
m m s m s is s m

C ^ S K w K w m

% % -A W ·!·!·!*!·!·!·!1

· » » » $•> X v> .y
.*K v«v!*·A V .V .Vv . v » v . y
•V A ’A V i

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΙΐ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ά θ ω ς , τό Ά γ ιο ν  ’Όρος, ύπό κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου, ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ Α' .......  4887

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ή Α γ ία  Γραφή καί ή έπιστήμη, διάλεξις δοθεϊσα την 5ην ’Ιουλίου 1957, εις τήν 

’Αστυνομικήν Σχολήν, ύπό τοΰ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί διδά- 
κτορος τοϋ Δικαίου κ. Δημητρίου Μαγκριώτη ...............................................................  4907

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τεχνάσματα καί κατασκοπία, ύπό κ. Ά λ . Κροκίδη, ’Αστυνόμου Β' ........................ 4929

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τό κάλεσμα, ύπό κ. Σ. Χανδρή......................................................................................................  4924

Η ΣΤΗΑΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Πάτρα—Ή  άρχοντοπούλα τής Πελοποννήσου, ύπό κ. Σωκ. Άλεξοπούλου,

Άρχιφύλακος................................................................................................................................ 4925
’Αναμνήσεις έπΐ τή συμπληρώσει έτους άπό τής άποφοιτήσεως έκ τής Σχολής

Ύ παστυνόμω ν, ύπό κ. Σ. Πούλου, ‘Υπαστυνόμου Β' ..............................................  4922

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Χαμένα σκυλ ιά , χωρίς περιλαίμιο, ύπό Qil. Cesbron, κατά μετάφρασιν «’Αστυ

νομικών Χρονικών» (συνέχεια).............................................................................................  4932

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ..............................................................  4934α

Σ η μ ε ί ω σ ι ς ,  Λόγω πληθώρας ύλης ή συνέχεια τής μελέτης : Ιστορικά τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, θά δημοσιευθή είς τό έπόμενον τεύχος.

ΑΙ ΔΗΜΟΣΕΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν έκτυποΰται είς τά  Τυπογραφικά Καταστήματα Α δ ελφ ώ ν  Γ . ΡΟΔΗ 
Κεραμεικοΰ 40 — Ά θήνα ι ( τη λ . 52-512)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ -  ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οβ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΝΕΙΓΥ 17, ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-242

, , .  I ΕΣΩΤΕΡΙ ΚΟΥ:  ΈτησΙα δραχμαί 72.—"Εξάμηνο? δραχμοί 36.—Τιμή τεύχου? δραχμαΙ 3. 
ΣΥΝΔΡυ ΑΙ f ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΟΥ:  Έ τ η σ Ι α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3. - Ε ξ ά μ η ν ο ?  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ Ε'. ΑΘΗΝΑΙ, 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1?57 ΤΕΥΧΟΣ 101 ον

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Τούτη τή φορά ό τεράστιος μαγνήτης τοϋ ’Ά θω να , τού Α γ ίο υ  ’Όρους όπως 

είναι γνωστός, μας τραβούσε μέ δύναμη.
Τό Σάββατο, 20 ’Ιουλίου 1957, στις 6 τό πρωί, τά αναπαυτικά πούλμαν ξε

κινούν μέ όλους τούς ’Αξιωματικούς καί τούς δοκίμους της Σχολής Ύπαστυνόμων.
'Η πορεία γιά τον ’Άθω είναι μεγάλη, μά καί ή έσωτερική ανησυχία μας, ένα 

είδος θρησκευτικής συγκινήσεως, πού νοιώθουμε αύτή τη στιγμή, κορυφώνεται.
Προορισμός γιά την πρώτη μέρα τής πορείας μας είναι ή Θεσσαλονίκη.
'Η διαδρομή άπό την ’Αθήνα μέχρι την πρωτεύουσα τής Βόρειας Ελλάδας, 

πού τόσες φορές τήν έχουμε κάνει, μάς δίνει τούτη την εποχή καινούργιες εικόνες 
τής άφθαστης Ελληνικής φύσης. Μά όλα τά βλέπουμε σαν σε κινηματογραφικό φιλμ 
γιατί τρέχουμε διαρκώς, τρέχουμε νά φτάσουμε τό γρηγορώτερο στον προορισμό μας.

’Αθήνα, Θήβα, Λειβαδιά, Λαμία, Φάρσαλα, Λάρισα, Τύρναβος, ’Ελασσώνα, 
Σέρβια, Κοζάνη, Βέρροια, Θεσσαλονίκη.

Κάμποι, βουνά, ποτάμια, λαγκαδιές καί ρουμάνια, άπ’ όπου περνούμε, μάς 
κάνουν ν’ άλλάζουμε διαρκώς σκηνοθεσία καί αισθήματα- γιατί Ινώ τρέχουμε στον 
ολόχρυσο, τούτη την εποχή, Θεσσαλικό κάμπο, μέ μιάς άνεβαίνουμε στο Βέρμιο 
ανάμεσα στο πυκνό δάσος καί σταματάμε στη Ζωοδόχο Πηγή σ’ ένα υψόμετρο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Α θ ώ ο
ΤΟ ΑΓΙΟΝ OPOC

7 ν η ο «  Ν . A Ρ Χ /Μ Α  Ν ύ Ρ !  Τ Ο Υ
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1360 μέτρα, γιά νά θαυμάσουμε άπό εκεί ένα υπέροχο θέαμα καί νά πιούμε το κρου- 
σταλένιο νερό της πηγής. ~Ηταν άργά τή νύχτα όταν φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. 
Πήγαμε κατ’ ευθείαν στα ξενοδοχεία, δπου διανυκτερεύσαμε.

*$ ϊ{:
ΙΕΡΙΣΣΟΣ—ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Μέ δυο λεωφορεία τής γραμμής ξεκινάμε στις 5 το πρωί την Κυριακή. 'Ο 

δρόμος γιά τή Περισσό σχίζει στή μέση τή Χαλκιδική Χερσόνησο καί περνάει άπό 
δασωμένα βουνά μέ άφθονα νερά. Τούτη έδώ ή βλάστηση διαφέρει άπό έκείνη στήν 
άλλη Ελλάδα, γιατί είναι πλούσια μέ λογής-λογής δέντρα καί θάμνους. Κάπου-κάπου 
βλέπουμε άνθισμένες παπαρούνες καί νομίζουμε πώς σέ τούτο τον τόπο ύπάρχει 
διαρκής άνοιξη.

Αύτή ή υπέροχη φύση μάς αποζημιώνει γιά τή ταλαιπωρία του δρόμου άπό 
τήν Άρναία μέχρι τήν Περισσό, όπου φτάσαμε τό μεσημέρι. ’Έτσι βρισκόμαστε στο 
σημείο άπό όπου θά ξεκινήσουμε γιά τον ’Ά θ ω , τό "Αγιον ’Όρος.

’Αξίζει νά ποϋμε έδώ λίγα λόγια γιά τό βουνό αύτό, τό γεμάτο θρύλους. 
Μά οί θρύλοι του φτάνουν στήν πανάρχαια έποχή, όταν ή κορυφή του "Αθω σέ υ
ψόμετρο 2033 μέτρα νομίζονταν τό πιο ψηλό σημείο τής Γής καίγιαυτό είχαν χτι
σμένο τό ναό τοϋ Διός,.εκεί άκριβώς όπου σήμερα υπάρχει τό Χριστιανικό έρημοκ- 
κλήσι τής Μεταμόρφωσης τοϋ Σωτήρος, πού φαντάζει σαν διάδημα Βασιλικό πάνω 
στή κορυφή τοϋ "Αθω.

Καί κατά τήν Ελληνική μυθολογία ό "Αθως ήταν ένας γίγαντας άπό τή Θρά
κη. 'Ο Ποσειδώνας όμως, ό Θεός τής θάλασσας, θύμωσε κάποια μέρα μαζί του τόσο 
πολύ, ώστε ξεκόλλησε ένα βράχο, τον έρριξε πάνω του καί τον πλάκωσε. "Ετσι τό 
βουνό πήρε τό όνομα τοϋ γίγαντα αύτοΰ.

’Εκεί στά νερά τοϋ "Αθω κατά τά 493 π.Χ., όταν έξεστράτευσε ό Δαρεΐος των 
Περσών γιά νά καταλάβη τήν Ελλάδα, συνάντησε τέτοια τρικυμία, ώστε όλος ό στό
λος του πού τον κυβερνούσε ό Μαρδόνιος πνίγηκε καί χάθηκε. "Υστερα άπό λίγα χρό
νια ό γυιός του ό Ξέρξης, πού ξεκίνησε ξανά γιά τήν Ελλάδα, θέλησε ν’ άνοιξη μιά 
διώρυγα γιά νά περάση ό περσικός στόλος καί ν’ άποφύγη νέα καταστροφή, μά δέν 
τά κατάφερε.

Λένε άκόμη πώς ένας άρχιτέκτονας τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου τού ζήτησε τήν 
άδεια νά λαξέψητό βουνό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά το μετασχηματίση σέ άνδριάντα 
πού νά δείχνη τον Μέγαν ’Αλέξανδρο νά κρατάη στή μιά του παλάμη ολόκληρη μιά 
πόλη καί άπό τήν άλλη παλάμη νά τρέχη τό ποτάμι καί νά χύνεται στή θάλασσα’ άλλά. 
ό Μέγας ’Αλέξανδρος δέν δέχτηκε τήν πρόταση αύτή γιατί τή θεώρησε άλαζονική.

Στά πρώτα χρόνια τού Χριστιανισμού άρκετοί πιστοί στή νέα Θρησκεία κατέ
φυγαν στον "Αθω. Αένε μάλιστα, πώς καί ή ϊδια ή Παναγία πέρασε άπό έκεΐ καί έκανε 
χριστιανούς καί τούς άλλους κατοίκους.

Μά ό "Αθως στούς χρόνους τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έγινε τό κέντρο τού 
’Ορθόδοξου μοναχισμού, καί υστέρα άπό τήν πτώση τού Βυζαντίου διατήρησε άσβε
στη τήν ιερή φλόγα τής ’Εθνικής καί Θρησκευτικής πίστεως, πού ώδήγησε στήν 
’Ελευθερία. Γιαυτό είναι άπέραντη ή εύγνωμοσύνη ήμών τών Ελλήνων προς τήν 
’Εκκλησία μας, πού διαρκώς θά μάς έμπνέη μέ τό μεγάλο δίδαγμά της, ότι ή ’Ελευ
θερία σάν δύναμη τής ψυχής, πού είναι, νεκρώνεται έάν δέν άσχολούμεθα διαρκώς μέ 
αύτήν.

Οί μοναχοί τού Ά θω  άποτελ.οΰν καί αύτοί ένα τμήμα τής άδιαίρετης ’Ορθο
δόξου Χριστιανικής Έκκλησιάς καί έπετέλεσαν πλήρως τον προορισμό τους μέχρι 
σήμερα.

Γιά τήν Ελληνική λοιπόν Έκκλησιά υπάρχει τό παρελθόν ύπάρχει το παρόν- 
θά ύπάρξη άσφαλώς καί τό μέλλον, γιά νά δείχνη κατά τή διαδρομή τού χρόνου, τήν
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άλήθεια των λόγων τοΰ Ίω άννου τοϋ Χρυσοστόμου, ότι αυτή: «πολεμουμένη νικα- 
» έπιβουλευομένη περιγίνεται- ύβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται- κλυδωνίζεται 
» άλλ’ ού καταποντίζεται- χειμάζεται άλλα ναυάγιον ούχ υπομένει- παλαίει ούχ 
» ήττάται».

** *
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
'Όποιος πήγε στο 'Άγιον ’Όρος καί δεν παρακολούθησε τις ιερές ακολουθίες, 

δεν γνώρισε την ψυχή καί τό πνεύμα, πού κυριαρχεί έκεϊ πάνω.
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μάτα άπό πίστη, άπό φόβο Θεού καί άπό μυστικοπάθεια. Δύο-τρία καντυλάκια 
στο εΐκονοστάση φωτίζουν έλαφρά την Έκκλησιά. Οί μοναχοί φορώντας τίς ολό

μαυρες φορεσιές, μέ τίς πολύπλοκες πτυχώσεις πέρνουν θέ
σεις στα στασίδια καί προσεύχονται σιωπηλοί όλοι. Άλλα 
έδώ προσευχή σημαίνει συγκέντρωση, εσωτερική περισυλ
λογή, αφιέρωση της ψυχής στήν αιωνιότητα καί συγχρόνως 
εύχαριστία προς τό Θεό.

’Ώ ! !  πόσο εύτυχισμένοι είναι οί άνθρωποι αυτοί, πού 
διατηρούνε μέσα τους κάτι άπό τήν ψυχή τοϋ παιδιού καί 
στα στήθια τους φωλιάζει άκόμη τό μυστήριο.

Αύτοί μέ τήν απέραντο πίστη τους γνωρίζουν περισ
σότερα, άπ’ όσα δίνουν σέ μας τούς άλλους οί αισθήσεις 
καί άπό όσα είμαστε σέ θέση να έκτιμήσουμε.

Παρακολουθώ μέ συγκίνηση τήν προσευχή τών μοναχών, ώς πού αρχίζει ή 
ιερή λειτουργία, ό ’Όρθρος.

'Ο κανονάρχης, πηγαίνοντας πότε στο δεξιό καί πότε στο άριστερό ^αναλόγιο, κα
νοναρχούσε μπρος στούς ψαλτάδες καί κείνοι ψέλνανε. Μά κατόπιν^άπό τή θέση πού 
βρίσκονταν οί μοναχοί έ'λεγεν ό καθένας τήν ανάλογη προσευχή ή ψαλμωδία.

"Ολη αύτή ή λειτουργία, στο μισο
σκόταδο καί μέ τήν έξαύλωση πού παρου
σιάζουν οί Μοναχοί, σέ κάνει άθελα νά 
πιστέψης.

*0 Βίκτωρ Ούγκώ γράφει κάπου ότι:
«χρειάζονται οί προσευχόμενοι διά τούς 
μή προσευχομένους».

Αύτή τή βαθύτερη άνάγκη τήν έ- 
πραγματοποίησεν ό Χριστιανικός Μοναχι
σμός άπό τα πρώτα χρόνια της Θρη
σκείας τού Ναζωραίου. Οί μοναχοί έχουν 
δόγμα νά προσεύχωνται γιά τον έαυτό 
τους καί γιά τούς άλλους, πού δέν προ
σεύχονται.

Ό  "Ορθός κρατάει άπό τά μεσά
νυχτα μέχρι τά ξημερώματα, δηλαδή μέ
χρι της 6 π.μ. καί άμέσως στή συνέχεια 
άρχίζει ή πρωινή, λειτουργία πού κρατάει 
δύο ώρες άκόμη.

’Αλήθεια! πόση πίστη χρειάζεται 
γιά νά προσεύχεται κανείς τόσες ώρες ! ! !

Ή  πίστη αύτή τών Μοναχών, επ ι
βάλλει τό σεβασμό στή συνείδηση 6χι μό
νον τών άθέων, άλλά καί αύτών άκόμη
τών Χριστιανών, πού είναι άπαισιόδοξοι ΉεΙκώυ της Θεοτόκου « 'Η  Κ τιτόρισσα». 
καί κλονίζονται στήν άσκηση τής άρετής,
καί άποδεικνύει ότι τό άπαράμιλλο τής ώραιότητος τού Χριστιανισμού βρίσκεται 
στήν έκουσία Θυσία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
Άπό τήν Περισσό μέ βενζινόπλοιο ξεκινήσαμε στις 12 τό μεσημέρι τής Κυ-
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ριακής και στις 4 τό άπόγευμα φτάσαμε στην αποβάθρα της Μονής Βατοπεδίου, 
δπου μας ύπεδέχθη 6 'Ιερομόναχος Θεόφιλος, μέ τον 'Υπομοίραρχο της 'Υπηρεσίας 
’Αλλοδαπών κ. Νικηφόρο Μυλωνάκο, πού μας συνώδευσε παντού.

’Από τη στιγμή εκείνη βρισκόμαστε στο "Αγιον "Ορος.
Έ τσ ι πού σηκώνουμε τα μάτια μας άντικρύζουμε ένα πανόραμα. "Ενα δάσος. 

Μά όχι δάσος, μάλλον έναν 
άπέραντο κήπο. Φαντασθήτε 
τό Βασιλικό Κήπο τής ’Α
θήνας σέ μια φυσική κατά
σταση νά σκεπάζη ολόκληρο 
τό άπέραντο βουνό. Κι’ όταν 
ανεβαίνουμε προς τή Μονή 
νοιώθουμε τήν πραγματικό
τητα. "Οτι δηλαδή βρισκό
μαστε στο πιο ωραίο κομ
μάτι τής Ελλάδας, βρισκό
μαστε στον Παράδεισο τής 
Ελληνικής φύσης.

Οί πλαγιές είναι σκε
πασμένες μέ θεόρατα πλα
τάνια, μέ άγριοκαστανιές, μέ 
καρυδιέζ, μέ φουντουκιές γε- 
μάτες”καρπούς, μέ φλαμου
ριές, μέ καταπράσινη φτέρη, ——
μέ Θεριεμένα σμέρτα, μέ άγριοχαρουπιές, μέ βάγια, μι έλατα, μέ κέδρα, μέ άφθονο 
πύξο καί μέ ό,τι φαντασθή κανείς.

'Ο 'Ιερομόναχος Θεόφιλος μάς οδηγεί στον ξενώνα, άλλα έμεΐς άκουσαμε κάτι
ψαλμωδίες στήν Έκκλη- 
σιά, καί σαν μάθαμε ότι 
κείνη τήν ώρα γίνονταν Ε 
σπερινός, ζητήσαμε νά πά
με στήν ’Εκκλησία νά πα
ρακολουθήσουμε. ’Έτσι καί 
έγινε! Μπαίνοντας μέσα 
καί παρακολουθώντας τήν 
υποβλητική καί μυστηρια- 
κή ιεροτελεστία, νοιώσαμε 
ότι έδώ στο "Αγιο ’Όρος 
χρειάζεται πρώτα άπ’ όλα 
πίστη καί άγάπη. Χωρίς 
τά έφόδια αύτά τής ψυχής, 
θά τό δή κανείς τό "Αγιο 
"Ορος σάν ένα τεράσΐιο 
Βυζαντινό Μουσείο καί τ ί
ποτε άλλο.

Τά βενζινόπλοια μέ τούς δοκίμου; Ύπαστυνόμου;], ξεκινούν 
άττόΚτήν Ίερισσό χιά τό Ά γιον Όρο;.

Ή Ιερά Μονή Βατοπεδίου.

Μετά τον Εσπερινό μάς ώδήγησαν στον ξενώνα, όπου μάς δέχτηκαν μέ καλω- 
σύνη καί χαρά καί τά άλλα μέλη τής ’Επιτροπής, ό 'Ιερομόναχος Νικόλαος καί ό 
'Ιερομόναχος Γεννάδιος, γιατί ή Μονή αυτή είναι ιδιόρρυθμος.
|Γ Μέ άπόλυτη τάξη προσεφέρθη γλυκό, ποτό καί καφές. Κατόπιν βγήκαμε στον
εξώστη ν’ άποθαυμάσουμε τή φύση πού δέν έχει τό ταίρι της.
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Μά ό ξενώνας του Βατοπεδίου, τό αρχονταρίκι όπως τδ λένε δώ πέρα, δεν έχει 
τδ δμοιό του σ’ δλο τδ "Αγιο "Ορος. Μια τεράστια όμορφοστολισμένη σάλα, μέ κα

ναπέδες καί πολυθρόνες α
ναπαυτικές. "Ενα τεράστιο 
χαλί στρωμένο στή μέση 
καί διάδρομοι γαλάζιοι μέ 
τδ δικέφαλο άετδ καί τ ’ άρ- 
χικά ψηφία τοΰ μοναστη
ριού I. Μ. Β. δίνουν τήν εν
τύπωση δτι βρίσκεται κα
νείς σέ ξενοδοχείο πολυτε
λείας. Βέβαια, άς μη σκε- 
φθή κανείς δτι δλα αύτά 
είναι ασυμβίβαστα στή μο
ναχική ζωή. Ή  πολυτέ
λεια αυτή γίνεται για τούς 
ξένους, γιατί οί Βατοπεδι- 
νοί είναι ξακουσμένοι για 
τή φιλοξενία τους καί θέ
λουν δποιος περάσει άπδ ε
κεί να μή στερηθή τίποτε.

’Αφού ξεκουραστήκαμε, μάςώδήγησε ό 'Ιερομόναχος Θεόφιλος νά έπισκεφθοϋμε 
τήν ’Εκκλησία καί τα ιερά κειμή
λια.

Μας έδειξε τα θαυμάσια μω
σαϊκά, πού είναι καί τα μοναδικά 
πού σώθηκαν στδ "Αγιο "Ορος. Εί
ναι ή Παρθένος μαυροφορεμένη πά
νω σέ χρυσό βάθος, πού δέχεται τή 
θεία αγγελία. 'Η Παρθένος αύτή 
τοΰ Βυζαντινού ζωγράφου είναι πλά
σμα υπερκόσμιο, πνευματικό, Θειο.
Κάνοντας κάποιος κριτική, λέει:
« είναι αδύνατο νά φαντασθή κανείς 
» πόσο σαγηνεύει τδ αίνιγμα ένδς 
» δντος, πού είναι τόσο κοντά στδν 
» άνθρωπο, ένω έχει τή γλυκύτητα 
»  τής λαϊκής παρθένου, τδ μελαγ- 
» χολικό χαμόγελο τής άρετής, συγ- 
» χρόνως δέ κάποια Αιγυπτιακή ά- 
» καμψία στδ περίγραμμα, μιά περί- 
» εργη άπλοικότης στδ σχέδιο, τδ 
» άπομακρύνει τόσο άπδ τά πλάσμα- 
» τα τοΰ κόσμου αυτού !»

Μάς έδειξε υστέρα τά περί
φημα ψηφιδωτά μικρά εικονίσματα 
τής 'Αγίας "Αννης καί τής Σταυ-
ρώσεως τοΰ Σωτήρος,πού είναι αριστουργήματα μικρογραφικά.

Κατόπιν προσκυνήσαμε τήν εικόνα τής Παναγίας τής Βηματάρισσας ή Κτι- 
τόρισσας. Τήν εικόνα αύτή, δταν οί βάρβαροι κατάστρεψαν τδ μοναστήρι, οί μοναχοί

Τμήμα τοΰ εξώστου τής Μονής.

Ό  Ιερομόναχος Θεόφιλος μετά τοΰ Διοικητοΰ τής Σχολής 
κ. Ν. Αρχιμανδρίτου, τοΰ αΐδεσιμωτάτου πατρός Α. Δα- 
μήλου καί των δοκίμων, στήν αυλήν τής Μονής Βατοπεδίου.
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την έρριξαν στο πηγάδι μέ μια λαμπάδα άναμμένη. 'Η παράδοση λέει, δτι υστέρα άπδ 
πολλά χρόνια βρέθηκε όχι μόνον ή εικόνα χωρίς νά πάθη καμμιά βλάβη, άλλα καί ή 
λαμπάδα άναμμένη όπως την είχαν ρίξει.

Κατόπιν προσκυνήσαμε την 'Αγία Ζώνη τής Παναγίας, πού άποτελεΐ τό κυ- 
ριώτερο ιερό κειμήλιο τής Μονής. Κατόπιν μας έδειξε τά «νινία» τής Αύτοκρατείρας 
Θεοδώρας, πού είναι ένα ασημένιο κουτάκι, τό όποιον έχει μέσα μικρά εικονίσματα τής 
Αύτοκρατείρας, πού αυτή τά έκρυβε έκεΐ επειδή ό άντρας της ό Αύτοκράτωρ Θεό
φιλος ήταν εΐκονομάχος.

Τελευταία μάς έδειξε τον ’Ίασπιν. Είναι ένα κύπελλο ύψους 25 έκατοστών καί 
πλάτος 20, άβαθο μέ χρυσή βάση καί δύο χρυσά φίδια άντί λαβών.Τό κοίλωμα, δηλαδή 
τό κυρίως κύπελλο είναι καμωμένο άπό κράμα χημικό πολυτίμων λίθων, πού παρου
σιάζει κιτρινωπή οψη, διαφάνεια όπως ό άλάβαστρος, νερά αίματόχροα σάν ρουμπίνι 
καί άλλα πρασινοφέγγοντα όπως τό ζαφείρι. Σ’ όλο τό κόσμο δεν ύπάρχει όμοιο του.

’Αφού τελειώσαμε τήν επίσκεψη, συζητήσαμε μέ τον 'Ιερομόναχο Θεόφιλο διά
φορα θέματα καί διαπιστώσαμε ότι ούτος άποτελεΐ κεφάλαιον γιά τό 'Άγιον ’Όρος. 
'Όταν βράδυασε μάς ώδήγησε στήν τραπεζαρία, όπου παρετέθη τό δεΐπνον. Έντύπωσιν 
προκαλεΐ ή απόλυτη τάξη. 'Όπως έτόνισα στον 'Ιερομόναχο Θεόφιλο, τήν τάξη αύτή 
θά τήν έζήλευε τό κοσμικώτερο έστιατόριο τής πρωτεύουσας. Καί όμως τά πάντα έδώ 
τά χειρίζονται καλόγηροι πού παρουσιάζονται κοινωνικώτεροι άπό όλους μας, στο 
ζήτημα τής φιλοξενίας καί τής συμπεριφοράς. Μετά τό γεύμα καί τις καθιερωμένες 
εύχές, πήγαμε στούς κοιτώνες πού μάς καθώρισαν.

Τό πρωί μάς έσέρβιραν καί πάλι γλυκό καί καφέ, καί άφοΰ ευχαριστήσαμε όλους 
ξεκινήσαμε μέ τό βενζινόπλοιο γιά τήν 'Ιερή Μονή τού Παντοκράτορος.

*
*  *

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Στις 8.30' τής Δευτέρας (22-7-1957) φτάσαμε στο ώραιότατο λιμανάκι τής 

Μονής Παντοκράτορος. Σάν πάτησε τό ποδάρι μας στο δρομάκι πού οδηγούσε στο 
μοναστήρι, άρχισαν νά χτυ
πούν οί καμπάνες καί μάς ύ- 
πεδέχθη γελαστός καί χα
ρούμενος ό 'Ηγούμενος ’Α
θανάσιος.

Τό μοναστήρι αύτό, πού 
χτίστηκε τό 13ο αιώνα, έχει 
πολύ ώραία αρχιτεκτονική.
Στις τοιχογραφίες διακοίνον- 
ται μερικές ̂ αξιόλογες άγιο- 
γραφίσεις, όπως ή Κοίμηση 
τής Θεοτόκου, ό Πρόδρομος 
κλπ. ’Επίσης ώραιότατες ε ί
ναι οί εικόνες τής Θεοτόκου 
Γερόντισσας, ή Θεοτόκος ή 
Βρεφοκρατοΰσα καί ό Ά ϊ-  
Γιάννης ό Πρόδρομος κλπ. ‘Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος

’Εκεί βρίσκεται καί τό -
μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο, τό τετραβάγγελο του Ίωάννου Κ αλυβίτη. 
Είναι ψιλογραμμένο πάνω σέ μεμβράνη λαγού, μέ χρυσά γράμματα τόσο ψιλά πού 
μόνο μέ φακό διαβάζεται. Στο ϊδιο τετραβάγγελο είναι ζωγραφισμένες καίιιινια- 
τοΰρες άριστης τέχνης.
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To χειρόγραφο αυτό έ'χει αμύθητο άξια.
Έκτος άπό αύτό υ

πάρχει εκεί και το περίφη
μο ψαλτήρι μέ πλήθος μι
νιατούρες, πού θεωρείται 
τό καλλίτερο μέσα δσ’ δλα 
τα ψαλτήρια του 'Αγίου 
’Όρους.

Άφοϋ μάς περιποι- 
ήθηκαν στο άρχονταρίκι 
καί μά.ς προσέφεραν γλυ
κό καί καφέ μας έφωδία- 
σαν μέ ζώα για να συνεχί- 
σουμε την πορεία μας σύμ
φωνα μέ τό έπίσημο πρό
γραμμα προς τις Καρυές, 
δπου ή έ'δρα τής 'Ιερής 
Κοινότητας.

' Η άναχώρησή μας 
συνοδεύεται μέ χαρμόσυνες

κωδωνοκρουσίες. Ευχαριστούμε τούς αγαθούς καί φιλόξενους αύτούς άδελφούς μας 
έν Χριστώ.

