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ΈτησΙα δραχμαί 60.— Εξάμηνο? δραχμαί 30.—Τιμή τεύχου? δραχμαΙ 2,50
ΈτησΙα
δολλάρια
3. — ‘Ε ξ ά μ η ν ο ;
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1,5

ΑΘΗΝΑΙ, 15 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ 1967

ΤΕΥΧΟΣ 342

ΕΠ ΕΤΕΙΟ Ι

Παρδένε, Μήτερ Κυρίου
Ύπδ τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Ρ Α Ι Κ Ο Υ

«Χρυσοπλοκώτατε πύργε,
καί δωδεκάτειχε πόλις,
ήλιοστάλακτε θρόνε,
καθέδρα τοΰ βασιλέως,
άκατανόητον θαΰμα
πώς γαλουχεΐς τδν Δεσπότην»
(“Υμνος τής Εκκλησίας)

ΜΕ ΚΑΤΑΝΓΞΙΝ καί θρησκευτικήν εόλάβειαν δ χριστιανικός κόσμος θά έορτάση καί έφέτος τήν Κοίμησιν τής ’Αειπάρθενου. Πρός Αότήν καί πάλιν θά ύψώσωμεν χείρας ίκέτιδας καί θά Τήν παρακαλέσωμεν νά μεσιτεύση ύπέρ ήμών εις τδν
Γίόν Της, καί Θεόν μας, Ίησοΰν τδν Ναζωραίον. Καί θά αίσθανθώμεν καί πάλιν
τήν θείαν παρουσίαν Της, δπως τήν αίσθανόμεθα πάντοτε, δσάκις μέ πίστιν καί θεο
σέβειαν έξαιτούμεθα τήν βοήθειάν Της.
*

* *
ΕΚΟΙΜΗΘΗ ή Θεοτόκος τήν 15ην Αόγούστου. Τδ Εύαγγέλιον ούδέν μάς
άναφέρει διά τήν Κοίμησιν τής Παναγίας, δπως ή Εκκλησία δνομάζει τήν αποδη
μίαν τής 'Αγίας Μητέρας εις τούς ουρανούς. Τ ά κενά δμως τοΰ Ευαγγελίου, συμ
πληρώνουν ή ιερά παράδοσις καί οι θρησκευτικοί συγγραφείς.
Κατά τήν άφήγησιν τοΰ Μολά, δυτικοΰ βιογράφου, δ δποΐος συμφωνεί εις
πολλά μέ τήν παράδοσιν τής ’Ανατολικής Εκκλησίας, ή Πλατυτέρα των Ουρανών
άπέθανε δέκα τέσσαρα χρόνια μετά τήν ζωηφόρον Άνάστασιν τοΰ Χριστοΰ. Ό λίγας ήμέρας πρδ τοΰ θανάτου Της, άγγελος Κυρίου, κρατών φοίνικα — σύμβολον άθανασίας — ένεφανίσθη εις Αότήν καί Τήν είδοποίησεν δτι δ μονογενής Γιός
Της τήν καλεϊ πλησίον Του.
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I. Ράϊκου : Παρθένε, Μήτερ Κυρίου

Έβδομήκοντα περίπου Ιτών ή Τιμιωτέρα των Χερουβείμ άπέθανεν. Ή Χρι
στιανοσύνη έτίμησε καί έξακολουθεΐ να τιμά πάντοτε τήν Άειπάρθενον. Πολυάρι
θμοι οί ύπέρ Αύτής ύμνοι της ’Εκκλησίας καί πολλαί αί προσωνυμίαι.
Χαρά των λυπημένων, των άδικουμένων προστάτις, τροφή των πενήτων, τών
τυφλών βακτηρία καί ιατρός τών άσθενών, ή Πάναγνος Μαρία, συντροφεύει τά
βήματα τής καθημερινής μας ζωής, έτοιμη πάντοτε να έπουλώση τάς χαινούσας
πληγάς, νά παρηγόρηση τάς πονεμένας ψυχάς καί νά έπαναφέρη εις τόν δρόμον
τής λυτρώσεως καί τής αρετής παραστρατημένας ύπάρξεις.
Τήν Παναγίαν καί τήν μητέρα μας έπικαλούμεθα πάντες εις τάς δυσκόλους
στιγμάς τής ζωής μας, διότι είναι έκεϊναι αί όποΐαι, καλύτερον παντός άλλου, είναι
εις θέσιν νά αισθανθούν τόν πόνον μας καί νά μάς συμπαρασταθούν. Καί ιδού διατί
ό πολύς Μηνιάτης, ό γνωστός Ικκλησιαστικός ρήτωρ, έλεγε σχετικώς τά έξής :
« “Οποιος δέν τιμά καί δέν ευλαβείται τήν μητέρα του, δέν είναι άξιος νά λέ
γεται άνθρωπος. "Οποιος δέν τιμά καί δέν ευλαβείται τήν μητέρα τού Θεού, δέν
είναι άξιος νά λέγεται χριστιανός. Σέ κάθε μου δυστυχία, σωματική ή ψυχική, δπου
εύρεθώ, σ’ Αυτήν θά προστρέξω, βέβαιος πώς θά βρώ στήν άρρώστειά μου ϊασι, στήν
θλίψιν μου παρηγοριά, στά σφάλματά μου συγχώρησι. Δέν φοβούμαι νά χαθώ δταν
είμαι φυλαγμένος μέσα στις άγκάλες Της. Μόνον δταν χάσω τήν εύλάβειαν τής
Παρθένου, τότε μόνον θά είμαι μιά ψυχή χαμένη».
’Αλλά ήμεΐς οί "Ελληνες, είδικώτερον, εις κρίσιμους διά τήν πατρίδα μας στιγμάς, ήσθάνθημεν ζωντανήν καί άποτελεσματικήν τήν παρουσίαν τής Θεομήτορος.
Κατά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν Έπανάστασιν τού 1821, τούς πο
λέμους 1912— 1913, τό 1940, τήν κατοχήν, τό Δεκεμβριανόν κίνημα καί τόν συμ
μοριτοπόλεμον, ή θερμουργός καί ζωηφόρος πνοή Της έρρίπιζε τούς ύπέρ τών άκαταλύτων ιδανικών τής φυλής μας άγωνιζομένους καί τούς ώδήγει εις τήν νίκην.
Εις τήν νίκην τού φωτός κατά τού σκότους, τής ελευθερίας κατά τής δουλείας, τής
άρετής κατά τής κακίας, τού χριστιανισμού κατά τού έπαράτου κομμουνισμού.
*
* *
ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ τής Μητέρας τού Χριστού Κοίμησιν σήμερον έορτάζοντες, κλίνομεν εύλαβικώς τά γόνατα καί δεόμεθα :
«Τής εόσπλαγχνίας τήν πύλην άνοιξε Πανάμωμε καί συγχώρεσε τάς αμαρτίας
μας. Φώτιζε τούς λογισμούς μας καί κατηύθυνε τά βήματά μας πρός πάν τό ώραΐον
καί τό άληθινόν. Τάς έλπίδας μας δλας εις Σέ άποθέτομεν. Φύλαξέ μας υπό τήν
άγίαν Σου σκέπην, γλυκασμέ τών άγγέλων, τών θλιβομένων χαρά,
Παρθένε, Μήτερ Κυρίου».
I. ΡΑ ΓΚ Ο Σ

ίϊΟ ΙΝΙΚ Ο Ε Γ Κ Λ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
‘Υπό του χ. Ν ΙΚ . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '.— Κατ’ επάγγελμα η καθ’ εξιν ίγκληματίαι.
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22.— Καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα κλέπται καί είδίκευσις αύτών.
Εις τήν επίσημον Ελληνικήν στατιστικήν περί των καταδικαζόμενων κατ’
έτος έπί κλοπή δέν γίνεται ούδεμία διάκρισις, έν σχέσει μέ τάς κατηγορίας κλε
πτών, είς τούς όποιους άνήκουν οί καταδικαζόμενοι (πλήν τών ζωοκλεπτών), ώστε
δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν πόσοι έκ τών καταδικασθέντων καί τών έκ τούτων
ύποτρόπων είναι διαρρήκται.
Πάντως, οί καταδικαζόμενοι κλέπται γενικώς (πλήν τών ζωοκλεπτών) παρουσιάζουσι κατ’ έτος, από του 1928, σημαντικήν αΰξησιν, καθώς φαίνεται καί είς τόν
κατωτέρω πίνακα :
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Είς τόν τηρούμενον δμως άπδ τοΰ έτους 1933 έν τώ Τμήματι Γενικής ’Ασφα
λείας ειδικόν στατιστικόν πίνακα έγκληματικότητος, τό σχέδιον, του όποιου πίνακος
έχομεν συντάξει προσωπικώς, έγίνετο κατανομή τών κλοπών άναλόγως τής είδικεύσεως καί τοΰ τρόπου διαπράξεως αυτών είς 4 μεγάλας κατηγορίας, ήτοι 1) είς
κλοπάς δι’ έξωτερικής ή έσωτερικής ρήξεως καί δΓ άναβάσεως, 2) είς κλοπάς δΓ
άντικλεΐδος, 3) είς κλοπάς άνευ ρήξεως, άναβάσεως κλπ., καί 4) είς λωποδυσίας,
ήτοι κλοπάς βαλλαντίων κλπ.
Είς τάς κατηγορίας αύτάς προσετέθη καί είδική κατηγορία διά τούς κλέπτας
ζώων καί πτηνών καί είναι ή μόνη κατηγορία, ήτις χαρακτηρίζεται έκ τοΰ είδους
τοΰ κλεπτομένου καί ούχί έκ τοΰ τρόπου διαπράξεως. Τάς κατηγορίας πάλιν αύτάς

Ν. ’Αρχιμανδρίτου
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ώς Ικ τοΰ είδους των κλεπτομένων άντικειμένων, τοΰ είδους τοΰ οικήματος καί τοΰ
τόπου, δπου διαπράττονται αί κλοπαί, είχομεν υποδιαιρέσει είς μερικωτέρας κατη
γορίας.
Ούτω, δ τηρούμενος τότε στατιστικός πίναξ παρουσιάζετο ώς άκολούθως :

Εϊδη κ λ ο π ώ ν κ α τ ά κ α τη γ ο ρ ία ς δ ια π ρ ά ξ ε ω ς α υ τ ώ ν
ΑΡV/*
'λf 3UI ^
υϊ2-c-g
O.S
ο
W '. j t

Εις καταστήματα, άποθήκας, έργοστάσια κλπ......................
Είς Δημόσια Καταστήματα, Τραπέζας, Γραφεία κλπ...........
Είς Εκκλησίας καί Εικονοστάσια ........................................
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Είς περίπτερα, παράγκες κλπ...................................................

AP
O
u>
<<
μ
*8

Είς
οικίας
...............................................................................
Είς καταστήματα, άποθήκας, έργοστάσια κλπ........................
Είς Δημόσια Καταστήματα, Τραπέζας, Γραφεία κλπ..........
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Είς Εκκλησίας καί Εικονοστάσια ...........................................
Είς πεοίπτερα, παράγκας κλπ.......................... ........................
Είς ξενοδοχεία ύπνου, πανσιόν, οίκους άνοχής ....................
Είς σιδηροδρομικούς σταθμούς καί όχήματα σιδηροδρ..........

Eic
οίκίαο
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Είς καταστήματα, άποθήκας, έργοστάσια κλπ........................
Είς Δημόσια Καταστήματα, Τραπέζας, Γραφεία κλπ...........
Είς Εκκλησίας καί Είκονοστάσια ...........................................
Είς πεοίπτερα, παράγκας κλπ.................................................
Είς ξενοδοχεία ύπνου, πανσιόν, οίκους άνοχής ..................
Είς σιδηροδρομικούς σταθμούς καί όχήματα σιδηροδρ. . . . .
Έ ξ έκτεθειμένων έμπορευμάτων ή άλλων άντικειμένων . . .
Έ ξ άμαξών καί αυτοκινήτων κατά τήν μ ετα φ ο ρ ά ν ...........
’Εκ λουτρών έν γένει ...............................................................
Έ ξ άνεγειρομένων οίκοδομιών .................................................
Παρ’ ύπαλλήλων καί ύπηρετριών ...........................................
Αύτοκινήτων
...............................................................................
Ποδηλάτων
.....................................................................

Λωποδυσίαι

'Απλώς υπότροποι καί καθ’ Ιξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι

’Εκ θυλακίων πανταλονιού ............................. ........................
Έ ξ έσωτερικών θυλακίων ένδυμάτων καί γιλέκου ..............
Έ ξ έξωτερικών θυλακίων ένδυμάτων ....................................
Έ κ γυναικείων τσαντών ...........................................................
Άφαίρεσις γυναικείων τσαντών κλπ. αίφνιδίως ..................
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Ζώων
..........................................................................................
Πτηνών (ώδικά πτηνά, περιστεραί κ λ π .).............................

g *
5
Μ *

Διαφόρων κατοικίδιων ζώων,
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’ Ορνίθων

(κυνών κ λ π .).........................

.....................................................................................

Εις τάς μερικωτέρας αυτάς ύποδιαιρέσεις των πέντε μεγάλων κατηγοριών, ας
άναφέρομεν άνωτέρω, έλάβομεν ύπ’ οψει τό είδος τοϋ προσβαλλομένου οικήματος
(κλοπή διά ρήξεως είς οικίαν, ή κλοπή δι’ εισόδου εις οικίαν κ.λ.π.) καί ούχί τον
άκριβέστερον τρόπον διαπράξεως τής κλοπής (ώς π.χ. κλοπή διά ρήξεως τοϋ κλεί
θρου τής έξωθύρας είς οικίαν, ή κλοπή διά θραύσεως τοϋ ύαλοπίνακος τοϋ θυρόφυλ
λου κλπ .), πλήν τής κατηγορίας των λωποδυσιών.
Τοΰτο Ιγένετο, διότι, εάν έπιχειροϋμεν τήν διαίρεσιν ταύτην νά τήν καταγράψωμεν είς ένα πίνακα, θά καθίστατο αυτή σχοινοτενής, δεδομένου δτι ή μερικωτέρα
αυτή είδίκευσις είς τον τρόπον διαπράξεως των κλοπών έξαρτάται άπδ τήν έγκληματικήν έφευρετικότητα τών κλεπτών καί από τήν έν γένει πρόοδον τών έπιστημών καί τών τεχνών, άπό τάς όποιας οί κακοποιοί άντλοΰν τάς μεθόδους των έν τή
διαπράξει τών Αδικημάτων, είτε διότι πρότερον είργάσθησαν είς τάς τέχνας αύτάς,
είτε διότι τάς εύρίσκουν καταλλήλους.
Άναμφισβήτητον δμως είναι δτι ή κατά μερικωτέραν ύποδιαίρεσιν βάσει τοϋ
τρόπου διαπράξεως τοϋ άδικήματος παρακολούθησις δέον νά θεωρήται άπαραίτητος
διά τήν έπιτυχή καί μετ’ άποτελέσματος διεξαγωγήν τοϋ άγώνος έκ μέρους τής δι
καστικής Αστυνομίας κατά τών κατ’ έπάγγελμα κακοποιών καί τής άμύνης οϋτω
κατ’ αυτών τής κοινωνίας. Τοΰτο έπιτυγχάνομεν διά τής καταρτίσεως ειδικών ευρε
τηρίων διά δελτίων (καρτών) τών οδτω κατά μερικώτερον τρόπον δρώντων κλεπτών
ώς καί τών κατά παρόμοιον ειδικόν τρόπον διαπραττομένων κλοπών. Ή συσχετισμένη
παρακολούθησις τών είδικών τούτων ευρετηρίων Αποτελεί τό πολυτιμότερον μέσον διά
τήν έπιτυχή ένέργειαν έπί παρομοίων υποθέσεων τών υπαλλήλων τής δικαστικής
Αστυνομίας.
Ταΰτα έξεθέσαμεν έν Αρχή, ώς διαγράφοντα έν γενικαΐς γραμμαΐς τά στοιχει
ώδη Αστυνομικά μεθοδικά μέτρα, τά όποια δέον νά λαμβάνωνται έναντι τών κατ’
έπάγγελμα κλεπτών. ’Αλλ\ ας ίδιομεν ήδη πώς έμφανίζονται έν Έλλάδι οί κλέπται
ούτοι είς τάς λεπτομέρειας των.
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α) ΔιαρρήκταΙ.
Διά τάς ’ Αθήνας καταρτίζομεν τον κάτωθι πίνακα των διαπραχθεισών κλοπών
διά ρήξεως κατά τά έτη 1 9 3 0 - 1935, λαβόντες σχετικά στοιχεία έκ της στατιστι
κής τοϋ Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας ’ Αθηνών.
ΚλοπαΙ

1930
1931
1932
1933
1934
1925
1930 - 1935

ΚλοπαΙ

Ποσοστόν τοϊς %
κλεπτών διά ρήξε
ως έν σχέσει προς
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Γραφικώς παρέχομεν τον άκόλουθον πίνακα τών έν Άθήναις διαπραχθεισών
κλοπών γενικώς καί κλοπών διά ρήξεως, ήτοι :
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β ) Κλέπται δΓ άυτικλεϊδος.
Η εν τώ Τ μη μάτι Γενικής ’ Ασφαλείας ’Αθηνών τηρουμένη στατιστική εγ
κληματικότητας μας δίδει τον κάτωθι πίνακα διά τάς έν Άθήναις διαπραχθείσας
κλοπάς δι’ άντικλεΐδος κατά τά έτη 1 93 1 -1 9 3 5 , ήτοι:
Κ λ ο π α ί δι’ ά ν τ ι κ λ ε ϊ δ ο ς
ΚλοπαΙ

’Έτη

Ποσοστόν
άνεξιχνιάστων έπί
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Παρέμειναν
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γενικώς
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σαν

Ποσοστόν τοϊς %
κλεπτών δι’ άντικλεΐδος έν σχέσει
πρός τάς κλοπάς
γενικώς
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1931
1932
1933
1934
1935

3395
4533
4414
3763
3446

8
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2
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94
51
54

25%
57 %
63 %
41 %
46 %

0,24
2,47
3,28
3,29
3,34

1931-1935

19551
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265

52 %

2,60

Γραφικώς παριστώμεν τον πίνακα τούτον διά τοϋ έξης σχεδίου.
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γ ) Κλέπται οίνευ ρήξεως.
Τον άριθμόν των καταδικασθέντων επί κλοπή άνευ ρήξεως, δεν δυνάμεθα
νά ύπολογίσωμεν έκ του άριθμοΰ τοϋ άναγραφομένου εις τήν Ελληνικήν στατι
στικήν, καθ’ δσον δέν γίνεται ούδεμία διάκρισις των κλοπών κατά κατηγορίας,
ώ ς καί εϊς τάς προηγουμένας παραγράφους έλέχθη.
Ουτω περιοριζόμεθα είς τήν στατιστικήν τοϋ Τμήματος Γενικής ’ Ασφαλείας
’ Αθηνών έκ τής οποίας καταρτίζομεν τον κάτωθι πίνακα διά τάς διαπραχθείσας
κατά τά έτη 1930 - 1935 κλοπάς άνευ ρήξεως έν Ά θήναις, ήτοι :
Κλοπαί
’Έτη

Σύνολον
κλοπών
γενικώς

Διεπράχθησαν

άνευ

ρήξεως

Παρέμειναν
άνεξιχνίαστοι

ΙΙοσοστόν
άνεξιχνιάστων επί
°/ο

Ποσοστον τοϊς ° /0
κλοπών άνευ ρήξε
ως έν σχέσει πρός
τό σύνολον τών
κλοπών

1930
1931
1932
1933
1934
1935

3433
3395
4533
4414
3763
3446

2455
2440
3299
3282
2935
2727

828
1061
1130
1128
819
745

34 %
43» /„
34 “/„
36 »/„
27 » /ο
27 »/»

71,51
7,19
72,78
25,55
21,76
21,62

1930-1935

22984

17137

5711

33 °/„

24,85

Γραφικώς ο πιναξ ούτος παρίσταται διά τοϋ κάτωθι σχεδίου.

(Συνεχίζεται)

Ε Π ΙΣΤ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ

ΜΙΚΡΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΑ

ΟΠΛΑ

'Υπό του τέως ’Αστυνόμου Α ' της Διευθύνσεως Έγκλη--------------------------- ματολογικών Υπηρεσιών κ. Δ Η Μ . Κ Α Τ ΣΙΜ Α Γ Κ Λ Η ---------------------------( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Δεδομένου ότι δέν ύπήρχον αότόπται μάρτυρες, τό κυριώτερον στοιχεΐον θά
ήτο ή περί τό τραύμα άνεύρεσις ιχνών πυρίτιδος, τά όποια δμως δέν ύπήρχον, ένώ
ό τύπος τοΰ χρησιμοποιηθέντος όπλου τά εκτινάσσει μέχρις 80 Ικατοστών.
20.— ΕΠ Ο ΣΤΡΑΚΙΣΜ ΟΣ
Οί έκ τών πυροβόλων όπλων θανάσιμοι ή μή τραυματισμοί δέν είναι σπάνιοι
καί παρ’ ήμΐν. Μερικοί εκ τών τραυματισμών τούτων έπισυμβαίνουν δλως τυχαίως
ύπό βολίδων, εις πρόσωπα μακράν τοΰ τόπου συμπλοκής ή πυροβολισμού εύρισκόμενα, ίστάμενα είς έξώστας, πλησίον παραθύρων, έντός δωματίων, καταστημάτων,
εις όδούς ή καί είς άγρούς.
Οί τυχαίοι οδτοι, θανάσιμοι ή μή, τραυματισμοί, τό συνηθέστερον προέρχονται,
είτε έκ βολίδων όπλων, έκ μακροτάτης άποστάσεως προερχομένων, άνευ παρεμβο
λής προσκόμματος κατά την διαδρομήν τής τροχιάς των, είτε έκ βολίδων όπλων ή
θραυσμάτων τούτων, έκτραπεισών τής άρχικής των τροχιάς, τό συνηθέστερον λόγω
συναντήσεως τοΰ έδάφους ή άλλου άντικειμένου ύπό όξεΐαν γωνίαν, ήγουν έξ έποστρακισμοΰ.
Ή βολίς παντός πυροβόλου δπλου, έπομένως καί οί χόνδροι τών κυνηγητικών
όπλων, συναντώσα εν έμπόδιον θά τό διατρήση, θά ένσφηνωθή είς αύτό, θά συνθλιβή
έπ’ αύτοΰ ή θά έποστρακισθή.
Ό έποστρακισμός (άναπήδησις τής βολίδος) έπισυμβαίνει μόνον όταν ή πρόσκρουσις τής βολίδος γίνη ύπό μικράν όξεΐαν γωνίαν (μικροτέραν τών 15° καί με■ γαλυτέραν τών 5 °).
Δέν είναι άπαραίτητον νά είναι σκληρόν τό άντικείμενον, διότι έποστρακισμός
γίνεται καί έπί έπιφανείας ήρεμοΰντος ΰδατος.
Ό έποστρακισμός τών βολίδων είναι δύσκολον νά ύπολογισθή μετ’ ακρίβειας.
Συνήθως ή βολίς έποστρακίζεται όταν πλήξη ύπό μικράν γωνίαν έπίπεδον σκληράν
έπιφάνειαν, λ.χ. άσφαλτοστρωμένην ή πλακόστρωτον ή παγωμένην δδόν, κιγκλί
δωμα, λίθον, κλάδον δένδρου, άλλά καί είς έπιφάνειαν ήρεμοΰντος ΰδατος.
Ή βολίς θά έκτραπή, πρός τά δεξιά τής τροχιάς της, δν αί ραβδώσεις τής
κάννης είναι δεξιόστροφοι καί πρός τά άριστερά, άν είναι αριστερόστροφοι. "Οταν
διαπιστωθή τό σημεΐον έποστρακισμοΰ, είναι δυνατόν νά προσδιορισθή ή θέσις τοΰ
πυροβολήσαντος, καθ’ όσον ή γωνία προσπτώσεως είναι σχεδόν διπλάσιά τής γω 
νίας άναπηδήσεως, άν καί τινες ύποστηρίζουν ότι άμφότεροι ταυτίζονται. Είς την
πράξιν, δ άκριβής προσδιορισμός γίνεται όταν διαπιστωθή τό σημεΐον προσπτώσεως
καί ή θέσις τοΰ πληγέντος.
Έπί τής έποστρακισθείσης βολίδος ή τών αύλακώσεών της, δυνατόν νά εναι
έπικεκολλημένα στοιχεία — ίχνη — τοΰ σημείου προσκρούσεως.
Ό έποστρακισμός τής αύτής βολίδος δύναται νά έπαναληφθή, δηλαδή νά γί
νουν διαδοχικά άλματα, μέχρις ότου αΰτη άπολέσει τήν βλητικήν της δύναμιν.
Τό μέγεθος τοΰ άλματος τής έποστρακισθείσης βολίδος είναι άνάλογον τής ταχύτητος καί τοΰ βεληνεκοΰς τοΰ δπλου. "Οταν έποστρακισθή είς μικράν από τοΰ πυροβο
λισμού άπόστασιν, δύναται νά φθάση καί τά 1.000 μέτρα. Είς μεγαλυτέραν άπόστασιν μέχρις 100 μέτρων. Τ ά θραύσματα τής βολίδος δλιγώτερον, λόγω τής μικροτέρας
ταχύτητος καί τοΰ άκανονίστου αύτών σχήματος.
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Ή βολίς θά φέρη δπωσδήποτε τά ίχνη τοΰ έποστρακισμοΰ της, συνέπεια τής
όποιας: α) άλλοιοΰται ή παραμορφοΰται τό σχήμα της ή διαρρηγνύεται, β) άλλάσσει ή παραλλάσσει πορείαν, γ) άλλάσσει ή περί τον άξονα της κίνησις, δ) έλαττοΰται ή άρχική της ταχύτης, περισσότερον 0έ των θραυσμάτων της (Είκ. 5 5 ).
Ά λ λ α καί έκ τής εισόδου τοΰ τραύματος διαλαλεϊται δτι τό θΰμα έπλήγη ύπό
Ιποστρακισθείσης βολίδος, διότι α) τό στόμιον είναι μεγαλύτερον, λόγω τοΰ δτι ή
βολίς πλήττει τό σώμα λοξώς καί έπομένως διά τοΰ μήκους της, β) λόγω τής λοξής
πλήξεως δημιουργεί, περί τό τραΰμα έρύθρωμα μεγέθους σχεδόν ταλήρου, γ) τά
χείλη τοΰ τραύματος είναι άνώμαλα, δταν ή βολίς έχη παραμορφωθή ή πρόκειται
περί θραύσματός της. (Είκ. 5 6 ).
Αί Ιπενδεδυμέναι βολίδες έποστρακίζονται εύκολώτερον, άπό τάς μή έπενδεδυμένας ή ήμιεπενδεδυμένας. Μεγάλως συμβάλλει είς τον έποστρακισμόν καί τό
σχήμα τής κορυφής τής βολίδος. Τοιαύτας περιπτώσεις είχομεν είς Αθήνας κατά
τήν διάρκειαν τοΰ τελευταίου πολέμου καί είδικώτερον κατά τάς μάχας έντός τών
Αθηνών.
Οδτω, τον Αύγουστον τοΰ 1944, είς Νέαν Ελβετίαν, δδός Κρήνης 1, ή Ράϊλ
Άλφάνσου, έθήλαζε τόν υίόν της Κωνσταντίνον, 6 μηνών καί έπειδή Ινόμισεν δτι
άπεκοιμήθη, ήθέλησε νά τόν τοποθετήση είς τήν κλίνην του, δτε άντελήφθη δτι
έρρεεν αίμα έκ τής κεφαλής του (Είς 5 7 ).
Κατά τήν νεκροψίαν, διεπιστώθη δτι ό θάνατος τοΰ βρέφους ώφείλετο είς τεμαχίδιον βολίδος, άποστρακισθείσης, μετά τήν διάρρηξίν της, προφανώς συνεπείαπροσκρούσεως είς σκληρόν άντικείμενον, κατά τάς τότε καθ’ έκάστην διεξαγομένας μά
χας, μεταξύ στρατευμάτων Κατοχής καί όμάδων άντιστάσεως. Τό θραΰσμα προήρχετο έκ τοΰ μεταλλικοΰ περιβλήματος βολίδος δπλου Mannlicher 6,5 χιλ. καί είχεν
είσοδον είς τήν άριστεράν βρεγματοϊνιακήν χώραν 8 χιλιοστών καί εξοδον είς τήν
κορυφήν τοΰ κρανίου.
Ό Δημ. Μάνουλ., δπωροπώλης, κάτοικος ’Αθηνών, δδός Ζωοδ. Πηγής 17,
άνευρέθη νεκρός έπί τής κλίνης του περί τό τέλος τής Δεκεμβριανής έπαναστάσεως,
ύπό τής συζύγου του, εχων κεκαλυμμένον τό πρόσωπόν του δι’ έφημερίδος, τήν ό
ποιαν προφανώς άνεγίγνωσκεν, δταν αΰτη, κατόπιν έπανειλημμένων προσκλήσεών
της «δπως σηκωθή διά νά φάνε», μετέβη νά τόν άφυπνίση. Έ κ τής έξετάσεως διεπιστώθη δτι είχεν άποβιώσει, συνεπεία πλήξεως διά βολίδος μακρυκάννου άγγλικοΰ
δπλου είς τήν καρδίαν.
Ή έξαχθεΐσα κατά τήν νεκροψίαν βολίς, 8 χιλ., δπλου Enfield μέ 5 άριστεροστρόφους ραβδώσεις, έφερε τά ίχνη τοΰ έποστρακισμοΰ.
Ή θέσις είς τήν όποιαν άνευρέθη ό είρημένος προύκάλεσεν ύποψίας, διότι ή
οίκία του, άποτελουμένη έκ 2 δωματίων καί κουζίνας, εύρίσκετο είς τό βάθος τοΰ
οικοπέδου. Έπεκοινώνει μετά τής όδοΰ, μέσω διαδρόμου, ένώ έπί τής έμπροσθίας
πλευράς ( οδός ) ύπήρχον καταστήματα (έπιδιορθωτήριον ύποδημάτων, ύδραυλικών έγκαταστάσεων καί τό δπωροπωλεϊον τοΰ θύματος). Έ κ τής ένεργηθείσης έρεύνης διεπιστώθη δτι ή βολίς, προσκρούσασα έπί δγκολίθου τής έξώπορτας τοΰ δια
δρόμου, είς ύψος 1,30 έκατ., έπωστρακίσθη καί ήκολούθησε νέαν, πρός τά μέσα
αριστερά πορείαν, κατά τήν όποιαν δμως καί πάλιν προσέκρουσεν έπί σιδηράς
στρογγυλής δοκοΰ (βέργας) τοΰ κιγκλιδώματος τής θύρας τής κουζίνας καί έπω
στρακίσθη έκ νέου καί ήκολούθησε νέαν διάφορον έπικλινή μάλλον πορείαν, ύπό
γωνίαν περίπου 40°, δτε καί συνήντησε τόν έπί τής κλίνης του άναγιγνώσκοντα τήν
έφημερίδα όπωροπώλην (δστις άσφαλώς θά έθεώρει έαυτόν έν πλήρει άσφαλεία)
καί πλήξασα αύτόν είς τήν προκάρδιον χώραν, τόν άφήκεν άπνουν.
Μία άπό τάς πλέον αίματηράς συγκρούσεις, μεταξύ Αστυνομίας καί διαδη
λωτών, είς ’Αθήνας, ήτο ή τής 9.5.56, δτε άριθμός νέων, ιδίως, άπεπειράθησαν νά
καταστρέψουν διάφορα κτίρια είς τά όποια έστεγάζοντο Ύπηρεσίαι τής ’ Αγγλίας,
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των Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής καί τής Τουρκίας, έξ άφορμής του Κυπριακού
ζητήματος.
Κατά τήν προ τού κτιρίου τής ’Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έπΐ
τής όδού Σταδίου, σύγκρουσιν, έφονεύθησαν εξ πολΐται καί εϊς άστυφύλαξ καί έτραυματίσθησαν 200 πολΐται καί εξήκοντα άστυνομικοί.
Οί καθηγηταί Εατροδικασταί δπλογνώμονες Β.Κ ., Κ.Η., οί δποΐοι είχον έξετάσει το πτώμα ένδς έκ τών διαδηλωτών, τού Κ καί τήν έξ αυτού έξαχθεΐσαν βο
λίδα (7.65 χιλ.), είς τήν σχετικήν εκθεσίν των, άνέφερον δτι ή βολίς εφερε κα
τάδηλα τά σημεία τού έποστρακισμοΰ (είκ. 5 8 ) , δτι ή φθορά της δεν προήρχετο
έκ προσκρούσεως έπί σκληρού άντικειμένου, διότι ή είσοδός της ήτο μεταξύ τής
8ης καί 9ης πλευράς καί 15 χιλ. πέραν τής προσφύσεως τών πλευρών, έπί τής
σποδυλικής στήλης (παρασπονδυλικόν), τδ στόμιον ήτο έλλειψοειδοΰς σχήματος καί
πέριξ αυτού, ύπήρχε στρογγυλή έ κ χ ύ μ ω σ ι ς , μεγέθους 3 έκατ. Ιντονωτέρα,
πρδς τδ κατώτερον τμήμα τού τραύματος καί ή περαιτέρω πορεία της ήτο έκ τών
δπίσω δεξιά καί κάτω, πρδς τά άριστερά πρόσω καί άνω, είχε διατρήσει τδν πνεύ
μονα μεσαυλίως, τήν άορτήν κατά τδ άορτικδν τόξον καί λόγω προσκρούσεώς της,
κατά τδ τριτομόριον τού στέρνου, τήν άνεύρον είς τδν πυθμένα τού δεξιού ήμιθωρακίου. Ό κατηγορούμενος ήρνήθη δτι είχε πυροβολήσει, άλλά τδ δικαστήριον έβεβαιώθη περί τούτου, έκ τών μαρτυρικών καταθέσεων, ώς καί περί τού δτι δ πυροβολισμδς έγένετο είς τδν άέρα, πρδς έκφοβισμδν τών διαδηλωτών.
'Ο συνήγορος τής πολιτικής άγωγής ύπεστήριξεν δτι δ κατηγορούμενος έπυροβόλησε κατ’ ευθείαν τδ θύμα, διότι ήγεΐτο δμάδος διαδηλωτών, άλλά δεν τδ επληξε, διότι δεν τδν διέκρινε μεγάλη σκοπευτική ίκανότης καί προσέθεσεν τδ δτι
έπυροβόλησεν είς χώρον περιβαλλόμενον ύπδ κτιρίων, Ιπρεπε νά γνωρίζη τδν έλλοχεύοντα κίνδυνον τού έποστρακισμού καί κατ’ άκολουθίαν τδν θανάσιμον ή σοβαβαρδν τραυματισμδν ένδς ή πλειοτέρων, έκ τών είς τήν δδδν ευρισκομένων ατόμων
(διαδηλωτών).
Ά ρ α ή ευθύνη του είναι πλήρης, διότι καί άν δεχθώμεν δτι δεν άπεσκόπει
είς τδ έπελθδν άποτέλεσμα τδ άπεδέχετο (ένδεχόμενος δόλος).
Τδ δικαστήριον τδν ήθώωσε, διότι έπείσθη δτι έπυροβόλησεν είς τδν άέρα καί
δή έκ μεγάλης άποστάσεως (110 μέτρων) καί διότι δεν άπεδείχθη δτι ή έξαχθεΐσα
έκ τού θύματος βολίς, προήρχετο έκ τού δπλου τού κατηγορουμένου, διότι τά έπ’
αύτής ίχνη είχον καταστραφή καί ή σύγκρισις, μετά δειγματικής βολίδος τού δπλου
τού κατηογρουμένου ήτο άδύνατος.
"Οθεν, μία έποστρακισθεΐσα βολίς, δημιουργεί καί νομικής φύσεως θέματα.
( Συνεχίζεται)

