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Τ αραγμένη και πολυκύμαντη είναι ή ιστορία τής Ελλάδος... πλημμυρισμένη 
αγώνες, αιμα, μοχθο, δόξα καί ήρωϊσμούς... γιομάτη άπό σκιές αγωνιστών, η

μίθεων, μαρτύρων που προτάσσουν άδιάκοπα τά στήθη άφηφώντας τον θάνατο, καί 
πέφτουν άλύγιστοι, περιφρονώντας τή ζωή...

_ Ετούτος ο λαός έχει για ριζικό του τον πόλεμο, τή θυσία, τά ολοκαυτώματα... 
Ετούτος ό τόπος αγαπήθηκε καί μισήθηκε όσο κανείς άλλος... Καί πάντα στάθηκε 

στο σταυροδρόμι τής παγκόσμιας Ιστορίας σαν πολύτιμο μήλο τής Έριδος, πού 
το πόθησαν καί τό φοβήθηκαν οί μεγάλοι, καί τό φθόνησαν οί μικροί... Πάνω στήν

t παρωμοιασαν με Φοίνικα, πού ξαναγεννηέται άπο τή στάχτη
του... Η εθνική ζωη της Ελλάδος είναι γεμάτη τρόπαια, ορόσημα, ιστορικές ανα
μνήσεις... Για νά θυμίζουν γεγονότα, χρονολογίες καί συμβάντα πού δέν πρέπει ποτέ 
νά λησμονηθούν...

Στο προσκήνιο της Ελληνικής 'Ιστορίας αμέτρητοι εχθροί έπέρασαν κατά στί
φη...’Εχθροί διάφοροι, σέ παληές καί καινούργιες εποχές... εχθροί μέ χίλια δυο ονό
ματα, μά μέ τούς ’ίδιους σκοπούς...

Κάποτε οί Πέρσαι... άλλοτε οί Ρωμαίοι... άργότερα οί Τούρκοι... στα κατο
πινά χρόνια οί φασίστες καί οί ναζΐδες... Κι’ όλοι συντρίβηκαν πάνω στούς βράχους 
της'Ελληνικής Πίστης, κάηκαν μέσα στή φλόγα τήν άσβεστη της λευτεριάς, της άδού- 
λωτης Ελληνικής ψυχής...

"Ομως αύτοί πέρασαν... Χάθηκαν... Ξεχάστηκαν... Καί τά χρόνια κύλησαν 
γοργά.Κι’ έφεραν ένα καινούργιο εχθρό, μοντέρνο, άδυσώπητο, πανούργο, αιμοσταγή... 
Τον κομμουνισμό. Κι’ έφεραν ακόμα μια πολύ πρόσφατη εθνική άνάμνηση... Τύ 
Δεκέμβρη τού 1944...

Δεκέμβρης είναι καί τώρα... Κι’ ή άνάμνηση εκείνη ξαναζωντανεύει, φριχτή 
καί απαίσια, γιά νά μάς θυμίση τον κίνδυνο πού δέν πέρασε, πού πάλι άπειλεϊ τήν 
Ανθρωπότητα... Τον κομμουνισμό...
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Τον γνωρίσαμε καλά εμείς οί "Ελληνες τον κομμουνισμό. Καί σαν πολιτική 
ομάδα, καί σαν ένοπλη άνταρσία. Τον παραγνωρίσαμε μάλιστα. Είναι άπδ χρόνια 
τό σαράκι της φυλής μας, πού θέλει νά ύποσκάψη τα θεμέλιά της καί να μάς παραδώση 
δέσμιους στήν πιο στυγνή δουλεία... Στα κάτεργα της στέππας, όπου μαραίνεται, 
μαρμαρώνει καί δολοφονείται ή άνθρώπινη καρδιά καί άπομένουν μόνα καί άκυ- 
βέρνητα τά βρωμερά έ'νστικτα του κτήνους, σέ μιά πρωτοφανή μανία καταστροφής. 
Χρόνια καί χρόνια, κάθε τόσο καί λιγάκι, μέ κάθε ευκαιρία, σέ κάθε ευνοϊκή περί
σταση έπιτίθεται ό έφιαλτικός κομμουνισμός... Καί κάθε τόσο καί λιγάκι συντρίβεται... 
Μά, δεν τό βάζει κάτω. Παίρνοντας ολοένα νέες ενισχύσεις άπ’ τούς μακρυνούς πλού
σιους αφέντες του, προσπαθεί νά έκμεταλλευθή τήν άθλιότητα καί τά αιτήματα των 
καιρών, γιά νά κουλουριαστή στήν άγγαλιά τής πατρίδος μας, σάν δηλητηριασμένο 
φίδι, έτοιμο νά δαγκώση τήν ευεργέτη του. Γιατί ό κομμουνισμός δεν έχει Πατρίδα, 
’Ιδανικά, σύνορα, θρησκεία, συγγένειες, φιλίες... “Εχει μονάχα μίσος καί άπεργά- 
ζεται τήν καταστροφή. Καί γιά νά πετύχη τό σκοπό του όλο άλλάζει μορφές. Μεταμορ
φώνεται σέ άγγελο φωτός, σέ προστάτη των άδικουμένων, σέ άπεργό πού ζητάει 
ψωμί, σέ φλογερό πατριώτη πού ζητάει άνεξαρτησία, σέ φτωχούλη πεινασμένο 
πού καταδυναστεύεται άπ’ τούς «πλουτοκράτες». Κι’ όταν βρή τήν εύκαιρία, πέτα τή 
μάσκα, άγριεύει, σφίγγει τή γροθιά καί ρουφά αίμα άνθρώπινο μέ σαδιστική μανία...

Ή  Κόκκινη βίβλος τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού δέν είναι μονάχα πλούσια σέ 
λόγια παχειά καί υποκριτικά συνθήματα γιά τό λαό καί τήν ειρήνη, είναι πρωτίστως 
καί κυρίως πλούσια σέ έργα... σέ απάνθρωπα εγκλήματα πού καταρρακώνουν τον 
άνθρωπισμό καί κατεβάζουν τή στάθμη τού παγκοσμίου πολιτισμού κάτω άπ’ τό 
έπίπεδο τής άνθρωποφάγου Ζούγκλας.

Σάν διεθνής γκαγκστερισμός ή κομμούνα είναι τό όπιον τού λαού... Καί σάν 
τοπικός πολιτικός παράγων άντιπροσωπεύει τήν Προδοσία στήν πιο συχαμερή της
μορφή···

Ό  Κομμουνισμός καί ό Ελληνισμός, είναι δυο πράγματα άκρως άντίθετα, 
φύσει καί θέσει άντιμαχόμενα. Είναι ή αιώνια πάλη τού Καλού μέ τό Κακό, τού 
Βελζεβούλ μέ τό Θεό, τού Κάϊν μέ τον "Αβελ... Είναι μιά όλάκαιρη ιστορία... Κι’ ε
τούτη τήν άξέχαστη καί φρικιαστική ιστορία τήν θυμίζει καί τήν ένσαρκώνει ή άνά- 
μνηση τού Δεκεμβρίου τού 1944.., ή άνάμνηση τής άδυσώπητης σφαγής 97.000 Ε λ
λήνων άπ’ τούς μανιασμένους συμμορίτες τής συμφοράς...

’Αλήθεια! ! !  Γιά θυμηθήτε ! ! !
Τότε μόλις φώτισε «τής λευτεριάς τό φεγγοβόλο άστέρι» φέρνοντας τό ξημέ

ρωμα τής σκοτεινής σκλαβιάς... Ρημαγμένος ό λαός μας κι’ έξουθενωμένος άπ’ τον 
τρομακτικό σάλο τού Παγκόσμιου πολέμου καί τ ’ άνεκδιήγητα δεινά τής καταραμέ
νης Κατοχής, άρχισε νά πλάθη μέ τήν αιώνια ρωμέϊκη αισιοδοξία του χίλια δυο και
νούργια όνειρα γιά τό μέλλον... Πόθησε ειρήνη... Νά χτίση τά έρείπια, νά καλλιεργήση 
τή γή του, νά γεμίση μέ τήν πρασινάδα τής θείας ευλογίας τήν μαύρη ράχη πού τού 
είχαν άφίσει οί Καταχτητές... Ή  μέρα τής άπελευθερώσεως έσήμανε προσκλητήριο 
γιά μιά νέα δημιουργική έξόρμηση, μέ μιά Πατρίδα άληθινά εΐρηνεμένη καί μ’ ένα 
λαό - οικοδόμο τής καινούργιας Ελλάδας... ’Α λήθεια!!! Πόσα όνειρα! ! !  πόσες 
ελπίδες ! ! !  πόσες νοσταλγίες γιά τήν αυριανή ζωή ! ! !

"Ομως ό πολυβασανισμένος ετούτος λαός δέν πρόφτασε νά ξανασάνη, νά χαρή, 
νά γιορτάση τής πολυπόθητης λευτεριάς του τό εθνικό πανηγύρι... Τό δήθεν Έθνικο- 
απελευθερωτικό μέτωπο των βουνών καί τών πόλεων, πού είχεν όπλιστή γιά νά πο- 
λεμήση τούς καταχτητές κ ι’ είχε μέ ένα σωρό πατριωτικά συνθήματα παγιδέψει 
τούς άφελεΐς, έκρινε ότι ήρθε τό πλήρωμα τού χρόνου νά πετάξη τό υποκριτικό προ
σωπείο του καί νά κορέση τά ζωώδη ένστικτά του... Καί, στρέφοντας τά όπλα έναν- 
τίον τού Ελληνικού Λαού, έπεσε πάνω του ουρλιάζοντας άπαίσια, γιά νά κατασπαράξη
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σάν άδηφάγο τέρας, τό τραυματισμένο κορμί της Ελλάδος... Το τί έττηκολούθησε 
δέν μπορεί κανείς να τδ ξεχάση ! ! !

Εΐρείπια... πτώματα... φωτιές... σουβλισμένα κορμιά... κρεμασμένοι παππά- 
δες... ξεκοιλιασμένα παιδάκια... έκκλησιές πού έγιναν σταΰλοι... χαράδρες καί πηγάδια 
πού γιόμισαν άκέφαλα πτώματα παιδιών, γυναικών καί άνδρών μέ βγαλμένα μάτια, 
σπασμένα κρανία, άκρωτηριασμένα μέλη... Κι’ έζησεν ή ,Έλλάδα στιγμές φρίκης, 
πανικού, άλλοφροσύνης, καθώς οί στρατιές τών μαρτύρων ώδηγοϋντο συντεταγμένοι 
στήν Ουλεν, στοΰ Γκύζη, στα Τουρκοβούνια, στο Περιστέρι... Κλωτσιές, βλα
στήμιες τών δημίων... Τρελλές φωνές... κραυγές τών θυμάτων... πυροβολισμοί... 
καθώς το παιδομάζωμα τών Γενιτσάρων ξαναζούσε στήν πιο σατανική μορφή του... 
Αύτος είναι ό άπολογισμος της Δεκεμβριανής σφαγής...

Κι’ άκούστηκαν θρήνοι... οΐμωγές... κατάρες... Καί μαυροντύθηκαν μαννάδες... 
κ ι’ άπόμειναν παντέρημα κι’ άπροστάτευτα βρέφη... Κι’ έρρευσαν ποτάμια αίμα 
Ελληνικό... Καί έσχίθη τό καταπέτασμα τοϋ Ναοΰ στα δύο... Κι’ άπλώθηκε τρόμος 
καί συμφορά... κι’άκούστηκε κλαθμός καί όδυρμός όδόντων... κι’ ό Θάνατος κ ι’ ή Έρή- 
μωση άνοιξαν τις φοβερές φτεροϋγες τους πάνω στον δοξασμένο έτοϋτο τόπο...

ΤΙΙταν ό ’Επίλογος... ό άπαίσιος έπίλογος τοϋ... «πατριωτικού» λυρισμού τοϋ 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, διά μέσου τοϋ όποιου καί μέ τήν πόρωση καί 
προδοτική άποχαύνωση τοϋ όποιου, ήθέλησαν νά υποδουλώσουν τον τόπο μας οί 
άγριες ορδές τής Διεθνούς Κομμουνιστικής Φάλλαγγος...

Κι’ υστέρα; ’Ά !  Πόσο άνεκτικό, μακρόθυμο καί μεγαλόψυχο φάνηκε τό άστι- 
κό Κράτος μ α ς !!!... "Υστερα, τό λοιπόν, κόντεψαν όλα νά ξεχαστοΰν καί μόνο ή 
κοινή βοή νά καταδιώκη τούς έγκληματίες... Μά δέν πρόφτασαν καλά - καλά νά 
στεγνώσουν τά α'ίματα όταν οί «σύντροφοι», άδιόρθωτοι, άμετανόητοι, αιμοδιψείς 
καί αίμοβόροι, έτοίμασαν τον Τρίτο Γΰρο, καί πήραν τά βουνά... Καί μερικοί 
άφελεϊς καί μέ «δημοκρατικές» ιδέες πολίτες έξεπλάγησαν... "Εμειναν μέ τό στόμα 
άνοιχτό... «Μά, πάλι; Πάλι τά ίδια;» διερωτήθηκαν...

Ναί! Ναί! Καί βέβαια πάλι. Πάντα. Δέν διορθώνεται ό κομμουνισμός. Δέν 
συνετίζεται. Δέν άνανήφει. ’Ανήκει στη στρατιά τοϋ Σατανά, πού άνέκαθεν άντιστρα- 
τεύεται καί άντιδικεΐ μέ τό Θεό. Είναι υπόνομος ξεχειλισμένος. Δέν πρόκειται ποτέ 
νά εύωδιάση όσο καί έάν άρωματίζεται. Είναι καρκίνωμα. Δέν θεραπεύεται παρά μο
νάχα μέ έγχείρηση. «Παν δένδρον μή ποιοΰν καρπούς, κόπτεται καί εις πΰρ βάλλεται» 
διεκήρυξεν ό ’Αρχηγός τής Θρησκείας μας. Ναί! Είς τό πΰρ. Καί μάλιστα τό έξώ- 
τερον. ’Εκεί είναι ή θέση του. «'Η  προσπάθεια τοϋ κομμουνισμού δέν μπορεί νά συμ- 
πληρωθή, παρά μόνο μέ τό σίδερο καί τό αίμα» γράφει ό Τρόσκυ στο βιβλίο του 
«ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ». Άκοΰτε; Αίμα καί σίδερο. Αύτοί είναι οί σκοποί τής κομμού
νας. «'Η τρομοκρατία θεωρείται σάν άπαραίτητο όπλο γιά τήν νίκη τοϋ κομμουνι
σμού. Τό δόγμα αύτό ποτέ δέν έχει άλλάξει» είπεν ό Αένιν. Καί ό ’Ένγκελς «δη- 
μοκρατικώτατα» συμπληρώνει: «Τό Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει νά διατηρήση 
τήν κυριαρχία του διά μέσου τής τρομοκρατίας».

Δέν ήταν λοιπόν ό Δεκέμβριος τού 1944 μιά κακή στιγμή τού κομμουνισμού. 
ΤΗταν ή πιστή έφαρμογή τών άρχών του: «Σίδερο καί αίμα».

Αυτά ας μάς θυμίση ό Δεκέμβριος, ό τελευταίος μήνας τού χρόνου, πού συνδέ
θηκε τόσο στενά μέ τις πιο έφιαλτικές σελίδες τής Ιστορίας μας.

Έφτασε ό Δεκέμβριος... Ή  άνάμνηση τής σφαγής ζωντανεύει, διαγράφει κύ
κλους πάνω άπ’ τά κεφάλια μας σάν άπειλή καί σάν προειδοποίηση.

"Ας μή μάς συνεπαίρνη όμως ό τρόμος. 'Ο Δεκέμβρης δέν τελειώνει μέ αίμα 
καί έγκλημα... Λίγο πριν ξεψυχίση, γεννιέται ό Δίκαιος, ό Λυτρωτής Χριστός στή 
φάτνη... Καί μαζί του ξαναγεννηέται ή δολοφονημένη Ελλάς...

Μέ πίστη λοιπόν άς υποδεχτούμε τον Δεκέμβρη. ’Αλλά καί μέ άποφασιστικό-
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τητα καί φρόνηση. Οί καιροί είναι άκατάστατοι. Κι’ ακαταστασία τους θέτει έπί 
τάπητος καί κάνει οξύ καί έπίκαιρο τό θέμα τού κινδύνου πού μας απειλεί. 'Η κομ
μούνα άγρυπνεϊ. ’Ανάβει φωτιές. Πολιτικολογεί. Ρητορεύει. Κηρύσσει. Προσποιεί
ται την μεταννοοΰσα Κασσιανή.

Ό  κόσμος είναι διηρημένος σέ δυο μεγάλα στρατόπεδα. Καί τύ πηλίκον τής 
διαιρέσεως θά είναι τό τίμημα τής ελευθερίας των λαών. «Οί καιροί ού μενετοί». 
Μονάχα ή ισχύς καί ή ένωσις θά θέσουν φραγμόν στο καταστρεπτικό έργο του κομ
μουνισμού.

'Υπό αύτές τις προϋποθέσεις, ή Δεκεμβριανή άνάμνηση μάς καλεΐ νά γίνουμε 
ρεαλιστές καί συνετοί. 'Η Δεκεμβριανή άνάμνηση γίνεται δάσκαλος. Θυμίζει. Θυμί
ζει δχι άπλώς τά άδικοσκοτωμένα μαρτυρικά θύματα, άλλά τούς καραδοκοΰντες 
κακούργους θύτες. Τά ονόματα έκείνων πού θυσιάστηκαν δεν έχουν άξίαν. ’Έπεσαν 
γιά την Πατρίδα. Αύτό φτάνει. Σημασία τώρα έχει ό κίνδυνος πού ξαναπροβέλνει.

Στώμεν καλώς! Τά μοιρολόγια γιά τούς νεκρούς καί οί ρητορικές εξάρσεις γιά 
τούς ήρωϊκώς άγωνισθέντας, καταντούν κενές λέξεις, όταν δέν συνοδεύωνται άπό 
τήν άπόφαση ολοκλήρου τού Έθνους νά άγωνισθή έπίμονα καί σταθερά, σέ κάθε 
κοινωνικό τομέα, έναντίον τού κομμουνιστικού κινδύνου, πού καιροφυλακτεϊ νά πλήξη 
καί πάλιν τήν πατρίδα.

"Ας ένωθοΰμε. "Ας δώσουμε τά χέρια. "Ας άγωνισθοΰμε.
"Οχι άλλο αίμα. "Οχι άλλος Δεκέμβρης.
'Η Ελλάς θέλει νά ζήση. Πρέπει νά ζήση. Είναι άνάγκη νά ζήση. Καί θά 

ζήση, μέ τή βοήθεια τού Θεού!..
ΣΠ. ΠΗΛΟΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τό μνήμα μου
Σάν κάποτε ό άγγελος μέ πάρει 
άπό τού κόσμου τούτου τό πρεβόλι, 
δέν θέλω μαρμαρένιο νεκροστόλι 
στο μνήμα μου- δέν θέλω ούτε λιθάρι 
τού πρόσκαιρου τού διάβα μου τήν μνήμη 
νά κλείνη, θέλω μόνο μιά ψυχή, 
πού ξέρει ξένο δάκρυ νά τό σβύνη, 
μ’ άνέρωτο άγάπης τό κρασί.
Αύτό τό μνήμα θέλω νά μοΰ χτίση 
καθ’ ένας, πού μ’ άγάπησε στή ζήση 
καθ’ ένας πουχει άγάπης εποχή 
στον χρόνο, πού κοιλάει μές’ τήν ψυχή.

Σ. Χανδρης
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
•  ΜΕΛΕΤΑ! ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΪΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ 

ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ·
'Υπό του ’Αστυνομικού Δ /ντοϋ Α’

--------------------------- κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΡΧ ΙΜ ΑΝ Δ ΡΙΤΟ Υ-----------------------------

ΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
'Ο Πλουμπίδης είχεν εις τήν διάθεσίν του μίαν ώραίαν καί πολύ περι- 

ποιημένην πλαστήν ταυτότητα. "Ολοι οι έν δράσει κομμουνισταί ϊχουν άπό 
μίαν διά τήν μή προκαθωρισμένην ώραν άνάγκης. Καί όλοι οι έξ επαγγέλμα
τος κακοποιοί, όπως προκύπτει άπό τάς συχνάς πληροφορίας τοϋ άστυνο- 
μικοϋ δελτίου. Διερωτώμεθα κατόπιν τούτου αν έχουν ή όχι άξιόλογον χρη
σιμότητα αί άστυνομικαί ταυτότητες, των οποίων ή πλαστογράφησις είναι 
τό άπλούστερον των πραγμάτων. Κάποτε είχε γίνει σκέψις άντικαταστάσεώς 
των μέ άλλας μή πλαστογραφουμένας εύκόλως. Τό σχέδιον έματαιώθη διότι, 
αν καλώς ένθυμούμεθα, δεν κατέστη δυνατόν νά εύρεθή ή πίστωσις διά τήν 
παραγγελίαν ειδικού χάρτου. Έν τω μεταξύ ή βιομηχανία των Πλουμπί- 
δηδων εύρίσκεται έν πλήρει λειτουργία. ’Άν μας βεβαιώση ή ’Ασφάλεια ότι 
ύπάρχει κομμουνιστής χωρίς πλαστήν ταυτότητα, δεν θά είναι έν άκριβεία...

(Έ κ  τής έφημερίδος «Κ αθημερινή» τής 29-11-52)

ΠΕΡΙΛΗ ΨΕΙΣ
1. Τά πρώτα δελτία ταυτότητος έν Έ λλάδι μέ πλήρη κατά τό δυνατόν άαφάλειαν.
2. ’Επιτροπή μελέτης δ ιά  τον έφοδιασμόν των πολιτών μέ δελτία ταυτότητος νέου τύπον.

** *
Τελευταίως έξ άφορμής της άποφάσεως όπως ώρισμένα Κράτη καταργήσουν 

τά διαβατήρια, διά τήν εις αύτά είσοδον άμοιβαίως είς τά εδάφη των των υπηκόων 
των άνεκινήθη τό ζήτημα τής έκδόσεως ατομικών δελτίων ταυτότητος νέου τύπου,

ΙΙρός τοϋτο ό κ. 'Υφυπουργός επί των ’Εσωτερικών συνεκάλεσεν σύσκεψιν 
καί εδωσεν έντολήν μελέτης του θέματος τούτου.

Τό ζήτημα όμως αύτό δεν είναι νέον. ’Έχει μίαν μικράν ιστορίαν τήν οποίαν 
κρίνομεν σκόπιμον νά έκθέσωμεν είς σειράν άρθρων μας διά τήν ένημερότητα τών 
άναγνωστών μας.

1) Τά πρώτα δελτία ταυτότητητος εν Έ λλάδι μέ πλήρη κατά τό 
δυνατόν ασφάλειαν.

Τό έτος 1946 ύπηρέτουν εις το Έμπιστευτικόν Τμήμα του ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων. ’Αρχηγός ήτο ό κ. ’Ιωάννης Σπύρου.

Κατά τήν έποχήν εκείνην εϊχον παρουσιασθή περιπτώσεις κυκλοφορίας πλαστών 
άστυνομικών ταυτοτήτων, τάς οποίας εϊχον έκδόσει καί έχρησιμοποίουν είτε κακο
ποιοί είτε καί κομμουνισταί, άφ’ ενός μέν διά νά κινούνται έλευθέρως άφ’ ετέρου δέ 
διά- νά διαπράττουν εκβιασμούς έμφανιζόμενοι ώς άστυνομικοί.

Μελετήσας τό ζήτημα έπισταμένως είσηγήθην είς τον κ. ’Αρχηγόν τήν άντι- 
κατάστασιν τών δελτίων ταυτότητος τών άστυνομικών, τά όποια μέχρι τότε άνε- 
νεούντο κατ’ έτος, καί τον εφοδιασμόν αύτών διά δελτίων νέου τύπου (’Αμερικα
νικού) άπαξ έκδιδομένων (διάρκειας), διά τά όποια δηλονότι δεν παρίστατο άνάγκη 
ν’ άνανεώνται κατ’ έτος καί τά όποια παρεΐχον άπό πάσης πλευράς πλήρη άσφάλειαν. 
Έπέδειξα μάλιστα δείγμα τοιούτου δελτίου "Ελληνος τής ’Αμερικής. Τά δελτία 
αύτά ήσαν έγκλειστα έντός δυο φύλλων ζελατίνης δι’ ειδικού μηχανήματος, είς. τρό
πον ώστε ήτο άδύνατος ή άντικατάστασις είτε τής φωτογραφίας είτε τού δελτίου ή 
καί ή πλαστογραφία αύτού δι’ άποξέσεως ή συμπληρώσεοις κλπ., διότι πάσα τοιαύτη 
άπόπειρα θά έπέφερε άναγκαίως τήν καταστροφήν.

ΤΗτο άναμφισβήτητον ότι τά δελτία αύτά παρεΐχον πλήρη άσφάλειαν άπό
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πάσης πλευράς, πλαστογραφίας, άντικαταστάσεως, πλαστοπροσωπείας κλπ. διότι 
προς τοΐς άλλοις έπ’ αυτών ή το άποτυπωμένον καί τό δακτυλικόν άποτύπωμα τοϋ 
κατόχου.

'Ο κ. ’Αρχηγός κατ’ άρχάς έφάνη διατακτικός άλλα πρό της επίμονης μου έ- 
δέχθη να δοκιμάσωμεν την εφαρμογήν των. ’Αμέσως κατηρτίσαμεν σχετικήν τε
χνικήν υπηρεσίαν εις τό Άρχηγεΐον έκ δύο άστυφυλάκων, έπρομηθεύθημεν φύλλα 
ζελατίνης καί μετά επανειλημμένα πειράματα έπιτύχομεν νά παρουσιάσωμεν τά ίσχύ- 
οντα καί ήδη εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων δελτία ταυτότητος «νέου τύπου».

'Η συγκόλλησις των φύλλων ζελατίνης έγένετο κατ’ άρχάς μέ κοινήν πρέσσαν, 
βραδύτερον δμως έπρομηθεύθημεν έξ ’Αμερικής μερίμνη τοϋ Άστυν. Δ/ντοϋ κ. Κ. 
Τσίπη ευρισκομένου τότε έκεΐ, ειδικόν μηχάνημα μέ τό όποιον ή συγκόλλησις των 
φύλλων ζελατίνης έπετυγχάνετο δι’ υψηλής θερμοκρασίας.

'Ο έφοδιασμός των άστυνομικών διά των νέων τούτων δελτίων ταυτότητος 
τής μεγαλυτέρας δυνατής άσφαλείας άπό άπόψεως γνησιότητος καί άποπείρας άντι- 
καταστάσεως ή πλαστογραφήσεως συνετέλεσεν είς τό ν’ άποκλεισθή οίαδήποτε άπό- 
πειρα κακοποιού ή κομμουνιστοΰ, κυκλοφορίας του, ως άστυνομικοϋ.

Τό νέον τοΰτο σύστημα έκρίθη λίαν έξυπηρετικόν διά τήν ’Αστυνομίαν.
Διά τον λόγον αυτόν καί τό Έπιτελεΐον τοϋ Ναυτικοϋ άπεφάσισεν νά έφοδιά- 

ση τούς ’Αξιωματικούς τοϋ Ναυτικού μέ δελτία ταυτότητος όμοίου τύπου μέ τά των 
άστυνομικών. Προς τοΰτο παρεχωρήθη εις τό Έπιτελεΐον τό έργαστήριον τοϋ ’Αρ
χηγείου τής ’Αστυνομίας δπου καί κατεσκευάσθησαν δι’ δλους τούς ’Αξιωματικούς 
τοϋ Ναυτικού νέα δελτία ταυτότητος.

Βραδύτερον τό ζήτημα τοΰτο άπησχόλησεν καί τήν 'Υπηρεσίαν Β. Χωροφυ
λακής, πλήν δέν γνωρίζω αν τελικώς κατωρθώθη νά έκδοθοΰν παρόμοια δελτία ταυ
τότητος διά τούς ’Αξιωματικούς Χωροφυλακής καί τούς χωροφύλακας.

2) ’Επιτροπή μελέτης διά τόν έφοδιασμόν τω ν πολιτώ ν μέ δελτία 
ταυτότητος νέου τύπου.

Μετά τήν επιτυχίαν τών δελτίων ταυτότητος νέου τύπου τών άστυνομικών 
συνεστήθησαν διά διαταγών τοϋ 'Υπουργείου Δημ. ’Ασφαλείας έπανειλημμένως Έ πι- 
τροπαί προς μελέτην τοϋ ζητήματος τής εφαρμογής νέου συστήματος εφοδιασμού τών 
κατοίκων διά δελτίων ταυτότητος παρεχόντων πλήρη άσφάλειαν άπό πάσης πλευράς.

Παραθέτομεν τό Πρακτικόν τής πρώτης ’Επιτροπής τού 1947.
Π ρ α κ τ ι κ ό ν

Ή  ’Επιτροπή προς ύπόδειξιν τού καταλληλοτέρου παρ’ ήμΐν συστήματος 
Δελτίων ταυτότητος συσταθεΐσα διά τής ύπ’ άριθ. 2068/ΙΙΙ/6 τής 6-3-1947 άπο- 
φάσεως τού 'Υπουργείου Δημοσίας ’Ασφαλείας καί άποτελεσθεΐσα έκ τού ’Αστυνο
μικού Διευθυντοΰ Α' Τάξεως κ. Λεονταρίτη Θεοδώρου καί τών ’Αστυνόμων Α' 
Τάξεως κ.κ. ’Αρχιμανδρίτου Νικολάου, Σπυροπούλου Νικολάου καί Τσίπη Κων
σταντίνου ώς καί τού Μοιράρχου Μαρκάτου Κων )νου, προήλθεν εις τήν σχετικήν έπί 
τού θέματος έρευναν.

Έ πί τή βάσει τών προτάσεων τών μελών αυτής κατέληξεν είς τό συμπέρασμα 
περί έφαρμογής παρ’ ήμΐν, ενός συστήματος παρέχοντος τάς άπαιτουμένας έγγυήσεις 
άσφαλείας κατά τής έξ ύπ’ άρχής άπομιμήσεως ή μεταγενεστέρας άλλοιώσεως τού 
δελτίου ταυτότητος.

Έξετιμήθη προς τοΰτο τό θέμα καί άπό τής χρησιμοποιήσεως τών πρώτων 
υλών καί συνθέσεως αύτών κατά τε τόν χάρτην, τήν βιβλιοδέτησιν, τάς σφραγίδας 
καί τήν μελάνην. 'Η άποψις τής έφαρμογής τής τεχνικής τού χαρτονομίσματος άπετέ- 
λεσε τήν βάσιν τοϋ συστήματος έπί τού οποίου πλήρης ύπήρξεν ή σύμπτωσις γνώμης 
τής ’Επιτροπής.

Έ πί τούτοις έκρίθη άπαραίτητον δπως πρό τής είσηγήσεως τών τελικών συμ
περασμάτων, περί τού μέλλοντος παρ’ ήμΐν νά έφαρμοσθή οριστικού συστήματος δελ-
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τίου ταυτότητος, μελετηθώσι τά εις ξένας τινάς Χώρας ΐσχύσαντα επί τοΰ αύτοΰ θέ
ματος μέτρα.

Προς τοϋτο ή Επιτροπή διά του κ. Προέδρου αυτής άπηύθυνε σχετικόν ερώ
τημα προς τά ειδικά έν τή άλλοδαπή Έγκληματολογικά Γραφεία, έχουσα συγχρό
νως ύπ’ οψει τάς έπί τοΰ αύτοΰ θέματος δημοσιευθείσας μελέτας διαφόρων 
επιστημόνων.

'Η άνάγκη της συγκριτικής άντιπαραβολής των άρχικώς άποφασισθέντων προς 
τάς άναμενομένας γνώμας των ξένων άστυνομικών, έπεβράδυνε την υποβολήν 
τής παρούσης έκθέσεως, άλλ’ ούχί έπί ματαίω διότι τό άρχικόν σχέδιον τής ’Επιτρο
πής διατηρούμενον κατά τά βασικά σημεία τής έκτυπώσεως καί λοιπής τεχνικής άσφα- 
λείας, προήχθη κατά τον έπιδιωκόμενον σκοπόν εις σημαντικάς τινάς λεπτομέρειας.

'Η συμπλήρωσις αυτή έπετεύχθη κυρίως δι’ έρανισμοϋ στοιχείων τινών έκ 
των μελετών.

1. Τοΰ κ. Adler συμβούλου παρά τώ 'Υπουργείω Δικαιοσύνης τής 'Ολ
λανδίας (καταπολέμησις τής πλαστογραφίας των διαβατηρίων καί δελτίων ταυτό- 
τητος). Τής έκθέσεως

2. Τοΰ κ. F. Louwage Προέδρου τής Commission Internationale de Po
lice Griminelle προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής Διεθνούς ’Επιτροπής Έγκλημα- 
τολογικής ’Αστυνομίας έν Παρισίοις «περί ασφαλιστικών μέτρων όσον άφορα τά 
διαβατήρια» καί

3. Τοΰ κ. R. Robel τής Δικαστικής ’Αστυνομίας τής Λυών «περί έξακριβώ- 
σεως τής ταυτότητος».