Ό  Ηγούμενο; ’Αθανάσιο; μετά τοϋ Δ/τοΟ τη ; Σχολή; 
κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου καί τοϋ Αίδεσ. πατρό; Α. Δαμήλου 

στήν αύλή τη ; Ίερα; Μονή; Παντοκράτορο;.

** *
ΚΑΡΥΕΣ-ΠΡΩΤΑΤΟΝ-ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙ
Πηγαίνοντας για τις Καρυές έπισκεφθήκαμε τή Ρωσική Σκήτη τού Προφήτη 

Ήλία.
Ή  Εκκλησία είναι 

μεγαλόπρεπη σαν οικοδο
μικό συγκρότημα, μέ ολό
χρυσο τέμπλο, καί μέ ει
κόνες ρωσικής τέχνης.

’Αλλά ή γενική έντύ- 
πωση ξεφεύγει άπό τό 
πνεύμα καί τήν ομορφιά, 
πού παρουσιάζουν τά άλλα 
Βυζαντινά μοναστήρια.

Είδαμε τον 'Ηγούμε
νο πού ήταν άπογοητευμέ- 
νος, γιατί δέν έ'ρχονται νά 
καταταγοΰν νέοι καλόγεροι 
καί έ'τσι ή Σκήτη σιγά-σι-
γά θά σβύση. _______

^ ’Από εκεί προχω- Ή  'Ιερά Κοινότη; Καρύων.
ροΰμε προς τις Καρυές, ά- 
νάμεσα άπό τό δάσος πού έ'χει άτέλειωτη ομορφιά. Στο δρόμο μας βλέπουμε ψηλά 
καί τό περίφημο Ρωσικό Σαράι.

Στις Καρυές φτάσαμε στή 1 μετά τό μεσημέρι. Μάς ύποδέχτηκαν στήν 'Ιερή 
Κοινότητα τά μέλη τής 'Ιεράς ’Επιστασίας καί μάς προσέφεραν στη μεγάλη αίθουσα 
συνεδριάσεων των εκπροσώπων των 'Ιερών Μονών γλυκό καί καφέ, κατά πατροπαρά-
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δοτον έθιμον.'Ο Πρωτοεπιστάτης μας εύχήθηκε τδ καλώς ώρίσαμε στον ’Άθω καί 
ώς Διοικητής τής Σχολής 
προσεφώνησα καταλλήλως, 
εύχαριστήσας. 'Η Σχολή 
'Υπαστυνόμων ώς ένθύμιο 
προσέφερε στήν 'Ιερή Κοι
νότητα μεγάλον κύπελλον 
μέ χάραξιν δικεφάλου άε- 
τού καί επιγραφήν: «ΤΗ 
ΕΝ ΑΘΩΝΙ ΙΕΡΑ ΚΙ- 
ΒΩΤΩ Η ΣΧΟΛΗ Α
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΓΝΩ 
ΜΟΝΟΥΣΑ. 21 - ΥΙΙ-
57».

Έ κεΐ μάς έφωδίασαν 
καί μέ τό διαμονητήριον 
έγγραφον.

Κ ατόπιν έπ εσκέφθη - Οϊ δόκιμοι μετά των ‘Αγίων Πατέρων τής ‘Ιερας Έπι- 
μεν τό Π ρωτάτον, όπου στασίας, Κοινότητος ‘Αγίου Όρους έν Καρυαϊς.
βρήκαμε τό φ ίλο ζω γράφο
κ. Ζαχαρίου, πού έχει άναλάβει τις έργασίες άναστηλώσεως σύμφωνα μέ τό αρχαίο 
πρωτότυπο.

Θαυμάσαμε τις τοι
χογραφίες (φρέσκο) του 
«Πανσέληνου» πού θεω
ρούνται μοναδικές στήν Βυ
ζαντινή ζωγραφική, [για 
τήν εκφραστικότητα, τή 
ζωντάνια καί τήν ψυχική 
άνάταση^ πού παρουσιά
ζουν.
«0 r Μετά^τήν επίσκεψή 
μας στο Πρωτάτο γευμα
τίσαμε στο έκεί μικρό ε
στιατόριο, πού μέ δυσκολία 
κατώρθωσε νά μάς περιποι- 
ηθή, γιατί δέν είναι έκεϊ 
συνηθισμένο πράγμα τό 
γεύμα για 30 άνθρώπους.

'Αγιογραφία Πανσέληνου ατό Πρωτάτο. ; Α μ έσω ς κατόπ ιν συ
νεχ ίσαμε τήν πορεία μας

προς τήν ‘Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου καί άφοΰ άναπαυθήκαμε για λίγο, ξεκινήσαμε 
πάνω στά ζώα για τήν 'Ιερά Μονή Ίβήρων.

*$ $
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
Στήν 'Ιερά Μονή Ίβήρων φτάσαμε στις ομ.μ. Μάς ύποδέχεται ό 'Ηγούμενος 

’Αθανάσιος καί μετά τό σερβίρισμα τού γλυκού καί τού καφέ άρχίζει ή επίσκεψη τών 
ιερών κειμηλίων καί τής βιβλιοθήκης.

Στήν Εκκλησία βλέπουμε τον εξαίρετο χορό, δηλαδή τή μεγάλη πολυγωνική
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στεφάνη πού κρέμεται στο κέντρο τοϋ ναού γύρω άπο τον πολυέλαιο, πού είναι καμω
μένη άπο μπρούντζο και 
σμάλτο, θεωρείται δέ άπο 
τούς ωραιότερους τοϋ 'Α 
γίου ’Όρους.

"Υστερα τα περίφημα 
κειμήλια, ή επτάφωτος λυ
χνία, το Εύαγγέλιον πού 
ζυγίζει 22 οκάδες, το άρι- 
στουργηματικό' άρτοφόρι 
άπο σμάλτο, το εξαίρετο 
κέντημα (κασινάκι) τής 
Κοκόνας 'Ωρολογά άπο τή 
Θεσσαλονίκη.

Ό  σάκκος τοϋ Αύτο- 
κράτορος Τσιμισκή, 6 μαν
δύας τοϋ Πατριάρχου Γρη- 
γορίου τοϋ Ε'. Πλήθος άπο 

Ή Ιερά Μονή Ίβήρων. δισκοπότηρα καί ξυλόγλυ
πτους σταυρούς, έ'ργα άρί-

στης τέχνης. Στη βιβλιοθήκη ύπάρχουν 2.500 τόμοι χειρόγραφοι καί 12.000 τόμοι 
έ'ντυποι, πού χρειάζεται ώρες 
πολλές κανείς για νά τούς ίδή 
μόνον.

’Ακολούθως γίνεται καί 
το προσκύνημα τοϋ Σταυρού 
μέ τό Τίμιο Ξύλο καί των λει
ψάνων των 'Αγίων.

Στη Μονή Ίβήρων υ
πήρχε στην άρχαιότητα ναός 
τού Ποσειδώνος. Μέ τά υλικά 
τού ναού αύτοΰ χτίστηκε τον 
3ο αιώνα Εκκλησία τού 'Α 
γίου Ίωάννου τού Προδρόμου.
’Εκεί ύπάρχουν καί 5 εικόνες 
μαθητών τού Greco.

Στις 5.10' μ.μ. άναχω- 
ροΰμε άπο την Ιερά Μονή 
Ίβήρων μέ τό βενζινόπλοιο -Ο Δ/τής τής Σχολής μέ τούς δοκίμους στήν αυλή 
για τήν 'Ιερά Μονή Καρακάλ- ΜΕ Ίερας Μονής Ίβήρων.
λου.

❖$ $
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ
Στις 6 μ.μ. φτάσαμε στον άρσανά, στο λιμανάκι δηλαδή τής Μονής Καρα- 

κάλλου, άπ’ όπου μέ ζώα άνεβήκαμε στο Μοναστήρι, πού βρίσκεται μια ώρα περίπου 
προς τά έπάνο), στο βουνό. Ή  Μονή είναι Κοινόβια καί μάλιστα άπο τις αυστηρότερες. 
’Εκεί μάς υποδέχτηκαν μέ κωδωνοκρουσίες καί μέ χαρά στήν είσοδο τού μοναστηριού 
ό 'Ηγούμενος Παύλος, μέ τούς Μοναχούς.

Ένας γέροντας καλόγερος άπο τή χαρά του, πού έβλεπε τόσους νέους ’Αξιωμα
τικούς νά έπισκέπτωνται τό Μοναστήρι, συγκινήθηκε καί έκλαιγε.
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Ιερά Μονή Καρακάλλου.

'Ένας άλλος καλόγερος Κύπριος 90 έτών, εύθυτενέστατος, μας χαιρετούσε σάν 
νάταν νέος, γελώντας μέ 
χαρά. Τα χρόνια δεν τον 
είχαν καταβάλλει καθόλου.
Τού εύχήθηκα στον ξενώνα, 
όταν πήραμε τό ποτό, νά τά 
έκατοστίση, μά κείνος φά
νηκε πώς θύμωσε γιατί ό
πως λέει υπολογίζει νά ζή
ση χίλια χρόνια.Μ \ > \ \ \ετα απο τον καφέ 
έπισκεφθήκαμε τήν ’Εκ
κλησία καί προσκυνήσαμε 
τό μεγάλο Σταυρό μέ τό 
Τίμιο Ξύλο. Λένε ότι τό 
Μοναστήρι αύτό τό έχτισε 
ό ειδωλολάτρης καί Χρι- 
στιανομάχος Αύτοκράτορας 
τής Ρούμης Μάρκος Αύρή-
λιος Άντωνΐνος ό Καρακάλλας. Ί ον έχουνε μάλιστα ζωγραφισμένον στον έξωνάρ- 
θηκα. Μά ό κτήτορας είναι μάλλον ό καλόγερος Νικόλαος Καράκαλλος, ποΰζησε

στόν’ ενδέκατο αιώνα. Στήν 
Έκκλησιά υπάρχει μία έ- 
ξαίρητη εικόνα πού παρι
στάνει τούς ’Αποστόλους 
Πέτρο καί Παύλο ν’ άλλη- 
λοασπάζωνται.

Ό  Πύργος τού Μο
ναστηριού αυτού είναι ό πιο 
όμορφος σ’ όλο τό "Αγιον 
"Ορος, καί έχει στο επάνω 
μέρος 20 γερά μπιντένια, 
δηλαδή δόντια πού χρησι
μεύουν γιά πολεμίστρες.

Ό  'Ηγούμενος Παύ
λος, μέ τον όποιο συζη
τήσαμε αρκετά, φαίνεται 
ό πιο συγχρονισμένος Η 
γούμενος μέ τις σημερινές 
άντιλήψεις τής κοινωνίας 
γιά τό Μοναχισμό καί ή 
δράση του είναι σύμφωνος 
μέ τήν άντίληψη, ότι σή
μερα οί Μοναχοί, έκτος 
τής άνατάσεως αύτών προς 
τό Θειον μέ τήν απομό
νωση καί τήν προσευχή, 
πρέπει νά συνεισφέρουν 

στήν κοινωνία καί εις έργα άλληλεγγύης, σ’ όλους τούς τομείς δράσεως, πνευματικούς 
καί κοινωνικούς.

"Ηδη στο Μοναστήρι αύτό άνασυγκροτεΐται σέ ρυθμό τέλεια συγχρονισμένο ή

Ό  Ηγούμενος Παύλος μετά τού Δ/τού τής Σχολής καί 
τών δοκίμων, στήν αύλή τής Ίεράς Μονής Καρακάλλου.
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κοινή τράπεζα, δπου θά φιλοξενούνται οί έπισκέπται τής Μονής, ή βιβλιοθήκη μέ δλες 
τις έπιβαλλόμενες ανέσεις καί μια αίθουσα κειμηλίων, δπου θά είναι εκτεθειμένα κατά 
τρόπον άσφαλή καί προσιτόν εις δλους, τά διάφορα κειμήλια τής Μονής.

’Επίσης στο υπόγειο διαρρυθμίζεται μιά ευρύχωρη αίθουσα γιά τήν εγκατά
σταση τυπογραφείων τής Μονής καί δλου του 'Αγίου ’Όρους.

Άφοϋ είδαμε τά κειμήλια καί προσκυνήσαμε τά άγια λείψανα, δειπνήσαμε 
στήν εύρύχωρη αίθουσα φαγητού καί κατόπιν κοιμηθήκαμε, γιατί έπρεπε τό πρωί στίς 
8 νά φύγουμε γιά τή Μονή Φιλοθέου.

*
*  *

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
"Ωρα 8 π.μ. τής Τρίτης (23-7-1957) ξεκινάμε άλλοι πεζοπορώντας καί άλλοι

μέ ζώα γιά τή μονή Ψιλο- 
θέου, πού βρίσκεται ψηλό
τερα στο βουνό άπό τή Μο
νή Καρακάλλου. Περνάμε 
τό δάσος κάτω άπό στοές 
μέ κλαριά φλαμουριάς καί 
λογής-λογής δέντρων.

"Οταν βαδίζαμε προς 
τό Μοναστήρι αύτό, συναν
τήσαμε έναν καλόγερο πού 
έπέβλεπε τό μάζεμα τών 
λεπτοκαρύων (φουντουκι- 
ών). Έτρεξε κοντά μας. 
Τον χαιρετήσαμε μέ τον 
καθιερωμένον εδώ χαιρε
τισμό:

Ή Ιερά Μονή Φιλοθέου. «Ευλογείτε πάτερ ! »
Καί κείνος, σηκώ

νοντας τό χέρι προς τον ουρανό. απάντησε μέ γαλήνη καί γεμάτος καλωσύνη: «'Ο 
Κύριος!»

Κατόπιν μάς πρόσφε- 
ρε δαμάσκηνα, πού τά έ
κοψε άπό μιά δαμασκηνιά 
καί μάς συνώδευσε μέσα 
άπό τίς αψίδες τών θεόρα
των δέντρων έως τή Μονή 
Φιλοθέου.

Φτάσαμε στίς 9.30' 
περίπου στο Μοναστήρι. 
’Έξω στήν αύλή * μάς υπο
δέχεται ή Διοικούσα ’Επι
τροπή, γιατί τό Μοναστήρι 
είναι ιδιόρρυθμο. Ό  'Ιερο
μόναχος Κοσμάς, ό 'Ιερο
μόναχος Συμεών καί ό 'Ι 
ερομόναχος Εύγένιος. Μα- 
ζύ τους ήτο καί ό Άρχι- 
μανδρίτης_Κτενάς τού Ίε-

Ό  ΊερομόναχοςήΚοσμας μετά^ τοΰ Διευθυντοΰ τής][Έχο
λής, του ’Αρχιμανδρίτου Κτένα, τοΰ Ιερέως Δαμήλου 

καί δοκίμων στήν αυλή τής Ίερας Μονής Φιλοθέου^
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ροϋ Ναοΰ Ά γ . Νικολάου Χαλανδρίου, πού είχε έλθει εδώ για επίσκεψη.
Μετά το καθιερωμένο γλυκό, ποτό καί καφέ, πού συνοδεύεται τούτη τη φορά 

άπό τό εξαίρετο νερό της φλαμουριάς, έπισκεφθήκαμε την Έκκλησιά, προσκυνήσαμε 
τό Σταυρό μέ τό Τίμιο Ξύλο καί τα άγια λείψανα. Κατόπιν μάς έ'δειξαν τα κειμή
λια καί’ τή βιβλιοθήκη. ’Εκεί ύπάρχει καί ή άξιόλογη εικόνα τής Παναγίας Γλυκο- 
φιλούσας, πού είναι μία άπό τίς εικόνες πού ιστόρησε ό ’Απόστολος Λουκάς. ’Ακο
λούθως πήγαμε στην πλούσια πηγή της φλαμουριάς, άπ’ όπου βγαίνει τό νερό περ
νώντας άπό μιά τεράστια φλαμουριά.

Κι’ υστέρα άφοϋ γευματίσαμε στις 12 ή ώρα φύγαμε άμέσως γιά τον άρσανά 
Φιλοθέου, άπ’όπου έπρεπε στις 1 μ.μ.νά ξεκινήσουμε μέ τό βενζινόπλοιο γιά τή Μονή 
Μεγίστης Λαύρας.

’Αλλά ή θαλασσοταραχή πού ξέσπασε μάς εμπόδισε καί έτσι φύγαμε στις 8 μ.μ.
*

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Φτάσαμε στον άρσανά της Μεγίστης Λαύρας στις 9 μ.μ. ’Από εκεί μέ ζώα 

καί οδοιπορώντας μέσα στο πυκνό σκοτάδι άνεβήκαμε στο Μοναστήρι, όπου μέ τό 
φώς φαναριών μάς υποδέ
χτηκαν ό ’Επίσκοπος Ά 
γιου ’Όρους Θεοφιλέστατος 
κ. Ναθαναήλ, ό Διοικητής 
Αγίου ’Όρους κ. Κ. Κων- 
σταντόπουλος καί οί 'Άγιοι 
Πατέρες τής Διοικούσης ’Ε
πιτροπής τής Ίεράς Μονής.

Μετά τό γλυκό καί 
τον καφέ, καί άφοϋ άναπαυ- 
θήκαμε λίγο άπό τήν άπρό- 
οπτη ταλαιπωρία, δειπνή
σαμε καί κατόπιν πήγαμε 
στον ξενώνα. ’Εκεί μάς 
μίλησε ό κ. Κωνσταντό- 
πουλος γιά τά ιδεώδη καί 
τή φιλοσοφία τοΰ Μοναχι
σμού. Ό  κ. Διοικητής τής 
Σχολής εύχαρίστησε καταλλήλως. Κατόπιν πήγαμε νά κοιμηθούμε.

Στις 3 μετά τά μεσάνυχτα, σαν ακόυσα τό ξύλινο σήμαντρο, σηκώθηκα καί 
πήγα στόν’Όρθο. Παρακολούθησα όλη τή λειτουργία, πού είναι εξαιρετικά υποβλητική 
καί κατανυκτική. Μετά τον ’Όρθρο συνέχισε ή λειτουργία καί στις 8 π.μ. βγήκα άπό 
τήν ’Εκκλησία καί μαζί μέ τούς δοκίμους έπισκεφθήκαμε τήν πλούσια βιβλιοθήκη, 
στήν όποια βρίσκεται καί ή έξαίρετη Βοτανική τοΰ Διοσκουρίδου, δηλαδή ένα χειρό
γραφο 1.000 ετών μέ μινιατούρες γιά όλα τά φυτά, έγχρωμες. Αύτοΰ τοΰ βιβλίου ύπάρ- 
χουν 2 άντίτυπα- ένα αύτό πού είδαμε καί ένα άλλο πού βρίσκεται στή Βιέννη.

Μετά έπισκεφθήκαμε τήν αίθουσα τών κειμηλίων, όπου ύπάρχουν τόσα πολλά, 
πού χρειάζεται χρόνος καί χώρος γιά νά περιγράφουν. Μέσα στά άλλα, στις 
μήτρες τών Αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου κλπ., υπάρχει καί ό ολόχρυσος σάκκος τοΰ 
Αύτοκράτορος Φωκά. "Εξω άπό τήν Έκκλησιά ύπάρχουν καί δύο κυπαρίσσια 1.000 
ετών, πού είχε φυτέψει ό ιδρυτής τής Μονής Ά γιος ’Αθανάσιος ό ’Αθωνίτης. Δίπλα 
υπάρχει ή άρχαιοτάτη «Φιάλη».

Κατά τήν επίσκεψή μας αύτή, οί καμπάνες τής Μονής χτυπούσαν χαρμόσυνα

Ή 'Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.
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άπό έναν καλόγερο πού έφαίνετο μάστορας στή δουλειά αυτή και προκάλεσε τήν προ
σοχή όλων μας, για τήν άρμονία των ήχων. Έ ξ άλλου ό ασκητής Άβακούμ καλόκαρδος
μάς δέχτηκε καί μάς έδειξε τήν εικόνα τής Παναγίας τής Οΐκονόμισσας. Αυτός ό

καλόγερος μέ τήν αιώνια 
γαλήνη του καί τήν άπέραν- 
τη αγάπη για όλους, τρα
βάει τήν προσοχή καί τό 
θαυμασμό του επισκέπτη.

Μιά άλλη φυσιογνω
μία είναι ό γέροντας ιατρός 
Παύλος Λαυριώτης, πού 
φόρεσε τό ράσο γιά νά υ
πηρέτη μαζί μέ τό σώμα 
καί τις ψυχές.

~Ηταν έτοιμος νά μάς 
προσφώνηση κατά τήν άφι
ξή μας, αλλά ή θαλασσοτα
ραχή άλλαξε τό πρόγραμμα 
καί έτσι ό γέροντας μου έ
δωσε τό λογίδριο γραπτό. 
Τον ευχαριστούμε γιά τή 
μεγάλη ψυχή του, γιά τις 
συμβουλές του καί γιά τις 
ευχές του, καί τον παρα- 
καλούμε νά μή παραλείπη 
νά μνημονεύη καί μάς στις 
προσευχές του, πού πάντα 
άγωνιζόμαστε γιά τα Ε λ 
ληνοχριστιανικά ιδανικά 
κατά παντός κακοποιού καί 
κοινωνικού έχθροΰ.

Μετά τήνΕίκών τή$ Ύττεραγία; Θεοτόκου τή ; Οϊκονόμισσα;. επίσκεψη
αύτή καί ενώ είμαστε έ

τοιμοι ν’ αναχωρήσουμε γιά τον άρσανά, όπου μάς περίμενε τό βενζινόπλοιο, ένέ- 
σκηψε θύελλα πρωτοφανής' κεραυνοί καί βροχή εμπόδιζαν τήν κατάβαση. Μόλις 
στις 10 ή ώρα κόπασε ή θύελλα, όπόταν κατεβήκαμε στον άρσανά, άπ’ όπου φύγαμε 
γιά τή Μονή Γρηγορίου.

** *
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Παραπλέοντες μέ τό βενζινόπλοιο τή Χερσόνησο τού ’Άθω, μπήκαμε στήν άνα- 

τολική θάλασσα, δηλαδή στο Συγγιτικό κόλπο, απολαμβάνοντας τά θεαματικά Μο
ναστήρια πού βρίσκονται στήν πλευρά αύτή, όπως τό Μοναστήρι τού Ά γ . Παύλου καί 
τού Ά γ . Διονυσίου. Προορισμός μας ήταν τό Μοναστήρι Γρηγορίου, όπου φτάσαμε 
στις 12 τό μεσημέρι. Μάς υποδέχθηκε μέ χαρά ό 'Ηγούμενος Βησσαρίων καί οί 
Μοναχοί. ’Ανεβήκαμε από τό λιμάνι στή Μονή, καμαρώνοντας τή νοικοκυρωσύνη 
πού βασίλευε στο κάθε τι μέσα σέ τούτη τή Μονή. Τά πεζούλια ώραΐα καί άναπαυ- 
τικά, ολόκληρο τό Μοναστήρι φρεσκοβαμένο, τά. πάντα μύριζαν άρχοντιά. Ό  ξενώνας 
μέ τό τεράστιο χαγιάτι δίνει κάθε άπόλαυση στον επισκέπτη, έτσι πού άπό έκεΐ άγναν- 
τεύει τήν απέραντη θάλασσα.
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Μετά τον καφέ έπισκεφθήκαμε την Εκκλησία καί 
προσκυνήσαμε τά αγία λείψανα.

είδαμε τά κειμήλια. Επίσης

Ερημητήριο τοϋ μοναχού Ίωήλ, στημένο 
σέ μιά κοιλότητα απόκρημνου βράχου 
πάνω  άπό τή θάλασσα, στά Καρούλια.

'Ο μοναχό? Φιλάρετο? στό ερημητήριό 
του στά Καρούλια, στή σπηλιά, άπ ’ 

όπου ούτε τή θάλασσα βλέπει.

Ή 'Ιερά Μονή 'Οσίου Γρηγορίου. Ο Ηγούμενο? Βησσαρίων μετά τοϋ κ. Ν· 
’Αρχιμανδρίτου, στην αυλή τή? Μονή?.
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Μετά τό γεΰμα άναχωρήσαμε για την Τρυπητή. 'Η αναχώρηση εγινε μέ κω
δωνοκρουσίες καί χαιρετισμό μέ τη Σημαία άπδ όλους τούς καλογέρους πού μάς ευ
χήθηκαν καλό ταξίδι.

Πλέοντες την άνατολική πλέον πλευρά τοϋ 'Αγίου ’Όρους θαυμάσαμε τη Μονή 
Σίμωνος Πέτρας, τη Μονή Ξηροποτάμου, Ά γ . Παντελεήμονος, Ξενοφώντος, Δο- 
χειαρίου καί Ζωγράφου καί είδαμε τά καντουνάκια καί τά καρουλάκια, δηλαδή τά 
κελιά των ασκητών πού είναι κολημένα στο βράχο καί δπου ζοΰν σαν τά άγρια πουλιά, 
ολομόναχοι.

Στήν Τρυπητή φτάσαμε στις 5 .30 'μ.μ. Τά Μοναστήρια αυτά τά έπισκέφτηκε 
ή πρώτη ομάδα της Σχολής, γιατί είχαν σχηματισθή καί δυο άλλες ομάδες πού έπεσκέ- 
φτησαν καί άλλα Μοναστήρια, δπως θ’ άναφέρουμε στή συνέχεια.

** *
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Την Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου τήν έπεσκέφθη στις 9 π.μ. της 22-7-1957 ή

Ή__Ίέρά Μονή 'Αγίου Παύλου.

δεύτερη ομάδα άπό 20 δοκίμους 'Υπαστυνό- 
μους μέ επί κεφαλής τον 'Υποδιοικητή τής 
Σχολής. Βγήκανε στον άρσανά τής Μονής, δ
που είναι εγκατεστημένο πλήρες εργοστάσιο 
ξυλείας, στο όποιο εργάζονται καλόγεροι 
καί πολλοί έργάτες.

( Το εργοστάσιο αυτό δ ιαθετει κ α ι φορ- Ό  Υποδιοικητής τής Σχολής μετά τοϋ 
τηγό  αύτοκίνητο , πού κ ιν ε ίτα ι σέ ενα  δρόμο 'Ηγουμένου τής Ίερας Μονής 'Αγίου
17 χ ιλ ιομέτρω ν, άνεβαίνοντας σέ υψόμετρο Παύλου καί δοκίμων Ύπαστυνόμων.
750 μέτρων προς τήν κορυφή τού δάσους.
Είναι ό μοναδικός αυτοκινητόδρομος τοΰ 'Αγίου ’Όρους, πού κατεσκευάσθη άπό τή 
Μονή 'Αγ. Παύλου.

Άπό έκεϊ άνεβήκανε στο Μοναστήρι, δπου τούς ύπεδέχθη ό Ηγούμενος μέ τον 
‘Ιερομόναχο Διονύσιο.

Μετά τό σερβίρισμα τοϋ γλυκοϋ καί τοΰ καφέ επεσκέφθησαν τήν Έκκλησιά 
καί προσκύνησαν τά άγια λείψανα, τον Τίμιο Σταυρό καί τά Τίμια Δώρα τών Μάγων.
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' ’’Η Εκκλησία είναι έξ ολοκλήρου κατασκευασμένη στο έσωτεοικό της άπό μάρμαρο 
Τήνου, Πεντέλης καί 'Αγίου "Ορους. Κτήτωο είναι ό "Αγ. Παύλος.

Τό μεσημέρι γευμάτισαν καί κατόπιν άνεχώρησαν μέ τό βενζινόπλοιο για τη 
.Μονή Χιλιανδαρίου.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ
Στον άρσανατής Μονής αυτής έφτασαν οί δόκιμοι στις 4 μ.μ. τής 23-7-1957..Μέ 

ζώα ανέβηκαν στο Μονα
στήρι όπου τούς υποδέ
χθηκαν τρεις γέροντες, ό 
'Ηγούμενος Δοσίθεος ό 
Προηγούμενος Σάββας καί 
ό Γραμματεύς Μωϋσής.
Τό Μοναστήρι είναι Σέρ
βικο. Μετά τον καφέ έπε- 
σκέφθησαν τη βιβλιοθήκη 
πού είχε πολύτιμα χειρό
γραφα. ’Εκεί ύπάρχει καί 
ή εικόνα τής Παναγίας τής 
Τριχερούσας πού είναι θαυ
ματουργός καί έχει πάρα 
πολλά άφιερώματα. Προ
σκύνησαν κατόπιν τό Γί- ,
μιο Ξύλο καί τά ιερά λεί- 'Η ‘ΙεΡά Μου0 Χιλιανδαρίου.

Ο 'Ηγούμενος Δοσίθεος, μετά το ϋ  Ύ ττοδϊόΐκητοΰ τή ς 
Σχολής κ. Λυκούση καί δοκίμων Ύ τταστυνόμω ν.

