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13.
Κατόπιν ήτο έτοιμος νά μεταφερθή είς τάς φυλακάς, τάς Έλληνικάς φυ
λακάς, αί όποΐαι δικαίως άπεκαλοΰντο άλλοτε σχολεία τοΰ έγκλήματος.
Δέν λέγομεν τίποτε έπ’ αυτών, άλλα παραθέτομεν ποίημα, τό όποιον ήκούσαμεν άδόμενον παρ’ έφηβων έγκληματιών διατελεσάντων υποδίκων ή καταδίκων
είς τάς Έλληνικάς φύλακας Άβέρωφ, αί όποΐαι μάλιστα δύνανται νά θεωρηθούν
ώς αί καλλίτεραι άπό άπόψεως κτιρίου. Τοΰτο έχει ώς έξης :
Τ ’ Άβέρωφ είναι τό σχολειό (δίς)
κι’ δποιος θά μπί) σπουδάζει, Καλαματιανή
κι’ δποιος θά μπή σπουδάζει, Ροΰσσα καί ξανθή.
Στραβός μπήκα καί σπούδασα (δίς)
κ’ έβγήκα διαρρήκτης, Καλαματιανή
κ’ έβγήκα διαρρήκτης, Ροΰσσα καί ξανθή.
Καί τώρα πού έσπούδασα (δίς)
γυρίζω διαρρήκτης, Καλαματιανή
γυρίζω διαρρήκτης, Ροΰσσα καί ξανθή.
Καί πρώτα δταν γύριζα (δίς)
γύριζα καλντερίμι, Καλαματιανή
γύριζα καλντερίμι, Ροΰσσα καί ξανθή...
Ή μελοποίησις έχει ληφθή άπό γνωστότατον Πελοποννησιακόν χορευτικόν
άσμα.
"Οπως βλέπομεν ή έγκληματική μοΰσα κάλλιον παντός άλλου έξιστόρει με
υπερηφάνειαν μάλιστα, τό έκπαιδευτικόν σύστημα τών φυλακών μας. Καί τονίζω
τοΰτο, διότι αί φυλακαί Άβέρωφ, άπό άπόψεως κτιρίου είναι άρισται, έπιτρέπουσαι
τήν εφαρμογήν πλήρους σωφρονιστικοΰ συστήματος διά τούς έφήβους. “Ελειπον δμως τότε, καθώς φαίνεται, τά πρόσωπα, διά νά έφαρμόζουν έπιστημονικόν πρόγραμ-
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μα, ώστε οί άπόφοιτοι των φυλακών τούτων νά προάγωνται κοινωνικώς καί ούχί
έγκληματικώς.
14.
Δέν κρίνομεν ασκοπον νά παραθέσωμεν καί τον κατωτέρω στατιστικόν πί
νακα των ύποτρόπων άνηλίκων έγκληματιών, ληφθέντα έκ της έπισήμου έγκληματολογικής στατιστικής. Ή τοι :

'Η λικία

"Ετη

Ά ριθμδς καταδικασθέντων γεκώς άνηλίκων

Ά ριθμδς
ύποτρόπων
άνηλίκων

Ποσοστδν ύπο
τρόπων άνηλίκων
επί τοϊς %

1926

3.774

213

5,64

1927

5.652

548

9,70

1928

5.727

587

10,42

1929

6.639

651

9,80

1930

7.602

701

9,22

29.394

2.710

9,22

Παρατηρήσεις

10 — 18
έτών

Σύνολον

1926-1930

Συγκριτικούς προς τδ σύνολον τών καταδικασθέντων κατά τά ετη 1926 -1930,
δ άριθμδς τών καταδικασθέντων άνηλίκων άπδ 10-—18 έτών, παρουσιάζεται ώς
άκολούθως :

Η λ ικ ία

Έ τη

Ά ριθμδς καταδικασθέντων γε
νικώς άτόμων

Ά ριθμδς καταδικασθέντων
άνηλίκων άπδ
10—18 έτών

Ποσοστδν
καταδικασθέντων
άνηλίκων

1926

36.508

3.774

10,34

1927

53.217

5.652

10,62

1928

53.837

5.727

10,64

1929

66.290

6.639

10,02

1930

82.245

7.602

9,24

292.097

29.394

10,06

10 — 18
’Ετών

Σύνολον

1926-1930

Παρατηρήσεις

'Απλώς υπότροποι καί καθ’ έξ,ιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι

Γραφικώς οι ανωτέρω πίνακες δύνανται νά παρασταθοΰν ως έξης :

Γραφικός πίνας του άριθμου των καταδικασθέντων ανηλίκων από 10-18
Ιτών κατά τα ϊτη 1926-1930 καί των έκ τούτων υποτροπών σημειουμένων διά μελανού χρώματος.
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Γραφικός πιναξ ποσοστού επί τοΐς °/ο καταδικασθέντων ανήλικων
1 0 -1 8 έτών κατά τά ίη \ 1 9 2 6 -1 9 3 0 σημειουμένου διά μελανού
χρώματος.

'Απλώς υπότροπο!, καί καθ’ Ιξιν ή κατ’ Επάγγελμα εγκληματία!
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15.
Είναι καταφανής ή κατ’ Ετος αυξησις καί του άριθμοΰ των Εγκληματούντων άνηλίκων καί τοΰ άριθμοΰ των ύποτρόπων τοιούτων, καί δέν δυνάμεθα παρά
ν’ άποδώσωμεν κατά μέγα μέρος τήν τοιαύτην αδξησιν προς τοις άλλοις καί είς
τήν Ελλειψιν μεθοδικής μερίμνης τής πολιτείας διά τήν περίθαλψιν καί διαπαιδα
γώγησή των παίδων, έκτιθεμένων είς παντοίους κινδύνους καί των δποίων ή πρός
τδ έγκλημα ροπή είναι πρόδηλον, όποιας συνέπειας δύναται νά Εχη διά τήν πρόο
δον τής κοινωνίας καί τήν ύπόστασιν αύτοΰ τούτου τοΰ ευνομούμενου κράτους. Ε ί
ναι άνάγκη λοιπόν νά στρέψωμεν όλοι τήν προσοχήν μας πρός τό παιδίον, τοΰ ό
ποιου ή διαβίωσις καί διαπαιδαγώγησις δέον ν’ άποτελέση τό πρώτιστον δλων μας
έργον, διότι, εάν ρίψωμεν Εν βλέμμα προσεκτικόν, θά ίδωμεν βτι υπεύθυνοι διά τήν
αύξανομένην Εγκληματικότητα των παιδίων καί τήν καθ’ υποτροπήν ύπό τούτων τέλεσιν άδικημάτων, είμεθα ήμεΐς, είναι ή κοινωνία ολόκληρος.
Πρέπει νά κατανοήσωμεν δτι, δταν τά άπορφανιζόμενα παιδία δέν ευρίσκουν
Ιστω καί θετήν πατρικήν περίθαλψιν, άλλ’ άφίενται είς τάς όδόύς μόνα καί άπροστάτευτα, δταν τά τέκνα διεστραμμένων γονέων ύφίστανται τήν Ιπίδρασιν σεσαθρωμένης οίκογενείας, δταν άνά παν βήμα ταΰτα θά συναντήσουν παγίδας, διά νά τά
Ελκύσουν πρός τήν διαφθοράν καί τό έγκλημα, δέν δυνάμεθα παρά νά μεμφώμεθα
Εαυτούς καί νά οίκτίρωμεν τον πολιτισμόν μας.
"Ας Ενδιαφερθώμεν είλικρινώς διά τό παιδίον, τό όποιον είναι έγκαταλελειμμένον καί πρόκειται νά είσέλθη είς τον φαΰλον άλητικόν βίον, ας άναζητήσωμεν τά παι
δία άτινα Εγκληματήσαντα άπαξ, φέρονται πρός τόν όλεθρον, καί άς τά παραδώσωμεν είς χεΐρας δργάνων τής πολιτείας πρός τοΰτο Εκλεγομένων καί δυναμένων
νά είσδύσουν είς τήν ψυχήν των, νά τά μελετήσουν καί νά λάβουν τά πρέποντα μέ
τρα πρός άναμόρφωσίν των.
Δέν πρέπει νά διστάσωμεν καθ’ δλοκληρίαν, διότι δ κίνδυνος είναι πολύ μεγα
λύτερος οίασδήποτε θυσίας.
Είς τήν ’Αμερικήν καί τά πλεΐστα τών κρατών τής Ευρώπης, άπό πολλοΰ
Ελήφθησαν Εξαιρετικά μέτρα διά τά παιδία, τά όποια όδηγοΰνται οπωσδήποτε Ενώ
πιον τής δικαιοσύνης, είς τό βιβλίον δέ τοΰ δικαστοΰ κ. ’Αργυρίου Κωτούλα, ύπό τόν
τίτλον «Οί νεαροί Εγκληματίαι», εδρομεν καί λίαν Ενδιαφερούσας λεπτομέρειας περί
τών Εφαρμοζομένων συστημάτων προστασίας τών Εγκληματούτων παιδίων είς τά
διάφορα κράτη.
_ ...
Καί Ερωτάται: Ή Ελλάς τί Εκαμε διά τό Εγκληματούν παιδίον;
Ό ίδιος δ κ. Κωτούλας, ώς Εξής Εκθέτει Εν τώ βιβλίω του τά τής μεταχειρίσεως τών Εγκληματούτων άνηλίκων Εν Έλλάδι :
«Ή ποινική, γράφει, Ενηλικότης άρχίζει Εν Έλλάδι άπό τοΰ 15 Ετους. ’Από
τής ήλίκίας αυτής δ νεαρός Εγκληματίας λογίζεται Εχων πλήρη συναίσθησιν τής
κακότητος τής πράξεώς του καί τών Εκ ταύτης Επιβλαβών Εν τή κοινωνία συνε
πειών. Δι’ αύτό άπό τοΰ 15 Ετους δικάζεται μέ τήν κοινήν δι’ δλους διαδικασίαν, ή
Εκτισις τής ποινής του μόνον γίνεται Εν ιδιαιτέρα φυλακή.
Διά τούς άπό 10— 14 Ετών Εγκληματίας άναγράφεται είς τόν ποινικόν μας
κώδικα (άρθρ. 83 καί 84) δτι ,είς ήν περίπτωσιν τό δικαστήριον κρίνει, δτι Ενήργησαν οδτοι μετά διακρίσεως, τούς καταδικάζει, Επιβάλλον ποινήν ήλαττωμένην άναλόγως' δταν δέ πείθηται δτι προέβησαν είς τήν ποάξιν άνευ διακρίσεως, τούς άθοοώνει καί προσδιορίζει Εν ταύτώ Εάν πρέπη νά Επιστραφοΰν είς τούς γονείς των ή
νά παραδοθοΰν πρός άνατροφήν είς Επανορθωτικόν τι κατάστημα καί παραμείνουν
Εκεί μέχρι τοΰ 18 Ετους τό πολύ.
Διά τούς μικροτέρους τών 10 Ετών Εγκληματίας ή πράξις δέν καταλογίζεται
(άρθρ. 8 2 ), άλλά σωφρονίζονται οδτοι κατ’ οίκον ύπό τών προστατών των συνδρομή
καί Επιτηρήσει τής άστυνομίας.
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Ό σωφρονισμός όμως οδτος, ώς καί δ ύπδ τοΰ Είρηνοδίκου διατασσόμενος
κατά τό άρθρ. 66 ν. Άνηλ. περί ού Ιξεθέσαμεν, ουδέποτε ήσκήθη Ιν τή πραγμα
τικότητά ώς μή καθορισθέντος ποτέ τοΰ τρόπου καί των μέσων τής έφαρμογής του.
Ουδέποτε έπίσης έφηρμόσθη καί ή διάταξις τοΰ άρθρ. 83, ήτις άνωτέρω έσημειώθη, ελλείψει ιδρύματος παρ’ ήμΐν είδικώς προωρισμένου δι’ άνηλίκους άθωουμένους έπί τή βάσει τής διατάξεως έκείνης.
Εσχάτως διά τοΰ μνημονευθέντος νόμου 1682 (919) καί τοΰ συμπληρώσαντος αυτόν νόμ. 2018 (920) άπεφασίσθη ή υπό τοΰ Κράτους, ένισχυομένου ύλικώς
καί ύπό των δήμων, κοινοτήτων, νομών καί λιμενικών επιτροπών, δημιουργία ασύ
λων, οίκων έργασίας καί ιδρυμάτων Ιν Έλλάδι, προωρισμένων τό μέν διά τούς άνη
λίκους τούς άγομένους ένώπιον τής δικαιοσύνης, άλλά μή καταδικαζομένους έλλείψει διακρίσεως, τό δέ διά τούς νεαρούς άπελευθέρους τών φυλακών καί διά τά τέ
κνα τών καταδίκων, καί άποσκοπούντων εις την πρόληψιν τής έγκληματικότητος
παρά τή παιδική ήλικία καί εις τήν προστασίαν τής ήλικίας αυτής. Έρρυθμίσθησαν τά τοΰ προσωπικοΰ τούτων καί ή έν γένει όργάνωσίς των' έθεσπίσθη ή σύστασις συμβουλίων έκ προσώπων κεκτημένων είδικάς γνώσεις καί εντεταλμένων, δπως
κανονίζουν τόν τρόπον καί τό είδος τών διδαχθησομένων εις τά ιδρύματα αυτά ερ
γασιών καί δίδουν τήν έπωφελή τής έργασίας κατεύθυνσιν εις τούς τροφίμους των.
Ιν ταύτώ δέ, δπως παρακολουθούν τούτους, άφ’ ής άφίενται έλεύθεροι μέσω τής
κοινωνίας καί τούς ένισχύουν εις τάς προσπάθειας των νά άποκατασταθοΰν έντιμα
κοινωνικά μέλη.
Μέχρι σήμερον έν μόνον τοιοΰτον ίδρυμα συνεστήθη τώ 1919 ύπό τοΰ Υπουρ
γείου Περιθάλψεως, τό Έμπειρίκειον λεγόμενον άσυλον, προορισθέν είδικώς διά τούς
έπί άλητεία καί έπαιτεία άγομένους ένώπιον τής δικαιοσύνης άνηλίκους.
Ό νόμ. 1682 είσήγαγεν εις τόν ποινικόν μας κώδικα μίαν καινοτομίαν σπουδαιοτάτην. ’Αφορά αδτη είδικώς τούς νεαρούς άλήτας καί έπαίτας. Δεδομένου έν
τούτοις δτι ή έγκληματικότης έν τή παιδική ήλικία έμφανίζεται ώς έπί τό πολύ
έν τή άρχή της ύπό τήν μορφήν τής άλητείας καί έπαιτείας καί έξελίσσεται εις
τήν κλοπήν καί εις πάσαν άλλην έγκληματικήν δράσιν έκ μέρους τοΰ παιδιοΰ, ή
καινοτομία Ιχει πολύ εύρύτερα τά δριά της καί ένδιαφέρον πολύ γενικώτερον άπό
τε κοινωνικής καί δικαστηριακής άπόψεως. Έθεσπίσθη διά τοΰ νόμου αύτοΰ διαδι
κασία δλως έξαιρετική διά τούς άνηλίκους τούς άγομένους ένώπιον τής Δικαιοσύ
νης έπί άλητεία καί έπαιτεία.
’Έ γινε δικαστής αυτών είδικώς ό Είσαγγελεύς καί αύτός μόνος άποφασίζει
περί αυτών καί λαμβάνει μέτρα ειδικά πρός άναμόρφωσίν των. Έπεφορτίσθη τοιαΰτα καθήκοντα κατ’ άνάγκην, ώς λέγει ή περί τοΰ νόμου αύτοΰ εισηγητική εκθεσις τοΰ Ύπουργοΰ, έφ’ δσον κατά τήν ύπάρχουσαν νομοθεσίαν καί μέχρι συστάσεως ειδικών δικαστηρίων διά τούς άνηλίκους, αύτός είναι τό καταλληλότερον δι
καστικόν δργανον, εις τό όποιον ήτο δυνατή ή άνάθεσις τοιούτων καθηκόντων έναρμονιζομένων πρός τό δλον δικονομικόν ήμών σύστημα, καθ’ δ ό Είσαγγελεύς άσκεΐ
ήδη άναλόγους τινάς λειτουργίας καί παρίσταται ώς έκπροσωπών τήν πολιτικήν
μέριμναν διά ζητήματα κοινωνικής προνοίας.
Επιλαμβάνεται δ Είσαγγελεύς ύποθέσεων άλητείας καί έπαιτείας, όταν οί δράσται είναι νέοι μέχρι 18 ετών καί νεάνιδες μέχρι 15 έτών, καί προσάγωνται ένώπιόν του ύπό τών άστυνομικών δργάνων, άτινα τούς συλλαμβάνουν έπ’ αύτοφώρω
ή συνεπεία μηνύσεως τών γονέων των. Δέν άσκεΐ κατ’ αύτών ποινικήν άγωγήν ώς
καταδιωκτική άρχή, άλλά λαμβάνει κατ’ αύτών τάς έξής αποφάσεις' τούς νουθετεί
καταλλήλως καί τούς παραδίδει εις τά πρόσωπα ύπό τήν. προστασίαν τών όποιων
διατελοΰν' άναθέτει έφ’ ώρισμένον χρόνον μέχρι τής ένηλικότητός των τήν άνατροφήν, έπιμέλειαν καί έκπροσώπησιν αύτών εις ώρισμένον πρόσωπον ή σύλλογον'
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διατάσσει την εισαγωγήν των καί παραμονήν των έφ’ ώρισμένον έπίσης χρόνον
μέχρι τής ένηλικότητός των εις δημόσιον, δημοτικόν, κοινοτικόν ή ιδιωτικόν ίδρυμα
ή άσυλον προωρισμένον ή κατάλληλον διά τοιοΰτον σκοπόν' δικαιούται νά μεταρρυθμίζη δποτεδήποτε τάς αποφάσεις του επί τό αύστηρότερον ή ήπιώτερον άκούων
καί την γνώμην τοϋ διευθυντοΰ τσΰ ιδρύματος, δταν πρόκειται περί είσαχθέντων εις
αύτό, αιρόμενης τής τυχόν διαφωνίας υπό τοΰ Πρωτοδικείου (άρθρ. 1— 2 νόμ.
1682).
Καθορίζει περαιτέρω εν τώ νόμω δτι αργεί ή επί των άνηλίκων τούτων πα
τρική έξουσία, καθ’ δ διάστημα ύφίσταται ή έκτεθεΐσα έποπτεία καί έπιμέλεια έπ’
αυτών, άντικαθισταμένη έν πάσιν υπό τοΰ φυσικού προσώπου ή τών προϊσταμένων
τοΰ ιδρύματος, εις δ έχουν έμπιστευθή' δτι επιτρέπεται προσφυγή εις τό Πρωτοδικεϊον κατά τής άποφάσεως τοΰ Είσαγγελέως καί ανακοπή καί έφεσις κατά τών
αποφάσεων τοΰ δικαστηρίου εκ μέρους τών συγγενών καί παντός έχοντος δικαιολογημένον ένδιαφέρον ή εννομον περιουσιακόν συμφέρον. ’Αναγράφονται ποιναί κατ’
εκείνων, οί όποιοι έξωθοΰν εις επαιτείαν άνηλίκους, υποθάλπουν παρ’ αύτοΐς τοιαύτας έξεις, τούς παραδίδουν είς.επαίτας ή άγύρτας' κατ’ έκείνων έπίσης, οί όποιοι
παραλαμβάνουν καί έκμεταλλεύονται πρός ίδιον ή άλλότριον χρηματισμόν άνηλί
κους κινοΰντας τήν περιέργειαν, τόν οίκτον ή τήν συμπάθειαν τοΰ κοινού λόγω τοΰ
νεαρού τής ήλικίας των ή τής τυχόν σωματικής ή πνευματικής νόσου ή άναπηρίας
των. Ειδική διάταξις προβλέπει περί τιμωρίας τών γονέων ή έξουσιαστών τοιούτων
άνηλίκων, δταν άμελοΰν τήν βελτίωσίν των ή άνέχωνται παρομοίαν διαγι/γήν εις
τούς άποδοθέντας αύτοΐς παρά τοΰ Είσαγγελέως, ώς καί δταν άρνοΰνται ή παρα
λείπουν νά βοηθήσουν τούς πρόσκαιρους έπιμελητάς τών ώς είρηται άνηλίκων (αρθ.
8— 5 ίδιου νόμ.).
Κατά τό άρθρ. 10 τοΰ νόμ. 2018 δύναται νά άνατεθή είς τό κατώτερον προ
σωπικόν τής έποπτείας τών άσύλων (έπιμελητάς, παιδονόμους, έπιστάτας) συνέ
πεια διαταγής τοΰ διευθυντοΰ καί τοΰ Είσαγγελέως, ή άσκησις καί έξωτερικών
καθηκόντων, συνισταμένων είς παρακολούθησιν τής άκριβοΰς Ικπληρώσεως τών ύπδ
τών γονέων καί κηδεμόνων άναλαμβανομένων υποχρεώσεων περί τών ύπό τήν έξουσίαν των τεθέντων ανήλικων ώς καί ή έποπτεία καί άναζήτησις παιδιών, τά όποια
σκληροί γονείς ή πάτρωνες τά κακομεταχειρίζονται ή είναι άμοιρα μορφώσεως κινδυνεύοντα νά έπιδοθοΰν είς άλητείαν καί έπαιτείαν. Κατά τήν έκτέλεσιν τοιούτων
καθηκόντων οί έντεταλμένοι αύτοί έξομοιοΰνται μέ προανακριτικούς υπαλλήλους καί
λαμβάνουν πρόσθετον ήμερησίαν άποζημίωσιν.
Ό νόμ. 1692 είχεν υπόδειγμα έν τή καταρτίσει του τόν βελγικόν τής 15
Μαίου 1912, δν καί ήκολουθήσαμεν έν πολλοΐς. Έψηφίσθη είς τάς συνεδριάσεις
τής Βουλής τής 24 Νοεμβρίου, 12 καί 14 Δεκεμβρίου 1918' δ δέ συμπληρώσας αύτόν νόμ. 2018 έψηφίσθη είς τάς συνεδριάσεις τής 30 Νοεμβρίου, 13 καί 17 Δε
κεμβρίου 1919.
Μεθ’ δλην τήν σοβαράν καινοτομίαν των καί τήν σπουδαιότητά των, άπό κοι
νωνικής καί δικαστηριακής άπόψεως, οί δύο αύτοί νόμοι ουδεμίαν άπολύτως προύκάλεσαν συζήτησιν είτε έν Βουλή είτε έκτός αυτής. Ά λλ’ ούτε καί κατά τήν έν τή
πράξει έφαρμογήν των έφείλκυσαν οδτοι τό προσήκον ένδιαφέρον καί προσοχήν κα
τά τήν διαδραμοΰσαν τριετίαν».
Δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν, δτι τ’ ανωτέρω μέτρα Ισχον ανάλογα αποτελέ
σματα, ούχί δμως τοιαΰτα, ώστε νά πιστεύωμεν είλικρινώς δτι έλήφθη ή μέριμνα
καί δτι έγένετο παν δ,τι έπρεπε νά γίνη διά τό παιδίον.
16.
Τελευταίως ήτοι τό έτος 1931 έδημοσιεύθη δ Νόμος 5098 «περί δικαστη
ρίου άνηλίκων», τοΰ όποιου δμως ή έφαρμογή άναβάλλεται έπί μακρόν, τεθεΐσα
μόλις είς έφαρμογήν.
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Ν. Αρχιμανδρίτου

