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Ξεπέρασε χτες κάθε όριο ιλα-
ρότητας ο Θόδωρος Πάγκαλος. 
Με το γνωστό ύφος τού ειδήµονα 
και µε λεξιλόγιο καφενείου, ο άλ-
λοτε ισχυρός πολιτικός θυµήθη-
κε δηµοσίως ότι, ως υπουργός 
Εξωτερικών, ελάµβανε από την 
ΕΥΠ αναφορές µε υποκλαπείσες 
συνοµιλίες του Αµερικανού πρέ-
σβη στην Αθήνα, αλλά και στην 
Αγκυρα! Υπενθύµισε, ωστόσο, 
ότι έχουν περάσει 20 χρόνια κι 
εποµένως όλα έχουν παραγρα-
φεί, ενώ έσπευσε να συγχαρεί 
την ΕΥΠ για το κατόρθωµά της, 
µιλώντας ειρωνικά για «ένδοξη 
σελίδα»! 

Ναι, την εποχή που έντροµη 
η κυβέρνηση Σηµίτη παρακα-
λούσε να βρεθεί λύση στο θέµα 
Οτσαλάν, ο «µεγάλος τραγου-
διστής», όπως ήταν η κωδική 

ονοµασία τού τότε υπουργού 
Εξωτερικών, έδινε εντολές στην 
πρεσβεία µας στην Κένυα για 
πάση θυσία απεµπλοκή από την 
υπόθεση. Η οποία κι έγινε µε την 
παράδοση-απαγωγή του Οτσα-
λάν από τους πράκτορες της ΜΙΤ! 

∆εν είµαστε απολύτως σί-
γουροι εάν ο κ. Πάγκαλος 
έδινε τις εντολές αφού έπινε 
τον καφέ του και έτρωγε το 
κουλούρι του, διαβάζοντας τις 
αποµαγνητοφωνηµένες συνο-
µιλίες των ξένων πρέσβεων 
από την ΕΥΠ. Φανταζόµαστε, 
όµως, ότι τουλάχιστον το δια-
σκέδαζε, όπως προκύπτει από 
την άνεση και τη σκωπτικότη-
τα µε την οποία τα περιγράφει, 
σαν να είναι κάτι που συνέβαι-
νε συχνά. Τέτοια σοβαρότητα 
ανδρός! 

Ο κ. Πάγκαλος συµπεριφέρε-
ται για άλλη µια φορά σαν τυχαί-
ος περαστικός, σαν κάποιος τρί-
τος, που είδε φως και ανέβηκε 
στο γραφεία της εξουσίας. Αλλά 
αυτή είναι µόνιµη νοοτροπία του. 
Επιχειρεί να αποποιηθεί (µαταί-
ως) κάθε δική του κυβερνητική 
και πολιτική ευθύνη. Και φροντί-
ζει να γελοιοποιεί καθετί σοβαρό. 
Οχι επίτηδες. Κρίνει εξ ιδίων. 

Ακόµη και τώρα που βρέθη-
κε εκτός πολιτικής, παριστάνει 
τον τιµητή των άλλων. Εκείνος 
που φέρει µαζί µε το πολιτικό 
σύστηµα, το οποίο υπηρέτη-
σε πιστά, το κύριο βάρος για 
τις αρνητικές εξελίξεις και τα 
µαρτύρια του ελληνικού λαού, 
προσπαθεί να εµφανίσει εαυ-
τόν ως περίπου θύµα της κα-
τάστασης που δηµιούργησε! 

∆εν κυβέρνησε, δεν αποφάσι-
σε, δεν υπέγραψε. Αλλά, κυρί-
ως, δεν τιµωρήθηκε ποτέ. Από 
εκεί αντλεί το θράσος του. 

Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, 
µιλά για σοβαρά και ευαίσθητα 
θέµατα µε µια πρωτοφανή ελα-
φρότητα. Αυτήν έχει. Αδιαφορεί 
προκλητικά για τις επιπτώσεις 
όσων λέει. Και φυσικά, µε όσα 
είπε χτες, έδωσε «συγχωροχάρ-
τι» στις υποκλοπές των Αµερικα-
νών φίλων του. 

Στον κόσµο των µυστικών 
υπηρεσιών όλα είναι πιθανά. 
∆ικαίως η αντιπολίτευση ζητά 
ενδελεχή έρευνα και ο κ. Πάγκα-
λος θα έκανε καλό στη χώρα του 
αν, αντί να βγάζει δεκάρικους 
λόγους προς τέρψιν ανόητων 
αυτιών, ήξερε πότε να βγάζει το 
σκασµό. 