Οί κ.κ. Adler καί Louwage παρέχουσι στοιχεία άναμφισβητήτου άξίας κατά 
τών γνωστών μεθόδων καταδολιεύσεως τοΰ δελτίου ταυτότητος καί τών διαβατηρίων 
ύποδεικνύοντες άμα τεχνικήν προασπίζουσαν τήν υπό έλεγχον περίπτωσιν κατά τό 
ανώτατον δυνατόν δριον.

'Ο κ. Robel φέρεται προς μίαν γενικωτέραν καί άκριβεστέραν περιγραφήν 
περιλαμβάνουσαν πάσαν σχέσιν οικογενειακήν, φιλικήν καί κοινωνικήν μετά τής 
καθολικής συγκεντρώσεως τών αύστηρώς προσωπικών στοιχείων παντός άτόμου 
εις ειδικόν βιβλιάριον. Ή  άποψις αδτη μή έφαρμοσθεϊσα μέχρι τοΰδε εις ούδέν Κρά
τος κατά τήν προβλεπομένην έ'κτασιν άγει τό θέμα προς Ιν πλήρες άστυνομικόν 
ιδεώδες. Είναι βεβαίως αξία πολλής προσοχής ή ύπόδειξις τοΰ κ. Robel, διότι έν 
έφαρμογή θά έπέλυε εύχερώς καί ταχέως ποικίλα προβλήματα έπί άδικημάτων καί θά 
έμείωνε τον πολύτιμον χρόνον τών έξακριβώσεων, έπ’ ώφελεία τής κοινωνικής άμύ- 
νης. ’Απαιτεί 8μως χρόνον προπαρασκευής πολύν, άνάλογον δέ καί είδικευμένον προ
σωπικόν. Αί τών λοιπών ’Αστυνομιών άπαντήσεις άναφέρονται κυρίως εις τά θέματα 
ασφαλείας χάρτου μεθόδων έκτυπώσεως καί χρήσεως ειδικής συνθέσεως μελάνης 
έγγραφής τών στοιχείων καί άποτυπώσεως τών άσφαλιστικών σφραγίδων.

■ Ούτως ή ’Επιτροπή έ'λαβεν ύπ’ δψει καί τά έπί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου έγ
γραφα.

α) 1127 τής 27-8-47 Γενικής Γραμματείας Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας 
Παρισίων.

β) τής 9-6-1947 τοΰ'Ομοσπανδιακοΰ Γραφείου’Ερευνών'Ηνωμένων Πολιτειών.
γ ) 71 τής 16-5-47 τής Διεθνοΰς ’Επιτροπής Έγκληματολογικής ’Αστυνο

μίας Βέρνης.
δ) 1900/47 τής 2-6-1947 Δικαστικής ’Αστυνομίας Βρυξελλών.
ε) 47/61/10 τής 19-5-47 τοΰ Ληξιαρχείου Λονδίνου, περί έπισήμων έθνι- 

κών δελτίων ταυτότητος καί μέτρων διαφυλάξεως των άπό τής πλαστογραφήσεως.
στ) Τό Β.Δ. 6-2-1919 τροποποιηθέν τήν 31-8-1932 τοΰ Βελγικοΰ Κράτους 

περί δελτίου ταυτότητος.
ζ) Τό Β.Δ. τής 14-8-1933 περί άλλοδαπών τοΰ Βελγικοΰ Κράτους.



6446 Ν. ’Αρχιμανδρίτου

'Η ’Επιτροπή έμελέτησεν έπίσης τον νέον τύπον τοϋ δελτίου ταυτότητος 
των αστυνομικών υπαλλήλων καταρτιζόμενον ήδη ύπό του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
έπί τή βάσει ένος υποδείγματος ’Αμερικανικού.

Το έντυπον τοϋ δελτίου τούτου ένθυλακοΰται πλήρως εντός θήκης έκ διαφανούς 
στερεας ουσίας (ζελατίνης) ήτις φέρεται στερεώς έπικελολλημένη καθ’ δλα τα σημεία. 
'Ο εγκλεισμός ούτος εξασφαλίζει τον δρον τού αδυνάτου της παραποιήσεώς των έπί 
τού εντύπου ενδείξεων ή άλλαγής της φωτογραφίας, διότι ή προς άποκόλλησιν τής 
έκ ζελατίνης θήκης προσπάθεια συνεπιφέρει καί τήν καταστροφήν τού περιεχομένου 
εντύπου.

'Η ’Επιτροπή μετά μελέτην των προαναφερομένων στοιχείων, λαβοΰσα δέ 
ύπ’ δψιν τα δημοσιευθέντα άρθρα ειδικών έπί τού θέματος κατά τάς προτάσεις τών 
μελών αύτής κατέληξεν όμοφώνως εις τά έξης συμπεράσματα:

α) Σκοπός.
Προς βεβαίωσιν τής ταυτότητος τών Ελλήνων υπηκόων, χορηγείται εις ά- 

παντας άρρενας καί θήλεις κατοίκους τής ’Επικράτειας από τής συμπληρώσεως τού 
14ου έτους τής ήλικίας αύτών κατά τά εΐδικώτερον κατωτέρω οριζόμενα, έγγραφον 
αποδεικτικόν τής ταυτότητος έκάστου.

β) Προϋποθέσεις καί Προνόμια.
Τό δελτίον ταυτότητος παρέχει πλήρην άπόδειξιν τής ταυτότητος τού κατόχου 

ένώπιον οίασδήποτε ’Αρχής. Έκδίδεται άπαραιτήτως έπί τή αιτήσει τού ένδιαφερο- 
μένου, ή τών γονέων τού μή συμπληρώσαντος τό 18ον έτος τής ήλικίας του.

'Η αΐτησις συντάσσεται εις τριπλοΰν καί συνυποβάλλεται εις τήν ’Αστυνομι
κήν ’Αρχήν τής μονίμου κατοικίας τού ένδιαφερομένου μετά πιστοποιητικού τοϋ 
Δήμου ένθα φέρεται έγγεγραμμένον τό πρόσωπον. Δύο δέ νόμιμοι καί άξιόπιστοι 
μάρτυρες βεβαιοΰσιν έγγράφως τήν άκρίβειαν τών έν τή αιτήσει στοιχείων.

Διά τάς θήλεις κατοίκους τάς μή έγγεγραμμένας εις τά μητρώα Δήμου ή 
Κοινότητος αρκεί ή βεβαίωσις τών δύο μαρτύρων. 'Έκαστον δελτίον ταυτότητος 
ισχύει έπί μίαν πλήρη δετίαν από τής έκδόσεως μεθ’ ό έκδίδεται νέον έπί τή υποβολή 
τού πρώτου καί τών αυτών δικαιολογητικών. Έ ν περιπτώσει άπωλείας άστυνομικώς 
βεβαιουμένης, έκδίδεται άντίγραφον μόνον παρά τής τό πρώτον έκδοσάσης ’Αρχής.

Ή  μία (πρώτη) τών αιτήσεων χαρτοσημαίνεται διά ποσού έν ώ υπολογί
ζεται καί τό δλον κόστος τής ταυτότητος, ήτοι μία αίτησις δραχμάς 300 καί μία 
άστυνομική βεβαίωσις δραχμάς 2.000 ήτοι έφ’ άπαξ έν συνόλω είς 2.300 δραχμάς 
όσον περίπου θά στοιχίζη είς τό Κράτος ή έργασία αυτή. Τό ούτω είς ειδικόν χώ
ρον τής αίτήσεως έπικολλούμενον χαρτόσημον δέον νά άκυροΰται διά διατρήσεως. 
Αί κάρται αίτήσεως εύρετηριάζονται άλφαβητικώς βάσει τού έπωνύμου καί είς ει
δικόν βιβλίον καταχωροΰνται άριθμητικώς, ϊνα εύχερώς έλέγχηται ό αριθμός τών 
ύπογραφέντων καί άνασυντάσηται ή τυχόν άπωλεσθεΐσα. Ό  ύπογράφων τήν ταυ
τότητα Διοικητής 'Υπηρεσίας προσυπογράφει ταυτοχρόνως καί τάς αιτήσεις είς 
βεβαίωσιν τού έλέγχου ύπ’ αύτοΰ προσωπικώς τών στοιχείων τού ένδιαφερομένου 
καί τήςάκριβείαςτής συνθέσεως τών καθωρισθέντων λοιπών άσφαλιστικών ένδείξεων.

Αί αιτήσεις (κάρται) συντάσσονται μόνον έντός τών γραφείων τής αρμόδιας 
’Αρχής παρ’ υπευθύνου οργάνου αυτής, έγγραμμάτου καί εί δυνατόν καλλιγράφου 
τών στοιχείων τού έπωνύμου έγγραφομένων μόνον διά κεφαλαίων στοιχείων τού 
Ελληνικού άλφαβήτου.

γ) Έ κτύπω σις.
Τό δελτίον ταυτότητος ομοιόσχημου καί ομοιότυπου δι’ άπαντας τούς "Ελλη

νας ύπηκόους άδιακρίτως φύλου καί ήλικίας, έκτυποΰται έπιμελεία τής αρμόδιας 
Κρατικής ’Αρχής καί φέρει αριθμόν, δστις άκολουθεΐ αυξουσαν σειράν δι’ άπαντα 
τον πληθυσμόν τού Κράτους.

'Ο αριθμός οδτος αποτελεί τον άτομικόν έφ’ έξής άριθμόν τοϋ είς δν έχορηγήθη
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το άντίστοιχον δελτίον Έλληνος υπηκόου, διά την πενταετίαν της ισχύος αύτοΰ, 'Ο 
νέος άριθμός τοϋ άπωλεσθέντος δελτίου συσχετίζεται έν τη άρχική αιτήσει μετά του 
τό πρώτον χορηγηθέντος. Αί αιτήσεις άνά τρεις φέρουσι ενα άριθμόν, άντιστοιχοϋντα 
εις έν δελτίον ταυτότητος. Τό δελτίον έκτυποΰται επί χάρτου κατά τό δυνατόν είδικώς 
καί μόνον προς τον σκοπόν αυτόν κατασκευαζόμενον, (ειδικής συνθέσεως διά μετά
ξινων ίνών, έμβλήματος έν υδατογραφήσει καί τίνος καθέτου ή όριζοντίας μετάλλι
νης γραμμής κατά τό υπόδειγμα των χαρτονομισμάτων).

'Η είκών τής επιφάνειας κατά τάς προς συμπλήρωσιν ενδείξεις συντίθενται 
κατά τριπλήν λιθογραφικήν έκτύπτωσιν καί χρωματισμούς.

Προς τούτο δύο . χρωματισμοί συγγενείς καί κατά σύμπλεγμα έκτυπούμενοι 
παρέχουσιν φαινόμενου ιριδισμού, ενώ τό οΰτω άποδιδόμενον σχήμα αποτελεί ασφα
λιστικόν κόσμημα διά σχεδιαγραφήσεως. Εις έ'καστος χρωματισμός έκτυποΰται κε- 
χωρισμένως καί διά του τρίτου άποτυπώνται αί προς συμπλήρωσιν ένδείξεις. Ού
τως έ'χομεν εν βάθος - φόντο - δίχρωμου, συγγενών δέ χρωμάτων μή δυναμένων 
ευκόλως νά άποχωρισθώσι διά τσιγκογραφίας προς άπόδωσιν πλακών άπομιμήσεως.

’Επί τής ούτω έγχρωμου έπιφανείας συμπληρωθείσης διά τής άποτυπώσεως 
τών ένδείξεων κατά τήν κατάταξιν τών χρησίμων στοιχείων καί προσδιορισμού τής 
θέσεως τής φωτογραφίας, έπιπροστίθεται ή άποτύπωσις τοΰ δείκτου τής δεξιάς 
χειρός καί χαράσσεται ή υπογραφή τοΰ δικαιούχου.

8) ’Α σφαλιστικά στοιχεία.
Τό δελτίον ταυτότητος ασφαλίζεται κατά τό ανώτατου δυνατόν δριον άπό τής 

παραποιήσεως διά τής έφαρμογής τών έξής άρχών:
1) Καθιέρωσις ένιαίου τύπου.
2) Ειδική έκτύπωσις υπό τοΰ Κράτους κατά τό σύστημα τοΰ χαρτονομίσματος.
3) Άρίθμησις αύξουσα δι’ άπαντα τά δελτία άπό 1 -8.000.000 καί άντί- 

στοιχος άρίθμησις τών αιτήσεων.
4) 'Υποχρεωτική κατοχή δελτίου άπό τοΰ Μου έτους δι’ άρρενας καί θήλεις.
5) 'Η αϊτησις είς τριπλοΰν έπί χάρτου καρτωνέ (ήμίσκληρος) φέρουσα έντύ- 

πους ένδείξεις.
6) ’Αλφαβητική εύρετηρίασις τών καρτών αίτήσεως ώς έξής:
α) Τής πρώτης ύπό τής έκδοσάσης ’Αρχής.
β) Τής δευτέρας, ύπό τής άμέσως προϊσταμένης Διοικήσεως Χωρ)κής ένθα 

τό κατά τήν διοικητικήν διαίρεσιν μεγαλύτερου άστικόν κέντρου καί
γ ) Τής τρίτης, είς Δ)νσιν Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών ύπό μορφήν γε

νικού κεντρικού αρχείου δι’ άπαντας τούς κατοίκους.
7) Διανομή κατά Διοικήσεις Χωρ )κής καί ’Αστυνομίας τών δελτίων με

τά τών αντιστοίχων είς τριπλοΰν αιτήσεων έπί τή βάσει τοΰ άριθμοΰ τών κατοίκων 
κατά προσέγγισιν, ήτοι :

α) Άπό άριθμόν 1 μέχρι 1.000.000 είς Διεύθυνσιν ’Αθηνών.
• β) Άπό άριθμόν 1.000.001 μέχρι 1.500.000 είς Διεύθυνσιν Πειραιώς, 

γ ) Άπό άριθμόν 1.500.000 μέχρι 2.500.000 είς Δ)νσιν Θεσσαλονίκης καί 
οΰτω καθ’ έξής είς τάς Διοικήσεις Χωροφυλακής.

8) Ή  διανομή οφείλει νά άκολουθήση διαχειριστικόν χαρακτήρα μεσω μιάς 
κεντρικής 'Υπηρεσίας τών ’Αθηνών, ώς τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών '1 - 
πηρεσιών, ήτις θά συγκεντρώση τάς αιτήσεις τοΰ συνόλου.

Τό σύστημα διανομής δέον νά προλαμβάνη πάσαν άπώλειαν ή κακήν χρήσιν 
καί έν πάση στιγμή τό κέντρου νά έχη τήν ένημερότητα έκ τοΰ άριθμοΰ περί τής περιο- 
χής χορηγήσεως τής ταυτότητος. Ακόμη δέ έν περιπτώσει άπωλείας ή καταστροφής 
έξ άνωτέρας βίας μιάς ποσότητος θά δύναται νά γνωρίζη καί νά γνωστοποιή τά κατα 
άριθμόν άκυρα δελτία.

9) Ή  ταυτότης τοΰ μελετηθέντος τύπου συμπληροΰται κατά τάς έντύπους έν-
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δείξεις καί φέρει δι’ έπικολλήσεως φωτογραφίαν 3/4 άσκεποϋς άνευ ρετοΰς κάτωθι 
της οποίας έπί τοϋ αύτοϋ χάρτου άποτυποϋται τδ άποτύπωμα τοϋ δείκτου της δεξιάς 
χειρός τοϋ είκονιζομένου. Έ πί τοϋ αύτοϋ δέ χάρτου τίθεται καί μία υπογραφή τοϋ 
είκονιζομένου.

Συγχρόνως έπί της ταυτότητος εις ειδικούς χώρους άποτυποϋται έκ νέου 6 
δεξιός δείκτης καί τίθεται έτέρα υπογραφή τοϋ αύτοϋ προσώπου.

Προσέτι δύο σφραγίδες άσφαλίζουσι καί προσεπικυροΰσι το γνήσιον της ταυ
τότητος ήτοι μία άνω δεξιά της φωτογραφίας άποτυπωμένη διά μελάνης καί μία 
κάτω άριστερά έ'κγλυφος πιεστική. Έ ν ελλείψει τοϋ δεξιοΰ δείκτου άποτυποϋται εις 
των κατά σειράν της δεξιάς καί έν ελλείψει αύτής της άριστεράς, γενομένης μνείας 
έν τή αιτήσει καί τώ δελτίω μονολεκτικώς.

10) Τό έντυπον της ταυτότητος βιβλιοδετεϊται όμοιοτύπως διά πάνινου περι
βλήματος.

11) Ή  πρώτη διά μελάνης σφραγίς - άνω δεξιά - καταλαμβάνουσα κατά μέρος 
τήν φωτογραφίαν καί κατά μέρος τό έγχρωμον τμήμα τής ταυτότητος δέον νά άπο- 
τυποΰται διά μελάνης τυπογραφικής έλαιώδους άντί τής κοινής ιώδους - λιλά χρώ
ματος.

12) Ή  δευτέρα πιεστική σφραγίς κάτω άριστερά καταλαμβάνουσα μέρος τής 
κάτω γωνίας τοϋ φωτογραφικοϋ χάρτου δέον νά άποτυποϋται καί έπί τοϋ έτέρου 
ήμίσεως τής ταυτότητος.

13) Ή  φωτογραφία έπικολλάται διά κοινής συγκολλητικής ουσίας καί προσα- 
σφαλίζεται διά πόρπης (καψοΰλι) τιθεμένης διά κοινοΰ των ύποδη ματοπο ιών μη
χανήματος εις τό μέσον, μεταξύ φωτογραφίας καί άποτυπώματος εις τρόπον ώστε 
νά συρράπτωνται μηχανικώς τό σώμα τής ταυτότητος καί ή φωτογραφία. Αί πόρ- 
παι δέον νά ώσιν ενός καί άσυνήθους χρωματισμού, φερ’ είπεΐν κυανοΰ, ή κίτρινου, 
άπαραιτήτως δέ ενός σχήματος καί χαρακτηριστικούς μικροΰ.

14) Συνυποβάλλεται υπόδειγμα τοϋ περιγραφομένου δελτίου ταυτότητος καί 
τοϋ τύπου τής έντύπου αίτήσεως.

15) Προβλέπεται ή θέσις τοϋ άριθμοΰ εις τά δύο τμήματα - σελίδας - τοϋ 
δελτίου καίτοι τεχνικώς παρουσιάζει δυσχέρειαν ή έφαρμογή τοϋ μέτρου. ’Επίσης 
αί δύο ύπογραφαί τοϋ είκονιζομένου ύπελογίσθησαν είς χώρους ώστε νά τίθεται ή 
μία είς τό έν τμήμα καί ή έτέρα είς τό έτερον. Τοΰτο δέ ίνα έν περιπτώσει έμφανίσεως 
τής ταυτότητος είς δύο τεμάχια (κοπή είς τό μέσον) διαπιστοϋται άμέσως ή άλή- 
θεια τοϋ ισχυρισμού περί τής αιτίας τής τομής.

ε) Δυσκολίαι παραποιήσεως.
'Η έξ ύπ’ άρχής κατασκευή ενός νόθου δελτίου ταυτότητος καί ή παραποίησις 

ένός γνησίου προασπίζονται καθ’ έκαστον τομέα ώς έξής :
α) Κ α τ α σ κ ε υ ή  ν ό θ ο υ .
Ό  πλαστογράφος εύρίσκεται ενώπιον τών δυσχερειών τής κλοπής ένός γνη

σίου έντύπου καί έν αδυναμία είς τήν διά τής μεθόδου τής τσιγκογραφίας κατα
σκευήν τριών πλακών (μία δι’ έκαστον χρωματισμόν καί κατ’ άντιγραφήν άπό τοϋ 
γνησίου). Έν τή περιπτώσει ταύτη είναι άμφίβολος ή άκρίβεια τών πλακών άπό τής 
πλευράς τοϋ διαχωρισμού καί τών δύο βασικών συγγενών χρωματισμών καί τής άπο- 
δόσεως τών λεπτομερειών τοϋ άσφαλιστικοΰ κοσμήματος.

Έν συνεχεία θέλει προσκόψει είς τάς σφραγίδας, τον τύπον τοϋ άριθμηστήρος 
καί αύτόν τοΰτον τον άριθμόν τής ταυτότητος, όστις θ’ άντιστοιχή εϊς τινα χορηγη- 
θέντα. ’Επίσης ό χάρτης καί ή βιβλιοδέτησις θέλουσι διαφέρει.

Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην άντιμετωπίζεται ή δράσις συγκροτήματος έξ 
ειδικών καί επομένως ομαδική παραγωγή δι’ ήν σοβαρά συμφέροντα καί άνάλογοι 
δαπάναι θέλουσι προσδιορίσει τό ποσοστόν τής επιτυχίας.
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β) Π α ρ α π ο ί η σ ι ς  τ ο υ  γ ν η σ ί ο υ .
’Ενταύθα ό πλαστόγράφος έχει ν’ άντιμετωπίση πλέον σοβαράς, μάλλον άνυ- 

περβλήτους, δυσχερείας διότι ή άλλαγή τοϋ επωνύμου ή άλλου τίνος των έγγραφέν- 
των στοιχείων έπιχειρουμένη διά ξέσεως ή τριβής όσον δήποτε έπιμελώς καί έπιδεξίως 
ένεργουμένη θέλει καταστρέψει τό βάθος τοϋ διπλού χρωματισμού. 'Η δι’ όξέως 
τίνος πλύσις εις τό αυτό θέλει καταλήψει άποτέλεσμα, ώς έκ της εύπαθείας τής δίς 
χρωματισθείσης επιφάνειας τοϋ χάρτου.

Η τοιαύτη προσπάθεια άλλαγής τοϋ έπωνύμου φέρει εις άναγκαίαν προσ
πάθειαν έξαλείψεως της υπογραφής τοϋ πρώτου κατόχου καί έπαναγραφής νέας 
υπογραφής είς τον αύτόν χώρον.

'Η άλλαγή τής φωτογραφίας διατηρουμένων των λοιπών στοιχείων άγει είς 
πλέον σοβαράν δυσχέρειαν διότι ή άποκόλλησις προς έπικόλλησιν νέας προκαλεΐ κατα
στροφήν τοϋ δελτίου εις τό σημείο ν τής άσφαλιστικής πόρπης. Νέα τιθεμένη τοϋ 
αύτοΰ μεγέθους δέν συγκρατεΐται καί ή παρουσία μεγαλυτέρας θέλει έγείρει ύπονοίας. 
Πλήν όμως αύτοΰ ή νέα φωτογραφία θά φέρη εν δακτυλικόν άποτύπωμα δείκτου, 
όπερ δέν θά συμπίπτη προς τό παραπλεύρως άποτυπώμενον καί τοϋ οποίου ή έξάλει- 
ψις δέν είναι δυνατή, άνευ έμφανοΰς βλάβης τοϋ χάρτου.

στ) Τεχνικά ζητήματα.
Παραλλήλως ή έπιτροπή έμελέτησε τό τεχνικόν μέρος τής κατασκευής τών 

κατά τά έν τοΐς προηγουμένοις άναφερομένων δελτίων ταυτότητος άπό άπόψεως χρό
νου, δαπανών καί έργαστηρίων παρεχόντων τήν έγγύησιν τής άρτιας κατασκευής 
καί άσφαλοΰς άριθμοΰ τών έκδοθησομένων σχετικών εντύπων.

Προς τοΰτο προήλθεν είς συνεννοήσεις μέ τήν 'Υπηρεσίαν έκδόσεως χαρτονο
μίσματος τής Τραπέζης Ελλάδος καί έλαβε καί διαβεβαιώσεις τών αρμοδίων έπί 
τοϋ θέματος τεχνικών.

Οΰτω δύναται ή εργασία τής έκτυπώσεως τοϋ δελτίου νά συντελεσθή μετά τής 
άριθμήσεως διά τών αυτών δέ άριθμητήρων τοϋ έν κυκλοφορία χαρτονομίσματος 
εντός χρονικού διαστήματος 65 ημερών δι’ έν σύνολον 6.000.000 έντύπων. Εις τό 
χρονικόν τοΰτο διάστημα περιλαμβάνονται έργασίαι:

α) Σχεδιαγραφήσεως, β) φωτοτυπικής σμικρύνσεως, γ ) μεταφοράς έπί 
τσίγκου, δ) λιθογραφικής άποτυπώσεως τριών πλακών, ε)_διαφυλάξεως, καταμε- 
τρήσεως καί καταστροφής τών κακεκτύπων. Β&'ίί

'Η όλη έργασία θά συντελεσθή καί παρακολουθηθή κατά τό κρατοΰν περί τοϋ χαρ
τονομίσματος σύστημα άσφαλείας. Ip

Άπό τής 27ης ημέρας θά δύναται νά παραλαμβάνη ή άρμοδία 'Υπηρεσία άρτια 
τοιαϋτα έντυπα προς βιβλιοδέτησιν.

'Η έκτύπωσις θά ένεργηθή διά τών αυτών μηχανημάτων ακρίβειας τοϋ χαρτο
νομίσματος δι’ ιδιαιτέρας έπανδρώσεως δύο μηχανών καί πενταώρου προσθέτου κι- 
νήσεως τών ειδικών μηχανημάτων άριθμητήρων.

Τό Έργοστάσιον τοϋ Χολαργοΰ δέν διαθέτει συγκρότημα βιβλιοδετήσεως καί ή 
βιβλιοδέτησις θά έπιζητηθή είς ειδικά έργαστήρια.

Προς ταχυτέραν συμπλήρωσιν τής έργασίας μάλλον θ’ άπαιτηθή ή ταυτό
χρονος κατασκευή τών καλυμμάτων ώστε αμέσως ή πρώτη ποσότης τών έντύπων νά 
τεθή είς τήν διάθεσιν τής 'Υπηρεσίας καί άρχίση ή έπικόλλησις ένώπιον ’Επιτροπής.

'Η άνάγκη τής είς πολλά βιβλιοδετικά έργαστήρια άναθέσεως κατασκευής 
καλυμμάτων προκύπτει ώς έκ τοϋ"μεγάλου άριθμοΰ τών δελτίων καί τοΰ όρου ότι 
έν καλώς λειτουργούν έργαστήριον δέν θά δύναται νά παραδώση πλέον τών 5.000 
ήμερησίως, ότε ή έπικόλλησις 6.000.000 άντιστοιχεΐ προς .1200 ημέρας ήτοι έπί 
τρία έτη καί 15 ήμέρας.

Έμελετήθη ή ΰπερπήδησις τοΰ έμποδίου τούτου διά καταργήσεως τής βιβλιο- 
δετήσεως καί χρησιμοποιήσεως χάρτου παχυτέρου καί άναλόγου άντοχής. "Εν ει-
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δος χάρτου δύο διαφόρων επιφανειών ήτοι τής μιας έκ κατασκευής έπενδεδυμένης 
διά πανιού υφάσματος θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή έφ’ όσον τυχόν θά έξησφαλί- 
ζετο άμέσως ή άπαιτουμένη ποσότης καίτοι παρουσιάζει τά μειονεκτήματα ότι κυλιν- 
δροϋται ευκόλως, δεν έχει ΐκανώς λείαν έσωτερικήν έπιφάνειαν καί θά έχη μετρίαν 
άπόδοσιν ή λιθογραφική έκτύπωσις των χρωμάτων. Έ τ ι δέ μάλλον θά προάγηται ή 
κυλίνδρωσις διά τής έπικολλήσεως τής φωτογραφίας καί τά άκρα, (γωνίαι) θά κα- 
ταστρέφωνται.

Ή  βιβλιοδέτησις έτσω καί αν ή εφαρμογή έκ τής άνάγκης ταύτης άκολουθήση 
προοδευτικόν χαρακτήρα κρίνεται άπαραίτητως, δεδομένης καί τής δετούς ισχύος 
τοϋ δελτίου καθ’ ό διάστημα δέον νά δύναται νά διατηρηθή εις καλήν κατάστασιν καί 
παρά των χωρικών.

Διά τήν εφαρμογήν του συστήματος θά άπαιτηθή ή εκδοσις Β.Δ. όρίζοντος 
τάς προϋποθέσεις χορηγήσεως τοϋ δελτίου, τάς έγγυήσεις περί αότοΰ, τήν υποχρεω
τικήν δι’ άπαντας κατοχήν έντός χρονικών ορίων προοδευτικού κατά περιοχάς χα- 
ρακτήρος, τά προνόμια τοϋ κατόχου, τάς στερήσεις καί ποινάς κατά τοϋ άμελοΰς.

Ειδική δέ λεπτομερής εγκύκλιος θά κατευθύνη τούς καθισταμένους ύποχρέους 
προς έ'κδοσιν δελτίου, διά τήν άκρίβειαν τής εφαρμογής τών προβεπομένων άσφαλι- 
στικών μέτρων.

ζ) Τό δακτυλικόν αποτύπωμα.
Κατά τά έν τοϊς προηγουμένως άναφερόμενα έν βασικόν στοιχεΐον άσφαλείας 

τοϋ προτεινομένου συστήματος δελτίου ταυτότητος, αποτελεί ή τό πρώτον έγκαι- 
νιαζομένη είς τοιαύτην δι’ -ευρύτητα παρουσία ένός δακτυλικού άποτυπώματος.

Ή  πλευρά τής παρεχομένης έκ τοϋ στοιχείου τούτου έγγυήσεως δεν άμφισ- 
βιτεΐται βεβαίως σήμερον παρ’ ούδενός, άλλ’ είναι έπίσης γνωστόν ότι τό πολύ κοι
νόν πολλήν διατηρεί άντιπάθειαν προς μέτρον όπερ τό πρώτον κατά τών έγκληματιών 
έφηρμόσθη καί έπί μακρά έτη έθεωρήθη ή λήψις τοϋ άποτυπώματος ώς πράξις υπο
τιμούσα τον έντιμον. Προϊόντος τού χρόνου ή βαθμιαία έφαρμογή προς ύπόδειξιν τού 
άνεπιλήπτου διά τήν άποφυγήν τών έκ τής συνωνυμίας συγχύσεων εις τήν χορήγησιν 
ένός πιστοποιητικού ήμβλυνε τήν άρχικήν αντιπάθειαν. Είναι δήλον ότι τό κοινόν δέν 
άντιτίθεται εις μέτρα περί ών πείθεται οτι τείνουσιν εις τήν ούσιαστικήν προστασίαν. 
Οΰτω άπό μακροΰ διά τά πιστοποιητικά τής ’Αστυνομίας «ότι δέν διώκεται» άπο- 
δέχεται τήν πλήρη λήψιν τών άποτυπωμάτων του. Είς τά Ναυτικά φυλλάδια τών 
έργατών θαλάσσης έχει προ πολλοΰ καθιερωθή ή λήψις ένός άποτυπώματος τοϋ δε
ξιού δείκτου.

Είς πολλάς άλλ ας χώρας ή λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων είδικώς 
έπί τού θέματος τής ταυτότητος έχει προ πολλών έτών καθιερωθή ώς έν Νοτίω ’Α
μερική καί Αιγύπτιο. Είς τήν ’Αργεντινήν Δημοκρατίαν άπό τού 1916, είς τήν Δη
μοκρατίαν Eguator καί τής Χιλής άπό τού 1924 (Γιώτη Άνακριτική, σελίς 262-263).

Είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας έκδίδεται πιστοποιητικού πολιτών έπιθυμούντων 
όπως ή ταυτότης αύτών στηρίζεται έπί τοϋ όρου τής λήψεως άποτυπωμάτων. Έκτος 
δέ τούτου είς τό άρχεΐον 11,4 τού 'Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (F.B.I.) 
υπάρχει συλλογή άποτυπωμάτων πολιτών οίτινες αύθορμήτως δίδουσι ταϋτα προς τον 
σκοπόν τής διαρκούς άποκαλώψεως τής ταυτότητος αύτών (άρθρον τού κ. Δ/τοΰτής 
F.B.I. Mr. J. Ε. Hoower ( Revue International de Police Criminelle No 3/1947).

'Ο κ. Borel έν τή μελέτη αύτοΰ ύπό τίτλον (έν σύστημα έξακριβώσεως τής 
ταυτότητος) άναφέρει σχετικώς τά έξης :

Μερικοί ισχυρίζονται ότι τό γεγονός τής έφ’ άπαξ είς τήν ζωήν λήψεως τών 
άποτυπωμάτων ύπό μιας έπισήμου Διοικητικής 'Υπηρεσίας τού Κράτους άποτελεΐ 
προσβολήν κατά τής τιμής. Άπαντώμεν ότι ό συλλογισμός αύτός δέν θά ήδύνατο 
νά στηριχθή άφοΰ τό σύστημα τούτο είναι έν τή πραγματικότητι αυτή αΰτη ή έκδή-
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λωσις της προστασίας του άτόμου. 'Η κοινωνία έχει το δικαίωμά να λάβη εν άνώ- 
τατον δριον έγγυήσεως έναντι δλων των άτόμων τά όποια την άποτελοΰσι.

