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■ofa ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Υ φ η γη τή ς Πανεπιστημίου 
^  ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Φ  ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατροδικαστής 

&φ ΚΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ’Αμερικανικού Κολλεγίου Ελληνικού 
gfe ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορικός 
I  ΚΙΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ . ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων 

ψ -  ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ’Αστυνόμος Β' 
gfe ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ’Αστυνόμος Β’
Τ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α’
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Φ  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Υ πουργείου Δικαιοσύνης 
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X  ΝΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ύπαστυνόμος Α'
‘f -  ΝΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ύπαστυνόμος Β’
Φ  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής Γενικού Χημείου τού Κράτους 
^ 4  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής 

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καθηγητής Δικαστικής Γραφολογίας 
Φ  ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, Ιατρός 
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ψ  ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ά ρχιφύλαξ

ΡΑΊ ΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ύπαστυνόμος Β'
f*  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Παντείου—Σύμβουλος Έπικρατείας 

Φ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Ά νω τάτη ς ’Εμπορικής 

1 ΣΚΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος Συλλόγου ’Αθηναίων 
Φ  ΣΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Τμηματάρχης Ε.Ι.Ρ. 
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X  ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ά ντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου
φ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Πρόεδρος τής 'Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών 
gfe ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β’
X  ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ’Αστυνόμος Α’
Φ  ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ . Γυμνασιάρχης 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ -  ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΝΕΪΓΥ 17, ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-262

• W M A P P U a i  I  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  ΈτησΙα δραχμαί 72.—'Εξάμηνο? δραχμοί 36.—Τιμή Τξύχου? δραγμαΙ 3.
I Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ τ η σ Ι α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3. — ' Ε ξ ά μ η ν ό ?  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ Ε\ ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΜΑίΟΥ 1?57 ΤΕΥΧΟΣ ? 50Ν

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 2 1-19 5 7 )

Ύπό κ. Ν· ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α* 
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
-  ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

151. —Ή  Ύ ποδιενθυνσις ’Αγορανομίας ’Αθηνών κατά τό 
Δεκεμβριανό κομμουνιστικό κ ίνημα τοϋ 1944.

152. —’ Εγκατάλειψις τοϋ οικήματος τής Ύποδιευθύνσεως 
’Αγορανομίας και είσοδος των κομμουνιστών εις αυτό.

** *

151. Ή ‘Υποδιεύθυνσις ’Αγορανομίας Άθγ)νών κατά τό Δεκεμβριανό 
κομμουνιστικό κίνημα τοΰ 1944.

Ή  Ύποδιεύθυνσις’Αγορανομίας’Αθηνών, κατά τό Δεκέμβρη τοϋ 1944, είχε 
την έδρα της στο τριώροφο οίκημα της όδοϋ Αιόλου 81 δπου καί σήμερα βρίσκεται. 
Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως ήταν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ή λίας Χαϊδε
μένος. Κατά την 3ην Δεκεμβρίου 1944, όπόταν έγινε τό παράνομο συλλαλητήριο 
των κομμουνιστών στη Πλατεία Συντάγματος, ολόκληρος ή δύναμις της Ύποδιευ- 
θύνσεως μέ τούς άξιωμάτικούς της έλαβαν μέτρα στή περιοχή της πλατείας 'Ομό
νοιας καί στην οδό ’Αθήνας μέχρι τό Μοναστηράκι.

Τη Δευτέρα (4 Δεκεμβρίου) οπότε πλέον έξεδηλώθησαν αί προθέσεις τών 
κομμουνιστών γιά τήν κατάληψη της αρχής, ή δύναμις τής Ύποδιευθύνσεως ’Αγο
ρανομίας διετίθετο γιά τή φρούρηση καί τήν ασφάλεια τοϋ Υπουργείου ’Επισιτι
σμού, τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών καί τής Κεντρικής ’Αγοράς.

Στις 6 Δεκεμβρίου 1944, κατόπιν διαταγής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, 
τό μεγαλύτερο μέρος τής δυνάμεως τής Ύποδιευθύνσεως πήγε στά παλαιά ’Ανά
κτορα καί άνέλαβε μάχιμο υπηρεσία.



4600 'Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων—'Ο κόκκινος Δεκέμβρης

'Ο Διοικητής Άστυν. Δ/ντής κ. Ή λίας Χαϊδεμένος, δύο ’Αστυνόμοι οί κ. κ. 
Διονύσιος Μπαϊλάκης και Δημ. Μάργαρης καί τρεις 'Υπαστυνόμοι οί κ. κ. Κων/νος 
Λούρης, Τηλέμαχος Δημητρακής καί Ή λίας Ρέππας, δύο Άρχιφύλακες καί 23 
'Υπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες, παρέμειναν εις την 'Υποδιεύθυνσιν καί συνέχι
ζαν την φρούρηση των δύο 'Υπουργείων (Επισιτισμού—’Εσωτερικών) καί της 
Κεντρικής ’Αγοράς.

152. Έγκατάλειψις τοϋ οικήματος τής ‘Υποδιευθύνσεως ’Αγορανο
μίας καί είσοδος των κομμουνιστών είς αύτό.

"Οπως είναι γνωστό τό οίκημα της 'Υποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας είναι 
πολύ παλαιό καί τελείως άκατάλληλο για άμυνα. Γιαυτό άκριβώς ή διοίκησις είχε 
λάβει πρόνοια ώστε μέ περιπόλους να έπιτηρή τις γύρω παρόδους, ώστε νά μην έπι- 
τρέπη στους ένοπλους έλασΐτες νά πλησιάζουν στήν περιοχή εκείνη. ’Έτσι οί κομμου- 
νισταί είχαν κρατηθή σέ σχετική άπόσταση, γιατί δέν μπορούσαν νά προχωρήσουν 
πιο πέρα άπό τήν οδό Πολυκλείτου καί τήν όδό Εύριπίδου. Πάντως έφαίνετο καθαρά 
δτι τό άρχηγεϊο των κομμουνιστών προετοίμαζε έπίθεση κατά τής ’Αγορανομίας. 
Δυστυχώς ένας άριθμός άστυνομικών τής 'Υπηρεσίας αύτής διέκειτο συμπαθώς προς 
τούς κομμόυνιστάς καί μάλιστα μερικοί άπό αύτούς άπό τίς πρώτες ήμέρες τού .κι
νήματος διέφυγαν καί έντάχθησαν ,στούς έλασΐτες, δπως ήταν ό 'Υπαστυνόμος Β' 
Λεβαντής Εύάγγελος, ό όποιος μάλιστα είχεν άναλάβει τήν Διοίκηση τής Πολιτοφυ
λακής τού ΙΖ' ’Αστυνομικού Τμήματος (Περιστεριού) δπου διεπράχθησαν τά σκλη
ρότερα έγκλήματα εις βάρος πολλών άστυνομικών πού συνελήφθησαν. "Οπως είναι 
δέ γνωστό ό 'Υπαστυνόμος αύτός άκολούθησε τούς κομμουνιστάς καί πήγε μαζί 
τους στις χώρες τού παραπετάσματος, σήμερα δέ άγνοεΐται ή τύχη του.

'Ο Διοικητής τής 'Υποδιευθύνσεως άφοΰ έστάθμισε τήν κατάσταση καί έσχη- 
μάτισε τή γνώμη δτι δέν συνέφερε νά όργανωθή άντίσταση στο οίκημα τής 'Υπο- 
διευθύνσεως ’Αγορανομίας, γιατί θά ήταν εύκολωτάτη ή άνατίναξις τού παλαιού 
αυτού κτιρίου, άνέφερε στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση καί έπρότεινε νά μεταφερθοΰν 
οί άστυνομικοί στο κτίριο τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών. Ή  ’Αστυνομική Διεύθυν- 
σις ένέκρινε καί έτσι τό άπόγευμα τής 11-12-1944 ή δύναμις άπεχώρησε, ώρισμένοι 
δμως αστυνομικοί έμειναν στο οίκημα τής ’Αγορανομίας μή θέλοντες δήθεν νά έγκα- 
ταλείψουν αύτό, ένώ στήν πραγματικότητα τούτο έγινε άπό καιροσκοπισμό ή γιατί 
συμπαθούσαν τούς έαμΐτες.

Τά ξημερώματα τής 12-12-1944 οί έλασΐτες έμαθαν δτι ή 'Υποδιεύθυνσις 
’Αγορανομίας έγκατελείφθη καί άμέσως μία ομάδα άπό ένοπλους μπήκε στο οίκημα 
καί συγκέντρωσε τούς άστυνομικούς πού είχαν μείνει έκεΐ, οί όποιοι ώδηγήθησαν 
στο ΣΤ' ’Αστυνομικό Τμήμα καί έκρατήθησαν έκεΐ. Κατόπιν τούς άφησαν έλεύ- 
θερους.

’Αφού άπομάκρυναν άπό τό οίκημα όλους τούς άστυνομικούς, άρχισαν τή 
λεηλασία τών δημοσίων ειδών καί τών ειδών τών άστυνομικών. Κατόπιν προέβη- 
σαν σέ άνατινάξεις γειτονικών οικημάτων γιά νά κάμουν οδοφράγματα.

Άπό τούς αστυνομικούς τής 'Υποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας έσκοτώθη ό 
'Υπαστυνόμος Β' Καραίνδρος Δημήτριος στο σπίτι του στις 6-12-1944 καί έτραυμα- 
τίσθησαν έλαφρά στά πόδια οί άστυφύλακες Καστελοΰζος Βασίλειος καί Άργυρό- 
πουλος Κων/νος καθ’ δν χρόνον έκτελοΰσαν ύπηρεσία στο 'Υπουργείο ’Επισιτισμού. 
’Επίσης έτραυματίσθη στις 6-12-1944 ό άστυφύλαξ Κοστογιάννης Δημήτριος κοντά 
στή διασταύρωση τών οδών Αιόλου καί Εύριπίδου. Τέλος στις 2-1-1945 έτραυμα
τίσθη στο χέρι ό άστυφύλαξ Γοΰλος Γεώργιος, κατά τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις 
στή λεωφόρο Πανεπιστημίου καί στήν οδόν 'Ομήρου.

Μετά τήν έγκατάλειψη τού οικήματος τής 'Υποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας 
έμειναν λίγοι ύπάλληλοι γιά τή φρούρηση τού 'Υπουργείου ’Επισιτισμού καί οί ύπό- 
λοιποι συγκεντρώθησαν στο οίκημα τής παλαιάς Βουλής. Έ κεΐ ένετάχθησαν στό 
Τάγμα έφόδου, μέ έπικεφαλής τον Διοικητή τής 'Υποδιευθύνσεως ’Αστυνομικό Διευ-



ΤΟ ΡΟΛΟΓΙ, ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Ά πό  τδ βιβλίο « 'Η  χώ ρα  μ έ τ ΐ ς  
γ α λ α νέ ς  λ ίμ ν ε ς »  τοΰ Λογοτέχνου, 
Πρύτανεως της Παντείου Σχολής 
καί Συμβούλου τής ’Επικράτειας 
κ. MIX ■ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (*)

Τό ρολόγι είναι τό στολίδι και το παιγνίδι αυτού του τόπου. Οί αστραφτερές 
βιτρίνες μέ τά κρυστάλλινα, τα χρυσά, τ ’ άσημένια, τα ποικιλόσχημα ρολόγια του 
χεριού καταντούν βέβαια να μην έχουν φυσιογνωμία, γιατί όμοιες βιτρίνες μέ ελβε
τικά ρολόγια υπάρχουν σέ όλα τά μέρη τοΰ κόσμου. Οί βιτρίνες όμως άρχίζουν νά 
πέρνουν δική τους ψυχή όταν γεμίζουν μέ τ ’ άλλα ιδιόρρυθμα ρολόγια άπό τό σκούρο 
ξύλο, μέ τό μακρύ έκκρεμές, μέ τον χαρούμενο κούκο, ρολόγια μέ λεπτή μουσική 
παληοΰ μενουέττου, ρολόγια τοποθετημένα σέ μικροσκοπικά ξύλινα ελβετικά σπι
τάκια, ρολόγια μ’ ένα λόγο, πού ξυπνούνε τό ευθυμο πνεύμα των άνθρώπων τοΰ χω
ριού, ρολόγια πού έχουν γίνει παιγνίδια.

Πρέπει νά ίδή κανείς μέ πόσο άπλή χαρά μαζεύεται ό κόσμος γύρω στον ιστο
ρικό πύργο τού Ρολογιού στή Βέρνη, (πού ώς τον 13ο αιώνα ήταν μιά άπό τις πύ
λες τοΰ τείχους της πόλης), όταν πλησιάζη ή ώρα τού μεσημεριού καί μέ τί άνυπο- 
μονησία περιμένουν όλοι, μικροί καί μεγάλοι, νά γουστάρουν μέ τό κουδούνισμα καί 
μέ τό πολύπλοκο παίξιμο τοΰ παληοΰ μεγάλου ρολογιού του, γιά νά καταλάβει πόσο 
είναι ριζωμένη στήν καρδιά αυτών τών άνθρώπων ή άπλή καί παιδιάτικη χαρά τού 
παιγνιδιού καί πόσο, άπό γενεά σέ γενεά, συνείθισαν νά βλέπουν στο ρολόγι ένα παι
γνίδι.

Κι’ άληθινά, τό μηχανηματάκι τούτο, πού κρατούμε ολοι μας στο χέρι καί πού 
μετράει τό χρόνο μέ τά μικροσκοπικά, μετάλλινα έλάσματά του, έχει καταντήσει

(1) Πρόκειται γ ιά  την Ε λβετία  οπού παρέμεινεν ό κ. Στασινόπουλος ώς επισκέπτης 
καί έγραψε τά ωραιότατα λογοτεχνήματα τά όποια άναδημοσιεύομεν.

θυντή κ. Ή λία Χαϊδεμένο. Ή  δύναμις τοΰ τάγματος αύτοΰ κατενεμήθη κατά ομά
δες στις διάφορες ’Αγγλικές μονάδες. ’Έτσι οί έθνικόφρονες άστυνομικοί τής ’Αγο
ρανομίας έπολέμησαν γενναία κατά τις έκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Λυκαβηττό, 
στήν 'Ομόνοια, στά Έξάρχεια, στο Μοναστηράκι καί στή συνοικία Ψυρρή.

Μετά τήν άπομάκρυνση τών έλασιτών ή 'Υποδιεύθυνσις ’Αγορανομίας άνα- 
συγκροτήθηκε καί άρχισε νά έκτελή τά καθήκοντά της, γιατί όπως είναι γνωστόν 
αμέσως μετά τό Δεκεμβριανό κίνημα προέκυψαν πολλά προβλήματα τροφοδοσίας 
καί τακτοποιήσεως τής αγοράς.

(Συνεχίζεται)
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πιά για μας μια κοινή άψυχη μηχανή, πού το ψυχρό της μέταλλο κάνει μιαν αυτό
ματη δουλειά, μαθηματικά λογαριασμένη.

Οί άπλοι άνθρωποι των παληών χρόνων, είναι φυσικό δτι τό μηχάνημα αυτό 
τό είδαν σάν ένα μικροσκοπικό θεό, πού μέ τά λεπτά καί θαυματουργά δαχτυλάκια 
του, μετρούσε τον άτελείωτο καί άσύλληπτο τούτο γίγαντα, τον άδάμαστο χρόνο, 
πού είναι άσπρος τήν ημέρα καί μαύρος τη νύχτα, πού δέν τρόμαξε ποτέ άπό τίποτα 
καί πού τίποτα δέ στάθηκε ποτέ ικανό νά ταράξη έστω καί τόσο δά τήν προαιώνια 
πορεία του. Τώρα οί μικροσκοπικοί αυτοί δείχτες μετρούν θαρρετά τά βήματά του, 
σημαδεύουν τις μέρες του, τις νύχτες του, τις ώρες του καί τις στιγμές του, χωρίς νά 
φοβούνται τό φοβερό τούτο γίγαντα των άτελείωτων αιώνων της ζωής.

’Έτσι ό μικροσκοπικός αύτός κ ι’ άκακος θεός, μπορεί τώρα νά παίζη μέ τό 
μεγάλο τό Χρόνο. Μετράει τά βήματά του, μυστικά κι’ ευθυμα, τίκι-τάκ, τίκι-τάκ... 
Γιατί νά μή σημαίνη κι’ ολας μέ χαρά, κάθε ώρα πού περνάει; Ντάν... ντάν... Είναι 
τό εμβατήριο τού Χρόνου πού περνάει. Είναι ή μουσική τού Χρόνου. Μουσική, πού 
μπορεί νάχη μιάν άτελείωτη χαρά καί ποικιλία. ’Έτσι τό ρολόγι έγινε παιγνίδι, 
παιγνίδι, πού ριζώθηκε στήν καρδιά των άπλών άνθρώπων, κ ι’ ιδίως των άνθρώπων, 
άπό τούς τόπους αύτούς, οπού τό ρολόγι γεννήθηκε κι’ είδε τό φως.

Δώδεκα παρά πέντε, δώδεκα πάρα τέσσαρα λεπτά. Είναι τόσο ζωηρή καί 
παιδιάτικη ή χαρούμενη αύτή προσδοκία, πού ζωγραφίζεται στά πρόσωπα δλων 
αύτών των άνθρώπων, πού έχουν συναχθή γύρω στον πύργο τού Ρολογιού καί περι
μένουν. Διαβάτες κάθε λογής, εργάτες, μαθήτριες μέ τά βιβλία στο χέρι, περαστικοί 
μέ τό ποδήλατο στο χέρι, ήρεμοι γέροι, καί παιδάκια άνήσυχα, δλοι κυττάζουν ψηλά 
προς τον πύργο, μέ τό μεγάλο στρογγυλό ρολόγι μέ τούς χρυσούς άριθμούς.

Τά λεπτά τής ώρας προχωρούν... ’Άξαφνα ένας χρυσός μετάλλινος πετεινός, 
πού στέκεται άπό πάνω άπό τό ρολόγι, άνοίγει τις χρυσές του φτεροΰγες. Τις τινάζει 
δύο-τρεΐς φορές, καί, έντελώς άναπάντεχα, βγάζει ένα καθάριο «κικιρίκι !» . "Υστερα 
δεύτερο τίναγμα των φτερών, δεύτερο «κικιρίκι»,—κι’ υστέρα άμέσως τρίτο. Τό 
πουλί τής μέρας φωνάζει πώς ή ώρα πέρνα, πώς ό μεγάλος ό Χρόνος διαβαίνει...

Εύθύς άμέσως, γύρω στή βάση τού μεγάλου ρολογιού, άρχίζει μιά παράξενη 
κίνηση. 'Ένας κόσμος, πού είναι φυλακισμένος έκεϊ, άρχίζει νά πέρνη μιάν άλλόκοτη 
ζωή. ’Αρχίζουν νά περνούνε σέ μιά μακρυά σειρά ιππότες, μέ τις σιδερένιες πανο
πλίες καί τά μυτερά κοντάρια τους, γενειοφόροι άρχοντες μέ τις κορώνες τους στο 
κεφάλι, καβαλλάρηδες, πολεμιστές, κ ι’ άνάμεσα σ’ δλα κι’ οί άρκοΰδες, τά άγαπημένα 
ζώα, πού στολίζουν τό έμβλημα τής Βέρνης. Ή  άπίστευτη αύτή παρέλαση άπό τις 
μηχανικές αύτές κούκλες, γίνεται σιωπηλά καί τελετουργικά, σά μιά επίσημη πράξη, 
σάν ένα προσκύνημα προς τον παντοδύναμο Χρόνο, σοβαρό κι’ άστεΐο μαζί.

Τώρα τό άγαλμα τού γηραιού θεού μέ τή λευκή μακρυά γενειάδα, πού είναι 
καθισμένος πλάι στή βάση τού μεγάλου Ρολογιού, τραβάει τά βλέμματά μας. Γιατί 
ύψώνει άξαφνα τό δεξί χάρι, σά νά θέλη ν’ άναγγείλη κάτι σοβαρό κ ι’ επίσημο. 
Στο μεταξύ, οί δείχτες τού μεγάλου ρολογιού δείχνουν μεσημέρι άκριβώς. Καί 
τότε τό δεξί χέρι τού σοβαρού αγίου κατεβαίνει άπότομα, σάν αυστηρό πρόσταγμα. 
Κι’ άμέσως πέρνει ζωή ένας τεράστιος σιδερόφραχτος ιππότης, πού περιμένει στήν 
κορυφή τού Πύργου, πάνω άπό τό ρολόγι, καί πλάϊ στή μεγάλη καμπάνα. Μέ τό 
πρόσταγμα τού άγιου ύψώνει τά μπρούτζινα γυαλιστερά μπράτσα του ψηλά καί, 
κατεβάζοντάς τα άμέσως μέ δύναμη, δίνει ένα βαρύ χτύπημα στήν καμπάνα μέ τό 
σφυρί πού κρατάει. Ντάνν !... ΤΗχος βαρύς καί βαθύς καί κρουστός, πού γεμίζει 
τον πύργο καί τήν πλατεία καί κουδουνίζει στ’ αυτιά μας κι’ απλώνεται ολοένα μα
κρυά, ώς τήν άκρη τής πόλης. 'Ο γέρος άγιος, σηκώνει πάλι τό χέρι καί τό κατεβάζει 
πάλι προσταχτικά—-κι’ ό μπρούτζινος γίγαντας χτυπάει άμέσως δεύτερη σφυριά 
μέ τή βαρειά του πάνω στήν καμπάνα. "Υστερα τρίτη, τέτταρτη... Δώδεκα φορές
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στή σειρά, ό σεβάσμιος αυτός θεός τού Χρόνου, σά νά κυβερνάη άπό κεΐ πάνω τή 
ζωή καί τις ώρες καί τις έποχές, προστάζει μέ τό χέρι, καί δώδεκα φορές, ή σκλα
βωμένη δύναμη τοϋ ιππότη υπακούει καί χτυπάει...Καί στο μεταξύ, ή περιστροφική 
παρέλαση μέ τούς ιππότες, τ ’ άλογα καί τις άρκοΰδες εξακολουθεί άστεΐα κι’ αύτο- 
ματική, για νά σταματήση κι’ αύτή άπότομα, μόλις άκουστεΐ ή δωδέκατη σφυριά 
πάνω στήν καμπάνα.

Μέ τή δωδέκατη σφυριά δλα σταματούν. 'Ο γηραιός άγιος μένει πάλι ακί
νητος κ ι’ άπαθής, ό σιδερόφραχτος ιππότης, μέ τό σφυρί γερμένο άκόμη πάνω 
στήν καμπάνα, μένει έκεΐ άψυχος, ό χρυσός πετεινός άπόμεινε κουτός κ ι’ άστεΐος 
στή θέση του. 'Ο άγνωστος θεός πέρασε πιά, τό πέρασμά του χαιρετίστηκε βασιλι
κά, τώρα έξακολουθεΐ ήσυχα τήν άγνωστη κι’ ανεξάντλητη πορεία του. ’Ά ς ξανα- 
περάση πάλι μέ τό καλό. 'Ο κόσμος τώρα σκορπάει, μέ τή χαρά τοϋ παιγνιδιού 
σ’ δλα τά πρόσωπα.

"Ας άφήσουμε τώρα αύτή τή χαρούμενη ώρα τοϋ μεσημεριού, κι’ άς πάμε 
στά έργοστάσια. Είναι καθαρά σάν βαπόρια καί τά μηχανήματά τους λάμπουν, δπως 
λάμπουν κι’ οί έργάτες κι’ οί νεαρές εργάτριες πού δουλεύουν έδώ. Τό 10°/ο άπό 
τούς έργάτες τής Ελβετίας δουλεύουν σε έργοστάσια ρολογιών. Κι’ έπειδή οί έργά
τες δλοι στήν Ελβετία είναι περίπου 500 χιλιάδες, οί έργάτες πού δουλεύουν σ’ έργο- 
στάσια ρολογιών ύπολογίζονται σέ 50 χιλιάδες. ’Ίσως είναι ή πιο πολιτισμένη κα
τηγορία έργοστασίων. 'Η δουλειά είναι άπ’ άκρη σ’ άκρη λεπτή, καί γίνεται πάντα 
μέ ειδικά μηχανήματα, πού ό έργάτης μόνο τά έποπτεύει.

’Αρχίζει πρώτα άπό τή βάση τοϋ ρολογιού. ’Από τις μεγάλες πλάκες μετάλλου, 
κόβονται στενόμακρες ταινίες. Οί ταινίες κόβονται, πάντα μέ αύτόματα μηχανή
ματα, σέ μικρά τετραγωνάκια, στο μέγεθος πού χρειάζεται γιά νά γίνουν οί βάσεις 
τών ρολογιών. "Υστερα τά μικρά αύτά τετραγωνάκια στρογγυλεύονται έλαφρά, 
τρώγονται στις γωνίες. "Υστερα ή άπάνω έπιφάνειά τους σκάβεται στο μεγαλύτερο 
μέρος, κ ι’ άρχίζει έ'τσι νά προετοιμάζεται ό χώρος γιά νά θεμελιωθή ό μηχανισμός 
τού ρολογιού. Πιο πέρα, ή σκαμμένη έπιφάνειά τρυπιέται δσες φορές χρειάζεται, 
γιά νά σφηνωθούν οί άξονες τών μικρών τροχών. "Υστερα μπαίνουν οί τροχοί ένας- 
ένας κ ι’ ή δουλειά προχωρεί ώς τό σημείο, πού τό ρολόγι άποκτάει καί τή μικρή με
ταλλική καρδιά του, δηλαδή τό έλατήριο.

Στο μεταξύ δμως, σέ άλλα διαμερίσματα έτοιμάζονται τά μικρά αύτά έξαρτή- 
ματα. Ή  δουλειά διαιρείται σέ τέσσαρα τμήματα. Στο πρώτο γίνονται τά σχέδια. 
Στο δεύτερο οί βάσεις, καί τά εύκολα έξαρτήματα, οί τροχοί, οί άξονες. Στο τρίτο 
τά εύαίσθητα έξαρτήματα, δηλαδή τό έλατήριο κι’ ή λεπτή έκείνη τρίχα πού τήν 
ονομάζουν balancier. Στο τέταρτο τά ρουμπίνια, δπου στηρίζονται οί άξονες.

Στο μεγάλο αυτό έργοστάσιο Eterna, πού έπισκεφθήκαμε, παράγονται 25-30 
χιλιάδες ρολόγια τήν ήμέρα. Καί τό σύνολο τής ελβετικής παραγωγής φτάνει γύρω 
στά 80 εκατομμύρια ρολόγια τό χρόνο. Κι’ άπ’ αύτά ένα 5 °/0 μένει στον τόπο κ ι’ 
ένα 95 °/0 έξάγεται στο έξωτερικό.

"Ετσι τά μικρά αύτά μηχανήματα, μέ τό μικροσκοπικό μετάλλινο μυαλό, πού 
βλέπουν έδώ πέρα τό φώς τής ζωής σέ τόσες χιλιάδες κ ι’ έκατομμύρια, μοιάζουν 
σάν μικρά παράξενα όντα, σάν ένα σμήνος άπό χρυσά κι’ άσημένια έντομα, μέ ζωντανό 
βλέμμα καί ζωντανή καρδιά, πού βγαίνουν άπό έδώ καί σκορπίζονται καί πάνε νά 
πλημμυρίσουν δλα τά μέρη τοϋ κόσμου.

