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Μ Α Σ Κ Ο Φ Ο Ρ Ο Ι
Τού κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Διανύουμε τήν περίοδο ιών Άπόκρεω κατά τήν οποία επιτρέπεται να 
κυκλοφορούν προσωπιδοφόροι, δηλ. οι μασκαράδες. Είναι ένα έθιμο, πού 
υπάρχει σέ δλα σχεδόν τά κράτη. Καί μάλιστα ή λέξι μασκαράς είναι ή 
λατινική λέξι M A SC A R A  πού μεταφράζεςαι στήν ελληνική «προσωπίδο- 
φόρος». Α λ λ ά  καί στήν τουρκική γλώσσα υπάρχει ή λέξις MASCARA 
πού μεταφράζεται στήν ελληνική μέ τδ «επαίσχυντος ή ανήθικος ή αναιδής».

Κατά τήν περίοδο λοιπδν των Άπόκρεω, επιτρέπεται, ίσως καί δικαιο
λογείται κάθε άνθρωπος να ξεφεύγη άπό τήν πεζότητα τής ζωής, άπό τή 
ρουτίνα, καί να υποκριθή κείνο, πού υποσυνείδητα ίσως, τον ικανοποιεί καί 
τον διασκεδάζει.

Τέτοιοι είναι βέβαια οί κομμουνίσταί οί οποίοι άπό ιό  1937 , οπότε 
ή Γ  Διεθνής τής ΒΙόσχας, ή περίφημη Κομιντέρν, διέταξε δλα τά κομμου
νιστικά κόμματα νά εφαρμόζουν τήν τακτική τού «Λαϊκού Μετώπου», 
τήν τακτική δηλαδή τού «Δουρείου ίππου», έκρυψαν τό άγριο πρόσωπό 
τους μέ διάφορες μάσκες. ’Έτσι, οί άντίχριστοι φόρεσαν τή μάσκα τού καλού 
Χριστιανού καί πήγαν σεμνά στήν εκκλησία, άκόμη καί γιά νά χειροτονη
θούν [ερωμένοι, χύνοντας σιγά -σ ιγ ά  καί επίμονα το δηλητήριο τού κομ
μουνισμού στήν ψυχή των Χριστιανών.

Οί καταλυτές τής οικογένειας, φόρεσαν τή μάσκα τού νοικκοκύρη, πα- 
ρασύροντας προς τις ιδέες τους, άκόμη καί σέ παράνομες πράξεις, τούς 
πραγματικούς> οικογενειάρχες.

Οί αρνητές κάθε ιδανικού καί προ παντός τού ιδανικού τής Πατρίδος, 
φόρεσαν τή μάσκα τού πνευματικού άνθρώπου πού δέν άρνείται πλέον τήν 
ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά πιστεύει καί εργάζεται γιά νά ενσωματωθή ή 
δική του πατρίδα σέ μιάν άλλη πού τήν θέλουνε γιά  μητέρα τους, στήν 
άνώνυμη κομμουνιστική ένωση τήν ΕΣΣΔ.



]4(ϊ Νικ. ’Αρχιμανδρίτου: Μαοκοφόροι

Οί πολιτικάντηδες, οί όρκιζόμενοι στη δικτατορία Τθΰ προλετα
ριάτου, φόρεσαν τη μάσκα τού Δημοκράτη καί ξεχύθηκαν στους δρόμους 
άλλαλάζοντας καί κοπτόμενοι δήθεν για  την περιφρούρησι της δημοκρατίας, 
ενώ οί ίδιοι πιστεύουν μόνο στην κομμουνιστική δικτατορία την οποία 
παρουσιάζουν καί αυτή με τη μάσκα τής «Λαϊκής Δημοκρατίας» για  να 
παρασύρουν τούς αφελείς έθνικόφρονας πολίτας.

Τέλος, οί επαναστάτες, πού τόσες φορές χτύπησαν πισόπλατα την Ελ
λάδα μας, καί την αίματοκύλησαν τό Δεκέμβρη τού 1944 , και σέ συνεχεία 
μέ τό συμμοριτοπόλεμο μέχρι τό 1949 , φόρεσαν τή μάσκα τοΰ νομιμόφρο- 
νος πολίτου καί κρύβοντας μέ επιμέλεια τά στιλέτα τους, προσπάθησαν, να 
ξεγελάσουν τό λαό καί νά τον οδηγήσουν στις κάλπες νοθεύοντας τό γνή
σιο φρόνημά του, μέχρις οτου επιτύχουν νά καταλάβουν την εξουσία, όποτε 
αποβάλλοντας τή μάσκα τους καί υψώνοντας το στιλέτο τους, θά χτυπού
σαν αλύπητα στήν καρδιά τήν άλυσσοδεμένη πλέον ‘Ελλαόα.

-Α λλά δεν πρόλαβαν. Ό  Ε θ ν ι κ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς  μας μέ τούς διο
ρατικούς ήγήτορές του, πέταξε τις μάσκες από τά πρόσωπά τους κι έτσι ό 
κόσμος δλος έμεινε κατάπληκτος άντικρύζοντας ποιοι έκρύπτοντο πίσω απ’ 
αυτές.

ΤΗσαν οί μασκαράδες κομμού νισται και οί συνοδοιπόροι τους.
Καί δλος ο Λαός πού πιστεύει στά ιδανικά τής Φυλής μας, στις αιώνιες 
αξίες, στή Θρησκεία, καί τήν Πατρίδα, χειροκρότησε καί μέ χίλιους τρό
πους έξεδήλωσε τή χαρά του, ακολουθώντας τούς άνθρώπους εκείνους πού 
τήν 21ην ’Απριλίου τοΰ 1967 πήραν στά χέρια τους τό τιμόνι τοΰ Ε λ 
ληνικού σκάφους καί υστέρα από τήν τρικυμία τό οδηγούν σταθερά στο 
λιμάνι τής ειρήνης, τής όμονοίας καί τής αγάπης.

Ν. Ο. Λ.



ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Ν  ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΔΑ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Προς τούς Αξ)τικούς καί άι/δρας της Χωρ)κής
« Η ‘Ε θνική Κ νβέρνησις απέκτησε τον φ υσικόν της άρ- 
χη'/bV' κα ι προχω ρεί στα&ερώς νά εκπλήρωσή τον 
σκοπον της. Σ ύ ν θ η μ α : ‘Αρετή, καθήκον, εργασ ία» .

ΜΤΛΩΝ εις Θεσσαλονίκην ό γενικός γραμματεύς τοϋ υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ςεως κ. Λαδάς, άφοΰ μετέφερε τον χαιρετισμόν τού προέδρου της Ινυβερνήσεως 

κ. I . Παπαδοπούλου καί άφοΰ συνέχαρη τούς άνδρας της Χωροφυλακής διά την Ε λ
ληνοπρεπή καί εθνικήν στάσιν των κατά '
Έθνος, ετόνισε μεταξύ άλλων:

τήν τελευταίαν περιπέτειαν πού διήλθε τό

Ηύτύχησα
σα

σα κατά το παρελθόν καί έν πολεμώ καί εν ειρήνη νά συνεργασθϊ 
ητής Διλοχίας, τής οποίας δ είς λόχος ή το λόχος τής χωροφύλακα 
^ηφθην κοϋΐ διεπίστωσχ AviTwar τΑ- ftivrrfV, - ,̂-,5 τΔυ

ως όιο̂ κη· 
δον καί άντελήφθην και δι

νεργασθώ μαζί 
ής. Εί-

πίστωσα τούς αγώνας σας, τάς θυσίας σας καί τήν προσ
φοράν σας είς^τόν εθνικόν αγώνα. Ιναί ενώ ύστερα από τόσες θυσίες θά ελέγαμε, δτι 
η Ελλάς θα ΐ]σύχαί,ε από τον επάρατον κομμουνισμόν διά πολλάς δεκαετηρίδας, έν 
τούτοις παρουσιάσθη καί τό φαινόμενον μετά από 15 έτη, όχι μόνον ν’ άπειλήται με 
νεαν σφαγήν δ ελληνικός λαίός, αλλά νά άπειλήται καί αυτή αύτη ή έξαφάνισις τής 
φυλής ολοκλήρου. ‘ 1

t δΔους μας είναι γνωστόν, δτι τό γεγονός αυτό οφείλεται είς τά φαύλα πολι
τικά κόμματα τά όποια έστεροΰντο εθνικής ιδεολογίας, έστεροΰντο των θεμελιωδών 
άξιων, έστεροΰντο τών βασικών αρχών, έστεροϋντο τών ιδεών εκείνων αί όποίαι συν-

νική καταπτωσις και ο έΗνικός μαρασμό; 
ήτο γενική κατάστασις. Ήτο ή εποχή τών δημοκόπων, τών τυχοδιωκτών καί πα- 
ρεισάκτων. Χαρακτηριστικόν βίωμα τής εποχής ήτο ή δολοπλοκία, ή συναλλαγή. 'Ο 
άνθρωπος τής ημέρας ήτο δ έπιτήδειος, δ καταφερτζής, δ μεσάζων. ’Από δλην αυτήν 
την κατάστασιν ένας μόνον ωφελείτο: δ κομμουνισμός, δ όποιος είχε καταφέρει νά 
ύπεισέλθη είς τον κρατικόν μηχανισμόν, νά διάβρωση τάς κοινωνικάς καί έπαγγελμα- 
τικάς οργανώσεις, τήν νεολαίαν καί τον τύπον- Καί ή Ελλάς είχε καταστή «ξέφραγο 
αμπέλι». Είχε καταφέρει ακόμη δ κομμουνισμός νά ύπεισέλθη καί είς τάς Ενόπλους 
Δυνάμεις καί είς τά Σώματα ’Ασφαλείας».

ΑΚΟΑΟΓΘΩΣ ό κ. Λαδάς άφοΰ άνέφερε τούς βασικούς στόχους καί αντικειμε
νικούς σκοπούς τής Έπαναστάσεως, είπε πρός τούς άξιωματικούς καί τούς όπλίτας 
τής Χωροφυλακής:

«Νά "είσθε αμερόληπτοι καί αντικειμενικοί. Προσπαθήστε νά σώσετε εθνικήν 
άνάτασιν είς τον λαόν. Ό  έλληνικός λαός καί ίδιους δ λαός τής υπαίθρου, ειναιι ευαί
σθητος καί φιλότιμος. ’Εάν εσείς τον πλησιάσετε, θά δείξη δλα του αυτά τά καλά 
πης καί τής συναδελφώσεως, όπως έτόνισε καί δ πρωθυπουργός. Σείς είσθε οί βασικοί 
αισθήματα. Μή τον αποπέμπετε δταν σάς πλησιάζη. Φροντίσατε, δταιν έρχεται είς τό 
κατάστημα) είς τον όποιον υπηρετείτε, νά τον έξυπηρετήτε δσον τό δυνατόν καλύτερα. 
Χαμογελάστε του λίγο- Κατασιγάσατε τά πάθη. Σβήστε τήν ηχώ τών κηρυγμάτων



'Ομιλία τοΰ κ. Ίωάννου Λαδα πρ4ς τούς ’Αξιωματικούς χαϊ &ν5ρ«ς ττ,ς Χωροφυλακής

τοΰ μίσους καί μισαλλοδοξίας τά όποια τον κατεΐχον μέχρι προ τής Επαναστάσεις 
τής 21ης ’Απριλίου. ’Από εσάς έξαρτώνται όλα αυτά. Γίνετε ιεροκήρυκες τής αγοι- 
πυοήνες τής υπαίθρου- Ό κομμουνισμός χτυπιέται μέ αστυνομικά καί κοινωνικά μέ
τρα. Τό πρώτον είναι έξ ολοκλήρου έργον ίδικόν σας. Δύναισθε όμως νά συμμετεχετε 
καί εις τό δεύτερον. Καί λίαν έπαρκώς καί λίαν έπιτυχώς.

»Ή ’Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις —συνέχισεν ό Λαδάς— έχει ύπο- 
βληθή εις μίαν οικονομικήν προπαρασκευήν τού ’ Εθνους πολύ σοοαιράν καί πολύ 
άΕιό/ογον. Καί ήρχισεν ήδη ν’ άποδίδη καρπούς. Η μελέτη καί ή προπαρασκευή 
γίνεται επί τής έλληνικής πραγματικότητας καί όχι μέ φανταστικά σχέοια τά όποια 
είχον προέλευσιν Από ξέναΐς πραγματικότητας. Ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυοέρνη- 
σις κατώρθωσε μέ την περιστολήν διασπαθίσεως τού εθνικού πλούτου, μ̂έ την ανα
κατανομήν τού εθνικού εισοδήματος, μέ τήν άναζήτησιν νέων αγορών εξαγωγής των 
εθνικών προϊόντων καί τήν πάταξιν τών φαυλοκρατών καί εκμεταλλευτών τοΰ λαού, 
νά οιαμορφώση τήν έθνικήν οικονομίαν χάρις εις το νοικοκυριό το οποίον ελειπεν εις 
τό παρελθόν. Τώρα τό σύνθημά μας πρέπει νά είναι αρετή, καθήκον, εργασία.

«Επανερχόμενος πάλιν εις σάς, σάς καλώ νά είσθε ευπρεπείς, αντικειμενικοί, 
αμερόληπτοι καί άτεγκτοι έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος σας, προ παντός όμως ευ
γενικοί καί εργατικοί καί νά μη ερχεσθε εις άντίθεσιν μέ τον πολίτην, φροντίζοντες 
νά είσθε υποχωρητικοί εσείς παρά ο! πολΐται».

ΕΝ ΣΓΝΕΧΕΙΑ ό κ. Λαδάς έτόνισεν:
«’Έχετε όμως καί σείς δικαιώματα, διότι εσείς αποτελείτε τό ύπόβαθρον τού 

κράτους. Ή ’Εθνική- Επαναστατική Κυβέρνησις έχει αναγνωρίσει πλήρως ότι απα
ραίτητος προϋπόθεσις τής οικονομικής καί κοινωνικής Αναπλάσεις είναι ή ασφάλεια 
τού κράτους. Είσθε σείς δηλαδή καί όΓ αυτό ή Κυβέρνησις σάς περιβάλλει μέ στορ
γήν καί αγάπην καί τό έχει εκδηλώσει καί θά το εκοηλωση και προσεχώς. Θα εκ- 
συγχρονίση τό Σώμα -δίδοντάς του όλα τά σύγχρονα μέσα».

ΚΑΤΑΛΗΤΩΝ ό κ- Λαδάς έτόνισεν τά εξής:
«Κύριοι, ή Κυβέρνησις άπηλλαγμένη τών ανασταλτικών μοχλών οί όποιοι ύπήρ- 

χον μέχρι τής 13ης Δεκεμβρίου καί άπόκτήσασα, Κυβέρνησις καί Έπανάστασις, τόν 
φυσικόν της αρχηγόν, προχωρεί ακάθεκτα εις τήν έκπλήρωσιν τών πεπρωμένων τής 
φυλής καί εις τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών της. Ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνη
σές βλέπει μόνον εμπρός όΓ ένα καλύτερον μέλλον, δΓ ένα εύνομούμενον, πειθαιρχημέ- 
νον καί προηγμένον κράτος, ώστε δ λαός νά. ζή έν ευημερία καΐί αγάπη. Άπηλλαγμέ- 
νοι καί σείς τών πολιτικάντηδων καί παραγοντίσκων, έκτελεΐτε τό καθήκον σας εν
τελούς απερίσπαστοι καί όπως Αναγράφουν οι κανονισμοί καί οί διαταγές. Παιραμέ- 
νοντες πιστοί εις τήν ιδέαν τής πατρίδας, παραμένοντες πιστοί καί αφωσιωμένοι εις 
τήν γραμμήν τής Επαναστάσεις τής 21ης ’Απριλίου, νά είσθε πάντοτε έτοιμοι , νά 
έκτελέσετε τόν υψηλόν διπλοΰν προορισμόν σας, τήν προσταισίαν τής τιμής καί τής 
ελευθερίας τής πατρίδας καί τώρα, έν ειρήνη, τήν έξυπηρέτησιν τού καταφρονημένου 
καί παραγκωνισμένου λαού. "Οταν άφοσιωθήτε εις αυτό νά είσθε βέβσ,ιοι ότι όλα θά 
πάνε καλά. Εις αυτήν τήν υψηλήν καί εύγενή ιδέαν τής εξυπηρετήσεις τού ελληνι
κού λαού, τής αγάπης καί τής συναδελφώσεις του, σάς προσκαλώ νά άφοσιωθήτε 
άπαντες όλοψύχως. Καί οίδοντες μαζί όρκον ότι θά έκτελέσωμεν αυτά άναφωνοΰμεν: 
Ζήτω ή μεγάλη καί αιώνια Ελλάς. Ζήτω τό ένδοξον Σώμα τής Χωροφυλακής. Ζήτοι 
ώ ’Ε-αίνάστασις τής 21ης ’Απριλίου».



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΠΡΟΙΗΓίΝΙ» ΚνΚΛΟΦΟΡΙλΚΗΙ ΜΟΓΗΙ 
ΠΕΖΟΝ UI 01ΗΓ0Ν

Του κ . ΝΙΚ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά ρχηγοϋ
-----------------------------  ’Α στυνομ ίας ΙΙόλεων έ .ά . κα ί τέω ς διοικητοϋ

' Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κ ινήσεως ’Αθηνών

’Αφορμή νά γράψω τή μελέτη αυτή μου έδωσαν πρόσφατα χρονογραφήματα καί 
άρθρα φίλων δημοσιογράφων, καθώς καί ή προσπάθεια τής ’Αστυνομίας γιά τήν κα- 
θοδήγησι των οδηγών αυτοκινήτων καί των πεζών στή σωστή κυκλοφοριαΐκή συμ
περιφορά τους·

Κατ’ αρχήν, οί προσπάθειες, τόσον των φίλων κ.κ. δημοσιογράφων καί γενικώς 
του τύπου, καθώς καί τής ’Αστυνομίας, είναι άξιες παντός επαίνου. Σαν βετεράνος 
όμως τής Τροχαίας κινήσεως, άς μου έπιτραπή νά διαφωνήσω σέ ώρισμένα σημεία 
καί νά διατυπώσω ώρισμένες παρατηρήσεις, βγαλμένες άπό τήν πείρα καί τή μελέτη 
πού έκαμα, δταν ήμουν Διοικητής τής Υποδιευθύνσεως' Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών, 
οί οποίες δεν παύουν νά ισχύουν καί σήμερα καί επομένως νά είναι χρήσιμες στούς 
νεωτέρους αστυνομικούς πού διαχειρίζονται τά ζητήματα τής τροχαίας, οί οποίοι 
σημειωτέον έχουν διαιτελέσει δλοι μαθηταί μου καί έπομένως μέ καταλαβαίνουν 
καλύτερα.

Καί άς αρχίσουμε μέ μιά διαπίστωσι αναμφισβήτητη. "Οτι δηλαδή ή προπ/.· 
γά'/δα πού γίνεται μέ κάθε μέσο καί κάθε τρόπο είτε δηλαδή με τον τύπο, είτε με 
τό ραδιόφωνο, είτε μέ εικόνες (άφίσσες) , είτε μέ τον κινηματογράφο, είτε με τήν 
-ρλεόραση, είτε μέ άλλα πρόσφατα1 τεχνικά μέσα, αποδίδει θετικώτερα καί απο
τελεσματικότερα, στήν προσπάθεια επιτυχίας τής αγωγής τών πεζών καί οδηγών γιά 
τήν κανονική καί ομαλή κυκλοφορία.

Ξεκινώντας άπό τή βάσι αυτή είμαι υποχρεωμένος νά διαφωνήσω με τό φιλτα- 
το δημοσιογράφο κ. Νίκο Τσιφόρο, πού στό άρθρο του τής 16.11.67, τ.ό οποίο δη- 
μοσιεύθηκε στήν έφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος», μέ τον τίτλο «Οι κ.κ· πεζοί, παρα
καλώ», προτείνει τήν άμεσο έπιβολή προστίμων σέ κάθε πεζό π.χ. πού δεν οαΟιζοί 
δεξιά κλπ. Καί τούτο, γιατί, πριν φθάσουμε στο σημείο νά επιοάλλουμε μια ποινή 
σ’ ένα πολίτη πρέπει νά είμαστε βέβαιοι δτι ή παρατυπία εγινε, εστο) και απο απρο
σεξία τού πολίτου αυτού, ή οποία όμως απροσεξία δεν σκιάζεται από τήν αγχώδη 
κατάοτασι τής σημερινής εποχής ή άπό άλλες σκοτούρες ποίκιλες, πού οασανιζουν 
καθημερινώς τά άτομα (θάναΐτος ή ασθένεια προσφιλών προσώπων κλπ.) .

Γιά σκεφθήτε π.χ. τήν περίπτωσι κατά την οποία ένας πατέρας επιστρεφοντας 
άπό τό νοσοκομείο, δπου χαροπαλεύει .δ γυιός του καί πού βαίδίζει άριστ^ρά η έστω, 
άφηρημένος μέ τον πόνο του, μπαίνει σαν υπνωτισμένος στη διαβασι μ̂  το κόκκινο,
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καί b αστυφύλακας της τροχαίας τον σταματά καί τοΰ ζήτα να πληρώση τό πρόστιμο. 
Καί όμως μια σύστασι μέ δύο συμπαθητικά λόγια θά έφερνε πολύ, καλύτερο 
αποτέλεσμα.

Μ’ αυτά θέλω νά πώ ότι γιά νά φτάσουμε στην επιβολή της ποινής πρέπει νά 
έχουν προηγηθη τά στάδια της συστηματικής, έντονης καί συνεχούς προπαγάνδας, 
ώστε τό βάδισμα δεξιά νά γίνη συνήθεια στον πολίτη.

'Από τις αστυνομικές αναμνήσεις μου της τροχαίας κινήσεως, θ’ αναφέρω ένα 
περιστατικό, πού επιβεβαιώνει όσα αναφέρω παραπάνω-

'Ηταν τό έτος 1947 οπότε είχε σταλή στην ’Αθήνα μιά αγγλική όργανωτική 
αστυνομική άποστολή μέ επί κεφαλής τον στρατηγό κ. Ούίκαμ καί μέ μέλη τον κ. 
Ράλφ καί άλλους αξιωματικούς ειδικούς στά ζητήματα τροχαίας. Τότε ή πλατεία 
όμονοίας δέν είχε τή σημερινή μορφή αλλά είχε στό κέντρο τις σκάλες καθόδου καί 
ανόδου των επιβατών τού ήλεκτρικοΰ σιίδηροδρόμου καί επομένως ή κίνησις των 
πεζών στον κυκλικό δρόμο τής πλατείας ήταν έντονωτάτη, Ινώ ταυτοχρόνως έκινούν- 
το τά τράμ καί λεωφορεία καί τά άλλα αυτοκίνητα. Έσκέφθην τότε νά εφαρμόσω 
τις διαβάσεις πεζών καί γιά νά το επιτύχω, όχι μόνον χάραξα τις ζώνες διαβάσεων 
μέ τά περίφημα μπρούντζινα καρφιά, αλλά καί τοποθέτησα στά πεζοδρόμια τις αλυ
σίδες πού υπάρχουν μέχρι σήμερα καί μέ τις οποίες κυριολεκτικώς έζωσα τήν 'Ομό
νοια στό εσωτερικό καί στά άντικρυνά πεζοδρόμια, έτσι πού έμεναν μόνον οί διαβά
σεις ανοιχτές, ταυτοχρόνως τοποθέτησα πολλές επιγραφές κρεμασμένες στις αλυσί
δες, πού έλεγαν, «Περνάτε παρακαλώ από τις διαβάσεις», ένά χέρι ·δέ έδειχνε προς 
τά εκεί. Οί αλυσίδες τοποθετήθηκαν σέ μιά νύχτα καί όταν τό πρωί οί ’Αθηναίοι 
πήγαιναν στή δουλειά τους καί στον Πειραιά, ή έρχονταν από τον Πειραιά, έβλεπαν 
τις αλυσίδες καί τά καρφιά καί μέ τήν καθοδήγησι των άστυφυλάκιυν περνούσαν 
κανονικά, όταν σταματούσαν τά οχήματα. Τό εγχείρημα πέτυχε, απόλυτα καί ήρθαν 
στό γραφείο μου οί ’Άγγλοι αξιωματικοί καί οί ’Αμερικανοί τοΰ υπουργείου Συγκοι
νωνιών, οί όποιοι μέ συνεχάρησαν γιά τό μέτρο, αλλά οιετύπωσαν τήν γνώμην, ότι 
θά πρέπει ταυτοχρόνως νά καθιερωθή καί ή επιβολή προστίμου σ’ όσους πεζούς δέν 
συμμορφώνονται. Τούς άνέφερα ότι είναι ανάγκη νά περάση αρκετός χρόνος, ώστε 
νά συνηθίσουν οί πολίτες στό νέο καθεστώς καί τούς έτόνισα ότι σκόπευα νά ξεσηκώ
σω σταυροφορία γιά τήν αγωγή των πεζών στήν κυκλοφορία. Πρό τής επιμονής των 
όμως, δέχθηκα νά πάμε στήν 'Ομόνοια καί νά παρακολουθήσουμε κείνους, πού δέν 
περνούσαν από τις διαβάσεις. Πράγματι πήγαμε, οπότε βλέπουμε εναν ιερέα νά περ
νά χιαστί τό δρόμο καί όχι μέσα από τή διάβα'σι- Τον φωνάζω καί τον ερωτώ μέ 
εύλάβεια «γιατί παπούλη μου δέν περνάτε από τά καρφιά;». Τότε γυρίζει πίσω του 
κοιτάζει τά μεγάλα μπρούντζινα καρφιά πού έδειχναν τις διαβάσεις καί μοΰ λέγει: 
Ά !  γ ι ’ αυτό βάλατε αυτά τά χρύσόκαρφαι στό δρόμο; Δέν τώξερα καπετάνιο μου, 
γιατί είμαι άπό τή Θήβα».

Σέ λίγο νά ένας στρατιώτης τρέχοντας πηδάει τις αλυσίδες καί πηγαίνει πρός 
τό κέντρο τής Όμονοίας προφανώς γιά νά πάρη τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Τον 
σταματώ καί τον έρωτώ γιατί δέν πέρασε άπό τις διαβάσεις καί διακινδύνευσε ανά
μεσα στ’ αυτοκίνητα. Μέ κοίταξε καί μοΰ λέει: «Μόλις γύρισα άπό τό Γράμμο, πάω 
μέ άδεια στό χωριό μου καί δέν κατάλαβα γιατί έχετε βάλει αλυσίδες στήν 
'Ομόνοια».

’Αργότερα πέρασε άντικανονικά ένας νέος, πού όταν τον ρώτησα γιατί δέν περ
νά άπό τις διαβάσεις πεζών δέν μπόρεσε νά δικαιολογηθή. Ό  νέος αυτός ήταν φοιτη
τής καί όταν τοΰ είπα ότι θά τόν στείλω στό πταισματοδικείο νά πληρώση πρόστιμο 
μοΰ λέγει: «"Ενα τάληρο έχω στή τσέπη μου, μή μέ στείλετε στό κρατητήριο».
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’Έτσι Ιπείσθησαν καί οί ’Άγγλοι σύμβουλοι τής τροχαίας δτι θά έπρεπε πρώτα 
νά συνειθίσουν οί πολίτες στήν κυκλοφορώακή τάξι καί κατόπιν να θεσπισθοΰν ποινές 
για 'ορισμένες παραβάσεις χαρακτηριστικές, όπιος π.χ. είναι ή Οιάβασις πεζών από 
τις σχετικές λωρίδες δταν τοϋτο απαγορεύεται κλπ.

Χρειάζεται λοιπόν πριν απ’ δλαΐ, έντονη προπαγάνδα για τήν κυκλοφοριακή 
αγωγή τού πολίτου, οπουδήποτε καί άν μένη. εί'τε δηλαδή στην πρωτεύουσα ή σέ με-

ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΣΘΕ
;

ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΘΗΝΏΝ

γάλες πόλεις, είτε στά χωριά. Καί ή προπαγάνδα αυτή πρέπει να είναι π ρ ο- 
γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν η ,  έ ν τ ο ν η ,  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή  κι αΙ ί σ υ ν ε χ ή ς .

Καί κατ’ αρχήν πρέπει νά έπεκτείνεται σέ δλους γενικώς τούς ανθρώπους πού 
αποτελούν τό έμψυχο υλικό τής χώραΐς. ’Έτσι, είναι ανάγκη νά καθιερωθή σέ δλα 
τά σχολεία, από τό δημοτικό μέχρι τό Πανεπιστήμιο, τό μάθημα τής κυκλοφοριακής 
αγωγής, ώστε νά γίνωνται συνήθεια οί κανόνες αυτής γιά δλους, είτε είναι πεζοί, 
είτε είναι έπωχοΰμενοι.