Παρ’ ήμϊν φρονοϋμεν δτι τό μέτρον καταλλήλως καλλιεργούμενον δεν θά συναν- 
τήση σοβαράν τινά άντίδρασιν. Είδικώτερον φρονοϋμεν δτι τήν δλην εργασίαν θά 
διευκόλυνε ή προπαρασκευή τοϋ κοινού, δι1 άνακοινώσεων, άρθρων καί άπό τοΰ Ρα- 
διαφωνικοΰ Στάθμου ομιλιών, περί των προνομίων, τής έφ’ άπαξ άνά δετίαν βραχείας 
άπασχολήσεως των κατοίκων καί της έκ τοϋ νέου δελτίου παρεχομένης προστασίας 
καί διευκολύνσεων κατά τάς ποικίλας σχέσεις καί έπικοινωνίας προς τάς Άρχάς, 'Ι 
δρύματα καί λοιπάς τοΰ κοινοΰ συναλλαγάς.

η) ΟΙ πρόσφυγες.
Διά τήν εφαρμογήν τοϋ προτεινομένου συστήματος δελτίου ταυτότητος αί περι

στάσεις δεν είναι βεβαίως εύνοϊκαί, εΐδικώς ως έκ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ των κατα- 
φυγόντων εις τά μεγάλα ’Αστικά Κέντρα. Ό  άριθμός των προσώπων αυτών δεν 
είναι βεβαίως γνωστός άλλ’ είναι σοβαρός καί αί αίτίαι τής άπομακρύνσεώς των 
έκ τοΰ τόπου τής μονίμου διαμονής ποικίλλουσιν.

Έν προκειμένω ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ή μεταχείρισις τών καταφυγόντων διά 
λόγους προσωπικής αύτών άσφαλείας άπό τών άντεκδικήσεων συμπατριωτών καί 
διαφυγής τής έναντι τών νομίμων ’Αρχών ευθύνης αύτών. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώ
σεις ή τριτοπροσωπεία καί ή προς άπόδειξιν κτήσις ένός άποδεικτικοΰ έγγράφου 
ταυτότητος κρίνεται ύπ’ αύτών ώς βασικόν προστατευτικόν μέσον εις τό όποιον κα- 
καταφεύγουσι βοηθούμενοι ύπό συγγενών καί φίλων μονίμως εγκατεστημένων εις 
τινα πόλιν.

'Η έξακρίβωσις τής άληθοΰς ταυτότητος ένός έγκατεστημένου εις νέαν δια
μονήν άπό τοΰ 1940 καθίσταται έπάναγκες δπως άκολουθήση ιδίαν διαδικασίαν. Κα
τά τήν περίπτωσιν ταύτην μη ύπάρχοντος τρόπου επανόδου αύτών εις τον τόπον 
τής προ τοΰ 1940 διαμονής προς άπόκτησιν δελτίων ταυτότητος καί μη καθιστα- 
μένης έφικτής τής προσκομίσεως τών δικαιολογητικών εγγράφων καταγωγής, 
Δήμου ή Κοινότητος είτε διότι ή περιφέρεια τελεί ύπό Στρατιωτικόν έλεγχον είτε 
διότι πας τις δύναται ν’ άποκτήση έν άπόσπασμα φύλλου μητρώου ένός άλλου παρά 
τής 'Υπηρεσίας 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καί πάλιν δύο νόμιμοι μάρτυρες πρέπει 
νά βεβαιώσωσι τήν ταυτότητα αύτοΰ τοΰ προσώπου.

’Επειδή ή έπαλήθευσις τής τοιαύτης βεβαιώσεως δεν καθίσταται προσωρινώς 
δυνατή καί ό άριθμός τών καταφυγόντων δεν δύναται νά στερηθή τοΰ δελτίου ταυτό
τητος, ή ’Επιτροπή είσηγεΐται τήν κατά παρέκλισιν χορήγησιν δελτίου εις τούς κα- 
ταφυγόντας εις άλλους τόπους πλήν τών τής μονίμου προ τοΰ 1940 διαμονής, ύπό 
τών ρητών περιορισμών τής προσωρινής ισχύος τριών μηνών καί ύπό τήν έγγύησιν 
δύο νομίμων μαρτύρων έχόντων όμως τήν ιδιότητα τοΰ μονίμου δημοσίου ύπαλλήλου 
ύπέρ τήν 1 δετίαν.

Τό προσωρινόν δελτίον θά είναι πανομοιότυπον προς τά οριστικά δετοΰς ισχύος, 
θά χορηγείται μετά συμπλήρωσιν αύτοΰ καί τών αιτήσεων τών αύτών ένδείξεων, θά 
φέρη δι’ ειδικής σφραγίδος τήν ένδειξιν «ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΙΜΗΝΟΝ» καθ’ δ χρονι
κόν διάστημα ή έκδόσασα ’Αρχή θά έπιζητήση τήν έπαλήθευσιν τών δηλωθέντων στοι
χείων έξ οίασδήποτε ’Αρχής. ’Ακόμη δέ καί διά προανακρίσεως ίνα άφ’ ένός μέν 
όριστικώς βεβαιωθή ή ταυτότης ένός προσώπου, άφ’ έτέρου δέ ύποστώσι καί δεούσας 
κυρώσεις όσοι τυχόν έπιπολαίως ή κακοπίστως προέβησαν εις ψευδή δήλωσιν ένώ- 
πιον τών ’Αρχών.

'Η άνανέωσις κατά πρώτον τρίμηνον τυποποιείται ύπό τών αύτών προσω
ρινών δελτίων διά νέας σφραγίδος.

θ) Καταστροφή αχρήστων.
Τό δελτίον ταυτότητος τοϋ θανόντος δέον νά προσάγηται εις τήν ’Αστυνο

μικήν ’Αρχήν έκδόσεως άδειας ταφής προς άκύρωσιν καί ύποβολήν τή Δ.Ε.Υ. διά
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τήν «αντίστοιχον καταστροφήν των λοιπών στοιχείων καί ενημερότητα προς τον αύτόν 
σκοπόν της έκδοσάσης ’Αρχής. Εΐδικώς δέ έν περιπτώσει μή άνευρέσεως τοϋ δελτίου 
ταυτότητος τοϋ θανόντος ή χορηγούσα τήν άδειαν ταφής ’Αρχή οφείλει ν’ άναφέρη 
εις τήν Δ.Ε.Τ. προς πλήρωσιν τοϋ όρου τής συνεχοΰς ένημερότητος.

ι) Τά προτεινόμενα.
'Η ’Επιτροπή διά των προτεινομένων μέτρων καθιεροϊ διαδικασίαν ήτις εν

δεχομένως θέλει κριθή οχληρά είς εποχήν δέ καθ’ ήν οί λαοί καί ή πνευματική ήγε- 
σία των μάλλον Φιλελευθέρων Χωρών θά άπήτη τήν όσον οΐον τε εΰρυτέρανκατάργησιν 
τών έμποδίων κινήσεως τών άτόμων.

’Εν τοσούτω όμως είναι κατάδηλον ότι αΰτη ή πλέον έλευθέρα κίνησις θέλει 
έξασφαλισθή διά τής προσκτήσεως ενός στοιχείου παρ’ έκάστου άτόμου, πείθοντος 
άμέσως πάντας, αΐροντος πάσαν άμφιβολίαν καί καταργοΰντος άμέσως καί τοϋ πλέον 
καχυπόπτου τήν δυσπιστίαν. 'Η ελλειψις τών δισταγμών έκ τής συνωνυμίας διά τής 
πληρότητος τών έν τώ μέλλοντι έκδιδομένων καταδιωκτικών έγγράφων, αυτομάτως 
θ’ άπιαλλάξη τών καταθλιπτικών πολλάκις καθυστερήσεων, τον άθώον.

'Η άτμόσφαιρα πίστεως θά προαγάγη βεβαίως τά πλαίσια τής έλευθέρας κινή- 
σεως τοϋ άτόμου έν τή Ελληνική κοινωνία άλλά ί'να αΰτη κατά τον τομέα τής ταυτό
τητος δημιουργηθή, έχει άνάγκην προϋποθέσεων παρεχουσών τήν προς όλους έγ- 
γύησιν.

Είς ταΰτα ή ’Επιτροπή άποβλέψασα καί έχουσα ύπ’ 0ψει τό πνεΰμα τής σχετι
κής διαταγής, όπως ό νέος τύπος τοϋ δελτίου καταστή άπρόσβλητος άπό τοϋ κινδύ
νου : α } τής έξ ύπαρχής κατασκευής ενός όλοκληρωτικώς νόθου καί β ) τής παραποιή- 
σεως κατά μέρος τοϋ γνησίου, έπεδίωξε τήν προσαρμογήν είς τό θέμα τεχνικής καί 
Διεθνώς άναγνωριζομένης καί τήν Ελληνικήν πραγματικότητα ιδιαιτέρως έξυ- 
πηρετούσης διά τής πλέον δέ ασήμαντου άπασχολήσεως τοϋ άτόμου μόνον άνά 
δετίαν.

Είς τον ύποβαλλόμενον τύπον τής αίτήσεως, είς τριπλοΰν δέ συντασσόμενον 
περιελήφθησαν στοιχεία πλείονα τών τοϋ δελτίου. Τοΰτο δέ ίνα ή τοιαύτη έφ’ ά
παξ περιγραφή τοϋ άτόμου είς τήν ζωήν του, διότι κατά τήν μετά δετίαν άνανέω- 
σιν ούσιαστικώς μόνον ή φωτογραφία θ’ άλλάσση, ώς έκ τών μεταβολών τής ήλικίας 
άποβεϊ κατά τά δεδομένα τής πείρας μεγαλυτέρας ώφελιμότητος.

*Η άναγνώρισις ένός προσώπου καί ή άναζήτησις τοϋ περιβάλλοντος αύτοΰ 
ύπό τών άρμοδίων ’Αρχών θ’ άπαιτή εφ’ έξής βραχύτερον χρόνον. Έν πάση τυχόν 
έξ οίασδήποτε αιτίας καί κακόπιστου ετι, άμφισβητήσει, ή άκριβής καί πάντοτε 
υπέρ τής άληθοΰς άπόψεως λύσις, θά προκύπτη ταχέως καί εύχερώς.

ια) 'Η  έφαρμογή.
’Επί τή προβλεπομένη έγκρίσει τών προταθέντων θ’ άπητεϊτο ή συγκρότησις 

’Επιτροπής πλήρους έξουσιοδοτήσεως εφαρμογής τοϋ συστήματος.
ιβ) Δαπάναι.
Προς παρασκευήν τών άπαιτουμένων έντύπων καί προμήθειαν τών λοιπών 

μέσων έφαρμογής τοϋ προτεινομένου συστήματος θ’ άπαιτηθώσι δαπάναι μή προ- 
βλεπόμεναι βεβαίως σήμερον έκ τοϋ προϋπολογισμοΰ. Τό ζήτημα δύναται νά έπι- 
λυθή έμμέσως καί εύχερώς διά τής άναλήψεως τών δαπανών-όπό τών Ταμείων ’Αλ
ληλοβοήθειας Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας καί κατά τήν αναλογίαν τοϋ ύπ’ έκά- 
στης 'Υπηρεσίας έλεγχομένου άριθμοΰ κατοίκων.

Έ φ ’ ώ συνετάγη ή παροΰσα έκθεσις ήτις καί υπογράφεται σήμερον τήν Πέμ
πτην δην τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου 1947.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (1)

'Υπό τοϋ Καθηγητοΰ της Χημείας
-----------------------------------  Τροφίμων έν τώ  Πανεπιστημίου -----------------------------------

κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Γ Α Λ Α Ν Ο Υ

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ

1. —Ή  ατομ ική  ακτινοβολία ποος άτοστείρω οιν τών τροφίμων.
2. —Ή  ατομ ική  Ακτινοβολία ε ίνα ι ακίνδυνος;
3. —Ή  θέσις τής Χημείας.

** *
1) Ή  ατομική ακτινοβολία προς άποστείρωσιν τώ ν τροφ ίμω ν.
Κατά τά τελευταία έτη πολύς λόγος γίνεται διά την χρησιμοποίησιν τών άτο- 

μικών άκτινοβολιών προς άποστείρωσιν τών τροφίμων. Τό πρόβλημα όμως δεν 
είναι έξ ολοκλήρου νέον διότι άπό τής άνακαλύψεως της ραδιενέργειας, κατά το τέλος 
τοϋ παρελθόντος αΐώνος, διάφοροι έρευνηταί έπεδίωξαν την άποστείρωσιν τών δια
φόρων τροφίμων διά τών νέων άκτινοβολιών, άλλά αί πηγαί της άκτινοβολίας ή σαν 
άσθενεΐς καί τά άποτελέσματα ήσαν άρνητικά.

Τό ζήτημα τοϋτο έσχε μεγάλον ένδιαφέρον μέ την μεγάλην άνάπτυξιν τής 
άτομικής βιομηχανίας, ήτις 
έθεσεν εις την διάθεσιν ή- 
μών πηγάς ραδιενέργειας.
Εις τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας έχουν διατεθή μεγάλα 
ποσά διά την μελέτην τής 
έπιδράσεως τών άκτινοβο- 
λιών έπί τής διατηρήσεως 
τών υποκειμένων εις άλ- 
λοίωσιν τροφίμων. Κατά τό 
έτος 1948 ύφίσταντο έκεϊ 
3 εργαστήρια άσχολούμενα 
μέ τό θέμα τοϋτο, τό 1950 
ηΰξήθησαν ταΰτα εις 10, 
τό 1955 ύφίσταντο πλείο- 
να τών 50 καί σήμερον υ
περβαίνουν τά 100.

Άντιθέτως προς την Τά κονσερβοποιημέυα τρόφιια διατηρούν σήμερον δλην τήν 
κρατοΰσαν άντίληψιν αί άτο- θΡ£ΤΓΠΚΤίυ των ΧωΡ>* νά άλλοιοϋται ή γεϋσ15 των.
μικαί άκτινοβολίαι δέν πρό
κειται νά άνταγωνισθοΰν τήν διά θερμάνσεως άποστείρωσιν. Διά νά άποστειρωθοΰν 
πλήρως τά τρόφιμα, διά νά φονευθοΰν δηλαδή όλα τά περιεχόμενα εις αύτά σπόρια 
τών μικροοργανισμών πρέπει νά χρησιμοποιηθούν τεράστιαι δόσεις άκτινοβολίας 
καί τοιουτοτρόπως ή εργασία αότη καθίσταται οΐκονομικώς άσύμφορος. Διά νά 
φονευθοΰν βακτήρια βάρους ενός μυός άπαιτεΐται άκτινοβολία 5.000 φοράς μεγαλυ- 
τέρα τής άκτινοβολίας ήτις άπαιτεΐται διά νά φονευθή τό τρωκτικόν όπερ έν τούτοις 
άνθίσταται εις τάς άκτινοβολίας τρεις φοράς περισσότερον τοϋ άνθρώπου. "Αν όμως 
αί άτομικαί άκτινοβολίαι δέν ένδείκνυνται διά τήν άπόλυτον άποστείρωσιν, προσφέ-

1. Άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού, «Αιών τοϋ άτόμου», ’Οκτωβρίου 1958.
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ρονται διά την παστερίωσιν. Διά νά έννοήσωμεν την άρχήν της παστεριώσεως πρέπει 
νά έχωμεν ύπ’ οψιν μας δτι εις μίαν ποσότητα μικροβίων τα μάλλον ευαίσθητα είναι 
τά ευρισκόμενα εις τό στάδιον τοϋ πολλαπλασιασμού. Διά νά άποστειρώσωμεν πλή
ρως τό γάλα είς τρόπον ώστε νά μη περιέχη ουδέ ίχνος μικρό βίων πρέπει νά τό θερ- 
μάνωμεν έπί πολλά δεκάλεπτα είς θερμοκρασίαν άνωτέραν των 100°. ’Εάν ή θερμο
κρασία διατηρηθή είς 70° θά φονευθοΰν τά 95% των μικροβίων, τά δέ υπόλοιπα 
5% είναι έφησυχάζοντα μικρόβια άτινα κατά·τρόπον τινά εύρίσκονται είς κατά- 
στασιν ούχί κατάλληλον προς πολλαπλασιασμόν. Τό παστεριωμένον γάλα, όπερ δεν 
έχει τήν γεϋσιν του βρασθέντος γάλακτος, δύναται τοιουτοτρόπως νά δ ιατηρηθή 
επί σημαντικώς μακρότερον χρόνον έν συγκρίσει προς τό νωπόν, μή βρασθέν γάλα.

Δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ή άτομική άκτινοβολία ένδείκνυτα διά τήν παστε- 
ρίωσιν, διότι ούχί μόνον φονεύει εύκόλως τά εύρισκόμεν α είς τό στάδιον τοϋ πολλα
πλασιασμού μικρόβια, αλλά καί δρα άποτελεσματικώς έπί των ολίγων άλλων άπο- 
μενόντων μικροβίων άτινα καθιστά άνίκανα προς πολλαπλασιασμόν έπί άρκετά 
σημαντικόν χρονικόν διάστημα. 'Η τοιαύτη ένέργεια είναι ούτως μεγαλυτέρας διάρ
κειας από τήν κλασσικήν διά θερμάνσεως παστερίωσιν.

’Επί πλέον μεγάλος άριθμός προϊόντων άτινα δεν είναι δυνατόν νά παστεριω
θούν διά θερμάνσεως είς 70° χωρίς νά χάσουν τάς ιδιότητάς των, ως λ.χ. τό κρέας 
καί τά νωπά λαχανικά, δύνανται νά υποβληθούν είς άτομικήν παστερίωσιν. Τά άπο- 
τελέσματα είναι λίαν έντυπωσιακά. Τό κρέας τό όποιον ύπέστη άκτινοβολίαν σχε- 
τικώς άσθενή (100.000 Ραίντγκεν), δηλαδή 25 φοράς όλιγωτέραν της άπαιτουμένης 
διά τήν άποστείρωσιν παραμένει άπολύτως τό ίδιον μέ τό μή ύποστάν άκτινοβολίαν 
κρέας καί όμως δύναται νά διατηρηθή έπί πολλούς μήνας είς τήν κανονικήν θερμο
κρασίαν άρκεΐ νά συσκευασθή έντός στεγανώς κλείοντος σάκκου έκ πλαστικής ύλης. 
'Ομοίως καί τά λαχανικά, είς τά όποια δόσις πέντε ή έξ φοράς μικροτέρα άναστέλλει 
τάς βιολογικάς άλλοιώσεις καί τά διατηρεί έπί πολλάς εβδομάδας άνευ οίασδήποτε 
μειώσεως τής θρεπτικής αύτών αξίας. 'Η διατήρησις αύτη είναι πολύ άνωτέρα καί 
πολύ μακροτέρα τής έπιτυγχανομένης είς ψυχρούς θαλάμους.

Αί λόγω άλλοιώσεων ζημίαι είς τά τρόφιμα κατά τήν μεταφοράν καί τήν 
διατήρησιν άνέρχονται είς τεράστια ποσά. Ή  άτομική άκτινοβολία θά προσφέρη 
είς τον τομέα αύτόν σημαντικήν οικονομίαν. ’Αντί νά συναγωνισθή τάς βιομηχανίας 
διατηρημένων τροφίμων θά έπιτρέψη είς αύτάς τον άνεφοδιασμόν διά προϊόντων καλ- 
λιτέρας ποιότητος. Ή  προσωρινή συντήρησις των τροφίμων καί ή κλασσική κον
σερβοποίησή ήτις έπιτρέπει τήν έπί άπεριόριστον σχεδόν χρόνον έναποθήκευσιν 
αύτών δέν πρέπει νά συγχέωνται.

Είδικώς διά τά γεώμηλα καί κατά δεύτερον λόγον διά τά κρόμμυα ή συντή- 
ρησις δι’ άτομικής άκτινοβολίας άνοίγει έντελώς νέους ορίζοντας. Μεγάλαι ποσότητες 
έκ των προϊόντων αύτών καταστρέφονται λόγω τών έμφανιζομένων κατά τον χει
μώνα έκβλαστήσεων. Ελαφρά έκθεσις αύτών είς άτομικήν άκτινοβολίαν τά προφυ- 
λάσσει άπολύτως έκ τοϋ κινδύνου αύτοΰ.

2) Ή  άτομική ακτινοβολία είναι ακίνδυνος;
Ό  πολύς κόσμος θά διερωτηθή άσφαλώς μήπως τά υφιστάμενα άτομικήν 

άκτινοβολίαν τρόφιμα άποκτοϋν τοξικότητα καί μάλιστα άν ύφίστανται γενικώς 
κίνδυνοι έκ τής ραδιενέργειας.

Κατά τά τελευταία έτη έχουν άναπτυχθή πολλαί σφαλεραί ίδέαι, πιστεύουν 
εύκόλως ότι κάθε τι τό όποιον έκτίθεται είς άκτινοβολίαν καθίσταται ραδιενεργόν 
καί ώς έκ τούτου ύφίσταται κίνδυνος καρκινωμάτων ή λευχαιμίας έκ τής χρησιμο- 
ποιήσεως έστω καί έλαχίστων ποσοτήτων έκ τών προϊόντων αύτών.

'Η πραγματικότης είναι τελείως διάφορος. Τά οργανικά προϊόντα, ώς είναι 
τά διάφορα τρόφιμα άποτελουνται κυρίως έξ άνθρακος, ύδρογόνου, οξυγόνου, άζώ-
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του ώς καί τινων έλαφρών άτόμων, ώς τό νάτριον, τό άσβέστιον καί τό μαγνήσιον. 
Τα άτομα των στοιχείων αυτών είναι λίαν σταθερά καί δεν προσφέρονται εις τήν τε
χνητήν ραδιενέργειαν υπό κανονικάς συνθήκας άκτινοβολίας δι’ ήλεκτρονίων ή άκτί- 
νων γάμμα. Ό  μόνος ενδεχόμενος κίνδυνος ύφίσταται εις μερικά βαρύτερα άτομα 
περιεχόμενα εις έλαχίστας ποσότητας εις τά κρέτα, ώς λ.χ. τά άτομα τοϋ σιδήρου 
ή τοΰ θείου. Προφύλαξις επιτυγχάνεται θετικώς, άφ’ ενός μέν διά της μή χρησιμο- 
ποιήσεως λίαν ισχυρών ακτινοβολιών αίτινες δύνανται νά διασπάσουν τά άτομα, άφ’ 
ετέρου δέ διά της έπιμελοϋς άποφυγής πάσης άφθονίας ούδετερονίων.

Αύτός είναι ό λόγος διά τον όποιον δέν πρέπει εις καμμίαν περίπτωσιν νά είσά- 
γωνται τρόφιμα άπ’ εύθείας έντός ατομικής στήλης. Εις ειδικήν συσκευήν τήν οποίαν 
εσχάτως έ'θεσεν εις εφαρμογήν ό ’Αμερικανικός στρατός διά τήν κατά μεγάλας μάζας 
έπεξεργασίαν τροφίμων χρησιμοποιείται στήλη έμπλουτισμένη διά U235· Τήν στήλην 
ταύτην διατρέχει διάλυμα ΐνδίου. Τά τρόφιμα τοποθετούνται μακράν της στήλης 
έντός κύβου έκ μπετόν όπου κυκλοφορεί τό διάλυμα τοϋ ΐνδίου μετά τήν έξοδόν του 
έκ της στήλης. Τό ϊνδιον οπερ έχει τήν ιδιότητα νά άπορροφα ίσχυρώς τά ούδετερόνια 
καθίσταται ραδιενεργόν καί εκπέμπει τότε άκτϊνας γάμμα. Αυτή ή εντελώς άκίν- 
δυνος άκτινοβολία φονεύει τά περιεχόμενα εις τά τρόφιμα βακτήρια.

Κατά τά τελευταία έ'τη ό ’Αμερικανικός στρατός έδαπάνησε πλέον τών τετρα- 
κοσίων έκατομμυρίων δραχμών διά τήν μελέτην της «άτομικής παστεριώσεως» 
καί τήν κατασκευήν τών άναγκαίων διά τήν έπεξεργασίαν 1.000 τόννων μηνιαίως 
εγκαταστάσεων. Προτού θέσουν τά τοιαϋτα τρόφιμα εις εύρεϊαν κλίμακα προς 
κατανάλωσιν εις τούς ’Αμερικανούς στρατιώτας αί έπιστημονικαί ύπηρεσίαι τοϋ 
στρατού έπειραματίσθησαν έπί 5.000 ποντικών οίτινες διετρέφοντο επί πολλούς 
μήνας άποκλειστικώς διά τροφίμων τά όποια ειχον ύποβληθή εις δόσεις άκτινοβο- 
λιών 5 έως 10 φοράς ΐσχυροτέρας άπό τάς χρησιμοποιουμένας διά τήν παστερίωσιν 
τών τροφίμων τοΰ στρατοΰ.

Μετά τήν οριστικήν άντιμετώπισιν τοΰ έκ τής ραδιενέργειας κινδύνου τίθεται 
τό ζήτημα τής ένδεχομένης χημικής άλλοιώσεως τών τροφίμων. Τό σημεΐον αύτό 
είναι άρκούντως λεπτόν, διότι άρκετά τρόφιμα κατόπιν τής ραδιενεργού έπεξεργασίας 
άποκτοΰν δυσάρεστον γεΰσιν προδίδουσαν μεταβολήν τών χημικών μορίων. Ή  
έξήγησις είναι απλή, δηλαδή αί έφαρμοζόμεναι άκτινοβολίαι κλονίζουν μερικά μόρια 
καί διασπούν ώρισμένους δεσμούς μεταξύ τών άτόμων. Τά τεμάχια τών μορίων ή 
τών άτόμων σχηματίζουν μεταξύ των νέους συνδυασμούς καί δημιουργούνται νέα 
προϊόντα. Τό φαινόμενον τούτο δύναται κατά μεγάλο ποσοστόν νά άνασταλή διά 
καταλλήλου ψύξεως τών τροφίμων προ τής ύποβολής αύτών εις άκτινοβολίαν. Εις 
θερμοκρασίας περί τό μηδέν ή χημική ένέργεια περιορίζεται αΐσθητώς καί εις τάς 
περισσοτέρας περιπτώσεις ή γεΰσις τών τροφίμων εύδεμίαν ύφίσταται μεταβολήν.

Έ ν πάση περιπτώσει συστηματικά πειράματα έπέτρεψαν τήν διαπίστωσιν 
ότι ή άτομική παστερίωσις καταστρέφει τάς βιταμίνας όλιγώτερον, έν συγκρίσει 
προς τήν διά θερμάνσεως παστερίωσιν.

3) Ή θέσις τής χημείας.
Αί άξιοθαύμαστοι πρόοδοι τής χημείας κατά τά τελευταία έτη έσχον σημαν

τικήν έπίδρασιν έπί τοΰ ζητήματος τής διατηρήσεως τών τροφίμων. Είναι πολύ φυ
σικόν ότι ή άνακάλυψις ύλών τόσον δραστικών έναντι τών βακτηρίων, ώς λ.χ. τά 
άντιβιοτικά κλπ. έσχεν μεγάλην έπίδρασιν εις τήν βιομηχανίαν τών κονσερβών. 
Διατί, άρά γε, εις τον άγώνα κατά τής άλλοιώσεως τών τροφίμων νά άποφεύγωμεν 
συστηματικώς τά χημικά μέσα καί νά περιοριζώμεθα άποκλειστικώς εις τούς φυσι
κούς παράγοντας, όπως τό ψύχος, ή θερμότης ή αί άκτινοβολίαι.

Τό ζήτημα τούτο είναι τόσον σημαντικόν ώστε κατά τό τελευταΐον διεθνες 
συνέδριον διά τήν διατήρησιν τών τροφίμων τό όποιον έγινε εις Παρισίους τον πα-
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ρελθόντα ’Ιούλιον το κύριο θέμα συζητήσεως ή το «Αί ξέναι ύλαι εις τά τρόφιμα».
Εις τινας περιπτώσεις ή προσθήκη ελάχιστων ποσοτήτων άπολύτως άβλαβων 

ύλών επιτρέπει τήν διατήρησιν των τροφίμων, άνευ αισθητής μεταβολής τής γεύσεώς 
των. 'Η προσθήκη αδτη υπενθυμίζει έν πολλοΐς τάς παλαιοτέρας μεθόδους διατηρή- 
σεως, ώς λ.χ. τήν άλάτισιν ή κάπνισιν.

Κατά τό ώς άνω είς Παρισίους συνελθόν συνέδριον ό δρ. W. Η. Miller τής 
Ν. Ύόρκης, εξέθεσε τάς Άμερικανικάς μεθόδους έπεξεργασίας των πουλερικών διά 
τήν παράτασιν τής διατηρήσεώς των τή βοήθεια άντιβιοτικών. 'Η γεΰσις των παρα
μένει άμετάβλητος καί διατηρούνται είς τήν συνήθη θερμοκρασίαν έπί δεκαπενθή
μερον. 'Η έπεξεργασία αυτή γίνεται άποκλειστικώς άπό έπιχειρήσεις αΐτινες λαμβά
νουν σχετικήν άδειαν υπό τής Κυβερνήσεως καί παρακολουθοϋνται αύστηρώς. Ειδική 
έπιγραφή έπί τής συσκευασίας άναφέρει τήν τοιαύτην διά άντιβιοτικών έπεξεργα- 
σίαν τών πουλερικών. ’Από 2 1/2 έτών πλέον τών 500 εκατομμυρίων λιβρών που
λερικών κατά τοιούτον τρόπον έπεξειργασμένων κατηναλώθησαν εις τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας.

Είς τό ίδιον συνέδριον ό δρ. J. W. Shewon άνέφερε τά λίαν ένδιαφέροντα 
άποτελέσματα, τά όποια έ'σχε διά τής τοποθετήσεως ιχθύων έντός θαλασσίου ΰδατος 
έμπλουτισμένου δι’ άντιβιοτικών. Ά φ ’ έτέρου ό δρ. G. Lewis άνέφερε τήν διά τής 
χρησιμοποιήσεως τών άντιβιοτικών έπελθοϋσαν έπανάστασιν είς τήν βιομηχανι
κήν έπεξεργασίαν τών φαλαινών. Οδτω μέχρι σήμερον τά άλιευτικά πλοία τά δια- 
θέτοντα είδικάς έγκαταστάσεις κατώρθωναν νά άξιοποιοΰν μόνον τό λίπος τών φα
λαινών (ίχθυέλαιον), ένώ τό κρέας αύτών άλλοιούμενον ταχέως δεν ήτο δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθή παρά μόνον διά τήν παρασκευήν άλεύρου καταλλήλου διά τήν κτη
νοτροφίαν (ίχθυάλευρον) ή ένίοτε άπλώς μόνον ώς λίπασμα. Σήμερον μόλις φονευθοϋν 
αί φάλαιναι είσάγονται είς τήν κοιλότητα τού περιτοναίου άντιβιοτικά καί οΰτω 
έξασφαλίζεται άπόλυτος διατήρησις τού κρέατος, τό όποιον δύναται άριστα νά χρη- 
σιμοποιηθή προς διατροφήν τού άνθρώπου.

Βασικήν άντίρρησιν διατυπώνουν ώρισμένοι κύκλοι ύποστηρίζοντες ότι δεν 
πρέπει νά χρησιμοποιούνται προς διατροφήν τού άνθρώπου τρόφιμα περιέχοντα άντι- 
βιοτικά, διότι έθίζεται ό οργανισμός είς αύτά καί έάν ύπάρξη σοβαρά άνάγκη θερα
πείας δι’ άντιβιοτικών αδτη θά είναι άνέφικτος. 'Η άντίρρησις αδτη βάσιμος κατ’ 
άρχήν δεν εύσταθεΐ καί τούτο διότι άφ’ ένός μέν τά διά τήν ώς άνω έπεξεργασίαν 
χρησιμεύοντα άντιβιοτικά δεν χρησιμοποιούνται καί είς τήν θεραπευτικήν τών 
άνθρώπων, άφ’ έτέρου δέ τά άντιβιοτικά, άσυγκρίτως πλέον ευαίσθητα είς τήν θερ
μότητα άπό τάς βιταμίνας καταστρέφονται κατά τήν μαγείρευσιν. Τό περίεργον 
είναι δτι μερικά τρόφιμα, ιδίως ποτά, περιέχουν φυσικώς άντιβιοτικά τά όποια έξα- 
σφαλίζουν τήν διατήρησιν των, όπως π.χ. ό οίνος. Τά φυσικά ταΰτα άντιβιοτικά 
είναι άρκούντως ισχυρά ώστε νά διατηρήσουν τά κρέατα. Άπό τής άρχαιότητος 
ήδη τοιαΰτα άντιβιοτικά είσάγονται είς τον οργανισμόν τού άνθρώπου χωρίς νά ση- 
μειωθή έμφανής τις διαταραχή.

