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ΑΠΛΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
I. Π ε ρ ί  ά π λ ώ ς  υ π ο τ ρ ο π ώ ν  έ γ κ λ η μ α τ ι ώ ν .

6. Ανωτέρω ύπεστηρίξαμεν δτι έπιστημονικώς πρέπει να διακρίνωμεν τήν 
άπλήν ύποτροπήν τής καθ’ έξιν τοιαύτης.

Καί έδώσαμεν δρισμδν δτι άπλή υποτροπή είναι έκείνη, ή δποία δέν παρου
σιάζει έγκληματικόν σύνδεσμον πρδς τδ άρχικώς τελεσθέν άδίκημα άνεξαρτήτως 
τοΰ άν είναι πρώτη ή μεταγενεστέρα, δμοειδής ή έτεροειδής.

’Αλλά πώς θά διακρίνωμεν, άν τδ άτομον, τδ όποιον μετά τήν τέλεσιν άξιοποί- 
νου πράξεως διέπραξε καί έτέραν τοιαύτην, έχη εγκληματικήν προδιάθεσιν, τής 
δποίας άπόρροια ύπήρξεν ή τέλεσις τοΰ νέου άδικήματος, ή άν άπλώς ή νέα αυτή 
πράξις προήλθεν έκ περιστάσεων άνεξαρτήτων τής βουλήσεως αύτοΰ ή δι’ οίονδήπο- 
τε άλλον λόγον πείθοντα δτι δέν ύπάρχει καθολοκληρίαν σύνδεσμος αυτής πρδς τδ 
προηγουμένως τελεσθέν άδίκημα ;

Πρόκειται όντως περί λεπτότατου ζητήματος Ιδία διά τάς περιπτώσεις τής 
πρώτης καί δευτέρας ένίοτε δέ καί τής τρίτης υποτροπής. Χρειάζεται έπιμελημένη 
έρευνα τοΰ διαπραχθέντος άδικήματος καί προσπάθεια, δπως καί ή μικροτέρα λε
πτομέρεια τοΰ τρόπου τής τελέσεως αύτοΰ μη διαφύγη τήν προσοχήν τοΰ έγκληματο- 
λόγου. Τδ είδος τοΰ έγκλήματος, έν σχέσει πρδς τδ προηγουμένως τελεσθέν, δ τρό
πος τής διαπράξεως αύτοΰ, τδ έκ τοΰ άδικήματος συμφέρον τοΰ άδικοπραγοΰντος, 
ή κοινωνική μόρφωσις τούτου, τά έθιμα καί ήθη τοΰ τόπου τής διαπράξεως τοΰ 
έγκλήματος, ή ψυχολογική τέλος κατάστασις τοΰ έγκληματοΰντος, δέν είναι δυνα
τόν παρά νά μάς παρουσιάζουν τήν εικόνα πού ζητοΰμεν.

Συνηντήσαμεν συχνά άτομα, έκτελέσαντα συχνότατα άδικήματα, ιδία κατά τής 
περιουσίας καί καταδικασθέντα πλειστάκις, διά τά όποια όμως άτομα μετά πεποι- 
θήσεως δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι δέν άνήκουν εις τήν κατηγορίαν των καθ’ έξιν 
ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματιών.
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Παρετηρήσαμεν δτι τά αίτια τά όποια έδιδον τήν παρόρμησιν προς τήν κατ’ έπα- 
νάληψιν διάπραξιν άδικημάτων, δέν άπέρρεον άπδ έγκληματικήν διαμόρφωσιν της 
ψυχής των, άλλ’ άπεναντίας άπό έλατήρια δυνάμενα ένίοτε νά ύπολογισθώσιν είς 
τό ένεργητικόν των, εις μίαν ψυχικήν ευγένειαν, είς ένα πόνον διά τήν άνθρωπίνην 
δυστυχίαν.

7. "Ας μή φανή τοϋτο περίεργον. Υπηρετών έν τή ύπηρεσία Γενικής ’Ασφα
λείας (Δικαστική ’Αστυνομία) Κέρκυρας, μοϋ έδόθη ευκαιρία νά εξετάσω λεπτομε
ρώς παρόμοιον τύπον ύποτρόπου κλέπτου, μή δυναμένου κατ’ ούδένα λόγον νά χαρα- 
κτηρισθή ώς έγκληματίας κατ’ επάγγελμα.

Έπρόκειτο περί 14ετοΰς νέου άλητεύοντος καί έκτελοΰντος ένίοτε άχθοφορικάς 
εργασίας. Ή  μέριμνα διά τόν έαυτόν του περιωρίζετο είς τό έλάχιστον. Τοΰ ήτο άρ- 
κετόν νά κερδίση όλίγας δραχμάς διά νά έξυπηρετήση δλας του τάς άνάγκας. Τά 
διάφορα σπήλαια καί αί ύπόνομοι τοΰ έκεΐ Ένετικοΰ Φρουρίου, άπετέλουν συνήθως 
τό κατάλυμά του. Μίτο εύφυολόγος είς βαθμόν προκαλοΰντα πολλάκις τόν θαυμα
σμόν. Ένδεδυμένος μέ ράκη περιεφέρετο είς τάς συνοικίας καί μέ τήν ίδιάζουσαν 
αισθητικότητα τών δυστυχών, άνεκάλυπτεν είς ποιας οικογένειας Ιπτερύγιζεν ή πεί
να καί ή δυστυχία. Δέν έδίσταζε καθολοκληρίαν. Ύπελόγιζε τάς άνάγκας τής δυ- 
στυχούσης οικογένειας καί έσπευδε νά τάς θεραπεύση. Ταχύς διήρχετο τά άρτο- 
ποιεΐα, τά παντοπωλεία, ή άλλα καταστήματα καί Ικλεπτε διάφορα τρόφιμα ή άλ
λα είδη, τά όποια έσπευδε καί έδιδεν είς τάς δυστυχούσας οικογένειας. Συχνά συ- 
νελήφθη διά τάς κλοπάς αύτάς καί κατεδικάσθη' όφείλω δμως νά όμολογήσω δτι 
καίτοι, ώς άστυνομικός, ώδήγησα τούτον εις τό δικαστήριον, ήσθάνθην έντροπήν, 
διότι ή κοινωνική πρόνοια διά τήν δυστυχίαν τών λαϊκών τάξεων έξεδηλοΰτο κα
τά τόν περίεργον αυτόν τρόπον καί έθεραπεύοντο αί άμεσοι άνάγκαι καί έσώζον- 
το πολλάκις άνθρώπινα δντα, άπό ένα άλήτην κλέπτοντα.

Χαρακτηριστικόν έπεισόδιον μέ τόν νεαρόν αυτόν κλέπτην είναι καί τό έξής: 
Μίαν ήμέραν είς Κερκυραΐος χωρικός άνύποπτος έκάθητο έπί ύδροσωλήνος άρκετά 
μακροΰ καί μεγάλης διαμέτρου, έρριμένου παρά τήν άγοράν καί είχε τοποθετήσει 
είς τό άκρον αύτοΰ, κάλαθον μέ πορτοκάλια, τά όποια έπώλει, διαλαλών τήν τιμήν 
των.

Έ κ  τοΰ μακρόθεν άντελήφθην τόν νεαρόν κλέπτην καί βέβαιος έκ τών κινή
σεων του δτι έσχεδίαζε κλοπήν, τόν παρηκολούθησα. Μετ’ ολίγον τόν βλέπω νά εί- 
σέρχηται είς τόν σωλήνα, έκ τοΰ άντιθέτου μέρους άπό έκείνου δπου έκάθητο δ χω
ρικός καί, άφοΰ έπροχώρησεν έντός τοΰ σωλήνος έρπων πρός τό έτερον άκρον, ήρχι- 
σε νά κλέπτη πορτοκάλια άπό τόν κάλαθον, ένώ ό χωρικός έξηκολούθει νά καλή 
τούς διαβάτας διά ν’ άγοράσουν τό έμπόρευμά του.

Άφοΰ άφήρησεν άρκετά πορτοκάλια, συρόμενος πάλιν, έξήρχετο τοΰ σωλήνος, 
όπότε πλησιάσας είς τό στόμιον αύτοΰ, έτεινα τάς χεΐρας μου διά νά τόν συλλάβω. 
’Εκείνος τότε χωρίς νά ταραχθή καθ’ όλοκληρίαν, έθεσε τά δάκτυλα είς τά χείλη 
του καί μοΰ ένευε νά σιωπήσω, λέγων χαμηλοφώνως «μή μάς άκούση ό χωριάτης».

Ή  στάσις του αυτή μοΰ προεκάλεσε γέλωτα καί δταν μοΰ έξήγησεν δτι τά 
κλαπέντα πορτοκάλια προωρίζοντο διά μίαν γυναίκα, άσθενή καί πυρέσσουσαν κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν, ύπεχώρησα καί τόν άφήκα έλεύθερον νά σπεύση, ένώ ταυτο- 
χρόνως έδιδα συμβουλάς είς τόν χωρικόν πώς νά προφυλάσση καλλίτερον τό έμπό
ρευμά του.

Είς τήν περίπτωσιν αυτήν βλέπομεν ότι ή κλοπή διεπράττετο καθ’ υποτροπήν, 
άλλά ούδαμοΰ εύρίσκομεν σημεϊον τι μαρτυρούν έγκληματικήν προδιάθεσιν τοΰ άτό- 
μου αύτοΰ, ώστε νά είπωμεν δτι τοΰτο άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών κατ’ έπάγγελ- 
μα έγκληματιών, έλλείπει άπό τάς κατ’ έπανάληψιν διαπραττομένας κλοπάς ό σύν
δεσμος τοΰ αίτιου πρός τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα, τό όποιον, έπί τών καθ’ έξιν
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έγκληματιών είναι ή ιδία αυτών ίκανοποίησις, είτε διά τής συγχρόνου βλάβης τρί
του καί άτομικής αυτών ώφελείας, είτε καί μόνον διά τής βλάβης τρίτου, πρός ίκα- 
νοποίησιν έγκληματικών αύτών όρμών.

Βεβαίως καί εις τήν άνωτέρω περίπτωσιν, δέν παύει ύφιστάμενον τδ άδίκημα 
τής κλοπής διά τδ δποΐον δ δράστης υπέχει ευθύνην μή έξεταζομένου τοΰ σκοπού.

8. Γενικώς ή ψυχολογία τών απλώς ύποτρόπων έγκληματιών έμφανίζεται ού- 
χί κατά κυριολεξίαν εγκληματική, άλλά μέ συμπτώματα καθιστώντα Ικδηλον τήν 
αιτίαν τής έπανειλημμένης τελέσεως άδικων πράξεων.

'Η άμεσος καί αύθόρμητος ίκανοποίησις τοΰ παθόντος, ή ειλικρινής μετάνοια, 
διά τήν έκτέλεσιν τοΰ άδικήματος, καί δ ψυχρδς κλονισμός, τδν δποΐον συχνά ύφί- 
στανται οί άπλώς υπότροποι εν τή τελέσει άδικήματος είναι τά κύρια σημεία, τά 
δποΐα χαρακτηρίζουν τήν άπλήν υποτροπήν άπό τής καθ'" έξιν ή κατ’ έπάγγελμα 
τοιαύτης.

Καί δσάκις άκόμη δέν εύρίσκομεν τά έκδήλως χαρακτηριστικά αύτά σημεία 
τών άπλώς ύποτρόπων, έάν θελήσωμεν νά έρευνήσωμεν τά αίτια τής διαπράξεως 
καθ’ ύποτροπήν άδικήματος, θά εΰρωμεν δτι ταΰτα άνάγονται εις τήν σφαίραν τών 
αίτιων, τά δποΐα χαρακτηρίζουν τούς έκ περιστάσεως έγκληματοΰντας καί ούχί 
τούς καθ’ έξιν τοιούτους.

Βεβαίως δέν πρέπει νά λησμονώμεν, δτι πάς έγκληματίας, άρχίζει συνήθως 
άπδ μικρά παραπτώματα, διαπραττόμενα έκ περιστάσεως, μετά ταΰτα δμως, λόγοι 
έλλείψεως καταλλήλου σωφρονιστικού συστήματος, καί μετά τήν έγκληματικήν προ- 
διάθεσιν αύτοΰ, μέχρις ού άποκαλυφθή ώς καθ’ έξιν έγκληματίας, δυσκόλως πλέον 
δυνάμενος νά σωφρονισθή καί νά μεταβληθή εις άκίνδυνον πολίτην.

θά  ήδύνατο δέ γενικώς νά Εσχυρισθή τις, δτι πάς υπότροπος, εύρίσκεται εις 
τήν πρώτην βαθμίδα τής κλίμακος, ή δποΐα δδηγεΐ είς τήν κατηγορίαν τών καθ’ 
εξιν έγκληματιών. Τοΰτο είναι άληθές, δΓ έκείνους δμως μόνον, οί δποΐοι έλκύονται 
άπδ τδ έγκλημα καί εύρίσκουν είς αύτδ τδ μέσον διά τήν άπόκτησιν τών άναγκαιούν- 
των διά τήν ζωήν αύτών καί μίαν ηδονήν ιδιόρρυθμον, ούχί δμως δΓ έκείνους οί 
όποιοι αισθάνονται άποστροφήν διά τάς άνόμους πράξεις των καί οικτίρουν έαυτούς 
διά τήν άδυναμίαν των νά προλάβουν τήν έκτέλεσιν ταύτην.

’Εκείνος, δ δποΐος δέν άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών καθ’ έξιν έγκληματιών, 
ένδεχόμενον νά έκτελέση κατ’ έπανάληψιν άδικους πράξεις, αύται δμως καί ώς πρδς 
τά αίτια καί ώς πρδς τδν τρόπον τής τελέσεως θά φέρουν ιδίαν σφραγίδα, τδ δ’ 
έπερχόμενον δΓ αύτών άποτέλεσμα, ούδόλως θά έξυπηρετή έγκληματικήν προδιά- 
θεσιν αύτοΰ καί δέν θά θεραπεύη άνάγκας του, διά τάς δποίας θά εδει νά έργα- 
σθή τιμίως.

9. Είς τδ σημεΐον αύτδ άνήκει είς τδν δικαστήν καί είς πάντα δυνάμενον νά 
συμβάλη δπωσδήποτε, ή ύψηλή καί λεπτοτάτη ύπηρεσία, ν’ άνακαλύψη τά άτομα, 
τά δποΐα έχουν έκδηλον έγκληματικήν προδιάθεσιν, ίδια δταν ταΰτα είναι νεαράς 
ήλικίας, καί έφ’ δσον εύρίσκονται είσέτι είς τήν πρώτην έγκληματικήν βαθμίδα, νά 
έπιτύχουν τήν άποτροπήν των, άπδ τής καθόδου είς τδν έγκληματικδν έπαγγελματι- 
σμόν.

Έργον δυσχερές άλλ’ ύψηλδν τδ δποΐον άκριβώς ζητεί άπδ αύτούς ή κοινω
νία, ήτις τούς έταξεν δχι άπλώς χωροφύλακας τών νόμων, άλλ’ έπιστήμονας προ- 
στάτας τής κοινωνικής ειρήνης.

Θά έρωτηθώμεν τί ζητοΰμεν άπδ τούς δικαστάς, τί ζητοΰμεν άπδ τδ Κράτος, 
τί ζητοΰμεν άπδ τούς έντεταλμένους διά τήν συντήρησιν τής έν τή κοινωνία άσφα-
Λ£10£ζ ,

Ζητοΰμεν νά ίδοΰν τήν πραγματικότητα, ή δποία έν πολλοΐς παρουσιάζει θλι
βερόν θέαμα καί ούδεμίαν έλπίδα παρέχει, δχι βελτιώσεως, άλλ’ ούδ’ άπλής παρεμ-
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ποδίσεως τοΰ έγκλήματος, άπ’ έναντίας μάλιστα συντελεί εις τήν ένίσχυσιν τής 
έγκληματικής πυράς κατά τρόπον προκαλοΰντα θλιβεράς σκέψεις, καθώς θά ίδωμεν 
αμέσως κατωτέρω.

10. Είναι φανερόν δτι τό παιδίον, καί αν άκόμη πρόκειται περί τοιούτου γεν- 
νηθέντος μέ έγκληματικήν, άς είπωμεν, προδιάθεσιν προς τό κακόν, θά ήτο δυνα
τόν ύπό τήν έπίδρασιν καλοΰ περιβάλλοντος, ν’ άποβάλη τελείως τήν προδιάθεσιν 
αυτήν ή νά μή εύρη ευκαιρίαν νά έκδηλώση τά εγκληματικά του ένστικτα.

Κατά τόν ίδιον τρόπον θά ήτο δυνατόν ν’ άποτραπή άπό μίαν έξέλιξιν είς 
καθ’ έξιν έγκληματίαν τό παιδίον, τό όποιον διά πρώτην φοράν ύπέπεσεν είς αδί
κημα ή καί άκόμη περισσότερον κατέστη ύπότροπον.

’Αλλά πώς ήδη φέρεται τό Κράτος πρός τό έγκληματίσαν παιδίον ; Είναι είς 
δλους γνωστόν.

Ή  σύλληψίς του γίνεται πομπωδώς καί ούχί σπανίως έπακολουθεΐ εύρυτάτη 
διαφήμησις καί δημοσίευσις είς τάς έφημερίδας, τής φωτογραφίας τοΰ νεαρού έγ- 
κληματίου, μετά λεπτομερούς περιγραφής τής έκτελεσθείσης πράξεως.

Ή  πρώτη γνωριμία τοΰ έγκληματίσαντος παιδιού μέ τά όργανα τά έντεταλμέ- 
να τήν τήρησιν τής τάξεως καί άσφαλείας, δημιουργεί είς αυτό τήν έντύπωσιν, δτι 
εύρίσκεται ένώπιον άντιπάλου του, έχθρικώς πρός αυτό διακειμένου. Συρόμενον άπό 
γραφείου είς γραφείον, έκτιθέμενον είς τήν αύστηράν κριτικήν των άστυνομικών 
ύπαλλήλων, πιεζόμενον ένίοτε, ίνα κατάδειξη τούς τυχόν συνενόχους του, περιφερό- 
μενον μέ τάς χειροπέδας έπί ήμέρας πολλάκις, δέχεται άλληλοδιαδόχως συγκινή
σεις σκληροτέρας Ικείνων, τάς όποιας ήσθάνθη κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ άδικήματος 
καί οδτω ή έκ τοΰ έγκλήματός του βαρεία έντύπωσις, ή όποια έπρεπε νά κυριαρχή 
τής συνειδήσεώς του καί νά προκαλέση ταχέως τύψεις αυτής καί έντροπήν, έξασθε- 
νεϊ καί άφίνει νά κυριαρχήση είς τήν ψυχήν τοΰ παιδιού ή έντύπωσις δτι τό έγκλημα 
είναι μηδαμινόν έν σχέσει μέ τά μαρτύρια, τά δποία ύφίσταται παρ’ αυτής τής πο
λιτείας.

’Αρχίζει νά πιστεύη δτι καλώς έπραξεν έγκληματίσαν καί ή ψυχική αύτοΰ δια
στροφή τό ώθεί πρός σκέψεις πονηράς, πρός ύπούλους ένεργείας, μέ τόν σκοπόν νά 
βελτιώση τήν θέσιν του, ώς διεμορφώθη αυτή άμέσως μετά τό έγκλημά του.

’Εν τή έκτελέσει τής άστυνομικής μας υπηρεσίας ώς άνακριτικοί υπάλληλοι, 
έπανειλημμένως διεπιστώσαμεν δτι, ή ψυχολογία τοΰ έγκληματοΰντος παιδιού είναι 
λεπτοτάτη καί δλως ίδιαζούσης έκδηλώσεως, έχει δέ άνάγκην έξαιρετικής προ
σεκτικής διαχειρίσεως, ϊνα μή χειροτερεύση.

Δυστυχώς έλάχιστοι άνακριτικοί υπάλληλοι είναι κάτοχοι τής ψυχολογίας τών 
παίδων, ώστε νά δύνανται είς πάσαν παρουσιαζομένην άνάλογον περίπτωσιν, νά έ- 
νεργοΰν σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής έπιστήμης καί άναλόγως πρός τήν έκάστοτε 
παρουσιαζομένην περίπτωσιν.

11. "Ας μάς έπιτραπή ν’ άναφέρωμεν περιπτώσεις τινάς, καθ’ άς έπελήφθημεν 
προανακρίσεως διά τήν άποκάλυψιν κλοπών διαπραχθεισών ύπ’ άγνώστου καί, κατά 
τάς όποιας ύπήρχον ύπόνοιαι βασιμώταται δτι αί κλοπαί έγένοντο παρ’ άνηλίκων 
υπηρετριών.

Τό έτος 1930 είς οικίαν έπί δδοΰ Άσωμάτων έξηφανίζοντο έκ τίνος έπίπλου 
βαρύτιμα κοσμήματα. Ή  οικοκυρά έθορυβήθη, ένήργησε μόνη έξέτασιν καί έρρι- 
ψε τάς ύπονοίας αύτής πρός άνήλικον υπηρέτριαν πλήν μήτε αί άπειλαί, μήτε αί 
πιέσεις, αί δποίαι έγένοντο πρός αυτήν ήδυνήθησαν νά τήν πείσουν νό δμολογήση 
τήν πράξιν της καί ήρχισε πλέον νά δημιουργήται ή έντύπωσις δτι ήτο ένδεχόμενον 
ή κλοπή νά διεπράχθη καί παρ’ άλλου προσώπου.

Κατηγγέλθη τότε ή πράξις είς τήν άστυνομίαν. Άπεφύγαμεν νά καλέσωμεν 
τήν άνήλικον ύπηρέτριαν είς τό άστυνομικδν κατάστημα, καί παρεκαλέσαμεν τήν
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οικοκυράν νά μας άναμείνη είς την οικίαν της, δπου θά μετεβαίνομεν, ίνα ένεργή- 
σωμεν σχετικήν αυτοψίαν καί έξέτασιν.

Κατά τήν μετάβασίν μας (έν πολιτική περιβολή) έξητάσαμεν κεχωρισμένως 
καί είς ιδιαίτερον δωμάτιον έκαστον άτομον έκ των διαμενόντων έν τη οικία καί τε- 
λευταΐον έκαλέσαμεν τήν ανήλικον υπηρέτριαν, τήν δποίαν κατ’ άρχάς ήρωτήσαμεν 
διά διάφορα άλλα πράγματα άσχετα πρός τήν κλοπήν καί κατά τρόπον, ώστε μόνη 
ή άνήλικος μάς εξέθεσε τάς άρετάς της ώς τιμίου κορασιού, δτε δέ κατόπιν τούτου 
τής έδηλώσαμεν δτι έν κοράσιον μέ τόσας άρετάς δεν θά έπρεπε νά παρασυρθή 
από τάς λάμψεις μερικών κοσμημάτων άνωφελών είς αυτήν καί δτι οόδείς πλήν 
ήμών θά έμάνθανέ τι, έάν μάς παρεδίδοντο ταΰτα, κλαίουσα Ιδήλωσεν δτι τά έχει 
κρύψει είς τήν άνθρακαποθήκην, δπου καί πράγματι τά άνεύρομεν.

Κατόπιν τούτου συνεστήσαμεν νά παραμείνη ή υπηρέτρια είς τήν αυτήν οικίαν, 
βέβαιοι δντες, δτι ή στιγμιαία πρός τήν κλοπήν έλξις τής ψυχής της άνεκόπη δρι- 
στικώς, διότι άντελήφθη δτι τό άδίκημά της έτυχε συγγνώμης καί δτι πάντες διέ- 
κειντο συμπαθώς πρός αυτήν.

— "Ετερον ΙΟετές κοράσιον, εργαζόμενον είς έργοστάσιον ραπτικής γυναικείων 
φορεμάτων, κλέπτει χρυσοΰν δακτυλιδιον. Καταγγέλλεται ή πράξις καί μεταβαίνο- 
μεν είς τήν οικίαν πρός έξέτασιν, λαμβάνομεν έκ τής χειρός τήν κορασίδα καί τής 
δηλοϋμεν δτι εΐμεθα μεγάλοι άδελφοί της καί δτι δέν φανταζόμεθα νά κρύπτη αυ
τή τό δακτυλιδιον καί δέν βραδύνει νά μάς ύποδείξη, δτι τό κλαπέν δακτυλιδιον 
είναι τοποθετημένον έντός μικρού δοχείου έκ πορσελάνης, μέ τήν δήλωσιν δμως, 
δτι δέν έτέθη παρ’ αύτής έκεΐ, άλλά παρ’ έτέρου κορασιού.

Καί είς πλείστας άλλας περιπτώσεις διεπιστώσαμεν δτι ή ψυχολογία τών έγ- 
κληματούντων ανηλίκων είναι ίδιάζουσα, δπως είναι ίδιάζων καί όλόκληρος δ βιος 
αύτών, δστις περιβάλλεται άπό έξαιρετικήν σφαίραν συναισθημάτων, καί δτι άπαι- 
τεΐται λίαν έπιμελημένη καί παρ’ ειδικών διαχείρισις τού ψυχικού αύτών κόσμου 
είς δλας τάς έκδηλώσεις του.

12. Συχνότατα τό έγκληματίσαν παιδίον μετά τήν προανάκρισιν, άπεστέλλετο 
είς τό αότόφωρον δικαστήριον, δπου συμφυρόμενον μεταξύ άλητών καί κακοποιών 
πάσης κατηγορίας, συρόμενον βιαίως άπό αιθούσης είς αίθουσαν, άντικρύζον τά πε
ρίεργα βλέμματα τών διαβατών νά προσπίπτουν έπ’ αυτού, άκούον ένίοτε καί ύβρι- 
στικάς λέξεις κατ’ αυτού έκτοξευομένας καί γενικώς μέ έκπλησσομένας άνά πάσαν 
στιγμήν έντυπώσεις, Ιφθανεν είς τό έδώλιον τού κατηγορουμένου καί έκεΐ περιστοι- 
χούμενον ύπό τών χωροφυλάκων, δ νάνος αύτός γίνεται ήρως, βλέπει ν’ άσχολοΰν- 
ται σοβαρώς μέ τό άδίκημά του, αισθάνεται δχι φόβον πλέον, άλλά ποιάν τινα μυ
στικήν ύπερηφάνειαν, διότι ήξιώθη νά θέτη είς κίνησιν καί ν’ άπασχολή τήν δι
καιοσύνην καί άδιαφοροΰν πλέον διά τήν βαρύτητα καί σοβαρότητα τής πράξεώς 
του, ώμιλούσε ύπερηφάνως καί ήκουε άπαθώς τήν καταδίκην του.

(Συνεχίζεται)
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ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ
'Υπό τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α' της Διευθύνσεως Έγκλη- 
ματολογικών 'Υπηρεσιών κ. ΔΗΜ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

( Σ υνέχε ια  έκ  τοϋ προηγουμένου )

11. ΦΥΣΙΓΓΙΑ

Άναλόγως της διαμέτρου καί τοϋ μήκους της θαλάμης τοϋ δπλου, κατασκευά
ζονται καί τα φυσίγγια αύτοΰ (δρ. σχ. είκ. 20, 21, 22).

Επομένως έκαστος τύπος φυσιγγίου κατασκευάζεται δι’ ώρισμένον τύπον δπλου. 
Αύτδς είναι δ κανών. Ή  δραστικότης έκάστου φυσιγγίου έξαρτάται : α) άπδ τήν 
ποσότητα καί ποιότητα της πυρίτιδος, β) έκ τοΰ σχήματος καί τοΰ βάρους τής βο- 
λίδος καί γ) έκ τής ισχύος τοΰ καψυλλίου τοΰ φυσιγγίου. Έχομεν φυσίγγια μέ 2 
καί 3 βολίδας, 5,65 καί 7,62 χιλιοστών.

Οί μεταλλικοί κάλυκες, οί όποιοι έδημιούργησαν τόν τύπον των δπισθογεμών 
δπλων καί γενικώτερον συνετέλεσαν πολύ εις τήν καλλιτέρευσίν των, διά τής έλατ- 
τώσεως δέ τοΰ μεγέθους των, άπό τής άνακαλύψεως τής άκάπνου πυρίτιδος, κατέ
στη δυνατή καί ή μεταφορά υπό τοΰ πυροβολητοΰ μεγαλυτέρου άριθμοΰ των, κατα
σκευάζονται συνήθως έκ χαλκοΰ (70%) καί έκ ψευδαργύρου (30%) , δηλαδή κρά
μα μετάλλου, κατά πολύ μικροτέρας σκληρότητος τοΰ χάλυβος.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ τελευταίου πολέμου, εις τήν Γερμανίαν ιδίως, λόγω 
έλλείψεως χαλκοΰ, κατεβλήθη προσπάθεια κατασκευής καλύκων έκ χάλυβος, οί ό
ποιοι φυσικά καί μεγαλυτέραν άντοχήν έχουν καί εις τάς πλέον ύψηλάς πιέσεις τών 
άερίων τής πυρίτιδος, άλλ’ ύπόκεινται εις διάβρωσιν καί μέχρι σήμερον ή χρήσις 
των είναι πολύ περιωρισμένη.

Τό φυσίγγιον τοποθετείται είς τήν θαλάμην ή εις τό βυκίον διά τών χειρών, 
είς τά αυτόματα, είς τόν γεμιστήρα, έκ τοΰ όποιου καί άφαιρείται, άνά έν διά χει
ροκινήτου ή αυτομάτου μηχανικής λειτουργίας. Τό όπίσθιον μέρος τής θαλάμης 
κλείεται άλλοτε διά τοΰ κινητοΰ ουραίου, άλλοτε διά τοΰ βυκίου, άλλοτε διά παλιν- 
δρομοΰντος φρακτικοΰ έξαρτήματος. Ή  έμφραξις είναι άναγκαία διότι άποτρέπει 
τήν έκ τοΰ σημείου αύτοΰ διαφυγήν τοΰ μεγάλου δγκου τών αερίων τής άναφλεγεί- 
σης πυρίτιδος, τά όποια καί είς ώρισμένους τύπους δπλων ώθοΰν πρός τά δπίσω καί 
τό παλινδρομούν φρακτικόν έξάρτημα διά τοΰ όποιου : α) αποβάλλεται ό κάλυξ έκ 
τής θαλάμης, β) λόγω τής δπισθοδρομήσεως τοΰ παλινδρομοΰντος έξαρτήματος παύει 
ή πίεσίς του έπί τοΰ γεμιστήρος καί ούτω προβάλλει τό νέον φυσίγγιον καί γ) κα
τά τήν έπιστροφήν είς τήν άρχικήν του θέσιν, συνεπεία ώθήσεώς του, ύπό τοΰ συμ- 
πιεσθέντος κατά τήν όπισθοδρόμησιν, εντός τοϋ περικλειομένου έλατηρίου, μεταφέ
ρει τό νέον φυσίγγιον έντός τής θαλάμης.

Ό  βαθμός τής πιέσεως τών άερίων τής άναφλεγείσης πυρίτιδος πρέπει νά έν- 
διαφέρη τόν πυροβολητήν, διότι, δλα τά δπλα δεν είναι, έκ κατασκευής, άνθεκτικά 
είς οίονδήποτε βαθμόν πιέσεως. Μερικά έργοστάσια τήν πίεσιν άναγράφουν έπί τοΰ 
πυθμενίου τοΰ φυσιγγίου, π.χ. 250—3000, δτε τό 250 δεικνύει τήν διάμετρον καί 
τό 3000 τόν βαθμόν τής πιέσεως. Ό  βαθμός τής άντοχής είς τήν πίεσιν, άναγράφε- 
ται είς δλα τά καλά κυνηγητικά δπλα, έξωθι τής θαλάμης των καί παρά τά όργα
να ένώσεως κάννης μέ κοντάκιον.