ΕΕκών 55. Έποστρακισθεϊσαι βολίδες, έξαχθεϊσαι έκ πτωμάτων είς Νεκροτομεϊον ’Αθηνών
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Είκών 57.

Είκών 58α. Είσοδος βολίδος

Είκών 58β. Κατάδηλα τα ίχνη τοϋ έποστρακισμοϋ
λόγω προσκρούσεως έπί σκληρού άντικειμένου.
Βολίς πλήξασα εις οδόν Ίπποκράτους δν έκ των
θυμάτων τής διαδηλώσεως, τήν 9)5)66.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
--------------------------- *Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ----------------------------(Συνέχεια άπό τδ προηγούμενο)

Ταβουλάρης: Είναι ψεύδορκος... Είναι...
Πρόεδρος (μέ θυμόν) : Φθάνει πιά, κύριε συνήγορε. Σάς άπαγγέλλω κατηγο
ρίαν διότι προσβάλλετε τήν αξιοπιστίαν τών μαρτύρων χωρίς νά προσάγετε καί τάς
απαραιτήτους πρός τούτο άποδείξεις. Ό κ. Είσαγγελεύς έχει τόν λόγον.
Είσαγγελεύς...
Πρίν προφθάση νά πή ή νά προτείνη τι δ κ. Είσαγγελεύς, δημιουργεΐται πανδαιμόνιον μεταξύ ύπερασπίσεως, πολιτικής άγωγής καί δικαστών καί δ κ. πρόεδρος
κτυπώντας δαιμονιωδώς τόν κώδωνα, διακόπτει τήν συνεδρίασιν έπί δέκα λεπτά τής
ώρας, είς ενδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν τακτικήν αύτήν τής ύπερασπίσεως.
Επαναλαμβανόμενης τής συνεδριάσεως, εξετάζεται ή μάρτυς ’Ά ννα Μαντελάκη, ή δποία συνέζη παρανόμως μέ τόν Θανάσην Ντούνην καί ή δποία καταθέτει,
δτι τήν έπομένην τής ληστείας τοΰ Νικηταρά είχε προσκληθή είς τό σπίτι τοΰ Ά ν δρέα καί τής Κούλας Χριστοφιλέα νά πάρη καφέ. Καί λέγει:
— Πονοΰσε πολύ τό χέρι τής Κούλας. Τή ρώτησα καί μοΰ είπε δτι κάποιο
<'άερικό» θά τήν χτύπησε. ’Αργότερα δμως μ’ έβαλε νά δρκισθώ σέ μιά εικόνα καί
μοΰ είπε δτι τής πονάει τό χέρι της γιατί μέ τόν Ά νδρέα καί μέ ένα Φώτη σκοτώ
σανε τόν σωφέρ Τσάγκα. "Οταν έγινε ή ληστεία κατά τοΰ Νικηταρά τά είπα αυτά
είς τήν ’Αστυνομίαν, άλλά δέν θέλησαν νά μέ πιστέψουν καί μοΰ είπαν νά μήν
άνησυχώ γιατί «ό Χριστοφιλέας σκοτώνει μυΐγες».
Πρόεδρος: Ποΰ καθόσαστε εσείς;
Μάρτυς: Στήν ίδια παράγκα. Θυμάμαι άκόμα οτι δταν έγινε ή ληστεία κατά
τοΰ Νικηταρά, ή Κούλα είχε σχισμένες τις κάλτσες καί δ «άνδρας μου», δ Θανάσης
δ Ντούνης, είχε λίγο αίμα στο πουκάμισό του. Τόν ρώτησα άπό τί ήταν καί μοΰ
είπε δτι πονάν τά δόντια του καί ματώνουν τά γούλια του. ’Αργότερα καί δταν είδα
δτι πονοΰσε τό χέρι τής Κούλας καί μοΰ είπε τάχα γιά τό άερικό καί άφοΰ δρκίσθηκα, δπως είπα καί πάρα πάνω, στήν εικόνα δτι δέν θά πώ τίπτοα άπό τά δσα
μοΰ πή, μοΰ έξομολογήθηκε δτι δχι μονάχα γιά τό φόνο τοΰ Τσάγκα, άλλά καί τήν
άπόπειρα κατά τοΰ Νικηταρά, τήν είχαν κάνει οί ίδιοι. ’Αλλά μοΰ είπε άκόμα νά
μή βγάλω άχνα άπό τό στόμα μου, γιατί θά μέ σκοτώση καί μένα δ Ά νδρέας άν
καταλάβη δτι ξέρω τίποτε.
Βαλσαμάκης (ύπερ.) : Γιατί φανταζόσαστε δτι δ Ά νδρέας έκανε τούς φόνους;
Μάρτυς: Μά γιά νά άποκαταστήση τήν άδελφή του. Γιατί άλλο μπορεί νά
τούς έκανε;
Ή έρώτησις τής ύπερασπίσεως προκαλεΐ θύελλα διαμαρτυριών άπό τήν πολι
τικήν άγωγήν. Δημιουργεΐται μέσα στό δικαστήριο άληθινή χάβρα καί πανδαιμόνιον καί δ κ. πρόεδρος άναγκάζεται νά διακόψη τήν δίκην γιά τό άπόγευμα.
Ή συνεδρίασις έπαναλαμβάνεται τήν 4 .15 ' μ.μ. καί καλείται ή μάρτυς Στέλλα
Δημητρίου, ή δποία άνέθρεψεν έπί έτη τόν Άνδρέαν καί τήν δποίαν αυτός άποκαλοΰσε «θείαν». Αυτή καταθέτει δτι ή μητέρα τοΰ Ά νδρέα καί τής Κούλας άπέθανε
φυματική καί άπό τή σύφιλι πού τήν είχε δ άντρας της, δ Νίκος Χριστοφιλέας, καί
τήν μετέδωσε οχι μονάχα σ’ αύτήν τήν γυναίκα του, άλλά καί στά παιδιά του. Τόν
Ά νδρέα παρέλαβε πέντε χρόνων παιδάκι καί έπρόκειτο νά τόν υίοθετήση, ήλπιζε
δέ δτι αυτός θά τής έκλεινε τά μάτια καί κατακρίνει τίς κακές συναναστροφές καί
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τά «άναθεματισμένα τά ληστρικά άναγνώσματα πού τόν πήραν στδ λαιμό τους καί
ήταν άφορμές της καταστροφής του. Ό Ά νδρέας, κατά τήν μάρτυρα, ήταν καλός
καί επιμελής μαθητής καί έπίσης καλός όδοντοτεχνίτης καί δουλεύοντας τίμια τή
δουλειά του, μπορούσε νά βγάλη καί μέχρι 200 δραχμές τήν ήμερα.
Ε ξετάζεται έν συνεχεία δ μάρτυς ύπερασπίσεως Δημ. Κοτσαύτης, ιατρός συφιλιδολόγος, ό όποιος λέγει διά τήν συφιλίδα τήν όποιαν έκληρονόμησεν άπό τόν
πατέρα του ό Ά νδρέας καί προσθέτει δτι δταν τόν έξήτασε παρετήρησεν έπ’ αυτού
σημεία εκφυλισμού. Τονίζει κατόπιν δτι δλοι οί έκφυλοι δέν είναι κακούργοι καί
δτι πολλοί άπό αυτούς είναι καί μεγαλοφυείς. Πάντως οί έκφυλοι είναι τύποι διαφέροντες των συνήθων ανθρώπων. Ό Ά νδρέας είναι τύπος έκφύλου, άλλ’ Ιρωτηθείς
ό ιατρός υπό των δικαστών άν ώς έκφυλος έχη καί τό άκαταλόγιστον, είπεν δτι δέν
μπορεί νά άποφανθή, γιατί δέν είναι ψυχίατρος.
Πρόεδρος: Τόν Κιούτριν, τόν διαβόητον δράκον τού Ντούσσελντορφ πού τόν
κατατάσσετε;
Μάρτυς: Στόν παλαιό τύπο έγκληματιών.
Πρόεδρος: Τότε πού πρέπει νά κατατάξωμεν τόν Ά νδρέα Χριστοφιλέα;
Μάρτυς: Έ γ ώ τουλάχιστον νομίζω δτι πρέπει νά σταλή εις τό φρενοκομεΐον.
Εις έρώτησιν τού έκ των ένόρκων Χαλδούπη, Ιατρού, ό μάρτυς βέβαιοί δτι ό
Ά νδρέας Χριστοφιλέας είναι θηλυπρεπής. Πάντως, τονίζει δτι είναι διεστραμμένος
τύπος άνδρός.
Εξετάζονται άκολούθως οί μάρτυρες ύπερασπίσεως τού Ντούνη Κ. Κατσούλας,
κρεοπώλης, Κ . Κοτσαύτης, πρώην αμαξηλάτης καί Μαρία Τζώρτζη, καταθέτοντες
δτι τό παρελθόν τού Ντούνη ύπήρξεν άμεμπτον.
Μετά τήν έξέτασιν των μαρτύρων κατηγορίας καί ύπερασπίσεως άγορεύουν
διά μακρών οί συνήγοροι τού Ά νδρέα Θεοδωρόπουλος, Δρουμούσης καί Παυλόπουλος, ύποστηρίζοντες δτι δ Ά νδρέας, λόγω κληρονομικής παθήσεως, είναι παράφρων,
δτι δέν ύπέχει εύθύνην διά τά έγκλήματά του καί ύποβάλλουν είς τούς ένορκους
ζήτημα άναβολής τής δίκης διά νά έξετασθή δ νεαρός Χριστοφιλέας άπό ψυχιά
τρους, οί όποιοι καί νά καθορίσουν άν ούτος ύπέχη άκεραίαν ή ήλαττωμένην εύθύ
νην διά τάς πράξεις του ή είναι, καθώς ύποστηρίζει ή ύπεράσπισίς του, τελείως
άκαταλόγιστος.
Πρέπει νά σημειώσωμεν δτι, ενώ σήμερον είναι ύποχρεωτική ή Ιξέτασις τών .
κατηγορουμένων ύπό ψυχιάτρων, κατά τόν ίσχύοντα τότε παλαιόν ποινικόν νόμον
καί τήν άντίστοιχον ποινικήν δικονομίαν, δέν ήτο ύποχρεωτική, άλλά δυνητική μία
τοιαύτη ύπό ψυχιάτρων Ιξέτασις.
Ό Είσαγγελεύς Χαλκιάς άγορεύων ύπεστήριξεν, δτι άμφότεροι οί άδελφοί διέπραξαν τά θηριώδη έγκλήματά των έχοντες πλήρη συνείδησιν τών πράξεών των.
Άποκαλεΐ τούς δύο άδελφούς Μαφίαν καί Καμόραν καί τονίζων δτι δλα τά έγκλή
ματά των διέπραξαν μέ άφάνταστον ψυχραιμίαν, ζητεί τήν άπόρριψιν τής ένστάσεως τής ύπερασπίσεως.
Τό δικαστήριον τών συνέδρων μετά πρόχειρον καί έπί τής έδρας διάσκεψιν
έκδίδει άπάφασιν, δτι δέν συντρέχει κατά τήν κρίσιν του περίπτωσις ύποβολής είς
τούς ένόρκους τοιούτου έρωτήματος.
Άναγινώσκονται αί καταθέσεις άπουσιαζόντων μαρτύρων, έκθέσεις αύτοψίας
καί έρευνών καί ή συνεδρίασις διεκόπη τήν 9ην νυκτερινήν διά τήν 9ην πρωινήν
τής έπομένης, διά νά άπολογηθοΰν οί κατηγορούμενοι.
Πράγματι, τήν έπομένην, Σάββατον 16 Μαΐου 1931, έπανελήφθη ή συνεδρίασις τού Κακουργιοδικείου καί ό Πρόεδρος άνέγνωσε τήν έξής δήλωσιν:
«Έγράφη είς μίαν ή πλείονας έφημερίδας δτι κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν
τού δικαστηρίου τούτου έξεταζομένη ή μάρτυς Παρασκευή Μασουρίδου έκαμε περί-
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γραφήν άνηθίκων σχέσεων μετά προσώπου τρίτου προς τήν προκειμένην δίκην.
Τοΰτο δέν είναι αληθές έκ των σχετικών πρακτικών. Ή μάρτυς αυτή έρωτηθεΐσα
παρά προσώπου συμπράττοντος έν τή παρούση δίκη άνέφερεν άληθώς ώς ένα τών
έραστών τής κατηγορουμένης τρίτον έν τή προκειμένη δίκη πρόσωπον. Ό Πρόε
δρος παρετήρησεν είς αυτήν δτι δέν δύναται νά άποδίδη μομφάς εις πρόσωπα ξένα
προς τήν προκειμένην δίκην, ή δέ μάρτυς συμμορφωθεΐσα πρός τήν σύστασιν ταύτην
τοΰ προέδρου έπαυσε νά δμιλή έν σχέσει πρός τό τρίτον πρόσωπον».
Μετά τήν άνάγνωσιν τής τοιαύτης δηλώσεως, δ συνήγορος Βαλσαμάκης τής
ύπερασπίσεως, λέγει δτι «δέν έχουν καμμίαν σημασίαν τά λεχθέντα κ. πρόεδρε,
έφ’ δσον έλέχθησαν άπδ μίαν μάρτυρα άνισόρροπον». Ή πολιτική άγωγή δμως δια
μαρτύρεται έντόνως διότι ή Παρασκευή Μασουρίδου έχαρακτηρίσθη ώς άνισόρροπος
καί δημιουργεΐται μικροεπεισόδιον.
Τέλος, δ γραμματεύς άναγινώσκει κατάθεσιν άπουσιάζοντος μάρτυρος, κατά
τήν δποίαν δ πατέρας Χριστοφιλέας έδωσε κάποτε στδν γυιό του τδν Ά νδρέα ένα
περίστροφο καί τοΰ είπε νά πεθάνη ένδόξως μέ αύτδ καί νά δείξη δτι είναι άντρας.
Επίσης άναγινώσκεται έγγραφον τής Χωροφυλακής Τρικάλων, ή δποία βεβαιώνει
δτι κάποτε δ Ά νδρέας έμεινεν έκεΐ είς ένα ξενοδοχεΐον μαζί μέ τήν έρωμένην του
Καίτην, άγνώστου έπωνύμου.
Ή πολιτική άγωγή ζητεί τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως τοΰ κ. άνακριτοΰ διά
τήν γενομένην άναπαράστασιν τής δολοφονίας τοΰ Τσάγκα καί τής ληστείας τοΰ
Νικηταρά. Ό κ. πρόεδρος έρευνα καί δέν άνευρίσκει εις τήν δικογραφίαν μιά τέ
τοια έκθεσι... 'Η πολιτική άγωγή διαμαρτύρεται. Πώς είναι δυνατόν νά μήν ύπάρχη
αυτή ή σπουδαία έκθεσις;
Πρόεδρος: Τί νά κάνουμε άφοΰ δέν ύπάρχει;
Πολ. Ά γ ω γ ή : Μά έδώ δλες οί έφημερίδες έγραψαν στήλες καί στήλες γιά
τήν άναπαράστασι έκείνη. Καί μέ φωτογραφίες μάλιστα.
Πρόεδρος: Μά σάς λέω δέν ύπάρχει. Εμπρός Κούλα, άπολογήσου τώρα.
Ή Κούλα Χριστοφιλέα σηκώνεται άπό τό έδώλιον καί μέ ένα ύφος σεμνής
Άρσακειάδος ή μαθήτριας γυμνασίου πλησιάζει είς τό μέσον τής αιθούσης καί
λέγει:
Κ Ο ΓΛ Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ ΙΛ Ε Α : Μετά τόν θάνατο τής μητέρας μου πού πέθανε
φθισική, έμεινα μέ τόν πατέρα μου, άλλά ήμουνα κυριολεκτικώς άπροστάτευτη.
Τήν ήμέρα δούλευα σέ μοδιστράδικο γιά νά μάθω νά ράβω καί τό βράδυ έμενα
μέ τόν πατέρα μου στή Δροσιά καί στο περιβάλλον πού ήτανε έκεΐ. Α ργότερα δ
άδελφός μου δ Ά νδρέας μέ πήρε άπό τό περιβάλλον έκεΐνο τής Δροσιάς καί μ’
έβαλε οίκότροφο. Α στέρα δμως δ Ά νδρέας έφυγε καί έπήγε στά Τρίκαλα άπό δπου
έγύρισε μετά άπό δκτώ όλόκληρους μήνες.
Ά φοΰ λέγει διάφορα άλλα άσχετα ζητήματα, έρχεται κατόπιν είς τό έγκλημα
τής Βούλας καί τή δολοφονία τοΰ Τσάγκα καί λέγει:
— Μιά μέρα ήλθε δ άδελφός μου δ Ά νδρέας καί μοΰ είπε δτι θά μέ συστήση
σ' ένα φίλο του. Τόν Φώτη τόν Άποστολόπουλο...
Διά πρώτην φοράν, δχι μόνο στή δίκη άλλ’ άπό τήν έποχή τής συλλήψεώς
της άκόμα καί τής έξετάσεώς της άπό τήν Α σφάλεια καί άπό τόν άνακριτή, ή
Κούλα καί ό Ά νδρέας πού έλεγαν καί κοπανούσαν τό δνομα «Φώτης» καί ίσχυρίζοντο δτι δέν ήξεραν καί δέν θυμόντουσαν τό παράνομά του ή Κούλα, είς τό σημεΐον
αύτό τής άπολογίας της, ένώπιον τών ένόρκων είς τό Κακουργιοδικεΐον Πειραιώς,
κατωνόμασε τόν Φώτην μέ τό έπώνυμον «Άποστολόπουλος». Οί παριστάμενοι άστυνομικοί έκράτησαν άμέσως σημείωσιν τοΰ έπωνύμου γιά νά προβοΰν είς έρεύνας,
ένώ ή Κούλα, μετά τήν άποκάλυψιν αυτήν ή όποια ήταν μάλλον «μπαρούφα» καί
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στάχτη στά μάτια τών ενόρκων, γιατί δεν εύρέθηκαν υστέρα άπδ πρόχειρες έρευνες πουθενά ίχνη τοϋ Φώτη Άποστολόπουλου, συνέχισε:
— Ά φ οΰ βρήκαμε τόν Φώτη τόν Άποστολόπουλο, οί τρεις μας, δηλαδή δ
Ά νδρέας, έγώ καί δ Φώτης, Ιπήγαμε καί κάτσαμε σ’ ένα καφενεδάκι. Ά π δ Ικεΐ
σηκωθήκαμε να πάμε σ’ ένα κινηματογράφο. ’Αλλά δ Φώτης είπε δτι είχε δη τήν
ταινία πού παιζόταν εκεί καί γι’ αύτδ φωνάξαμε ένα ταξί. Ή ταν έκεΐνο πού δδηγοϋσε δ Τσάγκας. Τοΰ είπαμε νά μάς πάη κατά τή Γλυφάδα. Στά μισά τοϋ δρόμου
γιά τή Γλυφάδα τοΰ είπαμε νά μάς πάη κάπου νά πιούμε καμμιά μπύρα...
Καί ένώ ήταν άποδεδειγμένο άπδ τήν πρώτη στιγμή μάλιστα τής προανακρισεως, βτι οί δύο νέοι καί ή κοπέλα μέ τδ μπέζ φόρεμα καί τδ κόκκινο καπέλλο
έκάθησαν καί έφαγαν καί ήπιαν εις τδ κέντρον έκεΐνο τής Βούλας, στήν ένώπιον
τοΰ Κακουργιοδικείου άπολογία της, ή Κούλα άράδιασε ένα σωρδ ψέματα γιατί
είπε «δταν τοΰ είπαν τοΰ σωφέρ νά πάνε γιά καμμιά μπύρα»...
Ό Τσάγκας άρνήθηκε νά συμμορφωθή σ’ αύτή τήν έπιθυμία τους. Έπηκολούθησε φιλονεικία μεταξύ τοΰ Τσάγκα καί τοΰ Άποστολόπουλου. Καί ξαφνικά
είδαμε τδ σωφέρ νά βγάζη μπιστόλι γιά νά μάς χτυπήση. Ό Φώτης δμως πιδ
γρήγορος, έβγαλε τδ δικό του μπιστόλι καί πρόλαβε νά τοΰ ρίξη πρώτος καί τδν
σκότωσε.
Στδ σημείο αύτδ ξεπετιέται άπδ τδ κάθισμά της άπδ τδ άκροατήριο ή μαυροφορεμένη μάννα τοΰ Τσάγκα καί ξεφωνίζει δυνατά:
— Σύ μοΰ σκότωσες κακούργα καί φόνισσα τδ γυιό μου, τδ καμάρι μου, τή
χαρά μου. Τδ βλαστάρι μου.
Πριν δμως νά προλάβη δ Πρόεδρος νά έπέμβη, ή Κούλα είχε τδ θράσος νά
τής άπαντήση:
— Έ γ ώ δέν έχω τέτοια καρδιά, κυρά μου. Έ γ ώ ήμουνα ένα κορίτσι άπροστάτευτο...
Γενική ίλαρότης έπεκράτησε είς τδ άκροατήριο γιά τδ παράπονο έκεΐνο τής
Κούλας, δτι ήταν ένα κορίτσι... άπροστάτευτο.
Ή Κούλα συνεχίζουσα τήν άπολογίαν της ίσχυρίσθη έν μέσω τής γενικής
πάλιν ίλαρότητος, δτι μόλις ακούσε τδν πυροβολισμδ τοΰ Φώτη έλιποθύμησε... καί
δτι δέν συνήλθε πιά παρά άφοΰ είχαν φθάσει στδ Πικέρμι. Έ κεΐ λέγει άπλώς δτι,
έπειδή τούς σώθηκε ή βενζίνη, έσταμάτησαν τδ αυτοκίνητο τοΰ συνταγματάρχου
Ντόζη, τδ δποΐον καί τούς μετέφερε μέχρι τής Α γ ία ς Παρασκευής. Έκεΐ ίσχυρί
σθη (άλλο ψέμα) δτι έμπήκαν σέ άλλο αύτοκίνητο καί γύρισαν στήν ’Αθήνα.
Καί τδ ψευδολόγημά της συνεχίσθηκε καί είπε δτι δταν έφθασαν είς τούς ’Αμ
πελοκήπους (είς τοΰ Θ ώ ν), έχώρισαν. Μετά έξ δλόκληρες μέρες τήν συνήντησε δ
άδελφός της καί τής συνέστησε νά μή βγαίνη έξω γιατί είναι σταμπαρισμένη, έπ*ιδή «ήταν ή γυναίκα μέ τδ κόκκινο καπέλλο» γιά τήν δποίαν έγραφαν οί έφημερίδες. Τέλος, είπε δτι μετά καιρό δ Φώτης άρχισε νά έρωτοτροπή μαζί της καί δτι
μάλιστα τής έκαμε καί πρότασι γάμου.
Πρόεδρος: Είχατε έρωτικές σχέσεις μαζί;
Ή Κούλα δέν άπαντά ευθέως, άλλά λέγει:
— Έ γ ώ τδν άγαποΰσα.
Πρόεδρος: Ποΰ καθότανε;
Κούλα: Δέν ξέρω.. Εμένα μοΰ είχε πή δτι κάθεται κάπου στά Σφαγεία.
Πρόεδρος: Στή φυλακή έπήρες κανένα γράμμα άπδ αυτόν;
Κούλα: Π ώς; Πήρα άρκετά. Ά λ λ ά τά ξέσχιζα άμέσως. Δέν έχω κανένα τώρα.
Πρόεδρος: Κατάλαβα. Καλά. Πολύ καλά. Καί κατάλαβαν ύποθέτω καί οί κύ
ριοι ένορκοι. Ά λ λ ά νά σέ ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πότε έκόψατε τις σχέσεις μαζί;
(Συνεχίζεται)

S E N A ΕΓΚ ΛΗ Μ ΑΤΑ

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΦΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΙΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ
Έ κ τοΰ Γερμανικού περιοδικού « ΚΡΙΜΙΝΑΛΙΣΤΙΚ » _______
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ . Α Ν Α Σ Τ . ΒΟ ΓΙΑΤΖΗ