Είς πολλάς χώρας δεν έχει είσέτι έπιτραπή διοικητικώς ή χρησιμοποίησις 
άντιβιοτικών διά τήν διατήρησιν τών τροφίμων, είναι δέ πράγματι τελείως φυσικόν 
τό νά λαμβάνωνται δλα τά άναγκαϊα προφυλακτικά μέτρα δι’ έν τόσον σημαντικόν 
ζήτημα. Πρέπει δμως νά προσέξωμεν μήπως ή άπαγόρευσις αδτη οδηγήσει είς άντί- 
θετα άποτελέσματα, διότι ή χρησιμοποίησις σημαντικώς ποσοτήτων τροφίμων άτε- 
λώς προστατευομένων άπό τά βακτήρια δύναται νά έ'χη χειρότερα άποτελέσματα έπί 
τής υγείας άπό δ,τι είναι πιθανόν νά προκληθοΰν άπό τά άντιβιοτικά τά χρησι- 
μεύοντα προς διατήρησιν των.

Τά μικρόβια δμως δεν εϊναι οί μόνοι έχθροί τών δυναμένων νά ύποστοϋν άλ- 
λοίωσιν τροφίμων. Οδτω τό όξυγόνον τού άέρος έπιδρα έπί πολλών τροφίμων κατά
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τρόπον πλέον σημαντικόν, αν καί όλιγώτερον εντυπωσιακόν άπό τά βακτήρια. ’Αρκεί 
να κόψωμεν ένα μήλον, ένα αχλάδι ή άκόμη καί μίαν πατάταν διά να άντιληφθώμεν 
άμέσως μέ πόση ταχύτητα βαίνει ή όξείδωσις.

Ή  έπίδρασις τοΰ οξυγόνου εις τάς λιπαράς δλας έχει ώς άποτέλεσμα την άλ- 
λοίωσιν αύτών, ήτις είναι γνωστή ώς τάγγισις. ' Η νήπουσα γεϋσις των οξειδωμένων 
τούτων προϊόντων καθιστά τήν κατανάλωσιν αύτών λίαν δύσκολον φανερώνουσα 
άμέσως τήν άλλοίωσίν των.
Διά πολλά όμως άλλα τρό
φιμα ή έπίδρασις τοΰ οξυ
γόνου δεν είναι τόσον φανε
ρά, εις τρόπον ώστε νά μή 
δυνάμεθα νά καθορίσωμεν 
τον βαθμόν άλλοιώσεώς 
των, δστις δύναται πολλά- 
κις νά είναι τόσον έντονος 
ώστε νά έχη έπέλθη σημαν
τική μείωσις τής θρεπτικής 
αύτών άξίας, τής περιεκτι- 
κότητος αύτών εις βιταμί- 
νας, ώς καί τής βιολογικής 
αύτών άξίας.

'Η χημεία σήμερον 
δύναται νά καταπολεμήση 
τήν έπίδρασιν αύτήν τοΰ 
οξυγόνου. ' Η προσθήκη 
εις έλαχίστας ποσότητας 
τών καλουμένων άντιοξει- 
δωτικών υλών άναστέλλει 
σχεδόν όλοκληρωτικώς τήν 
όξείδωσιν πολλών ειδών 
τροφίμων. Ή  δράσις αΰτη 
άνακαλυφθεΐσα τελείως έμ- Έμβάττπσις τών ττεριεχόντων τά τρόφιμα μεταλλικών'κυλίν- 
πειρικώς εξηγείται σήμε- δρων έντός τής ατομικής δεξαμενής,
ρον εύκόλως, διότι πρόκει
ται περί πραγματικής παγίδος δι’ ώρισμένα μόρια.

Πράγματι τό όξυγόνον δέν δρα άμέσως έπί τών μορίων τά όποια οξειδώνει. 
Τά υποκείμενα εις εύκολον όξείδωσιν τρόφιμα περιέχουν εις έλαχίστας ποσότητας 
(έν μέρος προς πολλά εκατομμύρια) ιδιαίτερα μόρια, τά καλούμενα μεταφορείς 
οξυγόνου, τά όποια είναι τά μόνα ικανά δπως παροχετεύσουν τό όξυγόνον τό όποιον 
ά’πορροφοΰν, εις τά δυνάμενα νά ύποστοϋν άλλοίωσίν μόρια. Οί μεταφορείς οδτοι 
έπανερχόμενοι άκολούθως είς τήν άρχικήν των κατάστασιν προσροφοϋν έν νέον 
άτομον οξυγόνου τό όποιον μεταφέρουν προς όξείδωσιν νέου μορίου κ.ο.κ. Αύτοί 
λοιπόν οί μεταφορείς πρέπει νά εξουδετερωθούν καί ή χημεία σήμερον έχει εύρει 
τον τρόπον τής δεσμεύσεώς των. Τούς προσφέρει έν προϊόν διάφορον τοΰ όξυγόνου, 
διά τό όποιον εκδηλώνουν τήν ιδίαν άπληστίαν. Οΰτω δμως δεσμευόμενοι δέν δύνανται 
πλέον νά μεταφέρουν όξυγόνον καί ή δράσις των έξουδετεροϋται. Αύτή ή ΐδιότης τών 
άντιοξειδωτικών υλών, αίτινες δεσμεύουν τούς μεταφορείς καί τούς εμποδίζουν νά 
έπιδράσουν έπί πολλών έν συνεχείς χιλιάδων άτόμων όξυγόνου έξηγεΐ έπαρκώς καί 
τό γεγονός δτι δύνανται νά ένεργήσουν διά τόσον άπιστεύτως μικρών πολλάκις 
δόσεων.
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Δέν είναι δυνατόν εις τον περιωρισμένον χώρον τοΰ παρόντος άρθρου νά έξετά- 
σωμεν τά προϊόντα εκείνα της χημείας των οποίων εργον είναι ή άναστολή της άλ- 
λοιώσεως των τροφίμων. Τινά έκ τούτων είναι τελείως ειδικά, ώς π.χ. τό άντικρυ- 
πτογαμικόν, διά τής λεπτοτάτης κόνεως του οποίου περιβάλλεται ή έπιφάνεια των 
πορτοκαλιών προ της μεταφοράς των καί τό όποιον έμποδίζει άποτελεσματικώς τήν 
έμφάνισιν τής πράσινης εκείνης ώριμάνσεως ή οποία καταστρέφει έτησίως τεράστιας 
ποσότητας τοΰ προϊόντος. Προ ολίγων άκόμη ετών 15—20% τών μεταφερομένων 
έξ ’Αλγερίας εις Γαλλίαν πορτοκαλιών κατεστρέφοντο έκ τής άλλοιώσεως αυτής. 
Μέ όλίγας έκατοντάδας χιλιογράμμων ενός σχετικώς εύθηνοΰ προϊόντος τής χημικής 
βιομηχανίας έπετεύχθη ούτω ή σωτηρία τοΰ πέμπτου τής παραγωγής τής ’Αλγερίας.

Τό πρόβλημα έπομένως τής χρησιμοποιήσεως μεθόδων διατηρήσεως διά τά 
τρόφιμα έχει τεραστίαν οικονομικήν σημασίαν. 'Η γενίκευσις τών μεθόδων αύτών 
θά έπιτρέψη όρθολογιστικωτέραν άγροτικήν κατανομήν εις τά διάφορα σημεία τοΰ 
πλανήτου μας. Χθες άκόμη ό κανών ήτο ή αύτάρκεια κάθε χωρίου, κάθε περιοχής, 
λόγω τής άνεπαρκείας τών συγκοινωνιακών μέσων καί τοΰ προβλήματος τής διατη- 
ρήσεως τών τροφίμων. Σήμερον καλλιεργούν άκόμη καί διά μίαν μειονότητα προνο
μιούχων καταναλωτών «πρώϊμα» άγροτικά προϊόντα ή μεταφέρουν άεροπορικώς 
εντός ολίγων ώρών, τον Δεκέμβριον, φράουλες άπό τό Άκρωτήριον ή τό Μαρόκον 
εις τήν Ευρώπην. Καί εις τάς δύο αύτάς περιπτώσεις αί τιμαί είναι έξωφρενικαί. 
Ή  πραγματοποίησις τής διατηρήσεως τών τροφίμων εις νωπήν κατάστασιν θά έπι
τρέψη τήν μεταφοράν τών προϊόντων αύτών διά πλοίων άπό τοΰ ένός άκρου τοΰ 
πλανήτου είς τό άλλο καί θά τά καταστήση προσιτά εις τά κοινά βαλάντια. Αύτοί 
οί οικονομικοί συνδυασμοί θά άποτελέσουν άναμφισβητήτως κοινωνικήν πρόοδον.

'Η συντήρησις λοιπόν τών τροφίμων ήτις έπαιξε πρωτεύοντα ρόλον κατά τήν 
άρχήν καί τήν έξέλιξιν τοΰ πολιτισμού έτοιμάζεται καί πάλιν νά προσφέρη πολύ
τιμον βοήθειαν είς τήν άνθρωπίνην πρόοδον.

Σ. ΓΑΛΑΝΟΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Οι έλευδερωταϊ
( ’Αφιερωμένο στούς άγωνιστάς της Κ ύπρου)

Είμαστε νέοι καί δέν γερνάμε, 
οΰτε τον θάνατο ψηφάμε· 
είμαστε φλόγες τήν στιγμή, 
πού πλημμυρίζουν οί καημοί· 
είμαστε τής Ζωής οί γόνοι, 
πού δέν μάς λύγισαν οί πόνοι, 
μά πού μάς έκαναν γρανίτες 
κάποιοι τής νύχτας παρωρίτες· 
είμαστε μείς μέρας παιδιά 
καί μέσ’ τήν μαύρ’ έρημοτοπιά 
μ’ αίμα ποτίζομε τό φώς, 
γιά νάρθ’ ό έλεύθερος Θεός.

Σ . Χανδρής



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρ Ε Τ Ζ Α Ι Ο Ι
• Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ·

-  ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -

---------------------- ‘Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ------------------------

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ (Συνέχεια έκ το ϋ  προηγουμένου)
4. —' Η ληστεία τής Πέτρας ύπό των Ρετζαίων.
5. —Ή  άνάκοισις γ ια  το  έγκλημα καί τα  σφάλματα πού διεπράχθησαν.

** *
4. *Η ληστεία τής Πέτρας ύπό τω ν Ρ ετζαίω ν.
Τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια πέρασαν άπό τότε καί ή ληστεία της Πέτρας 

άπό τή συμμορία των Ρετζαίων μένει ζωηρά χαραγμένη στή μνήμη, γιατί είναι ένα 
άπό τά πιο άποτρόπαια εγκλήματα των ληστών πού συνετάραξε κυριολεκτικά τό 
Πανελλήνιο την έποχή έκείνη.

’Αλλά ας δοϋμε πώς διεπράχθη ή θρασυτάτη καί τόσο αιματηρή αυτή ληστεία, 
πού στοίχισε τή ζωή 8 άνθρώπων καί μεγάλη οικονομική ζημία στήν’Εθνική Τράπεζα.

Βρισκόμαστε στις 13 ’Ιουνίου 1926, ήμέρα Κυριακή. Στις 6 τό πρωί στο 'Υ 
ποκατάστημα ’Εθνικής Τραπέζης Πρεβέζης παρατηρεΐται μιά άσυνήθιστη κίνησις. 
"Ενα έπιβατικό αυτοκίνητο Φίατ, τών επτά θέσεων, πού ειχεν έ'λθει τήν προηγουμένη 
ήμέρα άπό τά ’Ιωάννινα μέ έφθαρμένα χαρτονομίσματα της Τραπέζης, σταμάτησε 
μπροστά στο κτίριο τοϋ 'Υποκαταστήματος. Σέ λίγο κατέβηκε άπ’ αυτό ένας πολί
της, 3 χωροφύλακες καί ένας υπενωμοτάρχης. 'Ο πολίτης αυτός δέν ήταν άλλος άπό 
τον ύποταμία τοϋ 'Υποκαταστήματος αυτοΰ Καρπούζην."Ανοιξε τήν κεντρική πόρτα 
τοϋ κτιρίου καί σέ λίγα λεπτά ξαναγύρισε βαστώντας στά χέρια του δυο μεγάλες 
βαλίτσες. Πίταν οί βαλίτσες πού περιείχαν χρήματα της Τραπέζης, ήτοι 15 ολό
κληρα έκατομμύρια δραχμές! σέ χαρτονομίσματα τής έποχής έκείνης, πού προωρί- 
ζοντο γιά τό 'Υποκατάστημα Ίωαννίνων καί πού μέ τόση άνυπομονησία τό περίμεναν 
οί ένεδρεύοντες λησταί. Τοποθέτησε τις βαλίτσες αύτές μέσα στό αύτοκίνητο κ ι’ 
έπειτα ένα άδειο ξύλινο κιβώτιο πάνω στό αύτοκίνητο καί άφοΰ μπήκαν κι’ οί συνο- 
δεύοντες χωροφύλακες ξεκίνησαν γιά τό ταξίδι τοϋ θανάτου!

Σέ μικρή άπόστασι άπό ’κεΐ σταμάτησαν γιά νά παραλάβουν κι’ άλλους δύο 
υπαλλήλους τής Τραπέζης πού άποτελοΰσαν τήν συνοδεία, τούς : Καλόγηρον, είσπρά- 
κτορα τής Τραπέζης καί Μπόλαν έπιστάτην ανταλλαγής κτημάτων αυτής, καθώς 
καί δύο ιδιώτες, τούς Παπαγεωργίου καί Λαζαρίδην, οί όποιοι έμεναν στά ’Ιωάν
νινα, καί ήσαν στενοί φίλοι τοϋ διευθυντοΰ τοϋ 'Υποκαταστήματος τής Τραπέζης 
Πρεβέζης είχαν δέ έλθει άπό τά ’Ιωάννινα τήν προηγουμένη ήμέρα μέ τό ίδιο αύτο
κίνητο γιά νά τον έπισκεφθοΰν καί γύριζαν στά σπίτια τους. 'Ο οδηγός τοϋ αύτοκι- 
νήτου διεμαρτυρήθη γιά τό μεγάλο άριθμό τών έπιβατών, πού έφθασαν τούς δέκα, 
ένώ τό αύτοκίνητο ήταν 7 θέσεων μετά όμως ύπεχώρησε καί συνέχισε τή διαδρομή 
του.

'Όλα είχαν κανονισθεΐ μέ άπόλυτη εχεμύθεια ( ;)  καί άπ’ τήν άρχή φαινόταν 
ότι τό ταξίδι τους θά ήταν ευχάριστο.'Η ταχύτης τοϋ αύτοκινήτου ήταν μικρή, γιατί 
ό δρόμος βρισκόταν σέ άθλιεστάτη κατάστασι καί δέν μπορούσε ν’ άναπτύξη ταχύ
τητα μεγαλύτερη τών 25 χιλιομέτρων τήν ώρα, υπολόγιζαν δέ ότι τήν άπόστασι μέχρι 
τά ’Ιωάννινα (90 περίπου χιλιόμετρα) θά έκάλυπταν σέ 4 ώρες, άρα στις 11 ή ώρα 
τό πολύ έκτος άπροόπτου... θά έφθαναν στά ’Ιωάννινα, στά όποια δυστυχώς έκτος 
δύο διασωθέντων άπ’ αύτούς, οί ύπόλοιποι δέν έφτασαν π ο τέ !!!
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Σ’ όλη τή διαδρομή τ ’ άστεϊα έδιναν ν ’ έπερναν, κι’ έφταναν σέ σημείο πού νά 
τούς κάνουν νά ξεχνούν τό συνωστισμό,'γιατί δπως άναφέραμε ό ένας ήταν κυριολε
κτικά πάνω στον άλλον μέσα στο αυτοκίνητο. Σέ μιά στιγμή ένας άπό τούς υπαλλή
λους πετάχτηκε καί είπε σκω πτικά :«Έ ! ρέ καί νά ξέρανε τί χρυσάφι κουβαλάμε!». 
Σ’ αύτόν ό ύποταμίας Καρπούζης κάνοντας μιά χαρακτηριστική κίνησι καί έπιδει- 
κνύοντας τό περίστροφο πούχε στή ζώνη του, καί μέ τά όποια σημειωτέον είχαν 
έφωδιασθή δλοι οί συνοδεύοντες τά χρήματα, τού άπήντησε : «Ξεχνάς δτι είμαστε 
» δλοι ώπλισμένοι σάν αστακοί; Μέ τό παραμικρό πού θά συμβή τό λόγο θά έχουν 
» τά ρεβόλβερ».

Ή τοποθεσία όπου διεπράχθη ή ληστεία σημειοΰται διά σταυρού. Τ6 τόξο δείχνει τήν 
κατεύθυνσιν πού πήραν οί λησται μετά τό έγκλημα.
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Βρισκόμαστε τώρα στο 33 περίπου χιλιόμετρο άπό τή Πρέβεζα προς τα ’Ιω
άννινα στη θέσι «Πέτρα» πού βρίσκεται στο σημείο μεταξύ Νικοπόλεως και γεφύρας 
Καλογήρου. 'Η θέσις αυτή πού παρουσιάζει δύο στροφές τοϋ δρόμου, καί μικρή άνω- 
φέρεια είναι πρόσφορη στούς ληστάς γιατί άπό τή μιά πλευρά τοϋ δρόμου υπάρχει 
χαράδρα 200 μέτρων περίπου πού στο βάθος της κυλάει ό ποταμός Λούρος κι’ άπ’ 
τήν άλλη περικλείεται άπό κατάφυτο βουνό, οί πλαγιές τοϋ όποιου είναι τελείως άπό- 
τομες. Σημειωτέον οτι στο ίδιο σημείο άκριβώς, προ 45 ήμερων δηλαδή τήν Μ. 
Παρασκευή τοϋ Πάσχα του 1926, ή συμμορία τοϋ Σίφη-Παπάείχε διαπράξει λη
στεία εις βάρος των επιβατών 5 αύτοκινήτων.

’Έτσι είχαν τά πράγματα μέχρι τοϋ σημείου αύτοΰ.
Ή  ώρα είναι 9 τό πρωί περίπου, όταν 6 οδηγός τοϋ αυτοκινήτου είδε στή 

δεύτερη στροφή τοϋ δρόμου ένα κορμό δένδρου τοποθετημένο κάθετα σ’ αύτόν, 
πράγμα πού τον έ'κανε να έλαττώση τήν ταχύτητα τοϋ αύτοκινήτου. ’Ανασηκώθηκαν 
όλοι άπό τις θέσεις τους καί μέ σφιγμένες τις καρδιές άπό τον τρόμο έρριξαν τά μάτια 
τους προς τό μέρος τοϋ έμποδίου. Οί στιγμές ήσαν κρίσιμες. Μιά ένστικτώδης κί- 
νησις έ'φερε τά χέρια τους στις λαβές των περιστρόφων ένώ οί καρδιές τους μέ τούς 
άλλόκοτους κτύπους προσπαθούσαν νά σπάσουν τά στήθια τους. Δέν είχαν άκόμη 
ξαστερώσει οί σκέψεις τους άπό τή σύγχυσι πού έπεκράτησε όταν μιά ομοβροντία 
πυροβολισμών ξέσχισε τήν ήσυχη άτμόσφαιρα καί άνατάραξε μέ τούς άντίλαλούς 
της τούς γύρω λόγγους καί τά φαράγγια. 'Ηταν τόσο αιφνιδιαστική πού μούδιασε 
όλους τούς έπιβαίνοντας. Οί λησταί είχαν τόσο έπιμελώς σχεδιάσει τήν έπιχείρησι 
κι’ είχαν τόσο καλά κρυφτή καί ταμπουρωθή ώστε δέν έ'διναν κανένα σημείο ζωής.

Οί πρώτες σφαίρες βρήκαν τό αύτοκίνητο στή μηχανή καί τά έλαστικά τών 
τροχών καί τό άκινητοποίησαν, ενώ ταυτοχρόνως άρχισε νά κυλάη προς τά πίσω 
καί νά πέρνη στροφή προς τή χαράδρα άκυβέρνητο, γιατί ό οδηγός του σκοτώθηκε 
μέ τις πρώτες σφαίρες. Τό αύτοκίνητο έτσι άκυβέρνητο σταμάτησε άνάποδα σ’ ένα 
κορμό δένδρου σέ βάθος τριών μέτρων άπό τό δρόμο.

Μόλις οί έπιβαίνοντες συνήλθαν άπό τήν έπίθεσι, άνταπέδωσαν μετά δυσκο
λίας πυροβολισμούς μέσα άπό τ ’ αύτοκίνητο πουταν στο μεταξύ άναποδογυρισμενο. 
Έδόθη όλιγόλεπτος άνισος μάχη μέ άποτέλεσμα τό φόνο δύο χωροφυλάκων, τοϋ 
ύπενωμοτάρχου, τών δύο συνοδών ύπαλλήλων τής Τραπέζης, τοϋ ένός τών πολιτών 
ΓΙαπαγεωργίου καί τό σοβαρό τραυματισμό τοϋ ένός άπό τούς χωροφύλακες και τοϋ 
ένός άπό τούς ύπαλλήλους τής Τραπέζης. 'Ο έτερος τών πολιτών Λαζαρίδης μετά τήν 
πώτη ομοβροντία πήδησε άπό τ ’ αύτοκίνητο καί κρύφτηκε στούς παρακείμενους 
θάμνους, κι’ όταν βρήκε ευκαιρία έτρεξε προς τήν Πρέβεζαν, διαλαθών τής προσοχής 
τών ληστών. Μαζί μ’ αύτόν πήδησε καί ένας χωροφύλαξ τής συνοδείας κι’ άρχισε 
νά πυροβολή κατά τών ληστών. Δέν μπόρεσε όμως ν’ άντισταθή γιά πολύ γιατί οι 
σφαίρες τών κτύπησαν κατάστηθα καί τον έσκότωσαν. Τό πτώμα του βρέθηκε κάτω 
άπό τή γέφυρα πού σημειώνεται μέ σταυρό στήν εικόνα.

Θρήνος επακολούθησε τις σκηνές αύτές καί ή άτμόσφαιρα πλημμύρισε άπό τις 
οϊμωγές τών τραυματιών καί τών άποθνησκόντων. Τό έγκλημα είχε συντελεσθή !... 
Καί έπειτα άπόλυτη ήσυχία ξεχύθηκε... Μιά ήσυχία παγερή πού ή σκηνοθεσία τοϋ 
τόπου, τών σκοτωμένων ανθρώπων, τοϋ άναποδογυρισμένου αύτοκινήτου, που απετε- 
λεσε τό φρικώδη τάφο τών οκτώ άνθρώπων, τήν έκαναν άκόμη πιο παγερή...

"Οταν οί λησταί βεβαιώθηκαν οτι δέν υπάρχει πιάκαμμιά έστία άντιστάσεως, 
κατέβηκαν στο δημόσιο δρόμο καί άφοΰ άποτελείωσαν τον τραυματία υπάλληλο 
τής Τραπέζης, έρριξαν μέ τά πιστόλια τους χαριστικές βολές στά κεφαλια τών υπο
λοίπων, έτσι πού νά είναι βέβαιοι οτι δέν είναι κανείς πιά ζωντανός. Μετά απεσπασαν 
άπό τά νεκρά χέρια τοϋ ύπαλλήλου Καρπούζη τις βαλίτσες μέ τό χρυσό φορτίο και 
έτρεξαν προς τή Πρέβεζα, άκολουθοΰντες τό δημόσιο δρόμο καί μετά μπήκαν στη 
δασώδη περιοχή.
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Λέγεται ότι ό υπάλληλος τραυματίας ίκέτευσε τούς ληστάς νά τον άφίσουν 
νά ζήση καί νά πάρουν τα χρήματα, έκεϊνοι δμως... για νά κάνουν οικονομία στις 
σφαίρες... τον άποκεφάλησαν μ’ ένα γιαταγάνι, ένω τον τραυματία χωροφύλακα, 
πούταν σκεπασμένος άπο τά πτώματα των άλλων καί γεμάτος αίματα, νομίσαντες 
δτι είναι νεκρός τον άφισαν μέ άποτέλεσμα νά βρεθή άργότερα άπο τούς καταφθά- 
σαντας, ημιθανής κάτω άπο τά πτώματα των άλλων καί νά διασωθή.

Τή μιά άπο τις βαλίτσες αύτές άνοιξαν έπί τόπου καί άφήρεσαν τά χρήματα, 
σέ μικρή δέ άπόστασι άπο το σημείο αυτό, στή δασώδη περιοχή κάτω άπο ένα δένδρο, 
οΐ λησταί σταμάτησαν, άνοιξαν^καί τήν άλλη' βαλίτσα μ’ ένα μαχαίρι, πήραν τά χρή-

Τό σχεοιάχραμμα δείχνει το μέρος όπου έγινε ή ληστεία. Διακρίνεται τό αυτοκίνητο στή 
θέσι πού έβλήθη καί στή θέσι πού άνετράπη. (2) Στή δεύτερη στροφή διακρίνεται τό 
Ιμπόδιο. Ό αριθμός 3 δείχνει τό σημείο άπ’ όπου πυροβόλησαν οί λησταί καί ό 1 τήν 
κατεύθυνσιν πού πήραν μετά τό έγκλημα. Ό  σταυρός στή γέφυρα δείχνει τό σημείο όπου 
βρέθηκε σκοτωμένος ό ένας χωροφύλακας. ’Αριστερά στό βάθος ή Μονή Προφήτου Ήλία.

ματα τά όποια καί διένειμαν μεταξύ τους καί συνέχισαν τήν πορεία τους προς τή 
δασώδη περιοχή άφίνοντας, τή βαλίτσα άδεια στο σημείο αύτό.

Άναφέρεται επίσης δτι τήν ώρα της διανομής των χρημάτων τούς είδαν τέσ- 
σαρες χωροφύλακες καί ένας πολίτης άπο άποστάσεως περίπου 400 μέτρων, πού 
πήγαιναν άπο τήν Πρέβεζα προς τά Ιωάννινα μέ άλλο αύτοκίνητο καί πού ώδηγοΰσε 
κατά σύμπτωσι ό άδελφός τοϋ προηγουμένως δολοφονηθέντος όδηγοϋ ύπο των λη
στών καί οί όποιοι άντί νά τούς καταδιώξουν συνέστησαν στον οδηγό ν’ άναπτύξη 
ΐλιγγιώδη ταχύτητα προς τήν Φιλιππιάδα δπου δταν έφτασαν άνέφεραν τά γεγονότα 
καί έζήτησαν ένισχύσεις γιά νά κινηθούν πρός καταδίωξίν τους, έγκαταλείψαντες 
τελείως τον τόπο τού έγκλήματος.

Κατ’ άλλους λέγεται δτι τό δεύτερο αύτοκίνητο συνάντησαν οί λησταί στό δρό
μο καί έτρεξαν στή δασώδη περιοχή άφοϋ έν τω μεταξύ ήπείλησαν μέ τά δπλα τους



Ρετζαΐοι—Ή  ληστεία της Πέτρας 6463

τούς επιβάτες χωροφύλακες καί τον πολίτη, Ισώθηκαν δέ χάρις στην ετοιμότητα 
του όδηγοϋ ό όποιος τό ώδήγησε μέ ΐλιγγιώδη ταχύτητα μακρυά άπό τη βολή των 
ληστών μέχρι τό χάνι της Πέτρας. Άπό ’κεΐ οί δύο άπό τούς χωροφύλακες πήγαν 
μέ αύτοκίνητο στή Φιλιππιάδα για ν’ άναγγείλουν τό έ'γκλημα στις αρχές Ινώ οί 
δύο άλλοι χωροφύλακες μέ τούς ιδιώτες πού βρέθηκαν στο χάνι πήγαν στον τόπο 
του εγκλήματος καί έβγαλαν κάτω άπό τα πτώματα τών άλλων τον τραυματία χω
ροφύλακα.

Στο μεταξύ ό διασωθείς Λαζαρίδης έντρομος καί καταξεσχισμένος άπό τή 
πορεία του μέσα στά δύσβατα τής περιοχής, έφθασε στο πρώτο Σταθμό Χωροφυ
λακής καί άνέφερε τα γεγονότα, τα όποια έν τώ μεταξύ είχαν αναφέρει καί οί άνω- 
τέρω τέσσαρες χωροφύλακες στή Φιλιππιάδα. Ό  διασωθείς δέν μπόρεσε να δώση 
σπουδαίες πληροφορίες για τούς ληστάς, άνέφερε μόνο ότι ή συμμορία ήταν πολυμε
λής καί ότι οί λησταί φορούσαν στρατιωτικά ρούχα καί μιλούσαν σέ γλώσσα πού 
μόλις καταλάβαινε.

’Αμέσως ειδοποιήθηκαν οί ανώτερες ’Αρχές, οί όποιες έφθασαν έπί τόπου καί 
έπελήφθησαν πλέον τού έργου τής άνακαλύψεως τών ληστών τής πρωτοφανούς διά 
τήν έκτασί της φρικιαστικής αύτής τραγωδίας. Τό γεγονός έπροκάλεσε γιά τά τόσα 
αιματηρά άποτελέσματά του άναστάτωσι όλων τών ’Αρχών άφ’ ένός, καί άφ’ έτέρου 
λυπηρά έντύπωσι σ’ όλη τήν Ελλάδα, ιδιαίτερα όμως στήν ’Ήπειρο, γιατί άπετέλεσε 
τήν τραγικώτερη έκδήλωσι τής έλλείψεως πλήρους άσφαλείας στήν περιοχή αυτή.

Τά ’Ιωάννινα τήν άλλη μέρα σέ άτμόσφαιρα βαρυτάτου πένθους κήδευ- 
σε τούς δολοφονηθέντας. Ρίγη συγκινήσεως αλλά καί φόβου παρουσίαζε τό θέαμα όταν 
τά φέρετρα μέ τό μακάβριο περιεχόμενό τους ώδηγοΰντο γιά νά ταφούν σέ νεκρο
ταφείο τής πόλεως. Τό σπουδαιότερο όμως είναι ότι μέσα στούς συνοδεύοντας τούς 
νεκρούς στήν αιώνια κατοικία τους ήταν αύτός πού φρόντισε νά τούς έξασφαλίση 
τήν αιώνια άνάπαυσι... ό ’Ιωάννης Ρέτζος.

5) Ή  άνάκρισις γ ιά  τό έγκλημα καί τά σφάλματα πού διεπράχθησαν.
Ά π ’ τή πρώτη στιγμή βγαίνει τό συμπέρασμα ότι έδώ δούλεψε σχέδιο, άπό- 

φασις, τόλμη, ψυχική δυνατότης καί άριστοτεχνικότης στήν έκτέλεσι πού μόνον 
άνθρωποι πού έχουν κάνει πολλά, άνθρωποι έφωδιασμένοι μέ πείρα καί μέ γνώσεις 
έγκληματικές θά μπορούσαν νά σκεφθοΰν καί νά έκτελέσουν μέ τέτοια έπιτυχία. 
Ά ν  δέν είναι κανείς ληστής, αν δέν έχη ζήσει στο κλαρί, αν δέν ξέρη ότι τό τέλος 
του είναι τό βόλι, δέν μπορεί νά κατεβή στο δημόσιο δρόμο μέρα μεσημέρι καί μάλι
στα ήμέρα Κυριακή πού δέν παρατηρεΐται κίνησις στο σημείο αύτό καί μαζί μέ τή 
ληστεία νά δολοφονήση κατά τρόπο άπεχθή ολόκληρη δεκάδα άνθρώπων. ’Άλλωστε 
ή εκλογή τού μέρους δείχνει πείρα καί γνώσι πού δέν μπορούσαν νά έχουν τυχαίοι 
κακοποιοί.

’Εκείνο όμως πού προξενεί κατάπληξι είναι τό δίκτυο πληροφοριών πού διέ
θεταν, ώστε νά γνωρίζουν τήν άποστολή αύτή, πού τηρήθηκε άπολύτως μυστική 
καί πολλές λεπτομέρειες γιά τήν ώρα, τό ποσό τών χρημάτων καί τά χαρακτηριστικά 
τού αύτοκινήτου, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ δψιν ότι άπό τό ίδιο σημείο προ ολίγου 
είχαν περάσει καί άλλα δυό αυτοκίνητα σχεδόν όμοια μέ τό αύτοκίνητο πού λήστε
ψαν, τά όποια όμως δέν τά έθιξαν.

Ή  άπάντησις δίδεται εύκολα άν σκεφθή κανείς οτι οί Ρετζαΐοι άμνηστευμέ- 
νοι ήδη άπό διετίας, ζοΰσαν στά ’Ιωάννινα ώς έντιμοι πολίτες καί διατηρούσαν σχέ
σεις μέ τήν καλύτερη κοινωνία τών Ίωαννίνων ήσαν δέ σέ θέσι νά έχουν πληροφο
ρίες γιά παρόμοιες περιπτώσεις. Δέν υπήρχε λοιπόν άμφιβολία ότι λησταί γνωστοί 
καί δρώντες στή περιοχή αυτή είχαν διαπράξει τό έγκλημα. Καί προς τήν κατεύθυνσι 
αύτή έστράφησαν οί ενέργειες τών καταδιωκτικών άρχών.

