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185 .*Μάχες στή Γενική ’Ασφάλεια κατά τήν 8η Δεκεμβρίου 1944.
Κατά τήν 8η Δεκεμβρίου 1944, ή κατάστασις της περιοχής Γενικής ’Ασφα

λείας ’Αθηνών παρουσιάζετο ώς εξής: Οί άνδρες τής Γενικής ’Ασφαλείας εΐχον 
οχυρωθή καλά δχι μόνον στήν έδρα τους, άλλά καί σέ άλλα γύρω κτίρια, δπως στο 
μέγαρο τής Casa d’lta lia  μέ δύναμιν ύπό τον 'Υπαστυνόμο κ. Παν. Άγγελάκο, 
στο μέγαρο Λινάρδου μέ δύναμι ύπό τον ’Αστυνόμο κ. ’Ιωάννη Καραχάλιο·, στο 
μέγαρο τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί σέ άλλα σπίτια πού έδέσποζαν των γύρω 
δρόμων, έτσι πού ουσιαστικά ήλεγχαν δλη τήν περιοχή άπό τής όδοΰ Ζαίμη μέχρι 
τής Πλατείας Όμονοίας καί δέν έπέτρεπαν στούς έλασΐτες νά προσεγγίσουν προς 
τήν έδρα τους.

’Εξ άλλου οί δυνάμεις των έλασιτών, πού σύμφωνα μέ τις καταθέσεις συλ- 
ληφθέντων έφθαναν τούς 1.700, έλάμβαναν σύντονα μέτρα προς δλες τις κατευθύνσεις 
καί είδικώτερα στούς δρόμους πού οδηγούσαν προς το κτίριο τής Γενικής ’Ασφαλεί
ας, δημιουργώντας οδοφράγματα. ’Έτσι κατείχαν ολη τήν περιοχή γύρω άπό την 
πλατεία καί τη συνοικία Έξαρχείων. Τό Στρατηγείο τους τό είχαν έγκαταστήσει
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στο λόφο Στρέφη καί ή μπορούσαν μέ τις δυνάμεις των να ελέγχουν άπόλυτα κάθε 
κίνησι,πού μπορούσε να έκδηλωθή έξω άπό τα σημεία πού άποτελοϋσαν τούς άντι- 
κειμενικούς γ ι’ αυτούς σκοπούς.

Έκτος αύτοϋ, για νά μπορέσουν καί έλθουν ένισχύσεις στη Γενική ’Ασφάλεια, 
άλλες δυνάμεις έλασιτών είχαν όχυρωθή στο κτίριο της Τηλεφωνικής Εταιρείας 
επί τής όδοϋ Κωλέττη καί άπ’ έκεϊ έπετίθεντο διαρκώς κατά των άστυνομικών τής 
περιοχής τοϋ Χημείου καί προς τήν περιοχήν τής Πλατείας Κάνιγγος καί τής Ζωο- 
δόχου Πηγής.

Στις 7.40' τής ήμέρας αύτής άρχισε έντονωτάτη έπίθεσις των κομμουνιστών, 
πού έβαλλαν άπό διάφορες ταράτσες, άπό παράθυρα καί έξώστες τών γύρω οικημάτων.

Οί άστυνομικοί μέ άμείωτο τό ήθικό τους άπαντοΰσαν μέ βροχή πυρών.
Τις άπογευματινές ώρες οί κομμουνισταί έκαναν παράλληλα έπίθεσι καί κα

τά τοϋ Δ' ’Αστυνομικού Τμήματος, πού ήταν έγκατεστημένο στήν όδό Σολωμοϋ, 
γιά νά μπορέσουν νά τό καταλάβουν καί νά δημιουργήσουν έτσι μιά νέα έστία έφό- 
δου κατά τής Γενικής ’Ασφαλείας.

Τήν ίδια ήμέρα έστάλησαν στή Γενική ’Ασφάλεια άπό τή Στρατιωτική Διοί- 
κησι ’Αθηνών τρεις ’Αξιωματικοί ώς σύμβουλοι, γιά τήν καλύτερη όργάνωσι τής 
άμύνης’ ήσαν οί κ.κ. Ταγματάρχης Πυροβολικού Χατζηλίας Δημήτριος, Ταγμα
τάρχης Καλωνάς Στυλιανός καί λοχαγός Κορκιλής, οί όποιοι έφθασαν στις 4 μ.μ.

Εις τήν έκθεσιν τοϋ Ταγματάρχου κ. ΔημητρίουΧατζηλία, τήν οποίαν υπέβαλε 
τήν 15 Δεκεμβρίου 1944 στή Στρατιωτική Διοίκησι ’Αθηνών, άναγράφονται τά 
έξης, έν σχέσει μέ τις έπιχειρήσεις τής ήμέρας αύτής:

«Έ ν τή Γενική ’Ασφαλεία ύπήρχε δύναμις έκ 59 ’Αξιωματικών, 50 Ύπαξιω- 
» ματικών καί 98 άστυφυλάκων, χρησιμοποιούντων 108 άραβίδας, 25 αύτόματα 
» Στέν, 4 Μπερέτα καί 1 ’Ιταλικόν πολυβόλον ούχί έν καλή καταστάσει. ’Επί πλέον 
» ύπήρχε δύναμις ’Άγγλων έξ ένός (1) ’Αξιωματικού καί τριάκοντα (30) άνδρών 
» διαθετόντων 5 οπλοπολυβόλα, 2 Στέν καί 5 σωλήνας όλμων διαφόρων διαμετρη- 
» μάτων.

«Ά μ α  τή άφίξει μου έπεθεώρησα μετά τοϋ 'Τποδιοικητοϋ τής ’Ασφαλείας 
» ’Αστυνόμου κ. Λίναρη Γεωργίου, δστις ήτο έπί κεφαλής τής άμύνης, τήν διάτα- 
» ξιν τών όπλων καί τά μέτρα άσφαλείας, άτινα εύρον έχοντα καλώς καί έπέφερον 
» ώρισμένας άπαραιτήτους τροποποιήσεις εις τό σχέδιον πυρός, έγκατέστησα δέ 
). φυλάκια εις τάς γωνίας τοϋ τετραγώνου καί ένίσχυσα τό φυλάκιον τής πολυκατοι- 
» κίας Αινάρδου. Τό ήθικόν τών άνδρών ήτο πολύ καλόν, λόγιο τής άποκρούσεως 
» ύπό τούτων τών έπιθέσεων τών έλασιτών, κατά τάς 6 καί 7 τρέχοντος καί τής πα- 
» ρουσίας τών ’Άγγλων έν τώ Καταστήματι.

«'Ο έχθρός, κατέχων διαφόρους οικίας εις τάς ’Ανατολικήν, Β καί Δ. πλευράς 
» τοϋ Καταστήματος, ήνώχλει τοΰτο ήμέρας τε καί νυκτός διά συνεχών πυρών, εις 
» τά όποια άπήντων τά όργανα τοϋ πυρός Καταστήματος καί τών Ά γγλων, πλήν 
» έκ τών πυρών τούτων ούδένα κίνδυνον διέτρεξε τό Κατάστημα».

'Η μάχη τής ήμέρας αύτής έληξε στις 18 ή ώρα (6 μ.μ.).
Κατά τήν μάχη αύτή έτραυματίσθη σοβαρά στήν κοιλιά ό 'Υπαστυνόμος Β' 

ίίανόπουλος ’Απόστολος, ό όποιος μετεφέρθη στο Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΣΜΟΣ» όπου καί έξέπνευσε.

’Επίσης έτραυματίσθησαν οί εξής: 1) άστυφύλαξ Κ. 265 Κωνσταντόπουλος 
Αθανάσιος, έλαφρώς στή δεξιά παρειά, 2) Ύπαρχιφύλαξ Κ. 207 Χρυσανθόπουλος 
Γεώργιος, στά μαλακά μόρια δεξιοΰ όφρύος καί 3) ό άστυφύλαξ Κ. 335 Πίπας Γεώρ
γιος, έλαφρά στο δεξιό χέρι.

Ή  νύχτα πέρασε σχετικά ήσυχη, ά\λά όλες οί φρουρές τών άστυνομικών 
ί.γρυπνοΰσαν γιά τό ένδεχόμενο έπιθέσεως κατά τοϋ μεγάρου τής Άσφαλείας μέ
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αυτοκίνητα εμπρηστικά ή άλλα τοιαΰτα δυναμίτιδος, γιατί, δπως είναι γνωστό, 
οί κομμουνισταί έγέμιζαν αυτοκίνητα μέ δυναμίτιδα καί άφοϋ πλησίαζαν τό οίκη
μα πού ήθελαν να το άνατινάξουν, άπέλυαν το αύτο- 
κίνητο άκυβέρνητο προς τό μέγαρο καί μέ τήν πρόσ- 
κρουσι έγίνετο ή άνατίναξις, ή έχρησιμοποιοϋσαν αύ- 
τοκίνητα μέ άντλίαν βενζίνης καί περιέβρεχαν τό 
οίκημα, τό όποιον κατόπιν πυρπολούσαν.

Οί σκοποί όμως τού οικήματος ’Ασφαλείας δέν 
έπέτρεπαν σέ τέτοια αύτοκίνητα να πλησιάσουν, ιδίως 
κατά τήν νύχτα.

186. Οί επιχειρήσεις στή Γενική ’Α σφά
λεια κατά τήν 9η Δεκεμβρίου 1944.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1944, ήμέραν Σάββατον, οί 
μαχηταί τής Γενικής ’Ασφαλείας ώργάνωσαν εξορμή
σεις, γιά νά στερεώσουν καλύτερα τη θέσι τους. Ό  
'Υποδιοικητής τής Γεν. ’Ασφαλείας κ. Γ. Λινάρης, μέ 
τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτην καί Παν- 
τελήν Χριστοδούλου καί 15 άστυνομικούς, έκαμαν συν
δυασμένη έπιχείρησι έκκαθαρίσεως των οικοδομικών τετραγώνων πού περιελαμβάνοντο 
μεταξύ των οδών Πολυτεχνείου, Άβέρωφ, ’Ηπείρου καί Γ' Σεπτεμβρίου. ’Εκεί υπήρ
χε τό οίκημα τών γραφείων τών Σ.Ε.Κ., όπου όλες τις προηγούμενες ήμέρες ήταν 
τό κέντρο τών έλασιτών καί άπ’ όπου ή ’Ασφάλεια έβάλλετο συνεχώς καί μέ σταθε
ρότητα, γιατί εκεί υπήρχαν καί ειδικά όπλα μέ κλισιοσκόπια άπολύτου άκριβείας στή 
σκόπευσι.

"Οταν οί έλασΐτες άντελήφθησαν τήν έξόρμησι, υποχώρησαν καί ώχυρώθησαν 
στο ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», επί τών οδών Άβέρωφ καί Άχαρνών, άπ’ όπου 
έβαλλαν μέ μεγάλη σκοπευτική άκρίβεια διά τών όπλων—κλισιοσκοπίων. Γιά νά 
έννοήσητε τήν άκρίβεια τής βολής των άρκεΐ ν’ άναφέρω ότι, όταν εύρισκόμεθα στήν 
ταράτσα τού μεγάρου τών Σ.Ε.Κ.,ήτο άδύνατον νά σηκώσουμε τό κεφάλι πάνω άπό 
τό στήθωμα, γιατί οί βολές τών κομμουνιστών ήσαν άπόλυτα εύστοχες. Ό  κ. ’Αρ
χιμανδρίτης δοκιμαστικούς διά τής κάννης τού όπλου του ύψωσε ολίγον άνω τού στη- 
θώματος τό κράνος του, τό όποιον άμέσως διετρήθη άπό σφαίρα τών έλασιτών.

Παρά ταυτα οί άστυνομικοί ήνοιξαν πολεμίστρες στο στήθωμα τής ταράτσας 
καί άρχισαν μιά πεισματώδη μονομαχία μέ τούς έλασΐτες, πού διήρκεσε άρκετές 
ώρες, ώς πού οί έλασΐτες άναγκάζονται νά άποσυρθοΰν άπό τό ξενοδοχεΐον «ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΑ». Μά όταν έβγαιναν άπό τήν είσοδο τού ξενοδοχείου, δύναμις πού ήταν 
στημένη στήν είσοδο τού μεγάρου τών Σ.Ε.Κ. έχτύπησε τούς έλασΐτες μέ ομαδικά 
καί εύστοχα πυρά.

Ταυτόχρονα μέ τήν έπιχείρησι αυτή, άλλη ομάδα μέ έπί κεφαλής τον Ύπαστυ- 
νόμον κ. Θεράποντα Γαλανόπουλον ήλεγχε τό οίκημα τής οδού Σταυρνάρα καί Γ' 
Σεπτεμβρίου.

Κατά τήν ήμέρα αύτή έτραυματίσθη σοβαρά στήν όσφυακή χώρα δ άστυφύλαξ 
Σούμπασης Βασίλειος, ό όποιος έξέπνευσεν ένώ μετεφέρετο στο Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών.

’Έτσι έληξε στις 19 ή ώρα (7.μ.μ.) ή μάχη.
'Η νύχτα πέρασε σχετικά ήσυχη, ένώ πάντοτε άγρυπνοϋσαν οί φρουροί τής 

’ Ασφαλείας.

t  Α. Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

(Συνεχίζεται)



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ  ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΠΕΙΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΑΦΗ
'Ομιλία δοθεϊσα κατά τόν εορτασμόν της Παγκοσμίου Ημέρας τού Παιδιού 
έν τη αιθούση τού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», υπό τού τα
κτικού Καθηγητοΰ τής Χημείας Τροφίμων τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
Προέδρου τού Άνωτάτου Χημικού Συμβουλίου τού Κράτους καί Γενι
κού Γραμματέως τού Άνωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου τού Κράτους,

κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
’Α νάτυπον έκ  τώ ν ’Α ρχείων Υ γ ιε ινή ς  

’Οκτώβριος—Δεκέμβριος 1957

Μακαριώτατε, Κύριοι 'Υπουργοί, Κυρίαι καί Κύριοι,
Εύχαρίστως ύπείκων εις τήν λίαν κολακευτικήν δι’ εμέ πρόσκλησιν τής άξιο- 

τίου Κυρίας 'Υπουργού τής Κοινωνικής Προνοίας, έδέχθην δπως, κατά τήν πανηγυ
ρικήν αυτήν συγκέντρωσιν τοΰ έορτασμοΰ τής 'Ημέρας τοΰ Παιδιού, ομιλήσω έπί 
τού υπό τής Διεθνούς Όργανώσεως Προστασίας τού παιδιού ρηθέντες θέματος, τής 
διατροφής τού παιδιού.

Βεβαίως τό θέμα τίθεται γενικώτερον, δηλαδή δτι τδ παιδί πού πεινάει πρέ
πει νά φάη, άλλα περί τής ύφισταμένης εις τον τόπον μας προνοίας διά το παιδί ώ- 
μίλησαν οί επίσημοι έκπρόσωποι τοΰ Κράτους καί ιδίως ή αξιότιμος Κυρία 'Υπουρ
γός, ήτις υπέρ πάντα άλλον "Ελληνα προσέφερε δ,τι ήτο δυνατόν εις τήν προσπά
θειαν· αυτήν, δχι μόνον τώρα ώς 'Υπουργός, άλλά καί παλαιότερον ως Πρόεδρος τοΰ 
Π.Ι.Κ.Π.Α., άλλά καί άκόμη παλαιότερον ώς Πρόεδρος των μαθητικών συσσιτίων 
κατά τά έτη τής Κατοχής.

Κατά τά έτη έκεΐνα ηυτύχησα,ώς Πρόεδρος τοΰ Π.Ι.Κ.Π.Α. καί ώς Πρόεδρος 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής Συσσιτίων, νά συνεργασθώ μετ’ αυτής καί τεράστιας 
κατεβάλαμεν άμφότεροι προσπάθειας διά τήν διατροφήν καί γενικώς τήν έξυπηρέ- 
τησιν τοΰ παιδιού, διότι έπιστεύαμεν καί προτού δημιουργηθούν αί διάφοροι μετα- 
πολεμικαί Διεθνείς ’Οργανώσεις, δτι πρώτιστος σκοπός ένός ’Έθνους πρέπει νά είναι 
ή έξυπηρέτησις καί ή παντοειδής προστασία τού παιδιού.

Σκοπός τής σημερινής μου ομιλίας δεν είναι βεβαίως ή άναδρομή εις τό πα
ρελθόν καί ή έκθεσις τών παλαιότερον έπιτελεσθέντων, άλλά ή διατύπωσις γενικών 
τινων οδηγιών, καθ’ δσον άφορα εις τάς άνάγκας τής διατροφής τοΰ παιδιού, τόσον 
άπό ποσοτικής δσον καί άπό ποιοτικής, διότι δεν άρκεΐ μόνον νά γνωρίζωμεν πόσον 
πρέπει νά τρώη τό παιδί, άλλά καί κυρίως τί πρέπει νά τρώη καί τί δεν πρέπει νά τρώη.

’Επειδή βεβαίως ό διατιθέμενος χρόνος δεν είναι έπαρκής διά διεξοδικήν άνά- 
πτυξιν τοΰ δλου θέματος, θά περιορισθώ εις γενικωτέρας μόνον άπόψεις.

Καί πρώτον δσον άφορα γενικώτερον τό ζήτημα τής διατροφής τοΰ άνθρώ-
που.

'Η πρόσληψις τής τροφής ύπό τοΰ άνθρώπου ρυθμίζεται .τοιουτοτρόπως, ώστε 
νά έξασφαλίζεται άφ’ ένός κανονικώς καί πλήρως ή αΰξησις καί άφ’„ ετέρου νά διατη- 
ρήται μετά τό πέρας τής περιόδου τής αύξήσεως σταθερά ή μάζα τοΰ σώματος έπί 
ολοκλήρους δεκαετηρίδας.

'Η τροφή πρέπει νά καλύπτη έπακριβώς τάς ώς άνω άνάγκας.
'Η βασική έξέτασις τοΰ ζητήματος τής τροφής άγει εις τό συμπέρασμα, δτι 

αυτή πρέπει νά ίκανοποιή πλήρως τάς άνάγκας τών κυττάρων, διά τής παροχής εις 
αύτά ώρισμένων ποσοτήτων καί ειδών θρεπτικών υλών.

Τά διάφορα τρόφιμα κατά τό πλεΐστον προσλαμβάνονται ούχί έν ώμή κατα-
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στάσει, άλλα παρεσκευασμένα υπό τήν μορφήν φαγητού. 'Η άξία, δηλαδή ή τιμή 
άγοράς των διαφόρων τροφίμων, βασίζεται ούχί επί έπιστημονικών άρχών, άλλα επί 
τή βάσει τής γεύσεως, τής οσμής καί τής οψεως αυτών έν ωμή καταστάσει, ως καί 
των έξ αυτών δυναμένων νά παρασκευασθοϋν φαγητών.

Τά προτιμώμενα τρόφιμα καί φαγητά είναι διάφορα εις τα διάφορα έθνη, 
έξαρτώμενα ούχί μόνον έκ τοπικών καί θρησκευτικών λόγων, άλλα καί έξ οικογενεια
κών συνηθειών καί παραδόσεων. 'Η παρασκευή δέ τής τροφής εις τούς διαφόρους 
λαούς διέπεται συνήθως ύπό τής πείρας πολλών χιλιετηρίδων.

Τά διάφορα άτομα έμφανίζουν ενίοτε έκ γενετής διαφόρους άπαιτήσεις είς 
φαγητά, τινά έχουν όλιγωτέραν του κανονικού ορεξιν, άλλα δέ μεγαλυτέραν, οπότε 
προκαλέΐται συνεχής μεταβολή, τού βάρους τού σώματος.

Γενικώς Ισχύει ό κανών ότι τά άτομα μέ μικράς άνάγκας τροφής παρουσιάζουν 
περισσοτέραν έκλεκτικότητα ώς προς τό είδος αύτής, ένώ τά μεγαλυτέρων άναγκών, 
ως λ.χ. τά έντόνως μυϊκώς έργαζόμενα, ένδιαφέρονται κυρίως διά τό'ποσόν τής 
τροφής.

Προς διατροφήν τού άνθρώπου χρησιμοποιούνται είτε τά τρόφιμα, όπως πα
ράγει ταΰτα ή φύσις, είτε παρασκευάσματα έκ τούτων, παραγόμενα ή διά τής οικια
κής μαγειρικής τέχνης ή δι’ άλλου τρόπου τεχνικής έπεξεργασίας. 'Όλα τά προς δια
τροφήν χρησιμοποιούμενα είδη ταΰτα έμφανίζουν έκ πείρας γνωστήν είς όλα τά άτο
μα σειράν ιδιοτήτων, ώς οψιν, οσμήν καί γεΰσιν. Έ κ τής γνώσεως τών ιδιοτήτων 
τούτων κατορθώνει ό άνθρωπος νά προφυλάσσηται άπό τής λήψεως οπωσδήποτε 
άνθυγιεινών ειδών, τούτο δέ άποτελεΐ άπό υγιεινής άπόψεως σπουδαιότατον παρά
γοντα.

Κατά τήν διατροφήν παίζουν σπουδαΐον ρόλον αί συνήθειαι καί έφ’ όσον αδται 
δέν βλάπτουν δέν υπάρχει λόγος νά έπιδιώκεται ή μεταβολή αύτών. 'Ο καταρτισμός 
τού σιτηρεσίου έξαρτάται έκ τών προϊόντων τά όποια παράγει ό τόπος καί επομένως 
δέν είναι δυνατόν νά έφαρμόζεται πανταχοΰ τό ίδιον πρόγραμμα διατροφής.

Δέον άκόμη νά τονισθή ή μεγάλη άξία τήν όποιαν έχει ή ποικιλία τής τροφής, 
διότι ουτω κατορθοΰται ή συμπλήρωσις τών έλλείψεων τάς οποίας δυνατόν νά πα- 
ρουσιάζη τροφή τις.

Διά τού καθορισμού τής περιεκτικότητος ένός τροφίμου είς τά χημικώς προσ
διοριζόμενα συστατικά, ήτοι λεύκωμα, έκχυλισματικάς υλας, λίπη καί λιποειδή, 
σάκχαρα, άμυλον, κυτταρίνην καί τέφραν, δέν κατορθοΰται ή πλήρης έκτίμησις τής 
άξίας αύτοΰ ώς τροφής, άλλά πρέπει άκόμη νά έξακριβωθή ή βιολογική άξία τού 
λευκώματος αύτοΰ, ώς καί έάν τούτο είναι φορεύς βιταμινών ή όρμονών κλπ. 'Η έπί 
τή βάσει έπιστημονικών μεθόδων έρευνα τών ζητημάτων αύτών, άποτελεΐ άντικεί- 
μενον τής συγχρόνου έπιστήμης τής διατροφής.

Διά νά καθορίσωμεν τάς άπαραιτήτους οίκοδομικάς υλας τών κυττάρων καί 
τών ιστών τού άνθρωπίνου σώματος ας παρατηρήσωμεν πώς τό βρέφος άναπτύσσε- 
ται. Τούτο άπό τής πρώτης ήμέρας πού έγκαταλείπει τό μητρικόν σώμα συνεχίζει 
τήν αύξησίν του σχηματίζον συνεχώς νέα κύτταρα. Τό βάρος τού σώματος αύξάνεται, 
άλλά διά νά έπιτευχθή τούτο πρέπει νά είσάγωνται έκ τών έξω ύλαι, αΐτινες κατόπιν 
σχετικής έπεξεργασίας έν τώ όργανισμώ χρησιμοποιούνται ύπ’ αύτοΰ.

Αί άπαραίτητοι διά τήν αΰξησιν τού οργανισμού ύλαι είναι τά λευκώματα, τά 
λίπη, οί υδατάνθρακες, τό ύδωρ καί τά άλατα. Διά τήν άξιοποίησιν όμως όλων αύτών 
είναι άπαραίτητοι καί αί βιταμΐναι, ώς έπίσης καί ό άτμοσφαιρικός άήρ.

Γενικώς δέον νά παρατηρηθή ότι ένώ τά λίπη καί οί υδατάνθρακες έχουν ώς 
αποκλειστικόν σχεδόν προορισμόν αύτών τήν παροχήν ένεργείας είς τον οργανισμόν, 
τά λευκώματα οφείλουν έπιπροσθέτως νά παράσχουν καί δημιουργικάς υλας είς τον 
οργανισμόν. Έκ τών κατά τήν πέψιν άποικοδομουμένων λευκωμάτων προσπορί-
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ζεται ό οργανισμός τούς διά την σύνθεσιν τοϋ ίδιου αύτοΰ λευκώματος άπαραιτήτους 
οικοδομικούς λίθους. ’Ενταύθα δέον να σημειωθή δτι το ζωϊκής προελεύσεως λεύκωμα 
έχει μείζονα αξίαν διά τήν θρέψιν έν συγκρίσει προς το φυτικής προελεύσεως, έξαί- 
ρεσιν άποτελοϋντος τοϋ λευκώματος τής σόγιας, δπερ δύναται νά θεωρηθή σχεδόν 
ώς ίσης άξίας προς το ζωϊκον λεύκωμα.

Διά τήν έν τώ όργανισμώ άξιοποίησιν των έξωθεν είσαγομένων διά των δια
φόρων τροφίμων θρεπτικών ύλών, είναι απαραίτητοι καί αί διάφοροι βιταμΐναι.

Διά τήν διατροφήν τού παιδιού είναι απαραίτητος ή έκ των έξω εισαγωγή των 
άπαραιτήτων θρεπτικών ύλών καί δή εις ηύξημένας ποσότητας καί τούτο όχι μόνον 
διότι, πρέπει νά άντιμετωπισθή ή αύξησις τού σώματος, άλλά καί διότι λόγω τής 
συνεχούς κινήσεως,παιχνιδιών κ.λ.π. καί αί εις καυσίμους υλας άνάγκαι είναι σημαν- 
τικώς ηύξημέναι.

Έρχόμεθα ήδη εις το ζήτημα τής παρ’ ήμΐν παρασκευής τών ύπο τής φύσεως 
προσφερομένων τροφίμων. Καί πρώτον πρέπει νά τονισθή δτι ό άνθρωπος διά τής 
μαγειρικής τέχνης διηύρυνε κατά πολύ τά μέσα τής διατροφής αύτοΰ, έπεκτείνας 
έξαιρετικά τάς ύπο τής φύσεως παρασχεθείσας δυνατότητας. Οδτω π.χ. τά γεώμηλα 
ώς παρέχονται ύπο τής φύσεως δεν είναι τρόφιμον, διά τού βρασμού δμως π.χ. καθ
ίστανται πολύτιμον τοιοΰτον. Περαιτέρω οί κόκκοι τών σιτηρών δεν δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν άμέσως, δπως μπορούν νά το κάμουν π.χ. τά διάφορα πτηνά ή τά 
άλογα. Παρασκευάζομεν άλευρον έκ τών κόκκων τών σιτηρών καί μετατρέπομεν 
τούτο τεχνητώς είς τρόφιμον ήμών. Δυνάμεθα πολύ καλά νά φάγωμεν τά καρότα 
ώμά, έχουν πολύ καλήν γεΰσιν, έν τούτοις ή χρησιμοποίησις αύτών έν τώ έντερικώ 
ήμών συστήματι είναι πολύ καλλιτέρα δταν τά τρώγομεν βρασμένα. Τοιαΰτα παρα
δείγματα δυνάμεθα άφθονα νά παραθέσωμεν, άλλά πάντως τά έκτεθέντα άρκοΰν διά 
νά δείξουν πόσον τεράστιον ρόλον παίζει διά τήν διατροφήν ήμών ή παρασκευή τών 
ύπο τής φύσεως προσφερομένων τροφίμων. Έ π ί μάλλον καί μάλλον είσάγεται η 
χρήσις μηχανών είς τήν μαγειρικήν, αύται χρησιμοποιούνται διά τήν κατάτμησιν 
ιδίως τών φυτικών τροφίμων, τήν παρασκευήν οπών έξ οπωρών κ.λ.π. Άντικαθι- 
στώμεν δι’ αύτών τήν διά τών όδόντων ή άλλων οργάνων έργασίαν τών φυτοφάγων 
λ.χ. ζώων κ.λ.π.

Διά τής μαγειρεύσεως έπιδιώκεται γενικώς ή άπαλλαγή τής τροφής άπο τών 
προσπεσόντων έπ’ αυτής, έπιβλαβών μικροοργανισμών (άποστείρωσις διά τών υψη
λών θερμοκρασιών), ή κατάτμησις καί ή μαλάκυνσις αύτής, ώς έπίσης διά τών δια
φόρων προσθηκών άρωμάτων κ.λ.π. έπαυξάνεται ή γευστικότης καί γενικώτερον 
το εΰληπτον αύτής έπηρεαζομένης ούτω σημαντικώς τής λειτουργίας τής πέψεως. 
’Ελάχιστη δυστυχώς άπεδόθη μέχρι τοΰδε σημασία είς τήν άξίαν τήν οποίαν έχει 
διά τήν διατροφήν ή καλή, έπιμελής καί έπί τή βάσει έπιστημονικών άρχών παρα
σκευή τής τροφής, ύπο τών έντεταλμένων προς τούτο προσώπων. 'Ως έπίσης έχει 
έξαιρετικήν σημασίαν ή καθαρά, έπιμελημένη καί ευπρόσωπος έμφάνισις τής τροφής 
έπί τής τραπέζης. "Απαντες ουτοι οί παράγοντες σημαντικώτατα έπηρεάζουν τήν 
θρεπτικήν άξίαν τής τροφής.

Συνήθως τίθεται το έρώτημα: Τί συμβαίνει μέ -ήν διατροφήν ήμών; Δεν άρκεΐ 
νά γνωρίζομεν το είδος τής προσλαμβανομένης τροφή .αί είς ποιας ποσότητας πρέπει 
νά λαμβάνωμεν ταύτην διά νά έπιτυγχάνωμεν τήν πλήρη καί κανονικήν διατροφήν 
ήμών; ’Ασφαλώς όχι. Τούτο άποτελεϊ βασικόν σφάλμα. Δεν πρέπει νά μελετώνται 
τά προβλήματα τής διατροφής βάσει μόνον τής συστάσεως καί τής ποσότητος τής 
τροφής. Πας τις πρέπει νά γνωρίζη πόσον λεπτός μηχανισμός λειτουργεί έν τώ σώ- 
ματι ήμών, έπιφορτισμένος μέ τήν μετατροπήν τής προσλαμβανομένης τροφής είς 
κατάστασιν κατάλληλον διά τήν πρόσληψιν αύτής ύπο τών έντερικών τοιχωμάτων. 
'Ολόκληρον τό τόσον πολύπλοκον πεπτικόν σύστημα ήμών πρέπει νά λειτουργή
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διά νά έπιτυγχάνεται ό έπιδιωκόμενος σκοπός, πλεΐστοι δέ παράγοντες έσωτερικοί 
καί έξωτερικοί έπηρεάζουν αΐσθητότατα την λειτουργίαν αύτοϋ.

’Επίσης δεν είναι άπλοΰν τό πρόβλημα της ποσότητος της τροφής διά τήν 
έπίτευξιν κανονικής διατροφής καί είναι λίαν δύσκολον νά δοθή άπάντησις γενικής 
μορφής. Κατά πρώτον δέον νά παρατηρηθή ότι αί συνθήκαι εις τά αυξανόμενα άτομα 
είναι τελείως διάφοροι παρά είς τά ηύξημένα, όπου καί πάλιν παρατηρούνται διαφοραί 
άναλόγως τής ηλικίας. Είς τό προκεχωρημένον γήρας παρατηροϋμεν γενικήν μείωσιν 
τής άνταλλαγής τής ύλης.

"Οσον άφορά είς τά ύγιά άτομα παρατηρούνται περαιτέρω διαφοραί άναλόγως 
των εξωτερικών συνθηκών (κλίμα κ .λ .π .). ’Ιδιαιτέρας συνθήκας προκαλεϊ τό είδος 
τής άπασχολήσεως του άτόμου. Είναι προφανές ότι ό έκτελών βαρυτάτην μυϊκήν 
εργασίαν έχει μεγαλυτέρας άνάγκας, διατροφής άπό τον έχοντα καθιστικήν οίασδή- 
ποτε φύσεως πνευματικήν άπασχόλησιν. Θά ήτο όμως σφάλμα έάν θά ήθέλαμεν νά 
έκτιμήσωμεν τάς είς τροφήν άνάγκας ώς συνήθως γίνεται, άναλόγως του είδους τής 
έργασίας, διότι πρέπει νά γνωρίζωμεν τήν συνολικήν ήμερησίαν άπασχόλησιν του 
περί ού ό λόγος άτόμου; Διότι είναι δυνατόν νά επιτελή μέν τό άτομον αναπαυτικήν 
πνευματικήν εργασίαν, αλλά τάς έλευθέρας αύτοϋ ώρας νά διαθέτη είς έντονον σπόρ' 
ή κηπουρικάς έργασίας κ.λ.π. Εύκολώτερον είναι βεβαίως τό πράγμα όταν πρόκειται 
περί άτόμων τά όποια ζοΰν υπό τάς αΰτάς συνθήκας κοινήν ζωήν, ώς λ.χ. συμβαίνει 
είς τούς στρατιώτας μιας μονάδος.