Τήν νύκτα τής 31 Μαίου 1959 βρέθηκε σέ άφασία δ 34ετής ραδιομηχανι*
κδς Βάλτερ Β. Είχε χάσει τις αισθήσεις του άπδ δυνατά κτυπήματα τα δποΐα είχε
δεχθή στδ κεφάλι. Δράστης αποδείχθηκε δτι ήταν δ έκ Καλαβρίας Ιταλίας κατα
γόμενος Άντόνιο Ντί Κρέα, ένας 23ετής έργάτης, δ δποΐος κατά τδ χρονικό έκεΐνο διάστημα έργαζόταν στη Θούν. Τδ δικαστήριο των ένάρκων τής Βέρνης, διά τής
άποφάσεώς του τής 9 Αύγουστου 1960, τδν κατεδίκασε γιά ληστεία καί φόνον, κα
θώς καί γιά διάπραξη πολλών άλλων κλοπών καί ληστειών — μέ έλαττωμένη
τήν άποδοχή καταλογισμού — σέ κάθειρξη 15 έτών καί άπέλαση έκ τής χώρας.
Στήν Ελβετία, ή άστυνομία διώξεως τοΰ έγκλήματος έξαρτάται κυρίως άπό τά
Καντόνια. Γιά τη διαλεύκανση τοΰ έγκλήματος αύτοΰ έπελήφθη ή Καντονιακή
άστυνομία τής Θούν καί δ άνακριτής τής περιοχής. Οι παρασχεθεΐσες δμως πληρο
φορίες έν σχέσει μέ τδ γεγονός δέν έταξινομήθηκαν καταλλήλως δπως Ιπρεπε νά γί
νεται σέ κάθε περίπτωση έγκλήματος. Τδ μειονέκτημα αυτό έκαλύφθη μέ τή συνδρο
μή τής άστυνομίας τοΰ Καντονιού τής Βέρνης, πού έκινητοποιήθηκε πρόθυμα μαζί
μέ τήν πολύτιμη συνεργασία δλων τών έγκληματολογικών καί ιατροδικαστικών
ινστιτούτων τής Βέρνης, Μπάζελ καί Ζυρίχης. Χάρις στή συνεργασία αύτή, ή άναζήτηση είχεν ικανοποιητικά άποτελέσματα. Ή περιγραφή τών συντονισμένων φά
σεων τής έρεύνης αύτής καί τών ληφθεισών πληροφοριών άπδ τις άρμόδιες ύπηρεσίες, πού έργάσθηκαν μέ ζήλο, είναι πολύ ένδιαφέρουσα.
Ό χώρος δπου έλαβε χώραν τδ έγκλημα βρίσκεται στήν Ίνζέλι τής Θούν, μιά
χερσόνησο πού σχηματίζεται άπδ τδν ποταμό ”Λαρ καί τή διώρυγα πού διακλαδίζεται ύπδ δξεία γωνία πρδς τδ σιδηροδρομικό σταθμό. Κατά μήκος τών δύο ρευμά
των ύπάρχουν δρόμοι περιπάτου, οί όποιοι συναντώνται σ’ ένα είδος πάρκου, πού
σχηματίζεται στήν κορυφή τής χερσονήσου. Πάνω στή χερσόνησο βρίσκονται δύο
παραπήγματα γιά πλοιάρια, τά δποΐα μέ τή γωνία πού σχηματίζουν, καθιστοΰν άθέατο τδν ένα δρόμο περιπάτου. ’Ακριβώς έδώ βρέθηκε άναίσθητος δ Βάλτερ Β. Μισή
ώρα πριν τά μεσάνυκτα, οί κάτοικοι τών παραπηγμάτων άκουσαν βογγητά, άλλά
δέν έδωσαν σημασία, γιατί έκεΐ συνήθως κοιμοΰνται μεθυσμένοι, οί δποϊοι παραμι
λούν. Μία ώρα περίπου άργότερα, ένα άτομο πού έπέστρεφε στδ σπίτι του, βρήκε τδν
Βάλτερ νά κοίτεται στδ έδαφος αίμόφυρτο καί νά ρογχάζη. Τηλεφώνησε άμέσως στδ
17, πού είναι δ άριθμδς τής άμέσου είδοποιήσεως τής άστυνομίας.
Ό άριθμδς τής άμέσου κλήσεως στή Θούν, δπως καί σέ πολλά άλλα μέρη, άνήκει στήν άστυνομία τάξεως καί δχι στήν άστυνομία διώξεως τοΰ έγκλήματος. Ά μ έ 
σως μετά τήν ειδοποίηση, έσπευσαν στδν τόπο τοΰ έγκλήματος δύο άστυνομικοί, νομίζοντες δτι τδ άνευρεθέν άναίσθητο άτομο θά ήταν θΰμα δυστυχήματος ή συμπλοκής.
Τέτοια συμβάντα, σύμφωνα μέ τούς ίσχύοντας κανονισμούς, υπάγονται στήν αρμοδιό
τητα τής άστυνομίας τάξεως. "Οταν έφθασαν έπί τόπου, οί δύο άτυνομικοί διεπίστωσαν άμέσως δτι έπρόκειτο γιά ληστεία. Ό ένας παρέμεινε τότε έκεΐ γιά νά έπιτηρή
τδ χώρο, ένώ δ άλλος άπομακρύνθηκε γιά νά είδοποιήση τήν άστυνομία διώξεως τοΰ
έγκλήματος καί τδν άνακριτή. Στδ μεταξύ κατέφθασε στήν Ίνζέλι τδ νοσοκομειακό
αυτοκίνητο πού είχε ζητηθή καί μετέφερε χωρίς καθυστέρηση τδν βαρέως τραύμα-
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τισμένο Βάλτερ στο νοσοκομείο. Αυτό δμως είχεν ώς συνέπεια να μεταβληθή δ χώ 
ρος καί νά δυσκολέψη ουσιαστικά τις άνακριτικές υπηρεσίες στο έργο τους, πού κατέφθασαν στδν τόπο του εγκλήματος υστέρα άπδ πέντε λεπτά.
’Από τήν γενομένην έρευνα διαπιστώθηκε δτι δ Βάλτερ Β. ήταν κίναιδος, καί
ύπετίθετο δτι οδτος έκτυπήθη άπδ τδ δράστη δταν είχε δεχθή άπδ αυτόν άνώμαλες
σεξουαλικές προτάσεις. Ά π ’ αυτό έβγαινε τδ συμπέρασμα, δτι δ δράστης έκμεταλλευθείς τήν άδυναμία τοΰ θύματός του, προέβη εις τήν έγκληματική πράξη του. Τ α ρού
χα τού θύματος ήταν άνοικτά άπδ πίσω, σέ τρόπο ώστε νά είναι δυνατή ή διάπραξη
άσελγών πράξεων. Τ α άτομα πού είχαν ιδή τδ θύμα πρδ τής μεταφοράς του στδ νο
σοκομείο, είχαν περιγράφει τήν στάση στην δποία τδν βρήκαν κάτω ξαπλωμένο, αλ
λά γιά τήν κατάσταση τών ένδυμάτων του δέν έδωσαν ακριβείς πληροφορίες. 'Απλώς
μόνο έξακριβώθηκε δτι τδ πανταλόνι τοΰ θύματος ήταν κατεβασμένο πρδς τά κάτω
καί τδ πουκάμισο μέ τδ σακκάκι ήταν άπδ πίσω άνασηκωμένα πρδς τά πάνω. Αύτδ
δμως ήταν αρκετό γιά ν’ άποδειχθή δτι τδ έγκλημα ήταν άποτέλεσμα σεξουαλικής
πράξεως.
Σέ παρόμοιες περιπτώσεις ή πείρα συνιστά τά κάτωθι:
α) Οί πολίτες πρέπει, δταν βρεθούν πρδ εγκλήματος, νά καλούν τήν άστυνομία
διώξεως τοΰ έγκλήματος. Ή ειδοποίηση τής άστυνομίας τάξεως σημαίνει σέ τέτοιες
περιπτώσεις άπώλεια χρόνου. Γι’ αύτδ δ άριθμδς 17 τής άμέσου κλήσεως έπρεπε νά
άνήκη στήν ίστυνομία διώξεως τοΰ έγκλήματος. Τούλάχιστον ή άστυνομία τάξεως
έπρεπε πάραυτα νά είδοποιήση τήν άστυνομία διώξεως τού έγκλήματος.
β)
Οί άστυνομικοί, οί δποΐοι θά φτάσουν πρώτοι στδν τόπο τού έγκλήματος
πρέπει νά είναι έφωδιασμένοι μέ φωτογραφικές μηχανές. ’Έτσι θά είναι σέ θέση νά
φωτογραφήσουν τδ χώρο, πριν παρασχεθούν οί πρώτες βοήθειες στδ θύμα μέ άποτέ
λεσμα νά άλλοιωθοΰν τά ίχνη. Αύτδ έχει μεγάλη σημασία γιατί οί μάρτυρες είναι
άδύνατο νά συγκρατήσουν στή μνήμη τους δλες τις λεπτομέρειες, οί δποΐες κατά τήν
άνάκριση θά είναι σπουδαία άποδεικτικά στοιχεία.
"Οταν οί άρμόδιες άνακριτικές ύπηρεσίες έφτασαν στήν Ίνζέλι, βρήκαν μπρο
στά τους ένα δύσκολο έργο. Στδ έδαφος ύπήρχαν πολλά αίματα καί πολυάριθμες κηλΐδες αίματος, κομματάκια άπδ τδ κρανίο καί μυαλά, πού ήταν άποτέλεσμα τής δυ
ναμικής έπιθέσεως. ’Ίχνη δμως τοΰ δράστου δέν ύπήρχαν. Τδ θύμα είχεν ήδη παραδοθή στή φροντίδα τών ιατρών καί δέν ήταν δυνατή ή έξέτασή του άπδ έγκληματολογικής πλευράς. Τδ φονικό δργανο δέν βρέθηκε καί ήταν άγνωστο τί είχε χρησιμοποιηθή. Ά π δ τή στιγμή τής διαπράξεως τοΰ έγκλήματος είχαν περάσει δύο ώρες,
ώστε είχε δοθή στδ δράστη δ άπαιτούμενος χρόνος γιά νά έξαφανισθή καί νά καταστρέψη τά ίχνη του. "Επρεπε δσο τδ δυνατό γρηγορώτερα νά έξακριβωθοΰν τά έλατήρια καί οί συνθήκες κάτω άπδ τις δποΐες διαπράχθηκε τδ έγκλημα καί νά βρεθή
δ έξαφανισθείς δράστης. Γιά τήν έπιτυχία τοΰ σκοποΰ αύτοΰ έγιναν οί κάτωθι ένέργειες:
1)
Ειδοποιήθηκαν διά τηλεφώνου δλες οί άστυνομικές ύπηρεσίες τής περιοχής
καί τών γειτονικών περιοχών, καθώς έπίσης καί οί άστυνομικές διευθύνσεις δλων τών
Καντονίων. "Εγινε μετάδοση έγκληματολογικοΰ δελτίου άπδ τήν άστυνομική ραδιο
φωνική έκπομπή. Οί ένέργειες αύτές ήσαν άναποτελεσματικές, γιατί δ δράστης δπως
έξακριβώθηκε άργότερα, τά μεσάνυκτα άκριβώς βρισκόταν στδ σπίτι του.
2)
Εξετάσθηκαν τά ροΰχα τοΰ θύματος καί έφυλάχθηκαν, ένώ τδ θΰμα ένοσηλεύετο στδ νοσοκομείο τής Θούν. Ά π δ τήν άνευρεθεΐσα ταυτότητα διαπιστώθηκε
δτι τδ θΰμα δνομαζόταν Βάλτερ Β. καί κατοικούσε στή Σπήτζ. Μέσα στδ χαρτοφύλακά του βρέθηκε μιά σημείωση γραμμένη μέ μολύβι, ή δποία τοΰ έσύστηνε ένα
εστιατόριο τής Θούν. Τέλος, άποδείχθηκε δτι δ Βάλτερ Β. δέν είχε πορτοφόλι καί
χρήματα έπάνω του, καί ώς έκ τούτου έβγαινε τδ συμπέρασμα δτι είχε πέσει θΰμα
ληστείας.
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3)
Μετά τήν παροχή των πρώτων βοηθειών, Ινας ιατροδικαστής προσπάθησε
να προβή σέ εξέταση τοΰ θύματος καί ν’ άποφανθή περί τού πιθανού χρησιμοποιηθέντος φονικού οργάνου. Περί τήν 5ην πρωινήν ώραν, δ Ιατροδικαστής άπεφάνθη δτι
ή κατάσταση τού θύματος ήταν κρίσιμη. Είχε δεχθή πολυάριθμα κτυπήματα στδ κρα
νίο μ’ ενα τσεκούρι ή σφυρί. Λόγω τής φροντίδος καί τής περιποιήσεως των πληγών
άπδ τούς γιατρούς, δ Ιατροδικαστής δέν μπορούσε νά κάνη περισσότερες διαπιστώσεις
επί τού Βάλτερ Β.
4)
Έμελετήθησαν καί έπροφυλάχθηκαν τά ίχνη στδν τόπο τοΰ έγκλήματος
άπδ τήν ύπηρεσία σημάνσεως. Ή έρευνα δμως για ανακάλυψη ιχνών τοΰ δράστου
άπέβη άρνητική. Παρ’ δλα ταΰτα έξερευνήθηκε δ πέριξ χώρος μέ τή βοήθεια ενός
αστυνομικού σκύλου, δέν κατορθώθηκε δμως νά έξακριβωθή ή κατεύθυνση πού άκολούθησεν δ δράστης, ούτε ν’ άποκαλυφθή τδ φονικό δργανο. Ή δυνατή βροχή πού
είχε πέσει κατά τή νύκτα είχε συμβάλει αρνητικά καί είχεν άχρηστεύσει τά ίχνη γιά
τήν δσφρηση τοΰ σκύλου. Τό φονικό δργανο βρέθηκε τήν ήμέρα, κατά τή διάρκεια
ένός έπαναληπτικοΰ έλέγχου, κάπου 10 μέτρα μακριά, μέσα σ’ ένα γειτονικό κήπο.
Ή ταν ένα σφυρί τροχίσεως, βάρους 1100 γραμμαρίων.
5)
Έρευνήθηκε τό δωμάτιο τού Βάλτερ Β. στή Σπήτζ. Έκεΐ βρέθηκαν φωτο
γραφίες γυμνών καί εικόνες πού δέν άφηναν άμφιβολία δτι δ Βάλτερ ήταν κίναιδος.
Ή σπιτονοικοκυρά άνέφερεν δτι προσκαλοΰσε νεαρούς στό σπίτι, άλλά περισσότερες
έξηγήσεις δέν μπορούσε νά δώση. Επίσης δέν έγνώριζε πού είχε πάει δ Βάλτερ τό
προηγούμενο βράδυ κι’ αν ήθελε νά συναντήση κανένα. Άνέφερεν δμως δτι, δταν ό
Βάλτερ βγήκε έξω τό βράδυ, είχεν άρκετά χρήματα μαζί του, κάπου 500 Γαλλικά
φράγκα. Τ ά είχεν ίδή λίγο πριν στό σταθμό, δπου είχε αγοράσει ένα σήμα γιά τό
κοριτσάκι της. Τ ά χρήματα τά είδαν μάλιστα καί άλλοι διερχόμενοι.
6)
’Εξετάσθηκαν τά άτομα τά δποϊα προ ‘τού έγκλήματος ήσαν μαζί μέ τό
Βάλτερ. Χάρις στήν άνευρεθεϊσα σημείωση, στό χαρτοφύλακα τού Βάλτερ, κατορθώ
θηκε νά βρεθούν δύο ’ Ιταλοί οι δποϊοι τήν 22.40 ώρα ήσαν μαζί του στό μπάρ τού
σιδηροδρομικού σταθμού. Ό Βάλτερ πλήρωσε τό λογαριασμό κι’ άπομακρύνθηκαν
μαζί άγνωστο γιά πού. Οί δύο ’ Ιταλοί έθεωρήθησαν ώς ύποπτοι καί έκρατήθησαν
μέχρις δτου άποδειχθή τδ άλλοθι τους. Τό ύπηρετικό προσωπικό τοΰ σιδηροδρομικού
σταθμού δέν ήξερε πού πήγε ό Βάλτερ μετά τήν αναχώρησή του.
7) Εξετάσθηκαν οί κάτοικοι τής περιοχής δπου έλαβε χώραν τό έγκλημα
’Απ’ αύτούς μόνο μία γυναίκα είχεν άπλώς άντιληφθή κάτι πού είχε σχέση μέ τό
έγκλημα. Είχεν άκούσει δηλαδή τά βογγητά καί είχε κοιτάξει άπό τή χαραμάδα τού
παντσουριοΰ τού παραθύρου της προς τό χώρο έκεΐνο καί είχεν άντιληφθή δύο σκιές
νά άπομακρύνωνται. Δέν μπορούσε δμως νά δώση τά χαρακτηριστικά τους.
Τό μεγαλύτερο μέρος τών στοιχείων αυτών είχε συγκεντρωθή μέχρι τά ξημερώ
ματα. Τό άποτέλεσμα τών μέχρι τής στιγμής έκείνης ένεργειών έξεφράζετο μέ τή
γνωστή φράση: «Δέν εύρέθησαν τά ίχνη τού δράστου».
Μέ τήν έξέταση κατά τις πρώτες ήμέρες τών προσώπων πού έγνώριζαν τό θύμα
καί είχαν τελευταίως βρεθή μαζί του, ή προσπάθεια γιά άνακάλυψη τοΰ δράστου
είχεν άποτύχει κΓ έπρεπε ν’ άναληφθή γενική άναζήτηση. Σημαντική σημασία άποδόθηκε τώρα στή συνεργασία τών πολιτών, πρός τούς όποιους έγινε έκκληση διά τοΰ
Τύπου καί τοΰ ραδιοφώνου. Συγχρόνως άρχισεν ή συστηματική έξέταση δλων τών
άτόμων τής περιοχής, τά δποϊα μπορούσαν έμπειρικώς νά Αποδείξουν τό δράστη.
Επίσης συνεχίσθηκε ή έρευνα γιά άνακάλυψη άντικειμενικών στοιχείων. Σέ μιά γε
νική σύσκεψη δλων τών αρμοδίων ύπηρεσιών, καταστρώθηκε μέ λεπτομέρεια τό σχέ
διο ένεργειών. Έσχηματίσθηκαν ομάδες άπό 2— 3 άστυνομικούς τής διώξεως καί κά
θε δμάδα άνέλαβε ώρισμένο τομέα. Οί τομείς αύτοί ήταν:
1) "Ερευνα τής κατοικίας καί τοΰ τόπου έργασίας τού Βάλτερ Β.
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2)
’ Ανάκριση καί έξέταση των κίναιδων.
3)
Έξέταση τοΰ άλλοθι διαφόρων πρώην καταδίκων.
4)
’Έλεγχος ύποπτων στοιχείων μεταξύ αλλοδαπών έργατών.
δ)
Έρευνα στό σιδηροδρομικό σταθμό της Θούν, στά ξενοδοχεία καί στήν πε
ριοχή τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος.
6)
Επεξεργασία τών ύπό των πολιτών παρεχόμενων πληροφοριών.
’ Ιδιαιτέρα προσοχή άπεδόθη στήν έξέταση άτόμων πού είχαν βγή έσχάτως άπό
ψυχιατρεία. Επίσης έγινε έλεγχος στά πλυντήρια πού ήταν σέ άπομακρυσμένες πε
ριοχές μήπως είχαν βρεθή κηλΐδες αίματος σέ παραδοθέντα ροΰχα, τών όποιων έπρε
πε ν’ άνευρεθή ό κάτοχος. Οί έφημερίδες έδημοσίευσαν γιά τό φονικό δργανο καί
έγιναν τοιχοκολλήσεις μέ τήν παράκληση πρός τούς κατοίκους ν’ άναφέρουν έάν κα
νένας είχε χάσει ένα τέτοιο σφυρί.
Οί ένέργειες τών δμάδων διώξεως έσυντονίζονταν άπό ένα ώρισμένο άστυνομικό
ύπάλληλο, δ όποιος έδινε σέ κάθε όμάδα τϊς άνάλογες έντολές, συγκέντρωνε τίς άναφορές τών δμάδων έρεύνης καί τίς ταξινομοΰσε. Ό άνακριτής συγκέντρωνε καθημερι
νώς τίς δμάδες έρεύνης καί έπαιρνε άναφορά. Ε κεί έξητάζοντο, συνεζητοΰντο καί συνεδυάζοντο οί ένέργειες τών άναζητήσεων καί καθωρίζετο ή περαιτέρω έργασία. Ή
άρμονική αύτή συνεργασία είχε καλά άποτελέσματα καί προώθησε τήν έρευνα. Κατ’
άρχήν, έννοεΐται, σημειώθηκε άποτυχία.
Στό δεύτερο στάδιο τής έρεύνης άποκρυσταλλώθηκε μιά γνώμη άπό τίς πολυά
ριθμες συγκεντρωθείσες πληροφορίες καί άπό τίς άναφορές τών δμάδων διώξεως.
Μιά γυναίκα είχεν ίδή δύο άτομα ν’ άπομακρύνωνται άπό τόν τόπο τοΰ έγκλή
ματος. Μιά άλλη άνέφερεν δτι κατά τόν χρόνο διαπράξεως τοΰ έγκλήματος είχε
σταματήσει μέ τό αυτοκίνητό της σέ μιά πάροδο, κοντά στόν τόπο τοΰ έγκλήματος.
Ή μάρτυς αύτή κατέθεσεν δτι λίγο πριν τά μεσάνυκτα έθεάθησαν άπέναντι στήν Ίν ζέλι δύο άνδρες πού έτρεξαν καί μπήκαν σ’ ένα σταθμευμένο αύτοκίνητο καί άνεχώρησαν πρός τήν κατεύθυνση τοΰ σταθμοΰ. Ό ένας φοροΰσε έλαφρυά ύποδήματα καί
φαινόταν κάτοικος τών νοτίων περιοχών. Ό δεύτερος ήταν τύπος άγρότου, έσερνε τό
άριστερό πόδι του καί δέν μποροΰσε νά φτάση τόν πρώτο. Φοροΰσε βαρειά παπούτσια
καί θά ήταν 40 περίπου έτών.
Ή άστυνομία είχε λάβει σήμα δτι τήν παραμονή τοΰ έγκλήματος είχαν άποδράσει άπό τίς φυλακές ’Ά λ π Κίλρεΰ τής Ντίμιγκταλ δύο κρατούμενοι, έκ τών όποιων
ό ένας ήταν άρκετά εύσωμος.
Στή Βάϊλερ Γκέζιγκεν, κοντά στή Σπήτζ, έκλάπησαν κατά τή νύκτα τοΰ έγκλή
ματος ένα άνδρικό καί ένα γυναικείο ποδήλατο. Οί δράστες ήταν άγνωστοι.
Ή άστυνομία τής Μπάζελ άνέφερε σέ λίγο τή σύλληψη τών δραπετών, οί δποίοι
έσχεδίαζαν νά διαφύγουν στή Γερμανία, άφοΰ προηγουμένως πετοΰσαν τά ποδήλατα
στό Ρήνο.
Ά π ό τήν έξέταση τών δύο συλληφθέντων δραπετών, άπεδείχθη δτι δ πιό ήλικιωμένος κούτσαινε στό άριστερό πόδι καί φοροΰσαν παπούτσια πού συμφωνούσαν μέ
τήν κατάθεση τής μάρτυρος μέ τό σταθμευμένο αμάξι, γιά τούς δύο άγνώστους πού
είδε στόν τόπο τοΰ έγκλήματος. Καί οί δύο είχαν δραπετεύσει άπό τίς άναμορφωτικές φυλακές. Ό νεώτερος θά κατευθυνόταν πρός τή Μπάζελ. Ό μεγαλύτερος μετά
τήν άπόδρασή του, διέρρηξε έναν οίκίσκο καί έφωδιάστηκε μέ ύποδήματα σκί. “Ενα
άπό τά ποδήλατα πού είχαν ριφθή στό Ρήνο είχε κλαπή άπό τή Γκέζιγκεν καί ώς
έκ τούτου έπιβεβαιωνόταν ή παρουσία τών δραπετών στή θούν κατά τό χρόνο τής
διαπράξεως τοΰ έγκλήματος. Ή ιατροδικαστική έξέταση άπεκάλυψε άνθρώπινο αίμα
στά χέρια καί στά ροΰχα τοΰ νεωτέρου. Δέν μποροΰσε δμως νά καθορισθή ή προέλευ
σή του.
Καί οί δύο ύποπτοι ήρνοΰντο έπίμονα δτι είχαν σχέση μέ τό έγκλημα τής Θούν.
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Ίσχυρίσθηκαν δτι είχαν περάσει τή νύκτα έκείνη στή Γκέζιγκεν, κάπου μιά ώρα μα
κριά άπό τή Θούν. Στή Θούν έφτασαν τήν άλλη μέρα τό άπόγευμα. Καί οί δύο ήσαν
σέ θέση να άναφέρουν πολυάριθμες λεπτομέρειες περί τής δραπετεύσεώς των καί περί
τής διαμονής των κατά τόν κρίσιμον χρόνο πού διαπράχθηκε τδ έγκλημα.
ΤΗταν φανερό δτι οί καταθέσεις τους ήσαν άληθινές. Καί οί δύο δραπέτες εύρίσκοντο τήν νύκτα έκείνη περί τήν 20ήν ώραν κοντά στή Γκέζιγκεν, δπου κατέφυγαν
στό δάσος σέ μία σπηλιά, άπ’ δπου άναγκάσθηκαν άπό τήν δυνατή βροχή πού έπεσε
πριν τά μεσάνυκτα, νά καταφύγουν σέ μία άποθήκη. Έ νώ πήγαιναν πρός τήν άποθήκη, είδαν κατά τήν 1 ή ώρα περίπου, ένα αύτοκίνητο «Ρενώ» μέ έργάτες πού κατηυθύνετο πρός ένα μεγάλο άγρόκτημα. Τό πρωί οί δύο ποδηλατιστές είχαν άπομακρυνθή άπό τή Γκέζιγκεν καί προχωρούσαν πρός τήν Θούν, μέσιρ τής Βίμμις. Ή διέλευ
σή τους άπό τή Βίμμις έπιβεβαιώθηκε μέ τή δήλωσή τους δτι στις 6.30 ή ώρα είδαν
νά μπαίνη στό έργοστάσιο πυρίτιδος ένα κόκκινο αύτοκίνητο. Πράγματι τήν Κυριακή
έκείνη καί κατά τήν άναφερομένη ώρα μπήκε στήν αυλή τού έργοστασίου ένα αύτο
κίνητο μέ τουρίστες. Λίγο άργότερα οί δύο δραπέτες συνάντησαν στό δημόσιο δρόμο
μεταξύ Βίμις καί Θούν έναν άστυνομικό τής άσφαλείας μέ μιά κόκκινη μοτοσυκλέττα. Καί οί δύο ύποπτοι, χάρις στήν παρατηρητικότητά τους καί τή μνήμη τους, κατώρθωσαν ν’ άποδείξουν τό άλλοθι τους καί ν’ άπαλλαγοΰν άπό τήν κατηγορία τού
έγκλήματος τής Θούν.
Έ περιγραφεΐσα φάση των άναζητήσεων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
πού μιά σειρά μαρτυρικών στοιχείων συμπίπτουν τυχαίως τόσον άρμονικά. Δέν άποκλείετο ή περαιτέρω έρευνα νά συνεχιζόταν πρός τήν λανθασμένη αυτή κατεύθυν
ση, έάν οί δύο ύποπτοι δέν ήταν σέ θέση ν’ άποδείξουν τό άλλοθι τους.
’Αλλά ένώ οί δύο ύποπτοι δραπέτες έξετάζονταν, παραλλήλως συνεχίζονταν οί
γενικές άναζητήσεις. Τ ά 500 γαλλικά φράγκα πού ένομίσθη κατ’ άρχάς δτι είχε μα
ζί του δ Βάλτερ, βρέθηκαν μεταγενεστέρως στό δωμάτιό του στή Σπήτζ. "Ενας άξιόπιστος μάρτυς άπό τή Σπήτζ κατέθεσεν δτι είχεν ίδή τό Βάλτερ μισή ώρα πρό τού
έγκλήματος στό σιδηροδρομικό σταθμό τής Θούν. Ό Βάλτερ ήταν μόνος καί τού είπε
δτι ήταν ένωρίς άκόμη γιά νά γυρίση πίσω στή Σπήτζ. Τ£ συνέβη δμως κατά τή μισή αύτή ώρα μέχρι τής διαπράξεως τού έγκλήματος, ήταν άγνωστο, καί δέν έγνώριζε τίποτε περί τού δράστου. ’ Εκτός τούτου δέν είχεν έξακριβωθή ποιός ήταν δ κάτο
χος τού φονικού δργάνου. Τό σφυρί αυτό μπορούσε νά γίνη δ μοχλός μέ τόν όποιον
ή έρευνα θά κατέληγε σέ μία έπιτυχία. Σέ μία πρές κόνφερανς τονίσθηκε ή σημασία
αύτή καί ζητήθηκε ή συνεργασία τών πολιτών, πού σέ λίγο είχε τά άποτελέσματά
της.
Την 9ην ήμέρα μετά τό έγκλημα, ό ’ Ιταλός έργάτης Άντόνιο Ντί Κρέα τραυ
ματίσθηκε άπό άπροσεξία του σέ μία προεξοχή τής πόρτας τού σταύλου. Τό άφεντικό του θέλησε νά ίσιώση τήν παραμορφωμένη γωνία τής πόρτας κι’ έψαξε γιά τό
σφυρί, πού συνήθως τό κρεμούσε σ’ ένα καρφί, δίπλα στήν πόρτα τού σταύλου. Τό
σφυρί δμως δέν υπήρχε. "Οταν ρώτησε τόν Ντί Κρέα πού είναι τό σφυρί, αύτός κοκκίνησε καί άνασήκωσε τούς ώμους του σαστισμένος. ’Αστραπιαία ήρθε στό νοΰ τού
έργοδότη ή δημοσίευση πού είχε διαβάσει στις έφημερίδες σχετικώς μέ τό έγκλημα
τής Ίνζέλι καί τό σφυρί πού βρέθηκε έκεΐ. Έ δω σ ε στόν Ντί Κρέα μιά δουλειά γιά
νά τόν άπασχολήση καί άμέσως άνέφερε στήν άστυνομία τήν άπώλεια τού σφυριού
του. Σέ λίγο κατέφθασαν οί άστυνομικοί μέ τό φονικό δργανο. Ό έργοδότης καί οί
υπάλληλοί του τό άνεγνώρισαν άμέσως. Πίσω άπό τήν πόρτα έκρεμόταν ένα μαντήλι
γεμάτο αίματα. Στή ντουλάπα τού τοίχου, κάτω άπό τά ρούχα, ήταν ένα πανταλόνι
γεμάτο λάσπες καί μικρές κηλΐδες αίματος. ’Εκτός αύτών, μεταξύ τών άντικειμένων
τού Ντί Κρέα βρέθηκε ένας δερμάτινος χαρτοφύλακας πού είχε κλαπή άπό έναν υπάλ
ληλο πλυντηρίου, μέσα άπό τό σταθμευμένο αύτοκίνητό του. Ό Ντί Κρέα συνελήφθη
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καί τά πράγματά του ύπεβλήθησαν σέ Ιρευνα. Τ ά χρήματα πού είχε στην κατοχή
του σέ μετρητά ήταν 1,60 φράγκα.
Ό Ντί Κρέα, υστέρα άπό έπίμονα ψεύδη, παραδέχθηκε τήν κλοπή τοΰ χαρτοφύλακος άπό τό σταθμευμένο αυτοκίνητο, άλλα δεν παραδεχόταν τή διάπραξη τοΰ
έγκλήματος τής Ίνζέλι. Ίσχυρίσθηκε δτι τήν ώρα έκείνη βρισκόταν στο δωμάτιό
του. Τό σφυρί τοΰ έργοδότη του δέν τό είχε πιάσει ποτέ στά χέρια του. Οί κηλΐδες
αίματος στό μαντήλι καί στά ροΰχα του είχαν γίνει δταν κάποτε κόπηκε στό πρόσω
πο κατά τό ξύρισμα. Τό λέρωμα τοΰ πανταλονιοΰ ήταν άποτέλεσμα ποδηλατήσεως
μέ βροχερό καιρό. Τ ά πράγματα τοΰ κατηγορουμένου έξετάσθηκαν άπό τήν ύπηρεσία σημάνσεως τής εισαγγελίας τής Μπάζελ. Έλήφθη ένα δείγμα αίματος άπό τό
πανταλόνι τοΰ Ντί Κρέα καί ένα άλλο δείγμα άπό τό πανταλόνι καί τό σακκάκι τοΰ
θύματος. Οί κηλΐδες καί άπό τά δύο δείγματα διαπιστώθηκε δτι προήρχοντο άπό
άνθρώπινο αίμα καί άνήκαν στήν Α ' κατηγορία, στήν όποια άνήκε τό αίμα τοΰ Βάλτερ, ένώ τό αίμα τοΰ Ντί Κρέα άνήκε στήν κατηγορία 0. Παρ’ δλον δτι μέ τήν εξέ
ταση αύτή ό Ντί Κρέα άποδεικνυάταν ένοχος, έν τούτοις αύτός έξακολουθοΰσε ν’ άρνήται δτι είχε κτυπήσει τό Βάλτερ, καί δήλωνε δτι δέν τόν τρόμαζαν οί εκφοβισμοί.
Ή άντίδρασή του κατά τήν άνάκριση ήταν χαρακτηριστική, Ιδίως δταν τοΰ έπέδειξαν τή φωτογραφία τοΰ Βάλτερ. Χωρίς νά κοιτάξη καθόλου τή φωτογραφία, δ Ντί
Κρέα ξεφώνιζε δυνατά καί μέ χειρονομίες: «Δέν τόν γνωρίζω, δέν τόν γνωρίζω».
Δύο ύπάλληλοι τής άστυνομίας δκύξεως τοΰ έγκλήματος τής Βέρνης, έστάλησαν στή Σινόπολι τής Καλαβρίας στήν ’ Ιταλία, άπ’ δπου κατήγετο δ Ντί Κρέα, γιά
νά συλλέξουν στοιχεία περί τοΰ ποιοΰ του. Οί πληροφορίες πού έδόθησαν άπό τήν
’ Ιταλική άστυνομία άνέφεραν δτι δ Ντί Κρέα, είχε μεγαλώσει ύπό έξαιρετικά πτω
χές συνθήκες. Είχε παρακολουθήσει γιά μερικές μόνον ώρες ένα νυκτερινό σχολείο
καί ήταν άναλφάβητος. ’Απέφευγε τήν εργασία καί κατά τή νεαρή του ήλικία έκέρδιζε τά πρός τό ζήν άκολουθώντας τό παράδειγμα τοΰ πατέρα του πού ήταν πρώην
κατάδικος, προβαίνοντας σέ παράνομες πράξεις. ΤΗταν άνεργος, μέθυσος καί χαρτο
παίκτης καί δλοι οί άνθρωποι τοΰ κύκλου του τόν έφοβοΰντο. Ό ίδιος έκαυχάτο δτι
ήταν μέλος τής Μαφίας. Ό Ντί Κρέα παντρεύθηκε τό 1955 καί τό Φεβρουάριο τοΰ
1959 έγινε πατέρας. Δύο ήμέρες πριν γεννήση ή γυναίκα του, έγκατέλειψε κρυφά
τήν ’ Ιταλία γιά ν’ άποφύγη τή σύλληψή του άπό τήν άστυνομία πού τόν καταζητού
σε γιά τήν κλοπή μιας ποσότητος λαδιοΰ. ’Από τήν Ελβετία συνδέθηκε γιά πρώτη
φορά μέ τούς συγγενείς του τό Μάιο τοΰ 1959 κι’ άρχισε νά τούς στέλνη ροΰχα καί
σερβίτσια τά όποια έκλεβε στήν Ελβετία άπό σταθμευμένα αύτοκίνητα.
Ό ειδικός ψυχίατρος άποφάνθηκε δτι δ Ντί Κρέα ήταν πρωτόγονος τύπος,
άμόρφωτος, παιδαριώδης, χωρίς ήθική διαπαιδαγώγηση καί ψυχοπαθής εγκλημα
τίας, δ όποιος άφηνε νά κυριαρχήται άπό τά βίαια ένστικτά του. ΤΗταν πονηρός καί
έπρεπε νά θεωρήται ώς έπικίνδυνος Ιγκληματίας γιά τή δημόσια άσφάλεια.
Ό κρατούμενος Ντί Κρέα άπεδείχθη πλέον δτι ήταν δ δράστης, άλλά τό έγκλη
μα δέν είχε ξεκαθαρισθή. Ό Ντί Κρέα έγνώριζε μόνο τί είχε συμβή μεταξύ αύτοΰ
καί τοΰ Βάλτερ κατά τή νύκτα έκείνη τής διαπράξεως τοΰ έγκλήματος. "Επρεπε λοι
πόν νά τόν κάνουν νά μιλήση, παρ’ δλον δτι άπό ένα τέτοιο χαρακτήρα δέν ήλπίζετο μιά δμολογία. Γι’ αύτό έπρεπε ν’ άποφύγουν δλες τις καταπιεστικές φυσικές καί
ψυχικές μεθόδους καί νά πείσουν τόν κατηγορούμενο δτι ήταν μάταιο νά ψεύδεται.
Ώρίσθη μιά ήμέρα κατά τήν δποία θά έτίθεντο μπροστά του, παραστατικά καί πει
στικά, δλα τά στοιχεία πού είχαν συγκεντρωθή έναντίον του. Τό πρόγραμμα θ’ άρχι
ζε μέ τή λεπτομερή περιγραφή δλων των στοιχείων είς τρόπον ώστε νά μήν άφήνη
καμμιά άμφιβολία καί σύγχυση. Ύπήρχεν δμως ή δυσκολία τής γλώσσας. Ευτυχώς
δ άνακριτής γνώριζε τή μητρική γλώσσα τοΰ κρατουμένου. Πρός άποφυγήν δμως συγχύσεως έκλήθη ένας γραμματεύς πού γνώριζε άπταίστως τή Γερμανική καί τήν ’ Ιτα
λική γλώσσαν.