Επειδή δ κάλυξ συχνά ένσφηνοΰται είς τήν θαλάμην, μετά τήν εκρηξιν, λόγω 
διαστολής, διά τοΰτον τόν λόγον συλλαμβάνεται ύπό τοΰ έξολκέως, έκ τής προεξε- 
χούσης είς τό πυθμένιόν του στεφάνης καί βιαίως έλκεται πρός τά δπίσω,
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Κατά τήν πρδς τά όπίσω πορείαν του έξαρτήματος καί πριν ή τοΰτο φθάση εις 
τδ τέρμα του, δ ύπ’ αυτού έλκυόμενος κάλυξ προσκρούει έπί σταθερού μικρού εξαρ
τήματος, «άποβολέως» άποκαλουμένου, του όποιου τδ σχήμα καί ή «γωνία» τδν έκτι- 
νάση πρδς τά έξω, εις άλλοτε άλλην άπόστασιν καί διεύθυνσιν, (μερικά κυνηγητικά 
καί πρδς τά κάτω).

'Ένεκα τής βιαίας έλξεως καί προσκρούσεως τού κάλυκος, δημιουργοΰνται έπί 
μέν τής στεφάνης ξέσματα, έπί δέ τού άκρου τού πυθμενίου έντύπωμα(δρ. εΐκ. 23). 
Τά έν λόγω ίχνη είναι άτομικά καί διαλαλοΰν δτι τδ φυσίγγιον έπυροβολήθη όι’ 
ήμιαυτομάτου ή αυτομάτου δπλου καί ούχί π.χ. διά περιστρόφου. Ή  έκπυρσοκρότη- 
σις τού είς τήν θαλάμην φυσιγγίου επιτυγχάνεται διά τής λειτουργίας τού μηχα
νισμού τής σκανδάλης, κατόπιν πιέσεως διά τού δακτύλου, συνεπεία τής δποίας ή 
σφύρα εγείρεται καί πίπτουσα πλήττει τδ καψύλλιον, ή πλήττει εμβολον —  στέ
λεχος —  τού όποιου ή άκμή πλήττει τδ καψύλλιον, (δρ. είκ. 24) .

Τά έκ τής άναφλέξεως τής πυρίτιδος άέρια καί ή θερμότης, περιορίζονται κατ’ 
άρχάς εντός τού φυσιγγίου, διό καί τά τοιχώματά του διαστέλλονται, πρδς δλας 
τάς πλευράς. Ή  πρδς τά πλάγια καί όπίσω όμως διαστολή Αναστέλλεται ύπδ των 
τοιχωμάτων τής θαλάμης, τού κινητού ουραίου καί τδ μόνον Ασθενές σημεϊον δια
φυγής των παραμένει, ή άποκόλλησις τής προσηρμοσμένης έπί τού στομίου τού 
κάλυκος, βολίδος.

Ή  στερεά καί ερμητικώς προσαρμογή τής βολίδος έπί τού κάλυκος, τής έπι- 
τρέπει νά άνθίσταται έπί μακρότερον χρόνον είς τήν πίεσιν τών Αερίων καί νά συν- 
τελήται ούτως είς μεγαλύτερον βαθμόν (ποσοτικώς) ή καΰσις τής έγκλωβισμένης 
πυρίτιδος. Πρδς τοΰτο συντελεί καί δ περί τδ στόμιον τού κάλυκος αίσθητώς περιο
ρισμός τού εύρους του. Μετά τήν άνάφλεξιν τής πυρίτιδος, τά άέρια άναστρέφον- 
ται, λόγω προσκρούσεως των έπί τών έστενωμένων τοιχωμάτων τού κάλυκος καί 
τού πυθμενίου τής βολίδος.

Διά τούτον τδν λόγον τδ όπλον ώθεΐται έμπρδς - όπίσω μέχρις ότου παραχθή 
ή κατάλληλος πίεσις, ότε πλέον άποκολλάται καί ή βολίς.

Ή  προσδιδομένη είς τήν βολίδα ταχύτης είναι Ανάλογος τής δυνάμεως τού 
όγκου τών παραχθέντων Αερίων, τού βάρους της καί τής έκτα,σεως τού πυθμενίου 
της. Παλαιότερον έπιστεύετο ότι ή Απότομος στιγμιαία πίεσις, η παραγομένη έκ τής 
άκαριαίως άναφλεγομένης πυρίτιδος, έδιδε μεγαλυτεραν ταχύτητα εις την βολίδα. 
Βραδύτερον όμως διεπιστώθη ότι ή Απότομος καί στιγμιαία πίεσις έξηντλεΐτο εντός 
τού φυσιγγίου καί τής θαλάμης, διά τοΰτο καί εδιδεν εις τήν οολιδα, κατα πολύ  ̂μι- 
κροτέραν ταχύτητα, Από έκείνην τήν δποίαν δίδουν σήμερον αί προοδευτικώς ανα-
φλεγόμεναι πυρίτιδες. , ,

Ό  κάλυξ παρέχει περισσοτέρας δυνατότητας είς τδν πραγματογνωμονα, απ 
όσος ή βολίς, νά προσδιορίση τδ όπλον, διότι έπ’ αυτού έγκαταλείπονται : α) τά 
ίχνη τού έπικρουστηρος, έπί τού καψυλλιου (εικ. 25, 2 6 ) , β) τα ίχνη τού έξολκέως 
έπί τής περιφερείας τού πυθμενίου τού κάλυκος (εικ. 27) , γ) τα ίχνη τού άποβο
λέως έπί τού άκρου τού πυθμενίου τού κάλυκος, δ) τα ίχνη τής περί τδν έπικρου- 
στήρα έκτάσεως τού όπλου έπί τού πυθμενίου τού κάλυκος, συνεπεία τής σφοδράς 
πλήξεώς του, κατά τήν έκπυρσοκρότησιν (είκ. 2 8 ) , καί ε) τά ίχνη τής θαλάμης 
ή τού βυκίου, έπί τού σωληνοειδοΰς σώματος τού κάλυκος.

"Οταν έξετάζωνται κάλυκες κυνηγητικοϋ όπλου, πρεπει να λαμβάνηται υπ οψιν 
ότι ούτοι, τδ συνηθέστερον, έπαναγεμίζονται καί έπομενως δυνανται να πυροβολη- 
θούν, ότέ μέν διά τού Α, δτέ δέ διά τού Β όπλου καί διά τούτον τδν λόγον νά ύπάρ- 
χουν έπί τού πυθμενίου των ίχνη δύο εξολκέων και ένιοτε και άποβολεων. Τού,ο, ως 
είκός, δέν δύναται νά συμβή έπί καψυλλίου. Επί τού πυθμενίου τού κάλυκος υπάρ
χουν’καί αί ένδείξεις τού έργοστασίου κατασκευής, ή χρονολογία, δ βαθμός τής
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πιέσεως, τά δποΐα δμως οί έπαίοντες ευκόλως διαχωρίζουν των άλλων ιχνών. Διά 
τής σπουδής τοΰ κάλυκος, προσδιορίζομεν τον τύπον τοΰ δπλου, ώς λ.χ. τοΰ Lebel, 
τοΰ όποιου ή διάμετρος εις τδ πυθμένιον είναι 13 χιλ., ενώ ή διάμετρος τής κάννης 
τοΰ δπλου είναι 8 χιλ.

Έ κ τών έπί τοΰ πυθμενίου καί τής περιμέτρου αύτοΰ ιχνών, δυνάμεθα έπίσης 
νά διαπιστώσωμεν αν εν φυσίγγιον έπυροβολήθη διά περιστρόφου ή αύτομάτου ή 
ήμιαυτομάτου δπλου (πιστολιού κλπ .).

Εις σκηνήν έγκλήματος άνευρέθη κάλυξ μέ ενδειξιν F.M. τών 7,65 χιλ. 
Κατά την ιατροδικαστικήν έξέτασιν εις τό πτώμα άνευρέθη βολίς τοΰ αύτοΰ δια
μετρήματος. Βραδύτερον είς τό κατάλυμα τοΰ υπόπτου άνευρέθη καί δεύτερος κάλυξ 
μέ ενδειξιν (Ρ. Μ .). Έ κ  τής άνακρίσεως προέκυψεν δτι ή σύζυγος τοΰ θύματος διε- 
τήρει έρωτικάς σχέσεις μετά τοΰ δράστου καί δταν ουτος έπυροβόλησε τόν σύζυγόν 
της, έπέπεσε κατ’ αύτοΰ καί προσεπάθησε νά τοΰ άφαιρέση τό δπλον καί οδτος διά 
νά τό άποφύγη τό έφερε πρός τά δπίσω, δτε έξεπυρσοκρότησε διά δευτέραν φοράν. 
Ή  βολίς αύτη δέν άνευρέθη. Βάσει δμως τών ένδείξεων τών καλύκων καί τοΰ τύ
που τών βολίδων, κατέστη δυνατόν νά προσδιορισθή δτι ή βολίς τοΰ φυσιγγίου μέ 
τάς ενδείξεις (F. Μ.) είχε πλήξει τό θΰμα (δρ. είκ. 29).

Είς άπόπειραν φόνου διά περιστρόφου τών 5,65 χιλ. ή σειρά τών πυροβολισμών 
προσδιωρίσθη έκ τών ιχνών τών θαλαμών τοΰ βυκίου (μύλου) , τά όποια είχον έγκα- 
ταλειφθή είς τήν περίμετρον τής στεφάνης τοΰ πυθμενίου έπί τριών, έκ τών δκτώ 
φυσιγγίων, (δρ. Crimin. law Criminol. Police Science, σελ. 155, Mart. 1964).

Είς τόπον έγκλήματος άνευρέθη κάλυξ πιστολιού τών 7,65 καί βολίς ήτις είχε 
διατρήσει τόν τράχηλον δολοφονηθείσης γυναικός. Είς οικίαν ύπόπτου (έρωμένος δο- 
λοφονηθείσης, άποκαλυφθέντος έκ φωτογραφίας του τήν όποιαν τής είχε άφιερώσει 
καί άνευρεθείσης, κατά τήν έρευναν τής οικίας της), άνευρέθησαν δύο κάλυκες πι
στολιού τών 7.65, έκ τών όποιων δ είς έχρησιμοποιεΐτο ύπό τοΰ δράστου διά περι- 
τύλιξιν λευκοπλάστ. (δρ. είκ. 30). Ό  ύποπτος δέν ήρνήθη δτι είχε παλαιότερον 
πιστόλιον, άλλ’ έδήλωσεν δτι είχε άπολέσει τούτο πρό μακροΰ καί μάλιστα δτε τό άν- 
τελήφθη τό κατήγγειλεν είς τήν ’Αστυνομίαν. Έπεβεέαιώθη τό άληθές τών ισχυρι
σμών του πλήν τής χρονολογίας άπωλείας τοΰ δπλου, τήν όποιαν μετέθετεν έσκεμ- 
μένως είς άπώτατον χρόνον.

Ή  ’Αστυνομία άπέστειλεν είς τόν δπλογνώμονα, Chorchil όνομαζόμενον, τούς 
άνευρεθέντας, είς τήν σκηνήν τοΰ έγκλήματος καί τό κατάλυμα τοΰ ύπόπτου, κάλυκας 
καί έζήτει νά τής γνωρίση έγγράφως άν δλοι οί κάλυκες είχον ή όχι πυροβοληθή δι’ 
ένός καί τοΰ αύτοΰ δπλου.

Ή  άπάντησις ήτο καταφατική καί δ ύποπτος κατεδικάσθη καί έξετελέσθη.
Τό δπλον δέν άνευρέθη, διότι δ δράστης τό είχεν άπορρίψει είς τόν Τάμεσιν, 

μετά τό έγκλημα, άλλά παρέμειναν οί κάλυκες οί όποιοι καί τόν ώδήγησαν είς τήν 
άγχόνην.

Τό θΰμα ήτο οικονόμος ύψηλοΰ ξένου Έλληνος τής άνωτάτης τάξεως, κατοίκου 
τοΰ Λονδίνου, είς πλατείαν Chester (δρ. Simpson Inter. Pol. Rev. τ. 23) 1948) .

Είς τό Α Κακουργιοδικεΐον ’Αθηνών τό 1957 έδικάζετο, κατ’ είσαγγελικήν 
έφεσιν, κατηγορούμενος διά πολλαπλούς φόνους είς τά Βορίζια Κρήτης, διά πυρο
βόλου δπλου. Σχετικήν έκθεσιν είχον συντάξει δύο άξιωματικοί τής Στρατιωτικής 
Σχολής Κρήτης καί είχον άποφανθή δτι τό παραδοθέν πρός αύτούς δπλον ήτο πρά
γματι τό χρησιμοποιηθέν διά τούς φόνους. Αιωρίσθην ύπό τοΰ δικαστηρίου δι’ 
έλεγχον τής πραγματογνωμοσύνης καί τούς ήρώτησα διά ποιων μέσων καί μεθόδων 
είχον ένεργήσει τήν έξέτασιν καί δ είς μοΰ άπήντησεν άδιστάκτως: «...Έκυτάξαμε 
μέσα τήν δπήν τοΰ καψυλλίου καί είδαμε κάτι μικροσκοπικά στιγματάκια, τά 
όποια δμοιάζουν πρός τά στίγματα τοΰ φλοιοΰ τοΰ πορτοκαλιού καί ήσαν όμοια είς
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δλους τούς κάλυκας καί είπαμε αυτό είναι. Δέν είχαμε μικροσκόπιον, ούτε μεγεθυν
τικόν φακόν καί τά περί των οπλών τά γνωρίζομε διότι είμεθα άξιωματικοί τού 
ΙΙυροβολικοΰ».

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1956, ’Αμερικανός στρατιώτης έπυροβόλησε κατά τοΰ πα
ραθύρου τοΰ γραφείου τοΰ προϊσταμένου του, έναντι τοΰ κέντρου «Μπάτης» ευρι
σκομένου, διότι τόν είχε τιμωρήσει. Έξωθι τοΰ άναφερομένου κέντρου, ή ’Αμερι
κανική Στρατιωτική ’Αστυνομία άνεΰρε 2 κάλυκας των 5,65 χιλ., τούς οποίους, 
μεθ’ δπλου διά τοΰ όποιου έπίστευεν δτι είχε πυροβολήσει δ στρατιώτης, παρέδωσεν 
εις τό ΙΒ ' άστυνομικόν τμήμα, το όποιον έν συνεχεία μάς τά άπέστειλε, πρός έξέ- 
τασιν καί σύνταξιν τής σχετικής έκθέσεως. Έ κ τής έρεύνης μας δμως διεπιστώσα- 
μεν, δτι οί κάλυκες (πειστήρια) δέν είχον πυροβοληθή διά τοΰ άποσταλέντος 10313 
δπλου των 5,65. Ή  γνωμάτευσίς μας προεκάλεσε τά μειδιάματα των ’Αμερικανών 
καί άφησαν νά άντιληφθώμεν δτι μόνον ή άγνοια των περί τά πυροβόλα δπλα θε
μάτων μάς είχεν όδηγήσει εις τό έσφαλμένον συμπέρασμα, διότι αύτοί έγνώριζον τό 
δπλον, διότι τούς τό είχε παραδώσει δ δράστης. Τούς συνεστήσαμεν νά αναζητή
σουν καί άλλο ή άλλα δπλα καί νά μάς τά άποστείλουν πρός έξέτασιν, διότι δ δρά
στης προφανώς άποβλέπει νά τούς παραπλανήση πρός τό παρόν καί βραδύτερου νά 
έκμεταλλευθή την ύπόθεσιν, πρός άπαλλαγήν του. Έπείσθησαν καί μάς άπέστειλαν 
καί άλλα δπλα καί διεπιστώσαμεν δτι τό χρησιμοποιηθέν δπλον ήτο τό 050325 Ν. 
πιστόλιον, τύπου «Μπερέττα», τών 5,65. (Ήμ. περ. 32) 33) 57 (δρ. σχ. είκ. 31).

Εις τήν δολοφονίαν τής γυναικός τοΰ Ν ίΤΣ. (ήμ. περ. 32) 13) 54) , είχε διορι- 
σθή ώς τεχνικός σύμβουλος τών κατηγορουμένων άπόστρατος αξιωματικός — δπλουρ- 
γός—  δ δποΐος τόσας γνώσεις είχεν, ώστε άπεριφράστως έδήλωσε ενώπιον καί άλ
λων εις Δ.Ε.Γ., δτι είχε πυροβολήσει «πειραματικώς» διά διαφόρων δπλων 300 φυ
σίγγια καί έκ τής μελέτης των διεπίστωσεν εις 100 έξ αύτών ταυτότητα. Έξεπλά- 
γημεν καί κατόπιν σκέψεως, εις κατάλληλον χρόνον, άφήσαμεν επί τραπέζης φωτο
γραφίας διαφόρων όμοιων περιπτώσεων, αί δποΐαι είς μεμυημένους εις τοιαύτης 
φύσεως τεχνικά θέματα όφθαλμούς, θά προεκάλουν άντίδρασιν, ώς ή κόρη δφθαλμοΰ 
ζώντος άτόμου, δταν δ ιατρός τοποθετή πρό αύτής φώς διά νά διαπιστώση, άν 
ύπάρχη ή δχι ζωή. Διεπιστώσαμεν δτι οί οφθαλμοί τοΰ δπλουργοΰ ήσαν νεκροί. 
Βραδύτερου καί δ ίδιος ώμολόγησεν δτι δέν έφαντάζετο τά ίχνη τοΰ έπιχρουστήρος 
νά έμφανίζωνται ούτως.

Αί ένδείξεις έπί τοΰ πυθμένος τών καλύκων πρέπει νά καταγράφωνται είς τήν 
έκθεσιν αυτοψίας, μετά προσοχής, διά νά άποκλείωνται τυχόν λάθη ώς τό κατωτέρω. 
Είς δίκην είς κακουργιοβικεΐον Βόλου, άλλα γράμματα καί άριθμοί άνεφέροντο είς 
έκθεσιν αυτοψίας καί άλλα άπεικονίζοντο έπί τής φωτογραφίας τοΰ πυθμενίου τοΰ 
πειστηρίου - κάλυκος. Οί συνήγοροι τοΰ κατηγορουμένου είχον διαπιστώσει τήν 
διαφοράν, τήν άπεκάλυψαν δμως μόνον δταν άντελήφθησαν δτι ή πραγματογνωμο
σύνη μας είχε πείσει τούς ένόρκους περί τής ένοχης τοΰ κατηγορουμένου. Ό  ύπο- 
φαινόμενος δέν ήδυνήθη νά δώση έξηγήσεις διότι ήγνόει τά τής έκθέσεως, διότι 
τά πειστήρια (κάλυκες καί δπλον τών T E A ), είχον έκποιηθή κατόπιν άποφάσεως 
Συμβ. Πλημ., ώς άχρηστα, πριν ή κριθή ή ύπόθεσις ύπό τής Δικαιοσύνης. Τελικώς 
δ ένοχος κατεδικάσθη είς κάθειρξιν 18 έτών είς τά Τρίκαλα, διά τής 36)8.4.62 
άποφάσεως.

Είς δολοφονίαν γυναικός, οί δράσται διέφυγον τήν είς θάνατον καταδίκην, 
διότι ήμφεσβητήθη ή γνησιότης τοΰ πειστηρίου (κάλυξ κυνηγητικοΰ δπλου τών 
12, άνευρεθείς είς τόπον έγκλήματος, άλλά μή σημειωθείς ένδεικτικώς, ώστε νά 
διαχωρίζηται άπό τούς δειγματικούς κάλυκας, τούς όποιους έλαβεν άξιωματικός, 
κατόπιν πυροβολισμών δι’ δπλων, είς τό σχολείου τοΰ χωρίου τοΰ ένόχου).

Είς άλλην περίπτωσιν, είς τόπον έγκλήματος, ώδηγήθη δ ύποπτος, τοΰ παρε- 
δόθη πλήρες τό δπλον του — πιστόλιον—  διά τοΰ δποίου έπιστεύετο δτι είχε τε- 
λέσει τό έγκλημα καί τοΰ συνεστήθη νά πυροβολήση, ώς θά έπυροβόλει τό θΰμα.
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ΙΙερισυνελέγησαν οί κάλυκες, άλλ’ άνευρέθησαν 10, ενώ δ γεμιστήρ' έδέχετο 9, καί 
διηρωτήθησαν πόθεν προήρχετο δ επί πλέον καί ποιος έκ των 10 ήτο.

Η σκηνή τοϋ έγκλήματος είχεν έπιπολαίως Ιρευνηθή καί άνευρέθη, κατά τήν 
οευτέραν περίπτωσήν; Πώς άπεδεικνύετο τούτο; Έν τοιαύτη περιπτώσει δύναται νά 
παραδεχθή Δικαστής, σεβόμενος εαυτόν ως πειστήρια τοιαΰτα στοιχεία; Καί δ 
ίκανώτερος τών συνηγόρων τοϋ ένοχου δεν ήδύνατο νά τού προσφέρη τόσην βοή
θειαν, δσην ή έπιπολαιότης καί ή άκρισία τής ’Αστυνομίας.

Οί κάλυκες τών αυτομάτων καί ήμιαυτομάτων οπλών άνωθεν τού πυθμενίου 
φέρουν μικράν κοίλην κυκλικήν γραμμήν, ή δποία παρέχει τήν δυνατότητα εις τδν 
έξολκέα νά σύρη εξω τής θαλάμης τδν κάλυκα, μετά τήν έκπυρσοκρότησιν.

Εις τήν πράξιν δμως δύναται νά πυρ οβοληθή φυσίγγι ον πιστολιού, διά περι
στρόφου καί τανάπαλιν, ώς καί φυσίγγιον μικροτέρας διαμέτρου, δι’ δπλου μεγα- 
λυτέρας, ώς καί άντιθέτως.

Ό  πυροβολισμός μικροτέρας διαμέτρου είναι εύκολώτερος, διό καί συχνότε
ρος, διότι περιτυλίσσοντες τδ φυσίγγιον καί δι’ ένδς φύλλου χάρτου ακόμη, διά νά 
καταστή σταθερά ή προσαρμογή του εις τήν θαλάμην καί νά μήν άπομακρύνηται 
από τήν άκτϊνα δράσεως τού έπικρουστήρος, έπιτυγχάνομεν τήν έκπυρσοκρότησιν 
του. ’Έντονον διακριτικόν γνώρισμα τοιαύτης περιπτώσεως είναι ή διάρρηξις τού 
κάλυκος (δρ. είκ. 32). Τδ έλβετικδν πιστόλιον Neyhaysen,, δύναται νά χρησιμο- 
ποιή, άλλοτε μέν κάννην διαμέτρου 7,65 χιλ., άλλοτε δέ 9 χιλ., μέ φυσίγγια 
parabellum.

Πολλαί περιπτώσεις είναι γνωσταί, εις τάς δποίας φυσίγγια τών 7,65 χιλ. 
έπυροβολήθησαν δι’ δπλου τών 9 χιλ. ή φυσίγγια τών 9 χιλ. δι’ δπλου τών 7,65 χιλ.,

’Αρκετά έργοστάσια, μεταξύ τών όποιων τού Colt, Smith - Wesson, κατασκευ
άζουν φυσίγγια τά όποια δύνανται νά χρησιμοποιηθούν εις περίστροφα καί εις πι
στόλια.

Ού μήν άλλά ύπάρχουν φυσίγγια τής αυτής διαμέτρου καί μήκους, τού αυτού 
εργοστασίου, τά δποία είναι αδύνατον νά χρησιμοποιηθούν εις δπλον τής αύτής δια
μέτρου (φερ’ είπεΐν τών 9 χ ιλ .) . Τούτο συνήθως δφείλεται είς τδ δτι τδ σχήμα 
τής διαμέτρου τής θαλάμης είναι άνισομερές, δηλαδή έχει διάφορον άνοιγμα, είς 
τάς άρχάς καί τδ μέσον, άπ’ δ,τι είς τήν άπόληξιν κλπ., καί έπομένως απαιτείται 
είδικδν φυσίγγιον. Τούτο παρατηρεΐται ιδίως είς τήν θαλάμην τού βυκίου τών περι
στρόφων καί άποτελεΐ ίδιάζον γνώρισμα.

Κατά τούς τελευταίους πολέμους άρκετοί στρατιώται αύτοετραυματίσθησαν, 
χρησιμοποιήσαντες τδ δπλον των, άλλά διά φυσιγγίων τά δποία είχον άφαιρέσει 
άπδ αιχμαλώτους κλπ., καί δι’ αύτοΰ τού τρόπου, οχι μόνον άπηλλάγησαν, άλλ’ έ- 
λαβον καί σύνταξιν.

”Αν δμως δ άνευρεθείς είς τόπον έγκλήματος κάλυξ δεν προσαρμόζεται είς τήν 
θαλάμην, τδ φερόμενον ώς Ιχον χρησιμοποιηθή, διά τήν τέλεσιν τού έγκλήματος 
δπλον, άποκλείεται.

Τδ σχήμα τοϋ κάλυκος παίζει ούσιώδη ρόλον είς τήν βλητικήν. Π.χ. φυσίγ- 
γιον μέ μικράν στένωσιν είς τδ στόμιον μέ πυρίτιδα (13 γραμμ.) δίδει ταχύτητα 
920 μέτρων άνά δευτερόλεπτον, ένώ μέ μεγάλην στένωσιν καί μέ πυρίτιδα (10 
γραμμ.) 1.050 μέτρων άνά δευτερόλεπτον.

Τδ σχήμα τού στομίου τοϋ κάλυκος έχει εύνοϊκώτερα άποτελέσματα είς τά 
μεγάλου βεληνεκοΰς δπλα, παρά είς τά μικρού.

Τά φυσίγγια ποικίλλουν, είς τύπους, διάμετρον καί μήκος.
Μερικών ή τροχιά είναι έμφανής (τροχιοδεικτικά), άλλα παράγουν μόνον κα

πνόν (καπνογόνα), άλλα άέρια (δακρυγάνα), άλλα μόνον κρότον.
"Εν δπλον θά άποδώση δ,τι τδ καλλίτερον δύναται, όταν χρησιμοποιηθή τδ 

κατάλληλον δι’ αυτό φυσίγγιον, τδ όποιον είναι κατάλληλον δταν έχη: α) τδ άνά- 
λογον καψύλλιον, β) δμοιόμορφον καΰσιν πυρίτιδος, δτε Ιχομεν μεγάλην ταχύτητα 
μέ έπακόλουθα: α) μεγάλην διατρητικότητα (Ε), β) μεγάλο βεληνεκές, γ) μεγα-
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λυτέραν άντίστασιν εις τον αέρα, δ) μεγαλυτέραν εύθυτένειαν εις τον τροχιάν.
Το κοινόν φυσίγγιον περιστρόφου των 9 χιλ. Winchester and Remington έχει 

950 μέτρα άνά δευτερόλεπτον καί δραστικότητα (Ε) 25 χιλιογραμμομέτρων. Τό Spe
cial, άν καί έχη 13 γραμμάρια πυρίτιδος, δίδει εις την βολίδα ταχύτητα 270 μέ
τρων άνά δευτερόλεπτον, άλλα (Ε) 34 χιλιογραμμομέτρων. To Special HI, μέ πυ
ρίτιδα 10,5 γραμμαρίων δίδει ταχύτητα 360 μέτρων άνά δευτερόλεπτον καί (Ε) 57 
χιλιογραμμομέτρων. ('Όρ. είκ. 33).

Ή  εύθυτένεια καί τό μικρόν μήκος της κάννης των μικρών της σήμερον 
οπλών, δφείλεται κυρίως εις την καλλιτέρευσιν τής ποιότητος τής πυρίτιδος, ένεκα 
τής όποιας καί δεν έγκαταλείπονται ρύπη έντάς τής κάννης, τά όποια συντελούν 
εις τήν μείωσιν τής εύθυτενείας.

Διά τούτο, μεθ’ έκαστον πυροβολισμόν, έκαθαρίζετο ή κάννη, δταν τά φυσίγ
για έγεμίζοντο μέ μελανήν πυρίτιδα. Σήμερον ή κάννη τού δπλου, κατόπιν πολλών 
πυροβολισμών διά φυσιγγίων Du Pont No 4759, είναι τόσον κα&αρά, ώς αν νά μήν 
έρρίφθη πυροβολισμός.

(Συνεχίζεται)
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Είκών 20
’Ονοματολογία φυσιγγίου.

22
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Είκών 22

’Αριστερά : Τό νέον φυσίγγιον 
μέ τάς δύο βολίδας, δι’ ολα τά 
μέλη τοϋ Ν.Α.Τ.Ο., 7,62 χιλ. 
Δεξιά : Έγκαρσία τομή τοϋ φυ
σιγγίου. Εις τδ μέσον : Φυσίγ
για μέ 3 βολίδας, διά τοϋτο 
καί ό λαιμός των είναι μακρύ- 

τερος.

Είκών 25

Έγκλημα Καβουριού Βουλιαγμένης. 
Έμβύθισμα έπικρουστηρος έπί καψυλλίου κάλυ- 
κος. ’Αριστερά : Πιεστήριον. Δεξιά : Δειγματι- 

κόν. (Ή μέτ. περ. 32/11).

Είκών 24
Έπικρουστήρ.



Μικρά πυροβόλα όπλα 541

Βίκων 26

Άνομοιότης ιχνών έπικρουστήρων. ’Αριστερά : Δειγματικοϋ κάλυκος 
(στρογγυλόν τό έντύπωμα). Δεξιά : Τό πειστήριον.

Είκών 27

’Ίχνη έξολκέως. ’Αριστερά : Πειστήριον. Δεξιά : Δειγματικός κάλυψ. 
(Ήμετ. περίπτ. 32/50).
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Είκών 28

Κάλυκες κυνηγητικοΰ δπλου των 12. 
'Αριστερά : Πειστήριον. Δεξιά : Δει- 

γματικός. (Ή μετ. περίπτ. 32/58).

Είκών 29

Αί έγκοπαί έπι της περιμέτρου της βολίδος, συνηθέστερον εΰρηνται είς το σημεϊον 
προσαρμογής αύτης είς τδ χείλος τοϋ κάλυκος.

Είκών 30

'Ο είς τήν κατοχήν τοϋ ύποπτου άνευρε- 
θείς κάλυξ μετά τοϋ λευκοπλάστ, δστις 

καί τόν άπέστειλεν είς την άγχόνην.



Είκών 31
Ταυτότης έντυπώματος έπικρουστήρος έπΐ καλύκων (πειστηρίου καί δειγματικοϋ).

Είκών 32. Διάρρηξις καλύκων.