'Η γενική πείρα παρέχει ότι ή άνταλλαγή τής όλης ύπόκειται είς άτομικάς 
διαφοράς, ώς δύναται νά άποδειχθή διά μετρήσεως τών προϊόντων τής άνταλλαγής 
τής όλης (μεταβολισμός). Παρατηροϋμεν ότι ομοίως διατρεφόμενα άτομα άντιδροΰν 
διαφόρως. Τό έν παραμένει ισχνόν, τό άλλο ρέπει προς σχηματισμόν άποθεμάτων 
λίπους. Γενικώς παρατηροϋμεν ότι ηύξημένα άτομα τριάντα περίπου έτών ήλικίας, 
καίτοι ένίοτε άπό τής άπόψεως αυτής παρατηρούνται άτομικαί διαφοραί, παρά τήν 
σημαντικήν μεταβολήν είς τήν σύνθεσιν τής τροφής ώς καί τήν ποσότητα αύτής, 
διατηρούν άκόμη καί έπί δεκαετηρίδας μεταξύ στενών ορίων κυμαινόμενον βάρος τοΰ 
σώματος. Τοΰτο σημαίνει έξόχως καλήν λειτουργίαν τών ρυθμιστών τής άνταλλαγής 
τής ύλης.

'Υπάρχει έν παλαιόν απόφθεγμα, τό όποιον έχει πάντοτε άξίαν, αύτό· λέγει: 
'Η πείνα είναι ό καλλίτερος μάγειρος. 'Η μεταφορική του σημασία είναι ότι ό σωμα- 
τικώς εργαζόμενος, έφ’ όσον ύπάρχει βεβαίως άντίστοιχος τροφή, ρυθμίζει τήν πο
σότητα αύτής έκ τοΰ αισθήματος τής πείνης. Τό αίσθημα ρυθμίζει τήν τροφήν καί 
ικανοποιούνται αί άνάγκαι.

Ουτω γενικώς διά τούς σωματικώς έργαζομένους ή διατροφή δεν άποτελεΐ πρό
βλημα. Τό πρόβλημα έμφανίζεται όταν ή έλευθέρα προμήθεια τροφίμων είναι πε- 
ριωρισμένη ή όταν πρόκειται νά διατραφοΰν περισσότεροι άνθρωποι άπό κοινοΰ. Συ
χνά άκούομεν νά λέγεται ότι ή άνθρωπότης έζησε καλώς χιλιετηρίδας δλας χωρίς νά 
γνωρίζη τά άποτελέσματα τής έργαστηριακής έρεύνης, ήτοι τής επιστήμης. Μάς 
υποδεικνύεται περαιτέρω ότι τά έλευθέρως ζώντα ζώα, άγόμενα ύπό τοΰ ένστικτου 
αύτών, έκλέγουν τήν δι’ αύτά εύάρεστον τροφήν καί προσλαμβάνουν ταύτην είς τήν 
άναγκαίαν ποσότητα. Ξεχνοΰν όμως ότι ή άλματική αυξησις τοΰ πληθυσμού καί ή 
συγκέντρωσις αύτοϋ είς στενωτέρους χώρους, τάς πόλεις, παρέχουν ιδιαιτέρας συν
θήκας διά τήν προμήθειαν τής τροφής. Πολύτιμα τρόφιμα ώς τά λαχανικά, αί όπώραι 
κ.λ.π. δεν είναι δυστυχώς διατηρήσιμα έπί άπεριόριστον χρόνον.

'Η έπιστήμη καί ή τεχνική άσχολοϋνται μέ μεγάλην έπιτυχίαν είς τήν έπεξερ- 
γασίαν μεθόδων διά νά διατηρήσουν ύπό άναλλοίωτον μορφήν εύαλλοίωτα τρόφιμα, 
άλλά τάΰτα οπωσδήποτε ύστεροΰν τών νωπών τοιούτων. Αί έπιτευχθεΐσαι πρόοδοι
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(ψυγεία κ .λ.π.) είναι λίαν άξιοσημείωτοι. ’Ακόμη δέ είναι δυνατόν να δοθούν εις 
τον πληθυσμόν μόνον υπό τής φύσεως παρεχόμενα τρόφιμα.

Τό αύξανόμενον παιδίον έχει συνεχώς νέας άπαιτήσεις διά τήν διατροφήν αύ- 
τοϋ. Πρέπει συνεχώς οί ιστοί νά δημιουργοϋνται. Προκύπτουν νέα κύτταρα εις με- 
γάλον ποσόν καί τά ήδη υπάρχοντα άνανεοϋνται. Τό ΐσοζύγιον τής άνταλλαγής τής 
ύλης είναι θετικόν. ’Ενώ ό ηύξημένος διά τής πείνης ή μακρότερον διαρκοϋντος υπο
σιτισμού κ.λ.π. δεν βλάπτεται, έφ’ όσον βεβαίως ή κατάστασις αυτή δεν διαρκεϊ μα
κρότερον χρόνον, ή άνεπαρκής εισαγωγή τροφής διά τον αύξανόμενον οργανισμόν 
προκαλεΐ ταχέως βλάβας. 'Η έλλειψις ή άνεπαρκής εισαγωγή άκόμη καί μιας μόνον 
θρεπτικής όλης δύναται νά βλάψη τήν άνάπτυξιν τοϋ σώματος. ’Ιδιαίτερον ενδιαφέ
ρον τέλος παρουσιάζει σήμερον τό ζήτημα έάν πρέπει νά έπιτρέπηται ή προσθήκη 
χημικών υλών, δηλαδή τό ζήτημα έάν πρέπει νά έπιτρέπηται ή προσθήκη χημικών 
υλών εις τά διάφορα τρόφιμα προς βελτίωσιν τής έμφανίσεως αύτών ή προς συντή- 
ρησιν αύτών.

Οΰτω σήμερον χρησιμοποιούνται εις τήν πράξιν διά τούς άνωτέρω σκοπούς 
πλεΐσται δσαι χημικαί υλαι, ώς λ.χ. χρώματα, μέσα συντηρήσεως, άρώματα, γλυ- 
καντικαί δλαι, μέσα άντιοξειδωτικά, μέσα γαλακτοποιήσεως, μέσα πυκνώσεως, μέσα 
λευκάνσεως διά τά άλευρα κ.λ.π.

Κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων έτών έντατική έρευνα ήγαγεν είς μεγάλην 
ποιοτικήν καί άριθμητικήν αόξησιν τών χημικών ύλών, αί όποΐαι προστιθέμεναι είς 
τά διάφορα τρόφιμα δύνανται νά συντελέσουν είς τήν βελτίωσιν τής ποιότητάς των 
ή τήν παράτασιν του χρόνου τής διατηρήσεως αύτών.

Ή  συνεχώς αύξανομένη χρησιμοποίησις τοιούτων ύλών παρέσχεν άφορμήν είς 
διεξοδικάς μελέτας, καθ’ όσον άφορα είς τήν ένδεχομένην επιβλαβή έπίδρασιν επί 
τής υγείας τοϋ άνθρώπου τών τοιούτων ξένων προς τά τρόφιμα ύλών.

’Εκτός τών άνωτέρω όμως σκοπίμως προστιθεμένων χημικών ύλών ύφίσταται 
καί τό ζήτημα τών τυχαίων προσθηκών, αΐτινες φέρονται είς τά τρόφιμα διά τής καλ
λιέργειας τοϋ θερισμού, ώς καί τής έπεξεργασίας γενικώς τών διαφόρων τροφίμων 
καί εύφρατικών. Είς τήν τάξιν αυτήν τών προσθηκών άνήκουν τά λιπάσματα, τά έντο- 
μοκτόνα, τά μυκητοκτόνα, τά άπορρυπαντικά, τά άντιβιοτικά, ώς καί αί καλούμεναι 
μεταλλικαί μολύνσεις. "Ολαι αί δλαι αύταί πρέπει νά θεωρούνται ώς τυχαΐαι προσ
μείξεις.

’Ενταύθα πρέπει νά τονισθή ότι είναι πράγματι άξιοσημείωτον τό γεγονός, ότι 
ενώ προκαλοϋν τόσον μεγάλην συζήτησιν μικραί προσθήκαι χημικών ύλών, παρέρχον
ται άπαρατήρητοι καί άσχολίαστοι δλαι σχηματιζόμεναι, καί ενίοτε είς πολύ μεγάλας 
ποσότητας, κατά τήν κατεργασίαν τών τροφίμων.

Ουτω λ.χ. τά φυτικά έλαια καί ιδίως τά ιχθυέλαια, προ τής χρησιμοποιήσεως 
αυτών διά τήν παρασκευήν μαργαρίνης καί μαγειρικών λιπών, ύφίστανται σημαντικάς 
χημικάς μεταβολάς διά τής ύδρογονώσεως.

'Ομοίως σημαντικαί μεταβολαί έπέρχόνται κατά τάς συνήθεις κατεργασίας 
τών γαλακτοκομικών προϊόντων,ώς λ.χ. τήν παστερίωσιν καί δή τήν είς υψηλήν θερ
μοκρασίαν τοϋ γάλακτος, ώς καί τοϋ άφρογάλακτος, προς παρασκευήν καλλίτερον 
διατηρήσιμου βουτύρου, ή τήν παρασκευήν τής κόνεως τοϋ γάλακτος κλπ. Διά τών 
ώς άνω κατεργασιών, έπιτελουμένων γενικώς προς βελτίωσιν άπό εύρυτέρας άπόψεως 
τών σχετικών προϊόντων, επέρχονται σημαντικαί μεταβολαί τής χημικής συστάσεως 
τών διαφόρων τροφίμων, αΐτινες πρέπει επίσης νά μελετώνται κατά τον ’ίδιον τρόπον 
όπως καί αί προκαλούμεναι διά τής έξωθεν προσθήκης ξένων χημικών ύλών.

Είς τάς πλείστας χώρας, ώς καί παρ’ ή μ ον, ή προσθήκη ξένων μή θρεπτικών 
ύλών είς τά διάφορα τρόφιμα ύπόκειται είς τήν έγκρισιν τών αρμοδίων ’Αρχών, τών 
επιφορτισμένο)'; μέ τήν παρακολούθησιν τών φερομένων είς τήν κατανάλωσιν τροφί-
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μων. Κατά τήν τελευταίαν εποχήν συστηματική καταβάλλεται προσπάθεια προς 
διεθνή συνεργασίαν και καταρτισμόν διεθνούς σημασίας σχετικών άπαγορευτικών ή 
έγκριτικών άποφάσεων.

Μέ τήν έρευναν των ζητημάτων αυτών έχουν άσχοληθή πολλοί επιστήμονες 
διαφόρων εθνών καί έχουν δημοσιευθή άξιόλογοι έργασίαι, καί ένδιαφέροντα τινα 
πορίσματα έκ τών έν λόγιρ εργασιών θά έκτεθοϋν κατωτέρω.

Προ της άναπτύξεως τών σχετικών άπόψεων επί του ζητήματος τής προσθή
κης τών διαφόρων άνευ θρεπτικής αξίας χημικών υλών είς τά διάφορα τρόφιμα,πρέπει 
νά έκτεθοϋν γενικαί τινες παρατηρήσεις.

Είναι άξιοσημείωτον δτι είς τά διάφορα Κράτη δεν έξετάζουν δλας τάς προσ- 
θήκας κατά τον ίδιον τρόπον. Οδτω λ.χ. κατά τό παρελθόν, άνευ άποχρώντος λόγου, 
δεν ύφίστατο τόσην κριτικήν ή χρησιμοποίησις χημικών υλών προς χρώσιν τών τρο
φίμων καί εύφραντικών, δσην ή χρήσις τών άντισηπτικών υλών ή τών άντιοξειδωτικών 
τοιούτων. Είς τήν πραγματικότητα δμως ΰδατοδιαλυτά τινα χρώματα, δπως ή φου- 
ξίνη καί τό ίώδες του μεθυλίου, έχουν καί άντιμικροβιακήν ένέργειαν, έπίσης δέ άπε- 
δείχθη καί δτι τά ΰδατοδιαλυτά χρώματα ερυθρόν του Σουδάν καί πορτοκαλόχρουν 
GD κέκτηνται άντιοξειδωτικάς ένεργείας.

“Αν καί ή προσθήκη μικρών ποσοτήτων ξένων χημικών υλών είς τά τρόφιμα 
θεωρείται γενικώς ώς δυναμένη νά προκαλέση βλάβας τής ύγείας, δεν έχει δμως άνα- 
γνωρισθή ή άνάγκη τής έρεύνης τής τοξικότητος ένώσεων περιεχομένων φυσικώς είς 
τήν συνήθη τροφήν του άνθρώπου, ούδ’ έχει άκόμη έρευνηθή μήπως ένώσεις παρα- 
γόμεναι κατά τήν επεξεργασίαν τής μαγειρεύσεως, κλιβανισμού ή φρύξεως έξ ώρισ- 
μένων βιταμινών λ.χ., δι’ ών συνήθως εμπλουτίζονται τεχνητώς τρόφιμα τινα, είναι 
τυχόν βλαπτικαί διά τόν οργανισμόν τοϋ άνθρώπου.

’Ενώ ή προσθήκη μικρών ποσοτήτων χημικών υλών είς τά τρόφιμα προκαλεΐ 
μεγάλας συζητήσεις καί πολλάς άνησυχίας, έν τούτοις μεγάλαι μεταβολαί τής συστά- 
σεως έπερχόμεναι κατά τήν συνήθη κατεργασίαν τών τροφίμων παρέρχονται σχεδόν 
άπαρατήρητοι. Τοϋτο ισχύει γενικώς δι’ δλας τάς συνήθεις διά θερμάνσεως έπιτε- 
λουμένας έπεξεργασίας τών τροφίμων, ώς λ.χ. τήν άποστείρωσιν τών κορσερβών.

“Αν καί δεν φαίνεται απολύτως δικαιολογημένη ή ύπό άμερικανικών τινων κύ
κλων διατυπουμένη σοβαρά άνησυχία περί τής βλαπτικότητος γενικώς τών ξένων 
προσθηκών καί ’ίσως είναι υπερβολική ή ΰπ’ αύτών ύποστηριζομένη άποψις τής έπι- 
διώξεως προς χρησιμοποίησιν τών τροφίμων έν φυσική καταστάσει, έν τούτοις πρέ
πει είς πάσαν περίπτωσιν προσθήκης χημικών υλών άνευ θρεπτικής άξίας νά έξετά- 
ζηται έάν πληροϋνται αί κατωτέρω προϋποθέσεις :

α) 'Η προσθήκη αύτών πρέπει νά είναι έπιβεβλημένη έκ τεχνολογικού τίνος 
λόγου. Δηλαδή έν νέον μέσον συντηρήσεως πρέπει νά προτείνεται μόνον έάν τούτο 
είναι δραστικώτερον, ήτοι έχει μεγαλυτέραν άντιμικροβιακήν δράσιν ή είναι εύθυνώ- 
τερον ή όλιγώτερον τοξικόν τών γενικώς παραδεδεγμένων ώς άβλαβών συντηρητι
κών θειώδους καί βενζοϊκοΰ οξέος. ’Ενταύθα δέον νά τονισθή δτι έν ούδεμια περιπτώ- 
σει πρέπει νά προτιμάται ή χρησιμοποίησις άντισηπτικών υλών, έφ’ δσον είναι δυνα
τή ή έφαρμογή μεθόδων υγιεινής καί ψύξεως.

β) ’Εκ τών άντισηπτικών πρέπει νά γίνωνται δεκτά μόνον έκεΐνα διά τά όποια 
έχει άσφαλώς άποδειχθή ή έλλειψις τοξικότητος διά διατροφής θηλαστικών. Βεβαίως 
τούτο δεν άποτελεΐ άπόδειξιν τής μή τοξικότητος καί διά τόν άνθρωπον. Βεβαιότης 
ύφίσταται μόνον κατόπιν διεξαγωγής πειραμάτων έπί άνθρώπων, αλλά τούτο είναι 
πολλάκις δύσκολον.

γ ) ’Επίσης πρέπει νά έρευνάται μήπως διά τής προσθήκης τών ξένων υλών 
μειοΰτα,ι ή θρεπτική άξια τού τροφίμου, καί

δ) Μήπως παραβλάπτονται οπωσδήποτε αί όργανοληπτικαί ιδιότητες τοϋ 
τροφίμου.
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'Η τεχνολογική ερευνά διά την χρησιμοποίησιν χημικού τίνος μέσου άνευ θρε
πτικής άξίας πρέπει νά γίνηται κατά τρόπον τελείως άντικειμενικόν.

'Η γνωμάτευσις ώς προς την άνάγκην τής προσθήκης χρωμάτων εις τά τρό
φιμα είναι δυσχερεστέρα, διότι πολλοί ειδικοί έχουν τήν γνώμην ότι ή χρώσις των 
τροφίμων είναι είς τάς πλείστας περιπτώσεις περιττή.

’Ενταύθα δέον νά τονισθή ότι ένίοτε είναι άναγκαία ή χρώσις προς έπίτευξιν 
τυποποιήσεως προϊόντος τινός, ώς συμβαίνει λ.χ. τό νωπόν βούτυρον, του οποίου τό 
χρώμα έξαρτάται έκ τής τροφής του γαλακτοφόρου ζώου. ’Εάν τό ζώον τρέφεται έκ 
χλωράς τροφής, τό βούτυρον παρουσιάζει έντονώτερον κίτρινον χρώμα, ένώ έπί ξηράς 
τροφής είναι ύπόλευκον-. Είς τήν κατανάλωσιν όμως πρέπει νά φέρεται πάντοτε τής 
αυτής άποχρώσεως βούτυρον, διότι άλλως γεννώνται άδίκως ύπόνοιαι νοθείας τοΰ 
προϊόντος.

'Ο έλεγχος ώς προς τήν τοξικότητα χημικής τινός όλης, προκειμένου νά χρη- 
σιμοποιηθή αυτή είς τά τρόφιμα, δεν είναι δυνατός μετά τής αύτής βεβαιότητος όπως 
προκειμένου περί τής τεχνολογικής σημασίας τής χρησιμοποιήσεως αύτής.

Τον καλύτερον δυνατόν τρόπον άποτελεί ή διεξαγωγή καταλλήλων πειραμά
των μακροχρονίου διατροφής ώρισμένων ζωικών ειδών. ’Ακόμη όμως καί όταν είναι 
δυνατή ή διεξαγωγή πειραμάτων έπί άνθρώπων, έθελοντικώς προσφερομένων, τά 
άποτελέσμτα πρέπει νά ύποβάλλωνται είς αύστηράν κριτικήν διά τούς κάτωθι κυρίως 
δύο λόγους.

Πρώτον τά πειράματα ταϋτα δεν είναι δυνατόν νά συνεχισθοΰν έπί τόσον μα- 
κρόν χρόνον ώστε νά καλύπτουν σημαντικόν μέρος τής άνθρωπίνης ζωής. Δεύτερον 
δέ διότι, ένώ είς τά πειράματα δεν συμπεριλαμβάνονται συνήθως άτομα άσθενή ή 
ήλικιωμένα, είς τήν πράξιν, έφ’ όσον έπιτραπή ή χρησιμοποίησις τής όλης αύτής, θά 
γίνη χρήσις ταύτης ύπό άνθρώπων όλων τών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων φυ
σικά καί τών άνωτέρω.

'Η συνήθης μέθοδος διά τήν άπόδειξιν τοΰ άβλαβούς μιας προστιθεμένης ά
βλαβούς χημικής ένώσεως, είναι ή δοκιμή διά πειραματοζώων, ώς έλέχθη. 'Η πορεία 
τής έρεύνης συνίσταται συνήθως είς τον καθορισμόν τής μέσης θανατηφόρου δόσεως, 
τήν δοκιμήν τής οξείας τοξικής διατροφής καί τέλος τής μακροχρονίου άκινδύνου 
διατροφής.

Είς τά τοιαΰτα πειράματα διατροφής μελετώνται ή ταχύτης αύξήσεως, ή άνα- 
παραγωγή, ή μακροζωία, αί τυχόν μακροσκοπικαί καί μικροσκοπικαί άνατομικαί 
αλλοιώσεις, ώς καί αί τοιαύται τού αίματος καί τών ουρών, ώς έπίσης μελετάται καί 
ό μεταβολισμός τής νέας ένώσεως.

Συνήθως ώς άβλαβής θεωρείται χημική τις όλη όταν, διά τής χρησιμοποιήσεως 
εκατονταπλάσιας δόσεως τής προβλεπομένης ότι θά είσέλθη ήμερησίως είς τον οργα
νισμόν τοΰ άνθρώπου, έπί μίαν τριετίαν, δεν προκαλεΐ βλάβας είς ούδένα τύπον πειρα- 
ματοζώων.

Βάσεις διά τήν άπό τεχνολογικής άπόψεως άποδοχήν τής προσθήκης ξένης 
τίνος όλης άποτελοΰν τά κάτωθι :

α) 'Η προσθήκη δεν πρέπει νά γίνεται προς άπόκρυψιν ή κάλυψιν ή έξουδετέ- 
ρωσιν έλαττωμάτων προερχομένων έκ μή καταλλήλου συλλογής, κατεργασίας ή ένα- 
ποθηκεύσεως. Οΰτω λ.χ. ή χρησιμοποίησις άντισηπτικών άντί τής ψύξεως καί τής 
εφαρμογής καταλλήλων ύγιεινολογικών όρων κατά τήν παραμονήν καί τήν έναπο- 
θήκευσιν δεν είναι παραδεκτή.

β) 'Η έπίδρασις τής προσθήκης πρέπει νά είναι άναγκαία καί έπιθυμητή. 
Οΰτω λ.χ. δεν είναι άναγκαία ή παράτασις τής διατηρήσεως τής κόνεως τού γάλα
κτος άνω τών 2 έτών, οΰτε ή διατήρησις τού βουτύρου έν ψύξει μέχρι ή καί πέραν τών 
3 έτών.
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γ ) Τέλος ή προσθήκη δεν πρέπει νά έπαυξάνη αίσθητώς την τιμήν τοϋ έμπο- 
ρεύματος.

Καί ήδη ολίγα τινά δι’ ώρισμένας τάξεις ξένων προς τα τρόφιμα υλών, τυχαίως 
ή σκοπίμως προστιθεμένων, ώς λ.χ. ή παρουσία μεταλλικών ενώσεων, τα έντομοκτό- 
να, τα άντιβιοτικά, τά άντιοξειδωτικά καί τά ξένα χρώματα.

α) Μεταλλικαί μολύνσεις . ’Ά ς λάβωμεν ώς βάσιν τό γάλα καί τά έξ 
αύτοΰ προϊόντα, λόγω τής μεγάλης σημασίας των προϊόντων τούτων διά την διατρο
φήν τοϋ ανθρώπου.

Τά σκεύη τής γαλακτοκομίας, τά μηχανήματα των έργοστασίων καί τά υλικά 
τής συσκευασίας, είναι δυνατόν νά μολύνουν τά προϊόντα τής γαλακτοκομίας δι’ ιχνών 
μετάλλων. Τό ένδιαφέρον τής σχετικής έρεύνης επί τών γαλακτοκομικών προϊόντων 
έχει συγκεντρωθή εις τήν παρουσίαν τοϋ χαλκού καί κατά δεύτερον λόγον τοϋ σιδή
ρου καί τοϋ μαγγανίου, διότι τά μέταλλα ταΰτα άσκοΰν μεγάλην έπίδρασιν έπί τής 
ταχύτητος τής όξειδωτικής άλλοιώσεως.

β) Έντομοκτόνα. Ή  διαρκώς έπαυξανομένη χρήσις τών έντομοκτόνων 
όπως τό D:D.T., τό λινδάνιον (έξαχλωροϋδροβενζόλιον), τό παραθεΐον κ.λ.π. είς τήν 
γεωργίαν καί τήν ζωοκομίαν, έμφανίζει ζωηρόν τό πρόβλημα τής προσμείξεως τών 
διαφόρων τροφίμων διά τών υλών αύτών.

Διά τό D.D.T. έχει άποδειχθή ότι τά 2-6% τής ποσότητος τής παραλαμβα- 
νομένης διά τής νομής άπεκκρίνονται διά τοϋ γάλακτος. Τοΰτο σημαίνει ότι όταν ή 
άγελάς παραλαμβάνει ήμερησίως περί τά 100 mgr.,TO γάλα μολύνεται διά D.D.T. 
εις άναλογίαν 1:1 έκατομμύριον καί έπειδή κατά τον Mann τό D.D.T. συγκεντροΰ- 
ται είς τό βούτυρον, δέον νά άναμένωνται είς αύτό μεγαλύτεραι ποσότητες, ήτοι τής 
τάξεως 10:1 έκατομμύριον.

Είναι άποδεδειγμένον ότι τό D.D.T. δεν είναι τελείως αβλαβές. Προσφάτως 
δ Bohman άπέδειξεν ότι διά χορηγήσεως είς μόσχους ποσότητος 2,2 mgr. άνά χιλιό- 
γραμμον βάρους έπί 1 μήνα, έμφανίζονται ρητίδωσις τοϋ δέρματος, άπολέπισις, δα
κρύρροια, βλεννώδης έκκρισις τής ρινός καί τρομώδης κίνησις. Τά άποτελέσματα 
ταΰτα αποκτούν μεγαλυτέραν σοβαρότητα όταν συνδυασθοΰν μέ τάς έρεύνας τοϋ 
Lang, όστις άνεΰρε D.D.T. είς τό λίπος τοϋ ανθρωπίνου σώματος.

'Η άπέκκρισις τοϋ λινδανίου είς τό γάλα έρευνηθεϊσα ύπό τοϋ Ely διά χημικής 
όδοΰ άπεδείχθη ώς σημαντική, είναι δέ γνωστόν ότι καί είς λίαν μικράς ποσότητας 
προκαλεϊ τοΰτο σαφή δυσάρεστον οσμήν είς τό γάλα.

Πολύ μεγαλύτερον κίνδυνον παρουσιάζει ή χρησιμοποίησις τοϋ παραθείου ώς 
παρασιτοκτόνου είς τά έλαιόδενδρα.

γ) ’Α ντιβ ιοτικά. 'Η διαρκώς έπαυξανομένη χρησιμοποίησις τών χημι
κοθεραπευτικών μέσων είς τήν κτηνιατρικήν καί είδικώτερον είς τήν θεραπείαν τής 
μαστίτιδος, προύκάλεσε τήν έμφάνισιν περιπτώσεων τυχαίας μεταβολής τών προϊ
όντων τής γαλακτοκομίας, ήτοι τήν παρουσίαν σουλφοναμιδών καί αντιβιοτικών. 
’Επειδή όμως αί σουλφοναμίδαι έπί μάλλον καί μάλλον άντικαθίστανται ύπό διαφό
ρων αντιβιοτικών θά περιορισθώμεν ένταΰθα μόνον είς αύτά.

Είς τό γάλα, τό παρεχόμενον ύπό άγελάδων είς τάς όποιας έχουν χορηγηθή 
κανονικαί θεραπευτικαί δόσεις άντιβιοτικών, άνευρέθησαν ποσότητες δυνάμεναι νά 
παρακωλύσουν τήν δράσιν τών μικροοργανισμών, οΐτινες χρησιποποιοϋνται διά τήν 
παρασκευήν τών διαφόρων προϊόντων τής γαλακτοκομίας, ώς τοϋ τυροΰ, τής γιαούρ- 
της κ.λ.π., δι’ ό καί ή βιομηχανία τοϋ γάλακτος επιδιώκει τήν έξουδετέρωσιν τών 
αιτίων αυτών. Ουτω πολλαχώς ύπεδείχθη ή άδρανοποίησις τής πενικιλλίνης διά παρα
σκευασμάτων τοϋ ένζύμου πενικιλλινάση, άλλά πάλιν προκύπτουν νέα προβλήματα 

ως διά τούς υποστηρίζοντας τήν διατήρησιν τών προϊόντων τής γαλακτοκομίας 
έλευθέρων πάσης ξένης προσθήκης.

δ )  ’Αντιοξειδωτικά. Διά σημαντικόν άριθμόν προϊόντων έχει προταθή ή



5634 Σ. Γαλανού—Τό παιδί πού π είνα  πρέπει νά  τραφή

χρησιμοποίησή διαφόρων άντιοξειδωτικών υλών, τοιαΰται δμως δεν έ'χουν χρησιμο- 
ποιηθή άκόμη είς εύρύτερον κύκλον, διότι αί πλεϊσται χώραι έχουν άπαγορεύσει νομο- 
θετικώς τήν χρησιμοποίησιν τοιούτων υλών.

e) Χρώματα. Είναι γνωστόν δτι ώρισμέναι τεχνηταί χρωστικαί δλαι προκα- 
λοΰν έπί πειραματοζώων καρκινώματα, ως συμβαίνει λ.χ. μέ τήν παλαιότερον ύπό 
πολλών Κρατών έπιτρεπομένην κιτρίνην χρωστικήν (Buttergelb) διά τήν μαργαρί
νην καί τα μαγειρικά λίπη.

Κατά τήν είς Wageningen της 'Ολλανδίας γενομένην σύσκεψιν εμπειρογνω
μόνων τής Δυτικής Ευρώπης ύπεδείχθη, δτι μόνον 7 τεχνητά χρώματα είναι άποδε- 
δειγμένως άκίνδυνα, ένώ παλαιότερον ή μέν Ελβετική νομοθεσία έπέτρεπε 29, ή δέ 
τών Η.Π.Α. 18. Δι’ άλλας 7 χρωστικάς αί έρευναι δεν κρίνονται έπαρκεΐς είσέτι, ώστε 
νά δύναταί τις νά άποφανθή εάν είναι δυνατόν νά προκαλέσουν καρκίνον.

’Ενταύθα δέον νά τονισθή δτι καί είς τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ ας χρωστική 
τις ΰλη δεν προκαλεϊ καρκίνον, έστω καί έπί έκατοντάδων πειραματοζώων, δεν είναι 
άπολύτως βέβαιον δτι δεν θά προκαλή καί είς τον άνθρωπον, διότι υπάρχουν περι
πτώσεις καθ’ ας χημική τις δλη προκαλεϊ καρκίνον έπί ένός είδους ζώου ούχί δμως 
καί έπί άλλου. Διά τον λόγον τούτον ορθόν θά ήτο νά μή περιορίζωνται τά πειράματα 
μόνον είς τούς έπίμυας, ώς συμβαίνει συνήθως, άλλά τουλάχιστον νά γίνωνται σχε- 
τικαί έρευναι καί είς πιθήκους, έφ’ δσον βεβαίως δεν είναι έφικτή ή έκτέλεσις πειρα
μάτων είς άνθρώπους.

Έ κ τών άνωτέρω περί τών ξένων υλών έκτεθέντων δύνανται νά έξαχθοΰν 
τά κάτωθι συμπεράσματα:

Τά διάφορα τρόφιμα δεν πρέπει νά περιέχουν ξένας προς τήν φύσιν αυτών ΰλας, 
καί ιδίως δεν πρέπει νά χρωματίζονται τεχνητώς, έκτος έάν διά τής σχετικής νομο
θεσίας έπιτρέπεται τούτο.

'Η παροχή άδειας διά τήν προσθήκην ξένων υλών πρέπει νά γίνεται ύπό τας 
άκολούθους προϋποθέσεις :

α) Αί ξέναι ΰλαι πρέπει νά είναι άποδεδειγμένως άβλαβεΐς διά τήν ύγείαν τού 
άνθρώπου.

β) Διά τήν χρησιμοποίησιν αυτών πρέπει νά ύπάρχουν πραγματικοί τεχνολο
γικοί λόγοι.

γ ) Δέν πρέπει νά προκαλοΰν παραπλάνησιν τού καταναλωτοΰ ώς προς τήν 
πραγματικήν ποιότητα τού τροφίμου.

δ) Δέν πρέπει νά χρησιμεύουν προς κάλυψιν τυχόν έλαττωμάτων ή άλλοιώσεων 
τών τροφίμων καί

ε) 'Η προστιθεμένη ποσότης τών ξένων αύτών ύλών πρέπει νά είναι δσον το 
δυνατόν μικροτέρα.

Έ ξ δσων ώς άνωτέρω έξετέθησαν, δύναται νά συναχθή ώς συμπέρασμα δτι ή 
φροντίς διά τήν διατροφήν τού παιδιού δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνον είς τήν πα- 
ροχήν τής άπαραιτήτου επαρκούς ποσότητος,.άλλά πρέπει καί ή ποιοτική έκλογή τής 
τροφής νά γίνεται μετά τής δεούσης προσοχής.

’Επωφελούμενος σήμερον τής έξαιρετικής συγκεντρώσεως ένταΰθα τών ση- 
μαντικωτέρων κρατικών λειτουργών τών αρμοδίων διά τήν ρύθμισιν τών ζητημάτων 
τής διατροφής τού έλληνικοΰ λαοΰ,έφιστώ τήν προσοχήν των έπί τού κατά τό δυνατόν 
μεγαλυτέρου περιορισμού τών ξένων προς τήν φύσιν ύλών, τών διά διαφόρους λόγους 
προστιθεμένων είς τά τρόφιμα, ώς καί τού περιορισμού τών διαφόρων βιομηχανικών 
επεξεργασιών, αΐτινες οπωσδήποτε πρέπει νά θεωρηθούν ώς προκαλοΰσαι κάκωσιν 
τών τροφίμων.