Ά ς  γυρίσουμε τώρα στή ρωμαντική κι’ εύγενική ιστορία τοϋ ρολογιού. Στύ 
ωραιότατο Μουσείο τής Γενεύης, πολλές αίθουσες είναι αφιερωμένες σ’ αύτή τήν 
ιστορία καί στήν έξέλιξη, άπό τά πρώτα σκελετώδη ρολόγια μέ τις μεγάλες όδοντω- 

τές ρόδες, έως τά τελειότερα κομψοτεχνήματα, άπό λεπτότατο σκαλιστό χρυσάφ'-
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κ ι’ άπο ποικιλόχρωμο σμάλτο, πού στόλισαν βασιλικά γραφεία καί κομψά σαλόνια 
ιστορικών βασιλισσών.

"Ομως μιά ιδιαίτερη αίθουσα είναι άφιερωμένη στο βασιλιά τών ρολογιών, 
στο καμάρι του Μουσείου της Γενεύης.

Είν’ ένα μεγάλο τετράγωνο ρολόγι, άπο τά παλαιότερα, σέ όγκο μισού κυβικού 
μέτρου, πού τδχει κάμει διάσημος καλλιτέχνης τού είδους αύτοΰ μέ δουλειά πολλών 
χρόνων, γιά το χατήρι κάποιου ηγεμόνα.

Είναι ντυμένο μέ άσπρο καί βαθυγάλαζο καί χρυσοστόλιστο σμάλτο καί καθώς 
είναι τοποθετημένο στο ψηλό του βάθρο, στο κέντρο της αίθουσας, θαρρείς πώς 
κυριαρχεί έκεΐ μέσα ή ομορφιά του, ή άρχοντιά του κι’ ή εύγενικιά του καταγωγή. 
Κι’ όσο πλησιάζει κ ι’ έδώ το μεσημέρι, τόσο μαζεύεται σιγά-σιγά ό κόσμος τών επι
σκεπτών, πού κατασταλάζει λίγο-λίγο έδώ άπο τις άλλες αίθουσες.

Κι’ άφοΰ περάσουν κάμποσα λεπτά άπο τή στιγμή πού τά κουδούνια τού Μου
σείου θά σημάνουν μεσημέρι, ό γηραιός αύτός εύπατρίδης τών ρολογιών, πού έχει 
κουραστεί άπο τόσων αιώνων ζωή, σημαδεύει κι’αύτός, μέ καθυστέρηση μερικών λε
πτών, το μεσημέρι του. .

Καί τότε άρχίζει ή ιεροτελεστία. Δύο κομψά παραθυρόφυλλα άνοίγουν στον 
πυργάκο της κορυφής καί προβάλλει ό χρυσός πετεινός. Τινάζει τις κομψές του 
φτεροΰγες καί λαλεΐ τρεις φορές μέ μιά άσημένια φωνούλα. "Υστερα άνοίγει πιο 
κάτω μιά πόρτα άπο σμάλτο καί χρυσό, καί φαίνεται ή Παρθένα πού προσεύχεται 
γονατιστή. Κι’ έξαφνα κατεβαίνει άπο πάνω ό κάτασπρος άγγελος μέ τις μακρυές 
χρυσές φτεροΰγες, καί φέρνει τον Εύαγγελίσμό. Σιωπή. "Υστερα σημαίνει το πρώτο 
ασημένιο χτύπημα της καμπάνας, καί ταύτόχρονα, ό πρώτος απόστολος περνάει 
μπροστά άπο την εύαγγελιζομένη Παναγία. Μέ το δεύτερο χτύπημα, δεύτερος από
στολος προβάλλει καί περνάει κι’ έτσι γίνεται ώς πού συμπληρώνονται δώδεκα χτυ
πήματα. "Υστερα κλείνουν σιγά-σιγά όλα, το ρολόγι σιωπφ, κρύβει μέσα στη βα- 
θειά καρδιά του τήν παράξενη τούτη ζωή, ντύνεται πάλι τό αύστηρό άσπρο καί γα
λάζιο καί χρυσό σχήμα του κι’ εξακολουθεί τήν άθόρυβη ζωή του. Κι’ ό κόσμος 
σκορπίζει καί πάλι καί φεύγει, μέ το πρόσωπο γελαστό σάν τό παιδί, πού χάρηκε τό 
παιγνίδι του.

’Ακόμα μιά φορά τό είδα τό παιδικό αύτό χαμόγελο τού παιγνιδιού στο πάρκο 
τού Ίντερλάκεν, όπου ύπάρχει ένα τεράστιο ρολόγι σχεδιασμένο κατά γής πάνω στήν 
πράσινη χλόη, μέ τούς άριθμούς καμωμένους μέ λουλούδια. Οί μετάλλινοι δείχτες 
κινούνται άπο μηχανισμό κρυμμένο σ’ ένα μικρό ομοίωμα σπιτιού, πού είναι στημένο 
στο κεφάλι τού ρολογιού. Κι’ όταν οί δείχτες συμπληρώσουν τή διαδρομή τους πάνω 
στούς λουλουδένιους δροσερούς άριθμούς καί φτάσουν νά δείξουν μεσημέρι, κάτι 
ομοιώματα νάνων χτυπούν χαρούμενα τά καμπανάκια, πού είναι κρεμασμένα στο 
σπιτάκι.

Μά τό παιγνίδι αύτό επαναλαμβάνεται σέ μικρότερο βαθμό άπειρες φορές σ’ 
ολα τά σπίτια, όπου υπάρχουν ρολόγια μέ κούκους ή ρολόγια μέ μουσική, μέ καμπα
νάκια ή έλαφρά μενουέτα. ’Από πολλές γενεές, οί άνθρωποι έδώ έχουν συμφιλιωθή 
μέ τό χρόνο, μέ τό χαρούμενο αύτό παιγνίδι.
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*
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Εισαγωγή.
Ζοϋμε εις μίαν άνήσυχον καί μεταβατικήν εποχήν, κατά τήν οποίαν γίνονται 

τόσον ραγδαϊαι μεταβολαί είς τον κόσμον. Παριστάμεθα θεαταί μιας καταπληκτικής 
άναπτύξεως τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος είς τό πεδίον τής Επιστήμης, ή οποία διαρ
κώς καί περισσότερον έπεκτείνει τούς κλάδους της, ώς ένα τεραστίων διαστάσεων 
δένδρον.

Ταύτοχρόνως όμως παρατηροϋμεν τούς παλαιούς θεσμούς τής Κοινωνίας να 
κλονίζωνται έκ θεμελίων...’Εμπρός είς ένα φοβερόν βάραθρον προς τό όποιον βαδίζει 
ή άνθρωπότης, βλέπομεν να ύψώνεται σαν ένα ύπερύψηλο βουνό ή σύγχρονος θεά, 
ή ’Επιστήμη.

Τό διπλοΰν τοΰτο όραμα, τής ’Επιστήμης, άφ’ ένός ή όποια διαρκώς άναπτύσ- 
σεται καί έπεκτείνεται καί τής Κοινωνίας άφ’ έτέρου, ή οποία διαρκώς κατέρχεται 
προς τό βάραθρον τής καταστροφής, οφείλει να έπισύρη τήν προσοχήν καί τό ενδια
φέρον κάθε άνθρώπου, ιδιαιτέρως δέ τούς συνειδητούς Χριστιανούς.

’Ά ς άτενίσωμεν έν πρώτοις τό ύπερύψηλον αύτό βουνό, τήν έπιστήμην, τήν τε- 
ραστίαν αυτήν δύναμιν διά τήν οποίαν τόσον καυχαται ό σύγχρονος άνθρωπος.

I. Ή Επιστήμη.
Δι’ εκείνους πού δεν είναι μεμυημένοι είς τά μυστικά τής έπιστήμης, αυτή 

γίνεται γνωστή μόνον άπό τάς έξωτερικάς της εκδηλώσεις, άπό τάς μηχανάς, τά 
αεροπλάνα, τό ραδιόφωνον, τήν τηλεόρασιν, κινηματογράφον κλπ. Διά τούς πολλούς, 
ή ’Επιστήμη άποτελεϊ τήν πλήρη καί άπόλυτον γνώσιν τών πραγμάτων, ήτις θά 
όδηγήση είς τον χρυσοϋν αιώνα τής άνθρωπότητος.

’Αλλά δι’ εκείνους οί όποιοι είναι μεμυημένοι είς τά μυστικά της, είναι 
αΰτη κάτι τό πολύ διάφορον. Είναι ή άναζήτησις τής σχέσεως μεταξύ τών φαινο
μένων, ό προσδιορισμός αύτών καί ή σύνδεσίς των δι’ ένός νόμου. Λόγω δέ τής 
πειραματικής μεθόδου τήν οποίαν υίοθέτησεν ή ’Επιστήμη, μέ οδηγόν τήν πείραν 
καί τον έλεγχον, επέτυχε μέν σπουδαιότατα άποτελέσματα, άλλά δεν κατώρθωσε 
ν' άποβή ή μοναδική καί άπόλυτος γνώσις τών πραγμάτων, πολύ δέ περισσότερον 
να βελτιώση καί νά ήθικοποιήση τον άνθρωπον, όπως άλλοτε έπιστεύετο. Διά τών 
τύπων τών μαθηματικών πού χρησιμοποιεί, έπιζητεΐ νά συλλάβη όλην τήν πραγμα
τικότητα πού υπάρχει μέσα είς τήν φύσιν τών πραγμάτων, ή όποια συνίσταται είς 
τήν σχέσιν τών φαινομένων μεταξύ των. Αύτοπεριορίζεται λοιπόν καί ώς προς τήν 
έκτασιν καί ώς προς τό βάθος τής πραγματικότητος ή ’Επιστήμη, διότι σ υ λ λ α μ 
β ά ν ε ι  μ ό ν ο ν  μ ε ρ ι κ ή ν  ε ι κ ό ν α  τ ώ ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  καί ταύτην



4606 Δημητρίου Μαγκριώτη

μάλιστα κατά τρόπον υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό ν ,  καθόσον παρεμβαίνει ό άνθρώπινος 
παράγων.

Διά νά γίνη νοητόν τοϋτο ας φέρωμεν εν παράδειγμα :
Έάν θελήσωμεν νά δεχθώμεν δτι ένα επιστημονικόν γεγονός ύφίσταται άντι- 

κειμενικώς, ύποπίπτομεν εις τό ίδιο σφάλμα εις τό όποιον υποπίπτει καί ό λαμβάνων 
εν τηλεγράφημα, δταν νομίζη δτι ή γραφή τοϋ τηλεγραφήματος είναι του άποστολέως 
καί άγνοεΐ τό μεσολαβούν πρόσωπον του τηλεγραφητοϋ.

'Όπως λέει καί ό μεγάλος άστρονόμος Έ  ν τ ι γ  κ τ ο ν, τό κάθε τι πού πα
ρουσιάζεται εις τήν γνώσίν μας ως ’Επιστήμη παραμορφώνεται μέ τήν μεσολάβησιν 
των αισθητηρίων μας οργάνων. Διά τοϋτο καί ή Επιστήμη δεν κατορθώνει νά συλ- 
λάβη τήν άντικειμενικήν πραγματικότητα. "Οταν δέ άντιμετωπίζη τάς σχέσεις 
μεταξύ των γεγονότων ζητεί πρώτον μέν νά τάς διαπιστώση, έπειτα δέ νά τάς έρμη- 
νεύση. ’Αλλά ή ερμηνεία, δηλαδή ή έξήγησις των σχέσεων των φαινομένων περιέχει 
πολλούς άνθρωπίνους συλλογισμούς, πολλήν πίστιν, δηλαδή εμπιστοσύνην εις -την 
συνέχειαν των φαινομένων, εις τήν άρμονίαν καί τήν άλυσσον πού τά συνδέει, ήτοι 
πολλήν έμπιστοσύνην εις τήν τάξιν της φύσεως, πράγμα τό όποιον σήμερον άμφισβη- 
τεϊται δι’ ώρισμένην περιοχήν, τήν «άτομικήν», τήν καλουμένην τοϋ «μικροκόσμου». 
"Οπως θά έξηγήσωμεν εις άλλο σημεΐον τής διαλέξεώς μας, σήμερον υποστηρίζεται 
άπό μεγάλους έπιστήμονας δτι καμμία έπιστημονική αρχή δεν είναι άπαραβίαστος 
καί άμετάβλητος καί δτι δεν ύπάρχει καμμία έπιστημονική αλήθεια οριστική εις δ,τι 
αφορά τό Σύμπαν καί δτι δλαι αί ύποθέσεις καί άλήθειαι της ’Επιστήμης είναι πρό
σω ριναί.

'Η άποψις λοιπόν δτι ή ’Επιστήμη άποτελεΐ τήν θετικήν καί άπόλυτον γνώσιν 
των πραγμάτων δεν υποστηρίζεται πλέον σήμερον, αλλά θεωρείται αΰτη μάλλον ώς 
μέθοδος ταξινομήσεως καί συσχετίσεως των φαινομένων.

'Ως έκ τούτου οί πραγματικοί έπιστήμονες δεν ύποστηρίζουν πλέον δτι ή ’Ε
πιστήμη κατέχει δλας τάς μορφάς της γνώσεως καί δλην τήν ’Αλήθειαν, άλλ’ ώς λέγει 
ένας διάσημος καί παγκοσμίου φήμης ’Επιστήμων, ό ’Αστρονόμος Σερ Τζαίημς Τζήνς, 
ή ’Επιστήμη είναι ά σ θ ε ν ή ς  λ ά μ ψ ι ς  φ ω τ ό ς ,  ανεπαρκής διά πλήρη γνώσιν.

Πάντως είναι γεγονός άναμφισβήτητον καί ούδείς σκέπτεται νά τό άρνηθή 
δτι ή ’Επιστήμη έκαμεν θαυμασίας άνακαλύψεις καί εφευρέσεις, τόσον εις τον τομέα 
τοϋ ηλεκτρισμού, δσον καί εις τον τομέα τοϋ άτόμου καί της άτομικής ένεργείας, δσον 
καί άλλαχοϋ. Μέ τάς τελευταίας άνακαλύψεις της επί τοϋ άτόμου διεπιστώθη τοϋτο 
τό ουσιώδες, δτι ή λεγομένη αδρανής υλη περιλαμβάνει κέντρα κινήσεως καί ένεργείας 
εις άσύλληπτον βαθμόν διά τό άνθρώπινον λογικόν, επίσης διεπιστώθη δτι ή υλη 
φθείρεται καί δέν είναι αίωνία, ώς άλλοτε έπιστεύετο καί έδιδάσκετο ύπό τών υλι
στών.

Είναι επίσης γεγονός, δτι χάρις εις τήν ’Επιστήμην ό άνθρωπος έδιδάχθη νά 
γνωρίση καλύτερον τήν φύσιν. "Εμαθε πώς νά κυριαρχήση επί τών δυνάμεών της. 
Μέ τάς άνακαλύψεις της κατεπολεμήθησαν πολλαί άσθένειαι, αί άποστάσεις έξουδε- 
τερώθησαν, ώρισμέναι δέ έκ τών άνακαλύψεών της, ώς ό κινηματογράφος, τό ραδιό- 
φωνον καί ή τηλεόρασις έξηφάνισαν τά έμπόδια πού ύπηρχον άλλοτε,ώστε σήμερον καί 
ό πτωχότερος άκόμη άνθρωπος νά είναι εις θέσιν νά γνωρίση τά θαυμάσια τής φύσεως, 
νά μανθάνη εύχερώς τί γίνεται εις δλον τον κόσμον, άλλά συγχρόνως έδιδάχθη 
καί τάς φαυλότητας τοϋ κόσμου.

’Εκ παραλλήλου δέ χάρις εις τήν ’Επιστήμην καί τά δπλα έγιναν κατα- 
στρεπτικώτερα καί φονικώτερα.

II. Ή ανθρώπινη κοινωνία.
’Αλλά, ένώ άφ’ ένός βλέπομεν τήν ’Επιστήμην νά άναπτύσσεται διαρκώς καί 

περισσότερον καί νά προχωρή μέ βήματα γίγαντος, άφ’ έτέρου δμως μ’ έκπληξιν
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και μέ δέος παρατηροϋμεν τον σύγχρονον άνθρωπον καί τήν σύγχρονον Κοινωνίαν νά 
όπισθοχωρή εις τον δρόμον τοϋ ήθικοΰ-καλοΰ καί νά κατέρχεται προς τό βάραθρον 
της καταστροφής της.

Καί προβάλλει τό άμείλικτον ερώτημα :
—Διατί αρά γε νά μή συμβαδίζη ή πρόοδος της γνώσεως τήν όποιαν εκπροσωπεί 

ή Επιστήμη μέ την ηθικήν πρόοδον ; Διατί μετά τάς τόσας κατακτήσεις της ’Επι
στήμης, ή άνθρωπίνη Κοινωνία νά είναι τόσον πολύ καθυστερημένη πνευματικώς και 
ήθικώς ; Διατί εις τον αιώνα τοϋ έξηλεκτρισμοΰ καί τοϋ άτόμου, κατά τον όποιον 
θά επρεπεν ή άνθρωπότης νά ζή άνέτως καί νά έχη εύρει τον χρυσοΰν της αιώνα, όπως 
έπιστεύετο, νά ύπάρχη τόση δυστυχία, τόση κακία καί άθλιότης, τόσος πόνος καί δά
κρυα ; Ποΰ οφείλεται ή φοβερά αύτή άντίφασις μεταξύ άφ’ ενός τής καταπληκτικής 
γνώσεως πού ύπάρχει χάρις εις τήν ’Επιστήμην, τής καταπληκτικής δυνατότητος 
εύζωΐας πού θά ήδύνατο νά ύπάρχη καί άφ’ έτέρου τής φοβέρας ήθικής καταπτώσεως, 
άθλιότητος καί δυστυχίας ;

Ή  βασική παρατήρησις εις τ ’ ανωτέρω είναι ότι είς ό λ α ς τ ά ς  ά ν α κ α- 
λ ύ ψ ε ι ς  τ ή ς  ’Ε π ι σ τ ή μ η ς  πού προανεφέραμεν δ εν  υ π ά ρ χ ε ι  τ ί π ο τ ε ,  
π ο ύ  α ύ τ ό  κ α θ ’ έ α υ τ ό  ν ά  έ ξ υ  ψ ώ ν η  τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  ή θ ι 
κ ώ ς  κ α ί  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ς ,  ν ά  τ ο ν  κ ά μ ν η  δ η λ α δ ή  κ α λ ύ τ ε ρ ο ν ,  
ή θ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  κ α ί  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν ,  τίποτε πού νά τον βοηθή 
ώστε ν’ άγαπα τούς συνανθρώπους του, νά τούς υπηρέτη καί μάλιστα μέχρις αύτο- 
θυσίας. Συμβαίνει δέ τοΰτο, άπλούστατα, διότι ό π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς  τ ή ς  ’Ε π ι 
σ τ ή μ η ς  ε ί ν α ι  ή ά ν ά π τ υ ξ ι ς  τ ή ς  δ ι ά ν ο  ί α ς  καί  ή κ α θ υ π ό- 
τ α ξ ι ς  τ ώ ν  φ υ σ ι κ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν , ό χ ι  δέ  κ α ί  ή μ ε τ α β ο λ ή  
τ ή ς  κ α ρ δ ί α ς .

'Ως έκ τούτου παρ’ δλας τάς θαυμασίας πράγματι κατακτήσεις τής ’Επιστήμης 
εις τον τομέα τών ύλικών δυνάμεων, βλέπομεν νά πλεονάζουν αί άδικίαι, ή δυστυχία, 
ή άθλιότης, ό πόνος, ή πείνα καί ή κακία ύφ’ όλας της τάς μορφάς. Δι’ όλους εκείνους 
πού δέν έρευνοΰν βαθύτερα, πού δέν έχουν έγκύψει ώστε νά γνωρίσουν τό μυστικόν 
τής ήθικής καταπτώσεως τοϋ συγχρόνου άνθρώπου, ό τεχνικός μας πολιτισμός άπο- 
τελεϊ τό μεγαλύτερον αίνιγμα. Έπερίμεναν ότι αί μεγάλαι αύταί άνακαλύψεις τής. 
’Επιστήμης θά έφερναν τον χρυσοΰν αιώνα τής εύτυχίας τοϋ άνθρώπου. Οί όρθολο- 
γισταί, όπως ό Ρενάν, ό Βολταΐρος, ό Ταίν καί άλλοι, διεκήρυτταν στεντορείως ότι 
μέ τήν πρόοδον τής ’Επιστήμης καί τήν τεραστίαν αΰξησιν τής γνώσεως, ό άνθρωπος 
θά έγίνετο παντογνώστης, καλός, ήθικός, εύτυχής...

Είς τήν πραγματικότητα όμως διαπιστώνεται ότι συμβαίνει άκριβώς τό άντί- 
θετον. Άπεδείχθη έκ τών πραγμάτων ότι ή πρόοδος τοϋ τεχνικοϋ πολιτισμοΰ, εάν 
δέν συμβαδίζη καί μέ τήν ήθικήν καί πνευματικήν πρόοδον τοϋ άνθρώπου έπαυξάνει 
τήν έ'παρσιν καί τον έγωϊσμόν, προκαλεΐ νέας ύλικάς άνάγκας καί δημιουργεί τον 
εκνευρισμόν, τήν άσυνεννοησίαν,τήνάγωνίαν, τον άλληλοσπαραγμόν. Κ αίδιάνάπει- 
σθώμεν περί τούτου άρκεΐ νά ρίψωμεν έν βλέμμα είς τάς έφημερίδας καί τριγύρω μας.

Άπεδείχθη λοιπόν διά μίαν φοράν άκόμη μετά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον, ότι 
ή ’Επιστήμη δέν έχει τήν δυνατότητα νά κάμη τον άνθρωπον καλύτερον, ήθικώτερον 
καί εύτυχέστερον, διότι ώς είπομεν τοΰτο έκφεύγει άπό τήν άρμοδιότητά της, είναι 
ξένον πρός τήν άποστολήν της.

Καί όπως είπαμε προ ολίγου, σκοπός τής ’Επιστήμης είναι ν’ άναπτύξη τον 
νοΰν καί νά καθυποτάξη τάς φυσικάς δυνάμεις, οχι δέ ή μεταβολή καί άνακαίνισις τής 
καρδίας έκ τής οποίας προέρχονται αί έπιθυμίαι καί αί εκβάσεις τής ζωής.

Μέ όσα λέγομεν, ώς καί προηγουμένως έτονίσαμεν, δέν θέλομεν διόλου ν’ άμ- 
φισβητήσωμεν ότι αί έφευρέσεις καί αί άνακαλύψεις αύταί καθ’ έαυταί, άντικειμε- 
νικώς έξεταζόμεναι, είναι κάτι τό θαυμάσιον καί ότι καλώς χρησιμοποιούμεναι γ ί-
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νονται εύεργετικαι διά τον άνθρωπον. Αί συνέπειαί των δμως, οχι τόσον αί ύλικαί, 
άλλα κυρίως αί ήθικαί καί πνευματικά', κατέστησαν τραγικαί διά τον άνθρωπον, διό
τ ι δεν διεπαιδαγωγήθη ούτος ψυχικώς καί ηθικώς ώστε νά κάμη την πρέπουσαν 
χρήσιν αύτών.

'Ο σύγχρονος άνθρωπος καί ιδία των μεγαλουπόλεων, έν τώ μέσω των παντο
ειδών θορύβων τής συγχρόνου ζωής, μέ τό ραδιόφωνου, τό αύτοκίνητον καί έν γένει 
μέ την πυρετώδη ζωήν πού κάμνει έν τώ μέσω τής άδιακόπου έναλλαγής τών παρα
στάσεων, ώς έπί παραδείγματι μέ τον κινηματογράφον καί τήν πολυτάραχου κι’ 
έκνευριστικήν ζωήν πού ζή, δεν κατορθώνει νά συγκεντρωθή, ούτε καί νά κυττάξη 
εις το βάθος τοϋ έαυτοϋ του. Καί κατά συνέπειαν δεν δύναται νά ίδή τάς άνάγκας τής 
ψυχής του διά νά τάς ίκανοποιήση. Κατήντησε νά θεωρείται σήμερον μεγάλο δράμα 
το νά μένη κανείς μόνος μέ τον εαυτόν του διά νά κάμνη περισυλλογήν τών πνευματι
κών καί τών ψυχικών του δυνάμεων, διά νά συζητήση μέ τον έαυτόν του.

Έ ξ άλλου, ό σύγχρονος άνθρωπος μέ τον τεχνικόν του πολιτισμόν έχασε καί 
αυτό άκόμη τό αίσθημα τής αληθινής χαράς, έχασε τό πραγματικόν νόημα τής ζωής. 
Δέν συλλαμβάνει πλέον τήν ζωήν χωρίς τά υλικά άγαθά πού βλέπει ν’ άπολαμβά- 
νουν ο'ι γείτονές του, οί πλουσιώτεροί του, καί πάσχει ψυχικώς καί ήθικώς δταν δέν 
είναι εις θέσιν νά τ ’ άποκτήση καθ’ οίονδήποτε θεμιτόν ή άθέμιτον τρόπον, έξ οδ 
ό φθόνος, τά μίση, ό θανάσιμος ανταγωνισμός καί τά έγκλήματα...

'Ο σημερινός άνθρωπος έπιδιώκει τήν άμεσον άπόλαυσιν, τό ευκολον καί πολ- 
λάκις άνομον κέρδος, άναζητεί τήν θορυβώδη κοσμικήν ζωήν, προσπαθεί νά μιμηθή 
έκεϊνον πού άπολαμβάνει τά περισσότερα καί καλύτερα υλικά άγαθά, καί έν γένει 
μέ κάθε τρόπον έπιζητεΐ νά φύγη έξω άπό τον έαυτόν του. Καί τό άποτέλεσμα είναι 
νά μένη ώς έπί τό πλεΐστον ό σύγχρονος άνθρωπος άνικανοποίητος, νά αισθάνεται 
μέσα του τό κενόν, νά ζητή διαρκώς κάτι τό νέον, κάτι πού νά χορτάση τήν άχόρταγον 
ψυχήν του, καί τούτο διότι στερείται τήν μοναδικήν έκείνην πνευματικήν τροφήν, 
ή οποία μόνη δύναται νά τον ύπερικανοποιήση ψυχικώς.

'Ο διάσημος βιολόγος Άλέξης Καρρέλ εις τό περίφημον βιβλίον του α"Ε ν 
ά γ ν ω σ τ ο ν  δ ν ,  ό ά ν θ ρ ω π ο ς »  λέγει μεταξύ άλλων τά έξής έπιγραμματικά 
έν σχέσει μέ τά άποτελέσματα τού τεχνικού πολιτισμού καί τής ’Επιστήμης.

«Τό περιβάλλον τό όποιον έδημιουργήσαμεν εις τήν έποχήν μας δέν ευνοεί 
διόλου τήν γνωριμίαν τού εαυτού μας. "Εγινε καθαρώς μηχανικόν. Κάθε τι πού περι
στοιχίζει σήμερον τούς άνθρώπους είναι ή έκφρασις τής μεγάλης άναπτύξεως τών 
έπιστημών, τής άψύχου ύλης. Κάθε τι πού χρειάζεται δύναμιν καί άσκησιν, δπως ή 
ηθική καί ή θρησκεία, άπερρίφθη ώς ένοχλητικόν.

Τό άποτέλεσμα είναι δτι καί τό διανοητικόν άκόμη έπίπεδον τών ίθυνουσών 
τάξεων έχει καταπέσει. 'Ο μ ο ν τ έ ρ ν ο ς  π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  δ έ ν  μ ά ς  άρ 
μ ο ζ ε  ι. ’Οφείλεται εις τήν ιδιοτροπίαν τών έπιστημονικών άντιλήψεων, τών ορέ
ξεων τών άνθρώπων, τών θεωριών των καί τών πόθων των. 'Η ’Ε π ι σ τ ή μ η  δ έ ν  
έ ν ε π ν ε ύ σ θ η  ά π ό  τ ο ν  π ό θ ο ν  τ ή ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ω ς  τ ώ ν  άν-  
θ ρ ω π ί ν ω ν  ο ν τ ω ν .  Έδημιουργήθη ένας πολιτισμός, ό όποιος καίτοι άφιερω- 
μένος εις τον άνθρωπον άρμόζει μάλλον εις τήν κακογραφίαν του».