Έ ξ άλλου οί κανόνες τής προπαγάνδας προβλέπουν δτι αυτή πρέπει νά έχη κά
θε φορά ένα συγκεκριμένο στόχο, ό όποιος νά είναΐι ε π ί μ ο ν ο ς  καί δ ι α ρ κ ή ς.

Ενθυμούμαι τό έτος 1947 ώς διευθυντής τροχαίας ’Αθηνών, θέλησα νά εφαρμό
σω τή διάταξι νά βαδίζουν οί πεζοί δεξιά. Πρός τούτο έξετύπωσα πολλές χιλιάδες 
μεγάλων εγχρώμων εικόνων πού παρίσταναν ένα αστυφύλακα νά δείχνη μιά επιγρα
φή πού έλεγε: «ΒΑΔΙΖΕΤΕ ΔΕΞΙΑ». Οί εικόνες αυτές έτοιχοκολλήθησαν παντού 
καί τό αποτέλεσμα ήταν, μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα, οί διαβάτες γενικώς 
νά συμμορφώνωνταίι πρός τόν πρωταρχικό αυτόν κανόνα τής ομαλής κυκλοφορίας. 
’Εννοείται δτι ή όι’ εικόνων ύπόμνησις αυτή πρός τούς πολίτες πρέπει νά είναι συ
νεχής, καί αυτό μπορεί νά έπιτευχθή διά τής τοποθετήσεως μονίμως, πινακίδων μέ τό
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σύνθημα «ΒΑΔΙΖΕΤΕ ΔΕΞΙΑ» παντού, καί Ιδίως κάτω ή επάνω από τούς ρυθμιστι
κού; φανούς της κυκλοφορίας, πάνω στα δοχεία απορριμμάτων τού Δήμου, πάνω 
στους ηλεκτρικούς στύλους, πάνω στά περίπτερα, μέσα στις βιτρινες των καταστημά
των, ακόμη καί πάνω στά πεζοδρόμια.

Επίσης ό κινηματογράφος πρέπει νά χρησιμοποιήται επίμονα για την μετάδο- 
σι κάθε φορά συνθημάτων ομαλής κυκλοφορίας π·χ. δεν θά έβλαπτε άν καθημερινώς 
κατά τήν προβολή των διαφημίσεων έτονίζετο στο κοινόν: «συνηθήστε νά βαοίςετε 
δεξιά παντού καί πάντοτε, διευκολύνοντας έτσι τήν κυκλοφορία καί προστατεύοντες 
τον εαυτό σας καί τούς συνανθρώπους σας». ’Ή  «'Όταν βιάζεσθε νά περάσετε με τό 
κόκκινο φως από τις διαβάσεις πεζών, ενδέχεται νά χάσετε τη ζωή σας ή τή σωμα
τική σας ακεραιότητα, γιά νά κερδίσετε μερικά δευτερόλεπτα». ”Η «Είναι ώραιο νά 
μπαίνετε πολιτσμένα στά λεωφορεία μέ τή σειρά προτεραιοτητος κλπ. κλπ.

Τέλος σέ ώρισμένα επικίνδυνα σημεία από άπόψεως κυκλοφορίας, είναι ένοε- 
δειγμένο νά λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα προς αποτροπήν δυστυχημάτων, με τήν 
τοποθέτησι αστυνομικού οργάνου, μέ τή διανομή συντόμων εντύπων οδηγιών ή με 
μόνιμα τοποθετημένες εντυπωσιακές μεγάλες εικόνες κλπ.

Α λλά τό ζήτημα αυτό τής προπαγάνδας γιά τήν ομαλή κυκλοφορία καί τήν 
πρόληψι τών τροχαίων ατυχημάτων θά μάς άπασχολήση καί πάλι.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Βγήκε από τήν ταβέρνα, και νά  τί έπαθϊ λόγιο τής εύθυμίας του. 
Κινδύνευοε νά χτυπηθή από τό αυτοκίνητο καί όπωσόήποτε έφερε 

ανωμαλία στήν κυκλοφορία.
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29. Κ Υ Ν Η Γ Η Τ Ι Κ Α  Ο Π Λ Α
Τά κυνηγητικά όπλα, διακρίνονται εις:
α) μονόκαννα, β) δίχαννα, γ) έμπροσθογεμή, δ) οπισθογεμή καιί ε) αυτόματα.
Η χρήσις των έν καιρώ ειρήνης, είναι γενική σχεδόν. Ά λλα καί εις τον πόλε

μον τής Κορέας, πολλοί Αμερικανοί Ιφερον καραμπίνας, αντί περιστρόφων, διότι 
τάς ευρον αποτελεσματικωτέρας, ώς πρός την διεξαγωγήν του συμμοριτοπόλεμου.

Οι οορειοι Αμερικανοί υποστηρίζουν δτι απέκτησαν την ανεξαρτησίαν των καί 
περιφρουροϋν την ελευθερίαν των από τούς τυχόν υποψηφίους τυράννους των, διότι 
απαντες είχον, κατέχουν καί δύνανται έπιτυχώς νά χρησιμοποιήσουν καί τά όπλα 
των (ΗΑΤΣΗΕΡ σελ. 331) 57) . Αλλως φρονεί ό Γαρδίκας καί όρθώς (δρ. Κ. Γαρ. 
δίκας αστυνομική σελ. 57) 64) .

Συχνά τά κυνηγητικά δπλα χρησιμοποιούνται διά τέλεσιν εγκλημάτων (δρ. I. 
Γεωργιαδη, ΙΝΤΕΡ· POLIC. RET. Ν° 57) 52) αλλά καί πολλοί χάνουν τήν ζωήν 
των, έκ τυχαίων αυτών έκπυρσοκροτήο'εων.

Τά έμπροσθογεμη μονοβόλα παλαιά δπλα έβαλον δύο (2) βολάς κατά λεπτόν, 
ή κάννη των ήτο υπερβολικά μακρά διά νά συντελήται πλήρως ή βραδέως καιομένη 
μελανή πυρΐτις. Τ ά 'πρώτα πυροβόλα δπλα κατεσκευάιζοντο εκ χάλυβος Δαμασκού 
τον όποιον οί τότε εθεώρουν μεγάλης σκληρότητος, αντοχής καί ελαστικότητας· Πε
ρίφημοι ήσαν όμως αί σπάθαι (γιαταγάνια) .

Ό χάλυψ Δαμασκού μετ’ εκλεκτού σιδήρου έτήκετο έντός χωνευτηρίων έξ 
άργύτλου, μέ καθαρά τεμάχια ξύλου από κάσσια. Αί δέσμαι τού σιδήρου καί τού 
χάλυβος, πάχους κοινού σύρματος, περιεστρέφοντο, έθερμαίνοντο καί έσφυρηλατοΰν- 
τ.ο, μέχρις δτου ή εξωτερική επιφάνεια άπέκτα το κατάλληλον σχήμα, τό όποιον δεν 
ήτο στρογγυλόν, άλλα οκτάγωνον, όωόεκάγωνον κλπ. Κατόπιν βιηνοίγετο ή οπή διά 
κοπτικοΰ εργαλείου, από τού ενός άκρου μέχρι τού άλλου, έντός έβδομάδος περίπου. 
Σήμερον έπιτυγχάνεται μηχανικώς, εις πολύ μικρόν χρόνον.

Ή  σκλήρυνσις έπετυγχάνετο κυρίως: α) διά βαφής εις τον αέρα, κατόπιν τα
χείας περιστροφής διά χειροκινήτου μηχανήματος εις τό όποιον προσηρμόζετο καί 
β) διά πυκνοτέρας περιστροφής τού συρματώδους χάλυβος. Αί διαρρήξεις τών έν 
λόγω όπλων ήσαν συνήθεις, ένεκα καί τού τρόπου τής κατασκευής των (σφυρηλάτη- 
σις) , συνεπεία τής όποιας καί μικροσκοπικαί όπαί παρέμενον.

Ή  έκτέλεσις καί ό ένταφιαίσμός τού χάλυβος Δαμασκού έγένετο διά τής 
άνακαλύψεως τής άκάπνου πυρίτιδος, διότι ή αντοχή του, εις τήν πίεσιν τών αερίων 
της, είναι πολύ μικρά·

Ή  διάμετρος τών κυνηγητικών όπλων δεν προσδιορίζεται έκ τού ανοίγματος τής 
κάννης των, αλλά βάσει μιάς-παλαιάς αγγλικής μεθόδου, έδραζομένης έπί τού άρι- 
θμοΰ τών χόνδρων, τούς όποιους δέχεται ή κάννη τού κυνηγητικοΰ οπλου καί βάρος 
μιας LITRE, δηλονότι 489,50 γραμμ. Επομένως δπλον τών 12 χαρακτηρίζεται τό

* Ή  παρούσα μελέτη  άποτελεϊ συνέχειαν κα ί όλοκληρώνει τήν προσφάτως δημοσιευ- 
θεϊσαν ε ις τό περιοδικόν μας καί ύπό τόν αύτόν τίτλον έργασίαν τού κ . Δημ. Κ ατσ ιμ α γκλή .
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δεχόμενον 12 χόνδρους, 40,79 γραμμάριού έκαστος, 12X40,79 — 489,48 γρ. οπλον 
των 16, 16Χ3θ'.5ς =  488,96 κ.ο.κ.

Ή  διάμετρος εις χιλιοστά της κάννης των κυνηγητικών οπλών εχει ως κατω
τέρω :

ΤΓΠΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΓΠΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
ΟΠΛΟΓ ΜΕΤΡΟΓ ΟΠΛΟΓ ΜΕΤΡΟΓ

Τών Τών
8 21,8 25 14,4

10 20 28 .14
12 18,5 30 13,6

17,5
14 17,8 32 13,2
16 16,8 40 12.4
20 15,6 50 11,4
24 14,7 10 10,5

Ή  ποιότης τών κυνηγητικών όπλων έόρά^εται κυρίως: α) επί τοΰ βαθμού
κυλινδρικότητος, τής κάννης εσωτερικώς καί β) επί τής ποιότητος (σκληρότηυος) 
τοΰ χάλυβας. Ό καλός χάλυψ έχει μικρόν ποσοστόν άνθρακας (0,45—0,55) , μαγγα
νίου (1,00—1,30), φωσφόρου (0,05), κατ’ άνώτατον οριον, θειου (0.05), κατ ά- 
νώτατον δριον. Ενίοτε διά κάννας πολύ καλών οπλών, προστίθεται χρωμιον, μολυ- 
βδενίτης (μολυβδονοΰχος χάλυψ) , διότι διά τής εν λόγω προσθήκης αύςάνεται ή 
αντοχή τής κάννης καί εις μεγαίλυτέρας πιέσεις.

Ή κάννη των κυνηγητικών οπλών διαφέρει από τής των πολεμικών εις τα

α) Δεν χαράσσονται έλικοειδώς αυλακώσεις, β) εις ωρισμενους τύπους, το άνοι
γμα τής μιας κάννης, περί το στόμιον, είναι μικρότερον, από τον βαθμόν δε τής ελατ- 
τώσεως αυτή χαρακτηρίζεται, ώς βελτιωμένη, ήμιστενωμενη, πλήρως εστενωμενη 
νη (FULCHOKE).

Διά τής ελαττώσεως τοΰ περί τό στόμιον ανοίγματος, ή κάννη αποκτά δύο ίδιό- 
τηταΐς:

α) Δέν χαράσσονται έλικοειδεΐς αυλακώσεις, β) εις ωρισμενους τύπους, τό ανοι- 
ή δέσμη τών χόνδρων οδεύει συγκεντρωμένη καί επομένως δρά άποτελεσματικωτερον- 

Αί άναφερθεΐσαι ιδιότητες δίδονται σήμερον καί εις κάννας αί όποϊαι είναι ες 
ύπαρχής κατασκευασμέναι, άλλα διά προσαρμογής επί τοΰ στομίου των ειδικού ε
ξαρτήματος «CHOKE ή POLICHOKE» άποκαλουμένου καί τό όποιον φέρει δακτύ
λιον, διά τής μεακινήσεως τοΰ οποίου, από κυλινδρική μετατρέπεται μέχρι φουλ -
τσόκ.

Τό έν λόγω εξάρτημα φέρει καί εξαεριστήρα διότι ούτως έλαττοΰται ό αριθμός 
τών παραμορφωμένων χόνδρων, χωρίς να έλαττοΰται η ταχυτης και το βεληνεκες 
των καί περιορίζεται δ κραδασμός τοΰ όπλου, δ όποιος επίσης σήμερον περιωρισθη καί 
δι’ ειδικών ελατηρίων, τά όποια έτοποθετήθησαν εντός τοΰ κοντακίου. Διά τοΰ κινη- 
τοΰ πολυτσόκ παρέχεται ή δυνατότης εις τον πυροβολητήν νά ρυθμίζη την βολήν 
διά μικράν ή μεγάλην άπόστασιν, διά μικρόν ή μεγάλον ή 'πολλά θηράματα. Η αυ- 
ξησις τής συγκεντρωτικότητος τών χόνδρων επιτυγχάνεται καί διά τοποθετήσεώς 
των εντός, ποτηριού, εκ νάϋλον ή άλλων επινοημάτων, εντός τοΰ καλυκος εις την 
θέσιν τών χόνδρων.
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θεωρητικής ή συγκέντρωσές των χόνδρων, άναλόγως της ίδιάτητος τοϋ όπλου, 
είς τας αναφερομενας άποστάσεις, Ιχει ώς έξης:
* Απόστασις 
είς μέτρα

Κάννη Βελτιωμένη  
κυλινδρική

Έ στενωμένη  
κατά τό 1)4 Έ στενωμένη  

κατά τό ήμισυ
Έστενωμένη FUL 
κατά  τά :·ι)4 CHOKE

30 60% 72% 77% 83% 90%. 100%
35 48 60 65 70 77 85
40 40 50 55 60 65 70
45 33 40 45 50 55 60

50 27 38' 38 40 45 50
55 22 . 27 30 33 37 40
60 18 22 25 '27 30 32

Διασπορά των χόνδρων επί στόχου
10 50 εκ. 38 έκ. 32 έκ- 30 έκ. 25 έκ. 22 έκ
15 65 50 45 40 36 30
20 80 65 57 51 45 40
25 95 80 74 63 57 52
30 1.10 95 87 80 74 67
40 13 0 1.27 1.20 1.12 1..05 1 με'C.

Τά σύγχρονα καλά κυνηγητικά όπλα είναι μεγάλης αντοχής (600—-850 χιλιο-
γρ αμμόμετρα) . Μερικοί διευρύνουν κάννην πόλεμικοΰ όπλου καί διά προ-:'θήκης των
λοιπών εςαρπηματων το μετατρέπουν είς κυνηγητικόν, μικρού διαμετρήματος. ’Αλλά

αυξησιν της απειλής διαρρήξεώς της καί είς μικράς πιέσεις. Τά κυνηγητικά δπλα 
ύπόκεινται περισσότερον εις διαρρήξεις, κυρίως όταν τό φυσίγγιον φέρη μεγαλυτέ- 
ραν γόμωσιν ή ίσχυροτέραν π υ ρ ί τ ι δ α .

Το οεληνεκες καί ή δραΐστικότης των χόνδρων (σκαγίων) έξαρτάται κυρίως 
έκ τοϋ μεγέθους των. Ή  ταχύτης των χόνδρων, βολής όπλου των 12, 16, 20 κλπ. 
(διά τής αυτής ποιοτητος φυσιγγίου καί μεγέθους χόνδρων) είναι ή αΐυτή, ούχί όμως 

καί τό βεληνεκές, διότι των 16 είναι 3— 4 μέτρα μικροτέρα από τής των 12 καί 
3—4 μέτρα μικρότερα των 20 από τής των 16.

Θεωρητικής τό άπώτατον σημεΐον είς τό όποιον δύνανται να φθάσουν οί χόνδροι 
των κυνηγητικών όπλων είναι τό εξής:

Τό Ν° 2 330 μέτρα Τό Ν° 4 285 μέ
» » 6 240 » » » 7 210
» » 8 200 » » » 10 150

Γενικώς ή δραστικότης των χόνδρων Ν° 4 όπλου των 12 FUL CHOKE φθάνει 
καί μέχρι 65 μέτρων.

"Αν χρησιμοποιηθή βόλι καί δ πυροβολισμός γίνη υπό γωνίαν 30°, ή δραστικό- 
της του δύναται νά είναι λίαν επικίνδυνος καί μέχρις 700—800 μέτρων, διότι ή 
ταχύτης του είς την έν λόγω άπόστασιν είναι 300 μέτρα άνά δευτερόλεπτον καί ή 
(Ε) 1,5 χιλιογραμμόμετρα'.

”Αν δ πυροβολισμός γίνη όριζοντίως καί είς ύψος 1,5 μέτρα έκ τοϋ εδάφους, οί
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Ν° 4 χόνδροι τής δέσμης, προς τήν πλευράν τής γης, θα πλήξου'ψ τό έδαφος, προ 
των 300 μέτρων, Ινώ οι τής άνω πλευράς, θα πέσουν περί τά 250 μέτρα.

Πάντως οι χόνδροι δεν διέπονται ακριβώς υπό των κανόνων τής βλητικής των 
βολίδων, άλλ’ ένας μικρός αριθμός (6 όποιος διαφέρει άναλόγως τής ποιοτητος του 
όπλου, τής ποιότητος καί ποσότητας τής πυρίτιδας, τής ποσότητας και του IN των 
χόνδρων, (τά μικροτέρας διαμέτρου παρακλίνουν εις μεγαλύτερον αριθμόν) , παρ^- 
κλίνει από τής εξόδου των έκ του στομίου τής κάννης τόσον, ώστε να δυναντα,ι να 
πλήξουν άτομον, από δύο μέχρι πέντε μέτρων μακράν τού σημείου πυροβολισμού^ ευ- 
οισκόμενον, καί ούο μέτρα παρά την κατεύθυνσιν τής κυρίας δέσμης  ̂των. Π α-ιο- 
κλισις οφείλεται κυρίως εις την γωνίαν πλήξεως των χόνδρων επί των τοιχωμάτων 
τού στομίου τής κάννης, λόγω τής πιέσεως των αερίων τής πυρίτιοος. Π δραΐστικοτης 
των εν λόγω χόνδρων είναι ήλαττωμένη πώς.

Κατά τον εορτασμόν τής 25ης Μαρτίου, εις δημοτικόν σχολεΐον τής Κορινθίας-, 
δύο έκ των μαθητών έφερον καί όπλα, ένα μονόκαννον έμπροσθογεμές (τσάγκρα) και 
ενσ FLOBER οπισθογεμές 13,6 χιλ. έκ τών συνηθιζομένων να φέρωνται σήμερον υπο 
νεαρών προσώπων, τού όποιου τά φυσίγγια είχον γόμωσιν, χόνδρων Α ξ· λή  '4°- 
νόκαννον έφέρετο κενόν καί άχρησιμοποίητον, από πολλών ετών, κενόν^ υε και τυ 
FLOBER. Χάριν αστεϊσμού δ φέρων τό έμπροσθογεμές, έθεσεν εν έκ τών εις χαο- 
τίνας λωρίδας κυκλοφορούντων, χάριν παιδιάς, καψυλλίων, προέτεινε το^οπλον κατ 
άλλου συμμαθητοΰ του, 6—10 μέτρα μακράν του ευρισκομένου. Τό δπλον έξεπυρσοκρο- 
τησεν. Ή κυρία δέσμη τών χόνδρων έπληξε τον τοίχον τού σχολείου,^ 50 περίπου χον
δροί τό ερυθρόν κάλυμμα (φέσι) τού μαθητοΰ εις την μετωπιαίοι χώραν καί εις Ουο- 
τυχώς την κόρην τού δεξιού οφθαλμού του, δν και κατεστρεψε τελείως.

Έπί τού καλύμματος υπήρχαν καταφανή τά ίχνη τής μολυοδιάσεως εκ ιών 
χόνδρων οϊτινες δέν ειχον όμως διατρήσει τούτο καί μόνον 2 3 είχον διατρήσει τό
δ'έρμα μόνον. "Αν ό χόνδρος δέν έπληττε τόΐν οφθαλμόν, ουδέν τό άξιόλογον θά είχε
συμβή. , ,

Εις ποιαν αιτίαν ώφείλετο ή καταφανής ελλειψις διεισδυτικότητας των χονδρών; 
Ό ένάγων ύπεστήριζεν δτι δ μαθητής ύπυροβολήθη διά τού FLOBER, οι εναγόμε
νοι τά άντίθετα. Τό θέμα θά έλύετο θετικώτερον άν δ μαθητής έξητάζετο αμέσως υπό 
είδήμονος ίατροδικαστοΰ, δ όποιος θά είχεν ύπ οψιν του καΐί τό αποτέλεσμα ιής αυ
τοψίας.

Πιθανόν νά ώφείλετο εις τήν ποσότητα ή τήν ποιότητα τής πυρίτιδας ή καί εις 
την ακαταλληλότατα τού καψυλλίου ή εις τό δτι οι πλήξαντες τό παιδίον χόνδροι 
προήοχοντο έξ άποστρακισμού, δεδομένου δτι δ τοίχος ήτο εκ τσιμεντοαμμοκονιάματος.

Ό τό έμπροσθογεμές δπλον κρατών νεαρός κατεδικάσθη υπό τού δικαστηρίου 
ανηλίκων, άλλ’ υπό τού πατρός τού θύματος έμηνύθησαν οι ίοιοκτήται τών οπλών, δ 
διευθυντής — ίερεύς τού σχολείου καί ή έπιβλέπουσα τήν τελετήν διδασκάλισσα, 
διότι δέν ήλεγξαν, άν ήσαν κενά ή όχι τά δπλα.

Διωρίσθην υπό τού δικαστηρίου πραγματογνώμων, μετέβην εις τό σχολεΐον τού 
χωρίου, μετά πάροδον έτους καί πλέον, ένήργησα αυτοψίαν (τά ίχνη τών χόνδρων 
οιετηροΰντο έναργή) κατά τήν όποιαν όιεπιστώθησαν άναντιλέκτως: α) δτι ύπηρχον 
δύο (2) δπλα κατά τήν τελετήν τού σχολείου, β) εις ποιαν θέσιν εύρίσκετο τό παι
δίον μέ τό μεγάλο δπλον, γ) τό παιδίον μέ τό μικρόν δπλον. καί δ) τό θΰμοΓΓ

Ά λλ ’ ευθύς έξ αρχής δλοι οι παράγοντες τής δίκης είχον ένα άξονα, από τον 
όποιον δέν ήννόουν νά άποκολληθοΰν, παρ’ δλον δτι ήτο καταφανώς λανθασμένος 
(αυτός είναι καί δ λόγος τής περιγραφής) , δηλαδή έπέμενον νά διαπιστωθή «άν ή
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πυρϊτις εις περιπτωσιν παρελεύσεως μαύρου χρόνου δύναται νά άναφλεγή καί οή διά 
χαρτοκαψυλλίου».

Διά νά άποδείξωμεν την έσφαλμένην αυτήν γνώμην, ύπεμνήσαμεν τά δεδομένα 
τής ανακρισεως, την σύμφωνον γνώμην των διαδίκων καί τά εκ τής ακροαματικής 
διαδικασίας, δηλονότι: α) δτι ύπήρχον δύο όπλα, β) δτι το εν έξ αυτών έξεπυρσο- 
κρότησεν εις χεΐρας τοϋ ενός μαθητου καί έτραυμάτισεν εις τον οφθαλμόν τόν άλλον μα
θητήν. Λόγω τής παρόδου του χρόνου ήτο αδύνατον νά έξετασθοΰν διά τής οσμής 
και λοιπών μεθόδων τά όπλα διά νά διαπιστωθή διά ποιου εξ αΐύτών έγένετο ό πυ
ροβολισμός· Έχομεν δμως τό αποτέλεσμα τοΰ πυροβολισμού επί τοίχου τού σχολείου, 
επίσης αδιαμφισβητήτου καί έκ τής σπουδής τού οποίου πιστοποιείται: α) ή φορά 
(γωνία) πυροβολισμού, β) έπιβεβαιούνται αί υποδεικνυόμενοι υπό τών μαρτύρων θέ

σεις τοϋ πυροβολήσαντος καί τού τραυματισθέντος, γ) έκ τού αριθμού τών χόνδρων 
(500—600) καί τής διασποράς των (κατ’ εκτασιν 2 περίπου μέτρων καί 80 έκ. κατά 
πλάτος) άπεκλείετο δ πυροβολισμός διά τοΰ μικρού όπλου, διότι ή δέσμη τών χόν
δρων του, κατά τάς δοκιμαστικάς βολάς, δέν ύπερέβη τά 30X60' έκ., διότι δ αρι
θμός των δέν ύπερέβαινε τούς 100—120 καί έπομένως δέν ήτο δυνατόν διαισπειρώ- 
μενοι νά καταλάβουν εκτασιν ίσην μέ την άναφερθεϊσαν τού μεγάλου 'όπλου. Έκ 
τούτων τών γεγονότων δέν δυνάμεθα νά άπομακρυνθώμεν καί διά τούτο είναι περιττή 
πάσα συζήτησις περί τού «αν αναφλέγεται ή δχι ή «πολυκαιρινή» πυρΐτις ή αν ανα
φλέγεται ή δχι διά χαρτοκαψυλλίων», καί τούτο διά τόν άπλούστατον λόγον, διότι τό 
οπλον έξεπυρσοκ.ρότησεν.

Ή  παλαιότης τής πυρίτιδος, τό χαρτοκαψύλλιον, έχουν θέσιν καί μάλιστα κυ
ρίαν, αλλά μόνον, ώς προς την όραίστικότητα τών χόνδρων. ’Αλλά καί ή συναγωγή 
ασφαλούς συμπεράσματος έκ τής σπουδής τής δραστικότητός των αποκλείεται, διότι 
έχουν παρέλθει δύο περίπου ετη.

Δι’ όπλου τών 12 μέ γόμωσιν χόνδρων Ν° 5 χ ιλ ., δύναται νά φονευθή άτομον 
καί εις τά 35 μέτρα. ”Αν εις τό αυτό οπλον τοποθετήσωμεν βόλι, δύναται νά οιατρή- 
ση_τό όστοΰν τής κεφαλής του καί εις τά 100 μέτρα, (άν τό πλήξη εις την εν λόγω 
άπόστασιν, εις την οποί αν ή ακρίβεια τής βολής είναι πολύ ήλαττωμένη) .

Πυροβολισμός διά κυνηγητικού όπλου έκ μικράς άποστάσειος (2 - 3 μέτρων) δη
μιουργεί οπήν, δμοιάζουσαν μέ ποντικότρυπα (RAT HOLE) , διότι όλοι οί χόνδροι 
οδεύουν δμοΰ. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή δραστικότης (Ε) μιας τοιαύτης βολής είναι 
τρομερά καί δέν δύνατα'ι νά την άνθέξη καί τό μεγαλύτερον ζιώον τής γής- 

1 Μ
Διότι Ε = ' - Q - ' Υ2(Ε) ήμ^υ τού γινομένου τής μάζης τοΰ βλήματος,

τό οποίον εις τά τών 12 CALIBER όπλα είναι 41 γραμμάρια 41X12 =  489,50 
γραμμ., διά (ά =  έπιτάχυνσις τής βαρύτητος ή οποία εις τό γεωγραφικόν μας πλά
τος είναι 9,81 καί επί V  = ή ταχύτης εις την μικράν αυτήν άπόστασιν είναι 400

1 40μέτρων άνά δευτερόλεπτον. Ε — ^- - ·  400 =  Ε =  1,65 χιλιογραμμόμετρα

περίπου. Έπομένως άν ληφθή ύπ’ δψιν δτι διά νά διατρήση όστοΰν ή βολίς χρειάζεται 
Ε (0,16) χιλιογραμμ. ή ταχύτητα τουλάχιστον 100 μέτρων άνά δευτερόλεπτον, δυ
νάμεθα νά είκάσωμεν τό αποτέλεσμά της. Οί χόνδροι άναλόγως τής δραστικότητός 
των δύνανται νά προκαλέσουν ζώνην διαρρήξεως, ζώνην διατρήσεως καί ζώνην 
θλάσεως.

