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ΙΗ'. ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
-  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ

ΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΛΕΖΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ ΤΟΥ —
ΔΙΑ Ρ Κ Ε Σ  ΣΤΡΑΤΟ ΔΙΚ ΕΙΟ Ν  ΑΘΗΝΩΝ  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ  
Ά ριθ . 606/59

Δ ΙΑ  Τ Α Υ ΤΑ
Κηρύσσει τούς μνησθέντας κατηγορουμένους : 1) Εύθυμιάδην Δημήτριον 

διά ψήφων τριών (3) κατά δύο (2) άθωον παραβάσεως άρθρου 10 παρ. 1, τοϋ Α.Ν. 
375/36, κατ’ έξακολούθησιν πράξεως φερομένης ώς τελεσθείσης έν Άθήναις, Χα- 
λανδρίω καί άλλαχοΰ κατά τδ από 13.11.57 έως 2.10.58 χρονικόν διάστημα, 2) 
Εύθυμιάδου Παναγιώταν: διά ψήφων τριών (3) κατά δύο (2) άθώαν της αύτης ώς 
άνω πράξεως, φερομένης ώς τελεσθείσης κατά τον αυτόν ώς άνωτέρω τόπον καί 
χρόνον, 3) Μαλλιάκαν ’Αντώνιον : παμψηφεί άθωον παραβάσεως άρθρου 10 παρ. 
1 του Α.Ν. 375/36, έν συναυτουργία μετά της συζύγου του Μαλλιάκα Μαριάνθης, 
πράξεως φερομένης ώς τελεσθείσης έν Καλλιθέα άπό τοϋ τέλους Αύγούστου 1958 
έως 9.10.1958, 4) Μαλλιάκα Μαριάνθην : διά ψήφων τεσσάρων (4) κατά μιας (1) 
άθώαν της αύτης ώς άνω πράξεως, έν συναυτουργία μετά τοϋ συζύγου της Μαλλιάκα 
’Αντωνίου, φερομένης ώς τελεσθείσης κατά τον αύτόν ώς άνωτέρω τόπον καί χρόνον,
5) Μοΰχον Δημήτριον : διά ψήφων τεσσάρων (4) κατά μιας (1) άθωον παραβά
σεως άρθρου 10 παρ. 1 τοϋ Α.Ν. 375/36, πράξεωε φερομένης ώς τελεσθείσης έν 
Καλλιθέα άπό 8.9.58 έως 18.9.58, 6) Καραμπάσην Στυλιανόν : διά ψήφων τριών 
(3) κατά δύο (2) άθωον της αύτης ώς άνω πράξεως, φερομένης ώς τελεσθείσης 
έν Άθήναις, κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 9.10.58 έως 20.10.58, 7) Δολιανίτην 
Γεώργιον : διά ψήφων τεσσάρων (4) κατά μιας (1 )άθωον παραβάσεως άρθρου 10 
παρ. 1 τοϋ Α.Ν. 375/36, έν συναυτουργία μετά της συύγου του Δολιανίτου Βασι
λικής, πράξεως φερομένης ώς τελεσθείσης έν Άθήναις άπό 14.8.58 έως 18.8.58, 
8) Δολιανίτου Βασιλικήν : διά ψήφων τεσσάρων (4) κατά μιας (1) άθώαν της αύτης 
ώς άνω πράξεως έν συναυτουργία μετά τοϋ συζύγου της, Δολιανίτου Γεωργίου,
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φερομένης ώς τελεσθείσης κατά τον αύτόν ώς άνωτέρω τόπον καί χρόνον, 9) Γρη- 
γοριάδην Γεώργιον: παμψηφεί άθώον παραβάσεως άρθρου 10 παρ. 1. του Α.Ν. 375/ 
36, έν συναυτουργία μετά της συζύγου του Μαρίας Γρηγοριάδου, πράξεως φερομέ
νης ώς τελεσθείσης έν Άθήναις την 7.5.59 καί πρότερον έπί μήνα περίπου, 10) 
Βουτσαν Ελευθέριον : παμψηφεί ένοχον παραβάσεως άρθρου 9 έν συνδ. προς άρθρον 
2 τοϋ Α.Ν. 375/36, έν συναυτουργία μετά των Κολλιγιάννη Κ. κ.λ.π., πράξεως τε
λεσθείσης έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλλαχοϋ των υπό Σοβιετικόν έ'λεγχον χωρών, 
Ρουμανίας, Ουγγαρίας, ’Ανατολικής Γερμανίας, Τσεχοσλοβακίας καί Βουλγαρίας 
κατά τό άπό 10.10.57, μέχρις 21.10.58 χρονικόν διάστημα καί πρότερον. Άπορρί- 
ρίπτει διά ψήφων τριών (3) κατά δύο (2) τό υπό τοϋ Βασ. Επιτρόπου τεθέν ζήτημα, 
έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άρθρ. 86 Π.Κ., 11) Τρικκαλινόν Γεώργιον, παμψηφεί 
ένοχον τής αύτής ώς άνω παραβάσεως, τελεσθείσης έν Τασκένδη Ρωσίας καί άλ- 
λαχοΰ τών ύπό Σοβιετικόν έλεγχον χωρών, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Άνατ. Γερμα
νίας, Τσεχοσλοβακίας καί Βουλγαρίας, κατά τό άπό 18.10.57 μέχρις 7.5.59 χρονι
κόν διάστημα καί πρότερον. ’Απορρίπτει διά ψήφων τριών (3) κατά δύο (2) τό ύπό 
τοϋ Βασ. ’Επιτρόπου τεθέν ζήτημα έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άρθρου 86 Π.Κ., 
12) Συγκελάκην ’Αντώνιον : παμψηφεί ένοχον παραβάσεως άρθρου 9 έν συνδ. προς 
άρθρον 2 τοϋ Α.Ν. 375/36, έν συναυτουργία μετά τών Καρκαγιάννη ’Αντωνίου 
κ.λ.π. πράξεως τελεσθείσης έν Άθήναις καί άλλαχοϋ κατά τό άπό Αΰγούστου 1958 
μέχρι 2.11.58 χρονικόν διάστημα καί πρότερον. Δέχεται διά ψήφων τεσσάρων (4) 
κατά μιας (1) δτι τήν πράξιν του έτέλεσεν έν ήλαττωμένη ίκανότητι προς καταλο
γισμόν λόγω διαταράξεως τής συνειδήσεως, 13) Καρκαγιάννην ’Αντώνιον : παμψη
φεί ένοχον παραβάσεως άρθρου 9 έν, συνδ. προς άρθρον 2 τοϋ Α.Ν. 375/36,έν συν
αυτουργία μετά τών Συγκελάκη Άντων. κ.λ.π., πράξεως τελεσθείσης έν Ά θή- 
ναις καί άλλαχοϋ κατά τό άπό Αύγούστου 1958 μέχρις 6.11.58 χρονικόν διάστημα 
καί πρότερον. Δέχεται διά ψήφων τεσσάρων κατά μιας δτι τήν πράξιν του έτέλεσεν 
έν ήλαττωμένη ίκανότητι προς καταλογισμόν λόγω διαταράξεως τής συνειδήσεως, 
14) Γλέζον ’Εμμανουήλ : παμψηφεί ένοχον, κατ’ ορθόν χαρακτηρισμόν τών ώς 
άνω δεκτών γενομένων πραγματικών περιστατικών, τής παραβάσεως τοϋ άρθρου 
10 παρ. 2 έδάφ. β' τοϋ Α.Ν. 375/36, πράξεως τελεσθείσης έν Άθήναις, άπό 14.8. 
58 καί πρότερον μέχρι τής 5.12.58 χρονικόν διάστημα, 15) Ραγουζαρίδην Κων/νον: 
παμψηφεί ένοχον, κατ’ ορθόν χαρακτηρισμόν τών ώς άνω δεκτών γενομένων πραγ
ματικών περιστατικών, τής παραβάσεως τοϋ άρθρου 10 παρ. 2 έδαφ. β' τοϋ Α.Ν. 
375/36, πράξεως τελεσθείσης έν Άθήναις άπό 9.10.58 έως 20.10.58 χρονικόν 
διάστημα, 16) Γρηγοριάδου Μαρίαν : παμψηφεί ένοχον, κατ’ ορθόν χαρακτηρι
σμόν τών ώς άνω δεκτών γενομένων πραγματικών περιστατικών,τής παραβάσεως 
τοϋ άθρου 10 παρ. . 2 έδάφ. β' τοϋ Α.Ν. 375/36, πράξεως τελεσθείσης έν Άθήναις, 
τήν 7.5.59 καί πρότερον έπί μήνα περίπου. Δέχεται διά ψήφων τριών κατά δύο δτι, 
συντρέχουσιν ύπέρ ταύτης έλαφρυντικαί περιστάσεις άρθρου 84 παρ. 2 α 'Π .Κ ., ζή
τημα τεθέν ύπό τοϋ Βασ. ’Επιτρόπου, καί 17) Εύθυμιάδην Θεόδωρον: παμψηφεί 
ένοχον παραβάσεως άρθρου 9 έν συνδυασμώ προς άρθρ. 2 τοϋ Α.Ν. 375/36, έν 
συναυτουργία μετά τοϋ Κολλιγιάννη Κ. καί λοιπών, πράξεως τελεσθείσης έν Τασ
κένδη Ρωσίας καί άλλαχοϋ τών ύπό Σοβιετικόν έλεγχον χωρών Ρουμανίας, Ούγ- 
γαρίας, Άνατ. Γερμανίας, Τσεχοσλοβακίας καί Βουλγαρίας, κατά τό άπό 18.10.57 
μέχρις 20.10.58 χρονικόν διάστημα καί πρότερον. Δέχεται διά ψήφων τριών (3) 
κατά δύο (2) έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 11 παράγρ. 2,περίπτωσις τε
λευταία τοϋ Α.Ν. 375/36, καί άπαλλάσσει τοΰτον τής ποινής. Ίδόν καί τ ’ άρθρα 
376, 434, Σ.Π .Κ ., 9, έν συνδυασμώ προς άρθρα 2, 10 παρ. 2 έδάφ. β', 11 παρ. 2, 
περίπτωσις τελευταία, 14, 15 καί Ιό  τοϋ Α.Ν. 375/36, «περί τιμωρίας τών έγκλη- 
ματικών ένεργειών τών άπειλουσών τήν έξωτερικήν άσφάλειαν τής χώρας», ώς
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έτροποποιήθη ύπό τοΰ*Α.Ν. 1255/38, 12, 26 παρ. 1, 27, 36 έν συνδυασμώ προς 
34, 45, 59, 79, 83, 84 παρ. 2α', 87, 98, 462, ILK. 371, 378, 535, 581 καί 597 
Κ.Π.Δ. 471 παρ. 6 Π.Κ. καί άρθρον 97 του Συντάγματος.

Καταδικάζει τούς κηρυχθέντας ένοχους :
1) Βουτσάν ’Ελευθέριον, εις τήν ποινήν της ισοβίου καθείρξεως, υπολογί

ζει εις τούτον τον άπό 21.10.58, έως 21.7.59 χρόνον προφυλακίσεώς του.
2) Τρικκαλινον Γεώργιον, εις τήν ποινήν της ισοβίου καθείρξεως. Υπολογί

ζει εις τούτον τον άπό 7.5.59 έως 21.7.59 χρόνον προφυλακίσεώς του.
3) Συγκελάκην ’Αντώνιον, εις τήν ποινήν της πρόσκαιρου καθείρξεως δέκα 

πέντε (15) έτών. ’Επιβάλλει είς τούτον άποστέρησιν των πολιτικών του δικαιω
μάτων καί ικανοτήτων έπί 7ετίαν καί έκτοπισμόν πέντε (5) έτών, εις Νήσον "Α
γιον Ευστράτιον. Άφαιρεΐ έκ της ποινής τής πρόσκαιρου καθείρξεως τον άπο 2.11. 
58, έως καί 21.7.59 χρόνον προφυλακίσεώς του καί ορίζει ύπόλοιπον έκτιτέας ποι
νής πρόσκαιρου καθείρξεως άπό σήμερον, δέκα τεσσάρων (14) έτών, τριών (3) μη
νών καί ένδεκα (11) ημερών.

5) Καρκαγιάννην ’Αντώνιον, είς τήν ποινήν τής προσκαίρου καθείρξεως 
ένδεκα (1 1 ) έτών. ’Επιβάλλει είς τούτον άποστέρησιν τών πολιτικών του δικαιω
μάτων καί ικανοτήτων, έπί 7ετίαν καί έκτοπισμόν πέντε ( 5 ) έτών είς Νήσον 
"Αγιον Ευστράτιον. Άφαιρεΐ έκ τής ποινής τής προσκαίρου καθείρξεως τον 
άπό 6-11-58, έως καί 21-7-59 χρόνον προφυλακίσεώς του ,καί ορίζει υπόλοιπον 
έκτιτέας ποινής προσκαίρου καθείρξεως άπό σήμερον, δέκα ( 10 ) έτών, τριών 
( 3 ) μηνών καί δέκα πέντε ( 15 ) ήμερών.

5) Γλέζον ’Εμμανουήλ, είς ποινήν φυλακίσεως πέντε ( 5 ) έτών. ’Επιβάλλει 
είς τούτον άποστέρησιν τών πολιτικών του δικαιωμάτων καί ικανοτήτων έπί 8ετίαν, 
καί έκτοπισμόν τεσσάρων ( 4 ) έτών είς Νήσον Ά γιον Ευστράτιον. Άφαιρεΐ έκ 
τής ποινής τής φυλακίσεως τον άπό 5-12-58 έως 21-7-59 χρόνον προφυλακίσεώς 
του καί ορίζει υπόλοιπον έκτιτέας ποινής φυλακίσεως άπό σήμερον τεσσάρων ( 4 ) 
έτών, τεσσάρων ( 4 ) μηνών καί δέκα τριών ( 13 ) ήμερών.

6) Ραγουζαρίδην Κων/νον, είς ποινήν φυλακίσεως πέντε ( 5 ) έτών. ’Επιβάλ
λει είς τούτον άποστέρησιν τών πολιτικών του δικαιωμάτων καί ικανοτήτων έπί 
8ετίαν καί έκτοπισμόν τεσσάρων ( 4 ) έτών είς Νήσον Ά γιον Ευστράτιον. Άφαιρεΐ 
έκ τής ποινής τής φυλακίσεως τον άπό 22-10-58 έως καί 21-7-59 χρόνον προφυ
λακίσεώς του καί ορίζει υπόλοιπον έκτιτέας ποινής φυλακίσεως άπό σήμερον, τεσ
σάρων ( 4 ) έτών, τριών ( 3 ) μηνών καί μιας ( 1 ) ήμέρας.

7) Γρηγοριάδου Μαρίαν, είς ποινήν φυλακίσεως ένός ( 1 ) έτους. ’Επιβάλλει 
είς ταύτην άποστέρησιν τών πολιτικών της δικαιωμάτων καί ικανοτήτων έπί δετίαν. 
Άφαιρεΐ έκ τής ποινής τής φυλακίκεως τον άπό 7-5-59 έως 21-7-59 χρόνον προφυ
λακίσεώς της καί ορίζει υπόλοιπον ποινής φυλακίσεως άπό σήμερον έννέα ( 9 ) 
μηνών καί δέκα έξ ( 16 ) ήμερών. ’Αναστέλλει τήν έκτισιν τού υπολοίπου τής 
ποινής της έπί τριετίαν.

Διατάσσει τήν έκ τών φυλακών άπόλυσιν τών Εΰθυμιάδη Δ., Εύθυμιάδου Π., 
Μαλλιάκα Α., Μαλλιάκα Μ., Μούχου Δ., Καραμπάτση Σ ., Δολιανίτη Γ., Δο- 
λιανίτη Β., Γρηγοριάδη Γ., καί Εύθυμιάδη Θ., έάν δι’ άλλην τινά αιτίαν δέν πρέ
πει να κρατώνται έν αύταΐς.

Άποφαίνεται ότι δέν συντρέχει περίπτωσις άποζημιώσεώς των έκ μέρους 
τού Δημοσίου, διά τήν έν ταΐς φυλακαΐς κράτησίν των, καθ’ όσον ούτοι έγένοντο 
παραίτιοι ταύτης έκ βαρείας των άμελείας.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ (*>
-  ΑΔΥΝΑΤΟΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -
Ύπό ’Αστυνόμου Β' 

κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. ’ Εσκεμμένα ή τυχαία τραύματα δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
2. 'Ο καθορισμός της ταντότητος επί τη βάσει των δακτυλικών αποτυπωμάτων.
3. ’Αποτέλεσμα τραυμάτων.
4. Πρόσκαιρος έξαφάνισις των θηλοειδών γραμμών.
5. Καταστροφή ή παραλλαγή τών θηλοειδών γραμμών.
6. Παλαμικά άποτυπώματα.
7. ’Εμβολιασμός νέου τύπου δακτυλικού αποτυπώματος.

** *
1.  ’Εσκεμμένα ή τυχαία τραύματα δακτυλικών αποτυπω μάτω ν.
Εις τον ήμεδαπόν καί ξένον τύπον κατ’ έπανάληψιν έχουν άναγραφή διάφοροι 

ειδήσεις καί δή ύπό εντυπωσιακούς τίτλους, οΐον: «Έ ν ’Ολλανδία δακτυλικά άποτυ
πώματα δύο άτόμων εύρέθησαν άπολύτως δμοια».

«Διδύμων μονοωγενών άπόλυτος ταυτότης δακτυλικών άποτυπωμάτων».
«’Άτομα έχοντα βεβαρυμένον παρελθόν ήδυνήθησαν να παραμορφώσουν τά 

δακτυλικά αυτών άποτυπώματα, ώστε ή ’Αστυνομία νά μήν^δύναται νά διαπιστώση 
τήν ταυτότητά των». Αί ειδήσεις αύται ουδέποτε βεβαίως άνταπεκρίνοντο εις τήν 
πραγματικότητα.

Ά λλ’ ας έξετάσωμεν κατ’ άρχήν^την δυνατότητα της καταστροφής ή παρα- 
μορφώσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων κατόπιν έσκεμμένης ένεργείας.

Ό  εμβολιασμός άπό τούς προϊστορικούς χρόνους διενεργεΐτο διά στίξεως επί 
τών διαφόρων σημείων τοϋ άνθρωπίνου σώματος.

’Επίσης άπό τούς προϊστορικούς χρόνους άτομα έσκεμμένως έχάραττον ή 
έστιζον επί διαφόρων σημείων τοϋ σώματός των παραστάσεις διά λόγους αισθημα
τικούς, θρησκευτικούς ή παραδόσεως.

Λ. χ. ό άρχηγός καί οΐ άνδρες της Φυλής έχρησιμοποίουν την στίξιν διά νά 
δεικνύουν την Φυλήν των, τά Χωρία των καί συχνά καί τήν ατομικήν των ταυτό
τητα.

Σήμερον όλοι γνωρίζομεν ότι πλεΐστοι έγκληματίαι στίζουν επί τοϋ σώματός 
των διαφόρους παραστάσεις, αν καί στίξεις καί κατά τό παρελθόν, άλλ’ ιδίως κατά τον 
τελευταΐον πόλεμον έκαμνον καί άτομα μηδέποτε άδικοπραγήσαντα.

Προ πεντήκοντα ετών εις έκ τών έγκυροτέρων έγκληματολόγων, ό Φόλντ (άγ- 
γλος ιατρός διδάσκων εις τό Πανεπιστήμιον τοϋ Τόκιο) έγραφε: «ή διαπίστωσις κα
ταστροφής τοϋ τύπου ή τών θηλοειδών γραμμών τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, 
κατ’ άρχήν, δέον νά θεωρήται αύτή καθ’ έαυτή ως ύποπτος πράξις διό καί χρήζει 
πάντοτε έπισταμένης έξετάσεως».

Ούχ’ ήττον όμως πολλάκϊς ή καταστροφή δεν οφείλεται εις έσκεμμένην ενέρ
γειαν, άλλ’ εις άλλην αιτίαν, λ.χ. εις τό είδος τής εργασίας.

'Οσάκις λοιπόν τοιαύτης φύσεως περιπτώσεις έπισημαίνονται καί δεν είναι 
σπάνιαι, προσελκύουν όντως τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον τών δακτυλοσκόπων, ίδιαιτέ-

(*) Βιβλιογραφία : 1) Κων/νος Γ. Γαρδίκας «’Αστυνομική» εκδοσις 1958. 2) Αουκας 
Παπαϊωάνου «’Ανατομική τοϋ άνθρώπου» 1891. 3) John J. Ο’ Connel. Modern Criminal 
Investigation. 1951. 4) The science of Fingerprints έκδ. F.B.I. 1957. 5) Finger print and 
identification M agazine.’Απρίλιος, Μάιος,’Ιούνιος 1957, ύπό T. Dickerson Coeke. 6) Fede
ral Burau of Investication Law Enforcement Bulletin No 4. ’Απρίλιος 1955.
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ρως δέ διά τον τεχνικόν τρόπον, επί τη βάσει του οποίου θά διαπιστωθή καί θ’ άπο- 
δειχθή ή προσπάθεια αυτή, ετι δέ τον τρόπον δι’ ου θά καθορισθή τό άτομον εις δ 
άνήκον τά παραμορφωθέντα δακτυλικά άποτυπώματα. Εις τό σημεϊον αύτό, θά έπε- 
θύμουν νά τονίσω δτι τά επί των δακτυλικών αποτυπωμάτων τραύματα ένδιαφέρουν 
πράγματι τούς δακτυλοσκόπους, άλλά δέον νά γνωρίζωμεν δτι αί οόλαί των δακτυ
λικών αποτυπωμάτων δεν παρέχουν την δυνατότητα «εξαγοράς νέας ταυτότητος». 
Είναι ή άπλουστέρα παρατήρησις, δι’ δσους τυχόν παρακολουθούν τούς άνοήτους 
εκείνους οίτινες προσπαθούν διά τής καταστροφής ή παραμορφώσεως τών έπί τών 
ραγών θηλοειδών γραμμών ν’ άποτρέψουν την διαπίστωσιν τής ταυτότητάς των έπί 
τη βάσει τών δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Μιά τοιαύτη προσπάθεια άναμφισβητήτως καί άναντιλέκτως θά προκαλέση 
τήν προσοχήν τών ειδικών, τό δ’ αποτέλεσμα θά είναι δτι ό προσπαθήσας δι’ αυτού 
τού τρόπου ν’ άποφύγη τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητάς του νά τήν καταστήση πε
ρισσότερον γνωστήν άπ’ δ,τι ήτο πρότερον.

2 . 'Ο καθορισμός τής ταυτότητος έπί τή βάσει τών δακτυλικών 
αποτυπω μάτω ν.

Είναι αληθές δτι τά μεγάλα εις έ'κτασιν καί εις βάθος έπί τών ραγών τών δα
κτύλων τραύματα, δύνανται νά συντελέσουν εις τήν πλήρη ή μερικήν καταστροφήν 
ή παραμόρφωσιν τού τύπου τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Έπακόλουθον τής κα
ταστροφής ή τής παραμορφώσεως τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος είναι ή 
άδυναμία χαρακτηρισμού, έπ’ άκριβεία, τού τύπου καί τής ταξινομήσεως αυτού. Δη
λαδή εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν δυνατόν νά χαρακτηρισθή αποτύπωμα λ.χ. ως 
τύπου λούπ, ένώ πριν ή ύποστή τό δάκτυλον τήν ούλήν τό αύτό αποτύπωμα θά έχα- 
ρακτηρίζετο ώς τύπου τέντιτ-άρς. ’Αλλά τά τραύματα δέν παρακωλύουν τον καθο
ρισμόν τής ταυτότητος τού άτόμου εις δ άνήκουν τά φέροντα τήν ούλήν άποτυπώμα
τα, διότι οΰ μόνον έν δακτυλικόν άποτύπωμα, άλλά καί έλάχιστον τμήμα αυτού πα
ρέχει τήν δυνατότητα προσδιορισμού τής ταυτότητος κατά τρόπον άλάνθαστον.

Ά λλ’ άς έξετάσώμεν πρώτον αν ύπάρχη τρόπος άσφαλής χαρακτηρισμού τού 
τύπου καί ταξινομήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τών φερόντων τραύματα, 
είτε έσκεμμένως είτε έκ τυχαίου συμβάντος δημιουργηθέντα.

3 . Α π οτέλεσμ α  τραυμάτω ν.
Τό πλεϊστον τών έπί τών δακτύλων τραυμάτων δέν δημιουργούν δυσκολίας

ΕΙκών 1

ώς προς τον προσδιορισμόν τού άτόμου εις δ άνήκουν τά δακτυλικά άποτυπώματα, 
διό καί μικρόν είναι τό ένδιαφέρον τών τεχνικών διά τό είδος αύτό τών άποτυπω
μάτων.

Τά εις τήν εικόνα 1 άπεικονιζόμενα δύο άποτυπώματα είναι ό δεξιός
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παράμεσος τοϋ ύπογράφοντος καί εις μέν την άριστεράν πλευράν της είκόνος απει
κονίζεται το άποτύπωμα δπως είχεν ληφθή προ πολλών έτών, εις δέ την δεξιάν δπως 
έλήφθη άρκετά έτη βραδύτερον. Εις τδ μεσολάβησαν διάστημα τδ δάκτυλον ύπέστη 
τραύμα (έκόπη βαθέως διά μαχαίρας) δεξιά καί ολίγον άνωθεν του «δέλτα», συνε
πείς δέ τοϋ τραύματος αύτοϋ έδημιουργήθη καί ή ρίκνωσις των θηλοειδών γραμμών 
έκατέρωθεν της τομής.

’Αλλά καί μετά ταϋτα τδ αύτδ δάκτυλον ύπέστη καί άλλα τραύματα, άτινα 
δμως ούδέν ίχνος έγκατέλειψαν επί της ραγδς τοϋ δακτύλου.

Καί έρωτάται : Διατί ώρισμένα τραύματα δημιουργούν ούλάς επί τής ραγδς 
τών δακτύλων, ένώ άλλα ούδέν ίχνος εγκαταλείπουν;

Πρδς καλλιτέραν καί εύκολωτέραν κατανόησιν τής δοθησομένης άπαντήσεως 
επιβάλλεται νά μελετησωμεν τήν εικόνα 2, ήτις έχει άποτυπωθή έκ τοϋ περίφημου

Είκών 2
1. Στόμια Ιδρωτοποιών αδένων. 2. Σωλήν Ιδρωτοποιού άδένοξ. 3. Ιδρωτοποιό* άδήν. 4.
Έπιδερμί*. 5. Βλενώδεί μαλπιγιακόν στρώμα. 6. Κωνοειδή έπάρματα, δερματικά! θη- 

λαί. 7. Στρώμα χορίου, κύριον δέρμα.

συγγράμματος «περί άποτυπωμάτων χειρών, παλαμικών καίπελματικών» τών Κού- 
μινς καί Λήντλο οίτινες μάς λέγουν τά εξής :

Ή  επιφάνεια τοϋ σώματος καλύπτεται, λόγω διαφυλάξεως, άπδ τοϋ δέρμα
τος. Τδ πάχος τοϋ δέρματος είναι άλλαχοΰ άλλο.

Τδ δέρμα άποτελεΐται έκ δύο συστημάτων, τής επιδερμίδος καί τοϋ έν τώ 
βάθει κυρίου δέρματος, τοϋ χορίου. Τδ πάχος τής επιδερμίδος κυμαίνεται μεταξύ 
0,08 έως 0.12 χιλ. είναι δέ διαφανής καί άποτελεΐται έκ πολλαπλών στρωμάτων έπ’ 
άλλήλων κειμένων στιβάδων, τών οποίων τά κύτταρα διαφέρουν άλλήλων.

Έ κ  τών στιβάδων αύτών άπαρτίζοται τά δύο στρώματα τής επιδερμίδος 
δηλαδή : α ) τδ έν τώ βάθει όνομαζόμενον βλεννώδες ή μαλπιγιακδν στρώμα καί β ) 
τδ έπιπολής ήτοι τδ κεράτινον, τοϋ όποιου τά κύτταρα στερούνται κυττάρου δταν 
μεταβάλλωνται εις λεπτά πέταλα.
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Εις τό βλεννώδες στρώμα παρατηρεΐται διαρκής γένεσις νέων κυττάρων δι’ 
άμέσου διχοτομήσεως τοϋ πυρήνος, άτινα φέρονται επί τών στιβάδων της έπιδερμίδος 
καί ταχέως προσλαμβάνουσι τούς χαρακτήρας τοϋ κερατίνου συστήματος, διά τοϋτο 
δέ το βλεννώδες στρώμα άποκαλεΐται καί βλαστικόν.

Το κεράτινου στρώμα, το όποιον μάλλον ή τά λοιπά μέρη τοϋ δέρματος, χρησι
μεύει προς προάσπισιν τοϋ σώματος, αί εις το βάθος αύτοΰ στιβάδες άποτελοΰνται 
έκ συμπεπιεσμένων κυττάρων παρεμφερών προς πετάλια—λέπια—καί έχουν μέν 
πυρήνα άλλ’ υποτυπώδη, αί δέ έπιπολής στιβάδες άπαρτίζονται έκ πολλών μάλλον 
συμπεπιεσμένων πεταλίων στερουμένων τελείως πυρήνος, άποτελουμένων έκ κερα
τίνης ουσίας καί κατ’ άκολουθίαν ξηρών καί σκληρών. Τά έν λόγιο πετάλια άποπί- 
πτουσι πάντοτε έκ τής έπιφανείας τής έπιδερμίδος, πολλά συνάμα, διότι στερρώς 
συνάπτονται προς άλληλα καί άντικαθίστανται ύπό τών υποκειμένων κυττάρων. Διό 
τά εις τό βάθος τοϋ βλεννώδους στρώματος κύτταρα πάντοτε πληθύνονται διά νά άνα- 
πληρώσι τά άποπίπτοντα.

Τό χόριον άπαρτίζεται έκ συνδετικού ιστού καί λείων μυϊκών ίνών. Έ ν τή 
έπιφανεία αύτοΰ φέρει έπάρματα κωνοειδή εις διπλάς σειράς, τάς δερμικάς θηλάς. 
Τοϋτο διαιρείται εις δύο στρώματα ήτοι τό φέρον τάς θηλάς πυκνώτερον στρώμα, δη
λαδή τό θηλώδες καί τό έν τώ βάθει άραιότερον τό δικτυωτόν, όπερ ούδόλως συμβάλ
λει εις τον σχηματισμόν τών θηλών καί άπαρτιζόμενον έξ ίνών διϋφασμένων δικτυο- 
δώς. Έ ν τώ στρώματι τούτω δέ κατασκηνοϋσι αί θύλακοι τών τριχών, οί ιδρωτοποιοί 
άδένες κλπ. ( Παπαϊωάννου Λουκάς «’Ανατομική τοϋ άνθρώπου»).

