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Ε Θ Ν Ι Κ Α  θ  € Μ A Τ A

ΖΤΑΛΙΝΟΤΡΟΤΖΚΙΣΜΟΣ
Τού κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

^  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  αποτελεί γ ιά  το κομμουνιστικό σύστημα 
ιδεολογία^ αν μπορούμε νά κάνουμε χρήση τής λέξεως αύτής καί άρ- 
χ ιζει^κατα  τους ορθοδοξους μαρξιστάς, άπό τη στιγμή , πού θά κα
τορθώσουν ν αναπτυξουν τήν πάλη τω ν τάξεων. Ή  πάλη των τά
ξεων επομένως, η οποία αποτελεί δόγμα γ ια  τούς κομμουνιστάς, ε ί
ναι όρος ταυτόσημος μέ τον όρο επανάσταση.

Γιαυτο οι κομμουνισται αποκρούουν απόλυτα όποιαδήποτε ένέρ- 
γεια , ;ιου επ ιδ ιώ κει τη συνεργασία καί τή συγχώνευση τω ν κοινωνι- 
κών ι,αξεων γ ια τ ί αυτό καταστέλλει την κομμουνιστική επανάσταση 
στη- γένεσή της.

^Κατα τη  διαρκή λοιπον αύτή πάλη τω ν τάξεων, τή δ ια ρ κ ή  δ η λ α 
δή επανάσταση, τήν οποία οί κομμουνισται διατηρούν μέχρις οτου 
επιτύχουν τού αντικειμενικού τους σκοπού, αναπτύσσονται τά  διάφορα 
σταόια τού εμφυλίου πολέμου, ήτοι α) τό στάδιο τής προπα ρα σ κευή ς 
(συγκρότησις κομ. οργανώσεων, άπεργίες, συγκρούσεις μέ τήν άστυ- 
νομια,^ εξάρθρωση τής εσω τερικής διοικήσεως, κα τά πτω σ ις τού εθνι
κού αισθήματος καί προσπάθεια γ ιά  τή διάλυση τού στρατού), β) Τό 
στάδιο τή ς έξεγέρσεως, δηλαδή τής ενόπλου συρράξεως καί καταλή- 
ψς.(ύζ^ l /]ς εςουσιας και γ )  το στάδιο της διατηρησεως της εξουσίας 
και εςοντω σεω ς τω ν έθνικοφρόνων πολιτώ ν.

Κ α^α συνέπειαν, όταν έχουν συγκροτηθη κομμουνιστικές οργανώ
σεις^ σ ενα κράτος, υπάρχει σε λανθάνουσα κατάσταση επανάσταση 
κατά τού κράτους αύτοΰ.

Ό  Λ έω ν Δ αβίδοβ ιτς Τρότσκυ ύπήρξεν άπό τούς δυναμικώτερους 
πρω τεργάτες τής μπολσεβικικής έπαναστάσεω ς τού 1917 στη Ρ ω σ ία  
μαζί μέ τό Λένιν. ’Α λλά όταν πέθανε ό Λένιν, έπήλθε ρήξις μεταξύ
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τού Τρότσκυ καί του Σ τάλιν , πού άνέλαβε τα  καθήκοντα του Γενικού 
Γραμματέω ς του κομμουνιστικού κόμματος. Κ αι ο μεν Τροτσκυ διε- 
κήρυσσεν ότι πρέπει ν’ άκολουθήται ή φανερά επαναστατική τακτική 
στα κομμουνιστικά κόμματα τω ν διαφόρων χοίρων, και ότι η πραγ- 
ματοποίησις του κομμουνισμού δεν μπορεί νά γινη σε μια μονή χω 
ρά, άλλα διεθνώς, διά παγκοσμίου  έπαναστάσεως.

'Ο  Στάλιν ύποστήριζεν αντιθέτους, οτι μπορεί και πρεπει να επι- 
τύχη  ό κομμουνισμός στη Ρ ω σ ία  κα ί ότι «άντι τής διεθνούς κομμου
νιστικής έπαναστάσεως έπ ιτρ έπ ετα ι ό συμβιβασμός ή η συνεργασία 
μέ άλλα κόμματα ή άλλες ομάδες, όταν γ ίνω νται όπως πρεπει, έτσι 
ώστε νά μπορούμε νά βάλουμε, όποος λεει, κα'ΓΛ/ 'rnn 'δι-on mnn.ei.ouτά του ’ίδιου σημείου 
κατά  του οποίου έβάλαμε κα ί προηγουμένω ς, ακολουθουντες μοναχα 
διάφορο κατεύθυνση».

'Η  ρήξις μεταξύ του Τ ρότσκυ καί του Στάλιν πήρε τεράστια έκ
ταση καί έχρησιμοποιήθησαν καί άπό τ ις  δύο παρατάξεις μέθοδοι συ
νωμοτισμού μέ σκοπό τήν άλληλοεξόντωση.

’Έ τσ ι, 6 Τρότσκυ, άδ ιάλλακτος καί π ιστός στις αρχές του, έξω- 
ρίσθη τον ’Ιανουάριο τού 1929 στην Κ ωνσταντινούπολη, απ οπού εςα- 
κολούθησε τις επιθέσεις του κα τά  τού Ρω σικού κομμουνιστικού κόμ
ματός καί τής Γης κομμουνιστικής Διεθνούς μέ βιαιότητα.

’Αργότερα πήγε στο Π αρίσ ι όπου τό 1934 έκανε ενα συνέδριο 
άπό άντιπροσώπους διαφόρων χω ρώ ν, που ακολουθούσαν τις α,ρχες 
του, γ ιά  νά ίδρύση τήν Δη Δ ιεθνή κομμουνιστική οργάνωση.

’Αλλά ή Γ ' Διεθνής δ ιεξήγαγεν  εναντίον του άγρια πάλη, πού 
άνάγκασε τον Τρότσκυ νά πάη  καί νά έγκατασταθή στο Μεξικό απ 
όπου έσυνέχισε τήν πολεμική του κατα  τού Σ τάλιν μέχρι τής δολοφο
νίας του μέ τσεκούρι στις 20 Α ύγούστου τού 1940, μέσα στη βιλλα 
του, στο προάστιο Κ ο 'υ 'ρακαί τού Μ εξικού, όπου ειχεν έγκατασταθή.

Φ αίνεται δέ ότι καί μέσα στή Ρ ω σ ία  ε ίχε  κατορθώσει νά δημι- 
ουργήση ισχυρή άντιπολίτευση πού έργαζόταν συνωμοτικά, λόγω τής 
άσκουμένης τρομοκρατίας, αν λάβη κανείς ύπ ’ οψι του τις  περίφημες 
δίκες τω ν έτών 1935 καί 1937, κατά  τ ις  όποιες κατηγορήθησαν ως 
Τροτσκιστές, σαμποταριστές, εχθροί τού λαού καί προδότες τής κομ- 
αουνιστικής έπαναστάσεως, οί πρω τεργά τες αύτής, οί όποιοι καί κα- 
τεδικάσθησαν σέ θάνατο, έκτελεσθέντες άμέσο^ς, όπως είναι ό Καμέ- 
νεφ, ό Ζηνόβιεφ, ό Ρ άντικ , ό Σοκολνίκω φ , ό στατάρχης Τουχατσέφ- 
σκι, ό Μπουχάριν καί πλε ΐσ το ι άλλοι.

Τώ ρα θά διερωτηθή ’ίσ ω ς κανείς, τί. σημασία έχει γ ιά  μάς ή δια
μάχη μεταξύ τού Στάλιν κα ί τού Τρότσκυ, άφοΰ καί οί δύο είναι έν
θερμοι οπαδοί τού κομμουνισμού, άνεξαρτήτω ς αν ό ένας πιστεύει οτι 
ό κομμουνισμός δέν μπορεί νά έφαρμοσθή σέ ένα μόνο Κράτος, ό δέ 
άλλος διακηρύττει καί επ ιχ ε ιρ ε ί τό άντίθετο ;
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Για τα  αστικά Κ ράτη, είνα ι φανερό ότι πλέον επικίνδυνος π ρ έ 
πει να Οεωρήται ό Τροτσκισμός ό ό πο ιος άπροκάλυπτα διακυρύττει 
ότι επιδιώ κει την εφαρμογή του κομμουνισμού διεθνώς καί ότι δεν 
πρόκειται νά περιορισθή σε το π ικ ές  επ ιτυχ ίες, όπως χαρακτηρίζη, 
την εφαρμογή του κομμουνισμού σ’ ένα ή δύο Κράτη.

Π ρέπει όμως νά ξαίρουμε ότι κ α τά  βάθος καί ό Στάλιν καθώ ς 
και οι μεταγενέστεροί του προς τον ’ίδιο άντικειμενικό σκοπό κατευ- 
θύνεται, προς τό διεθνιστικό κομμουνισμό δηλαδή, άλλ’ άκολουθεΐ 
άλλο δρόμο.

Ο Στάλιν προσπαθούσε νά στερεώ ση πρώτα τον κομμουνισμό 
στο Ρωσικό Κ ράτος, όπου κατω ρθώ θη  νά έπικρατήση ή κομμουνιστι
κή επανάσταση καί νά καταλάβη  τήν εξουσία, μέχρις ότου προπαρα- 
σκευάση τό έδαφος καί δημιουργήση τ ις  άπαραίτητες προϋποθέσεις 
γ ιά  μιά γενική έξόρμηση τού διεθνούς κομμουνισμού.

Δεν έπαψε δηλαδή κ ι’ αύτός ν’ άποβλέπη  στο όνειρο τής έφαρμο- 
γής τού κομμουνισμού σ’ όλο τον κόσμο, διεθνώς δηλαδή, όπω ς 
άκριβώς ώραματίσθη καί δίδαξε ό Μ άρξ.

Τούτο άλλωστε άποδεικνύετα ι κα ί άπό τήν τακτική , τήν ο
ποία άκολούθησε τόσο, στήν εσ ω τερ ική , όσο καί στήν εξωτερική π ο 
λιτική τής Έ νώ σ εω ς Σ οσ ια λ ισ τικ ώ ν  Σ οβ ιετικώ ν Δημοκρατιών, τής 
οποίας τις κατευθύνσεις έδινε ό ίδ ιο ς  ώ ς άπόλυτος κύριος, τώ ρα  δέ 
δίνουν οί διάδοχοί του.

Ή τ α ν  ανάγκη ν’ αναφέρω όλα τά  σ χετικά  μέ τον Τροτσκισμό 
χρίν εξετάσου μιά σύγχρονη Ε λ λ η ν ικ ή  περ ίπτω ση  κατά τήν οποίαν 
ένας έλληνοπολωνός Τ ροτσ κ ισ τής προσεπάθησε νά έπιβληθή στον Ε λ 
ληνικό χώρο δημιουργώ ντας μ ιά  νέα κ ίνηση , πού θά μπορούσε νά όνο- 
μασθή Σταλινοτροτσκισμός, γ ια τ ί ά π ο τε λ ε ΐ κράμα καί τής τροτσκ ι- 
κής θεωρίας τής φανερής έπαναστατικής τακτικής, καί τής θεωρίας 
τού Δουρείου ίππου (Λ αϊκώ ν μ ετώ π ω ν) τού Στάλιν, έφαρμοζομένων 
συγχρόνως, κατά ένα περίεργο συγκερασμό.

Ιο  ιστορι,κο τη ς π ερ ιπ τω σ εω ς α υ τή ς  εχε ι ως ε ς η ς : Ιο  έτος 
συνελήφθη στήν ’Α θήνα ένας Έ λ λη νο π ο λ ω νό ς φοιτητής γ ια τ ί άνήκε 
στήν κομμουνιστική άρχειομ αρξισ τική  ομ άδα  (Τροτσκιστική) και ανέ
πτυσσε παράνομο δράση. Γ ιά  νά άποφ ύγη  τον έκτοπισμό του ώς ε π ι
κίνδυνος στή δημοσία ’Α σφάλεια  έδήλω σεν εγγράφους ότι λόγω  τής 
ηλικίας του παρεπλανήθη, άνέφερε δέ κα ί τά  άτομα τά  οποία τον έ~ 
μύησαν στον κομμουνισμό. Κ α τόπ ιν  τούτου  καί σύμφωνα.μέ τήν αρ
χήν- πού ήκολουθεΐτο τότε, τού έδόθη συγγνώ μ η  λόγω τής νεαράς η λ ι
κίας του καί άφέθη έλεύθερος. Ή  μητέρα  του όμο^ς θέλοντας νά τον 
άπομακρύνη άπό τούς ομοϊδεάτες του απεφασισε να τον στειλη στην
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’Α μερική καί πραγματικά παρεκάλεσε τον τότε Ύπουργο Ασφαλείας 
όπω ς έγκρίνη τή χορήγηση σ χετικού  διαβατηρίου γ ια  την αποδημία 
του. ’Έ τ σ ι ό νέος αύτός π ή γε  στην ’Α μερική, σπούδασε και έγινε κα
θηγητής σέ ένα κολλέγιο, αφού π ρ ώ τα  πήρε την Αμερικάνικη υπηκο
ότητα. Παντρεύτηκε Ά μερ ικανοβουλγαρ ίδα  και απόκτησε και οικο
γένεια.

Κ άποτε πού είδεν ότι ή Ε λ λ ά δ α  προοδεύει οικονομικώς την εθυ- 
μήθηκε καί παρεκάλεσε τήν τότε Εθνική Κυβέρνηση νά τον χρησι- 
μοποιήση στον οικονομικό τομ έα , οπούς καί έγινε, καταβάλλοντας σ 
αύτόν άποζημίωση 60.000 δραχμώ ν μηνιαίω ς. Οταν έγιναν εκλογες 
βρήκε τήν εύκαιρία, καίτοι δεν ε ίχ ε  τό δ ικα ίω μα ώς ξένος υπήκοος 
νά πολιτευθή, καί μέ τό όνομα του πατέρα  του πού ήταν ό αρχηγός 
του κόμματος τού Κέντρου, νά έκλεγή  βουλευτής. Α πο τότε αρχίζει 
σιγά, σιγά νά έκδηλώνεται προς τήν κατεύθυνση του δήθεν σοσιαλδη
μοκράτη, στήν πραγματικότητα  όμους, τού ανθρώπου που επιστεφε ότι 
θά μπορέση χρησιμοποιώ ντας μ ιά  νέα τακτική , καθαρώς δική του, 
πού όμως αποτελούσε κράμα τή ς  I ροτσκιστικής και Σταλινικής θεω
ρίας, ήτοι τής φανεράς έπαναστικής τα κ τικ ή ς καί τής τακτικής των 
Λ αϊκών μετώπω ν, νά έπ ιτύχη  νά καταλάβη τήν αρχή καί νά κυβερνή- 
ση αύτός τήν Ε λλάδα .

Τ ά  άποτελέσματα τής τα κ τ ικ ή ς  αύτής τά  είδαμε καί τά  ζήσαμε 
όλοι. Ή  σαν :

α) 'Η  καταρράκωσις κα ί πλήρης χρεω κοπ ία  τού κοινοβουλίου καί 
τής έννοιας τής Δημοκρατίας.

β) Ή  καπήλευσις τών έθνικών ιδανικών καί θεσμών, ή έπίθεσις 
κατά  τούτων καί ή διάβρουσίς τω ν.

γ ) 'Η  έπίθεσις κατά τή ς  δικαιοσύνης καί τώ ν λειτουργών ταύτης.
δ) Ή  κατασυκοφάντησις τώ ν  πάντω ν καί ή παράλυσις τής κρα

τικής μηχανής.
ε) Τά συνεχή έμπρηστικά κηρύγμ ατα , τά  όποια κατέστρεψαν τήν 

γαλήνην τού τόπου.
στ) 'Η  δημιουργία κλ ίμ α τος αναρχίας κα ί χάους καί ή καλλιέρ

γε ια  συνθηκών μίσους καί διχασμού.
ζ) 'Η  στροφή κατά τώ ν συμμάχουν μας καί ιδίως κατά τών Η Π Α  

οί οποίοι μάς έβοήθησαν καί μάς βοηθούν διά τήν άσφάλειαν τής χ ώ 
ρας άπό τών έξωτερικών εχθρώ ν καί ιδ ίω ς τού κομμουνισμού καί

η) 'Η  όργάνωσις τής συνω μ οτικής καί παρανόμου όργανώσεως 
τού Α Σ Π ΙΔ Α , ή όποια σκοπόν ε ίχ ε  τήν κομματοποίηση τού ’Εθνικού 
Σ τρατού καί ή όποια έγκαιρους άπεκαλύφθη καί ήχθη ένώπιον τής δι
καιοσύνης μέ τήν κατηγορία τή ς  έσ χάτης προδοσίας έναντι τού Έ 
θνους. Οί έπίορκοι άρριβίσται άξ)κοί κατεδικάσθησαν καί έπέκειτο ή
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δίκη καί τω ν οργανωτών τή ς συνω μοσίας έπ ί κεφαλής των όποιων ώ ς 
αρχηγός είχεν προφυλακισθή ό Έ λληνοπολεονός τέιυς βουλευτής.

Μέ την ανατολήν όμω ς τή ς  21ης ’Α πριλίου του 1967 ή σκηνοθε
σία άλλαξεν γ ια τ ί ό Ε θ ν ικ ό ς  Σ τρ α τό ς  έτέθη έπί κεφαλής του Έ θ ν ι-  
κόφρονος λαοΰ καί έφραξε τό  δρόμο στους Σταλινοτροτσκιστάς καί 
εματαιωσε τά  σχέδιά τους πού προοιώ νιζαν ένα νέο κύμα συμφορών 
όμοιων καί χειροτέρων από τον άπα ίσ ιο  κόκκινο Δεκέμβρη του 1944.

Καί άφοΰ αναίμακτα επέβαλε την τά ξη  καί τό Νόμο ή Ε π α ν α 
στατική Ε θ ν ικ ή  Κυβέρνηση, έχοντα ς στο πλευρό της ολόκληρο τον 
Ε λληνικό  λαό καί αίσθανομένη τήν άπέραντο ισχύ της, πού στηρ ίζε
ται στήν άγάπη του λαοΰ, έχορήγησεν άμνηστίαν καί ά.φεσιν τώ ν α 
μαρτιών προς όλους τούς παραπλανηθέντας, άκόμη καί προς τούς κα 
ταδίκους τής συνω μοτικής όργανώ σεω ς Α Σ Π ΙΔ Α  ή υποδίκους μεταξύ 
τών όποιων καί ό Έ λληνοπολω νός τέω ς  βουλευτής.

Κ ατεπλάγησαν όλοι γ ιά  τή  χειρονομ ία  αύτή τής Ε π α ν α σ τα τ ικ ή ς  
Ε θν ικ ή ς Κυβερνήσεως. Κ αί π ρ ώ το ι οί εύεργετούμενοι από τήν άμνή- 
στευσιν, οί όποιοι αντί να οδηγηθούν στο έδώλιο τοΰ κατηγορουμένου 
γιά  νά δώσουν λόγο τώ ν άνομων πράξεώ ν τω ν, πήγαν στά σ π ίτια  τους, 
στούς οικείους τοι>ν καί στά π α ιδ ιά  τους.

'Ο  Έ λληνοπολωνός Σ τα λ ινο τρ ο τσ κ ισ τή ς ήμπορουσε, άν ήτο π ι 
στός στις αρχές, νά μή δεχθή τήν αμ νησ τία  καί νά ζητήση νά δικα- 
σθή γιά  ν’ άποδείξη τήν άθω ότητά  του. Έ προτίμ ησεν όμως τήν άπο- 
φυλάκισή του καί μάλιστα έσπευσε νά ζητήση νά τοΰ έπ ιτραπή  ή 
άναχώρησίς του εις τό εξω τερικόν γ ιά  νά φροντίση δήθεν τήν ύγεία  
του καί τις  δουλειές του. Ή  Ε θ ν ικ ή  Κυβέρνηση τοΰ έδωσεν διαβα
τήριο κ α ί'έ τσ ι τοόρα ό άνθριυπος αύτός βρίσκεται στήν Εύροόπη καί 
παρουσιαζόμενος ώς ό μοναδικός εκ πρόσ ω πος τοΰ άλλοτε κόμματος 
τής Έ νώ σ εω ς Κέντρου υβρίζει κ α π η λ ικ ώ τα τα  τούς εύεργέτες του, ώς 
άτομα καί ώς έθνος, άφοΰ κα ί τή  θετή  του πατρίδα τήν ’Α μ ε
ρική κατηγορεί, ότι δεν ακολουθεί τ ις  οδηγίες του καί δεν έπεμβαίνει 
στά εσωτερικά τής Ε λ λ ά δ ο ς  γ ιά  νά τή ν  άπαλλάξη άπό... τή Σ τρ α 
τιω τική  Χούντα, όπως άποκαλεί τήν ’Ε παναστατική  ’Εθνική Κ υβέρ
νηση τής 21ης ’Απριλίου.

Καί οχι μόνον τοΰτο, άλλά ά π ε ιλ ε ι ότι θά όργανοόση νέον ανταρ
τοπόλεμον (ήτοι συμμοριτοπόλεμον) στήν Ε λ λ ά δα  μέ τούς οπαδούς 
του, πού άσπάζονται τ ις  Σ τα λ ινο τρ ο τσ κ ισ τ ικ ές  μεθόδους επιβολής τώ ν 
άρχών τους, άδιαφορούντας γ ιά  τον όλεθρο πού μπορούν νά προκαλέ- 
σουν. ’Αλλά ιδού ή Ρόδος, ιδού κα ί τό  πήδημα . Γ ιατί οί άπειλές αυ
τές δεν φανερώνουν τ ίπ ο τε  άλλο π α ρά  τή  δειλία του, όταν έκτοξεύ- 
ωνται άπό τις  ξένες πρω τεύουσες, οπού φιλοξενείται ώς δήθεν εξό
ριστος.
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Θ Α Λ Η Σ  ό Μιλήσιος, ένας άπο τούς μεγαλύτερους φιλοσόφους, 
επιστήμονας καί μαθηματικούς τη ς αργαιοτητος, ηυτυγησε να μησ/j 
94  χρόνια. Έ γεννήθη το 640  π .Χ . καί άπέθανε το 546 δρθιος,^ένώ 
παρακολουθούσε στο Σ τάδιο  τή ς Μ ιλήτου γυμναστικούς ^άγώνες, 
καταβληθείς άπο τή ζέστη κα ί τή δίψα. Κ άποτε λοιπόν ένας άπο 
τούς μαθητάς του τον ρώτησε : ((Δάσκαλε συ που εζησες τόσα πολ
λά χρόνια τ ί άπεκόμισες έκ του κόσμου τουτου ;» Και αυτός απάντη
σε επιγραμματικά με δύο λ έ ξ ε ις ; «Πολλοί οι κακοί».

Καί τότε άλλος μαθητής τον έρω τά εν συνεχεία: «Καί έκ των 
κακών, ποιοι οί κάκιστοι ;» Κ αί έκεΐνος άπαντά μονολεκτικώς:

«Οί άγνώμονες». Α ύτο αρμόζει άπόλυτα καί στον Ελληνοπο- 
λωνο ή μάλλον στον Ά μερικανοελληνοπολω νο.

Ε ίναι ό χείριστος τω ν άνθρώ πω ν γ ια τ ί ύπήρξεν άγνώμων προς 
τάν Ε πα να σ τα τική  Ε θ ν ικ ή  Κ υβέρνηση, ή όποια άντί νά τον καθήση 
στο εδώλιο τού κατηγορουμένου τον άμνήστευσε, γ ιά  νά βυσσοδομή, 
ύβοίζη καί απειλή καί τή  γενέτειρά  του καί τή θετή Πατρίδα του,
YjTOlι τις 'Ηνοημένες Π ολιτε ίες τής ’Αμερικής.

Ν. Α.
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Δ )το ϋ  Β ' έ .ά . τή ς  Δ ιευθύνσ εω ς ’Κ γ κ λ η μ α το λ ο γ ικ ώ νΎ π η ρ εσ ιώ ν

(Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  τοΰ προηγουμένου κ α ί τέλος)

Ίχνη εργαλείων
Ένώ άπειρος είναι ή ποικιλία των εργαλείων, "λ.χ. μάχαιραι, σκεπαρνιά, πελε- 

κεις, τανάλιες, ψαίλλίδια, κατσαβίδια, τρυπάνια, πτύα, σκαπάναι κλπ. τά ύπ’ αύτων 
όμως έγκαταλειπόμενα ίχνη, επί των διαφόρων αντικειμένων, δύνανται νά κκτατα- 
γοΰν ε.ις δύο κατηγορίας, δηλονότι sic τά υπό μορφήν έντυπώματος (βαθουλώματος) 
καί εις τά ύπό μορφήν γρα*.μώσεων (ξεσμάτων) , επί των επιφανειών τής τομής τοΰ 
αντικειμένου*.

Τά ύπό μορφήν έντυπώματος Ίχνη όημιουργοϋντχι, τό συνηθέστερον, συνεπείχ 
άσκηθείσης πιέσεως επί τοΰ αντικειμένου, τό όποιον καί λαμβάνει, συνήθως, τό εύ
ρος καί τό μήκος τοΰ τμήματος εκείνου τοΰ εργαλείου, τό όποιον έρχεται εις από
λυτόν επαφήν, ώς λ.χ. ενα κατσαβίδι κατά τήν παρα'βίασιν συρταριού τραπέζης, η 
ένας λοστός διά παραβίασιν μιας θύρας, ενός παραθύρου κλπ.

Έκτος τοΰ εύρους - μήκους καί τά όποια μικράν αποδεικτικήν αξίαν έχουν, άπο- 
τυποΰται καί πάσα τυχόν άλλη φυσική ή επίκτητος ανωμαλία, ώς είναι αί φθοραι 
ή αί διαβρώσεις εις τό οπίσθιον τμήμαί τοΰ σκεπαρνιού ή τοΰ πελέκεως ή εις τον 
κορμόν τοΰ κατσαβιδιού, τοΰ λοστοΰ, κλπ. καί αί όποΐαι άνωμαλικι αποτελούν τα 
ιδιόρρυθμα στοιχεία (ίχνη) , βάσει των όποιων καί κυρίως δύναται νά προσοιορισθή 
τό ώρισμένον πλέον έργαλεΐον.

Τά ύπό μορφήν ξεσμάτων (αυλακώσεων) ίχνη , Οημιουργοϋντχι, το συνηθεστε- 
ρον, από τήν ακμήν (κόψιν) τοΰ εργαλείου, όταν άποχωρίζηται (τέμνηται) εν άντι- 
κείμενον. Γενικώς τά κατόπιν πιέσεως οημιουργούμενα/ ίχνη (έντυπώματα) , όέν 
είναι πάντοτε κατάλληλα, προς καθορισμόν τοΰ ώρισμένου εργαλείου, εκ τοΰ όποιου 
έδημιουργήθησαν, διότι πολλάκις κατκστρέφονται ή άλλοιοΰνται υπερβολικά κατά τον 
•/ρόνον τής άποσπάσεως τοΰ εργαλείου, έκ τοΰ αντικειμένου·

Διό ή σπουδή καί ή επιτυχής αώτων συγκριτική έ’ξέτασις καί εντεύθεν ό προσδι
ορισμός τοΰ ώρισμένου εργαλείου είναι μάλλον συμπτωμαίτικός-

Τό ξύλον είναι καταλληλότερου άντικείμενον τής δευτέρας περιπτώσεως, διότι 
τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (φυσικά καί επίκτητα) τοΰ εργαλείου εμφανίζονται 
ύπό σταθεράν μορφήν (γρχμμώσεων - ξεσμάτων) και τα οποία μάς παρέχουν την δυ
νατότητα νά διαπιστώσωμεν μετά μεγάλης ασφαλείας, τό ώρισμένον έργαλεΐον.