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το πρωί της 30ης Οκτωβρίου ο απόστρα-
τος ναύαρχος και ήρωας των Βαλκανι-
κών Πολέµων, Παύλος Κουντουριώτης 

(1855-1935), που κατείχε το αξίωµα του Προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας από το 1924, είχε µε-
ταβεί στο ∆ηµαρχείο της Αθήνας για να απευ-
θύνει χαιρετισµό στο συνέδριο των ∆ηµάρχων 
της χώρας. Μετά το πέρας της εναρκτήριας 
τελετής εξήλθε του ∆ηµαρχιακού Μεγάλου και 
επιβιβάσθηκε στο προεδρικό αυτοκίνητο που 
τον ανέµενε µπροστά από τα Προπύλαια του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Αθηνάς.

Τη στιγµή εκείνη ένας νεαρός άνδρας διέλα-
θε της προσοχής της φρουράς του Προέδρου, 
έφθασε κοντά στο αυτοκίνητό του από την πίσω 
δεξιά πλευρά και πυροβόλησε µία φορά µε πε-
ρίστροφο κατά του Κουντουριώτη, που καθό-
ταν στην µπροστινή δεξιά θέση του οχήµατος 
και ανταπέδιδε τον χαιρετισµό στο συγκεντρω-
µένο πλήθος. Η σφαίρα άνοιξε µία µεγάλη οπή 
στο τζάµι της πίσω πόρτας, λοξοδρόµησε λίγο 
και βρήκε ξυστά στη δεξιά κροταφική χώρα 
τον ανώτατο άρχοντα της χώρας και στη συνέ-
χεια κατέπεσε µπροστά στα πόδια του.

Αµέσως, οι άνδρες της προσωπικής του 
φρουράς αφόπλισαν τον δράστη και τον συ-
νέλαβαν, ενώ το αγανακτισµένο πλήθος επι-
ζητούσε να τον λιντσάρει. Κάποιοι θερµόαιµοι, 
µάλιστα, κατόρθωσαν να τον αποσπάσουν για 
λίγο από τους αστυνοµικούς και να τον χτυπή-
σουν µε κλωτσιές και µπουνιές. Ο Κουντου-
ριώτης, παρότι το αίµα έρρεε άφθονο από το 
κεφάλι του, διατήρησε την ψυχραιµία του και 
συνέχισε να συνδιαλέγεται µε το πλήθος.

Αµέσως µόλις έγινε γνωστό το συµβάν 
έσπευσε στην κλινική όπου είχε µεταφερθεί, 
σχεδόν ολόκληρο το υπουργικό συµβούλιο 
για να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι για την 
υγεία του προέδρου. 

Εν τω µεταξύ, ο δράστης είχε µεταφερθεί 
στο Γ’ Τµήµα Ασφαλείας Αθηνών, όπου ανα-
κρινόταν υπό την εποπτεία εισαγγελέα. Στους 
ανακριτές του δήλωσε αρχικά ότι ήταν κωφός 
κι εποµένως η όλη διαδικασία θα γινόταν µε 
γραπτές ερωτοαπαντήσεις. Στη συνέχεια δή-
λωσε τα στοιχεία του: ονοµαζόταν Ζαφείριος 
Γκούσιος, ήταν 25 ετών, καταγόταν από τα 
Αµπελάκια Λάρισας και δούλευε ως σερβι-
τόρος στο εστιατόριο Αβέρωφ της Λάρισας. 
Στην Αθήνα είχε έλθει στις 18 Οκτωβρίου και 
κατέλυσε στο ξενοδοχείο Όλγα στην οδό Αγίου 
Κωνσταντίνου. 

Από τους µάρτυρες που παρέλασαν κατά 
την ανάκριση, ουσιώδης κρίθηκε η κατάθεση 
ενός εκ των συνταξιδιωτών του, ονόµατι Γκό-

λαντα. Αυτός κατέθεσε ότι όταν ο Γκούσιος τον 
είδε να διαβάζει µία εφηµερίδα στο τρένο, του 
άνοιξε συζήτηση: «∆εν ντρέπεσαι να διαβάζεις 
αστικές εφηµερίδες; Αυτά που γράφουν είναι 
όλα ψέµατα και υποβολιµιαία». Κατόπιν του 
ανέπτυξε την κοµµουνιστική κοσµοθεωρία του 
και όταν ο Γκόλαντας τον ρώτησε για ποιο σκο-
πό έρχεται στην Αθήνα αυτός του απάντησε: 
«Πάω να βρω δουλειά, αλλά έχω να εκτελέσω 
σοβαράς αποφάσεις µου. Κάποιον θα σκοτώ-
σω». Όπως εξακριβώθηκε από την ανάκριση, 
ο Γκούσιος, προτού προβεί στην απονενοηµέ-
νη πράξη του, είχε ζητήσει ακρόαση από τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για να του εκθέσει 
τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε και να του 
ζητήσει βοήθεια. Το αίτηµά του δεν έγινε δεκτό 
κι έτσι αποφάσισε να τον σκοτώσει. Μετά την 
απολογία του προφυλακίστηκε, µε σύµφωνη 
γνώµη ανακριτή και εισαγγελέα. 