Αί θηλαί εις τά σημεία εκείνα εις τά όποια τό δέρμα είναι λίαν εύαίσθητον 
φέρουσι νεΰρα καί διά τούτων ύπηρετοΰσι τήν άφήν, διό καί άπτικαί θηλαί άποκα- 
λοΰνται. Αί άπτικαί θηλαί κεΐνται έπί τής παλαμικής έπιφανείας τών χειρών καί τών 
δακτύλων καί έπί τής πελματιαίας έπιφανείας τοϋ ποδός καί τών δακτύλων κατά 
στίχους παραλλήλους, καμπύλους ή έλικοειδεΐς, άποτελοΰντας τάς καλουμένας δερ- 
ματικάς άκρολοφίας, διαχωριζομένας απ’ άλλήλων δι’ αύλάκων στενωτάτων.

Αί άκρολοφίαι αύται είναι όραταί καί διά γυμνοΰ οφθαλμού καί έπί τοϋ ύπό 
τής έπιδερμίδος καλυπτομένου δέρματος παρατηροΰμεν δέ έπ’ αύτών καί διά γυμνού 
οφθαλμού κάλλιον δέ διά φακού, ύποστρόγγυλα στόμια κείμενα κατά στίχους έπίσης 
παραλλήλους καμπύλους ή έλικοειδεΐς, τά στόμια τών ίδροτοποιών άδένων.

Αί θηλοειδείς αδται γραμμαί είναι άμετάβλητοι άπό τού 4ου μηνός τής ένδομη- 
τρίου κυήσεως καθ’ όλον τον βίον τού άνθρώπου μέχρι τής έντελοΰς άποσυνθέσεως τού 
δέρματος.’Ά ν ή άπΰσύνθεσις παρακωλυθή, αί θηλοειδείς γραμμαί παραμένουν άναλ- 
λοίωτοι, ως εις τάς μούμιας τών Φαραώ τής Αίγύπτου.Τό γήρας καί ή φυσιολογική 
φθορά τής έπιδερμίδος ούδ’ έπ’ έλάχιστον μεταβάλλουν καί τάς έλαχιστοτάτας λεπτο
μέρειας αύτών.

Τό σχήμα αυτών λοιπόν παραμένει άπολύτως άμετάβλητον καί όταν ή έπιδερ- 
μίς καή ή προσβληθή ύπό άσθενείας. "Οταν θεραπευθή ή πληγή ή νέα έπιδερμίς θά 
φέρη τάς εικόνας τών γραμμών, άκριβώς καί μεθ’ όλας τάς λεπτομέρειας οΐαι ήσαν 
καί αί πρότερον. Αί θηλοειδείς γραμμαί ώς έδείχθη διά μικροφωτογραφιών δέν φύονται 
πάσαι ταύτοχρόνως έπί τής έπιφανείας τού δακτύλου, αλλά έκφυόμεναι άπό τής άνω- 
τάτης κορυφής τής ραγός, γραμμή προς γραμμήν, διαμορφοΰσι τό σχήμα αύτών μέ- 
χρις ότου φθάσουν εις τήν διάρθρωσιν τών φαλάγγων.

"Ωστε κατά τήν γένεσιν αύτής μία νέα γραμμή ούδέποτε δύναται νά δελεάση 
διά τών, ήδη ύπαρχουσών, άλλ’ έπεται άκριβώς τής προγενεστέρας μέχρις ού άναφαί- 
νεται καί ή τελευταία έπί τής πτυχής τής άρθρώσεως τών φαλάγγων ότε έχει περα- 
τωθή τό όλον σχήμα. Έ κ  τούτου έπεται οτι είναι αδύνατος ή παραγωγή νέας γραμμής 
ήτις παρεμβαλλομένη θά μετασχημάτιζε τήν όλην εικόνα τών θηλοειδών γραμμών. 
Τό άμετάβλητον άρα τοϋ δακτυλικού αποτυπώματος οφείλεται εις τό ότι ιδιόρρυθμος
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νόμος διέπει την γένεσιν των θηλοειδών γραμμών. (Κων. Γαρδίκας Τόμος Β' «’Α
στυνομική», έκδοσις 1958).

4 . Πρόσκαιρος έξαφάνισις των θηλοειδών γραμμώ ν.
Εϊπομεν ότι αί δερματικαί θηλοειδείς γραμμαί διαχωρίζονται μεταξύ των 

διά στενωτάτων αύλακώσεων, εις έκάστην όμως έπιδερμικήν θηλοειδή γραμμήν άντι- 
στοιχοΰν δύο δερματικαί θηλαΐ δηλαδή αί επί της έπιπολής έπιφανείας τοϋ χορίου 
θηλαί είναι άνά δύο- είκών 3. Είναι ή μόνη διαφορά μεταξύτών δερματικών θηλών καί

Εϊκών 3
1. ’Επιδερμική θηλοειδής γραμμή. 2. Κεράτινον στρώμα. 3. βλεννώδες μαλπιγιακόν στρώμα.
4. Κωνοειδή έπάρματα θηλών. 5. Στρώμα χορίου. 6. Σωλήν Ιδρωτοποιού άδένοξ. 7. ‘Ιδρωτο-
ttoios άδήν. 8. Νεύρα αφής. 9. Ή  δεξιά είκών απεικονίζει τάς άνά δύο στοίχους θηλάς επί

tt)S έπιφανείςς τού χορίου. (Ήμετέρα μικροφωτοχραφία).

τών έπιδερμικών Θηλοειδών γραμμών. Τό σχήμα καί όλα τά λοιπά γενικώς ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σημεία καί έν ταίς έλαχιστοτάταις λεπτομερείαις τών Θηλών τοϋ 
χορίου, είναι άπολύτως τά αύτά μετά τών έπιδερμικών Θηλοειδών γραμμών.

Έάν έπομένως εν τραύμα ή μία ασθένεια δεν φθάση εις άρκετόν βάθος καί 
τούτου ένεκεν καταστρέψη μόνον τάς έπιδερμικάς θηλοειδείς γραμμάς ή τήν όλην 
επιδερμίδα τής ραγός ή πηγή—ή βάσις— τών επί τοϋ χορίου θηλών ούδεμίαν φθοράν 
θά ΰποστή. "Οθεν οσάκις ή φθορά περιορίζεται έπί τής έπιδερμίδος, ή έξάλειψις τών 
θηλοειδών γραμμών είναι προσωρινή. Διά νά καταστραφοϋν—έξαλειφθοϋν—διά παντός 
αί έπί τής έπιδερμίδος θηλοειδείς γραμμαί πρέπει τό τραύμα ή ή άσθένεια νά φθάση 
μέχρι τής έπιφανείας τοϋ χορίου καί νά καταστρέψη τάς έκεΐ θηλάς, δηλαδή νά τάς 
έξαλείψη άπό τήν βάσιν των, τήν πηγήν των.

Έ κ  πάντων τών άνωτέρω δήλον γίνεται ότι ή μόνιμος έξάλειψις καί πλήρης 
καταστροφή τών θηλοειδών γραμμών έξαρταται άπό τό βάθος καί τήν εκτασιν τοϋ 
έπί τής ραγός τοϋ δακτύλου τραύματος.

5 . Καταστροφή ή παραλλαγή τών θηλοειδών γραμμώ ν.
Διά νά καταστραφοϋν λοιπόν ή παραμορφωθοΰν αί θηλοειδείς έπιδερμικαί 

γραμμαί τών δακτύλων δέον νά προηγηθή πλήρης καταστροφή τών έσω θηλοειδών 
γραμμών, δηλαδή τών θηλών τών έπί τής έπιφανείας τοϋ χορίου. Ή  προσπάθεια 
αότη πράγματι κατεβλήθη άπ’ άρκετούς κακοποιούς ιδιαιτέρως δέ άπό τούς λόρ
δους τοϋ υποκόσμου τής ’Αμερικής, όταν ούτοι εύρίσκοντο εις ήμέρας δόξης καί πλή
ρους δράσεως καί ότε ή έσκεμμένη καταστροφή τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ήτο 
τής... μόδας.
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Εις έξ αύτών ήτο ό Jack  K lutas δστις ένήργησε περιωρισμένην καταστροφήν 
των θηλοειδών γραμμών τών δακτυλικών αύτοΰ αποτυπωμάτων.

'Ο K lutas κατέστρεψε εις μικράν εκτασιν, έν τώ κεντρικώ τμήματι μόνον 
της ραγός, τάς θηλοειδείς γραμμάς όλων τών δακτύλων του.

'Η  εΐκών 4 άπεικονίζει τον δεξιόν δείκτην τοΰ K lutas προ της καταστροφής

Είκώυ 4

καί μετά την καταστροφήν.'Ως άποδεικνύεται μόνον μικρόν τμήμα περί τό κέντρον τοΰ 
άποτυπώματος φέρει ουλήν, άλλα παρέμεινεν τό πλεϊστον τών θηλοειδών γραμμών 
έξ ών άποδεικνύεται δακτυλοσκοπικώς ότι άμφότερα τά είκονιζόμενα άποτυπώματα 
άνήκουν εις έ'ν καί τό αύτό δάκτυλον. 'Η  ούλή ήτο μέν άρκετοΰ βάθους, άλλα περιω- 
ρισμένης έκτάσεως καί ώς έκ τούτου δεν έξήλειψε τον τύπον τοΰ δακτύλου ούδέ τό 
σύνολον τών θηλοειδών γραμμών.

Έ κ  τής συγκρίσεως τών δύο αύτών δακτυλικών άποτυπωμάτων δέκα τρία 
(13) ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά σημεία αύτών σημειοϋνται, άλλά πας ό γνωρί- 
ζων δακτυλοσκοπίαν δύναται νά άνεύρη άνέτως πολύ περισσότερα. Εις ούδέν έκ τών 
υπολοίπων έννέα δακτυλικών άποτυπωμάτων τοΰ K lutas ή ούλή ειχεν έπιφέρει διαφο
ρετικά άποτελέσματα. "Ετερος ληστής άπό τούς πλέον γνωστούς, ’ίσως καί ό άνώ- 
τατος όλων, ό Dilliger, δστις έφονεύθη κατόπιν πυροβολισμού εις συμπλοκήν τό 
1934 άπό άστυνομικούς τής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας, εις τό Σικάγον, δτε τά 
δακτυλικά αύτοΰ άποτυπώματα έλήφθησαν είς τό νεκροτομείου διεπιστώθη ότι αί 
θηλοειδείς αύτών γραμμαι ήσαν κατεστραμμένα'.. Έπιστεύθη τότε δτι ό Dilliger 
έπέτυχε τήν καταστροφήν τών θηλοειδών γραμμών τών άποτυπωμάτων του διά τής 
χρήσεως όξέως τίνος.

"Αν καί τά δέκα αύτοΰ δακτυλικά άποτυπώματα έδείκνυον καταστροφήν τών 
γραμμών, έν τούτοις έκαστον άποτύπωμα αύτό καθ’ έαυτό είχε άρκετάς θηλοειδείς 
γραμμάς έπί τή βάσει τών όποιων ήτο δυνατή ή πιστοποίησις τής ταυτότητος τού 
Dilliger.

Ούχ ήττον όμως ό έπιχειρών νά προσδιορίση έπ’ άκριβεία τούς τύπους τών δακ- 
κτυλικών άποτυπωμάτων τού Dilliger, τών ληφθέντων έν τώ νεκροτομεία), μετά 
μεγίστης δυσκολίας θά έπετύγχανε τούτο. Ά λλ’ ώς προαναφέραμεν ό καθορισμός 
τών τύπων τών άποτυπωμάτων καί ό προσδιορισμός τής ταυτότητος είναι δύο τελείως 
διάφορα πράγματα εις τήν δακτυλοσκοπίαν.

'Η  εΐκών 5 δεικύει τό άποτύπωμα τοΰ δεξιού δείκτου τό προ καί μετά τήν 
καταστροφήν τών θηλοειδών γραμμών. Δεν είναι δύσκολου εις πάντα γνώστην τής 
δακτυλοσκοπίας ν’ άνεύρη περισσότερα έκ τών 14 ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών ση
μείων άτινα έχομεν σημειώσει ένδεικτικώς.

"Οταν λοιπόν σκεφθώμεν δτι ή αυτή σύγκρισις ήδύνατο νά γίνη καί έπί τών
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έννέα έτέρων δακτύλων τοϋ Dilliger, άβασανίστως δυνάμεθα νά καταμετρήσωμε τον 
βαθμόν τής ηλιθιότητας τοϋ περιβόητου άρχιληστάρχου. Πράγματι ό Dilliger

Είκών 5

έπίστευεν δτι διά τής καταστροφής τοϋ τύπου των δακτυλικών αύτοΰ άποτυπωμάτων 
καί τής πλαστικής έγχειρήσεως τοϋ προσώπου του θά ήδύνατο νά άποφύγη την δια- 
πίστωσιν τής ταυτότητάς του, διό καί τούς τρομερούς πόνους ήνέχθη καί σεβαστόν 
ποσόν κατέβαλε εις τον ένεργήσαντα τάς δύο εγχειρήσεις ιατρόν.

Το 1953 ό Κρίφιτ, Προϊστάμενος τοϋ Γραφείου Διερευνήσεως τής Σιγκαπού
ρης, έπέστησε την προσοχήν των δακτυλοσκόπων έπί μιας προφανώς έσκεμμένης 
καταστροφής τών θηλοειδών γραμμών τών άποτυπωμάτων τοϋ Γιάν Χ ό-Χ ί.Ή  άνα- 
κοίνωσις αυτή έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν «Finger P rin tin t»  τον ’Απρίλιον τοϋ 
1953. Δεν είναι άκριβώς γνωστόν τί άκριβώς ό Γιάν Χό-Χί μετεχειρίσθη προς τον 
σκοπόν τούτον, άλλ’ έπί τών άποτυπωμάτων τοϋ δακτυλοσκοπικοΰ του δελτίου φαί
νονται λευκά ορθογώνια σχήματα έκ τών οποίων συνάγεται δτι έκόπησαν καί άφη- 
ρέθησαν τεμάχια έπιδερμίδος έκ τών τύπων τών δακτυλικών αύτοΰ άποτυπωμάτων. 
’Αλλά καί ή προσπάθεια αΰτη τοϋ Γιάν-Χό-Χί άπέβη άναποτελεσματική, διότι ή ταυ- 
τότης του διεπιστώθη έπί τή βάσει τών δακτυλικών αύτοΰ άποτυπωμάτων.

'Η  είκών 6 άπεικονίζει τό άποτύπωμα τοϋ άριστεροΰ άντίχειρος τοϋ]Γιάν-Χό-

ΕΙκών 6
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Χί τό προ καί μετά τήν έσκεμμένην καταστροφήν των θηλοειδών γραμμών μετά 
17 ιδιαιτέρων κοινών χαρακτηριστικών σημείων αυτών.

Μία άλλη πρόσφατος προσπάθεια παραλλαγής τών θηλοειδών γραμμών τών 
δακτυλικών αποτυπωμάτων ήλθεν εις φώς τό 1955, οτε συνελήφθη από τήν μυστικήν 
υπηρεσίαν τών Η.Π.Β.Α. ό Δόναλδ Ρίκιουερ.

Σύμφωνα μέ τήν άφήγησιν τοϋ ίδιου, ούτος άπέκοψε διά ξυραφίου μικρά τμή
ματα έκ τών κέντρων τών ραγών τών δακτύλων του. Τά τεμάχια δέ ταΰτα τά έμβο- 
λίασε καί πάλιν έπί τών ιδίων του δακτύλων μέ τήν διαφοράν ότι τό τεμάχιον του ένός 
δακτύλου, λ.χ. του δεξιού δείκτου, τό έμβολίασεν εις τό δεξιόν μεσαΐον δάκτυλον άντι- 
στρέψας συγχρόνως καί τάς θηλοειδείς γραμμάς αυτών, δηλαδή τάς βαινούσας προς 
τά άνω, τάς άντέστρεψε προς τά κάτω κ.ο.κ.

'Ο Ρόκιουερ ΐσχυρίσθη ότι τήν παραλλαγήν τήν έπέτυχε κατόπιν συρραφής 
τών τεμαχίων διά βελώνης καί κλωστής. ’Αλλά τό πλέον πιθανότερου είναι ότι ούτος 
μετά τήν άποκοπήν καί άφαίρεσιν τών μικρών επιδερμικών τεμαχιδίων έθεσε τά μικρά 
ταΰτα τεμάχια εντός τών διανοιχθέντων κενών τών τραυμάτων καί μετά ταΰτα τά 
έπέδεσε έως δτου έπήλθεν ή θρέψις αύτών.

’Αλλ’ έφ’ όλων τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τού Ρόκιουερ τά ίχνη τών ού- 
λών ήσαν κατάδηλα. Ούδείς τεχνικός ήδύνατο νά πιστεύση ότι αί ούλαί αύται ήσαν

Είκών 7

φυσικαί. Εις τήν εικόνα 7 δείκνυται ή σύγκρισις τού άποτυπώματος τού δεξιού άντί- 
χειρος αυτού προ καί μετά τήν παραμόρφωσιν,

Έ ν τή συγκρίσει ταύτης έσημειώσαμεν 15 ιδιαίτερα κοινά σημεία, άλλά πας 
ό γνωρίζων δακτυλοσκοπίαν δύναται νά σημειώση καί περισσότερα τών 15.

Ά λλ’ ή πλέον άξιομνημόνευτος περίπτωσις έσκεμμένης καταστροφής όλων τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων ήτο τού Ρόμπερτ Ρίττς, γνωστού έπίσης καί μέ πολλά 
άλλα ψευδώνυμα. Ό  Ρίττς συνελήφθη τό 1941 δι’ άλητείαν καί άδικον έπίθεσιν κατ’ 
άστυνομικού. "Οτε ό άστυνομικός έλάμβανε τά δακτυλικά αύτοΰ άποτυπώματα μετ’ 
έκπλήξεως διεπίστωσε οτι ούδαμοΰ διεφαίνοντο θηλοειδείς γραμμαί. Κατά τήν άνά- 
κρισιν ό Ρίττς ώμολόγησε ότι τήν έξάλειψιν τών θηλοειδών γραμμών καί έκ τών 
δέκα δακτύλων αυτού τήν έπέτυχε διά τού έξής τρόπου :

Πέντε ούλαί ήνοίχθησαν έπί τής δεξιάς καί πέντε έπί τής άριστεράς 'πλευράς 
τού στήθους αυτού καί τό πλεϊστον τοϋ δέρματος τής ραγός τής πρώτης φάλαγγος 
άποκοπέν άπερρίφθη. Μετά ταΰτα αί χεΐρες του έσταυρώθησαν περί τό στήθος του,
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όπως δεικνύει ή είκών 8 και το δέρμα τοΰ στήθους συνερράφθη μετά του 
δέρματος των ραγών εις ά σημεία τοϋτο εΐχεν άποκοπή καί άφαιρεθή. Ό τ ε  ή

Είκών 8

θρέψις τοΰ δέρματος τοΰ στήθους μετά τοΰ δέρματος των δακτύλων συνετελέσθη, οΐ 
δάκτυλοι άπεχωρίσθησαν δι’άποκοπής τοΰ δέρματος τοΰ στήθους καί οΰτω πλέον τό 
δέρμα των ραγών τών δακτύλων τοΰ Ρίττς, ήτο άνευ θηλοειδών γραμμών.

'Ο Ρίττς παρεδέχθη δμως τό άμαρτωλόν παρελθόν του καί την πραγματικήν 
ταυτότητά του. Τό προ τής έγχειρήσεως δακτυλικόν αποτύπωμα τοΰ δεξιοΰ δείκτου 
άπεικονίζεται έπί της άριστεράς πλευράς τής εΐκόνος 9 καί έπί τής δεξιάς τό

Είκών 9

αυτό άποτύπωμα μετά την έγχείρησιν. Ή  ταυτότης τοΰ Ρίττς έπεβεβαιώθη 
καί δακτυλοσκοπικώς, έπί τή βάσει δμως τών θηλοειδών γραμμών της δευτέρας φά- 
λαγγος της οποίας ή άφαίρεσις δεν ειχεν γίνει κατά τήν έγχείρησιν. Είκοσι τρία (23)
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία έπιβεβαιοΰν καί πάλιν κατά τρόπον άναμφισβή- 
τητον τήν ταυτότητα τοϋ Ρίττς, άλλ’ -ημείς έσημειώσαμεν 12 μόνον έξ αύτών.

Σύγκρισις των θηλοειδών γραμμών τής δευτέρας φάλαγγος είναι δυνατή καί 
έπί των εννέα δακτυλικών αποτυπωμάτων τοϋ Ρίττς.

'Όταν άναλογισθώμεν τούς πόνους καί τήν δαπάνην εις τήν οποίαν ό Ρίττς 
υπεβλήθη κατά τήν έγχείρησιν καί μέχρι τής άποθεραπείας, είναι όντως αποκαρδιω
τικόν τό άποτέλεσμα τών τόσων θυσιών καί βασάνων καί αύτοϋ τοϋ άνοήτου.

Ό θεν έξ δλων τών άναφερθεισών περιπτώσεων καταδεικνύεται νομίζομεν 
άναμφισβητήτως δτι : 1) ένίοτε αί προσπάθειαι καταστροφής ή παραλλαγής τών δα
κτυλικών άποτυπωμάτων ήσαν γελοϊαι, καί 2) ότι καί αί πλέον έπιτυχεΐς, ούδέποτε 
άπέδωσαν τό προσδοκώμενον 
άποτέλεσμα. Δηλαδή ή κατα
στροφή ή ή παραλλαγή τών 
θηλοειδών γραμμών τών δα
κτυλικών αύτών άποτυπωμά
των ούδόλως τούς έβοήθησεν 
εις τήν άπόκρυψιν τής πραγμα
τικής των ταυτότητος. Καί νά 
σκεφθή τις ότι οΰ μόνον ύπε- 
βλήθησαν εις φρικτούς πόνους, 
άλλά καί εις σοβαράς χρημα- 
τικάς δαπάνας. Ό  Dilliger διά 
τήν πλαστικήν έγχείρησιν τοϋ 
προσώπου καί τήν καταστρο
φήν τών θηλοειδών γραμμών 
κατέβαλεν 5.000 δολλάρια τό 
1930 καί 40 δολλάρια ήμερη- 
σίως έπί 15 ημέρας διά τάς 
κατ’ οίκον έπισκέψεις τών βο
ηθών τοϋ χειρουργοΰ νοσοκό
μων δι’ άλλαγάς κλπ.

Πολλάκις όμως συμβαίνει 
ή καταστροφή ή παραμόρφω- 
σις τών τύπων ή τών θηλοει
δών γραμμών τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων νά έπερχεται 
έκ τυχαίου συμβάντος.

Τ ό . . .  Ελληνικόν δαιμόνιον ούδαμοΰ άπουσιάζει. 
Προσπάθεια καταστροφής τών θηλοειδών γραμμών τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων τοϋ παρ’ ήμΐν σεσημασμένου 

ΰπ ’ αΰξ. άριθ. 12280 X.’Αλλά καί ή περίπτωσις 
αΰτη προκαλεΐ δυσχερείας εις 
τούς τεχνικούς τής ’Αστυνομίας ίσως μάλιστα μεγαλυτέρας άπό ό,τι αί έσκεμμέναι.

Διό κρίνομεν σκόπιμον όπως έξετάσωμεν καί τινάς, άσυνήθεις έξ αύτών, περι
πτώσεις.

'Ως είπομεν ή έπ’ άκριβεία ταξινόμησις καί ό χαρακτηρισμός τοϋ τύπου τών 
άποτυπωμάτων τών δακτύλων ών ή ράξ έχει ύποστή κατ’ έκτασιν καί βάθος σοβαρόν 
τραϋμα, παρουσιάζει δυσκολίας.

Εις τήν δακτυλοσκοπίαν τά έπί τών ραγών τών δακτύλων τραύματα κατα
τάσσονται εις δύο κατηγορίας ήτοι : α) τραύματα άτινα έχουσιν καταστρέψει καί 
τον τύπον καί τάς θηλοειδείς γραμμάς τών δακτυλικών άποτυπωμάτων κατά τρό
πον άποκλείοντα τήν δυνατότητα καθορισμού τοϋ τύπου ή τής καταμετρήσεως τών 
γραμμών αύτών εϊκών 10. β) τραύματα άτινα μάς έπιτρέπουσι νά καθορίσωμε



7284 Δ. Κατσιμαγκλή

έπ’ άκριβεία είτε τον τύπον, είτε νά καταμετρήσου μεν τάς θηλοειδείς γραμμάς εις 
τά τοΰ τύπου των λούπς ή την προεκτεινομένην εις τά τοΰ τύπου των γόρς' εΐκών 11.

Εικόνες 10 καί 11

Διά τον χαρακτηρισμόν τοϋ τύπου εις δν άνήκει τό φέρον την πλήρη ή μερι
κήν ούλήν^ δακτυλικόν άποτύπωμα, την ταξινόμησιν, την άρχειοθέτησιν καί τήν 
άναζήτησιν_ έν τω άρχείω άποτυπωμάτων, εχουσι θεσπισθή ώρισμένοτκανόνες.

Ή  εΐκών 12 άπεικονίζει άριστερά μέν δακτυλικόν άποτύπωμα τύπου

Εΐκών 12

λούπ μέ όλίγας γραμμάς, αίτινες κατευθύνονται προς τά δεξιά, δεξιά δέ άποτύπωμα 
τοΰ αύτοΰ τύπου μέ μίαν κάθετον ούλήν. συνεπεία τραύματος. Ή  ούλή, λόγω τής 
θέσεώς της, κατέστρεψε τά σημεία εκείνα, έπί τή βάσει των όποιων ό εμπειροτέχνης 
θά ήδύνατο νά καθορίση τον τύπον τοΰ δακτυλικοΰ αύτοΰ άποτυπώματος.

Διά πάντα μή μεμυημένον εις τά τής δακτυλοσκοπίας, τά δύο είκονιζόμενα 
άποτυπώματα άσφαλώς ούδεμίαν ομοιότητα παρουσιάζουν.

Ά λλ’ ή διαπίστωσις τής ταυτότητος των δακτυλικών άποτυπωμάτων είπομεν 
δεν βασίζεται έπί τής όμοιότητος των τύπων.

Διό όπως γραφικώς άποδεικνύομεν εις τήν αυτήν εικόνα, τά δύο ως άνόμοια 
εμφανιζόμενα άποτυπώματα, προέρχονται άπό εν καί τό αυτό δάκτυλον.

Εις τό άριστερον τμήμα τής εΐκόνος 13 άπεικονίζεται άποτύπωμα τύπου 
τέντιτ-άρς καί εις τό δεξιόν τής αυτής εΐκόνος δακτυλικόν άποτύπωμα τοϋ αύτοΰ 
τύπου φέρον μικράν ούλήν.
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'Η  άκολουθοΰσα πάντοτε τά σοβαρά τραύματα ρίκνωσις έχει συντελέσει εις τό 
νά λάβη το δακτυλικόν αυτό άποτύπωμα τήν έμφάνισιν τοΰ τύπου των λούπς μέ κλί-

Είκών 13

σιν των γραμμών προς τ ’ άριστερά. Ά λλ’ ότι πρόκειται περί ένός καί τοΰ αύτοΰ 
δακτυλικού άποτυπώματος άποδεικνύεται κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον ούδεμίαν 
άμφισβήτησιν έκ των 15 κοινών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών σημείων αύτών. 
Τό ζεΰγος τών δακτυλικών άποτυπωμάτων της εΐκόνος 14 τό μέν προς τά άριστερά

Είκών 14

έκτεταμένην ούλήν.
Τό ότι άμφότερα τά εΐκονιζόμενα αποτυπώματα προέρχονται άπό εν καί τό 

αύτό δάκτυλον, τό διαλαλοϋσι καί τό έπιβεβαιοϋσι κατά τρόπον άναντίρητον τά 
15 κοινά ιδιαίτερα αύτών χαρακτηριστικά σημεία. Τό πρώτον προς τά άριστερά 
έκ τών εις τήν εικόνα 15 εΐκονιζομένων δακτυλικών άποτυπωμάτων είναι ό άρι- 
στερός δείκτης καί τό προς τά δεξιά τό αύτό δακτυλικόν άποτύπωμα οτε τό αύτό 
άτομον εΐσηλθεν εις τάς φυλακάς, 8 Χ/ 2 έτη βραδύτερον. Είς τό μεσολάβησαν διά
στημα τών 8 1/ 2 ετών ό τύπος λούπ τοΰ άποτυπώματος ύπέστη τοιαύτην παρα-
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μόρφωσιν καί__συστροφήν, ώστε νά παρουσιάζεται ώς γόρς. 'Η  σύγκρισις δμως των

12 ιι ιο 9 8 iJ ,12 ιι ιο )

Εϊκών 15

δύο αυτών δακτυλικών άποτυπωμάτων καταδεικνύει δτι άμφότερα τα άποτυπώματα 
προέρχονται έξ ένός καί του αύτοϋ δακτύλου.

'Υπάρχουν βεβαίως περισσότερα τών 13 ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών σημείων 
άτινα έχομεν σημειώσει, άλλ’ είναι ύπέρ άρκετά διά την άπόδειξιν της μεταξύ αυτών 
ταυτότητος. ’Αλλά το περιεργότερον καί περιπλοκώτερον παράδειγμα παραμορ- 
φώσεως, έκ τυχαίου τραύματος, δακτυλικού άποτυπώματος, δείκνυται εις την ει
κόνα 16.

Εις το άριστερον τμήμα της εΐκόνος αύτής, εΐκονίζεται δακτυλικόν άποτύ-

Είκών 16

πώμα τύπου λούπ μετά 4 άριστερών κολποειδών γραμμών καί εις τό δεξιόν τμήμα 
αύτής τό αύτό άποτύπωμα δπερ έλήφθη 7 έτη βραδύτερον καί δτε ό τύπος τοϋ δα
κτυλικού αυτού άποτυπώματος ένεμφανίσθη ώς τέντιτ-άρς.'Η  άλλαγή αδτη, αν μετά 
προσοχής έξετασθή τό άποτύπωμα, διαπιστοΰται δτι οφείλεται είς ούλήν ήτις έδη- 
μιουργήθη εις την περιοχήν τού δέλτα τού δακτυλικού αύτοΰ άποτυπώματος.