Λοιπόν, πρέπει νά παρέχωμεν είς τό παιδί άφθονον τροφήν, πλουσίαν είς τάς 
άπαραιτήτους θρεπτικάς υλας καί δσον τό δυνατόν πτωχοτέραν είς ξένας προς τήν 
φύσιν δλας.

Σ. ΓΑΛΑΝΟΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 7ΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957)

'Υ πό  τοϋ τέω ς  Έ φέτου κα ί Πράκτορος εις τά  
Μ ικτά  Δ ια ιτη τικά  Δ ικαστήρια, Γεν. Γραμ- 
ματέως της Ε λλην ική ς Ε τα ιρ ε ία ς  Ποινικού
Δικαίου κα ί μέλους τοϋ Δ ιοικητικού Συμβου- " " ~

λίου τής Διεθνούς Ε τα ιρ ε ία ς  Π οινικού Δικαίου (Συνεχεία εκ  τοϋ
_________ κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π ■ ΓΙΩΤΗ_________  προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗ ΨΕΙΣ

12. Τρίτον Τμήμα. Θέμα 3ον: Αί νομ ικαί, δ ιο ικη τικο ί κα ί κοινωνικοί σννέπειαι τής 
ποινικής καταδίκης.

13. Ή  επ ί τον θέματος συζήτησις.
14. Αί διατυπωθεΙσοι υπό τής Γεν. Συνελενσεως συστάσεις κα ί υποδείξεις.
15. Τέταρτον Τμήμα. Θέμα 4ον: Τά επ ί άεροσκαφών τελούμενα εγκλήματα καί α ί σν- 

νέπεια ι αυτών.
16. Ή  επί τοϋ  θέματος συζήτησ ις—’ Υπόμνημα τοϋ Διεθνοϋ ’Οργανισμού ’Αστυνομίας 

(IN TERPOL).
17. Ή  πρότασις τοϋ Κ αθηγητοϋ κ. Κων/νου Γαρδίκα.

** *
12 . Τρίτον Τμήμα. Πρόεδρος : Ό  πρόεδρος κ. Rappaport (Πολωνία). 

’Αντιπρόεδροι : 'Ο καθηγητής κ. Pompe ('Ολλανδία) καί ό καθηγητής κ. Bayer 
(Γιουγκοσλαυία).

Θέμα 3ον : Α ί ν ο μ ι κ α ί ,  δ ι ο ι κ η τ ι κ ά !  κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ ά !  
σ υ ν έ π ε ι α ι  τ ή ς  π ο ι ν ι κ ή ς  κ α τ α δ ί κ η ς .

Τήν ποινικήν καταδίκην επακολουθούν συνήθως έπιβλαβεΐς διά τον καταδικα- 
σθέντα συνέπειαι, αί όποΐαι προστιθέμεναι εις τήν κυρίαν ποινήν τήν προβλεπο- 
μένην υπό τοϋ νόμου, καθιστούν περισσότερον δυσχερή τήν άναπροσαρμογήν τοϋ 
έγκληματίου εις τήν Κοινωνίαν. Μερικά! άπό τάς συνέπειας αΰτάς προβλέπονται 
ύπό τοϋ Νόμου. ’Άλλαι προκύπτουν έκ τής έφαρμογής κανονιστικών διατάξεων. 
’Άλλαι, τέλος, εχουσι τήν προέλευσίν των εις τάς συνήθειας ή εις άντιδράσεις τής 
Κοινής Γνώμης. Διάφοροι διοικητικοί κανονισμοί ή κανονισμοί ιδιωτικών οργανώ
σεων άποκλείουν πράγματι άπό πολλά επαγγέλματα ή ασχολίας πρόσωπα ύποστάντα 
ώρισμένην τινά καταδίκην.

Επομένως αί συνέπειαι μιας ποινικής καταδίκης είναι ποικίλαι καί ύπερα- 
κοντίζουσι πολλάκις τήν πρόθεσιν τοϋ νομοθέτου.

Αύταί περίπου είναι αί γενικά! σκέψεις, αί όποΐαι ήγαγον εις τό νά τεθή ενώ
πιον τοϋ συνεδρίου τό ύπ’ 6ψει θέμα, επί τώ σκοπώ όπως έξετασθή μήπως θά ήτο 
δυνατόν τινές τών συνεπειών τούτων νά άρθώσιν ή τροποποιηθώσιν, ΐνα μή δυσχε- 
ραίνηται ή άναπροσαρμογή τοϋ καταδικασθέντος εις τήν Κοινωνίαν.

13 . Ή επί τοϋ θέματος συζήτησις.
Γενικήν εϊσήγησιν επί τοϋ θέματος τούτου ύπέβαλεν ό καθηγητής κ. Strahl 

(Σουηδία), λαβών ύπ’ δψει καί τάς ύποβληθείσας ύπέρ τάς είκοσι (20) είδικάς έκ- 
θέσεις. Έ κ τών Ελλήνων είδικάς έγγράφους εκθέσεις υπέβαλαν οί κ.κ. Κων. Γαρ- 
δίκας, Μεν. Τσήτσουρας, Λαδάς, Βουγιούκας καί ή Κα Μαζαράκη—Νιχογιαννο- 
πούλου, τής έκθέσεως τοϋ κ. Γυόκα μή μνημονευθείσης, ώς περιελθούσης όψίμως 
εις χεΐρας τοϋ γενικού είσηγητοΰ.

Είναι γνωστή ή ποικιλία τών στερήσεων καί άνικανοτήτων, τάς οποίας συνε-
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πάγεται ή δύναται νά συνεπαγάγη μία ποινική καταδίκη, λ.χ. στέρησις των πολι
τικών δικαιωμάτων, άπώλεια δημοσίας ή δημοτικής θέσεως, βαθμού έν τώ στρατώ, 
της ΐδιότητος του δικηγόρου, καθώς καί άνικανότης .προς άνάκτησιν τούτων έφ’ 
ώρισμένον χρόνον ή άορίστως, στέρησις άδειας άσκήσεως ώρισμένων επαγγελμάτων, 
οΐον ίατροΰ, φαρμακοποιού ή ώρισμένων ικανοτήτων, ώς όδηγοϋ αύτοκινήτου, 
άεροπλάνου κ.τ.τ.

Αί ποικιλίαι αδται των στερήσεων καί άνικανοτήτων, αί όποϊαι προς προ
στασίαν τής Όλότητος έπιβάλλονται είς πρόσωπα, τα όποια ώς έκ τής ποινικής 
παραβάσεως, είς την οποίαν ύπέπεσαν, υπάρχει ή πιθανότης νά έπαναλάβουν πράξεις 
βλαπτούσας τον πλησίον, καταλήγουν είς διπλής μορφής άτοπα. Ά φ ’ ενός έπιδροΰν 
κατά τό πλεΐστον εμμέσως, άπό οικονομικής ιδία πλευράς, έπιβλαβώς έπί των 
άθώων προσώπων των ύπό των καταδικασθέντων προστατευομένων, ιδία έπί των 
οικογενειών αύτών, έν ώ έξ άλλου αί στερήσεις καί εκπτώσεις αύται έρχονται είς 
άντίθεσιν προς τήν σύγχρονον έπιστημονικήν άποψιν περί του σκοπού τής ποινής, 
ό όποιος σκοπός παραπλεύρως προς τον έκφοβιστικόν αύτοΰ χαρακτήρα συνίσταται, 
συμφώνως άλλως τε καί προς τήν σύγχρονον ποινικήν πολιτικήν τών Κρατών, είς 
τήν άναπροσαρμογήν τού καταδίκου είς τήν Κοινωνίαν μετά τήν έκτισιν τής ποινής 
του. Πώς είναι δυνατόν ουτος νά άναπροσαρμοσθή κοινωνικώς όσηνδήποτε καλήν 
θέλησιν άν καταβάλη, όταν είς παν αύτοΰ βήμα έν τή Κοινωνία συναντά τό φάσμα 
τής προηγηθείσης καταδίκης του καί τήν δυσπιστίαν τής Κοινωνίας προς αύτόν, 
μή δυνάμενος ώς έκ τούτου νά άσκήση καί αύτό ακόμη τό στοιχειώδες βιοποριστι
κόν έπάγγελμα, τό όποιον θά ήδύνατο νά άποδώση τον άρτον είς αύτόν καί τήν οίκο- 
γένειάν του; «

Άπό δλως άντιθέτου δμως πλευράς, δεν είναι προσήκον νά τηρήται ή Κοι
νωνία έκθετος, άλλ’ είναι άνάγκη νά προστατεύηται έναντι άτόμων, τά όποια λόγω 
τής καταδίκης των άπέδειξαν έπικινδυνότητα συμπεριφοράς προς τον πλησίον, ώς 
λ.χ. έπανειλημμένη βαρεία άμέλεια περί τό όδηγεϊν τροχοφόρα, αύτοκίνητον, άερο- 
πλάνον κ.τ.τ., ΐνα άναφέρωμεν προχείρως τάς σχετικώς έλαφροτέρας περιπτώσεις 
έπικινδυνότητος, τάς άπλώς έξ άμελείας προερχομένας.

Έ ν τώ Τμήματι συνεζητήθη εύρέως τό δίλημμα τούτο. Πολλοί έκ τών 
άλλοδαπών μετέσχον τών συζητήσεων, ώς οί κ.κ. Clerc (Ε λβετία), Simeon ( Γαλ
λία), Mayer ( Γερμανία Δυτ.), Hausner (Αυστρία), Granier ( Γαλλία), Beckaert 
(Βέλγιον), Plawski (Πολωνία), Nenov (Βουλγαρία) κ. ά. Άπό Ελληνικής 
πλευράς, ό καθηγητής κ. Γαρδίκας ύπεστήριξε, σύν άλλοις, τήν κατάργησιν δλων 
τών συνεπειών τής ποινικής καταδίκης δσαι δεν είναι άπαραίτητοι διά τήν κοινω
νικήν άσφάλειαν, έμποδίζουσι δέ τήν άναπροσαρμογήν τού καταδίκου είς τήν Κοι
νωνίαν, ώς λ.χ. τήν αύτοδικαίαν έ'κπτωσιν άπό ώρισμένων έπαγγελμάτων, προτεί- 
νας δπως αΰτη λάβη μορφήν μέτρου ασφαλείας (Χ), άπαγγελλομένου ύπό τού δικα- 
στοΰ μετ’ έκτίμησιν είδικώς έκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως. 'Έτεροι "Ελληνες 
λαβόντες τον λόγον είς τό Τμήμα τούτο είναι οί κ. κ. Γυόκας, Λαδάς, Βουγιούκας, 
Κορδογιαννόπουλος καί έκ τών δικαστικών λειτουργών ό πρωτόδικης κ. Π. Θεο- 
δωρόπουλος, πραγματευθέντες είδικάς έκαστος περιπτώσεις έν άναφορά προς τό 
δλον θέμα.

14 . Αί διατυπωθεΐσαι ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως συστάσεις κα ί 
υποδείξεις.

Επειδή δέ τό θέμα τούτο ένέχει δσην σπουδαιότητα τόσην καί εύρύτητα,

1. Τά ύπό τώ ν άρθρων 69 έπόμ. Π οινικού Κωδικός θεσπισθέντα «μέτρα άσφαλεία ς» 
παραμένουν κατά τό πλεΐστον άνεφάρμοστα, έλλείψει καταλλήλων ιδρυμάτων κα ί τοϋ άπαραι- 
τή τω ς άπαιτουμένου ποικίλου είδ ικώς μορφωμένου προσωπικού.
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περιλαμβάνον καί αύτάς τάς έκ τής χρήσεως τοϋ ποινικού μητρώου συνέπειας, το 
Τμήμα καί άκολούθως ή Γενική Συνέλευσις διετύπωσεν γενικής μορφής υποδείξεις, 
δυναμένας έν τω μέτρω τοϋ δυνατοϋ νά έφαρμοσθοϋν παρ’ οίασδήποτε νομοθεσίας. 
Έ κ των υποδείξεων τούτων μνημονεύομεν περιληπτικώς ενταύθα τάς κυριωτέρας.

Έν πρώτοις, τό συνέδριον συνέστησεν όπως άπασαι αί νομικά! συνέπειαι 
μιας καταδίκης, αί ύπαγορευόμεναι έπί σκοπώ άτιμωτικω, καταργηθοϋν, ιδία ή 
«νόμιμος άπαγόρευσις», έφ’ όσον δεν δύνανται νά δικαιολογηθούν έκ προστασίας 
των συμφερόντων τοϋ καταδικασθέντος ή τοϋ συμφέροντος των προσώπων, τά όποια 
προστατεύει ουτος. Νά διατηρηθούν δέ μόνον αί προς πρόληψιν τής υποτροπής έπι- 
βαλλόμεναι άνικανότητες. Αί τελευταΐαι αύται δέον νά άπαγγέλλωνται λαμβανομένης 
ύπ’ οψει τής προσωπικότητος τοϋ έγκληματήσαντος. ’Όχι μόνον ό κατάδικος πρέπει 
νά έχη τό δικαίωμα δυνάμει ταχείας καί προσιτής διαδικασίας νά ζητήση τήν άπο- 
κατάστασίν του, άλλά καί ό Νόμος πρέπει νά προβλέπη αύτοδικαίαν άποκατάστασιν 
τοϋ καταδίκου, άν ούτος δεν ύπέπεσεν εις νέον έ'γκλημα έντός ώρισμένου χρονικού 
διαστήματος. Αί δευτερεύουσαι συνέπειαι τής ποινικής καταδίκης, αί άνεξάρτητοι 
τής έπιβληθείσης ποινής, καθώς καί αί τροποποιήσεις αύτών, πρέπει νά ρυθμίζωνται 
ύπό είδικοΰ Κώδικος Έκτελέσεως ποινών. Ή  ποινική καταδίκη δεν πρέπει αύτή 
καθ’ έαυτήν ν’ άποτελή αιτίαν Χύσεως άστικής συμβάσεως, ιδία τής συμβάσεως έργα- 
σίας. Τέλος, άναφορικώς προς τήν ειδικήν περίπτωσιν των έν τω Τύπω δημοσιευο- 
μένων ειδήσεων περί τελεσθέντων έγκλημάτων καί τής δημοσιεύσεως των πρακτι
κών τών δικών, τά όποια δύναται νά θίξουν τήν ύπόληψιν άτόμων ώς έκ τής φύσεως 
τοϋ περιεχομένου των, τό συνέδριον διετύπωσε τήν έξής άπόφασιν : «Σεβόμενον 
τήν αρχήν τής δημοσιότητος τών δικαστικών συνεδριάσεων, κρίνει ούχ’ ήττον άνα- 
» γκαΐον νά ύποδείξη τήν έναρμόνισιν τής τοιαύτης αρχής προς τάς άνάγκας τής 
» συγχρόνου ποινικής καί σωφρονιστικής πολιτικής. Διστάζον προ τής σοβαρό- 
» τητος καί τής δυσχερείας τοϋ προβλήματος τούτου, συνιστα όπως εις προσεχές 
» συνέδριον άνατεθή ή μελέτη τοϋ τοιούτου προβλήματος. ’Από τοΰδε όμως προ- 
» τείνει, όπως εις μ ε ρ ί δ α  τ ι ν ά  τ ο ϋ  Τ ύ π ο υ  γίνη ύπόμνησις τ ο ϋ  σ ε - 
» β α σ μ ο ΰ, όν οφείλει προς τήν ά ν θ ρ ω π ί ν η ν  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ  α».

Καταλείποντες ήδη τό τρίτον θέμα, είσερχόμεθα είς τό τέταρτον καί τελευ- 
ταϊον έν τή ήμερησία διατάξει τοϋ συνεδρίου θέμα.

15. Τέταρτον Τμήμα. Πρόεδρος: Ό  καθηγητής κ. Καρανίκας (Ελλάς). 
’Αντιπρόεδροι : Ό  πρόεδρος Έφετών κ. Cannat (Μονακό) καί ό καθηγητής κ. 
Mahmoud Mostafa (Αίγυπτος).

Θέμα 4ον : Τ ά  έ π ί  ά ε ο ο σ κ α φ ώ ν  τ ε λ ο ύ μ ε ν α  έ γ  κ λ ή μ α τ α  
κ α ί  α ί σ υ ν έ π ε ι α ι  α ύ τ ώ ν .

Ούδεμία διάταξ ις διεθνής ποινικού δικαίου ορίζει τάς παραβάσεις ούτε τάς 
κυρώσεις, ούδέ προσδιορίζει τάς αρμοδιότητας άναφορικώς προς τάς έγκληματικάς 
πράξεις τάς διαπραττεμένας έπί άεροσκαφών. Έπεζητήθη έπομένως διά τής θέσεως 
τοϋ παρόντος ζητήματος είς τήν ήμερησΐαν διάταξιν τοϋ συνεδρίου, νά έρευνηθοΰν 
αί έθνικαί νομοθεσίαι Η) τών Κρατών καί ή θεωρία τοϋ άεροπορικοΰ ποινικού δι
καίου, ίνα προσδιορισθώσιν άφ’ ενός αί ποινικά! παραβάσεις αί γεννώμεναι εκ τής 
έναερίου κινήσεως καί έξ άλλου αί παραβάσεις, τών όποιων ή χρήσις άεροσκάφους 
έπιτρέπει τήν έκτέλεσιν ή τών όποιων κάμνει τάς συνέπειας μάλλον έπικινδύνους. 
Έπεζητήθη έπίσης νά καθορισθή ό τρόπος τής διαπιστώσεως τών τοιούτων παρα-

1. Ά π ό  άπόψεως Ε λληνικής εσωτερικής νομοθεσίας μνημονευτέα εν προκειμένω τα  
άρθρα 5 εως 11 κα ί 16 Π .Κ ., ώ ς καί 124 Κ .Π .Δ . Έ π ίσ η ς  άρθρον 5 νόμου 5017 (1931) έν συνδυα
σμοί προς τ'ό άρθρον 470 Π. Κ. Τό δυνάμει τοϋ A. Ν. 820/1948 συνταχθέν Σ χέδ ιο ν’Αεροπο
ρικού Κώδικος, όλίγας μόνον δ ιατάξεις περιέχει άναφερομένας είς τό ποινικόν αεροπορικόν 
δίκαιον, ώ ς τάς τώ ν άρθρων 199. 200, 201.
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βάσεων, δεδομένου ότι εμφανίζει πλεϊστα ζητήματα αναγόμενα εις την δικαστικήν 
αστυνομίαν. Τέλος έπεζητήθη ή έπίλυσις των ζητημάτων άρμοδιότητος, των γεν- 
νωμένο>ν έκ τής διώξεως των έπί άεροσκαφών τελουμένων έγκλημάτων, τά όποια 
εμφανίζουν προβλήματα άφ’ ένός έσωτερικής άρμοδιότητος καί έξ άλλου συγκρού- 
σεως αρμοδιοτήτων διεθνούς μορφής. Δεδομένου επί πλέον, δτι πολλά των ζητη
μάτων τούτων δεν ρυθμίζονται όμοιομόρφως άπό τάς έσωτερικάς νομοθεσίας των 
διαφόρων Κρατών, θά ήτο σκόπιμον καί συντελεστικόν διά την ταχεϊαν καί άποτε- 
λεσματικήν δίωξιν των έπί άεροσκαφών ή δι’ άεροσκαφών τελουμένων έγκλημάτων 
νά έπιζητηθή ή έξεύρεσις διεθνώς ομοιομόρφου λ.ύσεως τών τοιούτων ζητημάτων^1)

16 . Ή έπί τοϋ θέματος συζή τη σ ις— 'Υπόμνημα τοϋ Διεθνούς ’Ορ
γανισμού ’Αστυνομίας (IN T E R PO L).

Γενικός εισηγητής τοϋ θέματος τούτου ύπήρξεν ό καθηγητής κ. Meyer (Γερ
μανία Δ υτ.), ό όποιος υπέβαλε μακράν καί έμπεριστατωμένην γενικήν είσήγησιν. 
Εΐδικαί εκθέσεις ύπεβλήθησαν υπέρ τάς δέκα πέντε (15), έξ ών δύο Έλληνικαί, τών 
κ.κ. Καρανίκα καί Φωκ. Παπαθανασίου. Εις τήν συζήτησιν μετέσχον παραλλήλως 
προς τούς άλλοδαπούς συνέδρους έκ τών Ελλήνων οί κ.κ. Μαλτατζής, Βα'ικούσης 
καί Παπαθανασίου, ό δέ κ. Γαρδίκας ως άντιπρόσωπος τοϋ Διεθνοΰς Όργανισμοΰ 
Αστυνομίας (Organisation Internationale de Police Criminelle—INTERPOL).

'Ο διεθνής ούτος ’Οργανισμός άπέστειλεν εις τό ήμέτερον συνέδριον έντυπον 
υπόμνημα έπί τοϋ προκειμένου θέματος είς πλείονα άντίτυπα, διανεμηθέντα εις τούς 
συνέδρους. Τοΰτο έχει ώς έξής :

«'Υπόμνημα, ύποβληθέν ύπό τοϋ Διεθνοΰς Όργανισμοΰ ’Αστυνομίας (INTER- 
» POL). Προς τό 7ον Διεθνές Συνέδριον Ποινικοΰ Δικαίου. Άθήναι, 26/9-2/10/57. 
» Πε ρ ί τ ή ς  β ε β α ι ώ σ ε ω ς  τ ώ ν  π ο ι ν ι κ ώ ν  π α ρ α β ά σ ε ω ν ,  
» τών τελουμένων έ π ί  ά ε ρ ο σ κ α φ ώ ν .  Τό πρόβλημα τής βεβαιώσεως τών 
)> ποινικών παραβάσεων τών τ?λουμένων έπί άεροσκαφών, συνεζητήθη ύπό τοϋ 
«Διεθνοΰς Όργανισμοΰ ’Αστυνομίας (INTERP0L) κατά τήν 23ην.σύνοδον τής 
» Γενικής αύτοϋ συνελεύσεως έν Ρώμη, άπό 9 έως 14 ’Ιουνίου 1954. 'Η συζήτησις 
» εΐχεν ώς βάσιν μίαν έκθεσιν τής Γενικής Γραμματείας: «'Η δικαστική έξουσία 
» τών κυβερνητών τών άεροσκαφών». Άπέβλεπεν είς τό νά συμπληρώση τό σχέδιον 
» συμβάσεως περί τής δικαστικής δικαιοδοσίας τοϋ κυβερνήτου άεροσκάφους, τό 
»  συνταχθέν είς Παρισίους κατά Φεβρουάριον 1947 ύπό τής ειδικής νομικής Έ πι- 
» τροπής τοϋ Όργανισμοΰ τής διεθνοΰς πολιτικής άεροπορίας (2).’Επρόκειτονάπροσ- 
» διορισθή έάν άπό δικαστικής άπόψεως ή έξουσία τοΰ κυβερνήτου άεροσκάφους 
» πρέπη νά είναι άνάλογος προς τήν έξουσίαν τοΰ κυβερνήτου πλοίου.

« ’Ήδη ή παναμερικανική άεροπορική σύμβασις, ή συναφθεΐσα είς 'Αβάναν 
» τήν 20 Φεβρουάριου 1928, είχε διΐδει είς τό 25ον άρθρον αυτής, τήν άνάγκην δπως 
» παραχωρηθοΰν είς τον κυβερνήτην άεροσκάφους αί νομικαί δικαιοδοσίαι (διοικητι- 
» καί καί δικαστικαί) τοΰ κυβερνήτου έμπορικοΰ πλοίου: «Ό  κυβερνήτης άεροσκά- 
»  φους θά πρέπη νά έχη δικαιώματα καί καθήκοντα άνάλογα πρός τά τοΰ κυβερνήτου 
» έμπορικοΰ πλοίου, συμφώνως πρός τούς άντιστοίχους νόμους έκάστου κράτους». 
» Λίαν όρθώς ή σύμβασις αυτή καθορίζει τήν ένδεχομένως παραχωρηθησομένην

1. "Ετερον άεροπορικόν διεθνές συνέδριον έλάμβανε χώραν ολίγας ήμέρας πρότερον, 
ήτο ι περί τά  μέσα Σεπτεμβρίου 1957 είς Τόκιο τής Ια π ω ν ία ς . Τό συνέδριον όμως αυτό, 
συγκληθέν ύπό τής έν Μοντρεάλ τοϋ Καναδά έδρευούσης Διεθνοΰς Ε π ιτροπής πολιτικής άερο
πορίας O .A.C.I. ήσχολήθη κυρ ίω ς με θέματα άναγόμενα είς τό άστικόν δίκαιον, οΐον γεννή
σεις, θάνατοι, δ ιαθήκαι εντός άεροσκάφους κ .τ .τ .

2. 'Ο ’Οργανισμός τής διεθνοΰς πολιτικής άεροπορίας (O rgan isation  de l ’a v ia tio n  c i
v ile  In te rn ation a le  =  O A C l) συνέστη δυνάμει τής διεθνοΰς άεροπορικής συμβάσεως τοΰ Σ ι
κάγου τοΰ έτους 1944.
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» δικαστικήν έξουσίαν εις τον κυβερνήτην έμπορικοΰ άεροσκάφους, τούτέστιν άερο- 
» σκάφους μεταφέροντος έπιβάτας ή (καί) έμπορεύματα.

«Ύπομνήσωμεν έπιτροχάδην, δτι είς δλας τάς νομοθεσίας, συμβάσεις, κανονι- 
» σμούς κλπ. τής εμπορικής ναυτιλίας, τής πλεούσης επί τής επιφάνειας τής θαλάσ- 
» σης ή ύπ’ αύτήν, ό κυβερνήτης είναι δικαστικός λειτουργός: ιδία είναι άνακριτής 
» ή άνακριτικός υπάλληλος δι’ δλας τάς έγκληματικάς πράξεις τάς τελουμένας έν τω 
» πλοίω. 'Η εξουσία αυτή τω είναι άνευ περιορισμού άνεγνωρισμένη, ακόμη καί διά 
» τον διάπλουν μικροτάτης διάρκειας καί είς περίπτωσιν ναυαγίου ή προσορμίσεως 
» είς έ'ρημον τόπον.

«Αί ύλικαί προϋποθέσεις αί έπιβάλλουσαι τήν παραχώρησιν δικαστικής δι- 
» καιοδοσίας είς τον κυβερνήτην έμπορικοΰ πλοίου (καί πολεμικού), ύφίστανται καί 
» προκειμένου περί τοΰ κυβερνήτου άεροσκάφους, ό όποιος δύναται νά έξομοιωθή 
» μέ κυβερνήτην πλοίου ταχυτάτου καί μικράς χωρητικότητος, τοσούτω μάλλον 
» καθόσον είς τά εμπορικά άεροσκάφη είναι ευχερής ή άσκησις δικαστικών καί δι- 
)> οικητικών δικαιοδοσιών, άφοΰ έπ’ αυτών ό κυβερνήτης δεν είναι πλέον τό αύτό 
» πρόσωπον μέ τον «μοναδικόν» πιλότον. Ή  βεβαίωσις άξιοποίνων πράξεων έντός 
» τοΰ άεροσκάφους άπαιτεΐ ολίγον χρόνον καί δέν γεννά σχεδόν συγκρούσεις άρμο- 
» διοτήτων, οΐαι αί γεννώμεναι καί άνεπίλυτοι είσέτι έν τή θαλασσία ναυτιλία. Τό 
» πρόβλημα τής μεταβιβάσεως τής ένδεχομένης δικαστικής δικαιοδοσίας τοΰ κυβερ- 
» νήτου άεροσκάφους είς ώρισμένον τι μέλος τοΰ πληρώματος, δέν έμπίπτει είς τό 
» παρόν υπόμνημα. Ή  δικαστική δικαιοδοσία τοΰ κυβερνήτου άεροσκάφους περιο- 
» ριζομένη είς τήν έν τω άεροσκάφει βεβαίωσιν άξιοποίνων πράξεων (καί τήν συν- 
» τήρησιν τών ιχνών), έντοπίζεται είς τάς παραβάσεις τών οποίων τόπος τελέσεως 
» είναι τό άεροσκάφος. Τό πρόβλημα χορηγήσεως εύρυτέρας δικαιοδοσίας είς τον 
» κυβερνήτην άεροσκάφους, ιδία έκτος τοΰ άεροσκάφους είς περίπτωσιν προσγειώσεως 
» ή προσθαλασσώσεως είς έρημον τόπον, δύναται νά έπιλυθή κατ’ άναλογίαν τής 
» νομολογίας τής κρατούσης έπί θαλασσίας ναυτιλίας, άφοΰ άπαξ άναγνωρισθή είς 
» τον κυβερνήτην άεροσκάφους ή ίδιότής τοΰ άξιωματικοΰ τής δικαστικής άστυνο- 
» μίας.

«Ποΐαι ποινικαί παραβάσεις δύνανται νά έχουν τό άεροπλάνον ως τόπον τε- 
» λέσεως; Πάσαι αί παραβάσεις αί μή συνδεόμεναι μέ προϋποθέσεις, αί όποΐαι τάς 
» έντοπίζουν άλλαχοΰ. Ώ ς προς τάς βεβαιώσεις άξιοποίνων πράξεων διαπραχθεισών 
» έπί άεροσκαφών, προσγειωμένων ήδη καί ευρισκομένων έπί άεροδρομίου, αύται 
» δύνανται νά ρυθμισθοΰν κατ’ άναλογίαν μέ τά συμβαίνοντα προκειμένου περί βε- 
» βαιώσεως παραβάσεων τελεσθεισών έπί πλοίου ευρισκομένου έν λιμένι. Αί παρα- 
» βάσεις αι τελούμεναι έπί άεροσκάφους έν πτήσει ή έν καταστάσει άναχωρήσεως, 
» είναι αί μόναι αί όποΐαι χρήζουν άμέσου βεβαιώσεως καί λήψεως συντηρητικών 
» μέτρων έπί άνθρώπων, άντικειμένων, ιχνών κλπ. ύπό τοΰ κυβερνήτου. Σημειωτέον, 
» δτι πρέπει ιδία νά έχη τις ύπ’ δψει, δτι τά άεροσκάφη έν άναστολή άναχωρήσεώς 
» των, δέν δύνανται ένεκα οικονομικών λόγων νά έπιβραδύνουν τήν πτήσίν των, 
» προς ένέργειαν άνακριτικών πράξεων βεβαιώσεως έγκλημάτων τελεσθέντων έπί 
» τοΰ άεροσκάφους άκριβώς προ τής στιγμής τής άναχωρήσεώς των.

«'Η  παραχώρησις είς τον κυβερνήτην άεροσκάφους δικαιοδοσίας άξιωματικοΰ 
» τής δικαστικής άστυνομίας, έπιλύει άρά γε τά διάφορα πρακτικά καί θεωρητικά 
» προβλήματα δικαστικής άστυνομίας, τά όποια δύνανται νά τεθοΰν; Δέν δίδει μέν ώς 
» τόσον τάς λύσεις, άλλά τά καθιστά κατάλληλα προς έπίλυσιν. Ή  μπορεί κανείς 
» πάντοτε νά φαντασθή μίαν κατάστασιν περίπλοκον, τήν οποίαν δέν θά δυνηθή νά 
» έπιλύση ή παραχώρησις δικαιοδοσίας κυβερνήτου πλοίου είς τον κυβερνήτην άερο- 
» πλάνου. Τοιοΰτό τι δύναται νά συμβή έπίσης είς τήν ξηράν καί είς τήν θάλασσαν. 
» Ά λλ ’ δμως ή έπιζητουμένη λύσις τοΰ ζητήματος πρέπει νά είναι ή καλλιτέρα δυνα-
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» τή, χωρίς νά άξιώμεν νά είναι ή άρίστη’ αποτελεί αυτή μίαν βελτίωσιν τής ύφιστα- 
» μένης καταστάσεως, καί όχι πανάκειαν. Λοιπόν, δεν υπάρχει εις διεθνής διακανονι- 
» σμός τής δικαστικής εξουσίας των κυβερνητών άεροσκαφών υπάρχουν μόνον τμη- 
» ματικά εθνικά κείμενα καί ϊχνη διεθνών συνηθειών. ’Από άστυνομικής άπόψεως, ή 
» βεβαίωσις τών άξιοποίνων πράξεων τών τελουμένων έπί άεροσκαφών θά διηυκολύ- 
» νέτο πολύ διά τής χορηγήσεως δικαστικής δικαιοδοσίας είς τούς κυβερνήτάς άερο- 
» σκαφών.

