων τοΰ ’Ιουλίου Καισαρος και του 
Πομπηΐου. (Συνώνυμη οδός όπάρχει στό Περιστέρι) .

Φ αύνου. ,
Πάροδος τής οδού Ώρωποΰ 48, κοντά στόν "Αγιο Άνδρέα του Γαλατσίου. Ο 

Φαΰνος, αρχαία ρωμαϊκή θεότης, ταυτιζόμενος μέ τόν έλληνικο Πανα, ήταν, κατα 
τήν παράδοσι, γυιός τοΰ Πίκου, εγγονος τοΰ Κρόνου καί πατέρας του Λατίνου, μυθι
κού γενάρχου των Ρωμαίων.

Φ είας.
Πάροδος τής όδοΰ Θύασου 64, στη «Λαμπρινη». _ , ,
Ή  Φεία, ήταν μικρή πόλις τής αρχαίας Πισίτιδος στήν Ηλεία, κατα το οορειο 

τμήμα τοΰ άκρωτηρίου Ιχθύς (Κατακώλου) . Διασώζεται ή άκροπολις τής πολεως, η 
οποία από τούς Φράγκους μετωνομάσθη Ποντικόκαστρο.

Φειδίου.
Αρχίζει άπό τήν όδό X. Τρικούπη καί τελειώνει στήν δδό Έμμ. Μπενακη 22.
Ό  Φειδίας, δ περιώνυμος Αθηναίος γλύπτης, ένας των μεγαλύτερων του άρχαι- 

ου'κόσμου, γεννήθηκε μετά τό 500 π.Χ. καί έμαθητευσε κοντά στον Αγελαοα. Ιην 
έπονή τοΰ Περικλεούς, άνέλαβε τήν καλλιτεχνική έποπτεια, των τότε ιορυθε,.ων ιε 
Ρ ώ ν  τής Άκροπόλεως καί ιδιαίτερα τοΰ Παρθενώνας καί κατεσκευασε το περιώνυμο 
χρυσελεφάντινο άγαλμα τής Αθήνας Παρθένου, δψους 12 μ. Στην Ολυμπία κατε- 
σκεύοσε τό κολοσσιαίο χρυσελεφάντινο άγαλμα τοΰ Ολυμπίου Λιος, που θοωρει,α, ως 
ένα άπό τά επτά θαύματα του κόσμου. Ό  Φειδίας ήταν μεγαλοφυής και_ποκυμερε- 
στατος καλλιτέχνης καί τά έργα του άπετέλεσαν σταθμό στην έξελι,ι της αρχαία, 
τέχνης. (Συνώνυμη όόός υπάρχει σέ προάστια των Αθηνών) .

Φ ειδιππίδου. ι , „
Αρχίζει άπό τό τέρμα τής λεωφόρου Βασ. Σοφίας καί τελειώνει στην οοο Αεϋα-

δείας, στό νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐας Κυριακοΰ».  ̂ , , , -ΛΓ
"Ό Φειδιππίδης, ’Αθηναίος ταχυδρόμος (ήμεροδρομος) , έσταλη υπο των ί η 

ναίων στήν Σπάρτη (490 π.Χ.) γιά νά ζητήση βοήθεια, δταν οι Περσες εφθασαν στον 
όρμο τοΰ Μαραθώνος. Τήν άπόστασι Άθήναι —  Σπάρτη (1140 σταοια) οιηνυσεν 
Φειδιππίδης πεζή έντός 48 ωρών.

Φ είδωνος. _
Πάροδος τής δδοϋ Άναξάρχου 55, κοντά στόν κιν) φο «Αίγλη» τοΰ  ̂ ϊμηττου.
Ό  Φείδων, βασιλιάς τοΰ "Αργους, απόγονος τοΰ Τημένου, εζησε στα μέσα της 

έβδομης έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ί δ ο ς  π.Χ., κ α ί  ύπήρξεν δ εισηγητής των μέτρων, των σταθ
μών κ α ί  τοΰ νομίσματος στήν Ελλάδα.* ( ̂  .1IVPV/7"F.TCLL I
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ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ -  Π ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

—  Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος: α) Διά λόγους, πειθαρ
χίας οί άστυφ. κ.κ. Αθανασόπουλος Νικόλ. καί Μαρκουλάκης Μανοΰσος καί β) Διά 
λόγους υγείας ο άστυφ. κ. Γρίβας Κων) νος.