Έκ τής μελέτης τού σχήματος τοΰ τραύματος, τής ποσάτητος ή παντε
λούς έλλείψεως ιχνών πυρίτιδος, τής έκτάσεως τοΰ ανοίγματος τών χόνδρων, δυνά-
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μέθα νά προσδιορίσωμεν τήν άπόστασιν τοΰ πυροβολισμοΰ, ενίοτε δέ καλύτερον απ 
ό,τι εις τα πολεμικά δπλα. Ή  τροχιά τών χόνδρων σχηματίζει κ ιυ ν ι κ ό ν σ χ ή- 
μ α μέ τήν κορυφήν έπ'ι τοΰ στομίου τής κάννης τοΰ όπλου. Ή  βάσις τοΰ κώνου 
ευρύνεται, όσον αύξάνη ή άπόστασις.

Τά βύσματα βοηθούν Επίσης πολύ εις τον προσδιορισμόν τής άποστασεως.
"Οταν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδος περί το τραύμα, ή απόστασις είναι μικρότερα 

του Ι,δΟ μέτρου. Εις μικράν άπόστασιν καί τά βύσματα ανευρίσκονται εντός τοΰ 
τραύματος. Έξ επαφής θά ύπάρχη καί άφθονος αιθάλη. Σήμερον δυνατόν νά άναζη- 
τηθοΰν καί ραδιενεργά σώματα, διότι εις ώρισμένας χώρας, τό μίγμα τής πυρίτιδος 
ώς καί άλλα υλικά (μελάνη γραφής, χάρτης, χρώματα- κλπ.) υποβάλλονται εις βομ
βαρδισμόν εις τά κέντρα πυρηνικών ερευνών, διά νιτρονίων καί ουτω μεταβάλλονται 
εις ραδιενεργά. "Ενεκα τοΰ λόγου τούτου σήμερον είναι δυνατός ό Ελεγχος τών απο
σκευών τών επιβατών τών αεροπλάνων κλπ· διά καταλλήλων μηχανημάτιον, πρός 
επισήμανσιν τυχόν άποκρύψεως Εκρηκτικού μηχανήματος διά τοΰ οποίου επιδιώκεται 
ή καταστροφή τοΰ αεροπλάνου κλπ., ώς τοΰτο κατ’ έπανάληψιν Εχει συμβή εις άλλος 
χώρας.

"Ενας αριθμός εκάστης δέσμης τών χόνδρων τών κυνηγητικών όπλων διεπεται 
ύπ’ ιδιορρύθμου νόμου, καί είναι δυνατόν νά πλήξη θανασίμως καί πέραν τοΰ γνωστού 
ορίου τής μεγαλυτέρας άποστάσ’εως. "Αλλοι δέ παρεκλίνουν τής πορείας τής δέσμης, 
τόσον, ώστε ή νέα πορεία των νά είναι τελείως διάφορος καί Ενεκα τούτου νά τραυ
ματίζουν άτομον ευρισκόμενον μακράν από τήν παράλληλον πορείαν των. Ή  πρώτη 
περίπτωσις οφείλεται εις τό ότι 2 - 3 καί περισσότεροι χόνδροι ένοΰνται, κατά τήν 
εντός τής κάννης διαδρομήν των, λόγω τής θερμάτητος καί τής πιέσεως τών αερίων 
τής άναφλεγείσης πυρίτιδος καί τής πλήξεώς των επί τών τοιχωμάτων τής κάννης. 
Ό βαθμός τής παραμορφώσεως τών χόνδρων αποτελεί μέσον ελέγχου τής ποιότητος 
τοΰ όπλου, αύτη δέ είναι μεγαλύτερα εις τά FK L CH ΟΚΕ ή καί εις εκείνα εις τά 
οποία προσαρμόζεται τό ειδικόν Ιξάρτημαΐ. ’Αλλά καί ή ποσότης ή ή ισχυρά ποιότης 
τής πυρίτιδος τήν οποίαν τινές χρησιμοποιούν διά μεγάλα θηράματα. Ή  τροχιά τών 
ηνωμένων χόνδρων ομοιάζει πρός τήν τής βολίδος.

Ή  δευτέρα περίπτωσις, ή παρέκκλιας τών χόνδρων, οφείλεται κυρίως εις τήν γω 
νίαν πλήξεώς των επί τών τοιχωμάτων τοΰ στομίου τής κάννης. Ή  δραστικότης των 
είναι μειωμένη πώς.

Ή  ποιότης τών κυνηγητικών όπλων ελέγχεται εκ τοΰ άριθμοΰ τής σ υ γ κ ε ν- 
τ ρ ώ σ ε ω ς καί τοΰ βαθμού τής π υ κ ν ό τ η τ ο ς  τών χόνδρων, εις- ώρισμέ- 
νην Ε κ τ α) σιν από ώρισμένην ά π ό σ τ α σ ι ν .

Ιναί αί τρεις αδται ιδιότητες έξαρτώνται: α) από τόν βαθμόν τής επιτυχίας τής 
κυλινδρικότητος τής κάννης, πράγμα υπερβολικά δύσκολον, δ) από τήν ποιότητα 
περισσότερον καί όλιγότερον από τήν ποσότητα τής πυρίτιδος, γ) τήν ηλικίαν τής 
πυρίτιδος, δ) την ποσότητα καί τό μέγεθος τών χόνδρων, ε) τήν ποιότητα* τών βυσ
μάτων καί τοΰ βαθμοΰ τής πιέσεώς των επί τής πυρίτιδας ιδίως (όταν τά φυσίγγια 
γεμίζωνται υπό τών ιδιοκτητών) καί στ) άπό τήν ίσχύν τοΰ καψυλλίου.

Αί ώς καταλληλότεροι θεωρούμενα·, πυρίτιδες, ιδίως διά τάς μεγάλας άποστά 
σεις, είναι αί προοδευτικώς καιόμεναΐι, διότι παρέχουν τήν δυνατότητα νά αύξηθή 
ό αριθμός τών χόνδρων, χωρίς νά αύξηθή ή πίεσις, νά αύξηθή ή ουγκέντρωσις, ή 
πυκνότης καί ή διατρητικότης των (Ε) καί Ενεκα τούτων τών λόγων Ενας μεγαλύ
τερος αριθμός εκ τής γομώσεως νά πορεύεται ίσοϋψώς.

Ή  ίόιότης όμως αύτη είναι μειονεκτική διά . τάς μικράς αποστάσεις καί αντί-



Μικρά. πυροβόλα. όπλα. 159

θ ,̂.ος 'ΐρος ιας επιδιώξεις των κυνηγητικών οπλών, λόγω της συγκεντρώσεως των 
χόνδρων, διότι έλαττοΰντα,ι αί πιθανότητες πλήξεως τοϋ θηράματος.

Εχει διαπιστωθή πειραματικώς οτι οί χόνδροι δέν διασπείρονται μόνον κατά 
πλάτος, αλλά πορεύονται καί κατά φάλαγγα, επομένως αριθμός αυτών προηγείται 
καί άλλος έπεται. Ή  ταΐχύτης των προπορευομένων είναι μεγαλύτερα (λ·χ. 250 μέ- 
τΡων άνά δευτερόλεπτο*) ενώ των επομένων είναι 180 μέτρων· '"“Οθεν άν 
πυροβοληθή εις τον αέρα καί εις μεγάλην άπόστασιν 50 - 65 μέτρων μεγάλον θή
ραμα,  ̂ ένας αριθμός εκ των χόνδρων (των προπορευομένων ή επομένων) θά το πλή
ξη, λόγω τοϋ οτι καί ο στόχος κινείται (αί πάππιες τρέχουν μέ 90 χιλ. τήν ώραν) . 
"Αν τό πλήξουν οί ούραγοί, λόγω τής μικροτέρας των ταχύτητος καί δραστικότη- 
τός των, δυνατόν νά διαφυγή. Διότι εις τοιαύτας περιπτώσεις επιδιώκεται νά τό πλή- 
ςουν οι πρώτοι χονοροι, δια τοϋ καταλλήλου υπολογισμού τοϋ σημείου (προσκοπεύ- 
σεως) .

Αλλα καί η διάμετρος τοϋ Οπλου εχει μεγάλην σημασίαν εις τοιαύτας περιπτώ
σεις, διότι λ.χ· τό φυσίγγιον τών 12 θά εχη 280 χόνδρους Ν° 6, καί 500 Ν° 8, ενώ 
τό φυσίγγιον τών 16 θά εχη Ν° 6 220 Ν° 8 400 κα'ί τό φυσίγγιον τών 20 θά εχη 
Ν 6 200 Ν° 8 3ο0. Εύνόητον οτι οί 500 χόνδροι παρέχουν μεγαλυτέρας πιθανότη
τας πλήξεως τοϋ θηράματος άπ’ οτι οί όλιγώτεροι (220 ή 200) .

Τά ανωτέρω έχουν διαπιστωθή, κατόπιν λήψεως κινηματογραφικών ταινιών, 
κατά τούς πυροβολισμούς εις τά επιστημονικά εργαστήρια τών μεγάλων εργοστασίων 
παραγωγής πυρομαχικών.

"Αν όμως τό θήραμα τρέχη προς τήν θέσιν τοϋ κυνηγού (καθέτως ή άντιθέτως) , 
ή δλη δέσμη τών χόνδρων θά τό πλήξη.

Ή  ισχυρά γόμωσις δημιουργεί μεγάλο βάθος χόνδρων (μειονέκτημα) .
Ή  κατά φάλαγγα πορεία είναι (40) έκ., άνά (3) μέτρα. Αί πυρίτιδες SUPER 

X ή SUPER SREED τήν μειώνουν καί οϋτω εις τά 40 μέτρα ή φάλαγξ έχει μόνον 
4 μέτραί, δηλαδή οδεύουν δμοΰ τά 60% — 80% τών χόνδρων.

(Σ υνεχ ίζετα ι)

Β ίκ . 88. 'Ο Σ τογιάνω φ  Βούλγαρος άξ)κός ό Ε ϊκ. 89. Τό δπλον τοΰ π ιστολιού ,
όποιος εις τον Λ υκαβηττόν έπυροβόλησε τόν 

'Τ παρχιφύλακα Καμπέρην τό 1957.
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Ε ίκ. 90. Τά ϊχνη τοϋ άποβολέως.
Ε ίκ . 91. Τά ϊχνη έξολκέω ς,, δεξιά δ ειγμ ατι- 
κοϋ κάλυκος, άρ ιστ. άνευρεθέντος εις σημεϊον 

πυροβολισμού.

Ε ίκ. 92. ’Αριστερά : "Οπλον διά φόνον (σφαγήν) ζώ ω ν . Πολλοί 
τά χρησιμοποιούν καί δ ι’ αυτοκτονίαν, καθ’ δ, πλέον δραστικά. 

Δ ε ξ ιά : βολίς, (καρφ ί), κα ί τό τραύμα.
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Ε ίκ . 94 κα ί 95. ’Ασφαλής συσκευασία οπλών καί λοιπών πειστηρ ίω ν, 
προς αποστολήν ε ις αστυνομικόν έργαστήριον.



E l*. 96. 1. Ά κή στοχάστρου, 2. Κάννη, 3. Σφήνα -/.άννης, 4· Μοχλός γεμίσμα
τος, 5. Κομβίον μοχλού γεμίσματος, 6. ’Ελατήριου μοχλοΰ γεμίσματος, 
7. ΙΙερόνη κομβίου μοχλοΰ γεμίσματος, 8. Έμβολον, 9. Κοχλίας εμβό
λου, 10. Σφήνα συνδέσεως άςονος βυκίου καί κάννης μετ’ ελατηρίου, 
11. Κοχλίας σφήνας (συνδέσεως άξονος βυκίου καί κάννης) μετ’ ελα
τηρίου, 12. Βυκίον - Μύλος, 13. Συνδετήρ, 14. Περόναι ασφαλίστρου, 
15. Περόνη βυκίου, 16. Περόνη ασφαλίστρου άςονος βυκίου, 17. Σκελε
τός, 18. Σ'φΰρα, 19· Συνδετικόν εξάρτημα μέ έλατήριον, 20. Κύλινδρος 
σφυράς, 21. Περόνη κυλίνδρου σφυράς, 22. Κοχλίας σφύρας, 23. Κοχλί
ας σκανδάλης καί άναστολεύς βυκίου, 24. Άναστολεΰς βυκίου, 25 Σκαν
δάλη, 26. Έλαιτήριον σκανδάλης καί άναστολεύς βυκίου, 27. Κοχλίας 
ελατηρίου σκανδάλης καί άναστολεύς βυκίου, 28. Βάσις σκανδάλης, 29. 
Εμπρόσθιος κοχλίας βάσεως σκανδάλης, 30. ’Οπίσθιος κοχλίας βάσεως 
σκανδάλης, 31. ’Οπίσθια στεφάνη συγκρατήσεως, 32· Κοχλίας σκελετού, 
33.Κοχλίας κοντακίου, 34. Κύριον ελατήριου, 35. Κοχλίας ελατηρίου, 
36. Λαβαί κοντακίου.
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Ε ίκ . 97. Εις τό γραφείου μου, μετά τοϋ άειμ νήστου 
καθηγητοϋ 1. Γεωργιάδη.

Ε ις. 98. Σ χεδιάγραμμα της συμπλοκής τοϋ ήρωϊκοϋ υυκτοφύλακος 
Γ ιατρά τήν νύκτα  τής 2.12.65



ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ  ΜΙΣΟΥ Α ΙΩ Ν Ο Σ

Ο ΦΟΝΟΣ  ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

______________  'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ------------

(Σ υνέχεια  από τό προηγούμενο)

—Σταθητε μου είπαν. ’Έχουμε διαταγή από τον %. ΙΙανοπουλο να μας οωσο-το 
αμέσως τήν φωτογραφία της δεσποινίδας Δανάης πού κλέψατε από τήν Ασφάλεια 
προ ολίγου.

’Έγινα έξαλλος. Μπαρούτι μονάχο.
—Πρώτα δεν έκλεψα καμμιά φωτογραφία, είπα. 'Η Δανάη είχε μια φωτογρα

φία καί μοΰ τήν έδωσε θεληματικά καΐί αυτήν φυσικά δεν εννοώ νά σάς τήν οωσω, 
άπήντησα.

—’Έχουμε εντολή από τον κ. Πανόπουλο νά μάς τήν δώσετε αμέσως γιατί τήν 
πήρατε μέ απάτη- Διαφορετικά θά μεταχειριστούμε βία... Δόστε μας αμέσως τή 
φωτογραφία. Νά μή χάνουμε καιρό. Εμπρός.

—Έγώ δεν είμαι κανένα χάπατο, άπήντησα. Είμαι συνταγματικός πολίτης. Η 
δεσποινίς μού έδωσε μόνη της τή φωτογραφία της καί έπ’ ούδενί λόγω είμαι οιατεθει- 
μένος νά σάς τή δώσω.

—Θά κάνουμε έρευνα σωματική επάνω σας καί θά σάς τήν πάρουμε διά τής 
βίας αν δεν μάς τήν δώσετε μόνος σας.

Έ . Είχε παραγίνει τό πράγμα μέ τόν έως τότε φίλο μου, τον μακαρίτη τό Γιάν
νη τόν Πανόπουλο. ’Ανύπαντρος καί νέος κΓ εκείνος τότε καί ήξερα ότι όσον καιρό 
παρέμενε ή Δανάη στήν ’Ασφάλεια ώς φρουρουμένη μάρτυς βρισκότανε πλάϊ της 
καί τού άρεσε νά κουβεντιάζη μαζί της, θαμπωμένος από τήν ασύγκριτη ομορφιά της 
καί τά κάλλη της πού, είρήσθω εν παρόδω, είχαν μαγέψει καί τόν μακαρίτη τόν 
Ά-θανασόπουλο. ’Αλλ’ από τού σημείου αυτού μέχρι τού σημείου νά κάνη μιά παρα
νομία πρός χάριν της καί νά βάλ-η νά μεταχειριστούν βία γιά νά άνακτήση μιά φωτο
γραφία της πού θεληματικά μοΰ είχε δώσει παραγίνεται πολύ αυτό τό πράγμα. Καί 
διαμαρτυρήθηκα έντόνως.

—Δεν έχετε κανένα δικαίωμα νά κάνετε καμμιά έρευνα έπάνω μου- Γιά νά 
κάνετε σωματική έρευνα πρέπει κατά τό Σύνταγμα νά έχετε ένταλμα άναίκριτικό. 
Δεΐχτε τό μου καί κάνετε έρευνα.

—’Αφήστε τα αυτά καί δόστε μας τή φωτογραφία τής Δανάης μέ τό καλό... 
Παρέμεινα αμετάπειστος.

—Τότε εμπρός γιά τήν ’Ασφάλεια νά κανονίσουμε εκεί τή διαφορά μας.
—Δέν έχω νά πάω πουθενά. Στήν ’Ασφάλεια πηγαίνω σαν δημοσιογράφος όταν 

θέλω έγώ. Καί γιά νά μέ πάτε διά τής βίας πρέπει νά έχετε ένταλμα συλλήψεως ή 
βιαίας προσαγωγής- "Αν έχετε ένα τέτοιο ένταλμα δεΐχτε τό μου νά υπακούσω. "Αν 
δέν έχετε αφήστε με νά προχωρήσω γιατί θά βάλω τις φωνές καί θά καλέσω τόν 
κόσμο ο'έ βοήθεια καί θά διαμαρτυρηθώ στήν Εισαγγελία γιά τήν παράνομο αυτή 
ενέργεια τού κ. Πανόπουλου. Καί ταυτόχρονα φώναξα στον σκιτσογράφο Κατσανάκη 
πού μέ συνώδευε.

—-Κάνε μου τή χάρι Νίκο. Είδες πώς έχουν τά πράγματα. Κάνε μου τή χάρι 
kw), πετάξου μιά στιγμή στήν Εισαγγελία γιά νά φέρης τόν κ. Εισαγγελέα έ-δώ ή



'Ο φόνος τοΰ εργολάβου Δηιμ. Άβχν,κσοπούλου Κκ.»

~ναν άπό τούς αντεισαγγελείς άφοΰ τούς πής ότι αστυνομικοί θέλουν να κάνουν διά 
τής βίας παράνομη ερευνά στον αστυνομικό συντάκτη τό Λεωστάκο.

Οί δυο αστυνομικοί, κατώτερα όργανα- πού με πολλούς ενδοιασμούς είχαν άνα- 
λάβει να φέρουν εις πέρας τήν παράνομη αυτή αποστολή, κατάλαβαν δτι τά πράγμα
τα είχαν αρχίσει να περνούν γ ι’ αυτούς μια επικίνδυνη τροπή καί άμέσως έκαναν 
όπισθεν ολοταχώς καί μάς άτοηο'αν νά ανεβούμε μέ τό μακαρίτη τον Καστανάκη στο 
ταξί πού μάς είχε πλευρίσει στο αναμεταξύ καί νά φύγωμε ανενόχλητοι πιά μέ τή 
φωτογραφία! στήν τσέπη μου. Τή φωτογραφία άμέσως έσπευσα νά παραδώσω στό 
φίλο μου τον φωτορεπόρτερ στον μακαρίτη πιά Γιάνκογλου γιά νά τις μοιράση στις 
εφημερίδες καί πήγα στήν «Καθημερινή» νά γράψω τις στήλες τού ρεπορτάζ γιά 
τό «έγκλημα τού Χαροκόπου», όταν ό τηλεφωνητής μοΰ είπε δτι είχαν χαλάσει τον 
κόσμο καί μέ ζητούσαν άπό τή Γενική ’Ασφάλεια. ’Αλλά ενώ ήμουνα ακόμα στό 
θυρωρείο ξαναίσήμανε τό τηλέφωνο. Μέ ζήταγε ό ίδιος ό μακαρίτης δ Πανόπουλος 
καί δ τηλεφωνητής μοΰ τον έδωσε στό ακουστικό.

—Σπΰρο, εδώ Γιάννης Πανόπουλος. ’Έκανες προτήτερα μιά απρέπεια καί πή
ρες μέ απάτη μιά φωτογραφία άπό τή Δανάη. "Αν θέλεις νά τά έχουμε στό μέλλον 
καλά, νά μοΰ φέρης αμέσως εδώ τις φωτογραφίες της.

—Πρώτα πρώτα Γιάννη μου, τού άπήντησα, δεν πήρα μέ καμμιά άπάτη τή 
φωτογραφία, άλλά μέ δημοσιογραφικό κόλπο καί γ ι’ αυτό δέν εννοώ νά στή δώσω 
πίσω. ’Άλλωστε έλαΐ νά τις πάρης γιατί οί φωτογραφίες πιά είναι στά χέρια των 
αρχισυντακτών τών εφημερίδων καί γίνονται κλισέ γιά νά δημοσιευθοΰν.

—Αυτό,. Σπΰρο, θά μοΰ τό πληρώσης γιά νά ξέρης, μοΰ είπε.
—Καθένας μας κάνει τή δουλειά του καθώς τήν καταλαβαίνει. Καί εγώ έκανα 

τό καθήκον μου σάν δημοσιογράφος. Τίποτε άλλο δέν έχω νά σοΰ πώ.
Μοΰ έκλεισε τό τηλέφωνο.
Σαματάς έγινε στήν Ασφάλεια γιά κείνο μου τό φιάσκο. "Ολοι οί φίλοι μου 

αστυνομικοί έσκασαν στά γελοία γιά τον τρόπο πού είχα έμφανισθή ώς κινηματο
γραφικός επιχειρηματίας καί Αντιπρόσωπος κινηματογραφικής εταιρείας στό Χόλ 
λυγουντ καί μέ συνέχαιραν γιά τήν έμπνευσί μου καί γιά τον τρόπο πού έγινα κάτο
χος τής φωτογραφίας τής ωραίας Δανάης. Ό φίλος μου δ κ. Κουτσουμάρης δέν μπο
ρούσε φυσικά έμφανώς νά τά βάλη ούτε μέ τον προστατευόμενό του αστυνόμο Γιάννη 
Πανόπουλο τοΰ οποίου εκτιμούσε πολύ τήν ακεραιότητα καί τήν δραστηριότητα, άλλ’ 
ούτε μέ τό φίλο του τό Λεωτσάκο τοΰ οποίου άνεγνώριζε δτι στό κάτω τής γρα
φής δέν έκανε κΓ ένα τόσο σοβαρό έγκλημα πού μέ τό τέχνασμά του παρεπλάνησε 
καί κατάφερε νά άρπάξη τή φωτογραφία τής Δανάης. Ά λλ ’ δ υποδιοικητής μακαρί
της Αιονταρίτης, άνθρωπος μέ φινέτσα καί χιούμορ, όταν μέ είδε, δέν μπόρεσε νά κρά
τηση τά γελοία γιά δλη αυτή τήν ιστορία·

— "Ωστε τοΰ τήν έσκασες έτσι τοΰ Γιάννη τοΰ ΙΙανόπουλου, είπε. Μπράβο Σπΰρο.
Μά ό μακαρίτης δ Πανόπουλος δέν μοΰ τό «συγχώρησε δσο ζοΰσε έκεΐνο τό 

φιάσκο καί δτι τον είχα εκθέσει στά μάτια τοΰ κοριτσιού πού δταν έμαίθε ύστερα άπό 
τον Παξινό δτι δέν ήμουνα κανένας κινηματογραφικός επιχειρηματίας, αλλά ένας 
δημοσιογράφος πού τής τήν είχε «σκάσει» καί είχε χαλάσει τον κόσμο καί τής είχε 
τάξει δτι σέ δυο λεπτά θά μέ είχε πιάσει καί δτι ή φωτογραφία της θά ήταν πάλι 
στά χέρια της. Οί σχέσεις μας μέ τον μακαρίτη τόν Πανόπουλο δέν ήταν πιά εγκάρ
διες, άλλά πολύ τυπικές. Καί πολλές φορές είχαμε τρακαρισθή επάνω σέ διάφορα 
ζητήματα τύπων. Ά λλά  ας είναι. Ό άποθανών δεδικαίωταίι...

Ή  προανάκρισις συνεχίζετο στήν ’Ασφάλεια- Ό γιατρός δ Καρτσώνης δμως 
είπε στό συνήγορό του δτι τή νύκτα τοΰ Σαββάτου, άφοΰ έμεινε ώς άργά τή νύκτα 
στό καφενείο «Νέον», επήγε δίπλα στό τότε διανυκτερεΰον ζυθεστιατόριον «Βασιλι-
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κόν», εκεί δπου είναι σήμερον τό μπαρ - ζαχαροπλαστείου ΙΙράπα, φημιζόμενου τότε 
για τις περίφημες μακαρονάδες του τις όποιες έτιμοϋσαν με τό πάρα πάνω οί ξενύχτη
δες τής τότε ’Αθήνας. Έτσίμπησε εκεί κάτι καί μετά επήγε στην επί τής όδοΰ Γερα
νιού κλινική του καί έκοιμήθηκε. 'Η κλινική όμως Καρτσώνη δεν είχε ακόμη αρχίσει 
να λειτουργή, δεν είχε προσωπικόν καί έτσι τό «άλλοθι» τοΰ γιατρού έμεινε ανεπιβε
βαίωτο'/.

Ή  τελευταία προανακριτική πράξις τής Γενικής ’Ασφαλείας εις την ύπόθεσι 
ήταν ή διαρκούσης τής νυκτός εξαντλητική άνάκρισις καί εξέτασις τής Γιαννούλας 
Περού, τής υπηρέτριας, από τον τότε εις τήν Ασφάλειαν ύπηρετοϋντα ύπαστυνόμον 
κ.Τσιμπιδάρον, ήδη γραμματέα τής Ελληνικής Κοινότητος Ν. Ύόρκης. Ή Γιαννού- 
λα παρά τήν έντεχνον αυτήν προανάκρισιν έξηκολούθει επιμένουσα δτι ό κύριός της 
εκείνο τό βράδυ οέν φάνηκε καθόλου εις το σπίτι ούτε πέρασε κάν άπ’ έξω οπού 
έλεγαν οτι τον είχαν αφήσει 6 Γυφτέας, ή Δανάη, ή μάννα της καί τό' άδελφάκι της.

—Μά τόσοι άνθρωποι λένε οτι ό κύριός σου εκείνη τή νύχτα άνοιξε μέ τό κλει
δί του καί μπήκε στά σπίτι του.

— "Ο,τι καί νά λένε εκείνοι καί δ,τι καί νά λέτε εσείς εγώ θά επιμένω πάντα 
δτι ο κύριός μου δεν έφάνηκε καθόλου. Δεν τον είδαμε άφ’ οτου είχε πάρει τά παιδιά 
περίπατο καί τά έφερε πίσω.

Ό κ. Κουτσουμάρης πλέον μετέβη είς τον προϊστάμενον τής Εισαγγελίας ’Αθη
νών κ· Κιουρτσάκην καί άνέφερε το σημείο είς τό όποιον εύρίσκετο ή προανάκρισις 
καί τάς άπτάς αποδείξεις τάς όποιας είχε συγκεντρώσει ή άνάκρισις διά τό έγκλημα 
τού Χαροκόπου. Τότε ό κ. Είσαγγελεύς έχαρακτήρισε τό αδίκημα ώς φόνον μετά 
ληστείας, κατά τον παλαιόν ποινικόν νόμον πού ίσχυε τότε καί παρέπεμψε τήν ύπό- 
θεσιν είς τον ανακριτήν τού Ε' τμήματος κ. Ρουμελιανάκην μέ τήν εντολήν νά έπι- 
/.ηφθή τού έργου του. Ό κ. Κιουρτσάκης όμως αφού συνεχάρη ολόθερμα τον κ. Κου- 
τσουμάρην διά τά επιτεύγματα τής Γενικής ’Ασφαλείας, τόν παρεκάλεσε νά συνέχιση 
παραλλήλως τάς ένεργείας της ή ’Ασφάλεια διά τήν συγκέντρωσιν καί άλλων 
στοιχείων.

Ό κ. Κουτσουμάρης, τότε, απόγευμα Πέμπτης πλέον, έδωσε καί έπισήμως τήν 
συγκατάθεσίν του όπως οί δημοσιογράφοι επισκεφθοΰν το επί τής όδοΰ Θησέως ισό
γειον διαμέρισμα τοΰ Χαροκόπου, οπού έμενε ή οικογένεια τοΰ Άθανασοπούλου καί 
δπου ό εργολάβος είχε όολοφονηθή. Ύπό ένα ρητόν καί απαράβατου δμωςδρον. Νά μήν 
άπευθύνιομε καμμιά απολύτως ερώτησι είς τήν ασθενούσαν Φούλαν. Πήγαμε νύχτα, 
περασμένες δέκα ή ώρα, μέσα στό σπίτι βρήκαμε επί κεφαλής τής φρουράς των 
αστυνομικών τό «μαντρόσκυλο τής ’Ασφαλείας», όπως τον άποκαλούσαμε, τόν ύπαστυ- 
νόμο Χριστοδουλόπουλο, ένα ψηλό κακομούτσουνο, αλλά καλότατο άνθρωπο καί ενα 
από τά καλλίτερα λαγωνικά τής ’Ασφαλείας. ’Εγώ τό ήξερα τό σπίτι από τότε πού 
μπήκα καί πήρα αντίγραφα των φωτογραφικών μεγεθύνσεων, καθώς είπα.