"Ας μάς έπιτραπή νά παραθέσωμεν Αποσπάσματα των αίτιολογικών εκθέσεων
τού νόμου τούτου, έκ των όποιων καταφαίνεται, δτι ένώ Ιπισήμως άναγνωρίζεται
ή Ανάγκη λήψεως ειδικής μερίμνης διά τήν προστασίαν τής παιδικής ήλικίας, έν
τούτοις περιωρίσθησαν έπί έτη είς τό νά διατυπώνωνται είς έπισήμους Ικθέσεις ώραϊα
έπιχειρήματα, χωρίς νά γίνωνται προσπάθειαι πραγματικώς πρός τάς έπιβαλλομένας Ινεργείας.
Ούτω, έν τή αίτιολογική Ικθέσει τοϋ Νόμου 5098 πρός τήν Γερουσίαν Ανα
γράφονται τά έξής :
«Ή αδξουσα έγκληματικότης των παίδων κατά τά τελευταία ιδίως έτη γεννά
εύλόγους Ανησυχίας. Αί δημοσιευθεΐσαι ξέναι στατιστικαί καί τής ήμετέρας χώρας,
Αφορώσαι κυρίως τά έτη τοϋ παγκοσμίου πολέμου έν συγκρίσει πρός τά προηγού
μενα παρουσιάζουσι μεγάλην αΰςησιν τοϋ Αριθμού των έγκλημάτων έν τή νεαρά
ήλικία, δφειλομένην κυρίως είς τό γεγονός, δτι μέγας Αριθμός Ανηλίκων έμεινεν
Ανευ προστασίας καί έπιβλέψεως. ’Αλλά καί αί προπολεμικαί στατιστικαί έμφανίζουσαι τό δυσάρεστον συμπέρασμα, δτι τό ήμισυ τοϋ Αριθμού των ύποτρόπων ύπέστησαν τήν πρώτην καταδίκην πρό τής ένηλικιώσεώς των. Τοΰτο Αποτελεί άπόδειξιν Αναμφισβήτητον, δτι, διά νά Αγωνισθώμεν τελεσφόρως κατά τής γενικής έγκληματικότητος, πρέπει νά προσβάλωμεν τό κακόν έν τή γενέσει του. 'Απανταχού
μέν, Αλλ’ Ιδίως είς τάς μεγΑλας πόλεις, ύπάρχει μέγας Αριθμός παίδων έγκαταλελειμμένων ηθικώς καί ύλικώς, οΐτινες ρέπουσιν είς τήν Αλητείαν καί τήν μικράν
έγκληματικότητα. Έγκαταλείποντες τούτους Απροστατεύτους δημιουργοΰμεν έγκληματίας, ένώ τουναντίον, λαμβάνοντες υπέρ αυτών καί πρός ώφέλειάν των τά Αναγ
καία προστατευτικά καί Αναμορφωτικά μέτρα, περωρίζομεν τόν έγκληματικόν στρα
τόν καί έξασφαλίζομεν τήν κοινωνικήν τάξιν. Έ ξ ’ Αλλου ή πείρα έβίδαξεν δτι ή
ποινή δέν είναι ικανή δπως προλάβη τήν έπανάληψιν τού έγκλήματος καί ούδέν
σωφρονιστικόν σύστημα άπεδείχθη έπαρκές, δπως Αναμορφώση τόν ένήλικα έγκληματίαν. Συνήθως οί έξερχόμενοι τών φυλακών παΐδες έπανέρχονται ευκόλως είς
αύτάς διαπράττοντες τό αύτό ή παραπλήσιον Αδίκημα καί ένίοτε παρασύρονται είς
σοβαρώτατα έγκλήματα. Τούναντίον ή λήψις μέτρων Αναμορφωτικών καί σωφρονι
στικών συμφώνως πρός τήν φύσιν καί τήν ιδιοσυγκρασίαν τού Ανηλίκου είναι ικανή
νά έπιφέρη τήν ηθικήν διόρθωσιν τούτου καί νά προλάβη τήν έπανάληψιν τού έγ
κλήματος. Είναι έπικίνδυνον νά συγχέωμεν τόν προσαγόμενον ένώπιον τής δικαιο
σύνης Ανήλικον πρός τόν ένήλικον έγκληματίαν, διότι έν τή δίκη ένός παιδιού, έκεΐνο, τό όποιον ένδιαφέρει, είναι οόχί τόσον ή πράξις τήν όποιαν πρόκειται νά τιμωρήσωμεν, δσον δ Ανήλικος, τόν όποιον δφείλομεν νά διορθώσωμεν. Επομένως,
πρέπει νά άποβλέψωμεν ούχί είς τήν Αντικειμενικήν πλευράν τού Αδικήματος, Αλλά
είς τήν ύποκειμενικότητα τοϋ Ανηλίκου. Καί, Αφού είναι Ακόμη καιρός νά διορθώσωμεν τούτον, δφείλομεν νά τόν έμποδίσωμνεν Από τοϋ νά ύποπέση έκ νέου είς
τό έγκλημα. Ή καθιέρωσις τής Αρχής ταύτης ούδαμώς έξασθενίζει τήν κοινωνικήν
Αμυναν κατά τοϋ έγκλήματος. Τούναντίον τά χρησιμοποιούμενα μέσα συντελοΰσιν είς
τήν πρόληψιν τοϋ έγκλήματος καί είς τήν καταπολέμησιν τής ύποτροπής. Ό Ανή
λικος δέν έγκαταλείπεται Ανευ έπιβλέψεως, Αλλά παρακολουθείται ούχί μόνον μετά
τήν διάπραξιν μιάς κολασίμου πράξεως, Αλλά καί πρό αύτής, δταν εύρίσκεται είς
τά πρόθυρα τοϋ έγκλήματος. Λαμβάνεται πρόνοια, δπως τεθώσιν υπό τήν αιγίδα
τοϋ δικαστοΰ ού μόνον οί έγκληματοΰντες παΐδες, Αλλά καί οί έκτρεπόμενοι είς Αλλας πράξεις, έξ ών κινδυνεύουσι νά έξολισθήσωσιν είς τό έγκλημα. Έξαιρετικώς
μάλιστα διά τήν ήμετέραν χώραν, ήτις Από τοϋ έτους 1922 εύρέθη είς τήν άναπόδραστον Ανάγκην νά περιλάβη είς τούς κόλπους της όλοκλήρους χιλιάδας άπροστατεύτων Ανηλίκων, ή λύσις τοϋ ζητήματος τούτου έπείγει τά μάλιστα, ίνα συμπληρωθή τό γιγάντιον έργον τής προστασίας τής παιδικής ήλικίας, Αμα δέ καταπολε-
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μηθη ή έγκληματικότης καί ή υποτροπή διά των νέων μεθόδων τής ποινικής έπιστήμης, αί'τινες είσαχθεΐσαι καί δοκιμασθεΐσαι άλλαχοΰ Ισχον ευεργετικά άποτελέσματα. ’Ανάγκη νά τονισθή έκ προοιμίων δτι δέν πρόκειται περί δημιουργίας νέων
Δικαστηρίων, άτινα συνεπάγονται δαπάνας, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει ή σημερι
νή έποχή δέν θά ήτο κατάλληλος διά ν’ άνακινηθή καί συζητηθή τδ ζήτημα τούτο,
μολονότι έπείγει ή λΰσις αυτού. Έ ν τή πραγματικότητι ή λειτουργία των παιδικών
δικαστηρίων τελείται διά των δικαστών τών εύρισκομένων έν τή ύπηρεσία, έξ ών
τινές, οί μάλλον κατάλληλοι, είδικοποιοΰνται συν τώ χρόνω. Έπιπροσθέτως δέ εις
τάς μεγάλας περιφερείας περιορίζονται άποκλειστικώς εις τήν έκπλήρωσιν τών κα
θηκόντων τού δικαστού τών άνηλίκων. Αί διάφοροι ξέναι νομοθεσίαι, αίτινες υιοθέτη
σαν τά δικαστήρια τών άνηλίκων έρείδονται έπί τών αυτών άρχών, άλλά διαφέρουσιν άλλήλων ώς προς τάς λύσεις, αί δποΐαι έμφανίζονται άλλαχοΰ μέν ριζοσπαστικαί, άλλαχοΰ δέ διέπονται ύπό πνεύματος συντηρητικού. Οϋτω αί νομοθεσίαι τών
Ηνωμένων Πολιτειών, τής Μεγ. Βρεταννίας καί τού Βελγίου άπεμάκρυναν έκ τού
νόμου πάσαν ιδέαν τής ποινής καί άνεπλήρωσαν ταύτην άποκλειστικώς διά μέτρων
άνατροφής καί διορθώσεως, ένώ τουναντίον άλλαι, ώς ή Γαλλική, ή Γερμανική,
Ούγγρική, Αύστριακή κλπ., υίοθετούσαι λύσεις δλιγώτερον τολμηράς, διετήρησαν
τήν ποινήν μετά τής κλασσικής έννοιας τής έξαλείψεως τού σφάλματος, έδωκαν ό
μως εις αύτήν τόν χαρακτήρα τής άνατροφής καί διορθώσεως. Τό παρ’ ήμών καταρτισθέν νομοσχέδιον συνετάχθη έπί τή βάσει τού Πολωνικού προσχεδίου τού 1921,
έν μέρει δέ καί τού Βελγικού Νόμου τού 1912 περί προστασίας τής παιδικής ήλικίας».
Επίσης, έν τή έκθέσει τής έπί τής Δικαιοσύνης κοινοβουλευτικής έπιτροπής
άνεγνώσαμεν τ’ άκόλουθα :
«Διά τού νομοσχεδίου τούτου, δΓ οδ συνιστώνται ειδικά δικαστήρια πρός έκδίκασιν τών παιδικών παραβάσεων τών άνηλίκων, καί δπερ άποτελεΐ σπουδαίαν έκδήλωσιν τής άναμορφωτικής προσπάθειας τής παρούσης Κυβερνήσεως, πληροΰται
έν τή νομοθεσία τδ ύφιστάμενον κενόν, τερματίζεται ή άνευ συστήματος καί άνευ
ουσιώδους πρακτικού άποτελέσματος έφαρμογή τών διατάξεων τού κοινού ποινικού
νόμου καί θεμελιούται δ άγών κατά τής παιδικής έγκληματικότητος έπί τή βάσει
νέων δλως άρχών καί άντιλήψεων, δΓ ών έπιδιώκεται δ περιορισμός τής χρήσεως
τών ποινών έπί νεαρών έγκληματιών καί ή άντικατάστασις αυτών διά μέσων άνθρωπιστικών καί διαπαιδαγωγικών σκοπούντων τήν ήθικήν διαπαιδαγώγησιν αυ
τών, καί αίτινες έφαρμοσθεΐσαι καί εις άλλα πεπολιτισμένα κράτη άπέδωκαν εύχάριστα άποτελέσματα. Ή έπί τού θέματος τούτου μεταρρυθμιστική κίνησις έσημειώθη τδ πρώτον έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, Ινθα άπό τού 1849
λειτουργοΰσι τά δικαστήρια άνηλίκων, άτινα άπέβησαν ισχυρός παράγων ήθικοποιήσεως καί έπέφερον σπουδαΐον περιορισμόν τής έγκληματικότητος τών άνηλί
κων. Έκεΐθεν δ θεσμός οδτος είσήχθη εις τήν Ευρώπην, έν ’Αγγλία τό πρώτον
κατά τό 1908, καί είτα εις τά περισσότερα έκ τών κρατών αυτής. Έ ν τή μεταρρυθμιστική ταύτη κινήσει ή ιθύνουσα ιδέα είναι δτι τό έγκλημα τού άνηλίκου είναι
ώς έπί τό πλεΐστον τό προϊόν τών κοινωνικών καί οικογενειακών δρων ύπό τούς
δποίους ζή καί άναπτύσσεται. Ό άνήλικος έγκληματίας είναι συνήθως θύμα τής
ύλικής καί ήθικής έγκαταλείψεως έκ μέρους τών προστατών του, τών γονέων του,
τού κακού παραδείγματος, τής διαφθοράς καί έξαχρειώσεως τούτων, τής έλλείψεως
πάσης έπιβλέψεως κατά τά πρώτα βήματα τής ζωής του, τής κληρονομικότητας καί
τών κακών έπιδράσεων. Διά τόν τοιοΰτον έγκληματίαν, τόν μή ώριμον άνθρωπον,
δέν δύναται νά Εσχύση ή άρχή τής ποινικής τιμωρίας, δπως έπί τών ένηλίκων,
άλλά έπιβάλλεται ή λήφις μέτρων προστασίας, άνορθώσεως καί σωφρονισμού, έξ’
ών παρέπεται βάσιμος ή έλπίς τής ήθικής τούτου βελτιώσεως, διότι δ ψυχικός αύ-
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το0 οργανισμός εύρΕσκεται ακόμη έν τη διαπλάσει του. Έθεωρήθη έπομένως ύφιστον καθήκον, έπιβαλλόμενον δχι μόνον υπό τής φιλανθρωπίας, άλλα καί υπό τοΰ
δημοσίου συμφέροντος εις τήν Πολιτείαν, άντί να τιμωρήση, νά άπομακρύνη τόν
νεαρόν Ιγκληματίαν έκ τής έπιδράσεως τών επιβλαβών δρων καί δυσμενών συνθη
κών, ύφ’ ας διατελεΐ καί νά τόν όδηγήση εις τήν όδόν τοΰ κανονικού καί έντιμου
βίου. Τήν άνάγκην τής δι’ άλλων μέσων, μάλλον άποτελεσματικών, άντιμετωπίσεως
τής παιδικής έγκληματικότήτος έπέβαλε προσέτι ή διαρκώς αδξησις αυτής. Έ κ τών
στατιστικών τών άναφερομένων εν τή έμπεριστατωμένη είσηγήσει τοΰ είσηγητοΰ
τής έπί τής Δικαιοσύνης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τής Γερουσίας κατα"
ή τοιαύτη αδξησις τής παιδικής έγκληματικότήτος εις τάς διαφόρους ευρωπαϊκάς
χώρας καί ή άποτελεσματικότης τών πρός καταπολέμησιν αυτής ληφθέντων μέτρων.
Τό αδτό φαινόμενον τής αύξήσεως τής παιδικής έγκληματικότήτος παρατηρεΐται
καί παρ’ ήμΐν, ώς τούτο καταδηλοΰται έκ τής έξετάσεως τών στατιστικών τών τε
λευταίων έτών προκειμένου περί τών έγκληματούντων παίδων...».
Ώραΐαι πράγματι έκθέσεις καί λίαν πειστικαί.
Έ ν τούτοις αί έκθέσεις αύταί παρέμειναν νεκραί έπί μακρόν καί άποφεύγοντες κάθε κρίσιν έπ’ αύτοΰ, εϊμεθα ήναγκασμένοι νά έπαναλάβωμεν ένταΰθα τήν
συμβουλήν τήν όποιαν είχον δώσει κατά τό έτος 1921 έν Παρισίοις ό καθηγητής
GarQon καί δ δικηγόρος Kahn εις έπιτροπήν Πολωνών ζητησάντων τήν συνεργα
σίαν των εις τήν κατάρτισιν προσχεδίου περί εισαγωγής έν Πολωνία τών ειδικών
διά παιδία δικαστηρίων, καί ήτις άναγραφομένη καί αυτολεξεί είς τό ώραιότατον
βιβλίον τοΰ κ. Κωτούλα έχει ώς έξής: «Πρέπει νά όργανώσητε πρωτίστως φιλαν
θρωπικά ιδρύματα διά τά παιδία τά όποια άνοίγουν συναλλαγάς μέ τήν ποινικήν
δικαιοσύνην. Έ κ παραλλήλου πρέπει ν’ άποφασίσουν οί Εισαγγελείς, όπως καθο
ρίσουν ειδικήν δικάσιμον διά τάς ύποθέσεις τών παιδιών ένώπιον τών δικαστηρίων.
Είναι τούτο χρησιμώτατος πρόδρομος τών ειδικών δικαστηρίων, χωρίς νά δίδη δικονομικήν τινα δυσχέρειαν έν τή έφαρμογή».
/
Η μείς θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν δτι καί ειδικοί άστυνομικοί υπάλληλοι
θά εδει νά όρισθοΰν, ϊνα έπιλαμβάνωνται πάσης ύποθέσεως, είς ήν φέρονται άναμεμιγμένα παιδία, διότι τό πρώτον πρόσωπον τής Πολιτείας, τό όποιον θά γνωρίση τό έγκληματίσαν παιδίον, είναι ό άστυνομικός καί πολλά έξαρτώνται άπό τήν
συμπεριφοράν καί ικανότητα γενικώς τούτου.
Εύνόητον δτι δχι μόνον διά τήν παιδικήν ηλικίαν παρίσταται άνάγκη νά ληφθοΰν έξαιρετικά προστατευτικά μέτρα, άλλά καί διά τήν έφηβικήν τοιαύτην, διότι
είναι γνωστόν δτι κατά τήν περίοδον τής ήβης τό άτομον ύφίσταται τήν ζωηροτέραν
ζύμωσιν, καί κατά τήν περίοδον άκριβώς ταύτην τής ζωής του συνταράσσεται άπό
τά όρμητικώτερα αισθήματα, διαπλασσομένου τελικώς τοΰ χαρακτήρος καί χαρασσομένης τής γραμμής τής έν τή κοινωνία ζωής τούτου.
( Συνεχίζεται)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΥ*
Ύ πό του κ. ΤΖΩΝ Π . Ν ΤΩ Ο ΥΣΟ Ν , Καθηγητοϋ
τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Χάρβαρντ