Δύναμις Στρατού καί Χωροφυλακής άπέκλεισε όλη τήν περιοχή καί άρχισε 
τήν εντατική καταδίωξι τών ληστών. Κατά τή διάρκεια αύτής έδόθησαν μάχες μέ
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συμμορίες ληστών καί σκοτώθηκαν άρκετοί λήσταρχοι καί λησταί, πλήν όμως άπό 
τις σχετικές έ'ρευνες διεπιστώθη δτι οί συμμορίες αυτές δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ 
τή ληστεία τής Πέτρας.

Κατόπιν αύτοΰ άρχισαν ομαδικές συλλήψεις καί κατά δεκάδες οί πολίτες των 
γύρω χωριών ώδηγήθηκαν στο πλησίον της Πέτρας χωριό Λοΰρο καί άνεκρίνοντο 
επί ΙΟήμερο συνεχώς άνευ (αποτελέσματος. Κατά τις άνακρίσεις αυτές όπως άναφέ- 
ρεται έχρησιμοποιήθησαν μέσα βίας κατά τών άνακρινομένων γιά την άπόσπασι πληρο
φοριών, τά όποια προκάλεσαν τότε την οργή τών ’Αρχών καί του τύπου. Οί χωρικοί 
δέν εννοούσαν νά καταθέσουν έστω καί αν έγνώριζαν, γιατί έφοβοΰντο τά άντίποινα 
τών ληστών, τών οποίων οί διαταγές είχαν ίσχύν καί μετά τον θάνατόν των. Περί 
αύτοΰ δέ είχαν πικρά πείρα.

Προς τον τομέα λοιπόν συγκεντρώσεως πληροφοριών άπό τούς χωρικούς καί 
άποσπάσεως ομολογίας άπό τούς ύποπτους έστράφη ή άνάκρισις παραλείψασα νά 
ένεργήση λεπτομερή καί προσεκτική αυτοψία στον τόπο του έγκλήματος, νά συγκεν- 
τρώση τά υπάρχοντα ίχνη καί άλλα στοιχεία, πού ήσαν μάλιστα πολλά, τά όποια 
άν έξετάζοντο μέ προσοχή άπό τούς αρμοδίους, θά ώδηγοϋσαν άσφαλώς στή σύντομη 
άνακάλυψι τών ενόχων.

Παραθέτουμε κατωτέρω άπόσπασμα του βιβλίου «Ή  Δακτυλοσοπία» τοϋ κ. 
Ν. Παπαδημητρίου, σελ. 151 πού άναφέρεται στή ληστεία τής Πέτρας.

«Δυστυχώς ή κατάπληξις έκ του μεγέθους καί τοΰ πρωτοφανούς τοϋ άδική- 
» ματος, ή έ'λλειψις μιας ένιαίας κατευθύνσεως προς έξιχνίασιν τοϋ άδικήματος 
» εν συνδυασμώ προς τήν άδαημοσύνην τών πρώτων έπιληφθέντων τής ύποθέσεως 
» άνακριτικών υπαλλήλων καί τάς σπασμωδικάς ένεργείας τών ’Αστυνομικών καί 
» Άνακριτικών ’Αρχών, συνετέλεσαν ώστε, έν άδίκημα, όπερ εις χεΐρας έπιδεξίων 
» άνακριτικών υπαλλήλων έπικουρουμένων ύπό τής Τεχνικής ’Αστυνομικής Ύπη- 
» ρεσίας, ήδύνατο νά έξιχνιασθή άκόμη καί έντός 24 ωρών λόγω τοϋ πλήθους τών 
» ιχνών καί λοιπών πειστηρίων, άτινα είχον άφίσει άσφαλώς εις τόν τόπον τοΰ άδι- 
» κήματος οί δράσται καί τοΰ περιωρισμένου άριθμοΰ τών ύποπτων τελέσεως αύτοΰ, 
» νά συσκοτισθή έπί τοσοΰτον ώστε επί μήνας νά έμφανίζωνται αί Άρχαί παρα- 
» παίουσαι κατά τρόπον άπογοητευτικόν.

« ’Ακόμη καί σήμερον μετά τήν πάροδον τόσων ετών καί τήν καταδίκην καί 
«θανατικήν έκτέλεσιν τινών έκ τών αύτουργών (άμέσων καί ήθικών), δέν δύναται 
» νά ύποστηριχθή άνενδοιάστως, άν άπαντες οί δράσται ήχθησαν εις τό έδώλιον 
» τοΰ κατηγορουμένου καί δέν διέφυγον τινές έξ αυτών, ούδέ άν πάντες οί καταδικα- 
» σθέντες ήσαν πράγματι ένοχοι ή ήσαν ένοχοι εις όσον βαθμόν έκρίθησαν ύπό τοΰ 
» δικάσαντος Δικαστηρίου. Τοΰτο ύπήρξεν, επαναλαμβάνω, άποτέλεσμα τό μέν τής 
» άκολουθηθείσης εσφαλμένης τακτικής, καθ’ ήν τό ολον άνακριτικόν οικοδόμημα 
» επεχειρήθη νά βασισθή έπί τοΰ, κατά τήν σύγχρονον έπιστημονικήν άντίληψιν, 
«μάλλον άσταθοΰς καί άμφιβόλου χρησιμότητος άποδεικτικοΰ μέσου, τής μαρτυ- 
» ρίας, τό δέ εις σειράν σφαλμάτων τών καταδιωκτικών ’Αρχών, αΐτινες άπό τών 4 
» χωροφυλάκων, οίτινες πρώτοι άντελήφθησαν τό άδίκημα, μέχρι τοΰ άνωτάτου 
» επόπτου έπί τής έξιχνιάσεως τοΰ έν λόγω άδικήματος, ούδεμίαν έ'λαβον μέριμναν, 
» ού μόνον διά τήν διατήρηση/ άνεπάφου τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος, τήν περισυλλο- 
« γην τών πειστηρίων καί έξασφάλισιν τών παντοειδών ιχνών τοΰ έγκλήματος, 
» άλλά καί δι’ αυτήν άκόμη τήν διαφύλαξιν τών έλαχίστων άνευρεθέντων ιχνών καί 
« πειστηρίων, τινά τών οποίων ή κατεστράφησαν ύπό τών ιδίων έπιληφθέντων ή 
» εςηφανίσθησαν ολως μυστηριωδώς, λόγω μή έπαρκοΰς φρουρήσεώς των.

«Οΰτως ό μεταβάς μετά τών πρώτιον άξιωματικών τής Χωροφυλακής Είρη- 
» νοδίκης Φιλιππιάδος εις τόν τόπον τοΰ άδικήματος καί συντάξας τήν έκθεσιν 
» αύτοψίας, δέν ήδυνήθη νά διακρίνη έκ τών ιχνών ούδέ μνημονεύει συνεπώς εις τήν
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» έκθεσίν του, άλλο τι άπό εν κιβώτιον κενόν, οπερ οί δράσται διέρρηξαν διά μα- 
» χαίρας καί τον κορμόν τοΰ δένδρου, δι' οΰ έφράσσετο ή οδός. "Οτε δέ εις άπόστασιν 
» 300 μέτρων άπό τοΰ τόπου τοΰ αδικήματος άνευρέθη έσχισμένη μία έκ των βαλι- 
» τσών της χρηματαποστολής, άντί να έξασφαλίση ταύτην, την έξετάζουν έκ περι- 
» εργείας, όχι μόνον ό ίδιος καί οί λοιποί Κρατικοί λειτουργοί, άλλα καί οί περίεργοι 
» άκόμη, οίτινες μάλιστα, ίνα μη ρυπανθώσι έκ των επ’ αύτής αιμάτων έκαθάρισαν 
» την έπιφάνειαν αύτής έπιμελώς δι’ εφημερίδων καί χόρτων, καταστρέψαντες οΰτω 
» τά έπ’ αύτής ευρισκόμενα ίσως ίχνη.

«Περί άναζητήσεως άποτυπωμάτων ποδών εκεί πέριξ, περί έξασφαλίσεως 
» τοΰ αύτοκινήτου, ίνα έξακριβωθή, αν ύπάρχωσι επ’ αύτοΰ δακτυλικά άποτυπώ- 
» ματα, άτινα ήτο άδύνατον νά μή ύπήρχον, άφ’ ού οί λησταί εντός τοΰ αύτοκινήτου 
» άπετελείωσαν τούς έπιβάτας διά πιστολίων, άπέσυραν δέ έκ τοΰ εσωτερικού του 
» καί τάς άρκετά βαρείας βαλίτσας των χρηματαποστολών, περί άναζητήσεως των 
» καλύκων, οίτινες άσφαλώς θά εύρίσκοντο εις τον τόπον τοΰ άδικήματος, άφ’ ού 
» έκαστος έκ των ληστών έπυροβόλησεν πλέον ή άπαξ δι’ επαναληπτικού όπλου, 
» ούδείς παρ’ ούδενος έγένετο λόγος.

«Τό άποτέλεσμα ήτο νά έξαρτηθή τό παν, είτε άπό την άλάνθαστον μέθοδον 
» (! ) ,  τό άνηλεές δηλαδή μαστίγωμα καί τάς κακώσεις παντός προσώπου, δπερ 
» κατά τήν κρίσιν τών καταδιωκτικών άρχών έγνώριζεν ή ήδύνατο νά γνωρίζη τι 
«περ ί τών δραστών, είτε άπό τάς πληροφορίας πληροφοριοδοτών (! ) ,  παλαιών ως 
» επί τό πλείστον εγκληματιών, οίτινες πολλάκις παρεΐχον σκοπίμως καί όποβολι- 
» μιαίας πληροφορίας πρός παραπλάνησίν των. Άκόμη, καί οί μετέπειτα άποκαλυ- 
» φθέντες, ως ηθικοί αύτουργοί τής ληστείας καί καταδικασθέντες εις θάνατον 
» λησταί άδελφοί Εύθύμιος καί ’Ιωάννης Ρέτζος, εϊχον χρησιμοποιηθή κατά τας 
» πρώτας ημέρας πρός παροχήν πληροφοριών ύπό τοΰ έ'χοντος τήν γενικήν έπο- 
» τείαν έπί τών οργάνων τής Χωροφυλακής Συνταγματάρχου Γ. Οΰτω ήδυνήθησαν 
» ούτοι, έκτος τής παραπλανήσεως τών ’Αρχών, νά παρακολουθώσι καί τάς ένεργειας 
» των, νά καθιστώσιν ένημέρους τούς συνενόχους των καί νά νά έξαφανισθώσι την 
» στιγμήν, καθ’ ήν μετά μακράς άμφιταλαντεύσεις, ή Δικαιοσύνη, διά τής έκδόσεως 
» ενταλμάτων συλλήψεως, ήτοιμάζετο έπί τέλους νά θέση χείρα έπ’ αύτών. Συνε- 
» πεία τούτου ή σύλληψίς των έπετεύχθη εις τό έξωτερικόν μόνον μετά έτη καί άφοΰ 
» τό Κράτος υπεβλήθη εις σημαντικάς έν τώ μεταξύ δαπάνας. Τό θλιβερώτερον 
» είναι, ότι συνεπεία τής τοιαύτης συγχύσεως τών άρμοδίων ’Αρχών, προεφυλακι- 
» σθησαν πολλοί, οί περισσότεροι τών οποίων μετά πάροδον μηνών άπεδείχθησαν 
» άθώοι, ένώ έξ άντιθέτου άπηλλάγησαν διά Βουλεύματος άλλοι, οί όποιοι εκ τών 
» υστέρων άπεδείχθησαν ένοχοι. Βάσει άνεπισήμου δέ τίνος καταθέσεως, (μιας ανα- 
» κοινώσεως εις τρίτα πρόσωπα σύνεργού τοΰ έγκλήματος) έπιδιώκοντος τήν παρα- 
» πλάνησιν τών Άρχών διετάχθη ή προφυλάκισις άξιωματικών τής Χωροφυλακής 
» καί τοΰ Πεζικού, έκ τών έντεταλμένων μάλιστα διά τήν έξιχνίασιν τοΰ άδική- 
» ματος. Τοιουτοτρόπως ή άνάκρισις, έν μέσω τοιαύτης άτμοσφαίρας κεκορεσμένης 
» έκ τής άμοιβαίας καχυποψίας τών κρατικών λειτουργών έκτρεφομένης έκ τών 
» υποβολιμαίων εισηγήσεων τών αύτουργών τής ληστείας, παρέπαιεν μέσα εις 
» σκότος ψηλαφητόν άναζητοΰσα τον μίτον, όστις θά έξήγεν αύτήν έκ τοΰ λαβυ- 
» ρίνθου, εις δν περιεπλανάτο, ίνα άτενίση μίαν άκτΐνα φωτός.

«Έ νώ ή κοινή γνώμη έβόα καί κατωνόμαζε τούς δράστας, ή άνάκρισις ευρι- 
» σκέτο έν άδυναμία νά άποδείξη τοΰτο.

«Γενναται όμως τό έρώτημα: ΤΗτο δυνατόν άλλως γενέσθαι; δηλαδή ή Δίκαιο
υ σύνη άνευ περιστροφών, εύθέως καί άμέσως νά θέση χείραν έπί τών πραγματικών 
» δραστών, χωρίς νά συμβώσιν όσα συνέβησαν καί χωρίς νά καταβληθώσι τοσοι 
» κόποι καί μόχθοι ύπό τών άναλαβόντων τήν έξιχνίασιν τοΰ προκειμένου εγκλη-
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» ματος άνακριτικών καί άστυνομικών υπαλλήλων, άνευ των υπέρογκων εις βάρος 
» του προϋπολογισμού τοϋ Κράτους δαπανηθέντων εξόδων καί χωρίς νά προπηλα- 
» κισθώσι καί προφυλακισθώσι δεκάδες δλως τελείως άθώων άνθρώπων; Κατά τήν 
» γνήμην μας άναμφισβητήτως ναί. ’Ήρκει προς τοϋτο νά έλαμβάνοντο, ώς έδει, 
» μέτρα προς διατήρησιν τοϋ τόπου τοϋ αδικήματος άνεπάφου καί εάν μεταξύ των 
» πρώτων ειδοποιείτο ή Τεχνική ’Αστυνομία διά τήν άμεσον άποστολήν έπί τόπου 
» ειδικού υπαλλήλου, τοϋ οποίου ή συμβολή εις τήν προκειμένην περίπτωσιν θά 
» ήτο κεραυνοβόλως άποτελεσματική».

Σχετικώς ό τότε Εΐσαγγελεύς στήν πρότασί του προς το Συμβούλιο των Πλημ- 
μελειοδικών λέγει μεταξύ των άλλων καί τά έξης:

«'Η δεκάτη τρίτη (13) ’Ιουνίου 1926, τήν μελανωτέραν άνέγραψε σελίδα των 
)) έγκληματολογικών χρονικών της ’Ηπείρου. Φρικώδης όσον καί άποτροπαία 
» εϊδησις άστραπιαίως κυκλοφορήσασα έν Ίωαννίνοις ώς σφοδρά καταιγίς έχείμασε 
» τάς ψυχάς πάντων. Καί ή εϊδησις περιωρίζετο εις το ότι ή λησταί προσέβαλον το 
» έκ Πρεβέζης μεταφέρον χρηματαποστολήν αύτοκίνητον, έφόνευσαν τούς έν αύτω 
» καί άφήρεσαν τά μεταφερόμενα εκατομμύρια.

«Τηλικοΰτος ύπήρξεν ό σάλος έκ τοϋ μεγέθους της συμφοράς, τοϋ άριθμοΰ 
» των θυμάτων καί της θηριωδίας των δραστών, ώστε ούδείς ήδυνήθη νά μεταρ- 
» σιωθή καί έξ αύτών έτι τών κρατικών οργάνων, εις το άνώτερον έπίπεδον της 
» ψύχραιμου λογικής καί έμφρόνου ένεργείας.

« ’Αταξία διεδέχθη τήν εϊδησιν καί σπασμωδικαί κινήσεις.
«Αί Άρχαί πάσαι σχεδόν σπεύδουσι εις τον τόπον της πράξεως καί θεώνται 

» τά δύσμοιρα θύματα, ούδείς όμως ούδέ πόρρωθεν σκέπτεται τούς Ρετζαίους.
«Τήν εσπέραν της ήμέρας Κυριακής κομίζοντες τά θύματα καί το φρικώδες 

» θέαμα τών κρεουργημένων άθώων υπάρξεων άντί νά άφυπνίση, έκ τοϋ λιθάργου 
» τάς άπνους ψυχάς τών δυναμένων νά γνωρίζωσι, όπως προσέλθωσι καί έπιβοηθή- 
» σωσι το έ'ργον τής Δικαιοσύνης, παραλύει δλας αύτάς. Καί ό τρόμος τής έκδικήσεως 
» τών Ρετζαίων ώς μελανόν άπλοΰται φάσμα προ τών οφθαλμών των έπισύων τάς 
» αίματοβαφεΐς χεΐρας τών άποτροπαίων κακούργων καί σφραγίζουσιν έρμητικώς 
» τό στόμα αύτών....

«Το κιβώτιον, (έπρόκειτο περί ένός κιβωτίου κενοϋ ευρισκομένου άνωθεν 
» τοϋ αύτοκινήτου καί έντός τοϋ οποίου μετεφέρθησαν τά έφθαρμένα νομίσματα 
» εις Πρέβεζαν τήν προηγουμένην), άνευρέθη μετά τήν πράξιν πλησίον τοϋ άνατρα- 
» πέντος αύτοκινήτου διερρηγμένον καί διάτρητον είς δύο σημεία έκ βλημάτων 
» πολεμικοΰ όπλου. Άντελήφθημεν δέ τοϋτο καί ήμεΐς καί ό ’Ανακριτής, μεθ’ ου 
» μετέβημεν αύθημερον εις τον τόπον τής πράξεως καί συνεστήσαμεν τήν διαφύ- 
» λαξιν αύτοΰ.ώς πειστηρίου, άλλ’ άτυχώς έκ πλημμελοΰς φρουρήσεως άπωλέσθη.

«Εύθύς άπό τών πρώτων άνακρίσεων διεπιστώθη άδιασείστως, ότι το έγκλημα 
)) εϊχεν όργανωθή παρ’ ατόμων κατ’ έξοχήν εύφυών καί έμπειρων, μελετηθέν μετά 
» δεξιοτεχνίας καί προβλέψεως καί τών έλαχίστων λεπτομερειών, μέ άποκλειστικύν 
«σκοπόν ίνα άρπάσωσι τήν βαρύτιμον λείαν τών 15 εκατομμυρίων δραχμών, συγχρό- 
» νως δέ έκτελέσωσιν έσκεμμένως άνθρωποκτονίαν κατά πάντων τών έπιβαινόντων 
» τοϋ αύτοκινήτου, όπως ούδείς άπομείνη ζών καί μαρτυρήση τι περί τής πράξεως 
» καί τών δραστών....

«Πρώτος εις τον τόπον τής πράξεως φθάνει ό Είρηνοδίκης καί συντάσσει 
» έ'κθεσιν αύτοψίας, έν ή άναγράφεται καί ή ΰπαρξις τοϋ φαιοΰ κιβωτίου καί τοϋ 
» ξύλου, δπερ είχε τεθή έπί τής όδοΰ.

« ’Αλλά καί τό ξύλον τοϋτο, ένεκεν πλημμελοΰς φρουρήσεως άπώλλυται.
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» Έξηκριβώθη οτι προ μικρού εϊχεν άποκοπή, καί τούτο τό καταθέτει ό μάλλον 
» ειδικός περί τούτου τεχνίτης ναυπηγός Κωσταριόλας.

«Έ κ της γενομένης άναζητήσεως των ιχνών των ληστών, άνακαλύπτεται 
» κάτωθι μιας έλαίας εις άπόστασιν 300 περίπου μέτρων άπό του τόπου της πρά- 
» ξεως ή έτέρα τών βαλιτσών, εις ήν τά χαρτονομίσματα, έσχισμένη διά μαχαίρας 
» καί πλησίον αύτής τεμάχια άρτου λευκού καί μέλανος.

«Ά τυχώς οί εΰρόντες τό σπουδαιότερου πειστήριου, τό λαμβάνουσι διαδοχικώς 
» πλεΐστοι όσοι διά τών χειρών των καί άποκαθαίρουσιν αυτό διά χαρτιών καί χόρ- 
)) των άπό τών αιμάτων, οΰτω δέ καθίσταται άδύνατον ή άνεύρεσις δακτυλικών άπο- 
» τυπωμάτων τών δραστών.

«'Η άνάκρισις ήδη άρχεται τού δυσχερεστάτου αύτης έργου, παρεμβαίνουσι 
» μύριοι όσοι άναρμόδιοι καί άντί ώφελείας ζημίαν μάλλον παρέχουσιν.

«'Υπηρξεν άτυχώς καί άτομική καί ομαδική φιλοτιμία τις πρώτος θά άνε- 
» κάλυπτε τούς δράστας καί έν τη θέρμη της σπουδής ύπερωράθησαν γεγονότα τινά 
» δυνάμενα εύθύς άμέσως νά καθωρίσωσιν τήν πορείαν τής άνακρίσεως. 'Η φιλοτι- 
» μία καί ή σπουδή έθέρμανε τοσοΰτον τούς πάντας, ώστε δεν κατέστη εφικτόν να 
» έπικρατήση ή ψύχραιμος καί λογική βάσανος ενός έκάστου πραγματικού γε- 
» γονότος....

«Αί ένέργειαι τού άφιχθέντος έπίτηδες Συνταγματάρχου Γ. άτυχεΐς και 
» βίαιοι, συντελούσιν ΐνα μή τολμώσι καί οί γνωρίζοντες γεγονότα τινά να κατα- 
» θέσωσι ταΰτα καθ’ ότι ό παρακολουθών τον Γ. ύπ. Μ. καί αυτός ό Γ. δέρουσι τους 
» μάρτυρας, ίνα άποκαλύψωσιν δλην δήθεν τήν άλήθειαν, ένώ ό,τι έγνώριζον το κα- 
» τέθετον...

«Δέρεται μέχρις αίματώσεως ό εις τών άδελφών Κ. καί διά λακτισμών καταρ- 
» ρίπτεται έκ τών κλιμάκων τού οικήματος, ένθα έλάμβανον χώραν τά βασανιστήρια 
» τού μεσαίωνος καί όμως, ώς μή γνωρίζων ούδέν, ούδέν καταθέτει.

«Βασανίζονται κατά τρόπον έμποιοΰντα τήν φρίσκην οί υπάλληλοι τής μονής 
» Προφήτου Ήλιοΰ, δεθέντες έκ τών σφυρών καί άναρτηθέντες εις τι υπόγειόν 
» τής Μονής» ................................................................................................................................

Αύτά γράφει ό κ. Είσαγγελεύς.
Ά π ’ όλα όσα γράφουμε δεν έχουμε τήν διάθεσι νά κατηγορήσουμε κανένα, 

διότι ούτε καί ήμών οΰτε καί τού άνά χεΐρας έντύπου είναι αυτός ό σκοπός. Στο 
προηγούμενο τεύχος ύποσχεθήκαμε στους αναγνώστες ότι θά δώσουμε άληθινες 
πληροφορίες. Κύριος σκοπός όπως άναφέραμε, καί ό όποιος πρυτανεύει στις γραμ
μές αυτές είναι ένας: νά άναφέρουμε τά σφάλματα τού παρελθόντος για να γίνουν 
διδάγματα γιά τό μέλλον, σκοπός δηλαδή καθαρά έπαγωγικός.

(Συνεχίζετα ι)



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ. ΝΤΖΙΩΡΑ 

(Συνέχεια του προηγουμένου καί τέλος)

Καθορισμός πατρότητος διά τω ν ομάδων α ίματος.
Εις τό προηγούμενου τεύχος των ’Αστυνομικών Χρονικών καί δή εις τήν σελί

δα 6406 αυτού άνεφέρθησαν παραδείγματα τινα, σχέσιν έχοντα μέ τήν διά τών ομά
δων αΐματος άπόδειξιν τού έγκλήματος της μοιχείας καί έτονίσθη έκεΐ, δτι ή μέν πα- 
τρότης έν ούδεμιά περιπτώσει δύναται ν’ άποδειχθή, διά της προσφυγής εις τάς όμά- 
δσας αίματος τών ως γονέων φερομένων καί τού τέκνου αύτών. Άντιθέτως ή μή 
πατρότης άποδεικνύεται ενίοτε καί μάλιστα κατά τρόπον άμάχητον.

Διαφωνίαι όμως ΰφίστανται, ώς προς τάς έπί μέρους λεπτομέρειας τού θέματος, 
πράγμα τό όποιον ημείς δεν έτονίσαμεν κατά τήν άνάπτυξιν τής περί μοιχείας με
λέτης μας, ώς έκφεϋγον τών σκοπών αύτής. Διότι ενώ πάντες είναι λ.χ. σύμφωνοι, 
δτι έκ γονέων όμάδος αίματος Ο δέον νά προκύψη τέκνον ωσαύτως όμάδος Ο επίσης, 
δεν συμφωνούν δμως ώς προς τήν ομάδα α'ίματος, ήτις θά προκύψη έκ γονέων έξ 
ών ό εΐς είναι τής κατηγορίας Ο καί ό ετερος ΑΒ. Αί βασικώτεραι έπί τού προ- 
κειμένου θεωρίαι, αίτινες άνεπτύχθησαν είναι δύο καί δή αΐ τών Dungern-Hirsz- 
feld καί Bernstein.

'Ο σεβαστός μου καί σοφός καθηγητής κ. Κάτσας, δστις εύθύς ώς άνέγνωσε 
τήν άνωτέρω μελέτην εσπευσε νά μάς διαφώτιση έπί τού ζητήματος, πράγμα διά τό 
όποιον, θεωροΰμεν ύποχρέωσιν νά τον εόχαριστήσωμεν καί άπό τής στήλης ταύτης, 
μάς παρέσχε τον κάτωθι πίνακα τών δυνατών νά έμφανισθοΰν εΐς τά τέκνα ομάδων 
αίματος, άναλόγως τού συνδυασμού τών γονέων των κατά τήν θεωρίαν Dungern— 
Hirszfeld καί Bernstein.

'Ομάδες γονέων 'Ομάδες τέκνων κατά 
Dungern- Η erszfeld Bernstein

1 0 x 0 0 0
2 ΟχΑ 0 , A 0 , Α
3 ΟχΒ 0 , Β Ο,Β
4 Α χΑ 0 , A 0 , Α
5 Β χΒ Ο,Β Ο,Β
6 Α χΒ 0 , Α, Β, ΑΒ 0 , A, Β, ΑΒ
7 ΑχΑΒ 0 , A, Β, ΑΒ A, Β, ΑΒ
8 ΒχΑΒ 0 , Α ,Β ,Α Β A, Β, ΑΒ
9 ΑΒχΑΒ 0 , A, Β, ΑΒ A, Β, ΑΒ

10 Οχ ΑΒ 0 , A, Β, ΑΒ A, Β

Τα ανωτέρω έτέθησαν προς διασάφησιν καί μόνον τού θέματος. ’Επί τη εύ- 
καιρια αναφέρομεν συμπληρωματικώς, δτι διά τών ομάδων αίματος άποδεικνύεται 
ή μή πατρότης εΐς ποσοστόν 15-20%. Οΰτως έπιζητεΐται ο ύ χ ί ό καθορισμός τής 
πατρότητος, άλλά τής μή πατρότητος τοιοΰτος.

Έ κ τού άνωτέρω πίνακος εξάγεται δτι αΐ δύο θεωρίαι διαφωνούν έπί τών τε
λευταίων 4 περιπτώσεων τών έν αύτώ διαλαμβανομένων, ένώ συμφωνούν άπολύτως 
δσον αφορά τάς 6 πρώτας περιπτώσεις.

Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ
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ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

"Αρθρον του David Woodbury δτ,μοσιευθέν 
εις τό Γαλλικό περιοδικό «Selection», Νοεμ- 
βρίου έ. έ., κατά μετάφοασιν Άστυνόαου Α' 

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν γιά τις πυρηνικές δοκιμές καί τούς 
έξ αυτών κινδύνους γιά τό ανθρώπινο γένος.

Οί πιό διάσημοι, οί άσσοι των έπιστημόνων έπι της ’Ατομικής Ενέρ
γειας προβαίνουν σέ καθησυχαστικάς διαπιστώσεις καί διαβεβαιώσεις έπί 
των άποτελεσμάτων καί των κινδύνων των πυρηνικών δοκιμών.

** *
Μέσα σένα άπλό ’Εργαστήριο στη Νέα 'Υόρκη, μια Όμάς άπό τούς πιο δια

πρεπείς επιστήμονες, εργάζεται σκληρά, σέ μια μελέτη πού θεωρείται έ'να άπό τά 
κυριώτερα καθήκοντα τής ’Επιτροπής Προστασίας τής Δημοσίας 'Υγείας, πού είναι 
προσκεκολλημένη στην Έπισροπή ’Ατομικής Ένεργείας των 'Ηνωμένων Πολι
τειών.

'Ο σκοπός αυτών τών έργασιών καί μελετών, πού έγκαινιάσθησαν το 1953 
είναι, ή συστηματική καί έπιστημονική έξέτασις τών συνεπειών καί έπακολούθων 
τών ραδιενεργών καταλοίπων, πού προκαλοϋνται άπο τις Ρωσικές, Βρεττανικές 
καί ’Αμερικανικές ’Ατομικές έκρήξεις, σέ διάφορες περιοχές τής γής.

Αί ληφθεΐσαι ήδη πληροφορίες θά ώφειλαν νά δικαιολογήσουν βέβαια μια 
παγκόσμια άνησυχία, σύγχυσι καί άναταραχή, τήν οποίαν έξεμεταλλεύθη πολλές 
φορές ό τύπος, θά ώφειλαν όμως ταυτοχρόνως, νά έχουν διαλύσει οριστικά τον φόβο 
γ ι’ αύτές τις περίφημες «ρ α δ ι ν ε ρ γ έ ς β ρ ο χ έ ς »  γεγονός πού παρώτρυνε 
πολλούς ανθρώπους, νά ζητήσουν τήν κατάπαυσι τών πυρινικών δοκιμών.

'Η ’Επιτροπή Προστασίας τής Δημοσίας 'Υγείας μέ τό ’Επιστημονικό της 
’Εργαστήριο εργάζεται έν στενή συνεργασία μέ τό Βιολογικό καί ’Ιατρικό Τμήμα 
τής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας.

Οί σοφοί καί διαπρεπείς ’Επιστήμονες πού εργάζονται στο ’Εργαστήριο 
αύτό, συγκαταλέγονται μεταξύ τών έξεχόντων ερευνητών στον τομέα αυτόν, καί τά 
συμπεράσματα καί άποτελέσματα πού δημοσιεύουν στον τύπο, γίνονται άποδεκτά 
άπό τούς έπιστήμονες ολοκλήρου του κόσμου. Κάθε μήνα, τό ’Εργαστήριο άναλύει 
καμμιά δεκαριά χιλιάδες δείγματα, πού λαμβάνονται άπό 115 σταθμούς διασκορ
πισμένους σέ 46 Χώρες, συμπεριλαμβανομένων καί τών Παγωμένων ’Ερήμων Πε
ριοχών τής ’Ανταρκτικής. Αυτή ή μελέτη έπιτρέπει στούς σοφούς νά έντοπίσουν τή 
ραδιενέργεια πού πίπτει άπ’ τον ούρανό, καί πού είναι άποτέλεσμα τών πυρηνικών 
εκρήξεων πού γίνονται σέ διάφορα σημεία τής γής. Ή  ραδιενέργεια αύτή ξαναβρί
σκεται μέσα στον άέρα, στήν επιφάνεια τής γής, στά φυτά, στά ζώα, στις τροφές 
καί. στον άνθρώπινο σκελετό. Μελετούν άκόμη καί τήν ραδιενέργεια τών ψαριών τής 
θαλάσσης. Μιά άνάλυσι υπομονητική καί λεπτομερής έχει επιτρέψει στον Μέριλ 
Έι'λμπαντ, Διευθυντή τού Κέντρου τής Νέας 'Υόρκης τής ’Επιτροπής ’Ατομικής 
Ένεργείας καί πρφην Διευθυντήν τής Επιτροπής Προστασίας Δημοσίας 'Υγείας, 
νά έξαγάγη συμπεράσματα καί νά πλουτισθή αύτός καί οί βοηθοί του μέ γνώσεις, 
πού θά μπορούσαν νά διαλύσουν τούς φόβους καί καθησυχάσουν τις άνησυχίες τών 
Έπιστημόνων καί τού κόσμου ολοκλήρου.

’Ιδού μερικά συμπεράσματα άπο τά πιό σπουδαία καί σοβαρά, ώρισμένα τών 
οποίων προέρχονται επίσης καί άπό άλλους ερευνητάς.

Δέν είναι σημερινό γεγονός καί διαπίστωσις ότι ό άνθρωπος εύρίσκεται έκτε-
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θειμένος στή ραδιενέργεια. Άπδ καταβολής κόσμου ή άνθρώπινος φυλή, υποβάλ
λεται σέ φυσικές ακτινοβολίες πού παρουσιάζονται κατά διάφορες μορφές και τύπους.