Τό διώροφο σπίτι είχε εξωτερικά ενα μικρό κιγκλίδωμα στό δρόμο καί 
μικρό κηπάριο. Μόλις μπήκαμε καί άντικρύσαμε τόν ύπαστυνόμο Χριστοδουλόπουλο, 
πού είχε είδοποιηθή, περάσαμε από τό μικρό διάδρομο στο μικρό σαλονάκι δπου ήτανε 
άλλοι αστυνομικοί. Σπίτι μικροαστικής τάξεως μέ ήρεμο δψι. Κανένας δεν μπορούσε 
νά φαντασθή δτι είχε γίνει ένα φονικό εκεί μέσα. Στή μιά άκρη τοΰ σαλονιού μιά 
θαλασσογραφία. Στή γωνιά μιά μεγάλη γλάστρα μέ λατάνια. Κανένας δένς,μποροΰσε 
νά φαντασθή τήν τραγωδία πού είχε γίνει εκεί μέσα, όπως φαινότανε τουλάχιστον 
από τά στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει ή-Άσφάλεια.

( Σ υνεχ ίζετα ι)
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Β. ΜΕΤΑΔΟΣΙΣ ΤΩ Ν  ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ — 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

5 Αναφέραμε ότι τά μικρόβια είναι αόρατοι μικροοργανισμοί, πού κατά στρατιές 
βρίσκονται παντού. Λέν βλάπτουν όμως άμεσα τον ανθρώπινο οργανισμό παρά μόνον, 
όταν κατορθώσουν νά μπούνε μέσα σ’ αυτόν από διάφορες πόρτες καί παράθυρα. Καί 
τέτοιες πόρτες ή παράθυρα είναι, όπως άντιλαμβάνεσθε, τό στόμα, ή μύτη, τά μάτια, 
τά γεννητικά όργανα καί γενικά οί κοιλότητες του σώματος, όπου υπάρχουν οι λεγό- 
αενοι βλεννογόνοι αδένες, (φάρυγγας, αμυγδαλές, έντερα, πνεύμονες κλπ.) .

Ή  φύσις βέβαια έχει προβλέψει ώστε νά προστατεύη τό ανθρώπινο σώμα, εμπο
δίζοντας την είσοδο σ’ αυτό, των μικροβίων. ’Έτσι όλο τό σώμα είναι καλυμμένο εξω
τερικά μέ τό δέρμα. Ιναΐ όταν τό δέρμα τοϋ ανθρώπου είναι υγιές, σπανιώτατα μπο
ρούνε νά μπούνε μικρόβια. Συνήθως πρέπει νά ύπάρχη λύσις τής συνεχείας τοϋ δέρ
ματος, από την απλή αμυχή μέχρι τό σοβαρότερο τραυματισμό· Καί τότε πάλι, όταν 
δηλαδή ύπάρχη τραύμα γιά νά περάσουν στο αίμα τά μικρόβια καί νά γίνη συνεπώς 
μόλυνσις, πρέπει τό αντικείμενο πού θά προκαλέση τον τραυματισμό νά έχη συγκεν
τρωμένα έπάνω του μικρόβια. Μπορεί όμως νά προκληθή ένα τραύμα από καθαρό 
αντικείμενο, στό όποιο δεν υπάρχουν μικρόβια, από ένα π.χ· καινούργιο μαχαίρι ή 
γιαλί, καί έν τούτοις νά προκληθή μόλυνσις. Τί συμβαίνει τότε; Άπλούστατα, τό μέν 
όργανο τού τραυματισμού δεν έχει μικρόβια, αλλά υπάρχουν τέτοια πάνω στό δέρμα, 
όταν τούτο είναι ακάθαρτο ή μολυσμένο.

Γι’ αυτό ακριβώς επιβάλλεται νά διατηρήταιι πάντοτε καθαρό τό ανθρώπινο σώ
μα. Αυτό αποτελεί τή λεγάμενη ά τ ο μ ι κ ή ύ γ ι ε ι ν ή, ή όποια είναι τό 
κυριώτερο μέσο γιά ν’ άπομακρύνωμε τά μικρόβια άπό κοντά μας. Καί εκείνο πού 
χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωσι είναι κατά πρώτο λόγο ή χρησιμοποίησή ά
φθονου νερού, καί σάπωνος. Στό προηγούμενο άρθρο μας άναψέραμε ότι σέ κάθε τε
τραγωνικό εκατοστό τού δέρματος βρίσκονται 45.000 μικρόβια. Έάν ήταν δυνατό 
κάθε άνθρωπος νά ίδή μέ τό μικροσκόπιο τά μικρόβια πού κάθε μέρα κάθονται πάνω 
στό δέρμα του ασφαλώς θά αποφάσιζε μέ κάθε τρόπο νά τά άπομακρύνη καιί ό τρόπος 
είναι άπλούστατος. Τό πλύσιμο μέ νερό καί σαπούνι, γιατί έτσι, ό ιδρώτας, ή σκόνη, 
τά ξηρά κύτταρα τής έπιδερμίδος, πού δημιουργούν πάνω στό δέρμα ένα λιπαρό 
στρώμα, ιδίως τό καλοκαίρι, αποβάλλονται καί αφήνουν τούς αδένες ν’ αναπνέουν 
(άδηλος άναπνοή) καί νά δίνουν τήν υγεία στό σώμα.

Επιβάλλεται λοιπόν πάντοτε κάθε άνθρωπος νά παίρνη ένα λουτρό (καί προ- 
τιμώτερο είναι τό ντούς) κάθε μέρα, άν είναι δυνατόν πρό τής νυκτερινής κατα- 
κλίσεως·

’Ίσως πολλοί θά πουν ότι αυτό αποτελεί υπερβολή. Καί όμως στις χώρες πού 
θεωρούνται προοδευμένες τό λουτρό, τό καθημερινό λουτρό, αποτελεί κάτι τό φυσικό, 
άποτελεΐ συνήθεια πού κατά κανένα τρόπο δεν τήν παραβαίνουν·

Στην Ελλάδα τό καθημερινό λουτρό θεωρείται πολυτέλεια. Αυτό πρέπει νά
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καταπολεμηθή από δλους μας, καί ιδιαίτερα' από τίς υπηρεσίες, τίς οργανώσεις, κλπ. 
δπου πολλά άτομα ζοΰν όμαδικώς, όπως είναιι οι στρατιωτικές καί οι αστυνομικές υπη
ρεσίες, τά οικοτροφεία κλπ. Τό πρώτο λοιπόν πράγμα πού θά πρέπει νά τακτοποιή- 
ται στά οικήματα, δπου ζοΰν ομαδικά πολλά άτομα), είναι οι λουτρώνες, καί ή ύπο- 
χρέωσις δλων νά παίρνουν ένα λουτρό ήμερησίως μέχρις δτου γίνη συνήθεια, οπότε 
δεν θά επιβάλλεται τούτο, αλλά ό καθένας μόνος του θά σπεύδη νά πάρη τό λου
τρό του.

Επομένως εναπόκειται στούς διευθύνοντας τίς υπηρεσίες ή τούς οργανισμούς 
αυτούς νά επιτύχουν τήν καθαριότητα τού σώματος των προσώπων πού ζοΰν δμαδι- 
κώς καί κατά συνέπειαν τήν καταπολέμησι των μικροβίων. Έτυχαν δυστυχώς περι
πτώσεις κατά τίς όποιες εισήχθησαν εκτάκτως σέ νοσοκομεία ασθενείς πού έπρεπε 
νά χειρουργηθοϋν καί οι γιατροί βρέθησαν προ καταστάσεως τραγικής λόγω τής α
καθαρσίας τού δέρματος τού ασθενούς, ό όποιος είχε τήν πρόληψι δτι δεν έπρεπε να 
κάνη λουτρό γιατί θά έφευγε τό λάδι πού τού έβαλε δ παπάς. Ευτυχώς δτι, μόλις 
τώρα, διά νόμου έπεβλήθη, όπως στά νέα ξενοδοχεία προβλέπεται για κάθε δωμάτιο 
χώρος καθαίριότητος (ντούς κλπ.) ώστε κάθε ταξιδιώτης, δ όποιος μοιραίους κατά 
τό ταξίδι, ιδίως μέ αυτοκίνητο, δέχεται στό δέρμα του πολλά μικρόβια, θά μπορεί 
νά τά άποβάλλη καί νά κοιμηθή καθαρός-

Δεν πρέπει νά θεωρηθή υπερβολή, άν τονίσουμε, δτι εκτός από τό καθολικό λου
τρό πού πρέπει, άν είναι δυνατό, νά παίρνεται τό βράδυ, θά πρέπει τό πρόσωπο, δ 
λαιμός, καί δ τράχηλος νά πλένωντα'ΐ μέ άφθονο νερό καί σαπούνι, πολλές φορές 
τήν ημέρα γιά νά απομακρύνονται δ ιδρώτας, οι έκκρίσεις τού δέρματος, καί ή 
σκόνη.

Τό λουτρό καθαριότητος καλό θά είναι νά γίνεται μέ χλιαρό νερό πού δεν προ- 
καλεΐ μήτε ανατριχίλες μήτε κρυάδες, δπως τό κρύο νερό, μήτε πάλι έφίδρωσι καί 
κατάθλιψι δπως γίνεται μέ τό πολύ ζεστό νερό. Τέλος καί τό λούσιμο τής κεφαλής 
είναι απαραίτητο καί πρέπει νά γίνεται τουλάχιστον μιά φορά τήν εβδομάδα μέ 
άφθονο νερό καί σαπούνι. Φυσικά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δίνουμε στήν κα
θαριότητα τών χεριών μας, γιατί τά χρησιμοποιούμε συνεχώς. Φυσικά σέ κάθε περί- 
πτωσι κού πιάνουμε κάτι, τό οποίο μπορεί νά μάς φιλοδωρήση μέ μικρόβια, πρέπει 
αμέσως νά πλυνώμεθα μέ άφθονο σαπούνι καί νερό.

Πάντως πρέπει νά πλένουμε τά χέρια μας πριν καί μετά από κάθε γεύμα, πρό 
τού ύπνου, μετά από κάθε άποπάτησι ή ούρησι καί πάντοτε δταν έρχώμεθα σέ επα
φή μέ αρρώστους. Φυσικά τά καθαρά χέρια προϋποθέτουν καί καθαρά νύχια γιατί 
ακριβώς κάτω από τά νύχια φωλιάζουν τρομερά μικρόβια, πού χωρίς νά τό νοιώσου- 
με τά μπάζουμε στον οργανισμό μας. Γι’ αυτό καλό είναι νά κόβωνται τά νύχια ή 
τουλάχιστον νά διατηρούνται τελείως καθαρά.

Επίσης καί τά γεννητικά όργανα πρέπει νά πλένωνται καθημερινώς γιατί 
υπάρχει κίνδυνος μεταβόσεως ιδίως αφροδισίων νοσημάτων.

Τέλος, περισσότερο από κάθε άλλο μέρος, πρέπει νά πλένουμε καθημερινώς 
καί τά πόδια, τά όποια ιδρώνουν πολύ, ιδίως τό καλοκαίρι, καί κατά τίς θερμές ε
ποχές προκαλοΰν δυσοσμία. ’Επί πλέον δέ, από τον ιδρώτα, τό δέρμα τών πελμάτων 
καί τών δακτύλων μαλακώνει καί έξελκώνεται, δλα δέ αυτά προλαμβάνονται μέ τήν 
καθημερινή πλύσι μέ νερό καί σαπούνι. _

Στό επόμενο θά ασχοληθούμε μέ διαφόρους άλλους τρόπους, πού τό μικρόβια 
μπαίνουν στόν οργανισμό τού ανθρώπου καί πώς θά προφυλασσώμεθα στοιχειωδώς!

Μ. I. ΙΑΚΩΒΙΔΟΤ 
Ά γ. Ζώνης 5



ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΚΠΛΥΣΙΣ  ΤΟΥ Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ο Υ  
ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
---------- Ύ π ά  τοϋ Ύ παστυνόμ ου Α ' κ . ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ _____

« Η φ νο ικ η  βάσανος  ε ίν α ι  δλιγο')τερον άηοτελε-  
ο μ α τ ικ η  α π ό  την ε κηλ νο ιν  τον  εγ κ εφ άλα ν» .

Δρ. Λ. Κίννεντυ

Δυο απο τα πλέον σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα τοϋ αίώνος μας, ήτοι: 
η δ ι ά σ π α ΐ σ ι ς  τ ο ϋ  α τ ο μ ο υ  καί  τ ά σ υ ν η ρ τ η μ έ ν α ά ν- 
τ α ν α κ λ α ΐ σ τ ι κ α  τ ω ν  έ μ β ι ω ν  ο ν τ ω ν, ών ή δυνατότης πρακτικής 
εφαρμογής των διά την πρόοδον τοϋ ανθρώπου έγέννησε μεγάλας προσδοκίας, έξέφυ- 
γον τοϋ έκτακτου βασικού προορισμού των, ώς μέσων δημιουργίας ενός καλυτέρου 
κόσμου.

Οΰτω το μεν πρώτον επίτευγμα απειλεί καί θέτει έν κινδύνψ τήν έπιβίωσιν 
τοϋ ανθρωπίνου γένους καί παντός έμβιου δντος επί τής γής, το δέ έτερον, εις πε- 
ριωρισμενην προς τό παρόν κλίμακα, είναι δυνατόν να προκαλέση τήν οτέρησιν τού 
πλέον πολυτίμου τής ζωής αγαθού, τής ελευθερίας τής σκέψεως καί τοϋ λόγου. 'Π 
διάσπασις δθεν τοϋ ψυχολογικού ατόμου, ή χρησιμοποίησις ώρισμένων σχετικών 
πειραματικών δεδομένων, κατα τροπον υπουλον καί σατανικόν, μέ κύριον σκοπόν 
τήν άπαδιοργάνωσιν τής προσωπικότητος, τήν διαίστρέβλωσιν τής κρίσεως καί τήν 
συντριβήν τοϋ ηθικού, καθιστά τό δεύτερον επίτευγμα λίαν επικίνδυνον διά τήν επο
χήν μας.

-'Πρόκειται διά μίαν ειδικήν ψυχολογικήν μεταχείρισιν, βάσει προδιαγεγραμμέ
νου σχεδίου, ήτις αλλοιώνει τήν νοοτροπίαν τού ατόμου, εξαρθρώνει τάς ίδεολογικάς 
πεποιθήσεις καί εις τήν θέσιν των εμφυτεύει άλλας, άντιθέτους. Δεν ομιλώ περί α
πλής ένεργείας προσηλυτισμού διά τής χρήσεως φυσικής βασάνου, ήτις ένδεχομέ- 
νως κεντρίζει τό πνεύμα καί τήν εσωτερικήν άντίστασιν τού υφισταμένου ταύτην ατό
μου, χωρίς όμως τον εκ βάθρων κλονισμόν τών πεποιθήσεών του, αλλά περί ακού
σιας συμμετοχής καί συμμορφώσεως τού ατόμου πρός τάς επιθυμίας καί τάς έπιδιώ- 
ξεις τού ρυθμιστοΰ τού πνεύματος καί τής ψυχής του, άνευ άσκήσεως σωματικής 
βίας· Άναφέρομαι εις εν είδος προκλητικής αλλαγής τής προσωπικότητος, ήτις έν 
τή επιστήμη καλείται «εκπλυσις» ή κοινώς «πλύσις τού εγκεφάλου» καί συνίσταται 
εις τήν έξάλειψιν τών παλαιών αντιλήψεων τού ατόμου καί τήν άντικατάστασίν των 
διά νέων, ένεργείας ήτις έξυπηρετεί πρός τό παρόν σκοπούς άναίκριτικούς, πολιτι
κούς καί κυρίως προπαγανδιστικούς, έφαρμοζομένης από μακροΰ χρόνου άποκλει- 
στικώς καί μόνον εις τον κομμουνιστικόν «παράδεισον».

"Αν καί ύπάρχη τό προ ηγούμενον, δτι δ Γάλλος φυσιολόγος Charles Richet 
προϊδεάσθη τά συνηρτημένα άντανακλαστικά, δημοσιεύσας καί σχετικόν άρθρο ν του 
τώ 1888 μέ τον τίτλον «ψυχικά αντανακλαστικά», έν τούτοις είναι βέβαιον δτι ήν 
πειραματικήν έδραίωσιν τής έπιτεύξεως ταύτης έπέτυχεν ο Ρώσος καθηγητής τής 
Φυσιολογίας εις τό Πανεπιστήμιο'/ τής Πετρουπόλεως Παυλώφ, δστις ήνάλωσεν επί 
ταύτης ολόκληρον τήν ζωήν του (1849— 1936) .

Ό Παυλώφ έδημιούργησεν ούτως μίαν νέαν μέθοδον μελέτης τού ζωικού όργα-
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νισμοΰ. Τώ 1904 έτιμήθη μέ τό βραβεϊον Νόμπελ διά το έργον του «έπί των πεπτι
κών αδένων». Τψ 1907 έγένετο μέλος της ’Ακαδημίας των Ρώσων επιστημόνων καί 
άνέλαβε την διεύθυνσιν τοΰ Ιργαστηρίου αυτής, δπε’ρ κατέστη το κεντρον εφαρμογή, 
της θεωρίας του. Τό Σοβιετικόν καθεστώς διεΐόεν την σημασίαν των επιστημονικών 
ερευνών τοΰ Παυλώφ δι’ δ καί εθεσεν εις την διάθεσίν του απειρίαν μέσων διά την 
συνέχισιν καί πρόοδον των Ιρευνών εις τον βιολογικόν σταθμόν τοΰ Κοτλοΰσι εγγύς 
τοΰ Λενινγκραντ. Έκεΐ έδημιουργήθη άργότερον ολόκληρος Ιπιστημιούπολις, φέρου- 
σα τό όνομα τοΰ Παυλώφ «Παυλουφγκράντ», έγκαινιασθεΐσα τώ 1929. Εγενοντο πει
ράματα καί ερευναι σχετικούς μέ τήν λειτουργίαν τοΰ νευρικού συστήματος καί την 
ψυχολογίαν τοΰ ανθρώπου. Τά πορίσματα τών τοιούτων ερευνών τοΰ Παυλώφ, έπρό- 
κειτο, φεΰ, νά χρησιμοποιηθώσιν διά την επιστημονικήν άνάπτυξιν τής κομμουνι
στικής προπαγάνδας- Ό Παυλώφ, κατά τραγικήν ειρωνείαν, ένφ ό ίδιος ήτο ^φιλε
λεύθερος, άνήκων εις αντίθετον ιδεολογίαν, δεν αντελήφθη οτι παρεοιοεν εις τό 
κομμουνιστικόν σύστημα τό μεγαλυτερον οπλον τοΰ ολοκληρωτισμού δια την κα .ά
στρο φήν τοΰ ελευθέρου ανθρώπου.

Ά λλ ’ άς ίδωμεν εν σχετική αναλύσει τήν θεωρίαν καιί τά πορίσματα τοΰ Παυ
λών. ίνα εν συνεχεία κατανοήσωμεν τήν έννοιαν τής Ικπλυσεως τοΰ εγκεφάλου, χΡΘ" 
σιμοποιουμένης κατά τοΰ έλευθέρως σκεπτομενου ατόμου κατα τον πλέον παραδοςου 
τρόπον.

Κατά τόν Παυλώφ διά τήν υπαρςιν τής ζωής έχομεν δύο τινά δεδομένα: τον 
ΐΓώντα οργανισμόν καί τό περιβάλλον του. Τά δυο αύτα βασικά στοιχεία, ο οργανι
σμός καί τό περιβάλλον, ,εύρίσκονται εν συνεχεΐ σχέσει καί άοιακόπφ άλληλεπηρεα- 
σμώ. Ή  σχέσις αύτη επιτυγχάνεται διά τουν λεγομένων ά ν α κ λ α σ τ ι κ ώ ν 
ή' άντανακλαστικών. Ά  ν α κ λ α σ τ ι κ ό ν είναι εν βιολογικόν φαινόμενον τοΰ 
νευρικού συστήματος, το όποιον συνδέει ούο πράγματα: Ενα ε ρ ε θ ι σ μ ό ν -
σ ή μ α, προερχόμενον έκ τοΰ περιβάλλοντος καί μίαν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν - ά V τ α
π ό  κ ρ ι σ ι ν τοΰ όργανι·σμοΰ. Α.χ. μία νύςις επί τοΰ σώματος — ερεθισμός — 
προκαιλεΐ μίαν κίνησιν — άντίδρασιν. Τά ανακλαστικά φαινόμενα οιακρίνονται εις 
δύο: Τ ά  ά π ό λ υ τ α  ή σ τ α θ ε ρ ά ,  άτι να είναι έμφυτα καί τά ε π ί κ τ η- 
τ α κ άτινα είναι έ ς η ρ τ η μ έ ν α· Τά πρώτα αντιστοιχούν προς τά σταθερά στοι
χεία τοΰ περιβάλλοντος, ώς λ.χ. τό όςυγόνον τής ατμόσφαιρας- μία μόνιμος άντί- 
δρασις τοΰ οργανισμού πρός τόν σταθερόν αυτόν ερεθισμόν είναι ή αναπνοή. Τά δεύ
τερα αντιστοιχούν πρός τά μεταβλητά στοιχεία τοΰ περιβάλλοντος. Έξαρτώνται έκ 
τών έκάστοτε συνθηκών τούτου. Τά έξηρτημένα ανακλαστικά άπετέλεσαν τό άντι- 
κείμενον τής θεωρίας τοΰ Παυλώφ. Ή  ρευστότης τοΰ περιβάλλοντος συνεπάγεται τήν 
ρευστότητα τών ανακλαστικών. Διά καταλλήλου έκάστοτε έρεθισμοΰ προκαλεΐται 
κατά συνέπειαν επιθυμητή άντίδρασις.

Ό Παυλώφ πρός άπόδειξιν τής θεωρίας του περί τών έξηρτημένων ανακλαστι
κών έπειραματίσθη άρχικώς εφ’ ενός σκύλου. (Τό πείραμα παρέμεινεν έκτοτε κλασ
σικόν άποκαλούμενον «τό πείραμα τοΰ σκύλου τοΰ Παυλώφ») . Τό πείραμά του ήτο 
άπλοΰν: ’Έλαβεν ένα σκύλον καί παρετήρησεν, οτι κατά τόν χρόνον παροχής τρο
φής (κρέατος κλπ.) παρήγετο Ικκρισις σιέλου, διάφορος ποσοτικούς καί ποιοτικώς, 
άναλόγως τοΰ είδους τής προσφερομένης τροφής. Πρό τής έμφανίσεως τής τροφής 
προεκάλει ένα ερεθισμόν ακουστικόν διά κώδωνος ή οπτικόν διά δέσμης φωτός. Εις 
τήν έπανάληψιν τής διαδικασίας αυτής (ερεθισμός ηχητικός ή οπτικός -^Ίμφάνι- 
σις τροφής) ό σκύλος συμπεριεφέρετο ομοίως (δ οργανισμός του δηλ. άντέδρα διά 
τής άναλόγου έκκρίσεως σιέλου) καί άνευ τής έμφανίσεως, μετά τινα χρόνον, τής 
τροφής, ήτις είχε συνδεθή μέ τόν ερεθισμόν τοΰ κουδουνίσματος ή τοΰ φωτός. Ό δρ-
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γανισμος νοΰ σκυλου αντεδρα εις τόν κωδωνισμόν όπως εις τήν έμφάνισιν της τρο
φής. Ό ερεθισμός τοϋ κωδωνισμού είχε γίνει τό σ η μ α διά' τήν επικείμενη·, 
προσφοράν τής τροφής καί προεκάλει τάς αύτάς αντιδράσεις ώς καί αϋτη. Διεπι- 
σ.ωθη ούτως οτι, ο οργανισμός τοΰ σκύλου έγνώριζε τό περιβάλλον κατά δύο τρό
πους.  ̂ Είτε απ ευθείας δια των άμεσων ερεθισμών, είτε διά των διαφόρων σημάτων 
προκληθέντων τεχνητούς- Εις τήν συνέχειαν τοΰ πειράματος παρετηρήθη υπό τοΰ 
Παυλώφ ο,τι αν τό σήμα - ερέθισμα ήτο ενοχλητικόν ή οδυνηρόν, ή φυσική άντίδρα· 
σι, ,οΰ οργανισμού ήτο αμυντική, άνευ έκκρίσεως σιέλου. Έν τή επαναλήψει όμως 
το πειραματοζωον εξοικειωνετο προς τό ερέθισμα τό δυσάρεστον καί τελικούς επήρ- 
χει.ο αναστροφή τής αρχικής αρνητικής άντιδράσεως, μέ συνέπειαν τήν έκκρισιν καί 
μετά ταϋτα σίελου. Η μεταοολή τοΰ ερεθίσματος - σήματος, επί τοΰ αύτοΰ ζώου 
προεκάλει εις την συνεχείαν ανησυχίαν καί τό ευερέθιστου αύτοΰ, διαίταρασσομένης 
ούτω τής αρχικής ομαλής άντιδράσεως τοΰ οργανισμού διά τής σιελόρροιας.

Η συνεχής ερευνά καί τά πειράματα τοΰ Παυλώφ καί των μαθητών του απέ
δειξαν, δτι καί ό άνθρωπος ύπόκειται εις τήν έπίδρασιν των τεχνητών ερεθισμών. 
Εις τούς ασθενείς μιας κλινικής συνεδυάσθη ή ενεσις άσυτεχλωρίνης (συνεπάγεται 
τήν πτώσιν τής πιεσεως τοΰ αίματος) μέ ένα ερεθισμόν - σήμα, άσχετον, ήχον ή 
φώς. Καθημερινώς ωρισμένην ώραν μετά τήν σήμανσιν ενός κωδωνισμού ή τήν ά- 
φήν ενός λαμπτήρας επηκολούθει ή ενεσις. Αυτό έπανελήφθη πολλάκις καί ύστερα 
από τήν αυτήν διαδικασίαν, αντί τής ένέσεως άσυτεχλωρίνης έγένετο τοιαύτη άν- 
δρεναλίνης (συνεπάγεται τήν άνοδον τής πιέσεως τοΰ αίματος) . Ή  παρατήρησις 
εοειξεν, δτι ή πίεσις τών άσθενών δεν άνήλθε, τουναντίον κατήλθεν- Ο οργανισμός 
άντέδρασεν ώς εις τήν συνήθη πρώτην διαδικασίαν. Διεπιστώθη τοιουτοτρόπως δτι, 
έν τεχνητόν σήμα προεκάλεσεν άντίδρασιν τοΰ όργανισμοΰ φυσιολογικούς διάφορον. 
Είχεν επιτευχθή καί επί τοΰ ανθρωπίνου όργανισμοΰ ή πρόκλησις επιθυμητών αντι
δράσεων δι’ άκαταλλήλων Ιρεθισμών - σημάτων. Ή θεωρία τοΰ Παυλώφ περί τών 
έξηρτημένων ανακλαστικών είχε προεκταθή διά τής τοιαίύτης τών σημάτων τοΰ 
ίδιου.

Έπί τή βάσει τής θεωρίας ταύτης τοΰ Παυλώφ καί τούν πειραματικών ερευνών 
του περί τών διευθυνομένων ανακλαστικών άντιδράσεων, παρετηρήθη δτι τά πειρα
ματόζωα, τά ύποβληθέντα εις παρατεταμένην φυσικήν καί ψυχικήν εντασιν, παρου- 
σίαζον συμπτώματα βαθείας νευρικής καταπτώσεως. Τό ψυχικόν των ε ί ν α ι  
δεν ήόύνατο να αντιμετώπιση τήν εντασιν ταύτην πέραν ώρισμένου ορίου. Ή  βού- 
λησίς των άνεστέλλετο καί εξεμηδενίζετο. Κατέρρεον καί άπεχαυνώνοντο εις χρό
νον άνάλογον τής ιδιοσυστασίας των. Ή  έντονος καί παρατεταμένη νευροψυχική κα- 
τάστασις ώδήγει εις τήν κατάρρευσιν τοΰ ύποβληθέντος εις τον πειραματισμόν φυσιο
λογικού ψυχολογικού δντος.