Ή  καμπύλη X δεικνύει την κανονικώς καιομένην πυρίτιδα, την δίδουσαν είς την βολίδα ταχύ
τητα 900 μέτρων άνά δευτερόλεπτον. Ή  καμπύλη Τ  δεικνύει την προοδευτικώς καιομένην πυ
ρίτιδα, της αΰτης πιέσεως, την δίδουσαν ταχύτητα 1000 μέτρων άνά δευτερόλεπτον. Ή  καμ
πύλη Ζ δεικνύει μικροτέρας έντάσεως προοδευτικώς καιομένην πυρίτιδα, την δίδουσαν ταχύτητα 

900 μέτρων άνά δευτερόλεπτον υπό πολύ μικροτέραν πίεσιν.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------*Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μετά μια έβδομάδα περίπου, ύστερα άπδ αυτό τό έπεισόδιο, δ αυτός άγνωστος 
πάντα μασκοφόρος, ένώ έλειπα άπό τό διαμέρισμά μου, μπήκε σ’ αυτό από τή σκά
λα της ύπηρεσίας καί είσεχώρησε στή σάλλα μου. Έκεΐ έσπασε τήν κλειδαριά της 
ντουλάπας μου καί άρχισε νά κλέβη διάφορα κοσμήματα χρυσά καί έπίχρυσα καί 
άργυρά σκεύη. Στό διαμέρισμά μου εκείνη τήν στιγμή βρισκόταν ή γυναίκα μου 
στήν τραπεζαρία μέ διάφορες κυρίες φίλες της καί κουβέντιαζαν. Ή  ύπηρέτριά μας 
επίσης ήτανε στήν κουζίνα. Γιά μιά στιγμή ή ύπηρεσία θέλησε νά μπή στό σαλό
νι γιά νά πάρη γλυκό νά σερβίρη τίς φίλες τής γυναικός μου καί δταν μπήκε μέ
σα βλέπει έξαφνα ένα νέο που φορούσε ρούχα άπάχη, τραγιάσκα στό κεφάλι καί 
μάσκα στό πρόσωπο καί κρατούσε καί ένα μικρό τσουβαλάκι στά χέρια του, στό 
όποιον έβαζε μέσα τά δσα είχε κλέψει. Ή  μικρή υπηρέτρια μόλις τόν είδε έτρεξε 
μέσα στήν τραπεζαρία καί φώναξε στή γυναίκα μου καί στις φίλες της δτι ήταν 
ένας κλέφτης μέσα στό σπίτι. Ή  γυναίκα μου τή μάλωσε στήν άρχή καί τής είπε 
δτι βλέπει όνειρα στόν ύπνο της. 'Η  ύπηρέτριά δμως έπέμενε καί ή γυναίκα μου 
καί οί φίλες της έτρεξαν άμέσως στή σάλλα δπου πραγματικά είδαν τόν άγνωστο 
μασκοφόρο άπάχη. ’Έβαλαν άμέσως τίς φωνές καί καλυΰσαν τούς συνοίκους σέ βοή
θεια, άλλά τότε δ άγνωστος μασκοφόρος, άφησε τά κλεμένα άπό τήν ντουλάπα τι
μαλφή, έσπρωξε τή γυναίκα μου καί τίς φιλενάδες της πού προσπαθούσαν νά τού 
κλείσουν τό δρόμο καί άφοΰ πέρασε σάν σίφουνας άνάμεσά τους, κατέβηκε τίς σκά
λες καί έφυγε. Καί πάλι δεν καταγγείλαμε τό γεγονός δταν μετά δύο ήμέρες ή 
γυναίκα μου, καθώς άνέβαινε τίς σκάλες, είδε ένα φάντασμα, μιά λευκή όπτασία ή 
κάποιον τυλιγμένο σέ άσπρο σεντόνι. 'Ύστερα έλαβα πιά άπειλητικώτερη επιστολή 
πού δ Ροκαμβόλ μέ διέτασσε νά άφίσω σέ ώρισμένο μέρος τής πλατείας 'Αγίου Κων
σταντίνου 100.000 δραχμές. Καί δ βουλευτής Φλώρος Ιξακολούθησε:

—  Κανένας μας τότε στό σπίτι δέν ύπωπτεύθη δτι δ μασκοφόρος άπάχης ήταν 
άνθρωπος τού σπιτιού καί μάλιστα δ Άνδρέας, πού δλοι δσοι μέναμε στό σπίτι τόν 
θεωρούσαμε σάν ένα παιδάκι τίμ’ο καί έρνστ'κό καί τό καμαρώναμε δτι ήταν δ έ
νοπλος μασκοφόρος ληστής. Ύστερα δμως άπό τή σύλληψί τους καί άπό τά μπιστό
λια καί τίς μάσκες πού βρήκανε καί στή «Δροσιά» καί στό σπίτι τής θείας του, εί
μαι άπολύτως βέβαιος δτι δ δράστης δλων έκείνων των φιάσκων ήταν δ ήδη κατη
γορούμενος Άνδρέας Χριστοφιλέας.

—  Καί δ μάρτυς εξακολούθησε άναφέροντας καί άλλες λεπτομέρειες πού πρώ
τη φορά έμαθαίναμε καί εμείς καί δ κόσμος. Ή  γυναίκα μου είχε πιά πανικοβληθή 
καί έπέμενε νά τού βάλω σέ φάκελλο τά λεπτά πού μού ζητούσε δ Ροκαμβόλ. Έγώ 
είχα σχίσει τότε άμέσως έκεΐνο τό γράμμα, άλλά πρό τής έπιμονής τής γυναικός 
μου κατέφυγα στόν διοικητή τού Γ ' τμήματος. Αυτός κατέφυγε στό γνωστό κόλπο 
καί μού άνέθεσε νά βάλω ένα παραγεμισμένο φάκελο στήν πλατεία τού Αγίου Κων
σταντίνου. Ό  άστυνόμος έβαλε χωροφύλακες μέ πολιτικά γιά νά πιάσουν τόν έκ- 
βιαστή, άλλά αύτός δέν φάνηκε. Μά πώς νά φανή άφού τό σχέδιο τής Χωροφυλακής 
τό ήξεραν δλοι οί σύνοικοι καί δ Άνδρέας Χριστοφιλέας πού δπως άπεδείχθη ύστε
ρα ήταν δ Ροκαμβόλ;

—  Μετά άπό λίγες μέρες στό κάτω πάτωμα τού σπιτιού τής όδού Ζήνωνος, 
δπου έμενε ό έσχάτως φονευθείς σέ άεροπορικό δυστύχημα άεροπόρος Γρηγορογιαν- 
νόπουλος ένας άγνωστος είχε μπή στό διαμέρισμά του, είχε παραβιάσει τή βαλίτσα
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του καί είχε πάρει άπό αύτήν δλες τις στολές τοϋ μακαρίτη τοΰ άεροπόρου. Τις εί
χε ρίξει δλες, φίρδην μίγδην, μέσα σέ ένα μεγάλο τσουβάλι καί απ’ έξω είχε γρά
ψει σέ ένα χαρτόνι, πού τό είχε καρφώσει άπάνω, τή λέξι «ΡΟΚΑΜΒΟΛ».

Τις στολές τοΰ άεροπόρου, δέν τις πήρε. Ά λλω ς τε δέν θά τοΰ ήταν εύκολο 
καί νά τις πουλήση γιατί θά πιανόταν άμέσως. Καί πάλι δέν έδώσαμε σημασία καί 
στδ γεγονός αύτό, δταν σέ λίγες μέρες ακόμα μπαίνοντας ένα μεσημέρι στό δια
μέρισμά μου βρήκα καρφιτσωμένη στην πόρτα μου τήν πρώτη έκβιαστική έπιστολή 
μέ τήν υπογραφή «Ροκαμβόλ», πού ό έκβιαστής μοΰ ζητοΰσε πάλι τις εκατό χιλιάδες 
πού έλεγε δτι τάχα τις ήθελε γιά τούς φτωχούς καί κατέληγε δτι αν άρνηθώ νά 
δώσω τά χρήματα, θά μέ έκαιγε ζωντανό.

Τήν πρώτη καί τήν δεύτερη έκείνη επιστολή τις έσχισα, άλλά ύστερα καί 
άλλοι σύνοικοι άρχισαν νά λαβαίνουν παρόμοια γράμματα πού ό Ροκαμβόλ έζη- 
τοΰσε χρήματα γιά τούς φτωχούς. Καί γιά νά καταστήση μάλιστα έμφαντικώτερες 
τις άπειλές περί καψίματος καί δέν συμμαζεύεται, βρέθηκαν στις πόρτες των δια
μερισμάτων των συνοίκων μας χυμένες μερικές σταγόνες βενζίνης.

Κατόπιν έντολής τοΰ κ. Προέδρου, ό Γραμματεύς τοΰ Κακουργιοδικείου έδιά- 
βασε τις παρά κάτω έπιστολές. ΤΗσαν γεμάτες άνορθογραφίες καί δλες, πλήν μιας 
πού ήταν μέ μολύβι, ήταν γραμμένες μέ μελάνι.

«Κύριε Σταυράπουλε,
Σάς διατάσω νά δόσεται έντός πέντε ήμερων 10 χιλιάδες δραχμές εις τόν ναόν 

τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου υπέρ τών φτωχών άομάτων. Έάν δέν ύπακούσεται δέν 
εύθύνομαι διά τήν ζωήν σου.

Ό  διατάσον 
ΡΟΚΑΜΒΟΛ»

Ή  πρός τόν ένοικον Σκουμπουρδήν έπιστολή είχεν ώς έξής:
«Κύριε Σκουμπουρδή,

Σέ διατάσω νά πληρώσης έντός δέκα ήμερων 100.000 εις τήν συμμορίαν Ρο
καμβόλ.

Τις 10.000 δραχμές εις τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου Όμονοίας, τά δέ 
υπόλοιπα θά έλθω νά τά πάρω έγώ.

Ό  πάντοτε πρόθυμος 
ΡΟΚΑΜΒΟΑ»

Εις τήν άνωτέρω έπιστολήν ό έκβιαστής τήν μερίδα τοΰ λέοντος δέν ήθελε 
πλέον διά τούς πτωχούς, άλλά διά τόν έαυτόν του, χωρίς νά άποκαλύπτη καί τό 
πώς θά τά έπαιρνε αυτά τά 90 χιλιόδραχμα.

Κατόπιν, υπό τούς γέλωτας τών ένάρκων τοΰ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, άνε- 
γνώσθη ή τρίτη έπιστολή τοΰ «Ροκαμβόλ», άπευθυνομένη πρός τόν διοικητήν τοΰ 
3ου τμήματος άσφαλείας (Χωροφυλακής), πού ήτο τότε στην δδόν Μενάνδρου καί 
εις τό όποιον ύπήγετο ή όδός Ζήνωνος.

«Κύριον
Διευθυντήν 3ου Τμήματος ’Ασφαλείας,

Παρακαλώ δπως δεχθήτε καί εύαρεστηθήτε τό μικρόν ταμεΐον τοΰ Ροκαμβόλ. 
Τά χρήματα θά πηγαίνουν στήν έκκλησιά καί δτι θά παίρνεται θά δίδεται ατούς 
πτωχούς. Σέ κάθε πτωχό πού θά παίρνη χρήματα θά γράφεται τό δνομα καί τόν 
κατάλογο θά τόν κρεμάσεται άπ’ έξω άπό τήν έκκλησιά. Θά μαζέψεται δέ δλους 
τούς πτωχούς ’Αθηνών Πειραιώς. Δεχθήται τά θερμά συγχαριτήρια καί εύχομαι 
νά μέ συλάβετε γρήγορα.

Ό  πάντοτε πρόθυμος 
ΡΟΚΑΜΒΟΛ»
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Τέλος ή μέ τδ μολύβι γραμμένη έπιστολή χωρίς διεύθυνσι ένοικου είχεν ώς
έξ^ς:

«Κύριε,
Σου δίνω διωρία (πέντε) ήμερων ειδεμή θά κάψω τδ ξενοδοχείο καί θά σέ 

κάψω ζωντανό. Σοΰ δίνω αύτές τις ήμέρες γιά νά πεισθής πώς καίγονται τά σπίτια.
Ό  πάντοτε πρόθυμος 

ΡΟΚΑΜΒΟΛ»

Τέλος δ μάρτυς κατέθεσε δτι αί περισωθεΐσαι έπιστολαί έστάλησαν εις τήν 
Εισαγγελίαν καί διεβιβάσθησαν είς τδν άνακριτήν Μπουρίκον, δ όποιος έλαβε δείγ
ματα γραφής δλων των ένοικων τής έπί τής όδοΰ Ζήνωνος 22 οικίας καί άνεκάλυ- 
ψε δτι τάς έκβιαστικάς έπιστολάς μέ τήν ύπογραφήν Ροκαμβδλ είχε γράψει δ νεα
ρός Άνδρέας καί τδν έπιασε. Έ τσι ή ύπόθεσις διελευκάνθη άπδ τδν άνακριτήν. 
Καί δ μάρτυς κατέληξε δτι μετά τήν προφυλάκισί του δ Άνδρέας άφέθη έλεύθερος 
μέ μιά μικρή έγγύησι καί έτσι έκαμε τδ φόνο τοΰ Τσάγκα καί τις ληστείες.

Κατόπιν έξητάσθη δ έκ τών ένοικων τής δδοϋ Ζήνωνος μάρτυς Χατζηγιάννης 
δ δποΐος είπεν δτι ένώ κατ’ άρχάς οί ένοικοι δέν έδωσαν σημασίαν είς τάς έπιστο
λάς καί ένόμιζον δτι αδται έστάλησαν άπδ έναν άνόητο καί άφοΰ πρδς τρομοκρά- 
τησιν έρρίπτοντο έν συνεχεία σταγόνες βενζίνης, είς μεταγενεστέραν σύσκεψιν τών 
ένοικων, δ Άνδρέας Χριστοφιλέας, δ δποΐος είχε λάβει μέρος είς αυτήν, έπέμεινε 
νά καταφύγουν είς τδ 3ον τμήμα άσφαλείας καί τούς έλεγε δτι αυτά πού τούς έγρα
φε δ άγνωστος Ροκαμβδλ δέν φαινόντουσαν καί τόσο άστεϊα γιατί οί συμμορίτες 
είχαν πιστόλια καί μπορούν καί φόνους άκάμα νά κάνουν. Καί έτσι κατέφυγαν καί 
κατήγγειλαν τά γεγονότα αυτά είς τδ 3ον τμήμα τής Χωροφυλακής. Ό  διοικητής 
τότε ύπομοίραρχος Ντρενας τούς συνεβούλευσε νά βάλουν άντί χρημάτων έφημερίδες 
καί φυσικά κανείς δέν πήγε νά πάρη τδ φάκελο, άφοΰ δ Άνδρέας τδ ήξερε. Μετά 
ευτυχώς πού πήγε ή δικογραφία μέ τά ύπόλοιπα γράμματα σέ έξυπνο άνακριτή, 
πού κατάλαβε άμέσως δτι δ μασκοφόρος άπάχης καί τδ λευκοφορεμένο φάντασμα 
καί δ «έσωτερικός» διαρρήκτης δέν μπορούσε παρά νά είναι κάποιος τοΰ «σπιτιού» 
καί μέ τά δείγματα γραφής δλων τών νοικάρηδων πού πήρε, έπιασε τον Άνδρέα.

Περαίνων τήν κατάθεσίν του δ μάρτυς είπεν, δτι δταν συνελήφθη δ Άνδρέας 
άπδ τδν άνακριτή καί δταν δ τελευταίος έκαμε έρευνα στδ δωμάτιό του, στδ δια
μέρισμα τής θείας του Δημητρίου βρήκε ένα μπαούλο γεμάτο μέ ληστρικά μυθι
στορήματα, δηλαδή τδν Ροκαμβδλ, τδ Φαντομά καί φυλλάδια μέ τά κατορθώματα 
τοΰ Σέρλοκ Χδλμς τοΰ Νάτ Πίγκερτον καί τού Νίκ Κάρτερ, είς τά δποΐα έντρυ- 
φοΰσε δ νεαρός Άνδρέας καί άπδ τά δποΐα έμάθαινε τά «κόλπα» του.

Ό  μάρτυς Πολυκανδριώτης είπε δτι δταν έγινε ή διάρρηξις στδ διαμέρισμα 
τοΰ άεροπόρου Γρηγορογιαννοπούλου, είδε τδν Άνδρέα νά ψαχουλεύη τήν ντουλάπα. 
Τότε δέν έδωσε σημασία. Αλλά έκ τών ύστέρων καί δταν άπεκαλύφθη ή δράσις 
του, κατάλαβε δτι δ Άνδρέας έσκούπιζε μπροστά στούς χωροφύλακες τά τυχόν 
στή ντουλάπα υπάρχοντα δακτυλικά του άποτυπώματα... Τέλος είπε δτι δ Άνδρέας 
έπεδίδετο στδ μπόξ.

Τδ άπόγευμα άπελογήθη δ Άνδρέας Χριστοφιλέας ή «Ροκαμβδλ» καί είχε 
τδ θράσος νά διαψεύση τά πορίσματα τού άνακριτοΰ Μπουρίκου καί τήν πραγμα
τογνωμοσύνη τοΰ φίλου καθηγητοΰ τής Γραφολογίας κ. Ά ρ. Πουλαντζά καί νά ίσχυ- 
ρισθή δτι αύτδς δέν έγραψε τις άπειλητικές έπιστολές καί δτι δέν έχει ίδέαν ούτε 
ποιός τις έγραψε ούτε καί τδ ποιδς μπορούσε νά ήταν δ Ροκαμβόλ.

Ό  τότε είσαγγελεύς Πειραιώς μακαρίτης ΙΙαπαδημητρόπουλος είπε δτι δ κατη
γορούμενος πρέπει νά τύχη τοΰ έλαφρυντικοΰ τής μέτριας συγχύσεως, λόγω τοΰ 
νεαροΰ τής ήλικίας του κατά τήν έποχήν τής διαπράξεως τών άδικημάτων έκείνων.

Καί οί ένορκοι Πειραιώς τδν έκριναν όντως άναλόγως τής ήλικίας του. Τοΰ
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Εδωσαν τήν μετρία σύγχυσι καί τδ δικαστήριον των συνέδρων τδν κατεδίκασε για 
άπόπειρα έκβιάσεως σέ τετραετή φυλάκισι.

Καί οί δίκες συνεχιζόντουσαν.
Τήν άλλη μέρα στό ίδιο Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς Εγινε άλλη δίκη μέ κα

τηγορουμένους τον Άνδρέα Χριστοφιλέα, ένα φίλο του σωφέρ, τόν Γιώργο Δια- 
μαντόπουλο καί έναν άλλο φίλο του, άγνώστου όνοματεπωνύμου, γιατί δ Άνδρέας 
δέν τδν άπεκάλυψε, συγκατηγορουμένων για τή ληστεία είς βάρος τοΰ σωφέρ Σω
τήρη Μπουρνελάκη. Πρώτος μάρτυς, μόλις άρχισε ή διαδικασία, έξητάσθη δ παθών, 
σωφέρ Μπουρνελάκης, δ δποΐος είπε δτι μιά νύχτα, τήν 2 Νοεμβρίου 1928, καί ένώ 
έκανε πιάτσα μέ τδ ύπ’ άριθ. 18051 ταξί του, παρουσιάσθησαν τρεις νέοι καί τοΰ 
έζήτησαν νά τούς πάη στα Σπάτα. Μόλις δμως οί έπιβάται του έφτασαν στδ 13ον 
χιλιάμετρον τής δδοΰ Μεσογείων, δ Μπουρνελάκης, άπδ τδ έσωτερικδ τοΰ αυτοκινή
του, ακούσε ένα πυροβολισμό. Ασυναίσθητα έπάτησε φρένο καί δταν γύρισε νά δή 
κατατρόμαξε γιατί είδε δτι καί οί τρεις έπιβάται του είχαν βάλει μάσκες για νά 
μή γνωρίζωνται καί κρατοΰσαν είς τά χέρια τους πιστόλια. "Ενας άπ’ αύτούς βέ
βαια θά είχε πυροβολήσει είς τδν αέρα γιά νά άναγκάση τδν σωφέρ νά σταματήση, 
δπως καί έγινε. Έ νας άπδ τούς έπιβάτες του δ δποΐος, καθώς φαινότανε, ήταν δ 
άρχηγός τους, τδν διέταξε νά κατεβή άμέσως άπδ τδ αυτοκίνητό του άφοΰ προη
γουμένως βγάλη τδ σακκάκι του. Αύτδς άναγκάσθηκε νά κατεβή πραγματικά άπδ 
τδ αυτοκίνητο. Έτρεμε μήπως οί νεαροί έπιβάται του τδν σκοτώσουν. Καθώς έβγαζε 
τδ σακκάκι του, στις τσέπες τοΰ όποιου είχε 75 δραχμές, άπδ τις τσέπες τοΰ παν- 
τελονιοΰ του τοΰ έπεσαν άλλες 17 δραχμές. Οί έπιβάται του κατέβηκαν καί πήραν 
τις 17 δραχμές καί είχαν πάρει καί τις 75 άπδ τδ σακκάκι. Ό  σωφέρ τούς παρα- 
κάλεσε νά τοΰ Επιστρέφουν τδ σακκάκι του γιατί έκανε ψύχρα, άλλά αυτοί δέν τοΰ 
έδωσαν σημασία καί τού είπαν:

—  Τράβα τώρα ως τά Σπάτα πεζή καί στρίβε. Τδ άμάξι σου θά τδ βρής αύ
ριο τδ πρωί.

Ό  Μπουρνελάκης δ δποΐος είχε τρομοκρατηθή, άναγκάσθηκε νά συμμορφωθή 
γιατί φοβήθηκε μήπως στήν έρημιά έκείνη τδν ξεκάνουν καί είδε τούς έπιβάτες του 
νά γυρίζουν πρδς τήν ’Αθήνα. Τό ταξί του ώδηγοΰσε ένας άπδ τούς νεαρούς. 
'Ο μάρτυς νομίζει δτι τδ ώδήγησε μετά τήν ληστεία, δ συγκατηγορούμενος τοΰ Ά ν
δρέα, σωφέρ Διαμαντόπουλος.

Άπαντών είς Ερωτήσεις τοΰ προέδρου καί τών ένορκων, δ μάρτυς είπε δτι 
δταν ένεφανίσθησαν οί τρεις νεαροί είς τήν πλατείαν τοΰ Κλαυθμώνος καί τοΰ ζή
τησαν νά τούς πάη, νύχτα ή ώρα, σέ μιά μακρινή, γιά τήν τότε έποχή, διαδρομή, 
δπως ήταν τά Σπάτα, δίστασε γιά μιά στιγμή, δταν δμως πρόσεξε καί είδε τδν 
Άνδρέα, παιδί πράγμα, μέ τις άνοικτές κολλαρίνες στδ πουκάμισο, καθησύχασε, 
γιατί δέν φαντάσθηκε δτι θά μπορούσε νά τοΰ συμβή κανένα κακό, άφοΰ ήταν 
μαζί του καί μαθητής, γιατί γιά μαθητή είχε περάσει τδν Άνδρέα. Σάν άκουσε 
δμως τήν μπιστολιά κατελήφθη άπδ εύλογο πανικό καί σταμάτησε. "Αλλως τε οί 
έπιβάται του τδν είχαν διατάξει νά σταματήση άμέσως, ένώ έρριχναν τήν μπιστολιά.

Πρόεδρος: Ποιός άπδ τούς τρεις σέ διέταξε νά σταματήσης. Ό  Χριστοφιλέας, 
δ Διαμαντόπουλος ή δ τρίτος, δ άγνωστος;

Μάρτυς: Δέν ξέρω. Μακάρι νά ήξερα. Πάντως, αύτδς πού ώδήγησε ύστερα 
τδ άμάξι, πρέπει νά ήταν πολύ Επιδέξιος σωφέρ. "Γστερα ένα καί πλέον χρόνο παι
δευόμουνα νά άνακαλύψω τούς δράστες. Καί χάρις είς ένα φίλο μου, τδν Εργολάβο 
οικοδομών Δεδεγκίκα, τούς βρήκα. Μοΰ είπε δτι είχε συλληφθή ή συμμορία Xpt- 
στοφιλέα. Πήγα στήν Ασφάλεια καί άμα μοΰ τδν έδειξαν τδν άναγνώρισα άμέσως. 
ΤΗταν δ «μαθητής μέ τις κολλαρίνες». Άμέσως τοΰ είπα:



548 Σπύρου Λίωτσάκου : *Η συμμορία μέ τά 25 πιστόλια

— Έσύ δεν είσαι πού μέ λήστεψες μέ τούς άλλους δύο στά Σπάτα; Καί έκεϊ- 
νος άπάντησε:

—  Ού... τώρα... Πού τό θυμήθηκες. Παληές ιστορίες.
Καί δ μάρτυς κατέληξε είπών δτι δ Άνδρέας την άλλη μέρα ώμολόγησε την 

ένοχή του καί εις τήν ληστείαν των Σπάτων.
Ή  μαρτυρική διαδικασία έτελείωσε. “Αλλος μάρτυς εκτός άπδ τδν παθόντα 

δέν ήταν. Καί οί κατηγορούμενοι έκλήθησαν νά άπολογηθοΰν.
Ό  Άνδρέας ώμολόγησε καί έπί δικαστηρίου. Είπε δτι ό τρίτος άγνωστος πού 

8έν τδν μαρτύρησε ούτε στήν ’Ασφάλεια ούτε στην προανάκρισι ήταν ένας φίλος 
του, δ Κρητικός καί έτόνισε δτι ό Διαμαντόπουλος ύπήρξε θύμα του. Τοΰ είπαν γιά 
τδν Κρητικό δτι θά πήγαιναν μέ ταξί στά Σπάτα γιά νά γλεντήσουν καί νά πιουν 
ρετσίνα Σπατανέϊκη καί έτσι τον έμπλεξαν τόν άνθρωπο στήν ύπόθεσι τής ληστείας 
χωρίς νά έχη Ιδέαν. Καί κατέληξε:

—  Πήρα σχέδιο γιά τή ληστεία άπδ τά μυθιστορήματα καί άπδ τδ σινεμά. 
Ά πδ έκεΐ είδα πώς μπορούσα νά κλέψω ένα αυτοκίνητο άφοΰ ληστέψω τδ σωφέρ 
του. "Ολο άστυνομικά διηγήματα καί μυθιστορήματα διάβαζα πού είναι μούρλια 
καί άπδ έκεΐ πήρα σχέδια. Καί σάς βεβαιώνω δτι ό Διαμαντόπουλος δέν είχε ιδέα 
ό άνθρωπος. Μήν τδν τιμωρήσετε. Μήν τδν πάρετε στδ λαιμό σας γιατί είναι άθώος.

Ό  σωφέρ Διαμαντόπουλος άπελογήθη άπάνω στδ ίδιο μοτίβο. Είπε δτι δέν 
είχε ιδέα γιά τή ληστεία, δτι τδν παρέσυραν δ Άνδρέας καί δ Κρητικός πού τότε 
δέν τδν ήξερε καί έμαθε ύστερα τδ δνομά του. Τώρα στήν δίκη, δταν άκουσε τδν 
Άνδρέα νά τδ λέη. ’Επίσης είπε δτι μετά τήν ληστεία, ώδήγησε τδ αυτοκίνητό 
στήν Αθήνα άφοΰ ό Άνδρέας τδν είχε άπειλήσει μέ περίστροφο. Τδ παρατήσανε 
τδ ταξί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Κατόπιν ήγόρευσε δ Είσαγγελεύς, δ μακαρίτης Παπαδημητρόπουλος. Είπε δτι 
τδ άδίκημα είναι καθαρά ληστεία είς δημοσίαν δδδν μετά χρήσεως δπλων καί έζή- 
τησε νά κηρυχθούν ένοχοι καί οί δύο κατηγορούμενοι κατά τδ κατηγορητήριον.

Σημειωτέου δτι μέ τδν παληδ ποινικό νόμο, ή ληστεία είς δημοσίαν δδδν καί 
μάλιστα μετά χρήσεως δπλου, Ιτιμωρεΐτο μέ θάνατον ή μέ ισόβια δεσμά, δπιος 
έλέγετο τότε ή Ισόβιος κάθειρξις.

Ή  ύπεράσπισις έζήτησε νά άναβληθή ή δίκη καί ύπεστήριξεν δτι δ Άνδρέας 
έπρεπε νά έξετασθή άπδ ψυχιάτρους γιατί ήταν τάχα άκαταλόγιστος κατά τούς 
ύπερασπιστάς. Πρέπει επίσης νά προστεθή δτι τότε, μέ τδν παληδ ποινικό νόμο 
καί τήν παλαιά ποινική δικονομία, ή έξέτασις των κατηγορουμένων άπδ ψυχιά
τρους δέν ήταν υποχρεωτική, άλλά δυνητική.

Οί ένορκοι δέν έκαναν πάρα πάνω άπδ πέντε λεπτά σέ διάσκεψι. Έκήρυξαν 
τούς κατηγορουμένους ένόχους μέ τδ έλαφρυντικδ τής μέτριας συγχύσεως λόγω τής 
νεαράς ήλικίας καί τδ δικαστήριον των συνέδρων κατεδίκασε γιά τή ληστεία τού 
Μπουρνελάκη τδν μέν Άνδρέα σέ ειρκτή, δηλαδή κάθειρξι έπτά έτών καί τδν 
Διαμαντόπουλο σε φυλάκισι 4 έτών.

Τήν ίδια μέρα τδ άπόγευμα στδ αύτδ Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς άλλη δίκη 
τοΰ Άνδρέα Χριστοφιλέα, μαζί μέ ένα Σερεμέτη, ένα Σπηλιωτόπουλο καί ένα Πα- 
πασπυρόπουλο, γιά κλοπή κατ’ έξακολούθησιν είς βαθμόν κακουργήματος. Κατη- 
γοροΰντο δτι τήν νύκτα τής 12ης Νοεμβρίου τού 1928, αύτοί δλοι μέ έπί κεφαλής 
τδν Άνδρέα, διέρρηξαν στήν Κηφισιά τήν έπαυλι τής Ελένης Φαρμάκη καί τήν 
έλεηλάτησαν.

(  Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  ΓΥΝΑΙ ΚΟΣ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ

Έ κ  τοΰ ’Αμερικανικού περιοδικού «ΜΑΣΤΕΡ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ»___________
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ . ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Κατά χά ξημερώματα τής 2 Νοεμβρίου 1961, μιά ψαρόβαρκα διέσχιζε τήν 
άνοικτή θάλασσα κατά μήκος τής ’Άϊλαντ Σίγγερ, άπέναντι άπό τις άκτές τής 
Φλωρίδας. Ό  ψαράς ήταν ένας συνταξιούχος ύπάλληλος άπό τή Φιλαδέλφεια, πού 
χαμογελούσε, ικανοποιημένος άπό τό ψάρεμά του. Είχε πλησιάσει τώρα τήν ξηρά 
κοντά στην παραλία τής Ριβιέρας, βορείως τής Πάλμ Μπήτς πριν νά ξημερώση 
καί ή βάρκα του έσχιζε τά άφρισμένα κύματα, ένώ δ ήλιος άρχισε νά σηκώνεται 
ψηλά στήν άνατολή.

Ή  παλίρροια πλησίαζε, άλλά ό ψαράς είχε προλάβει ν’ άράξη έγκαίρως. Σέ 
λίγη άπόσταση πιό πέρα, διέκρινε κάτι πού τοΰ φάνηκε σάν ένας μεγάλος κορμός 
δέντρου. Άφοσιωμένος δμως στό ψάρεμά του, δεν έδωσε σημασία, μέχρις δτου, δέκα 
λεπτά άργότερα, παρατήρησε δτι τό άντικείμενο αύτό είχεν εκβρασθή στήν άκτή 
καί ήταν μισοσκεπασμένο άπό τούς άφρούς τής θάλασσας.