Ή  σπουδή καί ή έκμετάλλευσις τώ)ν άναφερομενων ιχνών, είναι εργον τής --- 
χνικής αστυνομικής υπηρεσίας τοΰ αστυνομικού έργχστηρίου.

Τά ίχνη των εργαλείων τής σκηνής τοΰ εγκλήματος εξετάζονται, εν συγκριτι
κή άντιπαραβολή, προς εντυπώματαί ή γραμμώσεις εργαλείου εις τήν κατοχήν τοΰ 
ύποπτου άνευρεθέντος, κατόπιν χρήσεώς του, επί όμοιου σκηνής έγκλήματος," αντι
κειμένου.

Δυνάμεθα όμως τά ίχνη τοΰ εργαλείου νά λάβωμεν καί διά καταλλήλου πλα
στικής ουσίας, διότι σήμερον αδται μάς αποδίδουν, μετά μεγάλης ακριοειας κχΐι τας 
πλέον μικρολεπτομερείας καί ιδιορρυθμίας των Ιχνών.

Έκ τής συγκρίσεως ιχνών σκηνής έγκλήματος, μετά ιχνών έργαλείου υπόπτου,
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δυνατόν νά διαπιστωθή: 1) ταυτότης, 2) άνομοιότης, 3) πιθανολόγησες ταυτότητος.
At 1ν λόγω μέθοδοι έχουν γίνει από πολλών ετών άποδεκταί ύφ’ δλων τών δικα- 

στηρίιον καί τών πλέον φιλελευθέρων της σήμερον κρατών.
Η θεωρητική βάσις τών φυσικών καί τών εκ τής χρήσεως ή κακής συντηρήσεως 

επίκτητων ιχνών τών διαφόρων εργαλείων, τών ευρισκομένων, είτε εις τήν ακμήν, 
είτε εις άλλο μέρος τοΰ εργαλείου, στηρίζεται εις παρατηρήσεις διαφόρων επιστημό
νων καί τεχνικών, εκ τών οποίων δύο έκ τών πρώτων είναι ό ΜΑΤ καί 6 MADSEN, 
άσχοληθεντες από τοϋ 1900, καί οι όποιοι διεπίστωσαν οτι ή κόψις καί τών πλέον και
νουργών καί λεπτών έργαλείων, λ.χ. ακμή καινουργούς ξυραφίου ή ξυριστικής λεπί- 
:ος, εςεταζομένη διά γυμνού οφθαλμού, φαίνεται ομαλή (λεία) , άλλ’ εξεταζόμενη 
οιά μικροσκοπίου, καθ’ δλον τό μήκος τής επιφάνειας της, φέρει ποικίλας έλαφράς 
άνιομαλίας.

Αι εν λογω άνωμαλίαι θεωρούνται, εις τά άχρησιμοποίητα εργαλεία, ως τά φυ- 
ο'ΐκά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έκαστου εργαλείου·

Λλλ εκτός τών έκ κατασκευής ιχνών, σύν τώ χρόνω, εκ τής έπανειλλημμένης 
οςύνσεως (άκόνισμα) , τής χρήσεως αυτού κλπ· οημιουργούνται καί άλλα ίχνη, άπο- 
καλούμενα επίκτητα, τά όποια είναι χρήσιμα, διότι μάς παρέχουν τήν δυνατότητα 
νά προσδιορίσωμεν τήν ταυτότητα ενός εργαλείου.

Εις διαρρήξεις ανευρίσκονται ίχνη τοΰ χρησιμοποιηθέντος διά τήν παραβίασιν 
Ηύρα;. παραθύρου, συρταριού κλπ., εργαλείου, ιτής ψαλίδος επί τοΰ άποκοπέντος τη- 
λεφωνικοΰ καλωοιου ή τού μολυβδοσωλήνας, τού πελέκεως έπί τού άποκοπέντος κοο- 
μοΰ δένδρου, ξυλου, σανιοος, τού μαχαιριδίου επί τοΰ φύλλου χάρτου, τοΰ τρυπανιού

-°'-* παραβιασθεντος χρηματοκυβωτίου, έπί τών θρυμματισθέντων τεμαχίων λίθου, 
τούβλου τής σούρας (βαρείας) έπί ιτοΰ κυτίου κονσέρβας ή φιάλης μπύρας κλπ. τά 
ίχνη τού χρησιμοποιηθέντος διά τό άνοιγμα οργάνου·

Σήμερον αί έπιστημονικαί καί τεχνικαί ύπηρεσίαι τής ’Αστυνομίας δύνανται, κα
τόπιν συγκριτικής εξετάσεως, τών ιχνών τού εργαλείου τόπου τελέσεως καί τών δείγ
μα .ικων. εκ τού εργαλείου τού υπόπτου νά διαπιστώσουν μετ’ ακρίβειας καί ασφα
λείας, άν όντως τό έργαλεΐον τού υπόπτου έγκατέλειψε τά εις τήν σκηνήν τοΰ έγκλή- 
ματος άνευοεθέντα ίχνη.

"Αν πιέσωμεν εν έργαλεΐον έπί πλαστικής ύλης, λ.χ. επί κηρού, πλαστελίνης, 
παραφίνης, πηλού, χρώματος κλπ., τά χαρακτηριστικά του θά εντυπωθούν καί θά 
ηιφανιςωνται ύπο αντίθετον μορφήν, δηλαδη αι προείςοχαι ώς έσοχαί καί αί εσοχαί 
ώς προεξοχαί. Ύπό τοιαύτην έμφάνισιν τά ίχνη άποκαλοΰνται αρνητικά.

Τά ίχνη τών έργαλείων πολλάκις είναι ευδιάκριτα, άλλοτε ασαφή ή ελλιπή·
' Οταν τά έντυπώματα είναι ευδιάκριτα, ό προσδιορισμός τού τύπου τού εργαλείου- 
εΐναι ευχερής-

Τρόποι λήψεως ιχνών

Ο τροπος ιής εκμεταλλευσεως τών εις τον τόπον τής τελέσεως τοΰ εγκλήματος 
άφίθεν.ων ιχνών, εςαρτάται και απο τά μέσα τά οποία θά χρησιμοποιήσωμεν διά νά 
άντιγράψωμεν ή νά τά μεταφέρωμεν εις τό αστυνομικόν έργαστήριον.

Εις πολλας περιπτώσεις δύνανται να φωτογραφηθοΰν λίαν έπιτυχώς, αλλά μόνον 
ύπό μεμυημένου εις τήν ̂ δικαστικήν φωτογραφίαν. Παρά τά ίχνη, πρέπει νά τοποθε- 
τήται  ̂ ύποδεκάμετρον διά νά είναι δυνατός δ έλεγχος τοΰ μεγέθους των.

"Αν ή μεταφορά^των^είναι δυσχερής ή άδύνατος, αντιγράφονται διά πλαστελί
νης ή άλλης πλαστικής ουσίας (γύψου Παρισίων, παραφίνης, κηρού κλπ.) .
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οίν * λ ™  ipJ “ai,a αδ^  πρέπει νά Ύ^ψοα  υπό Ατόμου, δυναμένου νά διαπίστωση %ν V αναγραφή εγενετο επιτυχώς ή δχι.
- - ΠΡ°ς_^_0Τυγή;ή/επικολλήσεως ^τής πλαστικής ύλης έπί τοΰ αντικειμένου, δια-
Ρ' * ^υο-τΓνf^7 ν ° Γ ° ς ^ ;ε™πά,ζορ-εν αύ,ΰ ν ή τήν επιφάνειαν των ιχνών, διά κό- 

' ι υ~ °  πλαστΐ,κγ) υλη πιεί=ετο“ κ7Λ’ έπανάληψιν έλαφρώς καί ίσομερώς, 
: φ ολοκλήρου της επιφάνειας των ιχνών καί μετά πάροδον ολίγου χρόνου, έκ τοΰ 
ενός άκρου άνασύρεται μετά προσοχής. Γ λΡ 1

Κατά τον ίδιον τρόπον ούνανται νά ληφθοΰν καί τά ίχνη τοΰ φερομένου ώς εχον- 
τος^χρησιμοποιηθή δια την τέλεσιν τοΰ Ιγκλήματος εργαλείου, άλλά προ τής λήψεως 
εξειαζειαι μακροσκοπικως καί μικροσκοπικώς, πρός άνεύρεσιν τυχόν έπικεκολλημε-
αίματο^κΥπ 0V y W a T °S’ χαλκθ0’ ^ λύβδου- ύάλου, ξύλου, χώματος, ιχνών

Διά τήν λήψιν των ιχνών, δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσουν καί παραφίνην, άφοΰ 
προηγουμένως την λυωσωμεν καί τήν μετατρέψωμεν εις πλαστικήν ζύμην.

Έπί έπιπέδου επιφάνειας τής παραφίνης, άν τό κρίνωμεν σκόπιμον, διασκορπί- 
ςομεν κονιν αλουμίνιου. Δι αυτοΰ τοΰ τρόπου εμφανίζονται εναργέστερα τά ίχνη καί 
διευκολύνεται η συγκρισις αυτών.  ̂ λ

Προ τής πλήρους σκληρύνσεως τής πλαστικής ουσίας, άποκόπτονται τά μή φέ- 
ροντα ίχνη τμήματα αυτής καί κατά τρόπον, ώστε νά είναι δυνατή ή τοποθέτησις 
y -α^ου ήεμαχιΟιου, παρα τα αλλα, διότι ουτω διευκολύνεται ή συγκριτική των άντι- 
παραοολη και διευχεραινεται ή λήψις φωτογραφίας αυτών. Ή  μέθοδος αδττ αποδίδει 
εξαιρετικά αποτελέσματα- Ό  πλάγιος φωτισμός αποδίδει καλά αποτελέσματα ούχί 
όμως πάντοτε (οτε και χρησιμοποιείται ό από 45°) .. Τά ί χ ν η  του υπόπτου εργαλείου, 
δυναμεθα να τα λαβωμεν καΐι επί φύλλου μαλακού μετάλλου, λ.χ. ό μόλυβδος κατόπιν 
πληςεως η κοπής-

Αν ή επιφάνεια τοΰ μολύβόου δημιουργή αντανακλάσεις κατά τήν φωτογράφη- 
σιν (αι δποιαι βλάπτουν τάς λεπτομέρειας τών ιχνών) , τόν εβαπτίζομεν έπί 50 λε- 

“ ς °[Άλυ^  νιτρικοΰ οξέος καί έν λεπτόν εις διάλυμα νιτρικοΰ άμονίου καί δ 
μόλυβδος αποκτα μαύρην άπόχρωσιν. Μεγέθυνσις 15 - 30 φοράς θεωρείται ικανο
ποιητική δια τα ίχνη. Αί μικροφωτογραφίαι τών ιχνών, όσάκις πρόκειται νά χρησιμο
ποιηθούν εις το οικαστήριον, πρέπει νά συνοδεύωνται καί υπό γραπτών έπεξ/γήσεων, 
οια νά καθίσταται εύκολωτέρα ή κατανόησίς των καί υπό τοΰ δικαστοΰ Τά ίχνη τών' 
εργαλείων τόπου έγκλήματος τών όποιων οί οράσται είναι άγνωστοι, ταξινομούνται 
οασει  ̂ του εργαλείου, τοΰ μεγέθους του, τρόπου τελέσεως MODUS OPERA ND I 
κλπ. Έ κ τής στατιστικής τοΰ Αστυνομικού έργαστηρίου τής πολιτείας OREGON τής 
.Βορείου Αμερικής, καταφαίνεται οτι τά χρησιμοποιηθέντα εργαλεία ήσαν: 1) κα
τσαβίδια, λοστοί, πένσες, τανάλιες, 2) σφϋρες, 3) τρυπάνια καί 4) πελέκεις.

Επι 200 περιπτώσεων, 16 διεπιστώθησαν οί δρά-σται, 13 έπιθανολογήθησαν καί 
171 ή έξέτασις άπέβη αρνητική. Τά ίχνη τών διαφόρων εργαλείων, τά όποια έγκατα- 
Λειπονται εις την σκηνήν τοΰ εγκλήματος απασχολούν περισσότερον τά- τεχνικάς υ
πηρεσίας τοΰ αστυνομικού έργαστηρίου, άπ’ ότι αί βολίδες καί οί' κάλυκες τών πυρο- 
βόλων όπλων. r

Θρυμματισμός, άπόσχισις κ.λ.π.
Ενίοτε εις τήν σκηνήν τοΰ εγκλήματος ή καί άλλαχοΰ έν άντικείμενον άφαιρεΐ- 

ται, οι ^αποκοπής, θραύσεως, άποκολλήσεως ή άποσχίσεως καί έν τμήμα αύτοΰ έναπο- 
μενοί, η είναι κατάδηλον το σημεΐον εις το οποίον ήτο προσηρμοσμένον.
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Μ έπιφάνειαι, από την πλευράν της άποκοπής, άποσχίσεως κλπ., αν τεθούν η 
μία παρά την άλλην καί συμπέσουν καί εις τάς μικρολεπτομερείας των, ύιαλαλουν 
πλέον δτι πριν ή άποχωρισθοΰν άπετέλουν εν ένιαίον σώμα- Τά καταφανή καί μακρο
σκοπικά ίχνη δημουργοϋνται έκ τυχαίων καί ανεξέλεγκτων παραγόντων, λ.χ. α^ορ- 
οίπτοντες ενα ποτήρι, δεν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν εις ποια σημεία και εις ποσά 
τεαάχια 'θά θοαυσθή. Δυνάμεθα όμως διά τής καταλλήλου προσαρμογής των τεμα
χίων του νά τό άνασχηματίσωμεν. Επομένως άν καί αδυνατουμεν να καθορίσωμεν οι 
ο'ίασοήποτε μεθόδου τά σημεία καί τόν αριθμόν των θραυσμάτων, δυνάμεθα αναμφι
σβήτητος διά τής προσαρμογής του ένός παρά τό άλλο νά τό άνασχηματίσωμεν. Τού
το δύναται νά γίνη εις εν φύλλον χάρτου, εις ένα κλάδον δένδρου, εις εν τεμαχιον 
σανίδος, υάλου, σχοινιού, κλωστής, υφάσματος κλπ.

’Άν όμως προσπα^ήσωμεν νά προσαρμόσωμεν τάς αντιθέτους πλευράς, ή προσαρ
μογή ουδέποτε επιτυγχάνεται μετά των λεπτομερειών. Περί τοΰ δτι ταϋτα παντα ού
τως έχουν, ούδείς δύναται νά τό άμφισβητήση- Ή  μέθοδος αυτή εξυπηρετείς πολύ 
τήν ’Αρχαιολογίαν, αλλά καί την ’Αστυνομίαν καί ιδίως εις τάς περιπτώσεις εις τας 
όποιας ή' επιφάνεια του αντικειμένου δεν είναι επιδεκτική έγκαταλειφεως ιχνών η 
λόγω ̂ κατασκευής τοΰ χρησιμοποιηθέντος εργαλείου, ώς είναι π.χ. τό κοινόν πριονμ 
του οποίου ή διάταξις των όδόντων του δεν επιτρέπει τήν εγκατάλειψιν ιχνών επι του 
άποκοπτομένου ξύλου·

Παράρτημα ’Ασφαλείας των ’Αθηνών έζήτησε νά έξετάσωμεν, άν δύο μικρά τε
μάχια κλάδου φοίνικος, πριν ή άποχωρισθοϋν, άπετέλουν ένιαίον σώμα_(ενά κλαδον) . 
Αόγω τής ινώδους συστάσεως τοΰ κλάδου, δεν ήσαν ορατα τά ίχνη ·οΰ χρησιμοπο.η 
θέντος εργαλείου, από τής πλευράς τοΰ διαχωρισμού. Έ κ τής μακροσκοπικής συγκρι
τικής'των αντιπαραβολής, (άπό σημείου αποκοπής) παρετηρήσαμεν οτι, παρα την 
ανώμαλον έπιοάνειαν, τό εν τεμάχιον προσηραόζετο επί τοΰ άλλου μεθ όλων των 
λεπτοαερειών, δηλονότι, αι ϊνες τής μιδς έπιφανείας προσηρμόζοντο καί συνεπληρουν 
τάς τής άλλης, έταυτίζετο ή διάμετρος του κορμοΰ καί γενικώτερον έπιστοποιειτο οτι 
όντως άπετέλουν πριν ή χωρισθοΰν (τσακισθοΰν) , ένιαίον κλάδον. Γην συγκρι
τικήν αυτήν μέθοδον δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν καί εις αντικείμενα συγκρουσθεντων 
τροχοφόρων, οπού εξαρτήματα άποκολλώνται ή θραύονται καί ανευρίσκονται  ̂εις τόν 
τόπον της συγκρούσεως ή επί των σ,ογκρουσθέντο)ν οτε προσαρμοζόμενα εις την θεσιν 
έκ τής οποίας έχουν άποκολληθή άποδεικνύουν άναντιλέκτως τήν προελευσιν των.

Τήν αυτήν μέθοδον δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν, συγκρίνοντες τεμάχιον μουσαμά, 
ύφάσματτος, κλωστής, λίθου, τούβλου, στερεού άποφλοιομένου χρώματος φλοιόν δέν
δρου, δέρματος καί γενικώς παντός στερεού αντικειμένου. Καί δι αυτού τοΰ τρόπου 
ή ’Αμερικανική ’Αστυνομία άπέδειξεν ότι ή χρησιμοποιηθείσα κατά τήν απαγωγήν 
τού παιδός τού LIN D BER G H  κλίμαξ είχεν κατασκευασθή έκ σανίδων, τάς όποιας 
ςίχεν άποκόψει ό άπαγωγεύς, έκ τού δαπέοου τοΰ εις τό υπερώον τού γκαράζ δωμα
τίου του, διά πριονιού.

Ύπό τοΰ Αου Άνακριτοϋ ’Αθηνών, μάς έζητήθη ή εςετασις καί ή σύνταξί- 
σχετικής έκθέσεως, περί τού «άν τά δύο νΰν ανεξάρτητα φύλλα άρριγώτου χάρτου, 
έφ’ ών έχει γραφή διά γραφομηχανής τό έκ τεσσάρων σελίδων κείμενον μηνύσεως 
τοΰ Α. κατά τού Β„ άπετέλουν πριν ή διαχωρισθούν ένιαίον οίφυλλον ή όντως ήσαν 
δύο ανεξάρτητα τοιαΰτα»· _

Ό  μηνυτής ίσχυρίζετο δτι τήν μήνυσίν του είχε γράψει εις ένιαίον δίφυλλον, 
άλλ’ άγνωστος (προφανώς δ άντίδικός του) τήν διεχώρισε, διότι ούτως έπέτυχεν νά 
άλλοιώση μέρος τοΰ περιεχομένου της, εις τήν τριτην καί τεχάρτην σελίδα.



251

■ft
Ε ίκ . 111. ’Ί χ ν η  εργαλείου λη φ θέντα  δ ιά  π λα σ τελ ίνη ς . Τ ό ύπο- 

δεκά μετρον  δεικνύει τή ν  μ εγ έθ υ ν σ ιν  (δ ιπ λά σ ιά ).

Ε ίκ . 112. Ξ υ ρ ισ τ ικ ή  λεπ ίς .

■I
-
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Ε ίκ . 113. Ά ρ ισ τ .^ Τ ά  ίχνη  έν μ εγεθύνσει, επ ί 
κοινού ψ αλλιδίου^ύφ άσματσς, δεξ. ’Ε π ί ξυρ ισ τι 

κής λεπ ίδος . Ά μ φ ό τε ρ α  « ά χρ η σ ιμ ο π ο ίη τα » .

Ε ίκ . 114. ’Α ριστερά: Ί χ ν η  τρυπανιού 
έπ ί κλείθρου δ ια ρρη χθέντος χρη μ α το 
κ ιβω τίο υ . Δ εξ ιά  : Τ ά  ϊχν η  τοϋ τρ υ π α 

νιού τοϋ υπόπτου.

Ε ίκ . 115. Μ πένσα διά  τη ς όποιας άπεκόπη συρμάτινον 
π ερ ίφ ρα γμ α . Ά ρ ισ τ .  'Τ π ό λ ε ιμ μ α  ά ποκοπέντος σύρματος 
ε ις  σκηνήν εγκ λ ή μ α το ς . Δ εξιά  : ά ποκοπέντα  όμ ο ια  σύρ

μ α τα  δ ι’ έργαλείου υπόπτου .
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Β ίκ . 116. Ό  α ρ ιθ μ ό ς (63U41) ε ίν α ι παρ α πο ιημ ένο ς καί άνήκει ε ϊς  τό  ύ π ’ 
αριθμόν 63621^λα ίκον  λα χε ΐο ν  ώ ς τούτο  π ισ τ ο π ο ιε ίτ α ι δ ιά  τη ς προσαρμο- 
γ η ς  τη ς  πλευράς του , μεθ όλων τω ν  λ επτο μ ερ ειώ ν  προς τη ν  όμοίαν του 
υπ ο λ ε ίμ μ α τό ς  του τ ε ϋ  φυλασσόμενου ε ις τό  ά ρχε ΐο ν  τη ς ά ρμ ο δ ίας υ π η 

ρεσ ίας.

Β ίκ . 117. ’Α ποχω ρισμός δ ιά  μ ,αχα ι- 
ριδίου ενιαίου διφύλλου χάρτου  κ α ί 
ή έκ τω ν έγκαταλειφ θέντω ν ιχνώ ν 
άπόδειξις ότι πρ ιν  ή άποχω ρισθοϋν 
άπετέλουν ένιαΐον φύλλον. Ή  δε

ξιά  είκών έν μ εγεθύνσ ει.

Β ίκ . 118 (α ). Δ ιά  τοΰ ύ π ’ άριθ . 29633J20 .12 .57  
εγγράφου του κ . ε ΐσ α γγελ έω ς Έ φ ε τ ώ ν  ’Α θηνώ ν, δυ
νάμ ει τή ς  ^4851[14.12.57 άποφάσεω ς .οϋ Τ ριμελούς 
Έ φ ε τε ίο υ  ’Α θηνώ ν, άπεστάλησαν δ ιά  νά ένεργήσω μεν 
εξέτα σ ιν , τέσσαρα  τεμ ά χ ια  έκ κορμού μηλεώ ν, άπο- 
κεκομμένα δ ιά  πελέκεω ς κ α ί διάφοροι πελέκειν 
τώ ν ώς υπ όπ τω ν  φερομένων καί δ ιά  τή ς  ύ π ’ άριθ. 
36] 14] 16.1.58 έκθέσεώ ς μας ύπεδείξαμεν τόν πέλεκυν 
δια  τοΰ υποίου ε ίχον αποκοπή καί τό δ ικαστήριον 
δ ιά  τή ς ύ π ’ άριθ . 1001J58 άποφάσεώ ς του έπέβαλεν 
εις τόν δράστην 4 μηνών φυλάκισιν. ’Ά ν ω  τά  τεμ ά- 
Xta  τώ ν  κορμώ ν τώ ν  μηλεών. Ε ις  την έττομένην σε- 

λ ίδα  (ε ίκ . 118 (β) ) οί πελέκεις τώ ν  ύποπτω ν.
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B U . l l y .  ’Ά ν ω  : Τ ά  5 «σ κα λο πά τια»  τή ς  κ λ ίμ α κ ο ς-τή ς  
χρησ ιμ οποιηΟ είσ ης κατά  τήν α π α γ ω γ ή ν  τοϋ βρέφους^του 
L ib e rg n i . Α ί γρ α μ μ ώ σ εις  (κάτω  αρ ισ τερά) ε ίνα ι τά  ίχνη 
τή ς  «πλάνης» κ α ί έπ ί τω ν π έν τε  βαθμ ίδω ν.  ̂ Κ άτω  : Η

σ υντα ύτισ ις  και τω ν «νερών» τοϋ ξύλου.
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Ε ίκ . 120. Τό ε ις τό μέσον αριστερά της άνω εΐκόνος τεμαχίδιον τοΰ χάρτου προέρχεται έκ τής 
έφημερδος Τ Ι M K S  τοΰ Λονδίνου. Έ χρηοιμοποιήθη ώς «σιγαρόχάρτον», διό κ α ί τό άνω 
(αριστερά) ακρον του ε ίνα ι άπηνθρακωμένον. Τό υπόλειμμα τοΰ Όίγαρέττου (γόπα) άνευρέθη 
=.Ες σκηνήν εγκλήματος. Ιοΰτο  προση,ρμόσθη πλήρως όχ ι μόνον ιμέ δλας τάς μικρολεπτομερείας 
ε ϊς σημεΐον άποσ/ίσεώ ς του, αλλά  καί μέ τό έντυπον κείμενον ε ις  τό όποιον άναφέρονται τά 
ονόματα καί αί επιδόσεις των. αθλητριών τής αυτής έορημερίΐδος (δεξιά) ιάνευρεθείισης εις τό 
κατάλυμα τοΰ ύποπτου. Ε ίς  τήν κάτω εικόνα τά  ίχνη , έν μεγεθΰνοει, τά  όποια ώδήγηοαν διά  
51/2 ε ΐή , τόν Αρ. (32460) ε ίς  τά ς ψυλακάς, δυνάμει τής 1 0 1 )1 6 .5 .6 2  άποφώσεως τοΰ κακουρ-

γιοδ. Μεσολογγίου.
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Ε ίκ . 121. Ά π ο σ χ ισ θ ε ϊσ α  φ ω το γρ αφ ία  καί έ π ισ το λ ή  κ α ί 
άνα σ υσ τα θεϊσ α ι δ ιά  τή ς  π ροσαρμογής των τ ε μ α χ ίω ν  τω ν .
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Ε ικ ω ν  1 22. Α ρ ισ τερ ά  : 'Υ π ό λ λ ε ιμ μ α  θραυσθέν- 
το ς εςα ρ τη μ α το ς  έ ν α π ο μ ε ΐν α ν  ε ις  αύτοκ ίνητον. 
Δ εξ ιά  : Τ εμ α χ ιο ν  θ ρ α ύ σ μ α το ς  άνευρεθέν εις

σκηνήν αύτοκτν . δ υ σ τυ χ ή μ α τ ο ς .

Ε ί;κών 124. -Σ ύ ντα ύ τ ισ ις  μ εθ3 δλω ν τω ν μ ι-  
κρολεπτομ ερειω ν μ,έταξύ θρ α υ σ μ ά τω ν  ξύλου

Ε ίκ ώ ν  123. ’Ά ν ω  : Τ εμ ά χιο ν  μολυβδοσοΑ ήνος 
έναπομ εΐναν  εις- το υ α λ έττα ν .