Συνεπεία δέ τής άκολουθούσης τό τραύμα ρικνώσεως αί θηλοειδείς γραμμαί
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της περιοχής τοϋ δέλτα μετετοπίσθησαν καί ήλλοιώθησαν. Δηλαδή ή ρίκνωσις 
έξήλειψε τελείως τον τύπον τοϋ άρχικοΰ δέλτα, δύο δέ θηλοειδείς γραμμαί εύρισκόμε- 
ναι άρχήθεν έκτος τοϋ δέλτα έμφανίζονται νΰν εις τδ εσωτερικόν αύτοΰ καί ουτω 
συνετέλεσαν εΐε τό να άλλοιωθώσι πλήρως αί έσωτερικαί θηλοειδείς γραμμαί 
αύτοΰ. Ού μόνον μή ειδικοί άλλα καί έξαιρετικής ίκανότητος δακτυλοσκόποι είναι 
δυνατόν νά εΰρουν μεταξύ των δύο είκονιζομένων άποτυπωμάτων ομοιότητά τινα. 
Ά λλ’ ή σύγκρισις αύτών άποδεικνύει ότι υπάρχουν 23 ιδιαίτερα κοινά χαρακτηρι
στικά σημεία μεταξύ των δύο αύτών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί έξ αύτών 
έσημειώσαμεν μόνον τά 15. '

Ά λλ’ ή πλέον καταπληκτική παραμόρφωσις άποτυπώματος έκ τυχαίου 
τραύματος ήτις έχει άναφερθή μέχρι σήμερον, είναι τό άποτύπωμα της εΐκόνος

Εΐκών 17

17—άριστερός δείκτης—,δπερ έλήφθη έκ τοϋ άτόμου εις δ άνήκει, τό 1940. 'Ο 
τύπος του είναι τέντιτ-άρς μέ ροπήν κλίσεως τών γραμμών προς τά άριστερά. Τό 
1942 τό αύτό άτομον έδωσε καί πάλιν τά δακτυλικά αύτοΰ άποτυπώματα εις τήν 
’Αστυνομίαν δι’ άτομικήν του ύπόθεσιν (διωρίσθη άγροφύλαξ). Ά λλ’ αύτήν τήν 
φοράν ό άριστερός αύτοΰ δείκτης άπετυπώθη μέ έλαφράν άπόκλισιν προς τήν μορφήν 
τοΰ τύπου τών λούπς. Τό έπί της άριστεράς πλευράς άποτύπωμα έλήφθη τό 1940 
καί είναι τό κανονικόν άποτύπωμα, τό έπί της δεξιάς πλευράς έλήφθη τό 1942 καί 
είναι τό παραμορφωθέν συνεπεία τοΰ τραύματος άποτύπωμα. 'Η  παραμόρφωσις 
καί ή ύπό τήν νέαν άπατηλήν μορφήν έμφάνισις τοΰ δακτυλικοΰ αύτοΰ άποτυπώματος 
έδημιουργήθη συνεπεία έλαφράς ούλής. Οί άριθμοί καί οί καθοδηγητικαί γραμμαί 
έπί τών δύο άποτυπωμάτων εις τήν εικόνα 18 δεικνύουν τάς θέσεις τών ιδιαιτέρων 
σημείων τών δύο άποτυπωμάτων, ούχί δμως κατά τάς άπαιτήσεις τοΰ συστήματος 
τοΰ Γκάλτον.

Διά νά καταστή εύκολωτέρα ή αιτία της παραμορφώσεως τοΰ άποτυπώματος 
αύτοΰ έχει άνάγκην λεπτομερεστέρας άναπτύξεως καί προς τοΰτο, ώς σημεΐον 
έκκινήσεως έλάβομεν δύο διχαζομένας θηλοειδείς γραμμάς (διχάλας) αίτινες εύρί- 
σκονται ή μέν μία έπί τοΰ σημείου τοΰ άριθμοΰ 1, ή δ’ έτέρα έπί της άνωθεν αύτης 
καί ολίγον προς τ ’ άριστερά έπομένης θηλοειδοΰς γραμμής της σημειουμένης διά 
τοΰ άριθμοΰ 2.

Είς τήν προκειμένην λοιπόν περίπτωσιν κατά χρόνον άπροσδιόριστον μετά 
τήν λήψιν τοΰ πρώτου άποτυπώματος τό δάκτυλον έτραυματίσθη ή δ’ έπ’ αύτοΰ 
τομή άρχεται άπό τό σημεΐον τοΰ άριθμοΰ 1 καί περατοΰται είς τό σημεΐον τοΰ ά
ριθμοΰ 6. 'Η  θηλοειδής γραμμή τοΰ άριθμοΰ 1 καί είδικώτερον τό έπί της άριστεράς
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πλευράς, τής τομής τμήμα αυτής παρέμεινε εις τήν αυτήν θέσιν, άλλα τδ δεξιόν 
τμήμα αύτής ώθήθη προς τά κάτω καί ουτω ή θηλή αΰτη εμφανίζεται έναντι του

Είκών 18

σημείου του αριθμού 10. 'Η  θηλοειδής γραμμή το3 άριθμοΰ 2 καί ή δεξιά πλευρά 
τής σημειουμένης θηλοειδούς γραμμής διά τοϋ άριθμοΰ 10 άπετέλουν άρχικώς μίαν 
θηλοειδήν γραμμήν ήτις μετά τδ τραύμα, έρρικνώθη πρδς τά κάτω καί έμφανίζεται 
νυν ύπδ τήν μορφήν τής καμπύλης.

Τδ άνω τμήμα τής θηλοειδούς γραμμής τοϋ άριθμοΰ 3 έκόπη τελείως καί 
κατεστράφη. Τδ τμήμα τής θηλοειδούς γραμμής τοϋ άριθμοΰ 4 έρρικνώθη έλαφρώς 
πρδς τ ’ άριστερά. Τδ άνω τμήμα τής θηλοειδοΰς γραμμής τοΰ άριθμοΰ 5 έκόπη καί 
κατεστράφη.

Τδ τμήμα τής θηλοειδοΰς γραμμής τοΰ άριθμοΰ 6 δεν φαίνεται νά έχη έπη- 
ρεασθή έκ τής τομής. Προφανώς τδ τραΰμα—τομή—κατέληγε ολίγον πρδ αύτής. 
Τδ άνω τμήμα τής θηλοειδοΰς γραμμής τοϋ άριθμοΰ 7 έκόπη έλαφρώς, άλλά δεν 
άπεκατεστάθη. Ή  θηλοειδής γραμμή ήτις κατέληγε εις τδ σημεΐον τοΰ άριθμοΰ 
8, ήτις άρχικώς έκαμπτε έλαφρώς πρδς τά δεξιά, έρρικνώθη πρδς τά άνω.'Η θηλοει
δής γραμμή ήτις έκόπη εις τδ σημεΐον τοΰ άριθμοΰ 9 έρρικνώθη πρδς τά άνω πάρα 
πολύ. 'Π  θέσις τής θηλοειδοΰς γραμμής ή σημειουμένη διά τοΰ άριθμοΰ 10 
ήτις άρχικώς έβαινε πρδς τά έσω καί ήτο τμήμα τής αύτής γραμμής τής σημειου- 
μένης διά τοΰ άριθμοΰ 2 παρέμεινε εις τήν αύτήν θέσιν, ένώ ή θηλοειδής γραμμή ή 
σημειουμένη διά τοΰ άριθμοΰ 1 ως προηγουμένως άναφέραμεν έρρικνώθη πρδς τά 
κάτω καί οΰτω έμφανίζεται έναντι αύτής.

’Αλλά τδ πλέον άξιον παρατηρήσεως γεγονδς εις τήν προκειμένην περίπτωσιν 
είναι ή έκ πρώτης δψεως έλλειψις ούλής καί ρικνώσεως. ’Αλλ’ ή λεπτομερής καί έπι- 
σταμένη έξέτασις ώς καί ή σύγκρισις τών δύο αύτών δακτυλικών άποτυπωμάτων 
μάς έπεισεν δτι αί προαναφερθεΐσαι έξηγήσεις είναι όρθαί.

Τοΰτο άλλωστε έπιβεβαιοΰται εις τήν εικόνα 19 είς ήν δείκνυνται έκ τής συγ- 
κρίσεως, 16 ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά αύτών σημεία έκτδς τών κοινών ση
μείων άτινα έχρησιμοποιήσαμεν διά νά έπεξηγήσωμεν τήν παραμόρφωσιν αύτοΰ. 
Καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν πολύ περισσότερα ιδιαίτερα κοινά σημεία δυνάμεθα 
νά σημειώσωμεν ώς πας ειδικός παρατηρητής δύναται νά διαπιστώση. Ούδείς άν
θρωπος μέ οίανδήποτε ικανότητα καί πείραν θά ήδύνατο νά σκεφθή καί νά έπιτύχη 
μετά τόσης τελειότητος, παραμόρφωσιν τύπου δακτυλικού άποτυπώματος, ώς τδ άνα- 
φερθέν παράδειγμα. Καί νά σκεφθή τις δτι τδ τόσον τέλειον αύτδ άποτέλεσμα οφεί
λεται μόνον εις μίαν τυχαίαν καί έλαφράς μορφής τομήν. 'Ο τύπος τοΰ δακτυλικού 
άποτυπώματος, αί συμπτώσεις ή μάλλον αί σειραί τών συμπτώσεων, ήσαν υπερβο
λικά άσυνήθεις καί συνετέλεσαν δλα όμοΰ εις τήν παραμόρφωσιν τοΰ τύπου τοΰ δα
κτυλικού αύτοΰ άποτυπώματος κατά τρόπον όντως τόσον περίεργον.
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’Αλλά ποιον υπήρξε τό άποτέλεσμα καί αυτής τής τόσον σπανίας καί περιέρ
γου περιπτώσεως. "Εν. Δηλαδή ή διαπίστωσις δτι τά δακτυλικά άποτυπώματα προ
έρχονται άπό έν καί τό αυτό δάκτυλον. Έ κ  πάντων των άνωτέρω αυτομάτως άνακύ- 
πτει τό έρώρημα :

Ποιαν λοιπόν πιθανότητα έπιτυχίας δύναται νά έχη ό καταβαλλών προσπάθειαν

Είκών 19

μερικής παραμορφώσεως ή πλήρους καταστροφής τοϋ τύπου’τοΰ δακτυλικού άποτυ- 
πώματος ή των θηλοειδών γραμμών ίνα οδτω καταστήση αδύνατον την διαπίστω- 
σιν τής ταυτότητάς του, έφ’ δσον τά ετερα εννέα δακτυλικά αύτοϋ άποτυπώματα 
θά είναι άθικτα;

Μέχρι τοϋδε έχομεν εξετάσει πέντε περιπτώσεις είς άς τά δακτυλικά άποτυ
πώματα είχον ύποστή σοβαρώτατα τραύματα. Εις δλας αύτάς τάς περιπτώσεις, 
ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση δτι τά άποτυπώματα τών φερόντων βαρέα τραύματα 
δακτύλων δέν παρουσιάζονται φαινομενικώς άνόμοια συγκρινόμενα μετά τών δα
κτυλικών άποτυπωμάτων τών αύτών δακτύλων τά όποια έλήφθησαν πριν ή τά δά
κτυλα ύποστοΰν τά τραύματα.

Αί ούλαί αυται εις τάς πλεϊστας τών περιπτώσεων ήσαν καταφανείς καί δι’ 
δσους δέν γνωρίζουν παντάπασιν δακτυλοσκοπίαν. Επομένως ή άπάντησις είναι δτι 
«αί ούλαί δύνανται νά συντελέσουν εις την παραμόρφωσιν τών τύπων τών δακτυλι
κών άποτυπωμάτων».

Ά λλ’ δπως μετά πάσης λεπτομέρειας έχωμεν άποδείξει αί ούλαί ού μόνον δέν 
καθιστούν άδύνατον, άλλ’ ούδέ σοβαρώς παρακωλύουν την δυνατότητα τής διερευ- 
νήσεως καί τής διαπιστώσεως τής ταυτότητος τοϋάτόμου εις δ άνήκουν τά παραμορ- 
φωθέντα συνεπεία τοϋ τραύματος δακτυλικά άποτυπώματα. ’Αλλά δυνατόν νά διε- 
ρωτηθή τις δπως καί ημείς πολλάκις διερωτήθημεν, αν ύπάρχη δυνατότης άλλαγής 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Κατ’ άρχήν δμως δέον νά διασαφίσωμε πλήρως 
τί έννοούμεν άλλαγήν δακτυλικών άποτυπωμάτων.

"Αν άλλαγήν έννοούμεν τήν άντικατάστασιν ώρισμένου τύπου δακτυλικού άπο- 
τυπώματος δι’ ένός νέου καί τελείως διαφόρου προς τό άντικατασταθέν, ώστε νά 
μήν ύπάρχη πλέον δυνατότης έκ τής συγκρίσεως τού άποτυπώματος αύτοΰ μετά τού 
παλαιού ν’ άποδείξωμεν τήν ταυτότητα τού άτόμου εις δ άνήκει, τότε ή άπάντησις 
είναι μία καί άπολύτως κατηγορηματική : "Οχι.

Εις δλας τάς προαναφερθείσας περιπτώσεις τής έσκεμμένης καταστροφής ή 
προσπάθειας έξαλείψεως τών θηλοειδών γραμμών, τά σημεία τής προσπάθειας τής 
καταστροφής ή τής παραμορφώσεως ήσαν κατάδηλα καί δή κατά τρόπον χονδροειδή.
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Εις ούδεμίαν περίπτωσιν αί ούλαί ήσαν τόσον επιτυχείς ώστε ύπό έμπερι- 
στατωμένην καί λεπτομερήν έξέτασιν νά μή διαπιστωθώσι.

6 . Παλαμικά άποτυπώ ματα.

Τό 1934 έπί τοϋ δεξιού δείκτου άτόμου τίνος ΰποστάντος βαρύτατον έγκαυμα 
έμβολιάσθη δέρμα παλαμικόν, διά πλαστικής έγχειρίσεως. Κατόπιν τούτου τό δά
κτυλον έφερε πλέον τον τύπον των γραμμών της παλάμης. "Αν καί ό έμβολιασμός 
τοϋ παλαμικοΰ δέρματος έγένετο άπό ίκανώτατον χειρουργόν έν τούτοις τό άποτέ- 
λεσμα δεν έφαίνετο φυσιολογικόν έπί τοϋ δακτυλικού άποτυπώματος. Έάν έπομέ- 
νως εις επιδέξιος χειρουργός, δέν ήδυνήθη νά έπιτύχη έμβολιασμόν κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά μην ΰποπίπτη εις τήν άντίληψιν των ειδικών, τότε πόσον δύσκολη 
αν όχι άκατόρθωτη καθίσταται ή έγχείρησις αυτή δι’ έναν μή ειδικόν;

7 . Ε μβολιασμ ός νέου τύπου δακτυλικού άποτυπώματος.

'Ως άρχήθεν άναφέραμεν τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοϋ Γκάλτον δηλαδή 
αί ίδιαζούσης μορφής ίδιορρυθμίαι των επιδερμικών θηλοειδών γραμμών τήν πηγήν 
των τήν έχουσι, έν τώ βάθει, έπί τής έπιφανείας τοϋ χορίου, δηλαδή τοϋ κυρίου δέρματος.

"Οθεν καταστροφή τών έπιδερμικών θηλοειδών γραμμών προϋποθέτει κατα
στροφήν πρώτον τών θηλών τών ευρισκομένων έπί τής έπιφανείας τοϋ δέρματος. 
’Αλλά τοϋτο έπιτυγχάνεται κατόπιν έγχειρήσεως—μεγάλης καί εις βάθος καί εις 
έκτασιν.

'Η  τομή αΰτη δέον νά ένεργηθή ου μόνον έπί τής πρώτης φάλαγγος τής ραγός 
τοϋ δακτύλου, άλλά νά έπεκταθή καί έπί τής δευτέρας φάλαγγος. ’Αλλά μία τοιαύ- 
της έκτάσεως έγχείρησις δέν δύναται νά άποκρυβή, δηλαδή νά μήν δημιουργήση ίχνη 
καταφανή.

Έ κ  τών άνωτέρω δήλον γίνεται ότι αί δυσκολίαι προς έπιτυχή καταστροφήν 
τοϋ τύπου ή τής όλης μορφής δακτυλικού τίνος άποτυπώματος είναι μεγάλαι.

Αί δυσκολίαι αύται αύξάνουσι κατά πολύ άν καταβληθή προσπάθεια έμβολια- 
σμού νέου καί διαφορετικού τύπου. 'Ο Κούμινς υποστηρίζει ότι έφ’ όλων τών περι
πτώσεων τής έσκεμμένης καταστροφής τού τύπου ή τών θηλοειδών γραμμών τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων ή διαπίστωσις τής ταυτότητος τού άτόμου εις δ άνήκον 
έγένετο μετά μεγάλης εύκολίας καί άσφαλείας, δηλαδή ώς άν νά μή έφερον ούδέν 
τραύμα τά δάκτυλα.

Τό αύτό υποστηρίζει καί έτερος έγκριτος έγκληματολόγος ό Άντρός (Διευ
θυντής τού Κεντρικού Γραφείου τών Έγκληματολογικών'Υπηρεσιών τής 'Ισπανίας) 
όστις έσχάτως έγραφε «ένέργειαι καταστροφής, παραλλαγής, κ.λ.π. έπί τών δακτυ
λικών άποτυπωμάτων απλώς διευκολύνουν τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητος τοϋ 
άτόμου εις δ άνήκουν» (R evue Internationale De Police Criminelle T. 86/1955).

Κατά τό τέλος τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αί Τεχνικαί Άστυνομικαί 
'Τπηρεσίαι ώρισμένων Κρατών αί άσχολούμεναι μέ θέματα διερευνήσεων είχον τήν 
περιέργειαν νά έξετάσουν καί μελετήσουν καί τήν έπίδρασιν τής άτομικής ένεργείας 
έπί τών θηλοειδών γραμμών τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. "Οθεν άξίζει νά έξετά- 
σωμεν έν όλίγοις καί τήν περίπτωσιν ταύτην. (Συνεχίζεται)
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ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΖΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

_______________  Κατά μετάφρασιν έκ τής «Διεθνούς Έπιθεωρήσεως
Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας», τεύχος 37.

Προ ολίγου καιρού μία άπόφασις τοϋ κακουργιοδικείου τής Ρώμης επέβαλε 
ποινήν ισοβίων δεσμών εις μίαν άξιόλογον δολοφόνον ένώ συγχρόνως άνεγνώριζε 
την άθωότητα του υίοϋ της, ό όποιος είχε κατ’ άρχάς θεωρηθή ως συνένοχος. 'Η  
άπόφασις αυτή εΐλκυσε τήν προσοχήν τοϋ ’Ιταλικού κοινού έπί έκπληκτικής σειράς 
έγκλημάτων άνευ προηγουμένου εις τα έγκληματολογικά χρονικά όλων των έπο- 
χών. Ίδοΰ τώρα αΐ λεπτομέρειαι της ΰποθέσεως.

Τό Κορέτζο είναι μικρά πόλις της έπαρχίας Έμίλια μεταξύ Μπολόνιας καί 
Πάρμας εις τήν Βόρειον ’Ιταλίαν. Μέχρι πρό τίνος ή πόλις αυτή ήτο γνωστή ώς ό 
τόπος ένθα έζησεν ό μεγάλος ζωγράφος της ’Αναγεννήσεως ’Αντώνιο Άλλέγκρι. 
Τό όνομά της όμως έγινεν διάσημον, άφ’ δτου έγένετο τό θέατρον της φρικαλεωτέρας 
έγκληματικής ΰποθέσεως της ιστορίας. 'Η  περί ής πρόκειται ύπόθεσις έπ’ ούδενί 
λόγω δύναται να παραλληλισθή προς τα έγκλήματα εις τά όποια αί ψυχώσεις, ή 
μεγαλομανία καί ή νοσηρά έξαρσις έπαιζον καθοριστικόν ρόλον. Οΰτε δύναταί τις νά 
τό άποδώση εις έγκλημα άπότοκον άταξίας τοϋ νευρικοϋ συστήματος, όφειλομένης 
εις τον πόλεμον. Ούδείς των συντελεστών αυτών, οί όποιοι έάν δεν άποτελοΰσιν 
σαφείς περιπτώσεις, έρμηνεύουσιν ούχ’ ήττον έστω καί ολίγον ένα έγκλημα, δεν 
ένεφανίσθησαν κατά τήν έξέτασιν της περιπτώσεως αύτής της δολοφόνου. ’Ονομά
ζεται δέ αυτή Λεονάρντα Τσαντσοΰλι, οικοκυρά. Κατά τό 1939 καί τό 1940, δτε 
καί διέπραττε τά έγκλήματά της, έπιστεύετο ώς έχέφρων. ΤΗτο τότε 40 περίπου 
έτών. ΕΙχεν ύπανδρευθή κάποιον μικροϋπάλληλον, μέ τον όποιον ήτο έν διαστάσσει 
καί άπό τον όποιον είχε τέσσαρα τέκνα.

Κατά τήν εικοσαετίαν της έγγάμου ζωής της άπέκτησεν άλλα οκτώ τέκνα 
άτινα όμως άπέθανον εις μικράν ήλικίαν. Κατά τά λεγάμενα τών γειτόνων ή Λεο
νάρντα δεν ήτο έξαιρέτως ένάρετος. Άπέδιδον εις αυτήν κολασίμους μικροπράξεις 
καί κλοπάς καθώς καί άριθμόν αισθηματικών πριπετειών πάντοτε μικροχρονίων. 
Πάντως έθεωρεϊτο καλή μητέρα άφοσιωμένη είς τά οικιακά καί τά τέκνα της.

Άφοΰ ό θάνατος τής άφήρεσε τά οκτώ τέκνα συνεκέντρωσε τάς φροντίδας 
καί τήν στοργήν της είς τά τέσσαρα έναπομείναντα. Μήπως τό μητρικόν αίσθημά 
της έν συνδυασμώ μέ τυφλήν καί άνόητον δεισιδαιμονίαν κατέστησαν τήν γυναίκα 
αυτήν σατονικόν τέρας ; Έ κ  τών πολυαρίθμων έξετάσεων είς τάς όποιας οί ψυ
χίατροι τήν ύπέβαλον κατά τήν διάρκειαν τών άνακρίσεων δεν διεπιστώθησαν ση- 
μαντικαί διαταραχαί, ούτε συμπτώματα παραφροσύνης. Έ ξ  άλλου ή συμπεριφορά 
της κατά τήν δίκην άπέδειξεν, ότι ήτο άναμφιβόλως φαινόμενον γυναικός έξημμένης, 
δεισιδαίμονος καί ίκανωτάτης έγκληματίου.

Τό μακάβριον δράμα τής σκοτισμένης αύτής συνειδήσεως έμφανίζει έν τή 
άπλότητί του, τοιαύτην πλοκήν, ώστε πενταετείς έρευναι καί πλήρεις ομολογία 
—έγραψεν έντός τής φυλακής χιλίας σελίδας άντιπροσωπευούσας έξ τεύχη—δεν 
διεφώτισαν πλήρως τήν ύπόθεσιν, έμφανίζεται δέ ώς μία τών φρικωδών έκείνων 
ιστοριών, όπου τό μόνον είναι «άνυπαρξία» τών θυμάτων, γεμάτων άπό μάγισσες 
καί δαίμονας.

Διότι τά θύματα δέν ύπάρχουν πλέον, τίποτα δέν μένει πλέον άπ’ αύτά. Φαί
νεται ότι δέν έξητμίσθησαν, ώς διά μαγείας, ούτε μετεβλήθησαν είς καπνόν.

Είναι εΰκολον νά διηγηθώμεν τά τών θυμάτων ύπό μορφήν άπλοΰ καί σαφοΰς 
ιστορήματος άναφερόμενοι είς τά άποτελέσματα τά όποια ή δικαιοσύνη έπέτυχεν 
είς τον λεπτομερή άπολογισμόν τής δολοφόνου, ή οποία διηγήθη τά έγκλήματα μέ
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άκρίβειαν καί χωρίς νά άφίση εις τούς άνακριτάς τίποτε άλλο έκτος της φροντίδος 
προς έπαλήθευσιν των λεγομένων της. Τούτο άλλως θέλει συντελέσει εις την ύπο- 
γράμμισιν μακαβρίου ύποθέσεως έκ τού γεγονότος, δτι έπιστημονική άναπαράστασις 
δέν είναι δυνατή.

Καί τέλος μία σημαντική λεπτομέρεια πριν ή άρχίση ή περιγραφή των τριών 
θυμάτων. Ταΰτα ήσαν άτομα μονίμως διαβιοΰντα τον έπαρχιακόν βίον, άτομα 
έστερημένα στοργής, σχέσεων, τέκνων, έγκαταλελειμμένα πλάσματα, τά όποια 
κατηνάλισκον βραδέως τάς ήμέρας των έν άναμονή τού θανάτου των. 'Η  έξαφάνισίς 
των δέν προεκάλεσεν ούτε θόρυβον ούτε θλίψιν. 'Υπήρξε σιωπηλή δπως τό γλύ- 
στρημα μιας πέτρας εις τά άκίνητα νερά.

Τό πρώτον θύμα ή Φαυστίνα Σέττι 73 έτών, ήτο άξεστος καί κάπως νεά- 
ζουσα γεροντοκόρη, άφελής καί εύπιστος. Καθ’ δλην τήν ζωήν της ήλπιζεν εις τον 
γάμον, αλλά τά χρόνια παρήρχοντο καί αί έλπίδες εσβυνον, άφίνοντα πικρίαν εις 
τήν Σέττι. Έγνώριζε τήν Λεονάρντα Τσαντσοΰλι χωρίς δμως νά είναι φίλη της. 
Αίφνης δμως αί δύο γυναίκες ήρχισαν νά βλέπωνται συχνότερον. 'Η  Λεονάρντα 
Τσαντσοΰλι ήτο γνωστή ώς προλέγουσα τήν τύχην. Έ ρριπτε τά χαρτιά καί άπησχο- 
λεΐτο καί εις άλλα πράγματα, δπως πράττουν γυναίκες τινές, έν άντιθέσει προς τάς 
θρησκευτικάς των πεποιθήσεις. 'Η  γεροντοκόρη ή οποία είχε χάσει κάθε έλπίδα 
έπιγείου ευτυχίας, άλλά καί Θείας προνοίας, προσειλκύσθη άπό τήν μαγικήν δύναμιν 
τήν οποίαν ή Λεονάρντα έξεπροσώπει. 'Η  τελευταία είχε κατορθώσει νά άποκτήσή 
κύρος εις τήν μικράν πόλιν Κορέτζο. 'Υπήρξε μήπως αύτό μία εύνοϊκή εύκαιρία, 
ή οποία ήτο καί ή αιτία τού πρώτου έγκλήματος ; Είχεν ή Τσαντσοΰλι εύθύς έξ 
άρχής προδιαγράφει τήν τύχην τού θύματός της ;

'Η  δευτέρα ύπόθεσις είναι ή άληθοφανεστέρα.
Έτέθη έπί τό έ'ργον δίχως νά παραμελήση καμμίαν λεπτομέρειαν άλλά μέ 

εύφυά έγκληματικότητα καί νοσηρά'; φαντασίαν.
Κατ’ άρχάς έπληροφόρησεν έμπιστευτικώς τό θύμα της, δτι κάποιος γέρων 

άπό τήν Πόλα, άνθρωπος σοβαρός καί πλούσιος της είχεν έκμυστηρευθή, δτι έπε- 
θύμει νά νυμφευθή, ώστε νά τελειώση τάς ήμέρας του εις τό πλευρόν τής γυναικός, 
ή οποία θά τού είχε προσφέρει τήν στοργήν της. Καί ή Τσαντσοΰλι ήρχισε νά 
συντάση φανταστικάς έπιστολάς, τάς οποίας έπεδείκνυεν εις τήν ευπιστον γεροντο
κόρην, τήν οποίαν καί κατώρθωσε τέλος νά πείση, δτι καλόν θά ήτο νά μετέβαινεν 
εις Πόλαν διά νά συνάντηση τον μέλλοντα σύζυγόν της. Ή  Σέττι υπηρετούσα τό 
συναίσθημα της άνέσεώς της, άπεφάσισε νά πραγματοποιήση τά σχέδια. Έ νεπι- 
στεύθη τό μυστικόν της εις τινας φίλας της καί είπεν δτι θά έπέστρεφε «μέ τό άμά- 
ξι». Έβαψεν ξανθά τά «λευκά» πλέον μαλλιά της έπώλησε τό σπίτι καί τ ’ άλλα πε
ριουσιακά στοιχεία της καί άνεχώρησεν.