Αυτή ή διαπίστωσις άποτελεΐ έκτοτε τήν θεωρητικήν βάσιν τής διασπάσ-εως 
τοΰ φυσικοΰ άτόμου, τήν καλουμένην άλλούς εκπλυσιν εγκεφάλου, ήτις έν τή επο
χή μας άποτελεΐ μίαΐν ειδικήν προέκτασιν τοΰ «πολέμου τών νεύρων». ’Αποτελεί τήν 
τερατώδη σύγχρονον τεχνικήν ενέργειαν κατά τής προσωπικότητας τοΰ ελευθέρου 
άνθρώπου. Ή  ύπουλος καί σατανική εφαρμογή της, ώς διεμορφώθη μεταγενεστέρως 
εις τον κομμουνιστικόν «παράδεισον», προσβάλλει πάντα οργανισμόν, οίασδήποτε ψυ
χικής άντοχής. Πάντες οί άνθρωποι καταρρέουν, δταν ύποβληθώσιν εις προγραιμμα- 
τισμένας δόσεις νευρικής έντάσεως. Τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα κάμπτεται σο- 
βαρώς εάν δεχθή, είτε ένα έφ’ άπαξ ισχυρόν καί αίφνίδιον ψυχικόν κλονισμόν, είτε 
σειράν επαναλαμβανομένων μεθοδικώς ψυχικών πληγμάτων. Ή  καΐτάρρευσις τοΰ άτό- 
μου συνεπάγεται τήν άλλοίωσιν τής προσωπικότητάς του καί τήν άναστολήν τής βουλή-
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σεώς του. Έκαστον ατομον έχει ίδιον όριον αντοχής (σημείον διασπασεως τής προ- 
σωπικότητος) · Τά πειράματα καί αί παρατηρηθείς έδειξαν ότι τδ όριον αντοχής κυ
μαίνεται μεταξύ 15 - 50 ήμερων. Μετά τήν τοιαύτηνδιάσπασιν τοΰ φυσικού ατόμου 
(ανθρωπίνου οργανισμού) ή συνείδησις ομοιάζει ώς είς λευκός χάρτης, επί τής επι
φάνειας τοΰ οποίου δύναται να αναγραφή δ,τιδήποτε. Είναι μία ταινία μαγνητοφώ
νου, ήτις δύναται νά καταγραφή δ,τι επιθυμεί δ ενεργών τήν εκπλυσιν τοΰ εγκεφά
λου Ινός ατόμου. Επιτυγχάνεται τοιουτοτρόπως δ επιστημονικός ψυχικός βιασμός 
τής θεωρίας τοΰ Παυλώφ. ■

Θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς ή  μεθοδική διάσπασις τού φυσικοΰ ατόμου (πλύσις εγκεφά
λου) επιτυγχάνεται ώς ακολούθως: 1) Δ ι ά  τ ή ς  ά π ο σ τ ο λ ή ς ύ π ε  ρ̂ μ έ- 
τ ρ ω ς εντόνων εξωτερικών σημάτων καί ερεθισμών προς τό άτομον. Διά τής ενέρ
γειας αυτής δ δέκτης ύπερφορτοΰται καί προκαλείται κάμψις. 2) Δ ι ά τ ή^ς α ν ΐϋ- 
μ ά λ ο υ π α ρ α σ τ ά σ ε ω ς τοΰ χρόνου, τοΰ! μεσολάβοΰντος μεταξύ τοΰ σήματος 
καί τοΰ άκολουθοΰντος έρεθισμοΰ. Τό άτομον διά τής ενεργειας αυτής περιπίπτει ε̂ίς 
αγωνιώδη αβεβαιότητα καί υπονομεύεται ή ψυχική ισορροπία του. 3) Δ ι ά  τ ή ς  
α π ο σ τ ο λ ή ς  ε ρ ε θ ι σ μ ώ ν  αντιθέτων προς τούς συνήθεις τοΰ προηγηθέντος 
σήματος. Τό άτομον αντιμετωπίζει ερεθισμούς διαφόρους τών αναμενομένων καί κλο
νίζεται διανοητικώς καί 4) Δ ιά  τ ή ς  ά π οσ τ ο λ ή ς είς τό άτομον άναμεμιγμε- 
νων σημάτων καί ερεθισμών, άνευ νοήματος διά τό σύστημα τών άναίκλαστικών του. 
Ή  πρόκλησις έκτροχιασμοΰ τοΰ έγκεφάλου έχει ήδη συντελεσθή. Διά τών ανωτέ
ρω ενεργειών προκαλοΰνται αρνητικά συναισθήματα: 'Ανησυχία, υπερευαισθησία, 
νευρικότης, αγωνία, θυμός, φόβος, αμφιβολία. Γενικώς συντελεΐται ένας συγκινησία^ 
κός παροξυσμός, εν τή άναλόγιν διατηρήσει τοΰ οποίου ο εγκέφαλος απεργοί.

Π ρ α κ τ ι κ ώ ς  ή δ ι α δ ι κ ασ ί α έκπλύσεως τοΰ έγκεφάλου, κατά τά 
οεδοιιένα τής κομμουνιστικής τακτικής, ακολουθεί τάς εξής φάσεις:

1. Φ ά σ ι ς  π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ς :  Καπ’ αυτήν τό άτομον άπομονοΰται
σωματικώς καί ψυχικούς είς τρόπον ώστε νά άπολέση τό συναίσθημα τής^ταυτότητάς 
του. Ούοείς ενόιαφέρεται διά τήν υπαρξίν του. 'Ολόκληρος δ κόσμος δεικνύει δτι 
αγνοεί τό είναι του. 'Η επαφή μέ τήν ζωήν καί τό παρελθόν σταματά. Η κατάσια- 
σις αυτή φθείρει τον ψυχικόν κόσμον τοΰ ατόμου καί υπονομεύει τήν προς άντίστα- 
σιν διάθεσίν του- ’Από τήν άγωνιωδώς παρατεινομένην αναμονήν αρχίζει νά προ
τιμά δ,τιδήποτε: μίαν κατηγορίαν, μίαν άνάκρισιν, μίαν καταδίκην. Βαδίζει μέ άνα- 
κούφισιν πρός τό πεπρωμένον του ώς πρός μίαν διέξοδον. Η αποπνικτική μόνωσις^γι- 
νεται άβάστακτος. Ταυτοχρόνως άφαιρείται από τό περιβάλλον τοΰ έν απομονώσει 
θύματος πάν μέσον μετρήσεως τοΰ χρόνου. Άνατρέπεται πάσα σχετική άντίληψις διά 
τής ακανόνιστου προσφοράς γευμάτων, διά συνεχούς φωτισμού τοΰ κελλιου του, τής 
προκλήσεως μυστηριωδών υποβλητικών θορύβων καί γενικώς τών αποτόμων μεταοο- 
λών τών συνθηκών διαβιώσεώς του. Τό άτομον δεν εχει πλέον προσανατολισμόν εν 
χώρψ καί χρόνψ. ’Αρχίζει νά άμφιβάλλη διά τήν κατάστασιν τοΰ εγκεφάλου του. 
’Έχει συνεχώς έφιάλτας καί γενικώς ώριμάζει διά τό επόμενον στάδιον, τήν άνά- 
κρισιν.

2. Φ ά σ ι ς  ά ν  α κ ρ ί σ ε  ως :  Αίφνιδίως τό άτομον έπαναιφέρεται είς σχετι
κήν δμαλότητα συνθηκών διαβιώσεώς. 'Η κατάστασις αύτη επιδειωνει τήν σύγχυσιν 
του. Δέν δύναται νά παρακολουθήση τήν τακτικήν τής αλλαγής. Βάσις τοΰ έργου 
τής άνακρίσεως είναι ή συνεχής διαδοχική προσβολή τών δύο αντιθέτων πόλων τοΰ 
νευροψυχικού συστήματος τοΰ θύματος. '1 πό τά πλήγματα αυτά τό άτομον ̂ εςουθενοΰ- 
ται καί δέν προβάλλει ουδεμίαν άντίστασιν· Κατά τό κλασσικόν σύστημα ανακρισεως 
οί άνακριταί είναι δύο: Είς καλός προσφέρων εις τον άνακρινόμενον καλήν μεταχει-
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ρισιν και ελπίδα καΐί εις κακός προσφέρων κακήν μεταχείρισιν καί άπόγνωσιν. Ά - 
νάλογον είναι καί τό περιβάλλον τοΰ άνακριτικοΰ γραφείου. Τά διάφορα άντικείμενα, 
ο χρωματισμός των, δ φωτισμός τοΰ χώρου κλπ·, άλλοτε προκαλοΰν καταπράϋνσιν 
και άλλοτε εντασιν. Ό  άνακρινόμενος ύποχρεοΰται νά έξιστορή συνεχώς τήν ζιοήν 
του εν πάοη λεπτομέρεια. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ άνασύρεται είς τήν επιφάνειαν υλι
κόν τοΰ υποσυνειδήτου του. Τό θΰμα αύτοαποκαλύπτεται. Ό  ανακριτής προσπαθεί 
είς τάς άφηγήσεις τοΰ θύματος νά επισημάνη εν πλέγμα ενοχής. Τό σημεΐον αυτό 
αςιοποιεΐται καταλλήλως καί τό θΰμα δεν απέχει από τοΰ νά πεισθή ότι είναι ένοχον. 
Τό πλέγμα' ενοχής αποκαλύπτεται κυρίως διά των συνειρμών καί ιδίως των αυτομά
των, δι ών αποκαλύπτεται τό περιεχόμενον τοΰ υποσυνειδήτου του. Ή  άναχώνευσι: 
τής προσωπικότητος συντελεΐται δαιρκώς προς τό συμφέρον τοΰ άνακριτοΰ- Ό  ειδι
κευμένος είς τάς Παυλωφικάς μεθόδους εμφανίζεται διά τό θΰμα ως σανίς σωτηρίας. 
ΙΙρός αυτόν αισθάνεται τήν ανάγκην δ άνακρινόμενος νά φλυαρήση, νά άδειάση πάν 
πεοιεχομενον τής ύπάρξεώς του. Ύποχρεούμενος εμμέσως επαναλαμβάνει προφορι- 
κώς καί γραπτώς τάς αφηγήσεις του καί ιδίως τά σφάλματα, οίασδήποτε εποχής τής 
ζωής του. Καί ένψ προχωρεί προς κατάστασιν διαινοητικοΰ χάους, πρός ένα κόσμον ά- 
νεστραιμμένον καθόλου, ενώ αδυνατεί νά διακρίνη τάς ίδικάς του από τάς εμβόλιμους 
σκέψεις, δ ανακριτής εμφανίζεται καί πάλιν ώς ευμενής κηόεμών. Πείθει τό θΰμα 
δτι οφείλει νά βοηθήση διά τήν έξιλέωσιν καί τήν λύτρωσίν του από τό άγχος τοΰ 
ενόχου. Ούδέν άλλο δύναται νά πράξη τό άτομον έν τή καταστάσει τής αμηχανίας 
του καί τής συγχύσεώς του, δμοιάζον πρός τον σκύλον τοΰ Παυλώφ. Πείθεται διά τήν 
ενοχήν του καί αισθάνεται εντροπήν διά τό παρελθόν του. Επιθυμεί τον έξαγνισμόν 
καί άπεμπολεΐ πάσαν τήν ζωήν του. Είναι ήδη ένας ψυχικώς ασθενής καί χρειάζεται 
θεραπείαν. Μετά ταΰτα μεταβάλλεται είς ρομπότ, καθώς παρετήρησεν δ Παυλώφ είς 
τόν «σκύλον του» καί ή νευρική κατάστασίς του ευνοεί τήν ύποβολιμότητα τών σκέ
ψεων- Γίνεται τελικώς προσήλυτος.

, 3 .  Τ ε λ ι κ ή  φ ά σ ι ς :  Κατ’ αυτήν δ (καλός) ανακριτής προσφέρεται νά 
δώαη τήν μάχην εναντίον τής δυσμενούς διά τόν άνακρινόμενον πραγματικότητας. 
Καλεΐ αυτόν νά άγωνισθοΰν από κοινοΰ διά τήν λύτρωσίν του. Προσποιείται τόν 
συμπάσχοντα καί συμπολεμοΰντα. Αιά τήν σωτηρίαν του δ ύπό άνάκρισιν καλείται 
νά προσχώρηση είς ώρισμένας απόψεις τοΰ προστάτου του. Παραδέχεται τά «σφάλ
ματά» του καί συνεργάζεται μέ τόν ανακριτήν διά τήν άναμόρφωσίν του. Είς τό πρό- 
σωπον τού άνακριτοΰ αναγνωρίζει τόν εκπρόσωπον τής κοινωνίας, τοΰ νόμου, τοΰ 
όρθοΰ καί λογικού. Αυτοδεσμεύεται είς μίαν διαδικασίαν. ΤΙ διακοπή τοΰ έργου αυ
τής καί ή άρνησις συνεργασίας τοΰ άνακριτοΰ τόν τρομάζει είς μόνην .τήν σκέψιν, 
Άπεχθάνεται τήν επάνοδον είς τόν εφιαλτικόν κόσμον τής μονώσεως καί τής σιωπής- 
Όμιλεΐ, αποκαλύπτει καί εκμυστηρεύεται τά πάντα, ίνα πείση τόν ανακριτήν νά συ
νέχιση τήν συμπαΐράστασίν του. Εις τήν ίδιότυπον αυτήν μονομαχίαν ψυχοδιανοητικοΰ 
δυναμισμού δλα είναι υπέρ τοΰ (ευμενοΰς κηδεμόνος) άνακριτοΰ. Έν τή τελική ταύ- 
τη φάσει επέρχεται βαθμηδόν ή υπαγωγή τής συνειδήσεως τοΰ θύματος είς τάς άντι- 
λήψεις τοΰ άνακριτοΰ τής Παυλωφικής Σχολής. Ό άνακρινόμενος παραδίόει ολας 
τάς ουνατάς θέσεις τών πεποιθήσεων του. Είς τό σημεΐον αυτό ή άναμόρφωσίς του έχει 
συντελεσθή. Είς τήν συνέχειαν πραγματοποιείται ή έπιδίιυξις τοΰ άνακριτοΰ. Τό θΰ
μα ομολογεί..·

Ή  ο μ ο λ ο γ ί α :  "Οταν τό θΰμα (συμφωνήση) νά δμολογήση ή νά άναμορ- 
φωθή άρχίζει άπό κοινοΰ μέ τόν άνακριτήν τήν σύνταξιν τής δμολογίας ή δηλώσεως 
πίστεώς του. Τό πρώτον μέρος της είναι συνήθως μία) σύντομος σχετικώς αυτοβιογρα
φία του. Συντάσσεται κατά τήν επιθυμίαν τής άνακρίσεως (άνευ ενδοιασμού) . Τό
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δεύτερον μέρος της περιλαμβάνει τήν διατύπωαιν της κατηγορίας με βάσιν τά δε
δομένα της αυτοβιογραφίας. Ό ανακριτής διευκρινίζει εις το μέρος αύτό  ̂οχι είναι 
υποχρεωμένος νά διατυπώση τάς κατηγορίας επί τη βάσει των ομολογιών τού θύματος. 
Επείγεται εις τήν σύνταξιν τής ομολογίας καί εις τήν εκδήλωσιν Ιλαχίστης εκ μέ
ρους τού θύματος αμφιβολίας απειλεί να άποσύρη τήν βοήθειαν του.

Το τρίτον καιί τελευταΐον μέρος τής ομολογίας είναι η άπό  ̂κοινού κατάστρωσις 
τής απολογίας τοΰ κατηγορουμένου, βάσει τής άναγνωρισεως όλων τών εγκλημά
των οι’ α καπηγορεΐται, τής αυτοκριτικής του καί τη» προθυμίας νά έξιλεωθή, jas 
τήν αποδοχήν είτε τής άναλόγου ποινής είτε τής άναμορφώσεώς του· Τό δράμα διά 
χον κατηγορούμενον φαίνεται μετά ταΰτα ώς λήςαν. Αισθάνεται άνακουφισι'Λ Ιπο- 
χρεοϋται απλώς νά έπανσλάβη θεατρικά τήν ομολογίαν του καί έν συνεχεία νά βαδί- 
ση έθελοντικώς είτε προς τον θάνατον, είτε προς τήν νέαν» ζωήν.

Τά πρώτα γνωστά δείγματα τής έκπλύσεως του εγκεφάλου είναι αί περίφημοι 
όμολογίαι ενώπιον τών δικαστών, τάς οποίας έδωσαν άνευ δισταγμού, υπερ'θεματί- 
ζοντες μάλιστα εις τάς άποδιδομένας αύτοΐς κατηγορίας περί κατασκοπείας καί συν
εργασίας μετά τού Τερμανικοΰ καί Ιαπωνικού Επιτελείου, παλαιοί πρω<.εργαιαι τής 
Μπολσεβίκικης έπαναστάσεως καί σημαντικά στελέχη τοΰ μετέπειτα Σταλινικού καθε
στώτος, θεωρηθέντες αποβλητέοι κατά τάς εκκαθαρίσεις τών ετών 1935 - 1938.

Πλέον συνταρακτική είναι ή ομολογία τοΰ Ούγγρου καρδιναλίου ’Ιωσήφ Νιτζέν- 
τυ, ο στις εν πλήρει κατοχή (θεωρητική) τών πνευματικών ικανοτήτων του ώμολόγη- 
σεν έν δίκη παν δ,τι οί διώκται του έπεθύμουν (άνατρεπτικάς ένεργείας κλπ.) ώς 
ήδυνήθη νά έξηγήση μετά τήν άπτελευθέρωσίν του κατά τήν Ουγγρικήν επαναστασιν 
τοΰ 1956.

Παραλλαγαί τής τεχνικής πλύσεως τοΰ εγκεφάλου καί εις μεγάλην έκτασιν 
έφηρμόσθησαν άπδ τούς κομμουνιστάς επί τών δυτικών αιχμαλώτων εις χεΐρας τών 
Βορειοκορεατών. Ή μέθοδος άπέδωσεν αξιόλογα αποτελέσματα. Ό βομβαρδισμός των 
ιιέ ϊσχυράς δόσεις κομμουνιστικής προπαγάνδας είχεν επιτύχει, δχι απλώς τήν συν
τριβήν τοΰ ηθικού των, αλλά τήν βαθυτέραν μεταστροφήν τών φρονημάτων καί τον 
προσηλυτισμόν των, εις τρόπον ώστε επανερχόμενοι εις τάς πατρίδας των άργότερον 
νά γίνουν διαπρύσιοι κήρυκες νέων Ιδεών, αίτινες ένεφυτεύθησαν εις τήν διάνοιάν των 
διά τής πλύσεως τού εγκεφάλου των. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τοΰ "Αγ
γλου κατασκόπου, πρώην διπλωματικού υπαλλήλου, Τζώρτζ Μπλέϊκ, δστις ώς αιχ
μάλωτος τών κομμουνιστών Κινέζων από τοΰ 1950 - 1953, κατόπιν έκπλύσεως εγ
κεφάλου, όχι απλώς προσηλυτίσθη εις τήν κομμουνιστικήν εμπειρίαν, άλλ’ έγοητεύθη 
από τούς ειδικούς πράκτορας (τοΰ νέου κόσμου) , παραόώσας μάλιστα εις αυτούς 
(αύτοβούλως) σημαντικά καί απόρρητα έγγραφα). "Ετεροι αιχμάλωτοι έπανελθόντες 
εις τήν πατρίδα των καί εις φυσιολογικόν περιβάλλον τοΰ κόσμου, εις δν προ τής 
πλύσεως τοΰ εγκεφάλου των είχον ζήσει, έπανεΰρον βαθμηδόν τάς προτέρας απόψεις 
τής ζωής των. 'Οσάκις όμως άντιμετώπιζον δυσχερείας οίκογενειακάς κλπ. προέβαλ- 
λον κατά τάς εκδηλώσεις των τάς νέας ιδέας, αίτινες είχον έμφυτευθή αύτοΐς έν τή 
λήψει τής κομμουνιστικής εμπειρίας. Μετά τάς διαπιστώσεις αύτάς τής κομμουνιστι
κής προόδου τίθεται τό εύλογον ερώτημα: Υπάρχει τρόπος νά άντισταθή ό άνθρω
πος εϊς τήν άπαισίαν καί άνελεύθερον αυτήν μέθοδον τής έκπλύσεως τοΰ εγκεφάλου 
του; Καί ή διδομένη πρός τό παρόν τουλάχιστον, άπάντησις είναι: Θεωρητικώς όχι· 
'Ως μόνη άμυνα δύναταΐι νά ύπολογίζηται ή ψυχική ασθένεια τοΰ ύπό δοκιμασίαν 
ατόμου- Τό πνεύμα τό όποιον έχει ήδη κατακτηθή από μίαν έμμονον ιδέαν, δεν δύ- 
ναται νά έπηρεασθή από ούδεμίαν καινουργή πνευματικήν πίεσιν. Ά λλ’ ή τοιαύτη 
κατάστασις ανθρώπου αποτελεί δυστυχώς τήν θλιβεράν διαιπίστωσιν τοΰ ψυχοπαθούς.
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Μονον οι ψυχοπαθείς κατά συνέπειαν δύνανται να άντισταθοΰν εις τήν νέαν μέθο- 
δον, καθ ο ανεπίδεκτοι έκπλύσεως εγκεφάλου.
, a t<s ,ι κ  ̂ λ ΰ σ ι ς £ γ κ ε φ ά λ ο υ: Ή  μέθοδος δεν έφηρμόσθη μόνον

εις τους υπο κατηγορίαν καί τούς αιχμαλώτους. Ή  κομμουνιστική ηγεσία έφήρμοσε 
ευρεως αυτην^καί εις τούς οπαδούς καί φίλους τού καθεστώτος. Τήν έφήρμοσεν έφ’ 
όλων των μαφών του^κομμουνιστικού στρατοπέδου. Διά τής επιστημονικής ‘ αυτής με- 
ύοοου οιαοοσεως, ιδεών ή κομμουνιστική προπαγάνδα επέτυχε καί επιτυγχάνει ααζι- 
κην εκπλυσιν εγκεφάλου εις εχθρούς καί φίλους- Ή  μαζική- αϋτη άναμόρφωσις τού
Λφ ΐν V'a'rr  τ,°υ “ι^ λιν 3^ εΡον κυΡ£ω? είς ΐή ν κομ) κήν Κίναν τού Μάο
;  ΐ3 ε  " Ιου/κ · Γερά^ ια ι άνθρώπιναι μάζαι υποβάλλονται εις ομαδικήν πλύσιν τού 
εγκέφαλου ιοιαήουσης μορφής διά νά μεταπραποΰν άπδ ομαλοί άνθρωποι εις εξάλλου; 
φανατικούς οπαδούς τοΰ Κ.Κ. ’Ακατέργαστου ανθρώπινον υλικόν έξαποστέλλεται κα- 
τα μα,ας εις τά (αναχωνευτήρια προσωπικότητος) κοινόβια, στρατόπεδα, νέας περι- 
οχας και μεγάλα έργα. Ε κεί, άπεσπασμένοι έξαίφνης από τό φυσικόν περιβάλλον 
των, αντιλαμβάνονται ότι θραύεται πας δεσμός μετά τής προηγούμενης ζωής των. 
Λα νουν τό̂  παρελθόν των. Οιαδήποτε επιρροή του διακόπτεται. Εύρίσκονται μόνοι 
των, εν μέσψ άνθρωποθαλάσσης, άσήμαντοι, άγνωστοι, άνάξια μόρια ένός συνόλου 
παρομοίων,^ άλλ’ άλλοτρίων δντων. Ε κεί βλέπουν, ακούουν, διαβάζουν καί γενικώς 
γνωρίζουν δ,τι επιθυμούν οί άναμορφωταί των. Ύποχρεοΰνται συνεχώς εις ομαδικήν 
συμβίωσιν. Ούδείς^ ουδέποτε εύρίσκεται μόνος. Κατ’ εντολήν τής ηγεσίας τού Κ.Κ. 
ύποχρεοΰνται νά αναφέρουν διαρκώς διά τούς άλλους καί εαυτούς. Ό είς κατασκο
πεύει τόν άλλον. "Οστις δεν διαπιστώνει σφάλματα τών άλλων τιμωρείται. Είς τό 
νέον αυτό περιβάλλον υποβάλλονται είς ύπερέντασιν. 'Όλοι ζοϋν εν φοβία έκ τής 
πιθανότητος νά ύποστοΰν τάς συνέπειας τών άπιθάνων είς βάρος των καταδόσεων 
των άλλων καί τών^ ιδίων ομολογιών των. "Οταν ωριμάσουν, αρχίζει ή κατήχησις 
ει  ̂ tO κομμουνισ ι.ικον ιδεώδες με μαθήματα Μαρξισμού - Λενινισμού. 'Ο κομμουνι
στικός μύθος διδάσκεται μέ πάσαν μεγαλοπρέπειαν: Θρησκεία του είναι ή νομοτέ
λεια. Ή  λέξις θεός αντικαθίσταται μέ τήν λέξιν νομοτέλεια, ήτις θεωρείται έννοια 
περισσότερον^ επιστημονική καί ^ούχί μεταφυσική. Τά πάντα καθορίζονται νομο- 
τελειακώς. Είς τό άνώτατον στάδιον τοΰ Κομμουνισμού ό άνθρωπος θά κυριαρχήση 
τών νομοτελείων. Θά δύναται νά εναρμόνιση τήν ΐδ-ράσιν του έν σχέσει μέ τάς απαι
τήσεις του. Θά γίνη Θεός. Ή  ατομική ιδιοκτησία αποτελεί τό προπατορικόν αμάρτη
μα,, ενεκα τοΰ οποίου ο άνθρωπος άπώλεσε τόν αταξικόν παράδεισον. «Ό λα  τά κακά 
άρχιζαν ο,,αν ο νι.ρώι.ος άνθρωπος χαραςε ενα κομμάτι γής καί εϊπεν «αυτό είναι 
ίδικόν μου» (’Έγκελς) ■ Ό  Μάρξ είναι Μεσσίας καί Προφήτης. ’Απόστολοί του είναι 
οί ’Έγκελς, Λένιν, Στάλιν, Μάο κλπ. "Αγιοι είναι οί ήρωες τού Κόμματος- Εύαγγέ- 
λιον, Κοράνι, 'Α γία Γραφή είναι τά κείμενα τών κλασσικών τοΰ Μαρξισμού (Μανι
φέστο κλπ.) . Αιρέσεις είναι αί παρεκλίσεις (αναθεωρητισμός, εθνικός κομμουνισμός 
κλπ.) . Ημέρα κρίσεως είναι ή προλεταριακή έπανάστασις. Βασιλεία τού Θεού ή 
Δικτατορία τού Προλεταριάτου. Είς τήν συνέχειαν τής κατηχήσεως ό κομμουνιστι
κός μύθος γίνεται πλέον ελκυστικός. Υπόσχεται τά πάντα είς τούς πάντας.' Γενικήν 
ίσοπέδωσιν, εΰκολον ευτυχίαν. Αίωνίαν ειρήνην, Βασίλειον υπεραφθονίας. "Εκαστο: 
άναλόγως τών αναγκών του. (Ούχί άναλόγως τών ικανοτήτων του) . ’Όχι κράτος μέ 
ενοχλητικούς περιορισμούς. Τελεία μαζική ευτυχία. 'Ομαδική λύτρωσή. Αύτά^καί 
άλλα πολλά ωραία διδάσκονται οί συμβιοΰντες. ’Οφείλουν νά είναι καλοί μαθηταί 
επιδεκτικοί μαθήσεως (υποβολής) . Μία αποτυχία των είς τάς «εξετάσεις» ενέχει 
σοβαράς συνέπειας (ποινάς, κάτεργα, εκκαθαρίσεις) . Κατόπιν όλων αυτών τό Αν
θρώπινον ηθικόν καταρρέει. Οί περισσότεροι άναβαπτίζονται καί αποκτούν τά: νέας
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ιδέας της κομμουνιστικής θεωρίας. Ελάχιστοι (ίσχυροΰ χαραικτήρος) παρουσιάζουν 
συμπτώματα νευρώσεως, υστερίας, ήμιπαραφροσύνης. Ουτω εδημιουργηθησαν οι άν
θρωποι τού Κ.Κ. νέοι πρόθυμοι διά την λατρείαν των νέων ιδεών. Υπηρετούν με
φανατισμόν τό Κ.Κ. ^

Διά της μεθόδου αυτής της κομμουνιστικής προπαγάνδας, τής μαζικής έκπλύ- 
σε ως εγκεφάλου, έφαρμοζομένης κατά τον σατανικόν τρόπον τής Παυλωφικής θεω
ρίας', μετατρέπονται αί μάζαι εις λεγεώνας φανατικών ψυχοπαθών. Ά π ’ αυτούς εκ
λέγονται άργάτερον τά στελέχη τών παρακομμόυνιστικών οργανώσεων και τοϋ Κ.Κ. 
οί πιστοί ύπηρέται τοΰ καθεστώτος (οί κόκκινοι φρουροί) .Αυτοί αποτελούν την νέαν 
στρατιάν τών φανατικών, τών άφωσιωμενων εις τον αδυσώπητου αγώνα οια την κα
ταστροφήν τοΰ «παλαιού» ανθρώπου και τοϋ υπέρτατου αγαθού τής ελευθέριας του.