ψανα των 'Αγίων.
Επίσης έπεσκέφθη- 

σαν τό μουσείο, όπου υ
πάρχουν εικόνες παληές 
καί χρυσοκέντητος έπιτά- 
φιος Βυζαντινός, άμυθήτου 
άξίας.

Μετά την έπίσκεψη 
οί δόκιμοι δείπνησαν καί 
διενυκτέρευσαν στήν Μονή. 
"Ολοι οί Σέρβοι Μοναχοί 
έπεδαψίλευσαν περιποιήσεις 
έξαιρετικές. -

Την έπομένη άνεχώ
ρησαν γιά την 'Ιερά Μονή 
Έσφιγμένου.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Στο Μοναστήρι αύτό έφτασαν στις 10.30' π.μ. τής 24-7-57. Τούς ύπεδέχθησαν 

Καθηγούμενος τής Μονής ’Αρχιμανδρίτης ’Αθανάσιος μέ όλους τούς Μοναχούς. __ 
Μετά την προσφορά τοϋ γλυκού καί τού καφέ, έγινε έπίσκεψη της Εκκλησίας
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μέ τό περίφημο ξυλόγλυπτο καί επίχρυσο τέμπλο. Κάτω άπό κάθε εικόνα υπάρχουν· 
ξυλόγλυπτα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. 'Η άξια του τέμπλου αύτοΰ υπερβαίνει

Ή 'Ιερά Μονή Έσφιγμένου. Γεύμα'στην Ιερά Μονή Έσφιγμένου.

τις 10.000 χρυσές λίρες ’Αγγλίας. Έπροσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρό καί τά άγια λεί
ψανα. ’Επίσης επεσκέφθηκαν τή βιβλιοθήκη, πού έχει 367 τόμους χειρόγραφους καί 
3.700 χάρτες. '

Μετά τις επισκέψεις έγευμάτισαν καί άνεχώρησαν μέ τό βενζινόπλοιο για την 
Ίερισσό..

*
*  *

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
'Η τρίτη ομάδα δοκίμων 'Υπαστυνόμων στις 4 μ.μ. της 21-7-57 έπεσκέφθη;

την ‘ ίερά Μονή Ξενοφών- 
τος.. · . I

Τούς ύπεδέχθη ό 'Η<- 
γούμενος καί άφοϋ πρα- 
σεφέρθη καφές, γλυκό κάί 
πιοτό, έπεσκέφθησαν την 
Έκκλησιά, πού εϊναι μια 
άπό τις μεγαλύτερες τοβ  
'Αγίου ’Όρους μέ άρίστη 
ιστόρηση.

Έπροσκύνησαν τά ά
για λείψανα καί έθαύμα- 
σαν τά ίερά κειμήλια καί 
τή βιβλιοθήκη. ’Εκεί διε- 
νυκτέρευσαν καί την έπο- 
μένη άνεχώρησαν γιά τή;

Ή 'Ιερά Μονή Ξενοφώντο?. μονή 'Αγ. Διονυσίου.
** *

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
Τή Μονή αύτή έπεσκέφθη μια άλλη ομάδα δοκίμων πού έ'φθασε στις 4.30' μ.μ»
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Τούς ύπεδέχθηκε ό 'Ιερομόναχος ’Αβέρκιος, γιατί ό 'Ηγούμενος ήταν άρρωστος. 
Ή  Μονή αυτή είναι Ρωσική, παραλιακή, κοινόβιος. Σήμερα έχει 40 μοναχούς 
Ρώσους καί 4 'Έλληνας. Το Μοναστήρι αύτο άποτελεΐται άπό τεράστια οικοδομικά 
συγκροτήματα 5 έως 6 ορόφων. Στή μια μόνον πλευρά του υπάρχουν 1000 
δωμάτια. Ή  Εκκλησία, Ρωσικής κατασκευής, είναι ή μεγαλύτερη στον κόσμο ’Ορθό
δοξη Εκκλησία καί έχει διά
κοσμο έξαιρετικώς πολυτελή, 
γιατί οί Τσάροι είχαν σκοπό 
νά τήν κάνουν τήν πιο επιβλη
τική καί κυρίαρχο στο "Αγιον 
’Όρος. 'Υπάρχει εκεί μια εικό
να του 'Αγίου Νικολάου όλο μέ 
χρυσάφι καί διαμάντια, δώρο 
του Τσάρου. 'Η καμπάνα ζυ
γίζει 12.650 οκάδες καί ο γύ
ρος της μπορεί νά καλύψη 20 
άτομα. Ή  αίθουσα υποδοχής 
είναι πολυτελεστάτη μέ τάπη
τες, πολυθρόνες κλπ. καί κα- 
ταστόλιστη μέ τής εικόνες ό
λων των Τσάρων καί των
Πατριάρχων τής Ρωσίας. 'Η ΊεΡά ΜοΌ 'ΑΥίου Παυτελεήμονος.

Πέρυσι έπεσκέφθη τό μοναστήρι ό Ρώσος Πρέσβυς, άλλα δέν έκανε τό σημείο 
τού Σταυρού, μήτε προσκύνησε στήν Έκκλησιά καί έτσι οί καλόγεροι τον δέχτηκαν 
ψυχρά. Οί δόκιμοι δέν μπόρεσαν νά ΐδούν τό πλουσιώτατο σκευοφυλάκιο καί τή βι
βλιοθήκη, γιατί τά κλειδιά τά είχε ό πάτερ Δαυίδ πού... έλειπε στήν Κωνσταντινού
πολή Έ κεΐ έδείπνησαν οί δόκιμοι καί διανυκτέρευσαν, γιά ν’ άναχωοήσουν τό πρωί 
τής επομένης γιά τήν 'Ιερά μονή 'Αγίου Διονυσίου.

** *
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Στή Μονή αυτή έ'φθασαν οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι τής Γ' όμάδος στις 10.30'

τής 22-7-1957. Άπεβιβά-
σθησαν στον άρσανά καί 
άπό έκεΐ άκολούθησαν τό 
δρομάκι σέ 1 χιλιόμετρο, 
γιά νά φτάσουν στο Μονα
στήρι.

Στήν είσοδο τού Μο
ναστηριού τούς ύπεδέχθη 
ό 'Ηγούμενος Γαβριήλ, πού 
τούς ώδήγησε κατ’ ευθείαν 
στήν Έκκλησιά, όπου τούς 
προσφώνησε μέ θερμά λό
για. Κατόπιν εξέθεσε εις 
προσκύνημα τά "Αγια λεί
ψανα. Έθαύμασαν τήν ει
κόνα τής Παναγίας, 1.500 
ετών, τήν οποία ό Πατρι
άρχης Σέργιος περιέφερε 

Άβάρων.
Ή Ιερά Μονή Α γίου  Διονυσίου, 

στά τείχη τής Κων/πόλεως κατά τήν έπιδρομή τών
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Περίεργον είναι, δτι στο έξουτερικό τοΰ ναοΰ υπάρχουν σπουδαιότατες προφη
τικές επιγραφές, πού ό 'Ηγούμενος εξηγεί τη σημασία τους καί σύμφωνα μέ τις 
έξηγήσεις αύτές προεφητεύοντο γεγονότα τά όποια συνέβησαν κατά την εποχή μας, 
δηλαδή βομβαρδισμοί άεροπλάνων, άνθρωποι νά πηγαίνουν στα καταφύγια καί σπί
τια ερειπωμένα κλπ.

Μετά ταΰτα έγινε δεξίωση στον ξενώνα καί ιιετά γεϋμα.
Με τά τό γεϋμα οί δόκιμοι άνεχώρησαν γιά την επίσκεψη καί άλλων Μονών.

** *

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΔΕΣΣΑ

ΑΓΡΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ

Τό άπόγευμα της 24-7-1957 συγ
κεντρωθήκαμε όλοι στην Περισσό καί άπό 
έκεϊ μέ λεωφορεία τής γραμμής έπιστρέ- 
ψαμε στή Θεσσαλονίκη, οπού μείναμε την 
επόμενη ήμερα, Πέμπτη, γιά την έπίσκε- 
ψη των αξιοθέατων τής πόλεως.

Στις 5 π.μ. τής 26-7-57 μέτά πούλ
μαν ξεκινήσαμε γιά τήν έπίσκεψη τής ’Ε
δέσσης, τοΰ υδροηλεκτρικού έργοστασίου 
’Άγρα, καί τής Φλώρινας.

Κατόπιν, άκολουθώντας τήν πο
ρεία Πτολεμαΐς — Κοζάνη — Έλασσών 
Λάρισα — Φάρσαλα — Λαμία — Λεβάδεια 
—Θήβαι έπεστρέψαμε στην ’Αθήνα.

Ή  έπίσκεψή μας στον Ά θω , τό 
'Άγιον ’Όρος καί στή Μακεδονία τελεί
ωσε.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
Ό Διοικητής τής Σχολής κ. ’Αρχιμαν
δρίτης μετά των δοκίμων ατούς καταρ

ράκτες τής Έδεσσας.
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Η Α Γ Ι Α  Γ Ρ Α Φ Η  
Κ Α Ι

Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η
Διάλεξις δοθεΐσα τήν 5ην ’Ιουλίου 1957 εις 
τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν, ύπό τοϋ Συμβούλου 
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου και διδάκτορος 
τοϋ Δικαίου κ. ΔΗΜΗΤΡ . ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

Α '. Ε ισαγωγή.
Κυκλοφορεί εις τον κόσμον εν βιβλίον, τό όποιον δικαιωματικώς δύναται νά 

/αρακτηρισθή ώς π α γ κ ό σ μ ι ο ν  καί μ ο ν α δ ι κ ό ν .  Καί αύτό τό βιβλίον 
είναι ή Βίβλος.

Είναι δέ παγκόσμιον, διότι κυκλοφορεί εις όλον τον κόσμον, μετεφρασμένον 
εις 1100 περίπου γλώσσας καί διαλέκτους. ’Έχει έτησίαν κατανάλωσιν 30.000.000 
άντιτύπων περίπου. Μοναδικόν δέ εις τό είδος του, διότι δεν άποτελεΐ έκδήλωσιν 
του άνθρωπίνου πνεύματος, άλλ’ έχει γραφή κατ’ ειδικήν πρόνοιαν καί έμπνευσιν 
τοϋ Θεού.

Είναι συγχρόνως καί τό ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν  β ι β λ ί ο ν  τ ο ϋ  κ ό σ μ ο υ ,  
διότι υπερβαίνει εις άρχαιότητα όλα τα βιβλία τοϋ κόσμου. Θειυρεΐται άρχαιότερον 
τοϋ 'Ησιόδου, 'Ηροδότου καί 'Ομήρου, κατά 5—10 αιώνας.

Καί ένώ κυκλοφορεί εις ένα μόνον τόμον, εις τήν πραγματικότητα ά π ο 
τ ε λ ε ΐ  ο λ ό κ λ η ρ ο ν  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ν ,  διότι άποτελεΐται άπό 66 βιβλία, 
έξ ών τά 39 άπαρτίζουν τήν Παλαιάν Διαθήκην, τά δέ 27, τήν Καινήν Διαθήκην.

Έγράφησαν δέ άπό 40 συγγραφείς διαφόρου κοινωνικής τάξεως, είς χρονικόν 
διάστημα 1500 ετών. Παρ’ δλην δέ τήν πολλαπλότητα τών συγγραφέων, τής μακρο
χρονίου διάρκειας τής συγγραφής τών βιβλίων τής Βίβλου, καί τών πολλών βιβλίων 
πού τήν άπαρτίζουν, καί παρά τάς έπιφανειακάς διαφοράς λόγω τής διαφόρου νοοτρο
πίας καί ψυχοσυνθέσεως τών συγγραφέων, έν τούτοις παρατηρεΐται μία α ξ ι ο 
θ α ύ μ α σ τ ο ς  ο ρ γ α ν ι κ ή  έ ν ό τ η ς  μεταξύ τών διαφόρων βιβλίων τής 
Βίβλου.

'Ολόκληρος ή Βίβλος διακηρύσσει ότι έπραγματοποιήθη ό άκοίμητος πόθος 
τής άνθρωπότητος τής έπεμβάσεως τοϋ Θεοΰ είς τον κόσμον διά τήν λύτρωσιν τής 
άνθρωπότητος καί ότι αυτή έγένετο διά τής ένανθρωπήσεως τοϋ Λόγου τοϋ Θεοϋ, 
τοϋ Ίησοΰ Χριστοΰ.

'Η ψυχή λοιπόν τής Βίβλου είναι μία προσωπικότης, τοϋ Ίησοΰ Χριστού, όστις 
είναι ό Λυτρωτής τής άνθρωπότητος.

"Ολη ή Παλαιά Διαθήκη, Αύτόν προφητεύει καί εξαγγέλλει. Άπό τήν φυσικήν 
καί άβίαστον συναρμολόγησιν τών διαφόρων επί μέρους προφητειών προβάλλει άνά- 
γλυφος ή γλυκυτάτη καί φωτοβόλος φυσιογνωμία τοϋ Ίησοΰ τών Εύαγγελίων.

"Ολη δέ ή Καινή Διαθήκη άσχολεΐται μέ τήν ιστορικήν έμφάνισιν επί τής 
σκηνής τοϋ κόσμου, τοϋ Ίησοΰ Χριστού, τον'Οποίον έπροφήτευσαν οί προφήται καί 
μέ τήν πραγματοποίησιν τοϋ σχεδίου τής άποκαταστάσεως τοϋ άνθρώπου είς τήν 
προ τής πτώσεώς του κατάστασιν, πού λέγεται Λύτρωσις ώς καί τής έπανασυνδέ- 
σεώς του μέ τον Θεόν καί Δημιουργόν μας.

Ταΰτα έν μεγίστη συντομία περί τής Βίβλου. Καί ήδη θά είσέλθωμεν είς τό 
κύριον θέμα τής παρούσης διαλέξεως.
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Β '. Διατί πρέπει νά σχηματίσωμεν όρθάς πεποιθήσεις περί τής 
Β ίβλου.

1) Δ υ σ τ υ χ ώ ς  ή Β ί β λ ο ς ,  τ ό  μ ο ν α δ ι κ ό ν  τ ο ϋ τ ο  θ ε ό π ν ε υ -  
σ τ ο ν  β ι β λ ί ο  ν, πού είναι ή (ανεξάντλητος πηγή της άληθείας καί της δυνάμεως, 
ό μόνος άσφαλής οδηγός καί παρήγορος εις την ζωήν μας, ε ί ν α ι  κ α τ ά  τ ο  
π λ ε ϊ σ τ ο ν  ά γ ν ω σ τ ο ς  ε ί ς  τ ή ν  Π α τ ρ ί δ α  μας .

Δεν θέλω νά έξετάσω τα αίτια της καταστάσεως αυτής, αλλά τ’ άποτελέ- 
σματα της άγνοιας τής 'Αγίας Γραφής είναι έξόχως θλιβερά: πλάναι, καί δεισιδαι- 
μονίαι εις τά ζητήματα τής Θρησκείας, πολύ χαμηλόν πνευματικόν επίπεδον ζωής 
καί χαλάρωσις των ήθών.

2) Ε ί ν α ι  ο θ ε ν  ζ ω τ ι κ ω τ ά τ η  ά ν ά γ κ η  ν ά  σ χ η μ α τ ί σ ω 
μ ε ν  ό ρ θ ά ς  κ α ί  σ τ ε ρ ε ά ς  π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς  ώς προς τό θεόπνευστον τούτο 
βιβλίον, τό όποιον καί θά πρέπει νά έ'χωμεν ώς φως διά νά μάς όδηγή είς τό μονο
πάτι τής ζωής, ώς πνευματικήν τροφήν διά τήν πνευματικήν μας υγείαν, ώς παρη
γοριάν διά τήν έμψύχωσίν μας, ώς ξίφος διά τον πνευματικόν μας πόλεμον καί γε
νικώς ώς κανόνα ζωής. Καί είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θά τό έκτιμάτε πολύ καί θά 
θέλετε νά τό έχετε ώς καθημερινήν πνευματικήν σας τροφήν καί έντρύφησιν.

3) Ε π ε ι δ ή  ό μ ω ς  ζ ο ϋ μ ε  ε ί ς  μ ί α ν  ε π ο χ ή ν  κ α τ ά  τ ή ν  
ο π ο ί α ν  κ υ ρ ι α ρ χ ε ί  ή ά γ ν ο ι α κ α ί ή ά π ι σ τ ί α  ώ ς  π ρ ό ς τ ά  
ζ η τ ή μ α τ α  τ ή ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  Π ί σ τ ε ω ς ,  ό δέ  ο ρ θ ο λ ο γ ι σ μ ό ς  
κ α ί  ό σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ό ς  προσπαθούν νά κλονίσουν κάθε τι τό ύπερφυσικόν καί 
προσβάλλουν αύτά ταΰτα τά θεμέλια τής πίστεώς μας, μεταξύ τών οποίων καί τήν 
Βίβλον, ε ί ν α ι  ά ν ά γ κ η  ν ά  κ α τ έ χ ω μ ε ν  ό λ α ς  τ ά ς  γ ν ώ σ ε ι ς  ε κ ε ί 
ν α  ς διά τών οποίων θά είμεθα είς θέσιν άφ’ ένός μέν νά ένισχύσωμεν τήν πίστιν μας. 
αφ’ έτέρου δέ νά ύπεραμυνθούμε τών άληθειών καί τών γεγονότων πού εξιστορούνται 
είς τήν Βίβλον, καί νά διάλύσωμεν πλάνας, άμφιβολίας καί άπορίας πού έπικρατοΰν. 
εν σχέσει προς αυτήν.

4) Ο ό τ ω ,  π ο λ λ ο ί  ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  ότ ι  ν α ι  μ έ ν  ή Β ί β λ ο ς  
π ε ρ ι έ χ ε ι  Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά ς  ά λ η θ ε ί α ς ,  ά λ λ ά  ό σ ο ν  ά φ ο ρ , α  
τ ο  ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  μ έ ρ ο ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  ά κ ρ ι β ή ς ,  καί ότι δύναται μέν νά 
είναι τις ένθερμος φίλος καί οπαδός τής Βίβλου, άλλά δέν έχει καμμίαν σημασίαν εάν 
απορρίπτη ό,τι άφορα τό ιστορικόν μέρος αύτής.

'Η άποψις όμως αυτή, ότι δηλαδή είς τάς πνευματικάς άληθείας τής Βίβλου 
υπάρχουν καί ψεύδη ή σφάλματα, έστω καί αν άφοροΰν τό ιστορικόν μέρος αύτής, 
είναι μία ύπουλος καί πολύ έπικίνδυνος παγίς, διότι μέ τον τρόπον τούτον κλονίζεται 
η εμπιστοσύνη είς τό π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν κ ύ ρ ο ς  τ ή ς  Β ί β λ ο υ .

Ά ν ά γ κ η  λ ο ι π ό ν  είναι νά κατανοηθή ότι ή Βίβλος έχει όχι μόνον 
πνευματικήν, άλλά καί ιστορικήν σημασίαν, διότι είναι ή ' Ι ε ρ ά  ' Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  
Ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς ,  ή 'Ιστορία τής Σωτηρίας τού άνθρώπου. ’Επιβάλλεται ώς 
εκ τούτου νά γνωρίζωμεν έάν αί διηγήσεις τής Βίβλου στηρίζωνται είς άκριβή καί 
πραγματικά ιστορικά δεδομένα ή τουναντίον, άν είναι μύθοι.

Γ’ . Πώς είναι δυνατόν ν ’ άποδειχθή ή αλήθεια τής Βίβλου ;
Κατά διαφόρους τρόπους :
α) Μ έ τ ά ς  π α ρ α δ ό σ ε ι ς  τ ώ ν  Λ α ώ ν  ώς προς τά β α σ ι κ ά γ ε 

γ ο ν ό τ α  πού άναφέρει ή Βίβλος : Δημιουργίαν—Πτώσιν τού άνθρώπου—Κατα
κλυσμόν—Διασποράν τών φυλών—Λύτρωσιν, κλπ.

β ) Μ έ τ ή ν  έ π α λ ή θ ε υ σ ι ν τ ώ ν  Π ρ ο φ η τ ε ι ώ ν  τ ή ς  Β ί β λ ο υ  
άπό τήν Παγκόσμιον 'Ιστορίαν.

γ ) Μ έ τ ά ς  μ α ρ τ υ ρ ί α ς  τ ή ς  σ υ γ χ ρ ό ν ο υ  Ε π ι σ τ ή μ η ς
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•(’Αρχαιολογία, ’Αστρονομία, Γεωλογία, ’Εθνολογία, Θρησκειολογία, Γλωσσολο
γ ία  κλπ.).

Δ '. ’Αποδείξεις περί τής αλήθειας τής Βίβλου έκ τής ’Αρχαιολογίας.
1) Εις την παρούσαν διάλεξιν θά έκθέσωμεν μόνον μ ε ρ ι κ ά ς  ά π ό  τ ά ς  

α π ο δ ε ί ξ ε ι ς ,  πού μας προσφέρουν τά πορίσματα διαφόρων κλάδων της ’Επιστή
μης, κυρίως δέ της ’Αρχαιολογίας.

'Η Βίβλος έχει ύποστή σφοδράν καί εχθρικήν κριτικήν άπό τήν λεγομένην 
Ά ν ω τ έ ρ α ν  Κ ρ ι τ ι κ ή ν  καί  δή άπό τον ' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  κ λ ά δ ο ν  αύτής, 
ό όποιος έχει ώς σκοπόν νά έκτιμήση τήν ιστορικήν άξίαν έκάστου βιβλίου της 'Α 
ργίας Γραφής, έξετάζων εάν τά γεγονότα τ’ άναφερόμενα εις αυτήν είναι ίστορικώς 
ακριβή. Προς τοϋτο δέ καταφεύγει καί είς άλλας ίστορικάς πηγάς.

Ή  ’Ανώτερα Κριτική είχεν έπιδοθή εις τό έργον της τοϋτο, έκατόν τουλάχιστον 
έτη πριν άκόμη οί άρχαιολόγοι άρχίσουν νά κάμνουν άνασκαφάς εις τάς Βιβλικάς 
Χώρας. Έκτοτε όμως αί γνώσεις μας έπλουτίσθησαν σημαντικώς ώς προς τήν 
ιστορίαν καί τον πολιτισμόν των άρχαίων Εθνών, τά όποια καί έθεωροϋντο μυθο
λογικά διά τον 'Ηρόδοτον καί άλλους άρχαίους συγγραφείς, καθώς καί διά τούς σο
μφούς τής λεγομένης Άνωτέρας Κριτικής.

Κατά τήν τελευταίαν μάλιστα δΟετίαν τά ιστορικά «ντοκουμέντα», πού προέ- 
κυψαν έκ των άνασκαφών, συνεσωρεύθησαν είς τοιοϋτον βαθμόν καί είναι τόσον πλού
σια καί θετικά άπό τής άπόψεως τής έπαληθεύσεως τής Βίβλου, ώστε δυνάμεθα νά 
είπωμεν ότι τά συμπεράσματα των κριτικών τής Άνωτέρας Κριτικής άπεδείχθησαν 
τελείως εσφαλμένα.

Καί πρός δικαιολόγησιν τής ριζικής μεταβολής πού προέκυψεν άπό τά πορίσματα 
τώ ν άρχαιολογικών άνασκαφών, θ’ άναφέρωμεν μερικά μόνον παραδείγματα.

2) Τ ί λ έ γ ο υ ν  οί  ά ρ χ α ι ο λ ό γ ο ι ;
Κατ’ άρχήν, οφείλομε νά παρατηρήσωμεν οτι ή άλήθεια τής Βίβλου δεν έχει 

ανάγκην όπως ένισχυθή άπό τήν άνθρωπίνην επιστήμην, διότι έχει ίδικά της θεμέλια 
.καί φέρει εντός αύτής τήν σφραγίδα τής άληθείας, διά τούς έξής λόγους :

α) Διότι τά κείμενα τής Βίβλου έγράφησαν άπό ανθρώπους ύπερόχου ήθικής 
αξίας δηλ. άπολύτως άξιόπιστα, όπως τό άποδεικνύει ή ζωή των. Οί πλείστοι τού
των καί μέ θυσίαν αύτής τής ζωής των έπεσφράγισαν τήν μαρτυρίαν των.

β) Διότι περιέχουν ύψηλάς ήθικάς διδασκαλίας.
Έν τούτοις καί οί άρχαιολόγοι μέ τά πορίσματα τών ερευνών των δίδουν ά π ο -  

- σ τ ο μ ω τ ι κ ή ν  ά π ά ν τ η σ ι ν ε ί ς  τάς έναντίον τής Βίβλου συκοφαντικάς έπι- 
θέσεις καί μας βοηθούν τά μέγιστα διά τήν ύπεράσπισιν τών άληθειών αύτής.

Είναι δέ ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον τό γεγονός, ότι όταν ή συκοφαντία κατά 
τών Γραφών έφθασεν είς τό υψ ιστόν‘σημεΐόν της, ό Θεός έν τή Πανσοφία καί τή 
Άγαθότητι Αύτοΰ έπέτρεψεν όπως, αί άρχαιολογικαί άνασκαφαί τής Αίγύπτου, 
Παλαιστίνης, Μ. ’Ασίας, Συρίας, Μεσοποταμίας κλπ. χωρών, άποκαλύψουν όλα τά 
πειστήρια τής Ιστορικής άκριβείας τής Βίβλου. 'Ολόκληροι πόλεις, ώς ή 'I ε ρ ι χ ώ, 
ή Γ ά ζ α ,  ή Λ α κ χ ί ς ,  ή Ουρ,  ή Ν ι ν ε υ ι ,  ή Β α β υ λ ώ ν  κλπ., ήλθον είς 
τό φώς μέ τ’ άνάκτορά των, τάς βιβλιοθήκας των, τάς προτομάς τών βασιλέων των, 
διά τούς όποιους οί σοφοί άμφέβαλλον. Καί έπηλήθευσαν οΰτω κατά τρόπον θαυμα
στόν οί λόγοι τοϋ Κυρίου μας: «Έ  ά ν  ο ύ τ ο ι  σ ι ω π ή σ ω σ ι ν ,  ο ί  λ ί θ ο ι  
θά φ ω ν ά ξ ο υ ν . . . » .

Σήμερον., ή Β ί β λ ο ς  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  ώ ς τ ό κ α τ ’ έ ξ ο χ ή ν  β ι β λ ί ο ν  
τ ο ϋ  ά ρ χ α ι ο λ ό γ ο υ .  Ά ς  άκούσωμεν λοιπόν τί λέγουν μερικοί έξ αυτών :

'Ο ’Αρχαιολόγος E d o u a r d  N a v i l l e ,  μεταξύ άλλων λέγει: «Τά ιστο
ρικά γεγονότα εξεταζόμενα ύπό τό φώς τών νέων μεθόδων είναι ή βάσις τής θεωρίας 

•τήν οποίαν άναπτύσσω. ’Επί τή βάσει δέ τών επιχειρημάτων πού μοΰ παρέχει ή ίστο-



4910 Δημητρών Μαγκριώτη

ρική μέθοδος καταλήγω εις τήν πατροπαράδοτον άποψιν επί ιής συνθέσεως των* 
περισσοτέρων έκ των βιβλίων τής Γραφής».

'Ο Καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης Α. 
S a y  C e, έπικρίνων την λεγομένην Άνωτέραν Κριτικήν, λέγει : «'Η  ’Ανατολική: 
άρχαιολογία έπιβεβαιοΐ τήν βιβλικήν άφήγησιν κατά τρόπον άξιοσημείωτον».

Ό  ’Αρχαιολόγος K y l e ,  λέγει, ότι ή ’Αρχαιολογία ζητεί νά γνωρίση τα γε
γονότα, όποια πράγματι είναι, ζητεί δηλαδή νά γνωρίση τήν πραγματικότητα. 
Καταλήγει δέ εις τήν διαπίστωσιν ότι ή Βίβλος λέγει τήν άλήθειαν.

3) Μ ε ρ ι κ ά  έ κ  τ ω ν  κ υ ρ ι ω τ έ ρ ω ν  π ο ρ ι σ μ ά τ ω ν  τής ’Α ρ 
χ α ι ο λ ο γ ί α ς .

Θά περιορισθώμεν εις μερικά μόνον έκ των βασικωτέρων πορισμάτων των* 
άρχαιολόγων, έκ των γενομένων ύπ’ αυτών άνασκαφών.