Ληστεία μετά φόνου εις την 'Ελβετίαν

743

Κ ατά τήν δρισθεΐσα ήμερα Ιρωτήθηκε δ Ντί Κρέα κατ’ άρχάς για τδν κύκλο
των κοινωνικών σχέσεών του. Φυσικά προσπάθησε νά διαστρεβλώση τά πράγματα.
ΟΙ δύο δμως άστυνομικοί, οι δποΐοι είχαν πάει γιά τή συλλογή στοιχείων στή Σινόπόλι, παρουσιάσθηκαν μπροστά του καί χάρις στήν ένημερότητά τους, άπέδειξαν τό
ψευδός τών παραστάσεων τοΰ Ντί Κρέα. Αυτό ήταν άπροσδόκητο κι’ Ικανέ έντύπωση
στδν Ντί Κρέα. Κατόπιν τοΰ έκαναν γνωστό δτι στήν οίκογένειά του, στή Σινόπολι,
βρέθηκαν κλοπιμαία άπδ τήν Ελβετία. Ό Ντί Κρέα, δ όποιος, δπως οΐ περισσότεροι
Ιταλοί, ήταν συνδεδεμένος μέ τήν οίκογένειά του, κατελήφθη έπ’ αύτοφώρω. Ή αύτοπεποίθησή του έκλονίσθη καί υστέρα από μερικούς Ινδοιασμούς, παραδέχτηκε δτι
είχε διαπράξει καί άλλες κλοπές στήν Ελβετία. Ό ανακριτής τώρα προχώρησε γιά
νά συνδέση τον Ντί Κρέα μέ τό έγκλημα τής Ίνζέλι. Μέ ύπομονή έξηγήθηκε στόν
Ντί Κρέα ή σημασία τών γνωματεύσεων τής υπηρεσίας σημάνσεως καί τής ιατρο
δικαστικής ύπηρεσίας καί τοΰ έζητήθη νά έξηγήση πώς βρέθηκε στά ροΰχα του ξένο
άνθρώπινο αίμα καί γιατί βρέθηκαν στά ροΰχα τοΰ Βάλτερ ίνες από τό πανταλόνι
του. Ό Ντί Κρέα έδιδε παρελκυστικές άπαντήσεις καί έξακολουθοΰσε νά έμμένη στίς
προηγούμενες καταθέσεις του. ΤΗταν δμως καταφανής ή συνεχής άπώλεια τής αύτοπεποιθήσεώς του. “Γστερα άπδ ένα μικρό διάλειμμα, τόν έφεραν σέ άντιπαράσταση
μέ τούς ύπαλλήλους τοΰ έργοδότη του καί μέ ένα γείτονα, οί δποΐοι κατέθεσαν πολυ
άριθμα έπιβαρυντικά στοιχεία έναντίον του. Ό Ντί Κρέα δχυρώθηκε πίσω άπό τδν
ισχυρισμό δτι οί μάρτυρες έκαναν λάθος.
Ό Ντί Κρέα τώρα ώδηγήθη στό νοσοκομείο δπου ένοσηλεύετο τό θΰμα του. ’Έ 
πρεπε νά διαπιστωθή έάν γνώριζε τό θΰμα καί νά τοΰ δείξουν δτι τά τραύματα είχαν
προξενηθή μέ τό σφυρί τοΰ έργοδότη του καί μάλιστα είχαν καταφερθή πολλά κτυ
πήματα. Ό Βάλτερ, δ δποΐος επί ένα μήνα άπό τή νύκτα τής προσβολής του δέν είχεν έπανακτήσει τις αισθήσεις του, εύρίσκετο άκόμη στή ζωή χάρις στήν ιατρική έπιστήμη. Παρουσίαζε μιά οίκτρή εικόνα πού έκανε βαθειά αίσθηση σέ δλους, κι’ έπρεπε
νά έπιδράση καί στίς σκέψεις τοΰ κρατουμένου. Τοΰ τονίσθηκε μέ αόστηρότητα ή με
γάλη ένοχή του. Παρ’ δλ’ αύτά, κατ’ άρχάς έπανελάμβανε πάλι τό «Νδν λό κονόσσο» (δέν τόν γ ν ω ρ ίζω ). Ή φωνή του δμως ήταν άδύνατη καί άπό καιροΰ είς καιρόν
έβγαινε άπό τό στόμα του ή φράση «Πόβερο Κριστιάνο» (φτωχέ Χριστιανέ). Ό κα
τηγορούμενος είχε καμφθή, καί ήταν έτοιμος νά δμολογήση τήν ένοχή του. Ζήτησε
τότε νά μείνη μόνος μέ τόν άνακριτή, στόν δποΐο περιέγραψε τήν πράξη του. Δύο μέ
ρες άργότερα, δ Βάλτερ πέθανε. ΤΗταν σάν νά περίμενε τήν δμολογία τοΰ δολοφό
νου του.
Ή δμολογία αύτή δέν ήταν πλήρης. Είχε διατυπωθή κατά τό πλεΐστον σύμφω
να μέ τή θέληση τοΰ Ντί Κρέα, δ δποΐος προσπαθοΰσε δσο ήταν δυνατόν ν’ άπομακρύνη τόν έαυτό του άπό τήν ευθύνη τοΰ εγκλήματος. Κατέθεσεν δτι κατά τήν νύκτα
τής διαπράξεως τοΰ έγκλήματος καί περί τήν 23ην ώραν, τόν συνάντησε στή σκάλα
τής αύλής τοΰ σιδηροδρομικοΰ σταθμοΰ δ μέχρι τότε άγνωστός του Βάλτερ, μέ τή
φράση: «’Εσύ ’ Ιταλός; ’Έ λα, έλα». Περπάτησαν μαζί στήν πλατεία τοΰ σταθμοΰ καί
κατά μήκος τής διώρυγος μέχρι τήν κορυφή τής Ίνζέλι, μετά κατά μήκος τής όχθης
τοΰ Ά α ρ μέχρι τά παραπήγματα. Ά π ό τή στιγμή πού τόν φώναξε στό σταθμό καί
καθ’ δλη τή διάρκεια τοΰ περιπάτου, δ άγνωστος συνοδός του έψηλάφιζε τά γεννητικά του όργανα καί μάλιστα τά έσφιγγε μέχρι σημείου πού τόν έκανε νά πονά. Ό
Βάλτερ σέ πολλά σημεία προσπαθοΰσε νά βρή εύκαιρία γιά νά μείνουν μόνοι. Κοντά
στά παραπήγματα, δ Βάλτερ διέκρινε μιά σκοτεινή γωνιά καί τόν τράβηξε πρός τά
έκεΐ. Ό Ντί Κρέα δέν είχεν ιδέα τί ζητοΰσε δ συνοδός του. Αύτός πάλι τοΰ έσφιξε
τά γεννητικά του όργανα καί δέν τόν άπελευθέρωνε παρ’ δλον δτι ό Ντί Κρέα τόν
άπείλησε δτι θά φωνάξη τήν άστυνομία. Στήν άπόγνωσή του δ Ντί Κρέα κατάφερε
στό Βάλτερ τρία ή τέσσερα κτϋπήματα μέ τό σφυρί πού κουβαλοΰσε μαζί του καί
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έτσι κατώρθωσε ν’ άπελευθερωθή. "Εσπευσε άμέσως νά έξαφανισθή, Ινώ δ Βάλτερ
έπεφτε κάτω. Δέν ήθελε νά τδν σκοτώση, ούτε καί νά τδν ληστέψη.
Γιά έπιβεβαίωση τής δμολογίας, δ Ντί Κρέα ώδηγήθη τή νύκτα στδ σταθμδ τής
Θούν. ’Από έδώ, σύμφωνα μέ τΙς καταθέσεις του, περιέγραψε τδ δρομολόγιο πού άκο
λούθησε μέ τδ Βάλτερ. Οί σπουδαιότερες φάσεις άναπαρεστάθηκαν καί έφωτογραφήθησαν. Συγχρόνως δ Ντί Κρέα· περιέγραψε λεπτομέρειες, τις δποΐες μόνον αύτδς
ώς δράστης έγνώριζε. Σχεδόν σαστισμένος διαμαρτυρήθηκε γιά τή στάση τοΰ θύμα
τός του, πού έπεσε κάτω άπδ τά κτυπήματα του σφυριού του. Τδ κεφάλι του βρισκό
ταν σ’ Ινα σημείο στδ έδαφος, δπου, άπδ τδ αίμα πού έτρεχε άπδ τις μεγάλες πλη
γές, είχε σχηματισθή ένα σκούρο μπάλωμα. 'Η περιγραφεΐσα άπδ τδν Ντί Κρέα θέ
ση των χεριών άνταποκρίνονταν μέ τήν κατάσταση στην δποία βρέθηκε τδ θύμα. ’Επί
σης άνταποκρίνονταν τδ ύποδειχθέν σημείο άπδ τδ δποΐο είχε πετάξει τδ σφυρί μέ τή
θέση στήν δποία βρέθηκε.
Ή άνάκριση έπρεπε τώρα νά συγκεντρώση στοιχεία άπδ τις άποκαλύψεις τοΰ
κατηγορουμένου. Οί πληροφορίες περί προηγουμένων άνωμάλων σεξουαλικών σχέ
σεων τού Ντί Κρέα ήσαν άρνητικές. "Εμενε τώρα νά άποδειχθή ή ληστεία τού Βάλ
τερ άπδ τδν κατηγορούμενο. Τδ πορτοφόλι τού θύματος δέν βρέθηκε παρά τις λεπτο
μερείς έρευνες, άλλά δέν διαπιστώθηκε μεγάλο ποσδν χρημάτων στήν κατοχή τοΰ
δράστου. Έ ν τούτοις ή κατάθεση τοΰ Ντί Κρέα στδ σύνολό της περί τών περιστατι
κών, ήταν πολύ άπίθανη καί δέν συνδεόταν μέ τά γεγονότα τής περαιτέρω έρεύνης.
Ό Ντί Κρέα δέν ήταν σέ θέση νά δώση μιά λογική έξήγηση γιά ποιδ λόγο είχε
πάρει μαζί του στδν περίπατο τδ βράδυ τδ δυσκολοκουβάλητο σφυρί. Ά π δ τδν διενεργηθέντα έλεγχο προέκυπτε δτι δ κατηγορούμενος είχε παραβιάσει πολλά σταθμευμένα αύτοκίνητα. ΤΗταν δέ φανερό δτι καί τήν 31 Μαίου έσκόπευε νά κάνη καί άλ
λη διάρρηξη καί γιά τδ λόγο αύτδ είχε μαζί τδ σφυρί γιά νά τδ χρησιμοποιήση ώς
δργανό του έναντίον άντικειμένων ή άτόμων. "Οταν δ κατηγορούμενος δέχθηκε τις
προτάσεις τοΰ Βάλτερ στδ σταθμό, σκέφθηκε άμέσως τή δυνατότητα νά τδν ληστέψη.
Είναι άγνωστον ποιδς άπδ τούς δύο είχεν δδηγήσει τδν άλλο στδν τόπο δπου βιεπράχθη τδ έγκλημα. Είναι δμως βέβαιο δτι δ κατηγορούμενος — δταν πιστέψη κανείς τις
καταθέσεις του περί τής ένοχλητικότητος τοΰ Βάλτερ κατά τή διάρκεια τοΰ περιπά
του των— ήταν τελείως άνύποπτος, δταν άκολούθησε τδ συνοδό του στή γωνία, κον
τά στδ παράπηγμα.
Ό Βάλτερ δπως τονίσθηκε άπδ τούς γνωστούς του, ήταν μαλακός καί ήπιος χα
ρακτήρας καί αύτδ άπεδεικνύετο έπίσης καί άπδ τις σημειώσεις του σ’ ένα ήμερολόγιο. Είναι λοιπόν τελείως άπίστευτο δτι δ Ντί Κρέα είχεν έκβιασθή κατά τδν άναφερθέντα ύποτιθέμενο τρόπο. Σύμφωνα μέ τις γνωματεύσεις τής ιατροδικαστικής ύπηρεσίας, ή κατηγορία έβάρυνε τδν Ντί Κρέα, γιατί δ Βάλτερ δέν είχε δεχθή μόνο
3— 4 κτυπήματα μέ τδ σφυρί στδ κεφάλι, δπως ισχυριζόταν δ δράστης, άλλά τούλάχιστον 14 κτυπήματα. Ά π δ τή θέση καί τή στάση τοΰ θύματος, δπως έπίσης καί άπδ
τις πολυάριθμες κηλΐδες πού ήσαν σκορπισμένες στδ έδαφος, προέκυπτε δτι δ Ντί
Κρέα είχε καταφέρει τά περισσότερα καί ισχυρότερα κτυπήματα, δταν δ Βάλτερ έκειτο άναίσθητος στδ έδαφος. Ά π δ αύτδ βγαίνει τδ συμπέρασμα δτι ήθελε νά σκοτώση
τδ Βάλτερ καί προέβη στήν πράξη του αύτή μέ σκοπό τή ληστεία.
’Εδώ έληξε ή άνάκριση καί άπεδόθη στδν Ντί Κρέα ή κατηγορία τής διαπράξεως φόνου μετά ληστείας. Πρδ τοΰ δικαστηρίου τών ένόρκων, δ κατηγορούμενος
άμύνθηκε στηριζόμενος σ’ αύτά πού κατέθεσε. ’Εν τούτοις, δπως καί στήν άρχή έμνημονεύθη, τδ δικαστήριο άκολούθησε τούς συλλογισμούς τών άνακριτικών υπηρε
σιών καί τδν κατεδίκασε.
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Μεγαλειότατε!
Ή άρτισύστατος «Ελληνική Εταιρεία 'Ιστορικών έρευνών», ής την ΐδρυσιν
καί τούς σκοπούς άνήγγειλεν δ προλαλήσας άξιότιμος Πρόεδρος αυτής κύριος ’ Ιω 
άννης Γερουλάνος, ίδρυθεΐσα έκ τής διαπιστωθείσης άνάγκης τής εύρυτέρας μελέ
της καί συστηματικωτέρας διασώσεως καί έρεύνης τών πηγών τής Ελληνικής ιστο
ρίας, κατά τήν πρώτην αυτής έπίσημον δημοσίαν έμφάνισιν, έκρινεν έπάναγκες καί
σκόπιμον, δπως ευθύς έν άρχή τοΰ βίου αυτής, θέση μετά παρρησίας καί τόλμης, εν
τών σπουδαιοτάτων τών ύφισταμένων συγχρόνων προβλημάτων, έξ οδ έξαρτάται ή
άνυπολόγιστος προαγωγή τών ιστορικών σπουδών.
Έμφορουμένη, ή «Ελληνική Εταιρεία 'Ιστορικών έρευνών», έκ τής συναισθήσεως τοΰ ύπερτέρου καθήκοντος πρδς τήν διαφύλαξιν καί τήν διάσιυσιν έκ βεβαίας
καταστροφής τών πηγών τής Ελληνικής ιστορίας, πασών τών περιόδων άπδ τής
άπωτάτης άρχαιότητος μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, έπέλεξεν ώς πρώτον καί σπουδαιότατον, κατά τήν κρίσιν αυτής, πρδς άνάπτυξιν θέμα, τδ τής σωτηρίας τοΰ έν
Άθήναις «Δημοσίου σήματος» δπερ άποκαλυπτόμενον, μέλλει νά άποτελέση άκένωτον πηγήν τής άρχαίας Ελληνικής ιστορίας τών κλασσικών χρόνων, καί μνημεΐον
αριστον τής δόξης τών Ελλήνων καί τοΰ καθόλου πνευματικοΰ πολιτισμοΰ.
Τοιουτοτρόπως, ύπέλαβεν ή «Ελληνική Εταιρεία 'Ιστορικών έρευνών», ότι
έκφεύγει τής συνήθους ένασχολήσεως περί τι ιστορικόν θέμα, έπί τή βάσει τής βι
βλιογραφικής ένημερότητος καί τής άπλής άναμοχλεύσεως τών έπί μέρους θεμάτων
τής Ελληνικής ιστορίας, καί στρέφει τήν προσοχήν αυτής καί τών διαφόρων αρμο
δίων έπί τήν έξασφάλισιν καί τήν διάσωσιν τής κυριωτάτης καί πολυτιμοτάτης τών
πηγών τής Ελληνικής ιστορίας τών κλασσικών χρόνων, ήτις, δυστυχώς, άπδ ήμέρας εις ήμέραν καί άπδ στιγμής εις στιγμήν ύπδ τά δμματα πάντων ήμών — οιτινες
φέρομεν άκεραίαν τήν ήθικήν εύθύνην έναντι τής ιστορίας τοΰ έμφρονος καί πεπολιτισμένου άνθρώπου — , διατρέχει τδν έσχατον κίνδυνον πλήρους καταστροφής καί
παντελοΰς έξαφανίσεως.
Καταστροφής, ήτις έάν δέν άναχαιτισθή διά κεραυνοβόλων μέσων καί έντατικής φροντίδος, έπί τή βάσει έμπεριστατωμένης μελέτης — ήν άνέλαβεν ήδη άφ’
έαυτής νά έκτελέση ή «Ελληνική Εταιρεία 'Ιστορικών έρευνών» — , μέλλει νά
άποβή ή μεγαλυτέρα πασών καί νά ύπερβή τάς έπενεχθείσας εις μνημεία τοΰ πολιτισμοΰ καταστροφάς ύπό τών διαφόρων δρδών βαρβάρων λαών, οιτινες έπάτησαν
κατά καιρούς τό ιερόν Ελληνικόν έδαφος, έθραυσαν, έκαυσαν καί έφθειραν πολλά
τών μνημείων τής τέχνης, άτινα είχον άνεγείρει οί "Ελληνες έπ’ αύτοΰ, άλλά δέν
έξηφάνισαν παντελώς ταΰτα, μετέβαλον αυτά εις έρείπια, άτινα ύπό τών νεωτέρων
κληρονόμων καί θαυμαστών άνερευνώμενα καί άναστηλούμενα, άπετέλεσαν τά βάθρα
* 'Ομιλία γενομένη τήν 7)1)1966, έν τή αιθούση τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσού»,
κατά τήν πρώτην δημοσίαν πανηγυρικήν συνεδρίαν της « Ελληνικής 'Εταιρείας Ιστορικών
Έρευνών».
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τοΰ Έλληνογενοΰς πνευματικού πολιτισμού, δστις κατηύγασεν, έξηνθρώπισε καί
εξακολουθεί νά έξανθρωπίζη πάντα τα έθνη έπί τής γης.
’Ενώ σήμερον, τοΰ «Δημοσίου σήματος», κινδυνεύει νά έξαφανισθή παν ίχνος,
νά διασκορπισθώσιν είς τούς άνέμους «τά κόκκαλα των Ελλήνων τά ιερά», καί δ
ίερώτατος οδτος τόπος τής άνθρωπίνης Ιστορίας, διαφυλαχθε'ις ύπδ τής φιλοστόργου
’Αττικής γής έπί αιώνας μέχρις ήμών, νά ύποκύψη είς τήν οικοδομικήν μανίαν καί
!π ’ αυτού νά άνεγερθή σειρά συγχρόνων πολυκατοικιών.
«Δημόσιον σήμα», ή «δ τάφος», ή «τδ πολυάνδριον», ή «τδ μνήμα», έκαλεΐτο
ο « Έ ξ ω Κεραμεικός», τδ κατά Θουκυδίδην κάλλιστον προάστιον τών ’Αθηνών, έν
ίο είχον ταφή δημοσία οί ένδοξοι άνδρες τής ’Αθηναϊκής πολιτείας καί οί έν πολέμοις άποθανόντες ’Αθηναίοι καί οί σύμμαχοι αύτών.
Περί τής μορφής καθόλου, τής έκτάσεως, τής άκριβοδς θέσεως καί τών καθ’
έκαστον μνημείων, άτινα εκεί '/το έν τώ «Δημοσίω σήματι», περιεσώθησαν ίκαναί
μαρτυρίκι τών άρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων, καί έξ αυτού προερ
χόμενα μνημεία, ιδία έπιγραφαί αίτινες, ώς άναφερόμεναι είς διαφόρους μάχας άποτελοΰσιν αύταί έπίσημα πρωτότυπα καί μοναδικά μνημεία τής ιστορίας, καί κείμενα
ιστορικά, άτινα καί θά άποτελέσωσιν, ένεκα τούτου, καί τδ κύριον θέμα τής σημε
ρινής άνακοινώσεως.
Τδ «Δημόσιον σήμα», ήτο ευρεΐα δδός, άρχομένη άπδ τής έξόδου τού Διπύλου,
τής έπισημοτάτης τών πυλών τής πόλεως, καί καταλήγουσα πρδ τής εισόδου τής
’Ακαδημίας, τοΰ άλσους τοΰ Άκαδήμου θεού.
Είχε δέ μήκος ή δδδς αϋτη κατά μέν τδν Κικέρωνα εξ Έλληνορρωμαϊκών
σταδίων, ήτοι 1100 περίπου μέτρων, κατά δέ τδν Τίτον Αίβιον χιλίων περίπου Ρ ω 
μαϊκών βημάτων, ήτοι 1480 μέτρων, πλάτος δέ, άποδειχθέν έκ τών πρδ τοΰ Διπύ
λου άνασκαφών, μέτρων τεσσαράκοντα.
Τ ά έν τή δδώ ταύτη ύπάρχοντα μνημεία απαριθμεί δ περιηγητής Παυσανίας
έν τώ 29ω κεφαλαίω τών ’Αττικών αύτοΰ, δστις έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας τδ δεύτερον
ήμισυ τοΰ Β ' μ.Χ. αίώνος, καί κατά συνέπειαν παρέχει τήν μορφήν, ήν παρουσίαζεν ή δδδς κατά τήν περίοδον ταύτην.
’Εν άρχή, καί έγγύς τοΰ Διπύλου, άναφέρει δ περιηγητής, δτι εκειτο περίβο
λος ίεροΰ τής Άρτέμιδος, λατρευομένης έν αύτώ ύπδ τά δνόματα τής Ά ρίστης καί
Καλλίστης, μετά δέ τοΰτον άναφέρει καί έτερον μικρδν ναδν είς τδν δποΐον έν τακταΐς ήμέραις Ικάστου έτους έκόμιζον οί ’Αθηναίοι τδ άγαλμα Διονύσου τοΰ Έλευθερέως.
Μετά τά δύο ταΰτα ιερά, τά μόνα ύπάρχοντα κατά τήν δδδν ταύτην ήγείρετο
πρώτος δ τάφος τοΰ Θρασυβούλου καί μετ’ αύτδν οί τάφοι τοΰ Περικλέους, τοΰ Χαβρίου καί τοΰ Φορμίωνος, Ιτι δέ «πάσι μνήμα Άθηναίοις δπόσοις άποθανεΐν συνέπεσεν έν τε ναυμαχίαις καί μάχαις πεζαΐς πλήν δσοι Μαραθώνι αύτών ήγωνίσαντο'
τούτοις γάρ κατά χώραν είσίν οί τάφοι δι’ άνδραγαθίαν, οί δέ άλλοι κατά τήν δδδν
κεΐνται τήν ές ’Ακαδημίαν, καί σφών έστάσιν έπί τοϊς τάφοις στήλαι τά δνόματα
καί τδν δήμον έκάστου λέγουσαι».
Πρώτον κοινοτάφιον άναφέρεται ύπδ τοΰ Παυσανίου τών έν Δραβησκώ τής
Θράκης άποθανόντων τώ 464 π.Χ., τών έκστρατευσάντων ύπδ τούς στρατηγούς
Λέαγρον καί Σωφάνην. Πρδ δέ τοΰ μνήματος τούτου ύπήρχε στήλη παριστάνουσα
μαχομένους ιππείς, τδν Μελάνωπον καί τδν Μακάρτατον, οίτινες άπέθανον είς τά
σύνορα τής χώρας τών Ταναγραίων, μαχόμενοι εναντίον τών Λακεδαιμονίων καί τών
Βοιωτών.
’Επίσης έκεϊ πλησίον ύπήρχε καί τάφος Θεσσαλών ιππέων, έλθόντων πρδς βοή
θειαν τών ’Αθηναίων, δτε οί Λακεδαιμόνιοι ύπδ τδν βασιλέα Άρχίδαμον, είσέβαλον
είς τήν ’Αττικήν, ώς καί έτερος τάφος τοξοτών Κρητών.
Κατά τήν αυτήν περιγραφήν τοΰ Παυσανίου, έν τώ ’Έ ξω Κεραμεικώ ύπήρχε
καί δ τάφος τοΰ Κλεισθένους, καί έτερος ιππέων άποθανόντων κατά τήν αύτήν μά-
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χην, καθ’ ήν καί οί προμνημονευθέντες Θεσσαλοί, δηλαδή δ τάφος τών ’Αθηναίων
των φονευθέντων πρώτων κατά τδ πρώτον έτος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, τήν
ταφήν τών δποίων περιγράφει δ Θουκυδίδης, καθ’ ήν δ Περικλής έξεφώνησε κα'ι
τδν περίφημον έπιτάφιον λόγον, δν δ ιστορικός διέσωσεν άκέραιον έν τώ Β ' βιβλίω
τής «Ξυγγραφής» αύτοΰ. Ή περιγραφή τοΰ Θουκυδίδου έχει ως έξης :
«Έ ν δέ τψ αύτώ χειμώνι ’Αθηναίοι τψ πατρίψ νόμψ χρώμενοι δημοσία ταφάς
Ιποιήσαντο τών έν τψδε τψ πολέμφ πρώτων άποθανόντων τρόπψ τοιψδε, τά μέν
δστά προτίθενται τών άπογενομένων πρότριτα σκηνήν ποιήσαντες, καί έπιφέρει τώ
αύτοΰ έκαστος ήν τι βούληται’ έπειδάν δέ ή έκφορά ή, λάρνακας κυπαρισσίνας άγουσιν άμαξαι (δέκα) φυλής έκάστης μίαν" ένεστι δέ τά δστά ής έκαστος ήν φυλής,
μία δέ κλίνη κενή φέρεται έστρωμένη τών άφανών, οί άν μή εύρεθώσιν ές άναίρεσιν. Ξυνεκφέρει δέ δ βουλόμενος καί άστών καί ξένων, καί γυναίκες πάρεισιν αί
προσήκουσαι έπΐ τδν τάφον δλοφυρόμεναι.
Τιθέασιν οδν ές τδ δημόσιον σήμα, δ Ιστιν έπί τοΰ καλλίστου προαστίου τής
πόλεως καί αίεί έν αύτψ θάπτουσι τούς έκ τών πολέμων πλήν γε τούς έν Μαραθώνι"
έκείνων δέ διαπρεπή τήν άρετήν κρίναντες αύτοΰ καί τδν τάφον έποίησαν.
Έπειδάν δέ κρύψωσι γή, άνήρ ήρημένος υπό τής πόλεως δς άν γνώμη τε δοκή
μή άξύνετος είναι καί άξιώσει προήκη, λέγει έπ’ αύτοΐς έπαινον τδν πρέποντα- μετά
δέ τοΰτο άπέρχονται.
ΤΩδε μέν θάπτουσιν" καί διά παντδς τοΰ πολέμου, δπότε ξυμβαίη αύτοΐς, έχρώντο τψ νόμψ- έπί δ’ ούν τοΐς πρώτοις τοΐσδε Περικλής δ Ξανθίππου ήρέθη λέγειν.
Καί επειδή καιρός έλάμβανε, προελθών άπδ τοΰ σήματος έπί βήμα ύψηλδν πεποιημένον, δπως άκούοιτο ώς έπί πλεΐστον τοΰ δμίλου, έλεγε τοιάδε.
«Οί μέν (οδν) πολλοί τών ένθάδε ήδη είρηκότων έπαινοΰσι τδν προσθέντα τώ
νόμψ τδν λόγον τόνδε, ώς καλόν έπί τοΐς έκ τών πολέμων θαπτομένοις άγορεύεσθαι
αύτόν. Έμοί δέ άρκοΰν άν έδόκει είναι άνδρών άγαθών έργψ γενομένων έργψ καί
δηλοΰσθαι τάς τιμάς, οία καί νΰν περί τδν τάφον τόνδε δημοσία παρασκευασθέντα
δράτε, καί μή έν ένί άνδρί πολλών άρετάς κινδυνεύεσθαι εδ τε καί χείρον είπόντι
πιστευθήναι, χαλεπόν γάρ τδ μετρίως είπεΐν έν ώ μόλις καί ή δάκησις τής άληθείας βεβαιοΰται...».
"Ετερος τάφος άναφέρεται έν συνεχεία Κλεωναίων καί Ά ργείω ν έλθόντων εις
τήν ’Αττικήν, ώς καί δ τών πρδ τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας, τώ 488 π.Χ. πεσόντων
’Αθηναίων κατά τδν έναντίον τών Αίγινητών πόλεμον.
Ό τάφος οδτος είναι τδ άρχαιότερον τών έν τώ Δημοσίω σήματι μνημονευομένων κοινοταφίων, έν δέ τή έπ’ αύτοΰ έγειρομένη στήλη άνεγράφοντο μετά τών
έλευθέρων καί τά όνόματα τών δούλων, κατόπιν ψηφίσματος τοΰ δήμου τών ’Αθη
ναίων, τιμώντος τήν έν τώ πολέμω έπιδειχθεΐσαν έξαίρετον άνδρείαν αύτών.
Ό περιηγητής παρέρχεται ένταΰθα τά δνόματα διαφόρων μαχών, άναγεγραμμένων έν ταΐς στήλαις τών τάφων, πρδ τών δποίων διέρχεται, καί μνημονεύει έν
τή σειρά τής άφηγήσεως αύτοΰ τδν τάφον τών έν Όλύνθω τώ 349) 8 π.Χ. πεσόν
των, τδν τοΰ Μελησάνδρου, άποθανόντος έν τή άνω Καρία, τδν τών έναντίον τοΰ
Κασσάνδρου πολεμησάντων καί τών συμμαχησάντων πρδς τούς Άργείους έν τή μάχη
τής Τανάγρας, τή συναφθείση μεταξύ τών έτών 458 καί 455 π.Χ.
Μνημονεύει δέ εισέτι δ Παυσανίας καί τούς έξής τάφους: ’Απολλοδώρου άρχηγοΰ μισθοφόρων, φονευθέντος τώ 340 π.Χ., Ευβούλου υίοΰ τοΰ Σπινθάρου άντιπάλου τοΰ Δημοσθένους, τών φονευθέντων εις έπίθεσιν κατά τοΰ Λαχάρους, τών κατά
τής έν Πειραιεΐ έναντίον τών Μακεδόνων μάχην, τών περί τήν Κόρινθον τώ 394
π.Χ. πεσόντων, τδν έφ’ οδ ίστατο στήλη φέρουσα έπιγράμματα, άναφερόμενα είς
τούς άποθανόντας έν Εύβοια, έν Χίω, έπί τοΐς έσχάτοις τής ’Ασιανής χώρας καί έν
Σικελία, καί έτερον έπί τής στήλης τοΰ δποίου άνεγράφοντο τά δνόματα τών πε
σόντων περί τήν Θράκην, καί έν Μεγάροις, καί έν Σικελία πρδ τής ύπδ τδν στρατηγδν Δημοσθένην άποσταλείσης τώ 413 π.Χ. βοήθειας.
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Επίσης, έν τώ Δημοσίω σήματι είχον ταφή καί οί περί τον Ελλήσποντον ναυμαχήσαντες, καί οί έν Χαιρωνεία πολεμήσαντες εναντίον των Μακεδόνων, καί οί
μετά Κλέωνος Ικστρατεύσαντες είς Άμφίπολιν καί οί έν Δηλίω άποθανόντες, καί
οί μετά Λεωσθένους είς Θεσσαλίαν Ικστρατεύσαντες καί οί μετά τού Κίμωνος Ικπλεύσαντες είς Κύπρον, καί οί μετά Τολμίδου πεσόντες έν τή έν Κορωνεία μάχη
τώ 447) 6 π.Χ., καί άλλοι, έτι δέ μνημονεύονται έν τή αύτή περιγραφή, καί οί
τάφοι τού Κόνωνος καί τοΰ Τιμοθέου, τοΰ Ζήνωνος καί τοΰ Χρύσιππού, του ζω 
γράφου Νικίου, των τυραννοκτόνων 'Αρμοδίου καί Άριστογείτονος, τοΰ Εφιάλτου
τοΰ υίοΰ τοΰ Σοφωνίδου καί τοΰ ρήτορος Λυκούργου τοΰ υίοΰ τοΰ Λυκόφρονος.