Κ ά τω  : Ά νευρ εθέν  ε ις  κ α το χ ή ν  υπόπτου .

«πελεκούδι»."

Ε ίκώ ν J25.
Α ρ ισ τερ ό σ τρ ο φ ο , Δεξιόστροφο — ’Α ρ ιστερόστροφ ο , Δ εξιόστροφο.
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Α ίκ . 126. Σ ύ γ κ ρ ισ ις  τοΰ δ ια μ ετρ ή μ α το ς  τω ν  νη μ ά τω ν .

Κίκ. 127 . ’Αριστερά: ’Αναπροσαρμογή θραυσμάτων Οάλου έμπρσοθίοο φανοΰ αύτοκινήτου. Λ = ξ ιά . 
Τά δ ιακρ ιτικά  τής Οάλου τοΰ εμπρόσθιου φανοΰ Ι.Χ . 84787 αυτοκινήτου κ α ί ε ις  τό δκρον δεξιόν 
τή . αΰτήσ είκόνος ιδύο τεμ αχίδ ια  Οάλου άνευρεθέντα εις τόπον θαναισίμου τραυματισμού (κάτω 
θι '  γέφυρας τέρματος Πατησίων) καί περισυλλεγέντα  Οπό τοΰ 1ST . Τμήματος ’Αθηνών. 
Τά ούο αυτά τεμ α χ ίδ ια , κατόπιν έξετάσεώς των καί συντάξεως τή ς σ χετ ικ ή ς εκθέσεώς μας, 
έξηνάγκασαν τεσσαρα άτομα τά  όποια έπέόαινον τοΰ εν λόγφ  αύτοοανήτου νά ανακαλέσουν τάς 
ενόρκους καταθέσεις των καί νά αναγνωρίσουν δτι τό αΰτοκίνητόν των «τραυμάτισε θιανασίμως 
τόν (χΓ  καί ότι ψευδώς άνέφερον ότι άνεϋρον κ α ί εκ φ ιλανθρω πίας τον μετέφερον έΓς S.H.13.



Ei/C. 128. Ο ιδ ιοκτήτης του τρικΰκλου άνευρέθη νεκρός εντός χάνδακος τής παρά 

τό άερο<δρόμιον τοϋ Ε λ λ η ν ικ ο ύ , δδοΰ. Έ κ  τής άνακρίσεως προέκυψαν ενδείξεις gxt 

τό άγνωστον αΰτοκίνητον δυνατόν νά άνήκεν ,είς ’Αμερικανόν εργαζόμενον ε ίς  τό 

,  «εροίρόμιον τού 'Ε λληνικού . Αιηρευνήθησαν καταλλήλω ς πΧλλά αυτοκίνητα σταθ- 

μεύοντα εντός του αεροδρομίου καί επ ί τού δπ’ άριθ. 3432. ςς . X. άνευρέθη 

- ενσφηνωμένου κάτω - δεξιά  τού εμΛροσθίου προφυλακτήρες του τό κάλυμμα τής 

εμπρόσθιας λάμπα.; τοϋ τρικύκλομ, ψέρον τά  δ ια κρ ιτικά  Κ. 12427 1ΜΙΙΕΞ, τά 

οποία εφεριε -καί τό ομοιον εξάρτημα τοΰ εμπρόσθιου τροχού τοϋ τρικύκλου. Κατό

π ιν  τής άνευρέσεως τοϋ έν λόγφ  ’ίχνους, δ οδηγός τοϋ αυτοκινήτου έπαυσε, ν ά ' δη- 

λοί αγνοιαν καί ώμολόγηοεν.

ϊ - ' ' ■

μ 
ι
I
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Ε ίκ . 1-29. Tot άνω άριστερos δύο τεμαχίιδια τοΰ 6φάσματος άνευρέθησχν Ξίς τήν 

θήκην τής εμπρόσθιας θύρας τον αυτοκινήτου τοΰ άνήκόντος ε ις τόν πιθανολογού

μενου ώς δράστην ληστείας μετά φόνου γυναικός. Ε ις τό άνω μέσον, λωρ'ις όμοιου 

υφάσματος, άνευρεθεΐσα εντός θάμνων 50 χιλ ιόμετρα μακράν τόπου εγκλήματος, 

οπού ό δράστης μειτέφερε διά  τοΰ αυτοκινήτου του και άπέρριψε ατομικά του μικρο- 

α ντικείμενα  καί τοΰ θύματος. Ά ν ω  δεξιά  ή αυτή τα ιν ία  έκτυλιγμένη δμως. Ε ίς 

τό μέσον έκτυλιγμέναι αί άνευρεθεΐσαι τα ιν ία ι μέ τά  στ(μεΐα έκ  των όποιων ει- 

χον άποσπασθή (βιαίως) τά  άνευρεθέντ.χ εις τήν θήκην τοΰ αυτοκινήτου τού 

υπόπτου δύο μικρά (άνω αριστερά) τεμ χχ ίδ ια . Κάτω αριστερά, έν μεγεθύνσει τά 

δύο άνω αριστερά τεμ χχ ίδ ια  τά όποια τοποθετηιθέντα ε π ί  τω ν τα ινιώ ν ε ίς  τά ση

μεία  αποκοπής προοηριμόσθησαν πλήρως, είς χρώ ματα, σχήματα, πλοκήν καί 

ποιότητα . Ό  δράστης κατεδικάσθη εις θάνατον. Ή  εν λόγω  τα ιν ία  χρησιμο

πο ιε ίτα ι ώς διακριτικόν ε ίς  τά πηλήκ ια  των αστυνομικών τής 2κ.ωτίας καί δ 

κακούργος διά νά διαπίστωση, άν ΰπήρχον χρήματα, πού ταϋτα έφυλάσσοντο καί 

τήν όλην εσωτερικήν διαρρύθμιαιν καί ασφάλειαν τοΰ καταλύματος τοΰ θύματος, 

αετέβη δ ίς, πρό τής δολοφονίας, ε ίς  τήν οικίαν του, φέρων στολήν κατωτέρου

αστυνομικού οργάνου.

Δ ΗΜ. ΚΑ Τ Σ ΙΜ Α IΈ Α  ΗΣ
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑΣ ΑΙΑΣΤΡΟΦΑΙ
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΚΤΗΝΟΒΑΣΙΑΣ)

--------------------------- 'Υπό-του ’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ. Ν ΤΖΙΩΡΑ _______________________

0 Δικηγόρος A. Ν'., κύριος καί κάτοχος θήλεος κυνός, παρουσιασθείς εις τον Α 
ξιωματικόν Ιπηρεσιας Αστυνομικού Τμήματος, έζήτησε νά ένεργηθώσι τά νό
μιμα εις βάρος τού Λ. Τ. ατόμου', ήλικίας 65 περίπου ετών, διότι κατέλαβεν αυ- 

Α συνουσιαγομενον μετά τού κυνός, εντός τού ισογείου άνεγειρομένης οικοδομής. 'Ο 
Δικηγόρος άνεφερε περαιτέρω: '0  ύπ’ αυτού οδηγηθείς εις τό Τμήμα ευυπόληπτος 
εκ πρώτης δψεως καί κατά πάντα αξιοπρεπής κύριος, ήτο γείτων του καί τον παρε- 
καλε»ε να τού εμπιοτευθή τον κυναι, οιότι ήτο κυνόφιλος, οδτος δε (δ Δικηγόρος) 
οεν εφερεν άντιρρησιν. '0  κυνόφιλος μετά ταΰτα έςήρχετο εις περιπάτους μετά τού 
κυνός, ιδία όέ εις περιοχήν εκτός τής πόλεως κειμένην. Ά λλ’ δ κύων έγκατέλειώε 
σχεδόν νον πραγματικόν κύριον του καί επεοίωκε συνάντησιν μετά τού ετέρου κυ
ρίου. Τούτο ενεβαλεν εις υποψίας τον πρώτον, 5ι’ δ καί παρακολουθήσας τον κύνα, 
ευρέθη προ τού θλιβερού θεάματος, τής επ’ αυτού 'δηλονότι κτηνοβασίας. Καί δ Δι
κηγόρος εις τό Τμήμα ήτο ανένδοτος. ΤΙξίου, ώς μοί έγνώσθη, τήν ποινικήν δίω- 
ξιν τού Δ. Τ. Διότι τού «εξεμυάλισε» ώς έλεγε «τή σκύλα/», ' ϊ ’πο τά δεδομένα ταΰτα 
ερωτάται: Διεπράχθη εν προκειμένω έγκλημα, ποιον καί οιατί;

Κατά τήν ήμετεραν γνώμην επί τού εν λόγω θέματος προσήκει ή κάτωθι ά- 
πάντησις.

Η κτηνοβασία, κατά τήν άντίληψιν τού ήμετέρου νομοθέτου, όπως επίσης καί 
ο λεσοιος ερως ή τριβάκή ασέλγεια, δέν συνιστ,ούν αύταί καθ’ έαυτάς ποινικώς κολά
σιμους πράςεις. Διότι καθ’ ά τονίζεται εν τή αίτιολογική τού Κώδικος εκθέσει ή μέν 
τριβακη ασελγεια δέν έθεωρήθη ώς αξιόλογος παρεκτροπή, ενώ ή κτηνοβασία εθεω- 
ρήθη'δτι προέρχεται από πρόσωπον άνεπίδεκτον καταλογισμού, ώς τούτο όύναται νά 
συναχθή εξ αυτής ταύτης τής πράξεως^ ήτις αποτελεί έργον άνόητον, έργον οηλ. 
προσώπων ασθενών τόν νοΰν καί διεστραμμένης άντιλήψεως. ’Αλλά καί άν ύποτεθή 
οτι εις την πράξιν δύνανται νά ύποπέσου-ν πρόσωπα δεκτικά καταλογισμού έξ υπερ
βολικού δέ ζήλου αγόμενα προς ταύτην, πάλιν ή πράξις των δέον νά μή θεωρήται 
ως ποινικώς κολάσιμος, άτε μή δυναμένη νά έξελιχθή εις συνήθειαν, ουδέ νά οημι- 
ουργήση γενικωτέραν τινά διά τήν κοινωνίαν βλάβην (') .

Πάντα όμως ταΰτα υπό τήν πΡοϋπόθεσιν οτι δέν συντρέχει περίπτωσις έφαρ- 
μογής τής διατάξεως τού άρθρου 353 Π. Κ. περί προκλήσεω: σκανδάλου δι’ ασέμνων 
(ορθοτερον ακολάστων) πράξεων. Διότι καί ή κτηνοβασία αυτή καθ’ έαυτήν είναι 

ακόλαστος πράξις (2) . Ουχί ήττον δμως πάσα ακόλαστος πράξις, δέν τιμωρείται ώς 
γνωστόν, έν παντί καί πάντοτε.

Τούτο συμβαίνει όταν πραττομένη μέ σκοπόν ηδονιστικόν (ώς έν προκειμέ- 
νω) θίγει άναμφισβητήτως τήν γενετήσιον έτέρου προσώπου ευπρέπειαν. ’Αρκεί 
δμως τούτο πρός τιμώρησιν τής κρινομένης πράξεως;

’Επ’ αυτού παρατημητέα τά εξής:

1. ”Ι3ε π λ . α ίτ ιο λο γ ικ ή ν  εκθεσιν 1933 σελ. 332.
2. "Ιδε  σ /ετικ .δ ς κ α ί Γεωργ —  Ά λ ε ξ . Μ αγκάκη «Τά εγκλήματα περί τήν γενετήσιον και 

τήν ο ικογενειακήν ζωήν» 1967 (σελ. 163 επ .) .
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Κατ’ άρθρον 353 H. Κ· «'0 δημοσίαΐ επιχειρών ακόλαστόν πράξιν και δι 
αυτής προκαλών σκάνδαλοχ τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. Ο δε οπω
σδήποτε προσβάλλων βαναύσως τήν αιδώ ετέρου δι’ ακολάστου πραςεως επιχε,ιρου- 
μένης ενώπιον του τιμωρείται διά. φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών η δια χρηματικής 
ποινής». . __

Εν οψει τοϋ περιεχομένου τής δευτέρας παραγράφου τής οιαταξεως ταυι,ης, 
οέν δύναται ν’ άνακύψη ποινική ευθύνη κατά, τοϋ Α. Γ., διότι προς υπαρξιν τοϋ τρό
που τούτου αξιοποίνου συμπεριφοράς απαιτούνται: α) έπιχειρησις ακολάστου π.ρα-
Εεως. Τοιαύτη κατά. τά. ανωτέρω ύπήρξεν έν προκειμενω. β) Η ακόλαστός πρά- 
θις πρέπει νά. έπεχειρήθη ενώπιον ετέρου- Τοΰτσ σημαίνει δτι ή πράςις πρέπει νά 
τελήται παρόντος αύτοϋ, ούνί οέ δημοσία. Και υπο την προϋποθε->ιν οτι κατα την 
θέλησιν τοϋ δράστου τδ τρίτον (άμέτοχον) τής πράξεως προσωπον να αντιληφθή 
ταύτην. Λι’ ο καί ο ηδονοβλεψίας, ώς καί ό λαιμβανων όλα τά. απαραίτητα μίτρα. 
Ενα μή γίνη αντιληπτός υπό των τρίτων, έπιοειςιμανής δταν λ. χ. αυνανίζεται εΐζ 
τό εσωτερικόν τοϋ δωματίου του πρό διερχομένων κορασίδων, άς όμως βλέπει άπο 
τις γρύλλιες τοϋ παραθύρου δεν κρίνονται ιός δράσται τοϋ εγκλήματος^υπό τήν προ- 

κειμένην του μορφήν. 'Ο έπιοειςιμανής τιμωρείται όταν τελή την πράξιν δημοσία η 
καί ενώπιον ενός έστω προσώπου, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θέλει ή αποδέχεται όπως 
το προσωπον τούτο συμμετάσχη βουλητικώς έν αυτή. Οθεν στηριξις κατηγορίας κα
τά τοϋ A. Τ. επί παραβάσει τοϋ άρθρου 353§2 οέν ήδύνατο νά εύσταθήση.

’Ανακύπτει τώρα τ.ό έρώτημα μήπως παρε.βιασθη η διάταςις τής πρώτης πα- 
οαγράφου τοϋ άρθρου 353 II. Κ. Κατά τό κείμενον αυτής, Ενα ύπαρξη αξιόποινον 
απαιτούνται: α) Επιχείρησες ακολάστου πραξεως. Κατα τα ανωτέρω λεχθεντα 
τοιαύτη ύπήρξεν· β) Ή ακόλαστος πράξις πρέπει νά έπεχειρήθη δημοσία. Περί «δη
μοσία- δέ τελέσεως τής πράξεως γίνεται λόγος, κατά τά παρ’ ήαΐν δεκτά γενόμενα 
οσάκις ύπό τάς συγκεκριμένα: περιστάσεις τοϋ τόπου, τοϋ χρόνου καί τοϋ τροπου 

καθ’ οϋε αυτή τελείται δύναται νά ύποπέση εις την άμεσον αντιληψιν αορίστου αρι
θμού ανθρώπων, οΐτινες δεν δύνανται έκ των προτέρων νά καθορισθώσιν άτομικώς», 
άλλοις λόγοις, ύπό τυχαΐίως έμφανιζομένων καί ακουσίων μαρτύρων μη συνδεόμενων 
πρός άλλήλους διά προσωπικών σχέσεων (ή .

Επομένως ή έννοια τοϋ όρου δημοσία» άναφέρεται οα.σικώς εις τον τόπον, 
αλλά κρίνεται έν συνδυαστώ και πρός τον χρόνον καί τρόπον τελέσεως τής πρά
ξεως (Μαγκάκης ένθ’ άνωτ.) . Δι’ ο θ·ε?μαί έρωτικαί περιπτύξεις κλπ. κατά τήν νύ
κτα, εις άπόκρυφον μέρος άλσους ή όπισθεν λ. χ. τοϋ σκοπευτηρίου, ώς καί ασελ
γείς ψαύσεις έντός τοϋ κινηματογράφου, οϋτινος τά φώτα, εισιν εσβεσμενα, τελούμε
να.'. κατά τρόπον μή εμφανή, δέον νά μή θεωρηθώσιν ώς τελούμενοι «δημοσία», έστω 
καί άν συμπτωματικώς ύπέπεσαν εις τήν αντιληψιν, άλλων, ενώ αντιθετως αι αυτοί, 
πράξεις τελούμενα.’, τήν ημέραν δέον νά δεχθώμεν ότι τελούνται δημοσία ( ) .

Η’πό τά ανωτέρω δεδομένα ανακύπτει τό ερώτημα: Ο Δ· Τ. ετελει την

1. Ί δ ε  σχετοκως ΧτζΤώραν Ε π ίτο μ ο ς  ερμηνεία Ποινικού Κώδικας 1965 (σελ. 6 02), 
Μαγκάκην (ενΑ. ί.ξωτ. σ·ελ. 164) καί αύτόΑι μνημονευόμενα;: Γ*φον (Ποιν. Δίκαιον, Ε ιδικόν 
Μέοοζ τεύχος Ε ' 1965 σελ. 86) Μπου,ρόπουλον ('Ε ρμηνεία  τού ΙΙοιν. Κ ώδικας τόμος Β '.  1963, 
σελ. 626) Γαρδίκαν (Ποιν. Χρον. 1952 σελ. 2 1 4 ).

2. Ούτως έγένετο  δεκτόν (Τ ριμελές Πλη,μ)κείον Κέρκυρας ̂  5 7 7 )6 0 , Ποιν. X?ον. Θ. 
σελ. 597) δτι -πράξεις λαβοϋσαι χώραν έν ήμερα ε ίς  λοφίσκον κείμενον μεταξύ Κερκύρας καί 
Ποταμού, ετελέσθησαν «δημοσία», δ ιότι ύπέπεσαν είς τήν αντιληψ ιν των Α. Γ ., I .  Γ. καί 13. 
Κ ., ό δέ άνω τόπος ήτο είς πάντας προσιτός».
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Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

--------------------------  'Υ π ό  του Δ ημοσ ιογράφ ου κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Λ ΕΩ ΤΣΑΚ Ο Υ  ---------------------- —

(Σ υ νέχε ια  α πό  τό  προηγούμενο)

Καί μέ αύτά τά στοιχεία άνά χειρας δύναται κανείς, ακολουθών τήν αστυνομι
κήν γραμμήν, νά καταλήξη εις τό συμπέρασμα δτι τό έγκλημα διεπράχθη εντός τής 
οικίας τοϋ θύματος. Ά λλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει ποιοι οΐ ένοχοι;

’Ασφαλώς ή σύζυγος τοϋ θύματος Φούλα Άθανασοπούλου. Ή  πεθερά του Ά ρ- 
τεμις Κάστρου. Ό  νεαρός έξάδελφος ταύτης καί θειος τής Φούλας Μοσκιός. 'Υπάρ
χει ακόμα καί μία υπηρέτρια ή Γιαννούλα Πέρου. Αυτή άρνείται κατηγορηματικώς 
δτι ο κύριός της ήλθε καί έκοιμήθη στό σπίτι του τήν νύκτα τοϋ Σαββάτου προς τήν 
Κυριακήν. Ά λλ’ αν συνήργησε εις τον φόνον, δπως είναι βέβαιον, έχει συμφέρον 
να ψευσθή καί αυτή- Δι’ αυτό άλλωστε καί κρατείται δεδομένου, δτι ώς κατωτέρω 
έμφαίνεται, πρόκειται περί σοβαρωτάτης άντιφάσεως.

’Αλλά συγχρόνως για τήν Ασφάλεια γεννάται καί τό μέγα ζήτημα άν μπο
ρούσαν τρεις γυναίκες καί ένα παιδάριο νά έκτελέσουν ένα τόσο φοβερό έγκλημα, 
ενώ τα παιδιά τοϋ θύματος έκοιμώντουσαν δίπλα καί άν ακόμα μπορούσαν νά μισο- 
κάψουν, νά κομματιάσουν τό πτώμα καί τά μεταφέρουν τά κομμάτια του αλλού, μά 
πολύ καλώς καί προσεκτικά συσκευασμένα.

πράξιν του δημοσία; Η μείς ώς άνακριτικοί υπάλληλοι δέον νά είπωμεν, νομίζω, 
ναι. Διότι αυτή έτελέσθη έν πλήρει μεσημβρία. Έτελέσθη εντός τοϋ ισογείου οικο
δομής, πλήν άνεγει,ροιμένης καί εύρισκομένης εις τό στάδιον σχεδόν «καΐραγιαπί». 
εξ ής έλλειπον θΰ?αι —  παράθυρα, μεσότοιχοι, ετι δέ καί έξώτοιχοι. ’Εντός αυτής 
είσήρχοντο ελευθέριος παΐδες καί έφηβοι παίζοντες.

γ) Τρίτον στοιχεΐον πρός ΰπαρξιν τοϋ εγκλήματος είναι ή διά τής δημοσία 
έπιχεί'Ρηθείσης ακολάστου πράξεως πρόκλησις σκανδάλου.

Έρμηνεύοντες τόν δρον «σκάνδαλον», ώς έξονομικόν 'όρον, δέον νά λάβωμεν 
ύπ’ δψιν τήν περί τούτου κοινωνικήν άντίληψιν, ήτοι τό σκάνδαλον ώς έννοια δέον 
νά ταυτισθή πρός τήν κοινήν έν χρήσει τοιιαύτην. Ούτως, ώς σκάνδαλον χαρακτη
ρίζεται τό γεγονός, τό όποιον τιθέμενον ύπό τήν κρίσιν τών πολλών, προκαλεΐ τήν 
γενικήν άγανάκτησιν', ώς επίσης καί έκιεΐνο, τό όποιον, ώς χαΡακτηριστικώς μάς 
έδόθη ευκαιρία καί άλλοτε νά τονίσωμεν (ΓΙοιν- Ινώδιξ, ενθ’ άνωτ. σελ. 603) «βά
ζει εις πειρασμόν», δημιουργεί ζήτημα. Δεδομένου δέ δτι έν τώ νόμω γίνεται λόγος 
απλώς περί «σκανδάλου» καί ούχί περί «δημοσίου σκανδάλου», έπεται δτι καί δταν ή 
πράξις ύποπίπτη εις τήν άντίληψιν έστω καί ενός μόνον προσώπου υπάρχει τό σκάν
δαλον, αρκεί νά θιγή ή γενετήσιος τούτου ευπρέπεια. ’Ά ν τό άτομον τοΰτο έκ λό
γων υποκειμενικών παρέμειν'εν άόιάφορον, τότε δεν υπάρχει σκάνδαλον. Έ ν τή'κρι- 
νομένη όμως περιπτώσει ούόείς δύναταΐι νά διισχυρισθή δτι δ δικηγόρος A. Ν. ήδια- 
ψόρησεν. ’Απεναντίας ούτος έσπευσε καί κατήγγειλε κατηγχνακτησμένος τήν πράξιν.

'θά ήδύναάο δθεν κατά τήν γνώμην μας νά εύσταθήση κατά τοϋ Δ. Τ. κατη
γορία, έπί παραβάσει τοϋ άρθρου 353§1 1Τ. Κ. διά τήν ανωτέρω όιεξοόικώς άνα- 
φερθεΐσαν πράξιν του- ζΐ. Ν Τ Ζ ΙΩ Ρ Α Σ
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Ή  άπάντησις είναι έκ πρώτης δψεως Αποφατική. Καί δι’ ,Ινα άωρο άλλους λό
γους, άλλα γιατί για τή μεταφορά χρειαζότανε ή σύμπραξις ενός σωφέρ ή ονός καρ- 
ροτσέρη· Καί γεννάται τό ερώτημα. Ποιος ήταν αυτός ό άνθρωπος;

Ό  γ ιατρός Καρτσώνης ή δ ανεψιός τής Κάστρου Λημήτριας Μοσκιός, δ όποιος 
οιέμεινε εκείνο τό βράδυ καί τά προηγούμενα εις τό διαμέρισμα Άθανασοπούλου, δ 
όποιος καί οι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον κρατείται; Αυτός ή δ γιατρός Καρτσώνης 
ή καί ο'ί δύο μαζί είχαν άνακατευθή εί,ς τό έγκλημα;

Λιά τον ιατρόν Καρτσώνην καί προανακριτικώς καί από την εξονυχιστικήν 
έξέτασιν τής Γενικής ’Ασφαλείας δεν προκύπτει τίποτε απολύτως εκτός από ένα 
δυσκόλως άποδεικνυόμενον άλλοθι, ισχυρίζεται; ότι εκοιμήθη μόνος εις τήν μή λει
τουργούσαν ακόμη επί τής οδού Γερανιού κλινικής του καί εις τά: περίφημους δη
λώσεις Γεωργιάδη ότι στο έγκλημα είναι οπωσδήποτε άναμεμιγμένος ιατρός καί μά
λιστα άνατόμος, δ όποιος καί προέβη εις τον «αριστοτεχνικόν» τεμαχισμόν.

"Οσον αφορά τά δύο «μπράουνιγκ», τά όποια εύρέθησαν εις την κλινικήν τού 
ιατρού Καρτσώνη διεπιστώθη χθες έκ τής γενομένης παρ’ ειδικών έξαρτήσεών των 
ότι ταύτα δεν είχον προσφάτως χρησιμοποιηθή καί ότι αί φυσιγγιοθήκαι καί των 
δύο ήσαν πλήρεις. Λιά νά άποκλεισθή καί τό ενδεχόμενον ότι εις μεν τούς γεμιστή
ρας είχον άντικατασταθή μετά τό έγκλημα τά δύο φυσίγγια καί ότι τό χρησιμρποιη- 
θέν τυχόν μπράουνιγκ» έξεκαθαρίσθη μ,ετά τήν χρησιμοποίησιν τά δύο αυτά «μπρά- 
ουνιγκ τού ιατρού Καρτσώνη παρεδόθησαν εις τό ιατροδικαστικόν εργαστήριον. 
Ά λλ’ αυτό διευθυνόμενον άποκλειστικώς από τόν καθηγητήν Γεωργιάδην δεν ήόυ- 
νήθη παρά νά άποφανθή κατόπιν νέας έξετάσειος ότι τά δύο «μπράουνιγκ» δεν είχον 
καθαρισθή προσφάτως. Εις τάς κάνας άμφοτέρων εύρέθη σκόνη πού δπωσδήποτε 
δεν θά υπήρχε άν ένα από τά δύο περίστροφα είχε χρησιμοποιηθή καί είχε έκ των 
υστέρων πλυθή καιί σκουπισθή.

Έν τώ μεταξύ ή Γενική ’Ασφάλεια εσυνέχισε τάς έρευνας της μέσα εις,το δια
μέρισμα τού μακαρίτη τού Άθανασόπουλου- Καί έπειδή υπήρχε ή πληροφορία ότι 
τά καταματωμένα έσώρρουχα τά όποια έφοροϋσε δ Άθανασόπουλος τήν στιγμήν τής 
δολορονίας του έξηφανίσθησαν έντός τής οιγίας διετάχθη έκκένωσις τού εις τήν αυ
λήν τής οικίας φρέατος. Το πηγάδι άδειασε ολόκληρο μέ αντλία από τό νερό πού 
είχε καί κατέβηκαν φρεατορήχοι οί όποιοι τό ερεύνησαν καί έσκαψαν είς. τόν βυθόν 
άλλ’ ούτε ράκκη έσωρρούχμν εύρέθησαν ούτε τό πιστόλι μέ τό όποιον έδολοφονήθη 
ό ’ \θανασόπουλος.