α) Π ο ι ο ς  ό π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  τ ω ν  φ υ λ ώ ν  π ο ύ  κ α τ ω κ η σ  αν  
τ ή ν  κ ο ι λ ά δ α  τ ο ϋ  Ε ΰ φ ρ ά τ ο υ ,  τ ή ν  Σ υ ρ ί α ν ,  τ ή ν  Π α λ α ι σ τ ί 
ν η  ν, τ ή ν Α ί γ υ π τ ο ν ;

Οί «κριτικοί» τής Βίβλου, έφαρμόζοντες καί εις τό ζήτημα τούτο τάς άρχάς 
τής έξελίξεως υποστηρίζουν, ότι ό πολιτισμός βαίνει προοδευτικώς καί ότι άρχικώς 
ύπήρξεν ό πρωτόγονος άνθρωπος, ό λεγόμενος παλαιολιθικός άνθρωπος.

Έν τούτοις, άπό τάς άρχαιολογικάς άνασκαφάς, τίποτε δέν προέκυψε πού ν’ άπο- 
δεικνύη οτι πράγματι ό άνθρωπος κατάγεται άπό κάποιο 0ν μέ χαμηλόν μέτωπον.. 
πού κατοικοΰσεν κάποτε εις σπήλαια, καί ότι ολίγον κατ’ ολίγον τό 6ν τούτο έξεπο- 
λιτίσθη. Τουναντίον, άνεκαλύφθησαν έργαλεΐα έκ σιδήρου, άναγόμενα εις τό 2.700 
π. X. καί άλλα είδη λεπτοτάτης τέχνης, ώς κοσμήματα, έργα γλυπτικής καί αρχιτε
κτονικής πολύ παλαιοτέρας άκόμη έποχής.

'Ο D Γ. S a y  c e, Καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, παγκο
σμίου κύρους, λέγει σχετικώς, τά έξής :

«'Οσονδήποτε μακράν καί άν είναι δυνατόν ν’άνατρέξωμεν, εύρίσκομεν ότι ό 
άνθρωπος είναι ήδη πολιτισμένος... Οίαιδήποτε καί έάν είναι αί θεωρίαι περί τής έξε
λίξεως τού άνθρώπου, αυται δέν έπιβεβαιώνονται άπό τήν άρχαιολογίαν. ’Αντί δέ-. 
προόδου πού θά έπερίμενε κανείς συναντούμε όπισθοχώρησιν καί κατάπτωσιν. ’Εκεί 
οπού νομίζει τις ότι θά εύρη ζωήν στοιχειώδη, ευρίσκει μίαν κοινωνίαν μέ πολύ 
έκλεπτυσμένον πολιτισμόν κι’ έξαιρετικώς τελείαν τέχνην. Φαίνεται λοιπόν, ότι είναι. 
άληθής ή βιβλική άντίληψις, ότι ό άνθρωπος ήτο πολιτισμένος ευθύς έξ άρχής».

Σημειωτέον δέ ότι τά πορίσματα τού Dr. Sayce βασίζονται άποκλειστικώς 
έπί γεγονότων καί όχι έπί εικασιών.

’Άλλος ’Αρχαιολόγος, ό Καθηγητής Strarkey χρονολογεί τον αρχαιότερου 
πολιτισμόν τού οποίου άνεκάλυψεν ίχνη εις Τελλ-Ντουβοΐρ (Αακχίς) τής Ν. Παλαι
στίνης, τό 4.000 π. X.

Ό  ’Αρχαιολόγος Πήτρυ, χρονολογεί τό πρώτον μέγα άνάκτορον τής Γάζηε, 
τό 3.000 π. X.

'Ο Καθηγητής Γκάρσταγγ, θεωρεί ότι ό άρχαιότερος πολιτισμός τής Ίεριχοΰς- 
άνήρχετο τό 2.500 π. X.

Αί άνασκαφαί τής Ο ΰ ρ άπεκάλυψαν πολιτισμόν τό 3.000 π. X. Εύρέθησαν 
πλάκες μέ σφηνοειδή γραφήν, μέ ιστορίας, ύμνους, λεξικά, άναγνωσματάρια, μαθη
ματικός μεθόδους έξαγωγής τετραγωνικής καί κυβικής· ρίζης, καλλιτεχνικά αντι
κείμενα, γυναικεΐον νεσσεσαίρ κλπ. Σήμερον πλέον δέν έπιτρέπεται καμμία άμφιβο- 
λία ώς προς τον άνώτερον πολιτισμόν τών φυλών πού κατώκουν εις τήν κοιλάδα 
τού Εΰφράτου, τήν Συρίαν, τήν Παλαιστίνην, τήν Αίγυπτον. Μάλιστα υποστηρί
ζεται, ότι ό άρχαιότατος πολιτισμός τής Αίγυπτου ώφείλετο εις λαόν όστις κατήλθεν» 
έκ τής Παλαιστίνης.
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β) ΤΗ τ ο γ ν ω σ τ ή  ή γ ρ α φ ή  ε ι ς  τ ο ύ ς  ά ρ χ α ι ο τ ά τ ο υ ς  
χ ρ ό ν ο υ ς .

Οί άρνηταί τής Βίβλου ίσχυρίζόντο, ότι ή γραφή ήτο ά γ ν ω σ τ ο ς  εις τούς 
χρόνους των ’Αβραάμ, καί ότι τά κ ε ί μ ε ν α  τ ή ς  Β ί β λ ο υ  έγράφησαν πολύν 
χρόνον μετά τον Μωϋσή.

Θ’ άναφέρωμεν κατωτέρω τί λέγει σχετικώς ό δρ. W i l s o n ,  Καθηγητής 
τής Σημιτικής Φιλολογίας εις το Θεολογικον Σεμινάριον του Princenton. (ι )

«Ούδεμίαν άμφιβολίαν πρέπει νά έχωμεν, ότι τά βιβλικά κείμενα προέρχονται 
άπο πηγές γραπτές πού βασίζονται εις σύγχρονα στοιχεία : Π ρ ώ τ ο ν  διότι ό ’Α
βραάμ προήρχετο άπο έκεΐνο το μέρος τής Βαβυλωνίας οπού εχρησιμοποιεΐτο ή 
γραφή άπο έκατοντάδων ήδη ετών. Έ ξ άλλου, ό ’Αβραάμ έζησε στήν έποχήν 
τοϋ Χαμουραμπή. Γνωρίζομεν δέ άπο τήν βασιλείαν του άρκετόν άριθμον επι
στολών, συμβολαίων καί άλλων γραπτών πράξεων, τών οποίων σπουδαιότερος 
είναι ό π ε ρ ί φ η μ ο ς  Κ ώ δ ι ξ  ν ό μ ω ν  π ο ύ  φ έ ρ ε ι  τ ό  ό ν ο μ α  τ ο ό  
Μ ο ν ά ρ χ ο υ  α ύ τ ό ϋ .  Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  διότι ή γραφή ήτο ήδη γνωστή εις Α ί
γυπτον άπο 2.000 ετών καί πλέον. Ήμποροϋμε λοιπόν νά πιστεύσωμεν ότι ή οικο
γένεια τοϋ ’Αβραάμ όταν έταξίδευσεν άπο τήν Βαβυλώνίαν εις Αίγυπτον καί έγκατε- 
στάθη κατόπιν εις Παλαιστίνην, μεταξύ δηλαδή δύο λαών μορφωμένων, είχε τήν συ
νήθειαν νά συνάπτη συμφωνίας καί νά διατηρή τήν ιστορίαν της μέ γραπτά κείμενα. 
Έχρησιμοποιοϋσε δέ άναμφιβόλως ό ’Αβραάμ τό σύστημα τής λεγομένης σφηνοει
δούς γραφής, πού ήτο γνωστή εις τήν Δυτ. ’Ασίαν πολύ προ τοϋ Χαμουραμπή. ’Ε
πίσης αί έπιστολαί πού άνεκαλύφθησαν εις τήν Τελλ-Έλ-Άμάρνα τής Αΐγύπτου· 
καί εις τήν πόλιν τής Παλαιστίνης «Λαχίς», άποδεικνύουν καθαρά ότι εκτοτε έχρη- 
σιμοποιεΐτο καί ή Εβραϊκή γλώσσα. Γνωρίζομεν λοιπόν ότι όχι μόνον ήτο ήδη γνω- 
στή ή χρήσις τής γραφής, άλλ’ άκόμη ότι καί ή 'Εβραϊκή γλώσσα ώμιλεΐτο εις 
Παλαιστίνην κατά τήν έποχήν τοϋ Μωϋσέως, όχι μόνον διότι πλέον τών 100 Εβραϊ
κών λέξεων εύρέθησαν εις τάς άνακαλυφθείσας έπιστολάς τής Τελλ-’Ελ-’Αμάρνα, 
άλλά καί διότι πολλά ονόματα τών τόπων άναφέρονται εις τήν Εβραϊκήν. ’Επίσης 
εις τούς γεωγραφικούς πίνακας τοϋ Φαραώ τής Αΐγύπτου Τουθμές III καί άλλων 
Βασιλέων τής Χώρας ταύτης περισσότεραι τών 30 Εβραϊκών λέξεων χρησιμοποι
ούνται δι’ ονομασίαν πόλεων τής Παλαιστίνης καί Συρίας, τάς οποίας ούτος είχε 
καταλάβει.

Έ ξ όλων λοιπόν τών στοιχείων τούτων προκύπτει, ότι ύπήρχον γραπτά. 
Εβραϊκά κείμενα εις τήν έποχήν τοϋ Μωϋσέως».

Κατά τάς άνασκαφάς τοϋ έτους 1932 εις τήν πόλιν τής Συρίας Ράς Σιάμρα 
(έναντι τής νήσου Κύπρου) άνεκαλύφθη εις τά έρείπια ενός ναοΰ μία μικρά βιβλιο
θήκη μέ πλάκες έξ άργίλλου, πού άπηρτίζετο άπο Λεξικά (έννοεϊται εις πλάκας) 
βιβλίον νηολογίου καί έγγραφα εις σφηνοειδή Εβραϊκήν γραφήν, καθώς καί άλλα μέ 
γραφήν Σουμεριανήν. Χρονολογούνται δέ ταΰτα άπο τό 1400—1300 π. X. καί άναφέ-

1. Τόση ήτο ή φιλομάθεια τοϋ έπιστήμονος τούτου, ώστε μόνος τού έξέμαθε πριν- 
είσέλθη εις τό Κολλέγιον χρησιμοποιών τάς έλευθέρας ώρας πού διέθετε, τήν 'Εβραϊκήν, Γαλ
λικήν, Γερμανικήν καί Ελληνικήν. Άργότερον δέ τήν Λατινικήν, ’Ιταλικήν, 'Ισπανικήν. Πορ
τογαλλικήν, ’Αραμαϊκήν (δηλ. τήν γλώσσαν της Βίβλου), Συριακήν, ’Αραβικήν, Βαβυλωνία - 
κήν, Αιγυπτιακήν, Κοπτικήν, Περσικήν, ’Αρμενικήν, διά νά δυνηθή νά μελετήση τήν Βίβλον 
εις τό πρωτότυπον, καθώς καί ολον τό υλικόν τό όποιον τοϋ ήτο χρήσιμον διά τήν έπαλή- 
θευσιν της Βίβλου. ’Επί 15 έτη έσπούδαζεν τάς γλώσσας αύτάς καί επί 15 έτη τά βιβλικά 
κείμενα ύπό τό φως τών τελευταίων αρχαιολογικών καί φιλολογικών άνακαλύψεων καί άλλα 
15 έτη έχρειάσθησαν διά νά καταγράψη υπομονητικά τά άποτελέσματα τών έπιστημονικών 
έρευνών του.

Τό απαύγασμα τών μελετών του έδημοσιεύθη εις έν βιβλίον τιτλοφορούμενου : «Είναι, 
επιστημονική ή υψηλή Κριτική ;»
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ρονται εις τήν λατρείαν των ’Ισραηλιτών εις τήν ’Έρημον (θυσίας κλπ .) κατά τούς 
κανόνας τοϋ Μωϋσέως. Εύρέθησαν μάλιστα καί πλάκες γραμμέναι εις 8 γλώσσας 
διαφόρους. Μεταξύ των εύρημάτων εις τον τάφον του Τουτ-άνχ-άμών συγκαταλέ
γονται καί είδη γραφικής ύλης, δηλαδή κάλαμος καί το άναγκαΐον ύλικόν προς γρα
φήν, διότι οί Αιγύπτιοι έπίστευον δτι ή ψυχή τοϋ άποθανόντος έχρειάξετο τα είδη 
ταϋτα.

Αί άρχαιολογικαί λοιπόν άνακαλύψεις άπέδειξαν δτι ή γραφή ύπό τήν μορφήν 
τήν σφηνοειδή ήτο γνωστή προ της Μωϋσέως, ακόμη δέ καί έπί της εποχής τοϋ 
’Αβραάμ εις τήν Οΰρ, τήν Νινευΐ, τήν Βαβυλώνα κλπ.

γ) Π ο ί α  ή τ ο  ή π ρ ώ τ η  Θ ρ η σ κ ε ί α  τ ώ ν  Σ η μ ι τ ι κ ώ ν  Λ α ώ ν ;
Οί έπικριταί τής Βίβλου προσπαθοϋν, δπως καί έν αρχή έσημειώσαμεν, νά εφαρ

μόσουν καί εις τά Θρησκευτικά άκόμη προβλήματα τήν θεωρίαν τής έξελίξεως. 
Υποστηρίζουν δηλαδή, δτι ό ά ν θ ρ ω π ο ς  ά π ό  τ ή ν  Π ο λ υ θ ε ΐ α ν  έ φ θ α- 
σ ε ν  ε ι ς  τ ο ν  Μ ο ν ο θ ε ϊ σ μ ό ν  κ α ί  δ τ ι  ή Β ί β λ ο ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  
ά κ ρ ι β ή ς  δ τ α ν  λ έ γ η  τ ό ά ν τ ί θ ε τ ο ν ,  ήτοι, δτι ό Νώε, οί Πατριάρχαι, 
ό Μωϋσής καί ό Δαυίδ έλάτρευον τον ένα Θεόν.

Έ ν τούτοις, άπό τά αρχαιολογικά εύρήματα καί εΐδικώς άπό τάς έπιγραφάς 
καί τάς πινακίδας μέ σφηνοειδή γραφήν προκύπτει δτι, έχει προηγηθή ό Μονοθεϊ
σμός τής Πολυθείας.

'Θ ’Αρχαιολόγος Dr L a n g d o n, Καθηγητής τής Άσσυριολογίας είς τό 
Πανεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης, γράφει μεταξύ άλλων δτι : «ό Μονοθεϊσμός προηγήθη 
τοϋ Πολυθεϊσμοΰ καί τής πίστεως εις τά άγαθά καί πονηρά πνεύματα».

’Επίσης, δ τ ι: «δλαι αί Σημιτικαί φυλαί φαίνεται δτι ήρχισαν άπό τήν πίστιν 
προς μίαν Θεότητα' τήν οποίαν καί έθεώρουν Δημιουργόν τοϋ λαοΰ των».

Προσθέτει δέ, δτι : «καί άπό τήν γλώσσάν των άκόμη προκύπτει, δτι αί Σημι- 
τικαί φυλαί ήσαν Μονοθειστικαί, διότι ή σημιτική λέξις Θεός, El, Ilah, σημαίνει ό 
"Τψιστος Θεός, ό Θεός τοϋ Ούρανοΰ».

Άπό τάς άνασκαφάς τής Ράς Σιάμρα προέκυψεν δτι καί οί Χαναναΐοι άκόμη, 
■παρά τήν επικρατούσαν Πολυθείαν, ειχον ώς ύπερτάτην Θεότητα τον Ε1.

'Ομοίως καί οί Φοίνικες ειχον ώς Θεόν τον Ε 1 Ε 1 i ο u s="T'0ιστός Θεός. 
Άκόμη καί είς τήν Αίγυπτον, είς άρχαιοτάτην εποχήν, ώς βέβαιοί ό ’Αρχαιολόγος 
Sir Peter Kenoyf, είς τό «Βιβλίον τών νεκρών», ό Θρησκευτικός ύμνος άρχίζει άπό 
τήν άναγνώρισιν τοϋ ένός Θεοΰ καί τής αθανασίας τής ψυχής. Επίσης, άπό ίερο- 
•γλυφικάς έπιγραφάς τών Πυραμίδων τής Sakkara, άνερχομένας είς άρχαιοτάτην επο
χήν, 3500—2500 π. X., προέκυψε δτι υπήρχε τότε Θρησκεία μέ πολύ υψηλόν 
χαρακτήρα, (πίστις είς τελικήν κρίσιν, είς μέλλουσαν ζωήν κλπ .). Οί ’Αρχαιολόγοι 
λοιπόν συμφωνούν δτι ό Μονοθεϊσμός ήτο ή άρχική Θρησκεία, ένώ ό ΙΙολυθεϊσμός 
αποτελεί τον ’Εκφυλισμόν τής άρχαίας Θρησκείας.

Ε'. Μερικά συμπεράσματα τής ’Αρχαιολογίας καί τ ινω ν άλλων Ε π ι
στημών ώς προς τά ιστορούμενα έν τή Βίβλω γεγονότα.

α ) Ή  κ ο σ μ ο γ ο ν ί α .
Ή  Άνωτέρα Κριτική διεκήρυττεν επίσης, έν όνόματι τής έξελίξεως, δτι τό 

βιβλίον τής Γενέσεως, ιδία δέ τό πρώτον κεφάλαιον αυτής ήτο άπαράδεκτον, διότι 
εύρίσκετο είς άντίθεσιν προς τάς ίδικάς της άρχάς περί έξελίξεως τών ειδών έξ ένός 
άρχικοΰ κυττάρου. Ά λλ’ αί γενόμεναι άνακαλύψεις, όχι μόνον τής Αρχαιολογίας, 
άλλά καί τής Ζωολογίας, τής Γεωλογίας, τής Παλαιοντολογίας, τής Βοτανικής, 
τής Βιολογίας κλπ.,ήλθον ν’ άνατρέψουν τάς θεωρίας τοϋ Λαμάρκ καί τοϋ Δαρ- 
βίνου. Άπεδείχθη ύπό τούτων μέ άδιάσειστα πειστήρια τό αμετάβλητον καί ή στα- 
'θερότης τών ειδών. Άπό δέ τάς έπί έτη ένεργουμένας παρ’ αυτών έρεύνας ο ύ δ έ ν
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■ α π ο λ ύ τ ω ς  ε π ι χ ε ί ρ η μ α  π ρ ο έ κ υ ψ ε ν  υ π έ ρ  τ ο ϋ  μ ε τ α μ ο ρ 
φ ι σ μ ο ύ .

Καί επειδή έγινε λόγος περί της θεωρίας της έξελίξεως δυνάμεθα νά εΐπωμεν, 
-ότι σήμερον κατά κανόνα δεν γίνεται πλέον δεκτή ύπό των επιστημόνων κύρους ή 
“θεωρία τής έξελίξεως. Θ’ άναφέρωμεν προς τοϋτο όλίγας μόνον γνώμας διάσημων 
■συγχρόνων έπιστημόνων.

'Ο ήλεκτροφυσικός Σερ Άμβρ. Φλέμμιγκ, εφευρέτης τής ήλεκτρικής λυχνίας 
•τοϋ ραδιοφώνου, θεωρούμενος εις έκ των μεγαλυτέρων έπιστημόνων τής Εύρώπης, 
ήτο καί ό ιδρυτής τής «Άντι-έξελικτικής Εταιρείας». Ούτος άπέθανε τό 1945, 
■ολίγον μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ περιφήμου συγγράμματος του «ΕΞΕΛΙΞΙΣ ή 
.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;». Εις τήν νεκρολογίαν του, οί Τάϊμς τής Ν. 'Υόρκης έγραφον τά 
-εξής : «Τό 1935, ό συγγραφεύς (δηλ. ό Φλέμμιγκ) έδημοσίευσε μίαν διαμαρτυρίαν 
εναντίον τοϋ γεγονότος ότι έξακολουθεΐ άκόμη νά διδάσκεται ή οργανική εξέλιξες 
-ώς Ιπιστημονική άλήθεια εις τά Σχολεία καί τά Πανεπιστήμια τής ’Αγγλίας. Κατά 
τον Φλέμμιγκ, ή άλήθεια τής θεωρίας ταύτης δεν βασίζεται επί γεγονότων».

Τά αύτά περίπου λέγει καί ό Paul Lemoine, ’Επίτιμος Δ/ντής τοϋ Έθν. 
Μουσείου τής Φυσικής 'Ιστορίας τής Γαλλίας, όστις έχει γράψει τήν Εισαγωγήν 
"καί τό Συμπέρασμα τοϋ ’Άρθρου «Τά ζώντα οντα» εις τήν «Γαλλικήν ’Εγκυκλο
παίδειαν». «Δεν υπάρχει, γράφει, κανέν βιολογικόν γεγονός υπέρ τής θεωρίας τής 
έξελίξεως. Αί θεωρίαι τής έξελίξεως μέ τάς οποίας έβαυκάλιζον τήν σπουδάζουσαν 
•νεολαίαν μας άποτελοϋν σήμερον εν δόγμα τό όποιον έξακολουθεΐ άκόμη νά διδά
σκεται, άλλ’ ό κάθε έπιστήμων εις τήν ειδικότητά του, εΐτε ζωολόγος είναι, εΐτε 
βοτανολόγος, διαπιστώνει ότι καμμία άπό τάς παρεχομένας έξηγήσεις δέν δύναται 
νά ύφίσταται. Τά γενετικά δεδομένα δέν παρέχουν κανέν έπιχείρημα, υπέρ τής θεω
ρίας τής έξελίξεως. Τούναντίον μάλιστα. ’Εκ τής έκθέσεως πού έκαμα προκύπτει οτι 
ή  θεωρία τής έξελίξεως είναι άδύνατος. Θά πρέπει δέ νά έχωμεν τό θάρρος νά τό εΐ- 
πωμεν δημοσία, ώστε οί άνθρωποι τής μελλούσης γενεάς νά προσανατολίσουν τάς 
έρεύνας των κατ’ άλλον τρόπον. 'Ο έξελικτισμός ύπό οίανδήποτε μορφήν δέν ικανο
ποιεί πλέον τό πνεύμα μας».

’Ιδού λοιπόν κάτι πού άσφαλώς πολλοί είς τήν Πατρίδα μας, πού πιστεύουν 
άκόμη εις τήν πεπαλαιωμένην θεωρίαν τής έξελίξεως, θά έπρεπε νά τό γνωρίζουν. 
Παρέλειψαν δυστυχώς νά πληροφορηθοΰν, ότι άπό μακροϋ χρόνου τό ρεΰμα τής έπι- 

•στημονικής γνώμης μετεβλήθη τελείως ώς προς τήν θεωρίαν τής έξελίξεως κι’ έξα- 
"κολουθοΰν νά παραμένουν άκόμη εις τάς άναχρονιστικάς άντιλήψεις τοϋ 18ου καί 19ου 
•αίώνος.

'Η θεωρία τής έξελίξεως έχρεωκόπησεν, διά λόγους όμως καθαρώς έπιστη- 
•μονικούς καί όχι θρησκευτικούς.

’Ιδού τί λέγουν σχετικώς καί άλλοι σοφοί έπιστήμονες των νεωτέρων χρόνον 
4πί τοϋ ζητήματος τούτου :

'Ο Γάλλος βιολόγος Λεκόντ Ντί Νουΐ εις τελευταίου βιβλίον του (1947) 
«ό ανθρώπινος προορισμός», γράφει μεταξύ άλλων ότι, «ολόκληρος ή ιστορία τής έξε- 
-λίξεως είναι γεμάτη άπό άπίθανα μυστήρια. Κάθε μεγάλο βήμα προς τά έμπρός 
έγινεν έναντίον των πλέον άκάμπτων νόμων τής πιθανότητος», τούτέστιν ότι ό έξε- 
λικτισμός θεωρείται ώς παραλογισμός, άφοϋ δέν στηρίζεται έπί έπιστημονικών δε
δομένων.

'Ο Κούν, Καθηγητής τής Γεωλογίας καί Παλαιοντολογίας είς τό Πανεπιστη
μίου τής Χάλλε, είς·βιβλίον του έκδοθέν τό 1941 έπί θεμάτων παλαιοντολογίας, γράφει 
δτι, «είναι ήναγκασμένος νά έγκαταλείψη τήν θεωρίαν τής καταγωγής, διότι δέν 
συμφωνεί μέ τά παλαιοντολογικά δεδομένα». Θαρραλέα πράγματι καί ειλικρινής
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ομολογία πλάνης ένός πραγματικού έπιστήμονος, ό όποιος θέλει νά είναι συνεπής 
μέ την έπιστημονικήν του συνείδησιν.

'Ομοίως ό Βιολόγος Καθηγητής Ν ί λ σ ο ν, υστέρα άπό ύπερ30ετεΐς έρεύνας 
εις γό ζήτημα τής καταγωγής των ειδών, καταλήγει ώς εξής εις έκδοθέν κατά τό 
1941 βιβλίον του «'Η  σκέψις τής έξελίξεως καί ή νεωτέρα βιολογία» :

«Μέ την προσκόλλησιν εις μίαν θεωρίαν, ή οποία δεν συμφωνεί μέ τό τερά
στιον υλικόν του τρέχοντος αίώνος εις την· περιοχήν του μετασχηματισμού τών» 
ειδών, δέν κερδίζομεν τίποτε... Πρέπει νά έγκαταλείψωμεν τον έξελικτικόν ρομαν
τισμόν καί όφείλομεν νά οίκοδομώμεν μόνον επί θετικών σημείων τής Βιολογίας». -

Καί καταλήγει:
«Έ ξέλιξις μέ την έννοιαν τής θεωρίας τής καταγωγής πού οδηγεί άπό τά κα

τώτερα είδη προς τά άνώτερα είναι χίμαιρα».
Κατ’ αυτόν τον άντικειμενικόν τρόπον ομιλούν όσοι επιστήμονες είναι ειλικρι

νείς καί ευθείς καί θέλουν νά περιορίζονται μόνον επί τών δεδομένων τής Ε π ι
στήμης καί οχι έπί αύθαιρέτων θεωριών καί εικασιών.

Θά τελειώσωμεν, ώς προς τό ζήτημα τούτο, μέ την γνώμην τού Γάλλου Κα- 
θηγητοΰ τής Γεωλογίας καί ’Ακαδημαϊκού Λαπαράν, όστις άναφερόμενος εις 
τό πρώτον κεφάλαιον τής Γενέσεως γράφει τά έξής :

. « ’Εάν έπρεπε νά συνοψίσω εις τεσσαράκοντα μόνον γραμμές τά πλέον αυθεν
τικά δεδομένα τής Γεωλογίας καί τής Γεωγονίας, θά άντέγραφα τό κείμενον τής: 
Γενέσεως, δηλαδή την ιστορίαν τής Δημιουργίας, όπως την εγραψεν ό Μωϋσής». 
Αί άνακαλύψεις τής ’Αρχαιολογίας ώς προς τό ζήτημα τής έξελίξεως μας πείθουν· 
οτι ό άνθρωπος είχεν άνέκαθεν έφοδιασθή άπό τον Θεόν μέ άρτιον πνευματικόν οπλι
σμόν, διά νά δημιουργήση καί νά γνωρίση τον Δημιουργόν του. Καί έν όσω μέν- 
βαδίζη στον δρόμον τής Θείας Βουλής ευρίσκει τον άληθινόν πολιτισμόν του."Οταν- 
όμως στρέφεται προς την άρνησιν καί την άποστασίαν, έκτροχιάζεται. 

β) Ό  κ α τ α κ λ υ σ μ ό ς .
Έ κ τών γενομένων άρχαιολογικών άνασκαφών εις τήν ’Α σ σ υ ρ ί α ν ,  άνεκα- 

λύφθησαν πολλαί πινακίδες άπό πηλόν μέ σφηνοειδή γραφήν, πού περιλαμβάνουν 
άφήγησιν σχετικώς μέ τον κατακλυσμόν.

Έ ξ άλλου, κατά τήν διάρκειαν άρχ. άνασκαφών τό 1928—29 ύπό τού ’Αρχαιο
λόγου Λεονάρ Γούλλεϋ, εύρέθη κάτω άπό έν μέγα νεκροταφείον στρώμα άργίλου 2,70μ. 
τού όποιου ή σύστασις έφαίνετο ότι είχε κατασταλάξει άπό τά νερά. Κάτω δέ άπό το- 
στρώμα αυτό εύρήκεν άλλο στρώμα 10 έκατοστών πού περιεΐχεν συντρίμματα χρω
ματιστών άγγείων. Τό αύτό παρετηρήθη καί εις άνασκαφάς πού έγιναν εις άλλα 
σημεία.