Οί έπισκέπτες τής χώρας μας βρίσκουν παράξενο τό γεγονός ότι ένα μεγάλο
μέρος τής νομοθεσίας μας βρίσκεται στη νομολογία των δικαστηρίων. Ε μ είς δέν τό
βρίσκομε καθόλου παράξενο. Μάς φαίνεται αναπόφευκτο νά μετέχουν οί δικασταί
στη δημιουργία τοΰ νόμου, καθώς τον εφαρμόζουν. ’Αντιμετωπίζοντας τΙς ποικίλες
διαφορές πού τούς υποβάλλονται, οί δικασταί, σέ κάθε νομικό σύστημα, προσαρμό
ζουν μοιραία τΙς νομικές, θεωρίες σέ καινούργιες καταστάσεις, καί τούς δίνουν ετσ:
καινούργιο περιεχόμενο. Στο δικό μας σύστημα, ύπάρχει ό πρόσθετος λόγος πώς ή
Κυβέρνησή μας στηρίζεται στη βασική άρχή πώς ή εξουσία πρέπει νά είναι κατα
νεμημένη σέ διάφορες δμάδες πού έλέγχουν καί ισορροπούν ή μια την άλλη. Σ’ ενα
τέτοιο καθεστώς, φαίνεται φυσικό καί λογικό νάχουν οί δικασταί μας ενα μέρος
τής έξουσίας, μέ βρισμένους κανόνες για την άσκησή της.
Οί παλαιότερες δικαστικές άποφάσεις, άπ’ τις όποιες δημιουργεΐται δίκαιο,
λέγονται συνήθως «νομολογία». Τό σύστημά μας χαρακτηρίζεται ώς σύστημα πού
βασίζεται στη νομολογία, έπειδή πιστεύομε πώς κάθε δικαστική άπόφαση δημιουρ
γεί, ώς ένα βαθμό, δίκαιο για τό μέλλον. Τό δεχόμαστε αυτό πρόθυμα γιά άρκετούς
λόγους, άπ’ τούς όποιους ό πρώτος είναι άπλούστατα ιστορικός.
Τό άγγλικό δίκαιο άπ’ τό όποιο προέρχεται τό δικό μας δίκαιο, είχε κατά μέγα μέρος δημιουργηθή, τον παλαιό καιρό, άπό δικαστάς. Οί πρώτοι άποικοι τούτης
τής χώρας, πού ήταν κυρίως Ά γγλ ο ι, ήταν έξοικειωμένοι μ’ αύτή την Ιδέα. Μά οί
καινούργιες συνθήκες ζωής σέ μιά μεγάλη ήπειρο δημιούργησαν πολλά προβλήματα
δσον άφορά τήν προσαρμογή τοΰ άγγλικοΰ νόμου στό άμερικανικό περιβάλλον. Στή
διαδικασία αύτή, οί δικασταί έπαιξαν μοιραία σπουδαίο ρόλο. ’Επί πλέον τά γραπτά
μας συντάγματα άνέθεσαν στά δικαστήριά μας μιά μεγάλη καί νέα ευθύνη. Τόσο
ή έθνική μας κυβέρνηση δσο κι’ οί κυβερνήσεις τής καθεμιάς άπ’ τις πενήντα Πο
λιτείες μας προήλθαν άπό συντάγματα πού θέτουν δρια στην κυβερνητική έξουσία.
Μέσα σ’ αυτά τά δρια περιλαμβάνονται συνταγματικές έγγυήσεις πρός τά άτομα,
έγγυήσεις πού μπορούν νά πάρουν σάρκα καί οστά μέ τήν προσφυγή τους στά δικα
στήρια. Οί πράξεις τής διοικητικής έξουσίας, άκόμα καί τά καταστατικά πού έγκρίνονται άπ’ τά νομοθετικά σώματα, μπορούν νά κηρυχθούν τελείως άκυρα, άν παρα
βιάζουν αύτές τις βασικές εγγυήσεις. Τό άποτέλεσμα είναι πώς οί συνθήκες ζωής
στην ’Αμερική κι’ οί κυβερνητικοί θεσμοί πού υιοθετήσαμε, δίνουν στούς δικαστάς
μας εξουσίες κι’ ευθύνες, πολύ πιο εκτεταμένες άπ’ δσες έχουν δοθή στούς δικαστές
τής ’Αγγλίας ή δποιασδήποτε άλλης ώριμης κοινωνίας τών νεωτέρων καιρών.
'Όμως, υπάρχει κι’ ένας δεύτερος λόγος, έξ ίσου σχεδόν σημαντικός δσο οί
ιστορικοί παράγοντες πού άνέφερα. Διαπιστώσαμε δλο καί πιό πολύ τήν άξια τοΰ
νά ζητάμε άπ’ τούς έπισήμους μας νά δικαιολογούν τις άποφάσεις τους. Ή άνάγκη
είναι καθαρώτερη, προφανώς, στην περίπτωση τών δικαστών πού καλούνται νά κρί
νουν άνάμεσα στούς συγκρουόμενους ισχυρισμούς άτόμων ή δμάδων. ’Αλλά ή άπαίτηση νά δικαιολογούνται οί άποφάσεις τών δικαστών άποτελεί έγγύηση κι’ άπέναντι
στις άλλες άρχές. ’Ά ν καί μπορεί νά μή φαίνωνται έντελώς πειστικές έκείνη τή
στιγμή οί δικαιολογίες, όταν κατανοοΰνται, γίνονται μέρος ενός συνόλου άνθρώπινων σκοπών, καί καθοδηγούν τούς άλλους στό μέλλον.
* «'Ομιλίες για τό ’Αμερικανικό Δίκαιο», ’Έκδοσις Φ Ε ϋ Η , 1965.
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’Ακόμα καί για τούς δικαστάς, ή αιτιολόγηση των άποφάσεών τους δεν ήταν
πάντα αυτονόητη. Σέ μερικές χώρες, στό παρελθόν, ύπήρχε ή θεωρία πώς άν οί
δικασταί άνακοίνωναν τούς λόγους πού τούς οδηγούσαν σέ μια απόφαση, ύπονόμευαν κατά κάποιο τρόπο οί ίδιοι τό κύρος τους. Στήν ’Αγγλία, οί δικασταί, άπ’ τά
πολύ παλιά χρόνια, συζητούσαν έλεύθερα καί χωρίς τύπους μέ τούς συνήγορους.
“Ετσι, οί τελευταίοι μάθαιναν πολλά γιά τις αιτίες τών άποφάσεων, κι’ ή νομική
επιστήμη μπορούσε νά μελετήση τις αποφάσεις αυτές καί νά ξέρη ν’ άντιμετωπίζη
τούς δικαστάς στό μέλλον. Μόνον δμως τελευταία — στόν 19ο αιώνα — έγινε
συνήθεια στούς “Αγγλους δικαστάς νά γράφουν, μέ πλήρη εύθύνη, ένα πλήρες αίτιολογικό τών άποφάσεών τους. Ή ίδια συνήθεια άναπτύχθηκε στη Γαλλία καί στή
Γερμανία καί σ’ άλλα μέρη τής Δυτικής Ευρώπης, την ίδια περίπου εποχή. Τώρα
θεωρούμε ουσιώδες νά δημοσιεύουν οί δικασταί τις γνώμες τους στ’ ανώτερα δικα
στήριά μας, ώστε νά μπορή καθένας νά τις μαθαίνη καί νά τις κρίνη. Ή αιτιολό
γηση είναι πιά κάτι άναπόσπαστο άπ’ τούς δικαστάς κι’ άπ* τό αξίωμά τους. Τή
θεωρούμε τόσο ούσιώδη έγγύηση εναντίον τής αύθαιρεσίας, τόσο σημαντική στόν
περιορισμό τής έξουσίας, ώστε τήν έπεκτείναμε καί στις διοικητικές κΓ άλλες αρ
χές μας, δπου ήταν δυνατόν.
Ή δημοσίευση τών άντιλήψεων τών δικαστών, δταν καθιερώνεται αυτή ή συνή
θεια, είναι φυσικό νά εχη κι’ άλλες συνέπειες. "Οταν οί άποφάσεις είναι γνωστές
καί συνοδεύωνται άπό αιτιολόγηση, είναι σχεδόν βέβαιο δτι θ’ άναπτυχθή μιά συνέ
χεια στή νομολογία. Οί ’Αμερικανοί, δπως κΓ δλοι οί άλλοι άνθρωποι, θέλουν καί
προσδοκούν συνέχεια καί συνέπεια στις αποφάσεις όποιασδήποτε άρχής. Δημιουργεί
σύγχυση καί φαίνεται άδικο τό γεγονός νά λαμβάνωνται διαφορετικές άποφάσεις
γιά τό ίδιο πρόβλημα, μόνο καί μόνο Ιπειδή οί άποφάσεις λαμβάνονται σέ διαφορε
τικό χρόνο, ή άφοροΰν διαφορετικά πρόσωπα. Ή συνέπεια είναι σημαντικό πλεονέ
κτημα, δχι μόνο έπειδή έπιτρέπει τήν πρόβλεψη, μά κΓ επειδή φαίνεται πιο δίκαιη.
Οί άπόψεις μας γιά τό δικαστικό προηγούμενο άποτελούν λοιπόν έν μέρει άποτέλεσμα τής ιδιαίτερης ιστορίας μας, κΓ δφείλονται έν μέρει στή σύγχρονη συνή
θεια τής δημοσιεύσεως τών δικαστικών άποφάσεων, άλλά στηρίζονται σέ μιά βα
σική άντίληψη δικαιοσύνης — στήν άντίληψη πώς οί δμοιες υποθέσεις πρέπει νά
κρίνωνται μέ τόν ίδιο τρόπο. Αύτή ή ιδέα φαίνεται σωστή γιά κάθε νομικό σύ
στημα. Πραγματικά, στή νομική πρακτική δέν φαίνεται νά ύπάρχη πιά ουσιαστική
διαφορά στό ζήτημα αύτό, μεταξύ άγγλοαμερικανικού δικαίου καί νομικών συστη
μάτων τής Δυτικής Ευρώπης, δπου τό δίκιαιο έχει κωδικοποιηθή. Στή Δυτική Εύρώπη — καί στό μεγαλύτερο μέρος τού κόσμου, σήμερα — οί άποφάσεις, άκόμα
καί τών άνωτέρων δικαστηρίων, δημοσιεύονται τακτικά. Καί στή Δυτική Εύρώπη,
φαίνεται πώς οί προηγούμενες άποφάσεις λαμβάνονται ύπ’ δψη, καί πώς δημιουργούνται έτσι ορισμένα σχέδια δικαστικής συμπεριφοράς.
Οί θεωρίες μας γιά τό δικαστικό προηγούμενο παρεξηγοΰνται συχνά άπό ξέ
νους κριτικούς, ιδίως έκείνους πού έχουν έξασκηθή στή χρησιμοποίηση κωδικοποιημένου δικαίου. Πιστεύουν πώς ή θεωρία τού προηγουμένου ευρύνει ύπέρ τό δέον
τις έξουσίες τών δικαστών. ’Αλλά σ’ εμάς, αύτό δέν φαίνεται καθόλου άληθινό. "Ο
πως ή σύγχρονη άξίωση νά δικαιολογούν οί δικασταί τις άποφάσεις τους, έτσι κΓ ή
άνάγκη νά λαμβάνεται ύπ’ δψη τό δικαστικό προηγούμενο άποτελεϊ ουσιαστικά ένα
μέσο π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ τής έξουσίας. Σημαίνει πώς ένα δικαστήριο δέν μπορεί
ν’ άποφασίση γιά τήν καινούργια περίπτωση σύμφωνα μέ τήν παρόρμηση τής στι
γμής, άλλά πρέπει νά ένεργήση μέ συνέπεια πρός τις προηγούμενες άποφάσεις.
Σημαίνει πώς μιά παλαιότερη, αιτιολογημένη άπόφαση, πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψη
σέ άλλες άνάλογες περιπτώσεις δπου ύπάρχουν οί ίδιες αιτίες, έκτός άν βρεθούν
νέοι καί πειστικοί λόγοι πού ύπαγορεύουν καινούργια άπόφαση. Μέ άλλα λόγια,
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δημιουργείται μια νέα εξασφάλιση πώς ή Ιξουσία δεν θ’ άσκήται αύθαίρετα —
πράγμα, πού άποτελεΐ εναν άπ’ τούς μεγάλους άντικειμενικούς σκοπούς κάθε νομι
κού συστήματος.
Είναι αλήθεια, βέβαια, πώς τόσο στή θεωρία δσο καί στην πράξη δίνομε με
γαλύτερη σημασία στίς δικαστικές άποφάσεις μας άπ’ δ,τι οι χώρες πού δέν ακο
λουθούν τήν αγγλική παράδοση. "Εχομε πολύ μεγάλη νομολογία. 'Γά ανώτερα δι
καστήρια δημοσιεύουν τακτικά τις γνώμες τους γιά δλες σχεδόν τίς περιπτώσεις
πού παρουσιάζονται μπροστά τους. Πολλά άπ’ τά κατώτερα δικαστήρια κάνουν τό
ίδιο, αν κι’ αύτό είναι πιό σπάνιο. Οί γνώμες αυτές περιέχουν συνήθως μιά πλήρη
έξιστόρηση τών γεγονότων καί τής διαδικασίας τής ύποθέσεως καί κατόπιν παρα
θέτουν διά μακρών τίς εφαρμόσιμες νομικές διατάξεις. Στήν παράθεση αυτή, άναφέρονται σχεδόν πάντα οί προηγούμενες άποφάσεις, κι’ ή σχέση τους μέ τό καινούρ
γιο πρόβλημα. "Αν οί προηγούμενες άποφάσεις δέν θεωρούνται σχετικές μέ τήν
περίπτωση, έξηγείται ποιά είναι ή διαφορά. "Αν διαπιστωθή, μέ πειστικό τρόπο,
πώς ήταν έσφαλμένες, οί προηγούμενες άποφάσεις μπορούν ν’ άγνοηθοΰν, άν κι’
αυτό δέν συμβαίνει συχνά. "Ετσι, ή δικαστική άπόφαση δέν έξηγεΐ μόνο τούς λό
γους πού ύπήρξαν άποφασιστικοί στήν παρούσα περίπτωση, μά καί τούς συνδέει μέ
τούς λόγους πού άναφέρθηκαν σέ άνάλογες περιπτώσεις.
Στό τελευταίο αύτό σημείο διαφέρει, κυρίως, ή δική μας δικαστική πράξη
άπό κείνη άλλων χωρών, δπως ή Γαλλία κΓ ή Ρωσία. ’Αλλά δέν διαφέρει σέ τί
ποτα ουσιαστικά άπ’ τήν πράξη άλλων χωρών μέ κωδικοποιημένα συστήματα, δπως
ή Γερμανία. Ή πράξη αυτή στηρίζεται στή σιωπηρή άρχή πώς άποτελεΐ καθήκον
τού δικαστηρίου οχι μόνο νά έκθέση τούς λόγους του, μά καί νά έντάξη — δσο τό
έπιτρέπει ό χρόνος πού διαθέτει — τήν ύπόθεση σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μέ δυό
λόγια, οί δικασταί μας μετέχουν στήν προσπάθεια νά διατηρήται τό δίκαιο λογικό
καί συνεπές, παράλληλα πρός τή δημιουργία νέων νομικών κανόνιυν.
Αυτή ή συνειδητή καί ρητή άναφορά σέ προηγούμενες άποφάσεις δημιουργεί
πολλά προβλήματα άναλύσεως, κι’ άπαιτεΐ τή χρησιμοποίηση ειδικής τεχνικής. Ή
βασική άρχή είναι πώς οί «δμοιες» περιπτώσεις πρέπει νά κρίνωνται μέ δμοιο
τρόπο. “Ομως, πώς έξακριβώνεται άν
οί περιπτώσεις είναι «δμοιες»; Κάθε άπό
φαση διαφέρει άπ’ δλες τίς άλλες, έστω καί στά άνόματα τών διαδίκων. Σημα
σία, φυσικά, έχει ή αιτιολογία πού δίνει τό ίδιο τό δικαστήριο γιά τήν άπόφαση
πού παίρνει. "Ομως, συμβαίνει συχνά νά δίνωνται πολλές αίτιες, μέ διαφορετικούς
βαθμούς γενικότητας. "Οταν κανείς έξετάζη άργάτερα αύτές τίς αιτίες, μπορεί νά
διαπιστώση πώς μερικές ήταν ευρύτερες άπ’ δ,τι χρειαζόταν. Σέ τέτοιες περιπτώ
σεις — κι’ αύτό είναι κάτι πού συμβαίνει συχνά — οί πολύ ευρύτερες αιτίες μπο
ρούν ν’ άγνοηθοΰν. Γιατί οί δικαστές δέν είναι νομοθέτες. Δέν μπορεί καθετί πού
λένε νά έκλαμβάνεται ώς νόμος. Οί γνώμες τους δέν άποτελούν θέσφατα. Τήν κύ
ρια ευθύνη γιά τούς νέους νόμους τήν έχει ή νομοθετική έξουσία. Ή ευθύνη τών
δικαστών συνίσταται στή λήψη άποφάσειυν γιά τίς συγκεκριμένες μόνο περιπτώ
σεις, πού παρουσιάζονται μπροστά τους. “Οσα λένε οί δικασταί άποκτοΰν νόημα
καί καινούργιο περιεχόμενο μόνον δταν οί λόγοι πού προβάλλονται είναι ά ν α γ κ α ϊ ο ι γιά τή λήψη άποφάσεως στή συγκεκριμένη ύπόθεση. Κ ι’ έτσι, διακρίνομε
άνάμεσα στό άναγκαΐο αίτιολογικό, καί στίς απλές παρατηρήσεις, πού θά μπορού
σαν νά παραλειφθοΰν χωρίς ν’ άλλάξη τό άποτέλεσμα.
Μπορεί νά ρωτήση κανείς: Γιατί νά μήν άπαλλαγοΰμε άπ’ δλες αύτές τίς πε
ριπλοκές καί νά μή στηριχτούμε μόνο στή νομοθετική έξουσία, δταν χρειάζεται άλλαγή τής νομοθεσίας; Τά μέλη τών νομοθετικών σωμάτιυν ψηφίζονται ή καταψη
φίζονται λόγω τών ένεργειών πού έκαναν, ή ύποσχέθηκαν νά κάνουν, σχετικά μέ
μιά σειρά άπό προβλήματα γιά τά όποια μπορούν νά έκδοθοΰν νόμοι. ’Αφού έκλέ-
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γονται γι αυτό το σκοπό κι’ είναι απ’ ευθείας υπεύθυνοι ατούς έκλογεΐς για τις
πράξεις τους ή γιά τήν αδράνεια τους, δεν θάταν άραγε πιό δημοκρατικό νά έπαναπαυθη κάνεις άποκλειστικά στα νομοθετικά σώματα, και ν’ άρνηθή πώς οί δικαστές
έχουν όποια δήποτε νομοθετική έξουσία; 'Η απάντησή μας στο έρώτημα αύτό δόθηκε
κιόλας. Υπάρχουν συνταγματικά δρια στην έξουσία, οχι μόνο των διοικητικών αρ
χών, άλλά καί τών νομοθετικών σωμάτων. Δέ βρήκαμε άλλο τρόπο νά κάνωμε
αυτά τά δρια πραγματοποιήσιμα καί νά έπιβάλωμε τις έγγυήσεις ιιας. Αύτό σημαί
νει πώς ύπάρχουν έξωτερικά δρια σ’ αύτό πού μπορεί νά κάνουν άκόμα κι’ οί νο
μοθεσίες. Άλλά τά συντάγματα θέτουν απλώς έξωτερικά δρια. Τί γίνεται μέ τά
προβλήματα πού ύπάρχουν πέρα άπ’ τά δρια αύτά;
Τό γεγονός είναι πώς έχομε πάρα πολλά νομοσχέδια. Χιλιάδες έγκρίνονται
κάθε χρόνο, άν προσθέση κανείς τή συνολική παραγωγή τοΰ όμοσπονδιακοΰ Κογκρέσσου μέ τις νομοθεσίες τών πενήντα Πολιτειών. Καλύπτουν μεγάλη ποικιλία θε
μάτων — τις έξουσίες καί τούς σκοπούς τών δημοσίων ύπηρεσιών μας, τήν πολύ
εύρεΐα περιοχή τής κοινωνικής προνοίας, καί μερικές περιοχές τοΰ ιδιωτικού δι
καίου, δπως τό έμπορικό δίκαιο, δπου γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη, άν καί περιο
ρισμένης κλίμακος, κωδικοποίηση. Πολλές μεγάλες αλλαγές στήν κοινωνία μας
έγιναν μέ τή νομοθεσία, καί κάθε χρόνο δ ρόλος της γίνεται σημαντικώτερος. Έ φαρμόζοντάς τον, τά δικαστήριά μας είναι ύποχρεωμένα ν’ άναγνωρίσουν δτι οί νό
μοι έκφράζουν, πιό άμεσα άπ’ δ,τι μπορούν νά τό κάνουν οί δικαστές, τις άνάγκες
καί τις έπιθυμίες τοΰ λαού. "Οπου ή πρόθεση τοΰ νόμου είναι σαφής καί δέν ύπερβαίνονται τά συνταγματικά δρια, τά δικαστήρια πρέπει νά προσφεύγουν στή θέληση
τοΰ νομοθέτη καί νά έφαρμόζουν τις αποφάσεις του.
Γιατί, λοιπόν, νά μήν προχωρήσωμε άκόμα πιό πολύ, καί νά μήν έκφράσωμε
δλους τούς νόμους σέ σαφείς κώδικες; Ξέρομε πώς αύτή είναι ή λύση πού έχουν
υιοθετήσει πολλές χώρες τής γής, καί μάλιστα οί περισσότερες πού δέν έχουν τήν
παράδοση τοΰ άγγλικοΰ κοινού δικαίου. "Εχει γίνει πολλή συζήτηση σέ τούτη τή
χώρα γιά τήν άξια τών κωδίκων. Συνολικά δμως, ή έμπειρία τών χωρών μέ τήν
κωδικοποιημένη νομοθεσία δέν μάς ένθάρρυνε πρός τή γενική κωδικοποίηση. Ή
άνθρώπινη πρόβλεψη δέν μπορεί νά φτάση πολύ μακρυά, ή γλώσσα κι’ ή λογική δέν
έχουν τή δυνατότητα ν’ άνταποκριθοΰν μέ κάθε λεπτομέρεια σ’ δλες τις τεράστιες
περιπλοκές μιάς μεγάλης κοινωνίας. Στή Δυτική Εύρώπη, δπου ή πείρα τών κωδί
κων ύπήρξε μακρά, οί δικασταί φαίνονται νά ένεργοΰν διαρκώς περισσότερο δπως
οί δικοί μας, ή προγενέστερη νομολογία άποκτά διαρκώς μεγαλύτερο ρόλο, κι’ άναγνωρίζεται δλο καί πιό πολύ ή δημιουργική φύση τοΰ έργου τών δικαστών. Μπορεί
νά φαίνεται απλή ή καθαρά άπαγωγική μέθοδος, στήν όποια οί άποφάσεις έξηγοΰνται άπλώς μέ τή μηνεία ένός άρθρου τοΰ κώδικος, άλλά μεταμφιέζει τις πραγμα
τικές έκλογές πού είναι άναπόφευκτες. Γιά μεγάλα τμήματα τοΰ δικαίου μας, συνε
πώς, θά έξακολουθήσωμε νά στηριζώμαστε στις μεθόδους τής βαθμιαίας άλλαγής,
περίπτωση πρός περίπτωση, καθώς άναπτύσσεται ή πείρα μας.
’Αφού πρέπει νά δίνωμε τόση πίστη ατούς δικαστάς, άποκτά μεγάλη σημασία
δ τρόπος πού τούς διαλέγομε. Στά όμοσπονδιακά δικαστήρια καί στο 1) 3 τών Πο
λιτειών, οί δικασταί διορίζονται άπ’ τον Πρόεδρο τών Ήνωμένουν Πολιτειών ή τόν
Κυβερνήτη τής Πολιτείας, συχνά μέ τήν έγκριση ένός άπ’ τά νομοθετικά σώματα.
Στά 2) 3 τών Πολιτειών μας, οί δικαστές έκλέγονται μέ τήν ψήφο τοΰ λαού. Ό ποιαδήποτε άπ’ τις δυό μεθόδους κΓ άν χρησιμοποιηθή, οί δικασταί έκλέγονται κι’
είναι ύπεύθυνοι μέ διαφορετικό τρόπο άπ’ δ,τι οί άλλοι αιρετοί μας άρχοντες. Δέν
είναι νοητό ν’ άποπεμφθή ένας δικαστής άπ’ τό άξίωμά του επειδή άποφάνθηκε σέ
μιά περίπτωση, ή σέ μιά σειρά περιπτώσεων, μέ τρόπο πού ή πλειοψηφία τών έκλογέων άποδοκιμάζει έντονα. Αύτό δμως μπορεί νά συμβή σέ δποιοδήποτε άλλο αι
ρετό άρχοντα. Στό όμοσπονδιακό μας σύστημα καί σέ μερικές Πολιτείες, οί δικά-
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σταΐ διορίζονται για όλη τους τή ζωή. Συνηθέστερο όμως είναι νά διατηρούν τδ
άςίωμά τους έπί έναν βρισμένο αριθμό ετών — έξη, οχτώ, δέκα ή καί δώδεκα.
Σχίς περιόδους για τις όποιες έκλέγονται, δλοι οι δικαστικαί είναι μόνιμοι, έκτος αν
ύποπέσουν σέ σοβαρή παράβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Καί σ’
δλη την Ιστορία μας, ό αριθμός τών περιπτώσεων κατά τίς όποιες συνέβη αυτό εί
ναι έξαιρετικά μικρός. Στίς Πολιτείες δπου οί δικασταί έκλέγονται μέ λαϊκή ψήφο,
οί περισσότεροί τους έπανεκλέγονται, κι’ ή σταθερότης τοϋ άξιώματός τους έπιτυγχάνεται στήν πράξη.
Μέ δυό λόγια, οί δικασταί μας δέν είναι απλοί δημόσιοι ύπάλληλα. Οί περισ
σότερες χώρες πού δέν έχουν τήν άγγλική παράδοση προβλέπουν έπαγγελματική
σταδιοδρομία γιά τούς δικαστάς, μέ ειδική έκπαίδευση καί όπηρεσιακή προαγωγή.
Εμείς, όχι. Σέ μάς, οι άνδρες κι’ οί γυναίκες γίνονται δικασταί έπειτα άπό έπιτυχή έργασία σέ άλλους τομείς — οί περισσότεροι στή δικηγορία. Αύτό σημαίνει
πώς οΕ περισσότεροι άναλαμβάνουν τό άξίωμα αύτό δταν είναι πιά ώριμοι κι’ έχουν
αποκτήσει ποικίλη πείρα στίς υποθέσεις τής κοινωνίας μας. Γι’ αυτούς, καθώς καί
γιά κείνους πού τούς έκλέγουν, τό άξίωμα τού δικαστοΰ είναι πολύ τιμητικό. Γιά
νά τό άποκτήσουν, οΕ ύποψήφιοι δικασταί θυσιάζουν πρόθυμα ένα μέρος τού είσοδήματός τους κι’ άλλα πλεονεκτήματα. ΟΕ δικασταί είναι έξέχοντα καί σεβαστά
πρόσωπα στίς κοινότητες οπού ζοΰν. Αύτό ισχύει όχι μόνο γιά τούς δικαστάς τών
έφετείων, πού οί δημοσιευόμενες γνώμες τους αποτελούν τήν κυριώτερη πηγή τού
δικαίου, όπως άνέφερα προηγουμένως. ’Ισχύει επίσης καί γιά τούς πρωτοβάθμιους
δικαστάς, πού παίζουν σημαντικό κι’ ουσιαστικό ρόλο στή διεύθυνση τών δικών,
στήν έξασφάλιση τής άμερόληπτης μεταχείρισης τών διαδίκων καί τών συνηγόρων
τους, στήν καθοδήγηση καί διαφώτιση τών ένορκων, καί στήν τήρηση τής τάξεως
καί τής εύπρεπείας στίς αίθουσες τών δικαστηρίων.
Ή χρησιμοποίηση ένορκων σ’ ένα μεγάλο ποσοστό δικών κι’ ή έπιρροή τών
όρκωτών δικαστηρίων στή διαμόρφωση τών δικαστικών μας άντιλήψεων, είχε ως
συνέπεια νά περιορισθή ό ρόλος τών πρωτοβαθμίων δικαστών, σχετικά μ’ έκείνον
πού παίζουν οί δικασταί αυτοί στήν Ευρώπη. Στίς περιπτώσεις όπου ύπάρχουν ένορ
κοι, είναι φυσικό ή προσφυγή σέ όμάδες κοινών πολιτών γιά νά κρίνουν πάνω σέ
έπίμαχα θέματα, νά καθιστά λιγώτερο σπουδαίο τόν ρόλο τού δικαστοΰ άπό δ,τι εί
ναι στήν Εύρώπη. ΟΕ περίπλοκες συνέπειες αύτοΰ τού διχασμού τών λειτουργιών
θά συζητηθούν σέ άλλες διαλέξεις αύτής τής σειράς. Πάντως, δ πρωτοβάθμιος δι
καστής, .όπως κι’ δ έφέτης, παραμένουν κεντρικές μορφές τού συστήματός μας. Ό
πρωτοβάθμιος δικαστής περιβάλλεται άπό μεγάλη τυπικότητα, γιατί είναι σύμβολο
ούδετερότητος καί άμεροληψίας. Ή τυπικότης έκφράζει τήν πολύ διαδεδομένη πε
ποίθηση πώς ή άμερόληπτη άπονομή τής δικαιοσύνης, άπό άνεξάρτητουςδικαστάς,
άποτελεί ουσιώδη λειτουργία τής διακυβερνήσεως σέ μιά πολιτισμένη κοινότητα.
Δεδομένου ότι οΕ δικασταί είναι άνθρώπινα πλάσματα, πού είναι υποχρεωμένα
νά διαλέγουν, δέν άνταποκρίνονται όλοι τους στίς προσδοκίες μας. Ή διενέργεια γε
νικών έκλογών στίς περισσότερες Πολιτείες μας δδήγησε συχνά στήν ύπόδειξη προ
σώπων μέτριας ποιότητος, ή προσώπων πού ύφίστανται πολιτικές έπιρροές. ’Ακόμα
καί τό σύστημα τού διορισμού δέν άποτελεί εγγύηση πώς θά έκλεγοΰν οΕ πιό Εκανοί
κΓ άμερόληπτοι. "Οταν άναλάβουν τήν έξουσία, έχουν μόνο έμμεση υποχρέωση λο
γοδοσίας, καί συνήθως ή κοινή γνώμη έπαφίεται στο αίσθημα τής τιμής καί τού
καθήκοντος, στή σοφία καί τήν αυτοκυριαρχία έκείνων, πού άσκοΰν τό δικαστικό
λειτούργημα. ’Αλλά σ’ έναν τομέα όπου οΕ άρετές αύτές τιμώνται έξαιρετικά, ύπάρ
χουν πολλοί άνδρες καί γυναίκες πού τίς κατέχουν. Λίγοι είναι οΕ ’Αμερικανοί πού
θά ισχυρισθοΰν, ότι γενικά ή έμπιστοσύνη μας στους δικαστές μας είναι άδικαιολόγητη. Οί ευθύνες τους είναι πολύ μεγάλες, άλλά όχι μεγαλύτερες άπ’ δ,τι χρειάζεται
νά είναι σέ μιά μεγάλη κΓ έπεκτεινόμενη δημοκρατική κοινωνία, πού ή έλευθερία
της μετριάζεται άπ’ τό σεβασμό τού νόμου.
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12. ΚΑΨΥΛΛΙΟΝ
“Εκαστον καψύλλιον κατασκευάζεται διά νά προκαλέση τήν έκπυρσοκρότησιν
ώρισμένου μεγέθους φυσιγγίου, διά τούτο καί άποτελεΐ σπουδαΐον παράγοντα τής
βλητικής.
"Αν τό κύμα τής ταχύτητος τής κατακαύσεώς του είναι μικρόν, έπιβραδύνεται
ή καΰσις τής πυρίτιδος έντός τής κάννης καί αυτή συνεχίζεται εις τδν άέρα μέ
άποτέλεσμα τήν έλάττωσιν τής δραστικότητος καί τής εύθυτενείας τής βολίδος. "Αν
ή ταχύτης τής κατακαύσεώς του είναι μεγάλη, ή κατάκαυσις τής πυρίτιδος συντελεΐται εις πολύ μικρόν χρόνον (1 ) 8.000— 1) 10.000 τού δευτερολέπτου), δτε πλέον
ή πυρΐτις δεν άναφλέγεται, άλλ’ έκρήγνυται, μέ σύνηθες άποτέλεσμα τόν θρυμματισμόν τού δπλου. Είδικώτερον, ώρισμέναι πυρίτιδες θέλουν ειδικόν καψύλλιον. Ή
ισχύς (δύναμις) των καψυλλίων δείκνυται δι’ άριθμών καί διαφέρουν των πολεμι
κών από τών κυνηγητικών, εις τά όποια έπίσης ή ισχύς των είναι άναλόγως τού
μεγέθους τού δπλου 1 2,16 κλπ.
Τό πρώτον καψύλλιον ήτο ή άπτρα, ήκολούθησε δ πυρόλιθος (τσακμακόπετρα).
Τό πρώτον έπιστημονικόν καψύλλιον κατεσκευάσθη διά τά έμπροσθογεμή δπλα καί
ώς πυροκροτική ύλη έχρησιμοποιήθη δ άμιγής βροντώδης ύδράργυρος. Μέ τήν έμφάνισιν τών όπισθογεμών δπλων τό καψύλλιον συνηνώθη μέ τό φυσίγγι ον. Ό βρον
τώδης ύδράργυρος έμειονέκτει διότι ένοΰται μέ τόν δρείχαλκον καί τόν καταστρέ
φει, έπηρεάζεται δέ καί ύπό τής όγρασίας. Σήμερον σπανίως χρησιμοποιείται καί
τόν άντεκατέστησαν άλλαι ούσίαι, ώς τό χλωριοΰχον κάλιον (55%), θειοΰχον άντιμόνιον (15%), θειοκυανιοΰχος μόλυβδος (25%), Τ.Ν.Τ. (5%) . ’Αλλά καί τό μί
γμα τούτο έχει μειονέκτημα, διότι τό χλωριοΰχον κάλιον, διά τής ύγρασίας, μετατρέπεται εις χλωριοΰχον νάτριον, τό όποιον καταστρέφει τήν κάννην, έκτός καί άν
άπομακρυνθή ταχέως μετά τόν πυροβολισμόν διά καλού καθαρισμού. Σήμερον τό
συνηθέστερον κατασκευάζονται έκ μίγματος τό όποιον δέν Ιπιδρά έπιβλαβώς έπί
τής κάννης, ουδέ τήν ρυπαίνει. Τό μίγμα άποτελεϊται συνήθως άπό νίτρο - άμινο κυανυλ - τετρακετυλένιον, τρινιτρορεσορκινοΰχον μόλυβδον, θειοΰχον άντιμόνιον, πυριτικόν άσβέστιον.
Τό μέταλλον τού καψυλλίου είναι δμοιον τού φυσιγγίου (δρείχαλκος) καί έκ
τού φυλλοειδούς σχήματος τής ταινίας του κατασκευάζεται μηχανικώς τό κυάθιον
(μικρό ποτηράκι), (είκ. 3 4 ), έντός_ τού δποίου, μέχρι τού μέσου σχεδόν, έκχύνεται
τό βροντώδες μίγμα 0,030—0,035 διά τήν μελανήν καί 0,035—0,041 διά τήν
άκαπνον πυρίτιδα, τό όποιον καλύπτεται διά ταινίας πάχους 0,4—0,5 έξ άντιμονίου. Ή έσω έπιφάνεια τής ταινίας έπιχρίεται διά συγκολλητικής ουσίας καί ή
πρός τά έξω διά γομμαλάκας καί ούτω προστατεύεται έκ τής ύγρασίας καί τής
τριβής.
Ή πυροκροτική ύλη τίθεται καί μεταξύ δύο φύλλων χάρτου, ύπό τύπον πα
στίλιας ή δισκίου ή ύπό μορφήν ταινίας, ώς είναι σήμερον τά έκρηγνυόμενα εις τά
δμοιώματα πιστολίων, ύπό τών παίδων.
Τά καψύλλια έκτός τής ισχύος των διακρίνονται καί εις κεντρικά καί εις
έκκεντρα, δηλαδή έκείνα τά όποια πλήττονται εις τό κέντρον καί έκρήγνυνται, ώς
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είναι δλα των κυνηγετικών καί των μεγάλων πολεμικών δπλων καί εκείνων τών
όποιων τό καψύλλιον είναι ένιαΐον μέ όλόκληρον τό πυθμένιον τοΰ φυσιγγίου καί
εις τα όποια ή πλήξις γίνεται εις τό άκρον της στεφάνης καί έκρήγνυται. (Είκ. 35).
Τά έν λόγω φυσίγγια χρησιμοποιούνται είς τα πολύ μικράς διαμέτρου δπλα, ως εί
ναι τά άποκαλούμενα φλόμπερ παντός τύπου. Τά έν λόγω φυσίγγια μειονεκτοΰν.
Δεν έπαναγεμίζονται, παράγουν μικράν πίεσιν εντεύθεν καί μικράν ταχύτητα είς
τήν βολίδα. Τό καψύλλιον είναι τό πλέον έπικίνδυνον τμήμα τοΰ φυσιγγίου καί διά
τούτον τόν λόγον δέν έπιδέχεται άπρόσεκτον μεταχείρισιν.
Ειδικά καψύλλια είναι τά προκαλούντα τάς έκρήξεις τών πάσης μορφής ισχυ
ρών έκρηκτικών ύλών (δυναμιτίδων) διότι αδται χρειάζονται Ισχυρόν κύμα καί
ούχί φλόγα, σπινθήρα ή θερμότητα. Υπάρχουν έπίσης καί καψύλλια τά όποια έκρήγνυνται δι’ ηλεκτρικής ένεργείας.
13. ΒΟΛΙΣ
Ή διάμετρος τής βολίδος πρέπει νά είναι μεγαλυτέρα κατά τι (1— 2 χιλ.)
ή τουλάχιστον ίση, πρός τήν διάμετρον τής κάννης τού τύπου τοΰ δπλου διά τό ό
ποιον προορίζεται καί ούχί μικροτέρα, ώς παρ’ ήμΐν, αί όποΐαι ένεκα τούτου συγκολλώνται επί τοΰ στομίου τοΰ κάλυκος διά νά συγκρατώνται.
Αί βολίδες κατασκευάζονται: α) έξ ολοκλήρου έκ μολύβδου, β) έκ μολύβδου,
άλλ’ άπό κορυφής καί μέχρι τοΰ μέσου Ιπενδεδυμέναι έκ κράματος σκληροτέρου
μετάλλου, γ) έπενδεδυμέναι έξ δλοκλήρου έκ κράματος μετάλλου, μέ πυρήνα έκ
μολύβδου, δ) έκ ξύλου, κηροΰ, ή πλαστικής ύλης, πρός έκπαιδευτικούς Ιδίως σκο
πούς καί ε) δίκην βέλους, έπί φυσιγγίων, διά Θήραν ζώων.
Ή έπενδεδυμένη βολίς έχει μεγαλυτέραν είσδυτικότητα καί εύθυτένειαν, συγκρινομένη μέ τήν μολυβδίνην, ή όποια ένίοτε παραμορφοΰται καί εκ μόνης τής με
γάλης πιέσεως καί θερμότητος τής άκαπνου πυρίτιδος.
Διά τοΰτον τόν λόγον, ό μόλυβδος άναμιγνύεται καί μέ άλλα σκληρότερα μέ
ταλλα (νικελιοΰχον χαλκόν, κασσίτερον, άντιμόνιον κλπ.), καί άποκτά μεγαλυτέραν
άνθεκτικότητα καί έπόμένως καί διατρητικότητα.
Ά λλ’ ή κορυφή μόνον τής βολίδος, τύπου CORELOKSOFT POINT REMIN
GTON έχει μικροτέραν άντοχήν, απ’ δ,τι τό λοιπόν σώμα της καί κατά τήν πλήξιν
τοΰ ζώου, διαχωρίζεται καί καί προκαλεΐ καίριον τραΰμα.
’Εκ τής σπουδής: α) τής διαμέτρου, β) τοΰ βάρους, γ) τής διευθύνσεως, γω
νίας, εύρους καί άριθμοΰ αύλακώσεων καί δ) τοΰ δλου σχήματος αυτής, δυνάμεθα
νά καθορίσωμεν τόν τύπον τοΰ δπλου διά τοΰ όποιου έπυροβολήθη τό φυσίγγιον, έπί
τοΰ όποιου ήτο προσηρμοσμένη.
Τό κάτωθι τής κορυφής σώμα τής βολίδος, τιθεμένου τοΰ φυσιγγίου είς τήν
θαλάμην, πρέπει νά άπτεται τών αύλακώσεων τής κάννης, διότι ούτως έξαναγκάζεται είς περιστροφήν, δτε καί πάντα τά έπί τής κάννης ύπάρχοντα ίχνη έντυπώνονται έπί τής περιμέτρου αύτής, τής έφαπτομένης τής κάννης καί τά μέν προεξέχοντα έμφανίζονται ώς «έσοχαί» (αυλακώσεις), αί δέ έσοχαί (αυλακώσεις), ώς
προεξοχαί.
Τά ίχνη γενικώς τοΰ έσω τμήματος τής κάννης, δυνατόν νά μή έντυπωθοΰν
έπί τής περιμέτρου τής βολίδος, έξ δλοκλήρου ή μερικώς διά τούς έξής λόγους:
α) δταν ή διάμετρος τής βολίδος είναι μικροτέρα τής κάννης, β) δταν τό περίβλημα
ή ή βολίς είναι έκ μεγάλης ,σκληρότητος μετάλλου, γ) δταν διά τοΰ δπλου έχη ριφθή μεγάλος άριθμός φυσιγγίων (200— 300 χιλ) καί δ) δταν ή κάννη έχη ύποστή διάβρωσιν, λόγω κακής συντηρήσεως.
'Ως προανεφέραμεν, δέν άποκλείεται πυροβολισμός φυσιγγίου μεγαλυτέρας ή
μικροτέρας διαμέτρου, δι’ ένός δπλου, δταν καταστή δυνατή ή προσαρμογή τοΰ φυ
σιγγίου είς τήν θαλάμην του.
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Διάρρηξις του δπλου, συνεπεία πυροβολισμού μεγαλύτερου φυσιγγίου δεν Απο
κλείεται, δταν δμως ή πίεσις τών Αερίων ύπερβαίνη τήν Αντοχήν τής θαλάμης, καί
δχι έκ τής μεγαλυτέρας διαμέτρου τής βολίδος. ΙΙολλάκις βολίς παραμένει (κολ
λάει) έντδς τής κάννης, έπακολουθεΐ καί Αλλος πυροβολισμός καί αί δύο βολίδες
παραμένουν έντός τής κάννης χωρίς να έπισυμβή διάρρηξις τής θαλάμης ή τής
κάννης. Διακριτικόν γνώρισμα βολίδος, διελθούσης μικροτέρας κάννης, είναι ή έντονωτέρα έμφάνισις τών αυλακώσεων, έπί τής περιμέτρου της καί τό μεγαλύτερου
μήκος της, διότι τοΰτο αυξάνει έκ τοΰ έλαττωθέντος πάχους της. Εις τήν Αντίθετον
περίπτωσιν' ή έλαφρά ή ή πλημμελής ή ή παντελής έλλειψις έντυπωμάτων τών
αυλακώσεων, έπί τής περιμέτρου τής βολίδος, διότι αΰτη δέν περιστρέφεται έντός
τής κάννης, διότι δέν συλλαμβάνεται ύπό τών έλικοειδών αυλακώσεων, άλλ’ έκτινάσσεται ύπό τών Αερίων, άπό τής θαλάμης, είς τήν εξοδον τής κάννης, δπου συνή
θως καί μικρόν μέρος τοΰ πυθμενίου της, πληττόμενον είς τό χείλος φθείρεται. Ή
κάκωσις αΰτη, έν συνδυασμώ με τήν έλλειψιν αύλακώσεων, Αποτελεί ενδειξιν, δτι
ή βολίς προέρχεται έκ φυσιγγίου πυροβοληθέντος δι’ δπλου μεγαλυτέρας διαμέτρου.
Οί W olegang - Maresch Αναφέρουν περίπτωσιν φόνου κορασίδος, κατόπιν πυροβο
λισμού διά κυνηγητικοΰ δπλου, τοΰ οποίου ή μία κάννη έδέχετο βολίδα τών 9,3
χιλ. καί δ φονεύς έχρησιμοποίησε φυσίγγιον τών 7,9 χιλ. καί τοΰ όποιου ή βολίς
ένεκα τής μικροτέρας διαμέτρου έπληξε τό θΰμα λοξώς. Τήν προσαρμογήν τοΰ φυ
σιγγίου τήν είχε έπιτύχει κατόπιν περιτυλίξεώς του διά λεπτοΰ σύρματος.
Έ κ τής σπουδής τοΰ σχήματος, μεγέθους, διαμέτρου, τής ίδιότητος καί τοΰ
σχήματος τής βάσεως τής βολίδος δυνάμεθα νά καταλήξωμεν είς εν συμπέρασμα πε
ρί τοΰ τύπου τοΰ δπλου, διότι π.χ. υπάρχουν καί φυσίγγια μέ 2 ή καί 3 βολίδας
έξ όλοκλήρου έπενδεδυμένας, αί δποΐαι διαφέρουν τών συνήθων είς τά έξής: α) ή
βάσις της πρώτης είναι είναι κοίλη διότι έντός της εισέρχεται ή κορυφή τής δευτέρας,
6) ή βάσις τής δευτέρας δέν είναι κατακόρυφος, άλλά κατά 4,5 μοίρας πρός τόν
άξονά της. 'Η ταχύτης τής πρώτης βολίδος είναι 950 μέτρα άνά δευτερόλεπτον
καί τής δευτέρας 870. Ή δευτέρα πλήττει τόν στόχον 50 τετρ. έκ., περί τό σημεΐον
τής πλήξεως τής πρώτης, διότι ή τροχιά της είναι σπειροειδής. Ούτως ικανοποιεί
ται, έν μέρει, παλαιά προσπάθεια τών κατασκευαστών πολεμικών δπλων, νά τούς
προσδώσουν καί ιδιότητας τών κυνηγητικών δπλων, τά όποια δι’ ένός πυροβολισμού
έκτοξεύουν μεγάλον Αριθμόν βολίδων (σκάγια) καί οΰτω, παρά τήν τυχόν κακήν
σκόπευσιν, αί πιθανότητες πλήξεως τοΰ στόχου είναι μεγάλαι, λόγω τοΰ άριθμοΰ
τών βολίδων. Μειονεκτοΰν δμως τά κυνηγητικά δπλα κατά πολύ τών πολεμικών, είς
τήν άκτΐνα δράσεως (βεληνεκές).
Είς Νέαν Ύόρκην, έντός γκαράζ, συνεπλάκησαν κακοποιοί καί πέντε έξ αυ
τών έφονεύθησαν. Είς τόν τόπον τής συμπλοκής άνευρέθησαν καί περισυνελέγησαν
70 βολίδες.
Ό όπλογνώμων προσδιώρισε δτι δ ύ ο δ π λ α είχον χρησιμοποιηθή καί δτι
πεντήκοντα βολίδες προήρχοντο έκ φυσιγγίων πυροβοληθέντων δι’ ένός αυτομάτου
δπλου τύπου Tomson, αί ύπόλοιποι δέ δι’ Αλλου, τοΰ αυτού τύπου. Βραδύτερον
άνευρέθη εν δπλον καί διεπιστώθη δτι ήτο έκεΐνο διά τοΰ όποιου είχον πυροβοληθή
τά πεντήκοντα φυσίγγια.
Ά λλ’ ή έλλειψις τών αύλακώσεων δυνατόν νά δφείλεται καί είς τό δτι ή
κάννη είναι κατεστραμμένη, είτε άπό μεγάλην χρήσιν, είτε άπό σκορίασιν - διάβρωσιν, ή διότι ή βολίς διήλθε κάννης κυνηγητικοΰ δπλου.
Ή είσοδος τοΰ τραύματος θά είναι μεγάλη, δταν βολίς (μεγάλου μήκους) διέλθη κάννης, τής όποιας αί αυλακώσεις έχουν χαραχθή διά βραχεϊαν (κοντήν) βο
λίδα.
Είς τοιαύτας περιπτώσεις τό συνηθέστερον ή διάτρησις έχει τό σχήμα δπής
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(κλείθρου). Οί άστυνομικοί πρέπει να γνωρίζουν έπΐ πλέον δτι, δταν εχη χρησιμοποιηθή πιστόλιον δυνατόν να αλλαγή ή κάννη του ταχέως, μετά το έγκλημα, ύπό
τοΰ κακοποιού καί κατά την λήψιν των δειγματικών βολίδων, προς σύγκρισιν μετά
των πειστηρίων θά πρόκυψη άνομοιότης.
Επομένως, δταν έχωμεν βολίδα καί κάλυκα πρέπει καί τά δύο νά έξετάζωνται, καί, αν διαπιστωθή άνομοιότης εις τήν βολίδα καί δμοιότης εις τούς κάλυκας
τοΰτο θά πρέπη νά δφείλεται εις τήν άλλαγήν τής κάννης. Τά έπί τής περιμέτρου
τής βολίδος καί τοΰ κάλυκος ίχνη τά σπουδάζομεν καλώς καί διά τοΰ μικροσκοπίου
ή διά μεγεθυντικοΰ φακοΰ.
'Ο τελειότερος τρόπος είναι ό διά τοΰ συγκριτικού μικροσκοπείου, τό όποιον
παρέχει τήν δυνατότητα ταυτοχρόνου έξετάσεως πειστηρίου καί δείγματος καί λή
ψιν φωτογραφίας των (δρ. σχετ. είκ. 3 6 ,3 7 ).
Είναι ή σύγχρονος μέθοδος έξετάσεως τών ιχνών τών πυροβόλων οπλών. Παλαιότερον έφηρμόζοντο άλλαι μέθοδοι, πολλαί τών οποίων καί σήμερον έφαρμόζονται, διότι είναι καλαί, ώς π.χ. ή τής γαλβανοπλαστικής τής όποιας τό φυλλοει
δές περίβλημα άφαιρεΐται άπό τήν βολίδα, κόπτεται καταλλήλους περί τήν κορυ
φήν καί ούτως εχομεν τό δλον αύτής ανάπτυγμα τό όποιον έν συνεχεία έξετάζεται
διά τοΰ μικροσκοπίου καί λαμβάνονται φωτογραφίαι (δρ. σχετ. είκ. 38).
Ή μέθοδος αδτη ομοιάζει τής τοΰ Γεωργιάδη, είς τήν όποιαν ή βολίς περι
στρέφεται, κατ’ άπόλυτον έπαφήν, έπί μελανοφόρου χάρτου (καρμπόν). κάτωθι τοΰ
όποιου έτοποθετεΐτο λευκός χάρτης, έπί τοΰ όποιου, λόγω τής πιέσεως, άποτυποΰνται τά ίχνη τής δλης περιμέτρου μέ τήν άπόχρωσιν τοΰ χρησιμοποιηθέντος καρ
μπόν (δρ. σχετ. είκ. 3 9 ,4 0 ).
Τό αυτό δυνάμεθα νά πράξωμεν, νά περιστρέψωμεν τήν βολίδα καί έπί φύλλου
λεπτοΰ μολύβδου ή άλλου λεπτοΰ μαλακοΰ μετάλλου.
Ή γαλβανοπλαστική άπαιτεΐ χρόνον πολύν, ενώ ή τοΰ Γεωργιάδη, είναι ταχεΐα.
Τά πολύ λεπτά δμως χαρακτηριστικά τών ίχνών δεν άποτυποΰνται διά τοΰ
καρμπόν, μετά τόσης ακρίβειας, δπως διά τής γαλβανοπλαστικής. "Αμφοτέρων τών
μεθόδων τό άνάπτυγμα χρήζει πρώτον φωτογραφήσεως καί κατόπιν έκτυπώσεως
φωτογραφιών, έν μεγεθύνσει, ίνα τά μικροσκοπικά ίχνη γίνουν κατάδηλα.
Ή μέθοδος Γεωργιάδη δέν δύναται νά έφαρμοσθή, δταν ή βολίς είναι παρα
μορφωμένη, διότι δεν δύναται νά περιστραφή, κατ’ άπόλυτον έπαφήν (δρ. σχετ.
είκ. 41) .
Ή βολίς γενικά δέν παρέχει πάντοτε ικανά στοιχεία είς τόν έμπειροτέχνην
διά τόν προσδιορισμόν τοΰ ώρισμένου δπλου, διότι συχνά παραμορφώνεται ή καταστρέφεται ή άποκτά καί νέα ίχνη, κατά τήν διάτρησιν στερεοΰ ιδίως σώματος.
Είς τινας περιπτώσεις ή βολίς δέν δύναται νά έξαχθή έκ τοΰ σώματος τοΰ πληγέντος, δτε, διά νά τήν μελετήσωμεν, λαμβάνεται άκτινογραφία, όσον είναι δυνατόν είς
φυσικόν μέγεθος, καί προσδιορίζομεν τόν τύπον τοΰ χρησιμοποιηθέντος δπλου (δρ.
σχετ. είκ. 4 2 ).
(Συνεχίζεται)
, KOUUOt
£ ν θ Λ ί6 μ α .:ο %

Είκών 34
’Αριστερά : ’Εγκάρσιά τομή καψυλλίου. Δεξιά :
Τό καψύλλιον Ιντός φυσιγγίου.
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Είκών 35
( 'Η μ έτ. περιοδ. 32/26). Κάλυκες των 5,65 χιλ. Διακριτικόν: Ή
πλήξις τοϋ έπικρουστηρος γίνεται είς τήν περιφέρειαν τοϋ πυθμενίου,
δηλαδή είναι έκκεντρος. Δεξιά : Πειστήριον. ’Αριστερά : Δειγματικοί.