’Ενώ) προχθές τό απόγευμα τό Κοινόν έκ πληροφοριών αί όποΐαι κάπως άφθο
νος προήρχοντο ύπά τής αστυνομίας είς τόν τύπον, έσχημάτιζε κανείς τήν έντύπω- 
σιν, σχεδόν τήν πεποίθησιν, ότι τό τρομερόν έγκλημα διεπράχθη έντός τής οικίας 
τού άτυχούς θύματος καί ότι οί ένοχοι πρέπει νά θεωρηθούν δ ιατρός ’Απόστολος 
Καρτσώνης, ή πεθερά τού θύματος ’Άρτεμις Κάστρου καί ή σύζυγος Φούλα, μέ σύν
εργού: τήν υπηρέτριαν καί τόν εξέόελφον τής Κάστρου Μοσκιόν αίφνης από τού 
απογεύματος τά πράγματα άρχισαν κάπως νά μεταβάλλονται διότι δ διευθυντής τής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών ’Ιωάννης Νάσκος, μετέπειτα αρχηγός, μακαρίτης πλέον, άνε- 
κοίνωσεν είς τού ς δημοσιογράφους σχετικώς μέ τό έγκλημα τά εξής.

— Ή  ’Αστυνομία όέν λέγει ότι το έγκλημα έξετελέσθη είς αυτό ή εκείνο τό 
μέρος. Ή  ’Αστυνομία κάνει τή δουλειά της. Συλλέγει στοιχεία, καί επί τη βάσει αυ
τών ακολουθεί ώρισμένας κατευθύνσεις. Προσπαθεί νά έξακριβώση τάς έκάστοτε 
παρουσιαζομένας ενδείξεις καί παραόίόει τά στοιχεία είς τήν τακτικήν άνάκρισιν, ή 
όποια καί θά άποφανθή τελικώς επ’ αυτών.

'Έν τώ μεταξύ παρουσιάστηκε νέον πάλιν μπέρδεμα, διότι τήν Παρασκευήν 9
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Ιανουάριου, ησθενησεν αιφνίδιους δ έπιληφθείς τυπικώς τής ύποθέσεους ανακριτής 
Παναγιώτης Γουμελιανάκης καί δ προϊστάμενος τής Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών 
Κ. Γ. Κιουρτσάκης αναγκάσθηκε νά άναθέση προσωρινώς τήν συνέχισιν τών ανακρί
σεων εις τον ανακριτήν τοϋ 5ου τμήματος Χρυσανθόπουλον, δ όποιος μετέβη εις τήν 
Γενικήν Ασφάλειαν καιί κατετοπίσθη άπδ τον όιοκιητήν της κ. Κουτσουμάρην επί 
τής πορείας τής προανακρίσεως καί τών έρευνών τάς δποίας διενήργει ή Γενική 
’Ασφάλεια εν σχέσει μέ τδ έγκλημα-

Κατά τήν συνεργασίαν άπεφασίσθη όπως ή Ασφάλεια συνέχιση καί τήν προ- 
ανάκρισιν καί τάς ερευνάς υπό γνώσιν καί εποπτείαν τοϋ άναικριτοΰ, δ όποιος καί 
κατά τον νόμον θά είχε τήν πλήρη πρωτοβουλίαν επί τής ύποθέσεους.

Εις τον ανακριτήν παρεδόθη δ κατάλογος τών συλληφθέντων υπόπτων, οί όποιοι 
ήσαν η πεθερά Αρτεμις Κάστρου, ή σΰςυγος Φούλα Άθα-νασοπούλου, ή ύπηρέτσια 
Γιαννούλα Πέρου, δ ιατρός ’Απόστολος Καρτσούνης, δ ανεψιός τής πεθεράς Δημήτριος 
Μοσκιός καιί δ αδελφός τοϋ συνεταίρου του Άθανασόπουλου Σπόρος Γυφτέας.

Επίσης άνεκοινώθη ότι έκρατοΰντο ακόμη ώς ύποπτοι δ I. Κουτσής, υπάλληλος 
παντοπωλείου καί ένας χαρτοπαίκτης όνόματι Σπϋρος, εναντίον τοϋ όποιου είχον προ
κόψει ενδείξεις δτι πιθανόν, έκτος τοϋ ίατροΰ Καρτσώνη, νά συνεόέετο μέ τήν Φού- 
λαν και νά ήτο "ίσους να θεωρηθή εραστής της. Τά δύο τελευταία πρόσωπα έθεωροΰν- 
το άνευ ενδιαφέροντος έφ’ δσον δέν είχε προκόψει καί καιμμία άπόδειξις εναντίον τουν.

Ωσαύτως άνεκοινώθη δτι ή ’Ισμήνη Χατζηπαναγιώτου, ή κόρη τής Δανάης καί 
δ μικρός αδελφός τής τελευταίας, άφοΰ έξητάσθησαν συμπληρωματικούς καί πάλιν μέ 
τον Σπόρον Γυφτέαν, άφέθησαν ελεύθεροι καθ’ δσον ούόέν απολύτους ενοχοποιητικόν 
στοιχεΐον προέκυψε δΓ αυτούς.

Επίσης άνεκοινώθη δτι ή Δανάη δέν ύπήρξεν ερωμένη τοϋ μακαρίτη τοϋ Άθα- 
νασόπουλου καί δέν κατετέθη τίποτε δΓ αυτήν τό βαρόνον τν ηθικήν της. Έτονίσθη 
δτι δ Άθανασόπουλος άπλόν φιλικόν δεσμόν είχε μαζί της καί τήν «Ικανέ παρέαν» 
ενώ κατά δημοσιογραφικάς πληροφορίας δ Άθανασόπουλος τήν έθαιύμαζεν καί «έζα- 
χάρωνε» μαζί της χωρίς καί τίποτε περισσότερον έφ’ δσον, ώς λέγεται, αυτή ήτο τήν 
έπο'χην εκείνην άμεμπτος.

’Εναντίον δλων αυτών τών κρατουμένων άπηγγέλθη κατηγορία μόνον διά φόνον 
εκ προμελέτης, οπούς ελέγετο κατά τον παλαιόν «ποινικόν νόμον» ή σημερινή «άνθρω- 
ποκτονία έκ προθέσεως». "Ολοι των ελαβον 48ωρον προθεσμίαιν δπως άπολογηθοΰν 
πλήν τοϋ Σπόρου Γυφτέα, δ όποιος άπελογήθη άμεσους καί όμοφουνοΰντος ΕΙσαγγελέως 
καί άνακριτοΰ έκρίθη άπολυτέος.

Θυμάμαι δτι έντύπουσιν μάς έκαμε τότε όταν όιεπιστώσαμεν δτι δέν άπηγγέλθη 
κατά τών κατηγορυμένων καί ή κατηγορία τής ληστείας άφοϋ είχεν άνακοινωθή 
τήν πρώτην καί τήν δευτέραν ημέραν, δταν εγνώσθη δτι τό θΰμα ήτο δ Δημήτριος 
Άθανασόπουλος δτι κατά τήν στιγμν τής δολοφονίας του έπρεπε νά είχεν επάνω του 
άπό τά ποσά τά όποια είχεν είσπράξει άπό τήν Τράπεζαν δΓ αυτόν καί τον συνε
ταίρον του 172.000 δραχμάς καί δτι τό ποσόν αυτό έπρεπε νά τοϋ είχεν άφαιρεθή 
άπό τούς δράστας- ’Επί τη βάσει αυτής τής ύπονοίας είχε θεωρηθή δτι βασική ϊσω: 
άφορμή τοϋ εγκλήματος ή μίαι τών άφορμών ήτο ή ληστεία. "Οταν όμως ένετοπίοθη- 
σαν αί ύπόνοιαι δτι τό έγκλημα είχε διαπραχθή μέσα εις τό διαμέρισμα τοϋ θύματος, 
ενώ αυτό έκοιμάτο καί δέν εύρέθησαν καθόλου χρήματα παρά εκτός ελάχιστων τά 

,όποιοι ;ξηκριβώθη δτι άνήκον εις τήν πεθεράν Άρτέμιδα Κάστρου καί προήρχοντο 
άπό έξαργύρωσιν τσέκ πού τής είχεν άποστείλη δ εις Καναδών σύζυγός της πρόε 
συντήρησίν της, δ διοικητής τής Ασφαλείας Αριστοτέλης Κουτσουμάρης έκίνησε 
πάντα λίθον νά μάθη τί είχαν άπογίνει αί 172 εκείνοι χιλιάδες δραχμών. Καί έγρά-
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οη τότε δτι ήταν πρωταρχικές σημασίας ζήτημα ή άνεύρεσις τοΰ ποσοΰ. Τότε όμως 
ώς έγνώσθη παρουσιάσθη την άλλην ημέραν εις την I ενικήν Ασφαλείαν ο διευθυν
τής τού καφενείου «Νέον» καί είπεν εις τον κ. Κουτσουμάρην.

' -  Τώρα θυμήθηκα κ· Διοικητά μου δτι έκτος των άλλων χρημάτων πού μου 
είχε δώσει ό Άθανασόπουλος νά τοΰ τά φυλάξω την τελευταίαν στιγμή που ^εφυγε 
εκείνο το βράδυ καί πού ήταν ή τελευταία φορά πού τον είδα- ςωντανο, ο.αν ccp.jyE 
μοΰ έδωσε ένα δέμαι τυλιγμένο μέ εφημερίδες καί μοΰ είπε.

— Δεν μοΰ κάνεις τή χάρι νά βάλης μέσα στην κάσα σου αύτδ τό δέμα κ,αι το 
παίρνω γ ι’ αύριο για νά μην τό σέρνω μαζί μου απόψε. Τώρα τό θυμήθηκα αυτό το 
πράγμα καί σάς τό καταθέτω. Τό δέμα είναι εις τήν διάθεσίν σας.

Ό  κ. Ινουτσουμάρης πετάχθηκε αμέσως στό καφενείο καί δ διευθυντής τοΰ ξά
νοιξε τήν κάσσα του καί τοΰ έδωσε τό δέμα τό τυλιγμένο μέ εφημερίδες που του είχε 
δώσ-ι δ μακαρίτης δ Άθανασόπουλος τό τελευταίο βράδυ τής ζωής του· Πραγματικά 
αέσα σ’ αύτό βρέθηκαν οί 172.000. δραχμαί καί έτσι καί ή καρδιά τοΰ συνέταιρου 
του, τοΰ εργολάβου Τάσου Γυφτέά, έπήγε στον τόπο της άφοΰ βρέθηκαν τα συνεται
ρικά λεπτά. Μά έτσι πιά ή ληστεία δέν ήταν αφορμή τοΰ ̂ εγκλήματος καί γι αυτό 
δέν άπηγγέλθη κατηγορία κατά των κρατουμένων γιά τό έγκλημα.

Μά αύτό- τό πράγμα οί δημοσιογράφοι μέ τον φραγμό πού μάς είχε θϊ,σει δ 
φίλτατος Ά ρ. Κουτσουμάρης γιά τις ανακρίσεις αύτό τό μαθαίναμε κι’ εμείς για 
πρώτη φορά εκείνη τήν ημέρα, Παρασκευή 9 ’Ιανουάριου, καί μάλιστα το απόγευμα 
εμφανίζεται γιά πρώτη φορά εις τά πρόσωπα τοΰ δράματος δ Δημητράκης^ο Μο- 
σκιόε, δ Ιδχρονος ανεψιός τής Κάστρου, τήν ύπαρξι καί σύλληψι τοΰ όποιου έμαθαι- 
ναμε γιά πρώτη φορά οί δημοσιογράφοι, χάρις εις τά μέτρα πού είχε λάβη δ φίλος 
αχς διοικητής. Καί τότε μάθαμε ότι δ Μοσκιός έφιλοξενεΐτο στό σπίτι τής θείας του 
Άρτέμιδος ή μάλλον τοΰ Άθανασοπούλου από των Χριστουγέννων καί δτι είχε συλ- 
ληφθή προ τριημέρου, δηλαδή τήν περασμένη Πέμπτη καί εις τάς 4 τά ξημερώματα 
ένώ μέ πολλές προφυλάξεις προσπαθοΰσε νά μπή μέσα στό σπίτι τοΰ Αθανασόπολυου 
γιά νά κοιμηθή·

Ό  Μοσκιός εξεταζόμενος είπε δτι τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου πρός^τήν Κυριακήν 
έκοιμήθηκε μέσα στό διαμέρισμα τοΰ Άθανασοπούλου καί δτι δέν είδε καθόλου τον 
Άθανασόπουλο νά έρχεται·, στό σπίτι καί νά κοιμηθή εκεί. Καί αυτός δηλαδή, σαν 
από συνεννόησι έταύτισε τά λεγάμενα του μέ τά οσα είχαν πή ή Φούλα, ή μάννα της 
καί ή υπηρέτρια καί όιέψευσε ούτω τήν Δαναη, τή μαννα της, τον αδελφό .ης καί 
τον αδελφό τού Γυφτέα, πού, ώς γνωστόν, καί χωρίς κανένα συμφέρον, επέμεναν 
δτι άφισαν τον μαικαρίτη τον Άθανασόπουλο γύρω από τά μεσάνυχτα έξω από τό 
σπίτι του καί έμειναν μέ τήν έντύπωσι δτι είχε μπή μέσα. Καί ώς γνωστν καί εις 
αύτό τό συμπέρασμα είχε καταλήξει καί ή Γενική ’Ασφάλεια.

Σημειωτέον δτι υπήρχε καί άλλη έντύπωσις γιατί ή Κάστρου επέμενε δτι δ 
Μοσκιός εκείνη τή νύχτα δέν έκοιμήθηκε σπίτι τους ένώ ή Φούλα καί ή Γιαννούλαι 
ή Πέρου έλεγαν δτι δ Μοσκιός ήταν μέσα στό σπίτι.

’Άλλη μία άντίφασις ήταν τό σπάσιμο τοΰ κοθρέπτη. Ή  Γιαννούλα είπε δτι I- 
πεσεν ή Κάστρου απάνω σέ μία καρέκλα καί δτι ή καρέκλα τάχα έσπασε τον καθρέ
φτη. Ή  Κάστρου έλεγε δτι απάνω στό σεισμό κατελήφθη από υστερική κρίσι καί 
δτι μέ τον αγκώνα της άθελά της έσπασε τον καθρέφτη.

Ναι. Μά δλες αυτές οί αντιφάσεις κατά τήν ’Ασφάλεια εσήμαιναν δτι γβ σπά
σιμο τοΰ καθρέφτη είχε γίνει απάνω στό έγκλημα.

( Συνεχίζεται)
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Δ ' Η ΦΘΟΡΟΠΟΙΟΣ ΔΡΑ ΣΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΙνΑΙ 
Η ΑΜΤΝΑ ΠΡΟΣ ΑΡΤΑ TOP ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ*.

Στο προηγούμενο άρθρο μας άναφέραμε τί είναι τά μικρόβια καί κατά ποιο 
τρόπο μπαίνουν οπόν ανθρώπινο οργανισμό. Έπεσημάναμε έν συνεχεία από ποΰ μπο
ρούν νά εισχωρήσουν στο σώμα τού ανθρώπου καί πώς επιβάλλεται, εκτός από τις 
προφυλάξεις μέ τις οποίες ή ίδια ή φύσις έχει φροντίσει νά είναι έφωόιασμένος ό 
άνθρωπος, όπως καταβάλλεται καί ιδιαιτέρα προληπτική μέριμνα εισόδου των μικρο
βίων στον οργανισμό.

"Ας πάρουμε τώρα ώς δεδομένο ότι ώρισμένα μικρόβια, λίγα ή πολλά, κα- 
τώοθωσαν νά παραβιάσουν τά προστατευτικά φράγματα τού ανθρωπίνου σώματος,* 
νά εισχωρήσουν μέσα σ’ αυτό καί νά εγκατασταθούν εκεί πού τούς αρέσει, ατά όργα
να δηλαδή τής προτίμήσεώς τους· Γιατί καί τούτο π?έπει νά τό ξέρωμε, οτι δηλαδή, 
κάθε ομάδα μικροβίων από κάθε ασθένεια εχει προτίμηση καί εγκαθίσταται σέ ώ- 
ρισμένο όργανο τού ανθρωπίνου σώμαίτος π. χ. τά μικρόβια τού τύφου εκλέγουν τό 
τελευταίο τμήμα τού λεπτού έντερου, τά μικρόβια τής βλεννοροίας εκλέγουν τον βλεν
νογόνο τής ουρήθρας ή τού κόλπου κλπ.

Μόλις λοιπόν εγκατασταθούν τά μικρόβια στό σημείο τής προτίμήσεώς τους 
στό-άνθρώπινο σώμα αρχίζουν νά χύνουν δηλητηριώδεις ουσίες, πού λέγονται τοξί
νες, οι οποίες μέ τό αίμα κυκλοφορούν σ’ όλο τον οργανισμό καί δημιουργούν τήν α
σθένεια με γενικές βλάβες σέ όλα τά όργανα. ΓΓ αυτό, όταν υπάρχει μία τοπική 
φλεγμονή, αρρωσταίνει όλος δ ανθρώπινος οργανισμός.

Ή  ένταση βέβαια καί ή ταχύτητα τής λοιμώξεως πού προκαλεΐται από τά 
μικρόβια, εξαρταται από διαφόρους παράγοντες από τούς όποιους οί κυριώτεροι εί
ναι οί έξής: α) Ή  άμυνα τού οργανισμού, ή δύναμη δηλαδή τήν οποία εκ φύσεως 
έχει ό οργανισμός τού ανθρώπου ν’ αμύνεται κατά των μικροβίων καί νά τά έξουδε- 
τερώνη. Καί όταν μέν ή άμυνα αυτή είναι δυνατή, όπως συμβαίνει στούς γερούς καί 
υγιείς άνθρώπους, έξουδετερώνονται τά μικρόβια καί άποτρέπεται δ κίνδυνος από τή 
λοίμωξη. "Οταν όμως ή άμυνα είναι μικρή τότε τά μικρόβια έπικρατοΰν καί στα
θεροποιούν τή λοίμωξη.

β) Ή  ταξική δύναμις των μικροβίων, ή δποία άλλοτε είναι μικρή καί άλλοτε 
ισχυρή, έτσι πού κάμπτει τήν άμυνα τού οργανισμού καί τον καταβάλλει. Π. χ. ή 
τοξί ;η πού χύνει τό .μικρόβιο τού τθτάνου είναι 150 φορές πιο τοξική από τό τρομε
ρό δηλητήριο τής στρυχνίνης.

γ) Ό  μεγάλος ή μικρός αριθμός των μικροβίων πού θά εισχωρήσουν στον ορ
γανισμό. Δηλαδή όσο περισσότερα μικρόβια εισβάλλουν τόσο εύκ,ολώτερα καί συν- 
τομώτερα καταβάλλουν τήν φυσική άμυνα τού οργανισμού καί προκαλοΰν τή λοίμω
ξη καί τήν γενική ασθένεια.
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Άλλα άς δούμε τή μάχη πού γίνεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμός μετα
ξύ των μικροβίων πού εκπορθούν τά προστατευτικά τείχη καί είσοαλλουν σ αυτόν 
καί των μέσων άμύνης καί επιθέσεως κατά τούτων. Πρόκειται περί μιας μεγαλείω
ν ον ς μάχης ζωής ή θανάτου κατά την οποία κατά εκατομμύρια υπάρχουν οί νεκροί, 
καί κατά την οποία μάχη χρησιμοποιούνται περίεργα αμυντικά χημικά μέσα ύπό 
μορ?ήν λ ε υ κ ο κ υ τ τ ά ρ ω ν  ή φ α γ ο κ υ τ τ  ά ρ ω ν ή α ν τ ι- 
σ ω μ ά τ ω ν.

’Ά ς περιγράψωμε λοιπόν την τακτική μιας τέτοιας μάχης καί τή διεξαγωγή 
της μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό μέ τό φακό τής φαντασίας μας· Ο Θεός εχει 
προβλέψει νά εχη μέσα στο σώμα του ό άνθρωπος ενα στρατό' σωτηρίας που απο- 
τελεΐται από λευκοκύτταρα ή φαγοκύτταρα! καί από αντισώματα. Τά φαγοκύττα
ρα μάλιστα έχουν τήν ιδιότητα νά κινούνται μέσα στο σώμα σάν ελεύθεροι σκοπευ
τές καί νά τρέχουν στο σημείο τού κινδύνου. "Οταν λοιπόν τα μικροοια εισχωρή
σουν στό σώμα καί θελήσουν νά προελάσουν μέ τήν κυκλοφορία τού αίματος, αμέ
σως σπεύδουν στό σημείο εισόδου τά λευκοκύτταρα καί Ικεΐ συνάπτεται μια εξον
τωτική μάχη μεταξύ των μικροβίων καί τών λευκοκυττάρων. Και εαν κατα τη μα- 
χή αυτή νικήσουν τά μικρόβια, αναπτύσσεται ή άρρώστεια με έκδηλα πλέον αποτε
λέσματα ως πΡός τήν έκτασή τους καί τή νίκη τους. ’Ά ν όμως ύπερισχύσουν τά λευ
κοκύτταρα καί νικήσουν τά μικρόβια, τότε εμποδίζεται ή ανάπτυξη τής αρρώστειας 
καί επέρχεται ή αποθεραπεία.

’Ασφαλώς θά σάς έκαμε εντύπωση γιατί τά λευκοκύτταρα λέγονται καί Φαγο
κύτταρα. Άπλούσταιτα γιατί έχουν τήν ιδιότητα νά τρώγουν, νά καταβροχθίζουν 
κυριολεκτικά τά μικρόβια είτε αυτά είναι νεκρά (θύματα τής διεξαχθεισης μάχης) 
είτε καί ζωντανά. Έκτος αυτού τά φαγοκύτταρα έχουν μέσα τους ειδικές ισχυρές 
ά ν τ ι τ ο ξ ί ν ε ς  τις όποιες χρησιμοποιούν κατά τ ώ ν τ ο ίς ι ν ώ ν πού 
εκχύνουν τά μικρόβια καί τις εξουδετερώνουν.

’Έτσι ό ανθρώπινος οργανισμός δεν άμύνεταΐι μόνον κατά τών μικροβίων πού 
μπαίνουν στό σώμα, αλλά αγωνίζεται καί εναντίον τών ασθενοφόρων τοξινών πού 
χύνουν στο αίμα τά μικρόβια χρησιμοποιώντας ειδικές ουσίες, τά λεγάμενα ά ν τ ι- 
σ ώ μ α τ α, πού μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο μέ τά ειδικά πολεμικά χημικά 
μέσα.

’Έτσι για κάθε μικρόβιο ή τοξίνη πού μπαίνει στό σώμα καί επιχειρεί νά κυ- 
κλοφορήση, σχηματίζονται τά ειδικά γιά το μικρόβιο αυτό ή τήν τοξίνη ά V τ ι- 
σ ώ μ α τ α.

Πρέπει δμως νά ξέρουμε δτι τά αντισώματα αυτά μέ τά όποια θά χτυπηθούν 
τά μικρόβια καί οί τοξίνες δεν παράγονται αμέσως μέ τήν εισχώρηση στό σώμα τών 
μικροβίων, αλλά ύστερα από μερικές ώρες ή καί ημέρες καί γιαυτό άκ,ριβώς ανα
πτύσσεται ή άρρώστεια αλλά τελικά χτυπιέται αυτή καί επέρχεται ή θεραπεία τού 
οργανισμού-

’Άν δμως τύχη ένας οργανισμός νά είναι έφωοιασμένος καθ’ οίονδήποτε τρό
πο από ά ν τ ι σ ώ μ α τ α γιά ένα ώρισμένο μικρόβιο π. χ. τού τύφίου κλπ. 
τότε τό αντίστοιχο μικρόβιο τής ασθένειας δεν μπορεί νά δράση καθόλου στον δργα- 
νισαό καί τότε λέμε δτι γιά τήν άρρώστεια αυτή υπάρχει ά ν ο σ ί α.

Μερικά μάλιστα άντισώματα βρίσκονται φυσιολογικά στό άνθρώπινο αίμα. 
Γι’ αυτό άκριβώς οί άνθρωποι δέν προσβάλλονται άπό ώρισμένες άρρώστειες τών ζώ
ων καίτοι χωρίς νά τό γνωρίσουν εισάγουν στον οργανισμό τους άντίστοιχα μικρό
βια. Π. χ. οί άνθρωποι δέν προσβάλλονται άπό τήν πανώλη τών βοών, άπό τήν χο
λέρα τών ορνίθων καί άπό τήν πνευμονοεντερίτίδα τών χοίρων.
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Γίνεται όμως καί το αντίθετο όταν στά ζώα υπάρχουν αντισώματα1 για, μι- 
κροοια ωρισμένων ασθενειών τών ανθρώπων, οπότε οέν προσβάλλονται άπβ αυτές, 
όπως είναι δ κίτρινος πυρετός, ή ιλαρά, ή οστρακιά καί ή λέπρα!.

ΙΙερίεΡγο είναι, ή μάλλον ή Θεία πρόνοια έπρονόησε, ώστε κατά τούς πρού- 
τους εςη μήνες της ζωής του δ άνθρωπος νά μή προσβάλλεται από λοιμώδη νοσήματα 
καί έχει έτσι φυσική ανοσία, δηλαδή έχει αντισώματα εκ γενετής. Ή  φυσική δμως 
αυτή ανοσία μέ τήν ηλικία ελαττώνεται μέχρις δτου έξαφανισθή, καί σ’ αυτό συν- 
τελοΰν διάφορα, αίτια, όπως είναι, ή ύπερκόπωσις, ή ασιτία, ή ΨΟξις, οί καταχρήσεις 
οινοπνευματωδών ποτών, ακόμη καί ή δίψα. Γιαυτό κατά τις επιδημίες προσβάλ
λονται ευκολώτερα οι άνθρωποι πού υποσιτίζονται, κουράζονται, χάνουν αίμα ή α
κόμη καί δταν παθαίνουν εύκολα ψυχικές διεγέρσεις ήτοι φόβο, λύπη κλπ.

Τώρα έκτος απο τή φυσική ανοσία, για τήν όποια άναφέραμε προηγουμέ
νως,^ υπάρχει καί ή επίκτητη ή οποία δμως εμφανίζεται ύστερα από τήν προσβολή 
τού οργανισμού απο λοιμώδη νόσο- Γι αυτό, δταν περάση ώρισμένη άρρώστεια ένα 
άτομο δεν αρρωσταίνει πάλι από τό ίδιο νόσημα. Αυτό γίνεται φυσικά γιατί μετά 
τήν είσοδο στον οργανισμό μικροβίων, παράγοντα·, αντισώματα τά όποια διατηρούν
ται. ’Αλλά .μπορούμε νά δημιουργήσουμε στον οργανισμό μας αντισώματα καί έτσι 
ν’ αποκτήσουμε επίκτητη ανοσία καί τούτο γίνεται μέ τούς διαφόρους ορούς καί τά 
εμβόλια γιά τά όποια θ’ ασχοληθούμε στο προσεχές άρθρο μας.