Οί άρχαιολόγοι διαβλέπουν ότι τό άργιλώδες αύτό στρώμα φανερώνει διακο
πήν εις τήν άνθρωπίνην ιστορίαν. Καί άνω μέν τού στρώματος τής άργίλου εύρέθησαν 
λείψανα τού Σουμεριανού πολιτισμού, ένώ κάτω αυτού λείψανα άλλου πολιτισμού.

Άνασκαφαί εις άλλην έ'κτασιν, εις εκατοντάδας χιλιομέτρων άπόστασιν, γενό- 
μεναι παρ’ άλλων άρχαιολόγων, πλησίον τής Βαβυλώνος, έφεραν επίσης εις φώς δύο- 
χωριστά κατακλυσμιαΐα στρώματα.

Πολλοί γεωλόγοι ύποστηρίζουν επίσης, άπό έρεύνας πού έκαμαν εις Γαλλίαν» 
Βέλγιον, 'Ολλανδίαν, Γερμανίαν, Β. ’Αμερικήν καί άλλαχοΰ, ότι εύρον ίχνη ένός 
γιγαντιαίου κατακλυσμού, ήτοι προσχώσεις μέ θαλάσσια κογχύλια καί σκελετούς 
θαλασσίων ζώων εις τό εσωτερικόν τών ήπείρων καί υψηλά εις λόφους.

’Επίσης εύρέθησαν άμμώδεις εκτάσεις έπί όρέων" φώκες εις τήν λίμνην Βαΐ— 
κάλην τής Σιβηρίας, ήτοι 1600 πόδες ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης.

’Εκ τών διαφόρων λοιπόν έπιστημονικών παρατηρήσεων, προκύπτει ή πραγ— 
ματικότης ένός παγκοσμίου κατακλυσμού, περί τού όποιου όμιλεΐ ή Βίβλος.
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γ) Ή  δ ι α σ π ο ρ ά κ α ί  ή κ α τ α γ ω γ ή  τ ο ϋ  α ν θ ρ ω π ί ν ο υ  
■ γ έ ν ο υ ς  κ α ί  ό π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ό ς  α ύ τ ο ΰ .

Τό βιβλίον της Γενέσεως εξιστορεί εις τό ΙΟον κεφάλαιον τον νέον πολλαπλα
σιασμόν τοϋ άνθρωπίνου γένους, μετά τον κατακλυσμόν, άπό τούς άπογόνους τοϋ Νώε.

Τό κείμενον τοΰτο τής Γενέσεως δύναται νά θεωρηθή ότι άποτελεί μίαν έξαί- 
ρετον εθνολογικήν ταξινόμησιν τοϋ άνθρωπίνου γένους μέ τρεις άρχηγούς, τον Σήμ, 
Χάμ καί Ίάφεθ, έκ των οποίων εμφανίζεται ότι προέρχονται δλα τα ’Έθνη.

Ή  νεωτέρα ’Εθνολογική Επιστήμη, μετά πολλάς έρεύνας, κατέληξε νά δεχθή 
τριπλήν δίάκρισιν των άνθρωπίνων φυλών, ήτοι Σημιτικής, Άρειανικής καί Τουρα- 
νικής. (*) ^

’Επίσης ή Συγκριτική Γλωσσολογία επιβεβαιώνει τό ΙΟον καί τό 11ον κεφά- 
λαιον τής Γενέσεως.

Δέχεται δηλαδή αυτή δτι αί διάφοροι γλώσσαι είναι διάλεκτοι μιας καί τής 
• αυτής άρχικής γλώσσης ή οποία έχει άπολεσθή.

'Ένας διάσημος γλωσσολόγος ό Χέρδερ, λέγει δτι υπάρχει μεγάλη πιθανότης 
•δτι ή άνθρωπίνη φυλή όπως καί ή γλώσσά της ν’ άνατρέχουν εις μίαν καί μόνην άρ- 
χαίαν πηγήν καί εις ένα πρώτον άνθρωπον καί δχι εις πολλούς διεσκορπισμένους εις 

•διάφορα μέρη τοϋ κόσμου.
Βεβαιώνει δέ δτι οϋς προκύπτει άπό τήνέξέτασιντών γλωσσών, ό χωρισμός τοϋ άν- 

'θρωπίνου γένους εγινεν άποτόμως. Τοΰτο βεβαιώνει καί έτερος γλωσσολόγος, ό Σαρόν.
Ό  γλωσσολόγος ’Ιούλιος Κλαπρούθ, ό όποιος έμελέτησε τάς γλώσσας καί τήν 

•φιλολογίαν τών περισσοτέρων ’Εθνών τής ’Ασίας καί ό όποιος δεν έπίστευεν εις τήν 
άλήθειαν τής Βιβλικής Ιστορίας, υποστηρίζει έν τούτοις δτι είναι φανερά ή συγγέ
νεια τών γλωσσών.

Τά αύτά βεβαιοϋν καί άλλοι γλωσσολόγοι, ώς ό Ντεπαραβέϋ, Οΰμβολτ κλπ.(2)
** *

Είναι τόσον πολΧά τ’ αποδεικτικά στοιχεία τά όποια μάς εδωκαν αί γενόμεναι 
κατά τάς τελευταίας τρεις δεκαετηρίδας άρχαιολογικαί, γεωλογικαί καί άλλαι έπι- 
στημονικαί έρευναι, ώστε ύπάρχει κίνδυνος νά παρασυρθώ όμιλών επί πολλάς ώρας 
επί τοϋ θέματος τούτου. Θά περιορισθώ διά τοΰτο κατ’ άνάγκην έπί ώρισμένων μόνον 
ιστορικών γεγονότων τής Βίβλου πού έπηλήθευσαν αί άρχαιολογικαί άνασκαφαί.

δ) ΟΙ Χ ε τ τ α ί ο ι  ή Χ ι τ τ ΐ τ α ι .
Ύπήρξεν εις τήν 'Ιστορίαν ένας μυστηριώδης λαός, ονομαζόμενος εις τήν Βί

βλον «Χετταίοι», ό όποιος άναφέρεται είς αύτήν 46 φοράς. ’Αλλά μέχρι προ ολίγων 
άκόμη έτών δεν είχεν άνευρεθή κανέν ίχνος τοϋ λαοΰ τούτου είς τήν φιλολογίαν καί 
τά λοιπά στοιχεία τών λαών. Οί κριτικοί έφαίνοντο δτι είχον δίκαιον δταν ίσχυρί- 
ζοντο δτι δέν υπήρξε ποτέ τοιοΰτος λαός. ’Αλλά καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν, ώς 
καί είς πολλάς άλλας, ή Βίβλος μόνη έβεβαίωνεν δτι τοιοΰτος λαός πράγματι έζησεν, 
(ώς έπί παραδείγματι είς ’Έξοδον γ. 8—Β' Βασιλ. παρ. 6). Προ έτών όμως, οί άρχαιο- 
λόγοι εύρήκαν πολλάς έπιγραφάς Χιττιτικάς.’Εκ τούτων άπεδεικνύετο δτι οί Χετταίοι 
ήσαν ένας άπό τούς μεγάλους λαούς τής άρχαιότητος, τών όποιων ή κυριαρχία έξε- 
τείνετο είς τήν Μ. ’Ασίαν, Β.Δ. τοΰ Εύφράτου μέχρι καί τής Μαύρης Θαλάσσης. 
’ Ηλθεν είς φώς άπό τάς άνασκαφάς τοΰ άρχαιολόγου Βίγκλερς ή πρωτεύουσά των είς 
Μ π ο γ ά ζ κ ι ο ϊ ,  νοτίως τής Σινώπης έν Μ. ’Ασία, δπου εύρέθη βιβλιοθήκη τών Χετ-

1. "Ορα Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Ελληνικού ’’Εθνους. Εισαγωγή ύπό Ιί. 
Καρολίδου, σελ. ΟΒ, Λ' κλπ.

2. "Ορα Nicols Wiseman «Λόγοι έπί τών σχέσεων ’Επιστήμης καί Θρησκείας», σελ. 
51 κ. έξης, 110—113 κλπ. 'Ομοίως Αύγουστου Νικολάου, «Φιλοσοφικά! μελέται περί Χριστι
ανισμού», σελ. 274 καί έξης. Κ. Παπαρρηγοπούλου «'Ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ Έθνους», σελ.

-54, «περί της καταγωγής τών πρώτων κατοίκων τής 'Ελλάδος» κλπ.



4916 Δημητρίου Μαγκριώτη

ταίων βασιλέων άπό πολλάς πλάκας τακτοποιημένας εις θυρίδας.’Επίσης ήλθεν είς; 
φως καί ή μεγαλυτέρα των πόλις Χ α ρ κ ε μ ' ι ς  ('Ιερεμίας, Κεφ. ιστ, έδάφ. 2).

Έπιγραφαί Άσσυριακαί καί πινακίδες που εύρέθησαν είς ’Αρμενίαν ομιλούν· 
πειστικώτατα διά την μεγάλην ΐσχύν του λαοΰ τούτου.

Ό  Άρχαιολ.όγος Γκάρσταγγ έγραφε τά έξης τό 1929 διά τον λαόν των Χετ
ταίων :

« ’Ήλθεν είς φως άπό τό σκότος εν άπό τά μεγαλύτερα έθνη της άρχαιότητοε. 
Πρό 25 άκόμη έτών οί μεγαλύτεροι έπιστήμονες (Άνατολισταί) δέν έπίστευον είς: 
την ύπαρξιν του λαοΰ τούτου. Σήμερον γνωρίζομεν δτι οί Χετταίοι άποτελοϋσαν τό.· 
τρίτον περίπου τοϋ άρχαίου κόσμου καί κατεϊχον ισότιμον θέσιν προς τούς Αιγυ
πτίους καί τούς Άσσυροβαβυλωνίους».

ε ) Τ ά  Σ ό δ ο μ α  π ρ ά γ μ α τ ι  υ π ή ρ ξ α ν  κ α ί  κ α τ . ε σ τ ρ ά  — 
φ η σ α ν.

Ή  ’Αρχαιολογία, έπεβεβαίωσεν έπίσης καί έν άπό τά πλέον εντυπωσιακά: 
θαύματα της Βίβλου.

Είς τό 19ον κεφ. της Γενέσεως περιγράφεται ή καταστροφή των πόλεων της; 
πεδιάδος μέ βροχήν άπό τον ούρανόν πυρός καί θείου-(έδ. 24).

Ό  ’Αρχαιολόγος Dr Kyle, άρχηγός μιας άποστολής είς τά Ν. της Νέκρας: 
Θαλάσσης, έξήτασε την περιοχήν ταύτην καί έδημοσίευσε τό άποτέλεσμα των ερευ
νών του, τό 1928.

’Από θραύσματα δέ των άγγείων πού άνευρέθησαν είς τον τόπον όπου έκειντο 
τά Σόδομα, συμπεραίνει οτι ή καταστροφή των έγινε τό 1800 π. X., ήτοι κατά τήν· 
έποχήν τοϋ ’Αβραάμ.

Γεωλογικαί έρευναι είς τήν περιφέρειαν αύτήν άπεκάλυψαν στρώμα άλατος 
50, μ. πάχους είς τούς ποόποδας τοϋ όρους καί πολύ θειάφι είς φυσικήν κατάστασιν. 
'Η περιφέρεια αυτή έχει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου καί άσφάλτου. Φαίνεται, 
λοιπόν ότι άπό μίαν ύπόγειον φλέβαν πετρελαίου έξήλθον άίφνιδίως άέρια καί άνε- 
φλέγη τό πετρέλαιον. Τότε έγινε μία φοβερά έκρηξις, ή οποία έξετόξευσε θειάφι καί. 
φλεγομένην άσφαλτον επάνω είς τάς κατηραμένας πόλεις.

Τά στοιχεία αυτά άνακατωμένα μέ αλάτι έπεσαν κυριολεκτικώς ώς βροχή- 
πυρός είς δλην τήν πεδιάδα, άκριβώς ώς λέγει ή Βίβλος.

Ή  δέ σύζυγος τοϋ Λώτ πού έμεινεν όπίσω, κατελήφθη άίφνιδίως άπό τον· 
κατακλυσμόν τοϋ θείου καί τοϋ άλατος καί μετεβλήθη είς πραγματικήν στήλην άλα
τος, ώς μας λέγει ή Βίβλος.

Πολλαί περιγραφαι άπό τήν κλασσικήν έποχήν άναφέρουν τήν ύπαρξιν τώ ν 
ερειπίων τών Σοδόμων, τά όποια όμως βαθμιαίως κατεκαλύφθησαν άπό τά ύδατατής; 
Ν. Θαλάσσης.

’Ακόμη δέ καί τώρα, ένα δάσος ολόκληρον κατεκλύσθη άπό τά ΰδατα πού άνε- 
βαίνουν διαρκώς καί τό όποιον ύπήρχεν πρό 50 έτών όταν είχαν γίνει αί έρευναι της. 
άποστολής.

στ) 'Η κ α τ ά κ τ η σ ι ς  τ ή ς  γ ή ς  Χ α ν α  ά ν.
'Ως προς "τήν εισβολήν τών ’Ισραηλιτών είς τήν Παλαιστίνην καί τήν κατά- 

κτησιν ταύτης ύπ’ αύτών, έχομεν πληροφορίας καί έκ τής άντιθέτου πλευράς.
Κατά τάς άρχαιολογικάς άνασκαφάς τής Tell—El—Amarna, ήτις ήτο ή νέα. 

πρωτεύουσα τής Αίγύπτου κτισθεΐσα άπό τον Άμένοφις τον 4ον, γνωστόν καί ώς 
Άκενάτον (όστις έκτισε ταύτην διά ν’ άντικαταστήση τήν είδωλολατρικήν πρωτεύ
ουσαν τών Θηβών), άνεκαλύφθησαν 300 περίπου πινακίδες έξ άργίλου είς Βαβυλω- 
νιακήν σφηνοειδή γλώσσαν, πού περιελάμβανον τά άρχεϊα τοϋ άνωτέρω Φαραώ. Κατά 
τάς γενομένας τό 1933—34 νέας άνασκαφάς, άνεκαλύφθησαν καί νέαι πινακίδες έξ, 
άργίλου, πού άποτελοΰν έπιστολάς τών μικροηγεμόνων τής Συρίας καί Παλαιστίνης;
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οί όποιοι ή σαν τοποτηρηταί της Αίγύπτου. Δι’ αυτών άπηυθύνοντο ούτοι προς τούς 
δύο Φαραώ τοϋ 15ου αΐ. π.Χ. τον Άμένοφις Γ' καί Άμένοφις Δ' καί έμπεριέχονται 
έκκλήσεις των ηγεμόνων της Παλαιστίνης ζητούντων ενισχύσεις εναντίον της επι
δρομής λαοϋ καλουμένου «Habirou», ό όποιος έπολιόρκει τάς πόλεις των. Οί Α ρ
χαιολόγοι υποθέτουν ότι πρόκειται περί των Εβραίων, οί όποιοι ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ- 
Ίησοϋ τοϋ Ναυή, άκριβώς τήν εποχήν έκείνην περί τό 1400 π.Χ., είσήλθον εις τήν 
Παλαιστίνην. Σημειωτέον δέ ότι εις μίαν άπό τάς πινακίδας αύτάς άναφέρεται καί τό 
όνομα τοϋ Ίησοΰ τοϋ Ναυή.

ζ) Ή  κ α τ ά λ η ψ ι ς  τ ο ϋ  'I ε ρ ι χ ο ΰ ς.
Είς τό κεφ. στ' έδ. 20—25 τοϋ I. Ναυή βλέπομεν ότι κατά τήν κατάληψιν τής- 

Ίεριχοΰς τά τείχη τής πόλεως έπεσαν, ότι ή πόλις έπυρπολήθη χωρίς νά λεηλατηθή, 
καί ότι ή Ραάβ πού είχε τήν κατοικίαν της επάνω είς τό τείχος, καί είχε δεχθή τούς 
κατασκόπους των ’Ιουδαίων, διεσώθη.

Ό  διάσημος αρχαιολόγος Τζών Γκάρσταγγ, όστις εΐχεν ενεργήσει τάς άρχαιο- 
λογικάς άνασκαφάς είς τήν περιφέρειαν τής Ίεριχοϋς μεταξύ των ετών 1929—1933 
έφερεν είς φώς τά παλαιά τείχη. ~Ησαν ταΰτα ύψους 10 μ. ~Ησαν δέ διπλά καί τό· 
έσωτερικόν πάχος των ήτο 4 μ. μέ κενόν διάστημα μεταξύ των άπό 5 μ. Οίκίαι πού 
είχον κτισθή είς τήν κορυφήν τών τειχών τά συνέδεον μεταξύ των. Τά τείχη ήσαν 
κτισμένα μέ πλίνθους. Διεπιστώθη δέ ότι τά τείχη έπεσαν προς τά έξω, συμφώνως 
μέ τήν άφήγησιν τής Βίβλου. "Οπως δέ λέγει ό άρχαιολόγος Μάρστον, τίποτε δέν- 
μάς έμποδίζει νά δεχθούμε ότι ό Θεός έχρησιμοποίησε σεισμόν διά νά προκαλέση 
κατά τήν κατάλληλον στιγμήν τήν πτώσιν τών τειχών. Στάκτη καί άλλα ίχνη μεγάλης; 
πυρκαϊάς μαρτυρούν ότι ή πόλις έκάη, ώς λέγει καί ή Βίβλος.

Εύρέθησαν σίτος, κριθή καί άλλα τρόφιμα καμένα, διατηρηθέντα επί 3.300 
έτη περίπου, τά όποια έμειναν άθικτα άπό τούς εισβολείς, διότι όπως άναφέρεται είς 
τον I. τοϋ Ναυή Κεφάλ. στ. (στ. 17) «ή πόλις θά είναι άνάθεμα είς τον Κύριον καί 
πάντα τά έν αύτή». Είς δέ τό έδάφιον 18 τοϋ αύτοΰ κεφαλαίου άναφέρεται ότι άπηγο- 
ρεύθη ρητώς νά λάβη τις έκ τοϋ άναθέματος καί ότι όλα τά άργυρά, χρυσά, χάλκινα, 
καί σιδηρά σκεύη έπρεπε ν’ άφιερωθοϋν είς τον Κύριον. «

Πράγματι δέ, οί άρχαιολόγοι κατεπλάγησαν, διότι μεταξύ τών ερειπίων τής 
Ίεριχοϋς έλειπεν έντελώς κάθε είδος μετάλλου. Βλέπομεν λοιπόν ότι καί είς τάς έλα- 
χίστας άκόμη λεπτομέρειας ή Βίβλος επαληθεύεται.

Καί όμως τό 6ον Κεφ. τοϋ I. Ναυή ήτο τό μάλλον άμφισβητηθέν άπό τούς κρι
τικούς τής «Άνωτέρας Κριτικής».

Άπό τά θραύσματα τών άγγ·είων καί τούς σκαραβαίους πού εύρέθησαν με
ταξύ τών ερειπίων, οί άρχαιολόγοι ύπολογίζουν τήν χρονολογίαν τής τραγωδίας τής 
καταστροφής άκριβώς κατά τήν εποχήν τής εισβολής τοϋ I. τοϋ Ναυή είς τήν Πα
λαιστίνην, δηλ. τό 1400 π. X. Τό έπεισόδιον τής Ραάβ ευρίσκει έπίσης τήν άμεσον 
έπιβεβαίωσίν του άπό τάς έρεύνας τοϋ Δόκτορος Γκάρσταγγ.

Είς τό βιβλίον Ίησοΰ τοϋ Ναυή, Κεφ. β' έδάφ. 15, άναφέρεται ότι «ή οικία τής 
Ραάβ ήτο έν τώ τείχει τής πόλεως». Αί άρχαιολογικαί άνασκαφαί άπεκάλυψαν ότι 
πράγματι έπί τών τειχών ήσαν κτισμέναι οίκίαι. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ή οικία 
τής Ραάβ, πού ήτο κτισμένη έπί τοϋ τείχους, νά εύρίσκετο πλησίον τοϋ φρουρίου τοϋ 
όποιου τά θεμέλια ήσαν ισχυρότερα καί δέν έπεσαν άπό τον σεισμόν. Κατ’ αυτόν δέ 
τον τρόπον είχε διασωθή καί ή Ραάβ.

η) Ή  Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ϋ  ’ Ι ω σ ή φ .
'Όπως καί άλλαι πολλαί άφηγήσεις τής Βίβλου, ομοίως καί ή ιστορία τοΰ- 

Ίωσήφ ευρίσκει τήν έπαλήθευσίν της ύπό τών ’Αρχαιολόγων.
Ό  διάσημος Αιγυπτιολόγος Naville, λέγει, ότι όσον περισσότερον μελετά τις 

τήν ιστορίαν τοϋ ’Ιωσήφ, τόσον καί περισσότερον πείθεται ότι έγράφη αΰτη άπό-
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■πρόσωπον πού έγνώριζε πολύ καλά τήν Αίγυπτον καί τά έθιμά της, μάλιστα δέ δτι 
είχε τοϋτο στενάς σχέσεις μέ τούς αύλικούς καί τον Βασιλέα. Είναι πολύ χαρακτη
ριστικόν εις δλην αύτήν τήν ιστορίαν το τοπικόν χρώμα, δηλαδή το Αιγυπτιακόν.

Κατά τον άρχαιολόγον Μάρστον, τήν έποχήν πού έπωλήθη ό Ιωσήφ άπό τούς 
Μαδιανίτας εις τον άξιωματικόν τοϋ Φαραώ Ποτιφάρ, έβασίλευον εις τήν Αίγυπτον 
Φαραώ Σημιτικής καταγωγής, καλούμενοι «ΥΞΩΣ» δηλ. Ποιμένες Βασιλείς. 'Ο 
’Ιουδαίος ιστορικός Ίώσηπος θεωρεί τούς «Ποιμένας Βασιλείς» τής Αίγύπτου ώς 
προγόνους του. Ούτοι λοιπόν κατά προτίμησιν καί προς άσφάλειάν των συνειργάζον- 
το μέ ανθρώπους τής φυλής των. Διά τον λόγον δέ τούτον δέν είναι διόλου παράδοξον, 
δτι μετά τήν έξήγησιν τοϋ ονείρου, ό 'Υξώς Φαραώ άνύψωσεν είς τό άνώτατον άξίωμα 
τον ’Ιωσήφ πού ήτο Σημιτικής καταγωγής ώς καί ό ίδιος, καί εξηγείται ουτω διατί 
ηύδοκίμησεν ό ’Ιωσήφ τόσον πολύ είς τήν Αίγυπτον.

’Αλλά καί ή μακρά διαμονή των ’Ισραηλιτών είς τήν Αίγυπτον άποδεικνύεται 
άπό ένα* πάπυρον πού εύρέθη είς τήν Αίγυπτον, άπό τον όποιον πληροφορούμεθα δτι 
επί Βασιλείας τού Φαραώ Μενεφθά, ήλθον Σημίται άπό τήν Ίδουμαίαν καί επέτυχαν 
άπό τον Φαραώ τήν άδειαν νά βόσκουν τά πρόβατά των είς Πιθώμ.

θ) Ή  κ α τ α π ί ε σ ι ς  τ ώ ν  ’Ι σ ρ α η λ ι τ ώ ν .
Καί ή καταπίεσις ακόμη τών ’Ισραηλιτών άπό τον Φαραώ Ραμσή τον 2ον 

(Σέσωστριν) άποδεικνύεται κατά τούς Αιγυπτιολόγους άπό τά πορίσματα τών άρχαιο- 
λογικών ερευνών των.

'Ως μάς λέγει ή Βίβλος, ό Ραμσή ό 2ος, δστις κατεπίεζε τούς Ίσραηλίτας, 
τούς ύπεχρέωσε νά κατασκευάσουν δύο πόλεις, τήν Πιθώμ καί τήν Ραμσή, διά νά 
τάς χρησιμοποιήση ώς σιτοβολώνας.

’Από τά έρείπια τών δύο τούτων πόλεων, ώς μάς λέγουν οί Αιγυπτιολόγοι 
Ναβίλλ, Φλίντερς καί Πητρύ, επιβεβαιώνεται ό τρόπος τής κατασκευής αύτών, 
άκριβώς δπως τον περιγράφει ή Βίβλος (είς ’Έξοδον Κεφ. ε' έδάφ. 7—9). Ούτως, 
καθ’ ά βέβαιοί ό Φλίντερς, πολλαί πλίνθοι ήσαν κατεσκευασμέναι άπό άχυρον, 
πού επιτρέπει νά γίνεται ή πλίνθος στερεωτέρα καί νά καθαρίζωνται τά δάκτυλα τοϋ 
τεχνίτου άπό τήν λάσπην, άλλά πολλαί δέν είχον διόλου άχυρον, διότι οί Αιγύπτιοι 
διά νά τυραννήσουν περισσότερον τούς Ίσραηλίτας δέν τούς τό έδιδον άλλά τούς έτα- 
λαιπωροΰσαν καί τούς ύπεχρέωναν ν’άναζητοΰν τό άχυρον μακράν καί πολλές φορές 
μάλιστα νά μή τό ευρίσκουν.

ι) Ό  Β α σ ι λ ε ύ ς  τ ή ς  ’Α σ σ υ ρ ί α ς  Σ α ρ γ κ ώ ν .
Είς τό βιβλίον τοϋ Ή σαΐα (Κεφ. κ. έδ. 1) άναφέρεται ώς Βασιλεύς τής ’Ασσυ

ρίας ό Σαργκών. ’Επειδή δμως οί άρχαΐοι Ιστορικοί, 'Ηρόδοτος, Ξενοφών, Βηρω- 
σός, Ίώσηπος, δέν ομιλούν δι’ αυτόν, οί πολέμιοι τής Βίβλου κατέληξαν δτι Άσσύριος 
Βασιλεύς μέ τό δνομα Σαργκών δέν ύπάρχει.

Άνασκαφαί δμως πού έγιναν άπό τον Γάλλον Πρόξενον είς τήν Μοσσούλην καί 
άρχαιολόγον Botta, άπεκάλυψαν πλησίον τής άρχαίας Νινευή τό μεγαλοπρεπές άνά- 
κτορον τοϋ Σαργκών μέ άξιόλογα μνημεία, πού παριστάνουν τον ίδιον τον Σαργκών, 
ώς καί πινακίδας μέ τό όνομά του. Ούτος έζησε τό 722—705 π. X.

ια) Τό β ι β λ ί ο ν  τ ο ϋ  Δ α ν ι ή λ .
’Επί πολλά έτη τό βιβλίον τοϋ προφήτου Δανιήλ ήτο τό άντικείμενον τών σφο- 

δροτέρων επιθέσεων τής Άντιβιβλικής Κριτικής. Προσεπάθησαν δέ νά τό γελοιο
ποιήσουν καί μάλιστα ν’ άποδείξουν δτι αί ίστορίαι του ήσαν καθ’ ολοκληρίαν ψευδείς, 
ιδίως δέ τής καμίνου καί τοϋ λάκκου τών λεόντων.

Άνεκαλύφθη δμως προ ετών μία Βαβυλωνιακή κάμινος μέ τήν εξής επιγραφήν :
« ’Εδώ είναι ό τόπος δπου άποθνήσκουν μέ πϋρ όσοι βλασφημοΰν τούς Θεούς 

-τής Χαλδαίας».
’Επίσης εύρέθη καί ένας λάκκος έπΐ τοϋ οποίου ήσαν γραμμένα αύταί αί λέξεις:
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«Τόπος έκτελέσεως δπου κατεστρέφοντο, ξεσχισμένοι άπό τά άγρια θηρία δσοι 
προσέβαλον τον Βασιλέα».

Ίσχυρίσθησαν επίσης οί έπικριταί της Βίβλου, δτι τό βιβλίον τοΰ Δανιήλ ήτο 
μεταγενέστερον άπό την παραδεδεγμένην χρονολογίαν, διότι περιελάμβανε λέξεις 
Έλληνικάς, αί όποϊαι έχρησιμοποιοϋντο κατά τούς κριτικούς μερικούς αιώνας άργό- 
τερον. Έ ν τούτοις άνευρέθησαν άλλα Βαβυλωνιακά κείμενα, έκ των οποίων άπεδείχθη 
δτι αί λέξεις αύταί ήσαν γνωσταί, άκόμη καί άπό τήν εποχήν τού Ναβουχοδονόσορ.