Άλλά πριν έγκαταλείψη τό Κορέτζο έπήγε φυσικά νά άποχαιρετήση τήν 
Κυρίαν Τσαντσοΰλι, ή οποία τήν είχε τόσον βοηθήσει είς τήν πραγματοποίησιν τών 
σχεδίων της. ’Ητο ή 10 πρωϊνή της 18ης Δεκεμβρίου 1939, δταν ή άτυχής Σέττι 
άνήρχετο τά τρία πατώματα της κατοικίας της δολοφόνου. Έ γινε δεκτή είς τό 
μαγειρεΐον χωρίς έπισημότητα. Ή  άτμόσφαιρα ήτο εδχαρις λόγω της στενής φι
λίας, ή οποία συνέδεε τάς δύο γυναίκας.'Η Τσαντσοΰλι προσέφερε καφέ είς τήν γε
ροντοκόρην, τήν οποίαν συγχρόνως συνεβούλευσε νά γράψη μόλις φθάση είς τήν Πό
λαν οχι μόνον είς αύτήν, άλλά καί είς τάς άλλας φίλας της, αί όποίαι θά ήτο δυνατόν 
νά παρεξηγήσουν τήν σιωπήν της ώς ομολογίαν μιας άποτυχίας, πράγμα τό οποίον 
θά προύκάλη τήν ίλαρότητα. Ή  γεροντοκόρη άγράμματος, μόλις ήδύνατο νά κράτη 
ενα κονδυλοφόρον. 'Η  Τσαντσοΰλι της έπρότεινε νά τής έτοιμάση πριν άναχωρήση 
δελτάρια καί έπιστολάς καί προσεφέρθη νά τής ύπαγορεύση τά κείμενά των. Προ
σέθεσε μάλιστα, δτιν δταν έφθανεν είς Πόλαν θά ήδύνατο νά τάς ταχυδρομήση 
έκεΐθεν. Ή  Σέττι ένεθουσιάσθη άπό τήν πρότασιν τής φίλης της, ή οποία τήν άπήλ-
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λασσεν έτσι μιας δυσχερούς πνευματικής προσπάθειας καί ήρχισε μάλιστα να γράφη 
τά υπαγορευόμενα. Μία δύο έπιστολαί, ένα δύο δελτάρια έτοιμα. Καί τό θϋμα έμει- 
δία μέ τήν άθώαν αυτήν απάτην εις βάρος των φίλων της. Μειδιώσα υπέγραφε καί 
τό τελευταίου δελτάριον. Καί τότε άπέθανε. Μέ ένα κτύπημα πελέκεως, τό όποιον 
της κατέφερεν άπό τά όπίσω ή Τσαντσοΰλι έθετε τέρμα εις τήν ζωήν καί τά όνειρα 
τής Σέττι. "Εν καί μόνον καλώς κατανεχθέν κτύπημα ήρκεσεν. Ή  δολοφόνος μετέ
φερε τότε τό πτώμα εις τό συνεχόμενον μέ τήν κουζίναν δωμάτιον, τό έξέδυσε καί 
μέ πριόνι καί μερικά ακονισμένα μαχαίρια έκοψε τό πτώμα εις έννέα τεμάχια. 
"Εχυσε τό αίμα της εϊς μεγάλην λεκάνην. Είχε διηγηθή εις τάς φίλας της, ότι ήθελε 
νά κατασκευάση μεγάλην ποσότητα σάπωνος εκείνη τή χρονιά. Αί οικονόμοι ’Ιταλίδες 
κατασκευάζουν σαπούνι άναλόγως τών άναγκών των καί διά τον λόγον αυτόν ούδε- 
μία τών γειτονισσών έξεπλάγει βλέπουσα τό μεγάλο καζάνι τής Τσαντσοΰλι νά βρά- 
ζη άπό πρωίας. Περιείχε δέ τοϋτο 25 λίτρας υδατος καί 7 κιλά καυστικής σόδας. 
"Εβρασε μέσα τά 9 τεμάχια του πτώματος, τά όποια έγιναν κατόπιν δυσώδης πολ
τός, τον όποιον έξηφάνισεν εις σκοτεινόν πηγάδι. Μετά τήν πήξιν έχρησιμοποίησε 
τό συλλεγέν έντός τής λεκάνης αϊμα προς κατασκευήν γλυκισμάτων μέ σοκολάτα, 
τά όποια προσέφερεν είς τά παιδιά της καί τάς φίλας της.

'Ημέρας τινάς βραδύτερου ή Κυρία Τσαντσοΰλι έστειλε τον εικοσαετή υιόν 
της εις τήν Πόλα καί τοΰ παρήγγειλε νά ταχυδρόμηση έκεϊθεν μερικάς έπιστολάς 
καί δελτάρια. Διά νά δικαιολογήση δέ τό ταξίδιόν του, τοΰ έζήτησεν νά διακανονίση 
διαφόρους υποθέσεις της. 'Ο  νεανίας φοιτητής τής Σχολής Τεχνών τοΰ Πανεπι
στημίου, έπραξε κατά τά λεγάμενα τής μητρός του, έν άγνοια τών σκοτεινών της 
σχεδίων. Οί φίλοι τοΰ θύματος έλαβον λοιπόν γράμματα καί δελτάρια διά τών οποίων 
έγένετο λόγος περί τοΰ προσεχοΰς γάμου. 'Η  γεροντοκόρη δέν εΐχεν οικογένειαν καί 
οί άλλοι τήν έλησμόνησαν γρήγορα. Καί ή Τσαντσοΰλι έκέρδισε 30.000 λιρεττών 
ποσόν σημαντικώτατον διά τό έτος 1939.

** *
'Η  Φρατζέσκα Σοάβι, χήρα, έτών 55, δημοδιδασκάλισσα έξελέγη ώς τό 

δεύτερον θΰμα. "Εζη μόνη, ήτο πτωχή καί συνετηρεΐτο δίδουσα μαθήματα είς τό 
Κορέτζο. ~Ητο φίλη στενή τής Τσαντσοΰλι καί συνηντάτο συχνά μετ’ αυτής.

Μίαν ήμέραν ή Τσαντσοΰλι έρριψε τά χαρτιά εις τήν δημοδιδασκάλισσαν, τήν 
όποιαν διεβεβαίωσεν, ότι ή τελευταία αυτή θά ήτο δυνατόν νά εΰρη θέσιν εις τι 
παρθεναγωγείου τής Πλακεντίας διά μέσου ίερέως τινός, γνωστοΰ τής δολοφόνου.

'Η  Φραντζέσκα Σοάβι ούτε εύπιστος οΰτε ρωμαντική ήτο, όπως ή ατυχής 
Σέττι. Μολαταύτα έπίστευσε τήν ιστορίαν αύτήν, τήν όποιαν τής έσκάρωσεν ή Τσαν- 
τσοΰλι. Αί έπακολουθήσασαι ένέργειαι βραδεΐαι καί σώφρονες, κατέληξαν είς τό 
προκαθωρισμένον άποτέλεσμα.

Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1946 ή Σοάβι έγκατέλειψε τήν οικίαν της, άφοΰ είχε 
προηγουμένως ρευστοποιήσει τό ύπόλοιπον τών πτωχικών της υπαρχόντων καί μέ 
τήν βαλίτσαν άνά χεϊρας έπήγε νά άποχαιρετήση τήν φίλην της. Έγένετο δεκτή 
όπως καί ή γεροντοκόρη είς τό μαγειρείου, όπου τό παράδοξον καζάνι έβραζεν. 
Έ π ιε  τό σύνηθες κύπελλον καφέ. Πώς τώρα ήχθη είς τό νά γράψη έν τούλάχιστόν 
προχρονολογημένου δελτάριον; Μυστήριον παρέμειναν τά χρησιμοποιηθέντα προς 
κατάπεισιν τοΰ θύματος μέσα. Διότι ή Σοάβι, όπως καί τό κατωτέρω τρίτον κατά 
σειράν θΰμα έγνώριζεν άρκετά γράμματα, ώστε νά μή φοβάται τά γραμματικά 
σφάλματα καί τά σχετικά έπιχειρήματα.Τινές ύποστηρίζουσιν, παρά πάσαν λογικήν, 
τήν υποβολήν τοΰ υπνωτισμού καί ακόμη τήν μαύρην μαγείαν. 'Οπωσδήποτε μετά 
τινα δευτερόλεπτα έπιπτε νεκρά, υπό τό καίριου κτύπημα πελέκεως. Τό δεύτερον 
τοΰτο θΰμα ολίγα άπέδωκε, μόνον τρεις χιλιάδες λιρέττες. 'Η  έξαφάνισις τής κυ
ρίας Σοάβι παρήλθεν έκ μέρους τοΰ κοινοΰ περισσότερον απαρατήρητος άπό τήν 
τής γεροντοκόρης. ’Εδώ δέν υπήρχε τί τό ρωμαντικόν, ή τό ιλαρόν, άλλ’ έπρόκειτο
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άπλώς καί μόνον περί εκπαιδευτικού άλλαζούσης τόπον διαμονής. ’Άλλως τε ή 
Σοάβι εϊχεν έλαχίστας φίλας καί όταν τό δελτάριον άπό την Πλακεντίαν ήλθε περί
που ένα μήνα βραδύτερον, αύταί εϊχον ήδη λησμονήσει τήν Σοάβι.

** *
Ά λλ’ αί τρεις χιλιάδες λιρεττών έξηντλήθησαν γρήγορα καί ή Λεονάρντα 

Τσαντσοϋλι ήρχισε τά διαβήματά της προς άνεύρεσιν τρίτου θύματος. Καί τοϋτο ήτο 
ή χήρα κάποιου καθηγητοΰ τής μουσικής προύην δραματική άοιδός, ή Βιρτζίνια 
Κατσόπο. Τρεις μόλις μήνας μετά τό δεύτερον έγκλημα, καί τό τρίτον ήτο έτοιμον.

Ή  Βιρτζίνια Κατσόπο έφαίνετο μεγαλυτέρα τής πραγματικής της ήλικίας 
ένω πράγματι διήγε τό 53 έτος. Μη δυναμένη όμως νά ύποφέρη τήν μονοτονίαν 
τής επαρχιακής ζωής, έζήτει νά εύρη εργασίαν -καί νά εγκατάλειψη τό Κορέτζο. 
'Η  Λεονάρντα Τσαντσοϋλι προσεποιήθη, δτι προσεπάθει νά τήν βοηθήση καί μετά 
τινας εβδομάδας τής άνεκοίνωσεν μέ μεγάλην μυστικότητα, δτι τής εϊχεν άνεύρει 
έργασίαν εις τι καπνεργοστάσιον τής Φλωρεντίας. 'Η  πρώην άοιδός ένεθουσιάσθη. 
Ή το  καλή εργασία καί καλώς άμειβομένη, ή οποία θά τής έπέτρεπε μάλιστα νά 
ζήση καί sic μεγάλην πόλιν.

Διά νά την άναγκάση δμως νά τηρήση τό πράγμα μυστικόν ή Τσαντσοΰ>ι 
τής εϊπεν δτι εύρε τήν θέσιν αύτήν δι’ ένός άλλοτε έραστοΰ της εργαζομένου έκεϊ 
καί εις τό τμήμα κατασκευής ύλικοΰ. Έ άν κανείς, προσέθηκεν ή δολοφόνος, έμάνθανεν 
εις τήν μικράν πόλιν, δτι αύτή ή Τσαντσοϋλι εύρε τήν θέσιν εκείνην ό σύζυγος καί τά 
παιδιά της δικαίως θά ύπωπτεύοντο δτι ό παλαιός εκείνος δεσμός ύφίστατο άκόμη.

'Η  Κυρία Κατσόπο βαθέως ευγνώμων, ΰπεσχέθη νά τηρήση τό μυστικόν, άλλά 
δεν ήδυνήθη νά μή τό έξομολογηθή εις δύο των στενοτέρων φίλων της καί μάλιστα 
δι’ έπιστολής εις τήν γυναικαδέλφην της, ή οποία διέμενεν εις τήν Νότιον ’Ιταλίαν.

'Η  Λεονάρντα Τσαντσοϋλι, ή οποία ήγνόει τάς έμπιστευτικάς αύτάς άνακοι- 
νώσεις τοΰ μέλλοντος θύματός της προέβη εις τήν πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου 
της. Τήν 30ην Νοεμβρίου τοΰ 1940 τό τρίτον αυτό θϋμα έφονεύετο ΰπό τάς ιδίας 
περιστάσεις ύπό τάς οποίας καί τά δύο άλλα. 'Η  Τσαντσοϋλι έφήρμοζε ιδίαν καί 
άπαράλλακτον μέθοδον. Μέ τά κάπως άφθονα λείψανα τής πρώην άοιδοΰ κατεσκεύα- 
σεν τώρα δύο μεγάλα καί ωραία τεμάχια άρωματικοΰ σάπωνος, ένω μέ τά λείψανα 
τής άτυχούς δημοδιδασκαλίσσης εϊχε κατασκευάσει ώραιοτάτας λαμπάδας. Τό 
τρίτον θϋμα της άπέδωκε 35.000 λιρεττών περίπου εις ομολογίας καί μετοχάς ώς 
καί κοσμήματα, τά όποια ή Βιρτζίνια Κατσόπο πάντοτε έφερεν.

Μετά τό τελευταϊον τοϋτο έγκλημα ή συμπεριφορά τής δολοφόνου, ή οποία 
μέχρι τότε ήτο πολύ προσεκτική, μετεβλήθη. ’Ήρχισε νά δαπανά χρήματα κατά 
τρόπον άσυμβίβαστον προς τήν κοινωνικήν της θέσιν, νά δανείζη χρήματα, νά προ- 
σφέρη δώρα. Κατεσκεύασε μίαν περίεργον «καρδίαν» άπό τσιμέντον εις τό κενόν 
εσωτερικόν τής οποίας έτοποθέτησε τά κοσμήματα τής Βιρτζίνια Κατσόπο. Ά ργό- 
τερον παρέδωκε τήν «καρδίαν» εις τινα φίλον Σπιναμπίλλο όνρματι μέ τό πρόσχημα, 
δτι έπρόκειτο περί έπικινδύνου φυλακτού τό όποιον έκεΐνος έπρεπε νά κρύψη καί νά
μή δείξη εις κανένα.

Έ ν τούτοις ή έξαφάνισις τής πρώην άοιδοΰ δέν παρήλθεν άπαρατήρητος, 
δπως ή τών άλλων δύο θυμάτων. Ή  Κατσόπο δέν έστερεϊτο γνωριμιών, έξ άλλου 
εϊχεν άφίσει εκκρεμείς, υποθέσεις τινάς, τάς οποίας έπρεπε νά εϊχε διακανονίσει 
κατά τήν ύποτιθεμένην άναχώρησίν της. Είχε θεαθή ν’ άνέρχηται είς τήν οικίαν 
Τσαντσοϋλι, άλλ’ οχι καί νά έξέρχηται αύτής. Κατ’ άρχάς αί φλυαρίαι τών γυναι
κών τής γειτονιάς καί έπειτα αί πληροφορίαι μερικών φίλων της.

Δύο έκ τών φίλων τής Κατσόπο προέβησαν είς έρεύνας καί διεπίστωσαν ολί
γον κατ’ ολίγον πού αυτή διήρχετο τάς ώρας τών τελευταίων προ τής έξαφανίσεώς 
της ημερών. Αί έρευναι έκεϊναι έκλονίσθησαν έκ τοΰ γεγονότος, δτι δελτάριον τα- 
χυδρομιμένον έκ Φλωρεντίας έφθασεν είς Κορέτζο. ’Αλλά ή γνησιότης του έτέθη
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υπό άμφισβήτησιν. ’Αλλά ή έν Άβελλΐνο της Νεαπόλεως διαμένουσα γυναικαδέλφη 
ήλθεν εις Κορέτζο, έκπληκτος έκ της μακράς σιωπής της συγγενούς της.

Αί ύπόνοιαι καί αΐ εΐκασίαι του κοινού έγιναν συγκεκριμέναι, άνευρέθη, δτι 
υπήρχε σχέσις μεταξύ της Βιρτζίνιας καί των δύο άλλων γυναικών. Τέλος ή έξα- 
φάνισις των τριών έκείνων γυναικών έγένετο αφορμή άρχής διενεργείας άνακρίσεων.

Κάποιος ενωμοτάρχης τών καραμπινιέρων άνέλαβε τήν διεξαγωγήν τούτων, 
άλλ’ ή Τσαντσοϋλι, μή έχουσα επί τριακονταετίαν άναμιχθή εις άλλα άδικήματα 
έκτος άπό κλοπάς πουλερικών καί ποδηλάτων, καί άπό τάς περί της άθωότητος της 
διαμαρτυρίας έπείσθη δτι αΰτη κατεσκεύαζε σαπούνι. ’Αλλά οί γυναίκες τοΰ Κο
ρέτζο δεν παρεδέχθησαν τήν ήττάν των καί έξηκολούθησαν τάς έρεύνας.

Κατώρθωσαν ν’ άνακαλύψουν έν Μιλάνω μίαν άλλοτε θεραπαινίδα της Τσαν- 
τσοϋλι, ή οποία είχε ΐδεΐ τό θύμα νά είσέρχηται εις τήν οικίαν άλλ’ δχι καί νά έξέρ- 
χηται. Μέ τό νέον αυτό στοιχεΐον έπανέλαβον τήν κατηγορίαν των ενώπιον της πό- 
λεως τοΰ Ρέτζιο. 'Ο ’Αστυνόμος Σεράο, έμπειρος άστυνομικός, όλιγώτερον δέ σκε
πτικιστής άπό τον καραμπινιέρο, ό όποιος έδίσταζεν ως προς τήν δυνατότητα 
της διαπράξεως παρομοίου έγκλήματος έν τη μικρά έκείνη πόλει, άνέλαβε τήν διε
ξαγωγήν έρευνών καί έσχημάτισε τήν πεποίθησιν, δτι ή Τσαντσοϋλι είχε παίξει 
ρόλον είς τό δράμα τής έξαφανίσεως τών τριών έκείνων γυναικών.

Διά νά δικαιολογηθή ή σύλληψις, υπεβλήθη έκ μέρους τραπέζης τίνος έν- 
στασις έπί τίνος άποδεικτικοϋ συναλλάγματος επ’ όνόματι Βιρτζινίας Κατσόπο. 
Έπρόκειτο περί συστημένου άποδεικτικοϋ, προσαχθέντος υπό ίερέως, ό όποιος τήν 
είχε λάβει έκ μέρους έμπορου τίνος όνομαζομένου Σπιναμπίλλο.

'Ιερεύς καί έμπορος πάραυτα συλληφθέντες, ύπεβλήθησαν εις άνάκρισιν. 
'Ο  έμπορος έδήλωσεν, δτι τό έλαβεν άπό τήν κυρίαν Τσαντσοϋλι ώς δάνειον. Αύτή 
υπήρξε ή πρώτη ένδειξις, ή οποία καί έπεβαβαίωνε τάς ύπονοίας. Τώρα ήτο πλέον 
δυνατή ή σύλληψις τής γυναικός.

Κατ’ άρχάς ή δολοφόνος δέν ώμολόγησεν. Ήρνεΐτο έπιμόνως τά πάντα. 
Είς τον έμπορον Σπιναμπίλλο είχεν έμπιστευθή καί τήν άπό τσιμέντο «καρδίαν», 
ή όποια περιείχε τά κοσμήματα τής Βιρτζίνια. Τό άντικείμενον αυτό ήνοίχθη καί 
ή άποκάλυψις τών έντός φυλασσομένων άποτέλεσε συντριπτικήν άπόδειξιν. Λεπτο
μερείς έρευναι κατέστησαν έν συνεχεία δυνατήν τήν άνακάλυψιν τών συνεργατών 
τής πρώην άοιδοΰ. Αί άποδείξεις έπολλαπλασιάζοντο. Παρά ταΰτα ή δολοφόνος 
ήρνεΐτο τά πάντα, ίσχυριζομένη, δτι ή Κατσόπο άναχωροΰσα τής είχε δωρήσει 
κοσμήματα καί ενδύματα. 'Υπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης ό Σεράο προέβη είς 
τήν σύλληψιν καί τοϋ υίοΰ τής Τσαντσοϋλι, είς τον όποιον άπηγγέλθη κατηγορία 
έπί συνεργασία. Αυτός είχε σταλή ύπό τής μητρός του, διά νά ταχυδρομίση τά 
γράμματα τών θυμάτων της.

'Η  σύλληψις τοΰ υίοΰ έσήμαινε τήν συνθηκολόγησιν τής μητρός. Αί πρώται 
της όμολογίαι υπήρξαν άνακριβεΐς καί συγκεχυμέναι. Κατηγόρησε τον έμπορον 
Σπιναμπίλλο ώς συνεργόν της καί είς τά τρία έγκλήματά της καί τον ιερέα ώς σύμ
βουλον καί καθοδηγητήν της είς αυτά. Κατηγορούσα αυτούς, οί όποιοι προεκάλεσαν 
τήν σύλληψίν της ήλπιζε νά άπαλλάξη τον υιόν της. ’Αλλ’ ό έμπορος παρουσίασεν 
άκλόνητον άλλοθι, ό δ’ ίερεύς άπηλλάγη άφ’ ενός μέν λόγω τής ήλικίας του, άφ’ 
έτέρου δέ λόγω τοϋ προγενεστέρου βίου, ό όποιος ήτο όλοκληρωτικώς άφιερωμένος 
είς τήν υπηρεσίαν τής ’Εκκλησίας καί τοΰ ποιμνίου του.

'Ο νέος παρέμεινεν ύπό κράτησιν παρά τάς διαμαρτυρίας του, ίσχυρίζετο δε, 
δτι ήγνόει δλην τήν έγκληματικήν δράσιν τής μητρός του. 'Υπήρχεν εναντίον του 
βαρεία προκατάληψις. Εύρίσκετο έν Κορέτζο κατά τον χρόνον τής τελέσεως τών 
εγκλημάτων, μετέβη έξ άλλου είς τούς τόπους, δπου έπρόκειτο νά μεταβοϋν τά 
θύματα. Μίαν ήμέραν κάποια ύπηρέτρια τον είχεν ΐδεΐ, νά ρίπτη είς τον ποταμόν 
ογκώδες δέμα, περιέχον άναμβιβόλως τεμάχια πτώματος.
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'Ο υιός δεν ήρνεϊτο καθόλου τά γεγονότα εκείνα. Είχε ταχυδρομίσει τάς έπι- 
στολάς. Ναί ! Είχε ρίψει τό δέμα τό όποιον άνέδιδε δυσοσμίαν, εκεί εις τον ποταμόν, 
άλλά τό έ'πραξε διά νά ύπακούση τήν μητέρα του καί χωρίς νά ένδιαφερθή διά τό πε- 
ριεχόμενόν του. Έγνώριζεν άκόμη δτι ή μήτηρ του είχεν ύποπτον δρασιν, άλλ’ 
έξετέλει τάς άποστολάς, τάς οποίας έκείνη τοϋ άνθέτε χωρίς νά προβάλη άρνήσεις 
ή νά ζητήση εξηγήσεις. ~Ητο νέος δειλός, άφοσιωμένος εις την μελέτην.

"Ενας νέος—διεκήρυξε κατά τήν διάρκειαν τής δίκης—δεν κρίνει ποτέ τήν 
μητέρα του. Δεν άμφέβαλεν ότι ένίοτε ή μήτηρ του διέπραττε κάτι τό παράνομον, 
άλλά δεν έπίστευεν ποτέ, ότι διέπραττεν έγκλημα. Καί δέν ήδύνατο νά τό πιστεύση 
ούτε τώρα άν δέν τό ώμολόγειή ιδία, διότι ή Τσαντσοΰλι πράγματι ώμολόγησε τά πάντα.

Ή  άνάκρισις διήρκεσεν επί μακρόν, λόγω τοΰ ότι άφ’ ενός μέν έζητοϋντο 
οί πιθανοί συνένοχοι, άφ’ έτέρου δέ διεξήγετο τότε ό πόλεμος της άπελευθερώσεως. 
Ή  Αεονάρντα Τσανστοΰλι έγραψε πλέον των χιλίων σελίδων άπομνημονεύματα, εις 
τά όποια διηγείτο ολόκληρον τον βίον της. Δέκα επτά φοράς εμεινεν έγκυος κατά 
τήν εικοσαετίαν τοϋ εγγάμου βίου της, καθ’ όν άπέκτησε δώδεκα τέκνα, έξ ών τά 
οκτώ άπεβίωσαν. Έ ζησε τότε μέ τον φόβον νά ΐδή τά τέσσαρα έπιζήσαντα πληττό- 
μενα άπό τήν τρομεράν κατάραν, τήν οποίαν ή θνήσκουσα μήτηρ της έξηκόντισεν 
έναντίον της. Εις τά άπομνημονεύματά της ώμίλει περί των οικονομικών δυσχε
ρείων της, των ψυχικών βασάνων της, της πεποιθήσεως ύπό της οποίας κατείχετο, 
ότι διά νά σώση τά τέκνα της, έπρεπε νά προσφέρη ώς θυσίαν άνά μίαν ζωήν άναλό- 
γως τοϋ άριθμοΰ τών τέκνων της εις κάποιαν άνοικτείρμονα θεότητα. Μίαν ζωήν, 
διά τήν ζωήν έκάστου τών τεσσάραν τέκνων της. Διηγήθη τήν πρετοιμασίαν έκά- 
στου τών τριών εγκλημάτων της.

Δέν τήν έπίστευσαν. Δύο ΐατρικαί πραγματογνωμοσύναι εύρέθησαν άντίθετοι 
προς άλλήλας. 'Η  μία ένηργήθη άπό τον καθηγητήν Σαπορίτι, διευθυντήν τοΰ έν 
Άμβέρση Φρενοκομείου τών έγκληματιών ό όποιος άπεφάνθη, ότι ή Αεονάρντα 
Τσαντσοΰλι ήτο παράφρων καί είχε τό άκαταλόγιστον τών πράξεών της· έπασχεν 
έκ μητρικής έλεφαντιάσεως, ήτο θΰμα παρακρούσεως, έπεδίδετο εις τήν μαύρην μα
γείαν, τον άποκρυφισμόν καί έπίστευεν εις τήνέπί σκοπώ έξιλεώσεως άνθρωποθυσίαν.

'Ο  έτερος τών πραγματογνωμόνων, ό Καθηγητής Κρόμα, έξοχότης άναμφι- 
σβήτητος περί τά ιατροδικαστικά, έβεβαίου έν τή πραγματοπογνωμοσύνη του τό 
άδύνατον τής έκδύσεως, τοΰ τεμαχισμοΰ τοΰ σώματος καί τής όλοσχεροΰς έξαφα- 
νίσεώς του έν διαστήματι όλιγωτέρω τοΰ τής μιας ώρας καί 40' καί άνευ συνενόχου. 
Διότι ή τύχη ήθέλησεν, όπως κατά τήν ήμέραν τοΰ πρώτου έγκλήματος ή υπηρέτρια 
νά άπουσιάση έκ τής οικίας έπί διάστημα μιας τουλάχιστον ώρας. Διά τον λόγον 
αυτόν μέχρι τοΰ τέρματος τής δίκης ό υιός τής δολοφόνου έθεωρεϊτο ώς άναγκαϊος 
συνεργός. Προς άπόκρουσιν τών ισχυρισμών τοΰ Καθηγητοΰ Κρόμα, ή δολοφόνος 
ή οποία είχε κατασκευάσει σαπούνι έχρειάσθη ν’ άποδείξη τήν δεξιότεχνίαν της 
άποκόπτουσα εις 9 τεμάχια ένα πτώμα τοΰ νεκροτομείου τοΰ Ρέτζιο, παρουσία 
ιατρών καί δικαστών. Έχρειάσθησαν 12' εις τήν Τσαντσοΰλι διά νά τερματίση τό 
μακάβριον έκεϊνο έργον. Ό  καθηγητής Κρόμα άπέσυρε τήν έκθεσίν του.

Οί δικασταί ήπόρησαν μέ τήν ειδικήν παραφροσύνην τής γυναικός καί τήν 
κατεδίκασαν, ώς μία τών τερατωδεστέρων φονισσών τοΰ αίώνος, είς τριακονταετή 
δεσμά καί τριετή παραμονήν έν Άσύλω παραφρόνων έγκληματιών. Αί κατά τοΰ υίοΰ 
της ένδείξεις άνετράπησαν, δι’ δ ούτος άφέθη έλεύθερος, κατ’ άρχάς μέν, λόγω άμ- 
φιβολιών, ειτα δέ άπηλλάγη ύπό τοΰ Έφετείου πάσης ύπονοίας περί άναμίξεως εις 
τά έγκλήματα.

Καί ή νέα αότη καταδίκη, άρτι έκδοθεΐσα, παρά τήν έν τώ Φρενοκομεία) συν- 
ταχθεΐσαν αύτοβιογραφίαν είναι, ώς ή έπιτύμβιος πλάξ έπί τοΰ μνήματος καί ή 
οποία τίθεται έν πάση δικαιοσύνη, έπί μιας ζώσης νέκρας.
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Τής 15ης Μαΐου 1959

«'Η  Κυβέρνησές έν τη άναληφθείση προσπάθεια της άναδιοργανώσεως των 
δημοσίων υπηρεσιών άποβλέπει, άφ’ ένδς μέν εις την καλυτέραν δργάνωσιν της διοι- 
κήσεως, άφ’ έτέρου δέ εις τήν δημιουργίαν εμψύχου ύλικοϋ τό όποιον θά έμπνέεται 
άπό υψηλόν αίσθημα ευθύνης καί θά είναι άφωσιωμένον εις τό καθήκον. Μόνον 
ή όργάνωσις, δεν άρκεΐ διά να ίκανοποιήση τάς προσδοκίας μιας διοικητικής μεταρ- 
ρυθμίσεως, ή οποία είναι κυρίως πρόβλημα ικανών προσώπων. Διότι ή στάθμη 
τής δημοσίας υπηρεσίας είναι άνάλογος προς την άξίαν τών οργάνων της. Είναι συ
νεπώς ύπερτάτη ή άνάγκη όπως τά όργανα του Κράτους άποκτήσουν τό ηύξημένον 
τούτο αίσθημα εύθύνης καί καθήκοντος άπέναντι τών πολιτών καί τού λαού. 'Η  
εξασφάλισές τού βασικού αυτού παράγοντος θά συντελέση καί είς την βελτίωσιν 
τών σχέσεων έν γένει τού κοινού μετά τών δημοσίων υπηρεσιών.

’Ανεξαρτήτως τής ύπάρξεως ή μη δικαιολογίας, γεγονός είναι ότι μεταξύ 
τών πολιτών επικρατεί πνεύμα δυσπιστίας προς τάς δημοσίας υπηρεσίας. ’Επανα
λαμβάνεται διαρκώς ότι τό Κράτος κωλυσιεργεί καί δεν φέρεται στοργικώς προς 
τούς πολίτας. 'Υποστηρίζεται επίσης 6τι, ή γραφειοκρατική νοοτροπία έχει έξελι- 
χθή είς μέσον ταλαιπωρήσεως τού κοινού. 'Ως έκ τούτου άντί τής φιλικής άτμοσφαί- 
ρας καί τής άμοιβαίας εμπιστοσύνης, ή οποία πρέπει νά χαρακτηρίζη τάς σχέσεις 
Κράτους καί πολίτου, εχεέ δημιουργηθή μεταξύ αύτών ψυχική διάστασις μή έποι- 
κοδομοΰσα, ώς είναι εύνόητον, εις τήν ομαλήν λειτουργίαν τού Κρατικού μηχανισμού, 
άλλα καί αύτοΰ τού δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Έπιθυμοΰντες όπως έκλειψη τό ταχύτερον ή άπαράδεκτος αυτή κατάστασις 
παρακαλοΰμεν όπως καταβληθή μία γενικοντέρα προσπάθεια έκ μέρους όλων τών 
Κρατικών οργάνων, άπό τού άνωτάτου μέχρι τού κατωτάτου ίεραρχικού κλιμακίου, 
προς γεφύρωσιν τού υφισταμένου χάσματος καί δημιουργίαν κλίματος έμπιστοσύ- 
νης μεταξύ κοινού καί δημοσίων υπηρεσιών.