Είκών 36
Συγκριτικόν μικροσκόπιον μέ προσηρμοσμένην
τήν φωτογραφικήν μηχανήν.

Είκών 37
('Η μέτ. περιοδ. 3 2 /3 1 ). Φωτργραφία βολίδων διά συγκριτικού μικροσκοπίου.
’Αριστερά : Πειστήριον. Δεξιά : Δειγματική.
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Είκών 38 β
Τ6 όλον άνάπτυγμα της βολίδος ληφθέν διά της γαλβανοπλαστικής μεθόδου.
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Είκών 39
Τό όλον άνάπτυγμα τής
βολίδος έπί λευκοΰ φύλ
λου χάρτου παρεμβολή
μεταξύ αύτής καί χάρτου
(καρμπόν).
Μέθοδος Γεωργιάδη.
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Είκών 40
Ειδική φωτογραφική συ
σκευή δι’ ής λαμβάνεται ή
δλη περίμετρος τής βολίδος,
ώς διά τής γαλβανοπλαστι
κής μεθόδου.

Είκών 41 α
Είκών 41 β
’Αδύνατος ή λήψις τοϋ ολου άναπτύγματος, λόγω καταστροφής τής βολίδος.
(Ή μ ετ. περιοδ. 32/41)

Είκών 42
Ε νίο τε δέν έπιτρέπεται ή έξαγωγή τής βολίδος έκ τοϋ σώματος τοϋ τραυματισθέντος,
δτε λαμβάνεται φωτογραφία-άκτινογραφία, έπί τής όποιας σπουδάζεται ό τύπος τής βο
λίδος καί πιθανολογείται ό τύπος τοϋ δπλου. ’Αριστερά : Βολίς περιστρόφου S M IT H W ESSO N 9 χιλ. έκ μολύβδου. Δεξιά : Έ έγματα μολύβδου λόγω προσκρούσεως έπί
σπονδυλικής στήλης τραυματισθείσης.
(’Έ γκλημα Καβουριού Βουλιαγμένης). (Ή μ έ τ. περιοδ. 32/11/53).

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ Α ΙΩ ΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
----------------- Ύ π δ τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟ Υ Λ ΕΩ ΤΣ Α Κ Ο Υ ---------------------------(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο)

"Ολοι οί μάρτυρες απούσιαζαν. Ό Εισαγγελείς έζήτησε τήν άναβολήν τής
δίκης, άλλ’ οί ύπερασπισταί είπαν δτι τδ αδίκημα ή το πλήρως ώμολογημένον, δτί
ύπήρχον ένορκοι καταθέσεις δλων των μαρτύρων και έζήτησαν τήν πρόοδον τής
δίκης. Έ ν τώ μεταξύ είχε προσέλθει καί δ μοναδικδς μάρτυς Γ. Λισβιλάκης, ένωμοτάρχης, καί ή δίκη έπροχώρησε.
Ό ενωμοτάρχης κατέθεσε δτι τή νύχτα τής 30ής ’Οκτωβρίου τοΰ 1928, έπήγε είς τδ «Γυαλί - Καφενέ», τδ κέντρο τοΰ πατέρα Χριστοφιλέα πού είχε αότδς πριν
άπδ τή «Δροσιά», γιά να κάνη έλεγχο στούς θαμώνες καί έρευνα μήπως τυχδν έφε
ραν μαζί τους πιστόλια ή μαχαίρια. Εκείνη τήν ώρα πού ήταν μέσα δ ένωμοτάρχης, έφθασε ένα αύτοκίνητο πολυτελείας καί σταμάτησε έξω άπδ τδ καταγώγιο κέντρο. Κατέβηκαν άπδ αυτό πέντε άτομα καί μεταξύ αυτών ένας ήταν δ Άνδρέας.
’Έκανε άμέσως έρευνα καί σ’ αυτούς καί σέ ένα Σπηλιωτόπουλο, γνωστό διαρρήκτη,
βρήκε άπάνω του ένα περίστροφο καί ένα μαχαίρι. Πήγε μετά νά κάνη έρευνα
καί στδν Άνδρέα, άλλ’ αότδ τδ μειράκιο πήγε νά τδν χτυπήση. Έπενέβη δμως δ
πατέρας του καί τδν έμπόδισε.
Ό μάρτυς άπαντών είς σχετικήν έρώτησιν τοΰ προέδρου λέγει δτι ένας άπδ
τούς πέντε, δ Σερεμέτης, νομίζει, ήταν τραυματισμένος στδ πόδι άπδ κάποια προηγηθεΐσα συμπλοκή, γιατί έβάδιζε με δυσκολία.
Διαβάσθηκαν καταθέσεις άλλων μαρτύρων καί ίδίως τής παθούσης Ελένης
Φαρμάκη, ή δποία είχε πή δτι «άγνωστοι» Ινώ αύτή άπουσίαζε είχαν διαρρήξει
καί λεηλατήσει τή βίλα της στήν Κηφισιά καί μετά άπελογήθη δ Άνδρέας.
’Αρχίζει νά γελά κτηνωδώς καί λέγει:
— Τήν έποχή εκείνη είχα συνδεθή με τδν Κρητικό τδν Γιώργη καί ένώ γυ
ρίζαμε στήν Κηφισιά, είδαμε στδ δρόμο μας άπάνω μιά βίλα μέ άνοιχτή τήν έξώπορτα καί τήν εσωτερική πόρτα καί θεοσκότεινη. Μάς φάνηκε τόσο άστεΐο, ώστε
σκάσαμε στά γέλια καί κατά σύστασι τοΰ Κρητικοΰ (καί πάλι άνακάτεψε τδ δνομα
τοΰ Κρητικοΰ τδν όποιον είχε άνακατέψει καί τδ πρωί στή ληστεία τοΰ σωφέρ
Μπουρνελάκη), μπήκαμε σάν νοικοκυραΐοι καί κλέψαμε δ,τι βρήκαμε. Είμαστε σάν
νοικοκυραΐοι... Χά... χά...
Καί δ Άνδρέας εξακολουθεί νά γελά κτηνωδώς. Ό πρόεδρος έξανίσταται καί
τοΰ φωνάζει:,
Δέν έχεις συναίσθησι τής θέσεώς σου, βλέπω. ’Ή θέλεις νά μάς παραστήσης τδν άναίσθητο.
Άνδρέας: Τά γέλια είναι νευρικά κύριε Πρόεδρε. Α λλά θυμάμαι τήν κλοπή
πού κάναμε στδ θεάνοιχτο σπίτι καί γελώ... Τήν άλλη μέρα καί τήν παράλλη ξαναπήγαμε στήν ίδια βίλα καί σηκώσαμε καί τά υπόλοιπα πράγματα. Καί ένώ γυ
ρίζαμε στδ «Γυαλί - καφενέ» τοΰ πατέρα μου, μάς έπιασε δ ένωμοτάρχης.
Οί ένορκοι Πειραιώς έβγαλαν καί στήν ύπόθεσι αύτή τήν έτυμηγορία τους
στδ Πί καί Φί, κατά τήν παροιμία. 'Απλή κλοπή καί οχι διάρρηξις, μιά φορά πού
ή ίδιοκτήτρια είχε ξεχάσει θεάνοιχτη τήν πόρτα. Καί οί σύνεδροι κατεδίκασαν τδν
Άνδρέα σέ τέσσαρα χρόνια καί τδν Σερεμέτη σ’ ένα χρόνο φυλακή. Γιά τδν Σπηλιωτόπουλο καί|τδν Παπασπυρόπουλο, πού δέν είχαν συλληφθή καί γιά τδν Κρη
τικό, τδν δποΐο^κατωνόμασε σ’ εκείνη τή δίκη ό Άνδρέας, ή δίκη χωρίστηκε.
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Ή δίκη των άδελφών Χριστοφιλέα για τδ έγκλημα τής Βούλας, δηλαδή για
τή δολοφονία τοΰ δύστυχου σωφέρ Τσάγκα, ώρίσθη για πρώτη φορά στδ Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς, τήν Παρασκευήν 20ήν Μαρτίου 1937. Ή Εισαγγελία Έφετών
’Αθηνών δλες τις πολύ σοβαρές δίκες γιά κακουργήματα τίς έστελνε στδ Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς, γιατί οί ένορκοι τής γειτονικής μεγαλουπόλεως φημιζόντουσαν
γιά τήν αύστηρότητά τους, γιά τήν πραγματική δικαιοσύνη πού άπένεμαν. Τέτοιες
σοβαρές δίκες έπ’ οόδενί λόγω τίς έστελναν εις τήν ’Αθήνα, Ιδία μάλιστα άπδ τής
έποχής πού οί ένορκοι τών ’Αθηνών είχαν άπαλλάξει, λόγω πλήρους συγχύσεως,
τδν έφοπλιστή Σπΰρο Τυπάλδο, πού σκότωσε στδν Πειραιά τδν γαιανθρακέμπορο
Ταιριάζο, επειδή δέν τοΰ έδινε έπί πιστώσει κάρβουνα γιά νά κινήση τδ βαπόρι του
καί είχαν επίσης άπαλλάξει, λόγω Ιπίσης άκαταλογίστου, τδν έφοπλιστή Άθανασούλη, δ όποιος μέσα στδ Έφετεΐο ’Αθηνών είχε ξαπλώσει νεκρδ μέ τδ πιστόλι του
τδν έπί θυγατρί γαμβρό του Φραντζεσκάτο γιά πραγματικά άσήμαντες διαφορές.
Καί μάλιστα τόση αήσθησι έκανε στδ δικαστήριο τών συνέδρων ή τελευταία εξωφρε
νική άπαλλαγή, ώστε δ Πρόεδρος τών Συνέδρων, άπαγγέλλων τήν απαλλακτικήν
άπόφασιν προς τδν κατηγορούμενον, με βάσι τήν ετυμηγορίαν τών ενόρκων, τού
είπε μέ βροντώδη φωνήν :
— Κατηγορούμενε, οί κύριοι ένορκοι είπαν δτι έχεις τδ άκαταλόγιστο καί δτι
μπορείς νά σκοτώνης. Κατηγορούμενε, είσαι άπδ τήν στιγμή αύτή έλεύθερος. Μπο
ρείς λοιπδν νά σκοτώνης.
Καί άποτεινόμενος πρδς τούς ένόρκους, τούς έκδόσαντας τήν Ιξωφρενικήν έκείνην ετυμηγορίαν, είπε :
— Καί σείς, κύριοι ένορκοι, είσαστε δυστυχώς Ιπίσης έλεύθεροι.
"Εως τότε τδ δικαστήριον τών συνέδρων δέν είχε κανένα θεμιτδν μέσον γιά
νά έπέμβη κατά μιάς τόσον σκανδαλώδους ή άδικου έτυμηγορίας τών ένόρκων καί
έξ άφορμής αύτών μάλιστα έψηφίσθησαν είς τδν Νέον Ποινικδν Κώδικα καί τήν
Νέαν Ποινικήν Δικονομίαν αί διατάξεις συμφώνως μέ τάς δποίας τδ δικαστήριον
τών συνέδρων έχει τδ δικαίωμα νά κηρύσση πεπλανημένην τήν έτυμηγορίαν τών
ένόρκων καί νά άναπέμπη τήν έκδίκασιν ύποθέσεως κακουργήματος είς άλλο Κακουργιοδικεΐον. Καί άκριβώς, γ ι’ αυτούς δλους τούς λόγους, ή Εισαγγελία Έφετών
’Αθηνών προσδιώρισε τή δίκη τοΰ Άνδρέα καί τής Κούλας Χριστοφιλεα καί τοΰ
περιφήμου άγνώστου έως τότε άκόμη καί μυστηριώδους Φώτη, τοΰ δποίου ούτε ή
προανάκρισις ούτε ή τακτική άνάκρισις είχαν κατορθώσει νά έςακριβώσουν τήν
πραγματικήν ΰπαρξιν καί τήν άληθινήν ταυτότητα, ώρισε τήν δίκην γιά τίς 20
Μαρτίου, είς τδ Κακουργιοδικεΐον Πειραιώς.
Συναγερμδς πραγματικδς έκείνην τήν ήμέρα είς τδν Πειραιά. Καί μέσα καί
έξω άπδ τδ Κακουργιοδικεΐο είχαν ληφθή έξαιρετικά μέτρα πρδς τήρησιν τής τάξεως.
Ό Άνδρέας, δ δποΐος έλαφρώς είχε παχύνει μέσα είς τδ Έφηβεΐον Άβέρωφ
άπδ τδ καθησιδ καί άπδ τήν καλοπέρασι, ένεφανίσθη καλοντυμένος μέ τδ πουκαμισάκι του τδ άνοικτδ καί μέ γιακάδες άλλά μπάϋρον, μέ ένα μαντηλάκι στην άριστερή τσέπη τοΰ μπέζ σακακιοΰ του, μέ τδ συνηθισμένο μειδίαμα αυταρέσκειας, με
τδ όποιον είχε καταπλήξει κατά τήν σύλληψίν του, είς τήν Γενικήν Ασφαλείαν, τούς
άστυνομικούς, τούς φρενολόγους καί τούς δικαστάς καί εισαγγελείς καί στήν προανάκρισι καί στίς μέχρι τοΰδε «μικρές» δίκες του, έν άντιθέσει μέ αυτήν πού έπρόκειτο νά έκδικασθή τώρα καί στήν δποία τά κεφάλια τών δύο άοελφών θά έπαι
ζαν κορώνα - γράμματα. Δέν θά έπίστευε κανείς, άν δέν τδν έβλεπε άνάμεσα στους
συνοδούς χωροφύλακες, ότι αύτδ τδ μειράκιο έπρόκειτο να δικασθή για ένα τόσο
φοβερό έγκλημα.
Ή Κούλα, μέ τά γκρίζα ροΰχα τών γυναικείων φυλακών καί μέ τδ άσπρο
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δεμένο φακιόλι στο κεφάλι, Ιχει πολύ άναλάβει στό διάστημα της φυλακίσεώς της,
εχει αποκτήσει γραμμές γυναίκας πια καί ωραία φυσικά χρώματα καί φορούσε
γυαλιά γιατί είχαν πάθει τά μάτια της. Μιλούσε μέ τούς συνηγόρους της καί γε
λούσε σάν νά μη έχη συμβή άπολύτως τίποτε. "Ενας άπύ τούς συναδέλφους πρακτικογράφους τής δίκης έγραφε στις σημειώσεις του «δτι μιλάει ατούς συνηγόρους της
σάν νά μή συμβαίνη άπολύτως τίποτε καί δτι είναι έκδηλη σ’ αύτήν μιά άνατριχιαστική απάθεια». "Ενας άλλος συνάδελφος έγραφε δτι «καρφί δέν τής καίγεται».
Γιά μένα, πού είχα Εδή κατ’ έπανάληψιν τά δυό άδέλφια στη Γενική ’Ασφά
λεια κατά τή σύλληψί τους καί υστέρα αρκετές φορές στούς διαδρόμους τού δικα
στικού μεγάρου, μού φάνηκε δτι κάτι δέν έπήγαινε καλά στά μυαλά καί τού Ά νδρέα καί τής Κούλας. Δέν μπορούσε κανείς νά πή δτι ήταν Ισορροπημένα τά δυό
αδέλφια. Καθώς τήν έπλησίασα παρατήρησα δτι κρατούσε ένα όλόκληρο σύγγραμμα
εις τό χέρι. Καί τή ρώτησα.
— Στά ρομάντσα τό έροιξες Κούλα;
— ”Α μπά. Είναι τό βιβλίο πού έγραψα στή φυλακή. Μιά φιλοσοφική με
λέτη γιά τά στραβά τής κοινωνίας. Κτυπώ άλύπητα τις κοινωνικές προλήψεις καί
τή Δικαιοσύνη!!!
Μωρέ θράσος!, συλλογίζομαι. Καί πάλι δέν μπόρεσε νά μού φύγη άπό τό
μυαλό μου ή έντύπωσις δτι κάτι δέν πήγαινε καλά στά μυαλά των δύο άδελφών.
’Απέναντι τους κάθονται δυό γυναικούλες, μιά πολύ νέα καί μιά μεσόκοπη,
πνιγμένες στά μαύρα. Είναι ή χήρα καί ή επίσης χαροκαμένη μάνα τού δυστυχι
σμένου τού Τσάγκα. "Εχουν έλθει άπό τήν ’Ικαρία γιά τή δίκη. Μέ δυσκολία συγκρατοΰν τούς λυγμούς τους. Ό πατέρας τού Τσάγκα καί δ άδελφός του είναι μάρ
τυρες κατηγορίας.
Μεταξύ τών μαρτύρων τής ύπερασπίσεως συγκαταλέγονται δ μακαρίτης ό
καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής Γεωργιάδης, δ καθηγητής τής νευρολογίας Κατσαράς καί δ άπόστρατος ναύαρχος - ύγειονομικός Τανάγρας, δ πρόεδρος τής Ε τα ι
ρίας Ψυχικών ’Ερευνών. Θά έλθουν δμως; Δέν τούς βλέπω. Καί γιά τήν ώρα έρωτώ ένα συνήγορο γιά τό τί πρόκειται νά έξετασθή καί νά καταθέση δ κ. Τανάγρας.
Μήπως γιά κανένα μέντιουμ;
— Άπλούστατα, λέγει δ ύπερασπιστής, θά έξετασθή στό δτι τό περιβάλλον καί
ή κληρονομικότης έπαιξαν ρόλο καί έξάπαντος επηρέασαν τούς νεαρούς κατηγορου
μένους στή διάπραξι στυγερών έγκλημάτων.
Παρά τό πυκνόν άκροατήριον πού είχε κατακλύσει τήν αίθουσαν, οι περισσό
τεροι τών ένορκων, φανταζόμενοι μακράν τήν διάρκεια τής δίκης, άπουσίασαν. Δί
δεται παράτασις, ξαναχτυπιοΰνται τά κουδούνια, άλλά οι ένορκοι δέν είναι παρά
ελάχιστοι. Είναι άπολύτως άδύνατον νά συγκροτηθή τό δικαστήριον τών ένόρκων
καί ή δίκη άναβάλλεται.
Μόλις δ Πρόεδρος έλυσε τή συνεδριασι, ή μαυροφορεμένη μάνα τού μακαρίτη
τού Τσάγκα, ώρμησε απάνω στήν Κούλα καί πήγε νά τήν ξεσχίση μέ τά νύχια της,
ξεφωνίζοντας:
— Κακούργα... Φόνισσα... Μού έφαγες τό παιδί μου, τό σπλάχνο μου.
Ή Κούλα κατατρομαγμένη άντέδρασε καί άντεπετέθη, ένώ δ άδελφός τού
σκοτωμένου Βαγγέλης Τσάγκας άρπαξε μιά καρέκλα καί έτοιμάσθηκε νά τήν κτυπήση στό κεφάλι γιά νά έμποδίση τήν Κούλα νά χτυπήση τή μάνα. του. Εύτυχώς
έπεσαν στή μέση οί χωροφύλακες καί άφού τού άρπαξαν τήν καρέκλα, τούς έχώρισαν.
Τήν Παρασκευή 3 ’Απριλίου· τού 1931, στό ίδιο Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς,
είχε προσδιορισθή μία, ή τελευταία, άπό τις μικρές δίκες τής συμμορίας μέ τά 25
πιστόλια. Έπρόκειτο νά δικασθή καί δ Άνδρέας γιά τή ληστεία εις βάρος τού
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σωφερ Οικονόμου, άλλα καί αυτή άνεβλήθη γιατί τό έσκασαν καί πάλι οί Ινορκοι.
Ή Εισαγγελία τών Έφετών έφρύαξε καί με τό δίκηο της γ ι’ αύτές τις δύο
αναβολές. Καί έλαβε τά μέτρα της. Για τόν μήνα Μάιο τοϋ 1931 διάλεξε τούς
καλύτερους καί τούς πιο εύσυνείδητους Πειραιώτες για ένορκους καί για τήν Τε
τάρτη 13 Μαίου 1931 προσδιώρισε, στο ίδιο πάλι Κακουργιοδικεϊο τοΰ Πειραιώς,
τή δίκη τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια καί για τή δολοφονία τοΰ Τσάγκα καί
για τήν άπόπειρα ληστείας του Νικηταρά.
’Έτσι λοιπόν, τά δύο σοβαρώτερα εγκλήματα τής συμμορίας Χριστοφιλέα δι
κάσθηκαν άπό τής 13 Μαΐου άπό τούς ένόρκους Πειραιώς. Ό Άνδρέας καί ή Κούλα Χριστοφιλέα, οί δύο τραγικοί ήρωες οί όποιοι «άπετέλεσαν μυθιστορηματικάς
προσωπικότητας» όπως έγραφε τότε τήν άλλη μέρα ή «Καθημερινή», έκάθησαν εις
τό έδώλιον τοΰ κατηγορουμένου γιά νά λογοδοτήσουν γιά τόν φόνο Ινός άτυχοΰς
άνθρώπου ό όποιος δεν τούς έπταιεν είς τίποτε άπολύτως. Παρά τό πλευρόν των
κάθεται δ συνεργός των ’Αθανάσιος Ντούνης.
Έ πρεπε νά τούς δήτε μέ τ£ άταραξία διέσχισαν τόν συγκεντρωμένο κόσμο
στις σκάλες, ατούς διαδρόμους καί στήν αίθουσα τοΰ Κακουργιοδικείου καί πώς
μπήκαν μέσα, γιά νά σχηματίσετε μιά ίδέα τής νοοτροπίας τους, τοΰ ταμπεραμέντου
τους τοΰ βλαμμένου. 'Ο κόσμος αύτός τούς άπεδοκίμασε, τούς έσφύριξε, τούς έγιουχάϊσε καί τούς ύπεδέχθη μέ άπειλητικές γροθιές, όταν τά δύο άδέλφια έφθασαν
πρό τοΰ δικαστηρίου. Καί όμως μέ τό μειδίαμα στά χείλια καί μέ κάποια ειρωνεία
στό βλέμμα τους, έπροχώρησαν καί κάθησαν στά έδώλια τών κατηγορουμένων.
Σάλλα γεμάτη άπό τόν κόσμο. Ό Πειραιάς, πού είχε συνηθίσει μέ τις προ
ηγούμενες άσήμαντες δίκες τής συμμορίας μέ τά 25 πιστόλια, έσπευσε τήν ήμέρα
έκείνη νά παρακολουθήση τούς «αιμοσταγείς δολοφόνους» όπως τούς έγραφαν όλες
οί έφημερίδες, νά έξιστοροΰν είς τό δικαστήριον ή νά άρνηθοΰν τά κατορθώματά
τους. ’Εκτός άπό όλο τόν κόσμο, ξεχώριζαν μέσα στά πλήθη οί γυναίκες, νέες καί
ήλικιωμένες, όμορφες ή άσχημες, καλοντυμένες ή άσουλούπωτες, γιά νά δοΰν τήν
Κούλα, τήν κοπέλα έκείνη πού είχε διαπρέψει στό πιστόλι. Δέν έλειψαν άκόμη
ούτε οί ’Αθηναίοι ούτε καί οί ’Αθηναίες άπό τό άκροατήοιο.
Καί τά δύο άδέλφια φαινόντουσαν πιό κεφάτα, σέ άντίθεσι μέ τό Ντούνη πού
έσκυβε τά μάτια καί δέν ήθελε νά κυττάξη κανένα. Ό Άνδρέας καί ή Κούλα χαι
ρέτησαν διάφορους γνωστούς των, σέ όσους ήταν κοντά μέ χειραψία καί τούς μακρύτερους μέ μειδιάματα. "Οπως καί στήν άναβληθεΐσα δίκη, ή Κούλα φορούσε
τήν άσπρη μέ τις γαλάζιες ρίγες στολή τών φυλακισμένων γυναικών καί τό άσπρο
της φακιόλι. Ό Άνδρέας μέ τό άνοικτό, άλλά - μπάΰρον πουκάμισο. Ποζάριζε μέ
αυταρέσκεια μπροστά στους φωτορεπόρτερς καί στους σκιτσογράφους τών έφημερίδων. Ή Κούλα στήν άρχή φάνηκε μέ νάζι νά έχη άντιρρήσεις γιά τις φωτογραφίες,
άλλά μετά δέχθηκε καί αύτή νά ποζάρη.
Καί τά δύο άδέλφια ήταν δμιλητικώτατα ατούς δημοσιογράφους πού θά παρα
κολουθούσαν τή δίκη καί πρό πάντων σέ μένα πού μέ θυμόντουσαν άπό τις πρώτες
συνεντεύξεις πού τούς πήρα όταν είχαν συλληφθή καί έκρατοΰντο στή Γενική Α 
σφάλεια, στήν δδόν Σατωβριάνόου. 'Ο Άνδρέας είχε διάθεσι νά κάνη καί χιούμορ
καί μάς είπε μέ μιά δόσι αυταρέσκειας καί κομπασμού:
— 'Ωραία τά καταφέρατε. Μέ βγάλατε ηρώα χωρίς νά είμαι. Γιατί σάς τό λέιυ
άπό τώρα καί νά τό ξέρετε, ότι στή δίκη θά άποκαλυφθή ότι άλλοι μέ παρέσυραν.
Καί μέ τρόπο μάς δείχνει τόν συγκρατούμενό του Ντούνη, δ όποιος όμως έχει
στρέψει άλλοΰ τήν προσοχή του καί δέν άντιλαμβάνεται όσο σκευωρεί έναντίον του
ό Άνδρέας. θεώρησε καθήκον της νά έπέμβη καί ή Κούλα:
— Έ γώ δέν είχα ίδέα... Δέν ήξερα τίποτε... Μέ παρεκίνησαν καί μέ βάλανε
νά πυροβολήσω. Τό χέρι μου όμως έτρεμε...
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Πραγματικά, συγκινητικό θέαμα ή μάνα τοΰ δυστυχισμένου Τσάγκα καί δίπλα
της ή χήρα τοΰ θύματος μέ τό «κοιλάρφανο», τό μωρό της πού γεννήθηκε λίγους
μήνες μετά τό φοβερό φόνο τοΰ πατέρα του. Πεθερά καί γυναίκα πνιγμένες, δπως
καί στην άναβληθεϊσα δίκη, στά μαΰρα. Χωροφύλακες τις τριγυρίζουν γιά νά προ
λάβουν καμμιά έπίθεσι στους κατηγορουμένους, δπως καί την άλλη φορά, στη δίκη
πού άνεβλήθη.
Ή συνεδρίασις τοΰ Κακουργιοδικείου άρχισε στις 9 τό πρωί άκριβώς. Κατη
γορούμενοι δ Άνδρέας Χριστοφιλέας, ή Κούλα Χριστοφιλέα καί ό 'Αθανάσιος Ντούνης, κατηγορούμενοι διά ληστείαν μετά φόνου εις δημοσίαν δδόν τοΰ σωφέρ Σταματίου Τσάγκα, εις τήν Βούλαν καί δι’ απόπειραν φόνου μετά ληστείας τοΰ σωφέρ
Νικηταρά. Ή Εισαγγελία ’Αθηνών έθεώρησε τόν Θανάσην Ντούνην ως συναυτουργόν καί ώς τόν «τρίτον άνθρωπον», τόν μυστηριώδη Φώτην, καί γιά τή ληστεία
καί τόν φόνο τοΰ σωφέρ στη Βούλα, ένώ, νά λέμε καί τοΰ στραβοΰ τό δίκηο, εναν
τίον του δέν είχε προκύψει τέτοιο θέμα άπό τήν προανάκρισι καί άπό τήν τακτική
άνάκρισι. Ό Ντούνης ήταν ανακατεμένος μόνο στη ληστεία τοΰ Νικηταρά.
Τό δικαστήριο τών συνέδρων είχεν άπαρτισθή άπό τόν τότε εφέτη Μιστριώτη,
άδελφό τοΰ περίφημου «γλωσσαμύντορος» καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Μιστριώτη,
ώς πρόεδρον, καί άπό τούς τότε πρωτοδίκας Τσαγκαράκην καί Δημητρακάκην.
Τήν έδραν τοΰ Είσαγγελέως κατεΐχεν ό Άντεισαγγελεύς Έφετών Χαλκιάς, πα
λαιός δημοσιογράφος καί τήν τοΰ Γραμματέως, ένας ύπογραμματεύς δνόματι Γκίκας.
Τό δικαστήριο τών Ενόρκων άπετελέσθη, ύστερα άπό τή σχετική κλήρωσι,
άπό τούς Γ. Λύτσικαν, προϊστάμενον, Γ. Μασακίδην, I. Στασινόπουλον, Γ. Ντόρκαν, Κ. Γαϊτάνον, Γ. Μπονήν, Α. Χαλδούπην, I. Λουδάρον, Λ. Χρόνην, Κ. Παρασκευόπουλον, I. Οικονόμου καί Κ. Ήλιόπουλον. Ε πειδή ή δίκη, κατά πάσαν π ι
θανότητα, θά διαρκοΰσε πολλές ήμέρες, έκληρώθησαν καί δύο αναπληρωματικοί
ένορκοι, οι Π. Σαπουνάκης καί Δ. Μάστορας.
Φυσικά διεπιστώθη πρώτα πρώτα ή ταυτότης τών κατηγορουμένιυν καί ό Ά ν 
δρέας είπεν δτι ήταν 18 χρόνων, Ινώ έπλησίαζε τά 20 καί ή Κούλα 19 χρόνων,
ένώ κατά τό 1923, δηλαδή δκτώ χρόνια πριν άπό τήν δίκη, ήταν 17 χρόνων. Ε 
πομένως στήν πραγματικότητα ήταν 25άρα.
Ό Άνδρέας έδήλωσεν δτι είχε συνηγόρους τόν τότε καθηγητήν τοΰ Πανεπι
στημίου άείμνηστον Κώσταν Τσουκαλάν, δ όποιος δμως δέν ένεφανίσθη καί δέν
άνέλαβε την ύπεράσπισίν του, τόν Επαμεινώνδαν Βαλσαμάκην, φίλον μου έκτελεσθέντα άπό τούς ’Ιταλούς φασίστες στήν Κατοχή, Μιχ. Παυλόπουλον, παλαιόν ποινικολόγον καί Νικ. Θεοόωρακόπουλον, ή Κούλα τόν Β. Δουρμούσην καί δ Ντούνης
τόν Δημ. Αευκαδίτην. Παρίστανται ακόμη ώς συνήγοροι τής πολιτικής αγωγής, έκ
μέρους τής μητρός καί τής χήρας τοΰ Τσάγκα, οί Κρέων Μπουφίδης, πρώην συν
ταγματάρχης τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Τρικκαΐος καί Οικονόμου.
Ευθύς έξ άρχής οί συνήγοροι Δουρμούσης, Βαλσαμάκης καί Θεοδωρόπουλος
υπέβαλαν ένστασιν άπαραδέκτου τής πολιτικής άγωγής, διότι ή δήλωσις παραστάσεως αυτής εκοινοποιήθη εις τόν πατέρα Νίκον Χρστοφιλέαν καί όχι εις τά φυλα
κισμένα δύο παιδιά του. Τό δικαστήριον δμως άπεφάνθη δτι νομίμως έπεδόθη τό
δικόγραφον εις τόν πατέρα Χριστοφιλέαν, ώς πατέρα τών άνηλίκων δύο παιδιών
του καί διέταξε τήν πρόοδον τής δίκης.
Μέσα στή γενική συγκίνησι καί κρατοΰσα στήν άγκαλιά τό μωρό της, εξετά
ζεται ή πρώτη μάρτυς, ή χήρα τοΰ Τσάγκα Ό λ γ α . Μέσα στά άναφυλλητά_ της
λέει δτι σάν έγινε τό έγκλημα έλειπε στήν πατρίδα της, τήν ’Ικαρία. Τήν είχε
στείλει δ άντρας της ατό χωριό τους γιά νά πάρη τόν άέρα της, επειδή ήταν έγ
κυος. Καί προσθέτει:
— Τίποτε άλλο δέν ζητώ άπό τό δικαστήριό σας παρά προστασία γιά μένα
καί γιά τό όρφανό παιδί τοΰ μακαρίτη τοΰ άνδρα μου.
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Καί πάλι ξεσπά σέ κλάματα. Μόλις άκούγεται πού ψιθυρίζει, σέ σχετική
ερώτησι, ότι δ άνδρας της ήταν φιλήσυχος καί ότι δεν κρατούσε ποτέ πιστόλι άπάνω του. Ένώ ήταν γεγονός ότι δ Τσάγκας είχε πιστόλι καί αυτό μετά τό έγκλημα
τού τό πήρε δ Άνδρέας καί στή δεύτερη ληστεία τού Νικηταρά τό έδωσε στήν
Κούλα γιά νά πυροβόληση κατά τού σωφέρ.
Δεύτερος μάρτυς εξητάσθη δ σωφέρ Θανάσης Νικηταράς, τό παρ’ δλίγον θύμα
τής δεύτερης ληστείας.
Πρόεδρος: Έσΰ λοιπόν είσαι τό δεύτερο θύμα πού ευτυχώς δέν έπήγες στάς
αιωνίους μονάς, όπως δ μακαρίτης δ Τσάγκας.
Μάρτυς: Μάλιστα. Έ γώ είμαι.
Πρόεδρος: Τί ξέρεις;
Μάρτυς: Στις 30 ’Οκτωβρίου τό άπόγευμα πήγαινα στήν ’Ακαδημία νά κάνω
πιάτσα μέ τό ταξί μου καί είδα νά κατεβαίνουν καί νά περνούν από εκεί μιά νεαρά
κυρία μέ δυό νέους κυρίους ντυμένους στήν τρίχα. Φαντάσθηκα άμέσως ότι θέλανε
ταξί. ’'Αλλως τε ένας άπό τούς νέους, αυτός Ιδώ (λέγει δείχνοντας στο εδώλιο τον
Ά νδρέα), μού είπε:
•— Είσαι έλεύθερος, σωφέρ;
-— Μάλιστα, τού λέω.
— θέλω νά πάμε ένα περίπατο ώς τήν Ά γ ια Παρασκευή, αλλά θέλω νά δδηγήσω έγώ τό αυτοκίνητο στο δρόμο, μού είπε.
— Καλά, άμα ξέρεις, τού είπα, όδήγησέ το.
— "Εχω δίπλωμα καί άδεια...
— Έ ν τάξει.
Καί δ Νικηταρας συνεχίζει:
— Μπήκανε μέσα. Μού έκανε όμως έντύπωσι ότι δέν έκύτταζε καθόλου τόν
άλλο σύντροφό του καί τήν κοπέλα. Τό αυτοκίνητο έτρεχε μέ 100 χιλιόμετρα τήν
ώρα καί πηγαίναμε κατά τόν “Αγιο Άνδρέα. Πριν φθάσουμε όμως στό τέρμα, ή
Κούλα παραπονέθηκε ότι ήταν ζαλισμένη καί ζήτησε νά γυρίσουμε πίσω.
Πρόεδρος: Ποιός δδηγοΰσε τό αύτοκίνητο;
Μάρτυς: Ό Άνδρέας. Αυτός (τόν ξαναδείχνει πάλι στό έδώλιο τού κατηγο
ρουμένου καί συνεχίζει) :
— Αφού γυρίσαμε πίσω καί ήμαστε 5— 6 χιλιόμετρα δώθε άπό τόν 'Ά γιο
Άνδρέα, σέ μιά στιγμή βλέπω τόν Άνδρέα Χριστοφιλέα πού καθότανε μπροστά
δίπλα άπό μένα καί δδηγούσε, νά βγάζη ένα άσπρο μαντήλι. Στήν άρχή νόμισα
ότι ήθελε νά σκουπίση τά μούτρα του άπό τόν ιδρώτα καί έτσι δέν ύποψιάσθηκα.
Τό μαντήλι όμως κ. πρόεδρε δέν τό είχε βγάλει γιά νά σκουπισθή, άλλά γιά σύν
θημα.
Πρόεδρος: Δηλαδή έδωσε διαταγή στόν Ντούνη καί στήν Κούλα πού καθόν
τουσαν στό πίσω κάθισμα, νά σού ρίξουν.
Μάρτυς: Ακριβώς. Μάλιστα κ. πρόεδρε. Δέν πέρασαν ούτε δύο δευτερόλεπτα
καί δέχθηκα άπό πίσω ένα δυνατό κτύπημα στό κεφάλι. Τό κτύπημα ήταν μέ σί
δερο. Ζαλίστηκα τόσο, ώστε στήν άρχή νόμισα ότι τσακωθήκανε μεταξύ τους οί έπιβάτες καί ότι μέ χτύπησαν κατά λάθος. Ά λλά δέχθηκα τρία άλλα χτυπήματα μέ
τό σίδερο τό ένα κατόπιν τού άλλου καί όταν γύρισα είδα τόν Ντούνη νά κρατάη
τό σίδερο πού μέ χτύπησε. Επίσης πρόλαβα καί είδα τήν Κούλα νά κρατάη στό
δεξί της χέρι ένα περίστροφο καί νά τό ύψώνη έναντίον μου. Τότε πιά μόλις κατά
λαβα ότι είχα πέσει στά χέρια ληστρικής συμμορίας καί άρχισα νά άμύνωμαι. Ό
Άνδρέας έκείνη τήν στιγμή βλέποντας ότι οί άλλοι δέν μέ είχαν ξεκάνει, άγρίεψε
έναντίον τους καί άρχιζε νά τούς βρίζη λέγοντας:
— Τί κάνετε μωρέ τόση ώρα; Ριχτέ του γιατί θά μάς ξεφύγη.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΙΣΤΟ ΡΙΚ Α Ι Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