***

—  Παρρβτήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώυ,ατος οί αστυφύλακες κ. κ. 1) 
Γσώνης Γεώργ., 2) Κατσιρώδης Άθαν., 3) Άνόρουτσόπουλος Άθαν., 4) Σιοηρο- 
καστριτης Διον., 5) Μηλιανίτης Κων., 6) Άσημακόπουλος Άθαν., 7) Παπαδόπουλος 
Αναστ. καί 8) Παπαδόπουλος Δημ.

***

— Προς πληρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, προήχθησαν οί κάτωθι:
Α Εις τον βαθμόν τοΰ Άστυν) κοΰ Δ) ντοΰ Β ' δ Άστυκτηνίατρος Άστυν. Α ' κ. 

Μπαλωμένος Πέτρος. Β ' Εις τον βαθμόν τοΰ Αστυνόμου Α ' οί ’Αστυνόμοι Β' κ.κ. 
Ζωγράφος^ Σπυρ. κατ εκλογήν καί Ηίτσιος Γεώργ. κατ’ αρχαιότητα. Γ ' Εις τον βα- 
θμόι' τοΰ Αστυνόμου Β οί Ιπαστυνόμοι Α κ.κ. Ντάγανος Δημ. κατ’ εκλογήν καί 
^ ιαμάτης^Χαραλ. κατ αρχαιότητα. Δ Εις τον βαθμόν τοΰ 'Γπαρχ) κος οί άστυφ) κες 
κ.κ. 1) Κουραγιαννόπουλος Άνδρ., 2) Γιαννομήτρος Λέων., 3) Νταλιάνης Κοκό
νας καί 4) Μπουλούμπασης Κων) νος.

ά λλο υ  κατά τάς  ̂ διενεργηθείσας είσαγωγικάς εξετάσεις διά τάς Σχολάς 
1 παστυνομων καί Α ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν , έπέτυχον, κατά σειράν επιτυχίας, οί κάτωθι:

Α) Δια τυ]ν Σχολήν Γπ αστυνόμων, οί Άρχιφύλακες χ.%.: 
η .Ερακας^Άνδρ., 2) Καβαζίδης Σάββας, 3) Ραφτόπουλος Γεώργ., 4) Ηού- 

Λίος Θεοδ 5) Παναγιωτόπουλος Γεώργκ., 6) Σωτηρόπουλος. Γεώργ., 7) Σπαθάτος 
Παναγ., 8) Παταριας Κων) νος, 9) Χουλάκης Σταύρος, 10) Γούλας Νικόλ., 11) Μα- 
νουρας Βασιλ., 12) Μπαρουνης Άντών., 13) Τσέλιος Χ ρ„ 14) Μπαλανίκας Χ Ρ„ 
15) Κου.σοκωστας Ανδρ., 16) Παπαχρήστου Νικ., 17) Μπορότης Σπυρ., 18) Πε- 
Φης Αικολ 19) Βασιλακοπουλος Κων) νος, 20) Χριστοδουλόπουλος Ίωάν) 21) 
■Τσιπούρας Νικολ., 22) Στεοοαvvir Νινλλ ------ ν . . rw\ ’Φουντά- 

ιος Γε

.ρ · , ■ ' ........— ‘‘ 'j; ιυυυυΛοπουΛος ιωα
1 σιτουρας Αικολ., 22) Στεφάνής Νικόλ., 23) Μακροδημήτρης Σαρ., 24) c
κης Ιωαν., 25) Μανοΰσος Γεώργ., 26) Χατζημανώλης Έμμ., 27) Τσέλιος ΐ ε
^ γ ·’, Γ“ 8 ) Α ΐτ Τ ς Β α σ ΐ ο \ ¥  Μ πουτόπουλος Γ ε ώ ρ γ ., 30) Τ σ ικ ρ ιπ ή ς  Κ ω ν) νος 
31) Π α π α οημ ος Κ ο σ μ  32) Λ ιο υ ν έ α ς  Ί ω ά ν .,  33) Π α π α χ ρ ισ τό π ο υλο ς  Κ ω ν)  νος 34) Γεω ργας^ ΙΙα ν τ .,  35) Ρ ένεσ η ς  Ν ικ ., 36) Θεοδώρου Δ η μ  , 37) Κ ω τ σ η ς  Θ ω υ 38) Γ ε ω ρ γ ια ο η ς  Β α σ ιλ  39) Ε λευθερ ιά νο ς  Χ ρηστός, 40) Μ ά νο α λο ς  Σ ω τ., 41) Μ ερισό- ΥΛου Π α να γ .. 42) Σταιι,όπσια™- * Ί '~ ί____  ^ -Luy toa
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ώργ., 62) Θεοδωραχόπουλος Κων., 63) Κοκκινάκης ’Ιωάν., 64) 1 ερογιάννης Δη- 
μ,ητ., 66) Παπατσελίκης ’ Ιωάν., 66) Φαρογιάννης Ιωάν., 67) Μπούντας Θεόο., 
66) Βασιλακόπουλσς Ά νδρ., 69) Καρκάνης Βασίλ., 70) Παναγιωτόπουλος Αεων., 
71) Παρασκευόπουλος Άποστ., 72) Σπανόπουλος Νικόλ., 73) Στέκας Νικόλ., ί4) 
Μπάρλας ’Ιωάν., 75) Λάζαρης Σπυρ., 76) Τριανταφυλλόπουλος Άναστ., 77) Μπαρ- 
Ααμας Κων., 78) Τσιτίνης Ινων., 79) Σαρανταένας Άθαν., 80) Καχιουτέας Βασ., 
81) Σολωμός Διονύσιος, 82) Γκόλιας Κων., 83) Καλμάνλης Ταξ., 84) Μαρκάκης 
Άντών. καί 85) Βασιλείου Γεώργ.