Γεγονός τυγχάνει έπίσης, ότι φέρομεν καί μέσα μας ακόμη άκτινοβολίες άφοϋ 
τά οστά μας περιέχουν ράδιο καί άσβέστιο του ραδίου, δηλ. δύο στοιχεία ραδιενεργά. 
Πέραν τούτου ό άνθρώπινος ιστός άποτελείται κατά τό πλεϊστον άπό άνθρακα, τοΰ 
οποίου ώρισμένα ισότοπα είναι ραδιενεργά.

Τό έδαφος επάνω στο όποιο βαδίζομεν είναι έπίσης ραδιενεργόν.
'Ο γρανίτης περιέχει σημαντικές άναλογίες, θωριού, ραδίου καί ουρανίου 

πάντα δέ ταϋτα είναι ραδιενεργά στοιχεία. Τά περισσότερα πόσιμα νερά περιέχουν 
ίχνη ραδίου. Συστατικά ραδιενεργά εύρίσκονται ομοίως, μέσα στούς τοίχους των οι
κιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ. είτε έχουσι κατασκευασθή οδτοι διά πλίνθων 
είτε διά μπετόν. Τέλος, είναι γνωστό, ότι ή γη εύρίσκεται ύπό συνεχή βομβαρδισμόν 
των κοσμικών άκτίνων.

Θ’ άναφέρωμε μιά δήλωσι τοΰ Ναυάρχου Λούη Στράους, πρώην Διευθυντοΰ 
τής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας, πού έκαμε την 2/5/1958 στο Περιοδικό 
«Διεθνή Νέα»: «Τίποτε δέν άποδεικνύει ή προδίδει, 6τι ή άνθρώπινος φυλή έχει νά 
ύποφέρη άπό τη γενική ραδιενέργεια, δηλ. τήν ύπάρχουσα μέσα στή φύσι». "Οσον 
άφορα τή ραδιενέργεια τήν προερχομένη άπό τις πυρηνικές δοκιμές, προσθέτει: «'Η 
ραδιενέργεια πού ύπήρξε άποτέλεσμα τών μέχρι τής ήμέρας αύτής γενομένων πυρη
νικών δοκιμών, δίδει μιά άκτινοβολία 80 φορές πιο μικρή άπ’ αύτή, πού τό μέσον 
άτομον, εύρίσκεται εκτεθειμένο, λόγω τών κοσμικών άκτίνων, λόγω ’Ιατρικών καί 
’Οδοντοιατρικών εξετάσεων διά τών άκτίνων X (άκτινοσκοπήσεις, άκτινογραφίες), 
τής ραδιενέργειας τής γής καί τών προσώπων πού πλησιάζει στο Σχολείο, τήν ’Εκ
κλησία, τό Θέατρο ή μέσα στο Μετρό. Πηγαίνοντας άπό μιά πόλι παραλιακή σέ μιά 
άλλη πού βρίσκεται σέ ύψόμετρο 1500 μέτρων, ή μετακομίζοντας άπό ένα σπίτι 
ξύλινο, σένα σπίτι πλίνθινο ή πέτρινο, μπορεί ένα πρόσωπο νά ύποστή μιά αυξησι 
τών άκτινοβολιών πολύ πιο σοβαρωτέρα άπό τις συνολικές άκτινοβολίες πού είναι 
δυνατόν νά ύποστή άπ’ τά ραδιενεργά στοιχεία τά προκληθέντα άπ’ τις πυρηνικές 
δοκιμές».

Ό  Δόκτωρ Χέρμαν Μούλλερ τοΰ Πανεπιστημίου ’Ινδιάνας, ειδικός διά τις 
γεννήσεις καί τιμηθείς μέ τό Βραβεΐον τοΰ Νόμπελ, ύπολογίζει ότι, τό μέσον άτομον, 
ύφίσταται κάθε χρόνο λόγω ’Ιατρικών καί Όδοντοϊατρικών άκτινοσκοπήσεων καί 
άκτινογραφιών, μιά άκτινοβολία 100 φορές μεγαλύτερη άπό τήν άκτινοβολία πού 
είναι άποτέλεσμα τών ραδιενεργών καταλοίπων. Καί προσθέτει είσέτι: «Αί ποσό
τητες άκτινοβολιών πού έδέχθησαν ώρισμένοι εργάτες έργοστασίων, καθώς έπίσης 
καί αυτών, πού τό έργο των είναι ή έξέτασις καί έρευνα τοΰ χάλυβος διά τών 
άκτίνων X, ξεπερνά κατά πολύ έπίσης, αύτές πού οφείλονται στά ραδιενεργά κατά
λοιπα λόγω τών πυρηνικών δοκιμών».

'Η κατάστασις βεβαίως, θά άλλαζε εάν ό άριθμός τών πυρηνικών δοκιμών ηύξά- 
νετο ή εάν έξέσπα ένας άτομικός πόλεμος.

Ά φ ’ έτέρου, είναι άκριβές ότι, μιά τοπική ισχυρή ραδιενεργός διασπορά μπο
ρεί νά προβλεφθή, όταν μεγάλης ισχύος άτομικές βόμβες έκρύγνηνται πλησίον τοΰ 
έδάφους ή τής θαλάσσης, όπως π.χ. μποροΰσε νά προβλεφθή τό άτύχημα πού συνέβη 
έξ άπροσεξίας, λόγω έκρήξεως ΐσχυράς βόμβας πλησίον τής επιφάνειας τής θαλάσσης 
καί κατά τό όποιο άτύχημα, έμολύνθησαν ’Ιάπωνες ψαράδες.

Πολυάριθμοι επιστήμονες καί σοφοί άνησυχοΰν τρομερά άπό τις ισχυρές άντα- 
νακλάσεις καί πιθανές επιδράσεις τών τεχνικών άκτινοβολιών, έπί τών μελλουσών 
γενεών, ως προς κληρονομικές τυχόν άνωμαλίες πού δυνατόν νά προκαλέσουν.

Εναλλαγές παράγονται συνεχώς μέσα στή φύσι, καί είναι άλήθεια, ότι έκεΐ
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πρέπει ν’ άποδοθή τό πολύ ασήμαντο ποσοστό έπί τοϊς έκατόν (ένα τοϊς εκατόν 
ίσως) των παιδιών πού παρουσιάζουν καθαρές κληρονομικές άνωμαλίες.

Οί Ειδικοί Επιστήμονες έπί των γεννήσεων, δέν γνωρίζουν έπακριβώς πού 
ν’ άποδώσουν αυτές τις εναλλαγές. 'Ο ήλιος, οί χημικές ουσίες καί οί άκτινοβολίες 
παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο.

Κατά ένα ύπολογισμον του Καθηγητοΰ, Μούλλερ, 10% περίπου των φυσικών 
έναλλαγών, θά μπορούσαν ν’ άποδοθώσι στή ραδιενέργεια την προερχομένη άπό το 
περιβάλλον τής φύσεως.

Παίρνοντας τον άριθμο πού άνεφέρθη ύπο τού Δρος Μούλλερ, ό ’Επιθεωρητής 
τής ’Ατομικής Ένεργείας Β. Λίμπυ υπολογίζει δτι, αν μπορή κανείς ν’ άποδώση 
περίπου 10% τών φυσικών έναλλαγών στή φυσική ραδιενέργεια τής άτμόσφαιρας 
καί γενικώς τού περιβάλλοντος, τά κατάλοιπα τά όφειλόμενα στις πυρηνικές δοκιμές 
θά έφερον μιά αΰξησι 2 °/00 περίπου τού άριθμοΰ τών έναλλαγών αύτών ύπο τήν 
προϋπόθεσι βέβαια δτι οί δοκιμές θά ήκολούθουν τον σημερινό ρυθμό. Κατά τον Δρα 
Λίμπυ, πάντοτε, ή στατιστική μελέτη εύρέων ομάδων λαών, άνηκόντων σέ διάφορες 
περιοχές, θ’ άπεκάλυπτε άναμφιβόλως, δτι αί έπιδράσεις τών άκτινοβολιών τής φύ
σεως καί τού περιβάλλοντος έπί τών άποτελεσμάτων τής άναπαραγωγής, έχουσι 
μιά πολύ πιο μεγαλύτερη σπουδαιότητα παρά οί τοιαϋτες τών ραδιενεργών κατα
λοίπων, πού προέρχονται άπ’ τις πυρηνικές δοκιμές πού πραγματοποιούνται μέ το 
σημερινό βέβαια ρυθμό.

Αί συνέπειες καί τά έπακόλουθα πού είναι δυνατόν νά ύπάρξουν άπό τό στοι
χείο στρόντιουμ 90, πού βρίσκεται μέσα στά ραδιενεργά κατάλοιπα, έχει προκα- 
λέσει μιά πολύ σοβαρή άνησυχία. Χρειάζονται 25 χρόνια ίνα τό στρόντιουμ 90 χάση 
τό ήμισυ τής ραδιενέργειας του, πράγμα πού τού έξασφαλίζει μακροζωία πολύ πιο 
μεγαλύτερη άπ’ δλα τά λοιπά στοιχεία τών ραδιενεργών καταλοίπων.

Πάντως τίποτε δέν δεικνύει, τίποτε δέν προδίδει δτι τό στρόντιουμ 90 μπορεί 
νά έχη μιά έπιβλαβή έπίδρασι έπί τών μελουσών γενεών.

Κατά τον ίδιο έπιστήμονα : «έπειδή τό στρόντιουμ 90, προσκολλάται έπάνω 
στούς οστεώδεις ιστούς, δέν μπορεί νά έχη έπιβλαβή έπίδρασι καί έπικίνδυνα άποτε- 
λέσματα άπό γενετικής άπόψεως, δεδομένου δτι αί άκτινοβολίες του δέν φθάνουν 
στά δργανα άναπαραγωγής».

'Ο κίνδυνος προέρχεται άπό τις ιδιότητες πού έχει τό στρόντιουμ 90, πού είναι 
παρόμοιες μέ αυτές τού ασβεστίου καί πού τού έπιτρέπουν νά είσχωρή στον οστεώδη 
ιστόν καί νά προσκαλλάται έκεϊ. Εύρίσκεται έκεΐ σέ μεγαλύτερες άναλογίες στά οστά 
τών παιδιών, διότι ό ιστός σχηματίζεται πολύ πιο ταχύτερα κατά τήν άνάπτυξι. 
Άπορροφούμενο σέ σημαντικές ποσότητες θά μπορούσε νά προκαλέση καρκίνο τών 
οστών ή λευχαιμία. Έν τούτοις οί γενόμενες μέχρι σήμερον μελέτες καί έρευνες άπό 
τούς σοφούς τής ’Επιτροπής Προστασίας Δημοσίας 'Υγείας, δεικνύουν δτι αύτός ό 
κίνδυνος είναι πολύ άσήμαντος.

'Ο κίνδυνος είναι έξ ίσου πολύ άσήμαντος γιά τό άνθρώπινο έμβρυο, σύμφωνα 
’ μέ τήν δημοσιευθεΐσα αναφορά τής ’Επιτροπής ’Επιστημόνων ’Ατομικής Ένεργείας 
τών 'Ηνωμένων Εθνών, τού περασμένου Αύγούστου, έπί τών άποτελεσμάτων καί 
συνεπειών τών άτομικών άκτινοβολιών. Αί άκτινοβολίες πού προέρχονται άπό τό 
στρόντιουμ 90, πού θά έχη εΐσδύσει στά οστά τού έμβρύου, διασαφηνίζει ή άναφορά, 
είναι πλέον άπό 100 φορές κατώτερες άπό τις φυσικές άκτινοβολίες.

Κατά μήνα Μάϊο τού 1958, σ’ ένα άρθρο πού δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό 
«Νασιονάλ—Τήτσα», ό Δόκτωρ Κάρλος Νάνχαμ, Διευθυντής τού Βιολογικού καί 
’Ιατρικού Τμήματος τής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας, έγραφε:

«"Εχουσι προσδιορίσει σέ 100 μονάδες τήν μάξιμουμ παραδεκτήν συγκέντρωσι 
σέ στρόντιουμ 90. Κατά τις χημικές άναλύσεις πού έγένοντο, ή τωρινή συγκέντρωσι
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σέ ράδιο καί στρόντιουμ μέσα στον οστεώδη ιστόν των άμερικανοπαίδων, υπολογί
ζεται σέ 3/4 της μονάδος. Αυτές αί δόσεις ποικίλουν, αλλά διεπιστώθη ότι σέ πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις ή συγκέντρωσις αύτή μπορεί νά ξεπεράση κατά 5 φορές αυτή 
τη ποσότητα, των 3/4 της μονάδος. Λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι τό άσβέστιο καί μαζί 
τό στρόντιουμ άντικαθίστανται μέσα στο σκελετό του εφήβου κατά ενα ρυθμό πολύ 
βραδύ, έν συγκρίσει μέ τήν ταχύτητα τής άναπτύξεως των οστών στο παιδί, αί συγ
κεντρώσεις στρόντιουμ στούς εφήβους είναι πολύ πιο άσήμαντες».

"Οσον άφορα τον κίνδυνο πού παρουσιάζουν αυτές αί συγκεντρώσεις τοϋ 
στρόντιουμ, ό Δόκτωρ Λίμπυ έγραφε: «Προς τό παρόν αί δόσεις αυτές τοϋ στρόν- 
τιουμ 90 μέσα στά όστα ίσοδυναμοϋν μόλις, μέ τήν αΰξησι φυσικής άκτινοβολίας, 
πού παρουσιάζεται σ’ ένα πρόσωπο όταν φεύγη άπό μιά παραλιακή πόλι καί πηγαίνη 
νά έγκατασταθή σέ μιά άλλη σέ υψόμετρο 60 μέτρων».

Πώς όμως έφθασαν σ’ αυτά τά συμπεράσματα; Κάθε ήμέρα ώρισμένοι στα
θμοί πού είναι διασκορπισμένοι σ’ όλο τον κόσμο (έκτος τοϋ Παραπετάσματος βέ
βαια), άποστέλλουν στο ’Εργαστήριο Προστασίας Δημοσίας 'Υγείας δύο λεπτά, φύλλα 
πού έχουν κολλωτική ουσία μεγέθους 30 έκατοστών τοϋ μέτρου, καί πού υπενθυμίζουν 
λίγο τά χαρτιά έξολοθρεύσεως τών μυιγών.

Αυτά τά φύλλα έκτίθενται έπί 24 ώρες έξω. Στήν Νέα 
σέ ειδικούς φούρνους, καί ή πολύ ασήμαντος ραδιενεργός όλη πού περιέχουν αυτά 
τά χαρτιά περισυλλέγεται καί σφραγίζεται σέ μικρά δοχεία άπό πλαστική όλη, καί 
άκολούθως τά περνούν άπό ενα ειδικό όργανο καταμετρήσεως τής άκτινοβολίας. "Ενα 
λεπτομερειακό σύστημα, επιτρέπει ν’ άναφερθή τό άποτέλεσμα έρεύνης καί μετρή- 
σεως, στή τοποθεσία λήψεως τοϋ δείγματος καί νά τοποθετήται έτσι καθημερινώς 
μιά ένδεικτική πινακίδα τής ραδιενέργειας αυτής τής τοποθεσίας.

Βάσει τοϋ άνωτέρω συστήματος έρεύνης τής άτμοσφαίρας καί μετρήσεως 
ραδιενέργειας, τό Έργαστήριον Προστασίας Δημοσίας 'Υγείας, έμελέτησε κατά τον 
πιο τέλειο τρόπο τις διαρκείς άκτινοβολίες στις οποίες ύποβάλλονται οί λαοί τής γής. 
Έμέτρησαν τήν πυκνότητα τών φυσικών άκτινοβολιών στο έδαφος, στή θάλασσα 
καί στήν άτμόσφαιρα καθώς επίσης καί αύτήν, μέσα στά σώματα τών άνθρώπων.

Θά άναφέρωμεν ώς χαρακτηριστικόν παράδειγμα, μιά «λεπτομερή κατα
γραφή» πού έγένετο τό 1957 άπό ένα συνεργείο πού διέτρεξε 11250 χιλιόμετρα 
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες έπί ένός αυτοκινήτου έξωπλισμένου μέ διάφορα επι
στημονικά όργανα.

Κατά τό διάστημα αύτό οί ερευνητές τής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας 
έξηκολούθησαν τις μελέτες των έπί τής φύσεως καί τών εξελίξεων τών ραδιενεργών 
καταλοίπων, μετά τις πυρηνικές έκρήξεις. Κατά τον χρόνο έκάστης πυρηνικής δο
κιμής πού γίνεται στήν ’Αμερική, πολλά άεροπλάνα άποστέλλονται όσο τό δυνατόν 
πλησίέστερα τοϋ άτομικοΰ μανιταριού (τό σύννεφο πού παίρνει τό σχήμα μανιταριού 
κατά τή έκρηξι) διά νά προσδιορίσουν τήν έκτασί του καί νά μετρήσουν τήν παρέκ- 
κλισί του.

’Αεροπλάνα χωρίς πιλότο διασχίζουν τό σύννεφο, μετρούν τήν πυκνότητα τής 
άκτινοβολίας καί παίρνουν δείγματα τών ραδιοϊσοτόπων πού παρήχθησαν άπό τήν 
έκρηξι. 'Η πυκνότης τών καταλοίπων σημειώνεται χιλιόμετρο κατά χιλιόμετρο, 
καθώς έπίσης καί ή έξάπλωσίς των στο ύψος.

Πέραν τούτου, άεροπλάνα, άερόστατα, καί ρουκέττες έξερευνοΰν τό υπόλοιπο 
τής άτμοσφαίρας, ύπεράνω τού εδάφους τών έλευθέρων χωρών. ’Ιδού μερικά συμπε
ράσματα πού δύνανται νά έξαχθώσι.

Τό σχηματισθέν νέφος κατά τον χρόνο τής έκρήξεως περιέχει περίπου 90 ρα
διενεργά στοιχεία, τά περισσότερα τών οποίων φθείρονται, καταστρέφονται καί 
μεταπίπτουν στο στάδιο τής άδρανείας εντός ολίγων μηνών.

'Υόρκη καίονται μέσα
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Μιά μικρή βόμβα των 20.000 τόννων τύπου Χιροσίμας, έξαπολύει στον ου
ρανό, ένα κιλό περίπου ραδιενεργών υλών. Ή  έκρηξις μιας τέτοιας βόμβας αύτοϋ 
του μεγέθους, στην έπιφάνεια τοΰ εδάφους ή πολύ πλησίον αυτής, προκαλεϊ μια το
πική διασπορά ραδιενεργών μορίων σέ μιά άκτΐνα μερικών έκατοντάδων χιλιομέτρων. 
Σέ 30 ήμέρες 8λη ή ραδιενέργεια θά έχη έπαναφερθή στο έδαφος παρασυρομένη άπό 
τις βροχές τις προερχόμενες άπό τή τροπόσφαιρα. Άντιθέτως ή έκρηξις μιας μεγάλης 
ύδρογονικής βόμβας ένός έκατομμυρίου τόννων θά εξαπόλυση ραδιενεργάς ουσίας 
μέσα στήν άτμόσφαιρα σέ υψη μέχρι 80 χιλιομέτρων, σέ περιοχές δηλ. της στρατό
σφαιρας. Τά ραδιενεργά μόρια θά διασκορπισθώσι καί θά εύρεθώσι στή στρατόσφαιρα 
πέριξ της γης, θά χρειασθώσι δέ καμμιά δεκαριά χρόνια γιά νά ξαναπέσουν στήν 
τροπόσφαιρα καί νά παρασυρθώσι άκολούθως προς τό έδαφος.

Τά ραδιενεργά μόρια πού παρουσιάζονται μέσα στο έδαφος εισχωρούν στις 
τροφές άπορροφούμενα άκολούθως άπό τούς άνθρώπους.

Τά χόρτα, εΐδικώς ή τροφή τών ζώων, είναι ό φορεύς τών μορίων αύτών προς 
τά ζώα καί άκολούθως διά τών γαλακτερών προϊόντων καί τοΰ κρέατος μεταφέ- 
ρονται στούς άνθρώπους. Στή περίπτωσι τών χόρτων πού καταναλίσκονται άπό τούς 
άνθρώπους αύτά τά ραδιενεργά μόρια μεταφέρονται άμέσως δι’ αύτών στον άνθρώπινο 
οργανισμό. Τό στρόντιουμ 90 παρουσιάζει μιά πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωσι: 
Λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών χημικών ιδιοτήτων του, πού είναι πολύ σχετικές μέ αύ- 
τές τού άσβεστίου, άπορροφάται άπό τά φυτά καί τά ζώα. Πάντοτε ό οργανισμός 
άντιδρα πολύ γρήγορα καί άποβάλλει ενα μέρος άπό αύτά. 'Ο Δόκτωρ Λίμπυ έχει 
διαπιστώσει, δτι τό γάλα τής άγελάδος δέν περιέχει παρά μόνο τό Χ/7 τού ύπό τού 
ζώου άπορροφηθέντος στρόντιουμ καί ότι ό άνθρώπινος οργανισμός άποβάλλει το 
1/2 τοΰ άπορροφηθέντος στρόντιουμ ύπό τον όρον βέβαια δτι τό άσβέστιον θά ευρι- 
σκεται στον ’Οργανισμό σέ έπαρκή ποσότητα.

Τά ραδιενεργά κατάλοιπα παρουσιάζουν πράγματι ένα κίνδυνο, άλλά αυτός 
ο κίνδυνος είναι άσήμαντος καί μηδαμινός, καί τό θέμα αύτό παραφουσκώθηκε και 
εγένετο μεγάλη έκμετάλλευσι γιά πολιτικούς σκοπούς.

Αύτό πού ένδιαφέρει νά γνωρίζουν σήμερα τά Ελεύθερα "Εθνη, είναι, το αν 
η Ρωσία θά έσέβετο τις συμφωνίες στις οποίες μπορούσε νά καταλήξη με τα Ε
λεύθερα ’Έθνη, επάνω στο περιπόθητο πρόβλημα τών άφοπλισμών, καί να προσδιο- 
ρισθή αν είναι ήθικό ή άνήθικο νά κατασκευάζη ή άνθρωπότης δπλα που παρουσιά
ζουν μια τέτοια καταστρεπτική δύναμι.  ̂ (

Οτιδήποτε καί αν προκύψη βέβαια, είναι μιά καλή εύκαιρία να δοθή μια 
ευρεΐα ανακοίνωσι τών συμπερασμάτων καί άποτελεσμάτων πού έχουν προκυψει 
απο τις μελέτες καί έρευνες τοΰ ’Εργαστηρίου Προστασίας τής Δημοσίας Τγειας 
μέχρι σήμερον.
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ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. I. ΡΑ'ΓΚΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο πω νυμ ικά  τ ω ν  οδών ’Α θηνώ ν κ α τ ’ α λφ α β η τ ική  σειρά
’Αβάντων.

Βρίσκεται στα Πετράλωνα κι’ είναι πάροδος της όδοΰ Νηλέως 35. Σύμφωνα 
μέ τις γνώμες των τελευταίων ερευνητών, οί «Ά βαντες» άποκαλύπτουν τή προϊ
στορική έθνολογική σύνθεσι τών διαφόρων «φύλων» τοϋ Ελληνικού κόσμου. (Φύλα 
λέγονται διάφορες ομάδες πού άποτελοΰν μια φυλή) ’Άβαντες, έλέγοντο οί άρχαϊοι 
κάτοικοι της Εύβοιας, οί όποιοι κατήγοντο άπό τή Θράκη. ’Απ’ αυτό τό γεγονός 
ή Εύβοια πήρε καί τό όνομα Άβαντιάς ή Άβαντίς.

Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, μητέρα τών Άβάντων ήτο ή Ά βα, έρωμένη τοϋ 
Ποσειδώνος άπό τον όποιο γέννησε τον Έργίσκο, ηρώα τής Θράκης. Στή κυριολεξία 
«Ά βας» σημαίνει «έκεΐνος πού δέ φεύγει». Κατά τον Πλούταρχο οί Άβαντες ήσαν 
«πολεμικοί καί άγχέμαχοι».

Ά βδύρω ν.
Διασταυρώνεται μέ τήν όδό Γενησαρλή 22, στις «Τρεις γέφυρες». Τα ’Άβδυρα 

είναι γνωστά σάν πατρίς μωρών καί άνοήτων άνθρώπων. Καί όμως άπ’ αύτά κατή
γοντο μεγάλες Ελληνικές διάνοιες, σάν τούς: Διόκριτο, Λεύκιππο, Άνάξαρχο, 
Πρωταγόρα κ. ά.

Τήν άκριβή τοποθεσία τών Άβδύρων, διεκδικοΰν σήμερα δύο χωριά. Τό ένα 
κοντά στή Ξάνθη (Μπουλούστρα) καί τ ’ άλλο κοντά στή Καβάλλα (Νέα Μπουλού- 
στρα). Κατά τή μυθολογία κτίστηκαν άπό τον Ηρακλή προς τιμήν τοϋ φίλου του 
Άβδύρου. 'Ιστορικά, πιστεύεται πώς κτίσκηκαν άπό τον Τιμησία τών Κλαζομενών.

Σχετικά μέ τις δυσφημιστικές κατηγορίες έναντίον τών Άβδυριτών, άναφέ- 
ρουμε τρία χαρακτηριστικά τής ιδιοσυγκρασίας των, πού άποδεικνύουν λίγο-πολύ 
τό βάσιμο τών κατηγοριών, α) Μολονότι ή πόλις ύπέφερε άπό τήν έλλειψι νεροϋ, 
είχαν κατασκευάσει μιά μεγάλη μαρμάρινη βρύση, γιά νά τήν θαυμάζουν, β) Καίτοι 
ή πόλις των ήτο σχετικά μικρή, είχαν φτιάξει τόσον μεγάλες πόρτες, πού βλέποντάς 
τες δ Διογένης είπε: «Κλειδώστε καλά τάς πύλας σας διότι υπάρχει κίνδυνος νά δρα- 
πετεύση ή πόλις σας», καί γ ) Τό γνωστότατο περί «όνου σκιάς» ζήτημα. "Ενας 
’Αβδηρίτης νοίκιασε τό υποζύγιό του σ’ ένα γιατρό. Στο δρόμο έπειδή έκανε ύπερ-



'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 6475

βολική ζέστη καί πουθενά δεν υπήρχε δένδρο γιά σκιά, ζαλισμένος ό γιατρός κατέ
βηκε καί πήγε νά καθίση στή σκιά τοϋ όνου. Ό  άγωγιάτης διαμαρτυρήθηκε γιατί 
είχε νοικιάσει μόνον τό υποζύγιο καί οχι καί τη σκιά του. Ή  ύπόθεσις έφθασε στά 
δικαστήρια. Τό γεγονός αύτό έμεινε σάν άπόδειξις τής έπιπολαιότητος καί άνοησίας 
των ’Αβδηριτών.

Ά β έ ρ ω φ .
Πολλοί δρόμοι στήν ’Αθήνα, στο Πειραιά, καί στά προάστεια, έχουν αυτήν τήν 

ονομασία. Πήραν τ ’ ονομα αύτό προς τιμήν τοϋ μεγάλου εθνικού εύεργέτου Άβέ- 
ρωφ Γεωργίου.

Ό  Γεώργιος ’Αβέρωφ γεννήθηκε στο Μέτσοβο στις 15 Αύγουστου 1818. 
Ζάπλουτος τραπεζίτης στήν ’Αλεξάνδρεια, κατεχόμενος άπό τά πλέον άγνά πα
τριωτικά αισθήματα, συνέδεσε τό ονομά του μέ άπειρα κοινωφελή καί εύαγή ιδρύ
ματα, των οποίων υπήρξε χρηματοδότης.

Μέ δικά του χρήματα γίνηκε τό «Άβερώφειον» (Έφηβικαί φυλακαί ’Αθη
νών) καί τό κτίριο τής Σχολής Εύελπίδων. Βοήθησε άρκετά γιά τήν άποπεράτωσι 
τοϋ Πολυτεχνείου, (τό όποιον μέ δική του υπόδειξη πήρε τό όνομα Μετσόβειον) καί 
τήν άναμαρμάρωσι τού Παναθηναϊκού σταδίου, επ’ εύκαιρία τών ’Ολυμπιακών ’Α
γώνων τού 1896.

Πέθανε στήν ’Αλεξάνδρεια στις 15 ’Ιουλίου 1899, άφίνοντας μέ τή διαθήκη του 
τεράστια ποσά στο Κράτος, στήν ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Πολυτεχνείο, Τάδεΐο 
’Αθηνών κλπ. Μέ τά χρήματά του, στο ταμείο ’Εθνικού Στόλου, ναυπηγήθηκε τό 
πολεμικό «Άβέρωφ» πού τόσα πολλά προσέφερε στο ναυτικό τής Πατρίδος μας.

Τό Μάιο τοϋ 1908, τά οστά του μετακομίστηκαν στήν ’Αθήνα, όπου κι’ έγινε 
πάνδημη καί επιβλητική πομπή, μέ τιμές υποστρατήγου. Σ’ ένδειξι, ελάχιστης 
εύγνωμοσύνης, τό Κράτος, έστησε τον άνδριάντα του μπροστά στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο.

Ά β λ ίχ ο υ .
Προέκτασις τής όδοΰ Άναξάρχου, στή Γούβα.
Ό  Άβλιχος Μικέλης, σατυρικός ποιητής, γεννήθηκε στο Ληξούρι τής Κεφαλ

ληνίας τό 1844 καί πέθανε στο Αργοστόλι στις 29 Νοεμβρίου 1917. Σπουδάζοντας 
στή Βέρνη, έπηρεάστηκε άπό τις διδασκαλίες τοϋ άναρχικοΰ Μπακοΰνιν. Γυρίζοντας 
στο Ληξούρι καί ζώντας στήν άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργήσει ό Άνδρέας Λασκα- 
ράτος, άσχολήθηκε καί αύτός μέ τή σάτυρα.

Ά δικα κατηγορήθηκε σάν άθεος. Ή  παρουσία του ήτο χριστιανική. Ήτο 
άληθινά ένας δάσκαλος γιά τούς συμπατριώτες του. Φίλος πιστός τών άνθρώπων τών 
γραμμάτων, άγαποΰσε μέ τήν ίδια θέρμη τούς άπλοϊκούς πτωχούς τύπους καί τούς 
ξωμάχους.

Συνεδέετο φιλικά μέ τον Παλαμά. Λίγες στιγμές πριν πεθάνη, είπε στούς 
φίλους του : «Μή κλαΐτε. Ό  Μικέλης πάει στή ζωή». ’Εχθρός τής στρατοκρατίας 
καί τοϋ πολέμου, τών παππάδων καί τών ψεύτικων τύπων λατρείας, διατήρησε τήν 
ιδεολογική του προσήλωσι στον άναρχισμό. Ό  άναρχισμός όμως ήτο γι’ αύτόν ένα 
κράμα ρωμαντικοΰ έπαναστατισμοΰ καί χριστιανικής άγάπης προς τον άνθρωπο.

Ά β ρ α μ ιώ το υ .
Πάροδος τής πλατείας Α γίας Ειρήνης στήν άγορά.
Ό  Διονύσιος Άβραμιώτης, γιατρός καί λόγιος γεννήθηκε τό 1770 στή Ζά

κυνθο. Στήν ’Αθήνα, ανέπτυξε μεγάλη επιστημονική, λογοτεχνική καί πατριωτική 
δράσι. ΤΗτο άπό τά πρώτα μέλη τής «Φιλομούσου Εταιρείας» ή οποία υπήρξε πρό
δρομος τής Φιλικής. Τό 1820 διορίστηκε πρόξενος τής Γαλλίας στήν ’Αθήνα. Πέ
θανε τό 1835. -

(Συνεχίζεται)
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'Τπό Άρχιφύλαχο; χ. X, ΣΤΑΜΑΤΗ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
(ΓΕΝΙΚΟΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Στην κατηγορία των ά κ ρ ι τ ι κ ώ ν  τραγουδιών θά κατατάξουμε τα τρα
γούδια εκείνα πού έχουν σχέση μέ τούς αγώνες τοϋ Ελληνισμού κατά την Βυζαντινή 
εποχή, έναντίον των βαρβάρων. Θά παρατηρήσουμε έδώ πώς τά περισσότερα τραγού
δια άναφέρονται σέ φανταστικά γεγονότα καί πρόσωπα χωρίς δμως νά έμποδίση 
τοΰτο δπως κρατηθή ακοίμητο το καντήλι της Ελληνικής ψυχής στην πορεία των 
δραματικών γιά τήν υπόσταση τοϋ γένους αιώνων.

Γιά νά κατανοήσουμε καλλίτερα τά άκριτικά τραγούδια, θά πρέπει ν’ άναφερ- 
θοϋμε στά γεγονότα έκεϊνα πού έζησαν οί ’Ακρίτες καί πού καθιέρωσαν τήν ονομα
σία τους αύτή. Ώ ς προς τδν δρο ’Α κ ρ ί τ α ς  θά παρατηρήσουμε δτι προήλθε άπδ 
τήν λέξη «ά κ ρ α», ή οποία κατά τήν Βυζαντινή εποχή έσήμαινε τά δριατοϋ Κράτους. 
Ά κ ρ ι τ ε ς  ήταν τά ειδικά σώματα στρατιωτών καί άξιωματικών, στά όποια 
τό Βυζαντινόν Κράτος είχε άναθέσει τήν φύλαξη τών συνόρων του.