Εις τάς άλλας κομμουνιστικές χώρας ή έκπλυσις εγκεφάλου χρησιμοποιείται, 
ευτυχώς, εις μικροτέραν εκτασιν καί εντασιν. 'Ως κύρια κέντρα εφαρμογής τής μα,ι· 
κήτ πλύσεως θεωρούνται καί είναι: τά σχολεία, αί διάφοροι οργανώσεις τής νεολαίας, 
ό στρατός, αί παρακομμουνιστικαί οργανώσεις, αί φυλακαί , τά στρατοπεΟα  ̂συγκεν- 
τρώσεως (καταναγκαστικής εργασίας) τό σοβχό,, τά κολχός, τά τάγματα εργασίας 
καί πάσαι έκ τοϋ Κ.Κ. έξαρτώμεναι οργανώσεις.

Ή  γενίκευσις τής μεθόδου διά τήν έπικράτησιν τοΰ κομμουνισμού αποτελεί διά 
την έποχήν μας μέσον αισχρόν και ανελευθερον, οπλον επικίνδυνον κα ,̂α τή, αξιο
πρέπειας τοϋ ελευθέρου ανθρώπου. Κατ’ αυτής τής απαίσιας καί ύπουλου ένεργείας 
οφείλει νά άγωνισθή ό ελεύθερος άνθρωπος, εντός καί εκτός τοΰ κομμουνιστικού στρα
τοπέδου. Φορεύς τοΰ κινδύνου είναι δ κομμουνισμός, ή νέα αυτή ιδεολογία, δ μύθος μέ 
τό έλκυστικόν περιεχόμενον καί τά μαγικά παραγγέλματα (καταργησις τής εκμε- 
ταλλεύσεως ανθρώπου από άνθρωπον κλπ.) . Η αντιστασις κατά τής διαδοσεως τοΰ 
μύθον πρέπει νά γίνη σύνθημα δλων τών ελεύθερων ανθρώπων. Η διάσπασις τής 
προσωπικότητας τοϋ ανθρώπου οιά τής επικίνδυνου επινοησεως τής εποχή, μα, πρέ
πει νά άποφευχθή. Καί προς τούτο όφείλομεν πάντες νά άγωνισθώμεν. Ό κομμουνι
σμός είναι καί άπεδείχθη καί έκ τών πραγμάτων ουτοπία. Απο τής εποχής τής επι
βολής τής δικτατορίας τού προλεταριάτου έν Ρωσία παρήλθον πεντήκοντα έτη. Τό 
πέρασμα εις τήν κομμουνιστικήν αταξικήν κοινωνίαν τής ευτυχίας δεν έπραγματο- 
ποιήθη ακόμη. Ά ντ’ αυτής οί πολέμιοι τοΰ κράτους, έδημιούργησαν τό σημερινόν 
ύπερκράτος τής Ριοσίας υπό τό βαρύ πέλμα τού όποιου ο προλετάριος πολτοποιείται.

Ή  τακτική δθεν τής κομμουνιστικής προπαγάνδας ήτο, είναι καί θά είναι επι
κίνδυνος. Έφαρμόζουσα τήν Παυλωφικήν μέθοδον πλύσεως τοΰ έγκεΚράλου, αυξάνει 
τήν υποβολιμότητα τών ατόμων καί τά υποχρεώνει εις τον ενστερνισμόν ιδεών καί 
πεποιθήσεων έκ διαμέτρου αντιθέτων προς τάς παλαιας των. Η προκλητική αυτή 
αλλαγή τής προσωπικότητος χρησιμοποιείται δι’ ’όλους τούς σκοπούς τής κομμουνιστι
κής προπαγάνδας (άνακριτικούς, πολίτικους κλπ.) . Το λεκτικόν και αλλα έρεθίυμα- 
τα τής προπαγάνδας αποτελούν ίδιον σύστημα σηματοδοτήσεως κατά τού νευρικού συ
στήματος τοΰ ανθρώπου καί ενεργούν ώς συνηρτημένα αντανακλαστικά. Γενικώς διά 
τής μεθόδου αυτής, έν συνδυασμφ καί προς άλλας σατανικάς καί άνελευθέρους ενερ
γ ε ί ς ,  ή ήγεσία τού διεθνούς κομμουνισμού επιδιώκει τήν δημιουργίαν τού (νέου) 
ανθρώπου, τού σοβιετικού ανθρώπου, τοϋ κομμουνιστοΰ, δστις κατά τήν θεωρίαν του 
αποτελεί τό «θέλημα» τής 'Ιστορίας.

Ή  μελέτη τού δλου θέματος όδηγεΐ ασφαλώς εις τήν οίκτράν διαπίστωσήν δτι, 
ή κομμουνιστική ψυχολογία στηρίζεται εις τάς θεωρίας τού Παυλώφ μέ_ αποτέλεσμα 
νά άπορροφάται άπό'τήν Φυσιολογίαν, άποδεχομένη έν τή βάσει τό Μαρξικόν δόγμα, 
καθ’ ο τά κοινωνικά φαινόμενα ερμηνεύονται διά τοΰ Ιστορικού υλισμού. "Ολαι αί 
ψυχικαί λειτουργίαι, κατά τό περίφημον δόγμα τού Μαρξισμού, ερμηνεύονται ώς
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αντανακλάσεις της εξωτερικής υλιστικής καί μόνον πραγματικότητος καί ώ- ποοι 
=ντα μηχανικών νευρικών λειτουργιών. Ό ψυχισμός είναΤμία ίδιόττς Γ ς  κατ’ Τ ο ,  
Lpo-ov ,ΰλΤ?· Είναι δηλαδή 1ν τή ούσία Φυσιολογία (νευρικοί άντιδρά-
χ λ α σ ΐώ ν Γ  Δ ιΓ -^ εΡ Τ"μφωνω? πρ6ί τήν Παυλω? » Φ  θεωρίαν περί άνα-
_ ' "λ V Α Lr̂  καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τών ΙΙαυλωφικών νόμων, δύνα- 
τα κατα την κομμουνιστικήν θεωρίαν καί τακτικήν νά διαμορφώνεται κατά βούλησ·,
α?νθοΤου°υ ^ Ρώπ°υ καί· ^ ' έλέγχεΧα; 6 * * “ *  αύτοϋ κόσμος. Ή  συνείδησις τόϋ 
καΠ δία7/ο7 “ ζ επγ)ρεα*ε; τον άντιθέτως ή κοινωνική υπαρξίςΑου
ειδήσεως^ου ^ ^ η ρ '-ό τ -η ς  του καθορίζει τό περιεχόΑον τής συν-

δ-ίνθ7άΠ 1 τ*"°τ* 7 V°“ ά Ωά σ -μα ,κ“1 έΧτ0ς πΡα’ΥΦ5<'τικότη τος. Ό κομμουνισμός άπε- - ιχ θ η  πέρα ως πέρα καθαρα ουτοπία (ανεφάρμοστος) . Προσπαθεί νά καταπίεσα
1 * 7 : ;  ” · " ν9 ί ν5ί  * *  Ι*>Κ ϊ  Vi ,6 ίξ ,ν ,γ ν - ίνν , ^
S L a / ?  - " 5 ή iro p ta  ζϊώνων,  ίΙ ν „  ίν  φ ,.,,ό ,κννν t o
.ςαλειφιν cXEt ε,νθα εμφανίζεται καί αναπτύσσεται ό υγιής πολιτισμός. Ό άνθρω-

προαγεται με την ανάπτυξιν του κριτικού νοός, ήτις είναι καί ή μεγίστη κατά- 
α ιη ,ι ,  του ελεύθερου ανθρώπου. Είναι ή μόνη ασφαλής οδός οδηγούσα εις τήν δια
φοροποίησή του ανθρώπου άπό τήν μάζαν, ήτις είναι φαινομενον προσωρινόν καί 
εξωτερικόν. Πρεπει να πιστεύσωμεν, άνευ ενδοιασμών, δτι τά άποτελέσματα τής άντι- 
ατομιστικης μα^οποιητικής κομμουνιστικής προπαγάνδας δεν είναι σταθερά καί μόνι-
5 f ‘ I *  , StVX;  *0W fxal ^ερχομένων. Ό πολιτισμός μας είναι μία πορεία 
απομαςικοποιησεως οηλ. εξατομικεύσεως καί έξανθρωπισμοΰ τού ανθρώπου. Διά τήε 
παιοοίας, τής β-ελτιώσεως τών όρων τής ζωής, τήν άναγνώρισιν τών δικαιωμάτων 

J α '·°'1ΑΟυ; 0 άνθρωπος εξελίσσεται εις πρόσωπον, αότόνομον ατομικήν αξίαν. 'Ο 
κομμουνισμός αντιτάσσεται εις τήν σταθεράν αυτήν πορείαν τού πολιτισμού τίΤ ?,·>- 
θρωποτητος. Π προπαγάνδα του τρέμει τό σκεπτόμενον άτομον. Θέλει μάζα' όν>ου- 
φανατισμενας άγέλας. 1 κ '

Ή  διαφώτισίς μας οφείλει νά κατάδειξη αυτήν τήν αντιδραστικήν ουσίαν τού 
Κομμουνισμού καί τήν κατωτερότητα τής προπαγάνδας του. ’Οφείλει νά ύποβοηθή- 
ση^ην αναπτυξιν τής έλευθέρας κριτικής σκέψεως. Νά άποκαλύπτη καθημερινώς τήν 
αντίθεσην τής κομμουνιστικής προπαγάνδας πρός τήν αλήθειαν καί τήν πραγματικό
τητα. Η κομμουνιστική θεωρία δεν αντέχει εις τήν κριτικήν καί τον διάλογον ’Α 
μήν λησμονώμεν τό λεχθέν ύπό τού Α. Λίνκολν: «Μποοεΐ κανείς νά έξαπατήση λίγου- 
Ανθρώπους γιά πάντα ή όΊους τούς ανθρώπους γιά λίγο' αλλά νά έξαπατήση όλους 
τους ανθρώπους καί γιά πάντα, αυτό δεν γίνεται ποτέ». Συνεπώς τό εγχείρημα τού 
κομμουνισμού νά έξαπατήση ολόκληρον τήν άνθριυπότητα, διά πάντα, είναι καταδι
κασμένο ν εις αποτυχίαν.
, ^ ισι,εύω , οτι τά εκ τής μικράς αυτής μελέτης μου συμπεράσματα θά βοηθήσουν 

τον αναγνώστην νά άντιληφθή σαφέστερον τό μέγεθος τής απάτης, ήτις λέγεται κο 
μουνισμός· Εις τόν αιώνα μας πρέπει ό κομμουνισμός νά λογοοοτήση' πρέπει νά γί- 
νη ή δίκη του' πρέπει νά καταδικασθή είς τήν συνείδησιν όλων τών ‘ανθρώπων -ό τ ι 
δέν είναι ό δρόμος τού μέλλοντος, είναι τό άφύσικον καί άπάνθρωπον κατασκ-’ίασμα 
τής ανθρώπινης ιστορίας.

Ό ύπεράνω ημών έναστρος ουρανός καί ό έν ήμΐν ηθικός νόμος δέν δύνκνται νά 
πολεμηθώσιν άπό τήν νομοτέλειαν τού υλισμού. Τό πνεύμα θά έπικρατήση διά πά
τος’ ή Ολη θά ύποταχθή είς αυτό. Αυτή είναι ή μόνη ’Αλήθεια. Αυτήν καλούμεθα 
νά ύπηρετήσωμεν. "Ας τό πράξωμεν όθεν μέ πίστιν, ώς αρμόζει είς τούς δημιουργούς 
τού Ελληνοχριστιανικού ιδεώδους. Ή  εποχή μας τό επιτάσσει καί είναι κατάλληλος 
όσον ποτέ άλλοτε. ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟ ΠΟΥΑΟ Σ  '
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I'
ΕΧ ΟΦΕΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΙΣ ΚΑΤΑΡΙΈΪΣΕ2Σ TOV KOMMOVKISTOSIMMOPI Π-Μ Ο ).

— ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΜΟΓΝΊ ΣΤΟΣΪΜΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟ
ΜΕΑ ΤΟΓ ΓΡΑΜΜΟΓ. — ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑI ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΓΝIΣΤΟΣ,ΓΜΜΟΡI'J ΩΣ
— ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ «ΕΠΙΦΑΝΩΝ» ΑΡΧΙΚΟΜΜΟΓΧΙΣΤΟΣΓΜΜΟΡΠΏΝ ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΞΓΔΕΑΣ, ΠΡΕΚΕΤΕΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ κ .λ .π .)  · ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΙΣ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟΝ Α1ΙΡΙΛΙ01 ΜΑΊΌΓ 101-

ΝΙΟΓ 1949.

Λ/1 Ε ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ τοϋ Απριλίου 1949, ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός ήρχισε να 
^  παρουσιάζη καταφανή σημεία πλήρους καταρρεύσεως. Αί προσπάθειαι τής Ελ
λάδος καί ή αμερικανική βοήθεια, ή έκ τοΰ Δόγματος Τροΰμαν παρεχόμενη, εϊχον 
αποδώσει θετικούς καρπούς. ’Αλλά ή εκ τού Συμμοριτοπόλεμου κατάστασις είχε δη
μιουργήσει δραματικά προβλήματα εις τήν Ελλάδα, άναφορικως μέ τάς τεράστιας 
έκτάσεως καταστροφάς καί ίδια μέ το μέγα θέμα των συμμοριοπληκτων. Κατ επίση
μον άναικοίνωσιν τοΰ υπουργείου Κοινωνικής ΙΙρονοιας, οί συμμοριόπληκτοι καθ ά/ια- 
σαν τήν χώραν καί μέχρι τού Μαρτίου 1949 άνήρχοντο εις 7 Ο 6. Ο 9 2, αί πυρ- 
ποληθεϊσαι δέ καί λεηλατηθεισαι οίκίαι ύπερέβαινον τάς 1 Ο 3. Ο Ο 0. Οί αρι
θμοί αυτοί, ώς καί οί έκ των εμπρησμών καί άνατινάξεων σχολείων, εκκλησιών, δη
μοσίων κτιρίων, αμαξοστοιχιών, υδραγωγείων, γεφυρών κλπ. θά άνήρχοντο κατα 
πολύ περισσότερον μέχρι τέλους Αύγουστου 1949, δτε δ κομμουνιστοσυμμοριτισμός 
θά συνετρίβετο δλοσχερώς καί ή Ελλάς θά ήρχιζε τήν άνόρθωσιν των ερειπίων της.

"Ηδη ή Βαλκανική Επιτροπή, άπδ τής 5ης Μαρτίου 1949, εϊχεν έκφράσει τάς 
ανησυχίας της εις τον Ο.Η.Ε. διά τήν τραγικήν κατάστασιν τών Ελλήνων συμμοριο- 
πλήκτων. Τήν έχαρακτήριζεν ώς «μέγα ανθρωπιστικόν σφάλμα» καί έζήτει τήν έ- 
πέμβασιν όλων τών πολιτισμένων Εθνών. Αλλά ή Ελλάς, όμοϋ μετά τών έκ τών 
άλλων καταστροφών σοβαρωτάτων προβλημάτων της, θά αντιμετώπιζε καί τούτο, δ- 
πω; πράγματι τό άντιμετώπισεν, έν τώ μέτρω τών δυνατοτήτων της καί έκ τής βοή
θειας τών συμμάχων προς αυτήν Χωρών.

Κ α τ α  ΤΑΓ ΠΡΩΤΑΣ ημέρας τοΰ Απριλίου, ίσχυραί κομμουνιστοσυμμοριακαί 
δυνάμεις είσήλθον εις τήν "Ηπειρον άπό τήν Αλβανίαν καί ήρχισαν νά καταλαμβά
νουν'διαρκώς θέσεις εις τον Γράμμον. Τά πρώτα συγκροτήματα, δυνάμεως άνω τών 
4.000 μαχητών, είσέδυσαν τάς νυκτερινά: ώρας τής 1ης προς 2αν Απριλίου καί κα
τέλαβαν ώρισμένας δχυράς θέσεις εις τήν περιοχήν Άσημοχώρι — Στράτσανη — 
Κάντσικον — Θεοτόκος· Έπρόκειτο γενικώς τής άπδ ήμερων άναμενομένης· μεγάλης 
κομμουνιστοσυμμοριακής έπιθέσεως εις τον τομέα Βορειοδυτικής Μακεδονίας καί Η 
πείρου, τήν όποιαν αί πρώται πληροφορία’, εφερον ώς μέλλουσαιν νά έκδηλωθή κατά 
τήν νύκτα τής 25ης Μαρτίου καί ή όποια δεν έξεδηλώθη τότε, διότι άπέτυχεν ή προσ-
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40cta του  ̂συμμοριακου συγκροτήματος Νοτίου Ελλάδος, όπως ένεργήση άντιπερι- 
ΊΤ ? ΐ  a 'l° lT1S π1Ρ!°Χ̂ ζ Τζουμέρκων — ’Αχελώου προς Μακρυνόρος καί ’Άρταν.

, ^ ;  ,7·ς W 3S 6i0C προπαρασκευής πυροβολικού εις τήν περιοχήν τοϋ δρους'Βίτσ-
Γ ^ Λ ν Γ Α πεΡ^ παΓ - ^ ζί 7'αθέσεως ^p6s ’Αλεβίτ5αν- άπεκροΰσθ-,; δέ μέ σημαντικά ~ΧθΡον απώλειας. Ταυτοχράνως, αί Έθνικαί Δυνάμεις συνεπλάκησαν μέ ίσχυ- 
ρας κομμουνιστοσυμμοριακάς δυνάμεις εις τήν περιοχήν του Γράμμου καί συγκεκρι
μένου, εις την περιοχήν του Ιίαμενικ — Άλεποχωρίου, δπου οιεισέδυσαν έξ Αλβα
νία ,. Αι κομμούνια,οσυμμοριακαί αύταί δυνάμεις, ύπερβαίνουσαι τάς 4.000 μαχητών 
ως προελεχθη, άνασυνεκροτήθησαν καί έξωπλίσθησαν διαρκοΰντος τοϋ Μαρτίου ε -  
διάφορους άνεφοοιαστικούς σταθμούς τής ’Αλβανίας ύπό τήν έπίβλεψιν αξιωματικών 
"ων βαλκανικών κομμουνιστικών χωρών καί τής Ρωσίας, είχε δέ παρατηρηθή δτι επί 
αρκε^τας ημέρας μετεκινοϋντο εις μεγάλας φάλαγγας αυτοκινήτων, κατά τρόπον έπι- 
-ικακ^ν, απο 11ρε_>;,ας μέχρι καί πέραν των πρός τήν Κόνιτσαν σημείων- τής Έλ- 

ληνοαλοανικής μεθορίου, πρός τον σκοπόν τής παραπλαινήσεως των Εθνικών Δυνά
μεων περί τοΰ  ̂ακριβούς σημείου τής έπιθέσεώς των. Τά αυτοκίνητα ταϋτα έκινοϋντο 
πην νύκτα με αναμμένα τά φώτα καί συχνά ύπερέβαινον τον αριθμόν τών έβόομήκοντα. 
* Γ,^πι ΜΑήΡα=Ι άλλου, προ τής μεγάλης αυτής νέας κομμουνιστοσυμμοριακής 
επιθεσεως^ εφθανον παρ’ αύτομόλων πληροφορίαι, ότι εις τό αλβανικόν ' έδαφος ανα
συγκροτείτο ή ταξιαρχία «επίλεκτων» πρώην Ύψηλάντη, άνεφοδιαζομένη δΓ δλμων 
και πυροοολικοΰ, δτι αντικαθίσταντο αί γυναίκες εκ τών μαχίμων δυνάμεων, δτι διε- 
Λυον,ο τα διάφορα εις τό αλβανικόν καί γιουγκοσλαβικόν έδαφος έμπεδα έκπαιδεύ- 
σεως.συμμοριτών καί δτι τά στελέχη αυτών συνεκρότουν νέας ταξιαρχίας επίλεκτων, 
αι ο̂ποΐοα ανεφωδιάζοντο οι’ δλμων, πυροβόλων καί λοιπών συγχρονισμένων υλικών 
και εφοδίων. Επίσης ύπήρχον πληροφορίαι, δτι οί κομμουνιστοσυμμορϊται ένίσχυον 
τας οχυρώσεις περιοχής τοϋ όρους Βίτσι. Τό τελευταΐον τοϋτο, έν συνδυασμψ μέ πολ- 
λας ^αλλας πληροφορίας, εδραίωσε τήν πεποίθησιν εις τήν ηγεσίαν τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, δτι κύριον ̂ σημεΐον κρούσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών δέν ήτο ή περι
οχή τοϋ Βίτσιου, άλλ’ άλλο νοτιοδυτικώτερον αυτού, πρός τήν περιοχήν τού Γράμ
μου, ή καί ;,έραν ^αυτής. Εληφθησαν ώς έκ τούτου δλα τά μέτραί καί διετάχθησαν αί 
απαραίτητοι κινήσεις τών Εθνικών τμημάτων, αί όποΐαι έκρίθησαν άναγκαϊαι διά 
τήν κατασυντριβήν τής κομμουνιστοσυμμοριακής προσπα/θείας έν τω καταλλήλψ τό- 
πψ καί χρόνω. Έν τψ μεταξύ μέλη τοϋ κλιμακίου τού Ο.Η.Ε. είδοπριηθέντα, παρηκο- 
λούθησαν τάς επί  ̂ τού αλβανικού εδάφους κινήσεις καί κατετοπίζοντο επί τής απρό
κλητου πλέον αλβανικής συνεργασίας εις τήν νέαν κατά τοϋ εδάφους μας επιβουλήν 
τών ξενοδούλων οργάνων τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τών μετ’ αυτών συνεργαζομένων ξένων 
στοιχείων.

Ια  οαΐχοίρ/]σαντα τ /jy [χεγαλ'^ν επιθεσιν αο|χμουνισχοσυρΐ{χοριαχα συγχροτή|χαχα 
άπετελοΰντο έκ 4 ταξιαρχιών, ήτοι τής 137ης υπό τον Σακκιάν, τής 139ης υπό τόν 
Παπαοημητρίου, τής 157ης υπό τόν Παλαιολόγον καί τής 159ης ύπό τόν Βασιλάραν. 
Εις ένίσχυσιν τούτων έφθασαν από τής Γης ’Απριλίου καί τρεις άλλαι ταξίαρχίαι έκ 
τής περιοχής ΙΙρεσπών: ή 103η ύπδ τόν Βολάνην, ή 109η ύπό τόν Φωκάν καί'ή τών 
«επίλεκτων», κυρίως Νοφιτών υπό τον Ιψηλάντην. Τά εθνικά στρατεύματα τούς 
ύπεδίχθησαν_όπως ήρμοζεν, άντεπιτεθέντα μέ ηρωισμόν. Καί. τήν 4ην ’Απριλίου ύπό 
τοϋ Γ.Ε.Σ. έξεδίδετο τό ακόλουθον ανακοινωθέν επί τής νέαΐς σοβαράς καταστάσεως: 

«’Από διημέρου σοβαρός αγών διεξάγεται εις περιοχήν Άσημοχώρι — Στράτσα- 
νη Καντσικο Θεοτόκος (Ν. Δ. Γράμμος) . Δυνάμεις πλέον τών 4.000 κομμου- 
νιστοσυμμοριτών (έξ ών τά 2) 3 από τό Βίτσι διά τοϋ αλβανικού έοάφους, άνευ' τη- 
ρήσεως τών προσχημάτων) , είσέδυσαν μέ βάσιν κυρίως τό άλβανικόν έδαφος καί προσ-
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βάλλουν το πλευράν τής ήμετέρας διατάξεως είς τήν περιοχήν Γκολιο —
Πύργος -  Γύφτισσα -  Ταμπούρι, άπό τής νυκτός τής 1ης προς 2αν Απριλίου, 
Κατά το διήμερον μέχρι σήμερον χρονικόν διάστημα, οί κομμουνιστοτυμμορι.αι «οε 
χοντο ενισχύσεις φΐφανώς έκ τής ’Αλβανίας. Τα ήμέτερα τμήματα αμύνονται, ο_ν > 
Ενισχύσεις εγκαίρως εΐσήλθον καί εισέρχονται εις τον αγώνα Ορωσαι επιθετικά, - 
Σηααντικά τμήματα περιελθόντα προσωρινώς είς τον εχθρόν ανακατεληφθησαν. - 
άπώλειαι είναι σοβαραί'εκατέρωθεν. Ό άγων εξελίσσεται με αμειωτον σφοορό.η .κ->.

Μέχρι καί τής 8ης ’Απριλίου συνεχίζετο ασυνήθους αγριότητας άγων, μ̂  ε̂υ 
ρεΐαν συμμετοχήν τής ελληνικής αεροπορίας ή οποία εσφυροκόκ-. τα, θέ^ε., .ο υ 
έρυθρών εισβολέων- At φάσεις τού άγώνος αύτοΰ υπήρςαν εν πολλοις έναλλασσομ 
ναι, δεδομένου δτι οί κομμουνιστοσυμμορΤται ετροφοδοτοΰντο διαρκώς με νεα δυνα- 
αεις από τήν ’Αλβανίαν. ’Αλλά τα τμήματα του Εθνικού Στρατού, τα όποια εφθανον 
καί έρρίπτοντο είς τήν μάχην, δέν ήργησαν να μεταβάλλουν την κατασ,ασιν και υ 
άνατρέώουν τά σχέδια τού έχθροϋ. Ούτω τήν 9ην Απριλίου, υστέρα απο σκληρά 
πλήγματα καί βαρείας απώλειας οί κομμουνιστοσυμμορϊται περιήλθον^είς κα.αστασι; 
άμύνης. Τήν 11ην ’Απριλίου, μέ τήν εξοχον συμβολήν του πυροοολικου και .ης αερυ 
πορίας, άνετράπησαν λυσσώδεις αντεπιθέσεις των κομμουνιστοσυμμοριτων και επε,ευ- 
χθη σοβαρά προώθησις είς τον τομέα τού Ινάντσικου. Σκληροί τοπικοί άγων*, οξ α _ 
λου είς τον δυτικόν καί ανατολικόν Γράμμον καί άπόκρουσις επιθεσεως κατα **  
Πύργου τής Στράτσιανης έδραίωσαν τάς θέσεις των ’Εθνικών Δυνάμεων μ^χρι κα 
τής έπομέντς, 12.4-1949, δτε μετέβαινεν είς τον χώρον των μαχών και παρηκολου- 
θει προσωπικούς τάς επιχειρήσεις ταύτας δ ίδιος δ ’Αρχιστράτηγος αείμνηστος Λύ

σανδρος Παπάγος.
Νέας προόδους έσημείωσαν at Έθνικαί Δυνάμεις τήν 13ην καί_ 14ην Απριλίου 

κατόπιν σκληρών αγώνων είς τούς τομείς Ινάντσικου και Πυρσογιαννης. Ιην l bT,v 
’ Δποιλίου άπεκρούσθη σοβαρά έπίθεσις τής 103ης κομμουνιστοσυμμοριακης ταξιαρ
χίας, ή όποια δρμηθείσα έκ Βίτσιου — πρός διενέργειαν αντιπερισπασμού^ — προσ
έβαλε τό Άμύνταιον. Ό ’Εθνικές Στρατός κατεοίωξεν άπηνως την τα,ιαρχιαν αυ .η , 
τήν 19ην ’Απριλίου δέ έξεδίδετο τό άκόλουθον άνακοινωθέν του Γ.Ε.^. επι της τρο
μακτικής πανωλεθρίας τών εισβολέων: , „ , ,

,Ή  καταδίωξις τής 103ης κομμουνιστοσυμμοριαικής ταξιαρχίας, η οποία προσε-. 
βάλε τό Άαά ταιον καί προσεπάθει νά διαφυγή προς τό Βίτσι, συνεχισθη καθ ο λ ψ  
τήν νύκτα καί τήν ήμέραν τής χθες (18-4.1949) είς τάς περιοχάς Ιαύοσι, Δροσο
πηγής καί είς τάς άνατολικάς κλιτϋς τού Βέρνου. Αί έξακριοωθείσαι άπώλειαι των 
κομμούνιστοσυμμοριτών άνέρχονται: νεκροί εύρεθεντες μέχρι στιγμής 312, συλλη- 
φθέντες 93. Δέν υπολογίζονται οί τραυματίαι. Περισυνελέγησαν έν δ λ ψ 2 αντιεροπο 
ρικά πυροβόλα, 5 δλμοι τών 81 χλμ, 11 δλμοι των_ 60 χλμ., 8 πολυβόλα, 31^όπλο-
πολυβόλα, 316 τυφέκια, 47 ατομικά αυτόματα, 215 αντιαρματικοί γρονθοι και πα-
σης φύσεώς άλλα υλικά. Άνευρέθησαν ωσαύτως 70 έμφορτα κτήνη κλπ».