Β) Διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, οί αστυφύλακες κ.κ.:
1) Σεβαστιάδης Νικ., 2) Δανέσης Τριαντ., ο) Πίτζας Γεώργ., 4) Σοφιανός 

Χρ., 5) Λαμπρινέας Ά λέξ., 6) Δημόπουλος Γεώργ., 7) Χριστοδουλόπουλος Στ., 
8) Πλατίτσας Δημ., 9) Πυροβολάκης Γεώργ., 10) Ξιφαράς Δίκαιος, 11) Κοκοτίνης 
Γεώργ., 12) Γκάνας Άσημ., 13) Σαρλάς Γεώργ., 14) Μπαρτσώτας Ίωάν., 15) Ά γ- 
γελάκης Μιχαήλ, 16) Ηαπακώστας Κων., 17) Δημητρίου Θωμ., lb) Ευταξίας 
Χρηστός, 19)" Τσιόγκας Εύάγγ., 20) Ζέρβας Άριστ., 21) Μπαλατσούκας Πέτρ., 22) 
Κανελλόπουλος Παν., 23) Παπαβασιλείου Ίωάν., 24) Μπέλλης Κων., 25) Σινάνης 
Εύστ., 26) Βγένης Παν., 27) Γκλεζάκος Παναγ., 28) Παπαϊωάννου Βασίλ., 29) 
Γρηπονησιώτης Βλάσ., 30) Δούζης Θεόο., 31) Ευταξίας Γεώργ.,^ 32) Βασιλάκης 
Παν., 33) Πολυχρονάκης Έμμ., 34) Μαυρογιάννης Ίωάν., 35) Βούλγαρης Άνάργ., 
36) Σιόλος Φώτ., 37) Άρώνης Νικ., 38) Τασιόπουλος Νικόλ., 39) Φίλιος Δημ., 
40) Άγγελόπουλος Δημ., 41) Βασιλακόπουλος Χρ., 42) Γιαννιτσώτης Κων., 43) 
Μπάτσος Νικ., 44) Παπαρούπας Εύάγγ., 45) Μπρακατσέλος Νικόλ., 46) ’Αλεξίου 
Άναστ., 47) Ράϊκος Γρηγ., 48) ΊΙλιόπουλος Δημ., 49) Μπούρας ’Ιωακείμ, 50) Κου- 
ρεμάδης Άντ., 51) Πουλακάκης Μάρκος, 52) Βλασταράκος Γεώργ., 53) Γκολφινό- 
πουλος Δημ., 54) Τρύφωνος Σπυρ., 55) Παπαθανασίου Βασ., 56) ,Αντωνούλας Κ., 
57) Γεωργόπουλος Παναγ., 58) Δασκουλόπουλος Δημ., 59) Ραβάνης Άναστ., 60) 
Καραμπαστέλας Παναγ., 61) Ινουρμπέτης Πολύβ., 62) Παπαντωνίου Κων., 63) Τρι- 
βυζάς Κων., 64) Χαρβαλιάς Γεώργιος, 65) Άκριβόπουλος Κων., 66) Σκυλλάρης Δη- 
μήτρ., 67) Γιννάρας Ίωάν., 68) Τριαντάφυλλος Σπυρίδ., 69) Βαρδής Ήλ., 70) 
Παπαχατζής Παν., 71) Κεβεντζίδης Ευκλείδης, 72) Ρεβελής Φώτ., 73) Ίωάννου 
Χαρίλ., 74) Υφαντής Παν., 75) Σταθόπουλος Βασίλ., 76) Μαλισόβας Νικόλ., 77) 
Βογιαντζόγλου Θωμ., 78) Παπαδημητρίου Ίωάν., 79) Παπαδοπούλας Άλεξ., 80) 
ΙΙαπαθεοδώρου Χρ., 81) Άρναούτης Γεώργ., 82) Τσιγκρέλης Νικόλ., 83) Δημη- 
τρόπουλος Ίωάν., 84) Αιόλιος Ζαφείρ., 85) Βλάχος Κων., 86) Βαγγέλης Ηαντ., 
87) Ιναραμπούνης Άθαν., 88) Μπαζώλης Χαράλ., 89) Κωσταρέλος Δημ., 90) Πα
παθανασίου Εύάγγ., 91) Δεληγιάννης Σπυρ., 92) Βορβολάκος Σταύρος, 93) Σκόν- 
δρας Γεώργ., 94) Πελεκάσης Νικ., 95) Ρεγκλής Ίωάν., 96) Ταβουλάρης Δημ., 97) 
Άγγελάκης Γρηγ., 98) Τσώτας Περικλ., 99) Κυριαζής Άθαν., 100) Άθανασό- 