Κατά πρώτον δέον νά έξαλειφθή παντελώς ή σφαλερά νοοτροπία τού «υπαλ
λήλου—αύθέντου» καί νά άντικατασταθή αδτη διά τής νοοτροπίας τού «υπαλλήλου— 
ύπηρέτου» τού κοινού. Είς τό δημοκρατικόν μας πολίτευμα όλαι αί έξουσίαι πηγά
ζουν έκ τού ’Έθνους, δηλαδή έκ τού λαού καί συνεπώς αύθέντης είναι τό άπρόσωπον 
αυτό κοινόν, υπηρέτης δέ αύτοΰ ό υπάλληλος. Είς τό πρόσωπον συνεπώς τού οίου- 
δήποτε πολίτου ό όποιος άπευθύνεται πρός ύμάς δεν πρέπει νά βλέπετε τόν «αίτούν- 
τα», άλλά τό μέλος τού κυριάρχου λαού, έκ τού όποιου άντλεΐτε τήν έξουσίαν σας, 
ό οποίος συνεισφέρει είς τά δημόσια βάρη, έν οίς καί αί δαπάναι διά τήν λειτουργίαν 
έν γένει τών δημοσίων ύπηρεσιών καί ό όποιος ώς έκ τούτου, δ ι κ α ι ο ύ τ α ι  νά 
τύχη άποτελεσματικής, ταχείας καί προθύμου έξυπηρετήσεως έν τη έπιδιώξει τού 
αιτήματος του, έντός, βεβαίως, τών ορίων τών κειμένων νόμων.

Πρώτιστον συνεπώς καθήκον τών δημοσίων υπαλλήλων καί λειτουργών—καί 
τούτο άσφαλώς δέν μειώνει, άλλά έξαίρει τήν θέσιν αύτών—είναι νά ύ π  η ρ ε τ  ο ΰ ν 
τό κοινόν.

Έ κ  τής βασικής ταύτης τοποθετήσεως πηγάζουν ώρισμένοι κανόνες συμπε
ριφοράς έναντι τών πολιτών, τούς κυριωτέρους τών όποιων θεωροΰμεν άναγκαΐον 
νά ύπενθυμίσωμεν διά τής παρούσης καί έπί τών όποιων άξιοΰμεν όπως θεμελιωθή 
έφεξής ή συμπεριφορά υμών έναντι τών πολιτών :

1. "Απαντες άπό τού άνωτάτου μέχρι τού κατωτάτου, οφείλετε νά εύρίσκεσθε
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εις τάς θέσεις σας, κατά τάς ώρας υποδοχής τοϋ κοινοΰ. ’Αποτελεί έλλειψιν σεβα
σμού προς τούς πολίτας, οί όποιοι έγκαταλείπουν τάς εργασίας των διά νά προσέλ- 
θουν κατά τάς καθωρισμένας ώρας εις τάς υπηρεσίας διά τάς υποθέσεις των και 
προκαλεΐ εύλογον δυσφορίαν εις αυτούς ή άπουσία τοϋ άρμοδίου εις συμβούλια, 
συσκέψεις κ.λ.π. Είς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ’ άς καλεϊσθε ύπό άνωτέρου 
σας δέον νά συντομεύητε κατά τό δυνατόν τήν άπουσίαν σας, έπιστρέφοντες δέ νά 
δικαιολογήτε ταύτην εις τούς άναμένοντας πολίτας.

2. ’Οφείλετε νά ύποδέχεσθε φιλοφρόνως τούς πολίτας είς τό γραφεΐον σας. 
Οΰτω δέον νά προσφέρετε κάθισμα, έφ’ δσον ύπάρχει τοιαύτη εύχέρεια, είς τούς 
άναμένοντας, κατά προτίμησιν δέ είς τούς γηραιοτέρους, άσθενεστέρους κ.λ.,π. 
νά προσαγορεύετε πάντας άνεξαιρέτως είς τον πληθυντικόν καί νά συμπεριφέρεσθε 
έν γένει προς αύτούς μέ εύγένειαν καί καλήν διάθεσιν. Πέραν δηλαδή των ξηρών 
τύπων της εθιμοτυπίας νά επιδεικνύετε έμφυτον καλωσύνην.

3. ’Ιδιαιτέρως εύγενεΐς δέον νά είσθε προς τούς οίκονομικώς, σωματικώς 
ή πνευματικώς άσθενεστέρους, δπως π.χ. άπορους, θύματα πολέμου, χήρας, γέ
ροντας.Τό βοήθημα, ή προστασία, ή πρόνοια καί άλλα μέτρα τά όποια προβλέπουν 
οί κείμενοι νόμοι ύπέρ αύτών δεν παρέχονται ύπό τοϋ ύπαλλήλου, άλλά ύπό της 
Πολιτείας, καί δέν άποτελοϋν εύεργασίαν, άλλά έκπλήρωσιν καθήκοντος αύτής.

4. 'Ο  προσερχόμενος είς τό Γραφεΐον σας πολίτης δέον νά τύχη άμέσου προ
σοχής καί έξυπηρετήσεως. Είναι άπαράδεκτος ή παρατηρουμένη ενίοτε κατάστασις, 
καθ’ ήν ό πολίτης άναμένει ίστάμενος επί μακρόν προ τοϋ γραφείου τοϋ άρμοδίου 
ύπαλλήλου, χωρία ό τελευταίος ούτος ούδέ τό βλέμμα καν νά ύψώση προς αυτόν 
μέχρις ού τελειώσι ύπηρεσιακήν τινα άπασχόλ.ησιν ή συνδιάλεξιν μετά συναδέλ
φων του. Είς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ’ άς είναι άδύνατος ή άμεσος δια
κοπή τής περί άλλην τινά ύπηρεσιακήν ύπόθεσιν άπασχολήσεώς σας, δέον νά ζη- 
τήτε συγγνώμην διά τήν έπιβαλομμένην μικράν καθυστέρησιν.

5. Κατά τήν άκρόασιν τής ύπό τοϋ πολίτου άναπτυσσομένης ύποθέσεώς του 
δέον νά καταβάλλητε άμέριστον προσοχήν είς τάς έκτιθεμένας ύπ’ αύτοΰ άπόψεις 
καί ειλικρινή προσπάθειαν κατανοήσεως αύτών.

6. Κατά τήν άκρόασιν καί έξέτασιν ύφ’ ήμών παντός αιτήματος δέν πρέπει 
νά θεωρήτε έαυτόν ή καί νά έμφανίζεσθε ώς άντίδικος τοϋ πολίτου, άλλ’ άντιθέτως, 
ώς ειλικρινής συμπαραστάτης αύτοΰ, νά έπιδιώκητε τήν έξυπηρέτησιν αύτοΰ έν τώ 
πλαισίω των νόμων.

7. Είς περίπτωσιν άρνητικής τυχόν άπαντήσεως, δέον νά προσπαθήτε μέ 
υπομονήν καί προσήνειαν νά έξηγήσητε είς τον πολίτην διατί δέν είναι κατά νόμον 
δυνατή ή ικανοποίησις τοϋ αιτήματος του, ούτως ώστε απερχόμενος ούτος νά μή 
έχη ώς συμβαίνει συνήθως, τό συναίσθημα τής πικρίας δτι τό Κράτος καί οί ύπάλ- 
ληλοί του αδιαφορούν ή άντιδικοΰν, άλλά νά άποκομίση τούλάχιστον τήν εύχάριστον 
έντύπωσιν καί ίκανοποίησιν, δτι έτυχε τής δεούσης προσοχής καί κατανοήσεως.

8. Κατά τάς διδομένας είς τούς πολίτας άπαντήσεις είτε προφορικώς, είτε 
κα.ί γραπτώς δέον νά καταβάλλητε προσπάθειαν δπως χρησιμοποιήτε λεκτικόν 
καί διατύπωσιν έν γένει, δχι μόνον φιλόφρονα, άλλά καί κατανοητήν άπό τον προς 
δν άπευθύνεσθε. Ούτω δέον νά άποφεύγητε π.χ. τήν ξηράν άπαρίθμησιν διατάξεων 
νόμων, τήν χρήσιν έξεζητημένων λέξεων (καίτοι έν χρήσει έν τή έπισήμω μεταξύ 
ύπηρεσιών άλληλογραφία), τήν σχοινοτενή διατύπωσιν κ.λ.π.

9. Είς τα αιτήματα των πολιτών δέον νά δίδητε σαφείς καί συγκεκριμένας 
απαντήσεις, άποφεύγοντες τάς άοριστίας καί άναβολάε, οσάκις ιδία πρόκειται περί 
άπλών θεμάτων διά τά όποια δέν άπαιτεΐται ειδική μελέτη καί έρευνα.

10. ’Επί έγγράφως ύποβαλλομένων αιτήσεων καί έφ’ δσον δέν είναι δυνατή
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ή άμεσος άπάντησις ή ίκανοποίησις τοϋ αιτήματος δέον, άμέσως, δπως γνωστοποιεί
τε έγγράφως την λήψιν της αίτήσεως ή άναφοράς, προσδιορίζοντες κατά προσέγ- 
γισιν τον άπαιτηθησόμενον χρόνον προς περαίωσιν τής ύποθέσεως ή συγκέντρωσιν 
των τυχόν ά,ταιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων.

11. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν εΐσθε άναρμόδιος δέον άμέσως νά παραπέμπητε 
τον πολίτην εις τον άρμόδιον υπάλληλον καί νά τοϋ παρέχητε πλήρεις καί σαφείς 
οδηγίας προς εΰκολον άνεύρεσιν αύτοΰ.

12. Τέλος δέον νά κρατήτε υπό σημείωσιν οίασδήποτε παρατηρήσεις ή σχό
λια τοϋ κοινοΰ άφορώντα εις την λειτουργίαν τής υπηρεσίας σας, ίνα έν καιρώ 
είσηγηθήτε άρμοδίως τά άναγκαϊα μέτρα προς βελτίωσιν αύτής καί καλυτέραν έν 
γένει έξυπηρέτησιν τοϋ κοινοΰ.

Τ ’ άνωτέρω δεν καλύπτουν όλας τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας, εις τούς 
άσκοΰντας διοικητικά έργα δίδεται ή εύκαιρία νά επισύρουν ή όχι τήν έκτίμησιν 
τοϋ πολίτου. Ή  έδραίωσις τής δημοσίας έκτιμήσεως προς τήν διοίκησιν θά έπι- 
τευχθή τότε μόνον, όταν, εις τάς ποικίλας καθημερινάς έπαφάς μέ τούς πολίτας, 
αί όποΐαι έχουν επί τοσοΰτον πυκνωθή λόγω τής αύξήσεως των Κρατικών άρμοδιο- 
τήτων, έκδηλοΰται ύπό παντός κρατικού λειτουργού, σταθερώς, πνεύμα άνωτέρας 
άντιλήψεως τοϋ καθήκοντος, τό όποιον νά όδηγή εις τήν δημιουργίαν ψυχικής επα
φής καί εις τήν έξασφάλισιν τής συνεργασίας τών πολιτών.

'Ως καί άνωτέρω έτονίσθη, κύριον έργον τών Κρατικών οργάνων είναι ή έξυ- 
πηρέτησις τοϋ συνόλου καί ή προάσπισις τοϋ γενικού συμφέροντος. 'Η  έπιτυχής 
διεξαγωγή τοϋ έργου αύτοΰ συντελεί εις τήν έξύψωσιν τής στάθμης τών δημοσίων 
υπηρεσιών. Δεν πρέπει νά παροράται τό γεγονός, ότι, δέν είναι μόνον τά υλικά 
άγαθά, τά όποια προσδιορίζουν τό βιοτικόν έπίπεδον επηρεάζεται τοΰτο σοβαρώς 
καί άπό τήν ποιότητα τών παρεχομένων ύπό τοϋ Κράτους υπηρεσιών. ’Αποτελεί 
συνεπώς, ΰπέρτατον καθήκον όπως, οί πολϊται άνακτήσουν τήν εμπιστοσύνην των 
προς τήν διοίκησιν τής Χώρας καί δημιουργηθοΰν μεταξύ πολιτών καί Κρατικών 
οργάνων σχέσεις όμαλώτεραι καί πρακτικώτεραι. Σημειοΰμεν ότι διά νομοθετικού 
μέτρου, έντός τού πλαισίου τών μέτρων άναδιοργανώσεωςτών δημοσίων υπηρεσιών, 
θά όργανωθή σύστημα άντικειμενικής καί ταχείας έξετάσεως τών παραπόνων τών 
πολιτών. Έλπίζομεν ότι δέν θά παραστή ανάγκη έρεύνης παραπόνων όφειλομένων 
είς κακήν συπεριφοράν δημοσίων οργάνων, διότι πιστεύομεν οτι οί Κρατικοί λει
τουργοί θά ένστερνισθοΰν τό περιεχόμενον τής παρούσης καί θά άποδυθοΰν εις 
άμιλλαν διά τήν έξύψωσιν τού γοήτρου τής δημοσίας υπηρεσίας.

Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
Κ. Κ ΑΡΑΜ ΑΝ ΛΗ Σ
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«Αΰτη έστίν ή κλϊμαξ ή μετάγουσα τούς έκ γης προς ούρανόν». Αύτή είναι ή 
Παναγία, ή Παρθένος, ή Θεοτόκος, ή 'Αγνή Μαρία της Γαλιλαίας, πού παρόμοια 
σάν κι’ αύτή δεν θά βρή ό άνθρωπος όπου κι’ αν ψάξη, οσο κι’ αν έρευνήση.

Τήν ύμνησαν όλου του κόσμου οί πιστοί στήν ουσία της ζωής. Ποιο νάναι όμως 
τό μυστικό πού έκανε τα χείλη των άνθρώπων να ψάλλουν δ,τι ύψηλότερο καί πιο 
ευγενικό, ό,τι πιο πνευματικό, λιτό κι’ άπέριττο παρουσίασε ή ’Επίγεια πνοή; Νάναι 
ό κύκλος τής περιπέτειας πού έζησε άπό τή στιγμή τοΰ Θεϊκού μηνύματος ώς τή 
στερνή Της πνοή; Νάναι μόνο τό φέρσιμο τού Θεανθρώπου στή γή άπ’ Αύτήν καί τ ί
ποτα περισσότερο;

Σ τ’ άλήθεια, τό δέος πού δοκιμάζει ό καθένας μπροστά στο μαρτύριο καί τό 
ψυχικό δράμα τής Παναγίας, δεν μπορεί εύκολα νά δοθή. Καί στο σημείο τούτο, στο 
σταθμό τής Χριστιανοσύνης πού ανοίγει τό μεγάλο κεφάλαιο Π α ν α γ ί α ,  βρίσκει 
ό στοχαστής πέος πραγματικά ή πίστη στο Θεάνθρωπο υπήρξε ή μεγαλύτερη φιλο
σοφία των αιώνων μιά άταίριαστη φιλοσοφία άγάπης, συμπόνιας, έλπίδας καί ει
ρήνης πού δόνησε τά θεμέλια τής άνθρωπότητας γιά νά θεμελιώση καί νά δημιουρ- 
γήση έναν όλότελα καινούργιο κόσμο.

’Άσπιλη, άμόλυντη, αγνή κόρη τού ’Ιωακείμ καί τής Άννας, έχει μιά συνηθι
σμένη ιστορία ώς κάποια στιγμή τοΰ βίου, άφού γεννήθηκε όπως όλοι οί άνθρωποι καί 
μεγάλωσε στο Ναό τής 'Ιερουσαλήμ. Μά άλλοιώτικη γίνεται ή ιστορία τής φτωχής 
Μαρίας άπ’ τή στιγμή πού δέχεται τό φοβερό Θεϊκό μήνυμα : «... Εύλογημένη σύ, 
γυναιξί καί εύλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου!» Σύ, Μαριάμ, έκλέγεσαι άνά- 
μεσα σ’ όλες τις γυναίκες τοΰ κόσμου γιά νά φέρης στον κόσμο τον Τίόν μου τον 
’Ιησού. Σύ, Μαρία, θά γίνης σύζυγος τού ’Ιωσήφ άλλά όχι καί γυναίκα του. Σύ θά 
γεννήσης τον Σωτήρα τού κόσμου, θά είσαι μητέρα τού Θεού μά ταύτόχρονα θά είσαι 
καί Παρθένος. Θ’ άποστερηθής τις Χαρές τοΰ Υμέναιου καί θά μπής στήν πιο συγ
κλονιστική άσκητική. Νύμφη άνύμφευτος θά είσαι, Μαρία. Σύ θά έχης γυιό, καί όμως 
γυιό δεν θάχης. Οί άνθρωποι δέν θά σοΰ δώσουν γωνιά στεγασμένη νά γεννήσης τό 
Θεϊκό καρπό σου καί θά καταφύγης στή φάτνη τής Βηθλεέμ. "Υστερα ό άνθρώπινος 
οίκτος θά σέ άγνοήση καί θά φύγης κυκλωμένη στήν Αίγυπτο, πάνω σ’ ένα ταπεινό 
ζέβρο. Θά ζήσης κατατρεγμένη, Μαρία, στήν εξορία καί όταν γυρίσης στήν πατρίδα 
θ’ άκούσης πολλές φορές τον Υιό σου νά λέη πώς άλλος είναι ό πατέρας του, πώς δέν 
έχει σπίτι Αύτός πουθενά, έκτος άπό τό Ναό, πώς τίποτα δέν συνδέει ’Εκείνον κι’ 
’Εσένα. Κι’ όταν δωδεκαετή τον χάσης καί τον εΰρης στο Ναό, ούτε έσύ ούτε ό ’Ιω
σήφ θά καταλάβετε τά λόγια πού θά σάς πη. ’Ακόμα, πάνω άπό τό Σταυρό θά τον 
άκούσης νά λέη, τήν ωρα πού παλεύει μέ τό θάνατο, πώς γυιός σου είναι ό ’Ιωάννης 
καί πώς ’Εσύ είσαι ή μητέρα τοΰ ’Ιωάννη...

"Ομως, ό κύκλος τής περιπέτειας πού άνοίγει μέ τό φοβερό άρχαγγελικό μήνυμα 
δέν τήν τρομάζει. Θά προσφέρη τήν αγνή της παρθενικότητα στο μυστήριο τής Θείας 
Ένανθρωπίσεως, θά γίνη πραγματικά ή μητέρα τοΰ Θεού. Λίγο άργότερα πού θά

τ ο υ  Θ Ε Ο Υ
'Υπό Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
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έπισκεφθή στα δρη τής Ίουδαίας τήν Έλισσάβετ, θά θεμελιώση πρώτη αύτή τον 
καινούργιο κόσμο τής Χριστιανικής φιλοσοφίας μέ τήν ταπείνωση, τήν πίστη καί 
τήν εύχαρ ιστία :

«Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον καί άγαλλίασε τό , πνεύμα μου έπί τω 
» Θεω τω σωτήρι μου. "Οτι έπέβλεψεν έπί τήν ταπείνωσιν τής δούλης αύ- 
» του. ’Ιδού γάρ άπό τοϋ νοϋ μακαριοϋσι μέ πάσαι αί γενεαί. "Οτι έποίησέ 
» μοι μεγαλεία ό δυνατός καί άγιον τό ονομα αύτοΰ».

Θά έπακολουθήσουν υστέρα τά γεγονότα δπως τά έγραφε τό Θείο πεπρωμένο. 
Θά πονέση δσο κανένας άλλος άνθρωπος, θά λυπηθή καί σπάνια θά χαρή στή ζωή. 
Καί ή φοβερή πορεία τοϋ βίου θά τερματίση στή Γεθσημανή—έκεΐ πού τερμάτισε καί 
ή πορεία τοϋ Υίοΰ της—μέσα στή γαλήνη καί τή φυσική ομορφιά, δπου καί θά ψελλίση 
τά στερνά πονεμένα λόγια της :

«’Απόστολοι έκ περάτων συναθροισθέντες ένθάδε, Γεθσημανή τω Χωρίω, 
κηδεύσατέ μου τό σώμα' καί σΰ υιέ, καί Θεέ μου, παράλαβέ μουτόπνεΰμα...».

** *
Τήν Κοίμηση τής 'Αγνής κόρης διαλαλοΰν τά σήμαντρα στο Δεκαπεντάγουστο. 

"Ενωσε τό Θεό μέ τον άνθρωπο ή ταπεινή παρθένα έδώ κάτω στή γή καί υστέρα άνέ- 
βηκε στους Ουρανούς. Πολλά τά δάκρυα πού έχυσε στο διάβα Της, τόσα πολλά πού 
άνθισαν ξερότοποι καί δροσίστηκαν πετεινά τ ’ ούρανοΰ. Καί παντοΰ, δπου γής Χρι
στιανισμός, ή άγια μορφή Της κυριάρχησε στις καρδιές καί στο νοϋ, σκόρπισε ρίγη 
άπό συγκίνηση καί έδωσε ομορφιά στον πόνο καί στή λύπη.

"Αλαλα έμειναν μονάχα τά χείλη των άσεβών. ’Από τούς άνθρώπους τής άλή- 
θειας υμνήθηκε μέ χίλια δυο διακοσμητικά πετράδια τοϋ λόγου καί σ’ δλες τις καρ
διές βρήκε τή θέση πού τής άρμοζε. "Εμεινε στήν ψυχή καί στή φαντασία τό σύμβολο 
τής άγνότητος, τής ομορφιάς, τής αγάπης, τής συμπόνιας, τής καλωσύνης. Αύτή 
στάθηκε των πολεμουμένων βοήθεια, τοϋ λαοΰ καταφύγιον, ήγιασμένος Ναός καί 
παράδεισος λογικός, καύχημα παρθενικό, μεγάλη Μάννα δλων όσοι πιστεύουν στήν 
άληθινή πίστη. Δέθηκε μέ τήν άγια μορφή της δ,τι τό Ελληνικό άπό τήν έποχή τοϋ 
’Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα καί στή σκέπη τής Θείας ομορφιάς Της γεννήθη
καν κι’ άναπτύχθηκαν τόσες καί τόσες προσδοκίες, παλμοί τοϋ Γένους καί ιδανικά, 
στοχασμοί καί πεπρωμένα. Τό θαΰμα τής πίστης στή μητέρα τοϋ Χριστοΰ, έδωσε 
τή νίκη στον Ελληνισμό, σκόρπισε τήν άλήθεια στά σκοτάδια καί σφυρηλάτισε ιδα
νικά γιά ν’ αναπτυχθούν οί γενεές τοϋ χτές, τοϋ σήμερα καί τοϋ αύριο. Οί φωτεινοί 
σταθμοί πού έδωσαν τον ’Ακάθιστο ύμνο, τήν έξέγερση τοϋ είκοσι ένα, τό αλβανικό 
Έ π ο ς , τή νίκη των άθεων στο Γράμμο καί στο Βίτσι, μαρτυρούν άπόλυτα γιά τή 
Θεϊκή της υπόσταση καί τή θέση πού τής έταξαν οί'Έλληνες στήν καρδιά τους. Γιατί, 
ποιος θ’ άμφισβητήση τάχα πώς οί Βυζαντινοί δέν έσωσαν τον Ελληνισμό μέ τήν 
ακράδαντη πίστη τους στήν Παναγία. Ποιος θ’ άρνηθή ότι τό τόλμημα τοϋ είκοσι ένα 
δέν οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στήν 'Τπεραγία Θεοτόκο καί ότι σ’ Αυτήν στηρί- 
χθηκε ή έπιτυχία του. Ποιος θ’ άγνοήση πώς τό Δεκαπενταύγουστο τοϋ σαράντα, 
τήν ώρα πού τορπιλλιζόταν τόσο ύπουλα καί άτιμα ή «'Έλλη» δέν στράφηκαν δλων 
τά μάτια στή Παναγία, δπως σ’ Αυτήν στράφηκαν καί τό μουχρωμένο εκείνο πρωϊνο 
τής είκοσι οκτώ τοϋ Όκτώβρη. Καί ποιος θ’ άμφισβητήση πώς ό έπάρατος δαί
μονας τοϋ κομμουνισμού δέν έφυγε κυνηγημένος μέ τήν άγια ρομφαία της άπό τά 
μαρτυρικά υψώματα τοϋ Ελληνικού βορρά τον Αύγουστο τοϋ χίλια ένεακόσια σα
ράντα έννηά, δέκα χρόνια άκριβώς άπό σήμερα...

Κάποιο δάκρυ θά σταλάξουν άναρίθμητα μάτια στή θύμηση τής πορείας Της. 
Μύρια χείλη θά ψελλίσουν τό άγιό Της δνομα καί οί καρδιές θά δονιστοϋν δταν ή σε
πτή μορφή άτενισθή σέ κάποιο ξωκλήσι, σέ κάποιο χαμόσπιτο, σέ Ναό μέ χλιδή,
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μέσα σέ κάποιο τρεχαντήρι. Τό όραμα θά ξαναφέρη στή θύμηση τή λησμονημένη 
κόρη μπροστά στον πόνο, και τό τάμα, ή επίκληση, θ’ άκουστοΰν άπό παντού στη 
βασανισμένη εποχή μας για νά τονίσουν τα λόγια του ψαλμωδοΰ :

«Την πάσαν ελπίδα μου είς Σέ άνατίθημι, Μήτερ τοϋ Θεοΰ, φύλαξόν με 
ύπό την σκέπην Σου...».

*
*  *

Πέρα άπ’ τό σύνολο τοΰ Ελληνισμού, άπό τούς ψαλμωδούς καί τούς άγιογρά- 
φους, ή άλύγιστη πίστη στή Θεοτόκο καθρεφτίζεται σαν κάτι τό ξεχωριστό στον 
υπαίθριο λαό μας. Στή λαογραφική ποίηση ή Παναγία κατέλαβε πρωταρχική θέση 
στήν καρδιά τοϋ βοσκού, τοϋ άγρότη καί τοΰ ψαρά, τής άσοφης μάννας καί της ά
πραγης κόρης τοΰ βουνοΰ καί θάλασσας. Στάθηκε ξεχωριστή ή ζωγραφιά σάν, μέ φόντο 
τον Αύγουστο, τό μήνα τοϋ φεγγαριοΰ καί τής φαντασίας πού στήν καρδιά του γιορ
τάζεται τό σιωπηλό άνέβασμα τής Μεγαλόχαρης στούς ουρανούς, ό λαός τραγούδησε 
τήν Παναγιά του καί τήν έκαμε συμπαραστάτη σ’ όλες τις μορφές τοϋ βίου. Τήν 
τραγούδησε μέ τον πόνο τό σωματικό καί τον ψυχικό, τήν τραγούδησε μέ τό καρδιο
χτύπι καί τό πλήγωμα πού φέρνει ό έρωτας, τήν ύμνησε μέ τήν έφεση τήν ανθρώπινη 
γιά μοναστική ζωή καί λησμόνια τής εγκόσμιας χαράς. Αυτήν τραγούδησε στήν από
γνωση κι’ Αύτήν ύμνησε στην άπελπισία καί στο γλυκοχάραμα τής προσμονής. Λίγα 
λαϊκά δίστιχα άπό τήν αστείρευτη πηγή τής λαϊκής πίστης, θά μάς δώσουν κάθε λογής 
συναισθήματα : (-1)

«’Ώ  Παναγιά μου Τηνιακιά μέ τά χρυσά καντήλια, 
γιάνε καί ’μέ τον πόνο μου νά σοΰ τά κάνω χίλια!».

*

« Ά χ  Παναγιά μου Δέσποινα μέ τό πλατύ μεϊντάνι, 
τή νιότη μου τήν έταξα στήν χάρη σου τουλμπάνι».

*
«Παρθένα μου πούσαι ψηλά, έμπα καί σύ στή μέση, 
νά πάρω έκεϊνον π ’ άγαπώ γιατ’ άλλος δέ μ’ άρέσει».

*
«’Ώ  Παναγιά μου Κουτσουριώτισσα (2) ρίξε νερό καί χιόνι, 
νά γιάνης τήν καρδούλα μου πώχει καημοί καί πόνοι».

*
«Βοήθα Παναγία μου, δέν ξέρω τί νά κάνω, 
βοήθα σύ Παρθένα μου, λιγάκι ν’ άνασάνω».

Τήν άπεραντωσύνη τής αγάπης του γιά τήν Παναγία μάς τή φανερώνει ό α
πλοϊκός λαός μέ τό πλήθος των παραδόσεων καί των θρύλων πού κυκλοφορούν μέχρι 
τις ήμερες μας. Δέν υπάρχει τόπος, σέ στερηά καί θάλασσα, πού νά μή έχη κάτι νά

(1) Πολλά λαϊκά δίστιχα γιά τήν Παναγιά, ήθη καί έθιμα τοΰ Δεκαπενταύγουστου 
κλπ. βρίσκονται στό λαογραφικό έργο «‘Ελληνικό Μηνολόγιο» πού δημοσιεύθηκε στά «’Α
στυνομικά Χρονικά» άπό ’Ιούνιο 1957 μέχρι ’Απρίλιο 1959. (Τεύχη 98—143).

(2) «Κουτσουριώτισσα» λέγεται ή έκκλησιά της Παναγιάς πάνω άπό την ’Αμυγδαλιά 
Δωρίδος. "Οπως πολλές έκκλησιές καί μοναστήρια—της Παναγιάς τοΰ Προυσσοΰ έξαφνα στήν 
Εύρυτανία—πανηγυρίζει κι’ αύτή στίς 15 καί 23 Αύγούστου καί παρουσιάζει μεγάλο τουρι
στικό ένδιαφέρον.
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διηγηθή για τήν Παναγιά του. Μέ τ ’ ονομα τής Παναγίας Δέσποινας βαφτίζονται οί 
άνθρωποι, μέ τ ’ ονομα τής Παναγίας βαφτίζονται τά λουλούδια, μέ το ίδιο ονομα γ ί
νεται ή έπίκληση για τή διάσωση μπροστά στον κίνδυνο. "Ορκοι για αιώνια πίστη, 
άγάπη κι’ αφοσίωση γίνονται στ’ άγιο τής Παρθένας ονομα καί άναρίθμητα είναι τά 
τάματα στις Έκκλησιές Της κάτω άπο τήν πίεση κάποιας συμφοράς. Γραφικό δσο 
καί οδυνηρό είναι τό θέαμα εκείνων πού οδεύουν στο τάμα σέ κάποιο ξωκκλήσι, κ ι’ άν 
δέν έμπνεύστηκαν μέ τούτο οί ποιηταί κι’ οί ζωγράφοι δλου τοϋ κόσμου είναι μόνο 
γιατί τούς έλειψε ή άληθινή παρόρμηση τής Τέχνης : ή πίστη στον άνθρωπο καί στην 
ούσία τής ζωής.