Τό δον Κεφ. τοΰ Δανιήλ κατεπολεμήθη επίσης πολύ άπό τούς εχθρούς της 
Βίβλου. ■

’Εκεί άναφέρεται δτι ό Βαλτάσαρ, Βασιλεύς της Βαβυλώνος, έφονεύθη κατά 
τήν διάρκειαν δείπνου, τήν νύκτα πού κατελήφθη ή πόλις. Οί ιστορικοί δμως ελεγον 
δτι τότε έβασίλευεν ό Ναβονίδης, ό όποιος καί δεν εύρίσκετο εις Βαβυλώνα κατά τήν 
κατάληψιν αύτής. 'Επομένως συμπεραίνουν δτι ουτος δεν είχε φονευθή τότε, άλλ’ 
είχε συλληφθή αιχμάλωτος. ’Ιδού λοιπόν, έθριάμβολογοϋσαν οί κριτικοί, εύρή- 
καμεν έν κλασσικόν παράδειγμα τών σφαλμάτων της Βίβλου. Ό  Βαλτάσαρ κατ’ αύ- 
τούς δεν ήτο πραγματικόν, άλλά φανταστικόν πρόσωπον. Επομένως καί ή δλη 
ιστορία τοΰ Δανιήλ είναι ψευδής καί τό βιβλίον αύτό περιλαμβάνει μύθους.

’ Ηλθεν δμως ή ήμέρα κατά τήν όποιαν ό Sir Henry Rawlinson, άνεκάλυψεν 
επί ενός κυλίνδρου εις τήν κοιλάδα τοΰ Εύφράτου μίαν επιγραφήν ή οποία έλυσε τό 
πρόβλημα, γεγονός πού έφερεν εις πλήρη σύγχυσιν τούς κριτικούς. Ή  πραγματικο
ύ ς  &-/£'- ώς έξης :

Ύπήρχον εις Βαβυλώνα τήν έποχήν εκείνην, ήτοι κατά τήν διάρκειαν της τε
λευταίας περιόδου της ζωής τοΰ Δανιήλ, δύο Βασιλείς, ό πατέρας καί ό υιός.

'Ο πατήρ, Ναβονίδης, ό όποιος κατεϊχεν έν φρούριον έξω της πόλεως, είχε τον 
πρεσβύτερον υιόν του Bill-Shar-Uzzur (δηλ. Βαλτάσαρ) συμβασιλέα καί τοΰ είχε 
μεταβιβάσει τήν Βασιλείαν. Καί ό μέν Βαλτάσαρ έφονεύθη κατά τήν κατάληψιν της 
πόλεως, ένώ ό Ναβονίδης διεσώθη.

Κατ’ αύτόν δέ τον τρόπον εξηγείται άκόμη καί μία βασική λεπτομέρεια πού 
άναφέρεται εις τό βιβλίον τοΰ Δανιήλ (ε' 7—29) καθ’ ήν ό Βαλτάσαρ, ό όποιος ήτο 
τό δεύτερον πρόσωπον έν τη Βασιλεία, δεν ήτο δυνατόν νά προσφέρη εις τον Δανιήλ 
άλλο τι παρά τήν τρίτην θέσιν εις τήν διακυβέρνησιν τοΰ Κράτους, ώς άκριβώς 
έγένετο.

ιβ) Ή  τ ο π ο γ ρ α φ ί α  τ ή ς  Β ί β λ ο υ .
Καίτοι είναι πολύ δελεαστικά καί άφθονα τά στοιχεία τά όποια μάς παρέχει ή 

’Αρχαιολογία διά τήν έπαλήθευσιν τής Βίβλου, δφείλομεν έν τούτοις νά άρκεσθώμεν 
εις αυτά τά ολίγα τά όποια άνεφέραμεν.

Πολλά θά εΐχομεν νά εΐπωμεν διά τον Μωάβ, τον Έδώμ, τήν Αίγυπτον καί 
τόσας άλλας χώρας καί πόλεις, ώς καί διά γεγονότα πού μάς είναι πολύ γνωστά άπό 
τήν Βίβλον. Διεπιστώθησαν λεπτομέρειαι καταπληκτικαί διά τήν έποχήν τοΰ ’Α
βραάμ, τοΰ ’Ιωσήφ, τοΰ Μωϋσέως, τοΰ Σολομώντος ή διά τήν έποχήν τοΰ Εΰαγγε- 
λιστοΰ Αουκά.

’Εκ τών γενομένων άρχαιολογικών άνακαλύψεων άπεδείχθη επίσης δτι ή γεωγρα
φία καί ή τοπογραφία τής Βίβλου είναι άξιαι πάσης εμπιστοσύνης, δτι τά ιστορικά γε
γονότα πού άναφέρονται εις αύτήν είναι αύθεντικά μέχρι καί τών παραμικροτέρων λε
πτομερειών καί δτι ή γλώσσά της ικανοποιεί τήν θεωρίαν τής Θείας έμπνεύσεως.

Μέ τόσην δέ άκριβολογίαν όμιλεΐ ή Βίβλος ώς προς τήν τοπογραφίαν τής Πα
λαιστίνης, ώστε κατά τήν εκστρατείαν ή όποια έγινε ύπό τον Στρατηγόν ’Άλλεμπυ 
κατά τον Α' Παγκόσμιον Πόλεμον 1914—1918, ώς οδηγός διά τήν τοπογραφίαν 
τής Χώρας έχρησιμοποιήθη ή Παλαιά Διαθήκη, άπεδείχθησαν δέ άκριβέσταται αί 
τοπογραφικαί της λεπτομέρειαι. Καί σήμερον άκόμη, οί άσχολούμενοι μέ έρεύνας
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έπί μεταλλείων καί άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών τής Χώρας, καταφεύγουν εις 
τήν Παλαιάν Διαθήκην ώς οδηγόν των.

Διά τοΰτοχοά  ο μέγας ’Αμερικανός φιλόλογος Robert Wilson, περί του όποιου· 
ώμιλήσαμεν εις τάς άρχάς της ομιλίας μας, λέγει ό τ ι: «ή π ι σ τ ή  μ ε τ α β ί β α σ ι ς  
τ ω ν  κ ε ι μ έ ν ώ ν  τ ή ς  Β ί β λ ο υ  ά π ό  τ ο ύ ς  α ν τ ι γ ρ ά φ ε ι ς  δ ι ά  μ έ 
σ ο υ  τ ό σ ω ν  α ι ώ ν ω ν ,  ά π ο τ ε λ ε ϊ  φ α ι ν ό μ ε ν ο ν  ά ν ε υ  π ρ ο  η γ ο υ 
μ έ ν ο υ  ε ι ς  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ή ς  Φ ι λ ο λ ο γ ί α  ς».

"Οπως δέ λέγει μέ τό έπιστημονικόν κϋρός του καί ό άρχαιλόγος Dr Kyle, 
«ή άφήγησις της Βίβλου, την οποίαν παραδεχόμεθα ώς είναι, παραμένει έπί άκλο- 
νήτων βάσεων, ένώ καμμία άπό τάς μεγάλας θεωρίας της Κριτικής πού έπρότειναν· 
διάφορον στάσιν έναντι τής Γραφής δέν έπεβεβαιώθη άπό τάς άρχαιολογικάς άνα- 
καλύψεις».

ΣΤ'. Ή  τελευταία άνακάλυψις χειρογράφων τής Βίβλου εις σπή- 
λαιον τής Νέκρας Θαλάσσης.

’Αλλά πριν τελειώσωμεν έπιθυμοϋμεν νά εϊπωμεν όλίγας λέξεις καί διά μίαν 
μεγάλην άνακάλυψιν, ή όποια έγινε τό 1947 καί ή όποια έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν· 
άκρίβειαν των κειμένων τής Βίβλου τά όποια έχομεν εις χεϊράς μας.

Ώ ς γνωστόν, δέν υπάρχει άρχαϊον χειρόγραφον μέ τό εβραϊκόν κείμενον τής: 
Βίβλου παλαιότερον τοϋ 10ου αίώνος μετά Χριστόν.

’Αποκτά λοιπόν εξαιρετικόν ενδιαφέρον ή άνακάλυψις χειρογράφων τής Πα- 
λαιάς Διαθήκης άρχαιοτέρων τής Χριστιανικής έποχής. Διά τον λόγον δέ τούτον έχει, 
βασικήν σημασίαν ή γενομένη τό 1947 άνακάλυψις χειρογράφων Εβραϊκών κει
μένων εις σπήλαιον πλησίον τής Νέκρας Θαλάσσης.

Μεταξύ των κειμένων τούτων οί ειδικοί έπιστήμονες, πλήν άλλων χειρογρά
φων πού άφορούν τήν ’Ιουδαϊκήν Θρησκευτικήν Φιλολογίαν, εύρήκαν έν πλήρες χειρό
γραφον τοϋ Ή σαία, καθώς καί σχόλια εις τον Προφήτην Άβακούμ, ώς επίσης καί 
έν τεμάχιον τοϋ Λευϊτικοΰ. 'Η άνακάλυψις δέ αύτη έχει άνεκτίμητον άξίαν διά 
τούς εξής κυρίως λόγους :

α) Ώ ς προς τό χειρόγραφον τοϋ Ήσαία.
1) Διότι κατά τούς παλαιογράφους, τοΰτο είναι τοϋ 2ου αίώνος π. X., ήτοι 

άρχαιότερον κατά 12 αιώνας τών ύπαρχόντων σήμερον 'Εβραϊκών χειρογράφων τοΰ 
Ήσαΐου.

2) Διότι τό εύρεθέν κείμενον είναι όμοιον μέ τό Μασσοριτικόν Εβραϊκόν, τό. 
όποιον σήμερον χρησιμοποιοΰμεν, έκτος ελάχιστων διαφορών, χωρίς μεγάλην ση
μασίαν.

3) Διότι τό κείμενον είναι πλήρες, περιέχει δηλαδή καί τά 66 κεφάλαια τά όποια, 
εις τήν Εβραϊκήν Βίβλον απαρτίζουν τό βιβλίον τοΰ Ήσαία, χωρίς προσθήκας και 
παραλείψεις. Φέρεται δέ ολόκληρον ύπό τό όνομα τοϋ Προφήτου Ή σαία καί διαψεύ- 
δεται κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή θεωρία τών νεωτέρων 'κριτικών ότι ύπήρχον τρεις 
τουλάχιστον Ήσαΐαι.

β) Ώ ς προς τό χειρόγραφον μέ τό κείμενον τοΰ Λευϊτικοΰ. Φαίνεται ότι 
τοΰτο είναι τοΰ 4ου ή 5ου π. X. αίώνος.

Ώ ς γράφει σχετικώς ένας έκ τών ειδικών, ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Στρασβούργου Dr Neher, μέ τήν άνακάλυψιν αυτών συντρίβεται διά μίαν 
ακόμη φοράν ή θεωρία τοΰ κορυφαίου τών Κριτικών τής ’Αρνητικής Κριτικής Dr 
Weilhausen έπί ενός βασικού σημείου, διότι έδέχετο ότι ό Λευϊτικός Κώδιξ ήτο 2  
αιώνας άρχαιότερος τοΰ Ίερεμίου, ήτοι τοΰ 4ου π. X. αίώνος.

’Ιδού λοιπόν καί μία πρόσφατος άνακάλυψις, ή όποια μαζί μέ τάς άλλας άρχαιο- 
λογικάς άνακαλύψεις τών τελευταίων 30 έτών, έπιβεβαιώνει τήν άλήθειαν τών Βι
βλικών κειμένων άκόμη καί τών άρχαιοτέρων.
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Ζ'. Ε πίλογος.
'Ένας κόσμος σύμφωνος μέ τάς αφηγήσεις Βίβλου άναπηδά άπό κάθε

αρχαιολογικήν άνακάλυψιν καί διαψεύδει έκείνους οί όποιοι κατεσυκοφάντησαν την 
Βίβλον καί ίσχυρίσθησαν οτι περιλαμβάνει μύθους καί γεγονότα φανταστικά.

’Αποτελεί δέ πράγματι μεγάλο προνόμιον της εποχής μας, τό ότι έπέτρεψεν 
ό Θεός κατά τά έτη ταϋτα πού άποτελοΰν τάς έσχάτας ημέρας της περιόδου της Χά- 
ριτος, νά έλθουν εις φως ολως έξαιρετικαί μαρτυοίαι έπιβεβαιοϋσαι τήν άλήθειαν τοϋ 
Θείου Λόγου.

'Όπως όλαι αί παλαιότεραι άρχαιολογικαί έρευναι, ομοίως καί αί άρχαιολογικαί 
ανακαλύψεις των χειρογράφων της Νέκρας Θαλάσσης, έρχονται νά επιβεβαιώσουν 
καί νά διακηρύξουν διά μίαν έτι φοράν ότι ή Βίβλος λέγει τήν ’Αλήθειαν.

Καθ’ δν χρόνον όλα τ ’ άνθρώπινα συστήματα είναι μεταβλητά καί πρόσκαιρα, 
μόνον ή Βίβλος μένει άκλόνητος ως Βράχος των Αιώνων, ώς άσάλευτος πνευματικός 
Φάρος, διότι δεν είναι άνθρώπινον κατασκεύασμα, αλλά είναι τό Βιβλίον τοϋ Θεοΰ. 
’Έχει όλα τά δικαιώματα καί όλους τούς τίτλους νά όδηγή τά πνεύματα καί τάς καρ
διάς των άνθρώπων εις τήν ’Αλήθειαν, εις τήν Πηγήν της Πνευματικής Ζωής, τον 
Χριστόν.

Τό ιερόν καί θεόπνευστον τοΰτο βιβλίον είναι τό θαΰμα των αιώνων. Ή  δύ- 
ναμίς του είναι άκατάλυτος.

"Οπου εΐσήλθε, ένέπνευσεν άνωτέρας άρχάς, μετέβαλεν τάς καρδίας καί διε- 
μόρφωσε πνευματικόν πολιτισμόν. Κατεδιώχθη άπό τούς ισχυρούς τής γής καί όμως 
ένίκησεν.

Κατεπολεμήθη άπό τούς σοφούς καί όμως έθριάμβευσεν. Προσεπάθησαν νά τό 
δεσμεύσουν, νά τό φιμώσουν, νά τό εξαφανίσουν καί όμως διεσώθη καί ύπερίσχυσεν.

"Υστερα άπό κάθε μάταιον άγώνα εναντίον του άκούεται ή φωνή τοϋ Θεοϋ :
«Ποΰ ό σοφός, ποΰ ό γραμματεύς, πού ό συζητητής τοϋ αΐώνος τούτου; Δεν 

έμώρανεν ό Θεός τήν σοφίαν τοϋ κόσμου τούτου;» (Α' Κυρ. α. 20).
«Δεν είναι ό Λόγος μου ώς πΰρ; καί ώς σφΰρα κατασυντρίβουσα τον βράχον;»
Οί πολέμιοι τής Βίβλου κατησχύνθησαν καί έξηφανίσθησαν, έκείνη όμως 

παραμένει πάντοτε άκλόνητος μέ τήν αΐωνίαν νεότητά της καί τήν μοναδικήν της ζω
τικότητα. Κ’ έτσι έπαληθεύουν οί λόγοι τοϋ Κυρίου μας : «Ό  ουρανός καί ή γή 
θέλουσι παρέλθει, οί δέ λόγοι μου δέν θέλουσι παρέλθει» (Ματθ. κδ. 35).

«Ό  Λόγος τοϋ Κυρίου μένει εις τον αιώνα» (Α' Πέτρ. α. 24—25).
Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ
Ύπό κ. ΑΛΕΞ. ΚΡΟΚΙΔΗ, ’Αστυνόμου Β'

'Η κατασκοπία όπως κ ι’ αν την πάρης, είναι μια δύσκολη καί επικίνδυνη 
δουλειά, ή οποία δμως γίνεται ένίοτε άντικείμενο έκμεταλλεύσεως. Πλήν όμως για 
ενα Κράτος είναι τόσον άναγκαΐα, δσον καί τό μετεωρολογικό δελτίο για τήν « ’Ο
λυμπιακή» Εταιρεία τοΰ ’Ωνάση.

Στην ’Αγγλία ή κατασκοπία της χρονολογείται άπό τό 1412, καί πολλά προ- 
σέφερε στο Κράτος αυτό. Τό 1588 π.χ. ή Ίντέλιντζες Σέρβις ειδοποίησε τό Άγλικό 
Ναυαρχείο περί τής «έλεύσεως» τής 'Ισπανικής ’Αρμάδας, δίνοντας δλες τής λεπτο
μέρειες πορείας, δυνάμεως κλπ. Στήν ίδια 'Υπηρεσία οφείλεται καί ή έξοδος τής 
’Αμερικής στον πόλεμο τό 1917, πράγμα πού δέν είχε κατορθώσει να κάμη οΰτε ή 
βύθισις τής «Λουζιτάνιας». Καί τούτο χάρις σ’ ένα γράμμα πού έ'πιασε ή Ίντέλιντζες 
Σέρβις τοΰ τότε 'Υπουργού των ’Εξωτερικών τής Γερμανίας προς τον Γερμανό 
Πρεσβευτή τοΰ Μεξικού. Είναι άλήθεια πώς τά 80 °/0 σχεδόν των πληροφοριών πού 
χρειάζονται στήν κατασκοπία βρίσκονται συνήθως μέσα στις εφημερίδες, περιο
δικά, δηλώσεις, λόγους κλπ. Τ’ άλλα δμως 20 °/0 πού είναι καί τά σπουδαιότερα, 
λαμβάνονται μέ διάφορα άλλα μέσα, ήτοι μέ κλοπές, άπάτες, διαρρήξεις, φόνους, 
δπως περίπου τά βλέπουμε στον κινηματογράφο καί στά μυθιστορήματα.

Στήν Καζαμπλάγμα π.χ. κατά τον προηγούμενο πόλεμο, οί ’Αμερικανοί έτυχε 
νά πάρουν κατόπιν «γενναίας» αμοιβής μιά πληροφορία, κατά τήν οποία ό Ισπανός 
Πρόξενος θά μετέφερε μερικά έγγραφα μεγίστης σημασίας άπό τήν Καζαμπλάγκα 
στο Ισπανικό Μαρόκο. ’Αρχάριοι δμως δπως ήσαν σέ τέτοια ζητήματα οΐ ’Αμερι
κανοί, άρχισαν άμέσως τις ατέλειωτες συσκέψεις καί συμβούλια, κατέστρωσαν σχέ
δια επί σχεδίων, γιά νά βροΰν μέ ποιο τρόπο θά κατώρθωναν νά πάρουν αύτά τά έγ
γραφα. Τέλος, κ ι’ επειδή δέν ευρισκαν κανένα, άπεφάσισαν νά τά άγοράσουν μέσω 
ενός πληροφοριοδότου, ό όποιος δμως τελικώς τούς τήν έσκασε καί τούς έφαγε τά 
χρήματα. Τότε άνέλαβε τήν «ύπόθεσι» ή Γαλλική 'Υπηρεσία Πληροφοριών καί χωρίς 
μεγάλες διατυπώσεις... τήν ήμέρα τής μεταφοράς τών εγγράφων, ένα φορτηγό αύτο- 
κίνητο στάθμευσε... δύο-τρία στενά πιο κάτω άπό τό Προξενείο καί τή στιγμή πού 
περνούσε τό Προξενικό αύτοκίνητο βγήκε άπό τήν πάροδο άπότομα... έπεσε πάνω του
και... να τα χαρτια I I I

’Εκεί δμως πού ή κατασκοπία είναι άφθαστη, είναι οί μέθοδοι συνεννοήσεως 
πού μεταχειρίζεται. ’Αναρίθμητα είναι τά τεχνάσματα πού χρησιμοποιεί γιά τήν 
άποστολή πολυτίμων πληροφοριών κλπ.

Ιστορικό έχει μείνει τό Αυγό τού... Κολόμβου τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου, 
τό όποιον είχαν... «κλωσσίσει»—ποιος άλλος άπό τούς... αιώνιους Γερμανούς! Μ’ ένα 
ύγρό πού είχαν εφεύρει καί τοΰ οποίου κύριο συστατικό ήταν τό «οξικό οξύ» έγρά- 
φοντο πάνω στο αύγό διάφορα μηνύματα, πληροφορίες κλπ. Κατόπιν τό αύγό έβρά- 
ζετο, οπότε τά γράμματα έξηφανίζοντο άπό τό έξωτερικό φλούδι καί άπετυπώνοντο 
στο εσωτερικό τοΰ αύγοΰ. Είδαν κι’ έπαθαν τότε οί Άγγογάλλοι δσο νά τό άνακα- 
λύψουν.
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Τά τεχνάσματα δμως πού παρουσίασε ό Β' Παγκόσμιος πόλεμος τόσο σέ 
αριθμούς δσο καί σατανικότητα, είναι κάτι άνευ προηγουμένου. Τό μυστικό της 
«αόρατης γραφής» π.χ. είχε κάνει θραΰσι: κοινά κουτιά γεμάτα σπίρτα βρέθηκαν 
στις τσέπες Γερμανών πρακτόρων. Δύο ή τρία άπό τά σπίρτα τοϋ κάθε κουτιού 
—άπαράλλακτα δμοια μέ τά άλλα·—ήσαν μικρές πέννες άόρατης γραφής, ή οποία 
ένεφανίζετο μόνον μ’ ένα ύγρό ειδικής χημικής συνθέσεως. 'Ομοίως μικροσκοπικά 
φιλμ κρυμμένα κάτω άπό γραμματόσημα άθώων επιστολών, περιεΐχον τό καθένα 
κείμενα 25 ολοκλήρων δακτυλογραφημένων σελίδων κανονικού μεγέθους. "Ενα άλλο 
—τό καταπληκτικώτερο άπό δλα—ήταν τό «μυστήριο τών τελειών», γιά τις όποιες 
ή Γερμανική κατασκοπία ύπερηφανεύετο δτι ούδέποτε- θά έλύετο. Καί πράγματι, 
ήτο τό μόνο «τέχνασμα» πού άργησε πάρα πολύ ν’ άνακαλυφθή καί τό όποιον είχε 
κυριολεκτικώς καί γιά άρκετό χρονικό διάστημα σπάσει τά νεύρα καί τό κεφάλι τής 
«Συμμαχικής» άντικατασκοπείας, ή οποία καθημερινώς σχεδόν συναντούσε μπροστά 
της αύτή τή λέξι «τελείες», χωρίς νά μπορή νά καταλάβη περί τίνος έπρόκειτο. 
'Ολόκληρες εκθέσεις, μηνύματα, οδηγίες,,διαταγές κλπ. εύρίσκοντο γραμμένες μέσα 
σέ μιά...τελεία ενός ιώτα ! ! !  (*)

Κι’ ή ιστορία πού πρόκειται νά σάς διηγηθώ, την οποίαν άκουσα κάποτε νά 
άφηγεϊται ένας Άξ/κός τής ’Αγγλικής αντικατασκοπίας, είναι κι’ αύτή ένα άπό τά 
πολλά «τεχνάσματα» τού τελευταίου Πολέμου.

'Ένα κατάστημα παλαιών άντικειμένων μιάς ’Αγγλικής πόλεως είχε κινήσει 
την προσοχή τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών, διεπιστώθη δέ έκ τής παρακολουθή-· 
σεως, δτι οί ΐδιοκτήται συνειργάζοντο μέ πράκτορας τού έξωτερικοΰ. Κατόπιν τού
του διετάχθη ό έλεγχος παντός άντικειμένου, γράμματος, τηλ/ματος, δέματος κλπ. τά 
όποια άπεστέλλοντο ή έλαμβάνοντο ύπό τών άνωτέρω άτόμων τού παλαιοπωλείου.

"Ενα βράδυ, ύπάλληλοι τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών, έφεραν στά γραφεία 
ένα μεγάλο κιβώτιο πού είχε στολή άπό τά ώς άνω άτομα ταχυδρομικώς σέ μιά 
πόλι ξένου Κράτους, μέ την οποία, κατά πληροφορίας οί άνωτέρω πράκτορες συνειρ
γάζοντο ύπόπτως. Τό κιβώτιο άνοίχθηκε μέ μεγάλη προσοχή καί μέσα βρέθηκαν 17 
ολόκληροι τόμοι ένός Λεξικού καί ένα γράμμα προς τον άποδέκτη τού δέματος.

'Οπωσδήποτε μέσα σ’ αυτούς τούς τόμους εύρίσκοντο οί «πληροφορίες». Σέ 
κάποια άπό τις χιλιάδες τών σελίδων, ένας άριθμός γραμμάτων θά είχε ελαφρώς ση- 
μαδευθή καί κατά τέτοιο τρόπο, πού μόνο μέ δυνατό φακό θά μπορούσε κανείς νά τά 
βρή. Αύτά τά γράμματα ασφαλώς άποτελοΰσαν τό κείμενο τών πληροφοριών. ’Αλλά 
σέ ποιά σελίδα;... Οί 17 τόμοι περιείχαν 1050 σελίδες, κάθε σελίς δύο στήλες, κάθε 
στήλη 70 γραμμές καί κάθε γραμμή 40 περίπου γράμματα. Δηλ. 100 περίπου εκα
τομμύρια ψηφία. Νά τά έρευνήση κανείς δλα μέ τό φακό; άδύνατον, γιατί έκτος τού- 
δτι άπαιτοΰσε χρόνο καί τό κιβώτιο δέν ήτο δυνατόν νά κρατηθή πέραν τών 2 ημε
ρών, υπήρχε έπί πλέον ό φόβος μήπως είχαν σκοπίμως έπισημανθή καί άλλες σελίδες.

Οί πράκτορες είχαν τόσο καλά άποκρύψει τις πληροφορίες, πού ήταν τό ΐδιο 
σάν νά ζητάς μιά χούφτα άμμο κρυμμένη κάπου μέσα στην... άμμουδιά τής Γλυ
φάδας! Νά έγνώριζε ό άποδέκτης πού εύρίσκοντο οί πληροφορίες; Άπίθανον. Ό  
άποστολεύς μαζί μέ τής πληροφορίες θά έστελνε καί τό «κλειδί» τού... αινίγματος,, 
κι’ αυτό θάπρεπε νά βρίσκεται μέσα στο γράμμα.

’Ήτανε ένα άπλό συνηθισμένο γράμμα τό όποιον έγραφε:
« ’Αξιότιμε Κύριε,
«Σάς στέλνω σήμερα τό λεξικό πού μοΰ έζητήσατε. ’Ελπίζω ν’ άνταποκριθή 

» προς τάς προσδοκίας σας. Πρόκειται περί μιάς άρτιας άπό πάσης άπόψεως εκδό- 
»  σεως,’ παληάς μέν άλλά σπανίας. Άποτελεΐται δέ άπό :

1. Πρόκειται περί τοϋ γράμματος «ιώτα» τοϋ λατινικού άλφαβήτου (i ).



4924 ’Αλες. Κροκίδη—Τεχνάσματα καί κατασκοπία

« 1 )  14 τόμους τοΰ κυρίως λεξικού.
« 2 )  2 τόμους κυρίων ονομάτων
« 3) 1 τόμο μέ στοιχεία γραμματικής.
« Σύν. 17 τόμοι.
«  'Η τιμή σας είναι γνωστή καί θά σας ήμουν ύπόχρεως άν τό ποσόν τό στέλ- 

» νατε μέσω Τραπέζης.
’Ελπίζω να έχω νέα σας 

"Ολως Ύμέτερος...»
«"Ενα αθώο γράμμα», μου είπε ό ’Αξιωματικός, «έψαξα πρώτα τήν σελίδα 

17—ό άριθμός των τόμων—κατόπιν τις σελίδες, 71, 8, 6, τίποτε. 'Υποψιάσθηκα τή 
λέξι «σήμερα», πάλι τίποτε. Πήρα μιά-μιά δλες τίς λέξεις κατά σειράν καί έψαξα 
τις άντίστοιχες σελίδες, εις μάτην. ’Έψαξα άκόμη καί τίς σελίδες των λέξεων: κόμμα, 
τελεία κλπ. ούδέν. Διάβασα ξανά τό γράμμα. Μιά... Ιδέα μούρθε στο μυαλό... αυτό 
είναι, είπα. Πήρα ένα τόμο, τον άνοιξα, κύτταξα σέ... κείνη τή σελίδα μέ τό φακό... 
πέτυχα! ’Εκεί ήταν! Βρήκα τά σημάδια κάτω άπό ώρισμένα γράμματα, τά όποια 
εσχημάτιζαν τό κείμενο. Ή σαν τά ονόματα των πρακτόρων μας στή χώρα δπου 
εστέλλετο τό δέμα.

Μ’ ένα «αθώο» γράμμα θ’ άνετίνάσσετο ολόκληρο τό δίκτυο τής κατασκο
πίας μας!