«Κατόπιν γενομένων συζητήσεων είς τήν υποεπιτροπήν τής άστυνομίας του 
» άέρος, ή Γενική συνέλευσις τοϋ Διεθνούς ’Οργανισμού ’Αστυνομίας έψήφισεν όμο- 
» φώνως τήν 14 ’Οκτωβρίου 1954 τήν έξής άπόφασιν: «Έχουσα ύπ’ όψει τήν χρησι- 
» μότητα τού προσδιορισμού διά ρητών κειμένων τής έν τή πραγματικότητι ύφιστα- 
» μένης δικαστικής δικαιοδοσίας τών κυβερνητών άεροσκαφών έν πτήσει ή έν προσ- 
«γειώσει είς τόπον έ'ρημον, ’Αποφασίζει: α) Νά έπιστήση τήν προσοχήν τού Συμβου- 
» λίου τού ’Οργανισμού διεθνούς πολιτικής άεροπορίας, έπί τού άρθρου 25 τής Iίανα- 
» μερικανικής ’Αεροπορικής Συμβάσεως τής 'Αβάνας τής 20 Φεβρουάριου 1928. β) 
» Νά ζητήση παρά τών Διευθυντών τών κεντρικών Γραφείων τών Κρατών-Μελών τού 
» Διεθνούς ’Οργανισμού ’Αστυνομίας, δπως παρέμβουν πλησίον τών αρμοδίων έθ- 
» νικών ’Αρχών, ΐνα διά νομοθετικού μέτρου έπεκτείνουν είς τούς κυβερνήτάς άερο- 
» σκαφών έν πτήσει ή έν προσγειώσει είς τόπον έρημον, τάς νομοθετικάς διατάξεις, 
» έθιμικάς καί διαδικαστικάς, τάς παρεχούσας δικαστικήν δικαιοδοσίαν (ποινική 
» άνάκρισις, ληξιαρχικαί πράξεις) τών κυβερνητών πλοίων τής έμπορικής ναυτιλίας». 
» Έκτοτε ούδέν μετεβλήθη έπί τού θιγέντος ύπό τού ’Οργανισμού ζητήματος τού- 
» του».

17 . Ή  πρότασις τοϋ Καθηγητοΰ κ . Κων/νου Γαρδίκα.
'Η έν τώ Τμήματι συζήτησις έπεξετάθη έπί πλείστων έν τή πράξει έμφανιζο- 

μένων περιπτώσεων καί προύκάλεσεν άνταλλαγήν διαφόρων γνωμών. 'Ο καθηγητής 
κ. Γαρδίκας άνεφέρθη είς τό άνωτέρω υπόμνημα τής INTERPOL, τήν οποίαν έξεπρο- 
σώπησεν ύπέδειξεν έπί πλέον τήν άνάγκην διαστολής μεταξύ έγκλημάτων τελουμένων 
έπί άεροσκάφους ώς τόπου τελέσεως ή δι’ αύτοΰ ως οργάνου τής έγκληματικής πρά- 
ξεως, άνέφερε δέ παραδειγματικώς τάς κλοπάς καί τήν διατάραξιν τής ήσυχίας τών 
έπιβατών ύπό προσώπων διατελούντων έν μέθη. ’Ιδιόρρυθμος παράβασις είναι ή 
τοποθέτησις βομβών έν τώ άεροπλάνω. ’Εν έτει 1956 έγένοντο 41 κλήσεις τηλεφωνι- 
καί, αί όποΐαι διετάραξαν σοβαρώς τήν λειτουργίαν δώδεκα άεροπορικών γραμμών, 
είς τρόπον ώστε εύρέθη είς τήν άνάγκην ή κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής νά έκδώση ειδικόν νόμον. ’Επέστησε τέλος τήν προσοχήν τών συνέ
δρων έπί τού σημείου, δτι δεν υπάρχει νομική διάταξις διαχωρίζουσα τάς έγκληματι- 
κάς πράξεις τάς τελουμένας δι’ άεροσκαφών, άπό τάς τελουμένας δι’ άλλων συγκοι
νωνιακών μέσων, έν ώ τό άεροσκάφος δύναται νά χρησιμοποιηθή έπί πλέον καί ώς 
μέσον ρίψεως (δπλων, ναρκωτικών, χρυσού κλπ .).

(Συνεχίζεται)
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ΤΑ ΕΚΑΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ
'Υ πό  τοϋ J .  F . M oulan  κατά  έλευθέραν 

. άπόδοσιν ύπό τοϋ τ . ’Αρχηγού Ά σ τυν . - 
Πόλεων κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ (Συνέχεια έκ τοϋ 

προηγουμένου)

Τον ’Ιανουάριον τοϋ 1850 ό Rowan.άπεχώρησε τής διοικήσεως τοϋ Σώματος 
καί τοϋτον διεδέχθη ό Λοχαγός Hay, δστις υπήρξε επί μίαν δεκαετίαν ’Επιθεωρητής 
τής ’Αστυνομίας, διακριθείς διά τήν ικανότητά του κατά τάς ταραχάς κυρίως των 
ετών 1842 καί 1848. Μεταξύ των καθηκόντων των δύο συναρχηγών Mayne καί Hay 
δεν ύπήρχον σαφείς κανονισμοί περί τούτων, δι’ ό άπεφασίσθη δπως ό Mayne προ- 
κειμένου περί ένεργείας εις έξαιρετικάς καί σοβαράς περιπτώσεις, εκδίδει αύτός τάς 
δεούσας διαταγάς. Κατά τό έτος δμως 1852, οπότε ό δούξ Οόέλιγκτον εΐσήχθη εις 
Νοσοκομείου, δεν έλήφθησαν τά κατάλληλα μέτρα καί έκ τοϋ μεγάλου συνωστισμού 
έφονεύθησαν τρία άτομα καί έτραυματίσθησαν πολλά, δι’ δ καί κατεκρίθη ύπό τοϋ 
λαοΰ ή ’Αστυνομία. 'Ο Hay δι’ άνακοινωθέντος άνέφερεν δτι υπεύθυνος ήτο ό Mayne. 
'Η σύγκρουσις αυτή των δύο συναρχηγών ήνάγκασε τήν Κυβέρνησιν νά προβή εις 
τήν ψήφισιν νόμου τό έτος 1858, δι’ ού προεβλέπετο, ή υπαρξις ένός μόνον ’Αρχηγού, 
βοηθουμένου ύπό δύο 'Υπαρχηγών. Οδτω ό Mayne διώκησε τό Σώμα μέχρι τοϋ1868, 
ήτοι επί 39 χρόνια.

Κατά τό τέλος τής περιόδου ταύτης έπεκρίθη ή ’Αστυνομία διότι δεν έπέτυχε 
νά έξεύρη έπαρκή άριθμόν ικανών νέων άστυφυλάκων καί τοΰτο διότι, ό μισθός είχε 
γίνει όλιγώτερον ελκυστικός καί ή σύνταξις όλιγώτερον ικανοποιητική. Τοΰτο συνε- 
τέλεσεν εις τήν αΰξησιν τών εγκληματιών, οίτινες κατέστησαν επικίνδυνοι, κυρίως 
κατά τήν νύκτα, λόγω τής έλλείψεως έπαρκοΰς έπιβλέψεως. Κατά τό έτος 1855 
έλαβον χώραν ταραχαί, καθ’ άς ή ’Αστυνομία συνεκρούσθη μέ τον δχλον. Ταραχαί 
δμως έλαβον χώραν καί κατά τό έτος 1866, καθ’ άς ή Άστυομία μετεχειρίσθη βίαν 

. προς διάλυσιν τών διαδηλωτών. Κατά ταύτας ή σύγκρουσις μετεβλήθη εις άληθή 
μάχην. Οί διαδηλωταί κατέστρεψαν τά κιγκλιδώματα τοϋ Hyde Park καί έτραυμά- 
τισαν τον ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος. 'Η ’Αστυνομία τόσον έπιέσθη, ώστε έδέησε νά 
προ.σκληθή ό στρατός προς βοήθειάν της. Αυτή ήτο ή πρώτη περίπτωσις στρατιωτι
κής έπεμβάσεως άπό τής ίδρύσεως τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.

Ή  κατά τό έτος 1867 μεγάλη έκρηξις εις τό Cherkenwell, μετέτρεψε τήν 
κοινήν έπίκρισιν εις πανικόν καί είς έλλειψιν πάσης έμπιστοσύνης προς τήν ’Αστυ
νομίαν. Κατά τό έτος 1868 άπεβίωσεν ό άρχηγός Mayne. Οί Times άνέγραψαν έπί 
τή εύκαιρία ταύτη, δτι ό Mayne κατώρθωσε πολλά παρ’ δλας τάς δυσκολίας πού συ- 
νήντησεν, εύρεθείς είς τήν πρώτην γραμμήν κατά τών έχθρών τής πατρίδος (έγκλημα- 
τιών), βοηθούμενος μόνον ύπό ολίγων μορφωμένων ’Αξιωματικών. Έ ν τούτοις 
έπιτροπή πολιτών έζήτησεν άπό τον 'Υπουργόν τών ’Εσωτερικών τήν άνάθεσιν τής 
’Αρχηγίας εις πολιτικόν πρόσωπον, δπερ θά άπήλλασσε τό Σώμα παντός στρατιωτι
κού χαρακτήρος. Παρά ταΰτα δμως τό 'Υπουργείου διώρισε ’Αρχηγόν τον Συνταγ
ματάρχην Henderson, δστις διώκησε τό Σώμα άπό τοϋ έτους 1869 μέχρι τοϋ 1886. 
Ούτος ήτο μάλλον πολιτικός παρά στρατιωτικός, διότι έπί 20 χρόνια άπησχολήθη 
είς πολιτικάς υπηρεσίας καί είχε μεγάλην πείραν εις τήν δίωξιν τών εγκληματιών. 
.'Ο διορισμός τούτου έπηκολουθήθη ύπό σοβαρών μεταβολών, έν αίς καί είς τήν αΰ- 
ξησιν τής δυνάμεως.

Κατά τό έτος 1869 ίδρύθη ή Μυστική 'Υπηρεσία καί ήρχισεν ή συστηματική
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δίωξις τοΰ εγκλήματος. .Μετά τδ έτος τούτο οί άστυνομικοί, ήρχισαϊι να κινούνται 
προς βελτίωσιν των δρων τής υπηρεσίας των. Οΰτω κατά τό 1872 συνεκροτήθη μέγα 
συλλαλητήριον των άστυνομικών εις τδ Cannen street Hotel, κατά τδ όποιον συνε- 
ζητήθησαν τά άπασχολοΰντα τδ Σώμα ζητήματα. Τοϋτο ώδήγησεν εις άλλας συνα
θροίσεις καί εις τδν σχηματισμόν ιδιαιτέρας επιτροπής έξ δλων των ’Αστυνομικών 
Τμημάτων, πρδς επιτυχίαν τής αύξήσεως τοΰ μισθού, τής καλλιτέρας συντάξεως καί 
τής έλαττώσεως τών ωρών εργασίας, άπδ 9 εις 8 ώρας ήμερησίως.

Αί άξιώσεις όσον άφορα τδν μισθόν καί τάς ώρας εργασίας έγένοντο δέκταί, 
πλήν του ζητήματος τής συντάξεως, ήτις έκανονίσθη μόνον κάτά τδ 1890. Ή  άπερ- 
γία τοΰ 1872 ώς καί ή τοΰ 1890 δεν εΐχον μεγάλην έπιτυχίαν, έν συγκρίσει προς την 
μεγάλην άπεργίαν του 1918, καθ’ ήν 6203 άνδρες ήρνήθησαν νά έκτελέσουν υπηρε
σίαν.

Αί άνωτέρω δμως άπεργίαι, εΐχον ώς άποτέλεσμα τδν σχηματισμόν ένδς εΐδους 
ένώσεως τών υπαλλήλων τοΰ Σώματος, ήτις θά ήδύνατο νά διαπραγματεύεται έξ 
ονόματος των μετά τών επισήμων ’Αρχών. Κατά τήν άπεργίαν τοΰ 1872 άπελύθησαν 
μόνον 180 άνδρες, άλλα καί ούτοι άνέλαβον καί πάλιν υπηρεσίαν. 'Η άνυποταξία τών 
άνδρών" τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ανησύχησε πολύ τδ κοινόν, τδ όποιον έφοβήθη 
παρομοίας άνυποταξίας εις τδν Στρατόν καί τδ Ναυτικόν. Χαρακτηριστικόν τής 
τότε καταστάσεως ήτο ή δημοσίευσις ύπδ τοΰ περιοδικοΰ Punch είκόνος παριστώ- 
σης υπηρέτριαν κλειδώνουσαν τήν πόρτα τοΰ κήπου κατά τοΰ φίλου της άστυφύλα- 
κος καί διώκουσαν τοΰτον έκ τοΰ μαγειρείου της. Τοΰτο έδιδε μίαν εικόνα τών σχέ
σεων ’Αστυνομίας καί κοινοΰ. Έπηκολούθησαν έπικρίσεις εις τδ κοινοβούλιον, δ- 
περ άπεφάσισε τδν διορισμόν Δικαστικοΰ Συμβούλου παρά τώ Άρχηγώ, μέτρον τό 
όποιον έσκόπει νά δοθή εις τήν Scoltand Yard ό χαρακτήρ τοΰ άρχικοΰ σχεδίου τοΰ 
Peel, περί ύπάρξεως δηλαδή δύο προσώπων, ένδς στρατιωτικού καί ένδς νομικού.

Αί επικρίσεις τοΰ κοινοΰ ώφείλοντο επίσης εις άνάρμοστον συμπεριφοράν τών 
υπαλλήλων καί εις κακήν έφαρμογήν τών Άστυνομικών Διατάξεων, ήτις ώφείλετο 
εις τήν ελλειψιν διαρκοΰς έλέγχου τών άνωτέρων ’Αξιωματικών, πολλοί τών! οποίων 
άπελύθησαν άντικατασταθέντες ύπδ ’Αξιωματικών μορφωμένων καί καλής κοινωνικής 
τάξεως. Κατά τδ έτος 1877 έλαβον χώραν ταραχαί εις τδν Μυστικόν Κλάδον τής 
’Αστυνομίας, έξ αιτίας μιας περιπτώσεως άπάτης, καταλήξασαι εις τήν μεταρρύθμι- 
σιν.τοΰ κλάδου τούτου, δστις έτέθη ύπδ τήν άρχηγίαν ένδς νομικοΰ.

(Συνεχίζεται)

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ή  λύσις τοΰ Άστυνομικοΰ Προβλήματος τοΰ 115 τεύχους ύπδ τδν τ ί

τλον «Τά δακτυλικά άποτυπώματα» είναι ή έξής :
Στήν άποθήκη πού πήγαν, διέταξε ό προϊστάμενος τδν παθόντα νά ξυπο- 

λυθή. 'Οπότε, στδ μεγάλο δάκτυλο τοΰ άριστεροΰ του ποδιοΰ, βρέθηκαν ΐχνη 
άπδ τδ μελάνι τοΰ ταμπόν τοΰ γραφείου του !

'Ο παθών θέλοντας νά καταχρασθή τά χρήματα τοΰ συνεταίρου του, 
έσκηνοθέτησε τήν κλοπή. Διά νά γίνη δέ πιστευτή παρουσίασε τ’ άποτυπώμα
τα τοΰ δήθεν δράστου, τά όποια δ ίδιος έσχημάτισε μέ τδ μεγάλο δάκτυλο τοΰ 
άριστεροΰ ποδιοΰ του.

Έκ τών άναγνωστών μας άπέστειλεν ορθήν λύσιν ή Κυρία Χαρούλα 
Σώτηρα.
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«"Απαντες άττέτυχον...»
'Υ πό  τοϋ. Ά ρχιφύλακος κ . Σ Ω Κ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Τό ξεκίνημα ετούτης της στήλης είχε σκοπό νά καλύψη, οσο τούτο είναι δυ
νατό, την απουσία τής ’Αστυνομικής ’Επαρχίας, στον πνευματικό οργασμό τής υ
πηρεσίας μας.

Τά λιγοστά πνευματικά εφόδια τοϋ γράφοντος θά ήσαν σίγουρα άνύμπορα νά 
την προβάλλουν με απαίτηση.

Τό θαύμα, πού άπόχτησα λίγο πνευματικό έδαφος, οφείλεται άποκλειστικά 
στην άγαθή πρόθεση τής αξίας ηγεσίας τοϋ περιοδικού μας, νά συνδράμη τις εύγενι- 
κές προθέσεις τής στήλης αύτής.

’ - Έπρεπε ν’ άντιληφθοΰν οί πρωτευουσιάνο'....συνάδελφοι, ότι δεν μάς έχει
καταλάβει χειμερία.. .νάρκη...

’Έπρεπε καί ή Πάτρα νά λαμβάνη τή μερίδα, πού τής άξίζει στον πνευματικό 
τομέα...

Τό χρυσάφι, πουναι κρυμμένο έδώ κάτω, έπρεπε κάποιος νά πάρη τή σκαπάνη 
καί νά τό ξεχώση γιά νά άποφυλακισθή ή λάμψη του...

Τό ότι αύτη την αποστολή άρχισε ετούτη ή στήλη είναι τυχαίο γεγονός, κά
ποιος θ’ άρχιζε.

'Ο,χρόνος, πού διάβηκε ήταν πηγή πείρας. 'Η σκαπάνη δούλευε άργά, άλλά δού
λευε.,,. \ . ..

Τό μήνυμά μας έφτανε στη πρωτεύουσα, χαρούμενο, γιομάτο ένθουσιασμό καί 
γινότανε δεχτό μέ συγκίνηση...

Ό  ήλιος φωτίζει όμως μόνο τό μισό φεγγάρι...
Τό άλλο μισό είναι σχεδόν άγνωστο... θεοσκότεινο...
Δέν άρχισα άστρονομία.
’Εννοώ την έκδήλωση των εισιτηρίων έξετάσεων στις Σχολές μας, στις 

όποιες ή Πάτρα συμμετέχει... συμβολικά!..
Γιατί πώς άλλοιώς δύναται νά χαρακτηρισθή τό γεγονός, ότι σπανιώτατα Πα- 

τρινοί υποψήφιοι, άλλάζουν τό τίτλο αύτό μέ τού μαθητοΰ;
Τό θέμα αύτό γιά μάς έδώ κάτω είναι σοβαρό καί γιά τό λόγο αύτό καί γιά τή 

θεραπεία του άφιερώνω τις σημερινές φτωχικές γραμμές...
Πρίν λίγες ήμέρες ήρθε στο Τμήμα μιά'Υπηρεσιακή διαταγή, πού άφοροϋσε 

τούς υπαλλήλους τής Πάτρας, πού έλαβαν μέρος στις τελευταίες εξετάσεις στή Σχολή 
Άρχιφυλάκων.

Διαβάστε την... «...Παρακαλοϋμεν όπως άνακοινώσητε εις τούς συμμετασχόν- 
τας είς τάς εΐσαγωγικάς εξετάσεις διά την Σχολήν Άρχιφυλάκων, ότι: «'Άπαντες 
άπέτυχον...».

'Άπαντες άπέτυχον!
Αληθινά, άσύλληπτα, θλιβερός απολογισμός τής άποτυχίας. ’Ανίκανο νά πείση 

τούς Αθηναίους συναδέλφους μας, ότι ή καρδιά τής Πάτρας δέν έπαψε νά χτυπά...
Θεοσκότεινη νύχτα, χωρίς φ ώ ς !
Ούτε λιγοστό φεγγάρι τουλάχιστον νά φέξη άναιμικά τις στράτες τής έπιτυ-

χίας...
Μά στ’ άλήθεια ή υπόθεση άγγίζει τά όρια τοϋ δράματος... Γιά σκεφτήτε καλά !
80 ολοκαίνουργιες πολυθρόνες στήθηκαν στή Σχολή μας. Βέβαια δέν ήσαν άπό 

βελούδο οΰτε άπό χρυσάφι φτιαγμένες...
Το αίμα όμως, ό ιδρώτας καί ό μόχθος τών συναδέλφων μας, πού πέρασαν 

πρίν άπό μάς τίς έχουν θεμελιώσει άκλόνητα.
Πολλοί μνηστήρες φιλοδόξησαν νά θρονιαστούν σ’ αύτές...



5644 Σωκ. Ά λεξοπούλου

’Έπρεπε όμως νά δώσουν γερή μάχη για την έπικράτηση.
Μαζεύτηκαν δλοι οί υποψήφιοι, στο Πνευματικό στάδιο της Σχολής καί παρα

τάχθηκαν στήν άφετηρία...
Δόθηκε ή εκκίνηση καί ό άγώνας άρχισε άμφίρροπος, σκληρός, στήθος μέ στή

θος...
Οί πιο πολλοί δεν άντεξαν λύγισαν, άπόκαμαν...
Νά δμως, πού οί 80 έκλεκτοί ξεχώρισαν, έφτασαν στο τέρμα, θρονιάστηκαν 

στις πολυθρόνες...
Άλλαλαγμός, εύτυχία στήν τάξη των νικητών...
80 νέα άστέρια προστεθήκανε στον ούρανδ τής ’Αστυνομίας μας...
Τρέχουμε νά συγχαρούμε τούς έπιτυχόντας. ’Έχουμε μεγάλη αγωνία εμείς τής 

Επαρχίας. 'Αρά γε θάναι κανείς Πατρινός... στις πολυθρόνες;..
...Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια, εις άνώτερα...
’Ερευνάμε δεξιά, άριστερά! Ρωτάμε... κανείς Πατρινός; κανείς άπό τήν Πάτρα;
Κανείς, κανείς, κανείς... Μιά φωνή ξεχωρίζει «"Απαντες άπέτυχον...» Ό  

άντίλαλός της, σάν μακάβριο οΰρλιασμα χορεύει στ’ αύτιά μας, καί μάς φέρνει θλι
βερά συναισθήματα....

Τούλάχιστον ένας γιά δείγμα.
Κακομοίρα Πάτρα δεν μπόρεσες ν’ άποχτήσης οΰτε μιά έδρα στήν καινούργια 

βουλή των 80, πού θριάμβευσαν χάρη στήν αξία τους...
Φτάσαμε στο λεπτό σημείο, πού σκοπούμε νά θίξουμε ιδιαίτερα καί πρέπει 

νά προσέξουν αύτοί, προς τούς οποίους απευθύνεται...
Δεν το κρύβουμε, δλοι μας στεναχωρηθήκαμε γιά τήν αποτυχία, άλλά κι’ αυτή 

είναι μέλος τής προσπάθειας. ’Ή  νικητής θάσαι ή ήττημένος.
Ή  ήττα, πούναι επακόλουθο ήρωικοΰ άγώνα είναι σεβαστή. Πρέπει δμως 

νά έξετάζωνται σχολαστικά τά αίτιά της γιά νά προληφθή επανάληψή της....
’Απαιτείται προ παντός γενναιότητα καί άνδρισμός γιά ν’ άνιχνευθή ό δρόμος, 

πού ώδήγησε σ’ αύτή...
Προσοχή δμως μή ζητήσουμε νά καλύψουμε τον ύπεύθυνο τής άποτυχίας μέ 

τιποτένιες δικαιολογίες, πού άγγίζουν τά δρια τής συκοφαντίας. Μή προμηθευτούμε 
κουρέλια ρυπαρά, μέ πρόθεση νά σκεπάσουμεν τήν ήττα μας...

Είναι άδυναμία τού άνθρώπου νά δικαιολογήται καί όταν ή σιωπή καί ή φρό
νηση είναι χιλιάκις φρονιμώτερη.

Βρίσκεται ένας γερανός, πού σηκώνει τό βάρος τής εύθύνης άπό τούς ώμους 
τού πραγματικά υπεύθυνου καί τήν τοποθετεί σέ άλλους ώμους, κατά τρόπον ύποπτον 
καί άναξιοπρεπή...

Κάτι τέτοιο συνέβη καί τώρα...
Σάν έφτασε ό άντίλαλός τού «"Απαντες άπέτυχον...» άντί νά γίνουν... 

έκτακτες άναζητήσεις... γιά νά βρεθή ό ύπεύθυνος, τέθηκε σέ χρήση ύποπτο μεγά
φωνο, πού διέδωσε τιποτένιες δικαιολογίες μέ άποκρουστική μουσική...

Τ’ αυτιά μας περιμάζεψαν μέρος άπό τούτη τή βραχνή μουσική καί τ ’ ομολογώ 
άηδίασα...

Πάρτε σάς παρακαλώ τό άκουστικό ν’ άκούσετε καί έσεϊς λίγη μουσική... 
’Ασφαλώς θά ελεεινολογήσετε τούς έπιπόλαιους θιασώτας αύτής τής άξιοκατάκρι- 
της ορχήστρας...

Τί παίζει ή ορχήστρα;...
’Ακούστε λοιπόν... «...Δέν βαρύεσαι αν δέν έχης μέσον δέν μπαίνεις στή Σχο

λή...». . . - -
«Έ γώ  έγραψα υπέροχα, άλλά τό μέσον μν έφαγε...».
«...Βέβαια δέν μπήκα στήν Σχολή, γιατί δέν είχα μπάρμπα στή κορώνη...» 

κ.λ.π., κ.λ.π.



«"Α παντες άπέτυχον...» 5645

Θά μιλήσουμε έξω άπό τά δόντια. Θά πούμε «την σκάφη, σκάφη καί τά σύκα, 
σύκα...».

"Ισως μερικοί νά μάς κακιώσουν, Δεν ένδιαφέρει. Εκείνο, πού έχει σημασία 
είναι ν’ άντιληφθοΰν οί δημιουργοί αυτών των δικαιολογιών, δτι είναι κακόπιστες καί 
προ παντός συκοφαντικές.

Είναι άνάγκη νά κάνουν στροφή 180° στην τακτική τους καί νά συγκρουσθοϋν 
μέ τήν πραγματικότητα άνδρίκια καί τίμια.

’Ά ς άφήσουμε τά κουτσομπολιά, γιά τις γυναικούλες της γειτονιάς...
Έ ! λοιπόν τά μέσα έχουν έξοστρακισθή άπό τη Σχολή, άπό τις έξετάσεις.
'Όποιος στ’ άληθινά άξίζει αύτός καί πετυχαίνει.
"Οποιος έχει άποδυθή σέ συστηματικιά πνευματική προπόνηση άμείβεται 

μέ τό βραβείο της επιτυχίας.
’Εμείς, πού γνωρίσαμε τη δοκιμασία τών εξετάσεων καί τη χαρά τής πνευμα

τικής νίκης στον τομέα αύτό, έχουμε κάθε λόγο νά πιστεύουμε καί νά βροντοφωνοΰμε 
γιά τό γνήσιο τών εξετάσεων.

Γινόμαστε μάρτυρες ύπερασπίσεως γιά νά διαλόσουμε τήν καταχνιά τής συ
κοφαντίας, διότι πιστεύομεν δτι περί συκοφαντίας καί μόνο πρόκειται...

Στή Σχολή μας δέν ύπάρχουν «παραθυράκια» ύποπτα, άλλά μόνο μία πόρτα, 
πούναι σ’ δλους προσιτή καί ορατή...

Δέν ύπάρχουν άνήθικα δρομάκια, πού οδηγούν σ’ αύτή, άλλά μιά λεωφόρος, 
πού τά έμπόδιά της μόνο μέ τή θέληση καί επιμονή ύπερπηδώνται.

Δέν σάς λέμε παραμύθια άλλά τή πραγματικότητα. Τήν ζήσαμε καί τήν γνω
ρίζουμε...

Νάστε βέβαιοι δτι άπό τό λειβάδι τής Σχολής μας τά ζιζάνια έχουν ςερριζω- 
θή. Δέν μπορούν έτσι νά σάς βλάψουν.

Στή Σχολή ύπάρχει μιά μεγάλη ζυγαριά, άλάθευτη, πού ζυγίζει τον καθένα. 
Πρέπει νά έχετε έμπιστοσύνη σ’ αύτή δέν θά σάς άδικήση ποτέ...

’Εξορίστε φίλοι μου τή συνήθεια τής δικαιολογίας καί άναζητήστε τον ένοχο 
τής άποτυχίας... Σίγουρα μέ καλή θέληση θά βρεθή καί δέν θάναι άλλος άπό τον έαυ- 
τόν σας...

Αύτός φταίει καί πρέπει νά τιμωρηθή...
Αύτός δέν σάς άφηνε νά στρωθήτε στο διάβασμα...
’Έχει σύμμαχο ένα μικρό διαβολάκι, πού δέν μάς άφήνει ήσυχους... Άπεχθα- 

νεται τήν μελέτη καί άγαπά τις διασκεδάσεις...
Πρέπει νά δώσετε στο διαβολάκι «τά παπούτσια στο χέρι»... Μετά νά άπαγ- 

γείλετε τήν ποινή κατά τού εαυτού σας, πού πρέπει νάναι περίπου: « ...’Από σήμερα 
σέ καταδικάζω σέ 2 ώρες διάβασμα τήν ήμέρα, πού θ’ αύξάνωνται, δσο περνά ό και
ρός...».

’Έτσι, δταν θάρθουν καί πάλιν έξετάσεις, θάστε πανέτοιμοι γιά τήν τελική 
έφοδο. Θά βάλετε τή λόγχη στο δπλο σας καί «έφ’ δπλου λόγχη» μέ τήν κραυγή: «θά 
νικήσουμε», θά κυριέψετε τ ’ οχυρό τής επιτυχίας....

Δέν θά συγκρουσθήτε πιά μέ τό άπελπιστικό, «Ά π αντες άπέτυχον...».
Τό σπουδαιότερο, τότε θά νοιώσετε τήν άδικία πού κάνετε στήν 'Υπηρεσία μας, 

διασύροντάς της τήν υπόληψη.
Θά άντιληφθήτε, δτι κάποτε βρισκόσαστε «έν πλάνη» καί γ ι’ αύτό δέν σάς 

«κατελογίζετο» ή συκοφαντία. Διαφορορετικά έπρεπε νά καθήσετε στο έδώλιο τού 
κατηγορουμένου, μέ τήν κατηγορίαν τής «συκοφαντικής δυσφημήσεως» κατά τού 
Αστυνομικού Σώματος.

Ά ν  δμως δέν τιμωρήσετε τον εαυτόν σας, τότε ή μοίρα σας δέν θάναι υπεύθυνη 
γιά τό «Ά παντες άπέτυχον...» . ’Εσείς θά τής έχετε χαράξει τά θλιβερά δρια...

Μή διστάσετε, ή ποινή πού σάς συνιστούμε είχε κάποτε έφαρμοσθή καί σέ 
εμάς μέ σωτήρια άποτελέσματα. Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

-  ΜΑΡΤΙΟΣ 1947 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1958 -
__________________  'Τ λο Ύ παστυνόμου Β ' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· ΚΟΥ --------------------------

Κατόπιν άποφάσεως τοϋ κ. επί των Εσωτερικών 'Υπουργού, ή 7η Μαρτίου 
1958 ώρίσθη ώς ήμέρα. πανηγυρισμού καί έγένετο ειδικόν πρόγραμμα έορτασμοϋ 
άνά τό Πανελλήνιον, επ’ ευκαιρία τής 10ης έπετείου τής ένσωματώσεως των Δωδε
κανήσων μετά τής μητρός Ελλάδος.

'Η άπόφασις αύτή, ήτο στ" άλήθεια επιβεβλημένη, διότι μ' αύτόν τον τρόπον, 
θά δοθή γιά μιά άκόμη φορά ή εύκαιρία σ’ όλους τούς 'Έλληνας, νά φέρουν στην μνή
μη τους τη μεγάλη καί ιστορική ήμέρα τής 7ης Μαρτίου 1947, την ήμέρα έκείνη 
κατά τήν οποίαν, ή Δωδεκάνησος υστέρα άπό άγώνες πολλών αιώνων, έπανήλθεν 
είς τάς άγκάλας τής πραγματικής της μητέρας, τής μητέρας όλων μας, τής αιωνίου 
'Ελλάδος.

Αί βάσει τοϋ καταρτισθέντος προγράμματος είδικαί διαλέξεις αί όποΐαι έ- 
λαβον χώραν είς όλα τά εκπαιδευτικά ιδρύματα, έδωσαν τήν ευκαιρίαν είς τήν 
μαθητιώσαν νεολαίαν, νά ξαναζωντανέψη στην μνήμη της, μιά μεγάλη σελίδα τής 
Ελληνικής 'Ιστορίας, τήν οποίαν έγραψαν μέ τάς θυσίας των καί τό αίμα των οί 
άδελφοί Δωδεκανήσιοι, καθ’ όλην τήν μακραίωνα δουλείαν των προσμένοντες μέ 
πόθον τήν ήμέραν τής άπελευθερώσεώς των άπό τον ξένον κατακτητήν.

• Έ π ’ εύκαιρία λοιπόν τής ιστορικής αύτής έπετείου, δεν θά ήτο άσκοπον νομί
ζω καί έμεϊς νά λάβωμε μέρος στήν Πανελλήνιον αύτή γιορτή διά τής παρούσης 
σελίδος, γράφοντες λίγα λόγια γιά τό πώς φθάσαμε ώς τήν εύλογημένη μέρα τής 
7ης Μαρτίου 1947.

Οί 'Έλληνες τής Δωδεκανήσου, ύπήρξαν πάντοτε 'Έλληνες στήν ψυχή καί τό 
πνεύμα. Χριστιανοί ορθόδοξοι, διδαχθέντες τάς άρχάς τής Χριστιανικής θρησκείας 
υπό μαθητών ή οπαδών τοϋ ’Αποστόλου Παύλου, διετήρησαν πάντοτε άσβεστον τήν 
χριστιανικήν φλόγαν είς όλας τάς άντιξόους περιστάσεις.