Τό Δίπυλον καί ό προ αυτού άσκαφής χώρος ό καλύπτων τήν πρός Άκαδήμειαν οδόν'
τό παρ’ αύτό διακρινόμενον επαρμα είναι ή έκεΐθεν διερχομένη υπόνομος, οΐ δέ έν τώ
κέντρω τής είκόνος οίκίσκοι, έ'χουσιν άνεγερθή έπί τής 6 >οΰ καί τών έκατέρωθεν αύ
τή ς τάφων τών επιφανών άνδρών, καί άναμένουσι τήν κατεδάφισιν πρός άποκάλυψιν
τοΰ «Δημοσίου σήματος», ή πρός πλήρη αυτού έξαφάνισιν καί άνέγερσιν έπί τοΰ
αυτού χώρου νέων πολυκατοικιών.

Πλήν τής έκτενοΰς καί γενικής τοΰ Παυσανίου περιγραφής τοΰ Δημοσίου σή
ματος, άναφέρονται υπό άλλων συγγραφέων σποραδικώς καί άλλοι τάφοι ύπάρχοντες έν αύτώ, άλλ’ έκ τών πολυαρίθμων καί έπισημοτάτων τούτων μνημείων, τών
ευρισκομένων έν τή δδώ, περί ής δύναται νά λεχθή, δτι άποτελεΐ τον ίστορικώτερον
καί ίερώτερον τόπον συμπάσης τής άνθρωπίνης ιστορίας, όλίγιστα μόνον ίχνη έχουσιν έλθει μέχρι τοΰδε είς φώς, τά δέ λοιπά, άν μή καταβληθή από τοΰδε έντονος
προσπάθεια, διατρέχουσι τόν έσχατον κίνδυνον, άπό ημέρας είς ήμέραν, καταστρο
φής καί πλήρους έξαφανισμοΰ.
Έ κ τών άποκαλυφθέντων ιχνών, έν πρώτοις είναι τό Δίπυλον, τό όποιον Απο
τελεί άσφαλέστερον σημεΐον έκκινήσεως διά τήν άναζήτησιν τής εξ αύτοΰ άρχομένης έπισημοτάτης όδοΰ. Τοΰτο άπεκαλύφθη κατά τάς έν έτει 1873 άνασκαφάς τής
έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, έντεΰθεν τής όδοΰ Πειραιώς, έντός τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου τοΰ Κεραμεικοΰ, πλησίον τής έκκλησίας τής 'Αγίας Τριάδος. Ή
πύλη μετά τών άνηκόντων είς αυτήν καλύπτει έπιφάνειαν 1800 τετραγωνικών μέ
τρων" μεταξύ τών τειχών περιέχεται αύλική πύλη μήκους 41,61 μ. καί πλάτους
22,16 μ., είς δέ τό μέσον ύψοΰται κυλινδρικός μαρμάρινος βωμός άφιερωμένος είς
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χδν Έρκεΐον Δία, χδν προσχάχην δηλαδή χών έρκών, ήχοι χών χειχών καί περιβό
λων, είς χόν Προπύλαιον Έρμήν, χόν πρό χών πυλών λαχρευόμενον καί εις χόν ήρωα
Άκάμανχα, χόν έπώνυμον χής Άκαμανχίδος φυλής, είς χήν οποίαν άνήκεν δ δήμος
Κεραμεικός, χοΰ όποιου άπεχέλει χμήμα, χόν «’Έ ξω Κεραμεικόν», χό Δημόσιον σήμα.
Άρισχερά χώ έξερχομένω χοΰ Διπύλου, Ιν επαφή πρός χήν έξωχερικήν δψιν
χοΰ χείχους, άπεκαλύφθη καχά χάς αύχάς άνασκαφάς χής ’Αρχαιολογικής Έχαιρείας
μαρμαρίνη σχήλη, έν χή αρχαία αύχής θέσει, φέρουσα έπ’ άμφοχέρων χών πλαχειών
πλευρών αύχής χήν έπιγραφήν «όρος Κεραμεικοΰ» (ήχοι δρόσημον χοΰ Κεραμεικ οΰ)' δμοίως, είς χήν άνχίσχοιχον χοΰ δροσήμου τούτου θέσιν, επί χής έχέρας πλευ
ράς χής εξόδου χοΰ Διπύλου, άνευρέθη καχά χάς προμνημονευθείσας άνασκαφας, ή
πωρίνη βάσις ένχδς χής όποιας σώζεχαι είσέχι περιμολυβδοχοημένον χδ καχώχαχον
χμήμα χοΰ μή περισωθένχος παρομοίου δροσήμου. Ή μεχαξύ χών δύο χούχων δροσήμων άπόσχασις είναι 40 μέχρων, καί έξ αύχοΰ συνάγεχαι, όχι χόσον ήχο καί χό Ελεύ
θερον πλάχος χής δδοΰ, ήχοι χοΰ Δημοσίου σήμαχος, άπδ χής εξόδου χοΰ Διπύλου, έν
θα εύρέθη καί σώζεχαι μέχρι χής εισόδου χής ’Ακαδημίας, χής σχημαχιζομένης έπί
χοΰ περιβόλου αύχής, χοΰ παροιμιώδους 'Ιππάρχου χειχίου.
ΙΙλήν χοΰ Διπύλου καί χών μνημονευθένχων όροσήμων, χώ 1896, άνεσκάφη
καί χμήμα χής δδοΰ, είς πλάχος 11 μέχρων, είς άπόσχασιν διακοσίων μέχρων άπδ
χοΰ Διπύλου, μεχαξύ χών δδών Πλαχαιών καί Σαλαμΐνος, όπερ όμως έκαλύφθη έκ
νέου.
Επίσης άνεσκάφη χώ 1930, καί σώζεχαι ένχδς χοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου χοΰ
Κεραμεικοΰ, είς πλήρης χάφος, εύρισκόμενος είς ήν θέσιν άπεκαλύφθη καί δεύχερος άκέραιος όρος Κεραμεικοΰ, καθ’ όλα όμοιος καί είς έπέκχασιν χοΰ πρώχου. Ό
χάφος οΰχος, δ μόνος μέχρι χοΰδε άποκεκαλυμμένος έκ χοΰ Δημοσίου σήμαχος, άνήκει είς χούς έν Πειραιεΐ χώ 403 π.Χ. άποθανόνχας Λακεδαιμονίους χούς πολεμήσανχας ύπέρ χών δλιγαρχικών ένανχίον χών ύπδ χδν Θρασύβουλον καχελθόνχων άπδ
Φυλής ’Αθηναίων δημοκραχικών. Δέν άναφέρεχαι δέ ύπδ χοΰ Παυσανίου, άλλ’ ύπδ
χοΰ Ξενοφώνχος έν χοις Έλληνικοΐς, διά χών εξής: «Ένχαΰθα καί άποθνήσκει Χαίρων χε καί Θίβρακος, .άμφω πολεμάρχω καί Αακράχης δ δλυμπιονίκης καί άλλοι
οι χεθαμμένοι Λακεδαιμονίων πρδ χών πυλών έν Κεραμεικφ».
Πράγμαχι δέ, άνευρεθεΐσα έπιγραφή φέρει έκ δεξιών προς άρισχερά καί καχά
χδ Λακωνικόν άλφάβηχον γεγραμμένα χά όνόμαχα Θ ί β ρ α κ ο ς π ο λ έ μ α ρ χ ο ς ,
Χαίρων
πολέμαρχος,
καί ίχνος χοΰ πρώχου γράμμαχος χοΰ δνόμαχος
Λ (ακράχης), έν χώ μεχαξύ δέ χών δύο δνομάχων σχημαχιζομένω κενώ διακρίνονχαι
δύο μεγαλύχερα γράμμαχα, Λ καί A , axtva λίαν εύσχόχως συνεπληρώθησαν Λα (κεδαιμόνιοι). Διά χής συμπληρώσεως χαύχης χά όνόμαχα χών έπί χής έπιγραφής άναγραφομένων ύπελογίσθησαν είς 13 ή 14, δνχως δέ 13 σκελεχοί άνευρέθησαν ένχδς
χοΰ άνασκαφένχος μνήμαχος, έξ ών χρεϊς έν χώ μέσω είχον χαφή έπιμελέσχερον,
άσφαλώς οι άνήκονχες είς χούς χρεϊς δνομασχί ύπδ χοΰ Ξενοφώνχος άναφερομένους.
’Επίσης έχει άνασκαφή, όλίγον περαιχέρω, καί χδ ήμισυ έχέρου μεγάλου δη- '
μοσίου χάφου, παρά χδν όποιον ίσχαχαι, καχά χώραν έπίσης, καί τρίτος άκέραιος
όρος Κεραμεικοΰ. Τδ έχερον όμως ήμισυ χοΰ μνήμαχος τούτου δέν άνεσκάφη, διόχι
καλύπχεχαι ύπδ χοΰ πεζοδρομίου χής δδοΰ Πειραιώς καί ένεκα τούτου δέν καχέσχη
δυναχή ή μεχά βεβαιόχηχος άναγνώρισις αύχοΰ. Έσχάχως μάλισχα έκχίσθη άναλημμαχικδς χοΐχος πρδς ύποσχήριξιν χοΰ πεζοδρομίου, άνχί νά άνασκαφή χδ μικρδν
χοΰχο χμήμα αύχοΰ.
Πλήν χών άνωχέρω άποκεκαλυμμένων, καί καχά χώραν κειμένων μνημείων,
εύρέθησαν καχά καιρούς έκ χύχης καί άλλα, ιδία έπιγραφαί καί άνάγλυφα, προερ
χόμενα έκ μνημείων χής δδοΰ χαύχης, χοΰ Δημοσίου σήμαχος. Καί έκ μέν χοΰ ίεροΰ
χής Άρίσχης καί Καλλίσχης προέρχονχαι δύο χιμηχικά ψηφίσμαχα, άναθημαχικαί
έπιγραφαί καί άνάγλυφον παρισχάνον χήν θεάν, έχι δέ γωνία άρχαίου οϊκοδομήμαχος έν δδώ Πλαχαιών 11, χαυχισθένχος ύπδ χοΰ έπιβλέψανχος χώ 1922 πρδς αύχδ
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to ιερόν τής Άρτέμιδος Ά ρίστης καί Καλλίστης, άλλα τά ερείπια ταΰτα έκαλύφθησαν έκ νέου καί επ’ αύτών άνηγέρθη οικία.
Έ κ δέ των άνευρεθεισών έπιγραφών των προερχομένων έκ τών δημοσίων τά
φων, άλλαι μέν είναι άπλοι κατάλογοι δνομάτων φονευθέντων έν πολέμοις, άναγεγραμμένων κατά φυλάς, έφ’ απλών μαρμάρινων στηλών ή μετ' άναγλύφων παρα
στάσεων, άλλαι δέ σώζουσι καί έμμετρα έπιγράμματα, μεταξύ τών δποίων καί τινα
έξοχου ποιητικής δυνάμεως, έργα διασήμων ποιητών τής άρχαιότητος. Έπιγράμ
ματα έπίσης, έργα τοΰ Σιμωνίδου, τοΰ Εύριπίδου καί άλλων, προερχόμενα έκ τοΰ
Δημοσίου σήματος μή εύρεθέντα είσετι, διέσωσαν καί οί άρχαΐοι συγγραφείς, ως
π.χ. τδ εις τούς μετά Κίμωνος έν Εόρυμέδοντι άριστεύσαντας τώ 469) 8 ή 465) 4
π.Χ., τοΰ Σιμωνίδου, διασωθέν έν τή Παλατίνη 'Ανθολογία (V II 258, 105 Bergk4) :
οΐδε παρ’ Εύρυμέδοντά ποτ’ άγλαδν ώλεσαν ήβην
μαρνάμενοι Μήδων τοξοφόρων προμάχοις
αίχμηταί, πεζοί τε καί ώκυπόρων έπί νηών'
κάλλιστον δ’ άρετής μνήμ’ έλιπον φθίμενοι.
Έπίσης, έν σωζομένη έν άρίστη καταστάσει στήλη, άποκειμένη νϋν έν τώ Έ πιγραφικώ Μουσείω, είναι άναγεγραμμένα κατά φυλάς τά δνόματα τών πεσόντων
έν Χερρονήσω καί έν Βυζαντίω τώ 440) 39 π.Χ. ( I G I8 9 4 4 ), καί έν τέλει τδ
έλεγεΐον :
Ιιοίδε παρ’ Ιιελλέσποντον άπόλεσαν άγλαδν Πέβεν
βαρνάμενοι, σφετέραν δ’ εύκλέϊσαμ πατρίδα,
Ιιόστ’ έχθρδς στενάχεμ πολέμο θέρος έκκομίσαντας,
αύτοΐς δ’ άθάνατον μνεμ’ άρετες έθεσαν.
Καί άλλα έπιγράμματα έν λίθοις καί κατάλογοι δνομάτων, έκ τοΰ Δημοσίου
σήματος, άποκείμενα έν Μουσείοις έντδς καί έκτδς τής Ελλάδος, έχουσιν εύρεθή
μέχρι τοΰδε. Μεταξύ δέ τών τελευταίων χρονικώς εύρημάτων τής τάξεως ταύτης,
είναι καί δκτάστιχον έπίγραμμα γεγραμμένον έπί τριών έπιμήκων μεγάλων λίθων,
εύρεθέντων τώ 1929 έκ τύχης έν δδώ Διπύλου, παρά τήν πλατείαν Κουμουνδούρου,
άποκειμένων νΰν έν τώ Έπιγραφικώ Μουσείω.
Τδ έπίγραμμα τοΰτο, άπησχόλησε τούς έρμηνευτάς έπί πολύ, καί άπασχολεΐ
αύτούς εισέτι’ έχει δέ ώς έξής :
1
3
5
7

Τλήμονες, οίον άγώνα μάχης τελέσαντες άέλπτως,
ψυχάς δαιμόνιους ώλέσατ’ έμ πολέμφ'
ού κατά δυσμενέων άνδρών σθένος, άλλά τις ύμάς
ήμιθέων, θείαν είσοδον άντιάσας,
έβλαψεν' πρόφρων (άγαγών δ) δε δύσμαχον άγραν
έχθροΐς θηρεύσας (πάντα τέ γ ’ ) ύμετέρω
σύν κακψ έξετέλεσσε' βροτοΐσι δέ πάσι τδ λοιπδν
φράζεσθαι λογιών πιστδν έθηκε τέλος.

Ή τοι, έν μεταφράσει :
Ταλαίπωροι! Όποιον άξιοθαύμαστον πολεμικδν άγώνα διεξαγαγόντες έχάσατε
άνελπίστως εις τδν πόλεμον τάς μεγαλόφρονας ψυχάς σας!
Ό χ ι ένεκα τής ύπερτέρας δυνάμεως τών έχθρών σας, άλλά διότι κάποιος έκ
τών ήμιθέων σάς έβλαψεν, άφοΰ άντίκρυσε θείαν έπέμβασιν Προθύμως δηλαδή δ
ήμίθεος ούτος, άφοΰ έθήρευσε τήν δυσκατάβλητον άγραν, προσεκόμισεν αυτήν εις
ευνοϊκήν θέσιν διά τούς έχθρούς σας- πάντα δέ, αύτδς τουλάχιστον, έξετέλεσε πρδς
τδ ίδικόν σας κακόν' έφ’ έξής δέ θά διακηρύσσεται εις πάντας τούς άνθρώπους ή
άσφαλής (καί άναπότρεπτος) έκτέλεσις τών μαντευμάτων.
Τδ έπίγραμμα τοΰτο, ύπδ μέν τών πρώτων έκδοτών καί άλλων μετ’ αύτούς
έθεωρήθη ώς άνήκον εις τούς άποθανόντας έν Κορωνεία τώ 447) 6 π.Χ. ’Αθηναίους
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ύπδ τόν στρατηγόν Τολμίδην, καί δτι τοΰτο είναι ποίημα τοΰ Σοφοκλέους. Τ π ό
άλλων §έ, άντικρουσάντων τούτους, άνήχθη τό έπίγραμμα είς τήν εν Σικελία τω
412 π.Χ. έπισυμβάσαν πανωλεθρίαν των ’Αθηναίων, καί άπεδόθη είς τόν Ευριπίδην, δστις συνδέεται πολλαχώς προς τήν συμφοράν ταύτην.
Είναι καί άλλα τα έκ τοΰ Δημοσίου σήματος προερχόμενα έπιγεγραμμένα μνη
μεία, άτινα παραλείπω Ιν τώ παρόντι, ϊνα μή καταπονήσω ύμάς, καί άπομακρυνθώ
τοΰ κυρίου στόχου.
Έ ν τώ Δημοσίω σήματι, πρό έκάστου νεοσκαφοΰς τάφου συνήγετο τό πλήθος
των παρακολουθούντων τήν Ικφοράν καί τήν ταφήν των έν πολέμω άποθανόντων,
καί άνήρ έκλεγόμενος ύπό τής πόλεως, μεταξύ των διαπρεπεστέρων κατά τε τό
αξίωμα καί τήν προσωπικήν άξίαν, έξεφώνει άπό τίνος προχείρου βήματος, έπιτάφιον λόγον, οΰτινος κύριον συνήθως θέμα ήτο ό έπαινος των νεκρών, οί όποιοι χάριν
αύτήςέθυσίασαν τήν ζωήν των, έτι δέ δ φρονηματισμός τών ζώντων καί ή παρηγο
ριά τών πενθούντων συγγενών.
Τοιούτου είδους έπιταφίους λόγους, άναφέρονται έκφωνήσαντες, πρώτος μέν ό
’Αριστείδης είς τούς άποθανόντας έν Πλαταιαΐς, δ Περικλής πρό τοΰ τάφου τών έν
Σάμω πεσόντων, καί πάλιν δ αύτός, είς τούς άποθανόντας τό πρώτον έτος τοΰ Ηελοποννησιακοΰ πολέμου, δ διασωθείς παρά Θουκυδίδη καί άποτελών τό κράτιστον
ύπόδειγμα τών τοιούτων έπιταφίων λόγων, ύμνον τής ’Αθηναίων πολιτείας άπαράμιλλον καί έν τών ύψιπεστέρων καί ούσιαστικωτέρων λογοτεχνικών δημιουργημά
των τής άνθρωπίνης διανοίας. Επίσης καί δ Γοργίας καί δ Λυσίας καί ό Δημοσθέ
νης καί δ Υπερείδης φέρονται λόγους έπιταφίους έκφωνήσαντες, καί ή ’Ασπασία
έτερον παρασκευάσασα, ώς έμφανίζεται λέγων δ Σωκράτης έν τώ Μενεξένω τοΰ
Πλάτωνος.
Διάφορος προς τήν πάνδημον ταύτην τελετήν τής ταφής τών νεκρών, ήτις έτελεΐτο δσάκις ύπήρχον νεκροί έκ τίνος μάχης, ήτο ή έτησία έορτή τών ’Ε π ι τ α 
φ ί ω ν , καθ’ ήν έν τή εύρεία λεωφόρω τοΰ Δημοσίου σήματος — άπό Διπύλου μέ
χρι ’Ακαδημίας — έτελοΰντο άγώνες, κυρίως μέν λαμπαδηδρομίας κατά τάς δποίας
ό δρομεύς ώφειλε νά άνάψη τήν δάδα άπό τοΰ έν ’Ακαδημία βωμοΰ τοΰ πυρφόρου
Προμηθέως καί τρέχων νά φέρη ταύτην άνημμένην μέχρι τοΰ Διπύλου. ’Εάν έν τώ
μεταξύ, είς τό διάστημα δηλαδή τών 1100 περίπου μέτρων τής διαδρομής, ή δάς
έσβέννυτο, ό δρομεύς άπεσύρετο τοΰ άγώνος. ’Επίσης έτελοΰντο κατά τά Έ π ι τ άφ ι α καί ίπποδρομίαι καί διάφορα άλλα άγωνίσματα. Κατά τήν αυτήν έορτήν έξεφώνει έπιτάφιον λόγον δ Ικάστοτε πολέμαρχος, «κατά τόν βόθρον τόν έν Ά καδημείφ... ένθα τοΐς ήρωσιν... τό πάτριον έναγίζουσιν» (Ήλιοδ. Αίθιοπ. Α ' 1 7 ,4 ).
“Ενεκα τοΰ έξαιρετικοΰ πλάτους τής δδοΰ ταύτης έν άρχή, δπερ άνήρχετο ώς
έλέχθη είς 40 μέτρα, ύπέθεσεν δ Briickner, ότι οί τάφοι τών ήρώων δέν ήσαν έκατέρωθεν μόνον, άλλά καί έν τώ μέσω αυτής, ώστε νά προσδίδεται είς τήν δδόν δψις
στίβου, περί τόν όποιον έτελοΰντο τά διάφορα άγωνίσματα ίδια αί ίπποδρομίαι καί
αί λαμπαδηδρομίαν Ή γνώμη δμως αΰτη τοΰ Briickner δέν φαίνεται νά ευσταθή.
“Εθιξα άκρω μόνον δακτύλω, μάλλον, ή έσκιαγράφησα, ώς έν άρχή ύπεσχέθην, διά τών άσθενών μου δυνάμεων τό μέγα τοΰτο θέμα τοΰ Δημοσίου σήματος, ού
μόνον διότι έθεώρησα ώς άμέσως συνδεόμενον πρός τήν άναζήτησιν καί τήν έρευναν
τών πηγών τής Ελληνικής ιστορίας, καί ώς έκ τούτου δυνάμενον νά άποτελέση
άντικείμενον μιας εισαγωγικής άνακοινώσεως έν τώ έπιλέκτω πνευματικώ κύκλω
τών προσελθόντων έν τήδε τή πρώτη δημοσία συνεδρία τής ήμετέρας Ελληνικής
Εταιρείας Ιστορικών ’Ερευνών, άλλά καί έν τή πεποιθήσει, δτι τό θέμα τοΰτο καί
ή προαγωγή αύτοΰ πρός άποκάλυψιν τής δδοΰ δύναται νά καταστή καί θεμελιώδης
ίσως τής Εταιρείας έπιδίωξις.
Διότι, πλήν τοΰ έλαχίστου περιγραφέντος τμήματος τής άριστεράς παρειάς τής
δδοΰ ταύτης, τοΰ περιλαμβάνοντος ένα μόνον Ιστορικόν τάφον καί τά τρία κατά χώ 
ραν ίστάμενα δρόσημα Κεραμεικοΰ, τό υπόλοιπον τμήμα αύτής καλύπτεται είσέτι
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ύπό τάς νΰν δδούς Πλαταιών καί Σαλαμίνας, διαποτίζεται υπό διερχομένης ύπονόμου μεγάλου διαμετρήματος, καί δπερ σπουδαιάτερον, ήδη διατρέχει τόν κίνδυνον
πλήρους έξαφανίσεως έκ τής από στιγμής εις στιγμήν έπαπειλουμένης κατεδαφισεως των ταπεινών οίκίσκων των προμνημονευθεισών οδών καί τής Ικσκαφής τιον
οικοπέδων διά τών συγχρόνων μηχανικών έκσκαφέων, πρός διάνοιξιν θεμελίων καί
άνέγερσιν έπ’ αυτών πολυωρόφων πολυκατοικιών.
"Οθεν προκύπτει Ιπιτακτική ή άνάγκη, καί ιερόν τό καθήκον παντός τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, Ιδία δ’ ήμών τών Ελλήνων, πρός τε τους ιερούς νεκρούς, ών
τά όστά καλύπτονται είσέτι φιλοστοργίας ύπό τής ’ Αττικής γής, άλλα καί πρός διατήρησιν, έξακολούθησιν καί άνάπτυξιν τών αιωνίων ιδανικών έφ’ ών στηρίζεται
ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης, καί ών έγένοντο δημιουργοί καί διδάσκαλοι ούτοι,
νά άποκαθαρθή ή όδός άπό τών εύτελών οίκίσκων καί τών ύπονόμων, νά προστατευθή αντί πάσης θυσίας καί νά άποφευχθή ή έπαπειλουμένη καί έπί θύραις κατα
στροφή αύτής, καί διά συστηματικής μ,ελέτης καί σκαφής, νά άποκαλυφθώσιν οί
τάφοι μετά τών πολυαρίθμων Ινεπιγράφων στηλών, έν αίς πλήν άλλων, καί έπιγράμματα μεγάλων ποιητών θά άναγράφωνται, μάχαι Άγνωστοι θά άναφέρωνται
καί πρόσωπα ένδοξα καί άλλα ών τά δνόματα έλησμονήθησαν, θά καταστώσι καί
πάλιν γνωστά.
Καί θά πρόκεινται οί τάφοι ούτοι διδάγματα τοϊς έπιγιγνομένοις πρός διαιώνισιν τών υψηλών ιδανικών, ών οί Ιν τώ Δημοσία) σήματι κείμενοι νεκροί ύπήρξαν
δημιουργοί, πιστοί μέχρι θανάτου εις αυτά, καί άριστοι τούτων ύπεοασπισταί καί
διδάσκαλοι τοΰ καλώς άποθνήσκειν ύπέρ πάσης εύγενοΰς ιδέας καί δη καί ύπέρ τής
εύγενεστάτης πασών, ο'ία είναι ή πρός τήν ελευθερίαν καί τό μεγαλεΐον τής πατρίδος.
Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΟΣΘΕΝ ΕΝ ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΟΥ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,, ΦΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡιΚΩΝ ΕΡΕΥΝΟΝ,,
Έ δοξε τοΐς έταίροις τής Ελληνικής Εταιρείας 'Ιστορικών Ερευνών' έπειδή
τό Δημόσιον σήμα ήν έν ταΐς άρχαίαις Άθήναις τό κάλλιστον προάστιον, πάλαι τε
δέ καί νΰν είσιν έν αύτώ οί τάφοι καί τά έπιτύμβια μνημεία τών έπιφανών τής πόλεως άνδρών, Σόλωνός τε καί Περικλεούς καί Θρασυβούλου καί Χαβρίου καί Φορ
μίωνος, καί 'Αρμοδίου καί Άριστογείτονος, καί Κλεισθένους καί Λυκούργου τοΰ
ρήτορος καί Εφιάλτου τοΰ Σοφωνίδου, Κόνωνός τε καί Τιμοθέου καί άλλων άνδρών
έπιφανών, ετι δέ μνήματα πάσι Άθηναίοις όπόσοις άποθανεΐν συνέπεσεν εν τε ναυμαχίαις καί έν μάχαις πεζαΐς πλήν δσοι Μαραθώνι αύτών ήγωνίσαντο, καί έπειδή
τό Δημόσιον σήμα, κεκαλυμμένον άπ’ αιώνων καί άσκαφές, κίνδυνον ήδη κινδυ
νεύει μέγαν άνοικοδομηθήναι καί έξαφανισθήναι έκ βάθρων παντελώς, δπερ τοΐς
νΰν Έ λλησι πάσι καί τή πατρίδι ήμών προσάψεται στίγμα ές άεί, ύπέρ παν άλλο
προσαφθέν ποτέ βαρβάροις λαοΐς διακριθεΐσιν έπί καταστροφή ευκλεών μνημείων
τής τέχνης καί τοΰ πολιτισμοΰ, είσηγεΐσθαι τήν Ελληνικήν Εταιρείαν 'Ιστορικών
’Ερευνών, τό μέν νόμω προστατεΰσαι τό Δημόσιον σήμα τήν Ελληνικήν Πολιτείαν,
τό δέ άναζητήσαι καί άνευρεΐν τό δέον άνάλωμα είς άπαλλοτρίωσιν τοΰ Εεροΰ χώ 
ρου καί άνασκαφήν, έρανικώς, έν τε τή Έλλάδι καί πάσι τοΐς έθνεσι τοΐς τής παιδεύσεως μετέχουσι τής Ελληνικής, ϊνα καί οί νΰν ζώντες, τή τε φύσει καί τή παι
δεύσει δντες καί καλούμενοι “Ελληνες καί οί Έλληνίζοντες πάντες οί άπανταχοΰ,
φαίνωνται τών ένδόξων τής ήμερώσεως τοΰ έμφρονος άνθρώπου τιμαλφών μνημείων
κηδόμενοι καί τής ίεράς πνευματικής ήθικής τε καί πολιτιστικής καθόλου παρακα
ταθήκης άκοίμητοι φύλακες καί ύπερασπισταί. Άνειπεΐν δέ τόδε τό ψήφισμα έν τή
πρώτη τής Ελληνικής Εταιρείας 'Ιστορικών ’Ερευνών δημοσία πανηγυρική συνε
δρία, μηνός ’ Ιανουάριου Εσταμένου έβδόμη, έτους έκτου έπί έθηκοστοΰ έπί ένακοσιοστοΰ καί χιλιοστοΰ.
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ
'Υπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤ Α Μ Α Τ Η