’Αλήθεια, καί πόσα δνειρα τοϋ άπλοικοΰ λαού δέν άφύπνισαν πότε χαρούμενο 
καί πότε έντρομο τον άνθρωπο. Μέσα κεΐ στις τρικυμισμένες θάλασσες, πάνω στήν 
ώρα τής συμφοράς, ’Εκείνη άδραξε τό πηδάλιο καί τράβηξε τό καράβι στήν ξηρά. 
Καί μέσα στο δργιο τής άγροτικής ζωής, στήν αναβροχιά ή στήν πλημμύρα, ’Εκείνη 
ήρθε άνάλαφρη μέ κάποια άγριολούλουδα γιά νά κοπάσουν οί καταιγίδες, νά στα
ματήσουν οί άναβροχιές καί νά μή στερέψη ή έλπίδα. Στής παρθένας τά στήθη, 
Αύτή έσπειρε τήν έλπίδα καί τήν γαληνότητα γιά τό γυρισμό τοϋ άπιστου άγαπη- 
μένου καί Αύτή έκαμε ν’ άνθιση στήν καρδιά ή άγάπη πού οδήγησε στήν έπιστροφή. 
"Επειτα, Αύτή ήρθε κοντά στο άρρωστο παιδάκι τής μάννας τής άπελπισμένης 
—πρώτη Αύτή Μητέρα άνάμεσα στις μητέρες δλου τοϋ κόσμου—καί μέ τό ύπέρ- 
λαμπρο φως τής παρθενικής άγνείας της έδιωξε μακρυά τό δαίμονα τής φθοράς. 
Καί πάνω στο περήφανο άτι της, Αύτή καλπάζει άνάμεσα στις κοιλάδες καί τις βου
νοκορφές, στις θάλασσες καί τις άκρογυαλιές, δίπλα άπονα οδοιπόρο ή πλάι σ’ ένα 
πλεούμενο, ενάντια στον άνεμο καί στ-)) μπάρα ή άντάμα μέ τον ήλιο καί τή βροχή. 
Κυττάζει άνάμεσα από κάποιο κρίνο, μέσ’ άπο τις θυμωνιές καί τ ’ άγριολούλουδα, 
πάνω άπ’ τ ’ άφρισμένα κύματα καί τις ψηλές βουνοκορφές, χύνοντας πάντα κάποιο 
δάκρυ καί στέλνοντας παντοΰ τή χάρη της, μιά χάρη Θεϊκή κι’ άνθρώπινη μαζί, πού 
ανακουφίζει, καί οδηγεί, καί σώζει. Γιατί είναι Αύτή των κατατρεγμένων ή γαλήνη, 
των άπελπισμένων μοναδική έλπίδα, ή Κιβωτός τής σωτηρίας, ή μόνη προστασία 
των πιστών...

' Α γ ν ή  Π α ρ θ έ ν ε ,  Χ α ϊ ρ ε . . .
X. ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ
-  ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ - ΚΡΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -

'Υπό Δοκίμου 'Υπαστυνόμου 
κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗ

Β'

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ

(Συνέχεια έκ τοΰ 
προηγουμένου)

Μέ τον «Ο ί δ ί π  ο δ α έ π ί  Κ ο λ ω ν ώ» ό Σοφοκλής συνεχίζει τήν ανά
πτυξη τοΰ δραματικού μύθου των Λαβδακιδών, παρουσιάζοντας τον Οΐδίποδα σαν 
μια άπδ τις τραγικώτερες μορφές δλων των αιώνων. Δύσκολα πολύ θά μπορούσε 
ή άνθρώπινη φαντασία να συλλάβη δλη τήν τραγικότητα τού άνθρώπου πού σκότωσε 
τον πατέρα του, κι’ έγινε ύστερα ένας άπαίσιος αίμομείκτης παίρνοντας για γυναίκα 
τή μητέρα του.

"Ομως, δπως καί τότε, έτσι καί τώρα ό Οίδίπους κρίνεται σαν άκούσιος αμαρ
τωλός. "Εκανε τό φόνο τού πατέρα του Λάιου έν 
άγνοια του καί εύρισκόμενος έν άμύνη, δπως έν 
άγνοια του νυμφεύθηκε καί τή μητέρα του Ίο - 
κάστη, εύρισκόμενος σέ πραγματική πλάνη. Καί 
ή άποκάλυψη τού φοβερού αύτοΰ δράματος τον 
έκανε νά τυφλωθή μέ τα ’ίδια του τά χέρια καί 
νά φύγη τυφλός άπό οδύνη άπ’ τήν Θήβα, ένώ 
ή Ίοκάστη έβαλε μόνη της τό βρόχο στο λαιμό 
της.

’Από εδώ άρχίζει ό δεύτερος κύκλος της 
τραγωδίας τοΰ Οΐδίποδος Τυράννου. Τυφλός καί 
έξόριστος ό δυστυχισμένος βασιληας φτάνει ικέ
της στήν ’Αθήνα, έχοντας γιά οδηγό τήν κόρη 
του ’Αντιγόνη. Τό άρχοντικό παράστημα τοΰ 
τυφλού βασιληά κάνει άμέσως εντύπωση σ’ έναν 
ξένο, πού τον πληροφορεί δτι βρίσκεται στον Κο- 
λωνό τής ’Αττικής καί μάλιστα στο ιερό των Ό  Άλέξης Μινωτή; στό ρόλο τοΰ 
Εύμενίδων. Καί τόν προτρέπει νά φύγη άμέσως τυ?λοΰ 0ϊδί7Τθδ°5 Τυράννου, 
άπό έκεΐ γιατί μέσα στό άλσος των Εύμενίδων δέν πάτησε πόδι άνθρώπου άκόμα.

Κοινό θά παρατηρήσουμε έδώ τό θέμα τού Σοφοκλή μέ τοΰ Αισχύλου: Ό  
Οίδίπους καταφεύγει σάν τόν Όρέστη στήν ’Αττική γή, γιά νά προσπέση ικέτης στήν 
Παλλάδα Άθηνά. ’Ακόμα θά κάνη ικεσία στις νύμφες Εύμενίδες γιατί σύμφωνα μέ 
τό χρησμό τού ’Απόλλωνα, θά τού παράσχουν φιλοξενία. Θά παρουσιασθή στό ιερό 
τού Κολωνοΰ καί ό χορός των γερόντων κατόπιν, ειδοποιημένος άπό τόν ξένο, καί θά 
μάθη δτι ό τυφλός ζητιάνος είναι ό Οίδίπους, ό άνθρωπος πού ήταν νά μή γεννηθή 
σύμφωνα μέ τό χρησμό τής Πυθίας, άφοΰ θά γινόταν πρόξενος συμφορών. Θά άκούση 
άκόμα ό χορός πώς γεννήθηκε ό τυφλός βασιληας έπειδή οί γονείς του ξέχασαν 
τό χρησμό κάποια νύχτα βακχικών οργίων. "Υστερα θά είδοποιήση τό δικό του 
βασιληά, τόν Θησέα, γιά νά άκούση τόν άκούσιο άμαρτωλό καί νά άποφασίση αν θά 
τόν δεχτή στήν πόλη του.

’Ενώ περιμένουν δλοι τήν άφιξη τοΰ Θησέα, παρουσιάζεται ή ’Ισμήνη, ή άλλη 
κόρη τοΰ Οΐδίποδα, πού έρχεται άπό τή Θήβα. Πληροφορεί τόν πατέρα της καί τήν 
άδελφή της πώς τά δύο άδέλφια της, ό Πολυνείκης καί ό Ετεοκλής, βρίσκονται σέ 
όξυτάτη διαμάχη καί δτι ό Πολυνείκης, χάνοντας τό θρόνο τών Θηβών, κατέφυγε 
στούς Άργείους. Έ κ εΐ έκαμε συμμαχία μέ τόν βασιληά "Αδραστο, πού έγινε πεθερός
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του, πήρε ισχυρό στρατό με εξη αργειους άρχοντες και εχει εκστρατεύσει ενάντιον 
της πατρίδας του καί τού βασιληά άδελφοΰ του. Τούς πληροφορεί άκόμα ή ’Ισμήνη 
πώς χρησμός τοϋ ’Απόλλωνος ώρισε ότι νικητής άπό τά δύο αδέλφια θά βγή έκεΐνος 
πού θά πάρη μαζί του τον Οίδίποδα. Δεν είναι αύτά όμως πού μεγαλώνουν την τρα
γικότητα τοϋ τυφλοϋ Οίδίποδος. Καί άλλα δεινά θ’ άκούση σέ λίγο, όταν καταφθάνη 
ό θειος του Κρέων, πού μέ παραπειστικά λόγια τοϋ ζητεί νά έπιστρέψη μαζί του στή 
Θήβα. Θά τον διώξη άγανακτησμένος ό Οίδίπους καί θ’ άρνηθή νά τον άκολουθήση, 
μά έκεΐνος σ’ άντίποινα θά φευγατίση μέ τούς άκολούθους του την ’Αντιγόνη καί την 
’Ισμήνη γιά τή Θήβα.

Καί το δράμα προχωρεί. 'Ο τυφλός Οίδίπους μένει χωρίς τή χειραγωγό ’Αν
τιγόνη του τώρα καί ό Θησεύς, ώργισμένος γιά τήν πράξη τοϋ Κρέοντος, στέλνει στρα
τιώτες νά διασώσουν τις δύο άδελφές. ’Έξω άπό τήν ’Ελευσίνα, ό στρατός τοϋ Θησέα 
προλαβαίνει τις κόρες τοϋ Οίδίποδα καί συνοδεύει τον Κρέοντα στήν πόλη, γιά νά 
λογοδοτήση. Μά ή ’Αντιγόνη στήν επιστροφή ξεχωρίζει άνάμεσα στο πλήθος τον 
Πολυνείκη. ’Έρχεται καί έκεΐνος μέ τή σειρά του νά πάρη μαζί του τον Οίδίποδα 
καί νά δυνηθή έτσι νά νικήση τούς Καδμείους. Ό  πατέρας βασιληάς, στο άκουσμα 
της έπιθυμίας του άρνεΐται νά τον άκολουθήση καί διώχνει τον Πολυνείκη. Οί 
άπόπειρες γιά τήν προδοσία γεννούν τήν οργή των θεών καί άκούγεται ξαφνικά με
γάλη βροντή, πού ό Οίδίπους τήν εξηγεί σάν κάλεσμα τών θεών νά έτοιμασθή γιά 
νά πεθάνη. Σέ παράκληση τοϋ Οίδίποδα έρχεται ό Θησέας, πού τον άκολουθεΐ στον 
τόπο όπου μέλλεται νά πεθάνη. 'Ένας άγγελος σέ λίγο θά πληροφορήση τούς γέρον
τες μέ πόσο θαυμαστό τρόπο πέθανε ό Οίδίποδας, συντροφεμένος στις τελευταίες 
του στιγμές άπό τον Θησέα. Καί οί άμοιρες άδελφές, ή ’Αντιγόνη καί ή ’Ισμήνη, θά 
παρακαλέσουν τον Θησέα νά τις στείλη στή Θήβα, μήπως προλάβουν τό αιματο
κύλισμα τών άδελφιών τους, γιά νά τελειώση τό δράμα μέ θυσίες στο άλσος τών Νυμ
φών καί σπονδές στις Εύμενίδες. Θά παρατηρήσουμε έδώ τήν ίδια θρησκευτική πε
ρισυλλογή καί γαληνότητα, μιά άνάταση τοϋ ψυχικού κόσμου προς τό θειον, όμοια μέ 
εκείνη πού παρουσιάζει ό Αισχύλος στο τέλος της Όρέστειας.

** *
Πρέπει νά σημειώσουμε ότι ό «Οίδίπους έπί Κολωνώ» γράφηκε άπό τον Σο

φοκλή στά ένενήντα του χρόνια καί άποτελεΐ τό κύκνειο άσμα τοϋ μεγάλου μας τραγι
κού. Λέγουν ότι τό έγραψε γιά νά διαψεύση τό γυιό του, πού ισχυριζόταν ότι ό πατέρας 
του, στά ένενήντα του χρόνια είχε ξαναμωραθή. Γιά πρώτη φορά διδάχθηκε στά 401 
π.Χ. ’Ακόμα πρέπει νά σημειώσουμε ότι γιά πολλούς, ό μύθος τού Οίδίποδος είναι 
εφεύρεση τών τραγικών μόνον. Μία μεγάλη μερίδα συγγραφέων υποστηρίζει παράλλη
λα ότι ό Οίδίπους δέν πέθανε στήν ’Αθήνα άλλά στή Θήβα, όπου καί έτελοΰντο επιτά
φιοι άγώνες προς τιμήν του. "Αλλοι μυθογράφοι ύποστηρίζουν ότι καμμιά πόλις δέν 
προσέφερε τόπο γιά τήν ταφή τού Οίδίποδος, πλήν τής μικράς Έτεωνοϋ — όπου 
έλατρεύετο ώς ήρωας σ’ ένα ιερό άφιερωμένο στή Δήμητρα—καί ή οποία έζήτησε προη
γουμένως τήν γνώμη τοϋ μαντείου τών Δελφών. Δέν θά μάς άπασχολήσουν όμως έδώ 
οί άπειρες έκδοχές οί σχετικές μέ τούς γάμους καί τούς άπογόνους καί τον θάνατο 
τού Οίδίποδος, άφοΰ πρόθεσή μας είναι νά δώσουμε μόνον τή συνέχεια τού μύθου τών 
Λαβδακιδών άπό τον Σοφοκλή.^)

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Πριν άπό τον «Οίδίποδα έπί Κολωνώ» καί συγκεκριμένως τήν άνοιξη τού. 441 

π.Χ ., στις γιορτές τών Μεγάλων Διονυσίων, ό Σοφοκλής έδίδαξε τήν «’Αντιγόνη». 
Καί τούτο τό θέμα είναι παρμένο άπό τον κύκλο τών θρύλων—τών τόσο άλληλο-

(1) Μπορεί όμως ό αναγνώστης νά βρή περισσότερες λεπτομέρειες στήν τραγωδία: «Οΐ- 
δίπους Τύραννος» τών «’Αστυνομικών Χρονικών», τεϋχος 54, Γ ' τόμος.
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συγκρουομένων μεταξύ των—πού άναφέρονται στήν πόλη των Θηβών καί στα δεινά 
της δυναστείας των Λαβδακιδών.

Τό σχετικώς περίεργο εδώ είναι πώς ό Σοφοκλής, αν’καί} έγραψε σαν κύκνειο 
άσμα του τον «Οΐδίποδα έπίΚολωνω», τοποθετεί την «’Αντιγόνη»του, σαν συνέχεια 
της τραγωδίας αύτης πριν πολλά χρόνια. Συγκεκριμένως, ή «’Αντιγόνη» πού γράφηκε 
πολύ πριν άπό τον «Οΐδίποδα επί Κολωνώ», άναφέρεται στη συνέχεια τούτου.'Η λύση 
του μυστηρίου άνάγεται μόνον στήν όργιώδη φαντασία τοϋ μεγάλου μας τραγικού.

Θά τό κατανοήσουμε καλύτερα τούτο παρακολουθώντας τήν άνάπτυξη τοϋ μύ
θου: Χηρεύει λοιπόν ό θρόνος τών Θηβών, ύστερα άπό τό θάνατο τοϋ Πολυνείκη καί 
τοϋ Ετεοκλή, τών γυιών τοϋ Οΐδίποδος. Μόνος διάδοχος άπομένει τώρα ό Κρέων, 
ό άδελφός τής βασιλομήτορος Ίοκάστης καί θειος τών δύο άδελφών πού άλληλοεξον- 
τώθηκαν, υπερασπίζοντας άτομικές καί προδοτικές φιλοδοξίες (2). Θέτοντας τέρμα 
στή δυναστεία τών Λαβδακιδών, ό Κρέων, γίνεται βασιληάς καί έκδίδει τήν πρώτη 
διαταγή, κατά τήν οποία άπαγορεύεται έπί ποινή θανάτου σέ όποιονδήποτε, νά θά- 
ψη τό σώμα τοϋ Πολυνείκη. Καί ή άπαγόρευση αύτή βγαίνει γιατί ό Πολυνείκης 
ήρθε μέ ξένους συμμάχους, τούς Άργείους, νά πολεμήση τήν πατρίδα.

’Εδώ άκριβώς άρχίζει τό κύριο δράμα πού καί σήμερα προκαλεϊ θυελλώδεις συ
ζητήσεις καί άντίμαχα συναισθήματα: 'Η  ’Αντιγόνη, άπό σεβασμό στούς άγραφους θεϊ
κούς καί κοσμικούς νόμους καί άπό άδελφική στοργή παρακινουμένη, έχει άποφασίσει 
νά θάψη τό νεκρό τοϋ Πολυνείκη. Στήν άπόφαση αύτή δέν βρίσκει σύμφωνη τήν 
’Ισμήνη, τήν άδελφή πού σέβεται τούς γραπτούς νόμους καί υποχωρεί στο καθιερωμένο 
δίκαιο, ή οποία δηλώνει δτι δέν θά βοηθήση τήν ’Αντιγόνη στήν πραγματοποίηση τοϋ 
σχεδίου της. 'Ωστόσο, ό Βασιληάς Κρέων, πού πανηγυρίζει μέ τό λαό τήν άπελευ- 
θέρωση τών Θηβών άπό τούς Άργείους, έπαναλαμβάνει καθημερινώς τήν άπαγό
ρευση γιά τήν ταφή τοϋ Πολυνείκη. Καί κάποια μέρα μπαίνει ό φύλακας γιά νά τον 
είδοποιήση πώς άγνωστο χέρι έρριξε χώμα στο νεκρό καί τον έρράντισε μέ νεκρικές
χ°ές···(

'Ο μΰθος διχάζεται στο σημείο αύτό, άλλά έμεϊς θά άκολουθήσουμε τήν ερμη
νεία τοϋ Σοφοκλή: ’Απειλεί λοιπόν ό Κρέων, έξω φρενών στο άγγελμα τοϋ φύλακα, 
οτι αν δέν άνακαλύψουν τον παραβάτη τής διαταγής του θά στρέψη τήν οργή του 
έναντίον δλου τοϋ Θηβαϊκοΰ λαού. Θά έξυμνηθή εδώ ό πολυμήχανος νους τοϋ άν- 
θρώπου, θά φιλοσοφήσουν οί Θηβαίοι γέροντες τούς άγραφους νόμους καί κάποιος θά 
όδηγήση στον Κρέοντα τήν ’Αντιγόνη, γιά νά τήν καταγγείλη πώς αύτή έθαψε τό 
νεκρό. ’Αποθεώνεται ό ψυχισμός καί ή αίσθαντικότητα τοϋ αιώνιου άνθρώπου τή 
στιγμή έκείνη, σάν ή ’Αντιγόνη μέ τό κεφάλι σκυμμένο άπαντά στήν έρώτηση τοϋ 
Κρέοντος πώς έγνώριζε τή διαταγή του κι’ δτι τήν παράκουσε γιά νά φανή συνεπής 
στις άνώτερες υποχρεώσεις πού επιβάλλει στούς άνθρώπους τό άγραφο Δίκαιο. 
’Αποθεώνεται καί ή ψυχική έξαρση τής ’Ισμήνης, πού μέ τή γενναιοφροσύνη τής 
άγάπης προς τήν άδελφή της, παρουσιάζεται καί προτείνει τον έαυτό της, ως συ
νένοχο στήν πράξη τής ’Αντιγόνης. ’Ήρεμα όμως καί στωϊκά, ή ’Αντιγόνη τήν δια- 
ψεύδει καί ή ’Ισμήνη ξεσπά σέ θρήνους στον Κρέοντα νά λυπηθή τήν άδελφή της. 
Αδυσώπητος ό θείος—βασιληάς θά διατάξη τώρα νά συλλάβουν καί τις δύο καί θά 
τις καταδικάση σέ θάνατο, ένώ ό λαός θά φιλοσοφήση τήν άστάθεια τής άνθρώπινης 
ευτυχίας.

Στά άπαλά αισθήματα τής «’Αντιγόνης» δμως, ό Σοφοκλής κάνει τόπο καί 
γιά τον έρωτα. Ή  ’Αντιγόνη είναι άρραβωνιασμένη μέ τον Αΐμωνα, τον μοναχογυιό 
τοϋ Κρέοντα πού έρχεται νά μεσολαβήση γιά τήν σωτηρία της. Θά βρισθή ό Αίμων 
άπό τον πατέρα του, πού παραφέρεται άπό τήν οργή γιά τό παράκουσμα τής διαταγής 
του, κι’ άφοΰ μάταια θά προσπαθήση νά τόν μεταπείση, θά φύγη τρελλός άπό οδύνη.

(2) Πολλοί συγγραφείς καί μυθογράφοι άναφέρουν δτι δ Οίδιππους καί ή Ίοκάστη ήταν 
στείροι καί δτι ή γέννηση αιμομικτικών παιδιών είναι έφεύρεση τών τραγικών.
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’Από τον Κρέοντα δίνεται χάρη στην ’Ισμήνη, άλλα ή ’Αντιγόνη θά τιμωρηθή οπωσδή
ποτε μέ θάνατο καί μάλιστα μαρτυρικό: Θά ταφή ζωντανή.

Τό τέλος της τραγωδίας μαστιγώνει τα συναισθήματα καί δημιουργεί πολλαπλές 
συγκινήσεις. 'Ο Κρέων εξαναγκάζεται άπό τις άπαίσιες προρρήσεις του μάντη Τει
ρεσία καί τις συμβουλές των γερόντων, να μεταβάλη γνώμη. Δίνει διαταγή νά ταφή 
ό Πολυνείκης καί νά μη θανατωθή ή ’Αντιγόνη, μά όμως είναι άργά. Τα δεινά πού 
επακολουθούν είναι πάρα πολλά τώ ρα.' Η ’Αντιγόνη θανατώνεται πριν φθάσει ή βα
σιλική διαταγή πού τις χαρίζει τή ζωή, ό Αίμων αύτοκτονεΐ άπό άπελπισία καί ή βα
σίλισσα Ευρυδίκη, ή μητέρα τοϋ Αιμωνα, αύτοκτονεΐ κι’αυτή άπό τή θλίψη για όσα 
έγιναν.

ΚΥΚΛΩΨ
Μέ τό σατυρικό δράμα «Κύκλωψ» κλείνει καί ό κύκλος της προσφοράς των 

τριών τραγικών ποιητών μας στό έφετεινό φεστιβάλ, γιά νά άνοιχθή ό κύκλος 
τής κωμωδίας τοϋ ’Αριστοφάνη. Δέν είναι βέβαιο ποιας τετραλογίας έργο είναι τό 
σατυρικό τοϋτο δράμα τοϋ Εύριπίδη, άλλά οϋτε καί πότε πρωτοπαίχθηκε. Εικάζεται 
πάντως, ότι διδάχτηκε μεταξύ τοϋ έτους 438—428 π.Χ.

Στον «Κύκλωπα», ζωντανεύει ό Εύριπίδης μέ τον άπαράμιλλο κωμικό του 
οίστρο, τό γνωστό έπεισόδιο πού διηγείται ό “Ομηρος στήν F Ραψωδία τής ’Οδύσ
σειας. Πρόσωπα έκατό τοΐς έκατό φανταστικά ό Κύκλωπας καί οί Σάτυροι μέ τά 
Σατυρόπουλα, δπως καί ό Σιληνός, συνδυάζουν γιά τό σημερινό θεατή τό γνωστό καί 
τό άγνωστο μέ πειστική ζωντάνια καί μεθοδικότητα. “Ενας χείμαρρος τραγουδιών, 
μαζί μέ τον χυμώδη οργασμό τής δημοτικής γλώσσας, κάνουν τά άπίθανα οντα τοϋ 
«Κύκλωπα» άνάερα καί εύτράπελα- τά μεταμορφώνουν σέ μιά πραγματική σύγχρονη 
άνθρώπινη ρωμέϊκη συντροφιά, πού στά καμώματά τους γεμίζουν οί κερκίδες άπό 
τό πληθωρικό γέλιο τοϋ σύγχρονου "Ελληνα θεατή.

"Αν σκεφθή κανείς δτι ό «Κύκλωψ» είναι τό μόνο σατυρικό δράμα πού δέ θά
φτηκε μέσα στούς αιώνες, θά καταλάβη περισσότερο τό πνεϋμα δημιουργίας κωμικο
τραγικών καταστάσεων άπό τούς προγόνους μας καί τήν άπήχηση πού είχε τό είδος 
τοϋτο τοϋ πνεύματος καί τής τέχνης στούς αιώνες πού μεσολάβησαν μέχρι τών η
μερών μας. Στοιχεία καί αύθεντικές πληροφορίες γιά τά σατυρικό δράμα γενικά δέν 
μπορούμε σήμερα νά βροΰμε, έκτος καί καταπιαστούμε άπό ελάχιστες φράσεις 
τοϋ ’Αριστοτέλη, άπό κάποιο έδάφιο τοϋ ’Αριστόξενου, άπό λιγοστές πληροφορίες τοϋ 
Πλουτάρχου. Μοναδική σίγουρη πηγή, δπως γράφει κι’ ό Άλέξης Σολωμός, μένουν 
τά άρχαΐα άγγεϊα, μέ πρώτο άνάμεσά τους τό λεγόμενο «τοϋ Πρόνομου» πού άποθα- 
νατίζει μιά ολόκληρη σκηνή άπό σατυρικό δράμα. ’Αλλά ή εικονική άναπαράσταση 
μάς δίνει τήν δψη μονάχα καί οχι καί τήν πράξη.

Κοινά πρόσωπα στά σατυρικά δράματα καί στις κωμωδίες, οί άρχαΐοι συγγρα
φείς έβαζαν θεούς, ήμίθεους καί μυθικούς ήρωες. Σάν πλαίσιο στις παραστάσεις αύτές 
έβαζαν κληρονομιές άπό τις πρώτες πάνδημες γιορτές, όπως λ.χ. στον «Κύκλωπα» 
τούς Σάτυρους, πού βάλθηκαν νά τραγουδούν καί νά χορεύουν δπως άκριβώς οί πιστοί 
τοϋ Διόνυσου στις διάφορες βακχικές έορτές.’Αργότερα, οίέορτασταί υποδύονταν τούς 
πρώτους βακχευτές ντυμένοι μέ προβιές τ ρ ά γ ω ν ,  γεγονός τό όποιο έδημιούργησε 
τον δρο τ ρ α γ ω δ ί α .

Συντροφιά μέ τον «“Ομηρο», άλλά περισσότερο μέ τόν Εύριπίδη, θά παρακολου
θήσουμε τον «Κύκλωπα» στις διάφορες κακοτυχίες του. ’Από τόν Σιληνό θά μάθουμε 
πώς βρέθηκε αύτός καί τά παιδιά του, οί Σάτυροι, στούς βράχους τής Αίτνας νά βό- 
σκη τά πρόβατα τοϋ Κύκλωπα Πολύφημου. Ταξίδευε, μάς άφηγεΐται ό Σιληνός, 
γιά νά βοηθήση τόν Βάκχο—πού τόν είχαν κλέψει οί Τυρρηνοί, παρακινούμενοι άπό 
τήν "Ηρα—καί βρέθηκε τσακισμένος άπό τά κύματα στις άκτές τής ’Ιταλίας: Έ τσ ι
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ζοΰσε βοσκός αύτός καί τά παιδιά του, στά πρόβατα του Πολύφημου, άλλα μια ημέρα, 
γυρίζοντας οί Σάτυροι γυιοί του άπό τη βοσκή βλέπουν άραγμένο τό καράβι τοϋ Ό -  
δυσσέα. Σέ λίγο κατορθώνει ό Όδυσσέας μέ τούς συντρόφους του ν’ άνταλλάξουν μ’ 
αύτούς κρασί μέ τρόφιμα. Φτάνει καί ό Πολύφημος, πού πληροφορείται άπό τό Σι- 
ληνό την παρουσία των Ελλήνων καί ενθουσιάζεται για τό πλούσιο γεύμα πού θά 
κάνη μέ τις σάρκες των. Τάδσα επακολουθούν ύστερα είναι τόσο γνωστά σέ δλους: 
Ό  Πολύφημος θά τυφλωθή άπό τον Όδυσσέα μέ πανουργία καί κατόπιν θά κυνηγή- 
ση αυτόν καί τούς συντρόφους του ώς την παραλία. ’Εκεί θά μάθη ό Κύκλωπας ποιος 
είναι ό ξένος μέ τούς συντρόφους του—ή ιστορία των Τρωικών τού είναι γνωστή— 
καί θά φέρη στο νοΰ του έναν παληό χρησμό, πού έ'λεγε πώς θά τυφλωθή άπό κάποιον 
πού θά γύριζε άπό την Τροία....

** *
Πριν μπούμε στην περιοχή της κωμωδίας τού Άριστόφάνους, πρέπει νά άνα- 

φερθούμε γιά λίγο στην δλη ποίηση των τριών τραγικών μας, τού Αισχύλου, τού 
Εύριπίδη καί τού Σοφοκλή. Ή  άλήθεια είναι πώς ή εντύπωση πού μένει στον κα
θένα ύστερα άπό μία πρόχειρη άνάγνωση τών άρχαίων τραγωδιών, είναι πάντα δυ
σάρεστη καί οδυνηρή.’Αποτρόπαια δράματα συγκλονίζουν βασιλικούςοϊκους, αιματο
κυλισμένες ιστορίες διαγράφονται στον κοινωνικό βίο τών άνθρώπων, αίμομειξίες, 
φόνοι, μοιχείες, δονούν τήν ψυχή τού άναγνώστη—θεατή. Καί διερωτάται μέ δίκαιη 
άγανάκτηση ό άνθρωπος μέ τον πολυσκοτισμένο νού: Πού είναι ό άθάνατος Ε λλη
νικός πολιτισμός; Πού βρίσκεται τό «καλόν κάγαθόν» τού Σωκράτους καί τό 
δυσθεώρητο ύψος τής τελειότητος στο όποιον έτειναν νά φθάσουν καί έφθασαν κατά 
κάποιο τρόπο οί πρόγονοί μας;

Ά ν  δμως, έξετάση ό άναγνώστης βαθύτερα τά νοήματα τών τραγωδιών τών 
τριών τραγικών μας, βλέπει καθαρά πώς δέν είναι τίποτα άλλο παρά τρόποι μέ τούς 
οποίους οί πρόγονοί μας άντιμετώπιζαν τά δεινά τής άνθρώπινης υπόστασης έχον
τας γιά τούτο μιά βαθειά ψυχολογία καί κάποιον άπύθμενο, άπαράμιλλο, άνθρωπι- 
σμό. Καί γιά τά δεινά αυτά τής άνθρώπινης ύπόστασης έπινοοΰσαν τον μύθο, ένα σωρό 
φανταστικούς μύθους, πού μ’ αύτούς άντιμετώπιζαν τά προβλήματα τής ζωής, τού 
θανάτου καί τής διαβιώσεως, τής εύτυχίας καί τής δυστυχίας τού παντοτεινού άνθρώ- 
που.