’Αλλά πώς; Τί ήταν α υ τ ό  πού τούρθε στο μυαλό; Ποιο είναι αυτό τό «κλειδί 
τοΰ μυστηρίου», μέ τό όποιο βρήκε τή σελίδα δπου υπήρχαν οί άποστελλόμενες 
πληροφορίες ; (*)

1. Ή  λύσις θά δοθή στο έπόμενον. Έν τω  μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώσται μας αστυ
νομικοί να άποστείλουν (στή Διεύθυνση : ’Αστυνομικήν Σχολήν—Τμήμα Πνευματικής ’Αγω
γής—'Οδός Νεϋγύ 17, Άθήναι) μέχρι τής 8ης Αύγούστου έ. έ. απαντήσεις των καί θά δημο- 
σιευθή ή ορθή, πού θά λύση τό πρόβλημα.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τ ό  κ ά λ ε σ μ α
’Ήρθες καί μ’ έκάλεσες στ’ ούρανοϋ τά φώτα, 
ήρθες εις τήν άνοιξι καί σέ χρόνια πρώτα- 
ήτανε ολόδροσο τ ’ άγιο κάλεσμά Σου 
κ ι’ έγώ μπρος στά πόδια σου κάθησα κοντά Σου.
Οί φτεροϋγες μ’ ήτανε χρυσάργυρη χαρά- 
στους αιθέρες πέταγα—μέ παιδικά φτερά.
Ένοιωθα τ ’ ουράνια καί τά θεία κάλλη
π ’ ή ψυχή μου λαχταρά νά τά ζήση πάλι
καί τρυγούσα τούς άνθους κ ι’ έδρεπα τούς καρπούς της,
τής ωραίας τής ζωής- έπλαθα τούς θεούς της.
Κι’ ώς τώρα μεγάλωσα κ ι’ έχω φλόγα πλάστρα 
στής καρδιάς μου τ ’ άπλό καί πυοό παραγώνι 
νά έγγίξω προσπαθώ καί νά φτάσω τ ’ άστρα 
καί νά λοιώσω τό πνιχτό γύρω μου τό χιόνι.

Σ . Χανδρής



Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ
Η ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ

Τ Η Σ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

’ ϊπ ό  τοϋ Άρχιφύλακος 
χ. Σ ■ ΑΛΕΞΟΠΟΥAOΥ

Δειλά, μεστές άπό έλπίδα όμως, χαράσσονται τούτες οί γραμμές. Γλυκειά 
προσδοκία άνθίζει στην καρδιά τοϋ γράφοντος. Πανέμορφο όραμα οραματίζεται ή 
•φαντασία του... Νά δημοσιευθή ή στήλη αύτή.στό περιοδικό μας!

Δειλά, ντροπαλά... ’Όχι, γιατί ή λιποψυχία συντροφεύει τις πράξεις τοϋ γρά
φοντος. ’Ό χι! Χίλιες, χιλιάδες φορές όχι. 'Η δειλία έχει έξοστρακισθή άπό την 
αστυνομική ιδιότητα. Δέν έχει θέση σ’ αυτή.

Είναι όμως το τράκ. 'Π έλλειψη πείρας πού βασιλεύει σέ κάθε άφετηρία καί 
•συνοδεύει τον πρωτόβγαλτο...

Καί ή στήλη αύτή είναι πρωτόβγαλτη...
Νεοσσός, πού δοκιμάζει σήμερα τις φτεροΰγες του, . για νά πετάξη αύριο με

θαύριο, στούς αιθέρες!...
Είναι κ ι’ ή συναίσθηση τοϋ γράφοντος ότι, χιλιάδες άναγνώσται μέ πνευμα

τικό γούστο, θά συνδυάσουν σίγουρα την άνάγνωση, μέ την κριτική.
Προς Θεοϋ όμως. ’Ά ς μη κρίνουν τό βρέφος. "Ας τό άφήσουν ν’ άνδρωθή. Νά 

κάμη τά πρώτα του βήματα. Ν’ άρθρώση τις πρώτες λέξεις... Καί τότε, άς κριτι
κάρουν!...

Βαραίνει λοιπόν τό τράκ...
Δέν υπάρχει ή πείρα...
Υπάρχει όμως ό ενθουσιασμός. Ό  ευγενικός πόθος, πού πλημμυρίζει τά 

πρώτα βήματα της στήλης αυτής. 'Η κρυφή φιλοδοξία της, νά γίνη τό πρώτο 
παρόν της ’Αστυνομικής ’Επαρχίας!... στο πνευματικό προσκλητήριο τοϋ περιο
δικού μας.

’Αστυνομική ’ Επαρχία...
"Ας μοϋ συγχωρηθή ή φράση...
'Η Πάτρα κι’ ή Κέρκυρα τήν άποτελοϋν...
Είναι οί δυο ξενητεμένες θυγατέρες της'Υπηρεσίας μας!.. Οί δυο άρτηρίες, 

πού μεταφέρουν τον πολιτισμό καί τά ιδανικά τοϋ Σώματος μας μακρυά άπό τον 
ίλιγγο της πρωτευούσης.

Είναι τό κρυστάλλινο νερό τοϋ ποταμοΰ, πού παρασύρει στήν ορμή του κάθε 
τ ι βρωμερό κι’ ακάθαρτο, πού μολύνει τήν αγνότητα τής Ελληνικής ’Επαρχίας.

Είναι όμως άποΰσαι άμφότεραι στον πνευματικό άγώνα τοϋ περιοδικού μας.
Λάμπουν διά τής άπουσίας τους, στον τομέα αύτόν... Κοιμούνται τον ύπνον 

τοϋ δικαίου.. ’Αγρόν ήγόρασαν...
Καιρός όμως είναι νά λάμψουν καί διά τής παρουσίας τους... Νά έμφανισθοϋν 

στό πνευματικό σαλόνι τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος... Ν’ άφυπνισθοϋν... Νά έγερθοΰν... 
Νά προχωρήσουν,..
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Καιρός είναι...
Τέσσαρα χρόνια άδικαιολόγητης απουσίας διάβηκαν... Τώρα άπόφαση χρειά

ζεται καί πίστη. Πίστη καί θέληση κ ι’ άγώνας.
Ή  Πάτρα οπλίζεται μέ άπόφαση, μέ θέληση, μέ πίστη κ ι’ αρχίζει...
'Η "Αμιλλα ας κάμη τό θαϋμα της, ώστε νά δοΰμε καί τήν Κέρκυρα...
"Ολοι τό καρτερούμε καί τό εύχόμεθα. Καί ή στήλη αυτή πρώτη !
'Η Πάτρα λοιπόν δίδει τό παρόν σήμερα...
Ξεκινάει μέ όνειρα καί, μ’ έλπίδα...
Καί κατά πρώτον πρέπει, τό επιβάλλει ή κοινωνική άγωγή,... νά συστη- 

θοϋμε...
’Ελάτε καλοί μου φίλοι νά τήν, γνωρίσουμε... ’Εμπρός, όλοι οί έκτος υπηρε

σίας υπάλληλοι,... νά κάμουμε μιά σύντομη βόλτα στη πόλη... Μια ματιά στο χάρτη... 
Τό μάτι τρέχει ίλιγγιωδώς...

Λίγη ώρα στη πραγματικότητα...
Άφρόπλαστη νεράϊδα, εύγενικιά Άρ.χοντοπούλα, προκαλεΐ τό θαυμασμό τού 

επισκέπτη. Γοητεύει καί τον πιο άπαιτητικό. Τον σκλαβώνει...
Τά φυσικά της κάλλη .είναι πολλά, άπειρα. Ό  ουρανός, ή θάλασσα, τό βουνό, 

ή πεδιάδα, προσθέτουν τό καθένα τή μέρίδα του στο υπέροχο σύνολο.
Οί ρίζες της χάνονται στά βάθή τών αιώνων...
Θρύλος καί δόξα είναι ή ιστορία της... Αίματοποτισμένη ή Γη της!
Σέ τούτα τ ’ "Αγια χώματα, πού ή φωτιά καί τό σίδερο της σκλαβιάς τά είχαν 

μεταβάλει σέ στάχτη, κρυβόταν ή σπίθα τής λευτεριάς...
’Απ’ έδώ ξεπήδησε κι’ έ'γινε φλόγα, έ'γινε ύφαίστειο, έγινε λάβα, πού πύρωσε 

τά στήθη τού έπισκέπου Γερμανού καί τών παλληκαριών του καί τούς έκανε άθά- 
νατους, γιατί έγιναν κόκκαλα καί αίμα κι’ έπειτα λευτεριά καί δόξα!

Στην ομίχλη τών αιώνων τά γεγονότα χάνουν τ ’ αληθινό τους σχήμα. Ή  σκιά, 
τους άπομένει. Καί ή σκιά τής περασμένης Πάτρας πλανιέται στή νέα πόλη. Υπάρχει 
σέ κάθε γωνιά της.

Είναι ή ’Αρχοντιά της, ό πολιτισμός της. Ή  έμφυτη εύγένεια καί φιλοξενία 
τών κατοίκων της.

Είναι τ ’ άσπρόμαλλα γεροντάκια της, πού καθισμένα στά άνθοστόλιστα πε
ζούλια, άνασταίνουν μέ τις διηγήσεις τους πεθαμένες λεβεντιές, νεκρά μεγαλεία.

"Ας προχωρήσουμε όμως. Τά γεροντάκια έχουν νά εΐπούν πολλά. ’Εμείς βια
ζόμαστε. "Ας κατηφορίσουμε στο λιμάνι, στή θάλασσα...

Έδώ τό μάτι χορταίνει ομορφιά καί ή Ψυχή μεθάει γοητεία!
’Απέραντο κρύσταλλο ή θάλασσα, καθρεφτίζει στά βάθη της τά γαλάζια τ’ 

ουρανού κάλλη...
Οί χρυσές ηλιαχτίδες στήνουν χορό μέ τό άφρόπλαστο κύμα στά δαντελλωτά 

άκρογιάλια...
Εύθυμα τά ψαράκια, σάν σαΐτες, σχίζουν τό γαλανό ταπέτο τής θάλασσας κι’ 

άπολαμβάνουν τό θερμό χρυσάφι τού ήλιου!...
Τό λιμάνι είναι ή καρδιά τής Πάτρας...
Οί πνεύμονες, πού άναπνέει... Ή  ψυχή της!
Πλοία έρχονται καί φεύγουν. Πέρνουν καί φέρνουν. Δίνουν δουλειά, κίνηση,

ζωή.
Ό  μόχθος έδώ γίνεται ιδρώτας κι’ αύτός χρήμα, πού φέρνει ψωμί στον έρ- 

γάτη, ευτυχία, γαλήνη.
Ή  άρμύρα τής θάλασσας κολλάει στά μέτωπα τών... άνθρώπων τού λιμανιού... 

Καί καθώς τό λιοπύρι τά φλογίζει γιαλίζουν σάν μπρούντζος!
"Ενας μεγάλος τεχνητός κυματοθραύστης φράσσει τό λιμάνι καί δαμάζει τήν
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ορμή της θάλασσας. ’Ασφαλίζει τα πλοία. Τιθασεύει τα κύματα, δταν αύτά. υπά
κουα στην τρελλή μουσική του Βορριά, υστερικά χορεύουν!...

'0  κεντρικός μώλος τοϋ 'Αγίου Νικολάου, σαν σφήνα, σφηνώνεται στο κορμί, 
τής θάλασσας...

Σέ τούτη τή σφήνα... βολτάρουν οί Πατρινοί καί ροφοϋν άκόρεστα τό δροσερό 
άεράκι τοϋ Πατραϊκοϋ κόλπου... ’Εδώ, πού ό ούρανός κι’ ή θάλασσα συναγωνίζονται 
σέ κάλλη, άρχίζουν ερωτικές ιστορίες!...

"Ας προχωρήσουμε φίλοι μου... 'Ο χρόνος σαδιστικά τρέχει... ’Εμπρός νά έπ ι- 
σκεφθοΰμε τις πλατείες, τα πάρκα!...

'Υπάρχουν πολλές άπ’ αυτές, πού σκορπίζουν τήν άγαλλίαση τοϋ πράσινου,, 
τό άρωμα των λουλουδιών, στήν πνιγμένη από λίθινους όγκους πόλη.

Ή  πλατεία των'Υψηλών άλωνίων βασιλεύει, είναι ή επικρατέστερη άπ’ όλες...
Πανέμορφη, άνθοστόλιστη, γοητεύει, συναρπάζει, σκλαβώνει. Περήφανη Κίρκη 

δεσπόζει τής πόλεως, πού γονατιστή άπλώνεται στα πόδια της, σαν νά προσκυνάη 
τό Χάλκινο άνδριάντα τοϋ Γερμανού καί τή μαρμάρινη προτομή του Παλαμα, πού 
’Αθάνατοι στούς αιώνες ύψώνονται εδώ πάνω...

Σάν βρεθής σ’ αύτό τό υπέροχο περιβάλλον νοιώθεις ότι πέθανες καί βρίσκεσαι, 
πλέον στον παράδεισο!

’Εδώ ύψώνεται τό κτίριο τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών. Σ’ αυτό- 
τό μαγευτικό τοπίο είναι καί ή ’Αστυνομική Λέσχη.

"Ας ευχηθούμε, καλή όρεξη, στούς συναδέλφους, πού γευματίζουν στή*λέσχη 
καί άς προχωρήσουμε.

"Ας ρίξουμε μιά ματιά στά έργοστάσια. 'Η βιομηχανία καί τό λιμάνι είναι οί 
δυο τροχοί, πού φέρνουν τήν πόλη στον πολιτισμό καί στήν πρόοδο.

Τά εργοστάσια δίδουν τή χαρά τής δουλειάς στο λαό. Δίδουν ψωμί τίμιο, γιατί, 
άγοράζεται άπό τίμιο ιδρώτα καί μόχθο...

'Η περίφημη Χαρτοποιία Λαδοπούλου, κρατάει τά σκήπτρα σ’ ολόκληρη την 
Βαλκανική.

Τό νέο καί παληό εργοστάσιο τής Πατραϊκής.
Ή  υφαντουργία Μαραγκοπούλου. 'Η κοσμοξακουσμένη Ποτοποιία «Κλάους». 

Τό ήλεκτρικόν εργοστάσιο «Γλαύκος», όπου τό ταπεινό νεράκι γίνεται φωτεινή ευλο
γία, πολιτισμός.

'Υπάρχουν κι’ άλλα εργοστάσια καί έργαστήρια, όπου σάν κυψέλες μαζεύονται 
οί άνθρώπινες μέλισσες σ’ αύτά. ’Εδώ άντηχεΐ τό αιώνιο τραγούδι τής ζωής. Το τρα- 
τραγούδι τής δουλειάς...

Καί τώρα φίλοι μου ας θαυμάσουμε τις εκκλησίες. 'Η Πάτρα είναι γεμάτη. 
Περηφανεύεται γ ι’ αύτό.

Στο άπλό καί ήρεμο περιβάλλον τους, ή ψυχή προσεγγίζει τό δημιουργό, έξα- 
γνίζεται.

Σμιλεύεται ό τραχύς χαραχτήρας, συγκινεΐται ή πέτρινη καρδιά.
Σ’ αυτή τή πόλη άφησε τήν τελειταία του πνοή, έπάνω στον «χιαστή» σταυ

ρόν ό ’Απόστολος Άνδρέας.
Τ’ άγιο αίμα του πότισε τό ξερό χώμα τών ειδώλων καί τδκανε άπαλό χρι

στιανικό...
Ή  σκιά τού 'Αγίου πλανάται άφθαρτος καί άκατάλυτος πάνω άπό τήν πόλη 

καί προστατεύει, βοηθεΐ.
Εύγνώμονες οί Πατρινοί οικοδομούν περικαλλή ναόν, ό όποιος, δταν περατωθή 

θά άποτελέση σέμνωμα τής πόλεως καί ’Αγλάισμα τής Χριστιανοσύνης.
'Η Παντάνασσα μέ τις ύπέροχες αγιογραφίες της. 'Ο "Αγιος Διονύσιος, ό Παν- 

τοκράτωρ, ή Εύαγγελίστρια, πού είναι καί Μητρόπολη τής πόλεως, ύψώνονται αιώνια, 
σύμβολα τού Ναζωραίου κατά τής ’Απιστίας.
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’Ανατολικά της πόλεως, ανεβαίνοντας 200 περίπου σκαλοπάτια, συναντάμε 
το παληό Βενετσιάνικο κάστρο. Τό κορμί του έχει κυρτώσει άπό τοϋ χρόνου τό μα- 
-στίγωμα.

Υπόλειμμα μισητού κατακτητοϋ άγναντεύει την πορεία τής πόλεως στο κα- 
τρακύλισμα των αιώνων! Την καμαρώνει... Αυτό γέρασε... ’Έγινε έρείπιο.

'Η πόλις όμως είναι πάντα νέα... Θαρρείς άγέραστη... ’Εξελίσσεται... προο
δεύει... Δεν γερνάει...

Νομίζεις πώς άνεκάλυψε τό μυστικό τής ’Αθανασίας, πού όποιος τδχει ζή 
αιώνια!...

Καί στ’ άλήθεια τδχει βρή_
Είναι, τό γλυκό τραγούδι τοϋ μόχθου, τής βιοπάλης, τό μυστικό τής ’Αθα

νασίας...
Καί τ ’ άχνάρια τής πορείας τής Πάτρας στους αιώνες άντηχοϋν άπό τό ρυ

θμικό κτύπημα τής σκαπάνης... Είναι ποτισμένα άπό άρμυρό ιδρώτα!
Τό κάστρο...'Η πόλις...
’Αγκαλιά προχωρούν στη λεωφόρο τοϋ χρόνου... 'Η πόλις στη ζωή. Τό κά

στρο στο θάνατο!
Κάποτε ήταν σιδερόφρακτος ιππότης. Ρωμαλέος.
Τώρα άνύμπορο γεροντάκι!... πού μοιρολογάει τήν μοϊρά του...
Τις σκοτεινές νύκτες, όταν τ ’ αγκομαχητό τής πόλεως σταματάει!., άκούγεται 

έδώ πάντα θρήνος !...μουρμουριτό...
Πόλις καί κάστρο συζητούν...
Λένε γιά τά περασμένα. Γι’ αυτά πού δέν θά ξανάρθουν. Γι’ αύτά πού έγιναν 

παρελθόν...
Γ ι’ αύτά πού ό παγερός τάφος τοϋ χρόνου τά σκέπασε, γιά νά τ ’ άναστήση 

ή νοσταλγία...
Τότε μέσα άπό τοϋ χρόνου τό άπέραντο νεκροταφείο, ξεπροβάλλουν μορφές, 

άνασταίνονται γεγονότα, μεγαλεία...
’Ελάτε, άς άφήσουμε τον τόπο αύτό... "Ας βαδίσουμε γιά τό δασάκι... Έδώ ζή 

τό παρελθόν. Στο δάσος τό παρόν...
'Η θέα άπό τό κομμάτι αύτό είναι δνειρο, θαΰμα, μεγαλείο...
'Ολόκληρη ή πολιτεία, τά προάστεια, ή άπεραντοσύνη τής θάλασσας, ό Πα- 

τραϊκός κάμπος, απέναντι ή Ρούμελη, συνθέτουν ένα πανέμορφο έγχρωμο φίλμ... 
τριών διαστάσεων, πού προβάλλεται στην οθόνη τής φύσεως...

Τό άπολαμβάνεις δωρεάν χωρίς εισιτήριο... Τό μόνο τίμημα είναι ένας υπέ
ροχος ύμνος, πού άσυναίσθητα ύψώνεται άπό τά μύχια τής ψυχής, προς τό δημι
ουργό...

Θά ήταν παράλειψη αν δέν μνημονεύαμε τό ’Αρχαίο Ωδείο, πού ζή άθάνατο, 
κοντά στή Πλατεία 'Αγίου Γεωργίου...

'Η ύπαρξή του μαρτυράει τόν πολιτισμό πού άνθισε κάποτε έδώ...
Είναι ή άρχαία λάμψη πού άσβεστη φωτίζει τό σύγχρονο σκοτάδι...
Τό .πιο πολύτιμο δμως στολίδι, τό πιο λαμπερό είναι οί κάτοικοι.
Ευγενικοί, νομοταγείς, πολιτισμένοι, άγωνίζονται μ’ ένα πιστεύω, μ’ ένα 

σκοπό... Νά κάμουν τη πόλη εύτυχισμένη!..
Αυτή τή γοητευτική πολιτεία, αυτούς τούς εξαιρετικούς άνθρώπους, έχουμε 

τη τιμή ν’ άστυνομεύουμε εμείς, τά λιγοστά, άλλά εκλεκτά παιδιά τής ’Αστυνο
μίας μας...

"Αν καί ζοΰμε στήν ’Αστυνομική ’Επαρχία είμεθα ύπερήφανοι γ ι’ αύτό...
Δέν άλλάζουμε τή θέση μας μέ κανένα...
Άγωνιζόμεθα, ενωμένοι στά ιδανικά τοϋ Σώματος. Πιστοί στον δρκο πού 

•δώσαμε...
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Παρήλθεν ήδη, προ ολίγου, ολόκληρον έτος άφ’ ότου τεσσαράκοντα καί είς 
•συνάδελφοι άπεχαιρετήσαμεν την Σχολήν 'Υπαστυνόμων μετ’ εύδόκιμον δοκιμα
σίαν έν αύτή.

Έμαθητεύσαμεν τότε κατά τήν ΙΑ' ’Εκπαιδευτικήν Περίοδον έξελθόντες τήν 
9ην ’Ιουλίου 1956. Καί οχι μέ όλίγην συγκίνησιν πρέπει νά ένθυμήται κανείς τήν 
■ημέραν αύτήν, ή οποία κατέστη βεβαίως δι’ ήμας μία των έπισημοτέρων της ζωής 
μας. Κατ’ αύτήν κατεκτήσαμεν κατόπιν πολλών κόπων καί προσπαθειών τον επί
ζηλον βαθμόν άπό τον όποιον άρχίζει νέα περίοδος δι’ ήμας, δικαιώσαντες ούτως τον 
μόχθον καί τάς φροντίδας τών μετά τόσης στοργής περιβαλλόντων ήμας καί σπου- 
-δαίως καταπονηθέντων έν τή διδασκαλία Διοικητοΰ μας καί συνεργατών του, δι’ 
δπερ καί αΐσθανόμεθα τό χρέος νά έκφράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην μας προς αύτούς.

Είσελθόντες είς τήν Σχολήν εϊχομεν τάς άδυναμίας μας καί προ παντός τό 
φοβερόν ψυχικόν έλάττωμα τής έγωπαθείας καί έπάρσεως, λόγω τής νεότητάς μας. 
Μέσα όμως εις τήν Σχολήν έδιδάχθημεν καί άπό τά νέφη προσεγειώθημεν τόσον διά 

■τον έπιβαλλόμενον άνθρωπιστικόν τρόπον τής ζωής, ιδία έν σχέσει μέ τήν άτεγκτον 
έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος μας, ή όποια μετέχει εύθυνών τοιούτων ώστε νά καθί
σταται παρά τοΐς πολίταις πολλάκις οχι τόσον εύχάριστος, διότι αύτό σημαίνει έκτέ- 
λεσις καθήκοντος, όσον καί διά τήν πραγματικήν γνώσιν τοΰ έαυτοϋ μας.

Διότι, δεν άποκρύπτομεν, δτι πολλοί έξ ήμών έπιστεύομεν, ότι ήμεθα κάτοχοι 
πολλών γνώσεων καί ικανοτήτων τόσων μεγάλων, ώστε άπορούσαμεν πώς δεν εΐ- 
χομεν κληθή νά διοικήσωμεν τούλάχιστον Τμήματα αν οχι πάρα πάνω. Ποσάκις 
πάλιν δεν ειχομεν έπικρίνει σχέδια καί προγράμματα, τακτικήν καί μεθόδους, πρά
ξεις καί ένεργείας άνωτέρων μας, ευρισκόμενοι εις τήν άνεύθυνον βαθμίδα τοΰ άστυ- 
-φύλακος ή άρχιφύλακος;

Δεν ήμεθα λοιπόν σπουδαίοι τότε όσον ένομίζομεν. Εϊχομεν όμως κατά τήν

"Εστω καί χωρίς... έπίδομα υπερωριών, μοχθούμε γελαστοί καί χαρούμενοι...
Εϊμεθα οί ’Ακρίτες τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων καί σεμνυνόμεθα γ ι’ αύτό...
’Αλλά καί ή πόλις σεμνύνεται γιατί άστυνομεύεται άπό πολιτισμένους, εύγε- 

■νικούς, άλτρουϊστάς ύπαλλήλους.
Κάτοικοι καί άστυνομικοί σ’ αύτή τήν άρχοντικιά πολιτεία, πού μοσχοβο

λάει πολιτισμό, καθαριότητα, άρχοντιά, ενώνουν τις προσπάθειές τους, γιά ενα εύτυ- 
■χέστερο μέλλον.

Ή  άνεξάντλητη άγωνιστική διάθεση, ή φλογερή ένέργεια, είναι τά έφόδια.
’Ιδανικό ή εύτυχία τής πόλεως...
Μέσον ό διαρκής άγώνας... Σίγουρα θάρθη ή νίκη...
Δειλά άρχισε ή στήλη αύτή, άλλά θάρεψε λίγο... Είθε ν’ άκολουθήσουν καί άλλοι 

συνάδελφοι τό πρώτο της βήμα...
Καί τότε ή δειλία θά χαθή. Τό θάρρος θάρθη...
’Αλλά είπαμε δεν άντέχουμε σέ δυνατή κριτική... Νά κάνουμε μερικά βήματα 

-πρώτα... Μετά δεν μάς νοιάζει...
Τώρα κάναμε τό πρώτο βήμα... αύριο μεθαύριο τό δεύτερο... άλλά ώς τότε, 

<άντίο καλοί μου φίλοι...
Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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είσοδόν μας εις τήν Σχολήν τά άνάλογα ήθικά καί πνευματικά προσόντα τοϋ βαθμοί»· 
μας καί τάς άπαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν άπόκτησιν τών άνωτέρων γνώσεων 
των οποίων βεβαίως έως τότε έστερούμεθα καί τάς οποίας άπεκτήσαμεν διά της με
λέτης καί τής διδασκαλίας των σοφών καθηγητών μας.

Τοιουτοτρόπως σήμερον ούδείς άγνοεΐ τό υψηλόν νόημα τό όποιον περικλείει 
τό άρχαϊον βαθυστόχαστον γνωμικόν «γνώθι σαύτόν», τοϋ οποίου συνειδότες τήν 
άξίαν οί σοφοί πρόγονοί μας άνέγραψαν εις τήν προμετωπίδα τοϋ Μαντείου τών 
Δελφών.

Τά μαθήματα τής Σχολής έδωκαν πολλάκις άφορμήν νά ένδοσκοπήση έκα
στος τον εαυτόν του καί νά γνωρίση τάς πνευματικάς ικανότητας καί τά ήθικά προ
τερήματα, άλλά καί τά έλαττώματά του, ένί λόγω έκαστος ήμών προήλθεν εις 
αυτογνωσίαν.

Προς τοΰτο συνέβαλε δι’ ήμάς ή ομαδική ζωή, ως καί ή καθημερινή ομιλία μας 
έν τή εύρεία αυτής έννοια, όμοΰ μέ τήν ανταλλαγήν σκέψεων, δπερ προεκαλεϊτο άπό 
τήν προσπάθειαν τής πληρεστέρας καταρτίσεώς μας, καθώς καί ή έξωτερίκευσις τών 
συναισθημάτων τά όποια προύβάλλοντο εις τήν ψυχήν μας, οσάκις άνελογιζόμεθα 
τήν περαιτέρω σταδιοδρομίαν μας άπό τοϋ νέου βαθμοΰ προς τοϋ οποίου τήν κατά- 
κτησιν έβαίνομέν. -

Δεν αύταπατώμεθα δμως ώστε νά πιστεύωμεν δτι μόνοι είκή καί ώς έτυχε 
έφθάσαμεν εις τήν αύτογνωσίαν, διότι τό έργον τοΰτο ύπήρξεν άποτέλεσμα τοϋ 
είδικοΰ έν τή Σχολή μαθήματος τής ψυχαναλύσεως, τό όποιον διά πρώτην φοράν 
έδιδάσκετο έν τή Σχολή, μάλιστα δέ ύπ’ αύτοΰ προσωπικώς τοϋ Διοικητοΰ αυτής 
μετά τόσης σαφήνειας καί έρεύνης καί πειστικότητος, ώστε τό δύσκολον αυτό μά
θημα νά γίνεται λίαν έπαγωγόν καί εύχάριστον.