τις περισσότερες φορές νά γράφουμε για ταξίδια μακρυνά, για
Σ ΥΜΒΑΙΝΕΙ
τόπους άπομακρυσμένους καί ν’ άγνοοΰμε τις θεσπέσιες ομορφιές πού βρίσκον
ται κοντά μας, μια καί δυό ώρες έξω άπ’ τήν ’Αθήνα. Ή έξήγηση γνωστή: «Γλαύκα
στήν ’Αθήνα θά φέρης μέ τδ νά περιγράψης τά γνωστά, τά πασίγνωστα, αυτά πού
δλοι ξέρουμε άφοΰ βρίσκονται μέσα στά πόδια μας»! σοΰ λένε οί πρωτευουσιάνοι.
Εύτυχώς πού τδ ταξιδιωτικδ χρονικδ δέν άπευθύνεται μονάχα ατούς ’Αθηναί
ους, και άπ’ αυτούς ατούς έλάχιστους εκείνους πού είδαν μέ τά μάτια τής ψυχής των
μιά κοντινή ομορφιά. Απευθύνεται στήν ευρύτατη ελληνική μάζα, απευθύνεται, άν
μπορή, στδ παγκόσμιο κοινό. Γιατί άπ’ αυτούς, τδ μεγάλο έλληνικδ κοινδ πού διακινεΐται μέ τόση άνεση καί τόσα μέσα σήμερα, καί τδ άλλο, τδ παγκόσμιο κοινό,
πού πλημμυρίζει κατά εκατοντάδες χιλιάδες τδν τόπο μας, έχει άνάγκη δ τουρι
σμός μας. Καί γιατί άπ’ αυτούς, τούς "Ελληνες καί ξένους, πού δ καθένας των περι
κλείει καί κάποιον Όδυσσέα μέσα του, τδ πνεύμα τού ταξιδιού καί τής περιηγήσεως
παίρνει νέα ζωή καί άποκτά Ιντελώς καινούργια φτερά.
*
* *
Ο Μ ΑΣΤΕ Αύγουστο στδ Λουτράκι, ένα χώρο πού άπέχει 86 χιλμ.
Β ΡΙΣΚ
άπδ τήν ’Αθήνα μέ τδν παλαιδ δρόμο καί έχει ζωή λουτροπόλεως πάνω άπδ
εκατό χρόνια. Τδ 1860, κάποιος πού έπασχε άπδ ρευματισμούς, άνεζήτησε τυχαία
νά βελτίωση τούς πόνους του στά ζεστά νερά πού άνέβλυζαν εδώ, εντελώς άχρησιμοποίητα έως τότε. Είδε νά θεραπεύεται λοιπόν δ δυστυχής καί έγινε δ καλύτερος
διαφημιστής τών θεραπευτικών ιδιοτήτων τών νερών, πράγμα πού έκαμε τούς κα
τοίκους τών γύρω χωριών νά έλθουν καί νά χτίσουν, κοντά στις πηγές, ένα ξύλινο
συγκρότημα μέ δέκα διαμερίσματα.
Ευτύχημα είναι πού δέν μάς έφερε έδώ καμμιά «ψαμμίασις», καμμιά «λιθίασις
τών ούροφόρων δδών» καί τίποτε άρθριτικά! Είμαστε νέοι άκόμα γι’ αύτές τις...
πολυτέλειες. Νά δμως πού, χωρίς νά βρισκώμαστε σέ μιά άπ’ αύτές τις κατηγορίες
νοιώθουμε, άπδ τήν δεύτερη κιόλας ήμέρα τής έδώ παραμονής μας, κάποια ιδιαί
τερη διουρητική έπενέργεια τών νερών στδν δργανισμό μας, κάποια ιδιαίτερη δρά
ση στή λειτουργία τού στομάχου. Αίτια σέ αυτά δλα τά νερά τού Λουτρακιού, καί
ίκεΐνα μέ τήν υφάλμυρη γεύση καί τήν ύψηλή κάπως θερμοκρασία πού άπευθύνονται ατούς άσθενεΐς. Μά δλα, καί τά όλιγομεταλλικά καί τά χλωρονατριούχα νερά
τού Λουτρακιού, άποτελοΰν άριστο μέσον γιά νά προκληθή «αϋξησις τής διουρήσεως
ύδρική καί άλατοΰχος — καί νά έπιτευχθή σοβαρά άπόπλυσις τού δργανισμοϋ
καί ιδιαιτέρως άπόπλυσις τών ούροφόρων δδών καί τής νεφρικής πυέλου, τού ου
ρητήρας καί τής κύστεως καί νά έπέλθη άπαλλαγή των άπδ προϊόντα τής άνταλλυ»
Ρής τής ύλης», δπως μάς τονίζει δ γιατρός τής συντροφιάς κάποιο βράδυ.
”Α ς σημειώσουμε, μιά καί άσχοληθήκαμε μέ τις ευεργετικές ιδιότητες τα>.
« ρ ώ ν τού Λουτρακιού, δτι τά νερά τής Κρατικής πηγής καί τά άλλα τής πηγη„
<οΰ κεντρικού λουτροθεραπευτηρίου, έμφανίζουν καί κάποια ραδιενέργεια, συγκ<*
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κριμένα 11,4 μονάδες Marche τής Κρατικής πηγής καί 10,39 μονάδες Marche τη*
πηγής τοΟ κεντρικού λουτροθεραπευτηρίου.
Ά λ λ α δεν άνακαλύψαμε έμεΐς πρώτοι τδ Λουτράκι στδν έφετεινδ Αύγουστο.
Ούτε καί Ικεϊνος δ ταλαιπωρημένος άπδ τούς ρευματισμούς του χωρικός τοΟ I860
τό άνεκάλυψε πρώτος. ΤΞταν τδ Λουτράκι πασίγνωστο καί στή όαύειά αρχαιότητα
λόγω τών ιαματικών του πηγών, δπως τουλάχιστον μάς πληροφορούν τά «Ίϋλληνικα» τού Ξενοφώντος. Στδν Κορινθιακδ πόλεμο (395— 387 π .Χ .), δ βασιλεύς rvyr/οικαος Β ' τών Λακεδαιμονίων ένώ έβάδιζε να καταλάβη την Περαία (Περαχωρι*,,
έστρατοπέδευσε Ιδώ στδ Λουτράκι, τά «Θερμά» δπως άπεκαλεΐτο τότε εξ αίτιας κ » ,
ιαματικών του πηγών. Αυτό περιγράφει δ Ξενοφών καί αυτό πιστοποιεί δταν λέγη:
«Α γησίλαος μέν κατά τά Θερμά παρήει, μόραν δέ κατά τδ άκρότατον άνεβίβασεν.
’Ήδη δ’ έκπεπερακότος καί αυτού τά Θερμά είς τδ Πλατύ τού Λεχαίου...».
Οί αρχαίοι μας, λοιπόν, τδ άνεκάλυψαν καί τδ έγνώριζαν καλά τδ Λουτράκι,
φαίνεται. Μάλιστα έδώ, στους πρόποδες τού Κρομμυωνιακοΰ· όρους είχαν κτίσει καί
τδ ίερδ τού Πυθίου ’Απόλλωνος, πού εχρησίμευε γιά τούς προσερχομένους στά λου
τρά. Πέρασαν άπδ τότε πολλές έκατοντάδες αιώνων, οί τρικυμίες τού Γένους τδ
Ιθεσαν στήν άφάνεια τδ Λουτράκι καί νά, πού τδ 1860 άνακαλύπτεται Ικ νέου άπδ
τδν ρευματοπαθή πού γιατρεύθηκε στά νερά του. ’Έχτισαν τότε οί γύρω χωρικοί τό
ξύλινο οίκίσκο μέ τά δέκα διαμερίσματα στις πηγές, καί λίγο άργότερα έχτισε καί
δ Δήμος Λουτρακιού τούς πρώτους λουτήρες. Σ ’ αύτούς τούς λουτήρες άρχισαν νά
συρρέουν τά πλήθη τών άσθενών, πού ύπεβάλλοντο σέ λουτροθεραπεία καί ταυτό
χρονα έπιναν άπδ τά νερά τών πηγών. Μέ τδν καιρό τά πλήθη έπολλαπλασιάζονταν
καί μαζί μ’ αύτά έπολλαπλασιάζονταν καί οί λουτρικές έγκαταστάσεις, τά σπίτια,
τά ξενοδοχεία.
Ά ρχισαν άπδ τών πρώτων έτών καί οί άναλύσεις καί οί φυσικοχημικές έξετάσεις τών νερών, μέ πρώτη έκείνη τού καθηγητοΰ Ζ. Λάνδερερ στά 1866, ύστερα
τήν άλλη τού καθηγητού Περσδν στά 1879, κατόπιν έκεΐνες τών καθηγητών Χρηστομάνου καί Δαμβέργη στά 1898, τού Κ . Ζέγκελη καί τού Γ. Ματθαιοπούλου στά
1922, τού Ε. Εμμανουήλ στά 1926, τού διευθυντοΰ τής γεωλογικής ύπηρεσίας τού
Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας (ήδη ’Εμπορίου) Μ. Περτέση άργότερα. ΤΗλθαν
ύστερα οί σεισμοί τού 1928, κατά τούς όποιους τδ Λουτράκι πού είχε λαμπρά έξελιχθή καταστράφηκε σχεδόν τελείως. Καί δπως δ φοΐνιξ, έτσι καί τδ Λουτράκι
άναστήθηκε άμέσως μέσα άπδ τά χαλάσματα, γιά νά έξελιχθή, χάρις στίς θεραπευ
τικές ιδιότητες τών νερών του, τδ ήπιο καί ξηρό καί εύκρατο κλίμα του, τδν σπά
νιο συνδυασμό βουνού καί θάλασσας καί τήν σύντομη άπόστασή του άπδ τήν πρω
τεύουσα, σέ μιά άπδ τις καλύτερες λουτροπόλεις τής χώρας. ’Αλλά καί σέ ένα λαμ
πρό, ένα μαγευτικό θέρετρο γιά τούς ίδιους σχεδόν λόγους, καί αύτό δχι μόνο στδ
καλοκαίρι, άλλά καί σ’ δλες τις έποχές τού έτους.
Τδ 1952, ένας νόμος προέβλεψε τήν έπανίδρυση τού καζίνου Λουτρακιού, πού
έλειτούργησε προπολεμικά. Τδ ίδιο έτος έγιναν καί έντελώς συγχρονισμένες έγκαταστάσεις έμφιαλώσεως τών νερών, γιά νά είναι άκίνδυνη πλέον ή χρησιμοποίησή
των δταν μεταφέρωνται μακρυά άπδ τδν τόπο πού άναβλύζουν, στδ έσωτερικδ τής
χώρας καί στδ έξωτερικό...
*
* *
ήρεμία, γαλήνη καί πολλή μυστικοπάθεια σέ κυκλώνουν δταν άπδ
Π ΟΛΛΗ
τή βεράντα τού ξενοδοχείου σου ξανοίγης τδ βλέμμα στά νερά τού Κορινθια
κού. "Εξαφνα άπδ έδώ, άπδ τήν βεράντα τού γραφικού ξενοδοχείου «Beau Rivage»,
νοιώθεις νά σέ συνεπαίρνη τδ γαλάζιο τής θάλασσας καί αιχμαλωτίζεσαι άπ’ τις
άπειρες φωτοσκιάσεις τού άτίθασσου βουνού. Τούτο τδ βουνό στ’ άλήθεια, πού ποιός
ξέρει σέ πόσο φοβερές στιγμές δ έγκέλαδος έκοψε κάθετα καί τδ σκόρπισε στδν κόλπο,
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μοιάζει μέ άδυσώπητο τύραννο τής θάλασσας, μοιάζει μέ πανίσχυρο άφέντη πού
κρατάει φυλακισμένη την πανώρια του σκλάβα. ’Έρχεται λιγοστύ τό κΰμα καί δπονομεύει τήν ύπόσταση τοΰ βουνού, μά οί άνθρωποι εδώ, δπως καί σέ δλον τον δρίζοντα, ξέρουν πώς τβ λιγοστό καί συνάμα το ύπουλο είναι καί τδ πιό επικίνδυνο.
Γι’ αύτό ώχύρωσαν οί άνθρωποι τούς πρόποδες τοΰ βουνού μέ μπετόν, έχτισαν τοί
χους καί προσπάθησαν μέ άναχώματα να προστατέψουν τδν γίγαντα πού κλονίστηκε.
"Επειτα φύτεψαν τήν πλαγιά τού βουνού μέ πεύκα, άφησαν καί τήν άγρια βλά
στηση νά ντύση τβ γκρεμό καί κοντολογής λιγόστεψαν τόν βυθό τής άκροθάλασσας, γιά νάρχεται τό κΰμα άπαλώτερο κατά τό βορρά.
’Αλλά καί πολλές οί έκπλήξεις καί οί διαπιστώσεις στή γραφική λουτρόπολη.
Τό «Beau Rivage», ένα άπό τά καλύτερα ξενοδοχεία τού Αουτρακίου, δεσπόζει
δλόκληρης τής παραλίας πρός τό νότο, μάς παραξενεύει μέ τήν καθαριότητα, τήν
προθυμία καί τήν ευγένεια των διευθυντών του καί όλοκλήρου τού προσωπικού άπό
τήν πρώτη στιγμή. Μένουμε σ’ ένα άπό τά θαυμάσια δωμάτια τοΰ β ' δρόφου, πρός
τή θάλασσα, καί άπολαμβάνουμε νύχτα καί μέρα τή μαγεία τοΰ Κορινθιακού καί
τών πράσινων κατωφερειών τών Γερανείων δρέων. Κάτω άπό τά πόδια μας, στή
γραφική πλάζ τής λουτροπόλεως, ενα μωσαϊκό άπό δλες τις φυλές παίρνει τό μπά
νιο του άπό τό πρωί ώς τό βράδυ καί χαίρεται τή γαλήνη. Βλέπουμε καί άκοΰμε
άπό τά διπλανά δωμάτια Σουηδούς, Γερμανούς, Γάλλους, "Αγγλους καί ’Αμερικα
νούς νά βγαίνουν μέ τά μαγιό τους καί νά ρίχνωνται άμέσως στό ύγρό στοιχείο,
βλέπουμε καί τούς ένοικους τών άλλων ξενοδοχείων πού έρχονται καί πέφτουν στό
νερό καί δέν μπορούμε παρά νά σκεφθοΰμε δτι τούτο τό μέρος, άληθινός κήπος τής
Έ δέμ, καί δύο μόνον ώρες μακρυά άπό τήν ’Αθήνα, είναι ή Νίκαια καί τό Κάπρι
τής χώρας μας καί προσφέρεται γιά δλες τις έποχές. Είναι τό Λουτράκι δχι μόνον
ένα έξαίρετο θέρετρο καί μιά θαυμάσια λουτρόπολη, άλλά καί ένας ειδυλλιακός τό
πος μέ σπάνιες όμορφιές, δπως τά καταπράσινα καί πανοραμικά Γεράνεια καί όλόκληρο τό τοπίο, πού άρχίζει άπό τόν ’ Ισθμό καί φτάνει στή λίμνη Βουλιαγμένης,
στό Ήραΐον καί στά Μπίσια.
Είναι άκόμα ένας σταθμός καί μιά άφετηρία γιά τήν πραγματοποίηση
έκδρομών άνά τήν Ε λλάδα, άφοΰ κάλλιστα μπορούν τά πλήθη, τών ξένων τουριστών
άλλά καί τών δικών μας νά διαμένουν στό Λουτράκι, μιά ώρα έξω άπό τήν ’Αθήνα,
καί άπό έκεΐ νά έξορμούν πρός δλες τις κατευθύνσεις γιά τήν περιήγησή τους.
"Εχει βέβαια καί τά προβλήματά του τό Λουτράκι, άλλά γι’ αύτά άλλοι οί
αρμόδιοι, τόσον άπό πλευράς «μεταφοράς», δσον καί άπό πλευράς «τοποθετήσεως».
‘ Οπωσδήποτε, έπί τών ήμερών τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως δλοι έδώ πιστεύουν δτι
τά χρόνια καί φαινομενικά άλυτα προβλήματα, θά εδρουν τήν λύση τους καί πολλά
κακώς κείμενα θά διευθετηθούν.
*

*

*

Γ Χ Τ Α στό Λουτράκι είναι κάποιο σπάνιο έρεθιστικό τοΰ είναι σου. Μέθυσαν
οί αισθήσεις καί άγαλλίασε ή ψυχή άπ’ τό δειλινό άκόμα, δταν άφωνοι άπό
τό μπαλκόνι μας παρακολουθήσαμε τό ήλιοβασίλεμα. "Ολα κΓ δλα! Ετούτο τό
ήλιοβασίλεμα, πού κανένα δειλινό δέν χάσαμε στό Λουτράκι, είναι κάτι πολύ παρά
ξενο, πολύ έκστατικό καί έντυπωσιακό συνάμα. Δέν είναι μόνο τά άπειρα χρώματα
τών βουνών καί οί τόσες φωτοσκιάσεις καί οί λαμπυρισμοί τής θάλασσας στήν άνταύγεια τών χρυσωμένων άκτίνων έκεινο πού σέ συνεπαίρνει, μά είναι περισσότερο ή
ένταση καί ή διαύγεια εκεί, τό μούχρωμα έδώ, τό χαρούμενο ξέφωτο δεξιά στήν
κόγχη τού γκρεμού, ή σιγή καί ή γαλήνη τής θάλασσας όλόκληρης πού σέ τέτοιες
στιγμές θαρρείς πώς ναρκώνεται. Σκέπτεσαι σ’ αυτές τις στιγμές δτι ή γή τής Ε λ 
λάδος μας μόνο έχει τό προνόμιο νά σέ μεθάη καί νά σ’ αίχμαλωτίζη, αύτή ή γή
μέ τόν ούρανό της κατέχει τό μυστικό νά σέ συνεπαίρνη, νά σέ συγκλονίζη καί νά
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φέρνη ευφορία στό πνεύμα καί στήν ψυχή. Σίγουρα, άν άφήσης τό νοϋ να πλανηθή
σέ δσα δ ξερόβραχος κλείνει μέσα του τόσα καί τόσα χρόνια, αν άφήσης καί πλανηθή τδ βλέμμα δλοΰθε τριγύρω στδν δρίζοντα καί αν άκούσης καί τά σήμαντρα των
έκκλησιών για τδ αυριανό πανηγύρι τής λουτροπόλεως, θά θυμηθής άθελα ίσως
τούς στίχους τοΰ Ραούλ Φολλερώ. Ό Πλάστης σου θά βρεθή παντού καί θά ψελλίσης :
Τόσα καί τόσα γόνατα
πού λεύκαναν τις πέτρες
τόσες καί τόσες προσευχές
πού άπδ παντού υψώθηκαν...
Τόσα πολλά καμπαναριά
πού έλόγχισαν τδν ουρανό'
τόσα καί τόσα όνειρα, πού Ιδυσαν
βαρειά κάτω άπδ τούς πέτρινους
σταυρούς των'
τόσα όνειρα καί τόσες προσευχές,
τόσες ελπίδες στις φτωχές καρδιές...
Τόσες καί τόσες ζωές θυσιασμένες
τόσες διάνοιες, τόσοι γενναίοι.
Κ ι’ αυτή ή μικρούλα λέξη: «Χαΐρε»,
αυτή πού λέει «όχι» στο θάνατο...
Τόση άγάπη καί τόσες τύψεις,
τόσα όνειρα καί προσευχές,
τόσα γόνατα πάνω στις πέτρες,
όλα τραγουδούν πώς υπάρχει Θεός...
Μά ή νύχτα σέ καθηλώνει, σέ φέρνει στήν ώμή πραγματικότητα. "Εχεις γύ
ρω σου βαρειά σκοτεινιασμένα τά βουνά, μελανωμένον τδν κόλπο καί βρίσκεις άπαραίτητη τήν περίπτυξη τοΰ σακκακιοΰ καί τής γραβάτας. Είναι Αύγουστος βέβαια,
παραμονές φθινοπώρου, μά αύτό δέν έχει καί τόση σημασία άφοΰ καί τδν ’ Ιούλιο
τδ κλίμα έδώ φέρνει άρκετή ψύχρα τις νύχτες.
*
* *
ΠΡΟΣΚΓΝΗΜΑ στδν όσιο Πατάπιο, τό μοναστήρι πού βρίσκεται κατακόΕΝΑ
ρυφα πάνω άπ’ τδ Λουτράκι καί σέ έκστασιάζει μέ τδ πανοραματικδ θέαμα
πού άντικρύζεις όταν βρεθής πεζοπορώντας ή μέ αύτοκίνητο έκεΐ, άς μή τδ παραλείψουν όσοι θέλουν νά γνωρίσουν τδ πραγματικό τοπίο τής θαυμαστής λουτροπό
λεως καί τοΰ μαγευτικού σέ όλες του τις διαστάσεις θερέτρου. Τδ ίδιο, άς μή παραλείψουν άλλα δύο προσκυνήματα στήν εκκλησία τής Παναγίας τής Γιάτρισσας καί
στδ έκκλησάκι πού βρίσκεται πάνω άπδ τις πηγές, όπου καί ή κρύπτη τοΰ ’Απο
στόλου Άνδρέου. Μαζί μ’ αυτά, ή άπέραντη γαλήνη τής θάλασσας, τδ εξαίσιο θέα
μα των Γερανείων δρέων, τά μόνιππα, οι πεντακάθαροι δρόμοι καί τά πάρκα καί τά
ξενοδοχεία καί τά σπίτια, ή κοσμοπολίτικη άτμόσφαιρα καί οί χίλιες άλλες δμορφιές τής λουτροπόλεως καί των γύρω περιοχών, συνθέτουν ένα άπίθανο ειδυλλιακό
τοπίο, ένα λαμπρό σμαράγδι τής χώρας μας πού προσφέρεται γιά όλα τά βαλάντια
καί γιά όλες τις έποχές.
ΧΑΡ. ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗ Σ ΣΧΟΛΆΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΕΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΝ - ΤΟΑΟΝ
'Υπό τοϋ Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. ΔΗ Μ . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ή διοίκησις τής Σχολής Ύπαστυνόμων έκρινε σκόπιμον δπως πραγματοποιήση μίαν ήμερησίαν έκδρομ,ήν, θεινρήσασα άπαραίτητον την έκδήλωσιν ταύτην, μετά
την έτησίαν καί κοπιαστικήν τών δοκίμων έκπαίδευσιν. Ή έν λόγω εκδρομή έποαγματοποιήθη τήν 21αν ’ Ιουλίου τοϋ τρέχοντος έτους, ήμέραν Σάββατον καί μέ προο
ρισμόν Ναύπλιον - Τολόν.
Πριν άκόμη δ δείκτης τοϋ ώρολογίου δείξη τήν 6ην πρωινήν ώραν, δλοι μας
εύρισκόμεθα έπί ποδός καί διά ταχειών κινήσεων έπραγματοποιούσαμεν τάς σχετικάς έτοιμασίας, παρ’ δτι ή άναχώρησις θά έγένετο τήν 7ην ώραν.
Τήν κεκανονισμένην, λοιπόν, ώραν άπαντες εϊχομεν είσέλθει εις τά δύο αύτοκίνητα πούλμαν, τά όποια, άνευ χρονοτριβής, έρρίφθησαν εις άγώνα δρόμου, ώσάν
νά ήθελαν καί αύτά νά έγκαταλείψουν τάς ’Αθήνας τό ταχύτερον.
Διά τής λεωφόρου Καβάλας άφήσαμεν τήν πρωτεύουσαν καί, άφοΰ παρελάβαμεν έκ τοϋ κεκανονισμένου σημείου τούς έχοντας μέλη οικογενειών συναδέλφους
μας, κατηυθύνθημεν πρός τήν έθνικήν δδόν ’Αθηνών — Κορίνθου.
Εϊχομεν χωρισθή εις δύο ομάδας, Ιξ ών ή μέν πρώτη εύρίσκετο εις τό όχημα
εις δ έπέβαινον δ διοικητής τών Σχολών ’ Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Τσιοΰγκος
Κων) νος καί δ υποδιοικητής ’Αστυνόμος Α ' κ. Παπαθανασίου Λεωνίδας, ή δέ δευτέρα εις τό όχημα εις τον δποΐον έπέβαινον οί αξιωματικοί τής Σχολής Ύπαστυνόμοι
κ.κ. Χαρλαύτης, Χατζάκος καί Παπασπηλιόπουλος.
Ή χαρά έβασίλευεν εις τά πρόσωπα δλων μας καί τό κέφι ήρχισεν άπό τάς
πρώτας ώρας τής άναχωρήσεως. Τό άτέλειωτο χιούμορ τού κ. ύποδιοικητοΰ καί
τά συνεχή άνέκδοτα τών συναδέλφων, συνέβαλλον εις τήν Ιπικράτησιν χαρούμενης
καί κεφάτης άτμοσφαίρας.
Ή πρώτη στάσις έγένετο είς τόν ’ Ισθμόν τής Κορίνθου, διά νά δοθή εις ήμάς
ή εύκαιρία άφ’ ένός μέν νά περιεργασθώμεν τό έργον τού πορθμού, άφ’ έτέρου δέ
νά δοκιμάσωμεν τά έξαίσια σουβλάκια τής περιοχής.
’Εν συνεχεία έφθάσαμεν είς τάς άρχαίας Μυκήνας, τά υπολείμματα τής δποίας
μαρτυρούν τό μεγαλεΐον τής άλλοτε παντοδυνάμου πόλεως. ’Εδώ, δ κ. υποδιοικη
τής, μάς έξέθεσε, δι’ δλίγων, τά περί τής πόλεως τών ’Ατρειδών, τήν κτισθεΐσαν
υπό τού Περσέως είς τούς πρόποδας τού όρους Τρητοΰ (νύν Ζ ά ρ α ). ’ Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκαμεν είς ήμάς δ θολωτός τάφος τού Ά τρέω ς, δ μόνος διασωθείς είς κατάστασιν ικανήν νά διαλαλή τήν δόξαν καί τόν πολιτισμόν τών Μυκηνών είς πάντα
έπισκέπτην.
Κατεχόμενοι άπό μέγαν θαυμασμόν, διά τά έπιτεύγματα τών παλαιών έκείνων
άνθρώπων, άφήσαμεν τάς Μυκήνας καί, άφοΰ διήλθομεν έκ τού εύηλίου "Αργους
καί τής ήρωϊκής πόλεως τού Ναυπλίου, κατελήξαμεν είς τό μαγευτικόν Τολόν.
Εύθύς άμέσως περιεβλήθημεν τήν κατάλληλον διά τήν θάλασσαν ένδυαασίαν
καί έρρίφθημεν είς τήν μάχην, διά τήν κατάκτησιν τών έναντι τής παραλίας νή
σων «"Αγιοι ’Απόστολοι» καί «Ρόβη». Νικητής άνεδείχθη δ κ. διοικητής, άποδείξας ότι, έκτός τών άλλων, είναι καί δεινός κολυμβητής.
Έπηκολούθησε τό γεύμα καί ή ζυθοκατάνυξις, ήτις έγένετο άφετηρία νέου κε
φιού καί διασκεδάσεως.
Άφήσαμεν τό Τολόν, τού δποίου ή θάλασσα μάς έμάγευσεν είς τήν κυριολε
ξίαν καί έπεστρέψαμεν είς τήν πρώτην πρωτεύουσαν τού Ελληνικού Κράτους.
Καί πάλιν άριστος ξεναγός δ κ. ύποδιοικητής, μάς ώδήγησεν είς τά άξιοθέα-
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τα τής πόλεως. Έπεσκέφθημεν τήν έκκλησίαν, εις τήν όποιαν το πρώτον έκκλησιάζοντο οί άπελευθερωθέντες. Εις τήν έξώθυραν ταύτης σώζεται τδ βλήμα, τδ όποιον
ώδήγησεν εις τήν αθανασίαν τδν πρώτον τής Ελλάδος κυβερνήτην Ίωάννην Καποδίστριαν, περικεκλεισμένον έντδς ύαλίνου προθήκης, είς τήν οποίαν άναγράφεται
δι’ Αοράτων καί μελανών στοιχείων ή φράσις «Ιδού τα Αποτελέσματα τοϋ Εθνι
κού διχασμού».
Άνήλθομεν είς τδ πολυθρύλητον Παλαμήδι, έπεξεργάσθημεν τδ έν ετει 1473
άνεγερθέν Μπούρτζι, τ όποιον τόσα πολλά προσέφερεν είς τήν πόλιν τού Ναυπλίου
καί είς τήν πρώτην Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ήτις, είς ώρας κινδύνου, πολλάκις
κατέφευγεν είς αυτό.
Τέλος μετέβημεν είς τδν Εστορικδν πλάτανον τής πόλεως, είς τήν σκιάν τού
όποιου μάς άνέμενον άπαντες οί Πελοποννήσιοι δπλαρχηγοί τού ’ 21, άγνωστον ύπδ
ποιου είδοποιηθέντες. Μάς Αγκάλιασαν, μάς έφίλησαν καί μάς έδωσαν άφθονον
κρασί πατριωτισμού. Είχα ίδή τούς Ανθρώπους αύτούς καί κατά τδ παρελθόν, Αλλά
δεν εύρίσκοντο είς τοιαύτην κατάστασιν. Τότε ήσαν σκεπτικοί, σκυθρωποί. Είς τά
πρόσωπά των διεκρίνετο ή Ανησυχία καί ή άβεβαιότης. Τ ώ ρα δμως ήσαν πανευτυ
χείς. Τ ά πρόσωπά των ήσαν φωτεινά. Έγελούσαν, έχόρευαν καί Ιτραγουδούσαν.
Έζητωκραύγαζον : «Ζήτω τά παιδιά τής ’Αστυνομίας Πόλεων». ΤΗσαν αισιό
δοξοι διά τήν τύχην τήν ίδικήν των καί διά τδ μέλλον τής Πατρίδος μας.
’Αργά τδ Απόγευμα άφήσαμεν τδ Ναύπλιον, τήν καθαράν καί ώραίαν αυτήν
πόλιν καί έλάβομεν τήν δδδν τής Ιπιστροφής, διότι τδ ύπηρεσιακδν καθήκον έπέβαλλεν είς ήμάς τήν διακοπήν τής έπικοινωνίας μετά τής έλληνικής φύσεως.
Ή διακοπή δμως αυτή είναι προσωρινή, διότι, μετά παρέλευσιν μηνδς περί
που, θά πραγματοποιηθή, ύπδ τής Σχολής μας, ή κατ’ έτος προγραμματισμένη έκδρομή, ήτις θά δώση είς ήμάς τήν εύκαιρίαν νά γνωρίσωμεν πολλάς φυσικάς καλλονάς τής Πατρίδος μας.
Δ. Δ ΗΜΟΠΟ ΥΛΟΣ