’Εάν ρίψωμεν δ’ έξ άλλου έν βλέμμα γύρω μας θά ίδοΰμε δλους τούς λαούς τής 
άνθρωπότητος καί τούς μάλλον πεπολιτισμένους, ώπλισμένους μέ τά φονικώτερα 
δπλα, τά καταστρεπτικώτερα τεχνικά μέσα, τά όποια τούς έμπρομήθευσαν αί νεώ- 
τεραι άνακαλύψεις τής ’Επιστήμης.

Δικαίως λοιπόν εις έν ’Επιστημονικόν Συνέδριον έλέχθη δτι «έχει τρομεράν 
εύθύνην ή .’Επιστήμη ή οποία φορτώνει τήν άνθρωπότητα μέ αυξουσαν διαρκώς δύ- 
ναμιν, ή οποία δμως δέν χρησιμοποιείται διά πνευματικούς σκοπούς».

"Ενας δέ μεγάλος σύγχρονος έπιστήμων, ό Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς  ν τ έ  Μπ ρ ο κ λ ή ,  
ό όποιος έλαβε καί τό Βραβεΐον Νόμπελ τής Φυσικής διά τάς άνακαλύψεις του έπί 
τού Φωτός, γράφει τά έξής είς τό έργον του «"Υλη καί φώς».
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« ’Αναπόφευκτος και λυπηρά συνέπεια της προόδου της έφηρμοσμένης ’Επι
στήμης είναι ή αΰξησις τής δυνάμεως της καταστροφής.

'Η άνθρωπότης τής έποχής μας μέ τα μέσα τής καταστροφής τα όποια δια
θέτει, ομοιάζει μέ ενα παιδάκι πού κρατεί εις τά χέρια του ενα γεμάτο περίστροφο, 
χωρίς ν’ άντιλαμβάνεται τον κίνδυνον πού διατρέχει όταν το χειρίζεται».

III. ‘Η θρησκεία.
Έ ξ όσων λοιπόν έν συντομία είπομεν μέχρι τοϋδε, βλέπομεν ότι αί ανακαλύψεις 

καί αί έφαρμογαί τής ’Επιστήμης, δεν ωφέλησαν τον άνθρωπον ήθικώς, οΰτε καί τον 
έ'καμαν καλύτερον, ήθικώτερον καί εύτυχέστερον. Καί τούτο είναι εύνόητον, διότι 
ή άρμοδιότης αύτή δεν άνήκει εις τήν ’Επιστήμην, άλλ’ εις την Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν  
Θ ρ η σ κ ε ί α ν .

Τ ί  ε ί ν α ι  θ ρ η σ κ ε ί α ;  Είναι ή σχέσις καί συνάφεια τού άνθρώπου μετά 
τού ύπερτάτου οντος, τοϋ Θεοϋ.

Προς την σχέσιν καί συνάφειαν ταύτην μετά τοϋ Θεοϋ, φέρεται ό άνθρωπος 
έξ ανάγκης εσωτερικής καί εξωτερικής, έκ τής άνάγκης τής έξαρτήσεώς του έξ ένός 
ύπερτάτου όντος.

Ή  ψυχή τοϋ άνθρώπου διαρκώς ελκεται προς τον Θεόν ύπό μιας μυστικής καί 
αοράτου ήθικής άνάγκης, όπως τό βρέφος έκ μιας έμφύτου ορμής προς την άγκάλην 
τής μητρός του. Καί τοΰτο διότι ή άρχή τής ύπάρξεώς του, ό σκοπός καί τό τέλος 
αύτοϋ είναι Αύτός ό Θεός. Ή  ιστορία άποτελεΐ τήν άψευδή άπόδειξιν τής άληθείας 
αύτής, διότι ούδείς λαός υπήρξε ποτέ έπί τής γής χωρίς βωμούς, χωρίς Θεόν.

Ή  πίστις προς τον Θεόν είναι είδος καθολικού ένστικτου. Ή  άναγκαιότης τοϋ 
θρησκευτικού καθήκοντος εις τήν ζωήν τοϋ άνθρώπου είναι μία πραγματικότης αναμ
φισβήτητος. Τό νά θρησκεύη ό άνθρωπος είναι κάτι τό άναποσπάστως συνδεδεμένον 
μέ τήν ζωήν του.

'Όταν δέ λέγωμεν θρησκείαν, έννοοϋμεν κυρίως τήν λατρείαν τοϋ άνθρώπου 
προς τον Θεόν. Λατρεία χωρίς τον Θεόν είναι κάτι τό άκατανόητον.

'Η άνάγκη τής θρησκευτικής ζωής έμφανίζεται εις τον άνθρωπον ώς πόθος 
ιερός, όστις ικανοποιείται διά τής υποταγής αύτοϋ εις τον ’Ηθικόν νόμον καί έκδηλοΰ- 
ται μέ έμπρακτον ήθικήν ζωήν. /

Μετά τάς γενικάς αύτάς παρατηρήσεις ας ίδωμεν τ ί  ε ί ν α ι  ε ί δ ι κ ώ τ ε -  
ρ ο ν  ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  θ ρ η σ κ ε ί α .

Αΰτη είναι τό σύνολον των άληθειών περί Θεοϋ, περί ψυχής, περί μελλούσης 
ζωής, αί όποΐαι έδόθησαν εις τήν άνθρωπον δι’ Άποκαλύψεως. Αυτή δέ έδόθη άτε- 
λέστερον μέν διά των προφητών, τελειότατα δέ διά τοϋ ένανθρωπήσαντος Υίοΰ καί 
Λόγου τοϋ Θεοϋ, τοϋ Ίησοΰ Χριστού καί διά τών ’Αποστόλων Αύτοϋ.

Δέν θά έπεκταθώμεν εις τά τής ένανθρωπήσεως καί τής διδασκαλίας τοϋ 
Θεανθρώπου, διότι έκφεύγει τοΰτο άπό τά όρια τής παρούσης διαλέξεως.

Τούτο μόνον θά σημειώσωμεν, ότι ή ένανθρώπησις τής θεότητος έπροφητεύ- 
θη διά μακράς σειράς προφητειών καί αποτελεί θείαν συγκατάβασιν ή οποία κατα
πλήσσει τήν άνθρωπίνην διάνοιαν καί μαρτυρεί τήν άπειρον άγάπην τοϋ Θεοϋ προς 
ήμάς, τά δημιουργήματά του.

Ό  Χριστός μάς άπεκάλυψε τά σχέδια τού Θεού διά τον άνθρωπον, καί ή διδα
σκαλία Του μάς δίδει πραγματικάς κατευθύνσεις καί έπιλύει όλα τά προβλήματά 
μας. Τό κατ’ έξοχήν όμως έργο,ν Του ήτο όχι μόνον νά ζήση ώς τέλειον ύπόδειγμα 
ζωής αρεστής εις τον Θεόν, όχι μόνον νά μάς δώση τον ’Ηθικόν νόμον, άλλά 
να προσφέρη τήν ζωήν Του ώς Θυσίαν έπί τοϋ σταυρού, ώς αντικαταστάτης ημών 
τών άμαρτωλών άνθρώπων καί νά ίκανοποιήση διά τοϋ Λυτρωτικού θανάτου Του 
την Θείαν Δικαιοσύνην, ώστε νά μήν άπολεσθή πάς ό πιστεύων εις Αύτόν άλλά νά 
έχη ζωήν αιώνιον. (Εύαγγέλιον Τωάννου, κεφ. γ ' 15, 16).
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'Η πίστις είς τον Χριστόν σώζει τον άνθρωπον καί είναι δύναμις ζωοποιός. 
Μόνον λοιπόν ή πίστις εις τον Χριστόν ώς Λυτρωτήν τοϋ κόσμου, άλλα καί ώς άτο- 
μικόν έκάστου Σωτήρα, είναι δυνατόν να μεταβάλη τήν καρδίαν, να τήν άναγεννήση, 
νά τής δώση νέους πόθους, νέας βλέψεις, νέας σκέψεις (Εύαγγέλ. ’Ιωάν. κεφ. γ ' 3 ) . 
Δ ιά  νά  γ ί ν η ό θ ε ν  ό ά ν θ ρ ω π ο ς  κ α λ ύ τ ε ρ ο ς  κ α ί  ή θ ι κ ώ τ ε -  
ρ ο ς  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  κ ά τ ι  π ο λ ύ  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν  ά π ό  τ ή ν  Ε π ι 
σ τ ή μ η ν ,  δη λ. ά π ό  τ ή ν  γ ν ώ σ ι ν  κ α ί  τ ή ν  ι δ ί α ν  τ ο υ  θ έ λ η -  
σ ι ν .  Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  δ ύ ν α μ ι ς  υ π ε ρ φ υ σ ι κ ή ,  ή ό π ο ι α  θ ά  κ ί ν η σ η  
τ ή ν  θ έ λ η σ ί ν  τ ο υ  ν ά  π ρ ά ξ η  τ ό  κ α λ ό ν  καί όταν άκόμη είναι άντίθε- 
τον προς τα συμφέροντά του. Χρειάζεται πράγματι δύναμις υπερφυσική, ν’ άγαπάς. 
καί νά θυσιάζεσαι διά τούς άλλους καί μάλιστα διά πρόσωπα άγνωστα προς σέ, πολύ 
δέ περισσότερον διά πρόσωπα έχθρικώς διακείμενα προς σέ. Αύτή δέ ή υπερφυσική 
δύναμις παρέχεται μόνον διά πίστεως καί πηγάζει άπό τήν πηγήν τής Ζωής καί τής 
Δυνάμεως άπό τον Λυτρωτήν μας Χριστόν.

ΙΥ. Ένδεχόμεναι αντιρρήσεις κατά της πίστεως καί άπάντησις εις 
αύτάς.

’Αλλά, ίσως τινές νά έχουν άντιρρήσεις εις 6σα ειπομεν προ ολίγου, είτε διότι 
νομίζουν δτι ή πίστις εις τον Θεόν καί τον Χριστόν δεν συμβιβάζεται μέ τό λογικόν» 
είτε διότι νομίζουν ότι ή ’Επιστήμη άντιτίθεται προς τήν θρησκείαν ή διότι νομίζουν 
ότι εις τον 20όν αιώνα, δηλαδή εις τον αιώνα τών καταπληκτικών άνακαλύψεων έπ ΐ 
τοΰ ήλεκτρισμοΰ καί τής διασπάσεως τοΰ άτόμου, είναι άσυμβίβαστος ή πίστις προς 
αύτά τά όποια διδάσκει ή Χριστιανική Θρησκεία, τά όποια μάλιστα μερικοί τά 
θεωρούν άναχρονιστικά καί φαντασιώδη.

Καίτοι τό θέμα είναι εύρύτατον καί θά εϊχομεν πολλά νά εΐπωμεν εις άπάντη- 
σιν τών τυχόν άντιρρήσεων τούτων, πού θά άπαιτοϋσαν χρόνον μιας ή καί περισσοτέ
ρων διαλέξεων, έν τούτοις θά περιορισθώμεν μόνον είς ολίγα τινά : Π ρ ώ τ ο ν »  
παρατηροΰμεν ότι ή θρησκευτική πίστις, καί όταν όμιλώμεν περί πίστεως έννοοϋμεν 
τήν Χριστιανικήν πίστιν, δεν είναι οΰτε αυθαίρετος ούτε καί παράλογος. Ή  πίστις 
ή Χριστιανική έχει τούς λόγους της καί τά θεμέλιά της καί όπως λέγει ό Πασκάλ 
ή πίστις δεν άντιτίθεται εις τον Λόγον, άλλ’ είναι ύπέρ τον Λόγον, ή δέ καρδία έχει, 
τούς λόγους της τούς όποιους τό λογικόν άγνοεΐ. Βασίζεται δέ κυρίως ή πίστις είς 
τήν έμφυτον τάσιν πού υπάρχει είς τον άνθρωπον νά άποζητή τον Δημιουργόν του διά 
νά συνδεθή μαζί του πνευματικώς. Δέν υπάρχει λαός όσονδήποτε πρωτόγονος, είς 
τό,ν όποιον νά μήν ύπάρχη ή πίστις είς Ιν άνώτερον όν, λέγουν οί άνθρωπολόγοι. 
Βασίζεται δέ έπίσης ή πίστις ή Χριστιανική είς τον άψευδή Λόγον τοϋ Θεοΰ πού περιέ- 
χεται είς τήν 'Αγίαν Γ ραφήν. ’Αλλά βασίζεται έπίσης καί είς τον άτομικόν πειραματι
σμόν. «Έ κ τοϋ καρποΰ γνώσεσθε τό δένδρον», είπεν ό Χριστός. "Οταν ό άλκοολικός 
ή ό βυθισμένος είς τον βοΰρκον τής διαφθοράς πιστεύσουν είλικρινώς μέ μετάνοιαν 
καί συντριβήν είς τον Σωτήρα Χριστόν, μεταβάλλονται ριζικώς καί παύουν νά 
είναι έκεϊνοι οί όποιοι ήσαν. Δέν άποτελεϊ τοΰτο πειραματικήν άπόδειξιν τής Χριστια
νικής άληθείας ; Έ ξ άλλου ή πίστις ή θρησκευτική δέν άντιτίθεται είς τό λογικόν, 
άλλά είς τον οφθαλμόν.

Δέν πρέπει δέ έπίσης νά μάς διαφεύγη τοϋτο τό ούσιώδες, ότι τήν π ί σ τ ι ν  
τ ή ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί  κ α ί  α ύ τ ή  ά κ ό μ η  ή ’ Ε π ι σ τ  ή μ η. Καί αύτή 
ή θετικωτέρα ’Επιστήμη, ή Μαθηματική, τήν χρησιμοποιεί καί βασίζεται έπί τής 
πίστεως, διότι τά «αιτήματα» καί τά «άξιώματα» δέν είναι τίποτε άλλο, παρά προ
τάσεις άνευ άποδείξεως, τάς όποιας διά πίστεως παραδεχόμεθα καί έκ τών υστέρων 
τάς άποδέικνύομεν, όπως συμβαίνει καί μέ τήν διδασκαλίαν τών Γραφών.

’Αλλά μήπως είς δλην μας τήν καθημερινήν ζωήν δέν ζοΰμε διά πίστεως ; 
Τάς γνώσεις πού άποκτώμεν δέν τάς βασίζομεν έπί τής πίστεως ; Τί τό παράδοξον
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λοιπόν, έάν καί τά πράγματα τοϋ Θεοΰ τά άόρατα θά τά γνωρίσωμεν διά πίστεως 
καί κατόπιν θά τά πειραματισθώμεν εις τήν ζωήν μας καί θά ίδωμεν την άλήθειαν ;

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  Καίτοι ή Χριστιανική Θρησκεία δεν έχει καμμίαν άνάγκην άπό 
τήν Επιστήμην διά νά στηριχθή, διότι εχει οδικά, της θεμέλια, τελείως άσχετα της 
Επιστήμης, ούτε δέ έχει άνάγκην καί άπό φιλοσοφικάς θεωρίας διά νά ζήση, άλλά 
μόνον άπό άπλότητα καρδίας καί ταπείνωσιν, ώς έπίσης καί άπό τήν συναίσθησιν 
τοϋ άνθρώπου περί της άδυναμίας καί τής άναξιότητός του έναντι τοϋ Θεοϋ, έν τούτοις 
ή νεωτέρα Επιστήμη κατά ένα τρόπον θαυμαστόν έρχεται κατά τάς τελευταίας δεκαε
τηρίδας ώς σύμμαχος της Χριστιανικής Θρησκείας καί ενισχύει τό θρησκευτικόν 
συναίσθημα.

Θά έρωτήσετε ίσως, πώς συνέβη ή καταπληκτική πράγματι αύτή μεταβολή 
τής Επιστήμης ; Ούκ ολίγον οφείλεται ή μεταστροφή αΰτη εις τάς άπογοητεύσεις 
πού έδοκίμασεν ή ’Επιστήμη κατόπιν τής καταρρεύσεως όλων των παλαιών της 
θεωριών περί όλης, περί φωτός, περί καταγωγής τών οντων καί περί τοϋ άνθρώπου.

'Η βαθυτέρα έρευνα τής Φύσεως καί κυρίως ή μελέτη τών μυστηρίων τοϋ άτό- 
μου καί τής ένεργείας, ή οποία κρύπτεται εντός αύτοΰ, ή έρευνα έπί τών ήλεκτρονίων 
καί φωτονίων, ώς καί τών φαινομένων τοϋ μετασχηματισμού τής όλης εις ένέργειαν, 
καί τής ύποβαθμίσεως τής ένεργείας, κατέρριψαν όλας τάς παλαιάς θεωρίας περί 
ύλης, ότι δηλαδή αΰτη είναι άφθαρτος καί αίωνία.

Διεπιστώθη δέ άπό τάς έρεύνας έπί τής Ήλεκτροδυναμικής, ότι αυτή δεν υπα
κούει εις τούς νόμους τής κλασσικής μηχανής, ότι δηλαδή δέν άκολουθεΐ τάς μηχανι- 
στικάς άρχάς έπί τών οποίων ό υλισμός έστήριξε τό οικοδόμημά του. Τό αύτό συνέβη 
καί μέ τά πορίσματα τής θεωρίας τής σχετικότητος καί τής θεωρίας τών «κβάντα» 
καί μέ τήν Βιολογίαν.

ΤΗλθεν τέλος ή στιγμή πού ή σύγχρονος Φυσική ώμολόγησεν ότι δέν δύναται 
νά προΐδη μετά βεβαιότητος ποία έκ τών προτέρων κατάστασις θά διαδεχθή μίαν 
άλλην, όπως διεκήρυττεν άλλοτε μέ μεγάλην δόσιν αλαζονείας όταν έβασίζετο εις 
τον ν ό μ ο ν  τ ή ς  α ί τ ι ό τ η τ ο ς .  Σήμερον δέ κατέληξεν ή ’Επιστήμη, ότι ή 
αρχή τής αίτιότητος δέν ισχύει δι’ όλα γενικώς τά φαινόμενα, άλλ’ έπικρατεϊ μία 
άλλη άρχή ή λεγομένη τοϋ ά π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ ο υ .  Συμφώνως προς ταύτην, δέν 
είναι δυνατόν έκ τών προτέρων νά προσδιορισθή ποΐαι μεταβολαί θά συμβοϋν εις 
ώρισμένα φαινόμενα, τά λεγόμενα «άτομικά».

’Ιδού λοιπόν ότι ή ’Επιστήμη ήρχισε άπό τινων δεκαετηρίδων νά όμιλή μόνον 
μέ πιθανότητας ή μάλλον μέ άβεβαιότητα, ένώ άλλοτε ώμίλει μέ μεγάλην αύτοπεποί- 
θησιν καί ίσχυρίζετο ότι κατέχει αύτή καί μόνη τήν πλήρη βεβαιότητα δι’ όλα γενικώς 
τά φαινόμενα καί περιεφρόνει τήν θρησκευτικήν πίστιν. Ήναγκάσθη τώρα νά έγκατα- 
λείψη τήν άλαζονείαν τής ήμιμαθείας καί έγινε πολύ μετριόφρων. Δέν καυχάται
όπως άλλοτε ότι είναι παντογνώστης καί ήρχισεν νά όμολογή διά τών κυριωτέρων 
της έκπροσώπων έκεΐνο τό όποιον καί ό σοφώτερος πάντων τών άρχαίων σοφών 
Σωκράτης έλεγεν :

«"Εν γνωρίζω ότι ούδέν γνωρίζω». Πράγματι, διάσημοι σύγχρονοι σοφοί, 
όπως ό ’Αστρονόμος Σ έρ  Τ ζ .  Τ ζ ή ν ς ,  άναγνωρίζουν ότι «ή ’Επιστήμη δέν 
είναι τίποτε άλλο, παρά άσθενής λάμψις φωτός, ανεπαρκής πρός τελείαν γνώσιν». 
"Ενας άλλος διάσημος Φυσικός Επιστήμων, ό Χό π φ ,  ομολογεί ότι «μέ τήν έρευναν 
καί τήν γνώσιν, τό Σόμπαν διαρκώς γίνεται περισσότερον μυστηριώδες» κ.ο. καθεξής.

• Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον, κατέληξεν ή ’Επιστήμη νά άφήνη άρκετόν περι- 
θώριον εις τήν Π ί σ τ ι ν .

Θ’ άναφέρωμεν ένα άκόμη έκ τών διασημοτέρων συγχρόνων Φυσικών, τον 
Μάξ Πλάνκ, διά τον όποιον ό περίφημος ’Αϊνστάιν, έλεγεν, ότι είναι ό μεγαλύ
τερος σύγχρονος Φυσικός. Ούτος βεβαιώνει εις σύγγραμμά του, ότι «ή πρόοδος τής
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Φυσικής μας πλησιάζει όλονέν καί περισσότερον προς μίαν ΐδιάζουσαν ουσίαν, την 
οποίαν δεν δυνάμεθα να γνωρίσωμεν κατά βάθος διά μόνων των αίσθήσεών καί μας 
τρέφει τήν ελπίδα ότι θά ήμπορούσαμεν κάπως νά έμβαθύνωμεν εις τό μυστήριον 
τοϋ Κυβερνώντος Παντοδυνάμου Λόγου, δστις είναι ύπέρ τήν Φύσιν».

’Ήρχισαν λοιπόν οί σύγχρονοι επιστήμονες νά προσγειώνονται καί νά βλέπουν 
μέ άλλο πνεύμα καί μέ νέον φως, τήν ύλην, τήν φύσιν καί τούς Φυσικούς νόμους.

Όπίσω άπό τήν Φύσιν καί τό Σύμπαν διακρίνουν τώρα «Σκέψιν». ’Ιδού 
τί λέγει σχετικώς ό Σερ Τζ. Τζήνς τον όποιον προ ολίγου άνεφέραμεν. «Τό Σύμπαν 
παρουσιάζεται μάλλον ως μία μεγάλη σκέψις, παρά ώς μεγάλη μηχανή. Άρχίζομεν 
νά ύποπτευώμεθα ότι πρέπει μάλλον νά χαιρετώμεν τό Πνεύμα ώς Δημιουργόν καί 
Κυβερνήτην τοϋ Βασιλείου τής όλης».

’Έχει λοιπόν άνοιχθή τώρα διάπλατα ό δρόμος άπό τήν ’Επιστήμην, προς τήν 
ελευθερίαν τής Βουλήσεως καί προς τήν παρέμβασιν τού πνευματικού παράγοντος.

Υ. ‘Υπάρχει άντίθεσις μεταξύ θρησκείας καί επιστήμης;
Καί έρχόμεθα τώρα νά έξετάσωμεν τό ζήτημα άν ύ φ ί σ τ α τ α ι  ά ν τ ί- 

θ ε σ ι ς  μ ε τ α ξ ύ  Θ ρ η σ κ ε ί α ς  κ α ί  ’ Ε π · ι σ τ ή μ η ς . Ο ί  μεγαλύτεροι 
σοφοί τού κόσμου, οί άληθινοί έπιστήμονες τήν άποκρούουν. Θά περιορισθώμεν νά 
σημειώσωμεν τάς γνώμας ολίγων μόνον έπιστημόνων των θετικών έπιστημών.

'Ο μέγας Π α σ τ έ ρ  έλεγενδτι «εις όλην τήν Χριστιανικήν διδασκαλίαν δέν 
βλέπω τίποτε πού νά παραπλανά καί νά βλάπτη τον έπιστήμονα».

'Ο καθηγητής Μ ά ξ Π λ ά ν κ, τον όποιον προ ολίγου άνεφέραμεν, γράφει: 
«'Η  Θρησκεία καί ή Φυσική δέν άποκλείουν, άλλά συμπληρώνουν άλλήλας καί δέν 
είναι τυχαϊον τό γεγονός ότι οί μεγάλοι σοφοί όλων των αιώνων ήσαν συγχρόνως καί 
βαθεΐαι θρησκευτικαί προσωπικότητες».

Ό  Β. Τ ό μ ψ ω ν  έκ των μεγαλυτέρων συγχρόνων Φυσικών τού κόσμου 
γράφει ότι : « 'Η  άληθινή θρησκεία καί ή άληθινή ’Επιστήμη εύρίσκονται μεταξύ των 
εις πλήρη άρμονίαν, καί ότι ή Επιστήμη δέν είναι άντίπαλος άλλά βοηθός τής Θρη
σκείας».

'Ομοιας ομολογίας βασιζομένας εις τά πορίσματα τών ερευνών των κάμνουν 
καί άλλοι μεγάλοι σύγχρονοι έπιστήμονες, ώς οί Βάϊλ, Μάθερ, Κιούρτις, Μίλλικαν, 
Φλέμμιγκ, Μόρισσον, Έντιγκτον καί άλλοι, ώς έπίσης καί έκ τών παλαιοτέρων δια- 
σήμων έπιστημόνων οί ’Αμπέρ, Νεύτων, Μαρκόνι κ.λ.π.

Έ ν σχέσει μέ τό ζήτημα τών σχέσεων Θρησκείας καί ’Επιστήμης, έ'γιναν διά
φοροι έρευναι κατά καιρούς μεταξύ τών ’Επιστημόνων. Μέ μεγίστην συντομίαν θά 
σημειώσωμεν τά πορίσματα τινών έξ αύτών:

Α) Π α λ α ι ό τ ε ρ α ι  έ ρ ε υ ν α ι :
Ώ ς προς τούς έπιστήμονας τού 19ου αίώνος ή ύπό τού Κ ν έ λ λ ε ρ έρευνα, 

ύπό τον τίτλον: «Ό  Χριστιανισμός καί οί άντιπρόσωποι τής νεωτάτης φυσιολογίας».
Έπροτάθησαν δύο ερωτήσεις :
α) Υπάρχει πράγματι άντίφασις μεταξύ επιστημονικής καί θεμελιώδους 

διδασκαλίας τού Χριστιανισμού;
β) Θεωρούν τούς συγχρόνους έπιστήμονας ώς άπιστους καί άρνητάς τοϋ Χρι

στιανισμού;
Άπήντησαν δι’ έπιστολών 181 έπιστήμονες. Οί 48 δέν έπέτρεψαν τήν δη- 

μοσίευσιν τών έπιστολών των. Έ κ τών 133 άπαντήσεων 112 ήσαν θετικαί, 3 άρ- 
νητικαί καί 18 διφορούμεναι, ήτοι πιστεύοντες 84 % , άπιστοι 2 °/0.

Ή  ύπό τού Δ έ ν ν ε ρ  γενομένη έρευνα, ύπό τον τίτλον: «Θρησκευτική 
πεποίθησιξ φυσιοδιφών», ήτις έξεδόθη όκτάκις άπό τού 1896—1908. Έξήτασεν 
τάς πεποιθήσεις διασημοτάτων έπιστημόνων όλων τών αιώνων, 300 τον άριθμόν. 
Διά 38 δέν εύρήκε θετικάς πληροφορίας. Τό συμπέρασμά του ήτο ότι δέν δύ-
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ναται ν’ αποδίδεται, εις τούς φυσιοδίφας έχθρότης προς τήν Θρησκείαν καί τον 
Χριστιανισμόν.