Ά λλ’ ή Σχολή δεν ώδήγησεν ήμάς μόνον εις τήν έρευναν καί γνώσιν τοϋ 
έαυτοΰ μας, τήν βασικήν προϋπόθεσιν εύδοκιμήσεως παντός άτόμου έν τή ζωή, 
ένεστάλαξεν εις τάς ψυχάς μας τήν εύγενή άμιλλαν καί τον πόθον τοϋ εΐδέναι έφ’ όλων 
τών θεμάτων τοϋ έπαγγέλματός μας. «Μελέτη τό παν» έτόνισεν εις τό έναρκτήριον 
μάθημα περί τών «Κοινωνικών Συστημάτων» ό σεβαστός Διευθυντής μας «μελέτη 
καί πάλιν μελέτη» καί τοΰτο, ώς έγώ τούλάχιστον έπείσθην, άπετέλεσε τό έμβλημα 
μέ τό όποιον έπίστευσα καί πιστεύω, δπως, άσφαλώς δλοι μας, δτι θ’ άνταποκρι- 
θώμεν εις τούς δύσκολους δρόμους τοϋ έπαγγέλματός, τό όποιον έξελέξαμεν, καθ’ δν 
τρόπον άντεπεκρίθημεν πλήρως εις τάς προσδοκίας τών καθηγητών μας, έπαληθεύ- 
οντες τό γνωμικόν τοϋ Ίσοκράτους διά μίαν είσέτι φοράν:

«"Ωσπερ τήν μέλιτταν όρώμεν έφ’ άπαντα μέν τά βλαστήματα καθιζάνουσαν 
άφ’ έκάστου δέ τά βέλτιστα λαμβάνουσαν. οΰτω δει καί τούς παιδείας όρεγομένους 
μηδενός μέν άπειρους έχειν, πανταχόθεν δέ τά χρήσιμα συλλέγειν».

Τοιαύτην έπιλογήν καί οι καθηγηταί μας έκαμαν τών ούσιαστικωτέρων δι
δαγμάτων έκαστος έκ τοϋ άπεράντου κλάδου τής έπιστήμης του μέ έπιμέλειαν με- 
λίσσης καί μεθοδικότητα, προσόντα τά όποια ή ευσυνειδησία καί ή διδακτική πείρα 
έδωκεν εις αύτούς, ώστε νά 
ματικών άξιών.

Έκτος δμως τών άνωτέρω ουσιωδών ώφελειών εις τήν ώραίαν κυψέλην τής 
Σχολής έδοκιμάσαμεν καί τόσας άλλας άλησμονήτους συγκινήσεις καί ψυχικάς άπο- 
λαύσεις. Ποιος συνάδελφος σήμερον, έπέτειον τής άποφοιτήσεώς μας, δέν συγκι- 
νεϊται άναμιμνησκόμενος τήν ώραίαν έκείνην περίοδον τής έκπαιδεύσεώς μας εις τήν 
Σχολήν; Εις τάς άναμνήσεις τάς οποίας είχομεν καί εις έκείνας αί όποΐαι θά προ
στεθούν είς τό μέλλον ή άνάμνησις τής φοιτήσεώς μας εις τόσον στοργικόν καί πολι- 
τισμένον περιβάλλον, θά λάμπη έν μέσω τών άλλων καί θ’ άποτελή τήν γλυκυτέραν

μεταδίδουν είς ήμάς καθ’ έκάστην τό νέκταρ τών πνευ-
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των άναμνήσεών μας. Είναι δέ εν στοιχείου, τό όποιον χαρίζει ευδαιμονίαν είς τον 
άνθρωπον ή καλή άνάμνησις.

Πολλάκις, άγαπητο'ι συνάδελφοι, θά νοσταλγήσωμεν τάς ημέρας, τάς οποίας 
έπεράσαμεν εις την Σχολήν δλοι μαζί, ωραίας καί άλησμονήτους, τάς διδακτικάς 
καί ψυχαγωγικάς έκδρομάς είς Θεσσαλονίκην, ’Έδεσσαν, Δελφούς, Μαραθώνα, 
’Επίδαυρον, Ρόδον κλπ. ώς καί άλλας έπισκέψεις, παρελάσεις καί έορτάς.

Ούτω δύναμαι κ.κ. συνάδελφοι να προσθέσω δτι είμαι σφοδρά συγκεκινη- 
μένος διατηρών τάς γλυκείας αύτάς άναμνήσεις, αί όποΐαι πολλάκις κατά τάς άνα- 
ποφεύκτους τρικυμίας της ζωής μέ παραμυθοϋν.

Καί οφείλω άπό τής σκοπιάς αυτής νά έκφράσω προς πάντας τάς θερμοτάτας 
εύχαριστίας μου, διότι μέ τόσην προθυμίαν ύπεδέχθητε τό πρώτον εκείνο φύλλον 
«Ή  Φωνή τοϋ Δοκίμου». Ούδ’ έφαντάσθην καν δτι μία δισέλιδος χειρόγραφος 
έφημεριδούλα περιοδική ήδύνατο νά έπιζήση καί ν’ άποβή ό καλός μας εδθυμος σύν
τροφος, συνδυάζων τό τερπνόν μετά τοϋ ωφελίμου.

Δεν είχα κανένα πρόγραμμα, μάλιστα ούτε καν σκεφθή νά κυκλοφορήσω ταύτην 
έν τή τάξει, άλλ’ ή υποδοχή τής οποίας έτυχεν αυτή, ή επιείκεια καί καλωσύνη σας 
ν ’ άκούετε διαφόρους σκέψεις καί παρατηρήσεις συναδέλφων άναφερομένας είς μίαν 
απλήν ομαδικήν ζωήν, μοΰ ένέπνευσαν τήν ιδέαν καί μοϋ έδωκαν τό θάρρος νά συνε
τίσω  τήν έκδοσιν καί δλοι πλέον γνωρίζετε τό περιεχόμενον τών σελίδων μας, τό 
όποιον μέ τόσην ευχάριστου αγωνίαν άνεμένατε είς έκαστον φύλλον νά λάβετε 
γνώσιν.

Τό εύγενέστερον καί ωραιότερου δμως δώρου τής Σχολής μας ήτο ό συναι
σθηματικός δεσμός μέ τον όποιον μας συνέδεσε.

Καί είναι άναμφισβήτητον δτι έν έκ τών σημαντικωτέρων έπιτευγμάτων 
παντός σχολείου, ίδια δέ τοϋ τύπου τής ίδικής μας Σχολής, δπου μέ κανόνα τήν 
κοινοβιακήν ζωήν σφυρηλατοΰνται όμοειδεΐς χαρακτήρες μέ τά αυτά, σχεδόν, φρο
νήματα, έκτος τών γνώσεων είναι ή δημιουργία φιλίας ή όποια διαρκεϊ καθ’ δλην 
τήν ζωήν είς οΐανδήποτε βαθμίδα τής ιεραρχίας καί αν ήθελε κατατάξει έκαστον
ή  τ ύ χ η .

Συνάδελφοι παλαιοτέρων ’Εκπαιδευτικών Περιόδων, ώς πληροφορούμεθα καί 
διαπιστοΰμεν καθημερινώς άνέπτυξαν μεταξύ των αισθήματα φιλαλληλίας καί άλ- 
ληλεγγύης είς πολύ μεγάλου βαθμόν, τά όποια διατηρούν καί σήμερον άκόμη καί 
πάντες τούς ζηλεύομεν μέ θαυμασμόν.

"Ας προσπαθήσωμεν λοιπόν καί ήμεϊς, έφ’ δσον καί αισθημάτων γενναίων δέν 
στερούμεθα καί άντιλήψεως περί τών άγαθών άποτελεσμάτων αύτής, τήν δημιουρ- 
γημένην μεταξύ ήμών φιλίαν νά διατηρήσωμεν καί βελτιώσωμεν συνεχώς διά νέων 
αισθημάτων, ώστε τό ’Αστυνομικόν Σώμα νά προβάλλη ήμάς ως παραδείγματα 
σύμπνοιας, καλής συνεργασίας, αγάπης, φιλίας καί αλληλεγγύης προς πάντας τούς 
συναδέλφους, προγενεστέρους καί μεταγενεστέρους, έπ’ άγαθώ ήμών τών ιδίων, 
τής πολιτείας καί τής κοινωνίας, τής οποίας έτάχθημεν σεμνοί καί άγαθοί ύπη- 
ρέται.

Σ . ΠΟΥΛΟΣ



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύπδ QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)·
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Καί ή δεσποινίς ’Αλίκη, συνεχίζοντας μέ όρεξη τις κοπιώδεις προσπάθειές: 
της, κλείνει τό φάκελλο, καί στρέφεται πάλι προς τον μικρό :

—«...Λοιπόν ; Τελείωσες την, οικογένεια ; 'Ωραία ! ! !  Ζωγράφισέ μου τώρα 
έναν άνθρωπο, έναν απλό άνθρωπο, σάν αυτούς πού βλέπεις γύρω σου. Ζωγράφισέ: 
μου κάποιον πού αγαπάς, ή καί δεν αγαπάς...κάποιον πού γνωρίζεις... ή έστω άγνω
στόν σου, όπως τον φαντάζεσαι...Διάλεξε τέλος πάντων έναν άνθρωπο πού προτιμάς, 
πραγματικό ή φανταστικό—δέν έχει σημασία...)».

Καί περίεργο ! ! !  Ό  Άλλέν Ρομπέρ, πού μπήκε στο Ντανφέρ άποφασισμένος: 
νά μην ύπακούση κανένα, υποτάσσεται τώρα μ’ ευχαρίστηση στην έπιθυμία της δε- 
σποινίδος ’Αλίκης...Ξαναπαίρνει λοιπόν στα χέρια του τα μολύβια κ ι’ άρχίζει ξαν 
τό σχεδίασμα...Τοϋ φαίνεται ότι κάνει κάτι άπλό...Νοιώθει μάλιστα καί μια ξεκο: 
ραση, σάν νά κοιμάται ή σάν νά παίζη... ι ί .

«...'Έναν άνθρωπάκο, θέλατε ; 'Ορίστε λοιπόν...» λέει σέ λίγο στην δεσποινίδα: 
’Αλίκη, πού στο μεταξύ είχε ξανανοίξει τό φάκελλο καί μελετούσε τά τελευταία, 
του έγγραφα...Στέκει τότε ό μικρός ’Αλλέν άπορη μένος... ΊΊ ευχαρίστηση πού είχε 
νοιώσει χάνεται... «Πάλι αύτός ό φάκελλος!!!...») συλλογίζεται μέ δυσφορία, καθώς; 
παρατηρεί τήν δεσποινίδα ’Αλίκη ψυχρά... Νομίζει ότι είναι θυμώμηνη μαζί του, 
άπ’ αυτά πού διαβάζει...Τό μαντεύει άπό τά χείλη της, πού κινούνται,χωρίς νά προ
φέρουν καμμιά λέξη, άπό τά μάτια της πού τρέχουν άχόρταγα πάνω στις γραμμές...

Σέ μιά στιγμή έκείνη τακτοποιεί καί πάλι τά έγγραφα, κλείνει οριστικά πιά 
τον φάκελλο καί πλησιάζει τον μικρό. Παίρνει τά σχέδιά του καί τά κρύβει..."Υστερα. 
τοΰ δίνει δίφορα βάρη καί τού λέει νά τά τοποθετήση κατά σειράν άπ’ τό μεγαλύτερο- 
έως τό μικρότερο...Στη συνέχεια τού δίνει νά μέτρηση χρήματα...Καί μετά νά 
άναφέρη μέ τή σειρά ένα-ένα τούς μήνες τού χρόνου... 'Ο Άλλέν Ρομπέρ σταματά 
στον ’Οκτώβριο...Δέν θυμάται μετά παρά μονάχα τον Δεκέμβριο...Κι’ όμως είναι 
βέβαιος ότι άνάμεσα στούς δυο αυτούς μήνες υπάρχει κι’ άλλος ένας.,.Μά δέν μπορεί 
νά τον θυμηθή, καί νευριάζει γ ι’ αυτό...

Τέλος τόν βάζει νά δίνη τον ορισμό διαφόρων άντικειμένων...
«...Τ ί είναι, λοιπόν ένα τραπέζι, Άλλέν ;...»
«...Τ ί είναι ένα αυτοκίνητο ;...»
«...Τ ί είναι...»
Καί τό παιδί συλλογίζεται πεισμωμένο : « ’Ίσως νά μέ περνάη γιά ήλίθιο..- 

ή μπορεί νάναι τρελλή.,.Δέν άποκλείεται...»
«...Καί ή πατρίδα ; Τί νομίζεις ότι είναι μιά πατρίδα ;...»
Σφίγγει τά χείλη του ό Άλλέν Ρομπέρ θυμωμένος... « ’Άλλο πάλι τούτο...» 

ψιθυρίζει άπό- μέσα του...
Τώρα τού διηγείται μιά ιστορία :
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«...'Ένα παιδί γυρίζει άπ’ τδ σχολείο του, κι’ ή μητέρα του τοϋ λέει :
«Μην άρχίσης άμέσως νά μελετάς τά μαθήματά σου, γιατί έχω νά σοϋ πώ. 

ένα νέο...» Τί θά τοϋ πη άρά γε ή μητέρα του ;...»
Ό  Άλλέν Ρομπέρ τήν περνάει γιά τρελλή και τήν κυττάζει σαστισμένος,, 

ψιθυρίζοντας :
«...Μά δεν μπορώ νά ξέρω...Δεν πάει τδ μυαλό μου...Πέστε το έσεΐς...»
« ...’Όχι» τδν διακόπτει έκείνη μαλακά «εσύ θέλω νά τδ βρής.,.Πές 5,τι νο

μίζεις, δ,τι φαντάζεσαι... Τί θά μπορούσε νά τοϋ πη ;...»
«..."Οτι...δτι πέθανε δ γυιός της...»
« ...Έ στω ...’Ά ς προχωρήσουμε τώρα...’Ακούσε...Θά σοϋ πώ μερικές φράσεις: 

μέσα στις όποιες υπάρχουν άνοησίες...Θέλω νά μοΰ πής λοιπδν ποιες είναι αυτές, 
οί άνοησίες...Κατάλαβες ;...Ωραία...’Ά ν πώ «έχω τρεις άδελφούς : τδν Λουδοβίκο, 
τδν Ροζέ κ ι’ έμένα», ποιά είναι ή άνοησία μέσα σ’ αύτή τήν φράση ;...»

«Έ σεΐς...» άπαντα άμέσως τδ παιδί καί συλλογίζεται : «μωρέ έτούτη ειναι. 
θεοπάλαβη ! ! ! »

« ..’Έστω...’Άκου τώρα...βλέπω νά μπαίνουν στδ σπίτι τοϋ γείτονά μου 
ένας γιατρός, ένας συμβολαιογράφος καί ένας παππάς. Τί πρόκειται νά κάνουν ;.,.»-

Ό  Άλλέν Ρομπέρ ζαρώνει τά φρύδια του καί άπαντα : «Μά.,.θά παίξουν· 
χαρτιά, νομίζω...»

Ή  δεσποινίς ’Αλίκη ξεκαρδίζεται στά γέλια...Γελφ πολύ...Κι’ ύστερα σηκώ
νεται, παίρνει άπδ τδ διπλανδ τραπέζι ένα σχέδιο λαβυρίνθου καί τδν ρωτά άν ήταν· 
στδ κέντρο, πώς θά μπορούσε νά βγη... Στδ μεταξύ ό Ρομπέρ σκέφτεται δτι δ μεγάλος 
λαβύρινθος ήταν αύτδ τδ σπίτι πού τδν ώδήγησαν, καί άπ’ αύτδ θάθελε νά μπο
ρούσε νά βγη.,.Τί διάβολο !!  !Αύτη ή μεγάλη παίζει μαζί του, ένα δλόκληρο τέταρτο... 

έν κουράστηκε άκόμα ;...Σίγουρα θάναι τρελλή...
Τώρα ή δεσποινίς ’Αλίκη άραδιάζει μπροστά του διάφορους κύβους, καί τδν- 

βάζει νά τούς συναρμολόγηση...
"Υστερα φυλλομετρά σχέδια άκατανόητα...Πρόσωπα χωρίς μύτες...εικόνες 

χωρίς έννοια καί χωρίς τάξη...όπως αυτήν πού παριστάνει μιά γυναίκα νά κλαίη 
στή βάση μιας σκάλλας.,.ή τήν άλλην μ’ ένα γέρο πού τραβά ένα αμάξι μέ τά χέρια, 
του...

"Ολα αύτά τοϋ ζητάει νά τά έξηγήση...
«"Ολα αύτά δέν είναι κανονικά...» συλλογίζεται τδ παιδί...Καί τδ χειρότερον 

είναι δτι σημειώνει δλες τις άνόητες άπαντήσεις του, καί τις τοποθετεί στδ τέλος, 
μέσα στδ φάκελλο... « Ά  ! Αύτδ δέν ύποφέρεται...» Σέ κάποια στιγμή έπί τέλους 
ή δεσποινίς ’Αλίκη σταματά τά παιχνίδια μαζί του, τοϋ χαϊδεύει τά μαλλιά καί τοϋ· 
λέει γλυκά :

« ...Ά ντε  τώρα, Άλλέν, στδ τμήμα σου... Κι’ αύριο νά ξανάρθης νά δής τδ 
γιατρό...Σύμφωνοι. ;...»

Κι’ δ μικρός Άλλέν Ρομπέρ φεύγοντας σιγομουρμουρίζει μονάχος του : 
«...Φτωχέ γιατρέ...Θά άνοιξης τά μάτια σου διάπλατα δταν αύριο βρής δλες αυτές 
τις άνοησίες μέσα στο φάκελλό μου.,.Τί θά κάνης δταν καταλάβης δτι άπόψε ή νο
σοκόμα σου τρελλάθηκε ; Μά...μά...μήπως κι’ έλόγου σου είσαι σάν κι’ αύτή 
Δέν άποκλείεται.,.Θά τδ δοΰμε αύτδ αύριο...»

*
*  *

*Η Επιτροπή συνεδρίαζεν ήδη περισσότερο άπό μιά ολόκληρη ώρα, άλλά ό· 
γιατρός Κλεράν δέν είχε βγάλει άκόμα λέξη άπδ τδ στόμα του. ’Έμοιαζε αύτή ή
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συνεδρίασις των «σοφών» μ’ ένα εντελώς ιδιότυπο παιχνίδι, σαν τό μπριτζ, στο 
όποιο κερδίζουν μονάχα όσοι περιμένουν πολλούς γύρους ποοτοΰ εκδηλωθούν. 'Όσα 
περισσότερα «άτοΰ» έχει κανείς στά χέρια του, τόσο περισσότερο πρέπει να λέη: 
«περνώ», καί νά μην εκδηλώνεται. Γι’ αυτόν άκριβώς τον λόγο οί Επιτροπές αρχί
ζουν, στην πραγματικότητα καί στήν ούσία, τουλάχιστον δυο ώρες μετά την έναρξη 
της Συνεδριάσεως.

Αυτό τό πρωί, μέσα σ’ ετούτο έδώ τό σοβαρό γραφείο, είκοσι πέντε άτομα 
έπαιζαν την παρτίδα ένός παιχνιδιού. Καί άπ’ αύτούς μερικοί δεν γνώριζαν καθόλου 
τό θέμα της συνεδριάσεως, ένώ οί περισσότεροι άγνοοΰσαν, εύτυχώς, τούς κανόνες 
τού γραφειοκρατικού αυτού παιχνιδιού.

Γύρω άπό τό μικρό αύτό νησάκι της πράσινης τσόχας, είχαν πάρει θέσεις 
αντιπρόσωποι τεσσάρων Υπουργείων, πολλών Νομαρχιών καί μισής δωδεκάδος 
'Ιδρυμάτων.

'Η λέξις «παιδιά» άνεφέρετο σέ πολλές φράσεις καί άπό πολλά, στόματα. 
’Αλλ’ οχι μέ τήν ίδια έννοια. Άλλοι μ’ αυτήν την λέξη έννοοΰσαν έγκληματίες... 
άλλοι σχολικώς καθυστερημένους... άλλοι άσθενικούς καί άρρώστους... κι’ άλλοι 
κατά φαντασίαν άσθενεϊς...

’Έτσι καί τά τέσσερα 'Υπουργεία, δηλαδή τής Δικαιοσύνης, τής Δημοσίας 
'Υγείας, τής ’Εθνικής Παιδείας καί τής ’Εργασίας, ήθελαν ν’ άναλάβουν καθένα 
χωριστά τά ζητήματα τών παιδιών... ’Αλλά έσκόνταυαν πάντοτε στις πιστώσεις...

Οί Πιστώσεις! ! ! . . .  Νά άκόμα άλλη μιά λέξις πού έπαναλαμβανόταν συχνά ! ! ! . . .  
Καί κάθε φορά πού άκουγόταν αυτή ή λέξις, έτέντωναν προσεκτικά τ ’ αύτιά τους οί 
ενδιαφερόμενοι Έλεγκταί Δαπανών καί οί άντιπρόσωποι τού 'Υπουργείου τών 
Οικονομικών.

Προς τό παρόν πάντως ή ’Επιτροπή άναθεωροΰσε τά Πρακτικά τής τελευ
ταίας Συνεδριάσεως.

'Ορισμένα μέλη τής ’Επιτροπής προσπαθούσαν άπεγνωσμένα νά έπιστήσουν 
τήν προσοχή τών συναδέλφων τους πάνω σέ μερικά ζητήματα πού πέρασαν άπαρα- 
τήρητα τήν περασμένη έβομάδα. Κι’ έκαναν μιά περίληψη τών προηγουμένων μέ 
τόσα περιττά λόγια, πού θύμιζαν τις επιφυλλίδες μερικών έφημερίδων πού περιέχουν 
μιά περίληψη τόσο μεγάλη όσο καί τό κείμενο πού άκολουθεΐ. "Ομοια κι’ άπαράλλαχτα 
κάνουν καί οί άμελεϊς μαθηταί πού εξετάζονται σ’ ένα μάθημα πού άγνοούν. Άναφέ- 
ρονται στά προηγούμενα (πού έπίσης άγνοούν) μέ πολλά καί περιττά λόγια, έξω 
άπό τήν ούσία τού θέματος.

’Έτσι γινόταν κάθε μέρα σ’ αύτήν τήν ’Επιτροπή. ’Αναθεωρούσε τά προη
γούμενα πρακτικά της. Καί κάθε φορά οί κερδισμένοι τής τελευταίας συνεδριάσεως 
έτρεμαν μήπως ή καινούργια συζήτησις διεφώτιζε τούς χαμένους πάνω στούς κα
νόνες τού παιχνιδιού. ’Αλλά, δέν βαρυέσθε! ! ! . . .  Ό  ταχυδακτυλουργός, ξαναρχί
ζοντας τά κόλπα του, δέν διαφωτίζει, αλλά ζαλίζει περισσότερο τούς θεατάς του.

Καί συνέβαινε καί τούτο άκόμα τό παράδοξο μέσα σ’ αύτήν τήν ’Επιτροπή· 
’Εκείνοι πού πραγματικά, καί μέ πάθος, άγαποΰσαν τά παιδιά καί πού είχαν κάθε 
δικαίωμα νά μιλήσουν, δέν άνοιγαν καθόλου τό στόμα τους. Σώπαιναν, κρατούσαν 
χαμηλωμένα τά μάτια, καί έδιναν τήν έντύπωση ότι κοιμούνται. Κι’ όμως είχαν τό 
λόγο τους. Έπερίμεναν τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά έπιτεθοΰν.

Καί γιά νά έπιτύχουν καλύτερα τό σκοπό τους, δέν ήταν συγκεντρωμένοι 
κοντά-κοντά, άλλά ήσαν διεσκορπισμένοι, γιά νά μήν φαίνωνται ότι σχηματίζουν 
μιά ομάδα, κ ι’ έτσι νά μπορούν νά προχωρούν μέ σειρά ένας-ένας καί νά συγκεντρώ
νουν καλύτερα τις βολές τους.

(Συνεχίζεται)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών: α) άπενεμήθη έπαινος καί 
υλική αμοιβή εις τούς κάτωθι αστυνομικούς ύπαλλήλους : 1 ) 'Υπαρχ/κα Λυμπερό-
πουλον Γεώργιον, 2) Άστ/κα Καραμπάγιαν Ίωάννην, 3) Άρχ/κα Καλογερόπουλον 
Γεώργιον, 4) ’Αστ/κα Ζέππον Δημήτριον, 5) Άστ/κα Φωτόπουλον Νικόλαον, 
6) Άστ/κα Άθανασούλιαν Δημ., διότι οί μέν δύο πρώτοι διατεταγμένοι εις νυκτε
ρινήν περιπολίαν καί έκτελοϋντες τήν ύπηρεσίαν των μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί 
προθυμίας έπέτυχον τήν σύλληψιν άτόμων ύπόπτως περιφερομένων, έκ δέ της εύ
στοχου ένεργείας τοΰ 'Υπαρχιφύλακος να κρατήση τούτους προς έξέτασιν, έπετεύχθη 
ή σύλληψις απάντων των μελών τής σπείρας κλοπής αύτοκινήτων, οί δέ λοιποί έργα- 
σθέντες μετά ζήλου καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, συνέτειναν 
τά μέγιστα εις τήν σύλληψιν καί τών υπολοίπων δραστών, ώς καί εις τήν άνεύρεσιν 
καί κατάσχεσιν τών κλαπέντων αντικειμένων καί πυροβόλων όπλων.

β) Άπενεμήθη έπαινος καί υλική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Καρα- 
θανάσην Χρήστον, διότι ούτος χειρισθείς έπιδεξίως τήν όλην άνάκρισιν, έπέτυχεν 
εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος τήν έξιχνίασιν τών υπό τών μελών τής 
σπείρας διαπραχθεισών κλοπών καί τήν κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων.

γ ) Άπενεμήθη έπαινος εις τούς : 1) Αστυνόμον Β' κ. Κωστόπουλον Πέτρον, 
2) Άρχ/κα Δολιανίτην Παναγιώτ. καί άστ/κας: Οικονόμου Δημ., Μελανίτην Νικόλ., 
Βουρναν Ίωάννην, Σέγκον Δημήτριον, Άνδριανόπουλον Παναγ., Τετραδάκον Κων/ 
νον, Κουκουλάκην Γεώργιον καί Σταθογιαννόπουλον Νικόλαον, διότι ό μέν πρώτος 
ώς Διοικητής τοΰ Ε' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, κατηύθυνε μεθοδικώς καί έπι
δεξίως τούς ύπ’ αύτον ύπαλλήλους, συντελέσας ουτω είς τήν έπιτυχή έκβασιν τής 
ύποθέσεως, οί δέ λοιποί έργασθέντες μετά ζήλου, συνέτειναν είς τήν άνακάλυψιν καί
σύλληψιν τών μελών τής σπείρας καί είς τήν κατάσχεσιν τών κλοπιμαίων.

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Συνεχίζοντας τις επιτυχίες της ή ραδιοφωνική εκπομπή τής Αστυνομίας 
Πόλεων, παρουσιάζει κάθε βδομάδα εκλεκτά μουσικολογοτεχνικά καί διδακτικά προ
γράμματα απαράμιλλης ομορφιάς, γιά τά όποια ή κριτική τοΰ κοινοΰ είναι ένθου-, 
σιώδης.

Δύο άκόμα πλούσια καί πανέμορφα προγράμματα πρόσθεσε στο ενεργητικό 
της ή εκπομπή τής Αστυνομίας Πόλεων, στο δεκαπενθήμερο πού πέρασε.

*
—Στό πρόγραμμα τής 10-7-57 μετεδόθη πλούσιο καί έξαιρετικά ένδιαφέρον / 

άστυνομικό ρεπορτάζ άπο τήν καθημερινή ζωή, μέ ειδήσεις γενικωτέρου κοινωνικού 
ένδιαφέροντος, άνάμεσα στις όποιες μετεδίδοντο καθοδηγητικές υποδείξεις προς 
τό κοινόν. Στήν εκπομπή αύτή, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ άπαλούς ρυθμούς καί στήν 
οποίαν έ'λαβαν μέρος οί άριστεϊς "Ελληνες καλ.λιτέχναι τοΰ τραγουδιού σέ διάφορα 
ελαφρά, δημοτικά καί λαϊκά τραγούδια, έ'λαβε επίσης μέρος ό δημοφιλής πρωτα
γωνιστής τοΰ Θεάτρου Κώστας Χατζηχρήστος, σ’ ενα σπαρταριστό ρόλο.

*
—Στό πρόγραμμα τής 17-7-57, πού άνοιξε μέ σκίτσα άπ’ τή φύση καί τή 

χριστιανική ζωή, μετεδόθησαν στιγμιότυπα τής ίδρύσεως καί τής δράσεως τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, στήν Πάτρα καί τήν Κέρκυρα. Μετεδόθησαν επίσης παληά, μον
τέρνα, δημοτικά καί ξένα Ελληνικά τραγούδια, καί χρησιμώτατες ύποδείξεις προς 
τό κοινόν.
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