Μ A P I  Λ ΙΑ Κ Ω Β ΙΔ Ο Υ  
Α γ ία ς  Ζώνης 5

TNQMIKA ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ονδέν όφελος τών απάντων άγαϋών εατ αν το υγιαίνειν μόνον 
άπή.

( Λουκιανός )
Ά π ό  την εργασίαν Αποκτάται ή υγεία , από δε τήν υγείαν ή 
εύχαρίστησις.

( Βιργίλιος)
— ‘Η  υγεία αποκτάται μόνον με τήν εγκράτειαν.

( Πώπ)



— ΓΠΕΞΑΙΡΕΣΙΝ αργυρών νομισμάτων βάρους 8 κιλών, αξίας 16.000 δρχ., 
διέπραξεν δ Δ.Νικηφοράκης στό εργαστήριο τοΰ Μ. Μαυροπούλου, οοδς Αοριανοΰ 
95, όπου ήργάζετο. Συνελήφθη (12.2.68) .

— ΧΑΣΙΣΕΜΠΟΡΟΙ συνελήφθησαν' από τήν ’Ασφάλειαν Προαστείων. Είναι 
οί Ά τ. Ίωαννίδης, Γ. Λεούσης καί Κυρ. Άμαραντί-δης, κάτοικοι χωρίου Καλλίφω- 
του Δράμας εις χεΐρας των οποίων κατεσχέθη ποσότης 2 κιλών χασις. (12 - 2 - 68) .

— ΟΙ ΚΛΕΙΙΤΑΙ Έλ. Φράγκου, Άρ. Σ'πανούδης, I. Πατλιτζήνας καί Ν. Πο- 
νηράκης, δλοι 18—25 ετών συνελήφθησαν άπδ τήν Γενική ’Ασφάλεια γιατί αποτε
λούσαν σπείραν καί διέπραιξαν 17 κλοπές άπδ καταστήματα, περίπτερα και στα- 
θμεύοντα αυτοκίνητα (13.2.68) ·

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΑΙ Άνορ. Καραλής ετών 23, Α. Καραλής καί Ά γγ. Κόκ- 
κας ετών 17 συνελήφθησαν μέσα σέ ζαχαροπλαστείο τής όοοΰ Άχαρνών οπού μπή
καν για νά κλέψουν. 'Ωμολόγησαν δτι είχαν διαπράξει 12 κλοπές άπδ καταστήματα
(13.2.68) .

—ΣΚΟΤΩΣΕ τήν θυγατέρα της Τούλα Γιαννουκάκη, ετών 20, ή μητέρα της 
Δήμητρα, όταν, κατόπιν λογομαχίας για ασήμαντο αφορμή, ή Δήμητρα πέταξε μια 
πέτρα κατά τής θυγατρός της, πού τήν ηδρε σέ καίριο σημείο τού κεφαλιού μέ απο
τέλεσμα νά πεθάνη άπδ εγκεφαλική αιμορραγία (13.2-68) .

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Β.Η. ετών 15 καί Θ.Χ- ετών 12, συνελή
φθησαν στή Βάρη οπού διέρρηξαν τ,δ θερινδ σπίτι του Η. Διακοοημήτρη. 'Ομολόγησαν 
οτι έκλεψαν ένα αρνί άπδ τή στάνη τού Γ. Μακρή, καί κατέστρεψαν δύο κυψέλες 
τού X. Γούλα γιατί δεν μπόρεσαν νά τις κλέψουν- Έμηνύθησαν καί οί γονείς των.
(14.2.68) .

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ΑΓΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ. Οικονόμου συνελήφθη ενώ άπεπει- 
ράτο νά διαρρήξη σταθμεϋον αότοκίνητον στά Δημοτικά Σφαγεία. 'Ομολόγησε κι1 
άλλες τρεις κλοπές. Ό  συνεργός του Δ. ΙΙαπαβόπουλος άναζητείται- (24,2.68) .

—ΟΙ ΚΛΕΙΙΤΑΙ Γ. Ιναραμπινάκης 18 ετών, Β. Βασιλάκης 18 ετών καί I. 
Κονβουσανάκης 18 ετών συνελήφθησαν γιατί ό πρώτος διέπραξεν 16 κλοπάς τις ό
ποιες ώμολόγησεν, καί οί δύο άλλοι άρπαξαν στά ’Άσπρα Χώματα τήν τσάντα τής 
Βασιλ. Καρποπούλου (15—2— 68) .

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ρ-αδιοφώνου άπδ σταθμεϋον αύτοκίνητον στήν 
Άργυρούπολι διέπραξεν ο Ν- Μακρής ετών 27 δ όποιος συνελήφθη έπ’ αυτοφώ
ρου (15— 2—68) .

— ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Α1Δ0ΓΣ διέπραξεν δ Κ. Ινό/ας ετών 
25 δ όποιος επιβαίνων μοτοποδηλάτου περνούσε άπδ τό ΙΣ Τ ' Γυμνάσιον Θηλέων 
καί έκαμνεν ασέμνους επιδείξεις στις μαθήτριες. Συνελλήφθη (15—2— 68) .

—Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Γερμανός τουρίστας Φίστερ Φρίντεμαν ετών 28 συνελ-
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λήφθη έπ χύτοφώρω δταν διέρρηξε το περίπτερον επί τής δδοϋ Διον- Άρεπαγίτου. 
Καεδικάσθη είς φυλάκισιν 4 μηνών (16— 2— 68) .

—ΕΤΓΦΕΚΙΣΘΗ στή Θεσσαλονίκη δ περίφημος δράκος τοϋ Σέί'χ Σοϋ ’Αρι
στείδης Παγκρατίδης. 'Ο τόπος τής έκτελέσεως εύρίσκεται όπισθεν ακριβώς τοϋ δά
σους δπου διέπραξε τ,ά κάτωθι εγκλήματα:

Την ανθρωποκτονίαν είς βάρος τοϋ ίλάρχου Ραΐση καί τής φίλης του Παλιο- 
γιάννη, είς την περιοχήν Μί'κρας. Την άνθιρωποκτονίαΐν είς βάρος τής νοσοκόμου 
Μελπομένης Πατρικίου, εντός τοϋ νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τό οποίον εύρίσκεται 
είς την περιοχήν τοϋ Σέϊχ Σοϋ. Την πρόκληισιν βαρείας σωματικής κακώσεως είς 
βάρος τοϋ λεβητο«ποιοΰ Ά θ. Παναγιώτου καί τής φίλης του Έλεονώρας Βλάχου.

Καί είς τάς τρεις περιπτώσεις, δ δράστης έλήστευσε τά θύματά του.
— Ο ΙΙΡΟΑΓΩΓΟΣ Α. Τααρμπ όπου λ ο ς ετών 24 τηροεφυλακίσθη στον Πύργο, 

γιατί καθώς προέκυψε από ένεργηθεΐσαν άνάκρισιν έξέδιδεν επί χρήμασιν από έτους 
καί πλέον τήν σύζυγό του Παναγιώταν ετών 18 (17—2— 68) ·

— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Κ. Κλυσίβας ετών 22 δ οποίος έξέόιόε τήν γυναίκα 
του Γκόλφω έπί δύο χρόνια κατε,δικάσθη από τό Τριμελές Πλημμελειοδικείο σέ φυ- 
λάκισι 1 έτους (17—2— 68) .

— Η ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ Ελένη Γκρίντζαλη έτών 45 κατε,δικάσθη σέ φυλάκισι 
10 μηνών γιατί είχεν προσλάβει ώ ς. υπηρέτριαν νεαρά ν τήν οποίαν παρέδιδε πρός 
έκμετάλλευσιν σέ πελάτες τοϋ καταστήματος της. (17—2— 68) .

— ΠΛΑΣΤΑΣ διεθνείς άδειες ικανότητας βόηγοΰ αυτοκινήτου έξέόιόε σέ "Ελ
ληνες καί Ιταλούς τουρίστες 6 Δ. Δερησχάκης δ δποΐος ήταν εγκατεστημένος στην 
Ελβετία καί δ δποΐος κχτεόικάσθη από το Πλημμελ. σέ φυλάκισιν 10 μηνών (17 
— 2— 68) .

—ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΙ ΑΝΗΛΙΚΌΓ κατεδικάσθη σέ κάθειρξι 6 έτών από 
τό Κακουργιοόικεΐο Κοζάνης δ Κ· Μπουλάς έτών 20 (17—2— 68) .

— Ο ΚΑΕΠΤΗΣ Ν. Μάστορας έτών 18 συνελλήφθη διότι διέπ,ραξεν σωρείαν 
κλοπών μικρών χρηματικών ποσών είς βάρος γραφείων είς τά όποια ήργάσθη. Ό  
ίδιος ώμολόγησεν δτι μέ δύο αδελφούς οικοδόμους άπεπειράθη νά διαρΡήξη άνεπι- 
τυχώς τό χρηματικιβώτιον τής έπί τής δδοϋ Καποδιιστρίου 24 γραφεία τής Ε τα ι
ρείας ΓΕΝΙΚΟ στήν δποίαν ήργάζετο χρησιμοποιήσας έκκρηκτικήν ύλην. (17— 
2— 68) .

— ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΧΑΣΙΣ έξηρθρώθη από τήν ’Ασφάλειαν Προ
αστίων. Συνελήφθησαν οί Α. Πίπιζας, έτών 89 ξενοδόχος, Λ. Ψαθάς ή Μακα- 
ρώνας, έτών 45, X. Χαραλαμπίδης έτών 87, Σπ. Ζάχαρής, έτών 38, οικοδόμος, Γ· 
Τζούμης, έτών 30, καί Δ. Μα,ριανός, έτών 45, δδηγός, κατηγορούμενοι δΓ έμπό?ιον 
ναρκωτικών. Ό  πρώτος διατηρεί τήν παν-σιόν «Άκροπόλ» είς Ν. Λιάσιαί. Οϋτος, 
δταν συνελήφθη, ώμολόγησεν οτι έπρομηθεύετο χασίς από τήν Ινομοτινήν. Ό  Ζά
χαρής συνελήφθη ένώ «έκάπνιζε» χασίς μαζί μέ 4 φίλους του.

Διεπιστώθη, δτι τά ναρκωτικά ήσαν τουρκικής προελεύσεως καί τά έπρομή- 
θευεν δ ’Αρμένιος Κι,ρκόρ Κιρκ»ριάν δ δποΐος άπέθανε πρό ήμερών. Οί Ψαθάς καί 
Χαραλαμπίδης έχρησιμοποιοΰντο ώς μεταφορείς, ένώ οί Τζούμης καί Μαριανός ή
σαν μικρέμποροι-

Τά ναρκωτικά μετέφερον είς Κομοτινήν δύο Τοΰρκοι· Ή  σπείρα έδρα άπο 
ενός έτους. Έπώλουν τό χαισίς πρός 30.000 δρχ. τό κιλόν, διέθεσαν δέ 10 κιλά.

—Ο ΔΙΑ ΡΡΗΚΤΠΣ Έλ. Κεφάλας έτών 18 συνελήφθη στή Γλυφάδα γιατί 
διέρρηξε τις εξοχικές έπαύλεις τών Κλ. Μεθενίτου, Κ. Θανοπούλου, I. Μαρτίνου 
καί Γκρίτζη. Ό  δράστης κυριολεκτικώς «έγδινε» τις έπαύλεις. (19— 2— 68) .
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__ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ σοβαρά μέ μαχαίρι τον αδελφό του Κωνσταντίνο  ̂ετών
24 ό Παν. Καραμπαλής στο Αίγιο, κατόπιν φιλονικίας για οικογενειακούς λόγου,.
(20—2—68) . .

—ΣΚΟΤΩΣΕ από αμέλεια τον Σ. Μιχαλέλην στην εξοχική θέσι Καψαλη 
Σταυροΰ ΙΙλωμαρίου ένώ έκυνηγοΰσε ό Ε. Πατσαλής ετών 24 ο οποίος συνεληφθη 
καί Ομολόγησε τήν ένοχή του (20—2—68) . (

—ΔΙ ΑΡΡΗΚΤΑΙ ΝΕΑΡΟΙ, άποτελοΰντες σπείραν συνελήφθησαν από τή Γε
νική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Είναι οί Σ. Σ. ετών 17, (αρχηγός) , Ε. Κ· ετών 19, Δ. Δ. 
ετών 15, A. X. ετών 20, Σ. 0. ετών 18, A. Β. ετών 23 καί Π. Κ· ετών 18. Ό  αρ
χηγός ήταν μαθητής με μαλλιά γιε - γιε. Οί έπτά φίλοι του συνηργάζοντο με αυ
τόν καί συνδιεσκέδαζον. Τά τιμαλφή; τά όποια είχαν κλέψει κατεσχεθησαν. Επί
ση; κατεσχέθη καί μέρος κλοπιμαίων χθηματων καθώς και λίρες χρυσές. (25 2
—68) ·

— Ο ΙΕΡΟΣΓΑΟΣ Γ. Τσαλίκης συνελήφθη στον Περισσό δυνάμει ερήμην 
καταδικαστικής άποφάσεως 20 Ιτών καθείρξεως και 8ετοΰς στερησεως τών πολιτι
κών του δικαιωμάτων (21—2—68) .

__Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ κάτεδικάσθη στά Χανιά σέ 7ετή
φυλάκισι καί χρηματική ποινή 8.000 μεταλλικών δραχμών (23 2 68) .

—ΓΙΑ ΑΝΤΙΙΙΟΙΗΣΙ ΑΡΧΗΣ καί ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΑΤΗΣ συνελήφθη 
στό Υπουργείο ’Εσωτερικών .ό μεσάζων Κ. Πουλαντζάς ναυτικός γιατί παρουσία- 
σθείς ώς υπάλληλος του Υπουργείου ’Εσωτερικών πήρε από τόν Μάρκον Κομνηνάκον 
δρχ. 600 γιά νά μεσολαβήση δήθεν στον αρμόδιο διευθυντή τοΰ Ιπουργείου πρός 
ταχυτέραν έκδοσιν τοΰ διαβατηρίου του. (23—2 68) .

—ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΊ τής ανηλίκου 15ετοΰς εργάτριας τοιυ Π. Κ. συνελή
φθη ό Φ. Σορβατζιώτης ετών 55 έγγαμος κάτοικος Πύργου. Μαζί με τόν Σορβα- 
τζιώτη έμυνήθη καί δ υπάλληλος τοΰ τυπογραφείου του X. Χρονόπουλος γιά άπο- 
πλάνησι τής ανηλίκου φίλης τής προηγουμένης Κ. Γ. (24— 2 68) .

—ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΑΛΒΗ κάτεδικάσθη στό Βόλο σέ φυλάκισι 1 μηνός καί 
χρηματική ποινή 700 δραχμών δ είσπράκτωρ Θεμισ. Τσιφτελιαν ετών 3ί γιατί 
άπεπειράθη νά φιλήση 13ετιδα μαθήτρια (26—2—68) .

—Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Δ· Γκαλέντσος συνελήφθη από τήν άμεσο δρασι καί 
ώμολόγησε στή Γενική Άσφάλειαΐ τήν διάπραςι πέντε κλοπών σέ σπίτια (26—2 
—68) .

— ΔΙ’ ΕΞΩΘΗΣΙΝ εις ΠΟΡΝΕΙΑΝ συνελήφθη από τήν υπηρεσία ’Ηθών δ 
Γ. Σαριδάκης δ όποιος έςεμεταλλεύετο 22έτηόα καί τής άποσποΰσε χρήματα (26 
—2—68) .

— ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ κατακράτησι I- 
μηνύθησαν από τήν ’Αγγελική Β. II. ετών 19 οί Γ. Κατσαγώνας σωφέρ καί ή ’Α
θανασία Βαντλοπούλου ετών 27 (26— 2— 68) .

—Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ ΧΑΣΙΣ γερμανός Άλεξάντερ Κλάϊχ ετών 47 συνε
λήφθη από τήν ’Ασφάλειαν Προαστίων γιατί σέ συνεχή ταξίδια είσήγάγε από τήν 
Τουρκία μεγάλες ποσότητες χασίς. Κατεσχέσθήσαν εις χείρας του 500 γραμμάρια 
χασίς. Επίσης ποσότης 5 κιλών άνευρέθη στον κήπο τοΰ εργαστηρίου "Ελληνος έ- 
στιάτοΡος μέ τόν όποιον ήρχετο εις επαφήν. (26—2— 68) .

— ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΓ άπό τό αύτοκίνητο_’Αμερι- 
κανοΰ πού έστάθμευε στήν ’Αργυροΰπολι, κατεδικάσθησαν σέ δμηνον φυλάκισι ν οί 
Γ. Φλαμπούφης σιδηρουργός καί Δ. Μακρής μηχανικός αυτοκινήτων (27— 2— 68) ·

Ν .Α .
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ΟΙ ΓΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ
—--------------------Ύ ττο  τ.οϋ ’Αστυνόμου Β' χ. Κ Ω Ν . ΝΙΑΣΚΟΥ_________________

'Ολα, γενικώς, τά οργανικά όντα, τά διακρίνουμε σέ'εάέΐνά,' πού: αποτελούν :δ 
^ωϊκό βασίλειο .κφΓσέ εκείνα,' πού αποτελούν τό φυτικό. βασίλειο.' ' ~

Καί ,εις μεν τό ^ωϊκό οασιλειο ανήκουν τα (,ώα, πού .μπορούν να παίρνουν τήν 
τροφή τους, ..μέσα1 στην εσωτερική κοιλότητα του στόματός των καί' αν. καί ότερόΰ- 

να χλωροφύλλης να την επεξεργά,ωνται πριν τήν αφομοιώσουν, ώς επίσης καί ,να 
κςν.οΰνταμ εις οε τό φυτικό βασίλειο ανήκουν τά φυτά, πού παραλαμβάνόυν από την 
φύσι ανόργανςς ουσίες καί με τή βοήθεια τής χλωροφύλλης, τις μετατρέπουν σε ρρ.- 
γανικές. Στο ζωικό βασίλειο ανήκει, ασφαλώς, καί 6 άνθρωπος. ’ ’ ' .

f: Ρ"ε τιά. >_ώα κμι τα φυτά ασχολούμενες Επιστήμες, Ιχουν. από τήν πάρα-
^.ηρησι, πού έκαναν, διαπιστώσει οτι, μερικές φορές, οργανικά όντα, άν καί εμφανί- 
φόνται σαν φυτά είναι ςώα και αντίστροφους, ενώ ειύαι φώα εμφανίζονται σαν φυτά 
καί θα η διάρκεια τής ζωής και των δύο βασιλείων είναι διαφορετική καί έςαρτατα: 
από διάφορες εσωτερικές καί εξωτερικές συνθήκες.' : 1

; , . ’Επίσης, καί τό πιό σπουδαίο, παρετήρησαν ότι, τά. φυτά, δηλαδή, αύτά, πού 
άπρχελοΰν _το φυτικό..βασίλειο οργανική όντα έχουν σαν κυριώτερο .βιολογικό γνού- 
ρισμα δτι παραμένουν ακίνητα σέ όλη τους τήν. ζωή, πλήν μερικών, ενώ τά ζώα 
κινούνται.

Τό τελευταίο τούτο, δεν ήταν καί απαραίτητο -νά τρ .διαπίστωση ή Επιστήμη, 
άφοΰ όλοι μας τά βλέπουμε γά παραμένουν ακίνητα σρ όλη τους τή ζωή, όπως, επίσης, 
βλέπουμε ότι ενώ τ.ά ζώα έχουν φών.ή καί μιλάνε, είτε εναρθρα,' είτε άναρθρα, ότι 
άκοΰνε, οτι εκδηλώνουν, κατά κάποιο τρόπο,'τόν πόνο τους., τή λύπη τους, τή χα
ρά τους, καί ό,τι άλλο αισθάνονται, τά φυτά άντιθέτως,. οέν έχουν φωνή, οέν μιλάνε, 
δεν. άκοΰνε καί δέν εκδηλώνουν ό,τι, ίσως, αισθάνονται.

’Αλλά γιατί αυτή ή διάκρισι; Ό  Θεός «τά πάντα εν Σοφία, έποίήσεν»· Κατόπιν 
αυτού, εμείς δέν έχουμε τήν αρμοδιότητα νά κρίνουμε τή διάκρισι αυτή, ούτε καί 
μάς επιτρέπεται νά αμφισβητήσουμε ότι, .αυτή έγινε έτσι εν τή «Σοφία Του.. . ' ’

. ’Έχουμε όμως τό δικαίωμα νά πάρουμε τή θέτει ενός φυτού καί. μέ τή φωνή 
μας, νά μιλήσουμε για όλα, εκείνα, πού. αυτά, άν είχαν φωνή θά έλεγαν 'καί μέ τά 
αισθητήρια όργανά μας. να..άντιληφθοδμε αυτά, πού, εκείνα, άν είχαν αισθήσεις, θά 
άντελαμβάνοντο. .

Τό. δικαίωμα, μάλιστα, αΰ'τό; μπορούμε νά,τό αισθανθούμε σαν καθήκον, άφοΰ 
δ Ανθρωπος, δηλαδή τό τελειότερον "Ον., καί τών δύο βασιλείων,'ζωικού καί.φυτικού, 
από αυτά διατηρείται στή ζωή. Ό  άνθρωπος έχει γίνει κι’ αυτός γιά τόν άνθρωπό, 
άλλά, χωρίς τούτο νά είναι αντικείμενο τού παρόντος θέματος, σέ άπειρες περιπτώ
σεις καί γιά διαφόρους λόγους δέν κάνει δ άνθρωπός εκείνο, πού επιβάλλεται γιά 
τόν άνθρωπο, άλλά, άλλα, επιζήμια γιά τό συνάνθρωπό του·

Τά φυτά ομιυς, γίνονται γιά τόν άνθρωπο,, τόν .υπηρετούν καί δέν σταματάνε 
νά. τόν. υπηρετούν' σ’, όλη τους τή ζωή,,.7 . ·' ·..

.' ’Έτσι. βλέπω κι’ εγώ, τις γέρικες πορτοκαλιές, πού' βρίσκονται 'από χρόνια ατό 
ίδιο, μέρος, ριζωμένες .στην ίδια γη τού περιβολιού, ’γύρω 'από τό πατρικό μόυ ' σπίτι. 

Δέν κινούνται. Δέν μιλάνε. Δέ.ν άκοΰνε. Δέν εκδηλώνουν αυτό,’ πού,, ίσως αί-
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σθάνονται· Δέν σταματάνε όμως καί νά υπηρετούν πιστά καί τώρα ακόμα τήν οικο
γένεια μου.

Ριζωμένες στην ίδια γη, από τότε, πού κάποιος μακρινός πρόγονός μου τις φύ
τεψε, συνεχίζουν να παραμένουν στο ίδιο μέρος καί να προσφέρουν τις υπηρεσίε-, 
καί τώρα ακόμα, στά μέλη της οικογένειας μου, πού έχουν μείνει στο χωριό, μετά 
τήν άραίωσι τής οικογένειας μου. Κι’ όσες φορές πηγαίνω στό χωριό, μου τις αντι
κρίζω πάντοτε μέ ευγνωμοσύνη καί τις αισθάνομαι νά με βλέπουν σάν παιδί τους και 
νά θέλουν νά μοΰ μιλήσουν.

Νά μοΰ μιλήσουν; Καί τί νά πουν; Τί νάποΰν; Πολλά, άπειρα.
Πρώτα, νά ευχαριστήσουν αυτόν, πού τις φύτεψε καί μέ στοργή καί φροντίδα 

τις Ικανέ, από τρυφερά βλαστάρια, νά γίνουν αυτές, πού είναι σήμερα. Οι γέρικα, 
πορτοκαλιές. Αυτές, πού άπό τότε, σιγά - σιγά, μέ τή φροντίδα^των προγόνων μου, 
τών γονέων μου, των αδελφών μου καί εμένα ακόμα, έγιναν οί σημερινές γέρικες 
πορτοκαλιές. Οί πορτοκαλιές, πού καί δύσκολες περιστάσεις αντιμετώπισαν, ^όταν 
δύσκολες καιρικές συνθήκες, τις έβασάνιζαν τον χειμώνα, η ελλειψι νερού, τις εκανε 
νά διψάνε το καλοκαίρι καί νά μή μπορούν νά φωνάξουν ότι διψάνε καί νά̂  τρέξουν 
νά βροΰν νερό νό ποιούν, σάν τά άλλα ζώα, ή μέσα στον άγριο χειμώνα, πού άγριες 
καιρικές συνθήκες τις έβασάνιζαν, νά μή μπορούν κι αυτές, σαν τά άλλα ^ώα, να 
μετακινηθούν καί νά βρουν κάποιο μέρος, γιά νά τις προστατέψη, αλλά νά περνάνε 
τις ταλαιπωρίες στό ίδιο μέρος, ριζωμένες στήν ίδια γή.

Ν(ά μοΰ θυμήσουν ακόμα τά παιδικά μου χρόνια, όταν πάνω στά κλαοιά τους ij 
στό κορμό τους άνεβασμένος, έπαιζα ή προσπαθούσα νά πιάσω πουλιά η νά κόψω 
τούς καρπούς τους, τά γλυκά τους πορτοκάλια, γιά νά τά γευθώ. Κι αυ.ε,, ανήμπο
ρ ες , χωρίς φωνή, νά μή μπορούν νά μού πούνε άν το βάρος τού κορμιού μου τις «- 
κούραζε, ή τά παιχνίδια, πού έκανα, πάνω σ αυτές, τις γιόμιζε χαρα, αφού έδινα/ 
τήν ευκαιρία σέ έναν άνθρωπο, σέ μένα, νά χαρή.

Οί γέρικες πορτοκαλιές!! Νά μή έχουν τήν δυνατότητα νά ακούσουν! Καί τί 
ν’ ακούσουν; Τό «ευχαριστώ μου» γιά τά τόσα, πού προσέφεραν καί στους προγό
νους μου, αλλά περισσότερο στούς γονείς μου, γιά νά μάς αναθρέψουν κι εμένα καί 
τ’ αδέλφια μου, άλλοτε μέ τούς καρπούς τους, πού τούς παίρναμε απ’ ευθείας σάν 
τροφή, κι’ άλλοτε, πάλι, μέ τους ίδιους καρπούς τους, που τους επωλουσαμε και άη,ο- 
κ'τούσαμε τό χρήμα, τόσο απαραίτητο γιά τήν άντιμετώπισι τών πολλών αναγκών 
τής ζωής.