A  I Ε1ΙΙΤΓΧΕΙΣ έκκαθαριστικαίι επιχειρήσεις είς τόν Γράμμον τήν 15ην καί Ι6ην 
’Απριλίου, Ιφερον τήν κατάληψιν τού Κάντσικου καί τήν πανωλεθρίαν τών κομμούνι- 
οτοσυμμοριτών είς τήν περιοχήν τής Θεοτόκου, ένθα κατεμετρήθησαν 165 νεκροί και 
66 συλληψθέντες ή παραδοθέντες. Είς άλλας επιχειρήσεις καί οή εις τήν περιοχήν 
Βουλγαρελίου, ένθα κυρίως έδρα ή ταξιαρχία Γιώτη, αί άπώλειαι τών κομμουνιστο- 
συμμοριτών μόνον κατά τήν 17ην — 18ην ’Απριλίου άνήλθον είς 280 νεκρούς καί
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συλληφθεντας. Την 20ην Απριλίου δ απολογισμός των απωλειών των εισβολέων, 
υστέρα από είκοσαημερον σκληρόν αγώνα εις τήν περιοχήν Γράμμου, άνήλθεν εις 
λίαν «ρομακτικα επίπεδα. Οϋτω: Ή  ταξιαρχία «επίλεκτων» του Ύψηλάντη, από 
τήν άρχικην δύναμιν των 815 άνδρών, τήν 6ην ’Απριλίου ήρίθμει 375 καί τήν 
19ην·.. ουδέναι!, του «ταξιάρχου» καταφυγόντος τραυματίου εις ’Αλβανίαν. Ή  τα
ξιαρχία Βολάνη, ή οποία όπως καί τοϋ Ύψηλάντη είσέβαλεν έξ ’Αλβανίας, από τήν 
αρχικήν δύναμιν των 850 άνδρών κατήλθεν εις... 120. Ή  ταξιαρχία Παλαιολόγου, 
απο τήν αρχικήν δύναμιν 400 άνδρών, κατόπιν των επιχειρήσεων εις τάς λυσσώδεις 
αυτής επιθεσεις κατα τής Θεοτόκου άπέμεινε μόνον μέ 30 άνδρας, δ δέ «ταξίαρχος» 
εκλήθη εις άπολογίαν άπό το «γενικόν άρχηγεΐον» τοϋ «Δημοκρατικού Στρατού»... 
Καί ή ταξιαρχία Φωκά, έναντι τής αρχικής δυνάμεως 300 άνδρών, τήν 19ην ’Απρι
λίου ήρίθμει μόνον 150..·

Παρά τάς τεράστιας άπωλείας των, οί κομμουνιστοσυμμορΐται δεν έξεβλήθησαν 
τοϋ μεγάλου όρεινοΰ δγκου Γράμμου καί Βίτσι κατά τήν φάσιν αυτήν. Ένισχυθέντες 
παντοιοτρόπως μέσω ’Αλβανίας, ήδυνήθησαν ν·ά παραμείνουν μέχρι καί τοϋ Αύγού- 
ετου 1949, δτε έλαβε χώραν τό οίκτρον τέλος τών ξενοκινήτων καί αιμοσταγών έγ- 
κληματιων καί ή χώρα άνέπνευσεν, ώς θά είδωμεν εν συνεχεία.

*+ *

^  ΙΣ ΤΑΣ 1 ΠΟΑΟΙΠΟΓΣ περιοχάς τής χώρας καί διαρκοΰντος τοϋ τριμήνου ’Α
πριλίου — Μαΐου — ’Ιουνίου 1949, δ κομμουνιστοσυμμοριτισμός ύπέστη καίρια πλήγ
ματα-καί τά διάφορα διαμερίσματα έξεκαθαρίσθησαν τό εν μετά τό άλλο. ΑΙ άπώ- 
λειαι τών κομμουνιστοσυμμοριτών μόνον κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ ’Απριλίου, 
κατ’ έπίσημον άνακοίνωσιν τοϋ Γ-Ε.Σ. τής 19 - 4 - 1949 άνήλθον εις τούς εξής άρι- 
Ομούς (εξαιρούμενων τών προαναφερθέντων περιοχής Γράμμου —- Βίτσιου:

Πελοπόννησος: » 194 » 290 » 6
Νήσοι Αιγαίου: » 8 » 1 » —
Στερεά Ελλάς: » 115 » 19ήί » 35

Θεσσαλία: » 67 » 170 » 20
’’Ηπειρος: » 209 » 96 » 5

Δυτική Μακεδονία: » 195 » 69 » 4
Κεντρική Μακεδονία: » 51 » 23 » 14

’Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: » 83 » 61 » 5
Σ ύ ν ο λ ο ν : » 852 » 906 » 89

Αί επιχειρήσεις εις τήν Πελοπόννησον ειχον λήξει κατά κύριον λόγον τήν Ιην 
Μαρτίου 1949, ώς εϊδομεν, πλήν δ κομμουνιστοσυμμοριτισμός δεν έπαυσε νά δέχεται 
σφοδρά πλήγματα καί εκεί μέχρι τοϋ ’Ιουνίου. Αί «χαριστικαί βολαί» έδόθησαν τήν 
23ην ’Ιουνίου 1949, δτε εφονεύοντο εις μέν τον Ταΰγετον δ αιμοσταγής άρχισυμμορί- 
της Ξυδέας, εις δέ τήν υψηλοτέραν κορυφήν τοϋ Πάρνωνος δ επίσης αιμοσταγής άρ- 
χισυμμορίτης Πρεκετές. Έπρόκειτο περί τών ερυθρών δαιμόνων οί όποιοι άπό τοϋ 
1947 διέπραξαν άσυλλήπτου φρικαλεότητος σφαγάς, εμπρησμούς καί οηώσεις, ήγού- 
μενοι δλων σχεδόν τών επιθέσεων εναντίον πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων τών πε
ριοχών Άχαΐας, ’Αρκαδίας, Μεσσηνίας καί ’Ηλείας. ΕΙδικώς, δ Ξυδέας ηγείτο τών 
άλλεπαλλήλων επιθέσεων κατά τών Σωτηριάνικων, τής πόλεως τών Καλαμών, τής 
Ζαχάρως, τών Καλαβρύτων, τής Δημνιώτισσας καί τών φυλακών Σπάρτης καί Γυ- 
θείου, υπήρξε δέ δ αυτουργός τής κοίτακρεουργήσεως 33 χωροφυλάκων. Τό πτώμα 
του μετεφέρθη εις Καλάμας τήν 6ην μ·μ. ώραν τής 12.6.1949, ήμέραν Κυριακήν.



1S2. Χαραλ. Σταμάτη

Εις τήν Ρούμελην τήν οποίαν, έλυμαίνετο δ ασύλληπτου έγκληματικοτητος 
άρχισυμμορίτης Διαμαντής, ηγούμενος της II κομμουνιστοσυμμοριακής μεραρχίας, 
αί έκκαθαριστικαί επιχειρήσεις ειχον κρίνει την τύχην των έκεΐ κομμουνιστοσυμ- 
μοριτών από των μέσων Απριλίου. Την 18ην ’Απριλίου καί πρός αντιπερισπασμόν 
των μαχών του Γράμμου, διενηργήθη σφοδρά κομμουνιστοσυμμοριακή επίθεσις, ύπο 
αυτόν τούτον τον Διαμαντήν, κατά της κωμοπό-λεως τοΰ Λιδωρικίου. Η επίθεσις ηρ- 
χισε οι’ ισχυρών δυνάμεων την 12ην νυκτερινήν, έξηκολούθησε δέ μέχρι τής 6ης 
πρωινής' τής επομένης, οτε- αί λυσσώδεις εφορμήσεις έκάμφθησαν προ τής σθεναράς 
άντ;στάσεως τών ’Εθνικών Δυνάμεων καί οί έπιτεθέντες άπωθήθησαν εις τάς υπώρειας 
Γκιώνας—Βαρδουσιών. Οί κομμουνιστοσυμμορΐται, μη δυνηθέντες νά γίνουν κύριοι 
τής κωμοπόλεως, ενέπρησαν άρκετάς οικίας καί άπήγαγον μικρόν αριθμόν ομήρων- 

Σφοδραί μάχαι διεξήχθησαν καθ’ δλην την περίοδον ’Απριλίου Μαιου εις πε- 
ριοχάς Γκιώνας, Βαρδουσιών καί Παρνασσού, εναντίον τού άποσκοποΰντος κάθε δυ
νατόν αντιπερισπασμόν συγκροτήματος Διαμαντή. Την 17ην Μαιου, αί άπο τού 
Καρπενησιού άπώλειαι τών κομμουνιστοσυμμοριτών Ρούμελης άνήλθον εις 721 νε
κρούς καί 1.314 αιχμαλώτους. Λήγοντος τού Μαίου καί μέ αποτελεσματικήν συμβο
λήν τής αεροπορίας καί τού πυροβολικού, ο Εθνικός Στρατός προσεοαλεν εις Γκιω- 
ναν τον κυρίως όγκον τής συμμορίας Διαμαντή, κατανεγκών σοβαρωτάτας απώλειας 
καί εξοντώσας τά κυριώτερα στελέχη αυτής. Μεταξύ τούτων και ο «πολιτικός -«πίτρο- 
πος» τής II μεραρχίας Κ· Παιναγιώτου, ό αιμοσταγής διοικητής τάγματος «Παπούας» 
(Ν. Διένης, καθηγητής Γυμνασίου καί παλαιόν στέλεχος τοΰ Κ.Κ.Ε.) ν.λπ. Εις τάς 
εν συνεχεία εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις Ρούμελης άνευρέθησαν καί διελύθησαν πλει- 
στα «νοσοκομεία» τών κομμουνιστοσυμμοριτών, μεταξύ Τυμφρηστού καί Ευρυτανίας 
οέ άνευρέθησαν 80 πτώματα ομήρων φρικτώς παραμορφωμένα, δεμένα δΓ άλύσεων 
καί σχοινιών...

Τήν 13ην ’Ιουνίου, κατόπιν εντατικής καταδιώξεως τών ύπολλειμμάτων κομ- 
μουνιστοσυμμοριτισμοϋ εις τήν Ρούμελην, εξωντώθη εις περιοχήν Τυμφρηστού καί ό 
άρχισυμμορίτης Λώλος. Καί τήν 21ην ’Ιουνίου εληγεν τό μαρτύριον τού λαού τής 
Ρούμελης διά τής έξοντώσεως καί αυτού τούτου τού αιμοσταγούς Διαμαντή. Τό έκτα
κτον ανακοινωθέν τού Γ.Ε.Σ., ύπό ημερομηνίαν 21.4.49, έπληροφόρει τον ελληνικόν 
λαόν διά τών εξής:

«Ό αίμοβόρος άρχισυμμορίτης Διαμαντής, ό διοικητής τής ΙΙας συμμοριακής 
μεοαρχίας, δ όποιος επί τριετίαν κατεδυνάστευε τήν ορεινήν Στερεάν Ελλάδα και 
εβύθισε ταύτην εις τό πένθος, καταδιωκόμενος κατά πόδας ύπό τών ’Εθνικών Δυνά
μεων έφονεύθη σήμερον κατά συμπλοκήν εις περιοχήν Β.Α. Μαρμάρων Στερεάς Ελ
λάδος. Ούτος ώνομάζετο ’Αλεξάνδρου ’Ιωάννης, καταγόμενος εξ Άγόριανης Παρνασ- 
σί-δο'ς. Έγεννήθη τό 1912, διέμενε δέ συνήθως εις Έπτάλοφον Παρνασσίδος. Γραμ- 
ματικαί γνώσεις: Φοιτητής Νομικής. Κατά τήν κατοχήν: Καπετάνιος τάγματος καί 
βράδύτερον συντάγματος Δημητρίου (Νικηφόρου). Μετά τήν κατοχήν: ’Εμφανίζεται 
τό πρώτον τον ’Ιούλιον 1946, ηγούμενος 30μελούς συμμορίας ώς συναρχηγό* μέ τον 
Καραιλίβανον- Έπετέθη ή έλεηλάτησε κατά καιρούς τά χωρία: Στρωμνή, Μουσουνί- 
τσα, Κροκύλειον, Μαυρολιθάρι, Γραβιά, Δάφνη, Λιόωρίκιον κλπ. Τον Φεβρουάριον 
1947 τον εύρίσκομεν αρχηγόν αρχηγείου Παρνασσίδος μέ τον βαθμόν τού άντισυνταγ- 
ματάρχου Πεζικού- Τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1948, διά διατάγματος τής ΙΙ.Δ.Κ. προ- 
ήχθη εις υποστράτηγον καί ελαβε τήν διοίκησιν τής ΙΙας κομμουνιστοσυμμοριακής 
μεραρχίας, παραμείνας μέχρι σήμερον εις τήν διοίκησιν ταύτην. Ητο έπικεκηρυγμε- 
νος διά τής ύπ’ άριθ. 52 άποφάσεως ’Επιτροπής Δημοσίας ’Ασφαλείας αντί 6.000. 
000 δραχμών. Έπρόκ,ειτδ περί κομμουνιστοΰ, δυναμικού, μορφωμένου μαρξιστικώς,
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εύγλώττου, συνδυάζοντος το θάρρος μέ τήν φοόνησιν. Δέν έςετίθετο ευκόλως εις κιν
δύνους»...

Ό εξοντωθείς άρχισυμμορίτης ήτο από τά πλέον βασικά στελέχη τοΰ κομμουνι- 
στοουμμοριτισμοΰ, τό άνευρεθέν δέ καί κατασχεθέν, μεγίστης σημασίας άρχεΐον του, 
άπησχόλησεν επί μήνας τον τύπον των Αθηνών.

**

^  Ε ΤΑΣ ΑΓΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ διεξήχθησαν αί έκκαθαίριστικαί επιχειρήσεις καί 
εις τούς ’υπολοίπους τομείς τής χώρας κατά τήν ίστορουμένην περίοδον (’Απρίλιος —■ 
Ιούνιος 1949) . Εις τήν Θεσσαλίαν, καίρια καί συντριπτικά πλήγματα των Εθνικών 
Δυνάμεων έπέφερον τό ολοκληρωτικόν σχεδόν τέλος τοΰ εκεί κομμουνιστοσυμμοριτι- 
σμοΰ από τών μέσων ’Ιουνίου. Εις τήν Βορειοανατολικήν Ελλάδα, ίσχυραιί κομμουνι- 
στοσυμμοριακαί δυνάμεις, έπιχειρήσασαι περί τά τέλη ’Απριλίου νά προσβάλουν κα- 
τωκημένα κέντρα τής περιοχής Σερρών, άπωθήθησαν καί καταδιωκόμενα είσήλθον 
εις Βουλγαρίαν· Σφοδραί έξ άλλου μάχαι εις τήν περιοχήν Κομοτηνής από τής 20ης 
’Απριλίου καί, έξ ίσου σφοδραί μάχαι εις τήν περιοχήν Μεταξάδων Διδυμοτείχου, 
οπού μεταξύ 18ης — 23ης Μαΐου κατεμετρήθησαν 354 νεκροί, τραυματία.', καί συλ- 
ληφθέντες — άπέληξαν εις τήν κατασυντριβήν τών ερυθρών επιδρομέων καί πανι- 
κόβλητον φυγήν τών υπολειμμάτων τούτων εις τό βουλγαρικόν έδαφος. ’Από τής 24ης 
’Απριλίου, ισχυρά τμήματα τοϋ ’Εθνικού Στρατού διέβησαν τον Σαραντάπορον καί 
κατέλαβον δεσπόζοντα σημεία εις τον τομέα τοΰ Γράμμου. Τήν ΙΟην Μαΐου, παρά 
τά' έ λ λ η ν ο β ο υ λ γ  α ρ ι κά σύνορα έξεκαθαρίσθη ή περιοχή τοΰ Άγιάστρου καί κατελή- 
φθησαν αί ώχυρωμέναι θέσεις τής «Γραμμής Μεταξά». Οί φεύγοντες κομμουνιστοσυμ- 
μορΐται είσήλθον καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν εις τήν Βουλγαρίαν, άνευ τηρήσεως 
τών προσχημάτων, έκ τής οποίας εβαλλον εκ τοϋ ασφαλούς κατά τών Εθνικών Δυ
νάμεων μέχρι αρχών τοΰ ’Ιουνίου.

Εις τό ανατολικόν Μπέλλες σοβαραί μάχαι τών ’Εθνικών Δυνάμεων, κατά τοΰ 
εκεί δγκου τών κομμουνιστοσυμμοριακών συγκροτημάτων, είχον ώς αποτέλεσμα τό 
νά φονευθοΰν μόνον τήν 9ην προς ΙΟην Μαΐου 81 καί νά συλληφθοΰν άνω τών 100 
ληστοσυμμορΐται. Οί διαίσιοθέντες διέφυγον καί εδώ εις τό βουλγαρικόν έδαφος.

Μεγίστην άπογοήτευσιν έδοκίμασαν εις τήν Μακεδονικήν γήν οί άργότερον συγ- 
κεντρωθέντες καί έπιτεθέντες κατά τού Πετριτσίου κομμουνιστοσυμμορΐται- Κατεμε- 
τρήθησαν, από 1ης — 3ης ’Ιουνίου, 210 νεκροί καί 66 συλληφθέντες, ένψ οί τραύ
μα τίαι άνήλθον εις 280. Μεγίστην επίσης άπογοήτευσιν έδοκίμασαν, εις τήν Μακεδο
νίαν καί περί τά μέσα ’Ιουνίου, τά έπιτεθέντα κατά τοΰ Σινιάτσικου κομμουνιστοσυμ- 
μοριακά συγκροτήματα. Άπεκαλύφθη οτι επί κεφαλής τών συγκροτημάτων τούτων- 
ήτο δ Βούλγαρος Μαλένκος ή Μαλένκωφ, στενός συνεργάτης τού Κάλτσεφ...

Εις τήν ’Ήπειρον, πλήν τοΰ Γράμμου, σκληραί μάχαι διεξήχθησαν καί εις τήν 
περιοχήν Τζουμέρκων μεταξύ 18ης καί 20ης ’Απριλίου. ’Άλλαι σοβαραΐί μάχαι δι- 
εξήχθησαν διαρκοΰντος τοΰ Μαΐου καί έναντίον τών συγκροτημάτων Γιώτη καί Πε
τρίτη, μέ εύρεΐαν συμμετοχήν τής ελληνικής αεροπορίας, εις τήν περιοχήν Ιουλίου 
καί άλλαχοΰ.

’Από τής νυκτός τής 28ης Μαΐου, σφοδροί αγώνες διεξήχθησαν εις τήν περιο
χήν Γράμμου — Βίτσιου. Ή  συμμοριακή έπίθεσις ύπεστηρίζετο υπό πυκνοτάτου πυ- 
ρός πυροβολικού καί άντιεροπορικοΰ, άρχομένου δέ τοΰ ’Ιουνίου καί λόγο) νέων ενι
σχύσεων εξ ’Αλβανίας έπραγματοποιήθη τεραστία συγκέντρωσις κομμουνιστοσυμμο- 
ριακοΰ πυρός. Μόνον από 6 — 9 Ιουνίου εφθασαν εις Κρυσταλλοπηγήν, έξ Άλβα-
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νίας.-περί τά 190 αυτοκίνητα μέ παντοειδές πολεμικόν υλικόν διά τούς κομμουνιστο- 
τυμμορίτας. Ες άλλου, εις Βίτσι Ιφθασαν κατά τά ίδιον χρονικόν διάστημα 600 πε
ρίπου ΤσάμηΟες, έκπαιδευθέντες εις ’Αλβανίαν, ώς καί άνω των 500 Άνατολικογερ- 
μανοί «εθελονταί»· Ό Εθνικός Στρατός τούς ύπεοέχθη όπως ήρμοζεν καί, ενώ συνε- 
χι,ετο αδιάκοπος ή ές ’Αλβανίας ένίσχυσις, Ιπέτυχεν εντός τοΰ Ιουνίου βαθεΐαν 
διείσουσιν εις τον τομέα τοΰ Κεντρικού Γράμμου.

Κ  AT’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΓΝ Γ.Ε.Σ. τής 4ης ’Ιουνίου 1949, αί άπώλειαι τών κομμου- 
νιστοσυμμοριτών κατά μήνα Μάϊον άνήλθον εις τά εξής επίπεδα (περιοχαί Β ' καί 
Γ' Σωμάτων Στρατού) :

Α ' Περιοχή Β ' Σώματος Στρατού:
Νεκροί 538, συλληφθέντες 703, παραδοθέντες 755.
Λάφυρα; 6 δλμοι τών 2 Εντσών καί 3 τών 3 ίντσών, 6 πολυβόλα, 36 οπλοπολυ

βόλα ,28 αυτόματα, 303 τυφέκια, 4 ασύρματοι κλπ.
Β ' Περιοχή Γ' Σώματος Στρατού:
Νεκροί 446, τραυματία: 400, συλληφθέντες ή παραδοθέντες 415. Πολεμοφόδια: 

2 ορειβατικά πυροβόλα, 110 πολυβόλα καί οπλοπολυβόλα, 212 αυτόματα, 631 τυφέ
κια, χιλιάδες ναρκών, χειροβομβίδων, βλημάτων όλμων καί φυσιγγίων.

Κατ’ άλλην άνακοίνωσιν Γ.Ε.Σ- τής 17ης ’Ιουνίου 1949, αί άπώλειαι τών κομ- 
μουνιστοσυμμοριτών κατά τούς 4 πρώτους μήνας τοΰ 1949, άνήλθον εις 15.271 άν
τρας. Ή  κομμουνιστοσυμμοριακή ούναμις, άρχομένου τοΰ Μαίου 1949, ύπελογίζετο 
εί.ς 19.880 μαχητάς. Λήγοντος τοΰ πρώτου εξαμήνου 1949, αί άπώλειαι άνήλθον εις 
19.142, ή ούναμις δε τών κομμουνιστοσυμμοριτών ύπελογίζετο εις 17.800 μαχητάς.

ΑΙ ΕΝ ΑΚΟΜΗ στοιχεΐον τής ίστορουμένης περιόδου: Την 6ην ’Απριλίου 
1949, ο ραδιοφωνικός σταθμός τών κομμουνιστοσυμοριτών άνεκοίνωσεν δτι ή ψευδο- 
κυβέρνησ'ις άνεσχηματίσθη, μέ συμμετοχήν καί δύο Νοφιτών, ήτοι τοΰ Πασχάλη Μη- 
τρόφσκυ, προέδρου τής Ν.Ο-Φ., ό όποιος άνέλαβε το «ύπουργεΐον Επισιτισμού», καί 
τόΰ Σταύρου Γκότσια, ό όποιος άνέλαβε τήν «Διεύθυνσιν ’Εθνικών Μειονοτήτων τοΰ 
υπουργείου Εσωτερικών» (Σημ. Συν: Είδος υφυπουργείου Εσωτερικών», γνωστού 
οντος δτι «υπουργός ’Εσωτερικών» εις τήν ψευδοκυβέρνησιν τών κομμουνιστοσυμμο- 
ρίτών ήτο ό Β. Μπαρτζιώτας) . Ό «ανασχηματισμός» αυτός τής άνευ έδρας ψευδοκυ- 
βερνήσεως, μέ συμμετοχήν τών δύο επιλέκτων τής Ν.Ο.Φ., άπετέλεσεν εν ακόμη βή
μα πρός τον έκβουλγαρισμόν τοΰ Κ.Κ.Ε·

ΧΑΡΑ Λ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΕΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕ τον πεθερό του Δ. Χρηστάκην ή Τσαούνην, ό Γ· Νικολαΐ- 
'-ΤΒ στο χωριό Καλή Γιαννιτσών, για κτηματικές διαφορές.

ΕΤΡΑϊ ΜΑΤΙΣΕ με μαχαίρι στήν κοιλιά τον Γεράσιμον Κοζανίδην, δ πα
τέρας του Π· Κοζανίδης, γιατί πήγε στό σπίτι μεθυσμένος τά μεσάνυχτα.

~  ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ χασίς συνελήφθησαν στό Βόλο οί Γρ! Ματζαφλέρης 
καί Λ. Παπαοημητρίου.

— ΕΚΛΕΨΕ αυτοκίνητο ν από γκαράζ της όόοϋ Κωλέττη καί Μπενάκη, δ Χο. 
Χουλιαράς, 2Γ ετώιν, που συνεληφθη άργότερον άπό την 'Υπηρεσίαν ’Αμέσου Δρά- 
σεως της ’Αστυνομίας.

— ΧΑΣΙΣ κατείχαν οί σερβιτόροι Γ. Τριανταφυλλόπουλος καί Σ. Άναστόπου- 
λος, οί όποιοι συνελήφθησαν στήν Άνθούπολι.

“ ΕίιΗΠΑΤΗΣΕ τον ανήλικον Β. Θέον καί τοΰ άπέσπασε 500 δραχμές δ Κ. 
Σουλοπουλος, σεσημασμένος κακοποιός, δ όποιος καί συνεληφθη·

Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ ίερόδουλος Ά γγ . Ούσταμπασίδου κατεδικάσθη από τό αυτό
φωρον πλημμελειοΟικεΐον εις 20μηνον φυλάκισιν γιατί, κατά τις συναντήσεις της με 
πελάτες σέ διάφορα ξενοδοχεία, έπαιρνε άπ’ αυτούς τά χρήματά τους γιά νά τά κατα
θέτη στό θυρωρεΐον, δπως δήθεν ώριζεν δ κανονισμός καί εξηφανίζετο.

— ΕΤΡΑΙ ΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι στό στήθος την Δέσποινα Πεδιαιτάκη, στήν 
Παλαιά Κοκκινιά, δ Εμμ. Μπαρμπούνης, λόγω οικογενειακών διαφορών, καθ’ δσον 
τό θΰμα είναι σύζυγος τοϋ γυναικαδέλφου του.

— Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ των φοιτητριών Πηνελόπης Βαδιάκη καί ’Άνναις Βότση 
στή Θεσσαλονίκη, άνεκαλύφθη καί συνελήφθη από την ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης! 
Είναι δ Άγγελάκης Γ., κάτοικος Θεσσαλονίκης.

— ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς συνελήφθησαν από την Γενικήν ’Ασφάλειαν 
Πειραιώς, ήτοι: Στ. Άγγελίδης, Ν. Καραβανάς, Δ. Καραβανάς, Χρ. Χασαπάκης, 
Ίω· Γαβριηλίδης, Κ. Ιναζέπης, Θ. Μιχαηλίδης, Σωτ. Τσαντούλης, Στ. Νενετάκης, 
Ν. Σκλίβερος, Έλ. Δουρδουμάς καί Κωνσταντίνα Καραβανά. Διέφυγον οί Ά ντ. 
Καμπύλης καί Χαρ. Δουκάκης, οί όποιοι μετέφερον τό χασίς από τήν Μακεδονία. 
“Ολοι αυτοί αποτελούσαν σπείρα, πού διέθεσε περίπου 10 κιλά χασίς στον Πειραιά. 
Τό χασίς τό έφερναν από τήν Τουρκία καί τήν Μακεδονία.

— Η ΚΛΕΙΙΤΡΙΑ Ε.Κ., 15 ετών, φιλοξενηθείσα στό σπίτι τοΰ Γ. Φορτζίνη, 
στό Χαϊδάρι, έκλεψε 10-500 δραχμές.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Σ. Κοσκινάς συνελήφθη γιατί έκλεψε άπό τό σπίτι τής Α. 
Βουλγαρίδου, οδός “Ελλης 12, 3.000 δραχμές.