'Η Δωδεκάνησος άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, κατέχει περίοπτον καί άξιό- 
λογον θέσιν είς τήν ιστορίαν τοϋ πολιτισμοϋ, διότι άρκετοί Δωδεκανήσιοι διεκρί- 
θησαν είς όλας τάς τάξεις τών γραμμάτων καί τών τεχνών. Είς τήν Δωδεκάνησον 
είδε τό φώς ό πατήρ τής ιατρικής, ό μέγας 'Ιπποκράτης, ’Εκεί έγεννήθη ό επικός 
ποιητής Πείσανδρος, ό έκ τών επτά σοφών Κλεόβουλος, ή ’Ήριννα τής οποίας οί 
τριακόσιοι στίχοι έθεωρήθησαν ισότιμοι προς τούς τοϋ 'Ομήρου.’Εκεί έγεννήθη ό 
κωμικός ποιητής ’Επίχαρμος, ό φιλόσοφος καί μαθητής τοϋ Άριστοτέλους Ευδημος 
κ.ά.

Γνωστός είς όλους είναι «ό Κολοσσός τής Ρόδου», τό χαλκοΰν άγαλμα τό 
όποιον ό μαθητής τοϋ Λυσίππου Χάρης έκ Λίνδου τής Ρόδου άνέλαβε νά άνεγείρη 
έκ τοϋ ύλικοΰ τών πολεμικών μηχανημάτων προς τιμήν τής θεότητος τών Δωδεκα- 
νησίων τοϋ Ήλιου, τό όποιον όμως άπεπεράτωσεν ό έπίσης Λίνδιος Λάχης. Τό άγαλ
μα τοΰτο, άπετέλει έν τών επτά θαυμάτων τοϋ κόσμου, δυστυχώς όμως άνετράπη 
καί κατεθραύσθη ύπό τοϋ μεγάλου σεισμού τοϋ 227 π.Χ.

Ή  γλυπτική υπήρξε παραλλήλως λίαν άξιόλογος. Τά δύο γνωστά συμπλέγ
ματα τοϋ Λαοκόοντος καί τοϋ Φαρνεσίου Ταύρου, είναι τά πλέον χαρακτηριστικά 
δείγματα τής έξαιρετικής γλυπτικής τέχνης. ’Αλλά καί ή «Άναδυομένη ’Αφροδίτη» 
τοϋ ζωγράφου Άπελλή, ειλκυσεν άδιάσπαστον τον θαυμασμόν τής άρχαιότητος.

Οί Δωδεκανήσιοι, έχοντες συναίσθησιν τής 'Ελληνικής των καταγωγής συνέ- 
βαλον πάντοτε τό κατά δύναμιν είς τήν άνάπτυξιν τής Ελληνικής ζωής καί τοϋ
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Ελληνικού Πολιτισμού, συνυφαίνοντες την ιστορίαν καί τάς προσπάθειας των μετά 
των λοιπών Ελλήνων, των οποίων διεκήρυσσον δτι ήσαν ομόφυλοι.

Ή  ιστορία τοϋ Δωδεκανησιακοϋ Λαοϋ άρχίζει από τους προχριστιανικούς 
χρόνους. Οί Δωδεκανήσιοι, έδοκίμασαν τον ζυγόν πολλών καί διαφόρων κατακτητών 
καί έσυνεχίσθη ό ζυγός αυτός καί έπί του Τούρκου Σουλεϊμάν τοϋ Μεγαλοπρεπούς.

Ύπό τον Τουρκικόν ζυγόν φθάνομε έτσι στη μεγάλη έπανάστασι τοϋ Γένους. 
Ή  Φιλική Εταιρεία τής οποίας ένας άπό τούς τρεις ίδρυτάς ήταν ό Ξάνθος άπό τήν 
ΓΙάτμον, είχεν έργασθή καλά στα Δωδεκάνησα γιά τό ξεσήκωμα τών υποδούλων.

Αί προσπάθειαί των όμως καταπνίγονται εις τό αίμα καί τίποτε τό συγκεκρι- 
μόνο δεν κατορθώνουν. Ή  έπανάστασις έτελείωσε. Μια μικρή Ελλάδα έλευθερώ-
θηκ:]λc. και μεταξύ αύτής καί τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγινεν ή συνθήκη τοϋ
1832. Αυτή έπέτρεπε στους Ραγιάδες νά έλθουν στήν έλευθερωμένη Ελλάδα. Ό  
Καποδίστριας όμως συνεβούλευσε τούς Δωδεκανησίους νά μείνουν, γιά νά μή χαθή 
έτσι ό Εθνισμός άπό τά Νησιά μας. Εύτυχώς ή συμβουλή του εΐσηκούσθη.

Τά διάφορα προνόμια τά όποια είχον παραχωρηθή εις τούς Δωδεκανησίους 
μέχρι τής έπαναστάσεως τοϋ 1909, ότε έπεκράτησαν οί Νεότουρκοι, κατηργή- 
θησαν.

Χρόνια βασανισμένα περνοΰν. Αύτά πού είχαν περάσει ώς τότε οί Δωδεκανή- 
σιοι δεν είναι τίποτε μπροστά σέ όσα έπρόκειτο νά περάσουν μέχρι τής άπελευθερώ- 
σεώς των. Ή  ’Ιταλία περιελθοΰσα εις πόλεμον μέ τήν Τουρκίαν διά τήν Τριπολί- 
τιδα, έκρινε σκόπιμον νά καταλάβη τήν ’Αστυπάλαιαν (23 ’Απριλίου 1912). Σιγά- 
σιγά κατελήφθησαν καί τά ύπόλοιπα νησιά (Ρόδος 4 Μαΐου 1912 ύπό τοϋ Στρατηγοϋ 
Ά μέλιο).

Οί Δωδεκανήσιοι έθεώρουν τούς ’Ιταλούς ώς φίλους καί έλευθερωτάς, ό δέ 
Στρατηγός Άμέλιο είχε δηλώσει, ότι τοϋ λοιποΰ έπαυσε ή Τουρκική κυριαρχία καί 
τό καθεστώς τών Νήσων θά ήτο ή αυτονομία. Οί Δωδεκανήσιοι έβλεπον τούς ’Ιτα
λούς οχι μόνον ώς έλευθερωτάς άπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, άλλά καί ώς προδρόμους 
τής ένώσεώς των μετά τής Ελλάδος.

’Έτσι είχον τά πράγματα όταν τήν 18ην ’Οκτωβρίου 1912 ή ’Ιταλία συνάψασα 
μετά τής Τουρκίας συνθήκην άπέδιδεν εις αυτήν τήν Δωδεκάνησον ύπό τόν όρον 
όμως, ότι ή έκκένωσις ύπό τών ’Ιταλών θά έγένετο μετά τήν τελείαν έκκένωσιν 
τής Τριπολίτιδος καί τής Κυρηναϊκής ύπό τών ’Οθωμανών. Αί προσδοκίαι τών Δω- 
δεκανησίων ήρχισαν νά διαψεύδωνται. Αί Ίταλικαί υποσχέσεις κατεπατοΰντο. Παρ’ 
όλα αύτά όμως οί δωδεκανήσιοι δεν έχασαν τό θάρρος καί τάς ελπίδας των.

Οί ’Ιταλοί διά τής συνθήκης τής 26 ’Απριλίου 1915 μετά τών δυνάμεων τής 
Antant έπέτυχον διά τοϋ άρθρου 8 νά άναγνωρισθή πλήρως ή κυριαρχία των έπί 
τής Δωδεκανήσου. Πολλά καί διάφορα ήσαν τά μέσα καί αί μέθοδοι τάς όποιας μετε- 
χειρίσθησαν οί ’Ιταλοί διά νά έξιταλισθή ό Ελληνισμός τής Δωδεκανήσου. Πρόγραμ
μα τοϋ Φασισμού ήτο νά σβύση ή Ελληνική γλώσσα στήν αρχή, ή ’Εθνική συνεί- 
δησις υστέρα. Αύτό όμως δεν ήδυνήθη νά τό έπιτύχη, διότι ή Δωδεκανησία μάννα 
μέσα στο σπίτι, κρυφά, ψιθυριστά, ώμίλει στο παιδί της διά τήν άθάνατη γλώσσα 
τής φυλής μας.

Μάιος 1945 . Είναι ό καιρός τών τελευταίων σφαδασμών τοϋ τέρατος πού 
ξεψυχούσε άφοΰ περί τά 6 χρόνια έκανε τόν κόσμο νά ξεψυχήση. Στις 9 Μαΐου 1945 
στή Ρόδο, ό Γερμανός Στρατηγός Bakner παραδίδεται καί παραδίδει τό σμαραγδέ
νιο Νησί στον ’Άγγλο Ταξίαρχο Μάρφαντ.

15 Μαΐου 1945. Ό  θρυλικός «Άβέρωφ» φέρνει στή Ρόδο τόν άείμνηστο 
Αντιβασιλέα καί ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, ό όποιος έρχεται όχι μόνον σάν ιεράρ

χης άλλά καί σάν άνώτατος Άρχων, διάνά φέρη τόν άρραβώνα τής Ελλάδος διά τήν
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ένσωμάτωσιν των Δωδεκανήσων. 'Ημέρα αλησμόνητη, ήμέρα ιστορική, οχι μόνον 
διά την Ρόδον, άλλα και δι’ ολόκληρον τήν Ελλάδα.

Καί ήλθε ή 7η Μαρτίου 1947. 'Ολόκληρος ή Ρόδος έχει φορέσει τα γιορτινά 
της. Ό  Βασιλεύς, ή Βασίλισσα, ό Διάδοχος καί αί Πριγκίπισσαι παρίστανται στην 
παράδοσι τής Πόλεως. Ό  Βασιλεύς Παύλος παραλαμβάνει άπό τον Δήμαρχο της 
Ρόδου τό κλειδί της Πόλεως.

Τα Δωδεκάνησα είναι πλέον Ελληνικά καί τυπικά, διότι 'Ελληνικά ήσαν πάν
τοτε. Είναι μιά γιά πάντα Ελληνικά. Μπροστά σέ Θεούς καί σ’ άνθρώπους. Είναι 
Ελλάδα πλέον τά Δωδεκάνησα. ΤΗλθε σήμερα νά τά σφίξη στήν άγκαλιά της ύστερα 
άπό μακρούς αιώνας αποχωρισμού, δικά της έντελώς, ή πονεμένη μάννα. Σάρκα άπό 
τη σάρκα της. Αίμα άπό τό δικό της αίμα.

Ριγούν οί ψυχές, λάμπουν τά μάτια, άστράπτουν οί μορφές, οί καρδιές φουντώ
νουν. Είναι μαζί μας πιά τά άλύγιστα άδέλφια μας. Είμαστε μαζί τους σήμερα μέ μιά 
ψυχή οί Πανέλληνες, καί είμαστε σήμερα προσκυνηταί τής άδάμαστης φιλοπατρίας 
των. Είναι Ελλάδα πάλι ύστερα άπό 640 χρόνια. "Ας άκουστή στά πέρατα τής γής. 
"Ας τό άγκαλιάση ό ζέφυρος, ας τό πάρουν τά κύματα καί ας τό σκορπίσουν στήν οι
κουμένη. Είναι Ελλάδα πάλι στή Πατρίδα τού Διαγόρα, στό Νησί τού Ξάνθου καί 
στή γή τού ηρώα τής Πίνδου, τού Διάκου. Πλέουν στό γαλάζιο τού ουρανού καί τής 
θάλασσας, τά μαργαριτάρια τού Αιγαίου. Άναστάσεως ήμέρα είναι αυτή. "Ολα είναι 
διάφανα καί μυρωμένα. "Ολα φωτεινά καί ωραία καί οί καρδιές παραληρούν.

’Έτσι είναι πάντα ή μοίρα τής Ελλάδος. 'Η σημερινή ήμέρα δέν είναι τό τέρ
μα. Είναι σταθμός. Ή  ψυχή τού Άλέκου Διάκου καί των άλλων παλληκαριών πού μέ 
τό αίμα τους πότισαν τά τιμημένα τής πατρίδος μας χώματα, μάς καλούν δλους σέ 
νέους συναγερμούς, σέ νέους άγώνες καί θυσίες διά τήν άπελευθέρωσιν καί των άλ
λων ύποδρύλων άδελφών μας, τής Βορείου ’Ηπείρου καί τής Κύπρου.

Σέ τούτη τή γωνιά πού λέγεται Ελλάδα ζοΰμε εμείς οί 'Έλληνες χιλιάδες χρό
νια τώρα. Ποτέ δέν άναμετρήσαμε τον κίνδυνο. Ποτέ δέν έκαθήσαμε άπό πριν νά 
σκεφθοϋμε. Ριχθήκαμε πάντα κατά πάνω στή βαρβαρότητα, γεμάτοι νιάτα καί 
σφρίγος καί ορμή, καβάλα στής λεβεντιάς τό άλογο.

~Αρά γε οί εχθροί μας δέν ακόυσαν ποτέ νά λένε γιά τον Μαραθώνα, γιά τις 
Θερμοπύλες, γιά τό 21; Δέν είδαν μπροστά τους ολοζώντανο τό 40—41;

'Η σημερινή ήμέρα πού γιορτάζουμε δέν τούς διδάσκει; Δέν τό ένοιωσαν άκόμη; 
Δέν τό ξέρουν; "Οτι:

« ‘Η Ρωμιοσύνη είναι φυλή  σύγκαιρη μέ τον Κόσμο 
κανένας δε βρέθηκε γιά νά τήν εξάλειψη».

I. ΡΑ Ι  ΚΟ Σ
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Ε λ λ η ν ι κ ό  
Μηνολόγ ι ο

‘Υπό κ. X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ, Άρχιφύλακος

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
«Μόρτη μου μέ τά λούλουδα 
κ ι’ ’Απρίλη μέ τά χόρτα».

Ά πό τό λαϊκά τραγούδι «Ή  άπαρνημένη»

Είναι, ό μήν«ς πού άνοιγε', τήν χιλιοτραγουδισμένη εποχή της ’Άνοιξης. Μέ 
ρυθμό κοσμογονίας κινούνται οΐ μυστικές δυνάμεις τής φύσεως καί παντού είναι 
διάχυτο τό θρησκευτικό συναίσθημα τής φυσικής παρουσίας τού Δημιουργού. 
Ή  παγωμένη, συννεφιά τού χειμώνα, το γκρίζο θλιβερό χρώμα τής θάλασσας καί τής 
στεριάς, παραχωρούν τη θέση τους στο γαλάζιο φώς πού χρυσώνει τά νέα φύλλα, 
τυλίγει μέ μετάλλινες ταινίες τούς κορμούς καί γεμίζει μέ άϋλο φώς τούς άνοιχτούς 
κάλυκες τών δένδρων. "Ολα τούτα είναι συνθετικά τού οργιαστικού πανηγυριού τής 
νέας Δημιουργίας. Άμεσο καί αισθησιακό είναι το σμίξιμο τού άνθρώπου μέ τή 
χαρά τού Θεού καί άπέραντα στοχαστικέ είναι τδ χρυσωμένο πυροτέχνημα πού άπλώ- 
νεται πάνω στη γή.

Φώς Δημιουργίας ή καινούργια αύρα, δίνει ξέχωρη γοητεία στήν Ελληνική 
γή. Κάνει τά πέλαγα νά ευωδιάζουν άπ’ τις πορτοκαλιές καί τις λεμονιές καί δίνει 
στις στεριές άλλου είδους γοητεία, μέ τά μαγικά χαλιά τού κάμπου καί τού βουνού. 
Ακάθεκτες οί άνεμώνες, οί πελώριες κίτρινες μαργαρίτες, οί άμυγδαλιές, ροδακινιές 
καί κερασιές, στέλνουν μηνύματα ολόφωτα καί μπαίνουν πρώτες στο πανηγύρι 
τής Έδέμ. ‘Ολάνθιστος κήπος τής Έδέμ ή μεσογειακή μας γή, μυρωμένη χαρά τών 
Εσπερίδων, θά φέρη σέ λίγο τον ίλιγγο τής θαυμαστής παρουσίας κάποιου καινούρ
γιου Θεού. Άπό βουνοκορφές κι’ άπό άκρογιάλια, άπό ορίζοντες καί ουρανούς, θ’ 
άκουστή σέ λίγο τό πανέμορφο τραγούδι τής γενικής χαράς, πού όμοιο του σέ γοητεία 
δέν έ'χει ολάκερη ή γή νά επίδειξη. Κυττάζεις καί καμαρώνεις έναν νέο πίνακα ζω
γραφικής—πού έμπειρο τό χέρι τού Δημιουργού ζωγράφισε μόνο γιά τή χώρα τής 
Εσπερίας—καί δέν μπορείς νά μην άναπέμπης ύμνους στον Πλάστη σου. Τό «ώς 
έμεγαλύνθη...» κάνει τά χείλη σου νά ψελίζουν μύχιες προσευχές, σέ κάνει νά 
οραματίζεσαι τήν πάνσοφη πρόνοια τού Θεού σου γιά τήν άνέσπερη ελπίδα, πού μέ 
τόση άγάπη ένεφύσησε στις αισθήσεις, στο νοΰ καί στήν ψυχή σου.

Μάς κυκλώνει καί μάς εξουθενώνει τό νέο θαύμα πού γίνεται τριγύρω. Άπό τήν 
ίδια πηγή—τό φώς τής Δημιουργίας—άντλήσαμε τή ζωή έμψυχος καί άψυχος κό
σμος. Μιά μέρα σάν καί τούτη τού Μαρτίου, θά ήταν εκείνη πού ό Θεός πρωτοδημι- 
ούργησε τή χλόη καί τις παπαρούνες, τά άνθη καί τό φώς. Καταπληκτικές καί γιά 
σήμερα οί φράσεις τού Μωϋσή, δίνουν όλη τήν έννοια τής Κοσμογονίας στήν άπέραντη 
άβυσσο:
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«Ή  δ έ γ η  ή ν ά ό· ρ α τ ο ς 'κ α ί κ α τ α σ κ ε ύ α σ τ ο ς · κ α ί σ κ ό- 
τ ο ς ε π ά ν ω  τ ή ς  α β ύ σ σ ο υ .  Κ α ί  π ν ε ύ μ α  Θ ε ο ϋ  έ π ε φ έ ρ ε τ ο  
ε π ά ν ω  τ ο ϋ  ΰ δ α τ ο ς .  Κ α ί  ε ί π ε ν  ό Θ ε ό ς .  Γ ε ν ν η θ ή τ ω  
φ ώ ς Π Κ α ί  έ γ έ ν ε τ ο  φ ω ς ! !  Κα ί ε ΐ δ ε ν  ό Θ ε ό ς  τ ό  φ ω ς  ό τ ι  
κ α λ ό ν . . .

((Κ α ί ε ϊ π ε ν ό Θ ε ό ς : Β λ α σ τ η σ ά τ ω ή γ ή β ο τ ά ν η ν χ ό ρ- 
τ ο υ ,  σ π ε ϊ ρ ' ο ν  σ π έ ρ μ α  κ α τ ά  γ έ ν ο ς  κ α ί  κ α θ ’ όμ οι  ό τ  ή
τ α ,  κ α ί  ξ ύ λ ο ν κ ά ρ π ο ι μ ο ν  π ο ι ο ύ ν  κ α ρ π ό ν ,  ου  τ ό  σ π έ. ρ- 
μα  α ύ τ ο ϋ  έ ν  α ύ τ ω κ α τ ά  γ έ ν ο ς  έ π ί  τ ή ς  γ -ή ς . Κ α ί ε ι -  
δ ε ν  ό Θ ε ό ς  ό τ ι  κ α λ ό ν .  Κ α ί  έ γ έ ν ε τ ο  έ σ π έ ρ α  κ α ί  έ γ έ 
ν ε τ ο  π ρ ω ί ,  ή μ έ ρ α  Τ ρ ί τ η  ...» .

*
Πρώτος άνοιξιάτικος. μήνας ό Μά ρ τ ι ο ς , ·  δεν είναι λίγες οί περιπτώσεις 

που χαρακτηρίζεται άπ’ τό λαό μας ώς επιπόλαιος καί βάναυσος. Δίνει με τον έρχομό 
του τήν ευκαιρία ν’ άνοιξη ή γή τούς πόρους της καί νά ξεθολώσουν οί ορίζοντες, μά 
γρήγορα πολλές φορές άλλάζει γνώμη καί καταστρέφει τήν νέα βλάστηση. Τίς περισ
σότερες φορές είναι καλός καί φέρνει πραγματική άνοιξη στη γή, κάποτε όμως μετα
βάλλεται στον χειρότερο μήνα τοΰ έτους καί κατακαίει 6,τι άνθισε, μέ τίς παγωνιές 
καί τον όψιμο χειμώνα του. Πολλοί είναι γ ι’ αυτό οί φόβοι τοΰ λαοΰ μας γιά τίς προ
θέσεις τρΰ Μάρτη καί ποτέ οί κάτοικοι των ορεινών περιοχών δέν παίρνουν τήν καλή 
του πλευρά στά σοβαρά.

’Αμέτρητα είναι γιά τοΰτο καί όλα έκεΐνα τά λαογραφικά στοιχεία πού δίνουν 
μέ τόση ζωντάνια τίς δυο μορφές τοΰ Μάρτη. Μΰθοι, παροιμίες, γνωμικά, παραδό
σεις, συνωστίζονται σ’ εν αν άνάμικτο χορό, πού δηλώνει πόσο διπρόσωπος είναι ό 
μήνας πού διανύουμε.

Πρωτοστατούν οί μΰθοι καί οί παραδόσεις, πού φέρνουν τον Μάρτιο, άλλοτε 
ώς πολύγαμο σύζυγο καί άλλοτε ώς πάντοτε μεθυσμένο πότη.

Γιά τήν πολυγαμία του πιστεύουν οί κάτοικοι στά ορεινά διαμερίσματα της 
χώρας, βλέποντας τον Μάρτη άνάμεσα σέ όμορφες καί άσχημες γυναίκες. Σάν είναι 
άνάμεσα στις όμορφες, ευφραίνεται, γελά καί χαρίζει στή γή καλές μέρες. Σάν όμως 
βρίσκεται άνάμεσα στις άσχημες, κατσουφιάζει, θυμώνει καί σκορπά βάναυσες ή- 
μέρες, γεμάτες χιόνια καί βροχές.

Γιά τήν ροπή του στά ποτά, πιστεύουν πάλι οί κάτοικοι τών πεδινών καί τών 
νησιών. Τον βλέπουν πανούργο καί ύπουλο μπροστά σ’ ένα βαρέλι μέ δώδεκα πύρους. 
Δώδεκα είναι καί οί μήνες κ ι’ ό καθένας έχει τον πύρο του. Κατορθώνει ό Μάρτης 
καί ξεγελά όλους τούς άλλους, γιά νά πιάση αύτός τον τελευταίο. ’Έχει έτσι τήν 
εύχέρεια νά πίνη τό κρασί μέχρις ότου σωθή έντελώς, πράγμα πού τον φέρνει σέ αιώ
νια μέθη. Μεθυσμένος λοιπόν πάντοτε, στέλνει στή γή άλλοτε μεγάλες κακοκαιρίες 
καί άλλοτε μεγάλες λιακάδες, άφοΰ δέν έχει κανένα έλεγχον στις πράξεις του...

’Αλλά καί τά γνωμικά καί οί παροιμίες τοΰ λαοΰ, τονίζουν μέ τήν σειρά τους 
τίς δυο όψεις τοΰ Μαρτίου. Στήν Πελοπόννησο, τήν Κρήτη καί τή Ρούμελη, τον συ
ναντάμε «πεντάγνωμο», γιατί είναι τόσο ξαφνικές καί συχνές οί καιρικές μεταβολές 
του:

'Ο Μάρτης ό πεντάγνωμος πέντε φορές έχιόνισε 
καί πάλι τό μετάϊδενε πώς δέν έξαναχιόνισε...».

’Αλλού, όπως στή Μακεδονία καί τήν ’Ήπειρο, ό λαός έγνωμάτευσε: , 
«Ή ρθ’ ού Μάρτ’ς, ού γδάρτ’ς κ ι’ ού παλουκουκάφτ’ς».

Κι’ ό ήλιος όμως τοΰ Μαρτίου, δέν άφησε άσυγκίνητο τό λαό μας:
«Ό π ’ έχει κόρην άκριβή,
τοΰ Μάρτη ό ήλιος μήν τή δή...».
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'Ο ’Έρωτας πάλι, θά ήταν παρατυπία έάν δεν τραγουδιόταν καί με τό: Μάρτιο: 
«Να μήν εΐνι γ ’ή άγάπη μας σαν τοϋ Μαρτίου τού χιόνι, 
όπου τοϋ ρίχτ’ άπουβραδύς τσί τού πουρνό τού λυώνει...».

. (Χίος—Λέσβος)
’Άλλες παροιμίες καί γνωμικά έχουν καθιερωθή άπ’ τον λαό μας μέ τις ασχο

λίες τοϋ Μαρτίου καί μέ τό καινούργιο σκηνικό της υπαίθρου χώρας. "Οπως σέ όλες 
τις παροιμίες κάί τά γνωμικά, δεν λείπει κ ι’ άπό δώ ή μεταφορική σημασία. Για 
εκείνους πού κοπιάζουν για μιά δουλειά καί βρίσκονται άλλοι ν’ άπολαύσουν τό κέρ
δος, ό λαός θυμοσόφησε στα νησιά:

«Τό δένδρο κάνει τον άνθό κ ι’ άγέρας τον τινάζ’ , 
ή μάννα κάνει τό παιδί κι’ ό ξένος τ ’ άγκαλιάζει».

Γιά τήν περίπτωση πού άνάμεσα στούς «εκλεκτούς» άνακατεύονται καί άν
θρωποι χωρίς άξια, ό λαός τής Ρούμελης, των νησιών καί τής Π ελοπον νήσου, θυ
μοσόφησε πάλι--· για τον Μάρτη:

«"Οταν άνθοΰν τά δένδρα άνθοΰν κι’ οί άστοιβιές, 
άνθοϋν κι’ οί καρακάξις μί τ ’ς μακρύές ουρές...».

Γιά τό ένοχλητικό τύπο, τον άνθρωπο πού δεν λείπει άπό καμμιά συναναστροφή 
καί πού παντοΰ τοϋ άρέσει νά μπαίνη, ό λαός θυμοσόφησε πάλι:

«Λείπει ού Μάρτ’ς άπού τή Σαρακοστή;»
Μέ τήν καλλιέργεια τής γής του σέ περιόδους άνομβρίας, ό λαός τής Θεσσαλίας, 

τής Μακεδονίας, καί σχεδόν όλης τής χώρας, παρετήρησε πώς :
«"Αν βρέξ’ ού Μάρτης δυο νιρά 
κι’ ού ’Απρίλης άλλου ένα, 
χαρά σ’ ίκεΐνον τού ζευγά 
π ’ οχει πουλλά σπαρμένα».

'Υπάρχει καί ή γενική πρόβλεψη γιά τις έποχές τοϋ έτους, μέ τό καθιερωμένο 
σ’ όλες τις περιοχές γνωμικά:

«Ά πού Μαρτίου καλουκιριές 
κι’ άπ’ Αύγουστου χειμώνα».

’Άλλο γνωμικό πάλι τής ’Ηπείρου, μάς λέει π ώ ς :
«Ά πού Μαρτοΰ πουκάμισου 
κι’ άπ’ Αύγουστου κάπα».

*
Δέν υστερεί κ ι’ ό Μάρτιος άπό γραφικά ήθη καί έθιμα, άπό προλήψεις καί 

δεισιδαιμονίες, έναντι τών άλλων μηνών τοϋ «Ελληνικού Μηνογογίου». Βρίσκουμε 
άρκετά άπό τά λαογραφικά τοΰτα στοιχεία, περπατώντας μέ τον υπαίθριο λαό καί 
άκούοντας καί παρατηρώντας τό κάθε τί πού έχει σχέση μέ τή ζωή του.

Γεμάτο άπό ομορφιά, άλλά καί άπό κάθε είδους προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, 
είναι τό έθιμο τοϋ Μάρτη, ήτοι τοϋ σειρηΐιοΰ έκείνου πού δένουν άνδρες, γυναίκες 
καί παιδιά στά χέρια τους, γιά νά μήν μαυριστοϋν άπ’ τον Μαρτιάτικο ήλιο. Τά έγ
χρωμα αύτά νήματα έχουν γιά τό λαό μας θαυματουργές ικανότητες, άφοΰ, δένοντας 
αύτά σ’ ένα δάχτυλο ή στο λαιμό, ό ήλιος δέν μαυρίζει τό πρόσωπο καί δέν άφήνει 
πανάδες. Οί ξυπόλητοι χωρικοί καί οί βαρκάρηδες, βάζοντας τον «Μάρτη» στο 
μεγάλο δάχτυλο τοϋ ποδιοΰ, έπιτυγχάνουν δύο πράγματα: Νά μή μαυρίζουν καί νά 
μή σκοντάφτουν πάνω σέ μυτερές πέτρες...

Σ’ όλα τά νησιά τοϋ Αιγαίου καί τοϋ Ίονίου πελάγους, τά νημάτια αύτά είναι 
ή ζώνη τής Παναγίας. Τά βάζουν στο λαιμό καί στά χέρια, γιά φυλαχτό, τά βγάζουν 
δέ μόνο την ’Ανάσταση καί τά καίνε «μί τού άνέσπερου φώς τ’ παπά...». Οί κοπέλ- 
λες τών νησιών, όταν βγάζουν κατά τό Πάσχα τον «Μάρτη», τον κρεμάνε στις τριαν-
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ταφυλλιές γιά νά πάρουν τήν ομορφιά του ρόδου. Στήν Κρήτη καί στη Λέσβο, οί νέες 
κοπέλλες τον κρεμούν σέ σπίτι άρχοντικό, για να γίνουν κι’ αύτές άρχόντισσες μέ 
τον καιρό. Σ’ άλλα νησιά, άλλά καί στήν Φωκίδα καί Άργολιδοκορινθία, τον κρεμούν 
σέ σπίτι αξίας καί προκομμένης γυναίκας, γιά νά γίνουν κι’ αύτές αντάξιες. Άλλου τό 
κρεμούν σέ νιόπαντρο σπιτικό, γιά νά παντρευτούν γρήγορα, άλλου πηγαίνουν νύχτα 
καί τον κρεμούν στο σπίτι τού νέου πού θέλουν νά παντρευτούν.

"Οπως τά περισσότερα έθιμα, έτσι καί το έθιμο τούτο τού Μάρτη έχει τις ρίζες 
του σέ πολύ παληές έποχές. Άπό μιά ομιλία τού Ίωάννου τού. Χρυσοστόμου μα
θαίνουμε πώς οί μητέρες τού Ε' μ.Χ. αίώνος, περιέδεναν στο καρπό των παιδιών τους 
«πορφυρά καί χρυσά καί κίτρινα κλωσμάτια» γιά νά μήν τά μαυρίση ό ήλιος. Τά ίδια 
αύτά κλωσμάτια κρεμούσαν κ ι’ οί ίδιες στο λαιμό τους, γιά τον αύτό σκοπό. Τήν 
δεισιδαιμονία αύτή, ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος τήν ψέγει καί τήν καταδικάζει, λέ- 
γων ότι καί άπό πολλά χρόνια πριν, οί γυναίκες άσκοΰσαν τό έθιμο τούτο. ’Ερευνών
τας, λοιπόν, τήν βρίσκουμε στά βάθη τών προ Χριστού αιώνων, λείψανο τής άρχαίας 
Ελληνικής λατρείας. ’Έχει τις ρίζες της στά Έλευσίνια μυστήρια καί ό σημερινός 
«μ ά ρ τ η ς» είναι ή «κ ρ ό κ η», τήν οποίαν περιέδεναν οί μύσται στο δεξί χέρι 
καί στο δεξί πόδι, άποδίδοντες σ’ αύτή συμβολική έννοια, ή οποία μάς είναι άγνωστη 
σήμερα. Κατά τον Ν. Πολίτη, ή άρχή τής δεισιδαιμονίας αύτής είναι ίσως παλαιό- 
τερη καί τών Έλευσινίων μυστηρίων, άφοΰ παρόμοιες συνήθειες σώζονται σήμερα 
καί σέ άλλους λαούς, γιά τούς οποίους φαίνεται άπίθανον τό ότι παρέλαβαν αύτές 
άπό τήν Ελληνική θρησκεία. ’Ίσως καί αύτοί οί λαοί καί οί άρχαΐοι "Ελληνες, πού 
έθέσπισαν τά Έλευσίνια μυστήρια, νά πήραν τήν δεισιδαιμονία άπό κοινή παλαιό- 
τερη πηγή, άγνωστη μέχρι σήμερα.