Ξαφνικά τοΰ φάνηκε δτι δέν έπρόκειτο γιά κορμό δέντρου καί κατευθύνθηκε 
πρός τό άντικείμενο αύτό μέσα στά ρηχά νερά. “Οταν πλησίασε είδε δτι ήταν τό 
πτώμα μιας γυναίκας, πού τό κυλούσαν άπαλά τά κύματα τής θάλασσας πάνω στήν 
άμμο. Τό πτώμα ήταν τελείως γυμνό καί τά νερά έστριβαν τά μαύρα μαλλιά σά 
δίχτυ γύρω στό κεφάλι της.

Κατάπληκτος δ ψαράς ξέχασε γιά μιά στιγμή τό ψάρεμα καί κοίταξε γύρω 
του. Σέ μικρή άπόσταση πιό πέρα, είδεν έναν άνδρα καί μιά γυναίκα νά περπατούν 
στήν παραλία. Τούς φώναξε καί τούς παρακάλεσε νά προσέχουν τά πράγματά του 
καί νά μήν άφήσουν κανένα νά πλησιάση τό πτώμα, γιατί αύτός θά πήγαινε μέ τό 
τζιπ του νά είδοποιήση τήν ’Αστυνομία. Κατάπληκτοι κι’ αυτοί δέχθηκαν καί πε- 
ρίμεναν τήν έπιστροφή τοΰ ψαρά.

Σέ λίγα λεπτά Ιφθασαν έπί τόπου δ Τόμας Νάνν καί ό Πήτερ Ράγκστεηλ, 
του. Σέ μικρή άπόσταση πιό πέρα, είδεν έναν άνδρα καί μιά γυναίκα νά περπατούν 
χιφύλακας Μάντισον Μπάξτον, δ ύπαστυνόμος Μόργκαν καί δ άρχιφύλακας Λεο- 
νάρντ Κοττρέλλ, τής ’Αστυνομίας τής Ριβιέρας.

Οί άστυνομικοί έσυραν τό πτώμα έξω άπό τό νερό. ΤΗταν μιά άδύνατη ώραία
γυναίκα μέ μαύρα μαλλιά. Τά άμυγδαλωτά της μάτια ήταν δρθάνοικτα καί τό
πρόσωπό της ήταν άτονο, σά νά είχε ύποστή στραγγαλισμό. Τό θύμα ήταν μέτριου 
άναστήματος.

Μιά πρόχειρη έξέταση τού πτώματος, πριν νά φθάση ό ιατροδικαστής, δέν 
άπέδωσε τίποτε. Δέν υπήρχαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έκτός άπό ένα μεγάλο 
σημάδι στό άριστερό χέρι, άπό Ιμβόλιο.

Σέ λίγο έφθασαν καί οί ύπάλληλοι τών άλλων άρμοδίων υπηρεσιών, μέ έπί 
κεφαλής τόν διευθυντή τής ’Αστυνομίας Γουίλλιαμ Σήρερ καί τούς άνακριτές "Αλ
'Γζόνσον καί Φίλ Ράϊχερτ. “Ενας μεγάλος χώρος περιζώστηκε μ’ ένα σχοινί γιά
νά έμποδισθοΰν οί περίεργοι καί οί ψαράδες νά πλησιάσουν καί καταστρέψουν έτσι 
τά τυχόν ύπάρχοντα ίχνη πάνω στήν άμμο.
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Ένώ δ ιατροδικαστής Ινεργοΰσε μια πρόχειρη Ιξέταση πριν νά διατάξη τήν 
μεταφορά τοΰ πτώματος στδ νοσοκομείο τής Σαίντ Μαίρυ, δπου θά γινόταν ή νε
κροψία, οί αστυνομικοί έρευνοΰσαν τήν παραλία. Κοντά στή θέση τοΰ φύλακα, στήν 
βόρεια άκρη τής παραλίας, βρήκαν πάνω στήν άμμο ίχνη πού μαρτυρούσαν δτι ένα 
βαρύ άντικείμενο είχε συρθή πρδς τή θάλασσα. Επειδή ή άμπωτις είχεν αρχίσει 
πριν τά μεσάνυκτα, οί άστυνομικοί κατέληξαν στδ συμπέρασμα δτι τά ίχνη πάνω 
στήν άμμο είχαν γίνει έξι ώρες περίπου πρδ τής άνευρέσεως τοΰ πτώματος.

Κοντά στήν Ιξέδρα τοΰ φύλακα βρήκαν έπίσης μιά διαφανή γυναικεία κάλτσα 
καί μιά παντόφλα μέ ψηλό τακούνι. Δέν ύπήρχαν άποδείξεις δμως πού νά μποροΰ- 
σαν νά συνδέσουν τά άντικείμενα αύτά μέ τδ πτώμα.

"Γστερα άπδ μιά σύντομη εξέταση τοΰ πτώματος, δ ιατροδικαστής έδειξε τά 
έλαφρώς έξαλειφθέντα σημάδια στδ λαιμδ καί τούς μωλωπισμούς στδ κεφάλι.

— Τήν έχουν στραγγαλίσει, είπε στρεφόμενος πρδς τδν άνακριτή Τζόνσον πού 
στεκόταν δίπλα του. Πριν νά ένεργηθή ή νεκροψία δέν μπορώ ν’ άποφανθώ έάν δ 
στραγγαλισμός προκάλεσε τδ θάνατο ή τήν κατέστησε άπλώς άναίσθητη καί πνί
γηκε μετά, δταν ρίχθηκε στή θάλασσα.

— Υπάρχουν ίχνη σεξουαλικής προσβολής;
— ’Αδύνατο ν’ άποφανθώ τώρα. 'Η  νεκροψία θά τδ δείξη.
Στδ μεταξύ κι’ άλλοι άστυνομικοί κατέφθαναν έπί τόπου κι’ άρχισαν νά έξε- 

τάζουν τήν παραλία σπιθαμή πρδς σπιθαμή. Πάνω στήν άμμο, γύρω άπδ τήν έξέ- 
δρα τοΰ φύλακα καί σ’ ένα σημείο κοντά στά ίχνη τά δποΐα ύπετίθετο δτι είχαν 
γίνει άπδ βαρύ άντικείμενο πού είχε συρθή πάνω στήν άμμο, ύπήρχε μιά έκταση 
τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων περίπου, δπου ή άμμος ήταν λεία σά νά είχε σκε- 
πασθή μέ ένα σεντόνι. Δίπλα, βρισκόταν μιά άδεια φιάλη άπδ ούΐσκυ.

—  Φαίνεται δτι άρχισαν άπδ τδ γλέντι, είπε δ άνακριτής στδ διευθυντή Σήρερ. 
Μάζεψαν τή φιάλη μέ προσοχή γιά νά μή καταστρέψουν τά τυχόν ύπάρχοντα δα
κτυλικά άποτυπώματα. Θά τήν παραδώσω στήν υπηρεσία σημάνσεως νά τήν έξε- 
τάση μήπως άνακαλύψη δακτυλικά άποτυπώματα. Πάνω στή φιάλη υπάρχει μιά 
μικρή έτικέτα μέ τδ δνομα καί τή διεύθυνση τοΰ καταστήματος άπ’ δπου είχεν 
άγορασθή τδ ούίσκυ. ’Ίσως δ καταστηματάρχης νά θυμάται σέ ποιόν τήν πούλησε.

"Γστερα άπδ δύο ώρες ή παλίρροια είχε καλύψει δλόκληρη τήν άκτή, κατα- 
στρέφοντας τά σημάδια πού είχαν βρή οί άστυνομικοί πάνω στήν άμμο, άλλά καί 
δσα δέν είχαν βρή.

Τότε Ιπέστρεψαν στδ Τμήμα γιά νά καταστρώσουν σχέδιο ενεργειών γιά τήν 
έξακρίβωση τής ταυτότητας τής νεκρής γυναίκας.

Ά πδ τδ άποτέλεσμα τής νεκροψίας διαπιστωνόταν δτι δ θάνατος είχε προέλθει 
άπδ στραγγαλισμό. Οί μωλωπισμοί στδ κεφάλι προήρχοντο πιθανώς άπδ κτυπή
ματα μέ γροθιές ή άπδ χαστούκια. Τδ θύμα είχε συνουσιασθή λίγο πρδ τοΰ θανά
του. Κανένα χαρακτηριστικό γνώρισμα δέν ύπήρχε στδ πτώμα, έκτδς άπδ τδ ση
μάδι τοΰ έμβολίου.

Οί ύπάλληλοι τής σημάνσεως βρήκαν άρκετά δακτυλικά άποτυπώματα πάνω 
στή φιάλη. "Ενα άπδ τά άποτυπώματα αύτά άνήκε στδ θύμα. Ένεργήθηκε έλεγχος 
τοΰ άρχείου δακτυλικών άποτυπωμάτων, άλλά δέν προέκυψε τίποτε.

Ό  άνακριτής Τζόνσον, πήρε τή φιάλη καί πήγε στδ κατάστημα άπ’ δπου εί
χεν άγορασθή. ’Αλλά άπδ τήν έξέταση τοΰ καταστηματάρχου δέν προέκυψαν πολλά 
πράγματα.

— ’Αδύνατον νά θυμάμαι σέ ποιόν τήν πούλησα καί πότε, είπεν δ καταστημα
τάρχης. Πουλάμε πολλές φιάλες κάθε μέρα άπδ τδ ποτό αυτό. Δέν δίνω μεγάλη 
προσοχή ατούς πελάτες, έκτδς έάν είναι μεθυσμένοι ή φαίνωνται άνήλικοι. Τότε 
τούς διώχνω άμέσως καί άρνοΰμαι νά τούς πουλήσω ποτά.

Ή  μελέτη τών άναφορών τών άστυνομικών πού έκτελοΰσαν ύπηρεσία κατά τή 
διάρκεια τής προηγούμενης νύχτας, δέν άπέφερε τίποτε. Δέν είχαν άντιληφθή κα-
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νένα άτομο στήν άκτή μετά τις δέκα, δπότε, συνήθως κλείνουν τά καταστήματα.
Έξητάσθησαν δλοι οί κάτοικοι τής περιοχής σέ άκτίνα ένδς μιλλίου άπό τήν 

παραλία- ματαίως δμως. Κανένας δεν είχεν άκούσει ύποπτες καί άσυνήθεις φωνές 
καΐ κανένας δέν είχεν ίδή ξένα πρόσωπα από ενωρίς τό βράδυ μέχρι τις πρωινές 
ώρες πού άνακαλύφθηκε τό πτώμα.

Δύο άτομα πού κατοικούσαν κοντά στήν άκτή, άνέφεραν δτι είχαν ίδή ένα 
άνδρα καί μιά γυναίκα νά γυρίζουν μέ τό αύτοκίνητό τους στήν περιοχή κατά τις 
δέκα ή ώρα τό πρωί τής 1ης Νοεμβρίου. ’Άφησαν τό αύτοκίνητό τους καί περπάτη
σαν πρός τή θάλασσα. Οί μάρτυρες δέν έδωσαν προσοχή καί δέν πρόσεξαν τά χαρα
κτηριστικά τών ατόμων καί τού αυτοκινήτου, γιατί δέν ύπήρχε κάτι τό άσύνηθες: 
στις κινήσεις τους.

Κατά τή διάρκεια τού έπομένου 24ώρου οι ανακριτές μελέτησαν τίς άναφορές 
περί έξαφανισθέντων άτόμων πού είχαν ύποβληθή στήν Αστυνομία τής Πάλμ Μπήτς, 
Λέηκ Γουώρθ καί άλλες γειτονικές περιοχές. Οί άναφορές αυτές πού είχαν όπο- 
βληθή κατά τά δύο τελευταία 24ωρα ήσαν ελάχιστες καί κανενός έξαφανισθέντος 
ή περιγραφή δέν είχε τά χαρακτηριστικά τού θύματος.

Τπό τήν διεύθυνση τού Χένρυ Λόβερν, προϊσταμένου τού άνακριτικού γραφείου 
τής Πάλμ Μπήτς, οί άστυνομικοί έδιπλασίασαν τίς προσπάθειές τους, γιά νά Εξα
κριβώσουν τήν ταυτότητα τής στραγγαλισθείσης. Εξέτασαν τούς διευθυντές τών 
κέντρων διασκεδάσεως τής περιοχής μέ τήν ελπίδα δτι κάποιος θά θυμόταν τό θύμα, 
ίσως δέ νά ήξερε ποιά ήταν καί μέ ποιόν βρισκόταν μαζί.

Πέρασαν άλλες δύο ήμέρες κατά τίς όποιες έξητάσθησαν πολλά άτομα. Περί 
τά δέκα πέντε άτομα γιά τά όποια υπήρχαν πιθανότητες νά έγνώριζαν τό θύμα, 
επετράπη νά ίδοΰν τό πτώμα, άλλά κανείς δέν τό άναγνώρισε.

Δύο ήμέρες άργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, τηλεφώνησε στήν Αστυνομία δ Τζαί- 
ημς Σπάϊσερ καί άνέφερε δτι ή γυναίκα του είχε βγή άπό τό σπίτι τήν νύκτα τής 
1ης Νοεμβρίου καί δέν είχεν έπιστρέψει άκόμη. Οί άνακριτικοί υπάλληλοι Τζόνσον 
καί Ράϊχερτ έτρεξαν άμέσως στό σπίτι τού Σπάϊσερ, στό Νόργουντ Χίλλς. Τώρα τό 
μυστήριο άρχισε νά λύνεται.

Ό  Σπάϊσερ άνέφερε δτι, δταν έπέστρεψε άπό τή δουλειά του κατά τίς έξι πε
ρίπου ή ώρα τό άπόγευμα τής Πέμπτης, βρήκε τή γυναίκα του νά ντύνεται. Τού 
είπε δτι θά πήγαινε σ’ ένα πάρτυ σ’ ένα φιλικό σπίτι.

Ό  ίδιος ό Σπάϊσερ δέν πήγαινε σέ πάρτυ κατά τίς έργάσιμες ήμέρες, γιατί 
ήταν υποχρεωμένος νά σηκώνεται πολύ πρωί γιά τή δουλειά του. Τή ρώτησε έάν 
ήθελε νά τήν πάη μέ τό αύτοκίνητό στό σπίτι πού θά γινόταν τό πάρτυ, άλλά 
αυτή τού είπεν δτι δέν ήταν άπαραίτητο, γιατί δ σύζυγος τής φίλης της θά περ
νούσε στίς 7.30 νά τήν πάρη.

— Εσείς είδατε τον άνθρωπο πού ήρθε καί τήν πήρε; ρώτησε δ Ράϊχερτ.
Ό  Σπάϊσερ άπάντησε δτι δέν τόν είχε ίδή. Είχεν άκούσει μόνο τό αύτοκίνητό 

πού φρενάρησε καί δταν βγήκε έξω ή γυναίκα του άκουσε πάλι τό αυτοκίνητο νά 
ξεκινά.

—  Μήπως ή γυναίκα σας άνέφερε τό δνομα τού άνδρα πού πέρασε καί τήν 
πήρε;

Ή  γυναίκα δμως τού Σπάϊσερ δέν είχεν άναφέρει καθόλου τό δνομα τής φί
λης της πού τήν καλοΰσε στό πάρτυ, ούτε τού είχε πή πού θά γινόταν τό πάρτυ.

Οί άνακριτικοί ύπάλληλοι τόν ρώτησαν τότε άν είχε διαβάσει στίς Εφημερί
δες γιά τήν άνεύρεση τού πτώματος μιας γυναίκας στήν άκτή, πρίν μερικές ήμέρες. 
Ό  Σπάϊσερ άπάντησε δτι τό είχε διαβάσει, άλλά δέν τού πέρασε άπό τό μυαλό 
δτι μπορούσε νά είναι τό πτώμα τής γυναίκας του.

Οί άνακριτικοί υπάλληλοι έβγαλαν μιά φωτογραφία άπό ένα φάκελο καί τήν 
έδωσαν στόν Σπάϊσερ, δ όποιος ταράχθηκε μόλις άντίκρυσε τή μακάβρια εικόνα.

—  Είναι ή γυναίκα σας; ρώτησε δ Ράϊχερτ.
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'0  Σπάϊσερ ήταν άβέβαιος, δεν ήξερε. Ίσ ω ς νά ήταν ή Λούσιλ.
— ΠοΟ ήσαστε τήν νύκτα τής Πέμπτης;
Ό  Σπάϊσερ είπεν δτι βρισκόταν στό σπίτι. Άφοΰ διάβασε τήν έφημερίδα, άπο- 

κοιμήθηκε στό κάθισμά του. "Οταν ξύπνησε κατά τΙς ένδεκα περίπου ή ώρα, είδε 
δτι ή Λούσιλ δέν είχεν έπιστρέψει καί τηλεφώνησε σέ δύο - τρεις φίλες της, νομί
ζοντας δτι ίσως νά είχε περάσει άπ’ αύτές.

—  Μετά τί κάνατε;
Ό  δυστυχής σύζυγος είπεν δτι πήγε γιά ύπνο. Ή  Λούσιλ πολλές φορές άρ- 

γοΰσε στά πάρτυ. Έ τσι, κατ’ άρχάς δέν ύποπτεύθηκε τό κακό. Άφοΰ πέρασαν δμως 
24 ώρες καί ή Λούσιλ δέν είχε φανή, τότε άρχισε ν’ άνησυχή.

—  Μερικές φορές έμενε έξω δλη τή νύκτα μέ τις φίλες της άντί νά έπιστρέψη 
αργά στό σπίτι μετά τό πάρτυ, γιατί φοβόταν τούς νεαρούς κακοποιούς πού γυρί
ζουν στούς δρόμους τέτοιες ώρες.

Οί άνακριτικοί ύπάλληλοι ζήτησαν άπό τόν Σπάϊσερ νά πάη μαζί τους γιά 
νά Εδή τό πτώμα τοΰ θύματος. Αυτός δέχθηκε πρόθυμα.

Τόν όδήγησαν στήν αίθουσα τοΰ νεκροτομείου δπου βρισκόταν τό πτώμα. Τρά
βηξαν τό σεντόνι πού τό έκάλυπτε καί ό Σπάϊσερ τό παρατήρησε άφωνος. Μετά ξέ
σπασε σέ λυγμούς καί μέ διακεκομμένη φωνή είπε :

—  Είναι ή γυναίκα μου.
Άφοΰ συνήλθε κάπως δ Σπάϊσερ άπό τό σόκ, ό Ράϊχερτ άρχισε πάλι νά κάνη 

μιά προσπάθεια γιά νά μάθη τά όνόματα τών φιλενάδων τής γυναίκας του, καί ποΰ 
μποροΰσε νά είχε πάει ή Λούσιλ τή νύκτα πού δολοφονήθηκε. Ό  Σπάϊσερ άνέφερε 
τά όνόματα τών φιλενάδων τής γυναίκας του. Οί ύπάλληλοι πήγαν άμέσως στίς 
διευθύνσεις τους, αλλά δλες άνέφεραν δτι είχαν άρκετές ήμέρες νά ίδοΰν τή Λούσιλ 
καί δέν είχαν ιδέα γιά πάρτυ πού είχε γίνει τήν Πέμπτη τό βράδυ.

’Επέστρεψαν στό σπίτι τοΰ θύματος γιά ν’ άνακρίνουν καί πάλι τόν σύζυγο. 
Ό  Ράϊχερτ πληροφορήθηκε δτι τό ζεΰγος Σπάϊσερ είχε παντρευθή πριν έξι χρόνια. 
Δέν είχαν παιδιά. Είχαν τά προβλήματά τους καί πολλές φορές διαφωνοΰσαν, άλλά 
άπ’ δσα ήξερε ό σύζυγος, ή Λούσιλ δέν έβγαινε έξω μέ άλλους άνδρες.

'Ικανοποιημένοι άπό τά δσα δ τεθλιμμένος σύζυγος τούς είχε είπή, οί άνακρι- 
τές συνέχισαν τήν ερευνά τους γιά τήν άνακάλυψη τοΰ άτόμου πού παρέλαβε τή 
Λούσιλ μέ τό αύτοκίνητό του άπό τό σπίτι της τή νύκτα πού έξαφανίσθηκε.

Κατά τις έπόμενες δύο ήμέρες δ άνακριτής Ράϊχερτ άνέκρινε πολλά άλλα άτο
μα πού έγνώριζαν τήν Λούσιλ Σπάϊσερ. Άπό τά άτομα αυτά πληροφορήθηκε δτι ή 
Λούσιλ κατά διαστήματα συναντοΰσε διαφόρους άνδρες καί σύχναζε σέ κέντρα δια- 
σκεδάσεως καί σέ κινηματογράφους. Κανένας δμως δέν έγνώριζε τούς άνδρες πού 
συναντοΰσε ή Λούσιλ.

"Ηδη ό Ράϊχερτ είχε σχηματίσει πλέον θετικά τή γνώμη δτι ή κυρία Σπάϊσερ 
δέν είχε πάει σέ πάρτυ, ούτε καί στό σπίτι καμιάς φίλης της τή νύχτα πού έξαφα
νίσθηκε. ’Εάν πράγματι ύπήρχε μιά τέτοια κοινωνική έκδήλωση, ήταν βέβαιος δτι 
τό άτομο πού είχε δώσει τό πάρτυ —  ή κάποιος άλλος πού παρευρέθηκε σ’ αυτό — 
θά είχε προσέλθει γιά νά καταθέση σχετικά.

Συνεχίζοντας τή συστηματική έρευνα τών κέντρων διασκεδάσεως τής περιο
χής, δ άνακριτής Ράϊχερτ μπήκε σ’ ένα κέντρο πού δέν τό είχεν έπισκεφθή άκόμα. 
Ό  ιδιοκτήτης τοΰ κέντρου τοΰ άνέφερε δτι κατά τήν περασμένη έβδομάδα πέρασε 
ένας γνωστός του συνοδευόμενος άπό μιά γυναίκα κατά τις 11 περίπου ή ώρα καί 
παράγγειλε δύο ποτά.

—  Δέν είμαι βέβαιος έάν ήταν ή γυναίκα πού βρέθηκε στή θάλασσα νεκρή, 
άλλά Ινα μέρος άπό τήν περιγραφή πού διάβασα στίς έφημερίδες συμφωνεί μέ τά 
χαρακτηριστικά τής γυναίκας πού μπήκε στό κατάστημά μου τή νύκτα έκείνη.

—  Μήπως άντιληφθήκατε τίποτε τό άσύνηθες στό ζευγάρι; ρώτησε δ Ράϊχερτ.
Ό  καταστηματάρχης σήκωσε τούς ώμους του.
—  Τίποτε τό ιδιαίτερο, θυμάμαι μόνον δτι δ Τζόνυ μέ ρώτησε ποΰ μποροΰσε
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ν' άγοράση ένα μπουκάλι ούίσκυ τήν ώρα έκείνη. Τοΰ είπα δτι δεν ήξερα.
— Ό  Τζόνυ; Ποιός Τζόνυ;
— Ό  Τζών Μάρνελ, είπεν δ καταστηματάρχης. Ό  Τζόνυ είναι ένας τακτικός 

πελάτης μου. Είναι ύπάλληλος τής Βέρνον Μίλλ Γουώρκς, στή Λέηκ Γουώρθ. 'Έ ρ
χεται έδώ πότε -πότε μέ διάφορες φιλενάδες. Μ’ αυτή τή γυναίκα δέν τδν είχα 
ξαναδή άλλη φορά.

Ό  Ράϊχερτ ευχαρίστησε τδν καταστηματάρχη καί άναχώρησε. Πήγε στή Λέηκ 
Γουώρθ, έκεϊ πού, δπως είχε πή δ καταστηματάρχης, έργαζόταν δ Τζών Μάρνελλ.

Ά πδ τδ γραφείο τοΰ προσωπικού πληροφορήθηκε δτι δ Μάρνελλ ήταν πρά
γματι έκεϊ ύπάλληλος άπδ πέντε χρόνια καί δτι ήταν άποδοτικδς καί ευσυνείδητος 
στή δουλειά του. Ή  διεύθυνση τής κατοικίας του ήταν Ράμαρκ Άπάρτμεντς 1415 
Νόρθντίχυ Χάϊγουέη. Ά πδ τό βιβλίο εργασίας προέκυπτε δτι δ Μάρνελλ είχεν άνα- 
λάβει πρόσφατα εργασία μετά τήν άπάλυσή του καί δτι δέν ήταν έγγαμος.

Ό  Μάρνελ δέν έργαζόταν τήν ημέρα έκείνη καί δ Ράϊχερτ άναγκάσθηκε να 
πάη στδ σπίτι του, δπου βρήκε τδ νεαρό. Δέν είχε πάει στή δουλειά του, γιατί δέν 
αισθανόταν καλά έκείνη τήν ήμέρα.

—Γνωρίζετε τήν κυρία Αούσιλ Σπάϊσερ; ρώτησε δ άνακριτικδς ύπάλληλος.
Ό  νεαρός κούνησε τδ κεφάλι του.
—  Μάλιστα. Τήν ήξερα.
—  Είχατε ραντεβού μαζί της τήν περασμένη Πέμπτη. Δέν είναι έτσι; Πότε 

καί ποΰ συναντηθήκατε;
* ΟΜάρνελ άνέφερε δτι είχε παραλάβει τήν κυρία Σπάϊσερ άπδ τδ σπίτι της, 

στις 7.30' ή ώρα. Εξήγησε δτι ένας φίλος του τοΰ είχε δώσει τδ δνομά της, τήν 
διεύθυνσή της καί τδ τηλέφωνό της. Τήν πήρε στδ τηλέφωνο μερικές φορές καί έ
κλεισαν ραντεβού.

— "Οταν τήν παραλάβατε άπδ τδ σπίτι της ποΰ πήγατε;
Ό  Μάρνελ είπεν δτι γύριζαν γιά κάμποση ώρα μέ τδ αύτοκίνητο πίνοντας 

τζίν πού είχε μαζί του. "Γστερα πήγαν σ’ ένα θέατρο καί παρακολούθησαν τδ έργο. 
Μετά τδ θέατρο έπισκέφθηκαν ένα κέντρο καί πήραν άπδ ένα ποτό. "Οταν άνα- 
χώρησαν άπδ έκεϊ δ Μάρνελ έφερε τή Λούσιλ στδ σπίτι της. Τήν κατέβασε άπδ 
τδ αυτοκίνητό του κοντά στδ σπίτι της καί αύτδς έπέστρεψε στδ διαμέρισμά 'του, 
δπου έμενε μαζί μέ τή μητέρα του.

—  Τί ώρα βρισκόσαστε στδ σπίτι σας;
—  Κατά τις 11.30'.
— Αγοράσατε καμιά φιάλη ούΐσκυ δταν ήσαστε μαζί μέ τήν κυρία Σπάϊσερ;
Ό  νεαρδς άρνήθηκε.

—  Ποΰ είναι τδ αυτοκίνητό σας; ρώτησε δ ανακριτής. Σάς πειράζει νά τδ 
ίδοΰμε;

Ό  Μάρνελ τούς δδήγησε στδ αυτοκίνητό του πού ήταν σταθμευμένο άπ’ έξω. 
Ό  Ράϊχερτ τδ έξέτασε χωρίς νά βρή τίποτα τδ ύποπτο.

—  Ευχαριστώ γιά τις πληροφορίες, θά  χρειασθή νά σέ άνακρίνουμε ξανά, 
γΓ αύτδ μήν άπομακρυνθήτε άπδ τδ σπίτι σας, είπε άναχωρώντας.

Ό  Ράϊχερτ έπέστρεψε στδ γραφείο καί άνέφερε τδ άποτέλεσμα τών έρευνών 
του στδν Τζόνσον καί στδν Χένρυ Λόβερν, προσθέτοντας τά έξής: «Ή ιστορία τοΰ 
Μάρνελ φαίνεται λογική. Αλλά θά ήθελα νά έλέγξω μερικές άκόμα λεπτομέρειες».

Ό  Ράϊχερτ ξαναπήγε πάλι στδ ποτοπωλείο, δπου είχεν άγορασθή ή φιάλη 
πού είχε βρεθή στή θάλασσα καί έξέτασε πάλι τδν καταστηματάρχη. Τοΰ περιέ
γραψε τδ νεαρδ Μάρνελ καί τδν ρώτησε:

—  θυμάσαι νά πούλησες καμιά φιάλη σέ κανένα άτομο μέ τά χαρακτηριστικά 
πού σοΰ περιέγραψα;

Ό  ποτοπώλης σκέφθηκε γιά λίγο καί είπε:
—  Τώρα πού άκουσα τήν περιγραφή, άρχίζω νά θυμάμαι. Έ νας νεαρδς σάν. 

κΓ αύτδν σταμάτησε μέ τδ αυτοκίνητό του μπροστά στδ κατάστημά μου τήν πέρα-
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σμένη Πέμπτη το βράδυ. Μπήκε μέσα άκριβώς τήν ώρα πού έτοιμαζόμουνα νά κλεί- 
σω. Δέν μπορώ νά σάς τον περιγράφω, ούτε καί θυμάμαι τί ποτό άγόρασε. Άλλα 
μπορεί νά είναι αυτή ή φιάλη πού βρήκατε στή θάλασσα.

—  θά  τόν άναγνωρίζατε έάν τόν βλέπατε;
—  Βεβαίως.
Ό  Ράϊχερτ έπέστρεψε τότε στό διαμέρισμα τοΰ Μάρνελ, δπου τόν δέχθηκε ή 

μητέρα τοΰ νεαροΰ. Τής έξήγησε δτι ήθελε νά έξετάση τόν Τζών καί αυτή έσπευσε 
νά είδοποιήση τό γυιό της.

Ή  πρώτη έρώτηση τοΰ Ράϊχερτ ήταν απότομη:
—  Γιατί είπες ψέματα δτι δέν άγόρασες ποτό;
Ό  Τζών Μάρνελ γέλασε βεβιασμένα. Κοίταξε γύρω του, υστέρα κοίταξε τή 

μητέρα του πού στεκόταν πίσω του καί είπε:
— Ή  μητέρα μου δέν θέλει νά πίνω. Δέν ήθελα ν’ άκούση δτι άγόρασα ποτό.
Ό  Μάρνελ έπέμενε δτι είχε άφήσει τήν κυρία Σπάϊσερ κοντά στό σπίτι της 

καί δτι κατόπιν έπέστρεψε στό διαμέρισμά του. Δέν είχεν ιδέα τί τής συνέβηκε μετά.
Τοΰ υπέβαλε μερικές άκόμα έρωτήσεις κατά τις όποιες ό Μάρνελ έπέμενε δτι 

ήταν άθώος γιά τό θάνατο τής Λούσιλ.
Τήν άλλη μέρα, στις 12.45', οί άνακριτικοί ύπάλληλοι Τζόνσον καί Γουώρεν 

Στόρκ, έπεσκέφθησαν καί πάλι τό διαμέρισμα τοΰ Μάρνελ. Είχαν πάρει ένα τηλε
φώνημα άπό κάποιον, δ όποιος είχεν ίδή τόν Μάρνελ μαζί μέ τήν Σπάϊσερ κατά τήν 
νύκτα πού δολοφονήθηκε. Συνέλαβαν τόν Τζών Μάρνελ μέ τήν κατηγορία διαπρά- 
ξεως άνθρωποκτονίας. Ύστερα άπό έξαντλητική άνάκριση μπροστά στή μητέρα του, 
ό νεαρός κάμφθηκε καί δμολόγησε τήν πράξη του.