'Η ’Αστυνομία Πόλεων κατά τδ διάστημα τής 45ετοΰς δραστηριότητός της
Απέδειξε τήν προαγωγήν τών σχέσεών της μετά τού Κοινού. Ά π δ τών πρώτων
έτών τής συστάσεώς της διέβλεψεν δτι μόνον δταν ό πολίτης θεωρή τδν Αστυνομικδν
φίλον του καί συμπαραστάτην είναι δυνατδν αύτδς νά βοηθήση τδ έπίπονον καί
λεπτδν έν πολλοΐς έργον της. Καί Αν έπέτυχεν, θεωρεί τδ Κοινδν ώς βασικδν συν
τελεστήν τής έπιτυχίας αυτής.
Συνεχίζουσα καί σήμερον τήν ίδιαν τακτικήν καί τούς ίδιους σκοπούς έπιδιώκουσα, συνέστησε τά γνωστά Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων. Τά Γραφεΐον Δημοσίων
Σχέσεων τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας ’Αθηνών — Σταδίου 10, β ' δρος, τηλέφ.
233.794 — είναι είς τήν διάθεσιν τού Αγαπητού ’Αθηναϊκού Κοινού καθ’ έκάστην
καί κατά τάς ώρας 8— 13.30 καί 18— 20.
ΔΙΕ ΓΘ ΓΝ ΣΙΣ ΑΣΤΓΝ Ο Μ ΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΓΚΑΙ ΣΕ Λ ΙΔΕ Σ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

15)4)1825-11)4)1826
_________ Τττό του *Αστυνόμου Α' χ. Ν ΙΚ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ --------------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος )

Τήν 9ην εσπερινήν τρεις γέφυραι έτοποθετήθησαν άθορύβως έπάνω άπό τήν
τάφρον πλησίον των προμαχώνων τής Λουνέττας (Γουλιέλμου Ό ρ ά γ γ η ς), τοΰ Ρήγα
καί τοΰ Μονταλεμπέργκ, οί όποιοι εύρίσκοντο πρός τά άνατολικά τοϋ άμυντικοΰ
συγκροτήματος τής πόλεως, δεδομένου δτι καί αί τρεις φάλαγγες έπρόκειτο να
πορευθοΰν πρός άνατολάς, διά νά άνέλθουν είς τούς πρόποδας τοΰ Ζυγοΰ. Εντός
δλίγου 1.000 ένοπλοι έξήλθον δι’ αυτών καί έκαλύφθησαν εις άμυντικήν διάταξιν,
έξωθι των τειχών.
Κατά τήν έξοδον τοΰ άμάχου πληθυσμοΰ, άργότερον, προεκλήθη άναποφεύκτως
θόρυβος, άπό τήν διέλευσιν τόσων χιλιάδων γυναικοπαιδών, τόν όποιον δ γρηγορών
έχθρός άντελήφθη, πριν δέ διέλθουν έκ τών γεφυρών δλοι, κατηύθυνε σφοδρόν πΰρ
κατά τών σημείων έκείνων. Οί έξερχόμενοι έπετάχυναν διά νά άπομακρυνθοΰν άπό
τά βαλλόμενα σημεία, οδτω δέ, έν μέσω τών κραυγών τών τραυματιών καί τοΰ
πλαταγίσματος τών σωμάτων, τά όποια έπιπτον μέσα είς τά νερά τής τάφρου, τό
μεγαλύτερον μέρος τοΰ πληθυσμοΰ έπέρασε τήν τάφρον μέ λίαν ικανοποιητικήν
συνοχήν, τάξιν καί πειθαρχίαν.
Τό σώμα τών Μεσολογγιτών, τό όποιον θά άπετέλει τήν δπισθοφυλακήν τής
διατάξεως ύπό τόν Κίτσον Τζαβέλλαν, καθυστέρησε κάπως, διότι οί εντόπιοι έβράδυναν κατά τόν άποχωρισμόν τών οικείων των καί φυσικά δέν ήτο τόσον εδκολον
νά έγκαταλείψουν τήν περιουσίαν των καί τούς ίδικούς των.
Τελικώς τό σώμα τής δπισθοφυλακής ήρχισε νά έξέρχεται, δπότε ήκούσθη,
οδς λέγεται, άπό τό πλήθος ή εφιαλτική κραυγή «πίσω - πίσω». Αύτό έπροκάλεσε
κάποιαν σύγχυσιν. Μέρος τών Μεσολογγιτών έσταμάτησε καί, μέ τήν Ιδέαν, δτι κάτι
άπρόοπτον συνέβη, έπιβάλλον άλλαγήν σχεδίου, έπανήλθεν είς τήν πόλιν, μέ τόν
Επίσκοπον ’ Ιωσήφ, άκολουθούμενον άπό μέρος τής στρατιωτικής συνοδείας, ή όποια
έπρόκειτο νά κλείση τήν δπισθοφυλακήν.
Πολλαί άλλ’ άκαρποι συζητήσεις ήγέρθησαν, γύρω άπό τήν πηγήν τής άκαίρου κραυγής, ή όποια έξησθένησε τόν άριθμόν τών δυνάμεων έξόδου καί έπροξένησε περισσοτέρας άπωλείας είς τήν πόλιν. Γεγονός είναι δτι είς τήν δπισθοφυλακήν
έπεκράτησε σύγχυσις καί άβεβαιότης, μερικά δέ παιδιά έπανικοβλήθησαν.
Τ ά άπρόβλεπτα αδτά γεγονότα έπέσπευσαν τόν ρυθμόν τής έξόδου. Περί τό
μεσονύκτιον, άντί τής 2ας πρωινής ώρας, δλος δ στρατός, δ όποιος έπερίμενεν ύπό
τά έχθρικά πυρά τήν συμπλήρωσιν τής διατάξεως, έξώρμησεν άπειλητικός πρός τά
έμπρός, μέ μίαν δυνατήν πολεμικήν κραυγήν, τάς σημαίας τών άρχηγών άναπεπταμένας καί τά γιαταγάνια είς τάς χειρας.
Τό τμήμα τής φρουράς ύπό τόν Νότην Μπότσαρην, είς τό δεξιόν, έλαβε κατεύθυνσιν τόν δρόμον πρός τό Εύηνοχώριον, τό δεύτερον σώμα, είς τό άριστερόν,
ύπό τόν Δημήτριον Μακρήν, ένεπλάκη είς άγώνα, διά νά φθάση είς τόν δρόμον
τής Κλεισούρας. Τέλος, τό τρίτον σώμα, είς τό μέσον, άποτελοΰν τήν δπισθοφυλακήν, ύπό τόν Κίτσον Τζαβέλλαν, έπροχώρει κατ’ εύθεϊαν διά τών έχθρικών γραμ
μών, μέ κατεύθυνσιν τάς άντικρυνάς πλαγιάς τοΰ Ζυγοΰ.
Αί τρεις φάλαγγες, μετά τήν διάσπασιν τοΰ έχθρικοΰ μετώπου, άφοΰ θά άπηγκιστρώνοντο άπό τήν θανάσιμον περίσφιγξιν τοΰ καιροφυλακτοΰντος έχθροΰ, θά συν-
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ηνοΰντο ε?ς τάς πλαγιάς τοΰ Ζυγού, είς τδ σημεΐον, δπου δ δρόμος κατευθύνεται
πρδς τδ Μοναστήριον τού 'Αγίου Συμεό)νος.
Κατά τήν έκτίμησιν καί αυτών άκόμη των ξένων Ιστορικών, οι δποΐοι ένίοτε,
έβλεπον τά γεγονότα ύπδ άλλο πρίσμα καί όχι δλίγας φοράς εδρισκον πικρούς λό
γους διά τούς άνδρας τοΰ 1821, ουδέποτε είς τήν 'Ιστορίαν έπραγματοποιήθη τοιαύτη έφοδος μέ μεγαλύτερον ήρωϊσμόν, γενναιότητα, άποφασιστικότητα καί αύτοθυσίαν. Ποτέ άλλοτε άμαχος πληθυσμός Ιξετέλεσε μέ τόσην επιτυχίαν πολεμικά καθή
κοντα, ώς έάν έπρόκειτο περί γυμνασμένης στρατιωτικής δυνάμεως.
Αί πρωτοπορεΐαι τών τριών φαλάγγων, μέ μίαν άκατάβλητον ορμήν καί μα
χητικότητα, Ιξουδετέρωσαν πάσαν έχθρικήν Αντίστασιν. Ούτε τά προχώματα καί
τά άναχώματα τοΰ έχθροΰ, ούτε δ λαβύρινθος τών χαρακωμάτων καί τών άλλων
έμποδίων, άλλ’ ούτε καί αί ξιφολόγχαι τών Αίγυπτίων ή τά γιαταγάνια τών ’ Αλ
βανών έστάθησαν ικανά νά συγκρατήσουν ή καί νά άνακόψουν, έστω, τήν δρμητικότητα τής άπεγνωσμένης αύτής έπιθέσεως τοΰ συνόλου τών Ελλήνων, οί δποΐοι,
άντί πάσης θυσίας, Ιπεζήτουν τήν ελευθερίαν των.
Μέ άπώλειαν δλίγων γυναικοπαιδών, τά δποΐα δέν ήδυνήθησαν νά παρακο
λουθήσουν τδν ρυθμόν τής προελάσεως, δ κύριος όγκος τής Ιξόδου ήνοιξε ρήγματα
είς τδ εχθρικόν στρατόπεδον καί κατώρθωσε νά διέλθη διά μέσου αύτών. Εύρίσκετο ήδη είς άπόστασιν μεγαλυτέραν τών 1500— 1600 μέτρων είς τά μετόπισθέν
του, όταν, ένώ θά έπρεπε νά εύρίσκεται πλέον έν άσφαλεία, ήρχισαν τά ληφθέντα
ύπδ τών Τουρκοαιγυπτίων μέτρα νά άποδίδουν τούς καρπούς των.
Ή πρώτη έκπληξις έσημειώθη άπδ τήν έπέλασιν τοΰ Ιχθρικοΰ ίππικοΰ, τδ
όποιον έκαιροφυλάκτει, διά τδν σκοπόν αυτόν, είς τά μετόπισθεν τής έχθρικής
παρατάςεως καί έπετέθη κατά τών Ελληνικών φαλάγγων μέσα είς τδ σκότος, ευ
θύς ώς έπλησίασαν Ανυποψίαστοι. "Ολα τά Ελληνικά τμήματα καί περισσότερον
τδ σώμα τοΰ Μακρή, έδοκίμασθησαν πολύ από τήν άπρόπτον αυτήν περιπέτειαν,
ή δποία έπέφερε σύγχυσιν καί μερικήν διάσπασιν τής παρατάξεώς των, είς μικρό
τερα τμήματα, τά δποΐα ήδυνήθησαν, παρά ταΰτα, νά κρατήσουν τήν συνοχήν των
καί, μέσα είς τδ άκατάπαυστον έκατέρωθεν πΰρ, ήρχισαν νά άνέρχωνται τάς πρώτας κλιτΰς τοΰ Ζυγού, όπου τδ ιππικόν, λόγω τών δυσκολιών τοΰ έδάφους, ήτο ήναγκασμένον νά χαλαρώση τήν καταδίωξίν του.
Έκεΐ έσημειώθη ή δευτέρα έκπληξις, περισσότερον δραματική άπδ τήν πρώτην. Τδ σώμα τών ’Αλβανών τοΰ Ρεσίντ. τδ δποΐον έκαιροφυλάκτει παρά τδν δρό
μον τοΰ 'Αγίου Συμεώνος, έπλησίασεν Ιρπον άθορύβως καί έξαπέλυσεν έναντίον των
πυκνά πυρά τυφεκίων. Οί "Ελληνες, άποκαμωμένοι άπδ τήν κόπιοσιν καί αίφνιδιασθέντες καί πάλιν, έσπευσαν όπως - όπως νά άνοίξουν νέον δρόμον διά μέσου
τών άοράτων έχθρών καί νά άπομακρυνθοΰν τδ ταχύτερον άπδ τούς νέους διώκτας
των. Είς τά σημεία έκεΐνα, οί "Ελληνες ύπέστησαν τάς περισσοτέρας άπωλείας,
παρά όταν προηγουμένως διέσπων τδ στρατόπεδον τοΰ έχθροΰ καί ύφίσταντο έν συ
νεχεία τάς έπελάσεις τοΰ έχθρικοΰ ίππικοΰ.
Πολλά γυναικόπαιδα, τά δπέΐα μέ τόσην γενναιότητα καί αύτοθυσίαν είχον
κατορθώσει νά φθάσουν έως έκεΐ, είχον ύποστή τοιαύτην έξάντλησιν, ώστε έφονεύθησαν ή ήχμαλωτίσθησαν. Οί ’Αλβανοί μισθοφόροι έβλεπον τδν πόλεμον ώς ευκαι
ρίαν χρηματισμοό καί πολλαί πράξεις θηριωδίας των δφείλονται είς τδ γεγονός,
ότι αί κεφαλαί τών Ελλήνων είχαν διατιμηθή ύπδ τών τυράννων είς ύψηλήν τιμήν.
Ή ταν ήδη προχωρημένη ή νύκτα, όταν τά λείψανα τής φρουράς τοΰ Μεσο
λογγίου, μέ όλίγα γυναικόπαιδα, έφθασαν είς τήν Δερβεκίσταν (Άνάληψιν), δπου
εύρίσκετο έλληνική δύναμις μόνον 50 άνδρών, άντί τών 1500 πού άνεμένετο καί δλίγα τρόφιμα. Τδ στρατόπεδον τοΰ Πλατάνου είχεν ήμιδιαλυθή άπδ τάς συνήθεις έρι
δας καί καταχρήσεις, ένώ δ Γ. Καραϊσκάκης, ώς νά μήν έφθανον τά άλλα δεινά·
είχεν άντικατασταθή τάς κρίσιμους έκείνας ήμέρας ύπδ τής Κυβερνήσεως είς τήν

Δευτέρα πολιορκία καί έξοδος τοΰ Μεσολογγίου
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άρχιστρατηγίαν των άτακτων σωμάτων διά τοΰ Κώστα Μπότσαρη, μέ άποτέλεσμα
νά άπομείνη μόνος καί μάλιστα άσθενής. Τ ά θλιβερά αυτά γεγονότα είχον ματαιώ
σει τδν άναμενόμενον άντιπερισπασμόν εις τά νώτα τοΰ έχθροΰ κατά τδν χρόνον
της έξόδου καί συνέβαλον, μέ την σειράν των, εις τήν έπαύξησιν τών άπωλειών.
Οί έξηντλημένοι πρόσφυγες συνέχισαν τήν πορείαν των πρδς τόν Πλάτανον
Ναυπακτίας, άλλά καί έκεΐ δεν ήδυνήθησαν οί "Ελληνες άρματωλοί νά τούς έξασφαλίσουν ικανοποιητικήν ποσότητα τροφίμων. Μετά άναγκαστικήν παραμονήν μιας
έβδομάδος, δι’ άνάπαυσιν, συνέχισαν τήν πορείαν των διά τά Σάλωνα. Πολλοί άπέθανον καθ’ δδόν άπό τά τραύματα, τάς άσθενείας καί τάς κακουχίας.
Ά ρ χ ά ς Μαΐου, 1.500 περίπου άτομα, μέ άρχηγόν τόν Κίτσον Τζαβέλλαν, εφθασαν διαδοχικώς καί κατά μικράς δμάδας εις τά Σάλωνα, μετά μακράς περιπλανή
σεις. Ά π ’ αύτούς οί 1.300 περίπου ήσαν στρατιώται καί οί λοιποί 200 γυναικό
παιδα.

VIII. Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
"Οταν δ Ίμπραήμ καί δ Ρεσίντ άντελήφθησαν δτι τδ κύριον σώμα τής φρου
ράς είχεν έγκαταλείψει τήν πόλιν, διέταξαν γενικήν έφοδον κατά τοΰ Μεσολογ
γίου. Τ ά Ελληνικά άμυντικά έργα, δσα δέν είχαν καταστραφή, κατελήφθησαν,
διότι είχον πλέον έγκαταλειφθή. Έ κ τών άνδρών τής φρουράς, δσοι λόγω τραυμά
των ή άσθενειών δέν ήδύναντο νά βαδίσουν, είχον έγκατασταθή εις διαφόρους οι
κίας, άποφασισμένοι νά άποθάνουν μαχόμενοι. Τ ά πλησιέστερα πρδς τά όχυρά σπί
τια έπυρπολήθησαν κατά τήν νύκτα άπδ τάς βραδυφλεγείς έκρήξεις δυναμίτιδος, τάς
δποίας είχον προετοιμάσει οί "Ελληνες δλίγον πρδ τής έξόδου των, ί'να έπιφέρουν
φθοράν είς τδν έχθρδν καί καταστροφήν τών άμυντικών έργων.
Μέ τήν αυγήν τής 11.4.1826 οί Τοΰρκοι είσήλθον είς τδ εσωτερικόν τής πόλεως, δπου έπηκολούθησε φοβερά σφαγή, ένθυμίζουσα δλους μαζί τούς βαρβάρους
τής παγκοσμίου Ιστορίας, ένώ τδ έδαφος διαρκώς έσείετο άπδ τάς άνατινάξεις.
Ό ήρωϊκδς πρόκριτος Χρήστος Καψάλης συνήθροισε είς τήν οίκίαν του πολ
λά γυναικόπαιδα, τά δποΐα παρεκίνει, ώς λέγεται, νά έξέρχωνται είς τά παράθυ
ρα καί νά προκαλοΰν τδν έχθρόν. Μόλις ή πυριτιδαποθήκη τής οικίας του εκυκλώθη άπδ τδν έχθρόν, δ δποΐος κατέκλυσε τήν αυλήν καί τδν έκάλεσε νά παραδοθή,
έθεσε τδν δαυλόν είς τήν πυρίτιδα καί έχάθη μέσα είς τήν έκρηξιν μαζί μέ τά γυ
ναικόπαιδα καί έκατοντάδας έχθρών. Έν συνεχεία καί δευτέρα πυριτιδαποθήκη άνετινάχθη ύπδ τών ύπερασπιστών της κατά τδν αυτόν τρόπον.
Ή κεντρική πυριτιδαποθήκη, ή δποία ήτο έγκατεστημένη είς τδ ’Ανεμόμυ
λον, ήμύνθη μέχρι τής επομένης 12 ’Απριλίου. Τήν ύπερησπίζετο μέ όλίγους μαχητάς δ έπίσκοπος Ρωγών ’ Ιωσήφ, ό δποΐος τελικώς τήν άνετίναξεν είς τδν άέρα,
προξενήσας μεγάλην φθοράν είς τδν έχθρόν. Οί Τοΰρκοι τδν άνεΰρον βαρέως τραυματισμένον καί έν άφασία έκ τής έκρήξεως. Παρά ταΰτα, τδν άπηγχόνισαν έπί τών
έρειπίων τοΰ μύλου, διαπράττοντες οΰτω τήν χιλιοστήν βαρβαρότητα είς τδ Μεσολόγγιον, διότι άνέκαθεν είχε συντελέσει είς τήν έμψύχωσιν τών πολεμιστών, οδς
έπεσκέπτετο είς τήν γραμμήν τοΰ πυρός.
Τήν 12ην ’Απριλίου 1826, έπειτα άπδ άγώνα ένδς δλοκλήρου έτους, ή πό
λις τοΰ Μεσολογγίου, τελείως κατεστραμμένη, περιήλθεν ύπδ τήν κυριαρχίαν τοΰ
έχθροΰ καί παρέμεινεν ύπδ τούς Τούρκους μέχρι 2 Μαΐου 1829. δτε ούτοι τήν
παρεχώρησαν διά συνθήκης είς τήν Ελλάδα.
Μετά τήν πτώσιν τής πόλεως, δ Τουρκικός στόλος έπέστρεψεν είς τήν Κων
σταντινούπολή καί δ Αιγυπτιακός είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, μέ άποτέλεσμα νά μεί
νουν οί "Ελληνες καί πάλιν κυρίαρχοι είς τήν θάλασσαν, παρά τήν μειωμένην ναυ
τικήν των δύναμιν. Ό Ίμπραήμ άνεχώρησε διά τήν Πελοπόννησον διά νά σταθεροποιήση τήν θέσιν του είς τδ Πασαλίκι του, ένώ δ Ρεσίντ, άφοΰ έξησφάλισε τήν
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ύποταγήν μερικών δπλαρχηγών, δπως δ Ράγκος, δ Σαφάκας, δ Δυοβουνιώτης, δ
Κοντογιάννης καί δ Ά νδρέας "Ισκος, οί δποΐοι έλησμόνησαν τήν άνδρείαν τής
φρουράς τοΰ Μεσολογγίου, διά νά πάρουν τδν τίτλον τοΰ καπετάνιου των άρματωλών, Ιβάδισε κατά τής ’Ανατολικής Στερεάς τδν ’ Ιούνιον, διά νά ένισχύση τήν πο
λιορκίαν τής Άκροπόλεως.

IX . ΑΠΩΛΕΙΑΙ — ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
Ή έξοδος τοΰ Μεσολογγίου Ιπροξένησε μεγάλας άπωλείας εις τούς "Ελληνας
καί ή πτώσις του φόβεράν ύλικήν άπώλειαν. Μέ τήν κάθαρσιν τοΰ δράματος άπε·
δεσμεύθησαν δλαι αί δυνάμεις τοΰ έχθροΰ, τάς δποίας δ Ίμπραήμ καί δ Κιουταχής ήσαν πλέον έλεύθεροι νά χρησιμοποιήσουν διά τήν παγίωσιν τής κυριαρχίας
των εις τήν ΙΙελοπόννησον καί τήν Στερεάν Ε λλάδα.
’Εκτός άπδ τήν άπώλειαν τής περιμαχήτου δχυράς θέσεως τής Δυτικής Στε
ρεάς, αί Έλληνικαί άπώλειαι άνήλθον είς 4.000. Ό Ίμπραήμ διηγείτο μέ κομπασμδν δτι οί Τοΰρκοι είχον συγκεντρώσει 3.000 κεφαλάς φονευθέντων Ελλήνων, ύπολογίζεται δέ, δτι άλλα 1000 άτομα άπέθανον άπδ τά τραύματα, τήν πείναν καί τάς
κακουχίας, μακράν τής άκτϊνος δράσεως τοΰ έχθροΰ. Ά π δ τδν άμαχον πληθυσμόν,
ύπολογίζεται δτι διεσώθησαν μόνον 1800 άτομα. ’Επίσης δ Ιχθρδς συνέλαβε 3.000
αιχμαλώτους, κυρίως γυναικόπαιδα, πολλά των δποίων άπεστάλησαν είς τά δου
λεμπόρια τής Αίγύπτου. Πλέον δραματική, άν καί ύπερβολική είς άριθμούς, είναι
ή έκθεσις τού Ά β β ά Μικαρέλλι, προξένου τής Αυστρίας έν Μεσολογγίω, ύπδ ήμε·
ρομηνίαν 11.4.1826, ή δποία, δμως, μαρτυρεί τήν θηριωδίαν τοΰ έχθροΰ έναντι
των άνυπερασπίστων γυναικοπαιδών: «6.000 γυναίκες καί παιδιά είναι αιχμάλωτα
τών Αιγυπτίων. Τρεις χιλιάδες έκατδν ζεύγη ώτων άπεκόπησαν καί άπεστάλησαν
ώς τρόπαια είς Κωνσταντινούπολή.
Πάντως, έκτδς έκείνων, οί δποϊοι διέφυγον πρδς τά Σάλωνα, ύπολογίζεται,
δτι καί άλλα 2000 άτομα διέφυγον πρδς διάφορα άλλα σημεία θαλασσοβατοΰντα
διά τής λιμνοθαλάσσης καί τής θέσεως τοΰ Πέταλά πρδς τδν Κάλαμον καί άλλας
περιοχάς, μέ άποτέλεσμα τήν διάσωσιν τοΰ ένδς τρίτου τοΰ συνόλου, περίπου.
Οί κομπασμοί τοΰ Ίμπραήμ περί τών Ελληνικών άπωλειών, κατόπιν τούτου,
δέν άνταποκρίνονται είς τάς πραγματικάς του σκέψεις. Πλέον ειλικρινής, έν σχέσει μέ τήν έκτίμησιν τής στρατιωτικής καταστάσεως, είναι ή έξομολόγησίς του πρδς
τδν ναύαρχον Δεριγνύ, δταν έκείνος τοΰ έζήτησε τήν κριτικήν του μετά τήν πτώσιν
τοΰ Μεσολογγίου. «Βλέπεις ναύαρχε, τοΰ άπήντησε, πώς λειώνει τδ χιόνι σ’ έκείνη τήν κορυφή; Α ί! "Ετσι θά άναλούσαμε καί μεΐς ολοι, άν ή φρουρά τοΰ Μεσο
λογγίου είχε τρόφιμα γιά τρεις βδομάδες άκόμη».
Έ κ τών ήγητόρων καί στελεχών τοΰ Μεσολογγίου άπωλέσθησαν κατά τήν έξο
δον καί τήν πτώσιν του άρκετοί, δπως δ ’Επίσκοπος Ιω σ ή φ Ρωγών, δ πρόκριτος
Χρήστος Καψάλης, δ στρατηγός ’Αθανάσιος Ραζηκότσικας, δ πληρεξούσιος Παπαδιαμαντόπουλος, δ μηχανικός Κόκκινης Μιχαήλ, οί δπλαρχηγοί Ν. Στουρνάρας, Παλαμάς, Σιαδήμας, Φαράντος, Καρπούνης καί έκ τών φιλελλήνων δ Ελβετός Ίω αν.
Μάγερ μετά τής οίκογενείας του καί οί Γερμανοί φιλέλληνες Κλέμπε, Ντίττμαρ,
Σέπαν, Σπιτσελμπέργκερ, δ βαρώνος Μπέντεζελ καί άλλοι, πολλούς τών δποίων
έμνημονεύσαμεν ήδη.
Παρά ταΰτα, τά γεγονότα τοΰ Μεσολογγίου έπροκάλεσαν σοβαράς ήθικάς καί
πολιτικάς συνεπείας ύπέρ τής Ελληνικής ύποθέσεως. "Ηδη τάς τελευταίας ήμέρας τής πολιορκίας, τήν 23ην Μαρτίου 1826 (4 ’Απριλίου ν. ήμερ.), ύπεγράφη
τδ Πρωτόκολλον τής Πετρουπόλεως, διά τοΰ δποίου ή ’Αγγλία καί ή Ρωσία, είς
άς άργότερον προσεχώρησε καί ή Γαλλία, άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν νά έξασκήσουν
πίεσιν έπί τής Τουρκίας, πρδς τδν σκοπόν νά έλθη είς συμβιβασμόν μέ τήν άγωνι-
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ζομένην 'Ελλάδα. ’Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν ή ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου (8.10.
1 8 2 7 ), ή δποία έπέτρεψεν εις την διπλωματίαν να προλειάνη τδ έδαφος διά τήν
Ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Επίσης ύπό τήν πίεσιν των γεγονότων τοΰ Μεσολογ
γίου ήρχισαν, κατ’ ’Απρίλιον 1826, αί Ιργασίαι τής Γ ' Ιν Έπιδαύρω Εθνικής
Συνελεύσεως, προκειμένου οί πληρεξούσιοι τού Έθνους να καταπιασθοΰν ένεργότερον μέ τα πολιτικά ζητήματα τής Πατρίδος.
Έ ν τώ μεταξύ, ή αύτοθυσία των Ελλήνων εις τδ Μεσολόγγιον έπηύξησε τδν
θαυμασμδν καί τήν άμέριστον συμπάθειαν τής κοινής γνώμης εις τήν Εύρώπην,
καθ’ δσον, κατά τδν τελευταϊον καιρόν, ή παραταθεΐσα έπΐ εν έτος ήρωϊκή άμυνα
τής πόλεως άπετέλει τδ θέμα τής ημέρας.
ΕΕς Παρισίους συνεκροτήθησαν μεγάλαι διαδηλώσεις, φθάσασαι μέχρι των Ανα
κτόρων τοΰ Κεραμεικοΰ, Απδ τοΰ έξώστου των δποίων δ Βασιλεύς Κάρολος τής
Γαλλίας, άφοΰ έζητωκραύγασεν υπέρ τής Ελλάδος, Ανεφώνησε τδ περίφημον, «μέ
αυτούς τούς "Ελληνας θά πάμε στήν Κωνσταντινούπολή».
Ό Σατωβριάνδος, δ Πάλμερστον, δ Ααφαγιέτ, δ Νεϊμπούρ, δ θείρσιος, διά
δημοσιευμάτων καί λόγων, τίθενται Αναφανδόν ύπέρ τής Ανεξαρτησίας τής Ελλάδος,
Ινώ δ Βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος, πατήρ τοΰ "Οθωνος, δ Ελβετός Έΰνάρδος καί δ Γερμανός σοφός Βόσιος, ένισχύουν οίκονομικώς τήν ύπόθεσιν. Τέλος με
γάλοι καλλιτέχναι, δπως δ Γκαΐτε, δ Βίκτωρ Ούγκώ, δ Δαυίδ ντ’ Ά ν ζέ, δ Ντελακρουά, δ Ούζανώ, δ Ευγένιος ντε Λανσάκ καί πολλοί άλλοι Αποθανατίζουν είς τά
έργα των τήν δόξαν τοΰ Μεσολογγίου.
Ή πατρίς εύγνωμονοΰσα, κατόπιν Αποφάσεως τής ’Εθνικής Συνελεύσεως τοΰ
Ναυπλίου, Απένειμεν είς τήν πόλιν τοΰ Μεσολογγίου, τδ μετάλλιον τής ευγνωμοσύ
νης, ή δέ σφραγίς τοΰ Δήμου Μεσολογγίου Απδ τοΰ 1826 φέρει ώς έμβλημα τήν
Νίκην έπί των έπάλξεων τοΰ Φρουρίου τής πόλεως. Είς τδ Εδρυθέν Απδ μακροΰ
Ήρώον τής πόλεως φυλάσσονται πολλά Απδ τά δστά τών πεσόντων κατά τήν πο
λιορκίαν, ύπάρχουν δέ έν αύτώ τάφοι, ώς καί Ανδριάντες ή προτομαί πολλών Ε λ 
λήνων Αρχηγών ή φιλελλήνων.
Τέλος τδ έτος 1937, διά Β. Δ )τος Γεωργίου τοΰ Β ', Απενεμήθη είς τδ Μεσολόγγιον δ μοναδικός τίτλος τής «'Ιεράς πόλεως», ύπδ τδν δποΐον, έκτοτε, μνη
μονεύεται έπισήμως είς τά δημόσια έγγραφα.
Ή ήρωϊκή άμυνα καί ή έξοδος τοΰ Μεσολογγίου είναι Απδ τά μεγαλύτερα καί
ένδοξότερα γεγονότα δχι μόνον τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, Αλλά καί τής κα
θόλου 'Ιστορίας τών Απελευθερωτικών Αγώνων έν Ευρώπη κατά τδν ΙΘ ' αιώνα, τά
δποία έδίδαξαν είς τούς λαούς τδν δρόμον τής τιμής, τοΰ καθήκοντος, τής έθνικής
αξιοπρέπειας καί τής Αγάπης πρδς τήν έλευθερίαν καί τήν Ανεξαρτησίαν. Τδ έπος
τών ύπερασπιστών τής πόλεως, θά διεγείρη πάντοτε τήν συμπάθειαν καί τήν έκτίμησιν τών έλευθέρων Ανθρώπων είς δλόκληρον τδν κόσμον καί ή μνήμη των θά μείνη Ανεξίτηλος, έπί δσον χρόνον θά ύπάρχη Ελληνική 'Ιστορία. ’Αναμένεται ένας
"Ομηρος, ένας Θουκυδίδης, ή ένας Αισχύλος, διά νά διαιώνιση τήν θρυλικήν αύτήν τραγωδίαν, ή δποία έδημιούργησεν έν έπος παρωχημένων έποχών καί έξησφάλισε διά τούς πρωταγωνιστάς καί τούς μαχητάς της τήν Αθανασίαν καί τήν πρωτοπορείαν είς τήν πολεμικήν Αρετήν τών Ελλήνων.
ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