Η δίκη του Γκούσιου άρχισε και τελείωσε 
µέσα σε µία ηµέρα, στις 20 Νοεµβρίου 1928, 
στο Κακουργιοδικείο Αθηνών. Στην αγόρευ-
σή του ο εισαγγελέας Μαλούχος έπαιξε το 
κοµµουνιστικό χαρτί: «Ο Γκούσιος υπήρξε το 
θύµα των νέων ιδεών και της αναγνώσεως 
των βιβλίων του κοµµουνισµού. Εάν δεν τε-
θεί φραγµός εις τον κοµµουνισµόν, µετά µίαν 
πενταετίαν, δύναµαι να σας το βεβαιώσω από 
της θέσεως ταύτης, ότι δεν θα υπάρχει αστικόν 
καθεστώς». Τελικά, το δικαστήριο καταδίκασε 
τον Γκούσιο σε πρόσκαιρα δεσµά 14 ετών για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας, αναγνωρίζοντάς 
του το ελαφρυντικό της µετρίας συγχύσεως. 

Ο Γκούσιος θεώρησε την ποινή υπέρµετρα 
αυστηρή και την εποµένη προσπάθησε να 
αυτοκτονήσει, καταπίνοντας µεγάλη ποσότητα 
κινίνου. Οι γιατροί κατόρθωσαν να του σώσουν 
τη ζωή, αλλά από εκείνη την ηµέρα τα ίχνη του 
χάθηκαν.

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΣΤΗΡΑΣ 

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ 

∆ΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ, 

ΑΡΓΥΡΩ, ∆ΑΜΙΑΝΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

451: Ολοκληρώνεται η ∆’ Οικουµενική 

Σύνοδος της Χαλκηδόνας. Καθόρισε το 

ορθόδοξο δόγµα σχετικά µε τις δύο φύσεις του 

Χριστού και καταδίκασε τον Μονοφυσιτισµό.

1903: Η Ορέστεια του Αισχύλου ανεβαίνει στο 

Βασιλικό Θέατρο Αθηνών για πρώτη φορά στη 

∆ηµοτική. Το γεγονός προκαλεί συµπλοκές, 

µε αποτέλεσµα να υπάρξουν και τρία θύµατα. 

(Ορεστειακά)

1920: Εκλογική ήττα του Ελευθέριου 

Βενιζέλου, που φεύγει απογοητευµένος απ’ 

την Ελλάδα.

1939: Ένα κουνέλι είναι το πρώτο ζώο που 

συλλαµβάνεται µε τεχνητή γονιµοποίηση.

1962: Η Ελλάδα υποβάλλει αίτηση για να 

ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά.

1974: Ο προϊστάµενος της εισαγγελίας Εφετών 

Αθηνών ασκεί ποινική δίωξη εναντίον του 

Γεώργιου Παπαδόπουλου, του Στυλιανού 

Παττακού, του Νικόλαου Μακαρέζου και 62 

ακόµη πραξικοπηµατιών για εσχάτη προδοσία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1762: Σπένσερ Πέρσιβαλ, βρετανός 

πολιτικός, ο  µοναδικός πρωθυπουργός που 

δολοφονήθηκε εν ώρα υπηρεσίας. (Θαν. 

11/5/1812)

1863: Τζορτζ Πάρκερ, αµερικανός εφευρέτης, 

βιοµήχανος και ιδρυτής της φερεπώνυµης 

εταιρίας στυλό. (Θαν. 19/7/1937)

1943: Σαλβατόρε Ανταµό, ιταλοβέλγος 

τραγουδιστής

ΘΑΝΑΤΟΙ

1903: Τέοντορ Μόµσεν, γερµανός ιστορικός, 

ένας από τους µη λογοτέχνες που τιµήθηκε 

µε το βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. (Γεν. 

30/11/1817)

1968: Γεώργιος Παπανδρέου, ο 

επονοµαζόµενος και «Γέρος της 

∆ηµοκρατίας», πολιτικός που διετέλεσε και 

πρωθυπουργός. (Γεν. 18/2/1888)

2001: Ιωάννης Ρωµανίδης, έλληγνας 

ιερωµένος και από τους σηµαντικότερος 

ορθόδοξους θεολόγους. (Γεν. 2/3/1928

Οι επικίνδυνες ανοησίες του κ. Πάγκαλου

Η απόπειρα δολοφονίας 
του Παύλου Κουντουριώτη

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Ο δράστης τής απόπειρας, Ζαφείριος Γκούσιος