Σέ μιά συνέντευξή του πρός τόν τύπο, δ ανακριτής Τζόνσον δήλωσε δτι δ 
Τζών Μάρνελ δμολόγησε δτι είχε παραλάβει τή Σπάϊσερ καί είχαν πάει στό θέατρο. 
Έκεΐ παρακολούθησαν τό μισό έργο καί ήπιαν λίγο τζίν άπό μιά φιάλη πού είχε 
μέσα στό αυτοκίνητό του. Μετά, σύμφωνα μέ τήν κατάθεση τοΰ Μάρνελ, άναχώ- 
ρησαν άπό τό θέατρο καί έπεσκέφθησαν μιά συνοικία στό νότιο τμήμα τής πόλεως. 
Έ κεΐ δ Μάρνελ άφησε τό δικό του αύτοκίνητο καί πήρε τοΰ άδελφοΰ του.

Μέ τό νέο αύτοκίνητο, δ Μάρνελ καί ή Σπάϊσερ έπεσκέφθησαν ένα κέντρο καί 
ήπιαν μερικά ποτά. ’Αγόρασαν τή φιάλη τοΰ ούίσκυ καί πήγαν πρός τήν παραλία 
τής Σίγγερ Ά ϊλαντ. Άφησαν τό αύτοκίνητο, πήραν τή φιάλη μαζί τους καί ένα 
σεντόνι καί κατέβηκαν στήν άμμο. Έ κεΐ άπλωσαν τό σεντόνι, ξάπλωσαν καί ήπιαν 
τό ούΐσκυ. Έ ν συνεχεία έπακολούθησαν έρωτικές περιπτύξεις.

Ό  Μάρνελ, συνεχίζοντας τήν κατάθεσή του. είπεν δτι ή Σπάϊσερ άρχισε νά 
γίνεται άπειλητική. Τοΰ είπεν δτι θά έγκατέλειπε τό σύζυγό της, άδιαφορώντας 
γιά τις συνέπειες, θ ά  πήγαινε νά πή στή μητέρα τοΰ Μάρνελ δτι δ Τζών τά είχε 
φτιάξει μέ μιά παντρεμένη. Ό  Μάρνελ θύμωσε τότε άπό τις άπειλές καί τής κατά- 
φερε άρκετά κτυπήματα, έν συνεχεία δέ τήν έπνιξε.

"Οταν διαπίστωσε δτι ή γυναίκα είχε πεθάνει, άρχισε νά φοβάται. Τήν έγύ- 
μνωσε τότε καί έσυρε τό πτώμα της κάτω στή θάλασσα, δπου τό έρριξε στά κύματα, 
πιστεύοντας δτι ή παλίρροια θά τό παρέσυρε άνοιχτά στά ρεύματα τοΰ ώκεανοΰ. 
Κατόπιν μάζεψε τά ροΰχα τοΰ θύματος καί τήν τσάντα της, πήρε τό αύτοκίνητο κι’ 
έφυγε. Έπιστρέφοντας στό σπίτι του, πέταξε τά ροΰχα καί τήν τσάντα μέσα σέ μιά 
ύπόνομο.

Ό  Μάρνελ προφυλακίσθηκε μέ τήν κατηγορία άνθρωποκτονίας κι’ άρχισαν 
άμέσως οί προανακρίσεις. Ό  πρόεδρος τοΰ Κακουργιοδικείου Μακμίλαν, τοΰ έδωσε 
μιά άναστολή γιά νά μπορέση ό Μάρνελ νά όρίση τό συνήγορό του.

Μετά τή διεκπεραίωση τής προανακρίσεως, δ Μάρνελ παραπέμφθηκε στό δι
καστήριο ένόρκων τής Πάλμ Μπήτς.

Ή  περιπέτεια πού άρχισε μιά βραδιά μέ διασκέδαση, κατέληξε σέ μιά τραγω
δία, μέ άποτέλεσμα ή νεαρή γυναίκα νά χάση τή ζωή της καί ένα ζοφερό μέλλον 
νά διαγραφή γιά τό συνοδό της Μάρνελ.
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«Τό Κρυφό Σχολειό» τού Νικολάου Γύζη
’ΐπ ό  τοΰ Ύπαστυνόμου Β'. κ. Σ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

«’Απόξω μαυροφόρα άπελπισιά 
πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι 
καί μέσα στή θολόκτιστη έκκλησιά, 
τήν έκκλησιά πού παίρνει κάθε βράδυ 
τήν δψη τοΰ σχολειοΰ...»

’Έτσι τραγούδησε ένας ποιητής μας τό κρυφό Σχολειό... Κι’ ένας ζωγρά
φος, πάλι κι’ εκείνος τραγούδησε... Μά τό πινέλο, μέ τα χρώματα, μέ τήν καλ
λιτεχνική του, τη θεϊκή διαίσθηση, έδωσε πάνω στή λευκή επιφάνεια, τόν τόνο 
τής προσωπικότητάς του, ζωντάνεψε θρύλους καί παραδόσεις, κι’ έκανε τό θρόι
σμα τοΰ Είκοσιένα, πνοή καί δύναμη για τις μετέπειτα γενιές. Ό  Νικόλαος Γύ- 
ζης, μέ τό «Κρυφό Σχολειό» του, έδημιούργησε ένα άπό τά ωραιότερα έργα τέ
χνης, πού πραγματεύεται τήν ιστορία ένός λαοΰ, πού θέλει να χορτάση άπό τή 
σοφία των προγόνων, να νοιώση τά ιδανικά καί τά όνειρα τοΰ γένους.

'Όμως, καιρός είναι νά πλησιάσουμε, νά γνωρίσουμε τόν πίνακα τοΰ μεγά
λου ζωγράφου, νά μιλήσουμε μέ τις μορφές του, πού δέστε, είναι έτοιμες νά ποΰν 
ή κάθε μιά τή δική της ιστορία, τό δικό της παράπονο ή τή χαρά, έτσι δπως δ 
μεγάλος Γύζης τις έμαθε νά μιλοΰν. Γιατί άλήθεια τά έργα τής τέχνης μποροΰν 
νά μιλήσουν μόνον σ’ έκείνους πού ξέρουν τή γλώσσα τους. Στούς άλλους, είναι 
απελπιστικά άφωνα, βουβά, αιώνια σιωπηλά, άδύναμα νά τούς χαρίσουν τά Ήλύσια, 
τά θεόσταλτα Ήλύσια τής τέχνης. Μά νά!... Μπροστά μας, σαλεύει κιόλας τό 
ράσο ένός παπά. «Είναι ό παπάς κι’ δ δάσκαλος έκεΐ, πού τά παλιά δνείρατα 
άναδεύει καί γύρω του τά σκλαβόπουλα μαζεύει...». Αύτό τό πρόσωπο, δ παπάς, δ 
δάσκαλος τοΰ «Κρυφοΰ Σχολειοΰ», είναι δ πρωταγωνιστής στόν πίνακα τοΰ Γύζη. 
Θαρρείς, πώς βλέπεις κάποιο βυζαντινό άγιο. “Ενα πρόσωπο ασκητικό, φθαρμένο 
άπό τό χρόνο καί τό βάρος τής σκλαβιάς. Πάνω του, δ καλλιτέχνης δούλεψε μέ 
άφάνταστη μαστοριά, ένα άπαλό καφεκίτρινο χρώμα, άπέδωσε τέλεια τις σκιές, 
μέ τις δποΐες έδημιούργησε μία έκφραση πόνου, κάτω άπό τόν όποιον δμως κρύ
βεται άνείπωτη ψυχική δύναμη καί πίστη γιά τήν άνάσταση τοΰ γένους. Τό έξαι- 
ρετικά έκφραστικό πρόσωπο, συμπληρώνε. τό μάτι. "Ενα μάτι, γεμάτο άπό φιλο
σοφική διάθεση, πονεμένο, πού λες καί θ’ άφήση κάποιο δάκρυ νά κυλήση, κυττά- 
ζει κατ’ ευθείαν τά μικρά σκλαβόπουλα πού άκοΰν μέ προσοχή.

Τήν ολη έκφραση, τήν δλη ζωντάνια τοΰ προσώπου, συμπληρώνει ό ζωγρά
φος μέ μιά χαρακτηριστική κίνηση τοΰ χεριοΰ, τέτοια πού δίνει στό λόγο πειστί: 
κότητα καί ζωντάνια, ικανή γιά νά πείση τούς μικρούς μαθητάς καί νά τούς κά
νη μετόχους τής σκέψεως καί των στοχασμών τοΰ διδασκάλου. Μπρός του, μιά 
μικρή χρυσοκίτρινη φλόγα κεριοΰ πού δ ζωγράφος τήν έδωσε μέ ένα τοπικό άνοι
γμα τοΰ σκούρου τόνου, καίει τρεμουλιάρα, έτοιμη νά σβήση τόσο ισχνή, δσο καί 
τά πρόσωπα πού φωτίζει γύρω. “Ισως κΓ αυτή «τήν έσκ.αζε ή φοβέρα καί τήν 
πλάκιονε ή σκλαβιά». Καί τό βιβλίο, πού μέ χέρι τρέμουλο κρατά δ γέρο - δάσκα
λος, δίνει μέ τούς βυσσινί τόνους στις πλευρές του καί τις βαθειές σκιές στις σε
λίδες του, τήν παλιά, τήν πανάρχαια προέλευσή του.

Οί σοφίες των προγόνων είναι γραμμένες έδώ, τά κατορθώματα καί οί ηρωι
σμοί, οί πόθοι καί τά δνειρα τοΰ γένους. «Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι δικά 
μας θάναι...». Τ ’ άκούε. κΓ δ κλέφτης, πού είναι άντίπερα βαλμένος. Ό  άγράμ-
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ματος, δ άξεστος, μά γενναίος, μέ μάτι γερακιού, άτενίζει μακριά, πέρα άπδ τά 
σύνορα τής στιγμής.

θωρεΐ τούς πολεμάρχους τούς παλιούς, άκούει άπδ τά χείλη τού παπά τά 
περασμένα μεγαλεία κι’ άνατριχιάζει τδ κορμί του καί σαλεύει δ νους του καί 
μεθάει άπ’ τδ κρασί τής λευτεριάς κι’ άθελα σφίγγει καί ξανασφίγγει τή λαβή 
τού μαχαιριού του.

Δείχνει πραγματικδ παλληκάρι, πολεμιστής άγέρωχος, έτοιμος γιά ήρωικές 
πράξεις. Μοιάζει τδ κορμί του τά πανύψηλα βουνά καί τδ στήθος του τίς δασω
μένες τίς πλαγιές τους.

Στέκει δρθιος. Είναι ακούραστος. "Ετσι φαντάστηκε δ μεγάλος Γύζης τήν 
κλεφτουργιά τού Είκοσιένα.

Αυτή πού στάθηκε δ γρανιτένιος βράχος, μπρδς στά κύματα τής ’Οθωμανι
κής θαλασσοταραχής. Κι’ δ πίνακας, συμπληρώνεται άριστοτεχνικά μέ τά μικρά 
τά διψασμένα γιά μάθηση μαθητούδια.

Τά πρόσωπα καί τά ενδύματα των μικρών δίδονται με τόνους περισσότερο 
άνοιχτούς. Μ’ αύτδ τδν τρόπο δ καλλιτέχνης θέλει νά δώση περισσότερη ζωντά
νια στά άγουρα άκόμη νειδτα.

Νά κάνη τδ θεατή νά προσέξη τίς νεανικές μορφές τους, τόσο, δσο νά νοιώση 
κι’ αύτδς τούς παλμούς, τίς έλπίδες καί τά δνειρα των μικρών μαθητών τού «Κρυ
φού Σχολειού».

Είναι άφάνταστη ή δεξιοτεχνία, μέ τήν δποία δ καλλιτέχνης σκόρπ.σε, θά- 
λεγε κανείς, τούς μικρούς μαθητάς στδν πίνακά του.

Αύτή ή άσύμμετρη καί άταχτη τοποθέτηση, δείχνει, άν μή τι άλλο, τίς 
συνθήκες, κάτω άπ’ τίς δποϊες μάθαιναν τά λίγα γράμματα τά παιδιά τής έποχής.

"Ολα προσέχουν στδ δάσκαλο σιωπηλά, προσηλωμένα, άνήμπορα νά σκεφθοΰν 
τίποτε άλλο. Τδ ένα, μέ τήν άσπρη φουστανέλλα καί τδ κόκκινο γιλέκο, πού κά
θεται κατάχαμα, κρατά στδ άριστερό του χέρι έ'να βιβλίο κάθετα προς zb αρι
στερό του πόδι, σέ μιά στάση πού φαίνεται λίγο άφύσικη. Ξεχάστηκε ίσως, άκού- 
γοντας τά γλυκύτερα άπ’ τδ μέλι λόγια τού παπά.

"Ενα άλλο, πού πριν έγραφε, σταματά κι’ έκεϊνο γιά νά άκούση κάτι σπου
δαίο, κάτι Ιξαιρετικό, πού διδάσκει δ σοφός, δ σεβαστός τους πρεσβύτης. ’Ίσως 
τήν άγάπη τού ξανθού Ναζωραίου, ίσως τήν ιστορία τής πατρίδος, ίσως τδ ξε- 
φάντωμα τής φυλής. «’Ακόμα τούτ’ ή "Ανοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες...». Τρία άκό
μη σκλαβόπουλα, κοντά τδνα στ’ άλλο, συμπληρώνουν τή ζωντανή φύση στδν π ί
νακα τού Γύζη. Καί τούτα άκοΰν μέ τήν ίδια προσοχή, τήν Γδια υπομονή, τούς 
παλμούς καί τίς λαχτάρες.

Καί δ πίνακας συμπληρώνεται, μέ μιά μικρή εικόνα τής Παναγίας Βρεφο- 
κρατούσης, στδ πάνω άριστερδ μέρος καί ένα καντήλι στδ μέσο.

Ά πδ τήν εικόνα μόλις φαίνεται μέσα στδν σκούρο τόνο δ χρυσός φωτοστέ
φανος. Οί συχνές έναλλαγές τών χρωμάτων, άλλοΰ τά μαλακά περάσματα άπδ 
τόνο σέ τόνο-, κι’ άλλού τά άπότομα πηδήματα τού πινέλου, δίδουν τήν έντύπωση 
τού θυμιάματος, πού ήσυχα, νωχελικά άνεβαίνει πρδς τήν Μητέρα τού Χριστού, 
τή γλυκειά Παναγία. Καί τδ καντήλι, πού λές καί χάνεται στδ άπειρο, κρυμένο 
πίσω άπδ τή σκούρα επιφάνεια, φτωχό, μέ λιγοστό λάδι, μά πάντα άσβηστο, φλο
γίζει τίς καρδιές καί συντηρεί τίς έλπίδες.

«Καίει άκοίμητον κανδήλα τήν έλπίδα». Ή  έλπίδα... Παρηγοριά, μετά τδ 
πάρσιμο τής Πόλης.

«Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι δικά μας θάναι...». Παρηγοριά καί τώρα 
γιά τδ λυτρωμό, γιά τήν άνάσταση τού γένους.

Μ’ αυτά τά λίγα, δέν έπιδιώξαμε βέβαια νά κρίνουμε τδ έργο τού Γύζη. ΟΕ 
μεγάλοι δέν κρίνονται.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ*
' ϊπ δ  του κ. ΧΑΡΟΛΝΤ ΤΖ . ΜΠΕΡΜΑΝ, Καθηγητοϋ 
τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Χάρβαν

ΕΙΝΑΙ δύσκολο νά συλλαβή κανείς χδ πνεύμα ένδς νομικού συστήματος σέ δε
καεπτά σύντομες δμιλίες. Τδ δίκαιο είναι, άπ’ τή φύση του, περίπλοκο καί γεμάτο 
τεχνικές λεπτομέρειες —  τόσο ώστε πολλοί άνθρωποι Ιχουν τήν τάση νά τδ βλέ
πουν μέ κάποια άνυπομονησία, καί συχνά μάλιστα με κυνισμό. "Ομως, τδ δίκαιο εί
ναι ένα απ’ τά πράγματα πού ένδιαφέρουν βαθύτατα δλους τούς πολιτισμένους άνθρώ- 
πους σ’ δλο τδν κόσμο, γιατί προσφέρει προστασία έναντίον τής τυραννίας άπ’ τή μιά 
μεριά, καί τής αναρχίας άπ’ τήν άλλη. Είναι ένα άπ’ τά κύρ.α δργανα τής κοινω
νίας γιά τή διατήρηση τής ελευθερίας, άλλά καί τής τάξεως, άπ’ τήν αυθαίρετη 
επέμβαση άτόμων, τάξεων ή καί τής ίδιας τής Κυβέρνησης. Ή  άνάπτυξη τού άμε- 
ρικανικού δικαίου πρέπει λοιπόν ν’ άντανακλά τις άμερικανικές άντιλήψεις τής έλευ- 
θερίας, τής τάξεως καί τής αύθαιρεσίας. Κι’ άκόμα, μιά τέτοια άνάπτυξη δέν πρέ
πει νά ύπεραπλοπο,ή τδ περίπλοκο δίκτυο των κανόνων καί των διαδικασιών, πού 
περιέχουν αύτές οι άντιλήψεις.

Σκοπός χύτης τής πρώτης δμιλίας είναι νά παράσχη μιά προοπτική γιά νά 
ιδή κανείς τδ άμερικανικδ δίκαιο σά σύνολο —  μιά προοπτική πού μπορεί νά βοη- 
θήση τδν άκροατή νά καταλάβη τις έσωτερικές σχέσεις των διαφόρων τμημάτων, 
πού θά συζητηθούν χωριστά στις έπόμενες δμιλίες. Προτίμησα νά δώσω αυτή τήν 
προοπτική μέ ιστορικό τρόπο, γιατί πιστεύω πώς ή χρονική συνέχεια τοΰ νομικού 
μας συστήματος, κι’ ή ίκανότης του ν’ άναπτύσσεται δργανικά, άποκαλύπτουν τις 
βασικές του ιδιότητες.

Τδ άμερικανικδ δίκαιο, ιστορικά έξεταζόμενο, άποτελεΐ μέρος τής οικογένειας 
των δυτικών νομικών συστημάτων. Οί κυριώτερες όργανικές καί θεωρητικές βάσεις 
του έτέθησαν στά τέλη τοΰ 11ου καί στδν 12ο αιώνα, στις μονές καί στά πανεπιστή
μια καί στις έκκλησιαστικές καί βασιλικές αυλές τής Δυτικής Χριστιανωσύνης. Οί

* «'Ομιλίες γιά τδ ’Αμερικανικό Δίκαιο», Έκδοσις ΦΕΞΗ, 1965.

Οί μεγάλοι δημιουργούν γιά νά διδάσκουν, νά καθοδηγούν τούς άλλους. 
Αύτά τά λίγα γράφτηκαν σάν μνημόσυνο στδ μεγάλο μας ζωγράφο. Αυτόν πού 
είναι άγνωστος στούς πολλούς, μά δμως πού έχει προσφέρει τόσα πολλά στήν τέ
χνη, στην πατρίδα.

Τδ πινέλο τοΰ Γύζη μύριζε άπδ Ελλάδα. Ή  ίδια ή ζωή του ήταν ένας πί
νακας. "Ενας πίνακας γιομάτος άπδ άέρινη γοητεία, άπδ φιλοπατρία, άπδ παλ- 
ληκαριά. Αύτδ άποδεικνύουν τά έργα του. Εκτός άπ’ τδ «Κρυφό Σχολειό» κι’ 
άλλα έργα, όπως τδ «Τάμα», τά «Πρώτα Γράμματα», «Μετά τδ Μνημόσυνο», τδ 
«Παιδομάζωμα» καί οί «Παιδικοί ’Αρραβώνες», δείχνουν τήν άγάπη του γιά δ,τι 
τδ έλληνικό.

Ό  Γύζης, δ μάγος τού πινέλου, δ ζωγράφος ποιητής, τούτη δώ μάς άφήνει 
τήν παραγγελία. ’Αγαπήστε τήν Π α τ ρ ί δ α ! . . .

Τδ λαό της μέ τά έθιμά του, τή φύση της, τδ πνευματικό της μεγαλείο. 
’Αγκαλιάστε τούς άπλοϊκούς άνθρώπους. Τούς άγρότες, τούς χωριάτες, τούς μι
κρούς τών πόλεων. Αυτούς, πού δ Νίκος Γύζης, άγκάλιασε μέ τδ πινέλο του καί 
τούς έβαλε στήν πρωτοπορία γιά τήν πρόοδο καί τήν προκοπή τοΰ "Εθνους.

Σ. ΑΝΤΩΝΛΚΟΣ
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νομικοί τής εποχής Ικείνης μεταμόρφωσαν τό πρωτόγονο γερμανικό καί φραγκικό 
νομικό σύστημα, μέ τήν έμπνευση τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, τής έλληνικής φιλοσοφίας 
καϊ τής Εβραϊκής καί Χριστιανικής ηθικής. Τελικά, διάφοροι τύποι νομικών συ
στημάτων δημιουργήθηκαν πάνω σ’ αύτές τις κοινές βάσεις, μα Ιχει σημασία ν’ 
αναγνώριση κανείς πώς, δπως είπε ό ’Άγγλος πολιτικός Έντμοντ Μπάρκ πριν άπό 
διακόσια χρόνια, «τό δίκαιο κάθε ευρωπαϊκής χώρας προέρχεται άπ’ τις ίδιες πη- 
γές».^

Άμεσος συγγενής τοΰ άμερικανικοΰ δικαίου, είναι τό αγγλικό, πού τδφεραν 
μαζί τους οί Ά γγλο ι άποικοι στόν Νέο Κόσμο τόν 17ο καί 18ο αιώνα, καί πού έγ„- 
νε τυπικά «δεκτό», μετά τήν ’Αμερικανική Επανάσταση, άπ’ τις διάφορες Πολι
τείες τής Ένώσεως, σά βάση γιά τό δικό τους δίκαιο. Χάρις σ’ αυτή τήν αποδοχή 
τοΰ άγγλικοΰ δικαίου, διατηρήθηκε ή συνέχεια τοΰ άμερικανικοΰ δικαίου μέ τήν κοι
νή δυτική νομική κληρονομιά.

"Ετσι, μπορεί κανείς νά πή πώς τό άμερικανικό νομικό σύστημα ιδρύθηκε άπ' 
τόν βασιλέα Ερρίκο Β ',  πού κυβέρνησε τήν ’Αγγλία καί τή Νορμανδία στό δεύτερο 
ήμισυ τοΰ 12ου αίώνος. Ό  Ερρίκος Β ' ίδρυσε στήν ’Αγγλία, παράλληλα προς τό 
ύπάρχον έκκλησιαστικό νομικό σύστημα, τό πρώτο μόνιμο κεντρικό δικαστήριο, μ’ 
έπαγγελματίες δικαστάς καί μ’ ένα ορθολογιστικό διαδικαστικό σύστημα. Οί άπο- 
φάσεις τών βασιλικών δικαστών καί τών βιβλίων πού γράφτηκαν γιά τό άγγλικό 
αστικό δίκαιο στόν 12ο καί 13ο αιώνα δέν συμπίπτουν μέ τό άμερικανικό δίκαιο, δ
πως είναι σήμερα. "Ομως, άντανακλοΰν νομικές άντιλήψεις καί διαδικασίες πού εί
ναι άκόμα ζωντανές.

θά  δώσω ένα παράδειγμα. Σημαντικός κλάδος τοΰ άμερικανικοΰ δικαίου είναι 
ό νόμος τών «torts». Ή  λέξη «torts» είναι νορμανδική - γαλλική, καί σημαίνει άδί- 
κημα. Ό  νόμος τών «torts» άφορά τά μέτρα πού διαθέτει κανείς έναντίον έκείνου πού 
έβλαψε τό πρόσωπό του ή τήν περιουσία του. "Ετσι, άν ένας άνθρωπος χτυπήση 
έσκεμμένα κάποιον, τό θΰμα μπορεί νά έγείρη άγωγή άποζημιώσεως γιά τή βλάβη 
πού τοΰ προκάλεσε τό χτύπημα. Ή  ένέργεια αύτή λέγεται «άγωγή έπί άδίκω επι
θέσει». Είναι άστική, καί πρέπει νά δικαστή χωριστά άπό τήν ποινική δίωξη. Ή  
άστική άγωγή, δπως κι’ ή ποινική, δικάζεται άπό ένα δικαστήριο δώδεκα ένόρκων, 
ύπό τήν προεδρία ένός έπαγγελματίου δικαστοΰ.

Καθεμιά άπ’ τις διατάξεις πού άνέφερα σχετικά μέ τό σημερινό άμερικανικό 
δίκαιο προέρχεται άπ’ ευθείας άπ’ τό σύγραμμα τοΰ Μπράκτον γιά τό άγγλικό δί
καιο, πού γράφτηκε γύρω στά 1250, καθώς κι’ άπό άκόμη παλαιότερες άποφάσεις 
τών δικαστηρίων τοΰ Βασιλέως τής ’Αγγλίας..

Ά π ’ τήν άλλη μεριά, τό σύγγραμμα τοΰ Μπράκτον δέν περιέχει τίποτα γιά έ
ναν άλλο τύπο άποκαταστάσεως άδικήματος, τήν «άγωγή έπί άμελεία», πού προσφέ
ρει άποζημίωση σ’ έκεΐνον πού ζημιώθηκε άπό έναν άλλον, όχι έσκεμμένα, άλλ’ 
άπό άμέλεια. Στά 1250, τό άγγλικό «κοινό» δίκαιο —  δηλαδή τό δίκαιο πού ήταν 
κοινό γιά δλη τή χώρα, καί πού έφαρμοζόταν άπ’ τά κεντρικά δικαστήρια —  δέν 
ήταν άρκετά έξελιγμένο ώστε νά ρυθμίζη τις ζημίες πού προκαλοΰσε ή άμέλεια. 
"Ηταν μάλιστα σπουδαίο βήμα τό γεγονός δτι περιείχε μιά χωριστή άστική άποζη
μίωση γιά βλάβη πού προκαλοΰσε ή έσκεμμένη βιαιοπραγία. ’Ά ν δμως παρακολου- 
θήση κανείς τήν ιστορία τοΰ άγγλικοΰ καί τοΰ άμερικανικοΰ δικαίου διά μέσου τών 
αιώνων, διαπιστώνει πώς ή «άγωγή έπί άμελεία» άναπτύχθηκε βαθμιαία άπ’ τά 
δικαστήρια, κατ’ άναλογία προς τήν παλαιότερη «άγωγή έπί άδίκω έπιθέσει». Κι’ 
οί δύο τύποι άγωγών προήλθαν άπ’ τή μεσαιωνική άγγλική άντίληψη τής «trespass» 
—  μιας νορμανδο - γαλλικής λέξεως γιά τή λατινική transgressio, παράβαση —  κι’ 
άπ’ τήν μεσαιωνική άγγλική διαδικασία, πού έπέτρεπε σ’ ένα άτομο πού είχε πέσει 
θΰμα παραβάσεως τών νόμων νά πάη στόν Καγκελλάριο τοΰ Βασιλέως καί νά ζητή-
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ση μία γραπτή διαταγή, πού χαλούσε τον κατηγορούμενο νά εμφανισθή στό βασιλικό 
δικαστήριο, για ν’ άντικρούση τόν ίσχυρισμδ τοΰ κατηγόρου δτι είχε διαπράξει τον 
ιδιαίτερο τύπο τού άδικήματος για τό όποιο τόν κατηγορούσε. Τόσο ή έννο.α τού 
trespass, δσο καί τό σύστημα των «ένταλμάτων» πού έβγαζε δ Καγκελλάριος, κατα- 
τάσσοντας τήν άγωγή τοΰ κατηγόρου, ήταν Ιδιότυπες άγγλικές προσαρμογές βασικών 
νομικών άντιλήψεων καί διαδικασιών, πού άναπτύχθηκαν σ’ δλη τή Δυτική Χριστια- 
νωσύνη.

Μιά άλλη άγγλική προσαρμογή μεσαιωνικών δυτικών Ιδεών καί διαδικασιών 
ήταν ή άνάπτυξη άπ’ τόν Καγκελλάριο ειδικών κανόνων καί διαδικασιών, πού λέ
γονταν equity (φυσική δικαιοσύνη). Στόν 14ο καί 15ο αιώνα, τα βασιλικά δικα
στήρια έγιναν άκαμπτα κι’ απέκτησαν στενές άντιλήψεις γιά τα καθήκοντά τους καί 
τούς κανόνες τους. Ό  Καγκελλάριος, πού ήταν, μετά τόν Βασιλέα, ό σημαντικώτε- 
ρος έπίσημος στή χώρα, ίδρυσε τότε ενα ειδικό γραφείο γιά ν’ άκούη τά παράπονα 
πού τά τακτικά δικαστήρια τοΰ Βασιλέως δέν μπορούσαν ή δέν ήθελαν νά διεκπε- 
ραιώσουν σωστά. Ή  δικαιοδοσία τοΰ Δικαστηρίου τής Καγκελλαρίας —  δπως όνο- 
μάσθηκε αυτό τό γραφείο —  χαρακτηρίστηκε ώς ζήτημα «συνειδήσεως» ή «φυσικής 
δικαιοσύνης», καί σιγά - σιγά ό δρος «φυσική δικαιοσύνη» πήρε τεχνική σημασία 
κι’ άναφερόταν στούς κανόνες καί τις διαδικασίες πού άνέπτυξε τό Δικαστήριο τής 
Καγκελλαρίας, σέ άντίθεση μέ τούς κανόνες καί τις διαδικασίες των δικαστηρίων 
τού «κοινού δικαίου». Ή  «διαδικασία τής φυσικής δικαιοσύνης» ήταν πιό εύέλικτη 
άπ’ τή διαδικασία τού κοινού δικαίου. ’Επίσης, οί άγωγές τής πρώτης διαδικασίας 
δέν δικάζονταν άπό ένόρκους. Καί τέλος, άντίθετα πρός τά δικαστήρ.α τού κοινού 
δικαίου, πού συνήθως έδιναν χρηματική άποζημίωση, τό Δικαστήριο τής Καγκελλα
ρίας μπορούσε νά διατάξη ενα διάδικο νά κάνη ή νά μήν κάνη όρισμένες πράξεις, 
καί νά τόν τιμωρήση γιά περιφρόνηση τοΰ δικαστηρίου αν δέν συμμορφωνόταν. 
Μπορούσε νά προσαρμόση τις άποφάσεις του σ’ δλες τις περιστάσεις τής ύποθέσεως. 
Επίσης, ή Καγκελλαρία — ή ή φυσική δικαιοσύνη—  έπέβαλλε τύπους ύποσχέσεων 
καί συμφωνιών πού τά δικαστήρια τού κοινού δικαίου δέν άναγνώριζαν. Σημαντικώ- 
τερος άπ’ αύτούς τούς τύπους ήταν τό λεγόμενο καταπίστευμα, βάσει τοΰ όποιου ένα 
άτομο μεταβίβαζε ιδιοκτησία σ’ ένα άλλο, πού τό κρατούσε ώς καταπιστευματοδό
χος γιά λογαριασμό ένός τρίτου προσώπου. ’Έτσι, ή φυσική δικαιοσύνη έγινε ένα 
συμπληρωματικό σύστημα άπονομής δικαιοσύνης. Τό Δικαστήριο τής Καγκελλα
ρίας δέν είχε γενική δικαιοδοσία γιά δλες τις διαφορές. ’Ενεργούσε —  κι’ έξακο- 
λουθεΐ νά ένεργή ώς φυσική δικαιοσύνη —  μόνο στις περιπτώσεις έκεΐνες πού ή 
θεραπεία τοΰ κοινού δικαίου είναι άπρόσφορη.