πουλος Κων., 101) Παρασκευαίδης Εύάγγ., 102) Ζαφειρόπουλος Παν., 103) Συλ- 
λιγνάκης Έμμαν., 104) Σταυρόπουλος Παν., 105) Πάλλας Παναγ., 106) Γκρίτζαλης 
Παναγ., 107) Βλαχονικολός Άλέξ., 108) Τσιανάκας Νικόλ., 109) Τερζάκης Ίωάν., 
110) Ζούμας Δημ., 111) Τριανταφύλλης Γεώργ., 112) Ψαρράς Άναστ., 113) Πα- 
παευθυμίου Ίωάν., 114) Μπιρμπάκος Δημ., 115) Μήτσος Ιίαντ., 116) Νικολάου 
Γεώργ., 117) Λουκόπουλος Σπυρ., 118) Παπαναστασίου Γεώργ., 119) Τσόγκας 
Δημ., 120) Δεμιρτζάκης Άντών., 121) Άβραμάκης Μιχ., 122) Κλάδος Πολύδ., 
123) Κανούτας Στέργ., 124) Ντάσιος Νικόλ., 125) Ινατσούλης Ναπολ., 126) Μιχα- 
λόπουλος Γεώργ., 127) Γκότσης Γεώργ., 128) Παρασκευόπουλος Εύριπ., 129) Λα- 
λιώτης Χρηστός, 130) Σταυρόπουλος Ήρ., 131) Γαρδίκας Χρ., 132) Μπάρλος Νι
κόλ., 133) Παπαγγελής Κων., 134) Δολιανίτης Σπυρ., 135) Λυρατζής Σωτήρ.,
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136) Γιασαφάκης Γεώργ., 137) Πλάτης Δημ., 138) Διπλός Ηρακλής, 139) Γαρ- 
δέλης Χαράλ., 140) Κωτσάκος Γεώργ., 141) Μάρκου Λέων., 142) Δημόπουλος 
Βασίλ., 143) Τατσιόπουλος Εύάγ., 144) Ινορδάτος Χρ., 145) Καραλής Δημ., 146) 
Βλάχος Άλεξ., 147) Γκούμας Νικόλ., 148) Τσιπτσής Κων., 149) Κραββαρίτης Νι- 
κόλ., 150) Παππάς Χρ., 151) Παπαϊωάννου Κων., 152) Θεοχαρόπουλος Παν., 153) 
Χρύσανθος Χρ., 154) Ρουσιαμάνης Άντ., 155) Κοτταρίδης Ίωάν., 156) Σκαλτσής 
Άθαν., 157) Χρηστάκης Χριστόδ., 158) Άράχωβας Κων., 159) Παναγιωτόπουλος 
Νικ., 160) Γκαβέρας Παν., 161) Τσιτίνης Σταμ., 162) Γιαννουλάκος Ίωάν., 163) 
Μπούμπουκας Κων., 164) Κουρτάλης Ίωάν., 165) Κουλούρης Σωτήρ., 166) Μουρ- 
κάκος Γρηγ., 167) Γιακουμής Ίωάν., 168) Βάσσος Έπαμ., 169) Δρακόπουλος "Αν., 
170) Μόσχογλου Μόσχος, 171) Μαντζώρος Ίωάν., 172) Χαρβαλάκος Γεώργ., 173) 
Άρνόκουρος Θεμ., 174) Μπαρούνης ΙΙαγαγ., 175) Μητσακάκης Ίωσ., 176) Σταθά- 
κης Δημοσθ., 177) Βωβός Νικόλ., 178) Σταματόπουλος Ίωάν., 179) Κουλούρης 
Γεώργ., 180) Ζαφείρης Δημ., 181) Πεντεδέκας Άουκ., 182) Κάλλιας Ίωάν., 183) 
ώύόης Παναγ., 184) Μαραγκός Διον., 185) Καλκάνης Θεόδ., 186) Γεωργάτος Ίωάν., 
187) Καραμανωλάκης Άπόστ., 188) Βελεχουτάκος Ίωάν., 189) Οίκονομάκος Παΰλ., 
190) Ταμβάκης Διον., 191) Κάλλιας Ευάγγ., 192) Παππάς Βασίλ., 193) Μπακα- 
λιάς Άντών. καί 194) Σαγιάς Κων) νος.