Πρώτοι οί όποιοι συνέστησαν τά άκριτικά σώματα ήταν οί Ρωμαίοι αύτοκρά- 
τορες, πού άμέσως υστέρα άπό τήν επέκταση τοϋ Ρωμαϊκού Κράτους σέ δλον τον τότε 
γνωστό κόσμο, άρχισαν νά λαμβάνουν διάφορα μέτρα γιά τήν παγίωση καί άσφάλεια 
τών ορίων τής αυτοκρατορίας των. Ώχύρωσαν τις παραμεθόριες περιοχές καί άνή- 
γειραν φρούρια καί μόνιμα στρατόπεδα γιά ν’ άναχαιτίζουν τις έπιδρομές τών βαρ
βάρων. Ή  οργάνωση τών στρατιωτικών αυτών δυνάμεων άρχισε άπό τούς χρόνους 
τοϋ Τιβερίου καί τοϋ Δρούσου, έσυστηματοποιήθηκε δέ υστέρα άπό τούς αύτοκρά- 
τορες Σεπτίμιο καί ’Αλέξανδρο Σεβήρο.

'Ο τρόπος αυτός τής φρουρήσεως τών συνόρων τοϋ Κράτους μέ ειδικές προς 
τοΰτο στρατιωτικές δυνάμεις (άκριτών) διετηρήθη καί στούς μεταγενεστέρους αιώ
νες άπό τούς Βυζαντινούς αύτοκράτορες. Τελειότερα ώργανώθησαν τά άκριτικά 
σώματα κατά τον έβδομον καί δγδοον αιώνα, ιδίως δταν έφηρμόσθη τό σύστημα τών 
στρατιωτικών θεμάτων. Κατά τό διάστημα τοΰτο, σέ κάθε θέμα υπήρχαν τεμάχια 
γής (στρατιωτόπια) τά όποια παραχωροΰσαν οί αύτοκράτορες σέ άνδρες πού τά καλ
λιεργούσαν καί υπηρετούσαν συνάμα ώς στρατιώτες. Τά τεμάχια αυτά τής γής μετε- 
βιβάζοντο κληρονομικώς, υπό τον δρον δμως τής στρατεύσεως καί τών άπογόνων. 
Έδημιουργήθησαν έτσι ολόκληρες περιοχές πού άνήκαν στούς Άκριτες καί στις 
οΐκογένειές τους μόνον, άφοΰ μετεβιβάζοντο άπό γενεά σέ γενεά.

'Ύστερα άπό συνεχή υπηρεσία είκοσι πέντε έτών στό στράτευμα, οί Άκριτες
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άποχωροΰσαν καί έλάμβαναν δωρεάν κρατικά τεμάχια της γης πλησίον στά στρατό
πεδα, όπου καί ζοΰσαν άπό την καλλιέργεια.

Το επάγγελμα τοϋ ’Ακρίτα κατά τον όγδοον, ένατον καί δέκατον αιώνα, 
ήτο άπό τά πλέον προσοδοφόρα καί οί ακρίτες της έποχής αυτής είχαν πλουτίσει. 
Είχαν ώς έκ τούτου μεγάλο συμφέρον γιά τήν άσφαλή φύλαξη των συνόρων της χώ
ρας, προσέφεραν δέ μεγάλες υπηρεσίες στο Βυζαντινό Κράτος, τό όποιον πολλές 
φορές έσωσαν άπό τις επιδρομές των βαρβάρων. "Οταν όμως συνετρίβησαν οί "Αρα
βες άπό τον στρατηγό καί αύτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, (963-969) καί έπεξετά- 
θησαν τά όρια της αύτοκρατορίας στήν Συρία καί την Μεσοποταμία, άρχισε νά μειώ
νεται ή σπουδαιότης των ’Ακριτών. 'Ο αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, 
(1042-1054)—κατά τον Ζωναρά—κατήργησε τήν φορολογική άτέλεια πού είχαν τά 
άκριτικά κτήματα καί διέλυσε πολλές φρουρές. 'Η πολιτική αύτή υπήρξε ολέθρια 
γιά τό Βυζαντινό Κράτος, διότι έπωφελήθησαν άπό αύτήν οί Σελτζοϋκοι Τούρκοι 
νά διεισδύσουν στις χώρες του.

Οί διάδοχοι τοϋ Κωνσταντίνου Μονομάχου έπανέφεραν τήν φορολογική άτέ- 
λεια τών άκριτικών κτημάτων, αλλά ό Μιχαήλ ό Παλαιολόγος, (1261—1282) τήν 
κατήργησε καί πάλιν. Τότε έσημειώθηκαν τά πλέον ολέθρια άποτελέσματα γιά τό 
Κράτος, διότι λόγω της παραμελήσεως τών άκριτών, πολλοί άπό αύτούς προσεχώ- 
ρησαν στους Τούρκους. Οί υπόλοιποι, όσοι δέν προσεχώρησαν στους Τούρκους, 
παρέλυσαν σέ τέτοιο σημείο ώστε οί χώρες τού Κράτους έμειναν στο έλεος τών επι
δρομέων.

'Η νεώτερη έρευνα άπέδειξε ότι τό σύστημα τής φρουρήσεως τών συνόρων τού 
Βυζαντινού Κράτους μέ άκριτικά σήματα, ήταν άπολύτως έπιβεβλημένον, αν λη- 
φθούν μάλιστα ύπ’ όψιν καί οί συνθήκες τής έποχής, οπότε δέν υπήρχε τό σύστημα 
τής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας όλων τών πολιτών. Οί άκριτες διέσωσαν τό 
Βυζαντινόν Κράτος άπό τούς βαρβάρους έπί ολόκληρους αιώνες, αν δέν λάβουμε ύπ’ 
οψιν οτι τό τέλος τού θεσμού τών ακριτών έπέφερε καί τό τέλος τού Βυζαντινού Κρά
τους, θά δούμε πόσο άναγκαΐος υπήρξε ό άκριτικός θεσμός γιά τήν υπόσταση καί τή 
διάσωση ολόκληρου τού 'Ελληνισμού.

** *
'Η ποίηση πού άνεπτύχθη στον Έληνικό κόσμο, κατά τούς αιώνες τής άκμής 

τών άκριτών τού Βυζαντίου, ξεπήδησε άπό τή ζωή καί τήν άνάγκη έξυμνήσεως τών 
πολεμικών κατορθωμάτων τών ακριτών. Κέντρον τής ποιήσεως αυτής, είναι ή ήρωϊ- 
κή μορφή τού Δ ι γ ε ν ή  ’Α κ ρ ί τ α  καί τά εκπληκτικά καί σέ άσύλληπτο ήρωϊ- 
σμό καί μεγαλείο κατορθώματά του.

Ό  Διγενής ’Ακρίτας είναι ό πλέον ιδεώδης τύπος τού ’Εθνικού πολεμιστοϋ 
κατά τών εχθρών τού μεσαιωνικού 'Ελληνισμού. Είναι ή άποκορύφωση τού ιδανικοί» 
καί τού "Ελληνα ’Εθνικού ηρώα, όπως τον διέπλασε ή φαντασία τοϋ 'Ελληνικού λαού 
μέσα στήν πολυτάραχη καί δραματική ιστορία του, ύστερα άπό την πτώση του. 
Πρόσωπο εκατό τοϊς έκατό μυθικό ό Διγενής ’Ακρίτας προικίσθηκε άπό τό λαό μας 
μέ όλα εκείνα τά συστατικά πού άπαιτεΐ μιά τέλεια, ιδανική μορφή. Στον Διγενή 
’Ακρίτα έδωσε ό λαός τον ιδανικό καί ήρωϊκό τύπο τού Άχιλλέα τον ισχυρό τύπο τού 
'Ηρακλή, τον άήττητο τύπο τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τού έδωσε όμως τό ισχυρό 
καί τό άήττητο όχι μόνον άπό τούς άνθρώπους, άλλά καί άπό τά στοιχειά καί ιδίως 
τον Χ ά ρ ο ,  άφοΰ κ ι’ αύτόν τον νίκα πολλές φορές. 'Η πολύπλευρη αύτή δύναμη τού 
Διγενή άπό τον λαό, δέν θά μάς φανή καί τόσο περίεργη αν λάβουμε ύπ’ όψιν ότι 
πάντοτε ή φαντασία τού 'Ελληνισμού επιζητούσε νά δημιουργή μυθικούς ήρωες μέ 
συστατικά όλα έκεΐνα πού έθαύμαζε μέχρι τότε στούς ήδη γνωστούς ήρωες. Τούς 
ήθελε τούς ήρωες ό λαός δυνατούς, σοφούς, νέους καί όμορφους, άνίκανους άπο τους 
άνθρώπους καί τά κακά στοιχειά. Κι’ όλα αύτά τά συστατικά τά συμπύκνωσε ό 
λαός στην θρυλική μορφή τού Διγενή ’Ακρίτα, στή μορφή τοϋ οποίου άποκορυφώθη-



6478 Χαρ. Σταμάτη

καν οί πόθοι καί τα ιδανικά τοϋ Ελληνικού Έθνους, άφοΰ μέσα άπό τά στίχους 
ξεπηδα ή έπί τόσα καί τόσα χρόνια πάλη τοϋ Ελληνικού κόσμου προς τον Μουσουλ
μανικό καί τούς άλλους βαρβάρους. Ξεπηδάει άκόμα κέθε τί πού έχει σχέση μέ τούς 
άλλόθρησκους, μέ Κουρσάρους καί άρπαγές Χριστιανών, μέ δράκοντες καί κάθε 
είδους στοιχειά, πού βασάνιζαν τον άνθρωπο της τότε εποχής.

Οί ήρωες, σε όλες τις έκδηλώσεις τής ζωής, τής θρησκείας τής τέχνης, τής 
επιστήμης καί τής πολιτικής, οί ήρωες τοϋ πνεύματος τής άρετής καί των πολέμων, 
είναι οί πατέρες τής ζωής. Οί πράξεις των καί οί ήρωϊσμοί των, οί χαρές, οί πόνοι, 
οί νίκες καί οί τραγωδίες των, τρέφουν την φαντασία των λαών, διεγείρουν καί έν- 
θουσιάζουν την ψυχή, διαπαιδαγωγοΰν τό ήθος, θεμελιώνουν τον πλιτισμό καί έμπνέ- 
ουν καί εξυψώνουν τήν ζωή. 'Ο ήρωϊσμός είναι πολύ βαθειά καί ούσιαστικά άνάγκη 
τής ζωής, είναι ή ύψηλότερη καί άγιώτερη στιγμή τής ύπάρξεώς μας. Καί ό ηρωι
σμός τοϋ άρχαίου Ελληνικού κόσμου ύπήρξε καί είναι τό βαθύτερο μυστικό τοϋ αιω
νίου Ελληνικού θαύματος, τοϋ θαύματος τής δημιουργίας Ελληνικού κλασσικού πολι
τισμού. Καί ό "Ομηρος, καί ό 'Ησίοδος, ύπήρξαν μέ τις έποποιίες των οί μεγάλοι 
Εθνικοί παιδαγωγοί τού άρχαίου Ελληνισμού καί οί πρώτοι πατέρες τού Ελληνικού 
θαύματος. Κατά τούς αυτούς μυστηριώδεις άλλά άκατάλυτους καί αιώνιους νόμους 
τής ζωής, ό Ελληνισμός τού Βυζαντίου ένοιωθε την άνάγκη νά ένσαρκώση στο πρό
σωπο ένός μεγάλου ’Εθνικού ήρωα τήν αιώνια ούσία καί τά ύψηλότερα ιδανικά τού 
Ελληνικού ’Έθνους. ’ ΗσΟάνετο τήν άνάγκη νά ένσαρκώση τούς βαθύτατους παλμούς 

τής Ελληνικής ψυχής, τούς πόθους τής άναγεννήσεως τού Ελληνισμού καί τής 
θεμελιώσεως μιας άκατάλυτης άπ’ τον χρόνο καί θριαμβευτικής μέσα στον κόσμο, 
Εθνικής δημιουργικής ζωής.

"Ολα αύτά τά ένεσάρκωσε στο περίφημο Ά  κ ρ ι τ ι κ ό ’Έ π ο ς ,  πού σέ 
γενικό διάγραμμα χωρίζεται σέ δύο μέρη. Καί στά δύο μέρη οί παραλλαγές άκριτικών 
τραγουδιών, πού σώζονται σήμερα, συμφωνούν στις γενικές γραμμές τής άφηγήσεως 
τής ζωής καί τών άθλων τού Διγενή ’Ακρίτα, μά διαφέρουν πολλές φορές αρκετά στις 
λεπτομέρειες.

Τό πρώτο μέρος τού άκριτικοΰ έπους, περιλαμβάνει τά γεγονότα πού άναφέ- 
ρονται στον πάππο τού Διγενή ’Ακρίτα, στον Βυζαντινό άρχοντα καί ήρωα ’Ανδρό
νικο Δούκα καί στήν σύζυγό του "Αννα, καθώς καί ή στήν γέννηση τού Διγενή. Βρί
σκουμε εδώ πώς τό ζεύγος Δούκα άπέκτησε πέντε υιούς καί μία κόρη, τήν Ειρήνη. 
Σέ ήλικία επτά ετών, οί άστρονόμοι, πού μελέτησαν τό ζώδιον τής κόρης, έμάντευ- 
σαν τον κίνδυνο μελλοντικής άρπαγής της. Σύμφωνα μέ τήν μαντεία—ή έξιστόρηση 
τής οποίας, σέ ποίημα, μάς θυμίζει άνάλογους μύθους τής αρχαίας Ελληνικής μυ
θολογίας, καθώς καί τον μύθο τού Οΐδίποδα—οί γονείς, γιά ν’ άποφύγουν τήν αρπα
γή τής κόρης των, τήν έκλεισαν σ’ ένα κάστρο πού έφρουρεΐτο νύχτα καί ήμέρα. 
Κάποια μέρα όμως, καί σέ ήλικία δέκα πέντε ετών, ή Βυζαντινή άρχοντοπούλα βγήκε 
σέ περίπατο μαζί μέ τις σκλάβες της γύρω στο φρούριο. Έλαμπε άπό ομορφιά μέσα 
στήν παρθενική της άγνότητα καί στή νεότητα τών δέκα πέντε χρόνων, ήταν δέ— 
κατά τό τραγούδι—ή ώραιότερη άπό όλες τις άλλες γυναίκες. Τήν ίδια ήμέρα, ό 
’Εμίρης τών Σαρακηνών, Μουσούρ, είχεν εισβάλει στήν χώρα τοϋ ’Ανδρόνικου 
Δούκα. Είδε τήν Ειρήνη, λοιπόν, Θαμπώθηκε άπό τήν ομορφιά της, τήν άρπαξε μαζί 
μέ όλους τούς άνθρώπους της καί έφυγε μακρυά στήν χώρα του. 'Ο ’Ανδρόνικος καί 
οί γιοί του έλειπαν στον πόλεμο. 'Η σύζυγος τού ’Ανδρόνικου, "Αννα, όμως, πού 
κατώρθωσε νά ξεφύγη άπό τούς Σαρακηνούς, ειδοποιεί τούς γιούς της οί όποιοι καί 
σπεύδουν σέ καταδίωξη τού Μουσούρ. Τον καταφθάνουν καί αρχίζει άγρια μονομαχία 
τού Σαρακηνοΰ ’Εμίρη μέ τον μικρότερο άδελφό τής κόρης, Κωνσταντίνο, στήν οποία 
ήττημένος είναι ό Σαρακηνός. ’Αλλά αύτός είναι πολύ ερωτευμένος μέ τήν Ειρήνη καί 
κατορθώνει νά πείση τούς άδελφούς της όπως τήν δώσουν γυναίκα του, άφοΰ προη
γουμένως άλλαξοπιστεΐ καί άσπάζεται τον Χριστιανισμό, στον όποιον προσηλυτίζει
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τήν μητέρα του καί 6λους τούς δικούς του. ’Από τον γάμο αυτόν τοΰ Σαρακηνοϋ 
άρχοντα Μουσούρ καί της Βυζαντινής άρχοντοπούλας Ειρήνης, γεννήθηκε ό Βασί
λειος ’Ακρίτας, πού έπωνομάσθηκε Δ ι γ  ε ν ή ς έπειδή κατήγετο άπο δύο γένη καί 
συνεπώς υπήρχαν στις φλέβες του δύο ειδών αίματα: το Ελληνικό καί τδ ’Αραβικό.

’Εδώ άρχίζει το δεύτερο μέρος του άκριτικοϋ έπους, το όποιον άφηγεϊται τήν 
ζωή καί τα καταπληκτικά κατορθώματα τοΰ Διγενή ’Ακρίτα. Ό  Διγενής μεγαλώνει 
καί διακρίνεται για τή δύναμή του, τήν παλληκαριά του καί τήν ομορφιά του. Είναι 
προικισμένος μέ όλες τις φυσικές καί ψυχικές ομορφιές. Άφοϋ στήν πρώτη ήλικία, 
καί μέσα σέ τρία έτη, μαθαίνει τά γράμματα πού τοΰ χρειάζονται για τή ζωή, άρχί- 
ζει ν’ άσχολεϊται μέ το κυνήγι καί σέ ήλικία μόλις δώδεκα χρόνων φονεύει κατά σει
ράν δύο άρκτους, μίαν έλαφο καί μιά λέαινα, προς γενική κατάπληξη τών πάντων. 
Πάνω στο άνθος τής ήλικίας του, έκστρατεύει, εναντίον τών άπελατών, ληστών, πού 
λυμαίνονται καί λεηλατούν τίς Ελληνικές χώρες, καί τούς κατατροπώνει. Μέ σωμα
τική ρώμη πού καταπλήσσει, μέ τήν άνδρείατου,τό άκατάβλητο θάρρος του καί τήν 
άσυγκράτητη όρμητικότητά του, γίνεται ό φόβος καί ό τρόμος τών άπελατών. Τρέ
πει σέ φυγή όλα τά θηρία πού ζοΰν στά ορη καί στα δάση τών άνατολικών ’Επαρχιών 
τοΰ Κράτους, άπλώς καί μόνον μέ τήν εμφάνισή του. Σέ ένα άπο τά κυνήγια του ό 
Διγενής βλέπει τήν ώραιοτάτη κόρη τοΰ στρατηγού Δούκα, Εύδοκία, αισθάνεται 
κεραυνοβόλο έρωτα γ ι’ αύτήν, καί μέ τήν κιθάρα του παίζει καί τραγουδεΐ κάτω άπο 
τά παράθυρά της, στον πύργο στον όποιο ό πατέρας της τήν είχε έγκλείσει για ν’ 
άποφύη τυχόν αρπαγή της άπο τούς βαρβάρους. 'Η κόρη Εύδοκία έρωτεύεται για 
τοΰτο μέ κεραυνοβόλο πάθος το Διγενή καί υστέρα άπο κοινή συμφωνία οί δύο νέοι 
άλληλοαπάγονται. 'Ο στρατηγός Δούκας καί οί υιοί του τον καταδιώκουν, άλλα ό 
Διγενής τούς καταβάλλει υστέρα άπο σύντομη πάλη. Τότε βλέποντας ό πατέρας τής 
κόρης τήν άνδρεία τοΰ Διγενή, δέχεται μέ ενθουσιασμό να τήν δώση στον Διγενή ώς 
σύζυγόν του...

Μετά τον γάμο του, ό Διγενής, γίνεται άκρίτας καί μαζί μέ τήν γυναίκα του 
φεύγει σέ κάποια άπομεμακρυσμένη «ά κ δ α »  τοΰ Βυζαντινού Κράτους. Καί τό έπος 
προχωρεί, μνημονεύοντας τούς ήρώϊκούς άθλους τοΰ ηρώα, τον ίπποτισμό του άπέ- 
ναντι σέ κόρη πού έγκαταλείφθηκε καί πού τήν έπαναφέρει στον έγκαταλείψαντα 
μνηστήρα της, τον φόνο δράκοντα καί λέοντα πού τυραννοΰσαν τον τόπο έκεΐνο, τήν 
κατατρόπωση τών άπελατών, οί όποιοι άποπειράθηκαν ν’ άπαγάγουν τήν όμορφη 
γυναίκα του, τήν μονομαχία του μέ τήν όνομαστή βασίλισσα τών ’Αμαζόνων Μαξιμώ, 
τήν νίκη του καί τήν ίπποτική του συμπεριφορά έναντι αυτής. Περιγράφονται άκόμη 
στο έπος, τό περίφημο άρχοντικό παλάτι τοΰ ηρώα στον Εύφράτη ποταμό, ό θάνατός 
του άπο άσθένεια πάνω στο άνθος τής άνδρικής του ήλικίας, ό θάνατος τής συζύγου 
του, πάνω στο στήθος του, ή οποία δέν άνθεξε στον πόνο τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου 
της.

** *
Τό πόσο τραγουδήθηκε καί τραγουδιέται ό Διγενής ’Ακρίτας, είναι κάτι τό 

άφάνταστο γιά τον νεοέλληνα. Σέ ολόκληρη τήν περιοχή άπο τήν Μαύρη Θάλασσα 
μέχρι τά Ίόνια νησιά, άπο τό κέντρο τής Βαλκανικής μέχρι τής Κρήτης, τής Κύπρου 
καί τής σημερινής Μέσης ’Ανατολής, συναντάμε άσματα πού άφηγοΰνται τούς 
άθλους καί τίς περιπέτειες τοΰ Διγενή. ’Από στόμα σέ στόμα φέρονται παραδόσεις, 
πού άναφέρονται σέ τόπους καί άντικείμενα μέ τά όποια συνδέεται τό όνομά του. 
Σέ όλα αυτά ό λαός άνέμιξε καί μύθους, πού προέρχονται άπο τήν άρχαιότητα καί 
φθάνουμε έτσι στο σημείο νά ποΰμε, ότι ό Διγενής ’Ακρίτας άποτελεϊ ότι τό Ε λ- 
λ η ν ι κ ό, άπο τής έγκαταστάσεως τοΰ Ελληνισμού στον χώρο αύτόν.

Οί παραλλαγές τών άκριτικών τραγουδιών πού συναντάμε σήμερα μάς δίνουν 
τήν τελειώτερη καί τήν πλέον χαρακτηριστική εικόνα τοΰ "Ελληνος ήρωος, όπως την 
έπλασε καί τήν όραματίσθηκε ή Ελληνική φαντασία, μέσαστούς αιώνες τής δραματι-
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κής ιστορικής διαδρομής τοϋ Ελληνισμού μέ τις υψηλές αρετές τής ίδεωδέστερης 
Ελληνικής προσωπικότητος. ’Εκείνο πού μας καταπλήσσει στήν, κατά το έ'πος, 
εικόνα τοϋ μεσαιωνικού "Ελληνος ήρωα, είναι ή τέλεια ομοιότητα αύτοΰ μέ τούς ήρωας 
τής άρχαίας Ελληνικής μυθολογίας, δπως μάς παρουσιάζουν τούτους τα έργα των 
άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Αύτο πού κυρίως καί ούσιωδώς χαρακτηρίζει τον 
νεοελληνικό ήρωα, είναι ή καταπληκτική φυσική σωματική ρώμη, πού έγγίζει τά 
δρια τοϋ φυσικού, ή άσύγκριτη γενναιότητα, ή πολεμική άνδρεία, τό άκατάβλητο 
θάρρος, ή ήθική μεγαλοψυχία, ό ίπποτισμός, ή χαλύβδινη ψυχικότητα. Τό πρόσωπο 
τού Διγενή ’Ακρίτα ένσαρκώνει τό ήρωϊκό ιδανικό των Ελληνικών κόσμων, δπως συλ
λαμβάνει τοϋτο ή Ελληνική ψυχή καί ή Ελληνική φαντασία στις ύψηλότερες εξάρ
σεις καί τις ωραιότερες εκλάμψεις των, τό ιδανικό τής άρχαίας Ελληνικής άρετής καί 
τής άποκορυφώσεως δλων των φυσικών, ψυχικών καί πνευματικών δυνάμεων τοϋ 
άνθρωπίνου παράγοντος. Καί τοϋτο, δχι μόνο στήν άτομική καί προσωπική, άλλά καί 
στήν ύπερατομική κοινωνική μορφή τοϋ ιδανικού, δπως ή γενναιότητα καί ή πολεμική 
άνδρεία για τό άνώτερο άγαθό τής πατρίδος, ή θυσία τοϋ άτομικοΰ «έ γ ώ)> στον βωμό 
τοϋ ’Εθνικού κοινωνικού συνόλου. ’Αγωνίζεται ό Διγενής ’Ακρίτας σέ δλη του τήν 
νεότητα καί τήν άνδρική του ηλικία, μέχρι τό θάνατό του σέ ύπερθαυμαστούς άγώνες 
μέ κεντρικό σκοπό τό να φυλάξη άπρόσβλητη τήν Ελληνική πατρίδα καί να κατα- 
τροπώση καί συντρίψη τούς εχθρούς τοϋ Έλληνικοΰ γένους. Τό τελευταίο τοϋτο στοι
χείο τής καθαρής ύπερατομικής ’Εθνικής καί πατριωτικής μορφής τοϋ ιδανικού 
τοϋ ήρωϊσμοΰ, είναι τό ουσιωδέστερο στοιχείο τής έννοιας τοϋ Έλληνος ήρωος, άφοΰ 
χωρίς τοϋτο δέν νοείται καί δέν υπάρχει ήρως στή σκέψη καί στο φαντασία τοϋ Ε λ
ληνικού λαοΰ.

Μερικά άποσπάσματα άπό τά άκριτικά τραγούδια θά μάς πείσουν άπόλυτα γιά 
τά δσα άναφέραμε ώς εδώ γιά τούς άκριτες καί ειδικά τον Διγενή ’Ακρίτα.

'Ως προς τον Διγενή ’Ακρίτα, θά βροΰμε στά τραγούδια πού θά παραθέσουμε 
άπειρες εκδοχές σχετικά μέ τήν γέννησή του, τή ζωή καί τό θάνατό του, πού είναι 
μαλιστα τόσο διαφορετικές άπό τό άκριτικό έπος πού είδαμε παραπάνω. Ώφείλεται 
τοϋτο στήν μυθοπλαστική ικανότητα τοϋ Έλληνικοΰ λαού καί στήν έφεση τοϋ νά 
διαφοροποιούνται σέ μεγάλη κλίμακα τά γεγονότα πού δέν έχουν ώς βάση ιστορι
κές αλήθειες.

Τό παραπάνω άπόσπασμα άναφέρεται γενικά στούς άγώνες τών άκριτικών 
σωμάτων, μέ τις χαρές, τις πίκρες, τούς φόβους καί τούς στοχασμούς των :

Ό  Κωνσταντίνος ό μικρός κ ι’ ό Άλέξης ό άντρειωμένος, 
καί τό μικρό Βλαχόπουλο, ό καστροπολεμίτης, 
άντάμα τρών καί πίνουνε καί γλυκοκουβεντιάζουν, 
κι’ άντάμα έχουν τούς μαύρους των στον πλάτανο δεμένους.
Τοϋ Κώστα τρώει τά σίδερα τ ’ Άλέξη τά λιθάρια 
καί τοϋ μικροΰ Βλαχόπουλου τά δέντρα ξερριζώνει.
Κι’ έκεϊ πού τρώγαν κι’ έπιναν καί πού χαροκοπούσαν, 
πουλάκι πήγε κι’ έκατσε δεξιά μεριά στήν τάβλα.
Δέν κελαΐδοΰσε σάν πουλί, δέν έλεγε σάν άηδόνι, 
μόν έλαλοΰσε κ ι’ έλεγε άνθρώπινη κουβέντα :

« ’Εσείς τρώτε καί πίνετε καί λιανοτραγουδάτε 
«καί πίσω σάς κουρσεύουνε Σαρακηνοί κουρσάροι.
«Πήραν τ ’ Άλέξη τά παιδιά, τού Κώστα τή γυναίκα,
«καί τού μικρού Βλαχόπουλου τήν άρραβωνιασμένη...».

*
* *

’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τ ’ άκριτικά τραγούδια πού έξιστοροΰν 
την γέννηση τοϋ Διγενή καί τούς άθλους τής μητέρας του. Ή  παράδοσης γιά τό πα- 

μα μάς λέει δτι ή μητέρα τοϋ Διγενή ήταν κόρη «άντρειωμένη». Φορούσε
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άνδρική πανοπλία καί παλεμοΰσε τούς Σαρακηνούς, πού μέχρι κάποτε, μέσα στην 
άντάρα τής μάχης άπεκαλύφθη το πραγματικό της γένος. Κυνηγημένη τότε άπο έναν 
Σαρακηνό,— τον Άμερά τής Συρίας—κατέφυγε στην εκκλησία τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 
Έ κεΐ ό "Αγιος τήν παρέδωσε στον Σαρακηνό διώκτη, άφοΰ όμως τον έβαλε νά ύπο- 
σχεθή ότι θά βαπτισθή τόσον αύτος βσο καί το παιδί πού θά γεννηθή άπο τύ γάμο 
αύτοϋ καί τής άντρειωμένης. ’Έτσι καί έγινε λοιπόν, άπο το γάμο δέ αύτόν γεννήθηκε 
ό Δ ι γ ε ν ή ς .  ( 1)

’Άλλη παράδοση όμως μάς δείχνει τήν άντρειωμένη κόρη ώς κλεφτοπούλα. 
’Αγωνίζεται σκληρά ή κόρη έναντίον των Σαρακηνών καί των Τούρκων, άγωνίζεται 
όμως καί στον στίβο τά άθλητικά άγωνίσματα. Έ κεΐ, πάνω σ’ ένα άθλητικο άγώνι- 
σμα, ένα βλαχόπουλο άνακαλύπτει το πραγματικό της γένος καί τήν νυμφεύεται. 
Γεννιέται έτσι ό Διγενής, ύστερα άπο λίγο καιρό...

Καί οί δύο αύτές παραδόσεις έγιναν άκριτικά τραγούδια, πού κατέλαβαν τήν 
πρώτη θέση στήν καρδιά τού Ελληνικού λαού άφοΰ άναφέρονται στήν γέννηση τοϋ 
θρυλικού ήρωα. Τά παρακάτω άποσμάσματα είναι παραλλαγές πού διηγούνται καί 
τις δύο παραδόσεις. Το πρώτο απόσπασμα είναι άπο το τραγούδι «ή ά ν τ ρ ε ι ω μ έ- 
νη  λ υ γ ε ρ ή  κ α ί  ό Σ α ρ α κ η ν ό  ς»,  το δεύτερο δέ άπο τήν «Κ λ ε φ τ ο 
π ο  ύ λ α». Ά ς  δούμε το πρώτο :

Κάπου πόλεμος γίνεται σ’ ’Ανατολή καί Δύση 
καί τόμαθε μιά λυγερή καί πάει νά πολεμήση.
Άντρίκια ντύθη κι’ άλλαξε καί παίρνει τ ’ άρματά της.
Φίδια στρώνει το Φάρο της κι’ οχιές τον καλλιγώνει 
καί τούς αστρίτες τούς κακούς τούς βάνει φτερνιστήρια.
Φτερνιά δίνει τού μαύρου της, πάει σαράντα μίλλια, 
κ ι’ άλλη ματαδευτέρωσε στον πόλεμο έμπήκε.

*
Στ’ άμπα της στράτες έκανε, στ’ άβγα της μονοπάτια, 
στ’ άλλο της στριφογύρισμα έσπασε το λουρί της, 
φανήκαν τά χρυσόμηλα τά λινοσκεπασμένα.

*
Σαρακηνος τήν άγναντά, άπο ψηλή ραχούλα.

«—Παιδιά, καί μή δειλιάσετε, παιδιά, μή φοβηθήτε. 
«Γυναικείος εΐν’ ό πόλεμος, νυφαδιακος ό κοΰρσος».
Κι’ ή λυγερή όντας τ ’ άκουσε στον Άη-Γιώργη τρέχει.

«—’Αφέντη μου Ά η  Γιώργη μου, σώσε με το κοράσιο,
«νά κάμω τ ’ άμπα σου χρυσά καί τ ’ άβγα σου άσημένια, 
«καί τά ξυλοκεράμιδα ούλο μαργαριτάρι».
Έσκώσανε τά μάρμαρα κ ι’ έμπήκε ή κόρη μέσα.

*
Σαρακηνος νά κ ι’ έφτασε κοντά στον "Αη Γιώργη.

«—Ά γ ιε  μου Γιώργη χριστιανέ, φανέρωσε τήν κόρη,
«νά βαφτιστώ στή χάρη σου εγώ καί το παιδί μου, 
εμέ νά βγάλουν Κωνσταντή καί τό παιδί μου Γιάννη». 
Άνοίξανε τά μάρμαρα κι’ έφάνηκεν ή κόρη.

*
Κι ή Κλεφτοπούλα :
Ποιος είδε ψάρι στο βουνό καί θάλασσα σπαρμένη, 
ποιος είδε κόρη λυγερή στά κλέφτικα ντυμένη; 
Τέσσαρους χρόνους περπατεΐ μ’ άρματολούς καί κλέφτες, 
κανείς καί δέν τή γνώρισεν άπο τή συντροφιά της.