Αύτό τό δυαδικό σύστημα τών δικαστηρίων τής φυσικής δικα.οσύνης καί τών 
δικαστηρίων τού κοινού δικαίου έξακολούθησε νά ύπάρχη, καί μεταβιβάστηκε καί 
στις άμερικανικές άποικίες. Στόν 19ο αιώνα, τόσο στήν ’Αγγλία δσο καί στις Η νω 
μένες Πολιτείες, έγινε μιά συγχώνευση. Τά δικαστήρια τής Καγκελλαρίας καταργή- 
θηκαν γενικά, κι’ οί ίδιοι δικαστές άπένεμαν καί τό «δίκαιο» καί τή φυσική δικαιο
σύνη. "Ομως, γιά τούς δικηγόρους καί τούς δικαστάς, τά δύο συστήματα μένουν 
χωρισμένα. 'Ωρισμένα μέτρα —  δπως λ.χ. μιά άπόφαση πού διατάζει ένα άτομο 
νά κάνη ή ν’ άποφύγη κάποιες πράξεις —  όνομάζονται μέτρα φυσικής δικαιοσύ
νης. Κι’ οί κανόνες τής φυσικής δικαιοσύνης —  δηλαδή κανόνες πού άναπτύχθηκαν 
στά δικαστήρια τής Καγκελλαρίας πριν άπ’ τήν κατάργησή τους —  έφαρμόζονται 
στις περιπτώσεις αύτές. Κατά τόν ίδιο τρόπο, τό «καταπίστευμα» έφαρμοζόταν βά
σει τών κανόνων τής φυσικής δικαιοσύνης.

Έ τσι, μερικά χαρακτηριστικά πού διακρίνουν σήμερα τό άγγλικό καί τό άμερι- 
κανικό δίκαιο άπό πολλά άλλα νομικά συστήματα τού κόσμου πρέπει νά έξηγηθοΰν 
μέ ιστορικά αίτια, καί ιδίως άπ’ τό γεγονός δτι τό άγγλικό δίκαιο, πού ήταν τό πιό



560 Χάρολντ Τζ. Μπέρμαν

προχωρημένο άπ’ τά νομικά συστήματα τοΰ Μεσαίωνα, διατήρησε τή συνέχεια του, 
παρά τις πολλές μεταβολές, τόσο στήν ’Αγγλία δσο καί στήν ’Αμερική.

Τά παραδείγματα πού άνέφερα ήδη δείχνουν τή μεσαιωνική προέλευση της άγ- 
γλοαμερικανικής συνήθειας νά δικάζωνται δλες οί άστικές καί ποινικές υποθέσεις χω
ριστά (στά περισσότερα νομικά συστήματα, τδ θΰμα ενός αδικήματος μπορεί νά ά- 
σκήση τήν αστική του άπαίτηση ώς μέρος τής ποινικής διαδικασίας)' τής άγγλοα- 
μερικανικής συνήθειας νά δικάζουν οί ένορκοι στίς άστικές ύποθέσεις πού δέν άφο- 
ροΰν τήν φυσική δικαιοσύνη (στά περισσότερα νομικά συστήματα, οί ορκωτές δίκες 
αφορούν μόνο τίς ποινικές ύποθέσεις) * τής άγγλοαμερικανικής συνήθειας νά κατα- 
τάσσωνται τά άστικά αδικήματα σύμφωνα μέ ώρισμένους τύπους πού άναπτύχθηκαν 
διά μέσου των αιώνων στά δικαστήρια, δπως λ. χ. ή «άδικος έπίθεσις», ή «αμέ
λεια», κι’ έπίσης ή «φθορά ξένης Ιδιοκτησίας», ή «απάτη», ή «συκοφαντία» καί πολ
λά άλλα (στά περισσότερα νομικά συστήματα υπάρχουν άνάλογοι τύποι άδικημάτων, 
άλλά καθορίζονται άπ’ τή νομοθετική εξουσία σ’ έναν Ποινικό Κώδικα άντί ν’ άνα- 
πτύσσωνται ιστορικά άπό δικαστικές άποφάσεις)" καί τής άγγλοαμερικανικής άντι- 
λήψεως τοΰ καταπιστεύματος», πού έχει γίνει ένας άπ’ τούς σπουδαιότερους τρόπους 
μας γιά τήν μεταβίβαση ιδιοκτησίας σέ περίπτωση θανάτου, ή γιά τίς περιπτώσεις 
πού ένα άτομο —  λ. χ., ό διευθυντής μιας εταιρείας —  έχει τίς ύποχρεώσεις κατα
πιστευματοδόχου πρός όφελος άλλων (τά περισσότερα νομικά συστήματα δέν περιέ
χουν καμμιά γενική άρχή άντίστοιχη πρός έκείνη τοΰ άγγλοαμερικανικοΰ καταπι
στεύματος, παρ’ δλο πού περιλαμβάνουν διάφορες έννοιες, άντίστοιχες πρός μερικές 
άπ’ τίς λειτουργίες του).

Ή  πρόοδος τοΰ άγγλικοΰ νόμου τοΰ Μεσαίωνα ώφειλόταν έν μέρ.ει στην γρή
γορη συγκέντρωση τής πολιτικής καί νομικής έξουσίας στά χέρια τοΰ βασιλέως. 
Ώφειλόταν έπίσης στή γρήγορη άνάπτυξη στήν ’Αγγλία, ένός μή θρησκευτικοΰ νο- 
μικοΰ έπαγγέλματος, μέ δική του άνεξάρτητη οργάνωση καί δικές του παραδόσεις. 
Οί ’’Αγγλοι δικηγόροι ένώθηκαν στόν 14ο αίώνα σέ μιά μεσαιωνική συντεχνία, κι’ 
έγιναν μέλη άδελφάτων πού όνομάστηκαν Inns of Court, κι’ όπου έξασκοΰσαν τούς 
μαθητευομένους τους. ’Επί πλέον, οί δικασταί διορίζονταν καί διορίζονται άκόμα, τό
σο στήν ’Αγγλία δσο καί στήν ’Αμερική, άνάμεσα σ’ έκείνους πού διακρίνονται στή 
δικηγορική πρακτική.

Μέ τήν δημιουργία Ισχυρών μοναρχιών στήν Ευρώπη, τόν 16ο αίώνα, άσκήθη- 
κε μεγάλη πίεση σ’ δλες τίς δυτικές χώρες γιά τήν επιστροφή στό κλασικό ρωμαϊκό 
δίκαιο. Στήν ’Αγγλία, δμως, τό μεσαιωνικό δίκαιο είχε καθιερωθή σάν έθνικό δί
καιο, τό νομικό έπάγγελμα ήταν άρκετά κατωχυρωμένο, τό δικαστήρια ήταν πολύ 
έπαρκή, καί γενικά, τό ύπάρχον νομικό σύστημα ήταν δσο έπρεπε δρθολογιστικό 
κι’ εύέλικτο. ’Έτσι, ή ριζική νομική άλλαγή, πού πραγματοποιήθηκε στή Γερμα
νία, στή Γαλλία καί σ’ άλλα βασίλεια καί πριγκηπάτα, δέν ήταν άναγκαία ή δυ
νατή.

Οί Ά γγλοι μονάρχες τοΰ 16ου αίώνα καί τών άρχών τοΰ 17ου μπορούσαν νά 
έλέγχουν τά δικαστήρια, καί ιδίως τά δικαστήρια τής φυσικής δικαιοσύνης, σέ υπο
θέσεις πού άφοροΰσαν πολιτικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, ίδρυσαν ειδικά δικαστήρια 
μ’ έξαιρετικές δικαιοδοσίες, πού, δπως τά δικαστήρια τής φυσικής δικαιοσύνης, άντα- 
γωνίζονταν τά δικαστήρια τοΰ κοινοΰ δικαίου. Στόν 17ο αίώνα, στή μάχη γιά τό 
κοινοβουλευτικό προβάδισμα άπέναντι στόν βασιλέα, ένα σημαντικό τμήμα τών δι
καστών καί τών δικηγόρων ήταν μέ τό μέρος τοΰ Κοινοβουλίου, καί γνωστοί δικα- 
σταί διακήρυξαν δημοσία τή μεσαιων.κή άρχή πώς δ Βασιλεύς ύποτάσσεται στό Νό
μο, καί δέν είναι άνώτερός του. Μέ τόν τελικό θρίαμβο τοΰ Κοινοβουλίου, τά είδικά 
βασιλικά δικαστήρια διαλύθηκαν, κΓ ή δικαστική έξουσία, πού προηγουμένως έξαρ- 
τιόταν άπ’ τήν καλή θέληση τοΰ βασιλέως, άπέκτησε άνεξαρτησία καί ίσοβιότητα.
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Ετσι, οί Αγγλοι πού άποίκισαν τήν ’Αμερική ατό 17ο καί τόν 18ο αιώνα, 
εφεραν μαζί^ τους τή δυτική άντίληψη τής ύπεροχής τοΰ νόμου, δπως είχε Ινσωμα- 
τωθή στήν άγγλική ιστορική παράδοση. Κ ι’ όμως, ένα μεγάλο μέρος τοΰ άγγλικοΰ 
δίκαιου τοΰ 17ου αιώνα δέν ήταν εύκολο νά προσαρμοσθή στις συνθήκες τοΰ Νέου 
Κόσμου. Πολλά άπ’ τά προνόμια τών εύγενών γαιοκτημόνων δεν είχαν θέση στις 
κοινότητες τών άποίκων. ’Επίσης, ή σταθερότης τών οικογενειακών δεσμών καί 
τών σχέσεων Ιδιοκτησίας είχαν λιγώτερη σημασία στήν έρημη χώρα, άπ’ τήν ισό
τητα τών εύκαιριών. Εύτυχώς, ή ίδια ή άγγλική νομική θεωρία φρόντισε ώστε οί 
άποικοι νά μεταφέρουν στήν κοινωνία τους μόνο τούς νόμους έκείνους τής μητέρας - 
πατρίδας τους, πού ταίριαζαν στις καινούργιες τους συνθήκες. Τά άποικιακά δικα
στήρια κι’ οί νομοθεσίες μπορούσαν, λοιπόν, νά προβοΰν σέ ώρισμένες προσαρμογές. 
Σχετικά μέ τδ κληρονομικό δίκαιο, λ.χ., έπέτρεψαν σέ δλα τά παιδιά νά κληρονο
μούν τήν κτηματική περιουσία, κι’ δχι μόνο στον πρωτότοκο γιό, δπως στήν ’Αγ
γλία. ’Ή , σχετικά μέ τό νόμο τών άδικημάτων, άλλαξαν τήν άγγλική διάταξη, πώς 
είναι καθήκον τοΰ ιδιοκτήτη τών ζώων νά τά κρατάη μέσα σέ φράχτη, πράγμα πού 
δέν είχε νόημα στις άνοιχτές έκτάσεις τής ’Αμερικής. ’Έτσι, τό άμερικανικό δίκαιο 
χαρακτηρίστηκε έξ άρχής άπό νομοθετική καί δικαστική δημιουργικότητα.

Μά ή μητέρα - χώρα άρνήθηκε νά παραχωρήση στούς άποίκους δλα τά νομικά 
δικαιώματα τών ’'Αγγλων. Αύτό τό γεγονός, περισσότερο άπ’ δλα τ’ άλλα, προκά- 
λεσε τελικά τήν έπανάσταση έναντίον τοΰ Βρεταννικοΰ ζυγοΰ. Ή  ’Αμερικανική Δια- 
κήρυξη τής ’Ανεξαρτησίας τοΰ 1776 είναι κυρίως ένα κατάλογος τυραννικών κατα
χρήσεων έκ μέρους τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Γ ',  άδικιών πού ό Βασιλεύς είχε νομι
κά τό δικαίωμα νά διαπράξη εις βάρος τών άποικιακών ύπηκόων του, δχι δμως καί 
είς βάρος τών ύπηκόων τής ίδιας του τής χώρας. ’Έτσι, οί άποικοι κατηγόρησαν 
τον Βασιλέα πώς άνέστελλε νόμους πού είχαν ψηφίσει οί άποικιακές νομοθεσίες, 
άνάγκαζε τούς άποικιακούς δικαστάς νά έξαρτώνται άπ’ τή θέλησή του καί μόνο 
γιά τις άποδοχές τους, έδινε στούς στρατιωτικούς μεγαλύτερες έξουσίες άπ’ τις πολι
τικές άρχές, άρνιόταν νά έπιτρέψη τήν άντιπροσώπευση τών άποικιών στό Κοινο
βούλιο, καί στεροΰσε συχνά τούς άποίκους άπ’ τό εύεργέτημα τών όρκωτών δικαστη
ρίων. Ή  ’Αμερικανική Έπανάσταση ήταν, έν μέρει, μιά άπόσχιση τών άποικιών άπ’ 
τήν ’Αγγλία, γιά νά μπορέσουν οί άποικοι ν’ άπολαύσουν τά δικαιώματα τών «έλευ- 
θέρων ’Άγγλων». “Ομως, ή Αμερικανική ’Επανάσταση δέν κατέληξε άπλώς στήν 
καθιέρωση τοΰ άγγλικοΰ κυβερνητικού συστήματος στήν Αμερική. Οί δημοκρατικές 
ιδέες, σέ άντίθεση πρός τά άριστοκρατικά καί μοναρχικά χαρακτηριστικά τοΰ άγγλι- 
κοΰ συστήματος, εύνοοΰσαν μεγαλύτερη πολιτική ισότητα, ευρύτερη άντιπροσώπευση 
τοΰ λαοΰ στά πολιτειακά καί έθνικά νομοθετικά σώματα, μεγαλύτερη τοπική αυτο
νομία, καί περισσότερη έλευθερία τοΰ άτόμου άπέναντι στόν κυβερνητικό έλεγχο. 
Ή  κοινή γνώμη, ή θεά τής Γαλλικής Διαφωτίσεως, συναγωνιζόταν στήν Αμερική 
μέ τις συντηρητικώτερες άγγλικές παραδόσεις. Τελικά, οί Ηνωμένες Πολιτείες πρα
γματοποίησαν τή δική τους μοναδική μορφή πολιτικού συστήματος, πού άποτελεΐ 
συμβιβασμό άνάμεσα στις άγγλικές καί τις γαλλικές ιδέες.

Σημαντικό μέρος αύτοΰ τοΰ συμβιβασμού ήταν ή άποδοχή τοΰ άγγλικοΰ κοι- 
νοΰ δικαίου —  δηλαδή τών κανόνων πού έθεσαν τά άγγλικά δικαστήρια πριν άπ’ 
τήν ’Αμερικανική Έπανάσταση —  μαζί μέ μερικούς άγγλικούς θεσμούς. Γιά τις άρ- 
χικές δεκατρείς Πολιτείες τής Ατλαντικής άκτής, αυτό σήμαινε συνέχιση τών άποι- 
κιακών τους νομικών θεσμών καί θεωριών. Καθώς οί νέες Πολιτείες ιδρύονταν, στήν 
πορεία πρός δυσμός κατά μήκος τής άμερικανικής ήπείρου, τά συντάγματά τους προέ- 
βλεπαν δτι τό άγγλικό κοινό δίκαιο, δπως ύπήρχε τότε, θ’ άποτελοΰσε τή βάση τών 
δικαστικών τους λειτουργιών.

Στά πρώτα έβδομηνταπέντε χρόνια τής ιστορίας μας ώς έθνους, οί Αμερικανοί
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δικασταί, νομικοί καί νομοθέτες κατώρθωσαν ν’ Αναπτύξουν, άπ’ τό αγγλικό δίκαιο 
πού πήραν, ένα σύνολο νομικών θεσμών καί θεωριών πού άνχανακλοΰσαν χήν κοινω
νική ζωή τής νέας Αμερικανικής πολιχείας —  ένα ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό  δίκαιο. 
Θά προσπαθήσω ν’ άναφέρω συνοπτικά μερικά άπ’ χά κύρια χαρακτηριστικά αύχοΰ 
χού νέου Αμερικανικού νόμου, πού έπέζησαν άπ’ χόν 18ο καί χίς Αρχές χοΰ 19ου 
αιώνα ώς σήμερα.

Είδαμε πώς ένα σημαντικό χαρακχηρισχικά χοΰ Αγγλικού νόμου διά μέσου χών 
αιώνων ήχαν δ σπουδαίος ρόλος χής δικασχικής εξουσίας σχήν ανάπτυξη χής νομι
κής θεωρίας, ως επίσης χών δικηγόρων, πού έπεξεργάζονχαι χά θέμαχα γιά χήν 
έκδοση δικασχικών Αποφάσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δ ρόλος χής δικασχικής 
εξουσίας καί χού νομικού επαγγέλματος πήρε Ακόμα μεγαλύχερο βάρος. Έ ν μέρει, 
αύχό δφείλεχαι σχήν ύπαρξη γραπχών όμοσπονδιακών καί πολιχειακών συνχαγμάχων, 
πού θέχουν δρια σχήν εξουσία χών δμοσπονδιακών καί πολιχειακών νομοθεχικών σω- 
μάχων, καί είδ.κώχερα έγγυώνχαι μερικά πολιχικά δικαιώμαχα κι’ ελευθερίες. Ή  
ερμηνεία χών συνχαγμάχων αύχών άπόκειχαι, σέ χελευχαία Ανάλυση, σχά δικαστή
ρια. Στον 19ο αιώνα, άναπχύχθηκε σχήν ’Αμερική ή θεωρία πώς χά δικαστήρια δεν 
μπορούν νά επιτρέψουν χήν εφαρμογή καμμιάς νομοθετικής ή διοικητικής άποφά- 
σεως πού κρίνουν δτι παραβιάζει χά όμοσπονδιακά ή πολιτειακά συντάγματα.

’Επίσης, ή ύπαρξη ένός δμοσπονδιακού συστήματος, μέσα σχά όποιο οί μεμονω
μένες Πολιτείες έχουν μεγάλο ποσοστό Ανεξαρτησίας, κατέστησε Αναπόφευκτο νά 
παίζη ή δικαστική Ιξουσία έναν κρίσιμο ρόλο στή διατήρηση τής συνταγματικής 
ισορροπίας Ανάμεσα σχήν δμοσπονδιακή καί χήν πολιτειακή έξουσία. Ό  δμοσπονδια- 
κός χαρακτήρας είναι ένας άπ’ τούς βασικούς δρους τού Αμερικανικού δικαίου, πού 
εύθύς έξ Αρχής επηρέασε τήν Ανάπτυξη δλων χών πλευρών χοΰ συστήματος μας.

Έ πϊ πλέον, τό Αμερικανικό δίκαιο, άπ’ χίς Αρχές τού 19ου αιώνα, χαρακτη
ρίσθηκε Από έναν Ανώτερο βαθμό ευκαμψίας χών δικαστικών Αποφάσεων άπ’ δ,τι χό 
Αγγλικό δίκαιο σχή νεώχερη εποχή. Μολονότι δέχονται τήν Αγγλική θεωρία χοΰ σε
βασμού χής νομολογίας, δηλαδή χών προηγουμένων Αποφάσεων σέ Ανάλογες περιπτώ
σεις, χά Αμερικανικά δικαστήρια ύπήρξαν γενικά περισσότερο δημιουργικά σχήν I- 
πανερμηνεία προηγουμένων περιπτώσεων γιά χήν προσαρμογή τού δικαίου σχίς με
ταβαλλόμενες συνθήκες. ’Επίσης, χά Αμερικανικά δικαστήρια δέν δέχτηκαν τήν Αγ
γλική θεωρία πώς τό Ανώτατο δικαστήριο δέν μπορεί ποτέ ν’ άγνοήση χίς δικές 
του προηγούμενες Αποφάσεις. Τό ’Ανώτατο Δικαστήριο χών Ηνωμένων Πολιτειών, 
καθώς καί χά ’Ανώτερα Δικαστήρια χών διαφόρων Πολιτειών, έχουν διακηρύξει Α
πλά, σέ βρισμένες περιπτώσεις, πώς κάποια άπ’ τίς προηγούμενες Αποφάσεις τους ή
χαν έσφαλμένη καί δέν θ’ άκολουθηθή.

’Εξ Αλλου, χό Αμερικανικό δικηγορικό έπάγγελμα, Αν κι’ οί ιστορικές ρίζες 
του βρίσκονται σχά Αγγλικά Inns of Court, πού είχαν εκπαιδεύσει τούς μεγαλύτε
ρους ’Αμερικανούς δικηγόρους τής Αποικιακής έποχής, Ανέπτυξε τά δικά του χαρα
κτηριστικά. Τό σύστημα τής μαθητείας παραχώρησε βαθμιαία τή θέση του χόν 19ο 
αιώνα, σχήν πανεπιστημιακή νομική έκπαίδευση. Τήν ίδια έποχή, ή Νομική Σχολή 
ένός ’Αμερικανικού Πανεπιστημίου συγκροτείται ώς έπαγγελματική σχολή, καί δια
τηρεί στενές σχέσεις μέ τό δικηγορικό έπάγγελμα. Οί δικηγόροι μας ύπήρξαν πάν
τα πολυάριθμο., κι’ άπ’ τις τάξεις τους προήλθε ένα μεγάλο ποσοστό άπ’ τούς Προέ
δρους μας, τούς βουλευτάς, τούς Κυβερνήτες Πολιτειών κι’ Αλλα ήγεχικά πολιτικά 
πρόσωπα, εθνικά καί τοπικά. ’Επί πλέον, οί ήπειρωτικές διαστάσεις χής χώρας μας 
κι’ ή ποικίλη έθνική προέλευση τού λαού μας, δημιούργησαν μιά τάση προσφυγής 
στά δικαστήρια καί σχούς δικηγόρους γιά χήν έπίλυση χής πιο μεγάλης ποικιλίας 
οικονομικών, πολιτικών καί κοινωνικών προβλημάτων —  προβλημάτων πού, σέ πολ-
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λΕς χώρες, λύονται πιό συνοπτικά, άπ’ τούς ιδιώτες, άπό κυβερνητικούς ύπαλ-
λήλους η άπ’ τό έθιμο.

^Τέλος,^ στη «δημιουργική περίοδο τοΰ άμερικανικοΰ δικαίου», πού προηγήθηκε 
του ^Εμφυλίου Πολέμου τοΰ 1861 —  1865 τά δικαστήρια, οί δικηγόροι κι’ οί νο
μοδιδάσκαλοι αναμόρφωσαν καί συγχρόνισαν τις βασικές νομικές έννοιες τής Ιδιο
κτησίας, τής συμβάσεως, τής έταιρείας, τών άντικειμένων συναλλαγής, κι’ άλλων 
τομέων τοΰ δικαίου πού σχετίζονται μέ τήν οικονομία. Θάταν λάθος να Εσχυρισθή 
κανείς πως οί νομικοί κανόνες πού καταρτίσθηκαν έκείνη τήν έποχή ήταν «μοντέρ
νοι», μέ τήν έννοια πώς άνταποκρίνονται στις σημερινές μας άνάγκες. Πάντως δμως, 
πολλές άπ’ τις βασικές άντιλήψεις τής νομοθεσίας μας άπηλλάγησαν τότε άπ’ τις 
μεσαιωνικές έπιβιώσεις καί πήραν μιά μορφή πού τούς έπέτρεψε να χρησιμοποιη
θούν άποτελεσματικώτερα άπ’ τις γενεές πού έπακολούθησαν.

Έ τσι, πολλά άπ’ τά σημαντικά χαρακτηριστικά τοΰ άμερικανικοΰ νομικοΰ συ
στήματος, καθιερώθηκαν πριν άπ’ τή μεγάλη βιομηχανική έπέκταση πού άκολούθη- 
σε τόν ’Εμφύλιο Πόλεμο. Φυσικά, οί τεράστιες οικονομικές, πολ.τικές καί κοινωνι
κές μεταβολές τών τελευταίων εκατό έτών συνωδεύτηκαν άπό άντίστοιχες με
ταβολές στό νομικό μας σύστημα. Καθώς γινόμαστε μιά κυρίως βιομηχανική 
καί άστική κοινωνία, καθώς εμφανίστηκε ή «μεγάλη έπιχείρηση» κι’ όργανώθηκε 
ή έργασία, καθώς άναπτύχθηκαν οί συγκοινωνίες, γιά νά δημιουργήσουν μιά ήπει- 
ρωτική άγορά καί μιά ήπειρωτική κουλτούρα, καθώς δ πληθυσμός μας διπλασιάστη
κε καί τετραπλασιάστηκε, τό δίκαιό μας έγινε μοιραία πολύ πιό περίπλοκο, άλλά 
καί συγχρόνως πιό συστηματικό καί δρθολογιστικό. "Ομως, είναι δίκαιο νά λεχθή 
πώς οί βασικοί νομικοί μας θεσμοί καί άντιλήψεις προηγούνται αυτών τών μεγάλων 
μεταβολών. Κι’ άκόμα, πώς έξ αιτίας αυτοΰ τοΰ γεγονότος, μπορέσαμε ν’ άφομοιώ- 
σουμε τις μεταβολές πολύ πιό ειρηνικά καί άποτελεσματικά άπ’ δ,τι θά ήταν δυνα
τόν άλλιώς.

’Άν τό άμερικανικδ δίκαιο έξετασθή μέ τήν προοπτική όχτώ καί πλέον αιώ
νων, είναι φυσικό νά τονισθή δ δημιουργικός ρόλος τής δικαστ.κής εξουσίας καί τοΰ 
δικηγορικοΰ επαγγέλματος, κι’ οί γενικές άρχές τοΰ άστικοΰ δικαίου καί τών άτο- 
μικών δικα.ωμάτων. Μέ τήν προοπτική τών πιό πρόσφατων γενεών, δεσπόζουν οί 
παράγοντες τής νομοθετικής καί διοικητικής ρυθμίσεως τής ιδιωτικής δραστηριότη- 
τος. Στις δεκαετίες μετά τό 1920 καί μετά τό 1930, δταν ή δικαστική έξουσία ήταν 
συχνά εχθρική πρός τή νέα κοινωνική νομοθεσία, έγινε τής μόδας σέ πολλούς κύκλους 
νά κηρύσσεται ή άνάγκη ένός «διοικητικού κράτους», πού θά πραγματοποιούσε «κοι
νωνική δικαιοσύνη», χωρίς τήν άνάγκη τών πατροπαράδοτων νομικών διαδικασιών- 
"Ομως, ή πάροδος τοΰ χρόνου έδειξε πώς ή δικαστική δοκιμασία τών διοικητικών 
καί σωματειακών κανονισμών, βάσει εκείνων πού ϊσχυσαν γ ι’ άνάλογες προηγούμε
νες περιπτώσεις, παίζει γενικό ρόλο, δχι μόνο γιά τήν προστασία τών ιδιωτών έναν- 
τίον τών καταχρήσεων τών άρχών, άλλά καί γιά νά γίνωνται οί ίδιοι αυτοί οί κανο
νισμοί περισσότερο εφαρμόσιμοι. "Αλλωστε, υπάρχουν στη δικαστική παράδοση καί 
στό κοινό δίκαιο δρισμένες άξιες, πού μάς βοηθοΰν νά προβλέπωμε καί νά προλα
βαίνουμε τούς νεοβαρβαρισμούς τής Τεχνικής. Μιά άπ’ τις σπουδαιότερες άπ’ αύτές 
τις άξιες είναι ή ίδια ή παράδοση —  δηλαδή ή ζωτικότης τής ιστορικής πείρας, 
σάν άφετηρία γιά τή λύση τών προβλημάτων τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος.
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I I I  ΟΧΓΡΩΣΕΙΣ —  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΓΝΗΣ —  ΔΓΝΑΜΕΙΣ

Ή  πόλις τοΰ Μεσολογγίου, ώς είχεν έκπαλαι καί ώς έχει άκόμη καί σήμερον, 
δέν παρουσιάζει ούδέν φυσικόν δχυρωματικόν σημεϊον. Τό έδαφος είναι δμαλόν καί 
Ιπίπεδον εις άκτΐνα 3—4  χιλιομέτρων καί άνοικτόν προς τάς κατευθύνσεις τοΰ Αί- 
τωλικοΰ καί τοΰ Εύηνοχωρίου (Μποχώρι). Τό πρδς τήν ξηράν τμήμα τής χερσο
νήσου, έπ'ι τής όποιας εύρίσκεται ή πόλις, ήδη άπό τής εποχής τής Ιπαναστάσεως 
τοΰ Όρλώφ (1770), είχεν άσφαλισθή διά τίνος περιφερειακής τάφρου άπό θαλάσ
σης είς θάλασσαν, μήκους 1.750 μ. περίπου. Κατά τό έτος 1805, έπί Ά λή - Πασσά, 
επικειμένου Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, άνηγέρθη προμαχών είς τήν νησίδα Βασι- 
λάδι, ή οποία περιεβλήθη καί δι’ δχυρώματος, διότι άπετέλει τήν κλείδα τής λι- 
μνοθαλάσσης, είς τήν άνατολικήν πλευράν αυτής καί τό σπουδαιότερον ναυτικόν έ
ρεισμα τοΰ Μεσολογγίου άπό θαλάσσης.

Μετά τήν κήρυξιν τής Ιπαναστάσεως είς τό Μεσολόγγιον (20-5-1821), όπι
σθεν τής τάφρου άνηγέρθη προπέτασμα μετά τυφεκηθρών (πολεμίστρες). Είχε σχή
μα τόξου μέ τό κυρτόν μέρος έστραμμένον πρός τόν Ιχθρόν, με άποτέλεσμα νά δη- 
μιουργηθοΰν πολλαί, κατά τήν στρατιωτικήν όρολογίαν, «έξέχουσαι», δηλ. σημεία 
προεκτεινόμενα έξωθεν τοΰ προπετάσματος καί άποτελοΰντα τά άσθενή σημεία τής 
όχυρώσεως, μέ πλευρικήν άμυναν άτελή.

Μετά τήν καταστροφήν τοΰ Πέτα (4-7-1822), άπεφασίσθη ή πλήρης όχύρω- 
σις τής πόλεως, έκτελεσθεΐσα ύπό τήν έπίβλεψιν των ηγητόρων της ’Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου καί Μάρκου Μπότσαρη. Ουτω, κατά τάς παραμονάς τής πρώτης 
πολιορκίας (’Οκτώβριος 1822), ή πόλις έπροστατεύετο άπό τήν τάφρον, δηλαδή 
ένα χάνδακα βάθους 2 μ. καί πλάτους 2—2,5 μ. περίπου, ό όποιος διεχώριζε τό 
ψρούριον άπό τήν πεδιάδα. Ό  πυθμήν του κατά τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ έτους 
μετεβάλλετο είς μαλακόν καί λασπώδες υπόστρωμα συνέπεια των όμβριων ύδά- 
των, δυσκολοδιάβατον διά τόν Ιχθρόν. ’Όπισθεν τής τάφρου ήτο έν χαμηλόν περι
τείχισμα, άποτελοΰν τό άμυντικόν έργον, τό όποιον έσχηματίσθη κυρίως άπό τά 
έκ τής έκσκαφής τής τάφρου χώματα, άλλά καί έκ τής τοποθετήσεως, διά τό άμυν
τικόν έργον, λίθων, θάμνων, κορμών δένδρων καί πασσάλων διά τήν συγκράτησιν 
τών χωμάτων τοΰ τείχους, τό όποιον άπετέλει, ουτω, μωσαϊκόν δλικών.