***

Νικόλαος Βερελής

συν 
μετασ
οί: ’Αρχηγός του Λστυν; κυυ κώματος κ. ισασ. Ζ.ακελΛαρΐου, 1 παρχηγος 
Στρατής, άπαντες οί έν Άθήναις καί Πειραιεΐ ύπηρετοΰντες Άστυν) κοί Δ) νταί Α '

τάξεως, αντιπροσωπεία Ά ξ ) κών τού Άστυν) κοΰ Σώ-
: ί__  ματος έξ δλων τών βαθμών, άντιπροσωπεία Ά ξ) κών

τού Σώματος της Βασιλ. Χωρ) κης, κατώτεροι Άστυν) - 
κοί και πλήθος κόσμου έκ τών συγγενών καί φίλων. 
Τιμάς, κατά τήν εκφοράν τού νεκρού, άπέδωσεν ή Μου
σική τής Αστυνομίας.

Ό  Νικόλαος Βερελής έγγενήθη εις Γαλατάν Μεσο
λογγίου τφ 1907. Εις τό Άστυν) κόν Σώμα κατετάγη 
ώς άστυφύλαξ τψ 1930. Ί2ς πτυχιοΰχος τής Παντεί- 
ου Σχολής είσήχθη κατόπιν έξετάσεων εις τήν, τό πρώ
τον λειτουργήσασαν έν ετει 1939, Σχολήν Ύπαστυνό- 
μων καί τήν 27) 10) 1939 ώνομάσθη Ύπαστυνόμος Β' 
τάόεως. Τήν 20)6) 1942 προήχθη είς Ύπαστυν. Α ',

Μ,

τήν^ο1) 12) 1947 είς Αστυνόμιον Β ’ , τήν 14)8)1952 
, , Αστυν. Α , τήν 3) 1) 1957 είς Άστυν) κόν Δ) ντήν

Β και την 30) 1) 1961 είς Άστυν) κόν Δ) ντήν Α '. Είς 'όλους τούς βαθμούς προήχθη 
κατ έκλογήν, χαρακτηρισθείς υπό τών προϊσταμένων του ώς «έξαιρετικός "Ά ξ) - 
κάς, κεκοσμημενος δΓ έξαιρετικών προσόντων». Τπηρέτησεν είς πολλάς υπηρεσίας 
και δια  ̂ ,ής υπέροχου προσωπικότητάς του έλαμπρυνεν αύτάς καί ώς προϊστάμενος 
καί ώς υφιστάμενος. Διεκ,ρινετο πάντοτε διά τήν σεμνότητα τού χαρακτήρος καί τήν