Β) Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι  έ ρ ε υ ν α ι :
Έν  ’Α γ γ λ ί α  έγένετο σχετική ερευνά ύπο τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς  X ρ ι- 

σ τ ι α ν ι κ ή ς ά λ η θ ε ί α ς ,  παρ’ ής έτέθησαν διάφοροι συγκεκριμέν.αι ερωτήσεις:
’Επί τής έρωτήσεως «Αί Φυσικαί Έπιστήμαι άναιροϋν τήν ιδέαν τής ύπάρ- 

ξεως προσωπικού Θεού, ώς τήν έδίδαξεν ό ’Ιησούς Χριστός», 103 άπήντησαν ότι 
δεν τήν άναιροϋν, 26 άπήντησαν ότι τήν άναιροϋν καί 71 άπήντησαν ότι άμφιβάλλουν.

’Εν Γ α λ λ ί α, κατά το έτος 1926 έγένετο σχετική έρευνα μεταξύ των 
Γάλλων ’Ακαδημαϊκών των θετικών ’Επιστημών καί άπηυθύνθη διά τής έφημερί- 
δος «Φιγκαρώ» ύπο τού Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Ρομπέρ ντε Φλέρ το έξής έρώτη- 
μα: «'Η  έπιστήμη άντιτάσσεται εις το θρησκευτικόν αίσθημα;»

Έ κ τών 88 μελών τής ’Ακαδημίας μόνον οί 15 δεν άπήντησαν, οί 73 διεκή- 
ρυξαν ότι ούδεμία άντίφασις υπάρχει μεταξύ Θρησκείας καί ’Επιστήμης.

Έ ν ’Α μ ε ρ ι κ ή ,  προ τού πολέμου, ύπο τού ’Αμερικανού συγγραφέως Έντ. 
Κόττον έδημοσιεύθησαν εις τεύχος αί γνώμαι τών μεγάλων σοφών έπιστημόνων 
έν ’Αμερική, ύπο τον τίτλον «Άνεκάλυψεν ή ’Επιστήμη τον Θεόν;»

Είναι πολύ παρήγορα καί ικανοποιητικά τά άποτελέσματα τής έρεύνης ταύ- 
της, διότι διεπιστώθη ότι οχι μόνον ούδεμία έχθρότης ή άντίφασις ύφίσταται με
ταξύ τής Επιστήμης καί τής Θρησκείας, άλλά καί άναγνωρίζεται ή ΰπαρξις ένός 
ύπερτάτου όντος διευθύνοντος τά πάντα.

Έν ’Αμερική μετά τον πόλεμον κατά το έτος 1946, μεγάλοι ’Αμερικανοί 
έπιστήμονες διεκήρυξαν ότι ούδεμία ύφίσταται άντίθεσις ή άνταγωνισμος μεταξύ 
Θρησκείας καί Επιστήμης, διότι ό μέν προορισμός τής ’Επιστήμης είναι νά άνα-
πτυσση την γνωσιν των γεγονότων των νομών και της πορείας της φυσεως, η δέ
άποστολή τής Θρησκείας είναι νά έξυψώση τήν συνείδησιν, τά ιδεώδη καί τάς 
έπιδιώξεις τού άνθρωπίνου γένους.

Έ ν Έ  λ λ ά δ ι, κατά τό έτος 1946, έδημοσιεύθη ώς γνωστόν διακήρυξις πολ
λών Χριστιανών έπιστημόνων καί διανοουμένων διά τής οποίας διαψεύδεται οτι ύφί- 
σταται άντίθεσις μεταξύ τής ’Επιστήμης καί τής Χριστιανικής πίστεως.

ΥΙ. Άυακεφαλαίωσις—Συμπέρασμα:
'Ο άνθρωπος είναι έν σύνολον, μία πολύπλοκος σύνθεσις υλικών στοιχείων 

καί άυλου ούσίας, ή οποία όμως καταλήγει εις ένότητα. 'Ως έκ τής διφυούς ύπο- 
στάσεώς του ό άνθρωπος ύπόκειται εις τούς νόμους τής φύσεως, τήν οποίαν όμως 
κυριαρχεί διά τής σκέψεώς του. 'Τπεράνω τής σκέψεως, ήτις δημιουργεί τάς άφηρη- 
μένας ιδέας, ύπάρχουν δυνάμεις ήθικαί καί πνευματικαί, πού δημιουργούν τάς άρετάς 
καί τήν έλπίδα. Ούτε ή σκέψις, άλλ’ οΰτε καί αί ΐδέαι συνδέονται μέ τήν ύλην. Έν 
τούτοις δεν είναι δυνατόν ή ’Επιστήμη ν’ άρνηθή τήν ΰπαρξίν των. Αύταί είναι έκεΐναι 
πού άσκοΰν πρωτεύοντα ρόλον εις τήν ζωήν, τόσον τήν άτομικήν, όσον καί τήν κοι
νωνικήν. Αύταί είναι έκεΐναι πού έξυψώνουν τον άνθρωπον ύπεράνω τής ύλης καί τής 
φύσεως.

Εις τό παρελθόν, αί άνακαλύψεις τής ’Επιστήμης έκαμαν πολλούς ώστε νά 
λησμονήσουν τάς άληθείας αύτάς. ’Όπισθεν τών ύλικών δυνάμεων υπήρξαν πολλοί 
πού δεν ήθέλησαν νά διακρίνουν τό πνεύμα, τό όποιον καί άποτελεΐ αύτήν ταύτην τήν 
άξίαν τού άνθρώπου. Έπιστεύθη προ καιρού ότι ή άνόργανος ύλη δύναται νά κατα- 
λήξη προοδευτικώς προς τήν οργανικήν καί προς τήν σκέψιν. ’Αλλά ή νεωτέρα ’Επι
στήμη μέ τάς ενσυνειδήτους καί τάς έντατικάς έρεύνας της εις τήν Φυσικήν, τήν 
Βιολογίαν, τήν ’Ηλεκτροδυναμικήν καί άλλαχοΰ,περί τών οποίων ώμιλήσαμεν προη
γουμένως κατέρριψε τάς ύλιστικάς πλάνας καί ήρχισε νά παραδέχεται ότι ή όλη είναι 
δημιούργημα καί έκφρασις τού Αιωνίου Πνεύματος.

Χωρίς βεβαίως ή ’Επιστήμη ν’ άναλαμβάνη νά έπιλύη θρησκευτικά ζητήματα,
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απλώς καί μόνον μέ την φιλοσοφικήν της προσπάθειαν ν’ άνέρχηται ύπεράνω των υλι
κών φαινομένων προς τάς πρώτας αιτίας καί άρχάς, συντελεί ήδη ώστε να κατευθύνη 
κατά τρόπον θετικόν τό πνεύμα τοϋ άνθρώπου προς τήν πρώτην Δημιουργικήν αιτίαν, 
τον Θεόν καί γίνεται οΰτω ή πραγματική ’Επιστήμη μία μαρτυρία τοϋ Θεοΰ εις τήν 
Φύσιν.

'Η Χριστιανική Θρησκεία λοιπόν σήμερον δύναται να στηρίζεται καί επί λό
γων επιστημονικών. ’Από μιας δέ άπόψεως τοϋτο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμον, προ 
παντός διά λαούς ως ό Ελληνικός, ό όποιος διακρίνεται διά τήν μεγάλην δύναμιν της 
διανοίας του καί τό έρευνητικόν του πνεύμα.

'Ο Θεός έπέτρεψεν δπως διά τής βοήθειας καί άλλων μέσων γνώσεως προσεγ- 
γίσωμεν προς Αυτόν καί ύψωθώμεν ύπεράνω τής ύλης προς τό Βασίλειον τοϋ Πνεύ
ματος καί τής Θείας Χάριτος.

Τ ό γ ε ν ι κ ό ν  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  τ ή ς  δ ι α λ έ ξ ε ώ ς  μ α ς  ε ί ν α ι  
ό τ ι  ό σ η μ ε ρ ι ν ό ς  δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ς  δ ύ ν α τ α ι  κ ά λ λ ι σ τ α  ν ά  
θ ρ η σ κ ε ύ η .  Δ ύ ν α τ α ι  κ α ί  ο φ ε ί λ ε ι  ν ά  π ι σ τ ε ύ η  ε ι ς  Θ ε ό ν  
Δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν  τ ο ϋ  Π α ν τ ό ς  κ α ί  ε ι ς  τ ο ν  Λ υ τ ρ ω τ ή ν  Χ ρ ι 
σ τ ό ν .

’Αλλά διά νά πιστεύση, οφείλει όπως έτονίσαμεν νά ε ί ν α ι  ά π ρ ο κ α τ ά -  
λ η π τ ο ς  κ α ί  τ α π ε ι ν ό ς  τ ή ν  κ α ρ δ ί α ν .  ’Οφείλει νά θέλη νά γνωρίση 
τήν άλήθειαν. ’Οφείλει νά έχη τήν διάθεσιν, τήν δίψαν τήν πνευματικήν νά γνωρίση 
τον Θεόν του. Έάν είναι τυφλωμένος άπό οΐησιν καί άλαζονείαν, αν έννοή νά ζήση 
τήν ίδικήν του ζωήν καί έννοοΰμεν μίαν ζωήν εγωιστικήν χωρίς ήθικόν χαλινόν, τότε 
είναι άδύνατον νά ϊδη τον Θεόν εις τά έργα αύτοΰ. Καί αν άκόμη τον διαισθάνεται, 
δέν θά τόν θελήση, διότι θά προτιμήση τάς έγωϊστικάς του άπολαύσεις.

"Ενας μεγάλος σύγχρονος έπιστήμων, ό Μαθηματικός καί ’Αστρονόμος 
Μ ί λ ν, απευθυνόμενος προς τούς έπιστήμονας έλεγε τά εξής, έπαναλαμβάνων 
τούς λόγους τοϋ Χριστού.

«Έ άν μή στραφήτε καί γένησθε ως τά παιδία, δέν δύνασθε νά εΐσέλθητε εις 
τήν Βασιλείαν τών ούρανών».

Καί έννοεΐ διά τών λόγων τούτων, δτι διά νά κατανοήσωμεν τήν βαθυτέραν 
ουσίαν τών δντων καί τών πραγμάτων, όφείλομεν νά έχωμεν τήν άπλότητα τής 
καρδίας καί τό άπροκατάληπτον πνεύμα τοϋ άγνοϋ άνθρώπου, ό όποιος άσφαλώς ευ
ρίσκει τήν ’Αλήθειαν, καί οδηγείται προς τόν Θεόν.

'Η καρδιά μας θά πρέπει λοιπόν νά είναι προετοιμασμένη διά νά γνωρίσωμεν 
τήν άπόλυτον ’Αλήθειαν, ή οποία καί θά μας έλευθερώση άπό προλήψεις, δεισιδαι
μονίας καί πλάνας, θά μας άπελευθερώση άπό τό ίδιον «εγώ» μας, πού είναι ό μεγα
λύτερος έχθρός μας καί δυνάστης. Πρέπει νά ποθούμε ή μάλλον νά διψούμε νά γνω
ρίσωμεν τήν ’Αλήθειαν καί τότε άσφαλώς ό Θεός θά μας όδηγήση νά τήν εΰρωμεν. 
«'Ο ζητών εύρίσκει» καί «τώ  κρούοντι άνοιγήσεται», «τόν έρχόμενον προς Μέ δέν 
θά εκβάλω έξω», μας διαβεβαιοΐ ό ίδιος ό Χριστός εις τήν 'Αγίαν Γραφήν.

Μάς άποκαλύπτεται δέ εις ταύτην, δτι ’Εκείνος ώς ό στοργικός πατήρ τού άσώ- 
του είναι έτοιμος νά δεχθή μέ άγάπην κάθε παραπλανημένον τέκνον Του, κάθε άμαρ- 
τωλόν, άρκεΐ νά στραφή ή καρδία του μέ μετάνοιαν καί έμπιστοσύνην προς Αύτόν. 
Η Θεία Χάρις έρχεται τότε νά ένισχύση τήν θέλησιν,νά φωτίση τόν νοΰν, νά καθαρίση 

καί ν’ άναγεννήση τήν καρδίαν, νά χαρίση ειρήνην εις τό ταραγμένον καί άνήσυχον 
πνεύμα, καί μέ μίαν λέξιν νά κάμη τά πάντα νέα είς τήν ζωήν μας.

'Ο σύγχρονος άνθρωπος πάσχει καί ύποφέρει ψυχικώς καί ήθικώς, διότι έζή- 
τησε νά εύρη τήν εύτυχίαν του μακράν τοϋ Θεού, ό όποιος δμως είναι ή φυσική καί ή 
πνευματική άτμόσφαιρα εντός τής οποίας έπλάσθημεν νά ζήσωμεν.

'Η ή θ ι κ ή  κ α ί  ψ υ χ ι κ ή  β ε λ τ ί ω σ ι ς  τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ
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■δεν ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι  μ έ  μ έ σ α  μ η χ α ν ι κ ά  π ο ύ  έ φ ε υ ρ ί -
σ κ ε ι  δ ι α ρ κ ώ ς  ή ’ Ε π ι σ τ ή μ η ,  ά λ λ α  μέ  τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν  
μ ε τ α β ο λ ή ν  τ ή ς  κ α ρ δ ί α ς  κ α ί  τ ή ς  θ ε λ ή σ ε ω ς .  Τ ή ν  μ ε τ α 
β ο λ ή ν  δέ  τ α ύ τ η ν ,  π ο ύ  ά π ο τ ε λ ε ΐ  α λ η θ ι ν ό ν  θ α ύ μ α  ε ι ς  
τ ο ν  ή θ ι κ ο ν  τ ο μ έ α ,  τ ή ν  φ έ ρ ε ι  μ ό ν ο ν  ή π ί σ τ ι ς  ε ι ς  τ ο ν  
Χ ρ ι σ τ ό ν ,  "Οστις είναι ή Πηγή τής Ζωής, τής Δυνάμεως καί τού Φωτός. 'Η επά
νοδος λοιπόν τής άνθρωπότητος προς τά υψηλά ιδεώδη τής Χριστιανικής Θρησκείας, 
ή πραγματική έπικοινωνία τού άνθρώπου μέ τον Θεόν, τήν πηγήν τής Ζωής, είναι 
ή μόνη οδός προς τήν πραγματικήν ευτυχίαν καί τήν πραγματικήν ειρήνην.

** *
Τ ό τ ε λ ι κ ό ν  μ α ς  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  είναι: Ιον) "Οτι ή Επιστήμη 

χωρίς τήν Θρησκείαν, χωρίς τον Θεόν, χωρίς τ ’ άνώτερα πνευματικά ιδεώδη, οδηγεί 
προς τον ύλισμόν, προς τήν πνευματικήν άποξήρανσιν, τήν άσυνεννοησίαν, τήν δυσπι
στίαν, τον άλληλοσπαραγμόν, 2ον) ότι ή σύγχρονος ’Επιστήμη, όχι μόνον δέν άντι- 
τίθεται προς τήν Θρησκείαν καί τήν πίστιν τήν χριστιανικήν, άλλά καί οδηγεί τό 
άπροκατάληπτον πνεύμα προς τήν πρώτην Αιτίαν δηλ. προς τον Δημιουργόν μας 
Θεόν, καί 3ον) ότι μόνη ή πίστις εις τον Χριστόν δύναται νά μεταβάλη τήν καρδίαν 
τού άνθρώπου, νά τον κάμη καλύτερον καί τελειότερον, άρκεΐ μία ειλικρινής στροφή 
τής καρδίας προς Αυτόν μέ απλότητα καί εμπιστοσύνην.

Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

Ό  κύριος αυτός θέλησε 
νά  ττεράση άπό τό  ένα 
πεζοδρόμιο είς τό  άλλο. 
Ά λλά  κατέβηκε άντικανονι- 
κά κυττάζοντας δεξιά του.

Κ ινδυνεύε ι πολύ άπό 
τό σ φ ά λμ α  α υ τ ό .



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ρ ή γα ς : φ ε ρα ϊο ς
-  ΕΠΙ ΤΗ 200Η ΕΠΕΤΕ1Ω ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟ Υ -

'Υπό τοϋτ.Ά ρχηγοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ

Μία επέτειος συμπληροΰται κατά τό τρέχον έτος, ή οποία μάς υπενθυμίζει, 
σελίδα της ένδοξου Ελληνικής ιστορίας, μία έπέτειος, δπου, πριν άπδ 200 χρόνια, 
τέτοια έποχή, έβλεπε τό φως της ημέρας ένας κοινωνικός καί πνευματικός άγωνιστής, 
ένας άπό τούς προγόνους μας έκείνους προς τούς οποίους κάθε "Ελλην στρέφων τήν 
σκέψιν του τονοϋται καί άντλεΐ δυνάμεις άπό την πηγήν της έθνικής ζωής των, οΐ 
όποιοι καταλέγονται εις τό πάνθεον των ’Αθανάτων.

Τό 1757, τέτοια έποχή, έγεννήθη εις τό Βελεστΐνον τής Θεσσαλίας ό έθνομάρ- 
τυς Ρήγας ό Βελεστινλής ή Φεραϊος, ό ψάλτης τής έλευθερίας. Πραγματικώς ώνο- 
μάζετο ’Αντώνιος Κυριαζής. Ό  ίδιος υπέγραφε Ρήγας Βελεστινλής ή Θεσσαλός καί

δέν έχρησιμοποίει τόπαρωνύμιον Φεραϊος. 
Τούτο άλλοι μεταγενεστέρως τό προσέ
θεσαν έκ τού άρχαίου ονόματος «Φεραί» 
τής πατρίδος του.

Τό Βελεστΐνον έρειπωθέν κατά 
τούς τελευταίους σεισμούς τής Θεσσα
λίας περιγράφεται εις τήν «χωρογραφίαν 
τής Θεσσαλίας» 1838, ύπό τού Λεονάρ
δου ως «τόπος πολλά περίεργος καί διά 
τήν άρχαίαν ιστορίαν άξιοσημείωτος».

'Ο πατήρ τού Ρήγα, ήτο πλούσιος 
έμπορος καί έμερίμνησε διά τήν μόρφω- 
σιν τού υιού του. Τά πρώτα γράμματα 
έδιδάχθη άπό τον ιερέα τού χωρίου του, 
διότι δέν ήτο δυνατόν νά λειτουργήση 
σχολεΐον Ελληνικόν, έφ’ όσον εις τό Βε
λεστΐνον παρέμενον οί Γενίτσαροι τού 
Τουραχάν Πασά.

’Έπειτα έμαθήτευσεν είς τήν Σχο
λήν των άκμαζόντων τότε Άμπελακίων, 
των οποίων ή Κοινότης κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν είχεν ιστορικήν δράσιν. Είς 
τήν Σχολήν αυτήν έδίδαξαν ό Ευγένιος 

Ό Ρήγας Φεραϊος Βούλγαρης, ό Νεόφ. Δούκας, ό Κων-
σταντάς καί άλλοι.

Μετά τήν άποφοίτησίν του άπό τήν Σχολήν Άμπελακίων ό Ρήγας διωρίσθη 
δημοδιδάσκαλος εις τον Κισσόν τού Πηλίου. Είς ήλικίαν 20 έτών ό Φεραϊος έφόνευσε 
Τούρκον, δστις τού έφέρθη βαναύσως.

"Ενεκα τού φόνου τούτου κατέφυγεν είς τό άρματολικόν σώμα τού θείου του 
Σπόρου Ζήρα. Μετά παραμονήν παρ’ αύτώ επ’ ολίγον χρόνον άνεχώρησε δι’ 'Άγιον 
"Ορος. Όλιγοχρόνιος ήτο καί έκεΐ ή παραμονή του. ’Αναχωρεί διά τήν Κωνσταντι
νούπολην, δπου έγκατασταθείς έσχετίσθη μέ τον πρίγκιπα ’Αλέξανδρον 'Υψηλάντην.

Τό 1786, δτε ό 'Υψηλάντης έγένετο ήγεμών τής Μολδαβίας, προσέλαβε τον 
Ρήγαν ώς γραμματέα του. Άργότερον διαφωνήσας προς τον 'Υψηλάντην προσελή- 
φθη, 30ετής ών, ύπό τού Ν. Μαυρογένους ήγεμόνος τής Βλαχίας, ώςγραμματεύς του. 

"Οταν τό 1789 ήττήθησαν τά Τουρκικά στρατεύματα, κατά τον πόλεμον τών
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Ρώσων καί Αυστριακών έναντίον των Τούρκων, ό Μαυρογένης, έχων διορισθή 
’Αρχιστράτηγος των Τουρκικών στρατευμάτων, έθεωρήθη υπεύθυνος της ήττης, ύπό 
τοϋ Σουλτάνου Σελήν και άπεκεφαλίσθη τον ’Οκτώβριον 1790 κα'ι τότε ό Ρήγας 
εγκαταλείπει τήν Βλαχίαν.

Ούτος ευρισκόμενος εις τάς παραδουνάβιους χώρας, άναπτύσσει μεγάλην 
πατριωτικήν δράσιν, όραματιζόμενος μεγάλην Ελλάδα, άπό τον Δούναβιν έως τήν 
Κρήτην καί Κύπρον καί σχεδιάζει τήν σύστασιν της Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας. ’Επί 
τοϋ Ρήγα έπιδρώσιν ή Γαλλική έπανάστασις καί αί νίκαι τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος, 
άποβλέπει δέ ούτος είς τήν άπελευθέρωσιν τών καταδυναστευομένων Βαλκανίων.

'Ο Ρήγας, άναγνωρίζων τήν υπεροχήν τών Ελλήνων, προσπαθεί όπως μυήαη 
περισσότερον τούτους είς τά επαναστατικά του σχέδια καί έπιδιώκει νά τούς διεγείρη 
τό αίσθημα της έλευθερίας διά τής έκδόσεως βιβλίων, διαφόρων φυλλαδίων, χαρτών, 
προκηρύξεων καί επαναστατικών πατριωτικών θούριων.

’Αξίζει νά μνημονευθοΰν μερικοί στίχοι από έν θούριόν του :
«ως πότε παλληκάρια νά ζώμεν στά στενά,
» μονάχοι σάν λεοντάρια σ’ ταϊς ράχαις, σ’ τά βουνά ;
» σπηλιαΐς νά κατοικώμεν, νά βλέπωμεν κλαδιά,
» νά φεύγωμεν τον κόσμον γιά τήν πικρή σκλαβιά ;
» ν’ άφήνωμεν άδέλφια, πατρίδα καί γονείς,
» τούς φίλους, τά παιδιά μας καί όλους τούς συγγενείς ;
» Καλλίτερα μίας ώρας έλεύθερη ζωή,
» παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή !
» Τί σ’ ώφελεΐ νά ζήσης καί νάσαι σ’τή σκλαβιά,
» στοχάσου πώς σε ψήνουν καθ’ ώραν στή φωτιά !

» ’Ελάτε μ’ ένα ζήλον είς τούτον τον καιρόν 
» νά κάμωμεν τον όρκον έπάνω σ’ τον σταυρόν,
» συμβούλους προκομμένους μέ πατριωτισμόν 
» νά βάλωμεν είς όλα νά δίδουν ορισμόν.
» 'Ο νόμος νάναι πρώτος καί μόνος οδηγός 
» καί τής Πατρίδος ένας νά γίνη ’Αρχηγός,
» ότι κ ’ ή άναρχία ομοιάζει τήν σκλαβιά,
» νά τρώγ’ ένας τον άλλον σάν τ ’ άγρια θηριά.

» Γιά τήν έλευθερίαν νά ζώσωμεν τό σπαθί 
)) πώς είμεθα άνδρεΐοι παντού νά ξακουσθή.
» Καί όσοι τοϋ πολέμου τήν τέχνην άγροικοΰν 
)) εδώ ας τρέξουν όλοι τυράννους νά νικοΰν,
» έδώ Ελλάς τούς κράζει μ’ άγκάλας άνοικτάς 
)»τούς δίδει βίον, τόπον, άξίας καί τιμάς».
Τό 1796 ό Ρήγας ευρισκόμενος έν Βιέννη τήν καθιστά κέντρον τής έθνεγερτη- 

ρίου δράσεώς του. Τό αύτό έτος κρυφίως έν Λειψία έξετύπωσε τήν «δημοκρατικήν 
προκήρυξίν»του. 'Ομοίως διανέμει χειρόγραφον τον Καταστατικόν Χάρτην τοϋ Κρά
τους, όπως τό ώραματίζετο. 'Ο καταστατικός χάρτης φέρει τον τίτλον «Νέα πολιτική 
διοίκησις τών κατοίκων τής Ρούμελης, τής Μικράς ’Ασίας, τών νήσων τής Μεσο
γείου καί τής Βλαχομπογδανίας».

’Απησχολή0η είς τήν σύνταξιν τοϋ πολιτεύματος, βάσει τοϋ οποίου, κατ’ αύ- 
τόν, θά έπρεπε νά διοικώνται οί λαοί τών Βαλκανίων.

Τό πολίτευμα τοϋ Ρήγα διαιρείται είς 24 κεφάλαια καί περιλαμβάνει 124 
άρθρα. Τό 109 άρθρον άναφέρει: «"Ολοι οί "Ελληνες είναι στρατιώται καί όλοι πρέ- 
»  πει νά γυμνάζωνται στ’ άρματα καί τό σημάδι καί οί μέν άνδρες βαστοΰν τουφέκι
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»  αί δε γυναίκες μιζράκια εις το χέρι, αν δεν είναι έπιτήδειαι εις τδ τουφέκι». (Τά 
μιζράκια είναι τά τόξα).

Έ κ τοΰ άρθρου αύτοϋ έξάγεται, ότι ό Ρήγας είχεν ιδιαιτέραν έκτίμησιν καί 
εμπιστοσύνην προς τούς "Ελληνας έναντι των άλλων λαών τής Βαλκανικής, καίτοι 
το πολίτευμά του άφεώρα όλους τούς Βαλκανίους.

Διά τοΰ άρθρου 112 προβλέπει τήν τήρησιν τής εύταξίας εντός τοΰ Κράτους 
διά διωρισμένης δυνάμεώς. Τό άρθρον τοϋτο άναφέρει : <('Η δημόσιος δύναμις, όπου 
»  είναι διορισμένη νά βαστά την ειρήνην καί τήν εύταξίαν μέσα εις την Δημοκρα- 
»  τίαν, ένεργεϊ μόνον κατά τήν έγγραφον ζήτησιν των νομίμως θεσπισμένων διοι- 
»  κητών».

’Εκ τοΰ άρθρου τούτου συμπεραίνεται, ότι ή δύναμις διορισμένη καί εντεταλ
μένη διά τήν τήρησιν τής τάξεως δέν άπετέλει ίδιον άστυνομικον σώμα, ώς το έν- 
νοοΰμεν σήμερον. Ό  Ρήγας, έμποτισμένος άπό τάς φιλελευθέρας άρχάς καί προση
λωμένος εις αύτάς, ένόμιζεν ότι τό σύνολον τών πολιτών ώφειλε νά μέριμνα διά τήν 
διαφύλαξιν τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας του.

"Οτι τοιαύτας άντιλήψεις είχεν ό Ρήγας άποδεικνύεται καί άπό τό άρθρον 8ον 
τής έπαναστατικής προκηρύξεώς του, εις τό όποιον άναγράφεται :

«Ή  σιγουρότης είναι έκείνη ή διαφέντευσις όπου δίδεται άπό όλον τό έθνος 
»  καί τον λαόν εις κάθε άνθρωπον, διά τήν διαφύλαξιν τοΰ υποκειμένου του, τών δι- 
»  καίων του καί τών ύποστατικών του, ήγουν όταν βλάψη τις ένα μόνον άνθρωπον 
»  ή πάρη αδίκως τίποτε άπό αύτόν, όλος ό λαός πρέπει νά σηκωθή κατ’ έπάνω έκεί- 
»  νου καί νά τον άποδιώξη».