Χρόνια καί χρόνια, 3ΐό ίδιο μέρος, 3ΤΎ]ν Γόια yyj ριςιομενες κι απο ty/v ί^ια γτ] 
έπαιρναν καί παίρνουν ακόμα, εκείνα πού τούς χρειάζονται γιά νά καρποφορήσουν 
καί σάν τελευταία άνάλυσι νά χρηματοδοτήσουν τόν πατέρα μου καί τώρα τ’ άδέλ- 
φια μου καί ν’ αποδείξουν δτι έγιναν γιά τόν άνθρωπο καί εξακολουθούν νά τόν υπη
ρετούν πιστά· Δέν πρέπει νά τις ευχαριστήσω; Πρέπει καί αισθάνομαι ότι εχω 
αυτήν τήν ύποχρέωσι. Καί ομολογώ ότι, όσες φορές πηγαίνω στό χωριό μου καί τις 
άντικρύζω, δακρύζω πού έφυγα άπό κοντά τους καί λέω τό «ευχαριστώ», άλλοτε Ου- 
νατά. άλλοτε μέ χαμηλή τήν φωνή μου, αλλά, αυτές δεν ακοΰνε, δεν αντιλαμοανον- 
ται, δέν αισθάνονται, δέν έχουν τις ιδιότητες, πού έχουν τά άλλα είδη τού ζωϊκοϋ 
βασιλείου.

Δέν πρέπει άλλωστε νά τις ευχαριστήσω γιά τόν δροσερό ίσκιο τους, όταν τις 
καλοκαιρινές ήμέρες, κάτω άπό τό πυκνό φύλλωμά τους, έκανα γαλήνιο δπνο^

Οί γέρικες πορτοκαλιές, όπως καί τά άλλα είδη τού φυτικού βασιλείου, έχουν 
πάρει άπό τή φύσι τις ιδιότητες εκείνες, μέ τις δπο-ίες. μπορούν νά καθαρίζουν τόν 
μολυσμένο άέρα καί νά τόν ξεχωρίζουν άπό τις βλαβερές, γιά τόν άνθρωπο, ουσίες, 
τελείως οέ καθαρό καί ανανεωμένο νά τόν προσφέρουν στον άνθρωπο γιά νά ζήση,
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αφού χωρίς χυτόν δέν μπορεί νά ζή?η ούτε μιά στιγμή. Αυτόν τάν καθαρό αέρα, 
που προγονοί ·μου, οί γονείς μου, τά αδέλφια μου υλ εγώ άναπνεύσαμε, από αυτέτ 
τον πήραμε καθαρόν, άφου αύτές ήσαν τα δέντρα, γύρω από τό σπίτι, πού ζούσαμε, 
κι χυτές έκαναν τήν τελευταίαν άπολύμχνσί του, πριν φθάοη στά πνευμόνια μας 
γ .  μη τις ευχαριστήσω καί γι’ αυτό; Πρέπει καί τό κάνω, άλλα αύτές δέν άκοΰνε, 
Οεν αισθάνονται, δέν μπορούν νά άντιληφθοϋν τήν ύποχρέωσι, πού έχω προς αύτές 
και για ,ψ  όποια ύποχρέωσι, θέλω νά τις εύχαριστήσω.

Τήν «νοιξι, ντυμένες στά ολόλευκα, μέ τά" λουλούδια τους, σκορπίζοντας γύοω 
τους ενα θειο ^ρωμαι, πού άνέπνεα, άφίνοντας τις μέλισσες νά πετάνε από τό ένα 
άνθος τους στο άλλο γιά νά τις γονιμοποίηση, αλλά καί γιά νά πάρουν άπό αύτές τό 
μέλι, κι αυτό γίά τον άνθρωπο, μοϋ εξευγένιζαν τήν ψυχή μου μέ τήν ωραία τους 
εμφανισι και μ έκαναν νά νοιώθω μέ όλες μου τις αισθήσεις περισσότερο κοντά μου 
το «εο; το Δημιουργό των- πάντων, ώς καί αυτών. Μέ τά μάτια μου έβλεπα τήν 
ομορφιά τους, μέ τ’ αυτιά μου άκουγα τό γλυκό νανούρισμα, πού έκαναν οί μέλισσες, 
πετωντας πάνω τους, μέ τή γεύσί μου αισθανόμουνα τήν γλύκα των λουλουδιών 
χους, ο Λν ρουφούσα καί μέ τήν αφή μου έννοιωθα τήν βελούδινη επιφάνεια, πού 
είχαν^ και τά λουλούδια τους καί τά ανανεωμένοι φύλλα τους. Κοντά σ’ αύτές έζησα 
επί είκοσι χρόνια κι’ ακόμη ζοϋν μέλη τής οικογένειας μου. Δέν πρέπει νά τις εύ- 
χαρι^ήσω^ γιά τήν εξευγενισι τής ψυχής, πού μοϋ προκαλοΰσαν καί γιά τήν εύ- 
χερεια, πού μοϋ έδιναν νά άντικρύσω καλλίτεροι τό Θεό; Πρέπει, καί τό κάνω, αλλά 
αυ.^ς δεν ακοϋνε, δεν αντιλαμβάνονται, δέν νοιώθουν τό «εύχαριστώ μου», δέν μιλάνε.

Πάνω άπο εξήντα, χρόνια, στό ίδιο μέρος ριζωμένες, χωρίς νά μπορούν νά μετα
κινηθούν, χωρίς να ζητάνε ή κι’ άν θέλουν νά ζητήσουν, νά μή μπορούν νά τό ποΰν, 
χωρίς νά έχουν τις δυνατότητες νά έκφράσουν τά αίσθήματά τους, προσφέρουν καί 
μόνον προσφέρουν. Κ ι’ ακόμα θά προσφέρουν μέχρις δτου «6 χρόνος σκαιός τεχνί- 
της, χαίρων μεταπλάττων τά πάντα επί τά χείρω» τις κάνει νά πάψουν νά ζοϋν. 
Αλλα και το-ε, όπως και σ ολη τους τή ί,ιοή, άπό τό ίδιο τους τό σώμα, θά προσ

φέρουν τή θαλπωρή, δταν ό κορμός τους καί τά κλαδιά τους ριχθοΰν στό τζάκι ή 
στην κουζίνα γιά νά καοΰν καί ζεστάνουν τό σπίτι, πού τό κατοικούν άνθρωποι ή 
μαγειρέψουν τό φαγητό, πού πάλι άνθρωποι θά τό φάνε. Ινι’ άφοϋ καούν, άπό τή 
στάχτη ̂ τους πού θά άφίση τό σώμα τους θά τροφοδοτηθή κάποιο άλλο δέντρο, γιά 
νά τά άναπτύξη, νά ύπηρετήση τον άνθρωπο κι’ αύτό ή θά εξυπηρετήσουν κάποια 
ανάγκη τής ζωής, άπό αύτές, πού μέ τήν χρησι μοποίησί τους ικανοποιείται 
καί ό άνθρωπος.

Έφυτεύθησαν, άνεπτύχθησαν καί άπό χρόνια τώρα υπηρετούν τον άνθρωπο, χω
ρίς ά^ταλλάγματα, χωρίς διακοπή, χωρίς μεμψιμοιρίες, άλλα καί χωρίς νά έχουν 
τήν δύναμι νά μιλήσουν, νά εύχαριστήσουν, ν’ ακούσουν τό «εύχαριστώ», νά άντιλη- 
φθοΰν, τέλος, τήν υπηρεσία, πού προσφέρουν στον άνθρωπο.

Ό  άνθρωπος επροικίσθη άπό τό Δημιουργό τών πάντων μέ νοΰ καί έχει γίνει ό 
κυρίαρχος δλων τών άλλων ειδών τού φυτικού, αλλά καί τού ζωικού βασιλείου. Έ- 
οημιουργήθη κι’ έπλάσθη «καθ’ δμοίωσιν», άλλα έγεννήθη κι’ αύτός γιά τον άνθρω
πο. Είναι όμως, άπό δλους κατανοητή ή αποστολή του αύτή, δηλαδή ή δημιουργία του 
γιά τον άνθρωπο; ’Ασφαλώς οχι. 'Οπωσδήποτε έχει ξεφύγει άπό τον ορθό .δρόμο 
καί πολλές φορές, ούτε έχει άντιληφθή δτι έγινε γιά τόν άνθρωπο, δηλαδή γιά τόν 
συνάνθρωπό του. Σαν άνθρωπο, βλέπει μόνον τόν εαυτό του καί μόνον αυτόν υπη
ρετεί.

Τά άλλα είδη τού ζωικού βασιλείου έγιναν κι’ αύτά γιά τάν άνθρωπο, αφού 
προσφέρουν τό κρέας τους γιά τροφή, τό δέρμα τους γιά πολλά είδη, μετά άπό τήν 
επεξεργασία του, τό τρίχωμά τους, ούσίες γιά τήν παρασκευή σωτηρίων φαρμάκων
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καί άλλα πολλά. Αλλά καί αυτά, προχαλοϋν σέ πολλές περιπτώσεις κακό στον άν
θρωπο, άλλοτε μέ τό δάγκωμά τους, πού καί. τον θάνατο πολλές φορές προκαλεΐ, άλ
λοτε μέ τήν μετάοοσι διαφόρων ασθενειών, που προκαλοΰν άλλοτε με την αγριότητα 
τους καί με πολλούς άλλους καί ποικίλους τρόπους·

Τά φυτά δμως, αυτά δηλαδή, πού αποτελούν τό φυτικό βασίλειο έγιναν κι 
αύτά γιά τον άνθρωπο, ποτέ δμως δεν τού προκάλεσαν κακό. Άν-έπεσε κάποτε ένα 
δέντρο καί μέ τήν πτώσι του έσκό.τωσε ή ετραυμάτισε άνθρωπο, ποιός εύθύνεται; Τό 
δέντρο; Σέ καμμία περίπτωοι. Κάποιο ανθρώπινο χέρι, πού αδεςια θά προσπάθησε 
,ά τό ξεριζώση ή άγριες καιρικές συνθήκες, πού τό έβασάνισαιν κι’ αφού όέν άντε-
ξε, τό έρριξαν στη γή. _ _

Καί οί γέρικες πορτοκαλιές ποτέ οέν προκάλεσαν κακό σε μένα η σε μέλη τής 
οικογένειας μου. Ά ν , κάποτε, από αμέλεια τού μακαρίτη τώρα, πατέρα μου, έσπα
σε δ δεύτερος σπόνδυλός μου οέν μπορώ να κατηγορήσω τήν πορτοκάλια, απο -61 
όποια έπεσε στή γή καί τραυματίσθηκε. Ηταν, εξ ολοκλήρου, αμέλεια τού πατέρα 
μου, πού άνεοασμένος πάνω σ αυτή, γιά νά μαζεψη τους καρπούς της δεν είχε κα
λά ισορροπήσει τό σώμα του κι’ έπεσε στή γή από ύψος τριών μέτρων. Καί ομολογώ 
οτι αυτή τήν πορτοκαλιά τήν αγαπώ περισσότερο από τις άλλες, γιατί με τά κλαδια 
της εμπόδισε τήν πτώσι του νά ήταν περισσότερο βίαιη, οπότε καί δ τραυματισμός 
θά ήτο σοοαρώτερος καί ίσως καί νά εθανατωνετό. Με τα κλαδια της, προσπάθησε 
νά τον συγκρχτήση, κι’ αφού έκανε δ,τι μπορούσε, έσπασαν καί τά δικά της κλαδιά, 
δηλαδή τραυματίσθηκε κι’ ή ίδια ή πορτοκαλιά γιά νά άποτρέψη κάτι. Ά  σοβαρώτε- 
ρο. Λέν έφταιγε ή πορτοκαλιά γιά τον τραυματισμό του καί παρ όλοι αυτά, *ν α/- 
τιθέσει πρό; μερικούς ανθρώπους, προσπάθησε νά δείξη καί. κεΐ δτι υπηρετεί τον 
άνθρωπο καί πέτυχε δ,τι οί δυνάμεις της μπορούσαν νά πετύχουν.

Γιά τον άνθρωπο έγιναν Νόμοι καί έχουν τεθή καί ηθικοί κανόνες, γιά νά τόν 
συγκρατοΰν από τις παρεκτροπές του. Καί όχι άσκοπα, αφού αυτοί οί Νόμοι καί οί 
ηθικοί κανόνες είναι τά κυριώτερα εμπόδια, πού τόν συγκροτούν καί τόν οδηγούν 
προς τήν αλήθεια. Στά πτηνά, στά ζώα, ατά ερπετά, στά ψάρια δέν ύπάρχουν Νό
μοι καί ηθικοί κανόνες, γι’ αυτό καί τό ένα κατατρώγει τό άλλο· Σ’ αυτά, έτσι τό 
καθιέρωσε ό Θεός, έν «τή Σοφία Του». Γιά τά φυτά καί γιά τις γέρικες πορτοκαλιές 
δέν εχρειάσθη νά γίνουν Νόμοι καί νά θεσπισθοΰν ηθικοί κανόνες. ΑύτάΆέν άλλη- 
λομισιοϋνται, ούτε έχουν τις αδυναμίες τού άνθρώπου ή τις άγριες ιδιότητες τών 
ζώων. Σ’ αύτά υπάρχει αμοιβαία καί ειλικρινής αγάπη μετάξύ τους- καί έχουν συν- 
είδησι (άν έπιτρέπεται ή έκφραση) τής αποστολής των. Γνωρίζουν, δηλαδη, οτι i- 
δημιουργήθησαν γιά τόν άνθρωπο καί αυτόν υπηρετούν καί ποτέ δέν τού προκάλεσαν 
κακό, τουλάχιστον εκ προθέσεως. Κι’ εδώ πάλι οέν μπορούμε ν’ αμφισβητήσουμε 
αυτό, πού έκανε δ Θεός έν τή Σοφία Του.

Καί περιμένουν αμετακίνητες οί γέρικες πορτοκαλιές, στό ίδιο^ μέρος ριζωμέ
νες, άπό τότε, πού φυτεΰθηκαν. Περιμένουν, .όπως καί δλά τά άλλα είδη καί των δύο 
βασιλείων, τό θάνατο. Μέχρις δτου έλθει θά εξακολουθούν νά υπηρετούν τόν άνθρω
πο. ’Ίσως νά τού προσφέρουν λιγώτερα, λόγω τών γηρατειών τους, δέν θά παυσουν 
πάντωτ νά τού προσφέρουν. Κι’ όταν ελθη η ώρα να πεθανουν, θα πεθανουν όρθιε-, 
υπερήφανες καί στό ίδιο μέρος, πού, αφού φυτεύθηκαν, υπηρέτησαν τόν  ̂άνθρωπο. 
Καί νεκρές θά παραμείνουν στό ίδιο μέρος πού ζήσανε γιά τόν άνθρωπο, υπηρετών
τας τον, άλλοτε έμμεσα, άλλοτε άμεσα, μέ τήν έξευγένησι τής ψυχής του, πού τού 
προκαλοϋσαν καί γενικά μέ δ,τι κάνανε γιά νά οιατηρηθή, εν τή κυριολεξία, .στν) 
ζωή 6 άνθρωπος. Θά παραμένουν νεκρέςς, -εκτός άν ανθρώπινο χέρι τις ξερριζώσει 
γιά νά φυτέψη άλλο δέντρο στή θέσι τους, τό όποιο κι’ αυτό τήν ίδια αποστολή^θά 
Ιχπληρώση. Νά υπηρέτηση τόν άνθρωπο, ύπό τις ίδιες συνθήκες. Κι άν ξερριζω-
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■θοΰν ό κορμός τους, τά κλαδιά τους θά ικανοποιήσουν πάλι τόν άνθρωπο κατά δια- 
i φόρους τρόπους. ν·

Η αγάπη μου πρός τις γέρικες πορτοκαλιές είναι πηγαία, την αισθάνομαι σαν 
■ εσωτερική ανάγκη. ’Αγαπώ 'καί τά ζώα καί τόν βασιλέα των πάντων, φυτών καί 
>-ώων, τόν άνθρωπο. Ε  αγάπη μου όμως αυτή πρός τά φυτά, οφείλω νά τό όμολο- 
γήσω, ^ξεκινάει άπο τις γέρικες, πορτοκαλιές τοϋ πατρικού περιβολιού μου, από αύ- 
-a,, τιάνιψ στις όποιες εστηριχθη ές ολοκλήρου ή ζωή τής οικογένειας μου καί έμέ- 
να̂  Γι’ αύτό καί τήν αγάπη μου αυτή, τήν νοιώθω νά-εχη κάτι τό'ιδιαίτερο. Καί 
-οΰιο, γιατί ενακ άνθρωπο, πού μοΰ Ικανέ καλό στή ζωή, μπορώ νά τόν ευχαριστή
σω και νά έκφράσω πρός αυτόν τήν ευγνωμοσύνη μου- Καί μέ ενα ζώο, ίσως μπορώ 
νά συνεννοηθώ ή^νά καταλάβω τί θέλει, τί αισθάνεται, τί επιδιώκει. Ό ί γέρικες πορ
τοκαλιές όμως, όπως καί τ’ άλλα φυτά, δεν άκοΰνε, δεν μιλάνε, δεν αισθάνονται 
αύι.ο πού θελεις να εκδήλωσής πρός αυτές καί τό όποιο είναι μόνον ευγνωμοσύνη. 
Δεν άκοΰνε τά «ευχαριστώ», πού πάντοτε τούς λέω, όταν βρίσκομαι κοντά τους.

ΚΓ άφοΰ κι’ αυτές καί τ’ άλλα φυτά όέν άκοΰνε καί δέν έχουν τις αισθήσεις 
για νά άντιληφθοϋν αυτά πού θέλω νά τούς Ικδηλώσω κι’ εγώ καί κάθε άλλος άν
θρωπος, μιλάω πρός όλους τούς ανθρώπους καί τούς συνιστώ νά αγαπούν τά φυτά, 
ν αγαπούν τα δέντρα, ν’ αγαπούν τό πράσινο.

Έγώ, νοιώθω περισσότερο νά εχω υποχρεώσεις, στις γέρικες πορτοκαλιές, πού 
σήκωσαν όλο τό βάρος, δ ίατ η ρήσεως μου στή ζωή κι’ εμένα καί όλης τής οικογένειας 
μου. Κάθε άνθρωπος άς σταματήση σ’ εν.αΐ σημείο τής γης, πού υπάρχει δέντρο κι' 

-° κ^τταςη με προσοχή. Επειτα, εκεί πλησίον του, άς ρωτήση τοιν εαυτό του άν 
δέντρο ή άλλο φυτό τόν έζημίωσε ποτέ. Ή  άπάντησις θά είναι αρνητική. Κάθε φυτό 
που φύτρωσε μόνο του ή φυτρώθηκε από άνθρωπο, ουδέποτε έζημίωσε τόν άνθρωπο. 
”Αν τό ενα φυτό προσφέρει περισσότερα καί τό άλλο λιγώτερκ στόν άνθρωπο δεν 
εχει σημασία. Σημασία εχει ότι ποτέ δεν. προκάλεσε κακό στόν άνθρωπο- Ό  συν
άνθρωπός του όμως, γνωστός ή άγνωστος κάποτε θά τοϋ εχη κάνει ζημιά, κακό, 
foajS κανένα από τά άλλα είδη τοΰ ζωίκοΰ βασιλείου.''Τά δέντρα, τά φυτά,
ποτέ. Επίσης κι’ αυτός δ ίδιος άς ρωτήση τόν εαυτόν του άν εχη κάνει κακοί σέ 
άνθρωπο. ’Ίσως όχι, αλλά λίγο απίθανο.. Τά φυτά όμως ποτέ.

Αν από τό δέντρο αυτό δεν εχει άμεση ωφέλεια ό άνθρωπος αυτός, όπως εγώ 
εχω από τις γέρικες πορτοκαλιές, άς θ.υμηθή τά παραθυρόφυλλα τοϋ σπιτιοΰ του, 
το πατωμα του, την πόρτα του, τα ξύλινα αντικείμενα, πού χρησιμοποιεί. "Ολα άπό 
είδη, τοΰ φύτικοΰ βασιλείου προέρχονται. Κ ι’ άν δέν εχη σπίτι ή δεν χρησιμοποιή 
ξύλινα αντικείμενα, ας. σκεφθή οτι αρκεί μια στιγμή για νά πεθάνη, μια στιγμή που 
άν τά δέντρα σταματούσαν νά διϋλίζουν, νά απολυμαίνουν τόν αέρα, πού αναπνέει 
θά πέθαινε άπο ασφυξία.

’Αλλά άφοΰ τά φυτά έγιναν για τόν άνθρωπο, κι’ δ άνθρωπος για τόν άνθρω
πο, πώς 6 άνθρωπος θ’ άγαπήση τόν άνθρωπο, άφοΰ δέν αγαπάει τά φυτά κι’ άφοΰ 
αύτά είναι έκ,εΐνα, πού κρατάνε στή ζωή τόν ίδιο τόν άνθρωπο ; ^

Γέρικες πορτοκαλιές. ’Από εσάς εχω τό πνεύμα καί τά χέρια κι’ έγραψα αυτά. 
Θέλω νά τά διαβάσετε, άλλα δέν μπορείτε, γιατί δέν άκοΰτε, δέν έχετε αισθητήρια 
όργανα- Είσθε στο ίδιο μέρος ακόμα καί προσφέρετε. Αυτός ήταν ό προορισμός σας 
καί τόν έπραγματοποιήσατε καί τόν πραγματοποιείτε καί τώρα.

Ά ν  καί φυτά, είσθε γεμάτες «άνθρωπιά», είσθε γεμάτες άπό αγάπη πρός τόν 
άνθρωπο. Γιά λίγα πράγματα, πού μόνες σας παίρνατε άπό τήν μάνα - γή προσφέ- 
ρατε τόσα. Κι’ άκόμαι προσφέρετε μέχρις ότου πεθάνετε. Δέν άκοΰτε, μά εγώ σάς 
τό λέω τό «ευχαριστώ» κι’ είναι γεμάτο ειλικρίνεια.

Είσθε γέρικες,· άλλα μή ντρέπεο'θε γιά τά χρόνια σας. Γιά νά σάς άφίσουν νά
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νή ενός υπευθύνου ήγήτορος τοΰ Έθνικοΰ Στρατού κατά τήν εποχήν τοϋ Συμμοριτο
πόλεμου. ’Ανήκει εις τόν επίτιμον ’Αρχηγόν Γ.Ε.Σ· ’Αντιστράτηγον κ. θρ. Τσακαλώ- 
τον καί αποσπάτει από άρθρον του δημοσιευθέν εις τήν εφημερίδα «ΒΡΑΔΓΝΗ» 
των ’Αθηνών τής 29ης Αύγουστου 1967. ’Ιδού τ'ο απόσπασμα τοϋ άρθρου τούτου, ώς 
άνάμνησις ιερών στιγμών τής εποποιίας τοΰ Στρατού μας καί ώς προτροπή διά τούς 
νεωτέρους προς τά. υψηλότερα ιδανικά τοΰ ’Έθνους καί τής φυλής:

«... Τήν 24ην Αύγουστου (1949), ό αείμνηστος άφοβος Χριστιανός, ο Βασι
λεύς Παύλος, καθιστών έμπρακτον τήν αρχηγίαν του επί τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
προσέτρεξε εις το πεόίον τής μάχης διανυκτερεύσας επί τής Άμμούδας (σ’ ένα χα
ράκωμα·, τό όποιον διατηρείται τιμής ενεκεν όπως ήτο τότε) , δπου εύρίσκετο τό τα
κτικόν στρατηγείου τής 1' Μεραρχίας (Κετσέα) καί τοϋ Α ' Σώματος Στρατού. Μα
ζί των ό διοικητής τοΰ πεδίου μάχης Βίτσι — Γράμμου, νικητής ήδη τής πρώτης 
μάχης στό Βίτσι, στρατηγός Βεντήρης. Μαζί των ό δοξασμένος μεγάλος φίλος καί 
προστάτης μας στρατηγός Βάν Φλήτ, μέ τόν άξιο βοηθό του Τζένκινς καί ό ασυγκί
νητος υπέροχος ’Άγγλος στρατηγός Ντάουν.

»Έκεϊθεν ό Βασιλεύς Παΰλος. έδωκε πρός τό .Α' Σώμα Στρατού τήν διαταγήν 
έξορμήσεως διά τήν τελικήν άναμέτρησιν τοϋ ’Έθνους πρός τόν διεθνή κομμουνι-

φθάσετε σ’ αύτά τά χρόνια, πάνω από εξήντα, σημαίνει δτι υπηρετήσατε τόν άν
θρωπο, τήν οικογένειά μου πιστά. Γιατί αν, άθελά σας, δεν τόν υπηρετούσατε θά 
σάς είχαν ξερριζώσει καιί στή θέσι σας θά είχαν βάλει κάτι άλλο, πού θά προσέφερε 
περισσότερα. Σταθήτε υπερήφανες καί υπερήφανες νά πεθάνετε. Τό «ευχαριστώ» 
μου είναι πηγαίο, αύθόρμητο, ειλικρινές, εκπλήρωσι καθήκοντος.

Επαναλαμβάνω, μήν ντρέπεσθε, πού είοθε γέρικες, γιατί καί άκόμη προσφέ
ρετε καιί μετά τόν θάνατόν σας θά προσφέρετε. Μήν έντρέπεσθε γιά τά πολλά χρό
νια σας· Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, πολύ γέροι πού δεν έχουν νά δείξουν, τίποτε 
πού νά έχουν κάνει σέ συνάνθρωπό τους. Καί τούτο, γιατί ποτέ τους δεν έκαναν 
κάτι. ’Εσείς όμως κάνατε, κάνετε καί θά κάνετε πολλά. Σταθήτε υπερήφανες. Σάς 
ευχαριστώ κΓ ας μή μέ άκοΰτε.

ΚΩΝ. Ν ΙΑ Σ Κ Ο Σ
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σμόν. Καί άξίζει ν’ αναγραφή καί ή ιστορική διαταγή, τοϋ διοικητού Στρατιάς 
στρατηγού Βεντήρη:

» «Πρός Α Σώμα Στρατού. I ',  I I I ' ,  V III, IX, XV Μεραρχίας:
» Η καλή μοίρα καί ή αγάπη όλων μας σάς επιφυλάσσει τό μοναδικόν προνό- 

μιον να θέσητε τήν πλάκα εις τον τάφον των προδοτών τού Γένους. Γρήγορα. Ε π ι
ταγή τής Ελλάδος. Σάς κατευθύνει ή ενδοξοτέρα μορφή των ημερών μας, δ ’Αρχι
στράτηγος, δ όποιος ώπλισε μέ άφθονα μέσα καί μέ ασφάλειαν τάς στιβαράς χεϊρας 
σας. Σάς ευλογεί δ Βασιλεύς. ’Έχετε άμεσον οδηγόν σας, τον ίκαινότατον καί πλέο/ 
καλορριζικον από τού 1940 αντιστράτηγον διοικητήν τού Α' Σώματος Στρατού- 21 
Αύγουστου 1949 —  Βεντήρης».

» Επειτα από νυκτερινάς διεισδύσεις τής IX ' Μεραρχίας (Κατσιμήτρου) άπό 
τήν νύκτα τής 24 —  25 Αύγούστου έξώρμησαν τήν 5ην ώραν τής 25ης Αύγούστου, 
τα παιδιά τής Ελλάδος προς τον άπαρτον Γράμμον.