πραότητα της ψυχής του. Είχεν άρίστην επαγγελματικήν καί έγκυκλοπαιδικήν κα- 
τάρτισιν καί έπαξίως άνταπεκρίθη εις τό καθήκον του μέχρι της 31) 12) 1965, ότε 
άπεχώρησε της ενεργού υπηρεσίας, ώς καταληφθείς υπό τοΰ ορίου ηλικίας. Διά τάς 
έξαιρετικάς πρός τό Άστυν) κόν Σώμα καί την Πατρίδα υπηρεσίας του έτιμήθη πολ- 
λάκις οι επαίνων, ευαρεσκείων καί μεταλλίων. Τον έπικήδειον έξεφώνησεν δ Άστυν) - 
κός Δ) ντής Α ' κ. Βασ. Αρβανίτης, δστις, καταθέσας στέφανον έπί της σοροϋ έκ μέ
ρους τοΰ Άστυν) κοϋ Σώματος, είπε μεταξύ άλλων καί τά έξης: «Σκληρόν καθήκον 
μάς συνεκέντρωσε γύρω σου αγαπητέ συνάδελφε καί φίλε Νίκο. ’Ήλθαμε νά ποϋμε 
τό τελευταίο χαίρε καί νά άποτίσωμε φόρον τιμής... Συνηθίζεται τις στιγμές αυτές 
νά γράφωνται καί νά λέγωνται συμβατικότητες διά τήν εξαρσιν της προσωπικότητος 
τοΰ μεταστάντος. Τοιούτου είδους εκδηλώσεις γιά τον αξέχαστο Νίκο Βερελη δέν χρειά
ζονται. Ή  καλωσύνη, ή πραότης, ή αγάπη πρός τον συνάνθρωπον καί ή άφοσίωσις 
εις τό καθήκον, ύπηρ)ξαν τά κύρια γνωρίσματα τής ύπάρςεώς του. Σεμνός, άπέρι- 
τος, αγαπητός συνάδελφος καί έκλεκτός οικογενειάρχης... Πλησίασε τον ιδανικόν άν
θρωπον, γι’ αυτό καί ή άπώλειά του δι’ δσους τόν γνωρίσαμε είναι μεγάλη. Γνωρί- 
ζων την παροιμιώδη μετριοφροσύνην του, διστάζω νά έπεκταθώ εις εξαρσιν, αξίαν 
τής προσωπικότητάς του, γιά νά μήν ταράξω τόν αιώνιον ύπνον του... Ευλαβείς πρό 
τής σοροΰ σου σέ αποχαιρετούμε καί σοΰ εΰχάμεθα κατάταξιν εις την χωρίαν των 
δικαίων... Στό καλό αγαπητέ μας Νίκο, στό καλό. 'Ο κατατιθέμενος έπί τής σοροϋ 
σου στέφανος τοΰ Άστυν) κοΰ Σώματος άποτελεΐ ελαχίστην ενδειξιν τιμής καί άνα- 
γνώρισιν των πολυτίμων πρός αυτό υπηρεσιών σου. Ά ς  είναι αίωνία ή μνήμη σου καί 
ελαφρόν τό χώμα πού θά σέ σκεπάση».

Έ ξ άλλου κατέθεσαν στεφάνους έπί τής σοροΰ καί άπεχαιρέτησαν τόν νεκρόν 
καί οί κ.κ.: 1) Κοντογιώργος Γεώργ., Άρχηγ. τής Αστυνομίας έ.σ. έκ μέρους τής 
Παν. Ένώσεως Άπ) των Ά ξ )  κών Άστυν. Πόλεων 2) Παπαναστασίου Θωμάς Πτέραρ
χος έ.ά. έκ μέρους τής δμάδος αποφοίτων Γυμνασίου Μεσολογγίου τών έν Άθήναις 
διαβιούντων (συμμαθητών τοΰ μεταστάντος) , 3) Άσημάκης Κων) νος 'Υποστράτηγος 
έ.ά.-έκ μέρους τής 'Ομοσπονδίας Ρουμελιωτών καί 4) Σταμπουλόπουλος Θεόδ., ανε
ψιός εξ άδελφής τοΰ θανόντος.

'Ολόκληρος ή Άστυν) κή οικογένεια θλίβεται διά τό άδόκητον γεγονός καί συλ- 
λυπεΐται βαθύτατα τούς οικείους τοΰ αειμνήστου Άρχηγοΰ μας Νικολάου Βερελή, 
εύχεται δέ όπως δ Πανάγαθος Θεός τάξη τήν ψυχήν του «έν τόπω χλοερώ» καί χα
ρίση εις τήν οίκογένειάν του τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη του.
X. X



Κάθε Παρασκευή 

"Ωρα 20,50'-21

Παρακολουθείτε την εκπομπή τής ’Αστυνο

μίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα επίκαιρη, διδακτική,  εν

διαφέρουσα.

Μία εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ε λ 

λ ην ι κό  σπίτι.