"Αλλες δεισιδαιμονίες καί προλήψεις τού Μαρτίου συναντάμε στή χώρα μέ 
τον ερχομό τών χελιδονιών, τού γκιώνη, τού κούκου, τού πελαργού, τής δεκαοχτού-
ρας καί άλλων άποδημητικών πτηνών. Ειδικά ό λαός μας, τραγούδησε τήν έλευση 
τών χελιδονιών, μέ τραγούδια πού πολλά έχουν τη βάση τους στά μεσαιωνικά «χε
λιδονίσματα», ήτοι στά βυζαντινής προελεύσεως τραγούδια, τά οποία συναντάμε 
σήμερα σέ πολλούς άλλους λαούς. Μέ τά χελιδονίσματα ό λαός τραγουδά τήν χαρά, 
του γιά τον ερχομό τών χελιδονιών καί έξορκίζει καί άποτρέπει τά κακά τού χειμώνα. 
Τό παρακάτω βυζαντινό «χελιδόνισμα», τονίζει μέ απλότητα μιά πτυχή τής Ελλη
νικής ψυχής:

« ’Έφθακεν ή χελιδών, 
ίν’ άπέλθην ό χειμών.
Δεΰκε ϊδεκεν λαοίν 
Δύσιν καί ’Ανατολήν...».

Σημερινές παραλλαγές άπό βυζαντινά χελιδονίσματα, συναντάμε πολλές. 
Ή  παρακάτω παραλλαγή βρίσκεται στις Κυκλάδες, στή Δωδεκάνησο, Χίο καί Λέσβο.

« ’Έφυγα κι’ άφήκα 
σύκου κί σταφύλ’ , 
σταυρό κί λυχνιστήρ’.
Γύρισα κί βρήκα 
φύτρα κί νιουφίλ’ , 
φουλιά κί τριχαντήρ’...» .

Γιά τά χελιδόνια, πιστεύουν στήν Επτάνησο ότι βυζάξανε τις πληγές τού 
Χριστού κι’ έχουν μέσα τους τό αίμα του. Ή  πρόληψη αύτή είναι ξένη γιά τον Ε λ 
ληνικό λαό, οφείλεται δέ σέ φραγκική παράδοση τήν οποία συναντάμε στο Menton 
τής Γαλλίας καί σέ άλλες καθολικές χώρες. Γεγονός είναι πάντως καί γιά -τό λαό 
μας, ότι τά χελιδόνια είναι πτήνά ιερά. Γι’ αύτό θεωρείται καταραμένος έκεΐνος πού 
σκοτώνει χελιδόνια, πιστεύεται δέ παντού σχεδόν πώς έρχεται εύτυχία στά σπίτια 
εκείνα πού χτίζουν στις φωλιές τους.
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Στη Θράκη καί στη Μακεδονία, πιστεύεται πώς, όποιος σκοτώνει χελιδόνια, 
θά προσβληθή γρήγορα από έλονοσία καί.θά πέσουν τά μαλλιά του.

Στήν Κρήτη, Ρούμελη, Εύβοια καί Πελοπόννησο, δταν έρχεται χελιδόνι σέ 
σπίτι νιόπαντρης, σημαίνει έγκυμοσύνη.

Γιά τον έρχομό του γκιώνη, μέ τον Μάρτιο, πιστεύουν στήν ’Ήπειρο καί στη 
Θεσσαλία δτι παύουν τελειωτικά οί βροχές καί οί παγωνιές. Γκιώνης στήν πεδιάδα 
δμως σημαίνει γιά τούς Ήπειρώτες μας όψιμο χιόνι καί μεγάλη παγωνιά. Στη Χαλ
κιδική πάλι καί στήν Αιτωλοακαρνανία, πιστεύεται πώς ό γκιώνης παύει τον άνεμο 
καί φέρνει έκεΐνες τις βροχές πού εύνοοϋν τά σιτηρά.

Γενικά πιστεύεται άπό τό λαό μας, δτι ό γκιώνης είναι ό Κάϊν πού σκότωσε 
τον ’Άβελ. Τον καταράστηκε λοιπόν—κατά τήν παράδοση—ό Θεός καί τον μεταμόρ
φωσε σε πουλί, πού γυρίζει καί θρηνεί τον άδικο σκοτωμό τού αδελφού του.

Άδικοσκοτωμένος άνθρωπος έπίσης, κατά τον λαό μας, είναι καί ή δεκαοχ- 
τούρα. Ή ταν όμορφη καί δροσερή κόρη, άλλά είχε πολύ κακιά μητριά. Τήν κατη
γόρησε λοιπόν ή μητριά δτι έφαγε δέκα έννηά ψωμιά, ένώ εκείνη έφαγε μόνο τά 
δέκα οχτώ... "Υστερα άπό μεγάλη κακοποίηση γ ι’ αύτό ή άμοιρη κόρη μεταμορφώ
θηκε σε πουλί καί, δπου σταθή, κράζει πώς τά ψωμιά ήταν «δεκαοχτώ» καί όχι δε- 
καεννηά...

"Οσο γιά τον κούκο, μαθαίνουμε άπό τό λαό μας, ότι ήταν άσωτος καί άνή- 
μπορος γιός. ’Έφυγε κι’ αυτός κυνηγημένος άπό τήν γρηά μάννα του καί μεταμορ
φώθηκε σέ πουλί. Μέ τό πρώτο κράξιμο τού Μάρτη, ό κούκος προσπαθεί νά «κου- 
μπώση» τή γρηά καί όλους τούς άνθρώπους. Αύτό τό επιτυγχάνει δταν οί άνθρωποι— 
καί ιδίως οί γρηές τον πρωτακούσουν πρωί-πρωί καί μάλιστα νηστικοί. Γι’ αυτό, οί 
άγαθοί χωρικοί μας δέν βγαίνουν ποτέ άπό τό σπίτι των τό Μάρτιο, πριν φάνε κάτι, 
γιά ν’ άποφύγουν τό ««κούμπωμα» τού κούκου (στένωση καί πόνο τού λαιμού).

Οί πελαργοί, τέλος, έρχονται στά μέσα τού Μαρτίου καί τό πρώτο πράγμα 
πού θά κυττάξουν είναι τό έάν βρίσκωνται άκόμα οί παληές φωλιές τους. Παληά 
κατάρα τού Θεού, τούς έχει στερήσει τή δυνατότητα νά βρίσκουν πάντοτε τις φωλιές 
δπως τις άφησαν, γιατί, δταν ήταν άνθρωποι ήθελαν νά βάνουν πυρκαϊές στά ξένα 
σπίτια. Τό κρίμα έκεΐνο σηκώνουν καί σήμερα άκόμα, άφοΰ άναγκάζονται νά φέρνουν 
στις πλάτες τους άλλα μικρότερα άποδημικά πουλιά. ’Αγαπάνε όμως πολύ τά παι
διά τους καί θυσιάζονται πρόθυμα γ ι’ αυτά, άφοΰ ήταν άκληροι καί παρακάλεσαν 
πολύ τό Θεό ώσπου νά δώση καί σ’ αύτούς οικογένεια...

Τό έορτολόγιο τού Μαρτίου παρουσιάζεται πενιχρό. ’Από τις άκίνητες έορτές 
πού παρουσιάζουν κάποιο λαογραφικό ενδιαφέρον, δέν έχουμε παρά τήν έορτή τών 
αγίων Σαράντα καί τήν έορτή τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου.

Γιά τούς "Αγιους Σαράντα πιστεύουν στις Κυκλάδες, στή Κεφαλληνία καί στή 
Ζάκυνθο, δτι δέν πρέπει νά σπέρνουν σπόρους, γιατί κάνουν σαράντα μέρες νά φυτρώ
σουν. Τό ίδιο πιστεύουν καί στήν Κρήτη, Πελοπόννησο καί Ρούμελη, άλλά μέ τήν 
εξαίρεση, πώς, γιά έκείνη τήν ή μέρα εύνοεΐται ή σπορά τού βασιλικού. ’Αντικείμενο 
δεισιδαιμονιών άπετέλεσαν οί "Αγιοι Σαράντα γιά τις «γηθειές», ήτοι τά ματιάσματα 
καί τά κάθε είδους «κακά συναπαντήματα». Τούς Άγιους Σαράντα έπικαλοΰνται 
οί γυναίκες πού «ξεματιάζουν» τούς ματιασμένους, τούς Ά γιους Σαράντα επικα
λούνται γιά τά «ξόρκια» καί γιά τό διώξιμο τών κακών άσθενειών. Κάθε κακό πού 
έχεις επάνω σου, έξαφανίζεται μόλις έπικαλεστής τούς 'Αγίους Σαράντα.

Γιά τήν έορτή τού Εύαγγελισμοΰ, τά κορίτσια τών νησιών καί ιδιαίτερα τής 
Κρήτης, πιστεύουν δτι προστατεύεται ή παρθενία. Γίνεται φανερό εδώ καί γιά τον 
πλέον άνίδεο, ότι τούτη ή πρόληψη οφείλεται στήν Παρθένο Μαρία, τή μητέρα τού 
Χριστού, πού «συνέλαβε έν γαστρί» τον Κύριο μέ τό μήνυμα τού άγγέλου μόνον.

Σέ πολλά μέρη, τήν παραμονή καί τή βραδυά τού Ευαγγελισμού κοιμούνται 
χωριστά τά αντρόγυνα, γιά νά μήν μποΰν στο πειρασμό καί... γεννηθούν τά παιδιά
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«Καλλικάντζαρόι». Σέ άλλα μέρη πάλι, άν τ ’ άντρόγυνα κοιμηθούν μαζί αυτές τις 
δυο ήμέρες καί κάνουν παιδί, το παιδί θά βγή «βαγγελισμένο», ήτοι σημειωμένο, 
κακοπρόσωπο κ.τ.λ.

Την παραμονή του Ευαγγελισμού, στή Σάμο, Κώ, ΙΙάρο, Λέσβο καί ’Άνδρο, 
πιστεύουν, πώς τα δένδρα σκύβουν κάποια στιγμή στή γη να προσκυνήσουν καί φι
λούν τό χώμα.Άν κατορθώσης καί δής αυτήν τήν...οπτασία, ό,τιζητήσης αυτοστιγμεί 
άπό τήν Παναγία, θά τό λάβης...

Πολλές προλήψεις καί δεισιδαιμονίες συναντάμε άκόμα γιά τήν εορτή τοϋ Εύαγ- 
γελισμοϋ. ’Απαγορεύεται λ.χ. αύτή τήν ημέρα νά πιάσης «παρασύρα» γιά νά μή πα- 
ρασυρθοϋν τά καλά τοϋ σπιτιού (Κρήτη). ’Απαγορεύεται νά πής τήν λέξη «ψαλλίδι», 
στους Σποράδες, γιατί θά γεμίση τό σπίτι ψαλλίδες—άνοιξιάτικο είδος ζωυφίων πού 
κατατρώγουν τά πρώτα φύλλα—καί θά γίνη ΐσως κάποιο φονικό στή γειτονιά. Πρέ
πει άπαραιτήτως τήν ήμέρα τοϋ Εύαγγελισμοΰ νά φας ψάρι, ιδίως δέ βακαλάο, γιατί 
διαφορετικά θά νερώση τό αίμα σου κ.ά. κ.ά.π....

Ά πό τις κινητές έορτές, πού πάντοτε σχεδόν γιορτάζονται μέσα στο Μάρτιο 
καί πού έχουν κ ι’ αυτές άξιοσημείωτο λαογραφικό ένδιαφέρον, θ’ αναφέρουμε τήν Κα
θαρά Δευτέρα, τούς Αγίους Θεοδώρους καί τήν Κυριακή τής Σταυροπροσκυνή- 
σεως.

Μεγάλο ένδιαφέρον άπό λαογραφικής σκοπιάς, παρουσιάζει ή Καθαρή Δευτέ
ρα. Ά π ’ αύτή τήν ήμέρα άρχίζει περίοδος προσευχής καί νηστείας γιά ολόκληρο 
τον υπαίθριο λαό μας. Μέ τά νηστήσιμα φαγητά του ό λαός σκορπίζεται αύτή τήν 
ήμέρα στις άκρογιαλιές καί τά υψώματα, όπου τό Ελληνικό γλέντι φτάνει στο κα- 
τακόρυφο. Είναι πολλά τά μέρη στά όποια ή μέρα αύτή λαβαίνει χαρακτήρα Διονυ
σιακής γιορτής, όταν μεθυσμένοι μέ πρωτόγονες άμφιέσεις καί μουντζούρες καί 
στολισμένοι άφθονα «ζαρζαβατικά», γυρίζουν τά σοκάκια των νησιωτικών χωριών. 
Τραγουδούν άσεμνα αύτοσχέδια δίστιχα, κάμνουν χειρονομίες, χωρίς κανέναν πε
ριορισμό καί ντροπή, καί γενικά τόσος είναι ό ώμος ρεαλισμός στις περιπτώσεις 
αυτές, πού μόνον στις κωμωδίες τοϋ ’Αριστοφάνη συναντάται κάτι παρόμοιο.

Οί 'Άγιοι Θεόδωροι, πού γιορτάζονται τό πρώτο Σάββατο τής Άποκρηάς, 
ξέρουν καλά τις μοίρες τών ανθρώπων. Τά κορίτσια κάνουν τότε τά «Ά γ ια  κόλλυβα», 
πού διαβάζουν καλοκάγαθοι παπάδες. Αύτά τά κόλλυβα βάζουν τήν νύχτα στο μαξι
λάρι τους καί παρακαλοΰν τούς Αγίους τούτους νά στείλουν τον άνδρα πού θά παν
τρευτούν. 'Η «γητειά» πού κάνουν είναι πολύπλοκη καί ποικίλλει στά διάφορα μέρη, 
τελειώνει όμως πάντοτε μέ τήν αύτή έπίκληση:

« ...Ά ν  είναι πλούσιος νά φανή, κι’ άν εΐν’ φτωχός νά μήν ντραπή...».
Σέ πολλά μέρη, τά κόλλυβα τών Α γίω ν Θεοδώρων, τά ρίχνουν στά άκαρπα 

δένδρα γιά νά καρπίσουν. Τά ρίχνουν άκόμα πάνω στούς φαλακρούς καί τούς «σπα
νούς», γιά νά βγάλουν γρήγορα μαλλιά καί γένεια.

Τελειώνουμε τον Μάρτιο μέ τήν έορτή τής Σταυροπροσκυνήσεως, πού είναι 
ή τρίτη Κυριακή τών Νηστειών. Αύτή ή ήμέρα λογίζεται άπό τό λαό μας ώς «δι- 
πλόσκουλους»—διπλή γιορτή—καί ό κόσμος πηγαίνει στήν εκκλησία γιά νά πάρη 
τά «Σταυρολούλουδα». Είναι τοΰτα λουλούδια τής Ελληνικής γής,πού προσκομί
ζουν οί πιστοί πηγαίνοντας στήν έκκλησία—ιδίως όμως είναι μικρά κλωνάρια δεν- 
δρολίβανο. Αύτά τά λουλούδια τά βάζουν πίσω άπό τά εικονίσματα τών σπιτιών 
γιά φυλαχτό. Ά ν  κανείς άπ’ τό σπίτι άρρωστήση μέσα στο χρόνο, θά τον θυμιάσουν 
ή θά τον ραντίσουν μέ αύτά γιά νά γιάνη. "Οταν όμως τον άρρωστο τον έχουν «μα
τιάσει», τότε τό λουλούδι θά κάμη κρότο μέσα στο θυμιατό, όμοιο μ’ έκεϊνο πού 
κάνει ό παπάς όταν χτυπάει «τό σιδεράκι» κοντά στήν άπόλυση τής έκκλησιάς. Τό 
μάτι τό κακό εξαφανίζεται, διωγμένο άπ’ τή ρομφαία τοϋ άγγέλου...

(Προσεχώς ό ’Απρίλιος)
X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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«Ό νόμος τής ζούγκλας»
'Υ πό  κ. Σ Π . ΠΗΛΟΥ, Ά ρχιφύλακος

Μάρτιος 1958.
...Βραδυάζει...
...Καί την ’Αθήνα άγκαλιάζει τό δειλινό...
...Βραδυάζει...
...Κι’ ολα γύρω είναι θλιμμένα, βουβά, μελαγχολικά...
Τό φως της μέρας άργοπεθαίνει... Μια γκρίζα καταχνιά τυλίγει σιγά-σιγά 

τη φύση, τη γη, τις καρδιές...
Σιγοβρέχει... Καί μέσα στή σιωπή του δειλινού, οί στάλες τής βροχής, άδιά- 

φανες καί άόρατες, συνθέτουν ένα λυπημένο βαλσάκι...
Τήν ίδια ώρα άπό μακρυά άντηχεΐ άπό κάποιο ράδιο ένας άργός, όλόγλυκος 

σκοπός... ’Ακομπανιάρει τη. βροχή, καί στήνει μιά παράξενη συναυλία...
...Για μιά άκόμα φορά βρέθηκα μονάχος μέσα στή φτωχική καμαρούλα μου, 

δίπλα άπ’ τ ’ άναμμένο μαγκάλι, αντίκρυ άπ’ τον σκοτεινό Ουρανό... βλέπω κι’ 
άκούω...

Καί ξεχνιέμαι... Καί φεύγω άπ’ τη ρουτίνα τής ζωής, καί κυκλώνουμε σέ μιά 
νεφέλη, καί άντικρύζω τον έβδομο Ούρανό... καθώς τής γκρίζας ψυχής μου άνοίγουν 
οί σάλλες, κ ι’ ενα βαλσάκι χορεύουν στά τζάμια οί ψυχάλες...

Μιά στιγμή διαλεχτή... Καί μοϋ κλέβει τήν καρδιά...
Μένω έτσι σκέτος άνθρωπος, άπλός καί ταπεινός, άπαλλαγμένος άπό πάσαν 

βιωτικήν μέριμναν...
Σιγανοψιχάλισμα...
Μέ κυκλώνουν οί στάλες τής βροχής... μέ γλυκονανουρίζουν οί στάλες του 

δειλινού... Μέ συντροφεύουν οί στάλες των πόθων μου... ’Ετούτη τήν στιγμή δέν 
είμαι «ένας Άρχιφύλακας»... Είμαι μονάχα ένας άνθρωπος... Καί θέλω νά σταθώ 
άπέναντί σας, γιά νά σάς κουβεντιάσω άπλά κ ι’ εΐλικρινά...

Μέ γνωρίσατε σ’ αυτό τό περιοδικό... ’Εκεί σάς γνώρισα κ ι’ έγώ... Κι’ όστερα 
έγίναμε φίλοι/.. ’Ίσως κάτι πάρα πάνω... ’Αγαπηθήκαμε...

Έ ! Αυτή ή άγάπη μας γίνεται ένα γλυκό-γλυκό καί ήσυχο τραγούδι, πού 
μπερδεύεται μέσα στά βρεγμένα σκοτάδια έτούτου τοΰ δειλινού... Καί κατευθύνει 
τούς κτύπους τής καρδιάς μου σ’ έναν άλλοιώτικο, μακρυνό κόσμο... Στο ξέφωτο 
ενός παραμυθένιου δάσους... σέ μιά χώρα όλο λουλούδια, όλο πουλιά, όλο άνοιξη, 
όλο τραγούδια...

’Εκεί κατοικεί ό ’Άγνωστος Θεός τής καρδιάς μου...
Είναι ένας Θεούλης πανέμορφος, Φιλάνθρωπος, όλο άγάπη καί καλωσύνη γιά 

μάς, τά ταπεινά όντα τής Δημιουργίας...
Μοιάζει μέ παραμύθι ή Θρησκεία του... κάτι σάν θρύλος είναι ή Πίστη Του... 

Μά είναι άληθινός... 'Υπάρχει... Κυριαρχεί... Τον άνταμώνω στις προσευχές μου... 
Τον συναντώ σέ διαλεχτές στιγμές γαλήνης καί περισυλλογής... Τον βλέπω... Τον 
βλέπω κάθε τέτοιο δειλινό νά «περιπατή έπί πτερύγων άνέμων...».

’Ώ ! ό καλός Θεός τής ψυχής μου! ! ! !  Μέ τραβά, τούτη τήν ώρα κοντά Του... 
Διώχνει άπ’ τό μυαλό μου κάθε άλλη σκέψη, καί μέ οδηγεί εις «τόπον χλόης». ’Εκεί 
μέ κατασκηνώνει...

...Τό δειλινό φεύγει άνάλαφρα... 'Η φύση παίρνει μιά μαγευτική δψη... ενώ 
σ’ ένα φτωχικό ’ξωκκλήσι διαβάζει ό παππάς άργά-άργά τοΰ έσπερινοΰ τις δεήσεις :

«...'Θ έκτείνων τόν Ουρανόν ώσεί δέρριν... ό τιθείς τήν έπίβασιν αύτοϋ...
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«Άναβαίνουσιν ορη καί καταβαίνουσι πεδία εις τόπον δν έθεμελίωσας αύτοΐς· 
»δριον έθου δ ού παρελεύσονται... Έποίησε σελήνην εις καιρούς, ό ήλιος έ'γνω τήν 
»δύσιν αύτοΰ...

«...Άνοίξαντός Σου τήν χεϊρα, τά σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος, άπο- 
»στρέψαντος δέ Σου τό πρόσωπον ταραχθήσονται...

« ...Ό  έπιβλέπων έπί τήν γην καί ποιων αυτήν τρέμειν, ό άπτόμενος των όρέων 
»καί καπνίζονται...

«...'Ως έμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε! Πάντα έν σοφία έποίησας!».
...Λόγια άπλά, μά υπέροχα... Δεν μπόρεσε κανείς ποτέ να τά πή... Δεν μπό

ρεσε κανείς νά τά έπαναλάβη χωρίς νά νοιώση τήν άνάγκη νά γονατίση... Κλείνουν 
μέσα τους τήν φιλοσοφία όλάκαιρη τής ζωής...

Είναι ό Θεός... Ποιος είναι πιό μεγάλος άπ’ Αύτόν;...
Είναι ό Θεός μου, ό Θεός σας, ό Θεός των πατέρων μας...
Κι’ είναι πρώτα άπ’ δλα ό Θεός τής καλωσύνης καί τής άγάπης...
Μά καμμιά φορά τον ξεχνάμε, τον άρνούμεθα, τον προδίδουμε γιά τριάκοντα 

άργύρια...
Αύτά τά άργύρια!!!.. Πόσες συνειδήσεις δεν έχουν διαφθείρει... Πόσες φορές 

δέν ύψωσαν άνάμεσά μας απαίσιο καί φριχτό τον πανάρχαιο Νόμο τής Ζούγκλας! ! ! . .  
Τότες σκοτώνονται οί άνθρωποι μεταξύ τους, μισούνται, δολοφονεί ό άδελφός τον 
άδελφόν...

'Η εποχή μας είναι δύσκολη... Καί μέσα στις δυσκολίες της σκοτώνει πολλές 
φορές τον "Αγνωστο Θεό τής ’Αγάπης...

Γι’ αύτό θά σάς Τον θυμίσω γιά μιά ακόμα φορά άπό τή στήλη ετούτη, πού 
πάντα μόνη φιλοδοξία της είχε νά κουβεντιάζη μέ τις καρδιές σας...

Θά σάς θυμίσω τον άγνωστο Θεό...
«..."Ον ουν άγνοοϋντες εύσεβεϊτε, τούτον έγώ καταγγελώ ύμΐν...».
Καί θά σάς τον θυμίσω, παίρνοντας μιά σκηνή άπό τό θέατρο τής Ζωής, πάνω 

στο όποιον δλοι μας πρωταγωνιστούμε...

*
*  *

«Κάπου στήν ’Αθήνα». Τον καιρό έτοΰτο...
Πριν λίγο καιρό είχε τελειώσει ένας φοβερός παγκόσμιος πόλεμος, κι’ είχε 

άφήσει τρομαχτικές πληγές πίσω του...
Καί ένω οί άνθρωποι ρίχτηκαν μέ αισιοδοξία νά ξαναφτειάξουν τή ζωή τους, 

νάσου ένας Τρίτος Πόλεμος άρχισε νά διαφαίνεται άπειλητικός στόν 'Ορίζοντα...
Τότες, θές ή φτώχεια, θές ό φόβος, θές ή άπιστία, έκαναν τούς άνθρώπους 

σφιχτούς, λιγώτερο μεγαλόψυχους καί περισσότερο άσυγκίνητους στις άνάγκες των 
άλλων...

Λίγοι έμειναν στή θέση τους άκλόνητοι, χωρίς νά προδώσουν τήν καρδιά τους...
Κι’ αυτοί έμοιαζαν σάν τό λιβάνι πού μέσα στή φωτιά μοσχοβολάει καθώς 

καίγεται...
’Ενώ οί άλλοι...
Κι’ ό χρόνος κατρακυλούσε γοργά...
Τότες άκριβώς έζησεν κι’ ό Τάσος...
Δέν ήταν μιά προσωπικότης, δέν τον άνέφερε ή ’Εγκυκλοπαίδεια, δέν ήταν 

ένας Μεγάλος...
’Ηταν δμως ένας άνθρωπος... Καί έμενε σέ μιά φτωχογειτονιά, μαζί μέ τή 

γυναίκα του, τήν Κατίνα, καί τά δυο μικρά τους παιδιά... ’Εργάτης ήταν ό Τάσος,
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μά εργάτης καλός καί, δσο νάναι, είχε τον τρόπο του νά ζή... Δούλευε σκληρά, μά 
κέρδιζε άρκετά...

"Ας πούμε πέντε χιλιάδες τον μήνα...
Κι’ άπό αύτά έβγαζε κάθε μήνα στην άκρη ένα ολόκληρο χιλιάρικο...
Για τήν προίκα τής μεγαλύτερης κόρης του...
"Ετσι ζοΰσε καλά, κι’ εμείς καλύτερα...
Αύτός τό λοιπόν ό Τάσος ήτανε νοικοκύρης... Ταβέρνα καί καφενείο δεν 

ήξερε τί πάει νά πή...
Μοίραζε τις ώρες του στη δουλειά του καί στο σπίτι του... Κοινωνικές σχέ

σεις δέν είχε... Γι’ αύτό άκριβώς δεν είχε καί φίλους, έκτος άπό έναν : τον Γιώργο, 
τον ιδιοκτήτη του σπιτιού του...

Αύτός ό Γιώργος είχε ένα σπίτι, πού τοχε φτειάξει στην Κατοχή, πώς;... 
μην έρωτάτε, γιατί δέν ξέρω ούτε κι’ εγώ...

Τό σπίτι τού Γιώργου ήταν μεγάλο... "Εξη δωμάτια, χώλλ, κουζίνα καί τα 
υπόλοιπα χρειώδη... Νερό καί φώς...

Πήρε λοιπόν μια μέρα ό Γιώργος τό σχεδιάγραμμα τού σπιτιού του καί τό 
χώρισε στά τρία μ’ ένα μολύβι... "Υστερα φώναξε τήν Μαίρη, τήν γυναίκα του, 
καί τής είπε :

«Γυναίκα θά νοικιάσω τά τέσσερα δωμάτια κι’ εμείς θά μείνουμε στ’ άλλα 
δύο. Παιδιά, σκυλιά δέν έχουμε. Δυο ξερά κορμιά είμαστε. Μάς φτάνουν. Γιατί νά 
μην παίρνουμε καί κανένα μηνιάτικο;... Θά νοικιάσω δυο δωμάτια ξεχωριστά στο 
φίλο μου τον Τάσο, καί τάλλα δύο σ’ όποιον άλλον λάχει...».

>/Τ7 ' ifr/τσι και εγινε...
Κι’ ό φίλος του ό Τάσος άπό τον άλλο μήνα έγκατεστάθηκε στά δυο δωμάτια, 

άφοΰ πρώτα υπογράφτηκε καί τό σχετικό συμφωνητικό, καί ώρίσθηκε ώς ενοίκιο 
τό ποσόν τών 600 δραχμών.

Ή  χαρά τού Τάσου δέν περιγράφεται.
’Επί τέλους!!! Είχε βρή τον σπιτονοικοκύρη πού ώνειρευότανε! ! !  Φίλοι 

ήταν οί δυό τους. Καί κάθε βράδυ κάνανε παρέα, πότε στο σπίτι τού Τάσου καί 
πότε στοΰ Γιώργου... Κανένα μεζεδάκι κάπου-κάπου, λίγο κρασάκι καί καμμιά 
πρεφίτσα, έτσι γιά νά περνά ή ώρα...

Φιλία καί μιά φορά, τόσο πού ό κόσμος έθαύμαζε καί ζήλευε...
Φιλότιμος ήταν ό Τάσος καί Χριστιανός... Γι’ αύτό κάθε τόσο καί λιγάκι 

νά κάποιο δωράκι γιά τήν κυρία Μαίρη, νά κάτι άλλο γιά τόν φίλο του τον Γιώργο... 
Καί κάθε Κυριακή τούς τραπέζωνε καί στο σπίτι του...

«Θά μάς κακοφανή άν δέν έρθετε...». Κι’ εκείνοι πηγαίνανε.
Κάποτε ό Γιώργος χρειάστηκε λεπτά γιά ν’ άγοράση ένα άκόμα οικόπεδο. 

Τού έλειπαν 10.000 γιά νά συμπληρώση τό ποσόν πού τού ζητούσαν.
Τό έμαθε ό Τάσος καί μιά καί δυό στήν πόρτα τού φίλου του.
«Δέν ντρέπεσαι, Γιώργο;» τού είπε «μιά πόρτα είμαστε. Μιά οικογένεια. 

Γιατί δέν μοΰ τοπες έμένα;... "Εχω κάτι οικονομίες γιά τήν προίκα τής μικρής, καί 
μπορώ νά σέ δανείσω. Πάρε τις 10.000 πού χρειάζεσαι...».

’Εκείνος έμεινε μέ τό στόμα άνοιχτό, έλαμψαν παράξενα τά μάτια του κυτ- 
τάζοντας τόν παρά, υστέρα είπε :

«Εύχαριστώ πολύ. Νά σοΰ υπογράψω μιάν άπόδειξη...».
«Σάν δέν ντρέπεσαι;» τόν διέκοψε ό Τάσος. «Μεταξύ μας άποδείξεις; Αύτό 

έλειψε! ! ! .  Κάνε τή δουλειά σου, κι’ όταν εύκολυνθής μοΰ τά δίνεις σιγά-σιγά. Μήν 
άνησυχής. Δέν τά βιάζουμαι...».

«Νά τά πατσίσουμε τότε στά ενοίκια. Νά κάνουμε ένα καινούργιο συμβόλαιο 
γιά...».
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«Πάφε, μωρέ. Κάνε τή δουλειά σου καί τά κανονίζουμε».
’Έτσι καί έγινε. Καί ό Γιώργος άρχισε νά έξοφλάη λίγα-λίγα τά λεπτά πού 

δανείστηκε.
Καί ή φιλία τους δυνάμωνε. Καί ή άγάπη τους θέριευε. Κι’ ήταν συγκινητική 

ή εικόνα πού παρουσίαζαν.
’Έφτασαν στο σημείο νά τρώνε κάθε μέρα μαζί. 'Όμως σχεδόν πάντα στο 

σπίτι τοϋ Τάσου, πού δέν άφηνε ποτέ το φίλο του νά πλήρωσή.
Κι’ ό Γιώργος ξώφλαγε σιγά-σιγά τό χρέος του... Κι’ είχε φτάσει νά χρεω- 

στάη μόνο 4.000 όταν... όταν το εργοστάσιο πού δούλευεν ό Τάσος έκλεισε... Ήταν 
το πρώτο χτύπημα πού δέχτηκε... Τό πρώτο, γιατί ακολούθησαν κι’ άλλα... Κι’ οί 
έξω δουλειές πού έκανε άρχισαν νά μήν πηγαίνουν καλά... Κι’ υστέρα ήρθαν όλα 
άνάποδα...

Ή ταν ή μεγάλη παρένθεση τής δοκιμασίας. Ή  Στενή Πύλη του Ευαγγελίου... 
Ή  φωτιά μέσα στήν οποίαν μοσχοβολοί τό λιβάνι...

’Ηρθε ή φ τ ώ χ ε ι α ! ! !  Τήν ξέρετε; Έ γώ  τήν ξέρω. Τήν έχω δοκιμάσει 
κάποτε, όταν άπό τις άνέσεις, τις νταντάδες καί τά πλούσια γεύματα τοϋ πατρικού 
μου σπιτιού, βρέθηκα μονάχος μέ υποχρεώσεις... Καί κλήθηκα νά κατέβω σ’ ένα 
τόπο δοκιμασίας. Τό Καθαρτήριο Πϋρ τών ξένων θρησκειών.

Έδώ κατεβαίνει ή αύλαία τοϋ θεάτρου τής ζωής καί στή σιωπή πού άκολουθεϊ 
δέν άκούγεται ούτε ένα χειροκρότημα...

Άκούγεται μονάχα άπ’ τήν ορχήστρα ένα πένθιμο εμβατήριο—ή αν θέλετε 
ένας ψαλμός : «Πλούσιοι έπτώχευσαν καί έπείνασαν...».

'Όλα γύρω σκοτεινιάζουν, όλα γύρω γίνονται άβέβαια, άκαθόριστα, μοιάζουν 
μέ φαντάσματα... Τό ψωμί περνά στά εΐδη ύπερπολυτελείας, καί τό ήθικό συν
τρίβεται...