15)4)1825-11)4)1826
----------------------- Ύπά τοϋ ’Αστυνόμου A' χ. Ν ΙΚ ■ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ----------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

« ’Η χείσ τε σάλπιγγες. . . Καμπάνες βροντερές
δονεϊστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ώς πέρα...
β ογγείστε τύμπανα πολέμου. . . οί φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθήτε στον αέρα!»
Α. ΣΙΚ Ε ΛΙΑΝΟΣ

Έγένετο ήδη λόγος εις τά προηγούμενα περί τής σποοδαιότητος τής γεωγρα
φικής καί στρατηγικής θέσεως του Μεσολογγίου διά τούς έμπολέμους, Οί "Ελλη
νες έκλήθησαν να υπερασπίσουν πάση θυσία την ζωτικήν αύτήν πύλην τής Δυτι
κής Στερεάς, τήν όποιαν οί Τούρκοι έπεδίωξαν να καταλάβουν παντί σθένει. Έπηκολούθησεν ομηρικός άγων έκ των δλίγων, τούς όποιους αναφέρει ή Ιστορία.
Ή έπανάστασις εύρίσκετο ή δ7; εις τό δον έτος της, ή Ελλάς εύρίσκετο εις
δεινήν άπό πάσης άπόψεως θέσιν, άλλ’ οί Τούρκοι δέν είχον επιτύχει (Αποφασιστι
κόν Αποτέλεσμα. Ό Σουλτάνος Μαχμούτ έσκέφθη, δτι έπέστη ή στιγμή νά καταφέρη τό Αποφασιστικόν πλήγμα εις τήν Στερεάν Ελλάδα, ή όποια δέν έπρόκειτο
νά τύχη πλέον ικανής βοήθειας έκ Πελοποννήσου, τήν καθυπόταξιν τής όποιας είχεν ήδη άναλάβει ό Ίμπραήμ καί, ώς έκ τούτου, Αντεμετώπιζεν ή ιδία Αγώνα
ζωής ή θανάτου. ’Ανέθεσε τήν Αρχηγίαν των Τουρκαλβανικών δυνάμεων, αί όποΐαι
θά είσέβαλλον εις τήν Δυτικήν Ελλάδα, εις τον Μεχμέτ Ρεσίντ, πασσάν των Ίω αννίνων, τόν όποιον οί "Ελληνες έπωνόμαζαν Κιουταχήν, έπειδή παλαιότερον διετέλεσεν πασσάς τής Κιουταχείας. Ή Τουρκία έπερίμενε πολλά Από τήν σκληρό
τητα, τήν ικανότητα, τήν πολεμικήν έμπειρίαν, τήν σταθερότητα καί πρό πάντων
τήν νομιμοφροσύνην τού σερασκέρη. ’Ή δη τόν ’Ιούλιον τού 1822 είχε νικήσει τόν
Μαυροκορδάτον καί τούς τακτικούς είς τό Πέτα, ένώ κατά τάς Αρχάς τού 1823
είχεν καταστείλει τήν έπανάστασιν είς τό Πήλιον καί είχεν έκδιώξει τούς Αρμα
τολούς τού Όλύμπου άπό τό τελευταΐον έρεισμά των είς τήν Θεσσαλίαν, λαβών,
ώς επαθλον, τό σημαντικόν πασσαλίκι των Ίωαννίνων.
Ό κύριος Αντικειμενικός σκοπός τής έκστρατείας του, ήτο ή άλωσις τού Με
σολογγίου, ώς έκ τούτου, καθ’ α λέγεται, είς τό σουλτανικόν φιρμάνι τού διορισμού
του είχεν αναγραφή, ώς προειδοποίησις, ή φοβερά Απειλή τού Σουλτάνου :' «"Η
τό Μεσολόγγι ή τήν κεφαλήν σου». Πρός τούτο συνεκεντρώθησαν είς τήν ’Άρταν,
βάσιν τής έξορμήσεώς του, Από των Αρχών τής άνοίξεως τού 1825, περί τούς 20.000
μαχηταί καί άνω τών 3.000 βοηθητικόν στράτευμα (σκαπανείς, ήμιονηγοί κλπ.),
τό μηχανικόν του, ώς θά έλέγομεν σήμερον. Διά ν’ άποφύγη τήν ήτταν του τής
πρώτης έκστρατείας τού Μεσολογγίου (φθινόπωρον 1 822), κατά τήν όποιαν έταπεινώθη τόσον δ ίδιος, δσον καί δ Όμέρ - Βρυώνης, προέβη ήδη είς λίαν σοβαράς
προπαρασκευάς καί ελαβεν Αρκετά συνετά μέτρα, διά νά κράτηση άνεπάφους τάς
έπικοινωνίας του καί ν’ άποφύγη, κατά τό δυνατόν, αιφνιδιασμούς είς τά μετόπισθεν.
Ή έκστρατεία ήρχισε τό τρίτον δεκαήμερον τού Μαρτίου 1825, καθ’ δδόν
δέ έγκατέλειπεν ίσχυράς δυνάμεις διά τήν φρούρησιν υποχρεωτικών διαβάσεων,
στενωπών καί άλλων στρατηγικών σημείων. Πρός τούτο έχρησιμοποίησεν τελικώς
τούλάχιστον 2.000 άνδρας, διά νά έπανδρώση ίκανοποιητικώς μίαν συνεχή γραμ
μήν ισχυρών φυλακίων Από τό Μακρυνόρος καί τήν ’Αμφιλοχίαν είς τόν Άμβρακικόν μέχρι τήν Κακιά Σκάλα είς τόν Πατραϊκόν, Απαραιτήτων διά νά διατηρή
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έλευθέραν τήν έπικοινωνίαν του μέ τήν ’Άρταν, τήν Πρέβεζαν, την Ναύπακτον,
τάς Πάτρας καί τβ Κρυονέριον, δπου θά έδημιούργει τήν ναυτικήν βάσιν Ανεφοδια
σμού τού πολυαρίθμου στρατεύματος του.
Τήν 25ην Μαρτίου ή πρωτοπορεία τής Τουρκικής φάλαγγος κατέλαβε τήν
διάβασιν τού Μακρυνόρους, τάς Θερμοπύλας τής Δυτικής Ελλάδος διά τήν έποχήν
εκείνην, τήν όποιαν ή Ελληνική Κυβέρνησις δεν έφρόντισεν νά ύπερασπισθή μέ
σθένος. Είχεν Αναθέσει απλώς τήν φρούρησίν της εις άσήμαντον άριθμητικώς δύναμιν μέ επικεφαλής τόν Νότην Μπότσαρην, παλαίμαχον όπλαρχηγόν των Σουλιω
τών. Οί “Ελληνες, εύρεθέντες ένώπιον τόσον ίσχυράς εχθρικής δυνάμεως, άπωθήθησαν ευκόλως. Μέ τήν Τουρκικήν προέλασιν, ή χώρα ερημοΰτο καί οί κάτοικοι
κατέφευγαν εις τόν Κάλαμον ή τά ορεινότερα καί πολλοί εις τό Μεσολόγγιον διά
τήν έπάνδρωσίν του. Οί περισσότεροι, δμως, ήσαν άμαχοι καί θά έπεδείνωναν τάς
έπισιτιστικάς συνθήκας τής πόλεως.
Διά τήν ενέργειαν Αντιπερισπασμού, Τουρκική φάλαγξ υπό τόν Ά μπάς - Πασσάν μέ 2.000 άνδρας καί δύο πυροβόλα, έπέρασε τήν 5ην Απριλίου τόν Σπερχειόν
μέ κατεύθυνσιν τήν ’Ανατολικήν Στερεάν, προς τήν όποιαν, μετ’ ολίγον, άπεστάλη
από τόν Κιουταχήν, δι’ άλλης όδοΰ, δ Κεχαγιάς του μέ άλλους 2.000 άνδρας.
Οί τελευταίοι κατέλαβον τήν Βιτρινίτσαν καί τά Σάλωνα, δπου, περί τά τέλη
Μαΐου, συνηντήθησαν μέ τήν δύναμιν τού Ά μπάς - Πασσά, ή όποια κατέφυγεν έκεΐ,
διότι μέ βαρείας απώλειας είχεν άποκρουσθή από τόν Ίωάννην Γκούραν (1791 —
1826) τήν 8ην Απριλίου εις Δαύλειαν, τήν 11ην Απριλίου εις Τουρκοχώρι καί
τήν 9ην Μαίου εις Δίστομον - Βοιωτίας, μέ αποτέλεσμα νά μήν δυνηθή νά δλοκληρώση τόν σκοπόν, ό όποιος είχεν ά νατεθή εις αυτήν.
Ό κατά τού Μεσολογγίου προελαύνων εχθρός εφθασε τήν 11ην Απριλίου εις
Αίτωλικόν, τό όποιον δέν κατώρθωσε νά αίφνιδιάση καί τήν 15ην Απριλίου έστρατοπέδευσε παρά τόν Κάκκαβον τό Ιον Τουρκικόν σώμα, ύπό τήν διοίκησιν τού Ι 
σμαήλ Πασσά - Πλιάσσα καί τού Κεχαγιάμπεη, χωρίς νά συνάντηση σοβαράν Αντί
στασιν διά μέσου τής Αιτωλίας. Ό Κιουταχής, ηγούμενος τού κυρίου έκστρατευτικοΰ σώματος, ήκολούθει κατά πάδας τήν πρωτοπορείαν καί τήν 15ην Απριλίου
έστησε τό στρατηγεΐον του εις τήν πεδιάδα τού Μεσολογγίου, είς Απόστασή 600 μ.
από τά τείχη, μέ 10.000 άνδρας, έκτος τού βοηθητικού σώματος καί 3 πυροβόλα,
τά όποια άνέσυρεν έκ κρυψώνος παρά τό Αίτωλικόν, δπου τά είχεν άποκρύώει κα
τά Νοέμβριον 1823 δ ύποχωρών Μουσταής - Πασσάς τής Σκόδρας. Παραλλήλως
ό Τουρκικός στόλος ύπό τούς Πασσάδες Γιουσούφ τών Αατρών καί Χοσρέφ, τόν
έπιλεγόμενον Τοπάλ (Χωλόν), λόγω τής χωλότητός του, δ όποιος εφερεν τό
αξίωμα τού Καπουδάν - Πασσά (Αρχηγού τού στόλου), ήρχισεν ν’ άποπλέη τά
παράλια. Ή Τουρκική δύναμις περιέζωνε βραδέως τήν πόλιν, ενώ Έλληνικαί Ινισχύσεις, δίδουσαι μάχας προς τόν έχθράν, καθώς καί άμαχος πληθυσμός είσήρχοντο
συνεχώς είς τό Μεσολόγγιον μέχρι τού ’Ιουνίου 1825, ύπό τούς δπλαρχηγούς ’Αλέ
ξιον Βλαχόπουλον, Μήτρον Βάγιαν, Ίωάννην Ράγκον, Μήτρον Κουτσογιάννην,
Λάμπρον Βέϊκον, Γεώργιον Κιτσον, Γεώργιον Βάγιαν καί άλλους.
Τήν 17ην Απριλίου 1825 δ Κιουταχής ήνοιξε τό πρώτον παράλληλον χαρά
κωμα έμπρός είς τά τείχη τού Μεσολογγίου, είς άπόστασιν 600 περίπου βημάτων
καί, μετά τάς Αναγκαίας προπαρασκευάς, ήρχισε τήν 28ην Απριλίου σφοδρόν κα
νονιοβολισμόν, άνευ ουσιώδους Αποτελέσματος. Τό πυροβολικόν του έμειονέκτει είς
αριθμόν πυροβόλων καί τά πυρά του δέν κατηυθύνοντο καλώς. Ταχέως άντελήφθη
τούτο καί ήρχισε, κατ’ άρχάς, νά βασίζεται περισσότερον είς τό μηχανικόν του καί
τάς άξϊνας του, παρά είς τά πυρά του, προωθών τάς προσβάσεις του πρός τά τείχη
μέ επιμονήν καί δραστηριότητα. Τόν Μάϊον ένισχύθη τό πυροβολικόν του μέ 9 Ακό
μη βαρέα πυροβόλα καί δλμοβόλα, τά όποια μετεφέρθησαν ύπό τού Γιουσούφ διά
μικρών πλοιαρίων. Παρά ταΰτα τό πυροβολικόν του δέν έπέφερεν Αποτελέσματα καί
ήρχισε νά καταφεύγη είς συνεχείς έφόδους κατά τών τειχών, οί δέ "Ελληνες είς
διαρκείς αίφνιδιαστικάς έξόδους, (γιουρούσια).
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Κατά τά τέλη Μαΐου οί Τούρκοι έργαζόμενοι μέ μεθοδικότητα, Ιφθασαν εις
άπόστασιν 30 μόνον μέτρων άπό τον προμαχώνα τοΰ Φραγκλίνου, εις τά βορειοδυ
τικά τής πόλεως, ενώ οί "Ελληνες άνεκαίνιζον τά προχώματα των καί κατεσκεύαζον νέα πυροβολεία.
Την ΙΟην Ιουνίου, έφθασε προ τοΰ Μεσολογγίου ναυτική μοίρα έξ 7 Ύδραϊκών πλοίων, ύπδ τόν πλοίαρχον Νέγκαν, Ύδραΐον καραβοκύρην καί διακεκριμένον
πυρπολητήν, δ όποιος έξεδίωξεν εύχερώς τά πλοία τοΰ Γιουσούφ καί άνεφωδίασε
τούς πολιορκουμένους. Τούς έπληροφόρησεν συνάμα, δτι συντόμως θά εφθανεν δ
Μιαούλης μετά τοΰ κυρίου δγκου τοΰ στόλου, κομίζων τρόφιμα καί πυρομαχικά εις
μεγάλας ποσότητας. Ή πληροφορία ένεθάρρυνεν πλέον τοΰ δέοντος τούς "Ελληνας,
οί δποΐοι είχον στενοχωρηθή άπδ μίαν δυσάρεστον είδησιν. 'Ο Όδυσσεύς Άνδροΰτσος τήν 5ην Ιουνίου, ύποπεσών είς τήν δυσμένειαν τοΰ Ίωάννου Κωλέττη, είχε
κατακρημνισθή άπδ τούς ανθρώπους τοΰ Γκούρα εξω τών τειχών τής Άκροπόλεως
τών ’Αθηνών, κατηγορούμενος έπί προδοσία, δπως καί τόσοι άλλοι πρδ αύτοΰ. Οί
άνθρωποι, βλέπετε, άπδ τής έποχής τοΰ Σωκράτους, δεν είχον μεταβληθή. Έξηκολούθουν νά έπιδιώκουν, ενίοτε, νά καταστρέφουν έκείνους, οί δποΐοι όπερεΐχον
αύτών είς εύφυΐαν καί γενναιότητα.
Ό άγων ένετάθη. Οί πολιορκούμενοι ήρχισαν νά πραγματοποιούν συχνάς καί
επικινδύνους έξόδους πρδς άντιμετώπισιν τοΰ έχθροΰ, δ δποϊος ήσχολεΐτο μέ τήν
κατασκευήν άμυντικών τάφρων πλησίον τών τειχών. Αί έπιχειρήσεις έπεξετάθησαν, ώστε οί προσωπικοί ήρωϊσμοί άπετέλουν καθημερινόν φαινόμενον. Κατά τινα
έκ τών εξόδων τούτων, κατώρθωσαν οί Τούρκοι νά συλλάβουν αιχμάλωτον Μεσολογγίτην τινά, όνόματι Ροΰτσον, άπδ τόν όποιον, ώς λέγεται, έπληροφορήθησαν τήν
διαδρομήν τοΰ υπογείου υδραγωγείου τής πόλεως. Ή έκδοχή είναι σφόδρα άμφισβητήσιμος, διότι οί Τοΰρκοι, ώς κύριοι τοΰ Μεσολογγίου καί τής περιοχής του
έπί έκατονταετίας καί μέχρι τοΰ 1821, δεν έχρειάζετο νά πληροφορηθοΰν τδ δίκτυον άπό τούς "Ελληνας. Έ ν πάση περιπτώσει, κατέστρεψαν τδ ύδραγωγεΐον, γε
γονός τδ όποιον ήδύνατο, ύπδ ώρισμένας συνθήκας, νά προκαλέση μοιραίας συνέ
πειας διά τόν συσσωρευθέντα έντδς τών τειχών πλέον τών 12.000 πληθυσμόν, μά
λιστα δέ λόγω τής θερινής περιόδου. Οί πολιορκούμενοι άντέδρασαν μέ ταχύτητα.
ΙΙροέβησαν είς τήν εκσκαφήν νέων φρεάτων, μέ τδ ύδωρ τών όποιων κατώρθωσαν
ν’ άντιμετωπίσουν τάς ηύξημένας άνάγκας των. Οί Τούρκοι, οί δποΐοι έπλησίαζαν
συνεχώς, ένήργησαν τελικώς κατ’ ’Ιούλιον, έπανειλημμένας έφόδους, πρδς κατάληψιν τής νησϊδος τοΰ Μαρμαρά, είς τά δυτικά τής πόλεως, αί όποΐαι άπεκρούσθησαν
μέ μεγάλας άπωλείας των.
"Ολα αυτά τά ευχάριστα γεγονότα, κατέστησαν τούς "Ελληνας, πλέον τοΰ δέ
οντος ύπερηφάνους. Καθημερινώς κατέκλυζαν τήν εμπροσθοφυλακήν τοΰ έχθροΰ,
άποτελουμένην άπδ ’Αλβανούς, μέ τάς συνήθεις Έλληνικάς άποδοκιμασίας, κομπα
σμούς καί τά τοιαΰτα, πράγμα τδ όποιον, έν συνεχεία, τούς έπροξένησε τήν πρώτην
άπογοήτευσιν. Είς τάς 28 ’Ιουνίου άντίκρυσαν έκ τοΰ μακρόθεν είς τόν δρίζοντα
πολλά πλοία. Ή χαρά των εφθασεν είς τδ κατακόρυφον, διότι υπέθεσαν, δτι δ στό
λος τοΰ Μιαούλη θά τούς άνεφωδίαζε καί θά ήνάγκαζε τούς Τούρκους νά λύσουν
τήν πολιορκίαν. Δυστυχώς, άντί τοΰ Μιαούλη, ήτο ό μέγας στόλος τοΰ έχθροΰ, ύπδ
τδν Καπουδάν - Πασσά - Χοσρέφ. Τά μικρά πλοία τοΰ Νέγκα, κατώρθωσαν ν’
άποχωρήσουν μέ δεξιοτεχνίαν, διά ν’ άποφύγουν τήν καταστροφήν των. Οί Τούρκοι
άπεβίβασαν τρόφιμα, πυρομαχικά καί άλλα έφόδια είς μεγάλας ποσότητας, πράγμα
τδ δποΐον έπέτρεψεν είς τδν Ρεσίντ νά συνέχιση τήν πολιορκίαν μέ σθένος. Περί
τάς 30 άβαθεΐς λέμβοι μέ στρατόν τοΰ Γιουσούφ, κατώρθωσαν τήν 8ην ’Ιουλίου νά
καταλάβουν τάς νησίδας "Αγιον Σώστην, Κόμμα καί Προκοπανιστόν, αί όποΐαι.
καίτοι έδέσποζον τοΰ δυτικοΰ τμήματος τής λιμνοθαλάσσης, είχον μείνει, έκ φοβέ
ρας άπρονοησίας, άνοχύρωτοι. Τοΰτο έπέφερεν άποκλεισμδν τής πόλεως καί άπδ
τήν θάλασσαν. Ό Ρεσίντ, ένόμισε, πρδς στιγμήν, δτι τδ πρόβλημα έλύθη καί έκά-
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λεσε τούς "Ελληνας διά τού Ταχήρ - Ά μπα νά παραδοθοΰν. Οί πολιορκούμε νοι,
καίτοι εύρεθέντες διά πρώτην φοράν εις δυσχερή θέσιν, έχλεύασαν την πρότασιν
καί τήν άπέρριψαν μέ τήν δήλωσιν δτι «τά κλειδιά τοΰ Μεσολογγίου είναι στις
μπούκες των κανονιών μας κρεμασμένα».
Ό Κιουταχής, ώς άνεμένετο, έπεχείρησεν νά έπωψεληθη, χωρίς χρονοτριβήν,
τής πλεονεκτικής του θέσεως, δραστηριοποιούν τήν έπίθεσίν του. Τήν 16ην ’Ιουλίου
έξαπέλυσεν αποφασιστικήν έπίθεσίν κατά τοΰ προμαχώνος τοΰ Μπότσαρη καί τήν
21ην Ιουλίου κατά τοΰ προμαχώνος τοΰ Φραγκλίνου, δπου το πυροβολικόν του εί
χε κατορθώσει νά δημιουργήση ρήγμα. Άμφότεραι αί επιθέσεις άπεκρούσθησαν
μέ μεγάλην γενναιότητα καί οί έπιτεθέντες άπεχώρησαν μέ άπώλειαν 500 νεκρών.
Παραλλήλως από 21— 25 Ιουλίου ό Γ. Καραϊσκάκης καί δ Κ. Τζαβέλλας προσέβαλον τούς Τούρκους έκ τών νώτων. Τό σχέδιόν των πρός έξόντωσιν τοΰ Κιουταχή
άπέτυχεν, άλλ’ έπροξένησαν σημαντικάς απώλειας εις τόν εχθρόν καί έτονώθη έτι
περαιτέρω τό ηθικόν τών πολιορκουμένων.
Τήν 3ην Αύγούστου 1825 ό άναμενόμενος Ελληνικός στόλος, ύπό τόν Ύδραΐον στόλαρχον Άνδρέαν Μιαούλην, ένεφανίσθη πρό τής λιμνοθαλάσσης τοΰ Με
σολογγίου. Περιελάμβανε 40 από τά καλλίτερα Ελληνικά πλοία, τά όποια είχον
διασωθή άπό τόν ναυτικόν αγώνα, έπί τών όποιων έπέβαινον καί οί ναύαρχοι Γε
ώργιος Σαχτούρης (1783— 1841) εξ "Γδρας, Γεώργιος Άνδροΰτσος ή Κολιανδροΰτσος, έκ Σπετσών καί Νικόλαος Άποστόλης (1770— 1827) έκ Ψαρρών. Τήν
έπομένην ό Τουρκικός στόλος ήρχισεν νά έκτελή έλιγμούς διά νά καταλάβη πλεονε
κτικήν θέσιν, έν δψει τής έπικειμένης συγκρούσεως. Ό Μιαούλης, εύρεθείς είς ευ
νοϊκήν, έν σχέσει μέ τόν άνεμον, θέσιν, έξαπέλυσε διαδοχικώς τρία πυρπολικά κατά
τής Τουρκικής ναυαρχίδος τοΰ Καπουδάν - Πασσά, άλλ’ οί Τοΰρκοι κατώρθωσαν δΓ
έλιγμών νά τά άποφύγουν. Είχον έθισθή είς τοιαύτας έπιθέσεις, αί όποΐαι είχον παύσει πλέον, νά τούς προξενοΰν πανικόν, τόν όποιον έδοκίμαζον άλλοτε είς τοιαύτας
περιπτώσεις. Τά πυρπολικά φλέγόμενα παρεσύρθησαν ύπό τοΰ άνέμου είς ύπηνέμους θέσεις καί έκάησαν άνωφελώς, χωρίς οί "Ελληνες νά δυνηθοΰν νά διασπάσουν
τήν κυρίαν γραμμήν άμύνης τοΰ αντιπάλου, άποτελουμένην άπό 22 βαρέα σκάφη.
Παρά ταΰτα δ Χοσρέφ άνησύχησεν άπό τόν άποφασιστικόν τρόπον τών Ε λ λ η 
νικών έπιθέσεων καί κατελήφθη άπό δειλίαν. Διά ν’ άποφύγη τήν ήτταν, άπέπλευσεν διά τήν ’Αλεξάνδρειαν, άφήσας τούς συμμάχους του είς τήν τύχην των. Μετά
τήν άποχώρησιν τοΰ Τουρκικοΰ στόλου, δ στολίσκος τοΰ Γιουσούφ, τόν όποιον έχρησιμοποίει δ Ρεσίντ είς τήν λιμνοθάλασσαν, εμεινεν άνυποστήρικτος καί κατεστράφη ευκόλως, άφοΰ δ Ελληνικός στόλος έβοήθησε τούς πολιορκουμένους νά διώ
ξουν τούς Τούρκους άπό δλα τά σημεία τά όποια είχον καταλάβει εις τήν λιμνο
θάλασσαν. Οί "Ελληνες άνέκτησαν τήν ναυτικήν κυριαρχίαν, κυριεύσαντες έπτά
έκ τών άβαθών βαρκών, καθώς καί ένα μεταγωγικόν τοΰ Τουρκικοΰ στόλου πλήρες
πολεμοφοδίων, δ δέ Κ. Τζαβέλλας καί έν συνεχεία ό Γ. Βαλτινός κατώρθωσαν νά
είσέλθουν μαχόμενοι εις τήν πόλιν μέ ένισχύσεις έξ 1.000 άνδρών τήν 7.8.1825,
άφοΰ έπέφεραν μεγάλας άπωλείας είς τόν Κιουταχήν.
Ό Μιαούλης, ένισχύσας τούς πολιορκουμένους μέ τρόφιμα καί πυρομαχικά,
άπέπλευσεν, τεθείς είς καταδίωξιν τοΰ Τουρκικοΰ στάλου. ’Άφησεν, όμως, είς τήν
όιάθεσιν τών πολιορκουμένων όκτώ πλοία διά νά φρουροΰν τό Πατραϊκόν, νά κρα
τούν άνοικτήν τήν έπικοινωνίαν τών πολιορκουμένων μέ τήν Επτάνησον καί τόν
Κορινθιακόν καί νά έμποδίσουν τήν άποστολήν έφοδίων είς τόν Κιουταχήν διά θα
λάσσης.
Τά γεγονότα τοΰ πρώτου δεκαημέρου τοΰ Αύγούστου, έφεραν τόν Ρεσίντ είς
δύσκολον θέσιν. Έδοκίμαζεν δυσκολίας είς τόν άνεφοδιασμόν του διά τροφίμων,
καί δέν είχεν έπαρκείς ποσότητας πυρομαχικών διά νά θραύση τήν άντίστασιν τών
πολιορκουμένων χρησιμοποιών τό πυροβολικόν του. Τά νώτα του διαρκώς ήπειλοΰντο ύπό τοΰ Γ. Καραϊσκάκη καί τών άλλων όπλαρχηγών τής Στερεός, περιήλθε ·
δέ είς οίκονομικάς δυσχερείας. Οί άργυρώνητοι ’Αλβανοί του μέ τήν προσέγγισιν