«Κατεύθυνσις, όοθεΐσα εις όλους τούς στρατιώτας υπό τού Α' Σώματος Στρατού 
«τό εκκλησάκι τής Παναγίας 2520 — Γράμμος».

«Εντολή: Τα πρώτα τμήματα, τα όποια θά φθάσουν επί τού 2520 θά γονατί
σουν καί θά προσευχηθούν, εκ μέρους όλου τού Σώματος Στρατού, προς τήν ύπέρ- 
μαχον στρατηγόν Παναγίαν-

»Καί υπήρξε ένας συγκινητικός άγων δρόμου: τής IX ' Μεραρχίας, τής I '  Με- 
ραρχίας, τής ΧΓ (Γερακίνη) , τής I I I '  Μεραρχίας (Καλλίνσκη) , ύποστηριζομέ- 
νας άπό τα αεροπλάνα τού άφθάστου ήγήτορος καί τών ισαξίων αεροπόρων τού άντι- 
πτεράρχου (τώρα) Εμ. Κελαίδή καί μητέρα στοργική ή υγειονομική υπηρεσία τοϋ 
Χαριλ. Παπαδοπούλου, πού άρπαξε στήν αγκαλιά της άμέσως τούς τραυματίας μας. 
“Ολοι, αξιωματικοί, διοικηταί καί διοικούμενοι είχον έμποτισθή άπό τήν αγίαν προσ
ταγήν τής Ελλάδος: Νίκη!

»Ό διοικητής τού πεδίου μάχης στρατηγός Βεντήρης τρέχει εις όλους τούς 
σταθμούς διοικήσεων.

Λ'Ο διοικητής τού Α ' Σώματος Στρατού καί οί υπεράξιοι επιτελείς τούτου, δ 
ολύμπιος επιτελάρχης Γρηγ. Κετσέας καί οί βοηθοί του Καραόήμας καί Γεωργιάοης, 
βοηθοί επιχειρήσεων, δ Μανιάτης, δ Λαμπίρης, δ Μέντζος καί όλοι οί φάροι αισιο
δοξίας καί αυτοθυσίας τού άνέφερον άπό τό μεσημέρι τής 27ης Αύγούστου (καίτοι 
τούς συνήντησε σέ διάφορες θέσεις) , μέ τήν ίδια φράσι σαν να μιλούσε τό ίδιο στό
μα: «Ό Γράμμος επεσε».

»Δέν είχε ανάγκη, δ δοξασμένος μέ τό πεπειραμένο μάτι ήγήτωρ, αύτής τής 
αναφοράς. “Ομως εκείνοι πού τούδωκαν αύτήν τήν πρόωρον άναφοράν τήν έστήρι- 
ξαν εις τό γεγονός ότι ή ταξιαρχία τού ατρόμητου Τριανταφυλλίδη είχε καταλάβει 
τήν 12.15' τής 25ης Αύγούστου τό κλειδί τού ’Ανατολικού Γράμμου, τό φοβερό 
Τσάρνο καί ήτο χαρακτηριστική ή γενική θέλησις διά τήν νίκην-

»Τήν νύκτα τής 27ης προς 28ην Αύγούστου, όλαι αί μονάδες διετάχθησαν καί 
εκινήθησαν μέ κατεύθυνσιν: Γράμμος 2520 —  Σ'κίρτση 2442 — Κιάφα 2396 —- 
’Επάνω ’Αρένα 2192 —  Τσιούμαι 2171.

»Στήν 28ην Αύγούστου- ή κίνησις ήτο σχεδόν άνευ άντι-στάσεως. Στά σύνορα 
έκινοΰντο αί μονάδες των γενναίων Βουργουράκη, Μέλλιου, Δουμπιώτη, Παναγο-
πούλου.

»Στάς 7 τό βράδυ τής 28ης Αύγούστου-, ό αείμνηστος διοικητής τής 41ης τα
ξιαρχίας άντισυνταγματάρχης Μέλλιος εφθασε πρώτος μέ 8 δπλίτας καί τον διμοι
ρίτην, μέ τούς πρώτους ήρωκς δρομείς στο 2520, τό εκκλησάκι τής Παναγίας. Γο
νάτισαν, προσευχήθησαν καί άνέφερον εις τό Σώμα Στρατού μέ τον ασύρματον, τήν
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ιδία στιγμή, πού γονατιστοί' προσηύχοντο: έύχαριστοΟ'ντ'ες την ύπέρμαχ&ν στρατηγόν 
Παναγίαν. μ 1

»Τά τμήματά μαις- ^σημείωσαν την νύκτα τής ·28ης προς: 29ην Αύγουστου, με 
φωτιάς χαράς καί' άττοδείξεως την κατάληψιντων συνόρων. Ή  φωταγώγήσις έδει
χνε άλλη μι:ά'φορά· τήν ευλογημένη ’ νίκη. ' ' . . . .

"Την νύκτα της 29ης ' Αύγουστου κάθε εχθρική' άντίστασι-ς' είςουδετερώθη., Τ ο 
παν έσίγησε. Η πλάκα του'τάφου είχε‘τοποθετηθώ ε'τΐί τού -συμμοριτισμού··

Μέσα σέ & ημέρες επετεύχθη ή ολοκληρωτική κατάληφις τοΰ Γράμμου- καί ή 
ούοΐά'στική λήξ’ις τοΰ σύμμσριακοΰ άγώνος. · ■ '  ' "

"Ή  κυανόλευκος, την πρωίαν τής 30ης Αύγουστου "εκύμάτιζέ επάνω άπο τό 
εκκλησάκι τοΰ 2520. Την -i’o'rfu ώρα οί στατιώται μας έπάνατοπόθετοΰσαν στο Σκιρ- 
τσι τον πανύψηλο στραυρό, πόύ οΓ άθεοι κομμουνισταί είχον κατκρίψει. Τά δυο σύμ
βολα τής πίστεως καί τής πατρίδσς'έσφράγιξον τήν : εύλσγημένην νίκην-

ΚΌμως πρέπει'νά παρακολούθήσωμες από πόσες· καταιγίδες, από τι άπύθμε- 
>·" ---- -------- ■ —"R·" - ^ ' Ελλάδος καί με πόσο αίμα ποτίσθηκε ό δρόμος

Δέν μπορούμε δυστυχώς νά σημειώσουμε τό' ατέλειωτο χιμά πού χύθηκε στον 
αγώνα μας υπέρ βωμών καί εστιών κατά τοΰ διεθνούς κομμουνισμού·. Ούτε νά αρι
θμήσουμε, ώρα μέ τήΦ ώρα καί ή μέρα μέ τήν ήμερα, τά σκαλοπάτια τοΰ Εθνικού 

'Τόλγο,θα από τής Μέσης ’Ανατολής καί τοΰ-Ταινάρου, μέχρι τού ιερού ορούς-Γράμ- 
:}ΐος· ' - ή : ' '■ ; ·

""Ας άρκεσθοΰμε νά τά αριθμήσουμε μέ τά' Ιτη: 1941 —  1942: ·—- Ί943 (α
γών. κατά τού: άξονας καί κατά τοΰ διεθνούς· κομμουνισμού στή Μέση Ανατολή καί 
στην σιδηροκρατουμε'νη πατρίδα μας) . 1944 — 1945 ·'̂ — 1946 - 1947-— 1943

1949. Μόνον τό μέτρημα των ετών φέρει τον ίλιγγο στή σκέψι. Πόσα χρόνια'·! 
Αλλά· 'ας προσθέσουμε ολίγα αποδεικτικά τού’ πολυετούς, σκληρού 'άγώνος. 

Χρειάζονται για τούς ολιγόπιστους φίλους πού ήσαν μακράν τού Εθνικού Γολγοθά. 
Καί χρειάζεται πιό πολύ διά τήν παρασυρθεΐσαν, τότε, ύιΐό τών- Ιγκληματίκών συν
θημάτων, νεολαίαν μας:

Ιον) Έλέγετο καί λέγεται διαρκώς) ότι ό άγιον τής Ελλάδος κατά τού δι
εθνούς κομμουνισμού, ήτο αγών μεταξύ των «ΜοναρχόφασιστιΤίν» κάί τώ ν‘Δημοκρα
τικών Ελλήνων! 'Υπήρξε τότε, κατά τό'1947, πολιτικός αρχηγός πού συνεβούλευε 
τόν στρατηγόν Βεντήρην νά μ ή έπωμισθή τάς εύθύνας τού διόικητόΰ - Στρατιάς διά 
ύόν δίεξάγόμένον αγώνα, διότι κάποτε θά' τού Ιζήτούντο εύθΰναι'. Πόση σύγχυσις! 

•Τί μυωπία!! Καί υπήρξαν, κυνικοί πολιτικοί. Οι όποιοι 01α 'ψηφοθηρίαν έφώναζον
• μετά θρασύτητο; από τοΰ εθνικού βήματος τής Βουλής,' ότι : έπρόκειτσ περί εμφύλιου
μεταξύ’ Έλλήνών, πολέμου. ‘ · ·

»’Θά τούς απάντηση' ό άρχισυμμορίτης Μάρκος καί ή άτιμος προδοσία των- Τόν 
■ Μανόυάρίόν πού 1948, ό Μάρκας, αρχιστράτηγος καί πρόεδρος τής κομμουνιστικής 
" κ.υβέρνήσεώς πού ήτοιμάζετο νά' εγκαΐτασταθή εις Κόνιτσαν μέ τό βροντερό σύνθημά 

των «ή Φρειδερίκη δέν θά πε,ράση» καί αφού ύπέστη τήν ψυχρολουσίαν τής· ήττης, 
διότι ή Βασίλισσα' Φρειδερίκη επέρασε»; έγραψε στον -«μέγαν» αρχηγόν τού ΚΚΕ 
Ζάχάριάδην, μεταξύ άλλων εις σχετικήν επιστολήν τόυ:

»_Σύντροφε, _ _
νΏς· αρχηγός τού Ελληνικού Δημοκρατικού Στρατού είμαι υποχρεωμένος νά

* σάς έπαναλάβω’εγγράφω: τά όσα σάς εξέθεσα προφορικώς...' ' ·
** ·’ - '«Πλωρίζετε καλούς τό ιστορικόν μήνυμα τοΰ συντρόφου Στάλ-ιν τόν Δεκέμβριο 
‘ τοΰ 1-944; τό'- οποίον μάς- παρεκίνησε- νά κηρόξωμεν τήν λαϊκήν έξέγερ'σιν μέ'· τά· γνω-
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στα- καί τραγικά άποτέλέσματα πού μάς' ώδήγησαν στή Βάρκιζα . . . . . .
»"Οτε τέλος ή Γερμανία ήττήθη, δ σύντροφος Στάλιν άντελήφθη δτι ήτο ελεύ

θερος'να- δράση είς Ελλάδα, διότι του ήτο απαραίτητος διά την συμπλήρωσιν των 
φιλοδοξών σχεδίων "ου, γεγονός τό όποιον έξεμεταλλεύθημεν διά νά φέρωμεν είς 
πέρας τήν πολιτικήν μας της συστάσεως Λαϊκής Δημοκρατίας είς τήν χώραν μας. 
Έπιστέύσαμεν καί συνεχίσαμεν. Ούτω· αί ξέναι λεγεώνες έσχηματίσθήσαν τό 1947 
κάί συνεστήσαμεν τήν πρώτην επιτροπήν τής Δημοκρατικής Κυβερνήσεως καί άπε- 
φασίσαμεν τή βοήθεια του νά δήμιουργήσωμεν στρατόν εκ 50.000 άνδρών.

»Τό άντίτιμον τής επιτεύξεως των ανωτέρω ήτο: Ή. υπέρ των γειτόνων μας 
νέα διευθέτησις των συνόρων μας καί ή εκ των προτέρων αποδοχή των. δυσμενών 
ορών τοΰ Συμφώνου Ειρήνης· Ούτως δ σύντροφος Στάλιν έφερε είς πέρας τούς σκο
πούς του σχετικώς προς τήν ’Αλβανίαν, Γιουγκοσλαβίαν καί Βουλγαρίαν, δίοων είς 
αύτάς δσα ήθελον είς βάρος μας, διά νά δυνηθοϋμε νά προβοΰμε είς τήν απόπειραν 
συντρίψεως τοΰ Έλληνος πολεμιστοϋ, τοϋ παραδείγματος τούτου τοΰ θάρρους . . .

»Έάν τά Τίρανα, τό Βελιγράδι, ή Σόφια, ή Μόσχα δεν εκπληρώσουν τάς υπο
σχέσεις των, είμαι αποφασισμένος νά άποκηρύξω τήν συνεννόησιν καί νά ακολουθή
σω τό μονοπάτι τοϋ στρατιώτου, δστις έπολέμησε καί ήττήθη.

: »Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς. Στρατηγός Μάρκος».
■ »Τήν διαμαρτυρίαν του δ άρχισυμμορίτης, έστήριςε εις τήν στρατιωτικήν σύμ- 

βασιν, μεταξύ αλβανικού, γιουγκοσλαβικού, βουλγαρικού, καί συμμοριτικοΰ Γενικών 
’Επιτελείων, ή δποία υπεγρά.φη είς Μπλέντ τής Γιουγκοσλαβίας. τόν Αύγουστον τού 
1947 καί ή δποία μεταξύ άλλων περιελάμβανε: «εφοδιασμόν, έκπαίδευσιν, ενίσχυ
σήν μέ πυροβολικόν, αεροπορίαν καί πεζικόν καί ύποχρέωσιν αποφασιστικής έπεμ- 
βάσεως καί βοήθειας διά τήν προχώρησιν τού Ελληνικού Δημοκρατικού Στρατού?!!!

»Προεβλέπετο ακόμη νά κληθούν ή Ρουμανία καί ή Ουγγαρία όπως λάβουν 
ενεργόν μέρος είς τήν παροχήν βοήθειας καί αποτελεσματικής επεμβάσεως-

»Αυτούς ρλους τούς από Μόσχας, αντιμετώπισαν τά τέκνα τής εθνικής Ε λ 
λάδος.
■' *ΤΠλθε κατόπιν δ πολυετής συμμαχικός άγων κατά τοϋ διεθνούς κομμουνισμού 
στήν Κορέα (ήμεΐς ουδέ ενα στρατιώτην σύμμαχον χώρας δεν είχαμε σύμπολεμοΰν- 
τα) καί τώρα δ τού Βιετνάμ, διά νά δικαιωθή παγκοσμίως δ "Ελήν μαχητής καί 
νά πεισθοϋν άπαντες, δτι δ άγών κατά συμμοριτών θέλει υπομονήν, επιμονήν, μέσα 
καί προ παντός εύστροφον καί ψύχραιμον διοίκησϊν.

,»Καί ως κατακλείς ή Εθνική σφαγή. Ή  ευγνωμοσύνη τοΰ ’Έθνους.·
»Τήν 29ην Αυγούστου τοϋ 1951, ημέραν κατά τήν οποίαν από τοΰ ένός άκρου 

είς τό άλλο άκρον τής χώραΐς καί επί τών πλοίων, έγένοντο. δεήσεις υπέρ τών πεσόν- 
των, δ Βασιλεύς Παύλος από τής Καστοριάς έκήρυξε τήν ευγνωμοσύνην τοΰ ’Έθνους 
μέ τό κάτωθι συγκινητικόν Διάγγελμά Του:

.» «Ενώπιον τού παντοδυνάμου Θεού, ενώπιον τών ψυχών των ήρώων μας, τούς 
όποιους δλοι αίσθανόμεθα νά παραστέκουν κατά τήν ίεράν αυτήν στιγμήν τού εορτα
σμού τής έπετείου τής μάχης τού Γράμμου, κηρύσσω τήν ευγνωμοσύνην τοΰ ’Έθνους 
πρός τάς Ελληνικά; Ένοπλους Δυνάμεις-

»Κηρύσσω καί τήν υπερηφάνειαν μου διότι ηγούμαι τοιούτου Στρατού καί τοι- 
ούτου Λαού.

»Έπιθυμώ ή σημερινή ημέρα τής έπετείου τής μάχης τού Γράμμου νά καθιερω- 
θή ώς ήμέρα μνήμης καί τιμής τών ήρωϊκών νεκρώ,ν μας. ’Ά ς είναι ή μνήμη των 
αίωνία καί άς μάς έμπνέη πάντοτε είς τόν δρόμον τής σεμνότητας, τής εργασίας καί 
τής τιμής.

Παύλος Β.» *
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»Στήν σημερινήν έπέτειον τής Εθνικής Στρατιωτικής θείας ανατασεως, με* “-Ο
νο φέρνω τήν σκέψιν μου καί τερός τούς ήρωας νεκρούς πού μάς απεχαιρετησαν κα
τά τήν ημέραν της μάχης τού Γράμμου καί με οαθειά ευγνωμοσύνη προς ολους Μυς 
μάχητάς τοϋ Γράμμου.

"Καί προσθέτω, σκέψιν εύγνωμόνου προσκυνήματος, προς τούς Αρχηγούς, οι 
όποιοι μάς ώδήγησαν εις τήν νίκην τού Γράμμου, οι οποίοι τόσον προώρως μάς έ
φυγαν: Τον Εθνάρχην αρχιστράτηγον αείμνηστον Βασιλέα Παύλον, τον αείμνηστον 
Στρατάρχην Παπάγον, τον αείμνηστον στρατηγόν Βεντήρην.

»’Ά ς είναι ευλογημένη καί αΐ’ιωνία ή μνήμη όλων αυτών.. Καί κλείνω όι όλους 
το σημερινό μου μνημόσυνο, δανειζόμενος τήν φράσιν τού στρατηγού Βεντηρη απο 
τήν προς τό Α' Σώμα Στρατού Ήμερησίαν Διαταγήν του υπ αριθ- 1009 Στρατη
γείου ’Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας τής 30ης Αύγουστου 1949, αμέσως μετά τήν 
Νίκην Γράμμου:

«Εις τούς ωραίους νεκρούς, πού μάς άπεχαιρέτησαν, οί Γέροι άρματωλοί θά 
τούς κάμουν τόπον νά διαβούν καί ή ’Ηχώ των τρούλλων θά σιγοψαλη τά ονόμα- 
τά των». ***
11 ΤΕΛΕΓΤΑΙΑ ΦΑΣΙΣ τής μάχης των συνόρων υπήρξε αποφασιστική διά τον

τερματισμόν τού πολέμου των Σλάβων κομμουνιστοσυμμοριτών κατά τής Ελλά
δος. Τά τρία εντός τής Ελλάδος Ισχυρά προγεφυρώματά των, τών ορεινών όγκων 
Καϊμακτσαλάν, Βίτσι, Γράμμος, έξεκαίθαρίσθησαν εντός 25 ημερών. Αί ύποστηρί- 
ζουσαι αυτά κομμουνιστοσυμμοριακαί στΡατιωτικαί δυνάμεις, παρά τάς οχυρώσεις 
των καί παρά τήν συνεχή βοήθειαν εκ τού αλβανικού εδάφους, ήττήθησαν καί έξε- 
διώχθησαν έξω τών Ελληνικών συνόρων. 'Η ένοπλος επίθεσίς των νά καταλάβουν 
τήν Ελλάδα1, νά τήν μπολσεβιν.οποιήσουν καί νά τήν ακρωτηριάσουν προς όφελος 
τών Σλάβων τού Βορρά, είχε οίκτρόν τέλος. Έπήλθε μετά ένα τριετές όργιον αίμα
τος, καταστροφών, εμπρησμών, άπαγωγών, λεηλασιών, γενοκτονιών, προδοσιών, βίαι
ων στρατολογιών καί όμηριών.·..

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ή ήττα τών κομμουνιστοσυμμοριτών θά έπήρχετο πολύ 
ενωρίτερον, εάν επετρέπετο εις τον γενναΐον Ελληνικόν Στρατόν νά είσβάλη ε’ις τό 
αλβανικόν έδαφος καί νά καταόιώξη τούς ερυθρούς εισβολείς εις τάς βάσεις του. ’Αλ
λά τούτο, παρά τήν δικαίαν άγανάκτησιν τών Ελλήνων ’Αξιωματικών καί οπλιτών, 
δεν επετράπη, διά λόγους γενικωτέρας πολιτικής. Ό  Ελληνικός Στρατός, ό όποιος 
μετά βίας συνεκρατήθη υπό τών ηγητόρων του, έξετέλεσε πιστώς τάς διαταγάς τού 
’Αρχιστρατήγου καί τής Κυβερνήσεως περί μή εισόδου, ύπό οίανδήποτε αιτίαν, εις 
τό αλβανικόν έδαφος. Ή  πραγματικότης όμως επιβάλλει νά όμολογηθή, ότι υπήρξε 
πρωτοφανές εις τά πολεμικά χρονικά, Στρατός νά πλήττεται ύπούλως χωρίς νά εχη 
τό δικαίωμα νά καταόιώξη τον αντίπαλον εις τάς βάσεις του, υποχρεωμένος, μόνον αυ
τός, νά τηρήση τά Διεθνή Νόμιμα, τά όποια άντιθέτως περιεφρονούντο αναιδέστατα 
καί ατιμωρητί ύπό τών αντιπάλων καί τής ’Αλβανίας.

Τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1949, 8.000 κομμουνιστοσυμμορΐται όιέφυγον εις ’Αλβα
νίαν καί 1 000 εις Βουλγαρίαν— παρά τό Τριεθνές, επί τού Μπέλλες —  τή ανοχή 
καί συνδρομή τού βολγαρικοΰ στρατού. Τήν ιδίαν ημέραν έφονεύετο επί τού Ταΰγε
του καί 6 αρχηγός τού κομμουνιστοσυμμοριακού συγκροτήματος Πελοπόννησου, δ αι
μοσταγής Στέφανος Γκιουζέλης.

Μετά τήν τραγικήν πανωλεθρίαν, ή πραγματικότης ήνάγκασε καί τούς ίδιους 
τούς κομμούνιστοσυμμορίτας νά αναγνωρίσουν τήν ήτταν των. Τήν 15ην ’Οκτωβρίου 
1949, τό Σλαβοκομμουνιστικόν άρχηγεΐον τών συμμοριτών ανήγγειλε τήν «κατάπαυ-
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σιν τοΰ αγώνος». Ομολόγησε εις μακροσκελή άνακοίνωσίν του τήν πλήρη καί συν
τριπτικήν ήτταν τοϋ προδοτικού πολέμου του κατά τής Ελλάδος, άλλα έτόνιοεν δτι 
πρόκειται περί «ανακωχής» καί ότι «θά ίσταται μέ τό όπλον παρά πόδας...». Ή  άπό- 
?ασις αϋτη, ελήφθη δύο ημέρας ένωρίτερον υπό τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ ΚΚΕ, 
κατα την 6ην Ολομέλειαν πού συνήλθε «κάπου εις τήν ’Αλβανίαν». Έδικαιολογεΐτο 
δέ ή άπόφαιστς περί «καταπαύσεως τοϋ αγώνος» ώς εξής:

« Η πολιτική τής όΓ όλων των μέσων συνεχίσεως τοΰ ένοπλου αγώνα θά συνε- 
πήγετο συντριπτικόν πλήγμα κατά των μαχητών καί των αξιωματικών τοΰ λαϊκού 
επαναστατικού κινήματος. Κατόπιν τούτου, τό πολιτικόν γραφεΐον τής Κ.Ε. τοϋ 
ΚΚΕ υιοθέτησε τήν τακτικήν τής άποχωρήσεως, ή όποια άπέτρεψε τήν πλήρη έξου- 
θένωσιν των κυρίων αντάρτικών δυνάμεων εις τό Βίτσι καί τον Γράμμον. Οϋτω, με
τά την μάχην τοΰ Βίτσι καί τοΰ Γράμμου, έτελείωσε μία σημαντική φάσις τής πο
ρείας τοΰ επαναστατικού κινήματος»...

Τό συμπέρασμα είναι: 'Ο κομμουνιστοσυμμοριτισμός, άφοΰ άπέτυχε καί εις τε- 
λευταίαν άπόπειράν του, ν’ άνασυγκροτήση τά κατεπτοημένα ύπολείμματά του εντός 
τής ’Αλβανίας καί τής Βουλγαρίας, μετά τήν συντριβήν του ε,ίς τό Βίτσι καί τον 
Γράμμον, ήναγκάσθη νά παραδεχθή τήν μεγάλην συντριπτικήν του ήτταν. ’Έληγεν 
οΰτω καιί «επισήμως» δ επί τρία καί ήμισυ έτη Συμμοριτοπόλεμος, ήτοι ή τελευταία 
τρίτη πράξις τής τραγωδίας τής Ελλάδος τοΰ 1939 — 1949.

*

Υ
Α ΠΗΡΞΕ μέγας καί οδυνηρός δ φόρο: τής ελληνικής εμπειρίας από τήν αντεθνι

κήν καί άδελφοκτόνον δράσιν τοΰ ΚΚΕ κατά τήν περίοδον 1946 —  1949. Έν ά- 
δραΐς γραμμαΐς αί άπώλειαι, εις έμψυχον καί άψυχον υλικόν, παρουσιάζουν τήν ε
ξής εφιαλτικήν εικόνα:

Α’ — Άπώλειαι είς έμψυχον υλικόν :
1) ’Αξιωματικοί φονευθέντες: 1.025
2) » τραυματίαι: 2.243
3) » έξαΦανισθέντες: 71
4) Όπλϊται φονευθέντες: 14.535
5) » τραυματίαι: 34.666
6) » αιχμάλωτοι: 3.000
7) » έξαφανισθέντες: 1.903
8) Ίδιώται εκτελεσθέντες υπό των

κομμουνιστοσυμμοριτών: 4.125
9) Ίδιώται φονευθέντες έκ ναρκών: 931

10) Κληρικοί εκτελεσθέντες υπό τών
κομμουνιστοσυμμοριτών: 165

11) Συμμορΐται φονευθέντες: 41.970

Σ r  Ν Ο Λ Ο Ν : 104.634

Β’ — ΎλικαΙ ζημΙαι ;
Τό όπουργεΐον Συντονισμού ύπελόγισε τάς ζημίας, τάς προξενηθείσας από τήν 

δράσιν τών κομμουνιστοσυμμοριτών κατά τήν περίοδον 1946 —  1949, ώς ακολού
θως (Οί αριθμοί άναφέρονται είς νέας δραχμάς) :
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1) ΓεωοΥία: 821.200.000
2) Κττνοτροφίαΐ; 714.700:000
3) Λάσή: 231.800.000
4) Βιομηχανία: 32, .200.000
5) ’Επιχειρήσεις· κοινής ώ.Ψελείας: . 38.600-000
6) Όδικόν δίκτυον: 31.700.000
7) Σιδηρόδρομοι: 30.900.000
8). Αυτοκίνητα: - 8.300.000

Η) Τ. Τ. Τ. : , 29-500.000
10) Οΐκοδομαί: 1.284.000.000
Π ) Οίκοσκευαί: 286.300.000
12) Τρόφιμα — είδη εμπορίου·: 165.000.000
13) Δημόσιαι ύπηρεσίαι — Τράπεζαι κ.λ·π„: 11.600.000

Σ Γ  N O  Λ 0  Ν Ζ Η Μ Ι Ω  Ν ': 3.685.800.000

Γ' — "Ετεραι ζημΙαι έκ τού Συμμοριτοπόλεμου ;
1) Εις τάς χώραςδπϊσθ'εν, τού Σιδηρού Παραπετάσματος άπήχθήσαν περί τάς 

20.000 ιδιωτών καί 28.000 Έλληνοπαίδων, οί οποίοι ύπέστησάν καί ύφίστανταΐι συ
στηματικόν αφελληνισμόν διά, νά χρησιμοποιηθούν έν καιρώ εναντίον τής Πατρίδος
των. -

2) Εις τό εσωτερικόν τής Ελλάδος, άνω των 700.000 ατόμων ήναγκάσθησαν 
νά έγκαταλείψουν τάς οικίας των (συμμοριόπληκτοι) . Την περίθαλψιν τούτων άνέλα- 
βε το Κράτος καθ’ δλην την διάρκειαν τού Συμμοριτοπόλεμου, διά πολλούς 0έ έξ αυ
τών ή περίθαλψις συνεχίσθη καί. μετά τόν Συμμοριτοπόλεμον-

3) Έκ τής συνολικής εκ 440 εκατομμυρίων, δολλαρίων συμβολής τού Σχεδίου 
Μάοσαλ 1948 — 1952 εις τό πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως, τά 85% διετέθησαν διά 
την κάλυψιν των έκ τού Συμμοριτοπόλεμου ζημιών. Αί δαπάναι μόνον διά την περί
θαλψιν καί την στέγασιν των συμμοριοπλήκτων, άνήλθον εις τό ποσόν των 785.100. 
000 δραχμών καί 32.366.700 δολλαρίων.