(Αί άναφερόμεναι λέξεις σ ι γ ο υ ρ ό τ η ς  καί  δ ι α φ έ ν τ ε υ σ ι ς  έχουν 
τήν έννοιαν ή πρώτη τής «άσφαλείας» καί ή δευτέρα τής «ύπερασπίσεως»).

Περί τά τέλη τοΰ 1797 ό Ρήγας Φεραϊος άποφασίσας ν’ άναχωρήση διά τήν 
Ελλάδα, άπέστειλε προηγουμένως διά Τεργέστης εις Ελλάδα έπαναστατικάς προ
κηρύξεις καί άλλα έγγραφα έντός κιβωτίων. Τά κιβώτια όμως κατεσχέθησαν έν 
Τεργέστη άπό τήν αύστριακήν άστυνομίαν. "Οταν δέ ό Ρήγας μετά τών συνοδών 
του άφίχθησαν εις Τεργέστην συνελήφθησαν όλοι μεταφερθέντες εις Βιέννην, όπου 
τοϊς άπηγγέλθη κατηγορία διά παρασκευαζομένην στάσιν κατά τής Τουρκίας, ήτις 
ήτο σύμμαχος τής Αυστρίας. 'Η παρέμβασις τής Γαλλικής Πρεσβείας, όπως άφε- 
θώσιν έλεύθεροι οί συλληφθέντες, δέν έτελεσφόρησε.

’Επανειλημμένος ή Τουρκική Κυβέρνησις έζήτησεν άπό τήν Αύστριακήν νά 
παραδοθώσιν εις αυτήν ό Ρήγας καί οί σύντροφοί του. Τελικώς ή Αυστριακή Κυβέρ- 
νησις παρέδωσε τούτους εις τον Πασάν τοΰ Βελιγραδιού.

Τήν νύκτα τής 10ης προς τήν 11ην ’Ιουνίου 1798 ό Ρήγας καί οί επτά σύν
τροφοί του έφονεύθησαν στραγγαλισθέντες. 'Η θανάτωσίς του έγένετο μυστικά έν 
ταΐς φυλακαΐς τοΰ Βελιγραδιού καί διεδόθη ότι οί φυλακισμένοι έδραπέτευσαν. Τοΰτο 
άναφέρεται εις τά «άνέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή» τά όποια έξεδόθη- 
σαν τό 1821 ύπό τοΰ ’Ιουλίου Λεγράν καί εις τά όποια περιλαμβάνεται καί τό περιε- 
χόμενον τοΰ έγγράφου τής 17 ’Ιουνίου 1798 τοΰ Αύστριακοΰ στρατηγού Σχέρτζ, 
έκθέτοντος τά περί τής θανατώσεως τοΰ Ρήγα καί τών έπτά συντρόφων του, προς 
τήν Κυβέρνησίν του.

'Ο Ρήγας άπέθανεν, άλλ’ ό σπόρος δν έσπειρεν έβλάστησε καί τό Ελληνι
κόν ’Έθνος συνέλεξε τον καρπόν του. Αί ίδέαι τοΰ Ρήγα περί ελευθερίας φωτίζουν 
καί σήμερον τούς σκλαβωμένους οί όποιοι έπαναστατοΰν, διότι ώς λέγει ό Ρήγας 
Φεραϊος:

«Τι σ’ ώφελεϊ νά ζήσης καί νάσαι στή σκλαβιά 
» στοχάσου πώς σέ ψήνουν καθ’ ώραν στή φωτιά,
» ό κόσμος νά γλυτώση άπό φρικτή πληγήν 
» κ ι’ έλεύθεροι νά ζώμεν άδέλφια εις τήν γήν».
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ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ
"Η

Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;
— Τί βίναι ή νεκροβίωσις των αναμνήσεων.—'Η Ανθρακωρύχος

πού έγινε άποτόμως ζωγράφος.—Ή έξήγησις τοΰ φαινομένου —
Ύ πδ του Προέδρου της 'Ελληνι- 
κης Ε ταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών 
κ. Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Τ Α Ν Α Γ Ρ Α

Τό μυστήριον πού κρύβομε μέσα μας έπαιζε καί παίζει άκόμη εις βάρος των 
έρευνητών πολλά παιγνίδια, δπου οί ολιγώτερον έμπειροι εις δμοια τεχνάσματα τήν 
παθαίνουν άσχημα.

Το πάθημα έπί τοΰ προκειμένου είναι νά ξεπέσουν είς τον δογματισμόν καί 
να φαντασθοΰν δτι τα φαινόμενα πού βλέπουν δεν προέρχονται άπο την ψυχήν των 
μέντιουμ, άλλα άπο πνεύματα πεθαμένων, νά γίνουν δηλαδή πνευματισταί. Έάν 
μάλιστα λάβετε ύπ’ δψιν δτι οί περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιαν δόσιν μυστι- 
κοπαθείας, εννοείτε πόσον εύκολο είναι το γλύστρημα αύτό.

Λοιπόν φαντασθήτε κάποιον πού δέν έχει ιδέαν Τηλεπάθειας νά πηγαίνη εις 
ένα μέντιουμ, τό όποιον έχει 
συνηθίσει νά νομίζη πώς δ,τι] 
λέγει έκ μεταβιβάσεως της 
σκέψεως τοΰ τό ανακοινώνουν 
πνεύματα.

’Αρχίζει λοιπόν:
—Βλέπω ένα πνεύμα 

πίσω σου! Είναι ή μακαρί- 
τισσα ή γιαγιά σου! ('Υπο
τίθεται δτι ή συχωρεμένη εί
ναι εις τάς αιωνίους μονάς).

'Ο άκροατήςτότε συγ- 
κινεΐται αλλά παραμένει δύσ
πιστος. *J

—Πολύ καλά. Ά ν  είναι 
ή γιαγιά μου, ας μοΰ είπή 
πώς τήν έλεγαν, πότε άπέθα- 
νε καί άπο τ ί άπέθανε.

Τό μέντιουμ τότε παίρ- Σχέδιον μέντιουμ έν υπνωτική καταστάσει συμβολίζον 
νει τήν σκέψιν τοΰ ίδιου καί τήν κόλασιυ, σύμφωνα με τήν ατομικήν του φαντασίαν 
τον πληροφορεί δτι τήν έλε
γαν έξαφνα Άργυρώ, καί δτι άπέθανε άπο πνευμονίαν εις τάς τόσας Δεκεμβρίου 
τοΰ τάδε έτους...

Ό  άκροατής τότε τά χάνει.
—Γιά νά μοΰ λέγη τό μέντιουμ αύτάς τάς λεπτομέρειας, θά είπή πράγματι 

δτι είναι τό πνεύμα τής γιαγιάς.
’Από τότε τον έχάσατε! ’Έγινε φανατικός πνευματιστής καί δέν εννοεί ν’ % 

άκούση τήν άλήθεια. Έπνίγηκε δμως άπλώς είς ένα ποτήρι όχι νερού, άλλά Τηλε
πάθειας.

’Αλλά ή ψυχή τού μέντιουμ, τό περίφημον «Υποσυνείδητον» τής επιστήμης 
ή ή « ’Εντελέχεια» όπως τήν έλεγε ό ’Αριστοτέλης, παίζει πολλά άλλα χειρότερα 
παιγνίδια.
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Διά νά τά φαντασθή κανείς αυτά, πρέπει να λάβη ύπ’ δψιν τί μας λέγει ή Φυ 
σική. Μάς λέγει δτι δλα εις την πλάσιν σύγκεινται άπδ ήλεκτρόνια, δηλαδή άπδ ενέρ
γειαν. "Ολα έπομένως καί οί άνθρωποι, είμεθα μέρη τής δημιουργικής αυτής ένερ- 
γείας, ήτοι του Θείου.

Τότε δμως πρέπει νά έ'χωμεν έ'στω καί εις λανθάνουσαν μορφήν ύπερανθρώ- 
πους ιδιότητας δπως αυτό. Καί τάς έχομεν μολονότι ή υλική μας συμπύκνωσις καί 
ή ενέργεια του λογικού τάς άλυσοδένει μέσα σέ σιδερένια δεσμά. Εΐμεθα σάν κλει
σμένοι άπδ κεφαλής μέσα σέ σάκκον, άπδ τδν όποιον προσπαθοϋμεν νά λάβωμεν 
κάποιαν ιδέαν του έξωτερικοϋ κόσμου μέ πέντε άτελεΐς αισθήσεις, πού άντί νά μάς 
παρουσιάζουν τήν πραγματικήν άλήθειαν, τήν παραμορφώνουν. 'Η θεωρία τής σχε- 
τικότητος τοΰ ’Αϊνστάιν έφαρμόζεται εις δλα. "Ολαι αί άντιλήψεις μας είναι σχε- 
τικαί.

Πάντοτε δμως αί υπεράνθρωποι ιδιότητες μένουν μέσα μας, καί μόλις κατορ- 
θώσωμεν νά έλαττώσωμεν τδ ενσυνείδητον, είτε φυσικώς μέ τδν ύπνον, είτε τεχνη- 
τώς μέ τδν υπνωτισμόν, βλέπομεν νά έκδηλώνωνται Τηλεπάθεια, Διόρασις, Ψυχο
μετρία, Ψυχοβολία κτλ.

’Αλλά τδ χειρότερον εις τδ υλικόν αυτό άλυσόδεμα, είναι δτι άποτυπώνει 
εις τδ υποσυνείδητον τάς ζωηροτέρας έντυπώσεις τής υλικής ζωής μας.

"Εξαφνα βλέπομεν τά παιδιά νά μοιάζουν εΐτε μέ τούς γονείς, είτε μέ τούς 
πάππους (ύπερβατή κληρονομικότης) εΐτε μέ παληούς συγγενείς.

Μοιάζουν δέ εις τέτοιον καταπληκτικόν βαθμόν, ώστε έξαφνα μιά έληά νά 
βγαίνη εις τδ ΐδιο μέρος τοΰ παιδιού, ή φαλάκρα ν’ άρχίζη άπδ τδ ίδιον μέρος πού 
άρχισε καί εις τδν πατέρα κτλ. ’Ακόμη καί χειρονομίαι καί στάσεις καί ίδιοφυίαι 
δπως τά μαθηματικά, ή μουσική, μεταδίδονται άσφαλώς άπδ γενεάς είς γενεάν.

’Αλλά τά γεννητικά κύτταρα είναι, δπως ξεύρωμεν, μικροσκοπικά. Τί τερα- 
στίαν μνημονικήν δύναμιν πρέπει λοιπόν νά έχουν διά νά μεταδίδουν όμοιας λεπτο
μέρειας;...

Καί έρχεται άμέσως ή εξής φυσική έρώτησις.
’Αφού διαιωνίζονται τέτοιαι μικρολεπτομέρειαι, γιατί νά μή διαιωνίζονται 

καί αί γνώσεις καί ή γλωσσομάθεια καί αί άναμνήσεις τής ζωής... Μήπως παραμέ
νουν εις λανθάνουσαν κατάστασιν καί απλώς κοιμούνται μέσα είς τά κύτταρα, μόλις 
δέ εύρεθή τδ άτομον εις ευνοϊκήν κατάστασιν μειώσεως τοΰ ενσυνειδήτου εκδηλώ
νονται καί μάς κάμνουν έντύπωσιν δτι προέρχονται άπδ νεκρούς;

Καί έτσι πράγματι γ ίνετα ι!
Κατ’ αύτδν τδν τρόπον εξηγείται δτι μέντιουμ άγράμματα μιλούν ένίοτε είς 

υπνωτικήν κατάστασιν μέ φρασεολογίαν βυζαντινήν ή άρχαϊκήν, ή ομιλούν νεκράς 
γλώσσας, τάς οποίας θά ώμιλοΰσαν οί πρόγονοί των καί των οποίων ή μνήμη έμεινε 
κοιμισμένη μέσα των.

Έ να άξιοσημείωτον δμοιον περιστατικόν «νεκροβιώσεως των άναμνήσεων» 
έσημειώθη πρδ ολίγων ετών είς τήν Γαλλίαν.

"Ενας άνθρακωρύχος τών βορείων επαρχιών άπασχολη μένος είς τδ ρυθμικόν 
σκάψιμον τής στοάς του, περιέπεσε είς έλαφράν άφαίρεσιν (μείωσιν τοΰ ένσυνει- 
δήτου), όταν ήκουσε είς τδ αυτί του τήν φωνήν:

—Θά γίνης ζωγράφος!
"Εκπληκτος έκύτταζε γύρω χωρίς νά ίδή κανέναν. Έξηκολούθησε τήν εργα

σίαν του καί ξανάκουσε τήν φωνήν. Τδ βράδυ διηγήθη τδ φαινόμενον είς τούς φίλους 
’ του, μεταξύ τών οποίων μερικοί ήσαν πνευματισταί.

Αυτοί τδν έκάλεσαν είς συνεδρίασιν μέ τδ τραπεζάκι καί έφαντάσθησαν δτι 
κάποιος ζωγράφος ήτο μετενσαρκωμένος μέσα του.

Έπήρε λοιπόν κραγιόνια καί χρώματα καί πράγματι ήρχιζε νά ζωγραφίζη



'Ομιλούν οί πεθαμένοι ή ή ψυχή των ζωντανών άνθρώπων ; 4621

μέ καταπληκτικήν ευκολίαν τά πολυπλοκώτερα άρχιτεκτονικά σχέδια. Τότε ή φαν
τασία του άρχισε να δουλεύη καί υπέγραφε τά σχέδια αύτά πότε ώς Ρέμπραντ, πότε 
ώς Βάν Ντάϋκ, πότε ώς Βελάνσκουεθ κτλ.

Τό πράγμα έκαμε πάταγον είς όλην την Γαλλίαν, οί πνευματισταί ώργίασαν 
εις θόρυβον βεβαιοϋντες ότι έπιστοποιήθη πλέον τό ζήτημα της μετεμψυχώσεως 
καί ώργανώθη μάλιστα καί έκθεσις των έργων του είς τό Παρίσι.

Έπεσκέφθην καί έγώ τήν έκθεσιν αυτήν μέσα είς τό Μεταψυχικόν Ίνστι- 
τοϋτον τής Άβενύ Νίελ. Καί ήτο πράγματι νά θαυμάση κανείς τό πολύπλοκον, τό 
ευφάνταστον καί τό άκριβές των σχεδίων του άπαιδεύτου αύτοϋ ανθρακωρύχου, 
οστις είργάζετο είς είδος έλαφράς ΰμιϋπνωτικής καταστάσεως.

Υπήρχε όμως μια λεπτομέρεια πού έδωσε τήν λύσιν τοϋ προβλήματος.
Είς τούς πίνακας αυτούς ύπήρχον μόνον άρχιτεκτονικά σχέδια. "Οταν έδο- 

κίμαζε νά ζωγραφίση άνθρώπους, ήτο άδέξιος σάν πρωτόπειρο μαθητούδι. Ε πο
μένως ό θρύλος τού Ρέμπραντ καί τού Βάν Ντάϋκ κατέπιπτε αυτομάτως.

Άπλούστατα, έπρόκειτο περί κάποιας κληρονομικότητος. Θά υπήρχε κάποιος 
πρόγονος άρχιτέκτων ή κοσμηματογράφος, τού οποίου αί λανθάνουσαι άναμνήσεις 
έξύπνησαν είς τήν έλαφράν ύπνωτικήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν περιέπεσεν ό 
ανθρακωρύχος κατά τήν έργασίαν του.

Καί διισχυρίσθησαν μέν οτι ήρεύνησαν μέχρις έπτά γενεών τήν γενεαλογίαν 
του χωρίς νά ευρουν κανένα τέτοιον πρόγονον.

Είναι όμως προφανές ότι έλογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχον. Διότι βέβαια 
δεν μπορεί ν’ άποκλείση κανείς ότι κάποια προμάμμη του θά περιέπεσε είς κανέν 
εύχάριστον ...αμάρτημα μέ κανένα περιοδεύοντα κοσμηματογράφον, ό όποιος έξυ- 
πνούσε μετά αιώνας είς τά κύτταρα τού απογόνου του...

’Έτσι έξηγοΰνται χίλιαι δυο όμοιαι περίεργοι περιπτώσεις υπνωτισμένων μέν
τιουμ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ή φ ω τ ο γ ρ α φ ία
Παληά τού παππού μου φωτογραφία- 
λεβέντη μέ μουστάκες καί σπαθιά 
πού ’δειχνες μέ τόση έπιτυχία 
καί τον τοίχο έστόλιζες ψηλά.

*

~Ω παληά φωτογραφία τού παππού, 
καμάρι καί τό μάτι τού σπιτιού, 
τώρα π’ έγώ  λείπω μακρυά στά ξένα 
πόσο συλλογίζομαι εσένα!

Σ. Χανδρής
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ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΎπΑ χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά στυν . Δ)ντοϋ Α '

Προς Θεού, μή νομίσετε δτι έγινα έφευρέτης οίνοπνευματοκινήτων μηχανών. 
Αύτδ εϊν’ άλήθεια πώς κάποτε, προ ετών, συνεζητήθη στην Ελλάδα. Έγίνοντο τότε 
συσκέψεις γιά την διάθεσιν της σταφίδος, τού έθνικοϋ μας δηλαδή αύτοϋ προϊόντος 
καί ύπεστηρίχθη δτι μπορεί τό οινόπνευμα πού βγάζουμε άπό αύτή να τό χρησιμοποιή
σουμε κάλλιστα ώς καύσιμον υλη, γιά τήν κίνηση τών αυτοκινήτων, άντικαθιστών- 
τες έτσι, κατά κυριολεξία, τά πετρέλαια τής Μοσούλης μέ τήν κέρινη Κορινθιακή 
σταφίδα καί τά άρωματικά φιλέρια της Μαντινείας.

’Αλλά δεν έγινε τίποτε απολύτως προς μεγάλην χαράν τών... μπεκρήδων, 
οΐ όποιοι παρ’ ολίγον νά κηρύξουν κρασοσταυροφορίαν κατά τών άνιέρων, πού έτόλ- 
μησαν καί νά σκεφθοϋν μόνον δτι ήτο δυνατόν νά μεταβληθή το άθώο κρασάκι μας 
σέ βενζίνη, ένώ άπό καταβολής κόσμου, άπό τής έποχής τών Θεών τοϋ Δία καί τού 
Πάνα, το νέκταρ αύτο μόνον ώς κινητήριος δύναμις τοϋ ζωντανού οργανισμού έχρη- 
σιμοποιήθη.

Πρόκειται λοιπόν ν’ άσχοληθώ σήμερα μέ τούς οδηγούς τών αύτοκινήτων 
πού κάνουν χρήσιν οινοπνεύματος καί δχι μέ τά αυτοκίνητα, πού, ποτέ τους, άσφα- 
λώς δέν σκέφθηκαν νά γίνουν οίνοπνευματοΰχα.

"Εχω μπροστά μου ένα βιβλιαράκι τό όποιο κυκλοφόρησε τό 'Υπουργείο Δι
καιοσύνης τής Δανίας καί πού έπιγράφεται: «Ή  μ έ θ η  κ α ί  ό τ ρ ο χ ό  ς ε ι ς  
δ λ α  τ ά  μ έ ρ η  τ ο ύ  κ ό σ μ ο  υ». Τις πληροφορίες πού περιέχει τό βιβλιαράκι 
αυτό τις συνεκέντρωσε ή ’Αστυνομία τής Κοπεγχάγης.

Τό έξώφυλλο παριστάνει ένα σκελετό Δανού ταχυδρόμου, πού κατασκευάζει 
ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, άπό οινόπνευμα καί βενζίνη τό όποιον είναι άρκετά εκ
φραστικό.

Λοιπόν στο βιβλιαράκι αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές μέ τά μέ
τρα, τά όποια λαμβάνονται έναντίον τών οδηγών αύτοκινήτων πού κάμουν χρήσιν 
οινοπνευματωδών ποτών, γιά δλες σχεδόν τις χώρες τού κόσμου. Δηλαδή γιά τήν 
Αυστραλία, τήν Αυστρία, τό Βέλγιο, τήν Δανία, τήν ’Αγγλία, τήν Γαλλία, τήν 'Ολ
λανδία, τάς ’Ινδίας, τήν Νορβηγία, τήν Νότιο ’Αφρική, τήν Σουηδία, τήν 'Ελβετία 
καί τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής.

'Η Ελλάδα άπουσιάζει άπό τό βιβλιαράκι δχι βέβαια γιατί δέν υπάρχουν οινο
πνευματώδη ποτά, καί άνθρωποι πού τά πίνουν, άλλά προφανώς γιατί δέν έστάλη- 
σαν πληροφορίες στήν ’Αστυνομία τής Κοπεγχάγης καί γ ι’ αύτό είμαι υποχρεωμέ
νος ν’ άναφέρω έδώ τις σχετικές διατάξεις πού ισχύουν στήν Ελλάδα.

Οί διατάξεις αύτές είναι προληπτικές καί κατασταλτικές.
1. Π ρ ο λ η π τ ι κ ώ ς .  Γιά τήν χορήγησι άδειας οδηγού αυτοκινήτου προ- 

βλέπεται ή υποβολή διαφόρων πιστοποιητικών ύπό τοϋ αίτοΰντος τήν άδεια, μεταξύ 
τών οποίων καί πιστοποιητικόν τής άρμοδίας ’Αστυνομικής ’Αρχής, δ τ ι  δέν ρ έ π ε ι
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π ρ ο ς  τ ή ν  μ έ θ η ν ή τ η ν  χ ρ ή σ ι ν ή δ ο ν ι κ ώ ν ή  ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  
ο υ σ ι ώ ν .  (Νόμος 4841 άρθρον 9 έδάφ. β). Ή  ’Αστυνομική ’Αρχή στήν περίπτωσι 
αύτή είναι έλευθέρα νά συγκεντρώση άπό όπου νομίζη ορθόν τις πληροφορίες της 
καί νά χορηγήση άνάλογο πιστοποιητικό, τό όποιο είναι υποχρεωμένη ή άρμοδία 
υπηρεσία έκδόσεως άδειών τοΰ 'Υπουργείου Μεταφορών νά λάβη ΰπ’ 6ψιν. ’Αρκεί 
δέ καί ή ρ ο π ή  μ ό ν ο ν  προς τή μέθη γιά νά του άρνηθοϋν τήν χορήγησιν άδειας 
όδηγοϋ.

2. Κ α τ α σ τ α λ τ ι - κ ώ ς .
α) Π ο ι ν ι κ έ ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς .  Τιμωρούνται μέ φυλάκισιν μέχρι τριών 

μηνών καί μέ χρηματικήν ποινήν μέχρι 4.000 δραχμών, καί τοΰτο εφόσον δέν συν-

ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ
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Είς τήν Αμερικήν λαμβάνεται ΰπό 
σπουδαίαν έποψιν, προκειμένου νά 
καθορισθή ή ευθύνη τοΰ όδηγοϋ ή 
τοΰ παθόντος, τό ζήτημα άν ό 
πρώτος ή ό δεύτερος διετέλουν 
είς κατάστασιν μέθης κατά τήν 
ώραν τοϋ αύτοκινητιστικοΰ δυστυ
χήματος. Έ πΙ τή βάσει τοϋ έ
ναντι πίνακος, Εσχύοντος είς δλας 
τάς Πολιτείας της ‘Ομοσπονδίας, 
καθορίζεται τό ποσοστόν τοΰ οινο
πνεύματος, τοΰ, περιεχομένου είς 
τό αίμα είς έκατοστά τοΰ γραμ
μαρίου έπΐ τοϊς έκατόν καί σημει- 
οΰται προς πόσην ποσότητα ούΐ- 
σκυ ή μπύρας αναλογεί τό ποσο
στόν. ’Επίσης σημειοΰται ή κατά- 
στασις τοΰ μεθυσμένου. Σύμφωνα 
μέ τήν έναντι κλίμακα καθορί
ζεται ή κατηγορία της μέθης, συ
νεπώς δέ καί ό βαθμός της εύθύ- 
νης, δηλαδή κατά πόσον ή μέθη 
συνετέλεσεν είς τό δυστύχημα.

τρέχει περίπτωσις εφαρμογής βαρυτέρας διατάξεως άλλου τίνος νόμου, ό οδηγών 
αύτοκίνητον έν καταστάσει μέθης καί ό οδηγός αυτοκινήτου οχήματος ό παραδίδων 
τήν διεύθυνσιν τοϋ οχήματος του εις άτομον ευρισκόμενον έν καταστάσει μέθης 
(Νόμος 4841 άρθρ. 43 παρ. 4 καί 5).

β) Δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς .  Άφαιρεϊται διοικητικούς υπό τοΰ 
'Υπουργοϋ Μεταφορών ή άδεια όδηγοϋ αύτοκινήτου έπί 3 εως 6 μήνας άπό τον όδη- 
γοΰντα αύτοκίνητον έν καταστάσει μέθης καί άπό τον οδηγόν, όστις παραδίδει τήν 
διεύθυνσιν τοΰ αύτοκινήτου είς άτομον τελοΰν έν καταστάσει μέθης (Διάταγμα τής 
22/29-1-1931 άρθρον 84 παρ. 4 έδάφ. α' καί β ').
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Αύτά λοιπόν ισχύουν στήν Ελλάδα σχετικά μέ τήν δίωξι οδηγών αυτοκινή
των πού μεθούν.

’Αλλά άπό τήν στατιστική, πού μας έστειλε ή ’Αστυνομία της Κοπεγχάγης 
για τό έτος 1947, σημειώνουμε μερικούς χαρακτηριστικούς άριθμούς σχετικά μέ τούς 
μεθυσμένους οδηγούς, πού συνελήφθησαν στις διάφορες πόλεις τοϋ κόσμου κατά τό 
έτος αύτό.

Έ τσ ι βλέπουμε ότι σέ άναλογία 100.000 οχημάτων συνελήφθησαν μεθυσμένοι
οδηγοί :

Στο "Οσλο της Νορβηγίας 1503. Στή Κοπεγχάγη της Δανίας 1694. Στή Στοκ
χόλμη της Σουηδίας 1223. Στο Ρότερνταμ της 'Ολλανδίας 1114. Στο Άμστερνταμ 
της 'Ολλανδίας 809. Στο Σάν Φραντζίσκο της ’Αμερικής 873. Στο Γιοχάνεσμπουργ 
της Ν. ’Αφρικής 594. Στή Ζυρίχη τής Ελβετίας 566. Στο Λος Άντζελες τής ’Αμε
ρικής 395 κ.λ.π.

Θά εισθε άσφαλώς τώρα περίεργοι, νά μάθετε πόσοι μεθυσμένοι οδηγοί συνε
λήφθησαν καί στάς ’Αθήνας.

Δεν έχω στατιστική τοϋ 1947, άλλά άπό τή στατιστική τοϋ 7μήνου ’Ιανουά
ριου—Σεπτεμβρίου 1949, προκύπτει ότι έπί 16.500 κυκλοφορούντων οχημάτων 
συνελήφθησαν 12 οδηγοί μεθυσμένοι υπαίτιοι δυστυχημάτων, άπό τούς οποίους οί 
3 ήσαν "Αγγλοι στρατιώτες, ό ένας ’Αμερικανός καί οί ύπόλοιποι 8 "Ελληνες, δη
λαδή κατά ποσοστό στις 100.000 οχήματα, οί μεθυσμένοι οδηγοί στήν ’Αθήνα γιά 
τό παραπάνω 7μηνο είναι 72.

"Ας παρηγορηθοϋμε λοιπόν καί ας μή τά βάζουμε διαρκώς μέ τό άθώο κρασάκι 
τής Πλακιώτικης ταβέρνας, καί τοϋ χωριού τής ’Αττικής. ’Αλλά γιά καλό καί γιά 
κακό, άς έχουμε ύπ’ όψι μας, νά μή μπαίνουμε ποτέ μέσα σέ αύτοκίνητο, 6χι βέβαια 
όταν εμείς έρχόμαστε λιγάκι στο κέφι, άλλά όταν βλέπουμε τον οδηγό πιομένο.