-—-ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ δωροδοκίας άστυφύλακος συνελήφθη δ δδηγδς τοΰ Ι.Χ .
61161 Κ . Φραγκούλης, δ δποΐος κατελήφθη άπδ τδν άστυφύλακα να μεταφέρη
έπιβάτες έπί κομίστρω καί τοΰ προσέφερε 2.000 δραχμές για νά μή τδν συλλαβή
καί τδν παραδώση στδν εισαγγελέα.
■
— Ο Κ Λ Ε Π Τ Η Σ Θ. Παλάσκας, έτών 17, συνελήφθη γιατί άφήρεσε άπδ την
τσέπη τοΰ Κ. Σιδερέτου, ένα χαρτονόμισμα των 100 δολλαρίων.
— ΕΠΑΙΖΑΝ ζάρια οί Ν. Μακοής, Γ. Όρφανός, Έ μ . Ά μπατζής, Ν. Καοανικολός, I. Κύρκος καί Γ. Κλύκας μέσα σέ βαγόνι των ΣΕΚ, στδν «Ρέντη». Συνελήφθησαν.
-—ΕΠΑΙΖΑΝ πάκα οί Δ. Άποστολάτος, Κυρ. Τουρτούλας καί Χαρ. Χρυσοχόου, στδ καφενείο τής Πλατείας Ελευθερίας. Οί δύο πρώτοι συνελήφθησαν, ένώ
δ τελευταίος έδραπέτευσε, συναποκομίσας καί 12.000 δραχμές.
— ΕΞΓΒΡΙΣΕ τά θεία, έπετέθη κατά έπιβάτου καί ένηγκαλίζετο νεάνιδα,
μέσα στδ λεωφορείο Πεντέλης, δ Α. Κακογιάννης δ δποΐος καί συνελήφθη.
— Κ Α ΤΕ ΙΧ Ο Ν χασΐς οί Β. ’Αντωνίου καί Θ. Λάμπρου, οί δποΐοι συνελήφθη
σαν στήν δδδ Κεραμεικοΰ.
— Γ ΙΑ Μ Α Σ Τ Ρ Ο Π Ε ΙΑ συνελήφθη δ Ν. Χιώτης, έτών 15, γιατί άπδ διμήνου έξεμεταλλεύετο 17έτιδα στήν δποία είχε ύποσχεθή γάμο, για νά την πείση νά
έκδίδεται σέ διάφορους άνδρες.
— ΟΙ ΚΛΕΠΤΕΣ πορτοφολίων καί τοξικομανείς Παρ. Διαμαντής, έτών 30 καί
Ή λ. Συριόπουλος, έτών 27, συνελήφθησαν άπδ τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών,
γιατί μέσα σ’ ένα μήνα είχαν διαπράξει 8 κλοπές πορτοφολίων σέ λεωφορεία καί
τρόλλεΰ, άπδ τις δποΐες άπεκόμισαν 40.000 δραχμές. Στά σπίτια τους κατεσχέθησαν ποσότητες χασίς-καί ηρωίνης πού έκαμαν χρήση οί ίδιοι.
— Ο ΔΙΑ ΡΡΗ Κ ΤΗ Σ Α. Μπίτσιος συνελήφθη γιατί διέρρηξε δύο σπίτια.
— ΑΣΕΜΝΟΓΣ έπιδείξεις σέ κορίτσια έκαμε δ Σ. Νταβολέκης, έτών 35, στήν
δδδν Τσάμη Καρατάση καί συνελήφθη.
— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Β. Χονδόνης, έτών 63, συνελήφθη γιατί έκαμε πέντε κλοπές
είς βάρος έμπόρων.
— Ε Τ Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΣΕ μέ μαχαίρι στήν ωμοπλάτη τδν Ζ. Κουκίδη, μέσα στδ
καφενείο τής δδοΰ Άθηνάς 62, δ οικοδόμος Β. Δρακάκης, έτών 35, δ δποΐος
συνελήφθη.
Ε ΤΡ Α ΓΜ Α ΤΙΣΕ μέ τά χέρια του τδν σταθμάρχη λεωφορείων 'Αγίου Ιε ρ ο 
θέου Ζώη Σταυρόπουλο, δ δδηγδς λεωφορείου Χρ. Μαρούλης,
— ΕΚΛΕΙΙΤΕ τδ δίκυκλο 17350 στήν δδδ Άλκιβιάδου δ Η. Ήλιάδης, έτών
18, δ δποΐος καί συνελήφθη.
— Ε ΤΡ Α ΓΜ Α ΤΙΣΕ μέ μαχαίρι στήν ώμοπλάτη τδν Ζ. Κουκίδη, μέσα στδ
22, στδ χωριδ Ξυνονέρι Καρδίτσης καί πέταξε τδ πτώμα της στδν ποταμδ Καράμπαλη. Αίτια δτι δέν μπορούσε νά ύποφέρη τή γκρίνια της καί ήθελε νά άπαλλαγή
άπδ αύτήν.
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— ΕΔΗΛΗ ΤΗ ΡΙΑΣΘΗ δ Γ. Κουκοβιός, σχδ χωριό Μεσοχώρι Καρδίτσης, ό
ταν ήπιε νερό στό όποιο είχαν ρίξει άγνωστο δηλητήριο ή Γιαννούλα Δεληβέρη καί
δ έγγαμος φίλος της Ν. Κοντοβής, μέ σκοπό νά τό πιή ή Φωτεινή Κοντοβή (σύζυ
γος τοΰ δράστου, ή όποια εμπόδιζε τόν παράνομο έρωτα τής Γιαννούλας Δηλαβέρη, ή δποία συνελήφθη. Ό Ν. Κοντοβής καταζητείται.
— ΕΣΚΟΤΩΣΕ τόν πατέρα του ΆμΑτ Όγλοΰ Σαλάλ, δ 20ετής φρενοβλαβής
’ Οθωμανός Σουτάχ Όγλοΰ Χαλίλ, χτυπώντας τον με μια τσάπα, γιατί τόν παρετήτησε γιά την άτακτο ζωή του.
— ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, διά τής μεθόδου τής μνηστείας, δ Κ . Βαρσανίδης, συνελή
φθη γιατί άπέσπασε άπό τή μνηστή του 18έτιδα Ελένη Ταξίδου, δρχ. 30.000.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Δικηράτος συνελήφθη γιατί πήγε σ’ ένα έστιατόριο, έ
φαγε, ήπιε καί έφυγε χωρίς νά πληρώση. Κατόπιν πήγε στό παραπλεύρως καφενείο
καί άρνήθηκε νά πληρώση τόν σερβιτόρο, τόν όποιο έκτύπησε, δταν τοΰ έζήτησε
τό άντίτιμο τοΰ καφέ.
— Γ ΙΑ Ε Κ Β ΙΑ ΣΗ συνελήφθη ό Θ. Μονέδας, ιδιοκτήτης τριών σπιτιών στή
Τρούμπα Πειραιώς μέ 13 διαμερίσματα τοΰ 1 δωματίου, γιατί τά Ινοικίαζε σέ
ιερόδουλες, άπό τις όποιες είσέπραττε υπέρογκα ένοίκια, πού έφθαναν τις 150.
000 μηνιαίως. ’Επίσης συνελήφθησαν καί ή καθαρίστρια Αικατερίνη Ζουμή καί ή
Βασιλική Νικολαΐδου, πού συνειργάζοντο στην έπιχείρηση. Ή σύλληψη έγινε κα
τόπιν καταγγελίας τής ίεροδούλου Μαρίας Μαυροειδή, την δποίαν έξεβίαζε ή νά
εγκατάλειψη τό διαμέρισμα ή νά δώση υπέρογκο Ινοίκιο.
— Γ ΐΑ ΕΞΥΒΡΙΣΗ καί απειλές συνελήφθη δ δδηγός ταξί Ν. Άθανασόπουλος, γιατί στή διασταύρωση τών δδών Σταδίου καί Γ. Σταύρου άρνήθηκε νά παραλάβη στό 52021 ταξί τόν Ν. Τσίγκα, τόν όποιον σέ διαμαρτυρία του έξύβρισε καί
άπείλησε.
— Ο ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ στό τμήμα Χωροφυλακής Ν. Λιοσίων I. Ροδόπουλος,
μέ τήν κατηγορία άσέμνων πράξεων, Ινώ επιχειρούσε ν’ άποδράση, κατώρθωσε ν’
άνέβη στην ταράτσα, τοΰ τμήματος καί έπήδησε άπό ύψος 8 μέτρων στήν άσφαλτο.
Έτραυματίσθη θανάσιμα καί άπέθανε ένώ μετεφέρετο στό Νοσοκομείο.
— Η Β ΙΤ Ρ ΙΟ Λ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Ελένη Φραγκιαδάκη, έτών 31, συνελήφθη γιατί
ένώ περπατοΰσε στη Λεωφ. ’Αλεξάνδρας μέ τόν ’Έμπορο I. Καλαϊτζάκη καί συ
ζητούσαν, άνοιξε τήν τσάντα της καί έπήρε ένα μπουκάλι μέ βιτριόλι, τό όποιο
έρριξε στό πρόσωπό του. Αιτία αισθηματική.
— Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Έ λ. Βουγιελής συνελήφθη γιατί διέπραττεν άπάτες διά
τής μεθόδου τοΰ «παπά». “Οταν συνελήφθη έδήλωσε ψευδώς δτι ονομάζεται Α. Χαφτής.
— Ο ΠΑΙΔΟΚΤΟΝ ΟΣ Διονύσιος Λογοθέτης συνελήφθη, γιατί στό χωριό Παπαδάτες τής Ζακύνθου κατέσφαξε την κόρη του Κυριακή, έτών 18, τελειόφοιτο
Αυκείου, κατόπιν φιλονεικίας, γιατί ή κόρη ήγαπάτο άπό νέον, ένώ δ πατέρας δέν
ήθελε τόν δεσμό αυτό. Ή κόρη κατά τήν νεκροψίαν εύρέθη παρθένος. Σημειωτέον, δτι δ δράστης πρό 4ετίας είχε σκοτώσει καί την άδελφή του γιά κτηματικές
διαφορές.
— Ε ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΕ τόν Νικ. Σχοινάν δ X . Μουρατίδης μ’ ένα μπουκάλι καί
ένα φτυάρι στη Δραπετσώνα λόγω παρεξηγήσεων.
— Ο ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ νεάνιδος, την δποία έξέδιδε διά τής μεθόδου ύποσχέσεως γάμου Δ. Σκοπελίτης, συνελήφθη κα παρεπέμφθη είς τόν εισαγγελέα.
— ΕΣΚΟΤΩ ΣΕ τήν Σοφία σύζυγο Διον. Σφαέρου, έτών 29, στην πλατεία
Α γ . Ιεροθέου δ Χρ. Παπαγγελίδης, έτών 18, ξυλουργός, δ όποιος την παρακολουθοΰσε καί τήν ένοχλοΰσε καί δταν αυτή τόν παρετήρησε έκεΐνος τήν έγρονθοκόπησε καί έπεσε χάμω, όπου ύπέστη κάταγμα τής βάσεως τοΰ κρανίου.
Ν. Α.

( Συνέχεια άπό τ δ προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’ Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν.
Σ τροφ άδω ν.
Πάροδος της δδοΰ Εύβοιας 3, κοντά στους «'Αγίους ’Αποστόλους» τής Κυψέλης.
Πρόκειται γιά δυό νησίδες Ν τής Ζακύνθου, στήν όποια καί ύπάγονται. Στήν
μεγαλύτερη έξ αύτών, την Σταμφάνι, εύρίσκεται ή άρχαία μονή τής Παναγίας τής
Παντοχαρας καί 'Αγίου Διονυσίου, στήν δποίαν έμόνασεν δ "Αγιος Διονύσιος. Ό
’Απολλώνιος δ Ρόδιος τις νησίδες δνομάζει «Πλωτάς». Ό Βιργίλιος εξηγώντας
τήν ονομασία των Στροφάδων, δικαιολογεί αύτήν έκ τοΰ γεγονότος δτι δταν ο'ι γυιοΐ
τής Ώρειθνίας καί τοΰ Βορέως, Ζήτις καί Κάλαϊς, καταδιώκοντας τίς "Αρπυιες
πού διέμενον εκεί, εφθασαν μέχρις αύτών, «έστράφησαν» όπίσω παραιτηθέντες τής
διώξεως.
Στρυ μόνος.
Πάροδος τής όδοϋ Αιγάλεω 31, στόν «Βοτανικό».
Πρόκειται γιά τόν γνωστό ποταμό τής Μακεδονίας, πού πηγάζει από τήν ΝΔ.
Βουλγαρία καί έκβάλλει στό Αίγαΐον. "Εχει συνολικόν μήκος 430 χιλιομ., έκ τών
οποίων 104 έντός τοΰ έλληνικοΰ Ιδάφους. (Συνώνυμη δδός ύπάρχει στήν Κάτω
Κ ηφισιά).
Στρωμνίτσης.
Πάροδος τής δδοΰ Κερκύρας 16, άπέναντι στή Σχολή Εύελπίδων.
Ή Στρώμνιτσα, πόλις τής ΝΑ. Γιουγκοσλαβίας στή Μακεδονία, κοντά στόν
δμώνυμο ποταμό, έχει σήμερα περί τίς 22 χιλ. κατοίκους. Πρό τών Βαλκανικών
πολέμων ύπήρχεν έκεΐ ελληνική κοινότης.
Στυμ φ αλίας.
Πάροδος τής δδοΰ Κύπρου 87, κοντά στήν «'Α γία Ζώνη».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή λίμνη τής Κορινθίας, πού εύρίσκεται κοντά στις
ΝΑ.παρυφές τής Κυλλήνης καί εχει έπιφάνεια 18, περίπου, τετραγ. χιλιομ. Κατά
τήν άρχαιότητα άπό τήν Στυμφαλία ύδρεύετο ή Κόρινθος. Τήν ιδίαν έποχήν διητώντο έκεΐ οΕ γνωστές άπό τήν μυθολογία Στυμφαλίδες όρνιθες, τίς δποΐες έφό-
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νευσεν ή άπεμάκρυνεν δ Ή ραλής. (Συνώνυμη δδδς υπάρχει στδ Περιστέρι καί στδ
Κάτω Χ αλάνδρι).
Συγγροΰ Ά ν δ ρ έ ο υ .
Πρόκειται γιά τή γνωστή λεωφόρο πού άρχίζει άπδ τήν Πύλη Άδριανοΰ και
τελειώνει στδ Φαληρικό Δέλτα.
Ό Ά νδρέας Συγγρδς μέγας έθνικδς εύεργέτης, γεννήθηκε τδ 1826 στην
Κων)πολι καταγόμενος άπδ τήν Χίο. Άποκτήσας μεγάλην περιουσίαν, έγκαταστάθηκε στήν ’Αθήνα καί ίδρυσε τήν Ήπειροθεσσαλικήν Τράπεζαν. Άνέλαβε τήν άποπεράτωσι τής διώρυγος τής Κορίνθου καί διέθεσε τεράστια ποσά υπέρ κοινωφελών
καί φιλανθρωπικών σκοπών. Άνήγειρε τδ Δημοτικόν Θέατρον ’Αθηνών, τά μου
σεία Δελφών καί ’ Ολυμπίας, τδ Παπάφειον νοσοκομεΐον Θεσσαλονίκης, τις δμώνυμες
φυλακές ’Αθηνών καί τδ δμώνυμο νοσοκομεΐον. Έκληροδότησε 100 χιλ. λίρες στδν
«Εύαγγελισμδν» καί διέθεσε τά άπαιτούμενα χρήματα γιά τήν διάνοιξι τής δμωνύμου λεωφόρου. Κ ατ’ έπανάληψιν έξελέγη βουλευτής. Άπέθανε τδ 1889 στήν ’Αθή
να. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει σέ προάστια τών ’Α θηνών).
Σ υή νη ς.
Πάροδος τής δδοΰ Τιμολέοντος Φιλήμονος 15, κοντά στή Σεβαστοπούλειο Σχο
λή Τεχνιτών.
Πρόκειται γιά τήν άρχαία έλληνική δνομασία τής σημερινής αιγυπτιακής πόλεως Άσσουάν.
Σ υ κ ο υ τρ ή Ί ω ά ν ν ο υ .
Πάροδος τής δδοΰ θεοτοκοπούλου 49, στοΰ «Κλωναρίδου».
Ό ’ Ιωάννης Συκουτρής, φιλόλογος, γεννήθηκε στήν Σμύρνη τδ 1901. Τδ 1930
έξελέγη δφηγητής τής άρχαίας έλληνικής φιλολογίας στδ Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.
"Ιδρυσε τά «Κυπριακά Χρονικά» καί έδημοσίευσε πολλές πραγματείες. Μεγάλον θό
ρυβον προεκάλεσεν ή ύπ’ αύτοΰ γενομένη μετάφρασις τοΰ «Συμποσίου» τοΰ Πλάτω
νος. Ό Συκουτρής διεκρίνετο γιά τήν άρτια έπιστημονική του κατάρτισι καί τδ πά
θος του γιά τήν έρευνα τής άλήθειας. Άπέθανε τδ 1937. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει
εις Ν. Σμύρνην).
Σ ύμ η ς.
Πάροδος τής δδοΰ Άχαρνών 280, άπέναντι στδν «"Αγιο Νικόλαο».
Ή Σύμη, νησί τής Δωδεκανήσου, πρδ τοΰ δμωνύμου κόλπου τής Σύμης τών
μικρασιατικών άκτών, έχει έκτασι 58 τετρ. χλμ., καί περί τούς 3 χιλ. κατοίκους.
Μαζί μέ τις νησίδες Νίμου καί Σεσκλίου άποτελεΐ ένα δήμον, ύπαγόμενον στήν έπαρχία Ρόδου. Κοντά στδ λιμάνι της Πάνορμον, είναι κτισμένη ή περιώνυμη μονή
τών Ταξιαρχών, γνωστή ώς μονή Πανορμίτου. Κατά τδν Άθήναιον τδ δνομά της
όφείλει στήν θυγατέρα τρΰ Ίαλυσοΰ καί τής Δωτίδος Σύμη, πού ώδηγήθηκε έκεΐ
ύπδ τοΰ Γλαύκου.
Σ υ μ μ α χ ιδ ώ ν .
Πάροδος τής δδοΰ Κειριαδών 52, κοντά στδν κινηματογράφο «Θησεύς» τών
Πετραλώνων.
Συμμαχίς, ώνομάζετο στήν άρχαιότητα ή σύμμαχος πόλις. "Ελαβε λοιπόν τήν
δνομασία αυτή πρδς τιμήν τών συμμάχων πόλεων τής άρχαίας ’Αθήνας.
(Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ!

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Μπόλιας, Ιτών 84, δ δποιος Ιπεσεν άπδ τδν δνο του στή
θέση Αμπέλια τής Λαρίσης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Σπύρου, έπιβάτης τής 63415 δικύκλου μοτοσυκλέττας, τήν
δποίαν δδηγοΰσε δ Β. Λυμπερόπουλος, δ όποιος έπίσης έτραυματίσθη σοβαρά, δταν
ή μοτοσυκλέττα, στην παραλιακή λεωφόρο παρά τήν Βούλα καί πρδ του ξενοδο
χείου «Άκταΐον», Ιπεσε άπδ πίσω πάνω στδ Ι.Χ . 6584, τδ δποΐο δδηγοΰσε ή Ά γ γ .
Πανταζή, ταυτοχρόνως καί τδ Ι.Χ . 39471 μέ δδηγό τδν I. Τριανταφυλλάκο, τδ
δποΐο έπήγαινε στην ’Αθήνα, Ιπεσε στήν μοτοσυκλέττα καί Ιτσι εγινε τριπλή ή
σύγκρουση.
-—ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΕΣ δυδ Ά γγλίδες τουρίστριες πού έπέβαιναν αυτοκι
νήτου, τδ δποΐο δδηγοΰσε ή Σουηδέζα τουρίστρια Ά σίτα Μπεοζόν, δταν τούτο κον
τά στή Λειβαδιά άνετράπη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Καραβίδας, δδηγδς Ι.Χ ., τδ δποΐο άνετράπη παρά τδ 396
χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών — Θεσσαλονίκης.
— : ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. Δασούλας, τδν δποΐον διεμέλισε στδ 201 χλμ. τής σιδηρο
δρομικής γραμμής ’ Αθηνών — Πατρών ή ύπ’ άριθ. 101 αότοκινητάμαξα μέ δδη
γό τδν Θ. Δημακαράκο.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Μαυρίδης, τδν δποΐον παρέσυρε φορτηγό στδ χωριό Καριώτισσα.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 5, δ I. Χαϊμαλής, ή σύζυγός του Κοντυλένια, οΐ
κόρες του Ελένη καί Ευαγγελία καί ή συνεπιβάτις Μαρία Παπαβασιλείου, δταν
τδ Ι.Χ . 42930, στδν περιφερειακό δρόμο Σχιστοΰ, γιά ν’ άποφύγη σύγκρουση μέ
προπορευόμενο δίκυκλο, προσέκρουσε στδ πεζοδρόμιο καί άνετράπη.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ 2, οί Δ. Χαλβαντζής, δδηγδς μοτοποδηλάτου καί
Ν. Τζανές, δδηγδς τοΰ 99307 βυτιοφόρου, δταν τά δχήματα συνεκρούσθησαν στήν
παραλιακή λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στή Γλυφάδα.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ δδηγδς τοΰ Ι.Χ . 219212 χωροφύλαξ
Γ. ’Αλεξίου, δταν τούτο στήν παραλιακή λεωφόρο ’Αθηνών — Σουνίου κινούμενο
πρδς τδ Σούνιο παρεξέκλινε τής πορείας του καί κατεκρημνίσθη στή θάλασσα ,έπί
βραχώδους άκτής ύψους 30 μ.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΣ σοβαρά δ Κ. Κομαντας στήν παραλία Άσπροπύργου, παρασυρθείς άπδ άγνωστο αυτοκίνητο, τδ δποΐο τδν έγκατέλειψεν άβοήθητον
καί Ιφυγε. Κατόπιν Ιρευνών διαπιστώθηκε δτι έπρόκειτο περί τοΰ 141860 Ι.Χ .
μέ δδηγδ τδν I. Χαραρόπουλο, δ δποιος συνελήφθη.
— ΝΕΚΡΑ γυναίκα, έτών 60, άγνώστου έπωνύμου, τήν δποίαν παρέσυρε
στήν λεωφ. Ποσειδώνος δ ’Αμερικανός ύπολοχαγδς Γούντ Τέρρενς, δ δποιος συνε
λήφθη.
— ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Μαρκοπούλου, τήν δποίαν παρέσυρε τδ 121463 ταξί μέ
δδηγδ τδν Ε. Λαβρεντίου, στήν δδδ Μεσολογγίου.
— ΝΕΚΡΑ ή ’Ελισάβετ Κοκκώνη, τήν δποία παρέσυρε στήν Ά γ ιά (προάστιον Πατρών) μοτοποδήλατο δδηγούμενο ύπδ άγνώστου.
r. ,

— ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Βασιλείου, τον όποιον παρέσυρε χό Ι.Χ . 240602 μέ δδηγό
τόν I. Γληνό στήν δδό Ά χαρνών.
—- ΝΕΚΡΟΣ δ Λ. Καπούλιας, τον όποιον παρέσυρε στήν δδό Μεσογείων τδ
36296 λεωφορείο μέ δδηγό τον Κ. Παναγή.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Γρ. Κοτσάλας, τόν δποΐον παρέσυρε στήν αγροτική περιοχή
Μαρτίνου τό φορτηγό 46508 μέ δδηγό τόν Ή λ. Τούπη.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Μπαμίχας, δδηγός γεικργικοΰ έλκυστήρος, δταν οϋτος
άνετράπη στήν περιοχή Πιερίας.
— ΝΕΚΡΟΙ 3, οί Ελένη Δημητροπούλου, ’Αγάπη Τσαγκαράκη καί ’ Ιου
λία Κωνσταντινίδου καί τραυματισμένοι 15 άτομα, δταν τό 28266 φορτηγό στρα
τιωτικό όχημα μέ δδηγό τόν στρατιώτη Κ. Λιάπη, έπεσε σέ χαράδρα 15 μ., ενώ
έπήγαινε στό χωριό Κεχρεαί Κορινθίας, δπου ήσαν οί θερινές κατασκηνώσεις τής
Σχολής Εύελπίδων.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Α . Σιμός, δδηγός μοτοποδηλάτου, τό οποίο παρέσυρε τό Ι.Χ .
249723 μέ δδηγό τόν Ά θ . Κωτσάκη στή διασταύρωση των όδών Ά γ . Σοφίας
καί ’Αναξαγόρα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π . Πρανσίδης, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν στό 4ο χλμ. τής
δδοΰ Λαρίσης — Φαρσάλων συνεκρούσθη μέ φορτηγό.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ . Τσίτσας, χειριστής αγροτικού μηχανήματος, στήν Αύλακούδα Τυρνάβου.
-—- ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Πανίκης, δδηγός τού Σ.Α.Ν. 544 επιβατικού αυτοκινήτου,
δταν στό 50 χλμ. τής όδού Θεσσαλονίκης — ’Αθηνών συνεκρούσθη μέ τό 755049
φορτηγό, τό όποιο ώδηγοΰσε δ Ε. Τσαβδαρής.
— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΑ θανάσιμα 7 άτομα, οί Μ. Βασιλειάδης, I. Ζώης, ή σύ
ζυγός του Ξανθίπη καί τα παιδιά τους Φανή καί Ελένη, ή Αίκατ. Βασιλειάδου καί
τό παιδί της Ζωή, δταν, στό 29 χλμ. τής όδού ’Αθηνών — Λαυρίου, συνεκρούσθη
μέ τό Ι.Χ . 35995 μέ τό 95976 λεωφορείο, πού ώδηγοΰσε δ Κ. Γκίνης.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Εύάγγ. Χονδρός, έπιβάτης μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος
δ δδηγός τούτου Τσουκαλάς, δταν τούτο προσέκρουσε σέ δένδρο, στήν περιοχή Κο
μοτηνής.
-— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Σάμης, δδηγός έλκυστήρος, πού άνετράπη στή θέση Καλντεμίρι Σερρών.
■
— · ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Καζούνης, δ δηγός στρατιωτικού αυτοκινήτου καί τραυμα
τισμένος θανάσιμα δ Γ. Φρίγης, έπιβάτης, δταν τούτο κατεκρημνίσθη σέ χαράδρα.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Λούτβιχ Μουνέντι, Αύστριακός, καί τραυματισμένος δ Γκρεγκόρ Ρεζίς, δταν τό 21388 αυτοκίνητό τους συνεκρούσθη στήν ισόπεδο διάβαση τής
σιδηροδρομικής γραμμής Φαρσάλων μέ τήν 942 άμαξοστοιχία.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. ΙΙαπαγεωργίου, τόν δποΐον παρέσυρε στήν δδό Λαρίσης —
Θεσσαλονίκης μοτοποδήλατο μέ δδηγό τόν Δ . Πρισμένο.
-—- ΝΕΚΡΟΣ δ Γρ. Νίνης, δδηγός έλκυστήρος, δ όποιος άνετράπη στή θέση
Καμάρες - Πηγή Χαλκιδικής.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Παληατσίας, τόν δποΐον παρέσυρε στή λεωφ. Βασιλ. Σο
φίας, πρό τού κολυμβητηρίου, τό Ι.Χ . 158220, μέ δδηγό τήν Κατίνα Σινά.
— ΝΕΚΡΟΙ 4, οί Ά θ . Κωστήρος, δδηγός Ι.Χ . 34598 καί οί έπιβαίνοντες Δ.
Πάνου, Κ. Μουρκοβίτης, Πολυτήρης Νικόλαος, δταν τό όχημα συνεκρούσθη μέ τήν
ύπ’ άριθ. 6 άμαξοστοιχία, στήν άφύλακτο ισόπεδο διάβαση παρά τό Νέον Μοναστήριον.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Κουρής, δδηγός Ι.Χ . 211408 καί τραυματισμένοι θανάσιμα
οί επιβάτες Σ. Ά ρώ νης, Γ. Τσούμπλης, δταν τό όχημα συνεκρούσθη μέ φορτηγό στή
γέφυρα Κουβαρά.
Ν. Α.

Κάβε Παρασκευή
Ώ ρα 20.30 -21
Παρακολουθείτε τήν ’ Εκπομπή τής ’ Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τόν Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’ Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.
Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ
ρουσα .
Μία ’ Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε 'Ελληνικό
σπίτι.