Αυτή είναι ή φτώχεια... Κι’ όποιος δέν τήν δοκίμασε ποτές του δέν θά μπο- 
ρέση νά μέ καταλάβη, όσο παραστατικά κι’ αν τήν περιγράφω... Γιατί ή φτώχεια 
τών βιβλίων είναι τόσο διαφορετική άπό τή φτώχεια τής ζω ή ς !!!.. .

Πεινά ό πρωταγωνιστής ένός μυθιστορήματος... Μά πεινά άνάμεσα σέ όμορ
φες λέξεις, μέσα σέ καλοτύπωμένες σελίδες, μεταξύ μιάς τελείας, ένός κόμματος καί 
μιας περισπωμένης... "Ομως ό πεινασμένος τής φτωχογειτονιάς είναι κάτι άλλο 
πράγμα. Δέν έχει όμορφες λέξεις, δέν έχει άλλες σελίδες έκτος άπό λογαριασμούς, 
δέν έχει σημεία στίξεως, μά δείχνει σημεία κάμψεως, πανικού...

’Ετούτη είναι ή διαφορά μεταξύ θεωρίας καί πράξεως... Κι’ έγώ δέν θέλησα 
ποτέ νά κηρύξω θεωρίες, άλλά νά περιγράφω πράξεις καί νά φωτογραφίσω τή ζωή 
όπως είναι, όπως τή γνώρισα καί τήν είδα.

Λοιπόν τί νά σάς περιγράφω; Βάζω καλύτερα άποσιωπητικά... Γιατί έμεΐς 
πού γράφουμε έχουμε αυτό τό θείο πλεονέκτημα. "Ολες οί άναποδιές πού γιά σάς 
τούς άλλους γίνονται συμφορές, γιά μάς γίνονται πήγασοι πού δίνουν φτερά στήν 
πέννα μας.

"Ενας πεινασμένος συγγραφέας είναι πάντα πιο πειστικός, πιο γλαφυρός, 
πιο ευχάριστος άπ’ τον χορτάτο...

"Ενας πονεμένος λογοτέχνης έχει τή δύναμη ν’ άνέβη στον Ούρανό, εξαγνι
σμένος άπ’ τον πόνο του.

Νά γιατί διαβάζετε μερικές φορές κείμενα ικανών καί μορφωμένων άνθρώ- 
πων πού όμορφα γράφουν, μά, τί νά σάς πώ; κάτι τούς λείπει... Δέν σάς ευχαρι
στούν... Είναι μονοκόμματοι, ψυχροί, άγέλαστοι... Είναι συνήθως αύτοί πού δέν 
λαχάνιασαν κυνηγώντας τή ζωή, δέν πόνεσαν πολύ, δέν ύπέφεραν, δέν άνεβοκατέ- 
βηκαν σκαλοπάτια... Στήθηκαν σάν άγάλματα μπροστά σας καί σάς κυττάζουν αι
νιγματικά... Κι’ εσείς λέτε : «'Ωραίο άγαλμα, μά, τί τά θές τί τά γυρεύεις, άγαλμα
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είναι βρε άδερφέ. Δεν μπορεί νά κουβεντιάσω μέ την ψυχή μου...». Ένώ διαβάζετε 
άλλα κείμενα άλλων ανθρώπων, πού δεν μελετούν, δεν είναι ευρύτατα έγκυκλοπαι- 
δικώς μορφωμένοι, δέν δανείζονται μεγάλες φράσεις, μά σάς ένθουσιάζουν, σάς 
συγκινοΰν... Είναι ευλύγιστοι, ζεστοί, χαμογελάνε, κλαΐνε, έχουν τήν δύναμη, νά 
σάς άναστατώσουν...

Αύτό τό καλό κάνει σέ δσους γράφουν ένας δυνατός πόνος. Τούς λυγίζει... 
Κι’ ύστερα έχουν τήν δύναμη νά λυγίσουν κ ι’ έσάς. ’Ά ς βάλουμε λοιπόν αποσιωπη
τικά πάνω σ’ αύτό τό όλότελα ρεαλιστικό κεφάλαιο καί άς προχωρήσουμε, μέ βήμα 
δμως σημειωτόν, άκολουθώντας τον Τάσο στην μεγάλη πτώση...

Κι’ ό Τάσος βρέθηκε κάποτε φτωχός, πολύ φτωχός... Μόλις καί μετά βίας 
κατώρθωνε νά έξοικονομή 800 δραχμές τό μήνα... ’Έφαγε σιγά-σιγά δλες του τις 
οικονομίες... πάει καί ή προίκα τής κόρης του... ’Έκαναν φτερά καί τά μεγάλα ό
νειρά του... Μά δέν κάμφθηκε. Θέλησε νά μιμηθή τον ’Ιώβ. ’Έκανε τό σταυρό του, 
καί ρίχτηκε μέ περισσότερη όρεξη στον σκληρό άγώνα τής βιοπάλης. «Δόξα τώ 
Θεώ» έλεγε καί ξανάλεγε. Μά... μά, σάν γύριζε κουρασμένος, έξαντλημένος στο 
σπίτι του τό βράδυ, κ ι’ έβλεπε τά παιδιά "του πιο άδύνατα άπό χτές, πιο κίτρινα, 
πιο παραπονεμένα σκιζότανε ή καρδιά του... Πονοϋσε... Πονοΰσε κρυφά... Μα
ράζωνε...

”Ω ! τό κρυφό μαράζι! ! !  Δέν ύπάρχει πιο καταχθόνιος δολοφόνος άπ’ αύτόν... 
Καί ετούτο τό μαράζι, καί ή άνέχεια καί ή κούραση τόν έρριξαν στο κρεβάτι...

«'Υπερτροφία καί άνάπαυση» είπεν ό γιατρός πού τόν έξέτασε...
’Έτσι λένε συνήθως οί γιατροί... Μά πώς;... Αύτό είναι άλλο θέμα, πού δέν 

ενδιαφέρει τήν ’Ιατρική ’Επιστήμη... Είναι ένα ερώτημα, άνάμεσα σέ τόσα άλλα 
τής ζωής... -

Τότες ό Τάσος θυμήθηκε τό χρέος πού είχεν ό Γιώργος άπέναντί του... Τέσ
σερις χιλιάδες είναι αύτές, δέν είναι μικρό ποσόν, όλάκαιρη περιουσία γιά τήν κατά
σταση πού άντιμετώπιζε...

Κάποτε είχε δανείσει 10.000, σάν νά έπρόκειτο γιά 2 δραχμές... ένώ τώρα...
Περίεργα πού είναι τά λεπτά, άλήθεια... Ψεύτικη είναι ή ονομαστική τους 

αξία... ’Αξία τούς δίνει ή οικονομική σου κατάστασις... ’Ά ν είσαι πλούσιος 10.000 
είναι μιά έκδρομή...

’Ά ν είσαι φτωχός ένα χιλιάρικο είναι μιά ολόκληρη ζωή... Κι’ ό Τάσος 
άπεφάσισε νά μιλήση στον φίλο του τόν Γιώργο γ ι’ αύτά τά λεπτά...

Μά ό Γιώργος είχε καιρό νά κτυπήση τήν πόρτα τού σπιτιού τού φίλου του... 
Είχε άραιώσει σιγά-σιγά τις έπισκέψεις του, ώσπου στο τέλος είχε καταντήσει 
νά έρχεται μονάχα τήν πρωτομηνιά γιά τό νοίκι... Κι’ ένα άκόμα περίεργο πράγμα. 
Τό ύφος τού Γιώργου, κ ι’ ή στάση του καί τά λόγια του, είχανε άλλάξει...

Τί είχε συμβή;...^
’Έτσι ένα βράδυ ό Τάσος άπεφάσισε νά τού μιλήση... Ήρθε ό Γιώργος με 

τήν γυναίκα του, χαιρέτησε ψυχρά καί τυπικά, κάθισε σέ ένα κάθισμα σάν στήλη 
άλατος, κ ι’ δταν ό Τάσος άρχισε νά τού μιλά γιά τά λεπτά πού τού είχε δανείσει 
και νά τού περιγράφη τήν τραγική του κατάσταση, γύρισε ό Γιώργος τό βλέμμα του 
ψυχρά κατά τό φίλο του καί τού είπε :

«Ακούσε, κύριε Τάσο. Λυπάμαι γιά δ,τι σοΰ συνέβη, αλλά καθένας στήν 
σημερινή έποχή κυττάει τόν εαυτό του. ’Εμένα ποτέ κανείς δέν μέ βοήθησε, καί στήν 
Κατοχή κόντεψα νά πεθάνω άπό τήν πείνα, άν δέν άπεφάσιζα νά βάλω μυαλό καί 
νά ζήσω... Ά ν ... Ά ν  θέλης δανεικά, δυστυχώς δέν έχω... 'Όσο γιά τό νοίκι, τί νά 
σοΰ κάνω;... ’Ενοίκιασα τό σπίτι μου καί θέλω κι’ εγώ τά λεπτά μου. Ξόδεψα κι’
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έγώ λεπτά για νά τό χτίσω. ’Ά ν πάλι δεν μπορής νά μέ πληρώνης σ’ άφήνω νά 
φύγης, εΐδ’ άλλως θά στεναχωρηθώ πολύ, άλλά μήν ξεχνάς τέλος πάντων δτι τδ 
Συμφωνητικό πού υπογράψαμε λέει δτι θά μέ πληρώνης κάθε πρώτη του μηνός, 
εΐδ’ άλλως έχω το δικαίωμα νά σου κάνω έξωση...».

Κεραυνός άν έπεφτε πάνω στον Τάσο δέν θά τον ξάφνιαζε έτσι... Μά ήταν 
άλήθεια; Μήπως έβλεπε κανένα όνειρό; Είχε μπροστά του τό φίλο του τό Γιώργο, 
πού έτρωγαν μαζί, πού δταν είχε λεπτά έξώδευε γ ι’ αύτόν κάθε οικονομία του, πού 
του είχε δανείσει 10.000 χωρίς άπόδειξη; ΤΗταν αυτός; ό ίδιος; ό φίλος του; ό μο
ναδικός του φίλος;

’Αδύνατον... πώς; πώς έγινε έτσι; Μήπως αστειευότανε;
«Τ ί; Τ ί;— Τί... είπες; Τί είπες, Γιώργο μου; Πώς μπόρεσες νά πής αύτά 

τά λόγια σέ μένα; Τί κακό σου έκανα; Γιατί; Γιατί, άντί νά μέ βοηθήσης, νά μέ δα- 
νείσης, νά μέ συντρέξης στήν άνάγκη μου, μέ δολοφονείς μ’ αύτόν τον τρόπο; Τι 
σου έκανα; Θά μέ πετάξης στο δρόμο; Δέν λυπάσαι τά παιδάκια μου; Τί φταίνε τά 
καϋμενούλια; Γιώργο... Γιώργο μου ό Θεός ας σέ συγχωρέση...». Είπε καί ξέσπασε 
σ’ ένα δυνατό κλάμμα.

Μά ό άλλος σηκώθηκε άσυγκίνητος, πλησίασε στήν πόρτα καί πριν την άνοιξη 
είπε ψυχρά :

«...Τήν πρώτη τοϋ μηνός θά ξαναπεράσω...», κι’ άνοιξε τήν πόρτα...
«Καί τά λεφτά πού σοϋ δάνεισα;» φώναξε τότε ό Τάσος, προσπαθώντας νά 

σηκωθή.
«Ποιά λεπτά;» έκανε ό άλλος έκπληκτος.
«Τις 4.000...».
«Δέν σοϋ χρεωστάω τίποτα...».
«...Δέν σοϋ δάνεισα;...».
Μά ό άλλος τον διέκοψε ξερά :
«Φέρε τήν άπόδειξη πού σοϋ υπέγραψα νά σέ ξοφλήσω. Άφοΰ δέν έχεις άπό- 

δειξη δέν άναγνωρίζω τίποτε... Καλή νύχτα...» είπε, καί έκλεισε τήν πόρτα βγαί
νοντας...

'Ηταν ό Νόμος της Ζούγκλας, πού ώρθώθηκε άνάμεσά τους... 'Ο θάνατός 
σου ή ζωή μου... Μονάχα οί έξυπνοι ζοΰν... Τά τριάκοντα άργύρια τοΰ.’Ιούδα... 'Ο 
άνθρωπος πού παίρνει τή μορφή τοϋ θηρίου...

Ό  Νόμος τής Ζούγκλας... Τον ξέρετε;;;... Μήν σάς φαίνεται υπερβολική ή 
περιγραφή... Είναι μιά περίπτωση άπ’ τήν καθημερινή ζωή...

« ’Άτιμε... Κακούργε... Δολοφόνε...» κραύγασε ό Τάσος, καί σωριάστηκε 
λιπόθυμος στο πάτωμα...

Τό ίδιο βράδυ... στο ίδιο σπίτι... στο ίδιο δωμάτιο...
Σκοτάδι βασιλεύει... Κι’ δμως κάτω άπ’ τό ώχρό φώς τοϋ καντηλιού μπορείς 

νά διακρίνης τον Τάσο καί τήν Κατίνα γονατιστούς... Μίλαγε έκεΐνος.
«Συγχώρα με, Θεέ μου, γιά τις βρισιές πού μοΰ ξέφυγαν... Συγχώρα με... 

Συγχώρεσε μαζί καί τον Γιώργο, δσο κακό κι’ άν μουκανε... Δέν είναι κακός, Κύ
ριε... Τον τύφλωσε τό συμφέρον... Άνοιξέ του τά μάτια νά δή καί νά μετανοήση... 
Λυπήσου τον, Θεέ μου...».

** *
Τά άλλα θά σάς τά διηγηθώ μέ συντομία... Είναι όλάκαιρη ιστορία. 'Όμως ό 

χώρος της στήλης μου είναι περιωρισμένος...
Τά μαντάτα τό λοιπόν έφτασαν ίσαμε τό Τμήμα, κ ι’ έμείς θεωρήσαμε χρέος
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μας νά έπέμβουμε... Καλέσαμε καί τούς δυο στο Τμήμα... 'Ο Τάσος είπε : «Δεν 
έχω τίποτε εναντίον του φίλου μου...». Κι’ ό άλλος συμπλήρωσε : «Δεν τοϋ χρεωστώ 
λεπτά...».

Καταλάβαμε περί τίνος έπρόκειτο, μά, δσο καί νά έπιμείναμε, ό Τάσος τά 
άρνιότανε δλα! ’Έτσι αφήσαμε τον Γιώργο νά φύγη, καί κρατήσαμε τον Τάσο... 
Κάναμε Ινα έρανο μεταξύ μας καί του δώσαμε λίγα λεπτά. "Υστερα άναλάβαμε νά 
τούς στέλνουμε δυο πιάτα φαγητό γιά τά παιδιά κάθε μέρα, άπ’ το συσσίτιο τοϋ 
Τμήματος, καί στο τέλος ό Διοικητής μου τοποθέτησε τον Τάσο σ’ έ'να άλλο έργο- 
στάσιο καί τον σύστησε καί σ’ άλλα σπίτια έ'ξω, μέχρι σημείου νά παίρνη περισ
σότερα λεπτά άπό πρώτα. ’Αλλά όχι! Μη φεύγετε. ’Ακολουθεί καί ή τελευταία 
πράξη τοϋ δράματος.

"Ενας έξυπνος, πιο έξυπνος άπ’ τον Γιώργο, πού πίστευε κ ι’ έκεΐνος πιο πολύ 
στο Νόμο τής Ζούγκλας, «έρριξε», όπως λένε στην πιάτσα, τον Γιώργο, καί τουφαγε 
τό βιός του καί μιά πολύμηνη άρρώστια τής γυναίκας του τον ρήμαξε...

Πλούσιοι έπτώχευσαν καί έπείνασαν... "Ετσι λέει ό ψαλμός... Μά έχει καί μιά 
στροφή άκόμα, πιο αξιοπρόσεκτη : «Οί δέ έκζητοΰντες τον Κύριον, ούκ έλαττω- 
θήσονται παντός άγαθοϋ...».

Δεν είναι λόγια αύτά. Είναι άλήθειες βγαλμένες άπ’ τήν ίδια τή ζωή. Ό  
Νόμος τής Ζούγκλας προϋποθέτει θηρία πού άλληλοσπαράζονται. Πάντα άπό σένα 
τον έξυπνο, θά βρεθή κάποιος πιο έξυπνος νά σέ «ρίξη».

Ό  Νόμος τοϋ Θεοϋ προϋποθέτει άδέλφια, πού θυσιάζεται τό ένα γιά τον άλλο, 
γιατί τά ενώνει ή παντοδύναμη εντολή τής άγάπης. Πάντα θά βρεθή στήν άνάγκη 
σου ένας Χριστιανός νά σέ βοηθήση.

** *
Τώρα ξημέρωσε...
Τό κρΰο είναι τσουχτερό... "Ομως δεν κρυώνω, ούτε νυστάζω... Μονάχα 

άγαπώ... Κι’ είμαι ευτυχισμένος...
Ναί, άγαπημένοι μου φίλοι, όσοι μέ διαβάζετε, κι’ όσοι δεν μέ διαβάζετε, 

όσοι μ’ άγαπατε κ ι’ όσοι δεν μέ συμπαθείτε, άκοΰστε τά λόγια μου, καί πλημμυρίστε 
αγάπη... Κι’ όλα θά πάνε καλά στή ζωή σας... Μακρυά ό καταραμένος ό Νόμος 
τής Ζούγκλας...

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟΣ

Ε λ π ί δ α  χ ρ υ σ ή
Γλυκές ελπίδες στέφουνε καί πάλι τά όνειρά μας 
τήν άνοιξι, ως σημαίνουνε τ ’ αγνά καμπαναριά της.
Κι’ άκοΰς τριγύρα ιαχές άπ’ τής ζωής τή μάχη, 
βλέπεις χιλιάδες ομορφιές ή άνοιξί μας νάχη, 
άκοΰς φλογέρα λευτεριάς ν’ άντιλαλή στή ράχη, 
θυμάσαι καί τήν άδελφή πουν σκλάβα αυτή μονάχη- 
καί ή κατάρα κι’ ή εύχή βγαίνει άπό κάθε στόμα 

—γλυκός χερουβικός ψαλμός μπρος στο ούράνιο δόμα: 
«Πατέρα, σπάσε τή βαρειά αύτή πιά αλυσίδα 
»καί δώσε άλήθεια νά γενή ή πιο χρυσή έλπίδα.
»Δώσε ν’ άνθιση ή χαρά στά σκλαβωμένα χείλη 
»κι’ ή έλευθερία νά διαβή τής Κύπρου μάς τήν πύλη !».

Σ . Χονδρής
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Ή πρώτη 

κατεργαριά
'Τπό C arlo  B e r ta la z z i

κατά  μετάφρ. 8οκ. 'Υπαστυνόμου 
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΟΙΝΗ

Ποια ήταν ή πρώτη μου κατεργαριά; Είναι άνάγκη να ξαναφέρω στη μνήμη 
μου τά χρόνια τής παιδικής μου ήλικίας, τότε πού πίστευα τον έαυτό μου άνδρα, 
γιατί πήγαινα στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού καί φόραγα μακρυά παντελόνια.

Τό σχολείο έμοιαζε σαν ένα άπέραντο δωμάτιο, πού στις στιγμές τού διαλείμ
ματος έκαναν ένα δαιμονισμένο θόρυβο περίπου 70 παιδιά, όλα λίγο-πολύ «μεγάλοι 
άνδρες» όπως έγώ. 'Η αίθουσα σέ εκείνες τις στιγμές γινόταν ένας λάκκος κατα
χθόνιος. 'Η σύγκρισις δέν μου φαίνεται ύπερβολική. Εβδομήντα παιδιά, εβδομήντα 
μικροί δαίμονες. Μια μόνο επιθυμία είχαμε όλα τά παιδιά, μια καί μόνον. Πότε να 
τελείωση γρήγορα τό μάθημα για να μπορέσουμε να βγούμε έξω στο ύπαιθρο, στο 
δρόμο, μέ ξεφωνητά όπως χίλιοι δαίμονες, ωσάν νά μη βγαίναμε άπό τό σχολείο, 
άλλά άπό ένα τρελλοκομεΐο.

Τό σχολείο μοΰ θυμίζει ακόμη τή δασκάλα μου καί ένα συμμαθητή μου, κά
ποιον Καίσαρα, πού γιά μένα ήταν ό εφιάλτης μου. Πρώτος στά μαθήματα, είχε 
πάντα ένα καλαθάκι μέ όλα τά καλά τού Θεού καί ήταν προστατευόμενος τής κυρίας 
δασκάλας. 'Όλα αύτά τά πράγματα μέ χτυπούσαν στά νεύρα. Φθονούσα τον Καί
σαρα. "Οταν τον έβλεπα κοντά στη «κυρία δασκάλα» χαμογελαστό, εύτυχισμένο, 
αισθανόμουν μιά άγωνία καί ένοιωθα ότι ήμουν κατώτερός του.

'Η κυρία δασκάλα ήταν μιά ώραΐα γρηούλα, μέ οψη νέας. Τό πρόσωπό της 
ήταν φρέσκο καί τριανταφυλλένιο. Τά μαλλιά της ήταν κάτασπρα σάν τό χιόνι, χω
ρισμένα μέ επιμέλεια στο μέτωπο. Τά μάτια της ήσαν λαμπερά καί τό στόμα της 
μικρό, μέ ένα χαμόγελο γεμάτο άπό καλωσύνη. Ντυνόταν πάντα μαύρα μέ κομψό
τητα. Μέ λίγα λόγια, είχε ένα σύνολο κομψό πού προξενούσε άμέσως μιά μεγάλη 
συμπάθεια.

'Ο Καΐσαρ ήταν ό άγαπημένος της μαθητής. Καί έγώ 6 καταφρονεμένος. 
Καί πώς νά μήν ήμουν; Αυτός είχε πάντοτε ένα μπουκετάκι άπό λουλούδια νά τής 
προσφέρη καί ήταν συχνά σπάνια καί άκριβά λουλούδια. Θά μπορούσα νά τό κάνω 
καί γώ. Άλλά πώς; Ό  Καΐσαρ ήταν πλούσιος, ερχόταν στο σχολείο μέ τό άμάξι 
καί μέ τον υπηρέτη πού τού άνοιγε τήν πόρτα καί πού έβγαζε τό καπέλλο του μπρος 
του. Αύτός μπορούσε νά ξοδεύη. Είχε τό πορτοφόλι του πάντα γεμάτο. Έ γώ  όμως; 
Ούτε μιά δεκάρα. Νά ζητούσα άπό τον πατέρα μου γιά νά χαρίσω τριαντάφυλλα; 
’Αλλοίμονο μου. Θά κέρδιζα μόνο μερικούς μπάτσους... Καί .τώρα; Θά παραιτιόμουν 
όμως γιά πάντα άπό τήν εύχαρίστηση νά άναμετρηθώ μέ τον Καίσαρα;

Αυτή ή σκέψη μέ ένοχλοΰσε, μοΰ έφερνε μιά μεγάλη ανησυχία καί ήταν ή 
αιτία πού μέ έσπρωξε στή πρώτη μου κατεργαριά.

Είχα βρει. Ό  τρόπος νά άποκτήσω λουλούδια χωρίς νά ξοδεύσω, υπήρχε.
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Μοϋ χρειαζόταν μόνο λίγο θάρρος και άμεση ενέργεια καί άπό αύτά τά δύο δεν μου 
έλειπε τίποτε.

Στους καθημερινούς μου περιπάτους στο Δημοτικό Κήπο, είχα προσέξει 
κάτι μεγαλόπρεπες μανώλιες. Πόσο ήσαν ώραΐες! Καί τι θαυμάσιο άρωμα. ’Άλλο 
πράγμα είναι τά τριαντάφυλλα καί τά γαρύφαλλα του Καίσαρος.'Η μανώλια όλό- 
ασπρη μέ τά άπαλά της πέταλα τά βελούδινα... είναι ένα λουλούδι ντελικάτο, πού θά 
κάνη άσφαλώς μεγάλη εντύπωση.

Είχα σπουδάσει τό περιβάλλον. ’Ακριβώς στη μέση ενός παρτεριού, σ’ ένα 
μέρος σχεδόν έρημο, είχα δει μιά μανώλια έκπληκτική. ’Έπρεπε νά πηδήσω στο 
παρτέρι, νά κόψω τό λουλούδι καί μετά άμέσως δρόμο. Τό σχέδιο ήταν άπλό, άλλά 
επικίνδυνο. ’Επικίνδυνο; ’Ασφαλώς, γιατί έπρεπε νά άποφύγω την επίβλεψη τοϋ 
Μάγου καί τοϋ Χαρακάκια.

Ποιοι ήσαν αύτοί;
Μάγος καί Χαρακάκιας ήσαν τά παρατσούκλια πού εμείς τά παιδιά είχαμε 

χαρίσει δωρεάν, έτσι άπό «άγάπη», στούς δύο φύλακας τοϋ Κήπου. Χαρακάκιας, 
καταλαβαίνει κανείς γιατί. ΤΗταν ένας .άντρας ψηλός, άδύνατος, μελαχροινός, άλη- 
θινός χάρακας.

Καί ό Μάγος; Αύτός ήταν τό φόβητρο όλων μας. Μιά γενιάδα μαύρη πελώρια, 
δύο μουστάκια μακρυά καί τσιγκελωτά στά άκρα, τοϋ έδιναν όψη μάγου. Φορούσε 
ένα μεγάλο καπέλλο κατεβασμένο μέχρι τά μάτια καί στο δεξί χέρι βαστοΰσε ένα 
τρομερό μπαστούνι.

Ή  ημέρα φαινόταν ότι είχε γίνει άκριβώς γιά μένα. Γκρίζα, άπαίσια μ’ ένα 
ούρανό μολυβένιο καί στον άέρα υπήρχε κάτι τό μελαγχολικό, τό μονότονο, πού σέ 
προκαλοΰσε νά κοιμηθής.

'Ο Δημοτικός Κήπος φαινόταν έγκαταλελειμμένος καί έκεΐ πού έφύτρωνε τό 
υπέροχο φυτό, ήταν μιά σωστή έρημος. 'Η ώρα καί ή στιγμή ήταν ευνοϊκή. ’Έπρεπε 
νά ένεργήσω. Πλησίασα σιγά-σιγά, παρατηρώντας ολόγυρα. Κανείς. 'Η καρδιά μου 
χτυπούσε δυνατά. 'Η μανώλια ήταν έκεΐ, μπρος μου, ώραία, θαυμασία, πλούσια 
άπό τά έξαίρετα άνθη. Φαινόταν νά μοΰ χαμογελάη μέ ένα εύγενικό χαμόγελο λέ- 
γοντάς μου: « ’Εμπρός, θάρρος... Κόψε τό λουλούδι μου». 'Υπάκουσα στη σιωπηλή 
αύτή πρόσκληση. Μ’ ένα πήδημα δρασκέλισα τό κοντό σιδερένιο κιγκλίδωμα τού παρ
τεριού, έτρεξα άμέσως στο φυτό, άλλά σταμάτησα. Γύρισα πίσω. 'Η έπιχείρηση 
μοΰ φαινόταν δύσκολη καί άλγεινή. 'Όλα φαινόντουσαν συνωμοτικά κείνη τή στι
γμή. 'Η καρδιά μου κόντευε νά σπάση. Στη θύμηση τού Καίσαρα, ξαναπήρα θάρρος. 
Τά ξερά φύλλα στο βάρος μου, καθώς μέ αργές κινήσεις πλησίαζα τό φυτό, έκαναν 
παράξενο θόρυβο καί τά λουλούδια της μανώλιας φαινόντουσαν ν’ άπομακρύνωνται 
άπό τ ’ άπλωμένο σ’ αύτά χέρι μου. Μιά άμφιβολία μέ προσέβαλε. Θά άποτύγχανα 
τή τελευταία στιγμή; Εύτυχώς ή άμφιβολία δέ βάσταξε παρά μιά στιγμή καί χά
θηκε. Μπρος στο χέρι μου ξεπρόβαλε ένα λουλούδι άπροσδόκητα. ’Επί τέλους! 
Εκεί... ένα τσάκ. Τά μάτια μου σκοτείνιασαν. 'Ένας φόβος μέ γέμισε. Μά τό λου

λούδι τό κρατούσα στο δεξί μου χέρι. Έ να πήδημα καί δρόμο...
Μόλις είχα πατήσει στο χώμα τού δρομάκου, ή εικόνα ένός άντρός παρουσιά

στηκε μπρος μου σάν ένα φάντασμα μεσαιωνικού πύργου τά μεσάνυχτα μέ καται
γίδα. ’Ήταν ό Μάγος. 'Η ψυχή μου λαχτάρησε. Δέν υπήρχε ούτε στιγμή γιά σκέψη. 
Κανονική οπισθοχώρηση καί δρόμο. 'Η θέση μου είχε γίνει γιά μιά στιγμή τρο
μερή. 'Η σωτηρία μου ήταν τά πόδια μου. ’Εμπρός, λοιπόν, δρόμο γρήγορα. Σέ 
μιά στιγμή γύρισα γιά νά κοιτάξω πίσω μου. ’Αλλοίμονο! 'Ο Μάγος μέ άκολου- 
θοΰσε τρέχοντας καί μέ τό μπαστούνι σηκωμένο. "Ενα βήμα ακόμη αν έκανε... ήμουν 
χαμένος.

—Σταμάτα! Σταμάτα!
—Πιάσε με αν μπορής.
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'Η φυγή μου ήταν υποχρεωτική. Θά κέρδιζε εκείνος πού θά έ'τρεχε πιο πολύ. 
’Αλλά νά, άκριβώς στο βάθος του δρομάκου πού έ'τρεχα, έκανε τήν έμφάνισή της ή 
λιπόσαρκη σιλουέττα τοϋ όχι λιγότερο άπειλητικοΰ Χαρακάκια. ’Έτσι, βρέθηκα 
άνάμεσα σέ δύο πυρά! Κατά μέτωπο, ό Χαρακάκιας, στη πλάτη ό Μάγος. Πώς 
θά σωθώ; Νά πάω δεξιά; Δεν ήταν δυνατό. Δεξιά ήταν ό τοίχος τοϋ περιβόλου καί 
τά ψηλά κάγκελα, άπρόσιτα. ’Ώ ! Θεέ μου... ’Αριστερά ήταν μιά λιμνούλα. Τί νά 
κάνω; Λίγα δευτερόλεφτα άκόμη καί θά μέ έπιαναν, όπως ένα ποντικό στή φάκα. 
Πίσω μου, άκουγα τήν ύπόκωφη φωνή τοϋ Μάγου πού γρύλλιζε.

—Τώρα θά σέ διορθώσω έγώ άχρεΐε. Σταμάτα! Σταμάτα!
’Εκείνο πού δοκίμασα σ’ εκείνη τή τραγική στιγμή της ζωής μου, δέν μπορώ 

νά τό περιγράφω τώρα.
Ή  άπελπισία μόνο μέ ώδήγησε καί βρέθηκα χωρίς νά ξέρω πώς καί γιατί, 

στο μέσο τής λιμνούλας. Είχε νερό μέχρι τά γόνατά μου καί στο δεξί χέρι, όπως ένα 
τρόπαιο νικητήριο, βαστοΰσα σφιχτά τή μανώλια μου.

Τό άπρόοπτο κρύο μπάνιο μέ έκανε νά γυρίσω στήν πραγματικότητα. Στις 
δύο όχθες, άπέναντι ό ένας άπό τον άλλο, ήσαν όρθιοι, άκίνητοι, μέ τό στόμα ανοιχτό 
καί μέ κατεβασμένα τά μπαστούνια οί δύο μου διώκτες. Κυτταχτήκαμε καί μείναμε 
άφωνοι μερικά δευτερόλεπτα. "Επειτα ό Μάγος άρχισε πρώτος.

—’Έλα έξω βρωμιάρη.
—Έ γώ δέν έρχομαι. ’Έλα σύ μέσα.
—Σ’ άρέσει τό φρέσκο!..
—Βέβαια καί μοϋ άρέσει αύτό τό φρέσκο, παρά τό άλλο.
—Κάνεις καί πνεύμα; Μπράβο... Πώς σέ λένε;
—Δέ ξέρω.
—Δέν τό ξέρεις;.. ’Έλα έξω..
—Ποτέ...
—Πρέπει νά βγής άπό κεϊ.
—Ναί, όταν έσύ θάχης φύγει.
—Μήν ελπίζεις νά φύγω. Θά σέ περιμένω καί θά σέ συλλάβω.
—Καί γώ δέν τό κουνάω. Στο νερό είμαι καλούτσικα.
—Καλά... Τώρα θά δούμε.
'Ο Μάγος στήριξε τό μπαστούνι του στήν όχθη καί στηρίχθηκε επάνω του) 

περιμένοντας. ’Από τή πλευρά τή δίκιά μου, ήμουν άποφασισμένος νά μείνω, όσο 
και αν μοϋ κόστιζε, παρά νά άφήσω νά μέ πιάσουν.