Τό θέρος τοΰ 1823, μέ γενικόν Έπαρχον Δυτικής Ελλάδος τόν Κων) τΐνον 
Μεταξάν καί φροντιστήν τοΰ πολέμου τόν Μήτρον Δεληγιώργην, πατέρα τοΰ μετέ- 
πειτα πρωθυπουργοΰ, ή άνακαίνισις τοΰ δχυρώματος άνετέθη είς τόν έκ Χίου μη
χανικόν Μιχαήλ Κοκκίνην, μέ βοηθόν τόν Σταΰρον Κουτζούκην.

Ουτω, κατά τήν έναρξιν τής τελευταίας πολιορκίας (’Απρίλιος 1825), ή ά
μυνα τοΰ Μεσολογγίου εύρίσκετο είς άνεκτήν κατάστασιν. Τό προπέτασμα ύψώνετο 
είς 3 μ. περίπου μέ πάχος 1,5 μ. καί είχεν ένισχυθή πρός δυσμάς δι’ όχυρώσεως 
τής νησΐδος τοΰ Μαρμαρά, κειμένης περί τά 200 μ. έκεΐθεν τοΰ άκρου τής πόλεως. 
Τό συνολικόν μήκος τοΰ δχυρώματος ήτο 2.300 μ. περίπου καί περιέβαλλεν όλο τό 
χερσαΐον τμήμα τής πόλεως, ύποστηριζόμενον, περί τό κέντρον του, άπό δύο πύρ
γους. Καθ’ δλον τό μήκος τής διαδρομής του, είχον άνεγερθή σταδιακώς 23 προ-
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μαχώνες (ντάπιες), άλληλσΰποστηριζόμενοι πλευρικώς καί άποτελοΰντες θέσεις μά
χης διά τδ πεζικδν καί τδ πυροβολικόν.

Οί προμαχώνες είχον λάβει τιμητικώς τα δνόματα διαφόρων δπλαρχηγών ή 
φιλελλήνων, ήσαν δέ, άπδ Β.Δ. πρδς Ν.Α. οί έξης: 1) Σαχτούρη, 2) Κ. Μαυρο- 
μιχάλη, 3) Κοτιούσκου, 4) Γουλιέλμου Τέλλου, 5) Φραγκλίνου, 6) Νόρμαν, 7) 
Τοκέλυ, 8) Λ. Βύρωνος, 9) Ά ν. Μιαούλη, 10) Κουτσονίκα, 11) Ά δ. Κοραή, 12) 
Μ. Μπότσαρη, 13) Ιγνατίου Ούγγροβλαχίας, 14) Δ. Μακρή, 15) Κεραυνοβόλος,
16) Λουνέττας ή Γουλιέλμου τής Όράγγης, 17) Ρήγα, 18) Α. Κοκκώνη, 19) 
Μοντάλεμπεργκ, 20) Σέφιλντ, 2 ΐ)  Σκεντέρμπεη, 22) Κανάρη καί 23) Δρακούλη.

Έ κ  των άνωτέρω, δ προμαχών τής Λουνέττας, άνεγερθείς δαπάναις τοϋ "Αγ
γλου Φιλέλληνος Λόρδου Καρόλου Μούρραιη, άπετέλει τδ πλέον έπικίνδυνον ση- 
μεΐον τοΰ δχυρώματος, διότι ήτο μηνοειδές πρόφραγμα, κείμενον έξω άπδ τήν κυ
ρίαν άμυντικήν γραμμήν τοΰ φρουρίου.

Άρχομένης τής πολιορκίας, ή φρουρά τής πόλεως άπετελεΐτο άπδ 2.500 —  
3.000 άνδρας, πλήν δμως διά τής άφίξεως καί νέων ένισχύσεων, άνήλθε τελικώς, 
διαρκούσης τής πολιορκίας, εις 4.000 άνδρας, Ινισχυομένη άπδ έτέρους 1.000 πά- 
σης φύσεως δπλοφόρους, χωρικούς έκ τών πέριξ, κατοίκους τής πόλεως καί άλιεϊς. 
Πέραν τής μαχίμου ταύτης δυνάμεως, ή δποία άνήρχετο, άριθμητικώς, εις τδ 
προσήκον, διά τήν έπάνδρωσιν τοΰ φρουρίου, ύψος, είχον συγκεντρωθή έντδς τών 
τειχών πλέον τών 8.000 αμάχου πληθυσμοΰ, πολλοί τών οποίων είχον καταφύγει 
τελευταίως, φεύγοντες τήν προέλασιν τοΰ έχθροΰ. Ό  σημαντικδς αύτδς άριθμδς τών 
άμάχων άπετέλει, άπδ στρατηγικής άπόψεως, τήν άχίλλειον πτέρναν τοΰ δχυροΰ, 
διότι είχον άνάγκην νά τραφοΰν άπδ τάς περιωρισμένας ποσότητας τροφίμων τών 
στρατιωτικών άποθηκών.

Έ πί τών προμαχώνων τοΰ τείχους, είχον τοποθετηθή συνολικώς 48 πυροβόλα 
καί 4 βομβοβόλα καί είχον συσταθή, έντδς τής πόλεως, άποθήκαι πυρομαχικών καί 
φυσιγγιοδετεΐα.

Αί νησίδες τής λιμνοθαλάσσης τοΰ Μεσολογγίου καί Αίτωλικοΰ, αί δποΐαι συνε- 
πλήρωναν τδ άμυντικδν δίκτυον τής δχυράς θέσεως καί άπετέλουν τήν άπδ θαλάσ
σης άσπΐδα του, δεν είχον άξιόλογα άμυντικά στηρίγματα. Ή  άμυνα τών σπουδαιο- 
τέρων έξ αύτών είχεν ώς έξής :

α) Αίτωλικόν : Διέθετε μόνον ένα πλίθινον προμαχώνα μέ έξ μικρά καί πα- 
λαιά πυροβόλα, τά δποία ύπήρχον έκεΐ άπδ τήν πρώτην πολιορκίαν, β) Ντολμάς ή 
Παληόφουρνος: Διέθετεν άσήμαντα άμυντικά έργα, έπειδή δμως έκειτο πλησίον 
τοΰ Αίτωλικοΰ, ή άμυνα άμφοτέρων τών άνωτέρω θέσεων ήτο ένιαία. Ύπεστηρί- 
ζοντο άπδ 300 ένόπλους κατοίκους τοΰ Αίτωλικοΰ, γ) Βασιλάδι: Άπετέλει τήν 
κλείδα τής λιμνοθαλάσσης τοΰ Μεσολογγίου, δΓ δ καί ή άρχική δχύρωσίς του 
(1805) έβελτιώθη. Διέθετεν ήδη 14 πυροβόλα, ή δέ φρουρά του άνήρχετο μόνον 

είς 60 πεζούς καί 20 πυροβολητάς, δ) Κλείσοβα : Είχε 4 μικρά πυροβόλα, τοποθε
τημένα είς πρόχειρον προμαχώνα καί μερικά μετερίζια. Διέθετεν έπί πλέον δΓ άμυ
ναν τδν αύλόγυρον τοΰ έκκλησιδίου τής Α γίας Τριάδος, ώς καί τήν στέγην αύτοΰ. 
Ύπεστηρίζετο άπδ 100 τυφεκιοφόρους καί 20 πυροβολητάς, ε) Μαρμαράς ή Μαρ- 
μαροΰ: Διέθετε μικρδν προμαχώνα μέ (δλιγάριθμον φρουράν καί στ) Ά γ .  Σώζων 
(Σώστης), Κόμμα καί Προκοπανιστός. Ά παντα τά νησίδια ταΰτα ήσαν άνοχύρωτα, 

ώς έπίσης καί ή Τουρλίς, τδ παλαιδν άγκυροβόλιον τής Αιτωλίας, κείμενον νοτιώ- 
τερον δλων τών θέσεων, μέ μέτωπον πρδς τδν Πατραϊκδν κόλπον.

Τδ σύνολον τοΰ άμυντικοΰ αύτοΰ συγκροτήματος, δύναται νά έκτιμηθή ώς μέ
τριας στρατιωτικής άξίας, διότι θά ήτο δυνατόν, είς τινα σημεία, νά πλευροκοπηθή 
άπδ ένα άποφασιστικδν καί γνώστην τών πολεμικών τεχνικών έξελίξεων έχθρδν καί 
νά ύποστή ρήγματα άπδ κατάλληλον συγκέντρωσιν τών πυρών καλώς κατευθυνο-
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μενού πυροβολικού. Κατ’ άκολουθίαν των άνωτέρω, δέν είναι έξ ολοκλήρου παράδο
ξος, αν καί υπερβολικός, δ δοθείς άργότερον ύπδ τοΰ Ίμπραήμ χαρακτηρισμός ε?ς 
τδ οχύρωμα τοΰ Μεσολογγίου, δστις κατά Δεκέμβριον 1825, μετά 8μηνον πολιορκί
αν, έλοιδώρει τδν συναγωνιστήν του Κιουταχήν, διότι δέν είχε μέχρι τότε δυνηθή 
νά καταλάβη τδν «φράκτην» έκεΐνον. Πολύ γρήγορα δμως οί κομπασμοί του έσταμά- 
τησαν καί δ Ιγωϊσμός του ύπέστη μείωσιν, διότι μετ’ δλίγον διεπίστωσε καί δ ίδι
ος έκεΐνο τδ δποΐον δ Κιουταχής είχεν άνακαλύψει πολύ πρδ αύτοΰ, δτι δηλαδή τδν 
άσήμαντον αύτδν «φράκτην» είχον καταστήσει άπόρθητον άπδ τακτικής άπό- 
ψεως ή ευψυχία, ή γενναιότης, ή αυτοθυσία καί ή σταθερότης των πολιορκουμένων.

Κατά τήν άμυναν τοΰ Μεσολογγίου καί τής περιοχής του, κατά τήν δευτέραν 
πολιορκίαν καί τήν έξοδον, άπαντες μέχρι τοΰ τελευταίου πολεμιστοΰ καί τοΰ τε
λευταίου πολίτου (άνδρός, γυναικδς ή παιδός), ως καί οί φιλέλληνες, έπετέλεσαν 
είς τδ άκέραιον τδ καθήκον των, ύπερβάντες τά άνθρώπινα δρια τής ψυχικής καί 
σωματικής άντοχής. ’Ιδιαιτέρως δμως δέον νά μνημονευθοΰν οί κάτωθι, καθόσον 
άποτελοΰν τά κυριώτερα πρόσωπα, τά δποΐα συνέδεσαν τδ δνομά των μέ τήν επο
ποιίαν τοΰ Μεσολογγίου :

1) Γεώργιος Καραϊσκάκης (1782— 1827). Έ κ των κορυφαίων στρατηγών 
τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 μέ δξυτάτην στρατηγικήν ιδιοφυίαν, γεννηθείς έντδς 
σπηλαίου παρά τά σύνορα Στερεας καί Θεσσαλίας. Ά πδ τοΰ θέρους 1825 είχε διο- 
ρισθή άρχηγδς τών έξω τοΰ Μεσολογγίου Ελληνικών στρατευμάτων καί ένήργει 
διαρκώς έπιθέσεις άντιπερισπασμοΰ κατά τοΰ έχθροΰ (Μεσολόγγιον, ’Άγραφα, Βάλ
τον, Αστακόν κ .λ.π.). Άντεκαταστάθη άκαίρως τάς παραμονάς τής έξόδου, δτε 
λόγω σοβαράς άσθενείας του, (φυματίωσις), παρέμεινεν είς Πλάτανον Ναυπα- 
κτίας. Τδ θέρος τοΰ 1826, μετά τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου, διωρίσθη είς Ναύ- 
πλιον άρχιστράτηγος, διακριθείς έκτοτε δΓ άκατάβλητον δραστηριότητα είς τήν 
Στερεάν.

2) Άνδρέας Μιαούλης (1769— 1835), δ μεγάλος ναύαρχος τοΰ Άγώνος, έξ 
Έδρας, δ όποιος έφερε τδ κύριον βάρος τοΰ ναυτικοΰ άγώνος τής έπαναστάσεως τοΰ 
1821, ώς καί τής πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου άπδ θαλάσσης. Δίδων συνεχώς ναυ
μαχίας πρδς τδν εχθρόν, κατώρθωνε διά τοΰ στόλου νά έφοδιάζη τδ πολιορκούμενον 
Μεσολόγγιον μέ τρόφιμα, πυρομαχικά καί άλλα έφόδια. Ά πδ τής 3ης Απριλίου 
1826, δτε δέν ήδυνήθη νά διασπάση τον άποκλεισμόν, ή τύχη τοΰ Μεσολογγίου 
είχε κριθή. Παρά τήν δυσαναλογίαν τών ναυτικών δυνάμεων i  : 2 κατεκρίθη ύπό 
τινων, διότι δέν συνέχισε προσπάθειας νά διασπάση τδν άποκλεισμόν.

3) Κΐτσος Τζαβέλλας (1801— 1855) έκ Σουλίου. Έ κ τών άρχηγών τοΰ Με
σολογγίου. Κατά τήν πολιορκίαν άνέπτυξεν έξοχον δράσιν καί κατέστη δ ήρως τής 
Κλεισόβης. Κατά τήν έξοδον ήγήθη τής φάλαγγος όπισθοφυλακής.

4) Νότης Μπότσαρης (1759— 1841). Παλαίμαχος άρχηγδς τών Σουλιωτών, 
θειος τοΰ Μ. Μπότσαρη. Έ κ τών άρχηγών τοΰ άγώνος έν Μεσολογγίω, ήγηθείς 
μιας τών 3 φαλάγγων κατά τήν έξοδον.

5) Δημήτριος Μακρής (1770— 1841), δπλαρχηγδς τοΰ 1821, έκ Μεσολογ
γίου καί άρματολδς Αιτωλίας. Ώνομάσθη τδ 1823 στρατηγός. Κατά τήν πολιορ
κίαν τοΰ Μεσολογγίου έπολέμησε γενναίως, ύπερασπισθείς ήρωϊκώς τδν φέροντα τδ 
δνομά του προμαχώνα. Κατά τήν έξοδον ήγήθη μιας τών 3 φαλάγγων.

6) Κων) τίνος Μπότσαρης, δπλαρχηγδς έκ Σουλίου. Αδελφός τοΰ Μάρκου 
Μπότσαρη. ’Ολίγον πρδ τής έξόδου έγένετο άρχηγδς τών έξω τοΰ Μεσολογγίου 
στρατευμάτων, άντικαταστήσας τδν Γεώργιον Καραϊσκάκην.

7) Αθανάσιος Ραζη - Κότσικας (1798— 1826), έκ Μεσολογγίου, στρατηγός 
καί έκ τών άρχηγών τής πόλεως. Έ παιξε ρόλον κατά τήν δχύρωσιν τοΰ Μεσολογ
γίου. Έφονεύθη κατά τήν έξοδον, ώς διοικητής τμήματος.
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8) ’Ιωάννης Ραζη - Κότσικας, έκ Μεσολογγίου, στρατηγός, ύπαρχηγός της 
πόλεως, διακριθείς κατά τήν πολιορκίαν.

9) Γεώργιος Κΐτσος ή Κονταξής, στρατηγός έκ Πλεισιβίτσης Φιλιατών, Α
δελφός τής Κυρά - Βασιλικής, συζύγου τοϋ Ά λή - Πασσά. Κατά τήν πολιορκίαν 
τοϋ Μεσολογγίου ύπερήσπισε γενναίως τό δχυρόν τής Λουνέττας (Γουλιέλμου Ό - 
ράγγης).

10) Γρηγόριος Λιακατάς, έξ Άσπροποτάμου. Κατά τήν πολιορκίαν τοϋ Με
σολογγίου ύπερήσπισε τό Αίτωλικόν, ώς άρχηγός τής φρουράς τής νησΐδος τοϋ 
Ντολμά, ένθα καί έφονεύθη· ήρωϊκώς μαχόμενος τήν 28-2-1826.

11) ’Ιωσήφ έπίσκοπος Κοζύλης καί Ρωγών (1776— 1826). Θρησκευτικός άρ
χηγός τής πολιορκουμένης πόλεως. Συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν έμψύχωσιν των 
μαχητών, τούς όποιους έπεσκέπτετο είς τήν γραμμήν τοϋ πυρός. Προήδρευσε τοϋ 
Συμβουλίου, τό όποιον έλαβε τήν άπόφασιν τής έξόδου καί έκοινώνησεν άπαντας. 
Τπερήσπιζε τόν ’Ανεμόμυλον, ένθα ή πυριτιδαποθήκη, καί δπου έφονεύθη δι’ έκου- 
σίας άνατινάξεώς της.

12) ’Ιωάννης - ’Ιάκωβος Μάγερ (1798— 1826). ’Ονομαστός Φιλέλλην, 'Ελ
βετός, έκ τών ήρώων τοϋ Μεσολογγίου. Κατήλθε τό 1821 είς Μεσολόγγιον, ήσπά- 
σθη τό δρθόδοξον δόγμα, έγένετο πολίτης τοϋ Μεσολογγίου καί ήλθεν είς β' γά
μον μέ τήν ώραίαν Μεσολογγίτισσαν Άλτάναν Ίγγλέζου. "Ιδρυσε νοσοκομεϊον μέ 
διευθυντήν τόν Γερμανόν ιατρόν Ίωάννην Δανιήλ Έλστερ. Ή  δράσις του κορυφοϋ- 
ται άπό 1-1-1824, οτε ήρχισεν έκδίδων τήν έφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά», άπο- 
σεν ώς άξιωματικός είς τόν προμαχώνα τού Γουλιέλμου Τέλλου καί κατά τήν έξο- 
κληθείς ώς ό πατήρ τής Ελληνικής δημοσιογραφίας. Κατά τήν πολιορκίαν έπολέμη- 
δον έφονεύθη μετά τής συζύγου του καί τών δύο τέκνων του. Ουτω τό αίμα ενός 
Απογόνου τοϋ Γουλιέλμου Τέλλου, κατά ίδικήν του προφητικήν έκφρασιν, άνεμίχθη 
μέ τό αίμα τών ήρώων τοϋ Μεσολογγίου.

13) Παπαδιαμαντόπουλος ’Ιωάννης, προεστός έκ Πατρών, ήγετικόν μέλος τής 
Φιλικής Εταιρίας καί μέλος τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής, ή όποια είχεν άναλάβει 
τήν διοίκησή τής Δυτικής Στερεάς, άπό 12-4-1825. Τόν Φεβρουάριον 1826 έπε- 
σκέφθη τήν Ζάκυνθον, ίνα έπισπεύση Αποστολήν έφοδίων. ’Επιστρέψας, άπέθανεν ώς 
ήρως κατά τήν έξοδον.

14) Θεμελής Δημήτριος ( 1785 — 1826 ), έκ Πάτμου. Έ κ  τών δραστηριο- 
τέρων καί έπισημοτέρων Φιλικών. Άντεπροσώπευσε τήν Πάτμον είς τό Βουλευτι
κόν. Τήν 12-4-1826 μετέβη είς Μεσολόγγιον, ώς μέλος τής 3μελοϋς δίοικούσης ’Ε
πιτροπής, δπου καί έφονεύθη.

15) Κανναβός Γεώργιος - Λογοθέτης. Πολεμιστής καί πολιτικός έκ Ναυπα- 
κτίας. Τό 1822 έσχημάτισε μετ’ άλλων προεστών τήν γερουσίαν τοϋ Μεσολογγίου 
ύπό τόν Μαυροκορδάτον. Τό 1823 καί 1824 ήτο πληρεξούσιος ’Εθνικής Συνελεύ- 
σεως ’Άστρους καί Έπιδαύρου. Τήν 12-4-1726 άφίχθη είς Μεσολόγγιον καί παρέ- 
μεινεν έπί 7μηνον ώς μέλος Δίοικούσης ’Επιτροπής. Έστρατολόγησε καί έθεσεν ύπό 
τάς διαταγάς τοϋ Κώστα Μπότσαρη καί Γ. Καραϊσκάκη άνδρας, πρός βοήθειαν τοϋ 
Μεσολογγίου. Τά τέλη 1825 ήσθένησεν είς Μ. Σπήλαιον καί μετ’ όλίγον άπεβίω- 
σεν.

16) Σπυρομήλιος (Σπΰρος Μήλιος), (1800— 1880), έκ Χειμάρας. Μετά τοϋ 
Αδελφού του καί 250 Χειμαριωτών ύπερήσπισε τόν προμαχώνα τοϋ Μιαούλη, προα- 
χθείς είς στρατηγόν.

17) Λάμπρος Βέϊκος, όπλαρχηγός έκ Σουλίου. Είσήλθε μετά τών Ανδρών του 
είς Μεσολόγιγον μαχόμενος, κατ’ Ιούνιον 1825. ,Από Ίανουαρίου έως Μαρτίου 
1826 άπουσίαζεν είς Ύδραν πρός συγκέντρωσιν βοηθειών. Έπανελθών, μετέσχε τής 
έξόδου.
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18) Βαλτινός Γεωργάκης (1775— 1897). Ταξίαρχος έκ Βάλτου. Είσήλθε 
τήν 7-8-1825 καί άνέλαβε τήν διοίκησιν πυροβολαρχίας. Κατά τήν έξοδον εύρί- 
σκετο είς τήν πρωτοπορείαν.

19) Κασομούλης Νικόλαος (1790—1 8 7 2 ), έκ Σιατίστης. Χρονογράφος τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως. Έπολέμησε κατά τήν πολιορκίαν. ’’Εγραψε τδν όρκον. 
Συνέγραψεν τά «Στρατιωτικά Ενθυμήματα» είς τρεις τόμους.

20) Κόκκινης Μιχαήλ, μηχανικός έκ Χίου. Ό  κύριος έκτελεστής των άμυν- 
τικών έργων τοΰ Μεσολογγίου. Έλαβεν ένεργόν μέρος κατά τήν άμυναν τής πό- 
λεως καί έφονεύθη κατά τήν έξοδον, άκολουθών τό σώμα τοϋ Νότη Μπότσαρη.

21) Στουρνάρας Νικόλαος, όπλαρχηγός έξ ’Ακαρνανίας. Διεκρίθη κατά τήν 
πολιορκίαν καί έπεσε μαχάμενος κατά τήν έξοδον.

22) Δεληγκθργης Μήτρος (1775— 1860), έκ Μεσολογγίου. ’Από τοΰ 1824 
είχε διορισθή φροντιστής τοΰ πολέμου, έπιμεληθείς τής όχυρώσεως τής πόλεως. 
Κατά τήν πολιορκίαν ήτο διοικητής μοίρας πυροβολικοΰ.

23) Καψάλης Χρηστός (1751— 1826). Προεστός έκ Μεσολογγίου. Κατά τήν 
έξοδον έφονεύθη μετά των γυναικοπαιδών καί πολλών έχθρών, άνατινάξας τήν οι
κίαν του είς τόν άέρα.

24) Βλαχόπουλος ’Αλέξιος (1787— 1865), όπλαρχηγός έκ Νικοπόλεως Πρε- 
βέζης. Είσήλθεν είς τήν πόλιν, διασπάσας τόν έχθρικόν κλοιόν καί ένίσχυσε τήν 
φρουράν.

25) Βάλβης Παντελής, Σερεύς έκ Μεσολογγίου καί Φιλικός. Έλαβε μέρος είς 
ολας τάς πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου, άγωνιζόμενος, εύλογών καί έμπνέων. ’’Επε
σε κατά τήν έξοδον.

26) Βάλβης ’Ιωάννης (1798— 1884). Προύχων έκ Κατοχής ’Ακαρνανίας. 
’’Ελαβε μέρος κατά τούς άγώνας τοΰ Μεσολογγίου. Άπεβίωσεν είς Μεσολόγγι.

27) Χόρμοβας ή Χορμοβίτης Κων) τίνος. ’Αγωνιστής έκ Χορμόβου Β. ’Ηπεί
ρου. Άπεκλήθη καί Ααγουμιντζής, διότι λόγω τής ειδικότητάς του έχρησιμοποιήθη 
διά τήν ύπονόμευσιν διαφόρων άμυντικών έργων.

28) Σωτηρόπουλος Παναγιώτης. Διετέλεσε διοικητής τής φρουράς τής Κλει- 
σόβης, διακριθείς κατά τάς έπιθέσεις τών Τουρκοαιγυπτίων.

29) Χατζηπέτρος Χριστόδουλος (1794-—1869). Στρατηγός έξ Άσπροποτάμου. 
Έγένετο φρούραρχος Κλεισόβης καί κατά τήν έξοδον διέσπασεν έχθρικάς γραμμάς.

30) ’Αναστάσιος Παπαλουκάς ή Ζορμπδς. Διετέλεσε φρούραρχος τοΰ Βασι- 
λαδίου. Διεκρίθη κατά τήν άμυνάν του, φονευθείς κατά τήν κατάληψίν του.

31) Πεταλούδης Σπυρίδων, στρατηγός. ’Αρχηγός τής φρουράς τοΰ Βασιλα- 
δίου. Διεκρίθη κατά τήν άμυνάν του, φονευθείς κατά τήν κατάληψίν του.

32) Ραζής Σπΰρος. ’Αστυνόμος τοΰ Βασιλαδίου. Διεκρίθη κατά τήν άμυνάν 
του καί έφονεύθη κατά τήν τελευταίαν μάχην.

33) Γιακουμόζι Πασχάλης. ’Ιταλός Φιλέλλην. Διοικητής τοΰ πυροβολικοΰ τοΰ 
Βασιλαδίου, φονευθείς κατά τήν τελευταίαν μάχην.

(  Συνεχίζεται)



—  ΑΡΠΑΞΕ τήν τσάντα άπό την Στέλλα Κοντονίκα, έτών 41, κατά τής 
όποιας έπετέθη, στη διασταύρωση των δδών Γ ' Σεπτεμβρίου —  Σολωμοΰ, δ Κ. Λυ- 
σάρης, έτών 20, δ δποΐος κατεδιώχθη καί συνελήφθη άπδ ’Αστυφύλακες. Κατε- 
δικάσθη σέ 4μηνο φυλάκιση.

—  ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ «Μίλς», ένα μαχαίρι καί κομμουνιστικά έντυπα κατεΐ- 
χεν δ I. Κυριαζούδης, έτών 48, ύπάλληλος διΟλιστηρίων, δ δποΐος συνελήφθη στό 
σπίτι του, έπί τής δδοΰ ’Αρεοπαγίτου 37.

-— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ήρ. Καράγιωργας συνελήφθη από τήν Γενική ’Ασφά
λεια, γιατί έκανε 17 διαρρήξεις στην ’Αθήνα, Αιγάλεω καί Πειραιά.

—  ΕΠΕΤΕΘΗ κατά τοΰ ’Αστυφύλακα Π. Μανωλοπούλου, δ συλληφθείς Παν. 
Καζανάς, δ δποΐος μάλιστα έπεχείρησε νά τραυματίση τόν άστυνομικδ μέ μαχαίρι, 
έπί πλέον δέ έξύβρισε τόν Βασιλέα, τη Βασίλισσα καί τόν ί'διον, έπειδή τοΰ συνέστη
σε νά μη σπάζη τά ποτήρια καί τά πιάτα στήν ταβέρνα τής δδοΰ Περικλέους 57.

—  ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ τόν Ά θ. Λιδση καί έξύβρισε τόν Χωροφύλακα πού έπε
χείρησε νά τόν συλλάβη, στό χωριό Χασιά, ό Ίσίδ. Μπουραίτης, έργάτης. Συνε
λήφθη.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ πορτοφολίων Στ. Γλαυκίδης συνελήφθη στό γήπεδο ΠΑΟ, 
ένώ άπεπειράτο νά άφαιρέση τό πορτοφόλι τοΰ Γ. Παπαγεωργίου. 'Ομολόγησε 3 
άλλες κλοπές μέ 12.500 δρχ.

—  ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ έκκλησιών Π. Τσιτσιρίδης, Ν. Σαντζάκης καί Π. Λυκο- 
γιάννης συνελήφθησαν άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, οί όποιοι δμολόγησαν 
δτι διέπραξαν τρεις κλοπές σέ έκκλησίες.

—- Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Κ. Καουλάκος συνελήφθη γιατί έκλεψε άπό τό σπίτι τοΰ 
γιατροΰ Χρ. Άποστολίδη, όδός Δεριγνύ 14, 30 λίρες καί 4.000 δραχμές. Ό  ίδιος 
κλέπτης δμολόγησε δτι άπεπειράθη νά διαρρήξη 4 διαμερίσματα.

—  ΓΙΑ Π ΕΡΙΎ Β ΡΙΣΗ  άρχής καί άπειλές συνελήφθη δ Ν. Τερωνυμάκης, 
καφεπώλης, γιατί δταν οί άστυνομικοί συνέλαβαν πρός έλεγχο θαμώνες τοΰ καφε
νείου του, έπί τής δδοΰ Γρ. Αυξεντίου 67, πού έστεροΰντο ταυτοτήτων, είπε: «Δές 
Κράτος, δές τί γίνεται. Νά είχα ένα περίστροφο».

—  ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΗ προπαγάνδα ένεργοΰσε δ συλληφθείς στό Μενίδι Α. 
Πατικανός. Παρεπέμφθη στό στρατοδικείο1.

—  ΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ συνελήφθη στή Γλυφάδα δ Γ. Χρηστάκος, έτών 21, 
διευθυντής τής πανσιόν «Μιμόζα». Κατηγορεΐται δτι έξέδιδε νέες.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Γ. Τροχάνης, παλαιοπώλης, συνελήφθη στόν Πειραιά, για
τί διέπραξε δύο κλοπές σέ σπίτια, άπό δπου πήρε άντικείμενα, άξίας 14.000 δρχ.

—  ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ αυτοκινήτου φορτηγού Βασ. Νικολαΐδης καί Δ. Τσουλού- 
χας συνελήφθησαν. Τό αύτοκίνητο, τό δποΐον άνήκε είς τήν Δήμητρα Άναστασο- 
πούλου, προσεπάθησαν νά πουλήσουν, άφοΰ άλλαξαν τούς άριθμούς πλαισίου καί 
μηχανής.
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—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Α. Μαυρογένης συνελήφθη αχό 24 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών— 
Σουνίου, διότι έκλεψε πανταλόνι μέ 948 δρχ. άπό τό Ι.Χ. 214571 τοΰ Κ. Μιχαλο- 
πούλου.

—  ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ άπδ την τσέπη του κατήγγειλε τον φίλο του Κ. Κωστόπουλο, 
ό Κλ. Μπαζούκας. Ή  κλοπή έγινε δταν τό θϋμα είχε μεθύσει.

— ΔΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ συναλλάγματος συνελήφθη δ Χουσείν Όγλοΰ Μουσ- 
μέλ άπδ τα όργανα υπηρεσίας έλέγχου διαβατηρίων Πυθίου Άλεξανδρουπόλεως.

— ΓΙΑ ΕΞΓΒΡΙΣΗ άστυνομικών συνελήφθη ή κομμουνίστρια ’Αγγελική Μπε- 
βεράτου.

—  270 ΠΙΣΤΟΛΙΑ τύπου «Μπερέτα» άπεπειράθη να έξαγάγη στην Τουρ
κία δ Σύρος Ά λή Μπουχάρα, έτών 27. Τά πιστόλια είχε κρύψει καταλλήλως στο 
αυτοκίνητό του καί συνελήφθη άπό τούς τελωνειακούς ύπαλλήλους τής Νέας Γε- 
φύρας Έβρου. Ό  Σύρος μπήκε στην Ελλάδα, μέσω Πειραιώς, είχε δέ δύο διαβα
τήρια, τά δποΐα χρησιμοποιούσε άναλόγως.