’Εντύπωση θά μάς κάνη πάντοτε ό ρεαλισμός καί οί τολμηρές καταστάσεις 
τών τριών τραγικών μας. Ή  λεπτότητα στήν ψυχολογία έπειτα, τά άνώτερα ιδανικά, 
ή ψυχική μεγαλοπρέπεια μέ τις δυσθεώρητες σφαίρες τού μεγαλείου της, ή ύπερη- 
φάνεια τού ηρωισμού, τό άκρότατο σημείο τού άνθρώπινου πόνου καί τής δυστυχίας, 
ή άπογύμνωση άπό κάθε άνθρώπινη αιδώ καί άξιοπρέπεια, θά βρίσκωνται γιά δλη τή 
ζωή βαθειά τυπωμένα στον καθένα. Καί τό κυριώτερο, ή σφραγίδα στο δλο συμ
πέρασμα, θά είναι ή άδρότητα τής ζωγραφιάς στά άνθρώπινα πάθη, σ’ εκείνα τά πάθη 
πού ξεγυμνώνονται καί σαρκάζουν στις συμφορές πού μαστίζουν τήν άνθρώπινη 
γενεά, άπό άρχής τής γενέσεως. Πολύ σωστά ειπώθηκε—καί έχει άποδειχθή—δτι 
κανένας μέχρι σήμερα δέν κατώρθωσε νά φθάση στο ύψος τού λόγου τών τριών 
τραγικών μας, μέ μοναδική έξαίρεση τον μεγάλο "Αγγλο δραματουργό Σαίξπηρ πού 
άκολούθησε πιστά τά ίχνη των καί κατώρθωσε νά τούς πλησιάση. ( «Ά μλετ», «Τρι
κυμία», «Βασιληάς Αήρ», «"Οπως σάς άρέση»).

( Συνεχίζεται)
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ΙΔΑΝΙΚΑ
ΚΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Τον συνήντησα κατά τάς 11 το πρωΐ στή γωνιά της όδοϋ ’Ακαδημίας καί Ί π -  

ποκράτους, ακουμπισμένο στον τοίχο. Ή ταν ένας σεβαστός ήλικιωμένος κύριος πού 
μοϋ φάνηκε καί λίγο χλωμός. Έστάθηκα καί μέ διακριτικότητα τον ήρώτησα.

—Μήπως μπορώ νά σάς έξυπηρετήσω σέ τίποτε;
’Εκείνος μέ κύτταξε μέ βλέμμα ευγνωμοσύνης καί μέ συμπαθητική φωνή, 

άπήντησε:
—"Αν δέν σάς κάνει κόπο, βοηθήσετέ με νά πάω μέχρι τό Ταμείο Συντάξεων. 

Είναι λίγα βήματα, αλλά γιά μένα... μοϋ φαίνεται σάν νά πρόκειται ν’ άνέβω στο Λυ- 
καβητό...

—Εύχαρίστως!, έ'σπευσα νά τον διακόψω. Κατά σύμπτωση καί έγώ εκεί πη
γαίνω. Θέλω νά ίδώ αν βγήκε ή σύνταξι τοϋ θείου μου, έπομένως δέν μοϋ κάνει κα
νένα κόπο. Τον έκράτησα άπό τον άγκώνα καί προχωρήσαμε προς τά επάνω. Φθά- 
σαμε καί άνεβήκαμε στο Ταμείο. ’Εκεί τον άφισα στή θυρίδα πού πληρωνώτανε καί 
έγώ προχώρησα στο κεντρικό γραφείο μέ τον άριθμό του πρωτοκόλλου στο χέρι, 
γιά νά ρωτήσω αν ήλθε ή εντολή γιά τή σύνταξι τοϋ συγγενούς μου. Πήρα άρνητική 
άπάντησι καί γύρισα στον ήλικιωμένο κύριο. Μόλις εΐχεν είσπράξει τή σύνταξί του 
καί σάν μέ ξαναεΐδε κοντά του μέ φανερή χαρά στο πρόσωπο καί στο τόνο τής φωνής 
του μοϋ είπε :

—’Ώ ! σάς εύχαριστώ πολύ. Θά σάς περίμενα πάντως. Τελειώσατε τόσο γρή
γορα ; ’Εγώ δέν καθυστέρησα γιατί δέν υπήρχε άλλος συνταξιούχος. ’Έρχομαι έπί- 
τηδες 5—6 μέρες άργότερα γιά νά μη στριμόχνουμε.

Τοϋ άπήντησα πώς δέν είχαν έλθει άκόμη τά χαρτιά τοϋ θείου μου, καί ήμουν 
καί έγώ έτοιμος νά φύγουμε.Έσκυψε καί πήρε ένα πέτσινο χαρτοφύλακα πού άπό πριν 
βαστοΰσε καί προχωρήσαμε προς τήν έξοδο. Σάν κατεβήκαμε καί έφθάσαμε την οδόν 
’Ακαδημίας, μέ έκάλεσε νά μοϋ προσφέρη καφέ, «γιά νά γνωρισθοϋμε καλύτερα» 
όπως είπε.

Παρά τήν άρνησί μου, έπέμενε, καί γιά νά μή τοϋ χαλάσω τό χατήρι, έδέ- 
χθηκα. Καθήσαμε σ’ ένα εκεί καφενεδάκι καί άφοΰ παρήγγειλε τούς καφέδες, γύρισε 
μέ εύγένεια καί μοϋ είπε:

—Θά ήθελα νά σάς συστηθώ καί νά μοϋ πήτε καί σείς τό όνομά σας. Είναι τόση 
ή εύχαρίστησίς μου, γιά τή καλωσύνη σας καί τήν πρόθυμη βοήθειά σας πού δέν 
ξεύρω πώς νά ξεϋποχρεωθώ. Είμαι παληός ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας τών Πό
λεων· ό Διευθυντής Κ.Δ.

—Χαίρω πολύ, άπήντησα, ύποκλιθείς. Έ γώ  λέγομαι Ε. Π. καί είμαι τελειό
φοιτος τής Φιλολογίας. Ή  οίκογένειά μου μένει στήν Πάτρα- άπό έκεΐ καταγόμαστε. 
Ό  πατέρας μου εμπορεύεται.

•—’Ά !  έκαμε μέ ενθουσιασμό. Στήν Πάτρα πέρασα τά ώραιότερα χρόνιά τής 
ζωής μου. 'Υπηρέτησα ’Αστυνόμος άπό τήν αρχή τής έγκαταστάσεως έκεΐ τοϋ Σώ 
ματος. ’Έμεινα 5—6 χρόνια τότε. Τ ί ευτυχισμένα χρόνια... Έκύτταζε άφηρημένα 
προς τό δρόμο γιά λίγα λεπτά άναπολώντας τά περασμένα. ’Έπειτα συνέχισε μέ 
κάποια μελαγχολία.

—Τότε^τό είχα γιά παιχνίδι νά γυρίσω δύο φορές τήν ήμέρα τήν περιφέρειά
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μου, καί νά επιθεωρώ τούς σκοπούς, άλλά τώρα, τά βρογχικά, ή καρδιά καί οί άρθρι- 
τισμοί, δεν μ’ άφίνουν ν’ άνέβω λίγο άνήφορο. ’Ά ς είναι- αύτή είναι ή ζωή.

Καί γυρίζοντας πάλι στις άναμνήσεις του συνέχισε μέ ζωηρότητα.
—Οί Πατρινοί μας υποδέχθηκαν τότε μ’ έξαιρετική άγάπη καί μέ την άλάν- 

θαστη διαίσθηση του λαοϋ μας, άντελήφθησαν άμέσως ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι 
μία πρόοδος. ’Έδειξαν όχι μόνο βαθειά κατανόησι γιά την έφαρμογή των άστυνομι- 
κών μέτρων πούπρωτοεισαγάγαμε, άλλά κατέβαλαν καί ιδιαίτερη προσπάθεια νά βοη
θήσουν πραγματικά τό Σώμα καί τό θεσμό στά πρώτα βήματά τους. Θυμάμε πολύ 
καλά πώς ό πατέρας σας, πρωτοστατούσε πάντοτε σέ κάθε έκδήλωσι τών πολιτών γιά 
τά καλά άποτελέσματα της εφαρμογής τών νέων μεθόδων άστυνομεύσεως τής πό- 
λεως. 'Ομολογώ ότι είσθε καί σεις άντάξιός του...

—Μά δεν έκαμα τίποτε τό εξαιρετικό, τον διέκοψα. "Ηταν καθήκον μου νά 
βοηθήσω ένα κύριο σάν καί σας. Καί γιά ν’ άλλάξωμε συζήτησι, είπα, κυττάζοντας τη 
πέτσινη, σάκκα του, πού φαίνονταν φουσκωμένη άπό χαρτιά ή βιβλία.

—Τί έ'χετε στο χαρτοφύλακά σας, συγγράφεται τίποτε;
—’Ό χ ι ! έχω κάτι σπουδαιότερο, άπήντησε μ’ ένα τρόπο λίγο μυστικοπαθή, 

πού κίνησε λίγο την περιέργεια μου.
—Δηλαδή;
—Είναι δύο παλαιότεροι τόμοι ενός άστυνομικοϋ περιοδικού. Τ Η σαν άδετοι 

καί τούς πήρα σήμερα μαζί μου νά τούς δώσω στο βιβλιοδετείο. Τ ’ «’Αστυνομικά 
Χρονικά» τά ξέρετε;

Καί λέγοντας αύτά, έπήρε τή σάκκα του έβγαλε δύο δεματάκια, άνοιξε τό ένα 
καί μοΰ έδωσε ένα τεύχος τού περιοδικού.

ΤΗταν ένα περιοδικό σέ σχήμα σχολικού τετραδίου μέ 50—60 σελίδες. Έ ντί- 
πωσι μόΰ έκαμε τό σοβαρό έξώφυλλό του, πού τό κοσμούσε τό σήμα τής ’Αστυνομίας 
τών Πόλεων—αυτό πού φέρουν όλοι οί άστυνομικοί στο πηλήκιό τους. Έρριξα μιά 
ματιά στο περιεχόμενο, ένώ ό συνομιλητής μου, όπως άντελήφθηκα, μέ παρακολου
θούσε μέ κάποια άνυπομονησία, περιμένοντας νάτού διατυπώσω βέβαια την κρίσι μου, 
σάν φιλόλογος πού σπουδάζω.

—Πρώτη φορά τό βλέπω, είπα σηκών όντας γιά λίγο τά μάτια μου άπό τό περιο
δικό. Ούτε σέ βιβλιοπωλεία ούτε στά περίπτερα τό έχω ίδή εκτεθειμένο.

—Κυκλοφορεί μόνον μεταξύ τών αστυνομικών καί ολίγων άλλων, ύποθέτω, 
συνδρομητών.

—Φαίνεται, πραγματικά πολύ καλό, συνέχισα καί άσφαλώς θά συντελή πολύ 
στήν άνύψωσι τού πνευματικού έπιπέδου τών άστυνομικών μας.

—"Α ! Αύτό περίμενα ν’ άκούσω! είπε, μέ ίκανοποίησι ό σεβαστός πρεσβύτης 
καί μέ φωνή σταθερή συνέχισε : «Γιά μένα, όπως καί γιά όλους όσοι υπηρέτησαν 
» καί υπηρετούν στήν ’Αστυνομία, τό περιοδικό αυτό, όπως καί ή ’Εκπομπή τής 
» ’Αστυνομίας τών Πόλεων, στο ραδιόφωνο κάθε Παρασκευή μεσημέρι πού είναι μία 
» άπαραίρητη ψυχαγωγία, τονώνουν άφάνταστα τό ήθικό μας, κρατούν ψηλά τά ίδα- 
» νικά μέ τά όποια ξεκινήσαμε, πριν σαράντα περίπου χρόνια καί φυλάνε ζυλότυπα 
» τάς παραδόσεις τού Σώματος, στις όποιες στηρίξαμε τήν έπιτυχία του».

Μιλούσε μέ φανατισμό ιεροκήρυκα καί μέ μία ιδιαίτερη ζέση, πού, ομολογώ, 
μοΰ έκαμαν έντύπωσι. Πραγματικά, έσκέφθηκα, αύτός ό άνθρωπος ήταν ολόκληρος 
άφωσιωμένος στό έπάγγελμά του. Τού έπέστρεψα εύλαβικά τό τεύχος πού μοΰ είχε 
δώσει.Τό πήρε, τό τίλιξε προσεκτικά μέ τ ’ άλλα καί έπανατοποθέτησε τον τόμοστή 
σάκκα του. Έ πειτα , άφοΰ έπλήρωσε τό γκαρσόνι, σηκώθηκε καί προχώρησε μόνος 
του. Αές καί τόν είχαν τονώσει ιδιαίτερα, όσα πρό ολίγου μοΰ είχεν εΐπή.

Σάν έφθασε στήν άκρη τού πεζοδρομίου σήκωσε τό χέρι του καί μέ μία έπι- 
βλητική χειρονομία, σταμάτησε ένα ταξί. ’Έ πειτα γυρίζοντας σ’ εμένα καί δίνοντάς 
μου μία κάρτα του πού έβγαλε άπό τό πορτοφόλι του, μοΰ είπε:



ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Έλάβομεν τήν άπό 7 ’Ιουλίου 1959 επιστολήν του συνεργάτου μας κ. Δημ. 

Κορέσση, τήν οποίαν ευχαρίστως καί δημοσιεύομεν :
«Προς πλήρη κατανόησιν ώρισμένων σημείων του δημοσιευθέντος άρθρου εις 

τό τεύχος της 1ης ’Ιουλίου 1959 περί της όργανώσεως της Scotland Yard ένόμισα 
σκόπιμον νά σας γράψω τήν παρούσαν.

Εις τήν ’Αγγλίαν, ώς γνωστόν, πλεΐστα ζητήματα ρυθμίζονται κατά τά άπό 
αιώνων ΐσχύοντα έθιμα. Οΰτω άπό τό όνομα μιας όδοΰ ή τήν τοποθεσίαν ένός άκινή- 
του δίδεται καί ή ονομασία ένός θεσμού ή μιας υπηρεσίας, ένός σώματος κλπ.

Εις τό Λονδϊνον, (εις τό κέντρον σχεδόν της πόλεως καί πλησίον του περι- 
φήμου Covent Garden, υπάρχει ή οδός Μπόου (Bow Street, είναι μία μικρά τοξοει
δής οδός Bow=τόξov), όπου άπό αιώνων ύπήρχεν ένα Κρατικόν κτίριον, χρησιμοποιού- 
μενον ώς Δικαστήριον καί ’Αστυνομικόν Κατάστημα, εις τό όποιον καί ήδη λειτουρ
γεί τό Κεντρικόν ’Αστυνομικόν Δικαστήριον τοϋ Λονδίνου (Chief M etropolitan 
Police Coust) καί έδρεύει καί έν ’Αστυνομικόν Τμήμα.

Εις τό κτίριον τοϋτο έστεγάσθη καί ή πρώτη κάπως ώργανωμένη ’Αστυνο
μική 'Υπηρεσία, ή οποία, περί τά μέσα τοϋ 8ου αίώνος, (1750) έκρίθη άναγκαΐον νά 
συσταθή διά τήν φρούρησιν τοϋ Λονδίνου, τό όποιον ήρχισεν έ'κτοτε νά διαμορφοΰται 
εις συγχρονισμένην πόλιν, άπό τό όνομα δέ της όδοΰ ώνοματίσθη καί τό Δικαστήριον 
καί ή ’Αστυνομική 'Υπηρεσία. 'Η  όργάνωσις της 'Υπηρεσίας αύτής άνετέθη εις τον 
είδικώς διορισθέντα δικαστήν τής Bow Hseet όνόματι Senry Fielding, άνδρα τί- 
μιον καί ικανόν, όστις καί διεχειρίζετο τά διατεθέντα χρηματικά ποσά διά τήν λει
τουργίαν τοϋ θεσμοΰ. ΤΗτο ή πρώτη αστυνομική δύναμις, ή άμειβομένη ύπό τοϋ 
Κράτους. Αί προηγούμεναι, έξηρτώντο οίκονομικώς είτε άπό συντεχνίας, είτε άπό 
Κοινότητας έχούσας άνάγκην ιδιαιτέρας φρουρήσεως. Ό  Henry Fielding έ'δειξε 
πράγματι όργανωτικάς ικανότητας, οΰχί συνήθεις. Τήν όλην όμως προσπάθειαν συνε- 
πλήρωσεν έπιτυχώς ό διαδεχθείς τοϋτον, μετά τον πρόωρον θάνατόν του (άπέθανεν εις 
ήλικίαν 50 περίπου έτών), έτεροθαλής άδελφός του, Sir Jihn Fielding, διακριθείς 
τόσον ώς Δικαστής,.όσον καί ώς οργανωτής τής νέας ’Αστυνομίας. Ούτος μάλιστα 
ήτο τυφλός, ή άναπηρία του όμως αότη κατ’ούδέν ήμπόδιζεν τήν άπρόσκοπτον διε
ξαγωγήν των καθηκόντων αύτοΰ. "Οταν έδίκαζεν έκάλυπτε τούς οφθαλμούς του διά 
λεπτοΰ μετάξινου υφάσματος (οί άλλοι δικασταί, ώς καί οί δικηγόροι φέρουν καί 
λευκήν περρούκαν κατά τάς συνεδριάσεις), ή δέ τοιαύτη οψις τοϋ σωματώδους καί 
ήρέμου λειτουργοΰ τής Θέμιδος ήτο πράγματι επιβλητική, άν καί κάπως δραματική. 
Έλέγετο περί αύτοΰ, ότι πολλάκις, άνεγνώριζε τον ύπότροπον κακοποιόν, έκ μόνου 
τοϋ ήχου τής φωνής του (Ιστορία τής ’Αστυνομίας έν ’Αγγλία W. L. Melville Lee 
σελ. ί 57). Ό  Sir John Fielding συνέστησε καί τον κλάδον τής ’Εφίππου ’Αστυνο
μίας, προωρισμένην τότε διά τήν φρούρησιν των προαστείων.

"Οταν δυνάμει τοϋ περιφήμου νόμου τοϋ Πήλ (Peel’s A et) ίδρύθη τό 1830 ή 
Μητροπολιτική ’Αστυνομία τοϋ Λονδίνου, αί διάφοροι αύταί άστυνομικαί δυνάμεις

—Σας εύχαριστώ πολύ γιά όλα. Θά πάρω αυτό τό ταξί νά πάω στο βιβλιοδε
τείο καί άπό κεϊ στο σπίτι μου, δείχνοντας τήν κάρτα του πού ήταν σημειωμένη καί ή 
διεύθυνσις τοϋ σπιτιοΰ του καί συνέχισε:

«Θά σάς παρακαλέσω νά περάσετε νά σάς δοΰμε άπό τό σπίτι καί μάλιστα νά 
«είναι Παρασκευή ν’ άκούσουμε μαζί καί τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας. Θά μέ 
» υποχρεώσετε..».

Τον εύχαρίστησα καί τον άπεχαιρέτισα μέ ιδιαίτερη έκτίμησι. Άντελήφθηκα 
ότι ό θεσμός τής ’Αστυνομίας των Πόλεων προώδευσε, γιατί στηρίχθηκε σέ στελέχη 
τόσο βαθειά άφωσιωμένα σ’ αυτόν.

Ω,
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άπερροφήθησαν ύπό τοΰ νέου Σώματος, τοΰ οποίου ό βασικός νεωτερισμός ήτο, ότι 
δεν έξηρτατο άπό άλλην τινά άρχήν, άλλα διετέλει ύπό την άνωτάτην έποπτείαν τοΰ 
'Υπουργείου ’Εσωτερικών. *Η θέσις ένθα ώκοδομήθη τό μέγαρον της Διευθύνσεως 
της ’Αστυνομίας εκαλείτο «Scotland Y atd» (αύλή ή πλατεία της Σκωτίας) καί 
τό όνομα αυτό έδόθη καί εις τό οικοδόμημα καί ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα, 
τμήμα τοϋ οποίου είναι καί τό περίφημον C.I.D. (Criminal Invertigation Depar- 
tem ent) άνάλογον μέ την ειδικήν μας ’Ασφάλειαν, δπερ έστεγάσθη εις άνεγερθέν 
πλησίον οικοδόμημα έξ ού καί τό δνομα New Scotland Yard.

'Η  Μητροπολιτική ’Αστυνομία έχει δικαιοδοσίαν την πόλιν τοΰ Λονδίνου 
μόνον, πλήν μικροΰ μέρους, δπου τό έμπορικόν καί—κυρίως—τό Τραπεζιτικόν Κέν- 
τρον τής πόλεως (Χρηματιστήριον κλπ .) τοΰ παγκοσμίως γνωστοΰ ύπό τό δνομα 
City, τό όποιον άστυνομεύεται ύπό ίδιου μικροΰ Σώματος άποκαλουμένου City 
Police «’Αστυνομία τοΰ ’Άστεως» κατά τον μεταφραστήν τοΰ άρθρου. Τό Σώμα 
τοΰτο κατ’ ούδέν διαφέρει τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας πλήν τοΰ, δτι τό «σήμα 
τής ύπηρεσίας», τό όποιον φέρεται, ως καί παρ’ ήμΐν, εις τό κάτω μέρος τής άριστε- 
ράς περιχειρίδος τοΰ χιτωνίου, φέρει 3 έρυθράς ραβδώσεις άντί τών κυανών τοΰ 
«σήματος» τών άνδρών τής Scotland Yard.

'Όσον άφορα τούς «δρομείς» τής όδοΰ Μπόου έπρόκειτο πράγματι περί ύπηρε
σίας ή οποία ήσχολεΐτο διά τήν διερεύνησιν τοΰ έγκλήματος καί σύλληψιν τών δρα
στών, κατά συνέπειαν διετίθετο προς τοΰτο μέ ταχύτητα, άμα τή άναγγελία τής πρά- 
ξεως, σχετικώς βεβαίως μέ τάς έκάστοτε κρατούσας συνθήκας. Ή  λέξις «Punners» 
έχει βέβαια τήν έννοιαν τοΰ τρέχοντος ή σπεύδοντος κάπου, εις τήν ’Αγγλίαν χρησι
μοποιείται όμως καί προκειμένου περί άγγελιοφόρου, προσκόπου, καί είσπράκτορος 
άκόμη, δηλαδή άτόμου κινουμένου μέ ταχύτητα ούχί τήν συνήθη, καί είναι εύνόητον 
δίατί ούτοι άντικατεστάθησαν άπό τήν «πτερωτήν ομάδα» (δήλαδή όρθώτερον τήν 
«πετώσαν ομάδα»—Flying squadron), ή οποία, δπως καί σήμερον λέγομεν «έπε- 
τάγετο» άμέσως δπου παρίστατο άνάγκη».

Μετά τής προσηκούσης τιμής 
Δ. ΚΟ ΡΕΣΣΗ Σ



ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Me τό KZ' ’Αστυνομικό Τμήμα 
στους Δελφούς

‘Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Δ . ΣΧΟΙΝΗ

Στον κύκλο των εκδρομών της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, το ΚΖ' 
’Αστυνομικόν Τμήμα, στις 4 ’Ιουνίου, έκαμε τη δίκιά του εκδρομή, στους Δελφούς.

Δέν ήταν έκδρομή για γλέντι, άλλα ήταν έκδρομή περισσότερο μορφωτική καί 
λιγώτερο έκδρομή άναπαύσεως. Καί αύτό είναι πού κάνει έντύπωση. Γιατί ό διοργα
νωτής της καί Διοικητής του ΚΖ' ’Αστυνομικού Τμήματος, ’Αστυνόμος Α' κ. Θεο- 
χαράκης Νικόλαος, ξέρει νά διοργανώνη μια έκδρομή μέ τόσες λεπτομέρειες, πού 
προξενούν κατάπληξη. Δέν άφισε κανέναν άλλο νά άσχοληθή μέ τήν διοργάνωσή 
της. "Ολοι μας περιμέναμε νά δούμε τί θά πετύχη. Καί πέτυχε τό άριστο.

Στις 6 το πρωί, μπρος άπό τον άνδριάντα τού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ξεκί
νησε τό «πούλμαν». 'Ο άνάλογος άριθμός τών ύπαλλήλων τού Τμήματος καί τά μέλη 
τών οικογενειών των ήσαν 40. "Ολοι θέλανε νά λάβουν μέρος στήν έκδρομή. ’Αλλά 
πώς είναι δυνατόν αύτό; ’Έχουμε τόσες υποχρεώσεις προς τήν κοινωνία, νάκλείσουμε 
τό ’ΑστυνομικόΤμήμα γιά νά πάμε έκδρομή,είναι κάτι πού δέν τό χωρεΐ ό νοΰς τού 
άνθρώπου. Οί τυχεροί λοιπόν σ’ αύτήν τήν έκδρομή καί οί υπόλοιποι στήν άλλη. Δύο 
καθίσματα όμως έμειναν κενά στο πούλμαν.

—Γιά ποιούς είναι ; ρώτησα μέ τρόπο του Διοικητή.
■—Μή βιάζεσε καί θά δής, ήταν ή άπάντησή του.
Ό  πρώτος μας σταθμός, ή ’Ελευσίνα. Μαζί μας είχαμε τον τ. ’Αστυνόμο Α' 

κ. Νικόλαο Πρασσά, έναν άπό τούς πρώτους πού κατετάγησαν στήν ’Αστυνομία 
Πόλεων, Καθηγητή τής Θεολογίας σήμερα. Μάς ξενάγησε στο χώρο τών Έλευσι- 
νίων Μυστηρίων, ανέπτυξε τή σημασία των καί ξεκινήσαμε. Ό  άλλος σταθμός μας, ή 
Θήβα. "Ενας καφές στο καφενείο πούναι μπρος στήν είσοδο τής έκκλησίας τού 'Α 
γίου Ίωάννου, ένα εύλαβικό προσκύνημα τού 'Αγίου πού τήν αρχή του τήν έκανε ό 
Διοικητής καί ό κ. Πρασσάς καί δρόμο πάλι γιά τή Λιβαδειά. 'Ο  κ. ΓΙρασσάς άνέ- 
πτυξε άπό τό μικρόφωνο τού λεωφορείου τή σημασία τής μεγάλης μορφής τού ’Επα
μεινώνδα, ένώ ό Άρχιφύλαξ κ. Εύάγγελος Έπανωμεριτάκης, διασκέδαζε τούς έκ- 
δρομεΐς μέ τά ώραΐα του άνέκδοτα.

Οί κάμποι τών Θηβών καί τής Κωπαΐδος, ήσαν καταπράσινοι. Πού καί πού 
θέριζαν τό κριθάρι καί ό κ. Θεοχαράκης βρήκε τήν εύκαιρία γιά νά κάνη μιά σύντομη, 
άλλά μεστή άπό νοήματα ιστορική άνασκόπιση τού χώρου πού διερχόμασταν, τού 
γεμάτου άπό τήν άρχαία Ελληνική ιστορία.

.......Δ έν  υπάρχει γωνιά Ελληνικής γής, ή οποία νά μήν έχη νά διηγηθή καί
μίαν ένδοξο σελίδα ιστορίας. Αύτή όμως ή γή, ή ειρηνική αυτή καί καταπράσινη 
γή, ή ποτισμένη σήμερα μέ τον τίμιο ιδρώτα τού Έλληνος χωρικού, ή εύλογημένη 
άπό τον Θεό αύτή γή,· είναι ή πλέον ένδοξος τής μακραιωνίου ιστορίας μας. Είναι ή _ 
γή ή ποτισμένη μέ τό αίμα τών προγόνων μας, οί όποιοι έπεσαν εις τό πεδίου τής τ ι
μής διά νά μή έπιτρέψουν εις τούς βαρβάρους νά καταλύσουν τον Ελληνικό πολι
τισμό...».

'Η  Λειβαδιά ήταν ένας άλλος όλιγόλεπτος σταθμός. Καί μετά άπό τήν ώραία 
αύτή έπαρχιακή πόλη, πήραμε σειρά στήν άτέλειωτη φάλαγγα τών πούλμαν καί 
τών υπεραστικών λεωφορείων, προς τον δρόμο τής ’Αράχοβας καί τών Δελφών. 
Στήν ’Αράχοβα δέ σταματήσαμε. "Επρεπε νά προλάβουμε τό Μουσείο τών Δελφών 
ανοικτό, γιατί κλείνει στις 12 1/ 2 καί άκόμη γιά νά πάρουμε σειρά στήν έπίσκεψή 
του. Τό προλάβαμε. Βρεθήκαμε άνάμεσα σέ έκπροσώπους όλων σχεδόν τών φυλών
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καί σέ άντιπροσώπους όλων των Ελληνικών πόλεων. Οί Ελληνικές πόλεις είχαν 
στείλει τούς μαθητάς των. Καί οί ξένες Χώρες τούς (αντιπροσωπευτικούςτων τύπους. 
Συνεσταλμένες έπαρχιωτοποϋλες μαθήτριες τών Γυμνασίων, πού μέ τις ολόμαυρες 
ποδιές των σου θύμιζαν χήρες καί ορφανά στη γραμμή, έβλεπαν καί θαύμαζαν τις 
Άθηναίησες συναδέλφους των. Γυμνασιόπαιδα τών ’Αθηνών μέ ύφος «μπλαζέ» σέ 
κυττοϋσαν μέ περιφρόνηση. Ξερακιανές Ά γγλίδες σταματημένες στα δύο μέτρα 
μπόϊ, ξεφυσοϋσαν για νά φτάσουν στο ναό του ’Απόλλωνος, ένώ ό «τσιτσερόνε τους
μέ άγγαρεία συνέχιζε τήν ξενάηση... «The spirit of Delfi_». Ροδοκόκκινες Γερμα-
νιδοϋλες όλόξανθες, σταματούσαν μπρος στα εκθέματα τού Μουσείου μέ θαυμασμό. 
Σκανδηναυοί παίδαροι μέ γυμνό στήθος καί κοντό παντελόνι, ροφοϋσαν μέ ήδονή 
τού ήλιου τις άκτϊδες διαβάζοντας τον «Μπλέ 'Οδηγό». ’Αμερικανοί μασώντας τά 
πούρα των, ύπελόγιζαν τά εκθέματα σέ δολλάρια. Γαλλιδοΰλες άέρινες, κομψές, μέ 
άνασηκωμένη μυτούλα, χαριτωμένες καί... έλαφρά ντυμένες, σου θύμιζαν τις άρ- 
χαϊες ιέρειες. Πραγματικό κέντρο συναδελφώσεως τών Λαών οί Δελφοί!!! Καί ό 
«όμφαλός τής γής» δέ θάβρισκε πιο κατάλληλο μέρος γιά νά στηθή.