Σέ μιά στιγμή φταρνίστηκα.
Μέ έκεΐνο τό φτάρνισμα, ό Μάγος κλονίστηκε, μέ κύτταξε γιά λίγο, έπειτα 

μέ ένα τόνο στή φωνή πού μοϋ φάνηκε γεμάτος καλωσύνη καί γλυκύτητα, μοϋ είπε.
—Πάμε...έλα έξω. Θέλεις νά άρπάξης κανένα κρυολόγημα;
—Έ γώ δέν τό κουνάω όσο είστε έσεΐς οί δύο έδώ.
—Θέλεις ν’ αύτοκτονήσης;
—’Ακριβώς. Δέ θέλω νά μέ συλλάβης.
Φταρνίστηκα γιά δεύτερη φορά. Τότε είδα τό Μάγο νά κάνη ένα νεΰμα στο 

Χαρακάκια καί οί δυό τους ν’ άπομακρύνωνται άργά. Βγήκα άπό τό νερό σέ λίγο. 
Είχα σωθή. Τότε δέν κατάλαβα καλά, οΰτε βρήκα τό γιατί, ό Μάγος μέ άφησε 
ελεύθερο έτσι γρήγορα.

Τό σκέπτομαι τώρα, έπειτα άπό τόσα χρόνια καί εξηγώ κάθε πράγμα. 'Ο 
γερο-φύλακας τοϋ Δημοτικού Κήπου, τό φόβητρο τών παιδιών, ήταν αύστηρός, 
μά ήταν ένας άνθρωπος μέ χρυσή καρδιά. Μέ άκουσε νά φταρνίζουμαι, φοβήθηκε 
ότι θάπερνα καμμιά πνευμονία καί δέν ήθελε νά μείνω στο νερό. Ποιος ξέρει! ’Ίσως 
να είχε καί αύτός παιδιά. Φτωχέ Μάγε. Αυτή τή στιγμή, πού σκέπτομαι τήν πρώτη 
μου κατεργαριά, νοιώθω τήν άγάπη σου. Φτωχέ Μάγε... Carlo Bertolazzi
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Ύ πό Q IL. CESBRO N , κ ατά μετώφρασιν « ’Α στυνομικών Χ ρονικών»

(Συνέχεια από το προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

...Πέρασαν έτσι λίγα λεπτά...δταν, σέ μια στιγμή, σηκώθηκεν ό Μάρκ δρθιος 
καί φώναξε στους άλλους, καθώς τον πλησίαζαν 3-4 άγόρια:

« . . .Έ ! παιδιά!.. Γιά πέστε μου τί είναι αυτός ό άρχηγός Μασίν, ό Μπουφα- 
λό, ό Μπίλ κ ι’ οί άλλοι; Γιά πέστε μου τί είναι ολοι αυτοί; Θέλω νά μάθω, θέλω νά
ςερω...».

"Ενα ξανθό παιδί μέ γυαλιά, πού άδιάκοπα μασούσε κάνοντας διάφορες γκρι- 
μάτσες, τον πήρε άπ’ τό χέρι, λέγοντας: «Δεν έχεις παρά νά έρθης μαζί μου...’Έτσι 
θά δής καί θά κατατοπιστής...».

Τον ώδήγησε ύστερα κατά τό μέρος τού λαχανόκηπου, καί στάθηκαν μαζί 
μπροστά σέ μιά οικοδομή, μικρότερη άπ’ τις άλλες...

«...Αύτό είναι τό σπίτι τού άρχηγοΰ Μαρσέλ καί της γυναίκας του Μαμμύ... 
’Έχουν ένα μικρό άγόρι, τον Περρύ... Καί νομίζω οτι περιμένουν κι’ άλλο...».

«...Λοιπόν;» ρώτησε ό Μάρκ άδιάφορα «καί...» μά σταμάτησεν άπότομα, 
γιατί άπ’ τό παράθυρο διέκρινε τήν νεαρή ξανθή κοπέλλα, μέσα στό σαλόνι, άνάμεσα 
στους άλλους... Σώπασε.,.Καί ξεχάστηκε λίγες στιγμές κυττάζοντάς την... 'Ύστερα 
ρώτησε δειλά, μέ κάποιον δισταγμό:

«...Αύτή... νά αυτή έκεΐ στό παράθυρο θέλω νά πώ... Ποιά είναι;..».
«Μά, ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ... Δέν τήν γνώρισες... Είναι μιά κουκουβάγια 

α υτή !!! Κοιμάται στον κοιτώνα μας...».
Ό  Μάρκ τον διέκοψε άπότομα:
«...Δέν πρόκειται ποτέ, μά ποτέ, έγώ νά τήν φωνάξω «άρχηγό»... τό βρίσκω 

γελοίο...».
«...Νά της βρής τότε ένα παρατσούκλι «πηρατήρησεν ό άλλος. Καί πρόσθεσεν: 

«...Αύτός έκεΐ ό ψηλός πού ανάβει τήν πίπα του είναι ό άρχηγός Μαρσέλ... Τοΰχουν 
βγάλει παρατσούκλι. Τον φωνάζουν «άσπρο δόντι»...

« ...’Άσπρο δόντι;» έρώτησε μέ άπορία ό Μάρκ «καί γ ιατί;..» .
«...Γ ιά κύτταξέ τον καλά καί θά καταλάβης μόνος σου...».
'Ο Μάρκ πλησίασε τό τζάμι... Είδε τότες, μέσα στό δωμάτιο, τούς μεγάλους 

νά χειρονομούν, νά γυρίζουν τό κεφάλι δεξιά κ ι’ άριστερά, νά κουνάνε τά χείλη σιω
πηλά, όπως στον βουβό κινηματογράφο, πού βλέπεις τις κινήσεις των ήθοποιών, 
χωρίς ν’ άκοΰς κανέναν ήχον... θυμήθηκε έτσι ένα έγχρωμο φιλμ πού είχε δή κάποτε: 
«Ή  συνέλευσις των άρχηγών τού στρατοπέδου...» ένώ τά παιδιά κι’ αύτός μέσα στή 
νύχτα έμοιαζαν σάν νά πρωταγωνιστούν σ’ ένα φιλμ μέ άσπρόμαυρα μόνον χρώμα
τα: «Οί δυο κατάσκοποι...».

Ό  Μάρκ είχε στηλώσει τά μάτια πάνω στήν άρχηγό Φρανσουάζ... Είχε ξε- 
χαστη παρατηρώντας τούς τετράγωνους ώμους, τις άπότομες χειρονομίες της, τις
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χαριτωμένες κινήσεις της... Μά, ξαφνικά, ένοιωσε ντροπή νά την παρατηρή μ’ 
αύτόν τον τρόπον χωρίς εκείνη νά τό ξέρη, καί οπισθοχώρησε στή σκιά...

«Φοβάσαι μην σέ δουν; Δεν έχεις παρά νά γονατίσης...» τοϋ είπεν ό άλλος...
'Ο Μάρκ τον κύτταξε σαστισμένος...
«'Όλο τήν ΐδια κουβέντα μου λες» τοϋ παραπονέθηκε. «Δεν έχεις παρά νά έλ- 

θης,.,Δέν έχεις παρά νά δής... Δεν έχεις παρά νά γονατίσης... Δεν έχεις παρά νά... 
Δέν έχεις παρά νά... "Αλλαξε λοιπόν δίσκο κ ι’ άσε τις συμβουλές καί τά κόλπα...».

«...Μά άκριβώς, φίλε μου, αυτό είναι τό παρατσούκλι μου» άπάντησεν ό 
ξανθός καί χαμογέλασεν άόριστα πίσω άπό τά χοντρά γυαλιά του. «’Έτσι μέ φωνά
ζουν: «Δέν έχεις παρά νά...». Ό  Χουσόν μοΰ τοβγαλε τό παρατσούκλι. Καταλαβαί
νεις τώρα γιατί; ’Έτσι δέν είναι;..».

«...Ν αί! Καταλαβαίνω... όπως έπίσης καταλαβαίνω καί γιά τό άλλο παρα
τσούκλι: «Τό άσπρο δόντι»... Είναι φανερό...».

Ό  άρχηγός Μαρσέλ είχε τό ΰφος ενός μικρού άγοριοϋ, πού τό βλέπει κανείς 
μέ μεγεθυντικό φακό... Τά πυκνά μαλλιά του έφύτρωσαν τόσο χαμηλά ώστε τοϋ 
κατέτρωγαν τό μέτωπο, πού δέν είχε καθόλου ρυτίδες... τό βλέμμα του ήταν νεανικό., 
τά μάγουλα ρόδινα καί τεντωμένα... τά χείλη του ήταν χοντρά... Είχε ένα μικροσκο- 
πικό λακκάκι στο πηγούνι... Μά, όταν γελοΰσε, όπως τώρα, δέν έβλεπε κανείς τ ί
ποτε άλλο στή φάτσα του έκτος άπό τά άσπρα δόντια του, πού έμοιαζαν σάν δόντια 
λυκόσκυλου... Γι’ αύτό τον είχαν βγάλει «άσπρο δόντι...».

—«Καί ό άλλος μέ τη σπασμένη μύτη;..» ρώτησεν ό Μάρκ.
—«Ό  άλλος; Ποιος άλλος; ’Ά ! να ί!.. Είναι ό «Μπουφαλλό»... Πολύ έν τάξει 

τύπος... Μόνο πού όμιλεΐ σέ τόνο λά...».
<(—Τί κάνει είπες;..».
« ...Έ χει ένα έλάττωμα στην προφορά του... Αύτό είναι ολο...».
Ό  Μάρκ ένοιωσε ξαφνικά μιά άνεξήγητη άντιπάθεια γιά τον «Μπουφαλό» 

καί είπε κυττάζοντας άφηρημένα άλλοΰ.
«...Θάπρεπε νά τον ξεφορτωθήτε...».
«...Δοκίμασε έσύ...» τον είρωνεύτηκεν ό ξανθός...
«...Θά μοϋσπαγε τά μοΰτρα;..» ρώτησεν ό Μάρκ γελώντας...
« ...’Όχι αύτός, άλλά εμείς οί άλλοι θά σοΰ τά σπάζαμε», είπε σέ ύφος κωμικά 

αύστηρό ό κύριος «παρά-νά...».
Ό  Μάρκ τίναξε τά μαλλιά του προς τά πίσω, καί κάρφωσε τό βλέμμα του 

επάνω στο πρόσωπο τοϋ συνομιλητή του, πού ήταν ήμερο καί γεμάτο πανάδες...
«...Λές νά τά καταφέρετε;., ρώτησεν μέ προσποιητή είρωνία ό Μάρκ, γιά νά 

φανή δυνατός... «Τέλος πάντων... Κι’ αύτός έκεΐ ποιος είναι;..».
’Έδειχνε τον τρίτο εκπαιδευτή... 'Έναν τύπο άδύνατο καί άσουλούπωτο, μέ 

πελώρια γυαλιά, πού τά διώρθωνε κάθε τόσο καί λιγάκι μέ τό κοκκαλιασμένο δάχτυ
λό του, φέροντάς το κατά μήκος τής μεγάλης μύτης του....

«...Ε ίναι καινούργιος... 'Ο άρχήγός Ρομπέρ...».
«...Δέν έχει παρατσούκλι αύτός;..».
« ...’Ό χι» άπάντησεν ό «παρά-νά», γλείφοντας τά χείλη μέ τή γλώσσα του 
έχει...».
«...Καί ή Μάμμυ;..» ρώτησεν απότομα ό Μάρκ, μέ προσποιητή άδιαφορία...
«...Μάμμυ θά πή μαμά...» τοϋ έξήγησεν ό άλλος....
«...Τό ξέρω βλάκα... Δέν ρωτάω αύτό... Θέλω νά μάθω τί είναι;» φώναξεν 

ο Μάρκ, ένώ ένοιωθε μέσα του ένα τρέλλό, δυνατό χτυποκάρδι... Στην αρχή νόμιζε 
δτι κτύπαγε έτσι ή καρδιά του άπό θυμό.... Μά όχι... Κατάλαβε άμέσως δτι είχε 
τόσο συγκινηθή μ’ αύτή τή λέξη, γιατί τώρα μονάχα σκεφτότανε τήν μητέρα του 
ύστερα άπό τόσες ώρες...

«Δέν
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«...Είναι κουκουβάγια ή Μάμμυ...» άπάντησεν ό «παρά-νά» «πάντοτε λιγάκι 
μελαγχολική...».

'Ο Πάρκ προσπαθούσε να κυττάξη χωρίς συμπάθεια αύτή τή γυναίκα, πού 
τολμούσαν να φωνάζουν «μαμά»... Πίταν λεπτή, το πρόσωπό της άδύνατο, τά μάτια 
της έμοιαζαν μέ ματάκια, μικρού σκυλιού, πού τό ξέχασαν έρημο τήν ώρα τού περι
πάτου, καί τά μαλλιά της ήταν κ ι’ όλας τόσο γκρίζα.... Κι’ όταν σέ μια στιγμή 
έγύρισε τό κεφάλι της κατά τό παράθυρο, ό Μάρκ δέχτηκε τό βλέμμα της σάν δυνατό 
κτύπημα, τόσο δυνατό ώστε σταμάτησε ξαφνικά άκόμα καί ν’ άναπνέη...

Τί έσήμαινε άράγε αύτό;.. Τί έσήμαινε;.. Ό  κύριος Προβίνς είχε τά ίδια 
μάτια μέ τον Δικαστή, κ ι’ ή Μάμμυ τό ίδιο βλέμμα μέ τήν μητέρα του... Δηλαδή 
όχι ακριβώς τό ίδιο... άλλά σάν νά προέρχονταν κι’ οί δυο άπ’ τήν ίδια οικογένεια... 
Έμοιαζαν πολύ, ένώ οι χωροφύλακες, ό Κάϊδ, οί φίλοι του, όλος σχεδόν ό άλλος κό- 
μος, είχαν μάτια ψυχρά, άδειανά, δίχως λάμψη...

«Καί τά δικά μου;..» σκέφτηκεν ό Μάρκ μέ άγωνία, «πώς είναι λοιπόν τά δι
κά μου;.. Μήπως.. Θεέ μ ο υ !!! μήπως δέν ύπάρχει μέσα τους πιά καμμία λάμψη; 
Μήπως...» ετοιμάστηκε νά ρωτήση τον «παρά-νά» μά τό μετάνοιοσε καί συγκρατή
θηκε... Μονάχα συλλογίστηκε μέ κάποιο παράπονο:

«....Πόσο θάθελα, πόσο πολύ θά τδθελα νά είχα .τό ίδιο βλέμμα μέ τήν άρχηγό 
Φρανσουάζί!! . .» .

"Υστερα έγίνηκε σιωπή, καί τή διέκοψε καί πάλι ό Μάρκ καθώς ειπεν αύθόρ- 
μητα καί μέ φωνή πού έτρεμε, γυρίζοντας προς τον ξανθό:

«...Λοιπόν ξέρεις πώς θά φωνάζω εγώ τήν άρχηγό Φρανσουάζ;.. Θά τήν φω
νάζω: «ή ά δ ε λ φ ο ύ λ α ! ! ! » .  ·

«..."Ω !..»  φώναξε μόνον ό «παρά-νά» μέ χαρά...Καί τού πήρετό χέρι καί κρα
τώντας το μέσα στο δικό του τοσφιξε δυνατά, σά νά ήταν συγκινημένος...

"Υστερα ρώτησε δειλά...
«...Θέλεις, Μάρκ, νά γίνουμε οί δυό μας φίλοι!..».
Τήν ίδια ώρα είδαν άπό τήν άλλη πλευρά τού παραθύρου τον Μπουφαλό 

νά κυττάζη τό ρολόι τού χεριού του, κι’ ύστερα νά κάνη ένα νεύμα στον ’Αρχηγό Ρομ- 
πέρ, πού προχώρησε προς τήν πόρτα...

« ... ’Οκτώμιση ή ώρα...» ειπεν ό παρά-νά «ώρα δηλαδή νά κλειστούμε». Καί 
λέγοντας αύτά έσπρωξεν άπό τό χέρι τον Μάρκ, προς τό κτίριο No 3, πού δλα τά 
παράθυρά του ήταν φωτισμένα κι’ έλαμπαν μέσα στή νύχτα...

"Οταν ό αρχηγός Ρομπέρ βγήκε έξω, ό κύριος Προβίνς άναψε πάλι τό τσιγάρο 
του καί ειπεν ήσυχα:

«...Δέν έχω άνάγκη νά σάς κάνω τήν ερώτηση πού φοβάσθε, δσον άφορα τον 
άρχηγό Ρομπέρ... 'Η σιωπή σας καί τά κατεβασμένα κεφάλια σας, μού έχουν δώσει 
ήδη τήν άπάντηση...».

Ή  Μάμμυ γύρισε τό λυπημένο βλέμμα της κατ’ έπάνω του:
«...Ε ίναι πολύ άδικο» ψιθύρισεν, «ό άρχηγός Ρομπέρ άγαπα τά παιδιά... 

Έγκατέλειψε, γιά χάρη τους, ένα επάγγελμα, πού...».
«...Σύμφωνοι, Μάμμυ» τήν διέκοψεν ό Μπουφαλό «μά, πώς νά τό κάνουμε;.. 

Δέν έχει τήν ψυχική επαφή μαζί τους πού είναι άπαραίτητη γιά νά συνεννοηθή μ’ 
αύτά... Δίχως αύτήν δέν γίνεται τίποτε... Άπόδειξις δτι τά άγόρια δέν τού βρήκαν 
παρατσούκλι...».

«...Μά ούτε καί σέ μένα βρήκαν παρατσούκλι, άσπρο δόντι» τον διέκοψε ζωη
ρά ή άρχηγός Φρανσουάζ.

« ...’Αλήθεια;...» ρώτησεν ό κύριος Προβίνς, χωρίς νά τήν κυττάξη. «Καί πώς
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σέ φωνάζει, παραδείγματος χάριν ό μικρός Άλέν Ρομπέρ, πού σας έφερα την περα
σμένη ’βδομάδα;.. Μήπως σέ φωνάζει αρχηγόν;..)).

Ή  κοπέλλα κοκκίνισε, δίστασε μια στιγμή, κι’ ύστερα:
«...Μαμά» άπάντησε μέ χαμηλή φωνή.
«...Υποθέτω» συνέχισε μέ σκληρότητα ό κύριος Προβίνς, «δτι ονομάζει έπίσης 

«μπαμπά» τον άρχηγό Ρομπέρ!!!..» .
Στο σημείο αύτό σηκώθηκεν ό κύριος Προβίνς, κι’ άρχισε νά βηματίζη νευρικά 

μέσα στο δωμάτιο...
«...Τ ί έσπασε ξαφνικά μέσα έδώ άνάμεσά μας;» διερωτήθηκε ένδόμυχα τό 

«άσπρο δόντι...», ένώ ό Μπουφαλό συλλογιζότανε μέ κάποιο δέος αμηχανίας τον κύριο 
Προβίνς...

Ναί ! ! !  'Όταν αύτός, ό κ. Προβίνς, ό τοπικός Διευθυντής της Σωτηρίας, ό 
σταθερός έτοΰτος άνθρωπος, πού είχε ιδρύσει τόσες παιδικές κοινότητες, κτίζοντάς 
τες μέ τά χέρια του, πού είχε άποσπάσει φράγκο μέ φράγκο άπ’ τό Παρίσι τά δέκα 
Κέντρα του Νομού, δταν αυτό τό άεικίνητο «άφεντικό» έρριχνε τά τσιγάρα του, περ
πατώντας κατά μήκος καί πλάτος τού δωματίου καί μιλώντας μόνος του, ήταν φα
νερό δτι κάτι τον άναστάτωνε... Κι’ έπαιζε μέ τον τρόπο αύτό σάν τήν 
φυλακισμένη στο κλουβί της...

«'Ορίστε!» έφώναζεν άγρια ό κύριος Προβίνς, ένφ σταματούσε νά κόβη βόλ
τες μέσα στο δωμάτιο, «θέλουν, λέει, νά δημοσιεύσουν ένα Κανονισμό τού Έκπαι- 
δευτού, δπως μοΰ είπεν ό κ. Λαμύ. Καί έδώ πού τά λέμε έχουν δίκηο. Δέν μπορείτε 
νά μένετε χωρίς εγγυήσεις, χωρίς προαγωγή, χωρίς σταδιοδρομία. 'Η ήρωϊκή έποχή 
πέρασε π ι ά ! ! !  Σκαπανείς πού γερνούν, φτειάχνουν μιά άξιοθρήνητη εικόνα! ! !  Μά 
τον ίδιο χρόνο, μαζί μέ τον Κανονισμό, θά μάς πλημμυρίσουν ωραίοι τύποι, πού θά 
διστάζουν, άφοΰ θάχουν τά ίδια πλεονεκτήματα, μεταξύ τού διαγωνισμού τών Τ.Τ.Τ. 
καί τού διαγωνισμού γιά έκπαιδευτάς! ! !  'Όλοι οί άποτυχημένοι τής Κατωτέρας 
Έκπαιδεύσεως θά σηκώσουν πανιά καί θά βάλουν πλώρη γιά μάς! Διότι θά άπαιτεΐ- 
ται δίπλωμα φυσικά, άλλά δχι καί έμφυτη κλίσις... Κι’ δμως ή κλίσις αύτή προέχει... 
Είναι πιο σημαντική άπ’ τά Διπλώματα... Πρέπει νά τό έχης μέσα στήν καρδιά σου, 
νά είναι ό τύπος σου νά άγαπάς τά παιδιά, νά μήν είσαι μονάχα υπάλληλος, μά κάτι 
πολύ-πολύ πάρα πάνω... Αύτά δέν τά σκέπτεται κανένας, κ ι’ ούτε πρόκειται νά τά 
σκεφθή μέ τον Κανονισμό. Προσόντα θά ζητούν κι’ οχι άγάπη... Τά καταλαβαίνεις 
εσύ αύτά, Μπουφφαλό;...».

«...Τό ξέρετε καλά αύτό» άφεντικό...».
«...Ναι, τό ξέρω... πολύ καλά μάλιστα... ’Έτσι σέ ρώτησα. Δώσε μου τώρα 

ένα τσιγάρο... Εύχαριστώ... ’Εγώ γνωρίζω, άλλά οί άλλοι άγνοοΰν.. Καί δέν ενδια
φέροντα'. ποτέ νά μάθουν ! ! !  Καί ό πτωχός ό άρχήγός Ρομπέρ έχει κι’ αύτός τον τρό
πο του...».

Τά χέρια του έτρεμαν... Δέν κατάφερε ν’ άνάψη τό τσιγάρο του... ’Άφησε τό 
τσιγάρο καί τον γέρικο χάλκινο άναπτήρα του στο τραπέζι, έκλεισε μέ τό χέρι του 
τά μάτια, κι’ έμεινε έτσι όλότελα άκίνητος...

«Οί σκαπανείς πού γερνούν...» είχε πή... Καί τώρα μιά τέτοια εικόνα σχημά
τιζε... Πήρε ξαφνικά τό ύφος άνθρώπου, πού γέρασε πιά καλά...

—« ’Αφεντικό...» είπε τό άσπρο δόντι, γιά νά τον βγάλη άπ’ τή μελαγχολία, 
χωρίς νά έχη κάτι συγκεκριμένο νά πή...

Μά ό κύριος Προβίνς συνέχισεν αργά, μέ φωνή άλλοιωμένη άπό μιά συντριβή:
«...Είμαι ηλίθιος... Ό  καιρός τών Ιδρυτών έπέρασε πιά... Σύμφωνα μέ τό 

μέτρο τής έπιτυχίας τών ιδρυτών μιάς έπιχειρήσεως, πρέπει αύτοί κάποτε νά τήν 
παραδίδουν σέ άλλα χέρια... Αύτό είναι κανών... Φτάνει ό σπόρος νά μήν πεθάνη...».

(Συνεχίζεται)

άρκούδα πούναι
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες: Στάματάκης 
Γεώργιος, Κυριαζής Κωνσταντίνος, Τζαμουράνης Παναγιώτης, Σιώτος ’Ιωάννης, 
Φουρνογεράκης Διονύσιος καί Τομαράς Κωνσταντίνος.

•—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας οί : Άρχιφύλαξ 
Ζώης Πέτρος καί άστυφύλακες Καμαρινός Σπυρίδων, Μπεκιάρης Τηλέμαχος, 
Τσάλτας ’Ιωάννης καί Γκέλμπεσης Σταύρος.

*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν τού ύπαρχιφύλακος οί κάτωθι άστυφύλακες 
προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών θέσεων: Μπούκας Άριστομ., Μπέρτσος ’Ιωάν., 
Σιδέρης Παναγιώτης, Ζαβάκος Παντελής, Σταμουλάρας ’Ιωάννης, Ραδιοτόπουλος 
’Ιωάννης, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Άθανασόπουλος Νικόλαος, Πάζας 
Χρηστός, ’Αρβανίτης ’Αθανάσιος, Μάνδηλας Βενιέρης, Δεναξάς ’Αλέξανδρος, Ά -  
λογάκος Δημήτριος, Σπυράκος Βασίλειος, Κουρογιαννόπουλος Παναγιώτης, Γουλές 
Ταξιάρχης, Χαραλαμπόπουλος ’Ιωάννης1, Κοκκορός Μενέλαος, Καυκάς Παναγιώ
της, Καλογερόπουλος Παναγιώτης, Ρωμαντζής Ίάσων, Τσώνης Ήλίας, Βασιλό- 
πουλος ’Απόστολος, ’Αλευράς ’Ιωάννης, Βασιλομητσάκος Νικόλαος, Άγγελακόπου- 
λος Ή λίας, Ρηγόπουλος ’Άγγελος, Τσεντοΰρος Παναγιώτης, καί Βαλασέλης ή 
Βαλάσης ’Ιγνάτιος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά διαταγής τού κ. 'Υφυπουργού ’Εθνικής Άμύνης προς τό Άρχηγεΐον 
’Αστυνομίας Πόλεων εκφράζεται ή πλήρης ευαρέσκεια εις τον Ύπαστυνόμον Α' κ. 
Κρύον Βασίλειον, διά την συμβολήν του εις την οργανωτικήν προσπάθειαν: α)τοΰ 
Διεθνούς Σκοπευτικού Πρωταθλήματος β) τού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος 
Ε.Π. καί γ ) τοΰ Διεθνούς Πρωταθλήματος Στίβου Ε.Δ.

—Ωσαύτως διά διαταγής τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εθνικής Άμύνης προς τό Άρ- 
χηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων εκφράζονται εύχαριστίαι διά την παρασχεθεΐσαν συν
δρομήν κατά τήν διάρκειαν τής Ναυτικής Έβδομάδος 1957.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί υλική 
άμοιβή εις τούς άστυφύλακας Γληνόν Σταμάτιον καί Άθανασούλιαν Δημήτριον, 
διότι έργασθέντες μετά ζήλου μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων 
ωρών εργασίας καί γενικώς επιδείξαντες πλήρη άφοσίωσιν εις τό καθήκον έπέτυχον 
τήν σύλληψιν τοΰ κακοποιού Βουγιουκλάκη Ίωάννου, δράστου πολλών κλοπών. 'Ο
μοίως διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη ήθική άμοιή εις τούς ’Αστυνόμον κ. 
Κωστόπουλον Πέτρον καί άστυφύλακας Ζέππον Δημήτριον καί Φωτόπουλον Νι
κόλαον, διότι ούτοι έργασθέντες φιλοτίμως, δραστηρίως καί μεθοδικώς ύπό τήν 
καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, Διοικητοΰ τού Ε' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
έπέτυχον τήν έξιχνίασιν τών ύπό τοΰ ώς άνω συλληφθέντος κακοποιού διαπραχθει- 
σών κλοπών.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθησαν ήθικαί καί 
ύλικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι άστυνομίκούς υπαλλήλους, ώς άκολούθως:

Α) 'Υλική άμοιβή εις τον Άνθυπαστυνόμον κ. Ίμπροχώρην Ίώάννην, διότι 
ούτος χειρισθείς έπιδεξίως παρασχεθεΐσαν αύτώ πληροφορίαν, περί γενομένης κατ’ 
έξακολούθησιν κλοπής μηχανικών εξαρτημάτων μεγάλης άξίας έκ τού Καλυκοποιείου
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Μαλτσινιώτη καί έργασθείς μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου πολύ δέ πέραν των κεκανονισμέ- 
νων ώρών εργασίας, έπέτυχε τήν σύλληψιν τοϋ δράστου τής κλοπής καί των συνερ
γατών του.

Β) 'Υλική άμοιβή εις τούς Άρχιφύλακα Σερέτην Δημήτριον, ’Αστυφύλακας 
Ζοβανήν Θεοδόσιον, Εύσταθίου Νικόλαον καί Ντεντέν Μήναν, διότι ούτοι παρακολου- 
θήσαντες έπιμόνως καί μεθοδικώς τον ως ύποπτον φερόμενον ώς δράστην τής άνω 
κλοπής, έπέτυχον να διαπιστώσωσι τάς υπόπτους έπαφάς καί συναλλαγάς τούτου 
μετά των συνεργατών του, μέ άποτέλεσμα να συλληφθώσι δλοι οί ένοχοι καί νά κατα- 
σχεθώσι τά κλοπιμαία.

Γ) ’Ηθική άμοιβή εις τούς κ.κ. ’Αστυνόμον Β' Σακκελλαρόπουλον Δημήτριον, 
Ύπαστυνόμον Α' Παπαβασιλείου ’Εμμανουήλ καί ’Αστυφύλακας Δημητρέλλον 
Δημήτριον, Βλασερον Μιχαήλ καί Στείρην Ίωάννην, διότι ό μέν πρώτος ώς προϊ
στάμενος τοϋ ΚΓ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας έχειρίσθη έπιδεξίως τήν ύλην ύπόθεσιν, 
οί δέ λοιποί έργασθέντες φιλοτίμως συνετέλεσαν εις τήν ταχεϊαν σύλληψιν τών δρα
στών καί τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων.

***
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

—Κατά τάς άπογευματινάς ώρας τής παρελθούσης Πέμπτης 6/3/58 έν τή 
μεγάλη αιθούση τής Σχολής ύπο τών τεχνικών υπαλλήλων τής Δ.Ε.Η. κ.κ. Μομφε- 
ράτου Άνδρέου, Σαραμάντη ’Αποστόλου καί Κωνσταντινίδου ’Επαμεινώνδα, έδόθη 
διάλεξες προς τούς δοκίμους 'Υπαστυνόμους καί Άρχιφύλακας, καθ’ ήν άνεπτύχθη- 
σαν αί συνέπειαι τής ήλεκτροπληξίας καί οί τρόποι διασώσεως τών παθόντων. 
’Επί τοϋ αύτοΰ θέματος καί κατά τήν διάρκειαν τής διαλέξεως προεβλήθη παραλλή- 
λως καί σχετική κινηματογραφική ταινία. Μετά τήν προβολήν τής ταινίας έγένετο 
επί τών δοκίμων πρακτική άσκησις περί τοϋ τρόπου τεχνητής άναπνοής έπί ήλεκτρο- 
πληγέντων καί γενικώς έπί άτόμου τοϋ οποίου έξ οίασδήποτε αιτίας διεκόπη ή άναπνοή. 
Οί όμιληταί, λόγω τοϋ ένδιαφέροντος τής διαλέξεως, ικανοποίησαν πλήρως τούς 
άκροατάς. Τήν διάλεξιν αύτήν παρηκολούθησαν ώσαύτως άπαντες οί κ.κ. ’Αξιωμα
τικοί τής Σχολής.

*j|( jjg
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

-—Μεγάλη έπιτυχία γνωρίζουν πάντα τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Εκπο
μπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τά όποια συγκινοϋν, τέρπουν καί διδάσκουν μέ τις 
άπλές περιγραφικές εικόνες τούς άπο τή φύση, τήν τέχνη καί τή ζωή, μέ τήν ποικιλία 
τών ρυθμών καί τών ήχων τους, μέ τήν άριστη μουσική τους έπιμέλεια καί τις δι
δακτικές ίστοριοΰλες τοϋ 'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας.

*
—Στούς φίλους τής μοντέρνας μουσικής, τής τζάζ καί τών νοτιοαμερικανι- 

κών ρυθμών ήταν άφιερωμένο το πρόγραμμα τής 12/Δ/58, κατά τό όποιο μετεδό- 
θησαν περιγραφικά σκίτσα άπ’ τή ζωή τοϋ Καρναβαλιού στις λατινικές χώρες τής 
’Αμερικής καί δίσκοι μοντέρνας μουσικής. Οί δίσκοι αύτοί άκούστηκαν γιά πρώτη 
φορά στήν Ελλάδα, καί προκάλεσαν ένθουσιώδη σχόλια.

*
—Μέ περιγραφικές εικόνες άπ’ τήν άνοιξιάτικη φύση άνοιξε καί έκλεισε ή 

έκπομπή τής 19/2/58, τής όποιας τό διδακτικό περιεχόμενο θαυμάστηκε καί συνεκί- 
νησε. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν τραγούδια παληά, μοντέρνα, δημοτικά καί 
λαϊκά, καθώς καί καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό, πάνω σέ ζητήματα τρο
χαίας, δημοσίας ύγείας καί γενικωτέρου έθνικοΰ ένδιαφέροντος.

(Δίσκοι έκ τοϋ κατ/τος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς προσφερομένου).
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