Καί ό οδηγός πάλι καλά θά κάνη νά μήν πίνη κρασί, όταν βάζη μέσα στ’ αμάξι 
του καί άλλες ψυχές, ή έ ά ν  κ α τ ά  λ ά θ ο ς  π ι ή ν ά μ ή  όδηγή αύτός τό αύτοκί
νητο, γιατί καμμιά φορά τό κρασί πού πίνουμε, δέν είναι άθώο, άλλά νοθευμένο, ή 
λιγάκι άγριο καί φέρνει σκοτούρα στο μυαλό, έτσι πού δέν λειτουργεί καλά.

Τί τά θέλετε! Τό κρασί καί ή βενζίνη είναι εχθροί, δέν έννοοΰν νά καθίσουν 
φρόνιμα μαζί καί όσο καί νά θέλη ό φίλος μας ό Δανός (όχι Δαναός) νά φτιάξη κοκ
τέιλ, άδικα κουράζεται. Φαρμάκι θά βγη άπ’ τό μπουκάλι του γιά νά μάς στείλη 
όλους στο τάφο. Μακρυά λοιπόν τό οινόπνευμα άπό τή βενζίνη.



ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ ΠΡΟΔΙΔΕΙ...
Ύ πό  χ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ, ’Αστυνόμου Β '

Θά ήταν περίπου 11.50' ή ώρα όταν ή δεσποινίς Τζοΰνι, ιδιαιτέρα Γραμματεύς 
τοϋ χ. Μπένου, άφησε τήν εργασία της για να πάη στον οδοντίατρο. 'Ο χ. Μπένος 
χάθησε τότε στο γραφείο του, έβαλε σέ λειτουργία τό μαγνητόφωνο, κι’ άρχισε να 
ύπαγορεύη μια έπιστολή. Μίση ώρα άργότερα, δηλ. κατά τάς 12.20' άκούστηκαν 
στο γραφείο τοϋ κ. Μπένου πνιγμένες φωνές, βοήθεια! ! !  αυτός δέ βρέθηκε, άκολού- 
θως, μισολιπόθυμος πάνω στήν πολυθρόνα τοϋ γραφείου του, τό δέ χρηματοκιβώτιο 
ανοικτό.

40' λεπτά άργότερα, μπήκαμε στο γραφείο τοϋ κ. Μπένου. Ή  ώρα ήταν άκρι- 
βώς 13. "Ενα επιτραπέζιο ρολόι, πού ήταν πάνω στο γραφείο, κτύπησε μέ τη μεταλ
λική του «φωνή» τήν ώρα.

'Ο κύριος Μπένος βρισκόταν άκόμη ξαπλωμένος στήν πολυθρόνα καί κρατοΰσε 
τό λαιμό του. Είχεν ύποστή τήν έπίθεσι έκ των όπισθεν. Μάς χαιρέτησε μέ σβυσμένη 
φωνή κ ι’ έ'δειξε προς τό μέρος τοϋ χρηματοκιβωτίου, άπό τό όποιον έλλειπε ένα χρη
ματόδεμα.

Ή  ιστορία τήν όποιαν μάς άφηγήθη ήταν ή άκόλουθη :
Στο γραφείο πήγε κατά τάς 10 π.μ. περίπου. Λίγο πρό των 12 ή ιδιαιτέρα 

του Γραμματεύς ζήτησε άδεια νά πάη στον οδοντίατρο, αύτός δέ, άμέσως κατόπιν, 
άρχισε νά ύπαγορεύη μιά έπιστολή στο μαγνητόφωνο, τήν όποιαν θά δακτυλογρα
φούσε ή Γραμματεύς του όταν θά έπέστρεφε. Δέν είχεν όμως υπαγορεύσει 2—3 
γραμμές, οπότε ξαφνικά δύο χέρια τον άρπαξαν άπό τό λαιμό, τόσο σφιχτά, πού 
δέν άργησε νά χάση τις αισθήσεις του. Γιά πόση ώρα; Δέν μπορούσε νά είπή. Πάντως 
όταν συνήλθε κάπως, άρχισε νά φωνάζη βοήθεια. Πρώτος έσπευσε ό λογιστής του 
ακολουθούμενος άπό έναν άγνωστο κύριο.

Ή  Γραμματεύς του κατέθεσε ότι άφησε τό γραφείο κατά τάς 11.50'. Περί 
τουτου ήτο άπολύτως βεβαία γιατί είχε κυττάξει τό ρολόϊ καί μάλιστα είχε φοβηθή 
ότι θά πήγαινε άργά στο γιατρό. Φεύγοντας άνοιξε τή μεσόπορτα τοϋ γραφείου καί 
ειδοποίησε τον κ. Μπένο, ό όποιος κείνη τήν ώρα δοκίμαζε τό μικρόφωνο τοϋ μα
γνητοφώνου, κ ι’ έκλεισε πάλι τήν πόρτα. Επίσης ήταν βεβαία ότι όλες οί πόρτες 
των γραφείων πού έβλεπαν στο διάδρομο, ήταν κλειστές, όπως, ή πόρτα τοϋ γρα
φείου τοϋ κυρίου της, ή πόρτα τοϋ ίδικοΰ της γραφείου, τοϋ λογιστοΰ, τον όποιον 
άκουσε νά βήχη καί τέλος ή πόρτα τοϋ μικροΰ δωματίου υποδοχής, όπου περίμενε 
ένας επισκέπτης, ό όποιος ήθελε νά μιλήση στον κ. Μπένο. Κατά τάς 1.30' έπέστρεψε 
στο γραφείο της.

Ό  Λογιστής, ένας άδύνατος πενηντάρης, άνέφερεν ότι δέν είχε άκούσει κανέ- 
ναν άλλο κρότο, πλήν των φωνών τοϋ κ. Μπένου. Βεβαίως, ή πόρτα τοϋ γραφείου 
του ήτο κλειστή καί έπί πλέον, ήτο καί λίγο βαρήκοος. Καθώς βγήκε στο διάδρομο 
είδεν έναν άγνωστο νά βγαίνη άπό τό δωμάτιο υποδοχής. Μπήκε ακολούθως στο
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γραφείο του κ. Μπένου, τοϋ οποίου ή πόρτα ήταν κλειστή, όπου βρήκε τον κύριό του 
ξαπλωμένο πάνω στήν πολυθρόνα να βαστάη τό λαιμό του καί τη συσκευή πάνω στο 
γραφείο να εργάζεται, τήν οποίαν καί σταμάτησε. Τό ρολόι τοΰ γραφείου έδειχνε 
12. 20' .

Τέλος ό έπισκέπτης, νέος, σωματώδης, άλλα πολύ μύωψ, ό όποιος περίμενε 
στο δωμάτιο υποδοχής, κατέθεσεν δτι: Στο δωμάτιο εύρίσκετο μόνος του κι’ έδιά- 
βαζε ένα περιοδικό. ’Απόλυτος ησυχία έπικρατοϋσε, οπότε ξαφνικά ακούσε φωνές' 
βοήθεια! ! !  Βγήκε στο διάδρομο όπου συνήντησε τό λογιστή καί μαζί μπήκαν στο- 
γραφείο τοϋ κ. Μπένου.

Κάθησα καί σκεπτόμουνα: ’Εσωτερική νά είναι άρά γε ή κλοπή; ή ό δράστης 
ήρθε άπ’ έξω άπαρατήρητος;...

Μετά θυμήθηκα τό μαγνητόφωνο.
~Ηταν ό μόνος αύτόπτης μάρτυς, ό όποιος είχε «ζήσει» τη σκηνή τής έπιθέ- 

σεως καί τής κλοπής.
Έζήτησα άπό τον κ. Μπένο νά τό βάλη σέ λειτουργία: 

καν μερικά  βηξίματα καί μετά ή φωνή τοϋ κ. Μπένου νά ύπαγορεύη άργά, μιά έμπο- 
ρική έπιστολή, τονίζοντας κάθε λέξι. Κύτταξα τό ρολόϊ μου.

'Η ύπαγόρευσις διήρκεσε άκριβώς 4 Χ/2 λεπτά, οπότε ή φωνή έγινε βραχνή 
«Τί-τί-ναι-τό» καί μετά ένας ρόγχος... μετά ένας ύπόκοφος κρότος, σάν ένα χέρι 
νά πέφτη πάνω στο τραπέζι.

Κατόπιν άπόλυτος ήσυχία. Μόνον τό τίκ-τάκ τοΰ ρολογιοΰ άκουγόταν. "Ενα 
κάθισμα σύρθηκε... μετά, έλαφρά βήματα. Μία πόρτα έτριξε «Είναι τοϋ χρηματο
κιβωτίου» μοΰ ψιθύρισε ό κ. Μπένος. Μετά, ένα «τρίξιμο» χαρτιών καί σάν νά έπεφ
ταν βιβλία πάνω στο χαλί τοΰ πατώματος. Κατόπιν άκούστηκε μιά οξεία άνδρική 
φωνή: «Χ μ! άξίζει τον κόπο». Νέο τρίξιμο—έλαφρά βήματα—Μιά πόρτα άνοιξε 
κι’ έκλεισε, καί μετά δεν άκούστηκε τίποτε άλλο παρά ό θόρυβος τοΰ μαγνητοφώνου 
πού εξακολουθούσε νά γυρίζη καί τό τίκ-τάκ τοϋ ρολογιοΰ.

Κύταξα τό ρολόι μου, είχαν περάσει άκριβώς 13' λεπτά.
«Φοβούμαι δτι κι’ αύτό... δεν μάς άπεκάλυψε καί πολλά πράγματα γιά τό 

δράστη» μοΰ ψιθύρισε ό κ. Μπένος.
«Θά ήθελα ν’ άκουγα άλλη μιά φορά δλη αύτή τήν «ύπόθεσι» τοΰ είπα.
Τό μαγνητόφωνο άρχισε νά έργάζεται έκ νέου...
Παρηκολούθησα πάλι μέ προσοχή τά «διατρέξαντα» μέχρι τέλος. ’Ιδιαιτέ

ρως πρόσεξα τό σημείο εκείνο πού μοΰ είχε κάνει έντύπωσι τήν πρώτη φορά.
Τώρα δεν μοΰ έμεινε καμμιά άμφιβολία...
«Δεν συμφωνώ μέ τή γνώμη σας κ. Μπένο» τοΰ είπα, άφοΰ τέλειωσε τό γύ

ρισμα. «Τό μαγητόφωνο μάς είπε καθαρά ποιος είναι ό δράστης».
Τί λοιπόν, είναι αύτό πού μοΰ έκαμε έντύπωσι άκούγοντας τό μαγνητόφωνο;
Ποιος ό δράστης;1

Στήν άρχή άκούστη-

1. Ή  λύσις θά δοθή στόζέπόμενον. Έ ν  τφ  μεταξύ ήμποροϋν οΐ άναγνώσται μας αστυ
νομικοί νά άποστείλουν ( στή Διεύθυνσι : ’Αστυνομικήν Σχολήν—Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής— 
'Οδός Νεϊγύ 17, Άθήναι) μέχρι τής 8ης Μα'ίου έ. ί .  τάς άπαντησεις των καί θά δημοσιευθή 
ή δρθή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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Ρο ύ μέλη
'Υπό χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι Κ Ο Υ ,  Ύπαστυνόμου Β’

Κάθε γωνιά της μαρτυρικής κι’ αίματοποτισμένης μας πατρίδος, στο πέρασμα 
των χρόνων, έχει να επίδειξη τα δικά της ξεχωριστά κι’ έμορφα μεγαλεία. 'Ολό
κληρη ή Ελλάδα στο διάβα τοϋ πανδαμάτορα χρόνου, σκόρπισε στήν σκοτεινιασμένη 
ανθρωπότητα τις αιώνιες χρυσές άκτΐνες των ήθικών καί πνευματικών άξιων, σκάλισε 
τ ις  βάρβαρες των άνθρώπων της βίας καί σκότους ψυχές, φώτισε τά πυκνά σκοτάδια 
τής άμαθείας των καί έδειξε περήφανα τό δρόμο τής τιμής καί του καθήκοντος.

Κάθε τόπος τής μικράς άλλά πάντοτε δοξασμένης μας πατρίδος είναι καί μιά 
ξεχωριστή σελίδα στήν τρισένδοξη ιστορία τής Ελλάδος. Κάθε τόπος κι’ ένα μεγαλείο. 
Κάθε γωνιά καί μιά δόξα. ’Αλλά ιδιαίτερη θέσι κατέχει τό τμήμα τής χώρας μας 
-π’ άκούγεται στ’ όνομα Ρούμελη.

"Ας δοΰμε δμως άπό κοντά τον τόπο αυτό. Ποιά είναι αυτή ή χιλιοτραγουδι- 
■σμένη Ρούμελη. Είναι μιά άπό τις πιο πλούσιες κοιτίδες τής λεβεντιάς καί τής άν- 
δρειωσύνης. Είναι ή χώρα του εξαγιασμένου Μεσολογγίου, μέ τήν ’Αλαμάνα καί τον 
’Αθανάσιο Διάκο. Είναι ή πατρίδα τοϋ Στρατηγού Μακρυγιάννη, των Τρικούπηδων, 
που Κ. Παλαμά, τοϋ Γιάννη Βλαχογιάννη, τοϋ Σπύρου Μελά καί τοϋ ποιητοΰ τής 
σύγχρονης εποχής μας Γ. Άθάνα. Είναι ή πατρίδα τοϋ Καραϊσκάκη,τοΰ Άνδρούτσου, 
ή χώρα τής Πυθίας.

Κοιλάδες γλύκες καί όλόχλωρες τήν άνοιξι καί πλαγιές σκεπασμένες άπό έληές 
κ ι’ άγέρωχα πολύκορφα ψηλά βουνά. Δυο θάλασσες, ή μιά άπό τήν ’Ανατολή κι’ 
ή άλλη άπό τήν Δύσι, σκορπούν τούς χειμωνιάτικους άφρούς των στις μεταξένιες καί 
δαντελλωτές άμμουδιές καί στά άεροκρέμαστα συμπλέγματα των μεγαλόπρεπων 
βράχων της.

Ψηλά, ό αύστηρός καί επιβλητικός των ποιητικών μύθων Παρνασσός, ή Οίτη, 
τό Καλλίδρομον, ό Τυμφρηστός καί τ ’ άλλα κακοτράχαλα βουνά, πού οί οδοντωτές 
κορυφές τους τρυποΰν τά σύννεφα κι’ δλο τό χρόνο είναι σκεπασμένες άπό χιόνια. 
"Ολόρθες πλαγιές, χαρακωμένες άπό ρεματιές, μαυροπρασινίζουν μέσα στον ήλιο, 
άπό τά άνεμοδαρμένα δάση τών έλαιών καί τών πεύκων.

Θεέ μου, πόσο παράξενη καί γοητευτική σύνθεσι. Τ’ άπαλό μέ τό σκληρό 
άντάμα, τό άγριο κι’ άπότομο μέ τό ειδυλλιακό. Ποιος δέν αισθάνεται ψυχική άνά- 
τασι κυττάζοντας τήν κοιλάδα τοϋ Σπερχειού, πού μοιάζει μ’ άκύμαντη βαθυπράσινη 
θάλασσα.

"Οταν έρχεται ή νύκτα κι’ είναι ξάστερος ό ουρανός, νοιώθεις πώς τά βουνά 
μεγαλώνουν άκόμη περισσότερο. Τ’ άστρα κατεβαίνουν χαμηλώτερα καί φαίνονται 
-πιο τρανά, λές καί σέ λίγο θά σκορπιστούν σάν διαμαντόπετρες στους άχνοσκέπα- 
•στους νυκτερινούς κάμπους. Τις ώρες εκείνες άθελά σου νοιώθεις τήν άνάγκη νά 
τραγουδήσης μ’ έλη τή δύναμη τής φωνής σου, ένα άπό τά άθάνατα τραγούδια 
τής Ρούμελης πού περιγράφουν σέ ορμητικούς ρυθμούς πάθη λεβέντικα, παλληκαριάς 
παλμούς, γλεντιών καί κατορθωμάτων ξεφάντωμα.

Νά ή Ρούμελη. Είναι ή λεβεντογέννα γή, πού μέσα άπό τά στήθη της ξεπήδησαν 
καί ξεπηδοϋν ήρωες άπαράμιλλοι. Είναι ή καρδιά τής Ελλάδος. "Ενας τόπος πού 
δημιουργεί θρύλους καί μύθους. Τό άληθινό τής Ελληνικής γής στολίδι. 'Ολόκληρη 
ή Ρούμελη είναι ένα τέλειο δημοτικό τραγούδι.

’Ανέκαθεν ήτο τέτοια, είναι καί σήμερα ή ίδια καί θάναι γιά πάντα, όλοίδια, 
έφ ’ όσον στον πλανήτη πού λέγεται γή θά ύπάρχη μία άπόμερη άλλά ήρωϊκή καί φωτο-



(Συνέχεια £κ τοϋ προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. — ΑΙ άποδοχαι τών αστυνομικών.
2. — Αί ώ ρα ι υπηρεσίας.
3. —Ή  σύζυγος τοϋ αστυνομικού.

** *
1 . Αί άποδοχαι των αστυνομικών.
Είναι γνωστόν δτι διά την διατήρησιν τοϋ ύψηλοΰ ήθικοΰ έπιπέδου των άστυ- 

νομικών, κύριος παράγων είναι ή προσαρμογή των αποδοχών καί ή βελτίωσις των 
συνθηκών, ύπό τάς οποίας αύτοί έκτελοΰν την υπηρεσίαν των. Βεβαίως τά υλικά 
μέσα, προσφερόμενα άμέσως ή εμμέσως, άσκοϋν σημαντικήν έπίδρασιν έπ1 αυτών. 
’Ά ν δμως, ό αστυνομικός ήμείβετο άναλόγως τής έργασίας πού προσφέρει, καί τότε 
άκόμα θά υπήρχαν παράπονα, δτι δηλαδή αυτοί είναι περισσότερον εκτεθειμένοι εις 
τον πειρασμόν τής δωροδοκίας. ’Άλλωστε ό κάθε άστυνομικός έχει νά διηγηθή ένα 
άθλον σχετικόν μέ άπόπειρα δωροδοκίας πού τοϋ έγινε. ’Αλλά έκτος άπ’ αυτό, έκεΐνο 
πού σήμερα ενδιαφέρει είναι ή διαπίστωσις δτι τά μέσα διαβιώσεως τών περισσο
τέρων άστυνομικών είναι πολύ πτωχά. Παρά τό γεγονός αύτό, σπανίως, αν οχι ούδέ- 
ποτε, ύπέκυψαν εις τούς μεγάλους πειρασμούς. Τά μικρά, δμως, καί φαινομενικώς 
άκίνδυνα «δώρα» έχουν κατά τό παρελθόν διαμορφώσει χαρακτήρας άπεχθεΐς καί 
επικινδύνους.

'Η ’Επιτροπή τοϋ ’Όκσεϋ (Oaksey Committee) έβελτίωσε κατά πολύ τήν 
κατάστασιν. Οί άστυνομικοί λαμβάνουν τώρα άποδοχάς πού πλησιάζουν κάπως τήν 
άμοιβήν πού άξίζουν. 'Ο άστυνομικός είναι σημαίνον μέλος τής κοινωνίας καί αί 
άποδοχαι του θά πρέπει νά είναι έπαρκεΐς διά νά συντηρηθή ό ίδιος, ή σύζυγος καί 
ή οίκογένειά του, κατά τρόπον πού νά συμβιβάζεται μέ τό αξίωμα πού τού έχει άνα- 
τεθή. Ή  πλησιεστέρα τάξις είς τήν κοινωνικήν βαθμίδα τοϋ άστυφύλακος είναι ό 
ειδικευμένος χειρώναξ, ό όποιος έχει άποδοχάς πού υπερβαίνουν τάς βελτιωμένας 
τελευταίως άποδοχάς τοϋ πρώτου κατά 3 ή 4 λίρας (160 έως 240 δρχ.) τήν εβδο
μάδα. Πλήν, ή σύγκρισις μέ άλλους κλάδους, ή άλλα επαγγέλματα δέν άποτελεϊ 
ορθόν κριτήριον καθορισμού τών άποδοχών τοϋ άστυνομικοΰ. 'Ο άστυνομικός λαμ-

δότρα γωνιά πςύ λέγεται, ώ ! τί θεία λέξις, ' Ε λ λ ά δ α .  Μιά χώρα σαν τήν δική μας, 
ποτέ δέν πεθαίνει, γιατί πώς μπορεί νά πεθάνη καί νά σβυστή ένας Μωρηας, μιά 
Ρούμελη, μιά ’Ήπειρος, μιά Κρήτη, Θράκη καί Μακεδονία; Θά μείνη αιώνια καί 
ποτέ δέν θά λυγίση στις απειλές όποιουδήποτε έχθροΰ. Περήφανη κι’ άγέρωχη θά 
σκορπίζη στο διάβα τών χρόνων τό αιώνιο φώς. Τό φώς τής Άκροπόλεως, μέ τον 
Παρθενώνα. Τό φώς τών ήθικών άξιών, τής άληθινής έλευθερίας. I. ΡΑ'ΡΚΟΣ
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βάνει, βεβαίως, μια βασική σύνταξι και ώρισμένα άλλα έπιδόματα, τα όποια ό ειδι
κευμένος χειρώναξ δέν λαμβάνει. Ά λλ ’ αύτά δεν άποτελοϋν οίκονομικάς άντιπαρο- 
χάς διά τάς υπηρεσίας πού προσφέρει. Είναι μέσα στοιχειώδους διαβιώσεώς του.

Ά σ τ υ φ ύ λ α ξ .
“Αμα τη ονομασία: λίρας 330 κατ’ έτος, αύξανομένας άνά 10 λίρας έτησίως 

μέχρι των κάτωθι ποσών:
Μετά τό 7ον έτος λίραι 390 κατ’ έτος

)) )) ΙΟον )) )) 400 )) ))
)) )) 15ον )) )) 410 )) ))
)) )) 22ον )) )) 420 )) ))

Ά ρ  χ ι φ ύ λ  α ξ .
"Αμα τη ονομασία: λίρας 445 κατ’ έτος, αύξανομένας άνά 10 λίρας έτησίως 

μέχρι τοϋ ποσοϋ των 484 λιρών κατ’ έτος.
Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ  Τ μ ή μ α τ ο ς  (Station Sergeant).
“Αμα τη ονομασία: λίρας 495 κατ’ έτος, αύξανομένας μέχρι τοϋ ποσοϋ τών 

510 έτησίως μετά δύο έτη.
(Εις τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν καί εις τήν ’Αστυνομίαν τοϋ S ity 

(C ity) λαμβάνουν «έπίδομα Λονδίνου» 10 λίρας έτησίως).
' Τ π α σ τ υ ν ό μ ο ς Β ' .
“Αμα τη ονομασία: λίρας 530 κατ’ έτος, αύξανομένας άνά 15 λίρας έτησίως 

μέχρι τοϋ ποσοϋ τών 575 λιρών κατ’ έτος.
(Είς Λονδΐνον λίρας 555 κατ’ έτος, μέχρι τοϋ ποσοϋ τών 600 λιρών κατ’ έτος).
Ύ π α σ τ υ ν ό μ ο ς  Α'.
Λίρας 605 κατ’ έτος, αύξανομένας άνά 20 λίρας έτησίως μέχρι τοϋ ποσοϋ 

τών 645 λιρών κατ’ έτος. Είς Λονδΐνον λίρας 700 κατ’ έτος μέχρι τών 750 λι
ρών έτησίως.

’Α σ τ υ ν ό μ ο ς  Β'.
(Τάξεως ΙΙας) λίρας 700 κατ’ έτος μέχρι τών 750 λιρών κατ’ έτος
(Τάξεως Ιης) » 800 » » » » 850 » » »
’Α σ τ υ ν ό μ ο ς  Α'
Λίρας 900 κατ’ έτος μέχρι τών 950 λιρών κατ’ έτος.

» 1000 » » » » 1100 » » » (είς Λονδΐνον).
(Σ.Μ. Έκάστη λίρα χάρτινη άντιστοιχεΐ προς 84 δρχ.).
Βεβαίως αΐ άποδοχαί τών άστυνομικών δέν περιορίζονται μόνον είς τον βα

σικόν των μισθόν. Παρέχεται είς αύτούς κατοικία ή άντί κατοικίας άφορολόγητον 
έπίδομα ένοικίου πού άνέρχεται είς 35 σελ. (δηλ. 140 δρχ.) τήν έβδομάδα. ’Εάν 
δι’ οίονδήποτε λόγον άδυνατοΰν νά διαμείνουν μετά τής οικογένειας των, όταν αύτή 
είναι υποχρεωμένη νά διαμένη άλλοΰ, λαμβάνουν πρόσθετον έπίδομα 25 σελλινίων 
(100 δρχ.) τήν έβδομάδα. Χορηγείται είς αύτούς δωρεάν στολή και έπί πλέον έπί
δομα «ύποδήσεως» 3 σελ. 6 πέννες (10 δρχ.) τήν έβδομάδα. ’Εάν είναι υποχρεω
μένος, άπό τήν ύπηρεσίαν πού έκτελεΐ νά φέρη πολιτικήν ένδυμασίαν, λαμβάνει 
έπίδομα 10 σελ. (40 δρχ. τήν έβδομάδα. Είς περίπτωσιν πού άποσπάται διά λόγους 
υπηρεσιακούς έκτος τόΰ Τμήματος, τοϋ χορηγηται ώς άποζημίωσις 4 σελ. καί 6 
πέννες (18 δρχ.) τήν ημέρα. Τά περισσότερα άπό τά έπιδόματα αύτά καλύπτουν 
πλήρως τήν άνάγκην διά τήν όποιαν χορηγούνται. Κι’ έκεΐνα όμως πού δέν έπαο- 
κ'όΰν ένισχύουν κάπως τον άστυνομικόν οίκονομικώς.

2. Αί ώραι υπηρεσίας.
Μετά τό θέμα τών άποδοχών, θά πρέπει νά άναλυθή τό θέμα τών ωρών έργα- 

σίας τών άστυνομικών. Θεωρητικώς, ό άστυνομικός είναι είς τήν διάθεσιν της Ύ πη-
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ρεσίας πάντοτε. Αυτό δμως είναι άδύνατον πρακτικώς. Προς τοΰτο οί ’Αστυνομι
κοί Κανονισμοί (Police Regulations) καθορίζουν την διάρκειαν της υπηρεσίας 
εις οκτώ (8) ώρας τό 24ωρον, κατά τάς έξ ημέρας έκ των έπτά της έβδομάδος. Αί 
έορταί δεν λαμβάνονται ΰπ’ οψιν. Εις τάς πόλεις, οί άστυφύλακες έκτελοϋν όκτάω- 
ρον υπηρεσίαν άλλαγών πού αρχίζει την 6ην πρωινήν, 2αν άπογευματινήν καί ΙΟην 
νυκτερινήν ώραν κάθε ήμέρας. Μία ήμέρα της έβδομάδος τοϋ δίδεται ήμερησία άνά- 
παυσις. Πολλάκις είναι υποχρεωμένος νά έργασθή καί πλέον των ωρών αυτών, εΐτε 
διότι πρέπει νά παραστη ώς μάρτυς εις τό δικαστήριον, εΐτε διότι ειδική υπηρεσιακή 
άνάγκη τό άπαιτεΐ. Δι’ υπηρεσίαν τοϋ είδους αύτοϋ λαμβάνει επίδομα «υπερωριών» 
άλλά είναι πάρα πολύ μικρόν διά νά θεωρηθή ώς άποζημίωσις διά τήν «έκτος της 
κανονικής ύπηρεσίαν προσφερομένην τοιαύτην». Π.χ. τήρησις της τάξεως εις δη
μοσίαν συνάθροισιν.