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΑΙ ’Ιωάννης Παπαντωνίου, Δ. Νικητόπουλος καί Εύάγγ. 
Χαμαράτος, συνελήφθησαν άπό τήν ’Ασφάλεια Πειραιώς γιά τις ακόλουθες διαρρή
ξεις πού είχαν κάμει στήν Κηφισιά, ήτοι: α) στήν βίλλαί τής Μυρσίνης Βλαχάκη, 
έπί τής όοοΰ Άρτέμιδος, άπ’ οπού άφήρεσαν χρυσά νομίσματα καί τιμαλφή, άξίας
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130.000 δραχμών, β) στην βίλλα τής Γ. Μαδιτάκη, απ’ οπού άφήρεσαν τιμαλφή 
αξίας 30.000'δραχμών, γ) στην βίλλα τής Abe. θεοφιλοπούλου, απ’ δπου άφήρεσαν 
κοσμήματα άΕίας 5.000 δραχμών· Παρεπέμφθησαν στον Εισαγγελέα. __ <

‘ __Η ΑΠΑΤΕΩΝ άθιγγανϊς 'Ολυμπία Σκεμπανοπούλου άπέσπασε δια τής με
θόδου τής μαγγανείας δραχμάς 6.000 καί μίαν λίραν από την Σοφίαν Μάρτη, κά
τοικον όδοΰ Σπάρτης 143.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Χρ. Μπακογιάννης συνελήφθη από το Ζ’ Παράρτημα 
’Ασφαλείας ’Αθηνών για πολλές διαρρήξεις καί κλοπές σε σπίτια καί σε κα.αυιή- 
ματα. "Ομολόγησε 21 κλοπές καί διαίρρήξεις απ’ αυτές.

-  ΕΚΑΨΕ το σπίτι τοΰ αδερφού της Ευαγγέλου ή οιανοητικώς^άνάπηρη ’Αγ
γελική Σηβανή, στό χωρίο Σκρίπερο Κερκύρας. Έκάησαν διάφορα ζώα, πού ήσαν 
στο στάβλο.

— ΔΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ τοΰ νόμου «περί προστασίας τού εθνικού νομίσματος» 
συνελήφθησαν οί Άνάργ. Καρδάσης, Έδουάρδος Νταλάρας καί Μιχ· Λογοθέτης.

— ΕΚΛΕΨΕ το περιεχόμενο προθήκης καταστήματος επί τής οδού Μητρο- 
πόλεως, ό Γ. Χαϊμανάς, ό όποιος κατεδικάσθη από τό Δικαστήριον εις φυλάκισιν
ενό: έτους. , .

— ΔΓ ΕΚΒΙΑΣΜΟΝ τού γιατρού Ν. Τσαγκάρη, συνεληφθη ο Σ. Αναστασια-
δης, υπάλληλος τοΰ νοσοκομείου «Δυόνυσος».

— ΟΙ ΚΛΕΠΤΑΙ πορτοφολίων Ιταλοί Μάριο Τζοβάτα καί Μικελε Μελακόζα 
συνελήφθησαν επ’ αύτοφώρω, ενώ άπεπειρώντο να άφαιρέσουν το πορτοφόλι επιβάτου, 
μέσα σέ τρόλλεϋ τής γραμμής Πατησίων — ’Αμπελοκήπων. "Ομολόγησαν 2ο κλο
πές άφ’ δτου ήρθαν στην ’Αθήνα, την 23.10.1967.

— Ο ΑΠΑΤΕΩΝ, διά τής εκδόσεως έφημερίόος, Π· Κοίδης ή ΚρΜερός κατε
δικάσθη εις 4 ετών φυλάκισιν. Είχεν Ιξαπαΐτήσει 11 άτομα από τά όποια εισέπραξεν 
840.000 δραχμές.

— ΣΠΕΙΡΑ μαστροπών άνεκαλύφθη από την Γενικήν Ασφάλειαν Αθηνών, 
πού άπετελειτο από τάς: 1) Τασίαν Μπαλαφούτη, 2) Βούλαν Άντωνούλη, 3) Ελε- 
να Άραάνη, 4) Μαρίαν Χαραλαμποπούλου, 5) Λίτσαν Βλάμη, 6) Μαίρην Βασιλο
πούλου! 7) Μαίρην Γκιώνη, 8) Μ. Παναγιωτάκη, 9) Αίκ. Παναγοπούλου, 10) Έλ. 
Βόλτα, 11) Στάσαν Μπόμπη, 12) Νίκην Τριαντάφυλλου καί 13) Έμμ. Λαζανάν.

__ΑΠΑΤΕΣ διά τής μεθόδου εκδόσεως αδειών οικοδομής διέπραξαν οί Ν. Φω-
τόπουλος, Κ. Μπάκας, Στυλ. Ευαγγελιστής, Π. “Ανθής, Π. Πέτρου καί Άθαν. Χαλ
βατζής, οί όποιοι συνελήφθησαν από τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν Πειραιώς. Είχαν έκ- 
δόσει τό 1967 135 άδειες οικοδομής.

—ΔΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ τής αίδοϋς (ασέμνους επιδείξεις) συνελήφθη ό Ιν. Ευ
στρατίου, έτών 26.

__ ΚΛΟΠΗΝ μοτοποδηλάτου έκαμε εις Ν. ’Ερυθραίαν ό συλληφθείς ανήλικος
Μ. Π. , _ , r

__ Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Κ. Αουλουδάκης συνελήφθη εις Πειραιά γιατί οιεπραςε
πολλές διαρρήξεις σέ αρτοποιεία, από τις όποιες ώμολάγησε δέκα. Άφήρεαε πάνω 
από 25.000 δραχμές·

__ ΑΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ εις πορνείαν κατεδικάσθησαν εις φυλάκισιν 13 μηνών
οί αδελφοί Νικ· καί Ά λέξ. Αουκίδης, διότι εξώθησαν εις διαφθοράν Ιδέτιδα νέαν.

— ΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΝ κοινής γυναικός κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 10 
μηνών ό Γ. Σαββίδης ό όποιος εξεμεταλλεύετο κοινήν γυναίκα μέ τήν όποιαν είχε 
συνδεθή αίσθηματικώς.

Ν.Α.
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(Σ υνέχεια  άπό τό ύπ* άριθ. 351 τεύχος)

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ αλφαβητικήν σειράν
Τοϋρμερ ’Ιω σ ή φ .

Πάροδος της όδοΰ Μπακνανά 3, ατό «Δουργούτι».
Ό Ιωσήφ Τοΰρμερ, Γερμανός ζωγράφος, περιηγήθη ~ή-ν Ελλάδα καί έξέδωκε 

λευκώματα) με διάφορες απόψεις των Αθηνών.

Τουρναβίτου Π ανταζή.

Πάροοος τής πλατείας 'Αγίων Σωμάτων, στην ομώνυμη συνοικία.
'0  Πανταζής Τουρναβίτης, καθηγητής τής ’Ακαδημίας τοΰ Βουκουρεστίου, 

εξέδιοκε λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης.

Τράϊμπερ Ε ρρίκου.

ΙΙάροόος τής όδοΰ Άκομινάτου 62, κοντά στον «“Αγιον Παύλον».
Ο Ερρίκος Τράϊμπερ (1796 — 1882) , Γερμανός φιλέλλην ίατράς, συμμετέσχε 

τοΰ ’Αγώνος ώς χειρουργός- ’Από του 1835 προήχθη εις αρχίατρον καί άνέλαβε τήν 
γενικήν δργάνωσι τής υγειονομικής υπηρεσίας τοΰ στρατοΰ.
Τράκα Κόμνα.

Πάροδος τής όδοΰ Τήνου 15, κοντά στή στάσι «Κεφαλληνίας» τής όδοΰ Πα
τησιό} ν.

Ό Κομνάς Τράκας (1786 — 1840) , άπό τήν Άγόριανη τής Φθιώτιδας, οπλαρ
χηγός τοΰ 1821, μετά τήν άπελευθερωσι ελαβε τον βάθμόν τοΰ χιλιάοχου. Άπέθανε 
τό 1840. ' "

Τράλλεων.

Πάροδος τής όδοΰ Ηρακλείου 106, στή «Λαμπρινή» Πατησίων.
Πρόκειται γιά τήν αρχαία πάλι τής Μ. ’Ασίας στήν Λυδία, κοντά στό σημερινό 

Άϊδίνιον, τής οποίας σώζονται τά ερείπια. Κατά τούς αρχαιότατους χρόνους εκαλεί
το Λάρισα, βραδύτερου δέ άπωκίσθη υπό Άργείων καί 'Θρακών (Τραλλίων καλού-



188 I. Ράϊκου: ‘ Ιστορικοί περίπατοι ατούς δρόμους των Αθηνών

μένων) , από τούς οποίους ελαβε καί την ονομασίαν, 
προάστια των Ά&ηνών) ·

(Συνώνυμη οδός υπάρχει

Τραπεζουντίου Κυριάκου.
Πάροδος τη; όδοΰ Χαρ. Τρικούπη 98, κοντά στή στάσι «Καλλί'δρομιου». ( 
Ό Γεώργιος Τραπεζούντιος, φιλόλογος καί συγγραφεύς, γεννήθηκε στο Ηρά

κλειο τής Κρήτης τό 1395. Έδίδκξε την ρητορική καί την φιλοσοφία στην Φλωρεν
τία καί στή' Ρώμη. Πολυμερής καί πολυγραφώτατος, άπέθανε, σέ βαθύτατο γήρας, 
τό 1486 στή Ρώμη.

Τραπεζοΰντος.
Πάροδος τής όδοΰ Παπαόιαμαντοπούλου 85, κοντά στον κιν) φο «Ά λέξ».
Ή  Τραπεζοΰς, αρχαία πόλις τής Μ. ’Ασίας, κοντά στον Εΰξεινο Πόντο, ίδρυθη 

τό 756 π X υπό Σινωπέων καί ήταν έδρα τής ομωνύμου αυτοκρατορίας των Ινομνη- 
νών, ή όποια Εδρύθη τό 1204. μετά την κατάλυσι τού Βυζαντινού Κράτους. (Συνώνυ
μη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Τραυλαντώνη ’Α ντω νίου.

Πάροδος τής όδοΰ Σκιάθου 114, στή συνοικία «Ινολιάτσου».
Ό  ’Αντώνιος Τραυλαντώνης, λογοτέχνης καί εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στο 

Μεσολόγγι τό 1867. Διετέλεσεν έκπαιιδευτικός σύμβουλος καί έγραψε ηθογραφικά 
διηγήματα καί μυθιστορήματα, τά όποια διακρίνει ψυχολογική διεισδυτικοτης, ηθο
γραφική δεξιοτεχνία καί ώμος ρεαλισμός, δ όποιος, πολλές φορές, προΟιδ ι̂ ι,ην μ-- 
λαγχολική διάθεσι τού συγγραφέως. Ή  άψογη δημοτική τήν όποια χρησιμοποιεί 
προσθέτει στά γραπτά του εύλυγισία καά χάρι- Άπέθανε τό 1942. (Συνώνυμη οΟος 
υπάρχει στοϋ Ζωγράφου) .

Τρελώνη Έδουάρδου.
Συνέχεια τής όοοΰ ’Αμφιτρίτης (Κρίσσης 75) ,κοντά στον «"Αγιο 'Θωμά» τής

’Άνω Κυψέλης. , ,
Ό  Έδουάρδος Τρελώνυ (1792 — 1881), Ά γγλος φιλέλλην, επολεμησε μαζί 

μέ τον Όδυσσέα Άντροΰτσο τού όποιου τήν ομομήτριο άδελφή Ταρσίτσα ελαβεν ώς 
γυναίκα. Μετά τον θάνατο τού Άντρούτσου, διέμενε μέ τήν γυναίκα του καί τήν 
οικογένεια τού Άντρούτσου στο Κηρύκειον άντρο, οπού ύπέστη φονική έπίθεσι, τραυ- 
ματισθείς σοβαρά. "Οταν έθεραπεύθη, έφυγε στήν Κεφαλληνία καί μετά ^τήν Α γ 
γλία, δπου καί άπέθανε.

Τρεμπεσίνας.
Πάροδος τής όδοΰ Δυρραχίου 77, κοντά στον «"Αγιο Σπυρίδωνα» Σεπολίων.
Ή  Τρεμπεσίνα, δρος τής Άλμανίας κοντά στον Άώο ποταμό, έχει ύψόμ. 1923. 

Κοντά στις νότιες υπώρειες του σχηματίζεται ή στενωπός τής Κλεισούρας.  ̂Κατά 
τήν διάρκειαν τού έλληνοϊταλικοΰ πολέμου 1940 — 1941 στις κύριες κορυφές τής 
Τρειιπεσίνας, ελαβον χώραν σκληρές μάχες, οί όποιες είχον ώς αποτέλεσμα τήν κα- 
τάληψιν υπό τού Ελληνικού Στρατού (31.1.41) ολοκλήρου τής περιοχής. (Συνώνυ
μη όδός υπάρχει στο Περιστέρι καί τό Ψυχικό) .

(Σ υνεχίζετα ι)
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' Τπό του κ . Ν. Α.
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θαλασσα, κοντά στήν Πικροδάφνη ατό Π. Φάληρο, λόγω ντεραπαρίσματος·
—ΝΕΚΡΑ ή Εύστρατία Βουγιούκαί τήν οποίαν παρέσυρε το Ι.Ν. 112408, με 

οοηγό τον I. ΙΙτναγοπουλο, στή λεωφόρο Β. Φρειδερίκης 'Αγίων ’Αναργύρων.
— ΓΡΑ1 ΜΑ ΓΙΣΜΕΝΟΙ ό άρχιφύλαξ I. Κωνσταντίνου της Άμεσου Δράσεως 

καί ό οδηγός τοϋ Ι.Χ. 244604 φορτηγού αυτοκινήτου, όταν τό Ι.Χ- 260032, με 
οοηγό τόν Μηνά Γαλάνη, παρεξέκλινε τής πορείας του παρά τήν παραλιακήν λεω
φόρον τού ΕΔΕΜ καί έπεσε πάνω στά θύματα.

—ΑΦΗΡΕ'ΘΗ δριστικώς ή άδεια δδηγήσεως αυτοκινήτου τοΰ Γ. Δελή, γιατί, 
γενόμενος υπαίτιος τραυματισμού, εγκατέλειψε τό θύμα του αβοήθητο.

—Κατά τήν Στατιστική τροχαίων δυστυχημάτων, τόν μήνα Αύγουστον 1967, 
συνεβησαν εις δλην τήν χώραν 1.336 τροχαία ατυχήματα κατά τά όποια! εφονεύθη- 
σαν 94 πρόσωπα, έτραυματίσθησαν βαρέως 276 καί ελαφρώς 1.547, ενώ κατά τόν 
ίδιον μήνα των ετών 1966, 1965 καί 1964 τά οδικά τροχαία άτϋχήματα εις τα 
σύνολον τής χώρας παρουσίασαν άντιστοίχως τά εξής αριθμητικά δεδομένα: άτυχή- 

.ματα 1.552 (κατά τά όποια υπήρξαν 80 νεκροί, 289 βαρέως τραυματία: καί 1.844 
ελαφρώς) , — ατυχήματα 1.396 (κατά τά όποια υπήρξαν 70 νεκροί, 295 βαρέως 
τραυματία: καί 1-612 έλεφρώς) — ατυχήματα 1.486 (κατά τά όποια υπήρξαν 67 
νεκροί, 279 βαρέως τραυματίαι καί 1.773 ελαφρώς) .

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Σγουρός καί τραυματισμένος βαρύτατα δ 9ετής Ν.Κολαρε- 
τάκης, δταν στό χωριό Μονή Μαλεβιζίου Κρήτης άνετράπη γεωργικός έλκυστήρ τόν 
όποιον οδηγούσε δ Γ. Κολαρετάκης καί επεσε σέ χαράδρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Χασιώτης, ετών 36, οδηγός φορτηγού, δταν τούτο συνεκρού- 
σθη επί τής δημισίας όδοΰ Μαιρίσσης — Έλασόνος μέ τό λεωφορεΐον τού 15 ΚΤΕΛ 
δδηγουμένου από τόν X. Μπαντίλην, ετών 63. Έτραυματίσθησαν καί πέντε έπιβάται 
τοϋ λεωφορείου·

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Κ. Κολογιάννης έκ Καρδίτσης, επιβάτης 
φορτηγού, τό όποιον συνεκρούσθη μέ άλλο φορτηγό στήν όδό Λαρίσης — Τρικάλων.

— ΝΕΚΡΑ ή Μαρίνα Άβραμίδου τήν οποία παρέσυρε στή λεοπφόρο ’Αθηνών 
κοντά στή στάσι ΚΕΔ τό ύπ’ άριθ. 105795 ταξί μέ οδηγό τόν Μιχ. Σαλτσίδην.

— ΦΓΛΑΚΙΣΙΣ 8 μηνών έπεβλήθη στόν δδηγό Ι.Χ. I. Αίβαν, δ όποιος οιε- 
μέλισε τόν Β. Ινασιλόπουλον στή λεοπφόρο ’Αθηνών.

— ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΈΝ τόν σηματοδότην όοοΰ Σ'πύρου Τρικούπη καί λεωφόρου 
’Αλεξάνδρας, Δ.Χ. λεωφορεΐον μέ δδηγό τόν Δ. Πάστραν δταν παρεξέκλινε τής πο
ρείας του καί έπεσε πάνω σ’ αυτόν.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 13 δταν λεωφορεΐον τού 35 ΚΤΕΛ τής γραμμής Χα
νιών άνετράπη. ’Από τά θύματα είναι βαρύτατα τραυματισμσένοι οί Δ. Δημοτάκης, 
Κ. Άρετάκης καί δ οδηγός τού λεωφορείου Έμ. Καπνισάκης.
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_  ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗ θανάσιμα δ Σ. Παυλΐνος, συνταγματάρχης εν άποστρα- 
τεία, όταν τον παρέσυρε στή λεωφόρο Κηφισίας αύτοκίνητον ύΐτό- τα. στοιχεία Δ A 
4064 μέ οδηγόν τον ’Αμερικανόν σμηνίτην Τζούλιο Τορένο, 6 οποίος καί συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Ισαάκ Άμανατίδης, εργάτης τον δποΐον «αρέϋυρε στή θέσι 
Σχιστόν Σκαραμαγκα βυτιοφόρον αυτοκίνητο μέ οδηγό τον κ. Κ. Ροοόπουλον·

_  ΝΕΚΡΟΙ 2, οί Γ. Μαργέλης καί Μπουγέσης, καί τραυματισμένος βαρύτατα 
3, οί Α. Δήμας, Δ. Σταμποΰκος καί Γ. Ραμπαζούλιας, δταν τό Ι.Χ. 253106 με οδη
γόν τον Γ. Λίβανόν στην αρχή τής όδοΰ II. Ράλλη παρεξέκλινε τής πορείας του καί
έπεσε πάνω σέ στύλο τής ΔΕΗ·  ̂ r

__ ΝΕΚΡΑ ή Ελένη Γρηγοριάδου, την όποια παρέσυρε στην Καβάλα τό Ι.Χ.
95236 μέ δδηγό τον Ε. ΙΙαράσχο. _

— ΝΕΚΡΑ ή Ευαγγελία Παπαγιάννη, ετών 4, τήν όποιαν^παρέσυρε τό I X. 
236521 βυτιοφόρο μέ δδηγό τον Ν. Πατσαντζή προ τής οικίας της επί τής οδού Γρηγ· 
Ναζιανζινοΰ τοΰ συνοικισμού Παλατιανή.

' —' ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οί Δ. Πλατιάς, δδηγός στρατιωτικού τζιπ, 1· 
Νίκος, καί δ λοχίας Παπαφωτόπουλος, επιβάτες, δταν τό τζιπ στήν ισόπεδο σιδηρο
δρομική διάβασι τού σταθμού Ρούφ συνεκρούσθη μέ τήν ύπ’ άριθ. 5 αμαξοστοιχία 
τήν όποιαν δδηγοϋσε δ Δ. Γκινάς.

— ΝΕΚΡΟΣ δ 13. Δημόπουλος, 80 ετών, τον όποιον παρέσυρεν άγνωστον αυτο- 
κίνητον στή λεωφόρο Συγγρού. 'Ο δράστης έγκαΐτέλειψε τό θύμα καί έξηφανίσθη.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε, δ Ε. Κονδύλης, δδηγός, δ I. Κοντομίχαλος. 
δ Κ. Συμεωνίδης, δ Δ· Μάκος καί δ Ν. Καρακατσάνης, επιβάτες, δταν τό Ι.Χ. 94121 
τό δποΐον δδηγοϋσε δ Δ. Παίναγιωτόπουλος, στήν δδό Ποσειδώνος παρά τήν περιοχήν 
Τζιτζιφιές παρεξέκλινε τής πορείας του, ανέβηκε στό πεζοδρόμιο καί προσέκρουσε 
σέ σταθερόν άντικείμενον.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Σταμάτης, έπιβάτης τού Ι.Χ. 222528 καί τραυματισμένος δ 
δδηγός του Θ. Ααϊνάς, πταισματοδίκης, δταν στό 22 χιλιόμετρο τής όδοΰ Άντιρρίου 
— Ίωαννίνων παρεξέκλινε τής πορείας του καί προσέκρουσε σέ στερεό αντικείμενο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Δεμίρης, δ όποιος έτραυματίσθη σέ τροχαίο δυστύχημα 
στήν δδόν Δράμας — Καβάλας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Μπολέτσης ποδηλατιστής, τον δποΐον παρέσυρεν εξω από 
τό ’Άργος τό ύπ’ άριθ. 176064 φορτηγό, μέ δδηγό τον I. Καρβελαν.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Δημ. Τρικούπης, τόν δποΐον παρέσυρε στήν ’Ακτή Μιαούλη 
τό ύπ’ άριθ. 40859 μοτοποδήλατο μέ δδηγό τόν Κ. Βούζακα.

Ν. Α.
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_ ^  Ν£Ψ Ετεί εΰχόμεθα ύγείαν καί πάσαν ευτυχίαν πρός άπαντα τά μέλτ
του Κλαόου 1 γειας. 1

< Ενημέρωσις των ήσφαλισμένων μελών του Κλάδου Υγείας επί της οίκονο-μι- 
κινησεως καΐί των πεπραγμένων του ̂ Ταμείου, κατά τους μήνας Νοέμβριον καί 

καί παροχή οδηγιών διά τήν εύρυθμοτέραν λειτουργίαν

επραγματοποίησεν:
361.102

1.312.526
1.673.628
1.113.466

560.162

1.668 Μέλη 
2.437 »

2.322

κης
Δεκέμβριον αντιστοιχώ 
τούτου».

Α) Γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  ύ μ ΐ  ν ο τ ι: 
α) Κατά τον μήνα Νοέμβριον 1967 τό Ταμεϊον 

Ε σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Αρχ.
» έκ συμ) χής Δημοσίου »

Ε ύ ν ο λ ο ν Ε σ ό δ ω ν  »
Έ  ξ ο S α »
Π λ ε ό ν α σ μ α ί

β) Κατά μήνα Δεκέμβριον 1967 μερίμνη τοΰ Ταμείου:
1) Έςητάσθησαν ι) ύπό ιατρών τής εκλογής των οίκοι 

ιι) εις ιατρεία τής εκλογής των 
ιιι) εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Ύγειον.

Υπηρεσίας τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων 
καί τον Ινλάδον Τγέίας ’Αθηνών — Πειραιώς 
(εξετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί) 

ιυ) εις ιδιωτικά εργαστήρια καί αίτρούς 
κατόπιν παραπομπής υπό τοΰ Ταμείου 
πρός παθολογικήν καί παρακλινικήν 
έξέτασιν ή θεραπείαν

2 Τπεβλήθησαν εις οδοντιατρικήν θεραπείαν εν ΙΙάτραις 
καί Κέρκυρα

3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής εκλογή
4) Είσήχθησαν εις Μαιευτήρια καί ετιεκον αί σύζυγοι

Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν
5) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής εκλογής τών μελών 6-331 συνταγαί. 
Β) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ως εχει τήν ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 120133) 1949 άπό 28.

11.1967 εγκύκλιον διαταγήν Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας (περί εγκρίσεως δα
πάνης διά τήν προμήθειαν μετεγχειρητικών όμματοϋαλίων) πρός γνώσιν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ) ΣΙΣ ΪΤΙΕΙΝΗΣ 
ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ Γ. 10 
Ά  ρ ι θ. Π ρ ω τ. Γ. 10) 120133

των

1.446

7
121
29

8.030

1)
2)

Άθήναι τή 28.11.1967 
Π ρ ό ς

Άπάσας τάς Νομαρχίας 
"Απαντα Υγειονομικά Κέντρα
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3) 'Απάσας τάς 'Υπηρεσίας Δημοσίου 
Λογιστικού Νομαρχιών

Θ Ε Μ Α :  Περί έγκρίσεως δαπάνης διά, την προμήθειαν μετεγχειρητικών όμματο-
ϋαλίων.
Έξ αφορμής παρερμηνείας έν τή έφαίρμογή τόσον έκ μέρους ένίων υπηρεσιών 

δσον καί ήσφαλισμ,ένων, της παρ. στ' ,  του άρθρου 7 του ύπ άριθ. 665) 62 Β· . 
«Περί Ύγειον. Περιθάλψεως Δημ. 'Υπαλλήλων κλπ» άναφερομένης είς̂  την προμή
θειαν μετεγχειρητικών όμματοϋαλίων εις βάρος τοΰ Δημοσίου καί εκ ταύτης επιπ ιώ
σεων εις βάρος τοΰ Δημοσίου, γνωρίζομεν τά κάτωθι:

1) Ή  ύποχρέωσις τού Δημοσίου διά την άνάληψιν τής δαπάνης προμήθειας 
όμματοϋαλίων συνίσταται μόνον διά τά μετεγχειρητικώς χρησιμοποιούμενα.

2) Εις την έννοιαν τών όμματοϋαλίων περιλαμβάνονται φακοί διά μακράν καί 
πλησίον μετά δύο σκελετών, αξίας οόχί άνωτέρας τών 150 ορχ. έκαστος, εάν καί 
έφ’ δσον δ οφθαλμίατρος κρίνει έπιβεβλημένην την ανάγκην άμφοτέρων.

3) 'Οσάκις χειρουργεΐται δ είς οφθαλμός δίκαιον είναι νά χορηγούνται δύο φα
κοί μόνον, είς διά μακράν καί είς διά πλησίον (έφ’ δσον απαιτούνται δύο)̂  μετά δύο 
σκελετών, τής δαπάνης διά τον φακόν τοΰ ύγιοΰς οφθαλμού βαρυνούσης τον ήσφαλι-
σμένον.

4) Ή εκ νέου προμήθεια όμματοϋαλίων επιτρέπεται μετά πάροδον διετίας από 
τής προηγουμένης προμήθειας, έφ’ δσον κατεστράφη ό σκελετός καί επιβάλλεται αν
τικατάστασή τών φακών.

’Απαραίτητος καπά συνέπειαν τυγχάνει ή υποβολή οεβαιώσεως τού Νοσοκομείου 
ή τής Κλινικής ένθα έλαβε χώραν ή εγχείρησις, έξ ής νά προκύπτη ή ημερομηνία 
τής έκχειρήσεως καί ποιο; δ χειρουργηθείς όφθαλμός.

5) Ή  πρώτη προμήθεια τών όμματοϋαλίων δέον νά λαμβάνη χώραν εντός τρι- j 
μήνου από τής χειρουργικής έπεμβάσεως, συμφώνως τή από 16.11.1964 γνωμοδο- 
τήσει τοΰ Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου τοΰ 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, κοινοποιηθεί- 
σης ύμιν διά τής ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 77470) εγκ. 512)3-9.65 ήμετέρας εγκυκλίου.

6) Εις περίπτωσιν έγχειρήσεως μετά τινα χρόνον καί τοΰ ετέρου όφθαλμοΰ, ή 
προμήθεια τών φακών θά γίνεται εις βάρος τοΰ Δημοσίου ούχί όμως καί ή τοιαύτη 
σκελετών, έφ’ δσον δεν παρήλθε διετία από τής αγοράς τό πρώτον.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Β. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

'Ως Πρόεδρος τον Κλάδου  ' Υγείας
ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΣΙΓΙΩ Ρ1ΌΣ
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