'Ο χωροφύλαξ τού Τουρισμού, εύγενέστατος, πρόθυμος καί άψογος στην έμφά- 
νιση μάς ξενάγησε καί μέσα στο Μουσείο καί στον υπόλοιπο άρχαιολογικό χώρο. Τον 
εύχαριστοΰμε. Στη Κασταλία πηγή, κάτω άπό τά βαθίσκια καί πανύψηλα πλατάνια, 
κάτσαμε νά ξεκουραστούμε. Στη θύμησή μας ήρθε ό Σικελιανός μέ τή βροντερή του 
φωνή πού θύμιζε τις βροντές τού άέρα όταν περνά μέ ορμή ανάμεσα άπό τήν Ροδίνη 
καί τήν 'Τάμπεια.

Μά ή <δρα περνάει καί μεΐς ξεχαστήκαμε. Τήν πρώτη φορά μπρος στον ’Ηνίοχο. 
Τή δεύτερη δώ πέρα. Καί τό πούλμαν ξαναπήρε τό δρόμο προς τήν Άράχωβα. Δέ 
μιλούσε κανείς. Θές γιατί πεινούσαν, θές γιατί ήσαν μαγεμένοι άπό τή φύση καί άπό 
τό αρχαίο αθάνατο πνεύμα πού τούς γέμιζε τήν ψυχή, δέν έβγαζαν μιλιά. 'Ως καί τά 
παιδιά πουχαμε μαζί καί αύτά σωπούσαν.

—Μά πού πάμε;
—Πάμε γιά φαγητό, ήταν ή απάντηση τού Διοικητοΰ. Μήν άνησυχεΐτε.
Αινιγματική ή άπάντηση. Καί ακόμη πιο αινιγματικό τό χαμόγελο πού τήν 

συνόδευε.
Περάσαμε τήν Άράχωβα καί συνεχίσαμε τό δρόμο μας.
—Βάζω στοίχημα ότι θά φάμε στή Λειβαδιά, άκούστηκε ό Άνθυπαστυνόμος 

κ. ... (μή ζητάτε όνομα) νά λέη μέ τή χαρακτηριστική επτανησιακή του προφορά, 
γεμάτος άνησυχία γιά τήν απόσταση καί τό χρόνο.

Κάποιος τον πείραξε. Γύρισε άπό τό κάθισμά του πίσω προς τον κ. Άνθυπα- 
στυνόμο καί τού είπε έμπιστευτικά.

—Ακόυσα ότι θά φάμε στή Θήβα.
—Τί λές κύριε Μιχαλίτση !!! Μέχρι τή Θήβα νύχτωσε. Καί τά παιδιά θά άρχί- 

σουν νά κλαϊνε. Είναι άστεΐα αύτά;
—Πάρε ένα παξιμάδι νά κρατηθής.
—"Ωχ άδερφέ, ώχ άδερφέ. Ά σ ε  με.
Κείνη τή στιγμή τό πούλμαν έ'κοψε τό δρόμο του, ρολάρισε ήσυχα, σταμά

τησε. Μπρος μας καί λίγο άριστερά, ένα τραπέζι στρωμένο, γιά σαράντα άτομα, 
κάτω άπό μεγάλα πλατάνια. Στολίδια του, λουλούδια τού άγροΰ. Μιά πίπιζα καί ένα 
νταούλι, σκορπούσαν Ελληνικές μελωδίες. Δύο άνδρες μέ ολοκόκκινα φέσια χόρευαν 
τσάμικο... ΤΗταν ή υποδοχή μας.

—Νά, βλέπεις αυτούς πού χορεύουν; μοΰπε ό Διοικητής μου. Είναι οί δύο.κενές 
θέσεις τού πούλμαν.

’Αργότερα κατάλαβα. Ά πό  τό βράδυ τής παραμονής είχε στείλει δύο άδειού- 
χους υπαλλήλους. Τόν άρχιφύλακα κ. Βασίλη Κουρκουτά καί τον άστυφύλακα κ, 
Κάππα Κωνσταντίνο. Παρέα τους ήταν τρία σφαγμένα άρνιά.
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Καί κεΐ, στούς πρόποδες τοϋ Παρνασσού, στο χάνι τού Ζεμενοϋ, στήθηκε το τρα
πέζι. 'Ένα τραπέζι γνήσιο Ελληνικό μέ οβελία, φέτα Παρνασσού καί αγνό Άραχω- 
βίτικο κοκκινέλι. Δύο ύπέργηροι Άραχωβΐτες μέ άσπρια γένια, πού θύμιζαν άρχαϊκό 
Δία, γοιλήνιοι καί ενθουσιώδεις μέ τις χαρακτηριστικές φορεσιές τους καί τα τσαρού
χια πού ούτε ό χρόνος ούτε ό ρυθμός της ζωής στάθηκαν ικανά να τα βγάλουν άπό 
πάνω τους, μάς παράστεκαν. Ό  ένας ό μπάρμπα Γιαούρτης μέ τη πίπιζα καί ό άλλος 
ό μπάρμπα Μαυρεπής μέ τό νταούλι, σκόρπιζαν τούς άπλούς ρυθμούς των άθάνατων 
Ελληνικών χορών πού αντιλαλούσαν ώς πάνω στις κορυφές τού Παρνασσού. Τα 
καραούλια καί τά παλληκάρια τού Καραϊσκάκη στο ίδιο μέρος, τούς ίδιους ήχους άπό 
τα ίδια όργανα άκουσαν, τά ίδια τραγούδια της λεβεντιάς τραγούδησαν, τούς ίδιους 
χορούς έσυραν. Καί μεΐς όλοι μας, όλοι χωρίς καμμιά εξαίρεση, φέραμε τη «γύρα» 
μας, ένώ ό μπάρμπα Μαυρεπής βαστοΰσε στο νταούλι του τον ρυθμό μέ μιά σπάνια 
άκρίβεια. ’Αλλοίμονο σ’ όποιον καθόταν. *0 Διοικητής τον έπιανε άπό τό αύτί καί 
στο... χορό. ’Αλλά ένα μικρό διάλειμμα στο γνήσιο Ελληνικό γλέντι. Είπαμε καί 
στήν άρχή. Ή  έκδρομή δέν είναι μόνο γλέντι. Είναι καί μόρφωσις. Περισσότερο

Μιά πίπιζα καί βνα νταούλι σκορπίζουν Καί κεΐ, στους πρόποδες του Παρνασσού, 
έλληνικές μελωδίες. στήθηκε τό τραπέζι...

μόρφωσις καί λιγώτερο γλέντι. ’Έ τσι ό τ. ’Αστυνόμος κ. Πρασσάς μίλησε γιά 20' 
λεπτά, μέ Θέμα «Ελληνικά έθιμα καί Χριστιανισμός»... «Δέν είναι δυνατόν νά άρνη- 
» θοΰμε τά Ελληνικά, τά γνήσια Ελληνικά έθιμα, τά όποια είναι συνυφασμένα μέ 
» τον Χριστιανισμό. Διότι αν τά άπαρνηθώμεν, άπαρνούμεθα τήνθρησκείαν μας...». 
Μετά πάλι χορός μέ άθάνατους Ελληνικούς ρυθμούς. Πολλές κούρσες μέ ξένους 
περιηγητάς πέρασαν άπό δίπλα μας παίρνοντας τό δρόμο γιά τούς Δελφούς. "Ολοι 
τους σταματούσαν γιά λίγες στιγμές καί έριχναν μιά ματιά. Μά βιαζόντουσαν γιά νά 
προλάβουν τούς Δελφούς. Τό πνεύμα της ’Αρχαίας Ελλάδος τώχαν σπουδάσει κι’ έ
τρεχαν νά τό συναντήσουν. Τό πνεύμα της νεώτερης Ελλάδος τούς είναι άγνωστο. 
Δέ φρόντισε κανείς νά τούς τό διδάξη. Καί όπου τό συναντούν σήμερα στήν Ελλάδα, 
στέκονται γιά λίγο περίεργοι, ρίχνουν μιά ματιά καί συνεχίζουν τό δρόμο τους. Μόνον 
ένας έμεινε κοντά μας. Ό  Σουηδός Χάνς ’Έλβισσον. 'Ένα άγνό παιδί 25 χρονών άπό 
τή Στοχόλμη, κατάξανθος, μέ γένεια καί κοντά πανταλόνια, λάτρης τού αρχαίου καί 
τού νεωτέρου Ελληνικού πνεύματος.

—Λατρεύω τήν Ελλάδα, μάς είπε. Καί είναι ή δεύτερη χρονιά πού έρχομαι 
φέτος. "Οσο περισσότερο γνωρίζω τήν Ελλάδα καί τούς "Ελληνας, τόσο περισσό
τερο θέλω νά μένω κοντά τους.

Τσούγκρισε μαζί μας τό ποτήρι του καί δοκίμασε τον οβελία μας. "Οταν θά 
έφευγε μέ τό μικρό του Σιτροέν, μοΰ έσφιξε τό χέρι άμίλητος. Διάβασα, ή μοΰ φά
νηκε πώς διάβασα στά μάτια του ένα βουβό παράπονο. «Γιατί νά μή γεννηθώ 'Έ λ
ληνας;...).
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Μά ή ώρα πέρασε. Τα έλατα άρχισαν νά σκουραίνουν. Τό δειλινό σκορπίστηκε. 
Μπρος λοιπόν για τό γυρισμό. Ό  κ. Κουρκουτάς, ό άρχιμάγειράς μας είχε αντιρρήσεις.

—Μή φεύγετε, έχω γιαούρτη ετοιμάσει.
Την γευτήκαμε καί μέ την καρδιά μας τον συνεχάρημεν. Δεν είναι μόνον άρι- 

στος Άρχιφύλαξ, είναι καί άξιος μάγειρας. Συγχαρητήρια καί σ’ αυτόν καί στον 
άξιο βοηθό του.

Τό πούλμαν πήρε το δρόμο τοϋ γυρισμού. Ό  κ. Μιχαλίτσης άνέλαβε μέ τα 
σπαρταριστά του άνέκδοτα άπό τήν πολύχρονου καί γεμάτη επεισόδια άστυνομική του 
ζωή νά σκορπάη τήν εύθυμία. Μά σάν κουράστηκε νά λέη, ή κυρία Βερονικιάτη μέ 
νοσταλγικές ρομάντζες μάς ξανάφερε στο νοΰ ξεχασμένες άλλα γλυκές άναμνήσεις. 
Βρέθηκα σέ μια στιγμή κοντά στο κ. Διοικητή. Καί ό κ. Θεοχαράκης σέ σχετική μου 
ερώτηση έκανε άπολογισμό σχετικά μέ τό σκοπό καί τή χρησιμότητα των έκδρομών. 
«Πριν άπό τον τελευταίο πόλεμο—είπε—άλλά καί πριν λίγα χρόνια άκόμη, έπίστευαν 
όλοι οτι ή άνάπτυξις τοϋ Τουρισμού στή Χώρα μας, ήταν έργο μόνον των εΐδικώς μέ 
τον Τουρισμόν άσχολουμένων. Σήμερα όμως τά πράγματα άλλαξαν. Άπεδείχθη 
δτι τό έργο αύτό, είναι έργον δλων περίπου των Δημοσίων 'Υπηρεσιών, περισσότερο 
δμως είναι έργο τής ’Αστυνομίας, άφοΰ ή ’Αστυνομία άσχολεϊται εκτός των άλλων 
καί μέ θέματα λεπτής κοινωνικής έκδηλώσεως των πολιτών καί γίνεται έτσι καθο- 
δηγητής τού κοινού. 'Η  ήγεσία τού Σώματος συνέλαβε τό νόημα τής τουριστικής δια- 
παιδαγωγήσεως τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί κατενόησε, δτι κάθε άν- 
δρας τού Σώματος, είναι καί ένας παράγων άναπτύξεως τού Τουρισμού. Έ τσ ι υπερ
πήδησε τά στενά δρια τού Κανονισμού πού δέν προβλέπει τις εκδρομές ως μέσον του
ριστικής διαπαιδαγωγήσεως καί βρήκε τρόπο ώστε, κατά τή διάρκεια τού θέρους, 
αί διάφοραι 'Υπηρεσίαι καί ιδίως τά Τμήματα Τάξεως, νά έκτελοΰν άπό καιρού εις 
καιρόν διάφορες έκδρομές σέ χώρους Τουριστικού ένδιαφέροντος. Μέ αύτόν τον 
τρόπο, ό ’Αστυφύλαξ, ό Άρχιφύλαξ, ό 'Υπαστυνόμος τού Τμήματος Τάξεως, γίνεται 
ένας «τουρίστας» καί άποκτά συνείδηση περιηγητοΰ. Βλέπει πώς τού συμπεριφέ- 
ρονται στο εστιατόριο, στά μουσεία, στή διαδρομή καί συγκρίνει. Ά πό τή σύγκριση 
αυτή πάντα κερδισμένη βγαίνει ή τουριστική διαπαιδαγώγηση καί ό κάθε υπάλληλος, 
δίχως στείρες υποδείξεις καί διδασκαλίες, άναλαμβάνει πλέον μόνος του τή ρύθμιση 
δλων τών ζητημάτων ευταξίας, κοσμιότητος, εύγενείας, καλής συμπεριφοράς, σε
βασμού τών δικαιωμάτων τού άλλου καί άκόμη τής ρυθμίσεως τών ελευθεριών τού 
άτόμου έν σχέσει προς τήν κοινήν ήσυχίαν, τή γαλήνη καί τήν άνεση τών πολλών, 
στήν περιφέρεια τού Τμήματός του. Ά ν  τού συμπεριεφέρθησαν καλά, αν τον μετα- 
χειρίσθησαν μέ ευγένεια, άν εκείνο πού τοϋ προσέφεραν ήταν εκείνο πού ήθελε, τότε ό 
κάθε άστυνομικός συνειδητοποιεί τον καλό τρόπο συμπεριφοράς καί άποβάλλει τον 
τρόπο εκείνο πού δέν είναι σύμφωνος μέ τήν εύγένεια, τήν ευταξία καί τήν κοσμιό
τητα». Αύτά μοΰ είπε καί κατάλαβα πόσο δίκαιο είχε.

...Ή  Αθήνα σέ λίγο φάνηκε. 'Η  ωραία μας εκδρομή τελείωνε. Ά πό αύριο 
θά άρχίζαμε έξη—δέκα,λαμβάνω τήν τιμήν, άναφέρω καί δλα αυτά τά σχετικά...

Σάς συνιστώ μέ όλη μου τήν καρδιά, σάν περάσετε νά πάτε στούς Δελφούς, 
στο Χρυσό ή στήν Άμφισσα, νά σταματήσετε στο χάνι τού Ζεμενοΰ. ’Ό χ ι γιά νά 
θυμηθήτε εμάς τούς άνωνύμους πούς περάσαμε άπό κεί, δπως χιλιάδες άλλοι εκδρο
μείς πριν άπό μάς καί έπειτα άπό μάς. Άλλά γιά νά άπολαύσετε τό γνήσιο Ελληνικό 
τοπίον καί νά φέρετε στή μνήμη σας τον μεγάλο 'Έλληνα Στρατηγό τον Καραΐσκάκη. 
Θά νοιώσετε αύτό πού νοιώσαμε καί μεΐς.Απέραντη ύπερηφάνεια νά γεμίζη τή ψυχή μας.

ΔΗΜ. ΣΧΟ ΙΝ Η Σ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύπό Ύπαστυνόμου Α' χ. I . PA* I* ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Άνακρέοντος.

Πάροδος Άρύβου 6, στον Προφήτη Ή λία  Παγκρατίου.
Ό  ’Ανακρέων γυιός τοϋ Σκυθίνου, (άλλοι ονομάζουν τον πατέρα του Παρ

θένιο, Άριστόκριτο, Ευμήλο) ήτο λυρικός ποιητής τοϋ 6ου π.Χ. αϊώνος καί κατή- 
γετο άπό τήν Τεώ της ’Ιωνίας. 'Υπήρξε φίλος τοϋ τυράννου της Σάμου, Πολυκρά- 
τους, καθώς καί τοϋ Ξανθίππου, πατρός τοϋ Περικλεούς.

Λεπτός στο σκώμμα άλλα καί δηκτικός, λέγεται ότι πέθανε πνιγμένος άπό 
μιά ρόγα σταφύλι.

Ά να λά του  Μάχης.
Πάροδος τής όδοϋ Γουβέλη 6, στοΰ Κυνοσάργους.
Ό  ’Ανάλατος, είναι τοποθεσία μεταξύ τοϋ Φαληρικοϋ Δέλτα καί Ά γ . Σώστη. 

Στο μέρος αύτό έγινε ή γνωστή «μάχη τοϋ Άναλάτου» τόν Κυριακή 24 ’Απριλίου 
1827 καί στήν οποία νικήθηκαν αί Έλληνικαί δυνάμεις. Κείνη ή ήμέρα θεωρείται 
σαν άποφράς ήμέρα. Ή  μάχη έγινε ώς έξής :

Οΐ έντός τής Άκροπόλεως άγωνισταί, πολιορκημένοι άπό τόν Κιουταχή, 
έξακολουθοΰσαν ν’ άγωνίζωνται υπεράνθρωπα. 'Ο Καραϊσκάκης, ’Αρχιστράτηγος 
τότε των Ελληνικών δυνάμεων, είχε καταστρώσει σχέδιο άπελευθερώσεως τών 
αγωνιστών τής Άκροπόλεως, πλήν δμως δεν πρόλαβε νά τό έφαρμόση, γιατί τραυ
ματίσθηκε σέ μιά μικροσυμπλοκή, ύπέκυψε άργότερα στό τραϋμα του. "Υστερα 
άπό τόν θάνατο τοϋ Καραισκάκη, ό Κόχραν, παρά τις άντιρρήσεις τών Ελλήνων 
οπλαρχηγών, ήθελε νά θέση σ’ έφαρμογή τό σχέδιο τοϋ Καραισκάκη.

Τό σχέδιο δμως γιά νά έπιτύχη, ήθελε καί τόν έμπνευστή του. Παρ’ δλα αύτά, 
άποφασίσθηκε νά γίνη ή έπίθεσις. 'Η  δυσφορία δμως τών άλλων οπλαρχηγών, 
γιά τήν άνάδειξι τοϋ Κίτσου Τζαβέλλα ώς άντικαταστάτου τοϋ Καραισκάκη, καθώς 
καί ή έκ μέρους τοϋ Κόχραν ύποδαυλισθεΐσα διχόνοια, συνετέλεσε σέ επιζήμια 
άμιλλα τών αγωνιστών. ’Αποτέλεσμα τής άλόγιστης αύτής άμιλλας ήτο νά ύπο- 
στοΰν οίκτρή ήττα τά Ελληνικά στρατεύματα, γιατί έλλειπε ό ιθύνων νοϋς.
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Σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν κατά την άποχώρησι, περί τούς 800—1.500. ’Εκεί 
σκοτώθηκαν διαλεκτοί οπλαρχηγοί δπως οί Λάμπρος καί Φωτός Βέϊκος, ’Αθανά
σιος Ντούσκας Μπότσαρης, Κώστας Τζαβέλλας κ.ά. Ό  Κιουταχής γιόρτασε τή 
τρανή του νίκη, στέλνοντας στο Σουλτάνο τα δέρματα 200 κεφαλών αιχμαλώτων 
πού άποκεφάλισε. "Εστειλε επίσης καί τό αυτί τοϋ Δ. Καλλέργη, ό όποιος αίχμαλω- 
τισθείς, άφέθηκε έλεύθερος, άφοΰ κατεβλήθησαν βαρύτατα λύτρα.

Ά να νίου  ·
Πάροδος της όδοΰ Άμφείας 24, στοϋ Γκύζη.

Ό  Άνανίας, Μητροπολίτης Λακεδαίμονος, γεννήθηκε τό 1710 κι’ έγινε ’Επί
σκοπος Δημητσάνης τό 1750, άργότερα δέ της Λακεδαίμονος μέ έδρα τον Μυστρά. 
Σταθερός χαρακτήρας φιλοπρόοδος καί δραστήριος κληρικός έξέχων, άνέπτυξε 
σπουδαία ’Εθνική δράσι. Σκοτώθηκε άπό τουρκικό άπόσπασμα, στη Δυτική πόρτα 
της Μητροπόλεως τοϋ Μυστρά. Ό  θάνατός του υπήρξε άληθινά, εθνική άπώλεια.

Αναξαγόρα.
Πάροδος Σωκράτους 37, στή Δημαρχία ’Αθηνών.
’Οφείλει τήν ονομασία της στον έκ Κλαζομενών "Ελληνα φιλόσοφο τοϋ 5ου 

π.Χ. αΐώνος. Ό  ’Αναξαγόρας άσχολήθηκε μέ τήν φιλοσοφία, τήν γεωμετρία καί 
τήν ’Αστρονομία. Σέ ήλικία 40 χρονών, έρχόμενος στήν ’Αθήνα, έγινε στενός φίλος 
τοϋ Περικλέους. Στήν ’Αθήνα, έμεινε περίπου 30 χρόνια, μέχρι τις αρχές τοϋ Πελο- 
ποννησιακοΰ Πολέμου.

Μέ τον κλονισμό της έπιρροής τοϋ Περικλέους κατηγορήθηκε για άθεϊστικές 
διδασκαλίες, είσήχθη σέ δίκη καί φυλακίστηκε τό 430 π.Χ. Τό 428-27, βρίσκεται 
στή Λάμψακο, δπου καί πέθανε.

Ή  δλη κατά τον ’Αναξαγόρα, είναι άγέννητη καί άφθαρτη ποιοτικά διαφορω- 
τάτη, άποτελεΐται δέ άπό παντοειδή κατά ποιότητα καί άπειρα κατά τό πλήθος 
σωματίδια, τά όποια διατηροϋν πάντοτε τις ποιοτικές των ιδιότητες. Κατ’ αύτόν 
ή άρχική προς κίνησιν ώθησις, πού έχει σάν άποτέλεσμα άρμονικήν διάταξιν τών 
δλων, οφείλεται στο νοϋ.

'Ο  ’Αναξαγόρας θεωρούσε τή γή πεπλατυσμένη. Πρώτος αύτός κάμνει λόγον 
γιά τήν ΰπαρξι άλλου κόσμου, κατοικουμένου άπό άνθρώπους. Στήν προσπάθειά του 
νά έξηγήση τήν μηχανική διάταξι τοϋ σύμπαντος, άνεκάλυψε τήν φυγόκεντρο δύ- 
ναμι. Φαίνεται πώς άσχολήθηκε καί μέ τον τετραγωνισμό τοϋ κύκλου. Θεωρείται 
άπό τούς πρώτους είσηγητάς τής πειραματικής έρευνας. Πίστευε, δτι κέντρον τών 
αισθήσεων είναι ό έγκέφαλος.

Αύτός πρώτος έθεσε ζήτημα συζητήσεως τοϋ τελεολογικού προβλήματος 
καί θεωρείται σάν ιδρυτής τής νεολογικής φιλοσοφίας. Μεγάλος στοχαστής μέ πα
ρατηρητικότητα καί επινοητικότητα, υπήρξε άναμφισβήτητα, ένας σπουδαίος φιλό
σοφος καί έρευμητής τών επιστημών.

Ά ναξάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Γούβας 4, στον 'Αγ. ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
'Ο Άνάξανδρος ήτο βασιλεύς τής Σπάρτης 13ος τής σειράς τών Άγιαδών. 

Κατά τό διάτημα τής βασιλείας του έγινε ό Δ ' Μεσσηνιακός πόλεμος.
’ Α ναξάρχου.
Πάροδος τής όδοΰ Χερσίφρονος 5, στή Γούβα.
Ό  Άνάξαρχος, οπαδός τής άτομικής Σχολής τοϋ Δημοκρίτου, διδάσκαλος 

τοϋ Πύρρωνος, ήκμασε κατά τον Ε' π.Χ. αιώνα. Υπήρξε φίλος τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου 
καί συνώδευσε αύτόν στήν έκστρατεία του εναντίον τής ’Ασίας. Βρήκε οΐκτρό θάνα
το, άπό τον τύραννο τής Κύπρου Νικοκρέοντα.

(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—ΙΤαρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ό ύπαρχιφύλαξ Βατάγγελος Σπυ
ρίδων καί οί άστυφύλακες: Κυριαζόπουλος Σταύρος, Στρατίκης ή Σακαρνέζης Σε
ραφείμ, Λεβεντόπουλος Άνδρέας, Βλάσσης Ευάγγελος, Κανελλόπουλος Βασίλειος, 
Σκαλιστήρας Κωνστ., Παγάτης Παναγ., Κοντάς Ή λίας, Βασιλάκος Παναγ. καί 
Τσοτάκος Νικόλαος.

—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες : Άγγελόπουλος 
Βασ., Παραδάκης Διονύσιος, Παπαγεωργίου Φιλόλαος, Νικολόπουλος Αεων., Κα- 
ραγιαννάκης Μάρκος καί Τρουμπετάρης Νικόλαος.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική άμοιβή 
εις τούς : 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' κ. Καραμπέτσον Ευάγγελον καί 2) ’Αστυ
νομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Καραχάλιον Ίωάννην καί Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον, 
διότι καθοδηγήσαντες έπιδεξίως τούς άσχοληθέντας με τή σύλληψιν τοΰ έπικεκηρυγ- 
μένου εις ληστήν κομμουνιστοϋ Τρικκαλινοϋ Γεωργίου, άστυνομικούς υπαλλήλους 
συνέβαλον εις τήν επιτυχή έκβασιν της ύποθέσεωςταύτης. Διά τής αυτής άποφάσεως 
άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς:1) ’Αστυνόμον Α' κ. Παπασπυρόπουλον Κωνστ.

. 2) Ύπαστυνόμον Α ' κ. Κουρήν Νικόλαον, 3) Άνθυπαστυνόμον κΓ Κοκκινάκην Λου- 
κάν, 4) άρχιφύλακας : Θαλάσσην Γεώργιον, Καραχάλιον Μιχαήλ καί Πέτραν Παν- 
τελήν καί 5) άστυφύλακας: Κουκουλομάτην Κυρ., Σαμαράν Κωνστ., Θεριστόπουλον 
Ά λκιβ., Σταματελόπουλον Δημήτρ., Έλαφρόν Σπυρίδωνα,Μήλιον Ή λίαν καί Πα- 
ναγιωτάκον Άνδρέαν, διότι οδτοι έργασθέντες μετά ζήλου καί μεθοδικότητος έπέ- 
τυχον τήν σύλληψιν τοΰ άνωτέρω έπικεκηρυγμένου ληστοΰ Τρικκαλινοϋ.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη άμοιβή 
εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Πετρόπουλον Ευθύμιον, διότι έπί καταγγελθείσης αύτώ 
κλοπής 34.000 δραχμών έκ καταστήματος, ένεργήσας ταχέως καί μεθοδικώς κα- 
τώρθωσε εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, ν’ άνακαλύψη καί νά συλλάβη τον 
δράστην τής έν λόγω κλοπής. Κατέσχεν τά κλοπιμαία χρήματα, άτινα άπεδόθησαν 
εις τον παθόντα.

—Δι’άλλης άποφάσεως τοΰ κ.'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη άμοιβή εις 
τούς : 1 ) Άστυν. Διευθυντήν Β' κ. Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον καί 2) ’Αστυνόμον Α' 
κ. Διακουμήν Ήλίαν, διότι χειρισθέντες έπιδεξίως καί μεθοδικώς ύπόθεσιν συμμο
ρίας κακοποιών διαπραξάντων σοβαράς διαρρήξεις οικιών καί άπόπειραν ληστείας 
καί κατευθύναντες έπιτυχώς τάς ένεργείας τών ύπ’ αυτών υπαλλήλων συνέβαλον εις τήν 
έξιχνίασιν τής ύποθέσεως ταύτης καί σύλληψιν τών μελών τής συμμορίας. Διά τής 
αυτής άποφάσεως καί διά τήν αύτήν ύπόθεσιν άπενεμήθη άμοιβή καί εις τούς: 1) 'Υ
παστυνόμον Α' κ. Γιαλαμάν Δημ., 2) Άρχιφύλακας: Γαλανάκην Φώτιον καί Νεροΰ- 
τσον Βασίλειον, 3) Ύπαρχιφύλακας: Πανουσόπουλον Χαρίλαον, Κοντραφούρην ’Α
θανάσιον καί Τσουμπέλαν Δημήτριον καί 4) ’Αστυφύλακας: Γεβρέκον Δημήτριον, 
Γκολέμην Άνδριανόν, Γιαννόπουλον Νικόλαον, Παναγιωτόπουλον Νικόλαον, Δελά- 
κον Ήλίαν, Τσουκνάκην Μαρίνον, Γεωργάκον Διονύσιον, Κατόπην Άναστ., Λύρην 
Εΰάγγ. καί Στεφανόπουλον Στέφανον.

** *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των εορτής, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Παναγιώτην Μπαρ- 
δόπουλον καί Παναγιώτην Καραμπούλην.
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\ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ί ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
! — — —

Ή Διεύθυνσις του Κεντρικού Ραδιο- 

!; φωνικου Στάθμου Ενόπλων Δυνάμεων 

!; καθιέρωσεν όπως ή Εκπομπή τής Ά στυ- 

;! νομίας Πόλεων μεταδίδεται κάθε Παρα-

! σκευή και ώραν 1.30'—2 μ. μ.

Ή καθοδηγητική και μουσική αυτή 

;! Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων που 

ί καθιερώθηκε από πενταετίας άπέσπα- 

!; σε τό γενικό θαυμασμό και έπεβλήθη 

ί χάρις στο πλούσιο λογοτεχνικό, μου- 

;! σικό και μορφωτικό περιεχόμενό της.

|! Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε όλοι 

!; και θά πεισθήτε περί τής άξίας και ώφε- 

ί| λιμότητος αυτής.