Ό  άστυνομικός της ύπαίθρου εύρίσκεται σέ διαφορετική θέσι. 'Η υπηρεσία 
του άρχίζει τό πρωί, όταν «βγάζη τό πόδι του» άπό τήν πόρτα τοϋ σπιτιοΰ του. Τά 
πολυάριθμα καθήκοντά του τον άπασχολοΰν καθ’ όλην τήν διάρκειαν της ήμέρας 
καί παρ’ όλα αύτά είναι υποχρεωμένος «νά περιέλθη» καί τήν σκοπιά του. 'Ο άστυ- 
φύλαξ ένός χωριοΰ σπανίως έκτελεϊ τήν σκοπιά του σ’ ένα όκτάωρο. Τά διάφορα 
«συμβάντα» τον άπασχολοΰν τόσο πού άναγκάζεται νά τήν διακόψη. "Οπως τον 
ιατρόν, έτσι κ ι’ αυτόν μπορεί νά τον καλέσουν σέ κάθε στιγμή. "Εχει δμως τό πλεο
νέκτημα, έν συγκρίσει μέ τον άστυφύλακα της πόλεως, δτι είναι «προσωπικότης» 
εις τήν περιοχήν του καί δτι ή εργασία του είναι πιο πολύμορφος, ποικίλη καί έν- 
διαφέρουσα.

3. Ή σύζυγος τοϋ αστυνομικού.
Σπανίως άναγνωρίζεται ό σημαντικός ρόλος πού παίζει εις τήν έκτέλεσιν 

της άστυνομικής ύπηρεσίας ή σύζυγος τοϋ άστυνομικοΰ. "Οπως άκριβώς καί ή σύ
ζυγος τοϋ έπαρχιώτου ίατροΰ, έτσι κι’ αύτή σημειώνει δλους αυτούς πού ζητοΰν 
τον σύζυγόν της κατά τήν άπουσίά του, έκτελεϊ χρέη γραμματέως, βοηθοΰ, οικο
κυράς, μαγείρισσας καί μητέρας. Μ’ άλλα λόγια συμμετέχει κι’ αύτή εις τήν έκτέ- 
λεσι τών καθηκόντων τοϋ συζύγου της καί δύναται νά λεχθή δτι ή συμμετοχή της 
είναι ούσιώδης.

Εις τάς πόλεις ή σπουδαιότης της συζύγου τοϋ άστυνομικοΰ συνίσταται εις 
τό δτι τοϋ κάνει τή δουλειά του λιγώτερο έπίπονη. Τό άκανόνιστο ωράριο έργασίας 
καί ή άνάγκη τοϋ συζύγου νά εργάζεται κατά τάς έορτάς προκαλοΰν άνωμαλίας είς 
τό «σπίτι». ’Επί πλέον τό γεγονός δτι ό άστυνομικός, άπορροφημένος δπως είναι 
άπό τήν έργασίαν του, δέν έχει καιρό «γιά συντροφιές» καί κοινωνική ζωή, δίδει 
μεγαλυτέραν σημασίαν είς τό σπίτι του, πού άποτελεΐ τήν μοναδική του άνάπαυσι. 
'Υπό συνθήκας, δπως αύταί πού άνεφέρθησαν, ένας άτυχής γάμος έχει σοβαρώτατα 
άποτελέσματα καί άποτελεΐ πολλάκις τήν μοναδικήν αιτίαν πού ίκανώτατοι άστυ- 
νομικοί έγκαταλείπουν «ενωρίς» τήν ’Αστυνομίαν. 'Η σύζυγος τοϋ άστυνομικοΰ 
συνήθως δέν μπορεί νά ρυθμίση Ττή ζωή τοϋ ζεύγους συμφώνως προς τήν κανονικήν 
κοινωνικήν ζωή, άκριβώς διότι ό σύζυγος έχει ύπηρεσίαν, δταν οί άλλοι έχουν έορ- 
τήν. Παρ’ δτι καί άλλα έπαγγέλματα έχουν τά ΐδια, κανένα άπ’ αύτά δέν έξαρτάται 
τόσο πολύ άπό τήν οικογενειακήν ζωήν δσο τό άστυνομικόν.

(Συνεχίζεται)
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ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
'Υπό κ. F. ENKLAAR, Διευθυντοϋ ’Εγκλημα
το λο γ ιώ ν  'Υπηρεσιών της Γκραβενχάγης. ’Από

---------------------------------τό περιοδικόν K rim inalistik, κατά μετάφρασιν---------------------------------
τοϋ άστυφύλακος κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΙΣΣΑ

Τον Φεβρουάριον του 1955 έκλήθην εις τόπον άδικήματος, δπου άγνωστος 
δράστης ή δρασται, διά πρώτην φοράν έχρησιμοποίησαν άγνωστον διαρρηκτικόν 
έργαλεΐον (Χ) κατά την άπόπειραν διαρρήξεως χρηματοκιβωτίου. 'Η ενέργεια εϊχεν 
έντοπισθή γύρω άπό τήν όττήν τοϋ κλείθρου τοϋ χρηματοκιβωτίου, δπου άκριβώς ό 
δράστης άπόκοψε δι’ άγνώστου μέχρι σήμερον διαρρηκτικοΰ έργαλείου τεμάχιον 
χάλυβος εις σχήμα δίσκου, περιμέτρου 76 χιλιοστομέτρων καί πάχους 4 χιλιοστο
μέτρων.

'Ως διαρρηκτικόν έργαλεΐον, προφανώς, είχε χρησιμοποιηθή πριόνιον νέου 
τύπου. 'Η κυλινδρική στεφάνη της τομής ήτο λεία καί καθαρά, έκ τοϋ οποίου συνά-

Ό  άποκοπείς χαλύβδινος δίσκος έκ τοϋ Τά ίχνη της άττοστρακίσεως τοΰ διαρρη- 
χρηματοκιβωτίου. κτικοΰ έργαλείου.

γεται τό συμπέρασμα δτι τό έργαλεΐον έκινήθη μέ μεγάλην ταχύτητα, δπερ μόνον 
δι’ ήλεκτροκινητήρος δύναται νά έπιτευχθή. Είς τό άριστερόν τής άποκοπέντος δί
σκου ύπήρχεν έτέρα οπή’ είς τό χρηματοκιβώτιον, τό όποιον ύπό 
άντοχήν τής χαλύβδινης πλακός του παρουσίαζεν άντίστασιν καί 
προ τής ένεργείας τοΰ διαρρηκτικοΰ έργαλείου.

'Υπεράνω τής οπής τοΰ κλείθρου τοΰ χρηματοκιβωτίου ύπήρχεν ίχνος έκ τοΰ 
όποιου προέκυπτεν δτι τό έργαλεΐον εϊχεν άποστρακισθή είς τό σημεΐον τοΰτο κατά 
τήν τοποθέτησίν του. ’Επί τοΰ κλείθρου ΰπήρχον ΐχνη έλαίου, έκτω ν όποιων συνή- 
γετο δτι τό έργαλεΐον εϊχεν έπαλειφθή προ τής χρησιμοποιήσεώς του.

τήν έξαιρετικήν 
δεν ύπεχώρησεν

(1) Σημείωσις περιοδικού: Δέν πρόκειται περί άγνώστου εργαλείου διά τήν 'Ελλάδα. 
Σχετικώς ϊδε « ’Επιστημονική καί Τεχνική ’Αστυνομία» κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου σελίς 441.



4632 F. E nk laar : Διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων—Μετάφρ. ’Αλεξ. Πίσσα

'Η άπόπειρα τοϋ δράστου δεν έτελεσφόρησεν, διότι άφ’ ενός μέν ή χαλύβδινη 
πλάξ τοϋ χρηματοκιβωτίου παρουσίασεν τεραστίαν αντοχήν καί δεν ήτο εύκολος 
ή διάρρηξις εις τόσον μικρόν χρονικόν διάστημα καί άφ’ ετέρου διότι γενόμενος 
αντιληπτός ό δράστης διέκοψε την άπόπειράν του καί έξηφανίσθη έν σπουδή, έγκατα- 
λείπων εις τον τόπον τοϋ άδικήματος τό έργαλεϊον. Κατόπιν πολλών ερευνών καί 
άναζητήσεων, βάσει τών κατεχομένων στοιχείων καί μέ την βοήθειαν ένός είσαγωγέως 
τοιούτων ειδών, άνεκαλύψαμεν τό κατάστημα τό όποιον έπώλησεν τοΰτο. Κατά πλη
ροφορίας τοϋ είσαγωγέως 6 τύπος τοϋ πριονιού τούτου ήτο εντελώς νέος καί διά 
πρώτην φοράν είσήγετο εις τήν Χώραν μας.

Τό διαρρηκτικόν τοΰτο έργαλεϊον (πριόνιον) άποτελεΐται άπό τό εξωτερικόν 
κυκλικόν τμήμά του πού συγκρατεΐ τό επίσης κυκλικόν πριόνιον καί τό τρυπάνιον

τό όποιον εύρίσκεται είς τό μέσον αύτοΰ, 
άφ’ ένός μέν διά τήν διάνοιξιν οπών, άφ’ 
ετέρου δέ ώς σταθερός άξων πέριξ τοϋ 
οποίου περιστρέφεται τό κυκλικόν πριό
νιον καί τοϋ συσφιγκτήρος διά τήν ρύθμι- 
σιν καί λειτουργίαν του. Τό έργαλεϊον 
τοΰτο δύναται νά προσαρμοσθή είς oiavj- 
δήποτε συσκευήν ήλεκτρικοϋ τρυπανιού.

Μετά μίαν έβδομάδα έπληροφορή- 
θημεν ότι ό άγοραστής τοϋ μοναδικοΰ καί 
διά πρώτην φοράν είσαγομένου εις τήνπό- 
λιν μας έργαλείου προέβη εις παραγγελίαν 
έτέρων δύο νέων πριονίων καί μετ’ όλίγας 
ήμέρας κατόπιν παρακολουθήσεως τοϋ 
καταστήματος, έπετεύχθη ή σύλληψις εν
τός αύτοϋ δύο γνωστών διαρρηκτών, καθ’ 
ήν στιγμήν ούτοι έπρόκειτο νά παραλά- 

Τό διαρρηκτικόν εργαλείου όνομαζόμενου βουν τά παραγγελθέντα πριόνια. Ούτοι 
kos «Bolt Hobe cu tter Φ3». ίσχυρίσθησαν 8τι τά έν λόγω εργαλεία ή -

σαν άναγκαΐα είς κάποιον, άρνηθέντες νά 
άποκαλύψουν τό όνομά του, έδήλωσαν δέ ότι ούτοι δέν έπρόκειτο νά τά χρησιμο
ποιήσουν καί ούτε έγνώριζον διά ποιαν σκοπόν προωρίζοντο.

Κατά τήν διενεργηθεΐσαν είς τάς οικίας τών συλληφθέντων έρευναν ούδέν 
έργαλεϊον εύρέθη, πλήν όμως κατά τήν σωματικήν τοιαύτην εύρέθησαν έπί τοϋ ένός 
έξ αύτών 10 έξαρτήματα τρυπάνου καί έπί τοϋ έτέρου 7. Κατόπιν έξετάσεως τών 
έξαρτημάτων τούτων άπεδείχθη ότι ήσαν όμοια προς τά υπάρχοντα έπί τοϋ διαρ- 
ρηκτικοΰ έργαλείου καί εϊχον χρησιμοποιηθή, καθ’ όσον παρουσίαζον έπιφάνειαν 
ήλλοιωμένην έκ τής τριβής.

Προς άρσιν καί τής τελευταίας άμφιβολίας διά τήν ένοχήν τών δύο συλληφθέν
των διαρρηκτών, έχρησιμοποίησα ήλεκτρικόν μαγνήτην διά τήν είς τάς όπάς τοϋ
χρηματικιβωτίου άνεύρεσιν ρινισμάτων χάλυβος, καί έκ τής μικροσκοπικής των έξε
τάσεως άπεδείχθη ότι πράγματι τά ρινίσματα προήρχοντο έκ τών έξαρτημάτων άτινα 
άνευρέθησαν έπί τών συλληφθέντων διαρρηκτών. Διά τήν έπαλήθευσιν τών ισχυρισμών 
μου μετέβην είς Βισμπάντεν όπου ό Δόκτωρ Η. Gradman Δ/ντής τής Έγκλη- 
ματολογικής 'Τπηρεσίας τής πόλεως ταύτης έδικαίωσεν πλήρως τάς άπόψεις μου. 
Άμφότεροι οί ύποπτοι κατεδικάσθησαν διά τήν άπόπειράν ταύτην, καθ’ όσον δέν 
ήδυνήθησαν νά αποδείξουν τήν άθωότητά των διά τοϋ προβληθέντος άλλοθι των καί 
διότι εύρέθησαν κάτοχοι τών έξαρτημάτων τών πριόνων. 'Η έπεβληθεΐσα ποινή ήτο 
τών 4 έτών.



ΠΑΣΧΑ
ΣΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

'Υπό κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

Μιά νύχτα μετά τήν ’Ανάσταση...
...Είναι Ινα βροχερό βράδυ, δίχως άστέρια καί μέ χιλιάδες σκιές εδώ κ ι’ εκεί...
Ό  Ούρανός είναι κατάμαυρος... κ ι’ ή γη βουβή καί σκοτεινή...
Τίποτε δεν άκούγεται, τίποτε δέν κουνιέται τριγύρω...
Μονάχα άπό το άνοιχτό ράδιο τής καμαρούλας μου φτάνει απαλός καί πονε- 

μένος ένας βενετσάνικος ρυθμός...
’Απολαμβάνω αυτή τή βελούδινη μουσική ξαπλωμένος σέ μια πολυθρόνα... 

Καπνίζω καί φαντάζομαι...
Φαντάζομαι μιά μικρούτσικη γόνδολα ν’ άργοκυλά πάνω στ’ άσημένια νερά 

μιας σιωπηλής λίμνης...
Βλέπω κάποιο ζευγαράκι, σφιχταγκαλιασμένο στή μιάν άκρη της... Καί στήν 

άλλη έναν κυρτωμένο άπό τά χρόνια γονδολιέρη νά τραβά τό κουπί σιγοψιθυρίζοντας 
νοσταλγικά τραγούδια... τραγούδια παράξενα πού μιλάνε γιά μιά χώρα μακρινή... 
δίχως πίκρες καί δάκρυα...

’Ακούω τον παφλασμό τοϋ κύματος... Βλέπω ολόγυρα πελώρια « ’Αρχοντικά» 
στήν άκρογιαλιά... Καί πίσω άπ’ τις μισάνοιχτες γρίλλιες ένος ψηλού παραθύρου, 
πάνω άπ’ το λουλουδιασμένο παρτέρι, μαντεύω τούς ταπεινούς ρεμβασμούς μιάς 
άγρυπνης μικρής Μαντόνας...

Σιωπή... Σκοτάδι... Γαλήνη...
'Ένα μικρό ρολόι, πάνω στο καφφέ κομοδίνο, κοντεύει ν’ άποκοιμηθή κ ι’ 

αύτό... καθώς οί κτύποι τής καρδιάς του γίνονται ολοένα καί πιο άργοί καί μονό
τονοι...

Κάποια γάτα διακόπτει, γιά μιά μονάχα στιγμή, τή σιωπή, πηδώντας άδέξια 
πάνω στήν τσίγκινη σκεπή τοϋ πλαϊνού πλυσταριού...Καί τό παθητικό τραγούδι τοϋ 
’Ιταλικού Σταθμού, συνεχίζεται μέ τή μακρινή συνοδεία μιάς κιθάρας...

« ’Ώ ! πλάση... ’Ετούτη τή νύχτα είσαι όμορφη... 
κάτω άπό ένα γκρούπ άστεριών... 
πού στον Ούρανό τρεμοσβήνουν 
λάμποντας,
σάν φλόγες άπό χιλιάδες κεριά...»

Στιγμή όμορφη...Διαλεχτή...
Στιγμή γεμάτη όνειρα καί έκσταση...
Στο τετράγωνο, ξύλινο τραπεζάκι μου βρίσκεται ένα μεγάλο ποτήρι καφφέ, 

πού τοφτειαξα πριν λίγη ώρα στο καμινέτο...
Ρουφώ μιά γουλιά, άνάβοντας κ ι’ άλλο τσιγάρο...
"Ενας άστυφύλακας τώρα, περνώντας έξω άπό τό σπίτι μου, ρίχνει προσεκτικά 

τό φώς τού φανού του στον άντικρυνό κήπο... Κοντοστέκεται γιά λίγο έξω άπό τό 
παράθυρό μου, μέ χαιρετά κουνώντας τό χέρι στον άέρα, κ ι’ ύστερα συνεχίζει τή σκο
πιά του, άκολουθώντας τό ανηφορικό μονοπάτι πού οδηγεί στά Λατομεία...
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...'Η  φλόγα τοΰ μικρού καντηλιού, πάνω στο φτωχικό μου εικονοστάσι τοϋ 
τοίχου, τρεμοσβήνει... φωτίζοντας ωχρά τή λυπημένη μορφή της Παναγίας, δίπλα 
στον ξύλινο ’Εσταυρωμένο... Δυο κάδρα μέ τοπεϊα χιονισμένα στην άλλη μεριά 
θαρρείς καί ξεμακραίνουν άπό τό μικρό αυτό χώρο... Καί τά πρόσωπα των κουκου
λωμένων χωρικών παίρνουν σέ μιά στιγμή έκφραση... Νομίζω πώς τούς ακόυσα νά 
κουβεντιάζουν ψιθυριστά... ποιος ξέρει τι νά ε ίπ α ν !!!.. .

...Νύχτα... καί όνειρα...καί τοπεϊα... καί σιωπή... καί εικόνες... καί τσι
γάρα... Ό λα μαζί μπερδεμένα άκαθόριστα τριγύρω, φτειάχνουν μπροστά μου μιάν 
ανεξήγητη εικόνα... ένώ άπό τό ράδιο άκούγεται πάντα τό ϊδιο σιγαλό τραγούδι... 

«...Μέσα στή σκιά κρύβεις τούς ερωτευμένους...
Τά στόματα τρεμουλιαστά μιλάνε γ ι’ άγάπη...
Τριγύρω υπάρχει τόση ποίηση !!!
Γιά σένα άναστενάζω, φτωχή μου καρδιά...
Στον χρυσαφένιο ποταμό 
καθρεφτίζεται τό Στερέωμα... 
ένώ ένα κλάμμα ή ένα τραγούδι 
χάνεται μακριά...»

...Μέσα σ’ ένα σιέλ πιατάκι λίγα κόκκινα αύγά... Σηκώνουμαι καί παίρνω ένα 
στο χέρι μου...

Φρεσκοβαμμένο φαίνεται θάναι... Γιατί ή μπογιά του βγαίνει στά χέρια μου 
καί τά κοκκινίζει...

Τεντώνω τότες τις παλάμες μου απορημένος... Σάν άνθρώπινο αίμα μοιάζει 
ετούτη ή κόκκινη μπογιά...

Α ίμ α !!!.. . 'Ωραίο θάτανε, έτσι επηρεασμένος όπως είμαι άπό τήν ήσυχη, 
νοσταλγική μοναξιά μου, νά γράψω μιά νυκτερινή ιστορία φρίκης! ! !

Μά ό μικρός ’Εσταυρωμένος εκεί Πάνω... τό ωχρό φώς τοϋ καντηλιού... τό γρα
φικό μοναστήρι τοϋ κάδρου... άκόμα καί τό μικρό στρογγυλό ρολόι τοΰ κομοδίνου, 
διώχνουν μακριά τό νοΰ μου άπό άστυνομικές ιστορίες...

Α ίμ α !!!.. . Κι’ όμως δεν είναι κάτι ξένο άπό τήν ζωή τών άνθρώπων. Τούς 
άκολουθάει πιστά στή μακρινή πορεία τους...

’Από τά πολύ παληά χρόνια, άπό τήν προϊστορική άκόμα εποχή, τό συναντάμε 
νά ρέη εδώ κι’ έκεϊ, δίχως άνάπαυλα...

Κι’ άκόμα πιο πίσω... Άπό τήν εποχή τοϋ Κάϊν καί τοΰ άδικοσκοτωμένου 
Ά βελ...

Τόσα καί τόσα χρόνια τώρα τό αίμα γράφει τήν Παγκόσμια 'Ιστορία τών 
’Εθνών...

Μά, έτοΰτο εδώ τό αίμα ποΰβαψε άπόψε τά χέρια μου, είναι κάτι τι άλλο...
Είναι ζεστό, σάν άνθρώπινο... "Ομως έχει μιάν άφάνταστη μεγαλοπρέπεια, 

σάν νάναι Θεϊκό...
Είναι μιά ιστορία ολόκληρη αυτό τό αίμα... 'Η ιστορία τής ’Ορθόδοξης Πί

στης, οπού ένας Θεός σταυρώνεται σάν ληστής γιά νά μάς έξαγοράση άπ’ τήν άμαρ- 
τωλή κατάρα...

Τότες θυμάμαι τήν νύκτα τής Μ. Πέμπτης στο ναό τής ενορίας μου...
Τό πονεμένο : «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» πού έκανε έκατοντάδες μάτια 

νά δακρύσουν... *
Αύτό τό αίμα ποΰτρεχε άπ’ τις πληγές τοΰ Θείου Κατάδικου δεν κατρακυλοΰσε 

άσκοπα στή γή... Τό ρουφοΰσαν οί άνθρώπινες καρδιές μέ κατάνυξη...
...'Ύστερα θυμάμαι τήν νύκτα τής Μ. Παρασκευής...
Τό «ή Ζωή έν τάφω» πού τδψελναν όλοι μαζί οί πιστοί, μέ τις άναμμένες λαμ

πάδες στο χέρι...
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’Ώ ! Πόση ευτυχία έκρυβαν μέσα τους αυτές οί αλησμόνητες στιγμές, καθώς 
ή φαντασία πετοΰσε σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια πίσω στην ρωμαϊκή Παλαιστίνη, 
όπου έ'λαβαν χώραν οί φάσεις του Θείου Δράματος...

"Υστερα τό αίμα σταμάτησε να τρέχη...
Κι’ δλα ξαναβρήκαν τον πρώτο «φόβο των ’Ιουδαίων» καί την πρώτη πονεμένη 

σιωπή τους...
Μονάχα λίγοι ώπλισμένοι ρωμαίοι στρατιώτες, έξω άπό τον πελώριο τάφο 

του Ναζωραίου, έγραψαν, μ’ εκείνη την νυκτερινή σκοπιά τους, τον επίλογο τής "Α
γιας Νύχτας...

Μά «δρθρου βαθέως» ένας σίφουνας καταλυτής συγκλόνισε τή Γή... 'Ο λίθος 
άποκυλίστηκε... κ ι’ ό Χριστός «Ά νέστη έκ νεκρών» παίρνοντας μαζί Του μια 
για πάντα τον νικημένο θάνατο...

...·Άπό τότες τό αίμα έτοϋτο πήρε μιάν άλλη άγοραστική άξια... Έγίνηκε 
ή έξοφλητική άπόδειξις τών αμαρτιών μας...

...Σφίγγω στο χέρι μου τό κόκκινο αύγό... Καί νοιώθω να ξεπετάγεται άπό ’κεΐ 
μέσα ένας ολόκληρος κόσμος, πού μέ καίει καί μέ άναστατώνει...

Είναι ό κόσμος τών παιδικών μου χρόνων...τής αθώας πρώτης πίστης μου...
Τά μάτια μου σχεδόν έχουν δακρύσει... Κλείνω τό ραδιόφωνο καί ψιθυρίζω :

«Χριστός άνέστη εκ νεκρών 
θανάτω θάνατον πατήσας.
Καί τοΐς έν τοϊς μνήμασι, 
ζωήν χαρ ισάμενος.. .»

Βλέπω τότε τή νεκρή μανούλα μου, άπ’ τή μακρινή χώρα Τής ’Αθανασίας 
νά μου χαμογέλα... Νοιώθω πίστη... Νοιώθω χαρά... Νοιώθω εύγνωμοσύνη για 
’Κείνον πού μέ λύτρωσε άπό τον θάνατο...

Αύτή τή βαθύτερη έννοια έχει μέ δυο λόγια τό Πάσχα... Του Κυρίου, τό έλπι- 
δοφόρο Πάσχα...!

Είναι τό ωραιότερο κεφάλαιο τής Χριστιανικής Διδασκαλίας. 'Η δικαίωση του 
"Αβελ... Καί ή άνάσταση έκ νεκρών...

Γ ι’ αύτό πανηγυρίζουν πάντα κάθε χρόνο αύτή τή μέρα οί άνθρωποι... πανηγυ
ρίζουν τό Λυτρωμό τους...

Νοιώθω κ ι’ εγώ λοιπόν τήν άνάγκη, άπό τή στήλη μου αύτή, νά στείλω σ’ 
δλους τούς άναγνώστες μας, τούς συναδέλφους μου, τούς φίλους, μά καί τούς εχθρούς 
άκόμη, τις πιο καλές εύχές, βγαλμένες άπό τά βάθη τής καρδιάς μου...

Είθε, καλοί μου φίλοι, τό Φώς τής Άναστάσεως, πού τό βλέπω εκτυφλωτικό 
νά φωτίζη τά σκοτάδια αυτής τής νύχτας, νά φωληάση καί μέσα στις δικές μας καρ
διές, καί νά μάς φέρη τήν άληθινή εύτυχία....

*
*  *...Κ ι’ ή Νύχτα φεύγει ολόχαρη...

Μά μαζί τρέχει άνάλαφρος κ ι’ ό λογισμός μου στο σημερινό μεσημέρι, πουζησα 
ένα άξέχαστο Πασχαλινό γλεντάκι στήν ’Αστυνομική Σχολή...

’Από τή φαντασία μου τώρα ξεμακραίνουν οί σκιές καί τά νυχτερινά σχήματα, 
καί μένει σκέτη ή σκέψη μου γιά ν’ άνακαλύψη τί είναι αύτό πού μοΰφερε τόση εύτυ
χία σήμερα...

"Υστερα άπό τή θρησκευτική κατάνυξη τής νύχτας τής Άναστάσεως (στήν 
οποία καί άφιέρωσα τις πρώτες γραμμές μου) έρχεται ή σειρά του καθιερωμένου _πιά 
«Πασχαλινού γεύματος» πού τό γιορτάζουν δλοι οί άνθρωποι τού κόσμου μέ δσο 
περισσότερο κέφι μπορούν...



4636 Σπύρου Πηλοϋ

Στην ’Αστυνομική Σχολή πήγα έγώ σήμερα το μεσημέρι... Καί να τί είδα, 
τί ακόυσα καί τί αΐστάνθηκα...

*
*  *

'Η Σχολή μας έχει πια καθιερώσει μιά μεγαλειώδη παράδοση σέ τέτοιου 
είδους γιορτές καί εκδηλώσεις...

Οί άναγνώστες αύτοΰ του περιοδικού έχουν σχηματίσει πια μιά κάποια ιδέα 
γύρω άπδ τις γιορτές τής ’Αστυνομικής Σχολής. Δέν χρειάζεται να ξαναπώ σέ ποιον 
οφείλεται ή έπιτυχία τους, ποιος κοπιάζει καί ποιος τα οργανώνει μέ τέτοια ζηλευτή 
τάξη... Το ξέρετε δλοι σας...