Δευτέρα πολιορκία καί έξοδος τοΰ Μεσολογγίου

669

τοΰ χειμώνος, θ’ άνεχώρουν διά τήν πατρίδα των, έάν δέν έπληρώνοντο τακτικώς:
Έ πρεπε λοιπόν νά δράση αποφασιστικές προ τοΰ χειμώνος, μέ τήν προσέγγισιν τοΰ
όποιου αί πολιορκητικαί επιχειρήσεις σχεδόν θά έσταματοΰσαν και ό στρατός του,
άποδεκατιζόμενος άπό τάς στερήσεις καί τάς άσθενείας καί καθηλούμενος άπό τήν
λάσπην, καί τάς καιρικάς συνθήκας, θά τόν ύπεχρέωνε, κατά πάσαν πιθανότητα,
νά λύση τήν πολιορκίαν, άν δέν ήθελε νά καταστραφή.
Έ ν δψει τοιούτων φοβερών προβλέψεων, προσεπάθησε νά καταλάβη τήν πόλιν
χρησιμοποιών κυρίως τάς σκαπάνας του καί τό πολυάριθμον βοηθητικόν του σώμα.
’Αφοΰ προέβη εις τήν έκσκαφήν καί άλλων τάφρων, ήρχισε διά τής συσσωρεύσεως
τών έκ τής έκσκαφής χωμάτων νά κατασκευάζη μεγάλον άνάχωμα, τό όποιον διαρ
κώς μετακινούμενον υπό χιλιάδων σκαπανέων μέ άκάματον δραστηριότητα, κατώρθωσε νά φθάση μέχρι τών τειχών, παρά τάς ήρωϊκάς άντεπιθέσεις τών πολιορκουμένων κατά τοΰ περιέργου αύτοΰ τρόπου έπιθέσεως, δ όποιος έπέτρεπεν είς τούς
πολιορκητάς νά καλύπτωνται άσφαλεΐς δπισθέν του, άπετέλει δέ παράξενον άναβίωσιν πολιορκητικών έπιθέσεων παρωχημένων εποχών. Ό Μ. ’Αλέξανδρος είχε
χρησιμοποιήσει παρόμοιον τέχνασμα κατά τήν πολιορκίαν τής Τύρου. Τό άνάχωμα
είχεν άρχίσει νά κατασκευάζηται εις άπόστασιν 160μ. περίπου άπό τόν προμαχώνα
τοΰ Φραγκλίνου καί έσχημάτιζεν άμβλεΐαν γωνίαν, καθώς έπλησίαζε διαρκώς μετακινούμενον πρός τήν πόλιν. Είς τήν βάσιν του είχε πλάτος 5— 8μ. καί ύψος μεγαλύτερον άπό τό οχύρωμα τών Ελλήνων.
Κατόπιν έπικών μαχών κατά τοΰ άναχώματος, κατά τάς όποιας ή προσωπική
άνδρεία άπετέλει τό χαρακτηριστικώτερον στοιχεΐον, τό άνάχωμα έπλησίασε τήν
τάφρον τών τειχών, τήν όποιαν οί Τοΰρκοι έπλήρωσαν εις εν σημεΐον μέ χώματα
καί κατώρθωσαν νά καταλάβουν μέ έφοδον τόν προμαχώνα τοΰ Φραγκλίνου. Οί
"Ελληνες άντιμετωπίζοντες τοιοΰτον ένδεχάμενον, είχον άποκόψει άπό πρίν τήν
έπικοινωνίαν τοΰ προμαχώνος μέ τό λοιπόν άμυντικόν δίκτυον, μέ άποτέλεσμα άρνητικόν διά τούς Τούρκους, οί όποιοι δέν κατώρθωσαν νά είσδύσουν διά τοΰ καταληφθέντος προμαχώνος είς τήν πόλιν.
Οί "Ελληνες ήρχισαν πλέον συνεχείς άντεπιθέσεις καί μέχρι τής 19 Αύγούστου είχον κατορθώσει ν’ άπωθήσουν τούς Τούρκους, άνακτώντες δλον τό άπολεσθέν έδαφος καί μέ τήν χρησιμοποίησιν ύπονόμων έπέτυχον νά καταστρέψουν
τά νέα χαρακώματα. Έ ν συνεχεία ήρχισαν διά συνεχών έπιθέσεων νά έξαρθρώνουν τήν κυρίαν πολιορκητικήν γραμμήν τοΰ έχθροΰ μέ άπώτερον σκοπόν τήν κα
ταστροφήν τοΰ άναχώματος τό όποιον άπετέλει διαρκή άπειλήν διά τά τείχη. Πολλαί αίφνιδιαστικαί έξοδοι (γιουρούσια) προηγήθησαν, διά ν’ άποκτήσουν σωστήν
άντίληψιν τών έργων τοΰ έχθροΰ.
’Έπειτα άπό έπικούς άγώνας, έλαβε χώραν τήν 9 Σεπτεμβρίου γενική έξοδος
τής φρουράς, ή οποία, ώς λαΐλαψ, έπετέθη καθ’ δλον τό μέτωπον τοΰ Τουρκικοΰ
στρατοπέδου. Αί έπιθέσεις υπήρξαν τόσον σφοδραί, ώστε ό Κιουταχής εύρέθη εις
σύγχυσιν καί άμηχανίαν, μή δυνάμενος νά προβλέψη ποιον ήτο τό Ελληνικόν σχέδιον καί πρός ποιον σημεΐον κατηυθύνετο ή κυρία Ελληνική έπίθεσις. Μετά φοβεράν μάχην, αί Τουρκικαί θέσεις άνετράπησαν καί οί "Ελληνες μαχηταί, άφοΰ έξεδίωξαν τούς Τούρκους άπό τάς προσβάσεις καί έξεκαθάρισαν τά χαρακώματά
των, κατέλαβον γραμμήν έξω τών τειχών, προστατεύοντες τόν άμαχον πληθυσμόν,
ό όποιος έν πανστρατιά, ήσχολεΐτο μέ τάς άξΐνας καί τά πτύα είς τήν καταστροφήν
τοΰ άναχώματος τοΰ έχθροΰ.
Περί τά τέλη Σεπτεμβρίου ή φρουρά τοΰ Μεσολογγίου άνήρχετο άκόμη είς
4.500 άνδρες καί ήτο πλέον δραστήρια καί άπόδοτική παρ’ δσον είς τάς άρχάς τής
πολιορκίας. Ή πόλις μέχρι τότε είχεν ύποστή άσημάντους καταστροφάς άπό τό
Τουρκικόν πυροβολικόν. Έ κ παραλλήλου δέ αί άπώλειαί της είς νεκρούς καί τραυ
ματίας δέν ύπερέβαινον τούς 100, άριθμόν άμελητέον διά χρονικήν περίοδον βμήνου
περίπου πολιορκίας. Τοΰτο ώδήγησεν άπό Ελληνικής άπόψεως είς έσφαλμένας άντιλήψεις. Έπιστεύθη δτι τό πολιορκητικόν πυροβολικόν ήτο άκίνδυνον καί δτι ή
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πόλις δεν διέτρεχεν κίνδυνον άπό θαλάσσης, λόγω τυφλής έμπιστοσύνης πρός τήν
ναυτικήν υπεροχήν, γεγονότα βάσιμα, άλλα μεταβλητά.
Τήν Ιην ’Οκτωβρίου ένηργησαν νέαν σφοδράν επίθεσιν κατά τοΰ Τουρκικού
στρατοπέδου, τό όποιον ύπέστη σοβαράς απώλειας. Ό Κιουταχής διείδε τον φοβε
ρόν κίνδυνον νά έξοντωθή πρό των τειχών, άν παρέμενεν είς τήν πεδιάδα. Αί βροχαί, άλλως τε, μετ’ ολίγον, θά επέφεραν νέα δεινά είς τήν λεπτήν θέσιν του. ’Αφού
ύπελόγισεν δρθώς τάς δυνατότητας καί τά δεδομένα τής πολεμικής καταστάσεως,
τόσον άπό άπόψεως Ιφοδιασμοΰ του, δσον καί άπό άπόψεως δραστηριότητος των
Ελλήνων, έλαβε τάς τελικάς αποφάσεις του. Είς τάς 5 ’Οκτωβρίου έγκατέλειψε
τήν πολιορκίαν καί άπέσυρε τά υπολείμματα τοΰ στρατού του είς τούς πρόποδας
τοΰ Ζυγού, δπου, κατά τόν τελευταιον καιρόν, είχε κατασκευάσει έν τάχει νέον
στρατόπεδον. Διά τοΰ ιππικού του έκράτησε τήν έπικοινωνίαν του μέ τό Κρυονέρι,
τό όποιον άπετέλεσε τήν κυρίαν πηγήν τού άνεφοόιασμοΰ του καθ’ δλην τήν πο
λιορκίαν. Ό σκοπός του ήτο νά τηρήση πλέον άμυντικήν στάσιν, άναμένων τήν
άφιξιν νέων ένισχύσεων άπό τόν Καπουδάν - ΙΙασσάν καί τόν Ίμπραήμ.
Πολλοί 'Ιστορικοί παραδέχονται, δτι οι "Ελληνες κατά τήν περίοδον έκείνην
δέν έχρησιμοποίησαν τάς δυνάμεις των καί τήν πείραν των διά νά επιτύχουν τε
λείαν έξόντωσιν τοΰ Κιουταχή, έν συνεργασία μέ τά άτακτα σώματα τοΰ Γ. Καραϊσκάκη. Γεγονός είναι δτι δ νέος έλιγμός τοΰ Κιουταχή τούς Ιφερεν είς άμηχανίαν καί ή Ελληνική Κυβέρνησις δέν άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν. 'Η άδράνεια τών
Ελλήνων έσωσε τόν Κιουταχήν κατά τήν διάρκειαν τοΰ έπομένου μηνός άπό μίαν
πολύ έπικίνδυνον κατάστασιν. Πρέπει νά τονισθή δμως τό σθένος του. Έπροτίμησε νά
έμμείνη είς τάς έπιχειρήσεις, παρά νά ύποχωρήση κατισχυμένος, άποφασισμένος
νά νικήση ή νά πεθάνη, διά ν’ άποφύγη τήν οργήν τοΰ Σουλτάνου. Έ ν τώ μεταξύ
είχε δεχθή καί έτερον πλήγμα. Τήν 25ην ’Οκτωβρίου τά Ρουμελιώτικα στρατεύ
ματα έξεδίωξαν τούς Τούρκους άπό τά Σάλωνα ("Αμφισσαν) καί ένώ δ Καραϊσκάκης έδρα είς τήν Δυτικήν Στερεάν, (’Άγραφα, Βάλτον, ’Αστακόν), νικήσας τήν
1-11-1825 τούς Τούρκους είς λάσπην Κραβασαρα, ό I. Γκούρας έδρα έπιτυχώς
είς τήν άνατολικήν, νικήσας τούς Τούρκους είς τάς Θερμοπύλας (12-10-1825) κ.λ.π.
Τελικώς ό Κιουταχής έδικαιώθη είς τάς προβλέψεις του. Άφοΰ ο'ι "Ελληνες
τόν άφηναν ήσυχον νά κερδίση χρόνον άναμένων έπικουρίας, ή Ελληνική Κυβέρνησις τοΰ Κουντουριώτη, ένός πατριώτου, άκαταλλήλου διά τό άξίωμά του, διέπραξε καί άλλα σφάλματα, χωρίς νά λάβη ύπ’ δψει της, δτι ό χρόνος ό όποιος χά
νεται κατά τήν μάχην δέν κερδίζεται ποτέ. Δέν έφρόντισε νά μεταφέρη έγκαίρως τάς
μεγάλας ποσότητας σίτου, αί δποΐαι ήσαν συγκεντρωμέναι είς τάς άποθήκας τής
Δυτικής Πελοποννήσου άπό τό προϊόν τοΰ έγγειου φόρου τών γαιοκτημόνων τών πε
διάδων τής Ά χαίας καί τής ’Ηλείας. Ή θάλασσα ήτο έλευθέρα καί ή μεταφορά
των, τόσον εύπρόσδεκτος διά τούς πολιορκημένους, θά έγίνετο μέ εύκολίαν.
Ό Τουρκοαιγυπτιακός στόλος έπέστρεψεν είς τάς Πάτρας τήν 6ην Νοεμβρίου,
αριθμών 150 πλοία, ών 79 πολεμικά καί τά λοιπά οπλιταγωγά καί φορτηγά, καί
έσωσε τόν Ρεσίντ, έκφορτώσας ένισχύσεις καί άφθονα έφόδια καί πυρομαχικά είς
τό Κρυονέρι. Ό Ελληνικός στόλος άριθμών 29 σκάφη, μέ έπικεφαλής τόν Μιαούλην, έπιβαίνοντα τής προσωρινής ναυαρχίδος «Θεμιστοκλής» παρακολουθών τάς
κινήσεις τών Τούρκων, έφθασε δυστυχώς άργά τήν 12-11-1825, δταν ή έκφάρτωσις τών έφοδίων είχε τελειώσει. Έπηκολούθησεν άτελεύτητος σειρά θαλασσίων
συγκρούσεων μεταξύ τών δύο στόλων μέ άμφίρροπα άποτελέσματα. Ό Καπουδάν Πασσας κατώρθωσε μέν νά κρατήση άνοικτήν τήν έπικοινωνίαν του μέ τάς Πάτρας
καί τό Κρυονέρι, πλήν δ Μιαούλης κατώρθωσε νά έκφορτώση έφόδια είς τά Μεσο
λόγγι καί νά κρατήση ανοικτήν τήν έπικοινωνίαν του μέ τήν Επτάνησον. Ό Τουρ
κικός στόλος, έν συνεχεία, ήττηθείς κατά τήν πείσμονα καί αίματηράν ναυμαχίαν
τοΰ Δραγουμέστου (Άστακοΰ), έλυσε τόν άποκλεισμόν τοΰ Μεσολογγίου καί είσήλθεν είς τόν λιμένα τών Πατρών, ένώ δ Ελληνικός έγκατέλειψε τήν 22 Νοεμβρί
ου 1825 τό Μεσολόγγι καί έπέστρεψεν είς τήν 'Ύδραν.
( Συνεχίζεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ
---------------------------'Υπό του ’Αστυνόμου Α ' κ. Σ Ω Τ . ΚΟΥΒΑ -----------------------------