1. Παραφθορά του όνόματος «Γιάννης» κατά τόν Νικ. Πολίτη.
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Καί μιαν αύγή καί μια λαμπρή, μια πίσημον ήμέρα, 
βγήκαν να παίξουν τό σπαθί, νά ρίξουν τό λιθάρι.
Έκόπη τ ’ άσημόκουμπο κ ι’ έφάνη τό κορμί της.

*
Κανένας δέν τή λόγιασε άπό τά παλληκάρια, 
μά ’να μικρό κλεφτόπουλο σκυφτό χαμογελδί της :

«—Τί έ'χεις, βρε βλάμη, καί γελάς, τί έχεις καί χαμοβλέπεις;».
—Είδα τον ήλιο πολαμψε κ ι’ έφεξε τό φεγγάρι,

«είδα καί τό κορμάκι σου πού εΐν’ άσπρο σαν τό χιόνι».
«—Σώπα μωρέ κλεφτόπουλο, μιλιά μη μολογήσης,
«καί νά σέ πάρω ψυχογιό, βαρειά νά σέ πλουτίσω,
«γιά νά βαστάς τό νταμασκί καί τό χρυσό τυφέκι».
«—’Εγώ δεν θέλω ψυχογιός, βαρειά νά μέ πλουτίσης 
«γιά  νά βαστώ τό νταμασκί καί τό χρυσό τουφέκι,
«μόν θέλω σέ γυναίκα μου καί νά μέ πάρης άντρα».
«-^Πού εΐπή τό «θέλω» εις εμέ, πρέπει καί νάναι άξιος.
«νάναι πρωτοπαλλήκαρο καί κλεφτοπολεμάρχος».
«—Τό ζήτημά σου είναι βαρύ, μά ά θέλει ό Θιος θά γίνη,
«ά θέλη ό Θιός, νά μ’ άγαπάς ό πρώτος ούλων είμαι.
«Δείξτε μου ποϋ ’ναι οί φωτιές, οί σπαθισμοί, τά βόλια,
«κ ι’ έγώ γιά τήν αγάπη σου, θά πέσω πρώτος σ’ ούλα».

*Καί μέ τον θάνατο τού Διγενή, οί εκδοχές είναι άπειρες καί οί παραδόσεις 
άμέτρητες. Κατά τις παραδόσεις—καί τά συνεπεία τούτων άκριτικά τραγούδια—ό 
Διγενής πεθαίνει ύστερα άπό πάλη μέ τον Χάρο. Μιά εκδοχή δμως, στην οποία καί 
είδαμε, παρουσιάζει τον Διγενή νά πεθαίνη άπό φοβερή άρρώστεια στις έκβολές τού 
Ευφράτη, μέσα στο «θαυμαστόν τό κάλλος παλάτιον» πού ό ίδιος έχτισε δταν υπέ
ταξε ύλες τις «άκρες». Κοντά.του βρισκόταν, στις τελευταίες στιγμές, ή γυναίκα 
του ή Λιογέννητη Εύδοκία, κόρη τού στρατηγού Δούκα—πού πέθανε κ ι’ αύτή άπό τή 
λύπη της σάν είδε τον Διγενή νά ξεψυχά.

Μά οί παραδόσεις καί τά τραγούδια τής εποχής εκείνης, άλλά καί νεώτερων 
έποχών, μιλούν γιά έκεϊνον τον θάνατο τού Διγενή, πού έπέφερε ή ήττα του άπό τό 
Χάρο. Βρίσκουμε άμέτρητες παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών, πού έξιστορούν 
τον θάνατο τούτο. Πολλές παραλλαγές φέρνουν τον Διγενή ώς ήττημένο στο τέλος 
άπό τον Χάροντα, τή στιγμή δέ πού κατάκειται στο κρεβάτι, περιμένοντας τό 
θάνατο, τον περιστοιχίζουν τά παλληκάρια του στά όποια καί άφηγεΐται τά άνδρα- 
γαθήματά του. Καλεΐ έπειτα τή γυναίκα του καί, γιά νά μή περιέλθη σέ άλλον ύστερα 
άπό τον θάνατό του τήν πνίγει στήν άγκαλιά του.

"Αλλες παραλλαγές μάς άφηγοΰνται, δτι τήν στιγμή πού ό Διγενής ήταν άρ
ρωστος βαρειά, ήλθαν τά παλληκάρια του καί τού είπαν πώς κάπου στά σύνορα 
φάνηκε άγνωστος ήρωας. Παρά τήν άσθένειά του, λοιπόν, ό Διγενής σηκώνεται καί 
πάει γιά νά τον συναντήση, παλεύει μαζί του καί νικιέται. Ό  άγνωστος ήρωας ήταν 
ό Χάρος, πού ήρθε γιά νά τον καταβάλλη μόνον δταν ήταν ήδη καταβεβλημένος άπό 
τήν άρρώστεια... Σέ άλλες παραλλαγές επίσης, βλέπουμε τον Διγενή νά χτίζη κά
στρα γιά ν’ άντιμετωπίση άπό έκεί άποτελεσματικά τον Χάρο κ.ά.π.

Μιλάμε έδώ γιά παραλλαγές, γιατί κανένα σχεδόν άκριτικό τραγούδι δέν σώ
θηκε μέχρι σήμερα δπως ήταν στο πρότυπο. Ειδικά στά τραγούδια πού έχουν σάν 
θέμα τό θάνατο τού Διγενή, ό λαός θ ρ υ λ ο π ο ί η σ ε  δ τ ι  τ ό  ά ν θ ρ ώ π ι ν ο  
μπορούσαν νά παρουσιάσουν οί έκδοχές πού έκριναν τήν εξέλιξη άλλα καί τήν ύπαρξη 
τού Ελληνικού στοιχείου. Βλέπουμε, άλλοΰ νά παρουσιάζεται ό Διγενής ώς κάτιτό 
άσύλληπτο στήν πραγματικότητα, άλλού νά παίρνη σάρκα καί οστά άνθρώπινα, νά 
ζή, νά ύποφέρη, νά χαίρεται καί νά λυπάται σάν άνθρωπος, νά ύποκύπτη σ’ δλους
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έκείνους τούς νόμους πού ή φύση έταξε στο ανθρώπινο είδος νά κατέχεται. Στην 
παρακάτω παραλλαγή της κρητικής λαϊκής μούσας, έκτος τού ότι βλέπουμε πόσο 
καθαρή είναι ή έπίδραση των κρητικών παραδόσεων και θρύλων στα έπη τοϋ Διγενή, 
βλέπουμε γιά μια φορά ακόμα τό συνουθήλευμα κάθε είδους φαντασίας του Ελληνι
σμού πάνω στα άκριτικά τραγούδια. Παρουσιάζεται έδώ όΔιγενής ’Ακρίτας μέ δια
στάσεις Τιτάνος, ό όποιος δεν διατηρεί σχεδόν τίποτα άπό τήν άνθρώπινη υπόσταση. 
Τον βλέπουμε έδώ νά διασκελίζη δρη, νά άποσπα βράχους ολόκληρους, νά ρίχνη 
δίσκο μέ ογκόλιθους, νά νίκα δλα τά στοιχειά καίτά θηρία. Βλέπουμε άκόμα τον Χά
ρο νά μήν τολμά νά παλαίψη μαζί του καί, άπό δειλία, νά τον πληγώνη σέ ένέδρα :

'Ο Διγενής ψυχομαχεί κ ι’ ή γη τόνε τρομάσσει.
Βροντά κι’ αστράφτει ό ούρανός καί σειέται ό απάνω κόσμος, 
κ ι’ ό κάτω κόσμος άνοιξε καί τρίζουν τά θεμέλια, 
κ ι’ ή πλάκα τον άνατριχια πώς θά τόνε σκεπάση, 
πώς θά σκεπάση τον άητό τσή γης τον άντρειωμένο.
Σπίτι δέν τον έσκέπαζε, σπήλιο δεν τον έχώρει, 
τά όρη έδιασκέλιζε, βουνών κορφές έπήδα, 
χαράκι άμαδολόγανε καί ριζιμιά ξεκούνειε.
Στο βίτσιμά πιάνε πουλιά, στο πέταμα γεράκια, 
στο γλαυκό καί στο πήδημα τά λάφια καί τ ’ αγρίμια.
Ζηλεύει ό χάρος μέ χωσιά, μακρά τόνε βιγλίζει, 
κ ι’ έλάβωσέ του τήν καρδιά καί τό ψυχή του πήρε...

Στο παρά κάτω άσμα, όμως, ό Διγενής πεθαίνει, πλέον. Βλέπουμε έδώ τον φο
βερό άντίπαλο νά περιγράφεται άπ’ τον ίδιον τό Διγενή, κατά τό πρότυπο τών παρα
στάσεων τού ψυχοπομπού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις άγιογραφίες τών ’Εκκλησιών : 

Τρίτη έγεννήθη ό Διγενής καί Τρίτη θά πεθάνη.
Πιάνει καλεΐ τούς φίλους του κ ι’ δλους τούς άντρειωμένους :

«—Νάρθη ό Μηνάς κ ι’ ό Μαυραϊλής, νάρθη κ ι’ ό γιος τού Δράκου,
«νάρθη κι’ ό Τρεμαντόχειλος, πού τρέμει ή γή κ ι’ ό κόσμος».
Κι’ έπήγαν καί τον ηΰρανε στον κάμπο ξαπλωμένο.
Βογγάει, τρέμουν τά βουνά, βογγάει, τρέμουν οί κάμποι.

«—Σάν τί νά σ’ ηδρε Διγενή, καί θέλεις νά πεθάνης;».
«—Φίλοι, καλώς ώρίσατε, φίλοι κ ι’ άγαπημένοι,
«συχάστε, καθήσατε κ ι’ έγώ σάς άφηγηέμαι :
«Τής Άραβίνας τά βουνά, τής Σύρας τά λαγκάδια,
«πού κεϊ συνδυό δέν περπατούν, συντρεΐς δέν κουβεντιάζουν,
«παρά πενήντα κ ι’ εκατό καί πάλι φόβον έχουν,
«κ ι’ έγώ μονάχος πέρασα, πεζός κ ι’ άρματωμένος,
«μέ τετραπίθαμο σπαθί, μέ τρεις όργυές κοντάρι.
«Βουνά καί κάμπους έδειρα, βουνά καί καταράχια,
«νυχτιές χωρίς αστροφεγγιά, νυχτιές χωρίς φεγγάρι.
«Καί τόσα χρόνια πουζησα δώ στον άπάνου κόσμο,
«κανένα δέν φοβήθηκα άπό τούς άντρειωμένους.
«Τώρα είδα έναν ξυπόλητο καί λαμπροφορεμένο,
«πδχει τού ρύσου τά πουμιά, τής άστραπής τά μάτια,
«μέ κράζει νά παλαίψουμε σέ μαρμαρένια άλώνια,
«κ ι’ δποιος νικήση άπό τούς δυό, νά παίρνη τήν ψυχή του».

*
Κι’ έπήγαν κ ι’ έπαλέψανε στά μαρμαρένια άλώνια 
κ ι’ δθε χτυπάει ό Διγενής, τό αίμα αυλάκι κάνει, 
κ ι’ δθε χτυπάει ό Χάροντας, τό αίμα τάφο κάνει. (  Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

*Υπ& QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «Αστυνομικών Χρονικών»
(Σ υνέχεια  απ ό  τό  προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

—«Είναι ποτέ δυνατόν νά τολμήσετε νά διαφωνήσετε; Τούς κακομαθαίνουμε 
λοιπόν ή τούς μαθαίνουμε μερικές πολύτιμες συνήθειες; Γιά σκεφθήτε λιγάκι, Ντου- 
μπλέ... Το παιδί πού συνήθισε στο Κέντρο νά κάνη ντούς, δταν θά πάη σπίτι του 
δέν θά ζητήση ντούς, μά όμως θά πλυθή οπωσδήποτε άπο πάνω μέχρι κάτω στή 
βρύση τοϋ νεροχύτη του. Κι’ ακόμα θά ξαναχρωματίση το δωμάτιο του κάθε χρόνο, 
άπο νοσταλγία τοϋ κοιτώνος του... Καί, τέλος, δέν θά περάση τήν Κυριακή του στην 
ταβέρνα, γιατί θάχη άποκτήσει το πάθος τοϋ ποδοσφαίρου... «'Απλά σάς τά έξηγώ, 
βλέπετε όλα» συνέχισεν ό Δικαστής, γέρνοντας το κεφάλι στο δεξί ώμο καί κλείνον
τας τά μάτια «πολύ άπλά μάλ.ιστα... Καί είναι θλιβερό νά ύποστηρίζετε δτιτά μαθαί
νουμε συνήθειες πάνω άπ’ τις δυνατότητές τους... Μοιάζετε έτσι σάν νά ύποστηρί
ζετε δτι πρέπει νά υπάρχουν πάντοτε τρώγλες, άνεργία ή ημερομίσθια πείνας, κ ι’ 
ότι το παιδί μέσα σ’ αυτόν τον βρώμικο κύκλο πρέπει νά ζή καί νά κινήται, χωρίς νά 
έχη το δικαίωμα νά φτειάξη καλύτερη τή ζωή του, νά έκπολιτισθή, νά γίνη καθαρό... 
άχ! Αυτές οί τρώγλες, κ ι’ ή άνεργία, καί τά ήμερομίσθια πείνας!..».

—«Αύτύ δέν είναι δική μας δουλειά» τον διέκοψε καί πάλι ξερά ό Ντουμπλέ 
«Καθένας τή δουλειά του. 'Η δική μας είναι ν’ άποδίδωμεν Δικαιοσύνη είς τον κό
σμον όπως τον βρήκαμε, όχι νά τον αναμορφώνουμε».

—«Ή  δική μας δουλειά δέν είναι μόνον αύτή, κι’ οΰτε άκριβώς αυτή» είπε μέ 
πείσμα ό Δικαστής. «Ή  δική μας δουλειά είναι ν’ άνοίγουμε τά μάτια εκείνων άπο 
τούς οποίους έξαρτώνται αυτές οί μεταρρυθμίσεις, τών αρμοδίων δηλαδή. Καί συγ
χρόνως ή δική μας δουλειά είναι νά μήν δεχώμαστε νά τιμωρούμε τά θύματα τής 
Κοινωνίας, έστω κι’ αν ό Κώδιξ τά τιτλοφορεί ώς ένοχους... Μέ δυο λόγια ή δική 
μας δουλειά είναι νά σώσουμε αύτά τά παιδιά καί νά τά κάνουμε άνθρώπους, «άλη- 
θινούς άνθρώπους...».

—«Νά κάνουμε διάκριση δμως... Μονάχα έκείνους πού άξίζουν νά σωθούν, νά 
σώσουμε... Αύτύ είναι δλο...».

—«Μπά; Καί άπο πότε γινήκατε Θεδς έσεΐς, Ντουμπλέ;».
—«Τί θέλετε νά πητε;».
—«Θέλω άπλούστατα νά πώ δτι ό διαχωρισμός τών καλών άπ’ τών κακών 

δέν είναι μιά εύκολη δουλειά. "Η άπαιτεΐ χρόνον πολύν, καί μόχθον, καί πείραν, καί 
ιδρώτα ή είναι ζήτημα προφητικών ή θεϊκών ιδιοτήτων... ’Εσείς πώς μπορείτε νά 
ξεχωρίζετε άμέσως τούς καλούς άπ’ τούς κακούς μ’ ένα μονάχα απλό βλέμμα πού 
ρίχνετε πάνω σ’ ένα ώχρύ άπ’ το φόβο παιδάκι, πού βρίσκεται άνάμεσα σέ δυύ 
χωροφύλακες ή μέ μιά βιαστική ματιά πάνω σ’ ένα φάκελλο; Γιά πέστε μου πώς 
μπορείτε νά βγάζετε τόσο εύκολα συμπεράσματα, άφοϋ μόλις κατεβήτε άπ’ τήν
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Εΐσαγγελική έδρα, τδ ζήτημα παύει πλέον να σας άπασχολή καί ποτέ δέν τό μελετή
σατε μ’ ενδιαφέρον καί προσοχή;..».

—«Τέλος πάντων... Τέλος πάντων... Μην κοπιάζετε τόσο πολύ γ ι’ αύτά τά 
παιδιά» είπεν ό Άντεισαγγελεύς μέ ύπεροπτικό τόνο «Ξέρουν πολύ καλά νά ψεύ- 
δωνται, ν’ άρνοΰνται, νά ύποκρίνωνται! ! ! . . » .

—«Σ’ αύτό συμφωνώ... Τά διδάσκουμε έμεϊς τό ψέμμα, τήν άρνηση, τήν 
υποκρισία. Τά βάζουμε σέ καλό σχολείο από τότε πού τά μπερδεύουμε μέ τούς χωρο
φύλακες καί τά κρατητήρια...».

—«Καί γ ι’ αύτό σ’ 8λη τους τη ζωή θά μαθαίνουν «νά άμύνωνται»—δπως 
λένε...».

—«Καί τίνος είναι τό λάθος;» ρώτησε μέ άγωνία ό κύριος Λαμύ... Μά άμέσως 
ήρέμησε... Καί, βάζοντας τό χέρι του πάνω στο μανίκι τοϋ Άντεισαγγελέως, συνέ
χισε ήσυχα :

—«Παρατηρήστε, σάς παρακαλώ, αύτό τό δάσος πού διασχίζουμε... Τί είναι 
αύτά;..».

—« ’Ακακίες...».
—«Έ  καί τά παιδιά, Ντουμπλέ, είναι όμοια μέ τις άκακίες... Δέν έχουν άγκά- 

θια παρά μονάχα δταν είναι άνυπεράσπιστα καί περικυκλωμένα άπό έχθρούς...».
'Ο Άντεισαγγελεύς έμεινε σιωπηλός... Μέ μισοκλεισμένα τά βλέφαρα παρα

τηρούσε τό δρόμο ανάμεσα άπ’ τις ξανθειές βλεφαρίδες του καί ολόκληρο τό πρόσωπό 
του είχε πάρει έκφραση περιφρονητική καί σκυθρωπή μαζί... Δέν τού άρεσε αότή ή 
συζήτηση πού συνεχιζότανε ακόμα καί δταν έπικρατοϋσε σιωπή... Κατά βάθος θά 
προτιμούσε νά μήν είχε γνωρίσει ποτέ τον Δικαστή Λαμύ...

'Ο Άντεισαγγελεύς ένοιωθε τό δικαστικό γενικώς έπάγγελμα έντελώς διαφο
ρετικά... Τό θεωρούσε σάν ένα άνετο, έντιμο καί άπρόσβλητο έπάγγελμα, πού τού 
έδινε τήν εντύπωση 8τι βαδίζει πάνω στο πεζοδρόμιο, ενώ οί άλλοι βαδίζουν στο δρό
μο, εκτεθειμένοι σέ μύριους κινδύνους... Τό θεωρούσε σάν ένα έπάγγελμα δυνάμεως 
καί έξουσίας.... ένα έπάγγελμα πού είχε τή δυνατότητα νά δώση καί ν’ άφαιρέση 
τό λόγο «έπ’ άκροατηρίω»... καί δπου οί πάντες σηκώνονταν μέ σεβασμό μέσα στήν 
αίθουσα δταν άπ’ τήν ιδιαίτερη πόρτα έπρόβαλλαν οί δικαστές... ένα έπάγγελμα 
πού συγκέντρωνε τά πλεονεκτήματα καί τις τιμές τών ’Αξιωματικών, τών Καθη
γητών, τών Βουλευτών, τών ’Αρχόντων..."Ενα λειτούργημα δμοιο μέ έκεΐνο τού ίε- 
ρέως, μά χωρίς ήθικόν άντίτιμο, χωρίς θυσίες, χωρίς κίνδυνο, χωρίς ύποταγή σέ 
άλλη ύπέρτερη Δύναμη... ένα άπ’ τά έπαγγέλματα, δπου μπορούσε κανείς νά βγάλη 
τό ρολόι του καί νά τό τοποθέτηση έμπρός του, ώστε νά μήν άφίση κανείς νά πιασθή 
στήν παγίδα τού χρόνου... "Ενα έπάγγελμα μέ μεγάλες διακοπές καί μέ άλλες δια
κοπές τό Πάσχα καί τά Χριστούγεννα, κ ι’ άκόμα μέ καθαρά νύχια, μέ άκριβεΐς 
χειρονομίες, μέ ύπολογισμένες ήμέρες, δπου είναι κανείς πάντοτε βέβαιος δτι, στήν 
σκληρή μάχη της ζωής, είναι άπ’ τήν καλή πλευρά τού οδοφράγματος: άπ’ τήν πλευ
ρά τού ΐσχυροτέρου, άπ’ τήν πλευρά πού τής βγάζουν τό καπέλλο...

'Ορίστε ποιές ήταν οί άρχές τής οικογένειας Ντουμπλέ, πού άπό προπάππου 
άκολουθεΐ τό δικαστικό κλάδο... Νά ποιές είναι οί άρχές πού οί Ντουμπλέ μεταβιβά
ζουν άπό πατέρα σέ μοναχογυιό, μαζί μέ μιά μικρή περιουσία, πού άντιστάθμιζε 
τό μόνο δυσάρεστο τού δικαστικού έπαγγέλματος, πού δέν άφινε περιθώρια γιά 
μεγάλες περιουσίες.

Αύτές τις άρχές κι’ αύτή τή μικρή περιουσία κληρονόμησε ό κύριος Ντουμπλέ 
άπ’ τον Εισαγγελέα πατέρα του, μαζί μ’ ένα διαμέρισμα στό μπουλεβάρ Σαίν Μι- 
σέλ, δύο βήματα άπ’ τό Δικαστικό Μέγαρο. 'Η γή μπορούσε νά γύριζε... ή ζωή δμως 
τού Άντεισαγγελέως δέν ήταν ποτέ δυνατόν ν’ άλλάξη...

( Συνεχ ίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τού Πειθαρ
χικού Συμβουλίου, οί αστυφύλακες : Πετρόπουλος Ήλίας, Μαλεσόβας Στέφανος,
Πολύζος Εύθύμιος καί Πηλιχός Βασίλειος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Α) Δι’ άποφάσεως του κ. 'Τφυπουργοΰ των ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική 
καί υλική αμοιβή είς τον άστυφύλακα Κωνσταντίνου Γεώργιον, διότι κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τής υπηρεσίας του, άναπτύξας έξαιρετικόν ένδιαφέρον, έργατικότητα καί 
πρωτοβουλίαν, έπέτυχε τήν συλλογήν θετικών πληροφοριών, σχετικών μέ τήν ταυτό
τητα τών δραστών κλοπών αύτοκινήτων, μέ άποτέλεσμα τήν σύλληψιν ολοκλήρου της 
σπείρας. 'Ωσαύτως διά της αύτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος είς τούς : Άστυνό- 
ον Β' κ. Άνδριόπουλον "Αγγελον, 'Υπαστυνόμον Α' κ. Άναγνωστάκην ’Αλέξαν
δρον, Άνθυπαστυνόμον κ. Τίγκαν Άσημάκην, Άρχιφύλακα Γραμμένον Δημήτριον 
καί άστυφύλακας : Άνδρεούλαν Ίωάννην, Μπελεγράτην Γεώργιον, Φραγκιουδάκην 
Ίωάννην, Χαμηλοθώρην ’Ελευθέριον, Άποστολάκην ’Ελευθέριον, Τίγκαν Παναγιώ
την καί Μπόμπολαν Ίωάννην, διότι άπαντες έν τώ κύκλω της άρμοδιότητός των έκα
στος, έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυμίας, έπέτυχον έντός έλαχίστου χρονικού δια
στήματος, τήν σύλληψιν απάντων τών δραστών καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών 
διαπραχθεισών 20 κλοπών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.

Β) Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού τών ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς άστυφύλακας : Εύαγγελινόν ’Αθανάσιον καί Μιχαλόπουλον 
Νικόλαον, διότι ούτοι, έργασθέντες μετά έξαιρετικοΰ ζήλου καί μεθοδικότητος, 
έπέτυχον κατόπιν καταδιώξεως καί πάλης, τήν σύλληψιν τού σεσημασμένου καί έπι- 
κινδύνου κακοποιού Βολονάκη Κωνσταντίνου. Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη 
έπαινος είς τούς : ’Αστυνόμον Α' κ. Θάνον Παναγιώτην, 'Υπαστυνόμους Α' κ. κ. 
Χριστολουκαν Λουκαν καί Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, ύπαρχιφύλακα Τσουσαΐον 
Δημήτριον καί άστυφύλακα Χολέβαν Νικόλαον, διότι έκαστος τούτων έν τώ κύκλω 
τής άρμοδιότητός του, είργάσθη μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί ένδιαφέροντος καί 
συνετέλεσεν είς τήν σύλληψιν τού ώς άνω κακοποιού καί τού σύνεργού του Λευκωμά- 
κη Νικολάου καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών διαπραχθεισών 32 κλοπών διά ρή
ξεως.

Γ) Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού τών ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική 
καί ύλική άμοιβή είς τούς άστυφύλακας Τρίγκαν Θεοδόσιον καί Γεβρέκον Δημήτριον 
διότι, έπιδοθέντες έπί σειράν ήμερών είς είδικάς άναζητήσεις καί έργασθέντες μετά 
έξαιρετικοΰ ζήλου καί μεθοδικότητος πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έρ- 
γασίας, έπέτυχον βάσει χαρακτηριστικών να συλλάβωσι τον νεαρόν κακοποιόν Ά -  
γραπίδην ή Άντύπαν Κωνσταντίνον, όστις είχε διαπράξει σωρείαν άπατών είς βά
ρος διαφόρων άτόμων ΰπό τό πρόσχημα προμήθειας σιγαρέττων άλλοδαπής προελεύ- 
σεως. Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος είς τούς : 'Υπαστυνόμον Α' 
κ. Λεκάκον Παναγιώτην καί άρχιφύλακα Άντίοχον ’Απόστολον, διότι ούτοι, χειρι- 
σθέντες λίαν έπιδεξίως καί μεθοδικώς τήν έξέτασιν τού συλληφθέντος, έπέτυχον τήν 
έξιχνίασιν 37 άπατών, διαπραχθεισών ύπ’ αύτοΰ είς διάστημα ένός μηνός περίπου.

Δ) Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπενεμήθη 
έπαινος είς τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Ντόντον "Αγγελον, διότι ούτος άποσπασθείς έκ 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών είς τήν τοιαύτην τών Πατρών άπό 17-9-1958 
μέχρι 1-10-58 διά τήν όργάνωσιν τής έκθέσεως τής Τροχαίας Κινήσεως Πατρών καί 
έργασθείς προθύμως καί άόκνως κατά τό άνωτέρω χρονικόν διάστημα, σπουδαίως 
συνετέλεσεν είς τήν άρτιωτέραν προβολήν τής έκθέσεως Τροχαίας έν τή πόλει τών 
Πατρών.



ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΎ ΣΩΜΑΤΟΣ
—Εις τό προηγούμενον τεϋχος παρελήφθη έκ τυπογραφικού λάθους ή άναγρα- 

φή των ονομάτων των ’Αστυνόμων Β' κ.κ. Μαθιουδάκη Κων. και Καραχάλιου Χρ.,
εις τούς οποίους άπενεμήθη ό «Χρυσούς Σταύρος τού Β' Τάγματος τού Φοίνικος».

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Οί μεγάλες επιτυχίες της Εκπομπής της ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζονται 
άνάμεσα σε εκδηλώσεις αγάπης καί θαυμασμού τού κοινού.

Έν τώ μεταξύ εξακολουθούν νά καταφθάνουν στήν ’Αστυνομική Σχολή δεκάδες 
γράμματα άκροατών, οί όποιοι μ’ ένθουσιασμό ομιλούν γιά τήν επιτυχημένη πανηγυ
ρική Εκπομπή της 29ης ’Οκτωβρίου, πού ήταν άφιερωμένη στήν Εθνική Επέτειο 
της 28ης ’Οκτωβρίου τού 1940.

Χαρακτηριστικόν τού ένθουσιασμοΰ τού κοινού άποτελεΐ καί ή κατωτέρω δημο- 
σιευομένη έπιστολή του Έπάρχου καί ’Εθνικού Άγωνιστοΰ κ. ’Αντωνίου Κουρή. 
’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχιμανδρίτη,

Μέ συγκίνησιν άπερίγραπτον καί ένδακρυς, ήκουσα άσθενών, άπό τό ραδιό
φωνό μου τήν ύπέροχον ομιλίαν Σας, μέ θέμα τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, άπαγγελ- 
θεΐσαν τήν 29-10-58 ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 19ην άπό τον Κεντρικόν Σταθμόν των 
’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, τήν τακτικήν διά τήν εκλεκτήν Έκποπήν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. 'Η ομιλία Σας ούχί έκ των συνήθων, άλλ’ ούτε καί άπό τυχαΐον ή 
ήμιμαθή ρήτορα, συνήρπασε πάντας δσοι τήν ήκουσαν "Ελληνες γνήσιοι καί Χριστιανοί.

'Ως ειδικός, δέν άποκρύπτω τήν έκπληξίν μου διά τήν επιτυχίαν τής ύπερόχου 
ομιλίας Σας, ήν άποδίδω έκτός άπό τά εμπνευσμένα καί εύγενή πατριωτικά αΐσθή- 
ματά Σας καί εις τά έξής :

Πρώτον δτι εχοντες πίστιν άκλόνητον εις τον Θεόν, ειλικρινή προς τήν Πατρίδα 
άγάπην, ως "Αξιος Στρατιώτης Της, είχετε τήν αυτοκυριαρχίαν, σπάνιον διά ρήτορα 
χειριζόμενον τόσον σοβαρά θέματα, περικλείοντα χρονολογίας, θρύλλων άλλά καί 
δεινοπαθημάτων τής Πατρίδος, διότι τά έζήσατε καί τά στήθη Σας έπροτάξατε κατά 
τό έπάρατον κίνημα τού 1944 καί δέν έπτοήθητε ουδέ έσκέφθητε δτι δυνατόν νά ε’ίχετε 
θέσιν πλησίον τω ν ’Αθανάτων, γιατί; διότι έχετε μέσα Σας Θεόν καί Ελλάδα. Δεύ
τερον δέν παρεσύρθητε όμιλοΰντες άπό τό μικρόφωνο, πού τόσον καλώς καί ήρέμα 
έχειρίσθητε, άλλ’ ούτε καί άπό τήν ύπέροχον θεΐαν, δύναταί τις εΐπεϊν, μουσικήν ύπό- 
κρουσιν, ήτις διέκοπτε τήν ομιλίαν Σας, ήτις είχε καί αύτήν τήν χάριν νά είναι τμη
ματική, ούχί εύκολον διά πάντα ρήτορα, δχι γιά νά άναπνεύσητε, άλλά διά νά άλλάξη 
ό τόνος τής μουσικής, δστις προέδιδε τήν χαρμόσυνον ή λυπηράν συνέχειαν τής ύπε
ρόχου καί άξέχαστης ομιλίας Σας. 'Ως Έλλην καί Χριστιανός, καί ειδικός, Σας συγ
χαίρω άπό καρδίας, ώς καί τό εύγενές τής ’Αστυνομίας Πόλεων Σώμα πού περικλείει 
Άξιους τής Πατρίδος ύπερασπιστάς, παντός βαθμού, τού καθήκοντος καί μέ αύταπάρ- 
νησιν εργαζομένους. Σας σφίγγω τό χέρι Τίμιε καί άγαπητέ φίλε καί άλλοτε έν δπλοις 
συνάδελφε, ευχόμενος Ύ μ ΐν παν άπό Θεού άγαθόν.

Μετά πάσης τιμής 
Α. Κουρής

*
—Στήν μεγάλη καί πανανθρώπινη έντολή τής ’Αγάπης ήταν άφιερωμένο ολό

κληρο τό πρόγραμμα τής 12/11 /1958, μέ σκίτσα άπ’ τή φύση καί τήν ζωή, μέ απα
λές μελωδίες καί έλαφρά Ελληνικά τραγούδια καί μέ καθοδηγητικές ύποδείξεις πρός 
τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα γενικώτερου κοινωνικού καί άστυνομικού ένδιαφέροντος.

*
—Μέ ρωμαντική μουσική άνοιξε καί έκλεισε ή Έπομπή τής 19/11/1958, 

κατά τήν οποίαν μετεδόθησαν παληά καί μοντέρνα, Ελληνικά καί ξένα τραγούδια, 
κατ’ έκλογήν τών άκροατών. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθη καί έπιτυχημένο άπό- 
σπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπ’ τον Άρχιφύλακα Σπΰρο 
Πηλό, μέ σπαρταριστή κωμικοτραγική πλοκή. Στο ήμερολόγιο αύτό, πού ήταν άφιε
ρωμένο στις μάγισσες καί τά τεχνάσματά τους, έλαβε μέρος καί ό καλλιτέχνης τής 
πρόζας Τάσσος Γκούβας.