Χ Α Ρ Α / 1. Σ Τ Α Μ Λ Τ Η Σ

(ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΡΧΟΣ: Ή  δράσις 
1949 καί τά αμέσως επόμενα ετη) .

τής Αστυνομίας Πόλεων κατά τό
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*Υπ.ό του κ. Ν. Α.

— ΤΡΑ1ΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 7 άτοίμα, δλοι επιβάτες πούλμαν ύπ’ άριθ. 115420 μέ 
οδηγό την Κ. Κουβέλη όταν τοϋτο ατό 53ον χιλιόμετρον της παλαιάς όδΡϋ ’Αθηνών 
—Ινορίνθου παρά την Κΐνέτταν,, άνετράπή λόγω μηχανικής βλάβης.

'—ΝΕΚΡΑ! 2, ή Φωτεινή Γάννελη, καί ή μητέραι της Μαρία Τιμολέοντος καί 
ΤΡΑΤ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά 5, ήτοι δ Σ. Κανέλλης οδηγός ιδιοκτήτου I. X., δ πε
θερός του Γ. Τιμολέων καί ό.υιός του Κων) νος ετών 3, όλοι επιβάτες τοϋ Ι.Χ. κα
θώς καί ό Ταξίαρχος Μ. Μαστραντώνης επιβάτης τοΰ Ε.Σ. 2456 στρατιωτικού τζιπ, 
τό δποϊο ώδηγοΰσε δ Χρ· Γαβριηλίδης, όταν στό 32 χιλ. όδοϋ Καβάλας—-Θεσσαλο
νίκης τό τζιπ συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ. καί τό συνέθλιψε κυριολεκτικώς. 'Ο υπεύθυνος 
οδηγός τοϋ τζιπ συνελήφθη.

—ΝΕΚΡΟΙ 2, δ X. Ευαγγελίου, οδηγός· Ι.Χ. καί ή συνεπιβαίνουσα 14ετής 
’Αγλαΐα Ινιλισμάνη καί ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 2, ή μητέρα της νέας Ελένη Κιλι- 
σμάνη καί ή αδελφή της Γεωργία Κιλισμάνη ετών 21,' όταν τό Ι.Χ. στον εθνική δδό 
πλησίον στό Ρίο παρεξέκλινε λόγιο υπερβολικής ταγύτητος καί έπεσεν διαοοχικώς 
πάνω σέ μανδρότοιχο καί σέ δένδρο, συντριβέν κυριολεκτικώς.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Σόύτης, ό οποίος -έπεσε έξ αμαξοστοιχίας τής ' οποίας έπέ- 
βαινε,-κονία στή Λάρισα.

— ΝΕΚΡΑ ή Σοφία Μπιτζίδου, ετών 2, τήν οποίαν παρέσυρε γεωργικός έλκυ- 
στήρ μέ οδηγό τον II. Ιναρυτίδη, στό γωρίο Μονοκκλησιά Σερρών-

— ΝΕΚΡΟΙ ΔΙΌ , δ 4ετής Γ. Κοκινιώτης καί δ'X. Σούνας καί ΤΡΑΥΜΑΤΙ
ΣΜΕΝΟΙ σοβαρά 3, δ I. Κοκ-κάνης οδηγος■ I. Χ.,,ή γυναίκα του Μελαχροινή καί ή 
θυγατέρα του Μαίρη- ετών 22 όταν τό I. X. κατευθίυνομενον πρός ΙΙάτρας άνετράπή 
στή θέσι Ροδινή τοϋ Ψαθόπυργου.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Παπαδόπουλος οδηγός γεωργικού έλκυστήρος όταν άνε- 
τράπη στην αγροτική περιφέρεια Απαλού Άλεξανδροπόλεως.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Καλτσής δδηγός τοΰ I. X. 1572 καί ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕ
ΝΟΙ 3, οί Διον. Κανάκης- Σπ. Τσίκας καί Γ. Κούτσιανος όταν τό .όχημα άνετράπή 
στο 165 χιλ. τής Εθνικής όόοΰ ’Αθηνών — Λαμίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ- Χρυσοβέργης τον οποίον παρέσυρεν στην Έρμούπολι Σύρου 
τό I. X. 187851 με δδηγό τον Γ. Παγίδα-

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ. 5 τουρίστες, οί Φερνάντο Μπορκιπλο, . Ρίτσα-ρντ 
ΚούΡτις, Κιλπέρτο Φαντιάνο καί Μένετ Κοσ-ονέλτι, καί οί δόηγοί Ά λ. Λουκάπουλος 
τοΰ I. X. 231931 λεωφορείου καί Σπυρ. Σπη-λιώτης δδηγός τοΰ ύπ’ άριθ. 142829 
τουριστικού, όταν τα οχήματα, συνεκρούσθησαγ παρά τό 101 ον χίλμ. τής ,παίλαιάς 
δδοϋ ’Αθηνών — Λαμίας.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Σπ. Δημητρόπουλος τον όποιον, παρέσυρε.;στή- λεωφόρο ’Ηρα
κλείου, αυτοκίνητο όδηγο-ύμενον ύπ’ άγνωστου, όιστις μετά. τό. δυστύχημα άν.έπτυξε 
ταχύτητα! καί έξηφανίσθη άναζητούμενος παρά τής ’Αστυνομίας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Άρης Ντέριος τον όποιον στή οιαστύρωσι τών δδών Δεκελείας
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κ α ί Έλ. Βενιζέλου παρέσυρε, τό ύπ’ άριθμ. 25797 δικυκλον με οδηγό τον Χρ. Σπα
νόν.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Δ. Καμάρι ας γεωργός τον όποιον παρεσυ- 
ρε έξω από τήν Άλεξανδρούπολι I. X. μέ δδηγό τήν Αλεξάνδρα Σπετσιώτου.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Άθ· Τσολιάς πεζός τόν όποιον παρέσυρε είς τό προάστιον Τσα- 
οΰσι ΙΙχτρών I. X. μέ δδηγό το\ν Διον. Νικολόπουλο.

__ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ II. Κειράκαΐς ετών 30, δ όποιος στο ίδιο σημείο
των ΙΙατρών παΡέσυρε I. X. μέ δδηγό τόν II. Πολίτη.

—ΝΕΚΡΟΣ δ ανάπηρος I. Καραμονσχλής τόν όποιον πχρέσυρε τό 13351b 
ταξί στην δοό Λιοσίων ενώ επιχειρούσε νά πέραση το δρομο πιισω απο στχθμευμενο 
λεωφορείο·

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Δημητριάδης επιβάτης τοϋ I. X. 132228 φορηγοΰ καί ΤΡΑΥ
ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ' δ οδηγός τούτου Χρ. Χρυσοβέργης όταν στο 100ο χιλμ. της δδου 
’Αθηνών — Πατιρών τό όχημα παρεξέκλινε της πορείας του καί προσεκρουσεν επι 
δένδρου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ II. Στέφας οδηγός τοΰ I. X. 275.350 δτχν τούτο στό 75ο χι- 
λιόμετρον της Εθνικής δδοϋ ’Αθηνών — Κόρινθου προσεκρουσεν επι τού προπο- 
ρευομένου 176973 φορτηγού μέ οδηγό τόν I- Τσάκωνα.

—ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΕΙΣ οί Α. Ραφαίηλίδης, Ε. Πετρίδης καί Γ. Εύαγγελινός ε
τών 15 επιβάτης ποδηλάτου όταν πλησίον τής Χαλκίδος έπεπεσεν επ αυτού το I. 
X. 249721 μέ δδηγό τόν Σ. Πετρίδην δστις καί συ,νελήφθη.

-—ΝΕΚΡΟΣ δ Σπυρ. Κάλβος οδηγός ποδηλάτου τον όποιον πχρεσυρε τό 25 ί. 
306 φορτηγόν μέ δδηγόν τόν Α. Γκσρκόλην στό Βόλο·

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Ποριτάκης οδηγός ποδηλάτου τόν όποιον πχρέσυρε στην 
Καρδίτσα τό ύπ’ άριθ· 145515 λεωφορείο μέ δδηγό τόν Κ. Γεωργίου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Νικολόπουλος τόν όποιον πχρέσυρε, στη θέσι Μούτεου τής 
Εθνικής δδοΰ Μεσολογγίου — ’Αγρίνιου τό I. X. 152563 μέ δδηγό τόν Σ. Αυ
γερινό.

—ΝΕΚΡΑ ή Καλή Άγγελοπούλου τήν όποιαν πχρέσυρε στην δδό Βχσ· ’Α
λεξάνδρου τοΰ Αιγάλεω τό ύπ’ άριθμ. 85817 λεωφορείο μέ δδηγό τόν Ν. Ανχστα- 
σιάδη, δ όποιος καί συνελήφθη.

—ΝΕΚΡΑ ή Π. Μωρματάκη ετών 50 τήν οποίαν παρέσυρε στην ’Άνω Ήλι- 
ούπολι, στάσις 10η, μοτοποδήλατο με δδηγό τόν Κ. Άριστεί'δην στρατιώτην δ όποιος 
καί συνελήφθη.."

— ΕΒΡΑΒΕΓΘΗΣΑΝ 163 οδηγοί αυτοκινήτων οί όποιοι δέν έγένοντο ύπαί- 
τιοι αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος καί δέν παρέβησαν τις διατάξεις τού Κ. Ο. Κ· 
κατά τό παρελθόν έτος. Ή  απονομή τοΰ χρηματικού βραβείου έξ 80.500 δρχ. τής 
όποιας προσέφερον διάφοροι έτ,αιρεΐες έγένετο σέ εορτή ή οποία έγινε στό θέατρο 
<·Μουσούρη» καί κατά τήν όποιοι παρέστησαν δ 'Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Το- 
τόμηε εκπρόσωποι τού ΓΕΣ, ΓΕΝ, Τροχαίας καί τοπικής αυτοδιοικήσεως.
2— 68) .

— ΝΕΚΡΟΝ τό 2ετές κοριτσάκι Μαρία θεοδωροπούλου τό όποιον παρέσυρε 
καί επολτοποίησε στά Φιλιατρά γεωργικός έλκυστήρ μέ δδηγό τόν πατέρα τοΰ θύ· 
ματος Δ. θεοδωρόπουλον.

— ΑΦΗΡΕΘΗ όριστικώς ή άδεια ίκανότητος τού δδηγού αυτοκινήτου Δ. Μου
σούλη κατοίκου Περάματος (’Ηπείρου) διότι ούτος γενόμενος υπαίτιος" σοβαρού 
τραυματισμού ατόμου έγκατέλειψε τό θύμα του άβοήθητον.

Ν. Α.
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Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Τ ρ ιγ γ έ τ α  Δ η μ η τ ρ ίο υ .

Πάροδος της λεωφόρου Ε. Βενιζελου 123, κοντά στον κιν) φο «Καλλιθέα» τής 
Καλλιθέας.

Ο Δημήτριος Τριγγέτας, στρατιυπικός καί πολιτικός, γεννήθηκε τό 1814 
στην Κορώνη· Μετέσχε τής εναντίον το0 ’Όθωνος έξεγέρσεως καί εξελέγη πληρε
ξούσιος στην Έθνοσυνέλευσι τοϋ 1864. Διετέλεσεν έπτά φορές βουλευτής κατά τό 
διάστημα 1868 — 1885, ύπουργός Στρατιωτικών (1864, 1874) καί των Ναυτικών 
(1869, 1875) . Άπέθανε τό 1886.

Τ ρ ιγ γ έ τ α  Ρ α ο ύ λ .

Πάροδος τής λεωφόρου Σ'υγγροΰ 117, κοντά στον «"Αγιο Σώστη».
_ „ Ό  Ραούλ Τριγγέτας, "Ελλην αξιωματικός, κατήλθε τό 1897 στην Κρήτη 

καί έφονεύθη στην μάχη των Βουκολιών.
Τ ρ ιγ λ ία ς .

Πάροδος τής όδοΰ Κυδωνιών 24, κοντά στην πλατεία «Χρυσοστόμου Σμύρνης» 
τής Ν. Σμύρνης.

Ή  Τριγλιά, τουρκική κωμόπολις τής περιοχής Μουδανιών — Προύσης στήν 
παραλία τής Προποντίδος, προ τής ανταλλαγής τών πληθυσμών είχε περί τις 6 χ ι
λιάδες κατοίκους, δλους "Ελληνες.

Τ ρ ικ ά λ ω ν .

Πάροδος τής λεωφόρου Κηφισίας 78, κοντά στήν «'Αγία Τριάδα»·
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής Θεσσαλίας, τήν πρωτεύουσα τοΰ δμωνύιμου 

νομού, ή οποία κατά τήν άρχκιότητα ώνομάζετο Τρικ (κ) η. Στό διάστημα τής σερ- 
βοκΡατίας (ΙΔ' αΐίών) ήταν έδρα τών Σέρβων ηγεμόνων καί τήν εποχή τής τουρκο
κρατίας πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας. Τά Τρίκαλα άπηλευθερώθησαν τό 1881. Σή
μερα έχουν περί τις 30 χιλ. κατοίκους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στον συνοικισμό 
Έλληνορώσων καί στον Βύρωνα) .

Τ ρ ίκ ο ρ φ ω ν .
Πάροδος τής οδού Γ ' Σ) βρίου 69, κοντά στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής.
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I. ρχ'ικοα: Ισ το ρ ικ ο ί περίπατοι ατούς δρόμους των Αθηνών

Τά Τοίκορφα, -όρος τής ΙΙελόποννήσου στην Μαντίν-εία, ̂ δυτικά τής Τριπολϊ·
ως, άποτελο'ΰν οιακ-λάδωσι, του Μ α ίν α λ ο υ . Σ τ α  Τ ρ ίκ ο ρ φ ά , ν ή τ α γ  σ τ ρ α το ρ δ ο  των 

. .- . V ™ - .  „ , ·  . .  « ·  · * .  . . . . _____  ___________ ' - ^ . Ρ τ Λ ν  T sn o v .id v  υπο τονΕλλήνων τό Ϊ821 ;άαΓ %κέϊ έλαβε χώραν πεισματώδης 
’Ιμπραήρι-πασάν, άποτέλ.ΐ-σμα τής οποίας ύπήρςε νά ά.ναγ 
λύση τήν πδλίορκίά τής Τριτΐόλέως

Τ ρικούπη Σ πυρίδω νος. f  '·-
Πάροδος τής οδού Σουρνάρα 1Q, σπήν π λα 

"Ο 'Σπυρίδων Τρίκοόπη-ξ; λόγιος πολιτικός-.καί^ ίστορ 
σεους τοϋ 1821, γυιός τοϋ Ίωάννου Τρικούπη, γεννήθηκε ίτο

:ών Τόρνων υπό τον 
ό Κολοκοφρώνης νά

; · s. Vs.

xcf 17.88
J C U J L ,  vu /L/ j L U i J  A  ,  [ w - , v ' - 'y  r τ -  ~  (  -  ι ι I  - φΤ .  · Τ Γ -  .  ;/  ;

καί άπέθανε στην .’Αθήνα τό 1873. Δύτέλεσε πρώτος π?ωθ^πο.υ:ρ»ρς >ταϋ .έί^θερου 
Ελληνικού Κράτους. Σ’ ολο τό διάστημα τού ’Α γ ώ ν ο ς , τ ς ρ ώ τ |  η |άμ- 
μή τών. πολιτικών πραγμάτων καί οεετέλεοε μέλος τού Βφήεϋτικβΰ (182p:) :y. τής 
προσωρινής Κυβερνήσει»; (1826) καί τής ’Εθνικής %ελεΰσεως ,ΤρόιΟήνος 
(1827) -, γραμματεύς τής Επικράτειας (1828) καί από τής άφίξεως- τοϋκ-Κακοδι- 
στρίου, γενικός γραμματεύς Επικράτειας (Πρωθυπουργός) . Μετά την εκλογή τού 
’Όθωνος ώς βχσιλέως, άνέλαβε κατ’ επανάληώιν πρωθυπουργός κ α ί^  υπουργός τών 
’Εξωτερικών, επί σειράν δέ ετών Πρεσβευτής στο Λονδίνο. Μετά την εγκαθιορυσι 
τοϋ Συντάγματος, έγινε αρχηγός τοϋ άποπληθέντος «Αγγλικοί Κόμματος», Ο ^πυ- 
ρίοων Τρικούπης συνέγραψε τετράτομη « Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως».

Τρικούπη Χαριλάου.
’Αρχίζει από τήν οδόν Πανεπιστημίου 44 καί τελειώνει στην λεωφόρο ’Αλε

ξάνδρας (Παναθήναια) .
Ό  Χαρίλαος Τρικούπης, δ γνωστός μεγάλος πολιτικός τής νεωτέ-Ρας Ελλά

δος, γυιός τοϋ Σπυρίδωνος, γεννήθηκε στό Ναύπλιο το 1832. Έσπούδασέ νομικά 
στην ’Αθήνα. Τό 1856 διορίσθηκε γραμματεύς τής Ελληνικής Πρεσβείας στο Λον
δίνο καί διεξήγαγε μέ επιτυχία τις διαπραγματεύσεις γιά τούς. δ:ρους- τής ενώσεους 
τής Επτάνησου μέ τήν Ελλάδα. ’Αργότερα εξελέγη. πληρεξούσιος τής Ελληνικής 
παροικίας τοϋ Λονδίνου στην Έθνοσυνέλευσι τοϋ 1864 καί βουλευτής Μεσολογγίου 
τό 1865. Τό 1866 άνέλαβεν υπουργός ’Εξωτερικών στην κυβέρνησι Κουμουνδούρου, 
αλλά παρητήθη (1867) καί άρχισε σφοδρόν αγώνα κατά τής πολιτικής φεουδαρχί
ας. Τό 1872 ίδρυσε τό «Τρικαυπικόν Κόμμα». Τό 1874 διεκήρυξε τό -δόγμα τής «δε
δηλωμένης» καί έδημοσίευσε στους «Καιρούς» τά άρθρα: «<Τίς πταίει» καί «Παρελ
θόν καί Ένεστός», μέ τά οποία έξήρετο ή ανάγκη τής προσηλώσεως στα κοινοβου
λευτικά θέσμια καί κατεκρίνετο ή πολιτική τοϋ στέμματος. Φυλχκισθείς για τά άρ
θρα αυτά άφέθη, σύντομα! ελεύθερος . καί εκλήθη . νά σχηματίση κυβέρνησιν (1875) 
ή οποία καί διεξήγαγε τις πρώτες, μέχρι τής εποχής εκείνης, γνήσιες εκλογές. Ά π ό  
τότε άνέλαβεν επανειλημμένους τήν πρωθυπουργία (1878,1880, 1882, 1886,,1885, 
1892, 1893) καί είσήγαγε σπουδαιότατες οικονομικές μεταρρυθμίσεις κάί κατέβα
λε μεγάλες προσπάθειες δργανώσεως τ-οΰ Κράτους, άποτελέ-σματα τών οποίων υπήρ
ξαν ή άνασυγκρότηο'ΐς τών δημοσίων υπηρεσιών, τοϋ στρατού καί τοϋ στόλου, ή κα
τασκευή οδών, ή τομή τοϋ ’Ισθμού τής Κορίνθου κ. ά. Στις εκλογές τοϋ 1895 κατε- 
πολεμήθη μέ πείσμα- άπό τους αντιπάλους του καί άποτυχών νά έκλεγή δ ίδιος βοϋ- 
λέϋτής, άπεσύρθη στις Κάννες τής Γαλλίας, δπου καί άπέθανε τό 1896. Ό  άνδριάς 
τοϋ Χαριλάου Τρικούπη έστήθη προ τοϋ μεγάρου τής Παλαιός Βουλής (πλατεία Κο- 
λοκοτρώνη) , είναι δέ χαραγμένη επ’ αυτού ή περίφημος ρήσις του: «Ή Ελλάς θέ
λει νά ζήση καί θά ζήση». (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

( Συνεχίζεται)



ΒΙΒΑ ΙΟΚΡΙΣΙΑ

Π ΑΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΥ, Άστυνομ. Διευθυντοΰ Β': 
« Τ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Τ ΟΥ  Λ Α Δ Ω Ν Α »  (ΠΟΙΗΜΑΤΑ, σελ. 46, -Αθήναι 1967)

Υ  -Τ Ε ΡΑ  από τούς παραδοσιακούς καί μυρόβλητους «Νοσταλγικούς Ρυθμούς» του, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Β κ. Π. Παπαρρηγόπουλος έπραγματοποίησε, τό δεύ-

ΔΩΝΑ»
Το είπε ο Κωστής Παλαμάς: «Παιδί, τό περιβόλι μου, πού θά κληρονομήσης — 

δπως το^βρεϊς κι’ όπως τό δεις νά μή τό παρατήσης. — Σκάψε το ακόμα πιο βαθειά' 
καί φράςε .το πιο στερεά —  .και πλούτισε τή χλώρη· του καί πλάτυνε τή γή του1·..». 
Καί^δ κ. Π. Παπαρρηγόπουλος, μέ τήν δεύτερη αυτή ποιητική συλλογή του άνοιξε 
«άκομα πιο βαθεια» τον δύσκολο δρομο τής αληθινής ποιήσεως, τής αληθινής ποιη
τικής ομορφιάς και τέχνης και, όπως ήταν φυσικό νά συμβή, «πλούτισε τή χλώρη καί 
πλάτυνε την γή» όλων εκείνων πού φέρνουν τήν σφραγίδα τής λυρικής γνησιότητος, 
τής πραγματικής μελωδίας καί τού ρυθμού. Λιτά, συναισθηματικά, μέ πολλή αγάπη 
καί μέ πραγματικές ζωγραφιές δ κ. Π. Παπαρρηγόπουλος, έδωσε τήν εξαίσια ομορ
φιά που ορι υκεται εςω απο την πεζότητα) τής σημερινής ζωής, έξω από τά οικοδομι
κά τετράγωνά καί πρό παντός έξω από τήν ακατάληπτη καί ανιαρή «μοντρέρνα ποίη
ση» τού καιρού μας. Τραγούδησε τά χώματα πού τόν γέννησαν, τήν ήρωική καί κονε
μένη γή του μέ τις μύριες ομορφιές καί πρό πάντων μέ τήν ομορφιά τού Λάδωνα, τού 
ποταμού των αρμονικών του ενοράσεων καί των παιδικών του στοχασμών, οπού:

«.·. Τούτη τήν ώρα τήν καλή, στήν ομορφιά τής πλάσης, 
οι λυγερόκορμες ιτιές, απάνω άπ’ τή μορφή σου 
τρεμοσαλεύουν τά κλωνιά, με τά νερά μιλάνε 
καί φαίνονται στ’ ανέμισμα μύριοι πολυέλαιοι, 
καθώς τό ηλιοβασίλεμα βάφει μέ φως τά φύλλα...».

( y  Λ/-· ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟϊΛΟΣ, όπως πτάραΐδέχθηκε σύσσωμος ή κριτική τού 
αθηναϊκού καί πειραϊκοΰ τύπου είναι ένας αληθινός ποιητής. «’Ά ν ποίησι σημαί- 

νη προσευχή πρός στήν εικόνα τής αλήθειας, δ δημιουργός τού «Τραγουδιού τού Λά- 
όωνος» είναι ποιητής» έγραψε δ κ. Σ. Π. στον «Χρονογράφο» του Πειραιώς (8.1-68) . 
Θά προσθέσωμε, μέ τήν άδεια τού σεβαστού κ. Διευθυντοΰ πρώτα - πρώτα, δτι άν ποί- 
ησι σημαίνει χάρη, απλότητα, ρυθμός καί λυρική συναισθηματικότατα πρός δ,τι τό 
ώραϊο καί τό αληθινό, τότε «Τό τραγούδι τού Λάδιυνα» φανερώνει πηγαίο καί ολο
κληρωμένο ποιητή. "Εναν ποιητή πού ξέρει νά υμνεί ευλαβικά, μέ απαλούς καί τρυ
φερούς τόνους τις χίλιες ομορφιές πού περικλείουν Λάδωνες καί λαγκάδια, βρυσού
λες. στάνες, βουνοκορφές, φθινοπωρινά λουλούδια καί άλκυονίδες ημέρες, γραφικά 
χωριουδάκιαι καί ’ξωκκλήσια, ώρες αγάπης στο βουνό, στόν κάμπο καί στις ακρογια
λιές καί ώρες δειλινού.

"Αν αύτό είναΐι αναμφισβήτητη συνέχεια τών βουκολικών φωνών τού Θεοφρά- 
στου καί τού Ησιόδου, άν είναι συνέχεια τού έργου τού Κρυστάλλη, τού Προβελέγ- 
γιοΰ, τού Παλαμά, τού Μαλακάοη, τού Δροσίνη καί τού Μαβίλη, τότε δ κ. Π. Πα
παρρηγόπουλος δέν ήμπορεί παρά νά είναι — πέρα από τόν έπιτυχημένον άνώτερον 
’Αξιωματικό τού ’Αστυνομικού Σώματος —  ένας άξιος, στοχαστικός, πηγαίος καί πρό 
πάντων Έ  λ λ η ν ο λ ά τ ρ η ς ποιητής.

Χ Α Ρ Α Λ .  Θ. Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ
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Κ ά θ ε π α ρ α σ κ ε υ ή  
"Ωρα 2 0  3 0 '-2 1

Παρακολουθείτε την Εκπομπή τής Αστυνο

μίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

’Ενόπλων Δυνάμεων ‘Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέ- 

ρουσα.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε 'Ελληνικό 

σπίτι.
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