"Ενα άπό τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αστικών δημοκρατιών, είναι και
τό Κοινοβούλιον. Δηλαδή ή συνέλευσις τών Ικλεγομένων άπδ τδ Ικλογικδν σώμα
(τούς ψηφοφόρους) εκπροσώπων τών διαφόρων κομμάτων, οιτινες άσκοΰσιν, ώς
Βουλή, κυρίως νομοθετικήν εξουσίαν. Καί άπδ μέν θεωρητικής πλευράς, ή ιδανική
Ιννοια τοϋ Κοινοβουλίου, ώς έκπροσωποΰντος τήν κοινωνικήν, ταξικήν καί ήθικήν
τοποθέτησιν τών έκλογέων, έν συναρτήσει πρδς τήν κατά τεκμήριον προσωπικήν
αξίαν τών Ικλεγομένων, άποτελεΐ τήν τελειοτέραν εκφρασιν τής δημοκρατίας. Είς
τήν πραγματικότητα όμως, είς χώρας δπου τδ Ικλογικδν σώμα, λόγω Ιξωγενών ή
Ισωγενών αιτίων, δεν παρουσιάζει τήν άπαιτουμένην πολιτικήν ώριμότητα, τδ Κοινοβούλιον καταβιβάζεται είς τδ χαμηλδν Ιπίπεδον μιας συναθροίσεως κομματικών
Ικπροσώπων, άγωνιζομένων διά παντδς μέσου είς τήν Ιπίτευξιν στενών κομματικών
ώφελημάτοιν ή καί ακόμη προσωπικών τοιούτων, πολλάκις παρά πάσαν έννοιαν ούχί
μόνον δημοκρατίας, άλλά καί ήθικής. Παρά ταΰτα, ύφισταμένου Κοινοβουλίου, τούτο
άποτελεΐ τήν κυριωτέραν εκφρασιν ύπάρξεως καί δυνάμεως μιάς αστικής δημοκρα
τίας. Είναι λοιπόν ή δύναμίς της, άλλ’ έν ταυτώ καί ή αχίλλειος πτέρνα της. Τά
κομμουνιστικά κόμματα είς τδν άνειρήνευτον καί χωρίς οίκτον — κατά τήν εκφρασιν
τού Λένιν — αγώνα των πρδς Ιπίτευξιν τού τελικού σκοπού των, τής έγκαθιδρύσεως δηλαδή τής κομμουνιστικής δικτατορίας, έπεσήμαναν έγκαίρως τήν δυνατό
τητα έπαναστατικής χρησιμοποιήσεως τού Κοινοβουλίου. Ή ύπδ τήν άπλουστέραν
μορφήν μελέτη τού θέματος αυτού, έν αναγωγή πρδς τήν έλληνικήν πραγματικότητα,
ίσως άποτελέση αφετηρίαν σοβαροτέρων σκέψεων είς τούς ρωμαντικούς ή τούς δο
λίους νοσταλγούς τού Κοινοβουλίου, καταργηθέντος τήν 21ην ’Απριλίου 1967 δριστικώς μέν ώς πρδς τήν φαυλοκρατικήν μορφήν του, προσωρινώς δέ ώς πρδς τήν
λειτουργίαν του ύπδ νέαν έθνικήν, δημοκρατικήν καί ήθικήν μορφήν. ’Εν ταυτώ
βμως ας άποτελέση καί ύπόμνησιν ώς πρδς τούς κινδύνους πού διέτρεξε ή δύναται
νά διατρέξη ή Πατρίς μας, άπδ τήν μορφήν αυτήν τού άγώνος τού κομμουνισμού,
έγγραφομένης οϋτω βαρυτάτης υποθήκης διά τούς άναλαβόντας τήν εόθύνην τής
άναμορφώσεως τών κοινοβουλευτικών μας θεσμών.
*
* *
Προσφάτως, καί είδικώτερα άπό τού 20ού Συνεδρίου τού Κ.Κ. Σοβ. Ένώσεως,
πολύς λόγος γίνεται διά τήν δυνατότητα ειρηνικής μεταβάσεως είς τδν κομμουνι
σμόν, χωρίς δηλαδή τήν μεσολάβησιν τής ένόπλου έξεγέρσεως. Ή «νέα» αυτή
γραμμή, δπως διαφημίζεται πρδς παραπλάνησιν, δεν είναι παρά φαγητό ξαναζε
σταμένο. Είς τάς άπλοϊκάς δμως λαϊκάς μάζας, τάς ταλαιπωρηθείσας άπδ τδ αιμα
τοκύλισμα τού πολέμου, ευρίσκει άρκετήν άπήχησιν, άποτελεΐ δέ τδν πειρασμόν καί
τήν διαφανή δικαιολογίαν διά τούς συνοδοιπόρους. Ό Λένιν, μακράν άπδ τάς φιλοσοφικάς προφητείας καί τάς δογματικάς αυθαιρεσίας τού Κάρλ Μάρξ, προσγειωμέ
νος είς τήν πραγματικότητα τής οργανωτικής καί πρακτικής έπαναστατικής δράσεως, άδίστακτος καί σκληρός δπως κάθε άληθινός κομμουνιστής, καθώριζε πριν
άπδ μισόν περίπου αιώνα δτι, αί μέθοδοι τής μεταβάσεως είς τδν σοσιαλισμόν έξαρτώνται άπδ τήν ισορροπίαν τών διεθνών καί έσοηερικών ταξικών δυνάμεων, άπδ τδν
βαθμόν τής όργανώσεως τού προλεταριάτου καί τής άστικής τάξεως, άπδ τήν ικα
νότητα νά κερδίζωνται σύμμαχοι, άπδ τδ Ιπίπεδον τής οικονομικής συγκροτήσεως
καί άπδ τάς πολιτικάς παραδόσεις καί τάς μορφάς τών οργανώσεων. Έ άν λοιπόν
αί έπικρατοΰσαι είς μίαν δεδομένην στιγμήν γενικαί ή είδικαί συνθήκαι είς μίαν
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χώραν τό έπιτρέπουσι, είναι δυνατή ή κατάληφις τής έξουσίας ύπό των κομμουνι
στών, ούχΐ δι’ άμεσου έπαναστάσεως, άλλα δι’ έπ,αναστατικής χρησιμοποιήσεως τοΰ
Κοινοβουλίου. Τοΰτο ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ τήν άφελή θεωρίαν τών σοσιαλιστών
(ρεφορμιστών) περί έγκαθιδρύσεως τοΰ σοσιαλισμού διά τής κοινοβουλευτικής δδοΰ,
δηλαδή προοδευτικώς διά μεταρρυθμίσεων. Ή ύπό τών κομμουνιστών έπαναστατική
χρησιμοποίησις τοΰ άστικοΰ κοινοβουλίου είναι κάτι τβ έντελώς διάφορον, είναι συγ
κεκριμένα μία μορφή τής έπαναστάσεως, ίσως πλέον επικίνδυνος άπό τήν άμεσον
ένοπλον έξέγερσιν, άντιμετωπιζομένην πιθανώς έπιτυχώς διά τοΰ ίδιου τρόπου, διά
τής δυνάμεως δηλαδή τών οπλών. Διά τήν έπιτυχίαν τής μορφής αυτής τής έπανα
στάσεως, είναι κατ’ άρχήν άπαραίτητος ή υπαρξις συμμαχιών τών Κ.Κ. μέ τούς
άστούς εις το έπίπεδον λαϊκοΰ μετώπου, γραμμή δοθεΐσα πριν άπό 30 χρόνια άπό
τόν Βούλγαρον Γραμματέα τής Γ ' Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, τον Γκεώργκ Δημητρώφ, εις τό 7ον Συνέδριόν της (1936) καί άνανεωθεΐσα υπό τοΰ 20οΰ Συνεδρίου
τοΰ σημερινού διεθνούς καθοδηγητοΰ, τοΰ Κ.Κ. Σοβ. Ένώσεως.
Ε πιτυχής έφαρμογή τής επαναστατικής χρησιμοποιήσεως τοΰ Κοινοβουλίου,
διαπιστοΰται μετά τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμον εις τήν Τσεχοσλοβακίαν, περιελθοΰσαν ουτω όριστικώς εις τό Παραπέτασμα, χωρίς νά προηγηθή αιματηρά ένοπλος
έξέγερσις ή έμφανής δράσις τών σοβιετικών στρατευμάτων. Ή περίπτωσις είναι χα
ρακτηριστική καί ένδιαφέρουσα, δυναμένη νά καταστή έν πολλοΐς πρότυπον καί
έμπειρία διά παρομοίαν τακτικήν καί είς τάς άλλας χώρας ή καί εις τήν ίδικήν μας.
Εις τήν Πράγαν έξεδόθη μπροσσούρα, γραμμένη άπό τό θεωρητικόν στέλεχος
τοΰ Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας, Γιάν Κόζακ, πρός χρήσιν τών άλλων κομμουνιστικών
κομμάτων, άφιερωμένη είς τήν έπαναστατικήν χρησιμοποίησιν τοΰ Κοινοβουλίου, τόν
ρόλον τών λαϊκών μαζών καί τήν τσεχοσλοβακικήν έμπειρίαν. Πολλά στοιχεία άπό
τήν έν λόγω μελέτην, θά χρησιμοποιήσωμεν καί ήμεΐς.
Ή κατάληφις τής Τσεχοσλοβακίας άπό τήν ναζιστικήν Γερμανίαν, έδωσε τήν
ευκαιρίαν είς τό όλιγάριθμον, άλλά καλά ώργανωμένον Κ.Κ.Τ. νά δημιουργήση
ύπό τήν ήγεσίαν του Λαϊκόν Μέτωπον μέ συμμετοχήν καί άστικών κομμάτων. Έ ν
συνεχεία ή άπελευθέρωσις τής χώρας άπ’ ευθείας ύπό τοΰ σοβιετικοΰ στρατού, ύπήρξεν ή αιτία τής άναλήψεως τής προσωρινής ’Απελευθερωτικής Κυβερνησεως, άπό
τόν ώς άνω πολιτικόν όργανισμόν τοΰ Λαϊκοΰ Μετώπου. Τό θέρος 1945, κατόπιν
κοινής συμφωνίας τών άποτελούντων τό Μέτωπον κομμάτων, έξελέγη προσωρινή
Εθνική Συνέλευσις, βάσει τής άρχής τής ισοτίμου άντιπροσωπεύσεως, διά τήν προπαρασκευήν καί διενέργειαν, τόν Μάϊον 1946, γενικών έκλογών πρός άνάδειξιν
Συντακτικής Εθνικής Συνελεύσεως.
Τό δλον σχέδιον έμφανίζει τρεις φάσεις, τρεις κρίκους στενά συνδεδεμένους:
α) «έκδημοκράτηση» τής χώρας, β) έθνική δημοκρατική άλλαγή καί γ) έγκαθίδρυσις τής δικτατορίας, τοΰ Κ.Κ. (λαϊκή δημοκρατία). Μέ άπλά λόγια: άφοπλισμός τοΰ άστικοΰ κράτους — συγκυβέρνησις καί όλοκλήρωσις τής έξαλείψεως κάθε
άστικοΰ οχυρού, συμπεριλαμβανομένων καί τών δημοκρατών συμμάχων τοΰ Κ.Κ.
— καί έγκαθίδρυσις κομμουνιστικού καθεστώτος. Είς τήν περίπτωσιν τής Τσεχο
σλοβακίας, αί δύο πρώται φάσεις συγχέονται μέχρις ένός βαθμού, λόγω τής ύπάρξεως μετωπικής κυβερνησεως άμα τή άπελευθερώσει, πλήν δμως ούσιαστικώς, ή
δευτέρα φάσις άρχεται άπό τοΰ Μαίου 1946, διαρκέσασα μέχρι τοΰ Φεβρουάριου
1948. Κατά τά δύο πρώτας φάσεις, τό καθεστώς είναι άστικόν δημοκρατικόν καί
έν συνεχεία δλοι οί θεσμοί του καί αί λειτουργίαι του. Ουτω είς Τσεχοσλοβακίαν ή
κυβέρνησις άπετελεϊτο έξ δκτώ κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Κ.Κ.Τ.
Ώρισμένα έκ τών κομμάτων αυτών είχον ήδη διαβρωθή, λόγω τής δράσεως τών
έντός αυτών κομμουνιστικών φραξιών. Παρ’ δλα αύτά καί παρά τό δτι άπό έτους
είχεν άρχίσει δραστηρίως ή τόσον γνωστή καί είς τά καθ’ ήμάς «έκδημοκράτηση»
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επί πλέον δέ παρά τήν άποφασιστικήν βαρύτητα τής παρουσίας τών σοβιετικών
στρατευμάτων καί τοΰ κλίματος τών έκλογών, τό Κ.Κ. παρέμεινε μειοψηφία, συγκεντρώσαν μόλις τό 38% έπί τοΰ συνόλου τών ψήφων. Τα έτη 1946— 1948 υπήρ
ξαν περίοδος σκληρού άγώνος διά τήν έπιβίωσιν είς τήν συντηρητικήν Τσεχοσλο
βακίαν, τών έλευθέρων θεσμών τής άστικής δημοκρατίας. Τότε άκριβώς έφηρμόσθη
έπιτυχώς ή τακτική τής έπαναστατικής χρησιμοποιήσεως τοΰ Κοινοβουλίου, καταλήξασα είς τήν έκπαραθύρωσιν τοΰ Γιάν Μάζαρυκ καί τήν παραίτησιν τοΰ ’Έντουαρντ Μπένες. Κατ’ αότήν ή άστική τάξις άπωθήθη βαθμιαίως άπδ τήν έξουσίαν,
μέ τήν βοήθειαν τοΰ Κοινοβουλίου, έκδηλουμένην ως «πίεσις Ικ τών άνω», έν συν
δυασμό) μέ τήν άποτελεσματικήν Ιπίδρασιν τής «πιέσεως έκ τών κάτω». Διά τήν
επιτυχίαν τής συνταγής χρειάζονται: α) όργανωτικά ισχυρόν Κ.Κ. ή ύποκατάστατον
αύτοΰ, β) εύχέρεια προπαγάνδας δλων τών μορφών, γ) νά όργανωθώσιν αί κομματικαί έφεδρειαι έν συσχετισμό) μέ εύρεΐας έξωκομματικάς δργανώσεις νεολαίας,
γυναικών, έργατών, αγροτών κλπ., καί δ) πολλή ή δλίγη άφέλεια ή καί προδοτική
κακοήθεια τών άστών πολιτικών. Ό Γιάν Κόζακ έπεξηγεϊ καί διδάσκει, ίστορώντας συγχρόνως τήν τσεχοσλοβακικήν πείραν: «Πίεση έκ τών άνω είναι ή πίεση
μιας δημοκρατικής κυβερνήσεως (σ.σ. κυβερνήσεως έκφραζούσης τήν δημοκρατικήν
αλλαγή), τής Βουλής καί τών άλλων όργάνων τής έξουσίας είς τόν μηχανισμόν καί
είς τάς έπί μέρους ύπηρεσίας του, μέ διπλό άποτέλεσμα: τήν άμεση καταπίεση τής
άντιδράσεως καί τών δολοπλοκιών της καί ταυτόχρονα τήν άνάληψη πιέσεως έπί
τών πολιτών διά τό ξεσήκωμά των καί τήν δργάνωσή των».
Καί συνεχίζει: «Ιδιαίτερα τό παράδειγμα τής Ισπανίας κατέδειξε δτι σάν
άποτέλεσμα τής αδυναμίας τών κομμουνιστών νά τεθοΰν έπί κεφαλής δλοκλήρου
τοΰ κινήματος, ήταν ή έξασθένηση τής πιέσεως έκ τών άνω. Ή δημοκρατική κυβέρ
νηση, στηριζομένη στους Φιλελευθέρους, άρνήθηκε νά ίκανοποιήση τις απόψεις
τών κομμουνιστών, πού έπέμεναν νά εκκαθαρισθή ό στρατός από τούς φασίστες Αξι
ωματικούς καί έτσι ό στρατός αύτός διατηρήθηκε γιά τούς σκοπούς τής άντεπαναστάσεως καί υπήρξε ή κυριώτερη δύναμη γιά τήν επικράτησή της».
Είς τήν Τσεχοσλοβακίαν δμως συνέβησαν διαφορετικά. Σημαντικόν ρόλον είς
τήν άνάπτυξιν καί έξάπλωσιν τής πιέσεως έπαιξαν τό Ύπουργεΐον Εσωτερικών, τό
όποιον διηυθύνετο άπό κομμουνιστάς καί αί μονάδες ’Ασφαλείας πού κατηυθύνοντο
έπίσης άπό τούς ■ίδιους. ’Επίσης τά Υπουργεία Γεωργίας, ’Εσωτερικού ’Εμπορίου
κλπ., ως καί ή έθνικοποίησις τών τραπεζών καί τών βασικών καί μεγάλων βιομη
χανιών.
Καί δ Κόζακ άποκαλύπτει μέ πρωτοφανή κυνικότητα τήν άτιμίαν τών κομμου
νιστών, έναντι τών προσωρινών συμμάχων των τοΰ Λαϊκοΰ Μετώπου:
«"Ολα τά περιβεβλημένα μέ πολιτική έξουσία όργανα (Κυβέρνηση, Βουλή,
έθνικές έπιτροπές κλπ.) άπέβησαν μέσα πού χρησιμοποίησε ή έργατική τάξη (σ.σ.
τό Κ.Κ.) γιά τήν άποκάλυψη τής άντιλαϊκής πολιτικής τής άστικής τάξεως καί τών
κομμάτων της. Οί κομμουνιστές χρησιμοποίησαν αύτά τά δργανα γιά τήν άσκηση
οξείας κριτικής ένάντια στά άλλα κόμματα καί στούς εκπροσώπους των (σ.σ. στό
Λαϊκό Μέτωπο), μέ βάση τήν άσυνέπεια καί τήν παρελκυστική τακτική τους, άναφορικά μέ τήν έκπλήρωση τών καθηκόντων πού άπεδέχθησαν άπό τό πρόγραμμα
στή Βουλή. Ταυτόχρονα τά άσκοΰντα τήν έξουσίαν δργανα έχρησιμοποιοΰντο γιά τήν
κατάστρωση νέων αιτημάτων καί προτάσεων πρός όφελος τής έργατικής τάξεως
καί κατ’ αυτόν τόν τρόπο οί άστοί καί οί εύνοούμενοί τους ύπεχρεοΰντο ή νά τις
άποδεχθοΰν ή νά άποκαλύψουν τά πραγματικά άντιλαϊκά τους αισθήματα. Οί άποκαλύψεις αύτές κατευθύνονταν κυρίως ένάντια στά κόμματα εκείνα πού πρέσβευαν
δτι είναι σοσιαλιστικά στό όνομα καί στά συνθήματά τους. Τά ψεύτικα συνθήματά
τους καί οί άστικές άντιλήψεις τους γιά τόν σοσιαλισμό άποκαλύφτηκαν καί ό σο
σιαλιστικός πέπλος σκίστηκε μπροστά στά μάτια τοΰ έργαζόμενου λαού».
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"Οσον αφορά τήν «πίεσιν έκ των κάτω», δ Κόζακ ιστορεί καί διδάσκει :
«Τ6 νά κατορθωθή ώστε ένα κοινοβούλιο νά πάψη νά είναι τυπικό νομοθετικό
σώμα καί νά μετατραπή σέ επαναστατική συνέλευση τοΰ έργαζόμενου λαοΰ, χρειά
ζεται μιά δύναμη πού νά τό δργανώση, νά διατηρή καί νά ύποβοηθή ενεργητικά
τήν επαναστατική του δραστηριότητα. Ή δύναμη αυτή, άπαραίτητη γιά τήν συν
τριβή τής αντιστάσεως τής άντιδραστικής τάξεως, ένυπάρχει στήν «έκ τών κάτω
πίεσιν» τών λαϊκών μαζών, άσκουμένην έπί τής Κυβερνήσεως, τοΰ Κοινοβουλίου
καί έπί τών άλλων Οργάνων πού ασκούν έξουσίαν. ’Ασκείται πρός τρεις κατευθύν
σεις: α) ύποστηριζει συστηματικά τά έπαναστατικά όργανα πού άνήκουν στήν έξουσία, αυξάνει τή δύναμή τους, αναπληρώνει μεμονωμένες περιπτώσεις αδυναμίας, β)
ένεργεΐ άποτελεσματικά γιά νά.περιορίση τήν έπίδραση καί τήν θέση τών ταλαντευομένων καί τών έχθρών πού παρεμβάλλουν έμπόδια, γ) αφυπνίζει τις δυνάμεις,
τήν ένεργητικότητα καί τήν αυτοπεποίθηση τοΰ έπί έτη σέ άδράνεια λαοΰ καί συν
τρίβει τον έπαχθή κύκλο τής τρομοκρατίας, τοΰ πνευματικού σκοταδισμού, τών πα
λαιών θεσμών, τής Εκκλησίας κλπ. Ή ορθή αντίληψη τής ύπάρξεως πλατειοΰ έθνικοΰ μετώπου βοήθησε πολύ στήν έπιτυχία τοΰ σκοποΰ».
Τό μέτωπον έσχηματίσθη δχι μόνον άπό τά πολιτικά κόμματα, άλλά καί άπό
μεγάλας «έθνικάς» μαζικάς όργανώσεις. Τήν ϊδουσιν τούτων τό Κ.Κ.Τ έπέτυχε μέ
τήν βοήθειαν, ώς λέγει δ Κόζακ, τής έπαναστατικής δραστηριότητος τών μαζών. Καί
διαπιστώνει δτι αί όργανώσεις αύταί περιελάμβανον εύρυτέρας μάζας άπό έκείνας
πού περιελάμβανον τά πολιτικά κόμματα, ένίσχυσαν τήν «ένότητα» τοΰ λαοΰ καί
ταυτοχρόνως ισχυροποίησαν σημαντικώς τάς θέσεις τοΰ Κ.Κ. καί τών άλλων «προο
δευτικών δημοκρατικών» δυνάμεων, εις τά άλλα κόμματα τοΰ Μετώπου. Διευκρι
νίζει δτι: αί ήνωμέναι μαζικαί όργανώσεις, αί όποΐαι καθωδηγοΰντο καί έπηρεάζοντο
εις μεγάλην έκτασιν άπό τούς κομμουνιστάς, άντιπροσώπευον ούσιαστικώς τάς αμέ
σους έφεδρείας τοΰ κόμματος. Μέσω αυτών ή ισχυρά έπίδρασις τής πολιτικής τών
κομμουνιστών διεισέδυσεν εις τά άλλα πολιτικά κόμματα καί οΰτω ή «ένότης» τοΰ
Μετώπου ισχυροποιήθη έκ τών κάτω, ανεξαρτήτως τής ήγεσίας του. Καί θριαμβο
λογεί: « Έ πίεση τών λαϊκών μαζών έκ τών κάτω, έμπόδισε τούς έκπροσώπους τών
άλλων κομμάτων τοΰ Μετώπου, τούς έλεγχομένους άπό τούς άστούς, νά άπομονώσουν τούς κομμουνιστές, παρ’ δλον δτι διέθεταν άριθμητική ύπεροχή εις τά έκτελεστικά κρατικά όργανα».
'Ως παράδειγμα μαζικών όργανώσεων φέρει τά κομμουνιστικά έργατικά συν
δικάτα, τήν "Ενωση Συνεταιρισμών Τσέχων ’Αγροτών, τόν ’Οργανισμόν άπελευθερωθέντων κρατουμένων, τήν Τσεχοσλοβακική 'Ομοσπονδία Νέων, τόν Σύνδεσμον
Φίλων τής Σοβ. Ένώσεως, κλπ. Μέθοδοι έχρησιμοποιήθησαν αί δεδοκιμασμέναι, αIτινες ήσαν εις θέσιν νά διατηρήσωσι τήν έπαναστατικήν πρωτοβουλίαν καί άποφασιστικότητα τών μαζών καί άντεστάθμιζ ον τόν βαθμόν άντιστάσεως τών άστών.
Σύγκλησις συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, λήψις άποφάσεων, άποστολή έπιτροπών,
όργάνωσις μαζικών διαδηλώσεων, χρησιμοποίησις περιωρισμένων καί γενικών άπεργιών. Αύτά δμως δέν άρκοΰσαν διά τήν έπιτυχίαν. Άπέμενε κάτι άκόμη πιο σπουδαΐον. Καί άποκαλύπτει:
«’Αποκτήθηκε δμως καί άλλη έμπειρία, ή έμπειρία δηλαδή τοΰ έξοπλισμοΰ
τοΰ προλεταριάτου. Ό Λένιν στό έργο του «Δύο τακτικές» τόνισε δτι τό προλετα
ριάτο πρέπει νά είναι έξοπλισμένο, έπειδή ύπάρχει ή άπειλή ένός πολέμου καί πρέ
πει νά καθοδηγείται άπό ενα έπαναστατικό έργατικό κόμμα. Ή έργατική τάξη (σ.σ.
είς τήν Τσεχοσλοβακία) έξοπλίστηκε μόνη της, κατά τή διάρκεια τής «έθνικής δη
μοκρατικής άλλαγής». Καί διατήρησε τόν δπλισμό της. "Ενα μέρος της προερχόμενο
άπό τις γραμμές τών Παρτιζάνων, άπό τούς μαχητές τών οδοφραγμάτων καί άπό
τις στρατιωτικές μονάδες πού σχηματίσθηκαν στήν Σοβ. "Ενωση (σ.σ. κατά τήν
διάρκεια τοΰ πολέμου) , άποτέλεσε τόν πυρήνα τοΰ νέου κρατικοΰ στρατιωτικού μη-
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χανισμοΰ, ιδίως τοΰ μηχανισμού ασφαλείας ύπδ τόν ελεγγο του Υπουργείου Εσω 
τερικών, πού ήταν στα χέρια τών κομμουνιστών. “Ετσι τδ καλοκαίρι τοΰ 1947 οί
πρώην Παρτιζάνοι έξοπλίστηκαν (υπό τό πρόσχημα) διά νά διαλύσουν τις δμάδες
τοΰ Βεντέρ (σ.σ. δεξιάς άποχρώσεως) στην Σλοβακία καί τόν Φεβρουάριο 1948,
όταν άνακαλύφθηκαν οί προετοιμασίες γιά μια επαναστατική συνωμοσία τών α
στών (!!) σχηματίσθηκαν ισχυρά έξοπλισμένες δυνάμεις πολιτοφυλακής. Τήν τε
λευταία στιγμή οί ένοπλες αυτές έογατικές δυνάμεις, άνέτρεψαν τά σχέδια τών α
στών γιά ένοπλο αγώνα, έμπόδισαν τήν αιματοχυσία καί εξασφάλισαν τήν άπρόσκοπτη πορεία της επανάστασης».
Έ ν τώ μεταξύ είχεν άρχισει συστηματική άποσύνθεσις τών πολιτικών άντιπάλων τοΰ Κ.Κ.Τ. Γράφει αποκαλυπτικά 6 Κόζακ:
«Κατά τό τέλος τοΰ 1947 καί τήν άρχή τοΰ 1948 έλαβε χώρα μία πραγμα
τική αποσύνθεση τοΰ εθνικοΰ σοσιαλιστικού λαϊκοΰ καί τοΰ δημοκρατικού κόμματος
(σ.σ. τών άστικών δημοκρατικών κομμάτων πού συμμετεΐχον είς τό Λαϊκόν Μέτωπον). 'Ωρισμένα τίμια (!!) μέλη αύτών τών κομμάτων, έγκατέλειψαν τήν αστική
ηγεσία τους καί προσχώρησαν στο Κ.Κ.Τ., ή σχημάτισαν αντιπολιτευόμενες δμά
δες μέσα στά ίδια τους τά κόμματα. Έ απομόνωση τής άστικής τάξης έντός τών
κομμάτων τοΰ Εθνικού (σ.σ. Λαϊκοΰ) Μετώπου, προχώρησε δχι μόνον έξω άπό
αύτά μέ τή μεταστροφή τών μεγάλων μαζών, άλλά καί μέσα σ’ αυτά μέ τήν ανά
πτυξη σοσιαλιστικών καί δημοκρατικών δυνάμεων είς τά κόμματα, μέ τήν άνάπτυξη
προοδευτικής άντιπολιτεύσεως, πού έπεδίωκε τή διατήρηση καί τήν ενίσχυση τών
λαϊκών δημοκρατικών έλευθεριών καί δικαιωμάτων καί κατά συνέπεια τήν προσ
πάθεια συνεργασίας μέ τούς κομμουνιστές. Ά πό τή βάση μέχρι τήν κορυφή τών
αντιδραστικών ηγετών τών άλλων πολιτικών κομμάτων, τό Λαϊκό Μέτωπο άναπτύσσονταν διαρκώς ισχυρότερο σάν ταξική καί κοινωνική ένάτης τοΰ έργαζόμενου
λαοΰ, αναγνωρίζοντας τό Κ.Κ. σάν ηγέτη του. ’Έτσι ή θέση τής αστικής τάξης
στις αρχές τοΰ 1948, τήν παραμονή τών νέων βουλευτικών εκλογών, ήταν ούσιωδώς διαφορετική άπό εκείνη τοΰ 1946. ’Ενώ πριν άπό τις έκλογές τοΰ 1946 οί
άστοί είχαν μία σχετικά ισχυρή λαϊκή βάση, ένα βραχύ διάστημα μικρότερο τών
δύο έτών δημοκρατικής λαϊκής διακυβέρνησης, στάθηκε άρκετό γιά νά διαλύση τήν
πολιτική τους δύναμη, πού πάνω της μπορούσε νά ύπολογίζη στό παρελθόν».
Καί δ Κόζακ περιγράφει καί δικαιολογεί τήν τελικήν άποφασιστικήν φάσιν
τής μετατροπής τοΰ δημοκρατικού καί ύπερηφάνου Τσεχοσλοβακικού λαοΰ, είς άβουλον καί πειθήνιον δεσμώτην τοΰ Κρεμλίνου :
«Σ’ αυτή τήν κατάσταση, ή άστική τάξη, τρομοκρατημένη άπό τήν ειρηνική
πρόοδο τής έπανάστασης, πού κατάστρεφε τις οικονομικές καί πολιτικές θέσεις της
τήν μιά υστέρα άπό τήν άλλη καί πού τήν άπειλοΰσε μέ πλήρη έκμηδενισμό σέ
σύντομο χρονικό διάστημα, άποφάσισε νά παραβιάση τόν νόμιμο δρόμο καί νά πετύχη τούς έπαναστατικούς (!!) σκοπούς της διά πραξικοπήματος. Τό σύνθημα δό
θηκε άπό μιά κυβερνητική κρίση πού προκλήθηκε άπό τήν παραίτηση 12 υπουρ
γών. Μέ τούτο ή άστική τάξη έδωσε άκόμα μιά φορά άπόδειξη τοΰ διασπαστικού
της πνεύματος. Πέτυχε την αύτοαπομόνωσή της καί τήν πλήρη ήττα της. "Γστερα
άπό πέντε μέρες κυβερνητική κρίση, δ λαός τακτοποίησε τούς λογαριασμούς του μέ
τήν άστική άντίδραση, νόμιμα καί συνταγματικά, ύστερα άπό συνεχή χρησιμοποί
ηση δλων τών μεθόδων πιέσεως «έκ τών άνω» καί «έκ τών κάτω». Οί άντιπρόσωποι
τής άστικής τάξης καί οί πράκτορές τους άντικαταστάθηκαν στην κυβέρνηση, άπό
νέους άντιπροσώπους πιστούς στό λαό (γράφε: στό Κ.Κ.) πού διαλέχτηκαν άπό
τις τάξεις τοΰ Λαϊκοΰ Μετώπου καί πού άναγνώριζαν τόν ηγετικό ρόλο τών κομ
μουνιστών στό κράτος».
’Εδώ παραθέτει άπόσπασμα άπό τόν πρόλογο τοΰ Φρ. Έ γκ ελς εις τό έργον
τοΰ Κάρλ Μάρξ «Οί ταξικοί άγώνες είς τήν Γαλλία».
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«Ή ειρωνεία τής παγκοσμίου Ιστορίας Ανατρέπει τδ κάθε τι. Είς ήμας τούς
έπαναστάτας καί άνατροπεις συμβαίνει νά άνταποκρίνωνται ένίοτε καλύτερα αί νό
μιμοι μέθοδοι παρά αί παράνομοι καί ή έπανάστασις. Τά κόμματα τής τάξεως, ώς
αότοαποκαλοΰνται, άποθνήσκουν άπδ τδ νόμιμον Κράτος, τδ όποιον τά ίδια έδημιούργησαν».
Συνεχίζων δ Κόζακ καταλήγει είς μίαν ύπόμνησιν:
«"Ωστε ή πορεία πρδς τδν σοσιαλισμδν μέ τή βοήθεια τοΰ Κοινοβουλίου καί
χωρίς Ιμφύλιο αιματηρό πόλεμο, είναι πράγματι δυνατή. Ή δυνατότητα δμως αυτή
δέν πρέπει νά δημιουργήση έσφαλμένες έντυπώσεις στήν έργατική τάξη, πού δεν
πρέπει νά άμφιβάλη στδ έλάχιστο γιά τδ ήθικδ δικαίωμα πού έχει νά λάβη τά
δπλα σέ κάθε περίπτωση πού θά έξαναγκασθή έξ αιτίας τής άντίστασης των Αστών.
Τά 20ο Συνέδριο τοΰ Κ.Κ. Σοβ. "Ενωσης διεκήρυξε μέ άπόλυτη ειλικρίνεια: "Δέν
πρέπει νά ύπάρχη αμφιβολία δτι γιά έναν άριθμδ καπιταλιστικών χωρών μία βίαιη
άνατροπή τής άστικής δικτατορίας καί ταυτόχρονα μία συμπαγής, δρμητική επι
τάχυνση τοΰ ταξικοΰ άγώνα είναι Αναπόφευκτη” . Ή έργατική τάξη καί δ εργαζό
μενος λαός δέν θά άπαρνηθοΰν τδ δικαίωμα τοΰ ένοπλου άγώνα καί τής έπαναστατικής έπιθετικότητας, δπου τοΰτο είναι άναπόφευκτο γιά τή διάσπαση τής άντίστα
σης τών εκμεταλλευτών. Αυτή τήν έννοια έχει δ συμβολισμός τοΰ Αένιν: " Ή γέν
να μπορεί νάναι δύσκολη ή εύκολη. Φυσικά δλοι μας προτιμοΰμε μιά εύκολη καί
άνώδυνη γέννα. Ά λλ’ άν είναι αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι νά ύποφέρουμε μιά δύσκολη
καί δδυνηρή γέννα, γιά νά δοΰμε τδ παιδί νά γεννιέται”».
Καί ώς έπικήδειον τοΰ άστικοΰ κοινοβουλίου δ Κόζακ καθοδηγεί:
«Τδ κοινοβούλιο στις άστικές χώρες είναι ένα προϊόν ιστορικής έξέλιξης καί
δέν μπορεί νά έξαλειφθή άπδ τή ζωή. Είναι λοιπόν άπαραίτητο νά έργασθοΰμε μέ
σα σ’ αύτδ καί νά τδ χρησιμοποιήσουμε ενάντια στήν άστική κοινωνία. Τδ καθήκον
τών άντιπροσώπων τής εργαζόμενης τάξης στδ άστικδ κοινοβούλιο, ύπήρξε πάντα
ή μετατροπή του σ’ ένα καθρέφτη πού νά δείχνη στις έργατικές μάζες τά ταξικά
συμφέροντα καί τις άντιθέσεις τής άστικής κοινωνίας, σ’ δλη τους τήν γυμνότητα
καί πού νά ξεσκεπάζη συνεχώς καί άφοβα τήν άστική τάξη καί τούς ύποστηρικτές
της, είτε είναι έν γνώσει αύτοΰ τοΰ ρόλου της, είτε δχι. Τδ καθήκον τους ήταν πάντα ή χρησιμοποίηση τοΰ άστικοΰ κοινοβουλίου σάν βήματος γιά επαναστατική έξέγερση, γιά προπαγάνδα καί δργάνωση, σάν Αποτελεσματικής μεθόδου, γιά τήν Απε
λευθέρωση τής έπαναστατικής δραστηριότητας τών μεγάλων λαϊκών μαζών, σέ
συνεργασία μέ τήν έργατική τάξη. Ή ένότητα καί δ συστηματικός συνδυασμός τών
κοινοβουλευτικών καί εξωκοινοβουλευτικών πράξεων, ύπήρξε ή θεμελιώδης Αρχή τής
έπαναστατικής τακτικής τής χρησιμοποίησης τοΰ Κοινοβουλίου».
(Συνεχίζεται)
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-— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ διά τής μεθόδου πωλήσεως άνυπάρκτων θυρωρείων Ν.
' Άργυροκαστρίτης, εργολάβος, έμηνύθη στή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς άπό τούς
Δέσποινα Γεωργάτου, Πλάτωνα Τσιτσιλκίνο, Εύάγγ. 'Αρμυρό και I. Γεωργιάδη,
, άπό τούς όποιους άπέσπασε 330.000 δραχμές. ___
— Ο ΠΡΟΑΓΩΓΟΣ ’Ιωάν. Τόγκας, έτών 45, συνελήφθη άπό τήν ύπηρεσία
’Ηθών Πειραιώς. Οδτος διατηρούσε κέντρο διασκεδάσεως στό Ν. Φάληρο, δπου
προήγε παντρεμένες γυναίκες καί παρείχε τόπο άκολασίας σέ παράνομα ζεύγη.
— ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ναρκωτικών συνελήφθη άπό τήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών δ Β.
Καραγιαννάκης.
— ΑΠΕΙΛΗΣΕ μέ μαχαίρι τήν Γ. Χριστοδουλοπούλου δ οικοδόμος Ν. Χριστόπουλος, δ όποιος συνελήφθη.
— ΕΣΚΟΤΩΣΑΝ τδν Δ. Μπούμπουλη, έτών 30, στό χωριό Βοΰστρη Ξηρομέρου, Ινώ διεσκέδαζαν, οί άδελφοί Άνδρέας καί Δημήτριος Παππάς, πυροβολώντας
τό θύμα μέ τά περίστροφά τους, τά όποια έφεραν παρανόμως. Κατόπιν, άπειλοΰντες
τούς θαμώνες τοΰ καφενείου, έξηφανίσθησαν, παραδοθέντες μόνοι των άργότερα
στήν ’Αστυνομία. 'Ως αίτια θεωρείται παρεξήγησις κατά τήν ώρα τής διασκεδάσεως
λόγω πανηγυριού στό καφενείο.
— ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ κατεδικάσθη σέ Ιδμηνο φυλάκιση δ Βέλγος του
ρίστας Γκάϋ Γκιλμπέρ.
— ΓΙΑ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ, άντίσταση καί έξύβριση κατεδικάσθη άπό τό Στρα
τοδικείο δ Π. Καζάνης σέ φυλάκιση 25 έτών καί 4 μηνών.
— ΓΙΑ ΑΠΕΙΘΕΙΑ καί έξύβριση κατεδικάσθη άπό τό Στρατοδικείο ’Αθη
νών δ I. Κοτσάνης σέ φυλάκιση 6 μηνών.
— ΓΙΑ Α Ν ΤΙΣΤΑ ΣΗ καί έξύβριση μετά θρασύτητος κατεδικάσθη δ Έμμ.
Μουτάφης σέ φυλάκιση 6 μηνών.
-—- ΓΙΑ Α Ν ΤΙΣΤΑ ΣΗ κατά τής άρχής κατεδικάσθη άπό τό Στρατοδικείο
δ Π. Κόκκας σέ φυλάκιση 1 μηνός.
— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Άνδρ. Σωτηρόπουλος κατεδικάσθη σέ φυλάκιση 18
μηνών, γιατί έξεμεταλλεύετο τήν ίερόδουλο Άθαν. Δημοπούλου.
— ΔΩΔΕΚΑ άρχαιοκάπηλοι συνελήφθησαν άπό τις ύπηρεσίες Βασιλικής Χω
ροφυλακής νά κάνουν έμπόριο άρχαιοτήτων στήν Κρήτη. Είναι οί Γ. Πατεράκης,
Μ. Μαθιουδάκης, Κ. Χρυσάκης, X. Τρυγώνης, Κ. Ταϊτάνης, άδελφοί ’Εμμανουήλ
καί Νικόλαος Πλατάκης, Ν. Μαρκάκης, οί άδελφοί Γεώργιος καί Νικόλαος Άντωνακάκης, Γ. Σηλιαγκόπουλος καί I. Ρασσούλης.
— ΕΠΕΤΕΘΗ κατά τής πεθεράς του καί άστυνομικών τής ’Αμέσου Δράσεως,
οί όποιοι τόν συνέλαβον, δ Δ. Παναγιωτόπουλος. Παρεπέμφθη στό Στρατοδικείο μέ
τήν κατηγορία άντιστάσεως κατά τής άρχής, έξυβρίσεως, σωματικών βλαβών κλπ.
— ΓΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ειδών τού συνεταιρισμού Σπάτων διέπραξαν οί Τσιμπούρης καί Ν. Κατσούλης, οί δποίοι συνελήφθησαν καί παραπέμπονται στό Στρατο
δικείο.
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— Ο ΜΕΣΑΖΩΝ Στέφανος ή Σταύρος Νικολαίδης καταζητείται άπδ τήν ’Α
σφάλεια Πειραιώς καί Πατρών, γιατί άπέσπασε άπδ τήν Α. Κοραχάη, ξενοδόχο, προ
7μήνου 50.000 δραχμές, ύπεσχέθη δέ εις αυτήν δτι λόγω των «υψηλών γνωριμιών»
του θά έπετύγχανε δάνειον 1.300.000 δρχ. άπδ τήν ΕΤΒΑ.
—- ΕΣΚΟΤΩΣΑΝ, για λόγους τιμής, τον Κ. Κεργαλήν, κτυπώντας τον μέ
ρόπαλα, μαχαίρι, ψαλίδι καί σκεπάρνι, δ Ά θ. Βουρβούρης, ή γυναίκα του Θεοδώ
ρα καί ή κόρη τους Σταματούλα, Ιτών 18. Τδ έγκλημα έγινε στήν Όρεστιάδα.
Οί δράστες παρεδόθησαν εις τήν ’Αστυνομία.
—· Η ΚΛΕΠΤΡΙΑ Ουρανία Νικολακοπούλου συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω στδ
σπίτι τής Χρυσής Φωτιάδου, απ’ δπου είχε άφαιρέσει διάφορα είδη. 'Ομολόγησε
σωρεία κλοπών, τις όποιες είχε διαπράξει στήν περιοχή Πειραιώς.
— ΑΠΕΙΛΗΣΕ άστυνομικοΰς ό Ευγ. Κονταλιάνης, διότι τοΰ συνέστησαν νά
άπομακρυνθή άπδ τήν είσοδο τοΰ σταδίου Καραισκάκη, έπειδή έστερεΐτο εισιτηρίου.
Συνελήφθη.
—
ΑΣΕΜΝΟΥΣ έπιδείξεις σέ έπιβάτιδες λεωφορείου στδ όποιο εργαζόταν
έκαμεν δ είσπράκτορας Μίνως Παπαδάκης, ό όποιος καί συνελήφθη στήν πλατεία
.Αγ. 'Ιεροθέου.
— ΓΙΑ ΚΛΟΠΕΣ αυτοκινήτων, πλαστογραφίες καί άπάτες συνελήφθησαν άπδ
τήν ’Ασφάλεια ’Αθηνών οί Γ. Ααζαράκης καί Α. 'Υφαντής. Αυτοί έκλεβαν αυτο
κίνητα συνήθως τουριστών καί άφοΰ τούς άλλαζαν τις πινακίδες μέ άλλους άχρηστευθέντων αυτοκινήτων, καί τούς άριθμούς μηχανής καί πλαισίου μέ είδικδ μη
χάνημα, τα μετεπώλουν πλαστογραφώντας καί τα συμβόλαια ιδιοκτησίας. Αυτά
έγίνοντο στδ συνεργείο τοΰ Λαζαράκη, έπί τής δδοΰ Σύρου 11 (Γαλάτσι) , δπου
κατεσχέθησαν 10 αυτοκίνητα έτοιμοπαράδοτα, 10 μοτοσυκλέττες καί διάφορα είδη
κλπ., πού είχαν άφαιρεθή άπδ κλεμμένα αότοκίνητα.
— ΚΑΤΕΣΦΑΞΕ τήν μνηστή του άθιγγανίδα Μαρία Γαλατά, έτών 16, δ
άθίγγανος Β. Παυλίδης, γιατί αυτή ήρνεΐτο νά τδν άκολουθήση. Τδ έγκλημα έγινε
στδ χωριδ Κρηνίδα Καβάλας.
— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ ναρκωτικών οί Γερ. Μπάστας, Γ. Μπάστας καί Δημ.
Παπαδημητρίου, οικοδόμοι, κάτοικοι Άμαλιάδος. Συνελήφθησαν γιατί πωλοΰσαν
χασίς μέσα σέ κουτιά σπίρτων.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ειδών άπδ αυτοκίνητα Ά λ . Μαυρογένης συνελήφθη άπδ
τήν ’Ασφάλεια Προαστίων, δταν έκλεβε άπδ τδ 214571 Ι.Χ. διάφορα είδη. Ούτος,
μέ άλλους κλέπτες πού καταζητούνται, έχει κάμει κλοπές σέ 34 αυτοκίνητα σταθμευμένα, άπδ τά όποια άφήρεσε είδη άξίας 300.000 δρχ. περίπου. ’Αρκετά είδη
βρέθηκαν στδ σπίτι του.
— ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ στδ κεφάλι μέ ένα ξύλο τδν Παν. Ρούση, δ όποιος πέθανε,
ό Ά λ. Κούτλας, γιατί παρενοχλοΰσε τήν θυγατέρα του.
— ΠΑΡΑΝΟΜΟ συναλλαγή ξένου συναλλάγματος καί χρυσών λιρών ένήργουν
οί Ε. Λεμονίδης, Γ. Τρανόπουλος, Γ. Πάλλης, X. Λινάρδος καί Π. Εύστρατιάδης,
οί όποιοι συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησαν είς τδν εισαγγελέα.
— ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ τδν Δ. ΙΙαρπότζελη μέ ένα μικρδ μαχαίρι στήν κοιλιά ή
μνηστή του ’Αλεξάνδρα Καψάλη, στδ σπίτι της έπί τής δδοΰ Π. Ράλλη.
— ΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ καί διευκόλυνση άλλοτρίας άκολασίας συνελήφθησαν
άπδ τήν 'Υπηρεσίαν ’Ηθών Πειραιώς δ Νικηφόρος Ζερβός καί ή σύζυγός του Ε 
λένη, ό Δημ. Κουβαράκης καί ή σύζυγός του ’Αγγελική καί ή χήρα Εύσταθία Λου
κά. Ό τόπος άκολασίας ήσαν τά σπίτια τους.
— Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ κλέπτης Β.Α., έτών 14, συνελήφθη διότι διέπραξε τρεις
κλοπές εις βάρος καταστημάτων, δπου είργάζετο.
— Ο Κ λΕΠ ΤΗ Σ Κ. Κοζώνης, έτών 18, συνελήφθη γιατί έκλεψε άπδ τδ
σπίτι τής δδοΰ Θησέως 191 τοΰ I. Παναγοπούλου, δραχμές 7.000.
Ν .Α .