"Ενα μονάχα θέλω να προσθέσω έφέτος...
. "Οτι δηλαδή ή διακόσμηση τής Μεγάλης Αιθούσης Χορού τής Σχολής ήταν 

καλύτερη άπδ κάθε άλλη προηγούμενη. ’Ελάτε λοιπόν μαζί μου μέ τή φαντασία σας 
να τήν έπισκεφθοϋμε αύτο τδ πρωϊνδ λίγο πριν άρχίση τδ πασχαλινδ γλέντι της...

Ρίξτε ψηλά τδ βλέμμα σας στήν οροφή...
Βλέπετε;... πουθενά γυμνδς ό τοίχος... Παντού υπάρχει κι’ ένα στολίδι...
Μεγάλα μεταξωτά αυγά... σημαιοΰλες...τεράστιες έπιγραφές μέ φράσεις σάν 

αυτές : «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ», «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ», 
«ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ», γιρλάντες καί λουλούδια...

"Υστερα οί τοίχοι... Καί τί δέν έχουν; Σκίτσα άναστάσιμα, φτειαγμένα άπδ 
έπιδέξιο χέρι., μικρές άπλίκες μέ λουλούδια... θρησκευτικά λάβαρα μέ εικόνες τής 
Άναστάσεως... θυρεοί μέ σημαιοΰλες μέ τδ ’Εθνόσημο καί τδ άστυνομικδ σήμα... 
Λουλουδένιες κορνίζες πού πλαισιώνουν πασχαλινά κάδρα... ή μεγάλη σημαία τής 
Σχολής... χρώματα... άνθη... ζωγραφιές. Μά πάνω σ’ δλα φαντάζουν οί τεράστιες 
εικόνες τού Χριστού καί τού Βασιλέως, έργα έξαίρετων καλλιτεχνών.

Τδ μάτι γαληνεύει... ή καρδιά πλημμυρίζει εύτυχία... καί μιά ευτυχισμένη 
προδιάθεση σέ κυριεύει...

Ζεστό, φιλόξενο καί άκριβοστολισμένο είναι σήμερα τδ σαλονάκι μας... Ποιά 
άλλη αίθουσα μπορεί νά συγκριθή μέ τή δική μας;... Μήπως δέν μάς τδ είπαν αύτδ 
δσοι μάς έπισκέφτηκαν;... Μάς είπαν δτι ποτέ δέν τδ περίμεναν νά βροΰν τόσο καί 
τέτοιο καλλιτεχνικό γούστο μέσα σέ άστυνομικδ κατάστημα.

Καί κάτω τά τραπέζια... βαλμένα συμμετρικά καί μέ τάξη...ένω πάνω τους 
οί κάρτες μέ τά ονόματα εκείνων πού θά λαβαίναν μέρος στή γιορτή αύτή...

Καθένας ήξερε πού θά πάη, χωρίς νά μπερδεύεται... Γιατί καθενός ή θέσις είχε 
προκαθορισθή άπδ πολλές μέρες πριν. Καί τά τραπέζια λάμπουν, μέ τ ’ άσπρα τραπε- 
ζομάντηλά τους, τά γραφικά βαζάκια μέ τά λουλούδια τους, τις πεντακάθαρες πε
τσέτες, κ ι’ δλα τά επιτραπέζια χρειώδη επάνω τους... ένω στδ βάθος τδ ξύλινο υπό
βαθρο γιά τήν ορχήστρα, μέ τ ’ άναλόγια, τά μικρόφωνα, τδν ενισχυτή, τδ μαγνητό
φωνο, τδ πικάπ καί τις άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις πού έχει άγοράσει ή Σχολή.

Ά λλ’ αν αύτή ή ομορφιά κυριαρχεί έδώ μέσα, τδ ίδιο άκριβώς συμβαίνει καί 
στδ προαύλιο, δπου σέ κάθε παράθυρο, σέ κάθε πόρτα, σέ κάθε τοίχο, σέ κάθε γωνιά 
τού κτιρίου είναι τοποθετημένα μέ λεπτή καλαισθησία χίλια δυδ πολύχρωμα διακο- 
σμητικά μπιμπελώ, ένω κάτω άπδ τδ ύπόστεγο τού περιπτέρου είναι στημένες οί 
σούβλες μέ τ ’ άρνιά... ’Αλλά ή ώρα πιά πέρασε, καί ή Αίθουσα έχει γεμίσει...

’Ελάτε μαζί μου νά ρίξουμε μιά βιαστική ματιά στούς εκλεκτούς προσκεκλη
μένους μας...

Ά πδ τούς πρώτους προσέρχονται στή Σχολή, ή εύγενεστάτη κυρία ’Αρχιμανδρί
του, πού ύ.ποδέχεται στήν αίθουσα τις κυρίες των έπισήμων, καλόκαρδη δπως πάντα.

Τιμούν σήμερα τδ πασχαλινό μας Τραπέζι, ό Πρύτανις τής Παντείου Σχολής καί 
Σύμβουλος τής ’Επικράτειας κ. Μ. Στασινόπουλος μετά τής εύγενεστάτης κυρίας 
του, ό τέως ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. I. Σπύρου, οί 'Υφηγηταί τού Πανε
πιστημίου κ. κ. Κ. Γεωργόπουλος καί ’Ελ. Πρόκος, δ κ. Κ. Μανιαδάκης, οί καθηγη-
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ταί κ. κ. Σταύρου καί ’Αργυρίου, οί Υποστράτηγοι της Β. Χωρ/κής κ. κ. Σοφράς καί 
Τσαούσης μετά τής κυρίας του, ό Κύπριος άγωνιστής ιατρός κ. Καλοκασίδης Θεό
δωρος μετά τής κυρίας του, ό κ. Α. Τσόχας μετά τής ώραιοτάτης κυρίας του καί τής 
δεσποινίδος Άλέκας, ό Δ/ντής τοϋ Νοσοκομείου’Αστυνομίας κ. Κουρμένταλος μετά 
τής κυρίας του, οΐ κ. κ. Δ. Γιαννακάκος, Σ. Σκανδάλης, Α. Τσαρμακλής καί πολλοί 
άλλοι, τούς οποίους εύχαριστοΰμε θερμά γιά την τιμή πού μάς έκαναν.

** *
'Η ώρα είναι τώρα 12 καί μισή...
Καί άπο μακρυά προβάλλει τό βασιλικό αύτοκίνητο...
'Η παρατεταγμένη στο προαύλιο μπάντα τής ’Αστυνομίας άνακρούει το βα

σιλικό εμβατήριο, ένω οί λεβέντες τής Τροχαίας πού κατευθύνουν την κίνηση στέκουν 
σέ στάση προσοχής καί χαιρετούν...

Μιά άλησμόνητη στιγμή αύτή, καθώς κατέβαιναν άπο το αύτοκίνητο ή Α.Μ.

Ή  Α. Μ. 6 Β ασιλεύς μετά τής Α. Β. Υ. τοϋ Διαδόχου κατά τή ν γενομένην προσ- 
φώνησ ιν Α ύτώ ν  Οπό τοϋ Διοικητοϋ τής Σχολής κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου.

ό Βασιλεύς Παύλος, ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος Κων/νος καί οί 'Υπασπισταί τού Βασι- 
λέως ’Αντιστράτηγοι κ.κ. Βεντήρης καί Μεσσηνόπουλος, καί Άντιπλοίαρχος κ. Χόρς.

Έ ξω  άπο τήν είσοδο τής Μεγάλης Αιθούσης τής Σχολής τούς υποδέχεται καί 
αναφέρει ό Διοικητής τής Σχολής, Άστυν. Δ/ντής κ. ’Αρχιμανδρίτης μετά τών κ.κ. 
'Υφυπουργού ’Εσωτερικών Ν. ’Αθανασίου, ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Ν. Κόκκινου, 
Ά στυν. Δ/ντών Α. Γεωργίου, Ν. Σπυροπούλου, I. Δασκαλάκη, Π. Συνοδινοΰ, Π. 
Πουλικάκου, Β. Γεωργίου, Κ. Τσίπη, I. Καραχάλιου, Ε. Άρχοντουλάκη, Ν. Νικη- 
τάκη, Αστυνόμων X. Μανδρούκα, Κ. Τουζένη, Π. Λυκούση, Β. Γιαννοπούλου, Θ. 
Γαλανοπούλου καί Κ. Μπακή.
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'Ο Βασιλεύς, ό Διάδοχος καί ή άκολουθία τους μπαίνουν μέσα στή Μεγάλη 
Αίθουσα, ύπό τά ζωηρά καί παραςεταμένα χειροκροτήματα των παρισταμένων...

Χαμογελαστός καί καλόκαρδος ό Βασιλεύς, φορεϊ στολή ’Αεροπορίας, ένω δί
πλα Του εύσταλής καί γεροδεμένος ό Διάδοχος φορεϊ στολή ’Ικάρου.

Ό  Βασιλεύς υψώνει τό ποτήρι μέ τήν μπύρα, πού του προσφέρει ό κ. ’Αρχι
μανδρίτης.

Κι’ ύστερα ό κ. ’Αρχιμανδρίτης τον προσφωνεί.
Λίγα λόγια, απλά μά γεμάτα έννοια Τοϋ άναφέρει. Γι’ αύτό καί καταχειροκρο-

'Η A. Β. Υ. ό Διάδοχος τσουγκρίζει τό  αυγό Του μέ τόν Διοικητήν τής Σχολής
κ. Ν Αρχιμανδρίτην.

τεΐται. ’Ιδιαιτέρως δέ ενθουσιάζει τούς πάντας όταν εύχεται εις τόν Μεγαλειότατο να 
παρακολουθήση τοϋ χρόνου τήν λειτουργία της Άναστάσεως στην ’Ελεύθερη πιά 
μητρόπολη της Λευκωσίας, της άδούλωτης Κύπρου μας, ίερουργοϋντος μάλιστα τοϋ 
ήρωϊκοϋ Εθνάρχου Μακαρίου.
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'Υπήρξεν όπως πάντα άριστος καί επιδέξιος χειριστής τοϋ προφορικού λόγου 
ό κ. ’Αρχιμανδρίτης. Γι’ αύτό καί χειροκροτήθηκε τόσο θερμά καί μέ τόσο ενθου
σιασμό. Τώρα οί Βασιλείς τσουγκρίζουν αύγά, πίνουν μπύρα, εύχονται καί χαμο
γελούν...

Κυττάζω προσεκτικά πότε τον πατέρα καί πότε τό γιό...
Ψάχνω νά βρω ποιο είναι τό μεγάλο μυστικό της δυνάμεώς Τους. Καί μου φαί

νεται πώς κάπου τό άνακαλύπτω... Είναι ή ζεστή άγάπη Τους γιά τον Ελληνικό 
Λαό... ή καλή καρδιά Τους... ή δημοκρατικότητα των τρόπων τους...

...Σέ λίγο οί Βασιλείς άπέρχονται, καταχειροκροτούμενοι... Καί τό γιορτινό 
γλεντάκι τής Σχολής άνάβει, ένω έξακολουθοϋν πάντα νά ερχωνται νέοι καλεσμένοι, 
πού τούς υποδέχονται μ’ ευγένεια καλόκαρδοι κ ι’ ευγενικοί ’Αξιωματικοί τής Σχολής 
καί τούς οδηγούν στά τραπεζάκια τους...

'Η άστυνομική ορχήστρα, ή μελωδική ορχήστρα τής ’Αστυνομικής Σχολής

Ή  Α. Μ. ό Β ασιλεύς τσουγκρίζει τό  αΰγό  Του μέ τούς δοκίμους Ύπαστυνόμους.

κάνει τώρα τήν έμφάνισή της, μέσα σέ μιά θύελλα χειροκροτημάτων καί έπευφη- 
μιών... · .

Τήν διευθύνει ό έκλεκτός Μαέστρος της δόκιμος Ύπαστυνόμος κ. Μπουκου- 
βάλας, ένας άληθινός καλλιτέχνης τού βιολιού... Καί ή άστυνομική ορχήστρα δίνει τό 
σύνθημα τού κεφιού, μέ χίλιους δυο άγαπημένους χορευτικούς σκοπούς...

Παρατηρούν τότε όλοι μέ ξεχωριστή εύχαρίστηση ότι ή ορχήστρα μας έπιφυ- 
λάσσει έκπλήξεις... Νέοι μουσικοί ρυθμοί έχουν προστεθή στο ήδη πλούσιο ρεπερτό
ριό της... Καί αύτό άσφαλώς είναι έργο τού κ. Μπουκουβάλα...

Τά χορευτικά ζευγάρια στή μέση τής αίθουσας ολοένα πληθύνονται... Κέφι 
πολύ έπικρατεΐ, άπό τά πρώτα κι’ όλας λεπτά τής πασχαλινής γιορτής, ένω πλούσιοι
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μεζέδες, κρασιά, μπύρες, σαλάτες άρχίζουν νά προσφέρωνται άπδ πεντακάθαρους, 
κομψούς σερβιτόρους.

Τό έφετεινό Πασχαλινό γλέντι της Σχολής άρχίζει με τις καλύτερες προο
πτικές, καί προμηνύεται εκλεκτό καί άξέχαστο.

Τώρα στο μικρόφωνο ό πρώτος καλλιτέχνης... Ό  γνωστός μας καί άγαπη- 
μένος ’Ανδροκλής, πού έχει κερδίσει ολόκληρη την άγάπη μας άπό άλλες γιορτές...

Τον συνοδεύει στο πιάνο ένας ύπέροχος Μαέστρος, ένας θαυμάσιος καλλι
τέχνης πού άληθινά στολίζει τό τραπέζι μας. Είναι ό πασίγνωστος σ’ δλη την Ε λ 
λάδα Μαέστρος των μεγάλων επιτυχιών, γνωστός άπό τό Θέατρο, τον κινηματο
γράφο καί τό ραδιόφωνο : Βαγγέλης Λυκιαρδόπουλος...

Δυνατά, συνεχή καί παρατεταμένα χειροκροτήματα δονούν την αίθουσα, για 
νά έκφράσουν την εύγνωμοσύνη καί τον ενθουσιασμό δλου του άστυνομικοΰ κόσμου 
προς τον φίλο αυτό καλλιτέχνη, πού έτρεξε πρόθυμα κοντά μας μόλις τον χρειαστήκαμε

Μετά τον ’Ανδροκλή, λίγος χορός... Καινούργιο κέφι... νέα νούμερα... Κι’ άλλοι 
χορταστικοί μεζέδες...

Κι’ υστέρα πλησιάζει στο μικρόφωνο ένας άκόμα φίλος καλός, εύγενικός κ ι’ 
άγαπημένος : ό Γιώργος Καρανικόλας, πού τον ύποδέχεται ή αίθουσα με άσυγκρά- 
τητο ενθουσιασμό... Μέ τον Βαγγέλη Λυκιαρδόπουλο στο πιάνο καί τον Καρανικόλα 
στο μικρόφωνο νέος χαρούμενος ενθουσιασμός έπικρατεΐ... 'Η γλυκεία φωνή του 
Γιώργου ζεσταίνει τις καρδιές καί ήλεκτρίζει τούς πάντες...

"Υστερα καί πάλι χορός... χορός καί κέφι... Λάμπουν τα πρόσωπα άπό εύτυ- 
χία... πλημμυρίζουν οί καρδιές χαρά ειλικρινή καί άδολη...

Τά σφιχταγκαλιασμένα ζευγάρια δίνουν πάντα τον τόνο τοΰ κεφιού καί τής 
έπισημότητος...

Μια γλυκειά κυρία χορεύει μέ τόση χάρη μέ τό κομψό παλληκάρι της... Είναι ή 
ευγενική Κα ’Αρχιμανδρίτου μέ τον γιό της, τον Νάκη, πού τον άποζητοϋμε πάντα 
σέ κάθη συγκέντρωσή μας, γιατί αυτό τό παιδί μάς βγάζει πάντα άσπροπρόσωπους 
στά μάτια τών ξένων πού μάς έπισκέφτονται, μέ τον δμορφο χορό του...

Νά τος πάλι ό Νάκης, ύστερα άπό λίγα λεπτά... χορεύει ένα θεότρελλο μάμπο 
μέ μιά δμορφη μικρούλα... Κι’ ό χορός συνεχίζεται για πολλή ώρα άκόμα, ενώ τό 
χορταστικό πασχαλινό γεύμα δίνει καί παίρνει...

...Σέ μιά στιγμή πού τά ζευγάρια κουρασμένα γυρνούν στις θέσεις τους καί ή 
ορχήστρα ετοιμάζεται ν’ άλλάξη ρυθμό, μέσα στή μεταβατική έτούτη περίοδο τής 
προσωρινής γαλήνης, ξεσπά μιά καταιγίδα... Γιατί καταιγίδα μόνο μπορώ νά ονο
μάσω δ,τι είδα καί άκουσα, δ,τι ένοιωσα καί αΐστάνθηκα...

’Από τήν πόρτα τής Αίθουσας πρόβαλλε, μέσα σ’ ένα πανδαιμόνιο χειροκρο
τημάτων, μιά γυναίκα, πού τά τελευταία χρόνια κρατεί τά σκήπτρα τοΰ κεφάτου 
τραγουδιού στή Χώρα μας... μιά γυναίκα δμορφη, άκαταμάχητα δμορφη, χαρούμενη 
κ ι’ άφρόντιστη σάν ένα μικρό-μικρό κορίτσι...

Μιά γυναίκα γνωστή σας καί γνωστή δλου τοΰ κόσμου... μιά κοπελίτσα μάλ
λον, ξεχειλισμένη γοητεία καί μπρίο... Είναι αύτή πού άποζητά πάντα ό σύγχρονος 
"Ελληνας, ό κουρασμένος άπό τά τραγικά προβλήματά του καί τις ανησυχίες του γιά 
τό μέλλον... Άποζητά τή φωνή καί τό κέφι της, άποζητά τήν τέχνη τοΰ τραγου
διού της καί τό εκρηκτικό ταλέντο της...

Σέ ποιόν δέν άρέσουν οί δίσκοι της;... Ποιόν δέν ενθουσιάζει ή κάθε της εμφά
νιση;

Μιά καλλιτέχνις... ’Όχι μιά άπ’ τις πολλές... Μιά καί μοναδική... ή Μπέμπα 
Κυριακίδου...

’Α λήθεια !!!... Πολλά άκουσα νά λένε γιά τό κέφι καί τή φωνή της... "Ομως 
εγώ κάτι άλλο θέλω νά προσέξω...
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Κάτω άπό το αφρόντιστο παρουσιαστικό της, κρύβεται πάντα ένα κορίτσι 
•άπλο και καλόκαρδο... Είναι μια χαριτωμένη παιδούλα άκόμα ή Μπέμπα, παρά την 
■ά συν αγών ι στη γοητεία της...

Κρύβει πολλή άγάπη γιά τούς συνανθρώπους της... ’Έχει αισθήματα, καρδιά 
•όμορφη, είναι άπλή, είναι πάντα ένα μικρό παιδί...

Μπαίνει μέσα στήν αίθουσα και τ ’ άναστατώνει όλα... 'Όλοι την κυττοϋν, 
•όλοι την προσέχουν, όλοι την θαυμάζουν, όλοι κρέμονται άπό τά χείλη της... Δέν τρα
γούδα, θριαμβεύει... Κυριαρχεί... 'Απλώνει γύρω της μιά ονειρεμένη κι’ εύχάριστη 
τρικυμία...

"Αλλοτε τραγουδά... λίγο υστερα"χορεύει... υστέρα μιμείται... Μά πάντα μένει 
«κείνη ΐτού κέρδισε όλων 
την άγάπη... Ό λων, ναι 
όλων... Μικρών καί μεγά
λων...

Μπέμπα Κυριακίδου...
"Ένα άπλό όνομα, άνάμεσα 
•σέ τόσα άλλα... "Ομως μαζί 
καί μιά διαλεχτή άνάμνηση, 
γ ιά  όσους έχουν βαρεθή τήν 
«σοβαρότητα των μεγάλων 
στιγμών».

Πολλά έχουν γράψει 
καί πολλά έχουν καταμαρ
τυρήσει στο έλαφρό τρα
γούδι, μερικοί μονοκόματοι 
μελετητές τής ζωής... Τό 
κατηγόρησαν σάν κάτι φτη
νό... Ό μως αν τό διαγρά
ψουμε άπό τή ζωή μας, μέ 
τ ί  θά τό άντικαταστήσουμε 
τότες;... Μέ τό σοβαρό; ε
κείνο πού μελαγχολεί; αύτό 
πού σέ φορτώνει φόβους γιά 
τό χθές καί γιά τό αύριο;

Ή  Μπέμπα Κυριακί- 
■δου είναι τό πιο σοβαρό επι
χείρημα στά άτοΰ τού ελα
φρού τραγουδιού...

'Η Μπέμπα Κυρια- 
κίδου ξέρει νά γοητεύει...
Κι 0 ^οσ!Α°ζ έμαθε *j_j α .Μ. ό Βασιλεύς τσουγκρίζει τό  αυγό  Του μέ τήν
Λία τη ν  αγαπα... . χαριτωμένην μικρούλαν, κόρην άστυφύλακος τής Σχολής.

’Από τή στήλη τούτη
νοιώθω τήν άνάγκη νά τήν εύχαριστήσω μ’ όλη μου τήν καρδιά γιά τήν πρόθυμη 
■αύτή καί άλησμόνητη καλλιτεχνική της προσφορά...

Καί πάλι ή ορχήστρα έχει τον λόγο, ενώ καινούργιοι μεζέδες καί κρασιά προ- 
σφέρονται...

'Ένα άλλο άστέρι στο καλλιτεχνικό μας στερέωμα κάνει τώρα τήν έμφάνισή 
του άνάμεσά μας καί ήλεκτρίζει... Είναι ό εκλεκτός Μαέστρος καί ειλικρινής φίλος 
τής ’Αστυνομίας όΆκηςΣμυρναΐος... Είναι αύτός πού τά τελευταία χρόνια μάς πρό- 
σφερε άλησμόνητες επιτυχίες σέ δίσκους πού έσπασαν κάθε ρεκόρ... Είναι ό θαυμά-
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σιος καλλιτέχνης μέ το πολυσύνθετο ταλέντο, πού ξέρει νά συναρπάζη μέ τον τρό
πο του...

Θερμά-θερμά τον ευχαριστούμε για τις ευτυχισμένες στιγμές πού μας χά
ρισε, καί γιατί τίμησε το πασχαλινό μας τραπέζι...

Κι’ ύστερα κ ι’ άλλοι... κ ι’ άλλοι καλλιτέχνες...
Νά ή Φρόσω Κοκόλα στα δημοτικά τραγούδια... Καί δίκαια καταχειροκρο

τείται...
Ό  χορός καί πάλι φουντώνει... βρισκόμαστε στο μεσουράνημα τοϋ κεφιού... 

Στην αί'θουσα κυριαρχεί ή χαρά, μιά άκριβή πανέμορφη χαρά, πού ΐσως κανένα άλλο 
Πασχαλινό τραπέζι νά μήν συγκέντρωσε...

Τό φαγοπότι καί τό τραγούδι... ό χορός καί τά αύτοσχέδια νούμερα, διώχνουν 
μακρυά τίς κακές σκέψεις, στέλνουν στά τάρταρα τά τυραννικά προβλήματα τής ζωής, 
κ ι’ άπλώνουν άπ’ άκρη σ’ άκρη κάτι ζεστό καί βελούδινο, μιάν εύτυχία πολύτιμη, πού 
λίγες φορές έχω ζήσει στη ζωή μου. Τώρα στο μικρόφωνο πλησιάζει ένας ακόμα δια
λεχτός καλλιτέχνης, ό Βάγγος Παπούλιας, πού ξετρελλαίνει μέ την ομορφιά τής 
σπάνιας φωνής του... Τραγουδάει μαζί του ολόκληρη ή αίθουσα, τον άποθεώνει, τον 
καταχειροκροτεί. 'Ο Βάγγος Παπούλιας έχει τό δικαίωμα νάναι περήφανος γιά τίς 
ονειρεμένες στιγμές πού μας χάρισε. Θά τον θυμώμαστε πάντα μέ ξεχωριστή συγκί
νηση...

Στη συνέχεια καί πάλι ή ορχήστρα ανοίγει μιά μεγάλη-μεγάλη μουσική παρέν
θεση...

Οί ώρες κυλούν δίχως κανείς νά τίς προσέχη... Κανείς δέν σκέφτεται άλλο τ ί
ποτε έκτος άπ’ δσα βλέπει καί ζή, μέσα στήν όμορφα στολισμένη σάλλα τή ς ’Αστυ
νομικής Σχολής. 'Ώσπου καί πάλι τό χορευτικό πανδαιμόνιο διακόπτει ένας ακόμα 
θαυμάσιος καλλιτέχνης : ό υπέροχος κανσονετίστας Νίκος Τσακίρης, πού έπίσης 
καταχειροκροτείται. Τώρα ή ορχήστρα παίζει δημοτικούς σκοπούς... Τεράστιοι 
κύκλοι άνοίγονται στή μέση, καί ξεσπά ένα τρικούβερτο Ελληνικό γλέντι... Χορεύουν 
δλοι, παραδομένοι ολόκληροι στο άνέλπιστο ετούτο κέφι πού αντάμωσαν κοντά μας, 
γοητευμένοι μέ δλα καί μέ δλους...

Καί ένώ προσφέρονται φρούτα καί γλυκίσματα, κάνει τήν εμφάνισή του ό πιο 
άγαπημένος μας άνάμεσα στούς πιο αγαπημένους : ό Γιώργος Λουκάς μέ τήν κιθά
ρα του. 'Ο Γιώργος Λ ουκάς!!! 'Ολόκληρος ό άστυνομικός κόσμος τού έχει χαρίσει 
ολόκληρη τήν άγάπη του, γιατί πάντα καί παντού βρέθηκε κοντά μας δποτε τον 
χρειαστήκαμε...

Αύτό τό καλόκαρδο παλληκάρι, μέ τή ζεστή φωνή, γεμίζει γιά μιά άκόμα φορά 
τήν άστυνομική αίθουσα μέ μελωδικούς φθόγγους, πού έχουν τήν δύναμη ν’ άνα- 
στήσουν καί νεκρούς άκόμα...

'Ο Γιώργος Λουκάς τραγουδά χορευτικά τραγούδια... Τά ζευγάρια πάλι σφι- 
χταγγαλιάζονται, καί τό πολύτιμο αύτό μουσικό κοκτέιλ τραγουδά ώρα πολλή...

'Η ορχήστρα υστέρα συνεχίζει τό γλέντι...
Καί μετά μιά άνέλπιστη καλλιτεχνική άτραξιόν... ’Εμφανίζεται στο μικρό

φωνο ό Τάσσος Γκότσης, καί έπί μισή ώρα τραντάζεται ή αίθουσα άπό αύθόρμητα 
γέλια, καί ζωηρά χειροκροτήματα.

Είναι ή μόνη φορά πού είδα τον Δ/ντή μας, τον κ. ’Αρχιμανδρίτη καθισμένο...
Από πολλές μέρες τώρα έχει δώσει ολόκληρο τον εαυτό του γιά τήν καλύτερη 

επιτυχία αύτής τής ομορφης γιορτής... Στόλισε, έπίβλεψε, εργάστηκε προσωπικά, 
τακτοποίησε τά πάντα... ’Ακούραστος καί μέ τήν μοναδική επιθυμία νά προσφέρη 
στούς καλεσμένους του κάτι ξεχωριστά διαλεχτό, μόχθησε καί κόπιασε γιά νά δη- 
μιουργήση δ,τι βλέπετε καί άκοΰτε... Δημιούργησε ένα Πασχαλινό τραπέζι, πού όσοι 
τό έζησαν άπό κοντά θά τό θυμούνται άσφαλώς γιά πολλά χρόνια...
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