—  ΤΓΧΗΡΑ παίγνια (ζάρια) έπαιζαν οί συλληφθέντες, στην δδδ Ναυάρχου 
’Αποστόλου 2 (Ψυρρή) ,Ε. Όρφανουδάκης, Δ. Ντόκας, Σπ. Σπυρόπουλος, Παν. 
Ζαζώνης, Κων. Σιδερογιάννης, Θ. Γκίκας, Σάβ. Γιαννακόπουλος, Κ. Βλασταρίδης, 
Ά χ . Γενεδέλης, Ά ν . Καοαμπάτης, Β. Παπαθανασίου, I. Τζαννάτος καί Κ. Μίστρας.

—  ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ ναρκωτικών Στ. Παπακώστας, Γ. Γεωργιάδης, Ν. 
Μπουρλάκης, Χαρ. Χριστόπουλος, Πέτρ. ’Αντωνίου, ’Ιωάν. Λαζαρίδης, συνελήφθη- 
σαν ύπό τής Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών. Καταζητούνται καί οί Χρ. Μάρκου καί 
Κ. Γεωργιόπουλος, καλλιεργηταί ινδικής καννάβεως.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Α. Γκέγκελος συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω στο κατάστημα τού 
Θ. Σιάκρη, έπί τής δδού ’Αθηνών 36, νά άφαιρή χρήματα. Διεπιστώθη δτι δ συλ- 
ληφθείς, ύπό τό πρόσχημα τής χρήσεως τού τηλεφώνου, έμπαινε στά καταστήματα 
καί διέπραττε κλοπές. Έ ν συνόλω, διά τής μεθόδου ταύτης, είχε άφαιρέσει 20.000 
δραχμές.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Γ. Γερογιάννης, στην πλατεία Όμονοίας, άφήρεσε τήν 
τσάντα τής Μαρίας ’Αργυρίου μέ 4.000 δραχμές.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Μαρ. Παπαδάκης, συνελήφθη γιατί είχε διαπράξει τρεις 
κλοπές πορτοφολίων.

—  Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Ν. Πούλης συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια Πειραιώς, 
γιατί έξαπάτησε 4 άτομα καί άπέσπασε διάφορα χρηματικά ποσά μέ ψευδή ύπό- 
σχεση δτι θά τά ναυτολογήση.

—  Ο ΣΑΤΓΡΟΣ ’Αχ. Γκίγκελος συνελήφθη γιατί άποπλάνησε 8ετή άνε- 
ψιά του καί τής μετέδωσε άφροδίσιο νόσημα.

—  ΣΓΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ή ’Ασημίνα Κωστοπούλου, έτών 20, καλλιτέχνις, I. 
Κωστόπουλος, εξάδελφος τής καλλιτέχνιδος, Γ. Κωστόπουλος καί Δαν. Χαραλαμπά- 
κης, διότι κατελήφθησαν διασκεδάζοντες μέ τρεις άνήλικες μαθήτριες Γυμνασίου, 
τις Κ.Κ., έτών 13, Ι.Ξ., έτών 14 καί Α.Κ., έτών 14, οί όποιες έπείσθησαν άπό τήν 
’Ασημίνα Κωστοπούλου καί έγκατέλειψαν τά μαθητικά θρανία, δδηγηθεΐσες στήν 
’Αθήνα γιά νά κάνουν μεγάλη ζωή.

—  ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ άνηλίκων κορασίδων άνεκαλύφθη στήν Πάτρα, τό όποιο 
διηυθύνετο ύπό τής 17έτιδος Φωτεινής Τσουραπά.

—  Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Σ. Τσίγκος, έτών 25, καταζητούμενος γιά κλοπές, συνελή
φθη στήν όδό Πειραιώς νά φορή παράνομα στολή άξιωματικού τοΰ ’Εμπορικού 
Ναυτικού.

—  Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ διά τής μεθόδου τοΰ μεσάζοντος Εύθ. Μάκας, έτών 35, 
συνελήφθη, γιατί ύποσχόμενος διορισμούς, μεταθέσεις, κλπ., δημοσίων ύπαλλήλων, 
άπέσπασε μέχρι σήμερον 20.000 δραχμές. Παρεπέμφθη είς τόν Εισαγγελέα.

Ν.Α.



(Συν*χ«α Αϊτό τό προηγοόμΛν*)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνώ ν κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Σ ταματιάδου ’Ε π α μ ε ινώ νδο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Όδεμησίου 8, κοντά στό Γυμναστήριο τής Καισαριανής.
Ό  Επαμεινώνδας Σταματιάδης, δημοσιογράφος καί λόγιος (1835— 1901) έδη- 

μοσιογράφησε στήν Κων) λι καί Αθήνα μέχρι τό 1875, διετέλεσεν επόπτης τής 
Παιδείας στήν Σάμο. ’Έγραψεν: «Ιστορία τής άλώσεως τοΰ Βυζαντίου ύπό τών 
Φράγκων» κ.ά. Πέθανε στήν Σμύρνη δπου μετέβη, δταν άπελύθη.

Σ τά ν χ ω π  Λ έσ τερ .
Πάροδος τοΰ τέρματος τής όδοΰ Φωτομάρα 95, κοντά στήν ’Αρμένική Ευαγ

γελική Σχολή τοΰ Δουργουτίου.
Ό  Λέστερ Στάνχωπ, ’Άγγλος συνταγματάρχης, κατήλθε στήν Ελλάδα μαζί 

μέ τον Βύρωνα (1823), ώς έκπρόσωπος τοΰ Φιλελληνικοΰ Κομιτάτου τοΰ Λονδίνου 
καί μέ ένέργειές του έπέτυχε τήν εκδοσι στό Μεσολόγγι τής έφημερίδος «Ελληνικά 
Χρονικά» καί στήν ’Αθήνα τής «Έφημερίδος τών ’Αθηνών» (1824-1826), μέ τις 
όποιες ύπεστήριξεν ένθέρμως τόν έθνικόν άγώνα τών Ελλήνων.

Σ τα σ ίν ο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Παυσανίου 7, κοντά στον «“Αγιο Σπυρίδωνα» τοΰ Παγκρα

τίου.
Στόν Στασίνο, άρχαΐον έπικό ποιητή τοΰ όμηρικοΰ κύκλου, άποδίδεται μεγάλο 

επικό ποίημα, τά «Κύπρια ’Έπη», τοΰ όποιου διεσώθησαν δλίγα άποσπάσματα. Τό 
ποίημα αυτό, άπετέλει, μάλλον, εισαγωγήν στήν «Ίλιάδα», άφοΰ επραγματεύετο 
τά τής αρπαγής τής Ελένης καί τά πρό τής δργής τοΰ Άχιλλέως.

Σ ταυ ρίδου . Μετωνομάσθη εις Α ίγύ π το υ .

Σ ταυροδρομιού.
Πάροδος τοΰ τέρματος τής δδοΰ Κρίσσης, στό τέρμα τών λεωφορείων τής “Ανω 

Κυψέλης.
«Σταυροδρόμιον» είναι ή ελληνική δνομασία τής έπί λόφου καί άνω τής συν

οικίας τοΰ Γαλατά, στήν Κων) πολι, έκτεινομένης μεγάλης καί πλούσιας συνοικίας
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της πόλεως. ’Ονομάζεται δέ «σταυροδρόμιον» έπειδή ή διασχίζουσα τήν συνοικίαν 
αυτήν κεντρική δδός, διασταυροΰται πρδς δλες τις δδούς, μέ τΙς δποΐες έπικοινω- 
νοϋν μεταξύ των οΐ έκατέρωθεν αυτής συνοικίες.

Σταυροπούλου Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής δδοΰ 'Αγίου Μελετίου 86.
'Ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, ’Αθηναίος δικηγόρος, διετέλεσε δημοτικός σύμ

βουλος ’Αθηνών.
Σταύρου Γεωργίου. Βλέπε Γεωργίου Σταύρου.
Στειρίας.
Πάροδος τής δδοΰ Παπαδιαμαντοπούλου, κοντά στήν άρχή τής λεωφόρου Πα- 

πάγου.
Πρόκειται περί άρχαίου δήμου τής ’Αττικής, τής Πανδωνίδος φυλής, πού βρι

σκόταν μεταξύ Βραυρώνος (σήμερα Βραώνα) καί Πρασιών (σήμερα Πόρτο - Ρά- 
φ τη).

Στειριέων.
Πάροδος τής δδοΰ Άκταίου 40, στο «θησεΐον».
Πρόκειται για τούς κατοίκους τής άρχαίας πόλεως τής ’Αττικής Στείρες, πού 

βρισκόταν στή σημερινή θέσι τής μονής τοΰ Όσιου Λουκά.
Στενή μάχου.
Πάροδος τής δδοΰ Αύλώνος, στον «"Αγιο Μελέτιο» τών Σεπολίων.
Ή  Στενήμαχος, πόλις τής Ν.Δ. Βουλγαρίας, κοντά στήν Φιλιππούπολι, ίδρύθη 

κατά τήν άρχαιότητα άπδ "Ελληνες άποίκους. Μέχρι τών διωγμών τοΰ 1906 ή 
Στενήμαχος ήτο κατά πλειοψηφίαν ελληνική πόλις. Έκτοτε ήρχισεν ή παρακμή 
καί τδ 1919, μέ τήν συνθήκη τοΰ Νεϊγύ, Ιγινεν άναγκαστική μετανάστευσις τών 
'Ελλήνων κατοίκων της. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στδ Αιγάλεω και τήν ’Άνω 
Σμύρνη).

Στέντορος.
Πάροδος τής δδοΰ Ίφικράτους 59, στον «Βύρωνα».
Ό  Στέντωρ, ήρωας τής ’Αρκαδίας, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, μετέσχε τής 

Τρωικής έκστρατείας καί εγινε περιώνυμος γιά τήν δύναμι τής φωνής του, ή δποία 
ίσοδυνάμει μέ τήν φωνή πενήντα άνδρών. Λέγεται δτι κατά γενόμενον διαγωνισμόν 
μεγαλοφωνίας μεταξύ τοΰ Στέντορος καί τοΰ Έρμοΰ, δ Στέντωρ άπέθανεν έκ συγ
κοπής στήν προσπάθειά του νά νικήση τδν θεό.

Στενών Πόρτας.
Πάροδος τής δδοΰ Διοχάρους 15.
Πρόκειται γιά στενή δίοδο μεταξύ δύο βουνών τής Ν.Δ. Μακεδονίας, πού κα- 

τελήφθη, ύστερα άπδ σφοδρή μάχη, άπδ τδν έλληνικδ στρατό τδ 1912.
Στεφανόπολι.
Πάροδος τής δδοΰ Ά γ . ’Αναργύρων 24, στδ «Γαλάτσι».
’Οφείλει τήν δνομασία στήν δμώνυμη έλληνική οικογένεια τής Μάνης, μέλη 

τής δποίας τδν ΙΖ ' αιώνα κατέφυγον στήν Κορσική, δπου, ύστερα άπδ πολλές πε
ριπέτειες, έγκατεστάθησαν τελικά τδ 1768 στδ Καργκέζε, κοντά στδ Αϊάκιον, δπου 
καί εύρίσκονται σήμερα άπόγονοί των, άποτελοΰντες ιδιαιτέραν έλληνικήν παροικίαν.

Στεφάνου Βυζαντίου. Βλέπε Βυζαντίου Στεφάνου.
( Συνεχίζεται)
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Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ !

'Υπό τοΟ χ. Ν. Α.

—  ΠΗΡΕ φωτιά τδ ύπ’ άριθ. 3055 αυτοκίνητο πού τδ δδηγοΰσε ή Ελένη Δα- 
σκαλοπούλου, στην δδδν Αμερικής. Έ παθε ζημιές δραχ. 20.000.

—  ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Χρ. Κανταρτζής, δδηγός ϊ .  X. 26293 καί Παρ. Γεωρ- 
γιάδης, επιβάτης, δταν τδ I. X. στδ 8 χιλμ. της δδοΰ Βέροιας -—- Θεσσαλονίκης, 
συνεκρούσθη με τδ Δ. X. 91235 πούλμαν, μέ δδηγδ τδν Χρηστό Τζίλια.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Ελευθερίου, δδηγδς I. X. 101804 καί τραυματισμένοι 4 
επιβάτες του, οί Κ. Δημάκος, ΑΕκ. Δημάκου, Ε. Δημάκου καί Δήμητρα Δημάκου, 
όταν τδ όχημα, στδ 61 χιλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών —  Σουνίου, παρεξέκλινε τής πο
ρείας του καί προσέκρουσε σέ βράχο.

—  ΔΙΕΜΕΛΙΣΘΗΣΑΝ δύο μαθηταί Γυμνασίου, 14 έτών, οί I. Τασούλης καί 
Δ. Κονάρας, τούς δποίους παρέσυρε στδ 61 χιλμ. τής δδοΰ Μαντουδίου —  Αίμνης 
Εύβοιας, τδ 108066 φορτηγό. Εύθύνονται τα θύματα, γιατί άλλαξαν διάδρομο μέ 
τά ποδήλατα, ενώ βρίσκονταν κοντά στδ φορτηγό.

—  ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Χαρ. Καρακαλτζής καί Π. Γεωργιάδης, έπιβάτες τοΰ 
262931 I. X., δταν τοΰτο συνεκρούσθη, στην δδδν Βέροιας —  Θεσσαλονίκης, μέ τδ 
91335 λεωφορείο. Ό  δδηγδς τοΰ λεωφορείου Χρ. Τσίλιας έτραυματίσθη.

—  ΝΕΚΡΑ ή Εύθυμία Μπουλούμη, πεζός, τήν δποία παρέσυρε κοντά στδ 
χωριδ Περίστασις Κατερίνης, τδ Δ. X. 64742 φορτηγό, μέ δδηγδ τδν Χαρ. Βέντο.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ά θ. Ρίτσας καί τραυματισμένη ή σύζυγός του Σοφία, έπιβά
τες Ι .Χ ., τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Δ. Δήμας, δταν τοΰτο παρά τδ 11 χλμ. τής δδοΰ 
Νεράιδας —  Παραμυθίας άνετράπη.

—  ΝΕΚΡΟΙ 4, οί Δέσποινα Μουρτζούκου, Σπύρ. Μουρτζοΰκος, Άντωνάκης 
Μουρτζοΰκος, έτών 3 καί Ν. Μουρτζοΰκος, δδηγδς τοΰ I. X. 212496, δταν τδ 
όχημα, στδ 28 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών —  Κορίνθου, έπεσε άπδ γέφυρα σέ βάραθρο 
10 μέτρων.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Ήλ. Δεληγιάννης, τδν δποΐο παρέσυρε, στδ 37 χλμ. τής δδοΰ 
Λαρίσης —  Θεσσαλονίκης, φορτηγδ αύτοκίνητο.

—  ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί ’Αστυφύλακες Κ. Βασιλάκης, δδηγδς μοτοσυκλέτ- 
τας καί Διον. Παρασκευόπουλος, συνεπιβαίνων, δταν ή μοτοσυκλέττα άνετράπη στδν 
περιφερειακδ δρόμο τής Άκροπόλεως.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ I. Δρούβαλης, τδν όποιον παρέσυρε στήν δδδ Πειραιώς τδ I. 
X. 209353, τδ δποΐο έν συνεχεία προσέκρουσεν έπί τοΰ τοίχου τοΰ ύπ’ άριθ. 226 
κτιρίου τής δδοΰ, μέ άποτέλεσμα τδν τραυματισμδ τοΰ δδηγοΰ Ραϋμδντ ’Άντελ καί 
τοΰ έπιβάτου Ίωάννου Καληγέρη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Βασ. Σουρίδης, τδν δποΐο παρέσυρε τρίκυκλο, μέ δδηγδ τδν 
Σπ. Κουτσογιώργο, στδ Αέχοβο Φλωρίνης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Ραπτόπουλος, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐον άνετράπη 
στδ 90 χλμ. τής δδοΰ Άλεξανδρουπόλεως ·— Φερρών.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Χρ. Λίλης, δ δποΐος, έργαζόμενος στδ φράγμα Πηνειοΰ, παρε- 
σύρθη άπδ φορτηγό, πού τδ δδηγοΰσε δ θ .  Σταύρου.
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—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα, δ Γ. Σπυρόπουλος, μαθητής, έτών 10, 
τδν όποιο παρέσυρε αύτοκίνητο, μέ δδηγδ τον Μ. Λούμπη, στδν Πύργο.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Πάρις Μπουρλιάσκος καί τραυματισμένοι τέσσαρες, ή Ελένη 
Μπουρλιάσκου, Καίτη, Σεϊτανάκη, Νικ. Βακαλόπουλος καί Εύγ. Άρμάος, δδηγδς 
τοΰ I. X. 253154, τό δποΐο, λόγω ύπερβολικής ταχύτητος καί άδεξιότητος τοΰ οδη
γού, συνεκρούσθη στή διασταύρωση των δδών Χίου καί Ηλιουπόλεως μέ τό Δ. X. 
λεωφορείο 41080, τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Γ. Γαβαλάς.

■— ΝΕΚΡΟΣ δ δετής Δ. Μπαντούνης, τδν δποΐο παρέσυρε στην διασταύρωση 
των δδών Γιαννιτσών καί ’Αριστοβούλου, στο Περιστέρι, φορτηγό, τδ δποΐο ανέπτυξε 
ταχύτητα καί έξηφανίσθη. Ή  Τροχαία ενεργεί γιά την άνακάλυψή του.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, οι Άνδρ. Τσολάκας, Ξεν. Τριαντάφυλλος, καί 
Δ. Κωνσταντίνου, έπιβάται δικύκλων, στην τριπλή καραμπόλα πού έγινε στήν πα
ραλιακή λεωφόρο Φαλήρου, κοντά στδν “Αγιο Κοσμά, δπου τδ Ι.Χ. 95078, μέ 
δδηγδ τδν Γ. Εύφραιμίδη, έπέπεσε άλληλοδιαδόχως κατά τοΰ 63666 δικύκλου καί 
ένδς τών μοτοποδηλάτων, χωρίς άριθμό.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Γ. Μαλιαράκης, δδηγδς μοτοποδηλά
του, τδ δποΐο συνεκρούσθη στή διασταύρωση τών δδών Π. Ράλλη καί Μούγλων μέ 
τδ Ι.Χ. 64057 αύτοκίνητο, πού τδ δδηγοΰσε δ Άνδρ. Μαρασλής.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ ’Αμερικανός σμηνίτης Σ. Σιμάνωφ, δδηγδς «Βέσπας», δταν 
αύτη συνεκρούσθη μέ τδ φορτηγό Δ.Χ. 120084, τδ δποΐο δδηγοΰσε δ Κ. Παπού- 
δης, στή διασταύρωση λεωφόρου Βουλιαγμένης καί δδοΰ Μεσσήνης.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ ιατρός Λ. Άργυριάδης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐο στδ 
25 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών —  Λαμίας, συνεκρούσθη μέ τδ στρατιωτικό φορτηγό 
47106, μέ δδηγδ τδν Δ. Σηφάκη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Εύστράτιος Προβιδάκης, συνταγματάρχης Π.Δ. καί τραυματι
σμένοι σοβαρά δύο, οι Παναγιώτης Φιλιππίδης, δδηγδς τοΰ Ι.Χ. 118913 καί Σο
φία Προβιδάκη, επιβάτις, δταν τδ δχημα στδ 35 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών —  Σου
νίου άνετράπη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Εύστράτιος Μόβαλος, έτών 71, τδν δποΐο παρέσυρεν άγνωστο 
αύτοκίνητον στή συμβολή τών δδών Ραφίνας —  Μαραθώνος. Ή  ’Αστυνομία ένερ- 
γεΐ γιά τήν άνακάλυψή τοΰ δράστου.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ Δ. Άδριανός, έπιβάτης καί δ δδηγδς τοΰ 
Ι.Χ. 245109 Γρ. Τσικλής, δταν τδ όχημά των συνεκρούσθη στή λεωφ. Βασ. Γε
ωργίου, στή στροφή τοΰ «Έδέμ», μέ τδ Ι.Χ. 144429, δδηγούμενο άπδ τήν ’Αγγε
λική Κ. Καλαϊτζή.

—  ΝΕΚΡΑ ή Αίκ. Μιχαηλίδου, έτών 23, καί τραυματισμένοι σοβαρώς δύο, οΐ 
Α. Κελαϊδής καί Σούλα Παπαδημητρίου, κατά τήν τριπλή σύγκρουση δύο φορτη
γών μέ έπιβατικό, πού έγινε έξω άπδ τήν Κατερίνη.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Σπυρ. Τσώτος, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ δποΐο παρέσυρε 
στήν άφύλακτο σιδηροδρομική διάβαση Κορίνθου ή ύπ’ άριθ. 102 άμαξοστοιχία, μέ 
δδηγδ τδν Α. Μαμαλούκα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ χωροφύλαξ τροχονόμος Χρ. Γιόκας καί τραυματισμένοι θανά
σιμα δ Ά ντ. Φανάρης, δδηγδς Ι.Χ. καί ή έπιβάτις Πόπη Καρπανάκη, έτών 16, 
δταν τδ δχημα παρέσυρε στή Ρόδο τδν χωροφύλακα.

—  ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Έντζέτης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, δταν συνεκρούσθη στις 
Σέρρες μέ έπιβατικό αυτοκίνητο.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ πέντε, οί Ν. Άρμενάκης, Α. Χαλαμής, Μ. Μαρνά- 
ρος, Σ. Φραντζής καί Ο. Καψάλης, σέ σύγκρουση ταξί καί έπιβατικοΰ, πού έγινε 
στδν Πειραιά.

Ν. Α.
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ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ 1967

Ενημέρωσές των ήσφαλισμένων μελών τοΰ Κλάδου Υγείας, έπί τής οικονομι
κής κινήσεως καί των πεπραγμένων τοΰ Ταμείου, κατά τούς μήνας ’Απρίλιον καί 
Μάϊον άντιστοίχως καί παροχή δδηγιών διά τήν εύρυθμοτέραν λειτουργίαν τούτου.

Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι :

’Έσοδα τακτικά Δρχ. 170.181.—
» έκ συμ) χής Δημοσίου » 188.097.—

Σύνολον ’Εσόδων 358.278.—
Έξοδα » 1.565.653.—

ΕΛΛΕΙΜΜΑ » 1.207.375.—

β) Κατά μήνα Μάϊον 1.1. μερίμνη τοΰ Ταμείου :
1) Έξητάσθησαν ι) Ύπό ιατρών τής έκλογής των οίκοι 2.895 μέλη 

ιι) Εις ιατρεία » » » 2.838 »
ιιι) Εις ιατρεία καί έργαστήρια τής 

Υγειονομικής 'Υπηρεσίας τοΰ ’Αρ
χηγείου Άστυν. Πόλεων καί τόν 
Κλάδον Υγείας ’Αθηνών —  Πει
ραιώς (έξετάσεις παθολογικαί ή
παρακλινικαί) 3.259 »

ιυ) Εις ιδιωτικά έργαστήρια καί ια
τρούς κατόπιν παραπομπής ύπό τοΰ 
Ταμείου πρός παθολογικήν καί 
παρακλινικήν έξέτασιν ή θεραπείαν 1.817 »

2) Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις
καί Κερκύρα 42 »

3) Είσήχθησαν εις Νοσ) μεϊα καί Κλινικάς τής έκλογής των 333 »
4) » » Μαιευτήρια καί ϊτεκον αί σύζυγοι 42 μελών
5) Έχορηγήθησαν δρθοπεδικά είδη αξίας 2.104,50 δρχ. εις 5 μέλη

’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν 11.231 »
6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 7.881 συνταγαί.

Β) Κατωτέρω κοινοποιοΰμεν ύμΐν πρός γνώσιν τήν ύπ’ άριθ. 276) ΓΙΟ) 3) 5267 
1-4-67 ’Εγκύκλιον διαταγήν 'Υπουργείου 'Υγιεινής.

α) Βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 14 τοΰ Ν.Δ. 4277) 62, ούδείς δύναται νά 
είναι ήσφαλισμένος συγχρόνως εις πλείονας τοΰ ένός ’Οργανισμούς Άσφαλίσεως 
άσθενείας.

β) Κατά τήν παράγραφον 4 τοΰ άρθρου 2 τοΰ ύπ’ άριθ. 665) 62 Β. Δ) τος, 
κατ’ αναλογίαν έφαρμοζομένην έπί πάντων τών ήσφαλισμένων τοΰ Δημοσίου, δι- 
καιουμένων περιθάλψεως εις βάρος αύτοΰ, δεν δικαιοΰνται ύγειονομικής περιθάλψε- 
ως οι δικαιούμενοι τοιαύτης εις βάρος ετέρου άσφαλιστικοΰ δργανισμοΰ ει μή μόνον 
συμπληρώσεως τής νοσοκομειακής περιθάλψεως εις ήν περίπτωσιν αυτή ύπολείπε- 
ται τής εις βάρος τοΰ Δημοσίου άνεγνωρισμένης τοιαύτης.
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γ) Έ νιοι συνταξιούχοι, ήσφαλισμένοι τού Δημοσίου, τυγχάνοντες συγχρόνο>ς 
ήσφαλισμένοι καί είς έτέρους ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς, διά τον Κλάδον άσθε- 
νείας, χρησιμοποιούν κατά τό δοκοΰν τά βιβλιάρια άσθενείας τού Δημοσίου καί τού 
έτέρου ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού.

δ) Προστατευόμενα μέλη οικογένειας υπαλλήλου ή συνταξιούχου ήτοι: (σύ
ζυγος αυτού), δικαιούμενα ύγειονομικής περιθάλψεως, ήσφαλισμένα αμέσως (έξ 
ίδιου δικαιώματος) είς Ι.Κ.Α. ή έτερον ’Ασφαλιστικόν ’Οργανισμόν, διά τον Κλά
δον άσθενείας, δέν έχουσι δικαίωμα επιλογής ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού.

Κατόπιν των άνωτέρω παραγγέλλομεν δτι έφεξής οί ήσφαλισμένοι τού Δημο
σίου, δικαιούμενοι 'υγειονομικής περιθάλψεως είς βάρος έτέρου ’Ασφαλιστικού ’Ορ
γανισμού ή Ταμείου, δέν δικαιούνται υγειονομικής περιθάλψεως είς βάρος τού Δη
μοσίου εί μή μόνον έάν παραιτηθώσι (οί Ιχοντες δικαίωμα επιλογής κατά τά άνω
τέρω) τής ύπό τού έτέρου ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού ή Ταμείου παρεχομένης τοι- 
αύτης.

Οδτοι προκειμένου περί Νοσοκομειακής περιθάλψεως δικαιούνται μόνον συμ- 
πληρώσεως τής περιθάλψεως, είς ήν περίπτουσιν ή παρεχομένη ύπό τού έτέρου ’Α
σφαλιστικού ’Οργανισμού ή Ταμείου νοσοκομειακή περίθαλψις, υπολείπεται τής είς 
βάρος τού Δημοσίου άνεγνωρισμένης τοιαύτης.

Γ) Ύπεβλήθησαν ήμΐν παράπονα ύπό μετόχων τού Κλάδου Υγείας δτι ενιοι 
των φαρμακοποιών ιδία των συνοικιών, ένεργοΰσι συμμετοχήν κατά τήν έκτέλεσιν 
τών συνταγών φαρμάκων, είς μέν τά μέλη τών έν ένεργεία υπαλλήλων 30%, είς δέ 
τούς συνταξιούχους καί συζύγους αυτών 25%, άντί τού όρθού 20%, προφανώς λόγω 
άβλεψίας τών φαρμακοποιών καί άγνοιας αύτών τούτων τών πελατών των άστυνο- 
μικών.

Πρός άποφυγήν τού άτοπου τούτου καθίσταται γνωστόν, δτι τόσον τά μέλη τών 
Ιν ένεργεία υπαλλήλων, δσον καί αυτοί οδτοι οί συνταξιούχοι ’Αστυνομικοί καί Διοι
κητικοί μέτοχοι τού Κλάδου Υγείας μετά τών συζύγων αυτών, καταβάλλουσι συμ
μετοχήν είς τά φάρμακα 20%. Τούτο έξ άλλου άναγράφεται εύκρινώς δι’ ειδικής 
σφραγΐδος, κατά τήν θεώρησιν είς τό άνω μέρος έκάστης συνταγής. Τό ύπόλοιπον 
τής συμμετοχής, ήτοι: τό 10% διά τούς πρώτους καί τό 50% διά τούς δευτέρους, 
καταβάλλει ό Κλάδος είς τούς φαρμακοποιούς είς δν προσκομίζουσι τάς έκτελεσθεί- 
σας ύπ’ αύτών συνταγάς.

Έξαίρεσις γίνεται διά τά μέλη τών Συνταξιούχων (τέκνα - γονείς κ.λ.π.) δι’ 
ά συμμετέχουσιν είς τά φάρμακα κατά 50%, καθ’ δσον ταύτα δέν δικαιούνται περι- 
θάλψεως είς βάρος τού Δημοσίου.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
'Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδον 'Υγείας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΓΙΩΡΓΟΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τοϋ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ . κ .  
'Ιερωνύμου προς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών καί ’Αρχη
γόν τοϋ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κωνσταντίνον Τασι- 
γιώργον.

+  0  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ

1ΈΡΩΝΓΜ0Σ Έ ν Άθήναις, τή 27η Μαΐου 1967

Προς
Τον έντιμότατον
κ. Τασιγιώργον, Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
’Ε ν τ α ύ θ α

Χάριτι θεία, άναλαβόντες τάς εύθύνας τής ποιμαντορίας τής άγιωτάτης ’Αρ
χιεπισκοπής ’Αθηνών, καίπερ άπό τής χειροτονίας καί Ένθρονίσεως ήμών, αί ευ
λαβείς έκδηλώσεις τού ευσεβούς Λαού ήμών, υπέρ τής αγίας ’Εκκλησίας ήμών καί 
τού Προκαθημένου Αυτής, αυθόρμητοι συνεχίζονται, ούδέν άλλο μαρτυροΰσαι είμή 
δτι τό θρησκευτικόν αίσθημα τού Ελληνικού Λαού δεν έθολώθη Ικ τών παγκοσμίων 
γεγονότων, καί επί τής Χώρας ήμών δυσμενώς έπιδρώντων, δεν έλησμονήσαμεν 
τάς, έπί τοΐς έκκλησιαστικοΐς γεγονόσι καί λοιπαΐς Τελεταΐς τής άναρρήσεως Ήμών 
εις τόν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον τής άγιωτάτης ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, προφρό- 
νως παρασχεθείσας πολυτίμους υπηρεσίας τών όργάνων τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, 
χάρις είς τάς όποιας απόλυτος τάξις έπεκράτησεν έν πάσαις ταις έπισήμοις Έκ- 
κλησιαστικαις Τελεταΐς, διό καί σπεύδομεν όπως έκφράσωμεν Τμίν τάς ευχαρι
στίας Ήμών, καί νά παρακαλέσωμεν Ημάς, όπως αί ευχαριστίαι Ήμών, μετά τών 
πατρικών εύχών ήμών, διαβιβασθώσιν πρός άπαν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών.

Ευχόμενοι πάσαν παρά Κυρίου Παντοκράτορος ένίσχυσιν έν τώ έπιμόχθω 
έργω Υμών διατελοΰμεν,

διάπυρος πρός Κύριον εόχέτης 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΙΕΡΩΝΓΜΟΣ '



Κάθε Παρασκευή 

"Ωρα 20.30' -21

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή της ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων ’Ελλάδος.

Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε ’Ελληνικό 

σπίτι.