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κ Α Ι ΑΦΟΡΜΕΣ

Α ν α φ ο ρ ά Σημειωματάριου . . .
Ί'πό -τού Άστυφύλαχος κ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Εκείνο το πρωί τοΰ Μαίου, δ άστυφύλακας Γ 100 σάν άνοιξε τδ «έπίσημο ση
μειωματάριό» του, είδε καταχωρημένη σ’ αυτά, μέ χαρακτήρα άγνωστον, πρωτό
τυπο καί μυστηριώδη, όμως πολύ καθαρόν, μια μεγάλη άναφορά. “Αρχισε να τή
διαβάζη μέ προσοχή. Οταν τελείωσε τήν άνάγνωση δεν έδειξε καμμιάν έκπληξη...
Γιατί αυτό πού διάβασε ήταν κάτι, πού άπδ καιρό τό περίμενε.
’Ιδού ή άναφορά :
Έ ν Άθήναις τή 26) 5) 1967
Πρός
τήν Α.Ε. τόνΝόμον, ύπέρτατον εγγυητήν
ζωής, τιμής καί περιουσίας τών πολιτών,
Ενταύθα καί παντού τής ’Επικράτειας
Ααμβάνω τήν τιμήν νά άναφέρω πρός υμάς, τά κάτωθι (μέ την θερμήν παράκλησιν δπως μοί έπιτραπή νά άπευθυνθώ πρός τήν Ύμετέραν Εξοχότητα, διά τής
γλώσσης εκείνης, ήτις χρησιμοποιείται, εις τήν καθημερινήν συνομιλίαν μεταξύ ει
λικρινών καί έγκαρδίων συνεργατών) :
Είναι βέβαια πολύ γνωστός δ ρόλος καί ή σπουδαιότητά μου στην υπηρεσιακή
ζωή όσων μέ φέρουν, δηλαδή τών αστυνομικών υπαλλήλων. Μέσω εμού καταμη
νύουν τούς παραβάτες τής Ύμετέρας Έξοχότητος, στις λευκές σελίδες μου καταχω
ρούν τις έγγραφες συστάσεις πρός άλλους παραβάτες, έπίσης έκεΐ σημειώνουν τις
αναφορές των γύρω άπ’ δ,τι τούς άπησχόλησε κατά τή διάρκεια — ή καί όχι —
τής υπηρεσίας των. Μάλιστα μοΰ δίδουν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πολλές φορές
κρίνεται ή αξία των ώς υπαλλήλων άπό τό περιεχόμενο καί τή δική μου έμφάνιση.
Έπίσης έγώ τό ίδιο είμαι καί ή άδιάψευστη «μνήμη» των. Γιά τούς λόγους αυτούς
μέ όνόμασαν «Επίσημον Σημειωματάριον», τίτλο τόν όποιο μέ μεγάλη υπερηφάνεια
πάντοτε έφερα.
Συνήθως μέ τοποθετούν στο δεξιό «θυλάκιον» τού χιτωνίου των, τό όποιο σφρα
γίζουν, δχι μόνο μέ τό «κομβίον», άλλά καί μέ τις μικρές εκείνες σούστες- μιά δε
ξιά καί μιά αριστερά.
Ή αυστηρή αυτή σφράγισή μου ανέκαθεν μέ άνησυχούσε καί αναρριγούσαν
τά φύλλα μου άπό φόβο, όταν σκεπτόμουνα πώς ή άκινησία, ή άπραξία μου αυτή
μπορούσε καμμιά φορά νά τραβήξη σέ μάκρος. ’Ανησυχούσα, γιατί ό περιορισμός
μου μέσα σ’ ένα τόσο στενό καί κατάκλειστο χώρο, αν συνέβαινε γιά πολύ διάστημα,
θ’ άνετίναζε στόν άέρα τή φιλία μας μέ τόν άστυφύλακα, άλλά τό σπουδαιότερο" —
δέ θά μπορούσα πιά νά είμαι ό πιστός υπηρέτης καί συνεργάτης τής Ύμετέρας Έ 
ξοχότητος.
Γιά μερικά χρόνια δέν έφάνη στόν ορίζοντα κανένας σχετικός κίνδυνος" πολύ
συχνά, σχεδόν καθημερινά, ό φίλος μου ό άστυφύλακας μέ άνέσυρε άπό τήν κρύπτη
μου καί μέ τή βοήθεια τής «μολυβδίδος» του έκανα τό χρέος μου. Μάλιστα, πολλές
φορές, είμαστε συγκεντρωμένα τόσα πολλά έπίσημα σημειωματάρια γιά «καταχώρηση», ώστε έπί ώρες άτέλειωτες άνέπνεα τόν άέρα τής υπηρεσιακής ελευθερίας,
μακριά άπό τό κατάκλειστο θυλάκιο τοΰ συνεργάτου μου, νοιώθοντας έτσι μιάν άπέραντη ευτυχία.
Ηλθαν όμως καί μέρες δυστυχίας γιά μένα.
ΤΗλθαν μέρες, άτέλειωτες, όπου ματαίως περίμενα τό χέρι τοΰ φίλου μου νά
μέ άνασύρη άπό τήν κρύπτη μου.
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Μέσα, στην έπτασφράγιστη τσέπη του άσφυκτιούσα, χωρίς νά μπορώ νά δώσω
εξήγηση γιά τήν άδράνεια καί τήν τόση άοιαφορία του. Στην άρχή υπέθεσα, δτι
πιθανόν δ σεβασμός των πολιτών πρός τήν έξοχότητά σας νόο Ιγινε ξαφνικά τόσο
μεγάλος, ώστε νά μη χρειάζεται πιά ή δική μου ή μεσολάβηση. Αυτό, όμως, ήταν
φρούδα έλπίδα μου, γιατί -— σκέφτηκα — αύτά τά πράγματα δε γίνονται τόσον
εύκολα...
Σιγά σιγά άρχισα νά διαισθάνωμαι, δτι δ συνεργάτης μου δ άστυφύλακας ήταν
πάντα καί συνέχεια, ψυχικά καί σωματικά καταπονημένος. Κάποιες φορές μάλιστα
τόν ένοιωσα νά είναι καί χτυπημένος... Οί λόγοι, πάντως, μοΰ ήταν άγνωστοι.
Βάλθηκα τότε — μαζί καί μ’ άλλα σημειωματάρια — νά εξιχνιάσω τό δυσε
ξήγητο τούτο μυστήριο.
Κάποιο βράδυ, λοιπόν, δταν δλοι οι φίλοι μας κοιμόντουσαν στά κρεβάτια τους,
εβγήκαμεν δλα άπό τά κρεμασμένα στις ντουλάπες χιτώνια καί μέ μεγάλη προσοχή — νά μήν άκουστή τό παραμικρό Θρόισμα—· κατεβήκαμε στο πρώτο πάτωμα.
Σκοπός μας ήταν νά ρωτήσωμε τά μεγάλα άδέρφια μας, πού μιλούσαμε κιόλας τήν
ίδια γλώσσα, τά διάφορα ύπηρεσιακά βιβλία τού Τμήματος, μήπως αύτά μάς δίναν
εξήγηση...
Γρήγορα ανοίξαμε τό βιβλίο τών διαταγών.
Έ γραφε στό πρώτο του φύλλο :
«Τήν ίΐη ν ώραν τής αδριον (. . . .) ή κάτωθι δύναμις νά εύρίσκεται πρό τών
προπυλαίων τού πανεπιστημίου, παρουσιαζομένη ένώπιόν μου...».
Καί στό έπόμενο :
«Τήν 18ην ώραν τής αδριον ( . . . . ) ή κάτωθι δύναμις νά εύρίσκεται πρό τού
θεάτρου «ΓΚΛΟΡΙΑ», παρουσιαζομένη ένώπιον τού διευθυντοΰ...».
Καί στό μεθεπόμενο :
«Τήν 18ην ώραν τής σήμερον ( . . . . ) ή κάτωθι δύναμις νά εύρίσκεται πρό
τού θεάτρου «ΔΙΑΝΑ», παρουσιαζομένη ένώπιόν μου...».
Καί στό ίδιο φύλλο τής αύτής ήμερομηνίας :
«Τήν 19ην ώραν τής σήμερον ή κάτωθι δύναμις νά εύρίσκεται πρό τών Π α
λαιών Ανακτόρων, παρουσιαζομένη ένώπιον...».
Καί στό φύλλο τής άλλης ήμέρας :
«Άπό 07.30' ώραν τής αδριον ( . . . . ) άπασα ή δύναμις τίθεται έν αυστηρά
έπιφυλακή».
Τήν αυτήν ήμερομηνίαν :
«Τήν 07.30' ώραν τής αδριον, ή κάτωθι δύναμις νά εύρίσκεται πρό τού ιερού
ναού Ά γ . Κων) νου (Πλ. Όμονοίας), παρουσιαζομένη ένώπιον...».
Τήν αυτήν ήμερομηνίαν :
«Τήν 07.30' ώραν τής αδριον ή κάτωθι δύναμις νά εύρίσκεται πρό τού θεά
τρου «ΣΑΜΑΡΤΖΗ», παρουσιαζομένη ένώπιον...».
Καί συνέχεια :
« . . . Τ ή ν 08.30' ώραν..., τήν 10.30' ώραν..., τήν 14ην ώραν..., τήν 15ην
ώραν.., τήν 18ην ώραν..., τήν 19ην ώραν...».
Τά δμοια διαβάζαμε συνέχεια... Ξαφνικά, έτσι δπως είμαστε μισοζαλισμένα
καί ταραγμένα άπ’ δσα είδαμε, μάς φάνηκε σά νά διακρίναμε καί κάτι άκόμη, στήν
παρακάτω σελίδα :
«Τήν 23.55' ώραν τής πλησιέστερης ήμέρας, άπασα ή δύναμις τής Αστυνο
μίας νά εύρίσκεται εις κατάστασιν έκτάκτου έγρηγόρσεως, ίνα προληφθή δ άλληλοσπ...».
"Ομως δεν προφθάσαμε νά διαβάσωμε τό υπόλοιπο... Γιατί άκούστηκε νά δονή
τόν άέρα Ινα έλπιδοφόρο στρατιωτικό έμβατήριο...
. . . . Ου τ ω , λαμβάνω τήν τιμήν νά άναφέρω πρός τήν Α.Ε. τόν Νόμον, τόν
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— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Γ. Κουτσουμής, δδηγδς τοΟ ταξί 244371 καί ή
έπιβάτις ’'Αννα Λάζου, δταν το όχημα άνετράπη στοϋ Ζωγράφου.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 6, ή Ά λικη Κούτση, δδηγδς τού Ι.Χ. 206067, δ Α.
Δημητρακόπουλος, δδηγδς τοΰ 12549 πούλμαν καί οί έπιβάτες τοΰ Ι.Χ. Αίκ. Νικολαίδου, Περσιβάλ Μπουρνιέ, Βαρβάρα Μπουρνιέ καί Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,
όταν τά οχήματα συνεκρούσθησαν, στδ 35 χλμ. τής δδοΰ Αθηνών — Πάρνηθος.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί I. Λουμιώτης, δδηγδς μοτοποδηλάτου, Εύάγγ.
Μαυρωτής, δδηγδς πούλμαν καί δύο έπιβάτες τοΰ πούλμαν, δταν δ δδηγδς τούτου,
για να άποφύγη σύγκρουση μέ τδ μοτοποδήλατο, έρριξε τδ πούλμαν πάνω σέ σπίτι,
στους Γαργαλιάνους.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ά ν. Γκιώνης, τδν δποΐο παρέσυρε στήν δδδ Ά γ . Κωνσταντί
νου τδ 105960 λεωφορείο, μέ δδηγδ τδν Ε. Πιπίνον, δ όποιος συνελήφθη.
— ΕΞΕΤΡΟΧΙΑΣΘΗ ή ύπ’ άριθ. 151 άμαξοστοιχία Αθηνών — Πύργου, μέ
δδηγδ τδν Χρ. Δεγεντΐνο, στδ 158 χλμ.- Άνετράπησαν 5 φορτηγά βαγόνια, θύματα
δέν υπήρξαν.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Σωκράτης Κατσούλης καί Ά λέξ. Ζώτος, δδηγδς καί επι
βάτης μοτοσυκλέττας, δταν αυτή, λόγω άδεξιότητος τοΰ δδηγοΰ, έπεσε σέ βάραθρο
150 μέτρων, στδ 8 χλμ. τής δδοΰ ΉγΟυμενίτσης — Μαργαριτίου.
-—■ ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσαρες, οί Εύστρ. Ίορδανίδης, στρατιώτης, δδη
γδς τζιπ, Εύάγγ. Τσόρκης, άξιωματικός, Ά γ . Φριδάκης καί Μιχ. Κόλλιας, άνθυπασπιστής, δταν τδ τζιπ 26953 τοΰ Στρατοΰ άνετράπη στήν δδδ Εδέσσης — Α 
ριδαίας, λόγω άδεξιότητος τοΰ δδηγοΰ.
—- ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Ζάκκας, δδηγδς μοτοποδηλάτου, τδ όποιο παρέσυρε επιβα
τική άμαξοστοιχία, μέ δδηγδ τδν Β. Παπαγεωργίου, στήν άφύλακτο διάβαση Ροδίτσης Μεγάλης Βρύσης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Σπ. Δρακόπουλος, τδν όποιο παρέσυρε Ι.Χ. φορτηγδ αυτοκίνη
το, μέ δδηγδ τδν Χρ. Σαλαμαλίκη, στδ χωριδ Μποντέϊκα Ά χαίας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μάριος Βουγιούκας, τδν δποΐο παρέσυρε τδ ύπ’ άριθ. 57628
λεωφορείο, μέ δδηγδ τδν Γεώργιο Κιούση, δ όποιος καί συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΑ ή Φωφώ Κόντου, τήν δποία παρέσυρε τδ ύπ’ άριθ. 210775 λεωφο
ρείο, μέ δδηγδ τδν Κ. Βλασάπουλο, στήν Πετρούπολη.
— ΝΕΚΡΑ ή Παν. Βουρνά, τήν δποία παρέσυρε, στή λεωφόρο Αλεξάνδρας,
τδ 185298 ταξί, μέ δδηγδ τδν Κ. Ροΰσσο.
ύπέρτατον έγγυητήν ζωής, τιμής καί περιουσίας τών πολιτών, δτι τώρα πλέον θά
δύναμαι, διά χειρδς τοΰ άστυφύλακος, νά έκτελώ ήρεμα καί άπερίσπαστα τδ κύριο
καί πάγιον έργο μου : τοΰ ύπηρέτου καί συνεργάτου τής Ύμετέρας Έξοχότητος...
Διατελώ μετά σεβασμοΰ
“Ενα «Επίσημο Σημειωματάριο»
^Ιιά τήν αντιγραφήν
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— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσαρα άτομα, οΐ Ά ν. Καλπάκογλου (Θεσσαλονί
κη) , Έ λ. Τούμλας (χωρίον Γαλλικό), Μαρία καί Ζωή Βιδάρου (χωοίον Κατωχώρι) , σέ τρία τροχαία δυστυχήματα.
— ΝΕΚΡΟΣ 6 Φάϊκ Καρή Χαλήλ, τόν οποίο παρέσυρε, στό χωριό Διασπόριο,
τό Ι.Χ. 169026, μέ δδηγό τόν Χαράλαμπο Μωϋσίδη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δημ. Κελεμπεσιώτης, όδηγός μοτοποδηλάτου, τό όποιο προσέκρουσε σέ δέντρο, παρά τό 12ο χλμ. τής δδοΰ Καβάλας— Δράμας.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Όρφανίδης, όδηγός κάρου, πάνω στό όποιο Ιπεσε τό 53025
φορτηγό, μέ όδηγό τόν Ε. Δουγάλη, παρά τό 13 χλμ. τής όδοΰ Κοζάνης— Θεσσα
λονίκης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Φρέρης ή Φρερόπουλος, όδηγός ιππηλάτου άμάξης, δταν
τήν παρέσυρε μέσα στην κεντρική λαχαναγορά τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη φορτηγό,
μέ δδηγό τόν Ν. Κωνσταντινακόπουλο, δ όποιος συνελήφθη.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 21 άτομα, τά όποια έπέβαινον πλατφόρμας, δταν αϋτη
άνετράπη στό δημόσιο δρόμο Καβάλας— Θεσσαλονίκης, συνεπεία συγκρούσεώς της
μέ φορτηγό όχημα, που τό οδηγούσε δ Π. Παπανδοέου.
-—ΝΕΚΡΑ ή Αίκ. Καλογήρου, τήν οποία παρέσυρε ατά ’Ιωάννινα μοτοσυκλέττα, μέ δδηγό τόν Μ. Παπαθανασίου.
— ΝΕΚΡΟΣ δ X. Σωτηρόπουλος, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τούτο, λόγω
άδεξιότητός του, έπεσε πάνω σέ μανδρότοιχο, στον Πύργο.
— ΝΕΚΡΟΣ 6 Ά θ. Δούκας, ετών 23, δδηγός μοτοσυκλέττας, δταν αύτή συνεκρούσθη μέ φορτηγό αυτοκίνητο, στό 25 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών— Κορίνθου.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, δ Γ. Βουλγαρίδης, δδηγός Ι.Χ. 215714 καί δ
Κ. Τσικιώνης, έπιβάτης, δταν τούτο κατέπεσε μέσα στήν κοίτη τού Κηφισσοΰ.
— ΝΕΚΡΑ ή Παρθένα Εύσταθιάδου, ετών 44, τήν δποία παρέσυρε στά Γιαν
νιτσά, τό Ι.Χ. 159883, μέ δδηγό τόν Χρ. ΙΙαπαδόπουλο.
— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ σμηνίτης Ν. Λαιρόπουλος, έπιβάτης δικύκλου, πού τό δδηγοΰσε δ Κ. Πετρόπουλος, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ.
174221, στή γέφυρα Καραβασίλη τοΰ ποταμού Πηνειού. 'Ο δδηγός τού Ι.Χ. Χρ.
Παναγιωτακόπουλος, άπό τόν Πύργο ,συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Μούλιας, έπιβάτης πλατφόρμας ρυμουλκουμένης, στό χωριό
Ν. Τριγλίας, δταν τόν παρέσυρε δ έλκυστήρας τή στιγμή πού θέλησε νά κατεβή,
ένώ τό όχημα έκινεΐτο. Ό όδηγός τού έλκυστήρος Π. Μπαρμπής, συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΟΣ ό Ή λ. Μαρούδης, δδηγός μοτοσυκλέττας, δταν αυτή προσέκρουσε
σέ στύλο τής ΔΕΗ.
— ΝΕΚΡΑ ή Δήμητρα Ευσταθίου καί τραυματισμένοι τρεις σοβαρά: δ ’Ιωάν
νης Ευσταθίου, δδηγός τοΰ 97553 φορτηγού, τό δποίο μετέφερε μηχάνημα έκσκαφής, ή ’Αλεξάνδρα Καμπουράζου καί τό 2ετές άγοράκι της Νίκος, δταν τό δχημα,
στήν δδόν ’Ηπείρου παρά τό Αιγάλεω, λόγω βλάβης, έπεσε πάνω στό σπίτι τού
αριθμού 24, τό δποίο γκρέμισε καί έν συνεχεία έπεσε πάνω σέ στύλο τής ΔΕΗ,
δπου κατεστράφη.
— ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Καραντώνη, τήν όποια παρέσυρε, στό χωριό Νεοχώριο
Χαλκιδικής, δ άντρας της Άστ. Καραντώνης, μέ τόν γεωργικό του έλκυστήρα,
λόγω άδεξίου χειρισμού.
— ΝΕΚΡΟΙ δύο, οί Εύάγγ. Πετράκης, όδηγός έλκυστήρος καί Γ. Παρασκευάς, έπιβάτης καί τραυματισμένος δ Π. Καναδής, έπιβάτης τού έλκυστήρος, δταν
οδτος έπεσε σέ χαράδρα, στό χωριό Μαυροχώριο Εύβοιας.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Λάμπρος Κανναβός, τόν δποίον παρέσυρε τό Ι.Χ. 131609, μέ
οδηγό τόν Παν. Πελέτη, στήν δδό Καρπενησιού, στήν είσοδο τής πόλεως.
-—ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Τραν. Πολιάρης, δ όποιος έπεσε άπό τόν γεωρ
γικό του έλκυστήρα, στή Λοκρίδα.
Ν. Α.

νίΚΙΌΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΗΦΧΛΑΙΟΝ ρ

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Σ τεφ ά νου Κ υπαρίσσου.
Πάροδος της δδοΰ Πατησίων 281, κοντά στον «Ά γιο Λουκά» τής δδοΰ Πατη
σίων.
Ό Κυπάρισσος Στέφανος (1857— 1917), διαπρεπής μαθηματικός, τό 1890
έξελέγη τακτικός καθηγητής των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, διδά
σκοντας συγχρόνως στό Πολυτεχνείο καί στις Σχολές Εύελπίδων καί Δοκίμων. 'Ως
διδάσκαλος ήταν άπαράμιλλος, συνδυάζων τήν αυστηρή μαθηματική ακρίβεια μέ
τήν κομψότητα καί τήν χάρι τής έκθέσεως τών μαθηματικών του συλλογισμών.
Σ τεφ άνου Ξένου ( β λέπ ε Ξένου Σ τεφ άνου ) .
Σ τη σ ιχό ρ ο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Μουρούζη 6, κοντά στά ’Ανάκτορα ’Αθηνών.
Ό Στησίχορος, περιώνυμος λυρικός ποιητής άπό τήν Μάταυοο τής ’Ιταλίας,
Ιζησε στήν 'Ιμέρα τής Σικελίας καί άπέθανε στήν Κατάνη (555 π .Χ .). Πρώτος δ
Στησίχορος «έστησε» στήν Σικελία λυρικούς χορούς (έξ αύτοΰ καί Στησίχορος),
καί έπενόησε νέες μορφές τής λυρικής ποιήσεως. Ά πό τά ποιήματά του σώζονται
ελάχιστα άποσπάσματα. Θεωρείται ώς πρόδρομος τοΰ Πινδάρου.
Σ τ ίλ π ω ν ο ς.
Πάροδος τής πλατείας «Βαρνάβα», στό ΙΙαγκράτι.
Στίλπων δ Μεγαρεύς, ένας τών κυριωτέρων φιλοσόφων τής Μεγαρικής Σχολής
(Δ' π.Χ. αιών), ήτο διδάσκαλος τοΰ Ζήνωνος τοΰ Κιτιέως καί σφοδρός πολέμιος
τής πλατωνικής διδασκαλίας περί ιδεών.
Στούαρτ ’Ια κώ βου.
Πάροδος τής δδοΰ Μπακνανά 11, στις εργατικές πολυκατοικίες τοΰ Αγίου
Σώστη.
Ό ’Ιάκωβος Στούαρτ ή Στιούαρτ (1713— 1788), ’Άγγλος άρχαιολόγος, έταξίδευσε στήν Ελλάδα καί έπραγματοποίησε, μαζί μέ τον Νικόλαο Ρέβετ, σχεδιαγραφήματα τών άρχιτεκτονικών μνημείων τών Αθηνών.
( Συνεχίζεται)
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί
υλική άμοιβή εις τούς κ.κ. Τ π αστυνόμον Α ' τάξεως Κίνναν Παναγιώτην καί ’Α
στυφύλακα Μαχαίραν Κωνσταντίνον, διότι, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδι
αιτέρας έπιμελείας καί μεθοδικότητος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, διά χρονικόν διάστημα δύο περίπου μηνών, έπέτυχον τήν σύλληψιν πολλών
άτόμων, ατινα είχον θέσει εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητα διαφόρων τύπων, στερούμε
να άδειας κυκλοφορίας με πινακίδας πλαστάς ή διά μεταθέσεως γνησίων πινακίδων
εις αύτοκίνητα στερούμενα άδειας κυκλοφορίας, συμβαλόντες τά μέγιστα εις τόν
περιορισμόν τών παρανόμως κυκλοφορούντων αύτοκινήτων, τών εισπράξεων σοβαρών
χρηματικών ποσών έκ μέρους τοΰ Δημοσίου, διά τής επιβολής προστίμων ή είσπράξεως τελών, δι’ εκδοσιν κανονικών άδειών κυκλοφορίαν, δημιουργήσαντες ουτω εύμενή σχόλια ύπέρ αύτών καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
— ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τόν ’Αστυνόμον Α ' τάξεως κ. Κούβαν Σωτήριον, διότι, ούτος, ώς
Προϊστάμενος τοΰ ΙΑ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, χειρισθείς έπιδεξίως τήν
ολην ύπόθεσιν τής διαπραχθείσης κλοπής τιμαλφών άξίας 50.000 δραχμών εις βά
ρος τής Βασιλάτου "Ελλης, ύπό τών: 1) Γιατρουδάκη Μάρθας καί 2) Κουμπή Ί ωάννου καί Ιργασθείς άόκνως καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών εργασί
ας, έπέτυχε τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τής πρώτης τών δραστών.
Ωσαύτως, διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική
άμοιβή εις τόν Άνθυπαστυνόμον κ. Πίσπαν ’Αλέξανδρον, διότι, ούτος, άξιωματικός
υπηρεσίας ών τοΰ ΙΑ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας καί επιδείξας εξαιρετικήν δρα
στηριότητα, έργασθείς δέ μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί ιδιαιτέρας προθυμίας, συνέ
βαλε τά μέγιστα εις τήν έξιχνίασιν τής ώς άνω κλοπής.
'Ωσαύτως, διά τής ιδίας ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί ύλική άμοι
βή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Βασιλάκην Νικόλαον καί Άποστολόπουλον Νικόλαον,
διότι, άμφότεροι, ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τοΰ προϊσταμένου των, έργασθέντες
μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, έντόνου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ωρών έργασίας, συνέβαλον είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τής
πρώτης τών δραστών, προκαλέσαντες άπαντες οί άνωτέρω τά εύμενή σχόλια τής
παθούσης καί τοΰ Κοινοΰ ύπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ
—■Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, δημοσιευθείσης είς τό
ύπ’ άριθμόν 186 Φ.Ε.Κ. (Τ. Γ ') τής 5)5)1 9 6 7 , προήχθη έκ τών πινάκων προα
κτέων έτους 1966, ό Τπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Κολώνιας Χρήστος τοΰ Δημητρίου, είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ έκλογήν, προς πλήρωσιν
ύφισταμένης κενής όργανικής θέσεως.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, δημοσιευθείσης είς τό
ύπ’ άριθ. 210 Φ .Ε Κ . (Τ .Γ ') τής 1 9 )5 )6 7 , προήχθη έκ τών πινάκων προακτέων
τοΰ έτους 1966, ό Τπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Σιλιγάρδος Γεώργιος τοΰ ’Εμμα
νουήλ, είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ έκλογήν, πρός πλήρωσιν
ύφισταμένης κενής όργανικής θέσεως.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, δημοσιευθείσης είς τό
ύπ’ άριθ. 191 Φ.Ε.Κ. (Τ. Γ ') τής 9 )5 )6 7 , προήχθη έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων προ
ακτέων έτους 1967, δ Άρχιφύλαξ κ. Κουτρουμπέλης Χρήστος τοΰ ’Αθανασίου, είς
τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ έκλογήν, πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής
όργανικής θέσεως.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, δημοσιευθείσης είς τό
ύπ’ άριθ. 191 Φ.Ε.Κ. (Τ. Γ ) τής 9 )5 )6 7 , προήχθη έκ των έν ίσχύϊ πινάκιον
προακτέων τού έτους 1967, δ Άρχιφύλαξ κ. Πίσπας ’Αλέξανδρος τού Γεωργίου, είς
τον βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου, κατ’ έκλογήν, πρδς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής
οργανικής θέσεως.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθη είς τόν
βαθμόν τού Ύπαρχιφύλακος, έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τού έτους 1967,
δ Άστυφύλαξ κ. Δημητρόπουλος Διονύσιος τού Άνδρέου.
*
* *
ΤΙΑΡΑ1ΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΛΓΣΕΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθη έκ τού βαθμού του καί τής έν τώ ’Αστυνομικά) Σώματι θέσεώς
του, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' τάξεως %. Λαλιώτης Άνδρέας. Διά τήν μακρο
χρόνιον έν τώ ’Αστυνομικά) Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, δ κ. ’Αρχηγός τής
’Αστυνομίας έξέφρασεν αυτά) τήν ευαρέσκειάν του.
— Παρητήθη έκ τού βαθμού του καί τής έν τά) ’Αστυνομικά) Σώματι θέσεώς
του, ό ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Πλέσσας Δημήτριος τού Σταύρου, είς δν άπενεμήθη
δ βαθμός τού ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 35ετο0ς πραγματικής
υπηρεσίας, έξ ής 2ετοΰς τοιαύτης είς τόν βαθμόν τού ’Αστυνόμου Β ' τάξεως. Διά
τήν μακροχρόνιον έν τώ ’Αστυνομικά) Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, δ κ. ’Αρ
χηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν ευαρέσκειάν του.
■
— ΙΙαρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οι Άρχιφύλακες κ.κ. Μπότσης
Γεώργιος καί Πέτρου ’Αθανάσιος.
— Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Ζέππος Δημήτριος, Χνάρης ’Ιωάννης, Ίακωβάκης Χρήστος, Δρακόπουλος Παναγιώτης, Μαρνιεράκης ’Αντώνιος, Κικάκης Δημήτριος, Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος καί Ζέρβας
Χρήστος.
— Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οι ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Μακρής Θεόδωρος τού Δημητρίου καί Παπαδήμος Κωνσταντίνος τού
Αάμπρου.
— ’Απελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος δ μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Ά λαφοδήμος Βασίλειος τού Νικολάου, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν.
— Διεγράφησαν τής δυνάμεως τού ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες άπολυτέοι, διά λόγους υγείας, ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι προς περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, δ Ύπαρχίφύλαξ κ. Άναγνιυστόπουλος Χρήστος καί
οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Κουδούνας Θεοφάνης, Δηβάρης Εύάγγελος, Γεωργόπουλος
Διονύσιος καί Κριμιζίνης Εύάγγελος.

Κάβε Παρασκευή
Ώ ρ α 20.30'-21
Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή της Α σ τ υ 
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλά δος.
Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ
ρουσα .
Μία Ε κπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό
σπίτι.

