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ΧΡΙ ΣΤΟΣ
Α ΝΕ Σ Τ Η
. . ."Υστερα άπό τήν προσμονή καί τήν ευλαβική γαλήνη τής Μεγάλης Έβδομάδος, υστέρα άπό τΙς κατανυκτικές ιερές ’Ακολουθίες πού έπλαισίωσαν τις τελευ
ταίες πονεμένες φάσεις του Θείου Δράματος, ύστερα άπό τις άξέχαστες στιγμές
της ταπεινής έκστάσεως, πού μαλάκωσαν τις άνθρώπινες καρδιές καί τις πλημμύ
ρισαν ευσέβεια, συγκίνηση καί φόβον Θεοϋ, ύστερα άπό τα Πάθη, τό Γολγοθά,
τή Σταύρωση, καί τήν Ταφή τοϋ Υίοΰ του Θεού, έφτασεν ή χαρμόσυνη ώρα τής
Χάριτος καί τής Θείας Νίκης... ΤΗρθαν τά εύλογημένα μεσάνυχτα τής Άναστάσεως, πού βρήκαν τό λαό συναγμένο στούς ναούς μέ τις άσπρες λαμπάδες στο χέρι
καί τήν άδολη πίστη στήν ψυχή να καρτερή τό έλπιδοφόρο μήνυμα... Τό μήνυμα
τής Ζωής πού ξεπετάχτηκεν άπ’ τον τάφο, τό μήνυμα τής γαλάζιας χαράς πού
γεννήθηκε μέσα στον πόνο, τής έλπίδος πού έφύτρωσε πάνω στα χαλάσματα μιας
άμαρτωλής καί ταραγμένης έποχής.
Κι’ δταν μέσα στής άνοιξιάτικης καί άστρόφεγγης νύχτας τήν άπέραντη
[ σιγαλιά άντήχησαν γιορτινά τά σήμαντρα των ναών, συνθέτοντας μιά μελλωδική
! κι’ επιβλητική συμφωνία ήχων καί φθόγγων, έξέσπασεν ή καταιγίδα τής χαράς
άσυγκράτητη γιά νά γκρεμίση τά είδωλα τοϋ ύλισμοΰ καί τής εθνοκτόνου άρνήσεως τά σύμβολα καί νά βροντοφωνήση προς κάθε κατεύθυνση τήν ιαχή τοϋ πλή
θους πού άντήχησε παντοδύναμη, αύθόρμητη, πανηγυρική :
ΧΡΙΣΤΟΣ

Α Ν Ε Σ Τ Η !!!

Καί τό γλυκόλαλο μήνυμα τής χαράς μεταδόθηκε άπό στόμα σέ στόμα, άπό
καρδιά σέ καρδιά, άπό σπίτι σέ σπίτι κι’ ώρμησε σάν άσταμάτητος χείμαρρος
μέσα στήν πλάση, γιά νά στειρέψη τό δάκρυ, γιά νά φέρη τό χαμόγελο, γιά νά χαιρετήση τήν Αιωνιότητα πού άρχισε ύστερα άπό τον τάφο. Τήν ίδια ώρα χιλιάδες
I κεράκια, σάν πολυάριθμες μικρούτσικες χάνδρες άπό ένα πελώριο περιδέραιο,
ί σκορπίστηκαν έδώ κι’ εκεί μέσα στούς δρόμους τής γής, γιά νά μεταφέρουν άσβε
στη τήν ολυμπιακή φλόγα τής πίστεως, διά μέσου των αιώνων.
Καί μέ τά άναστάσιμα αύτά κεράκια, πού τρεμόσβηναν άπ’ τό μυρωμένο
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άπριλιάτικο άεράκι, καί μέ των ναών τα σήμαντρα πού έγραφαν μέσα στις καρδιές
τήν ουράνια σερενάτα τής Πίστεως, καί μέ τήν ταπεινή εύλάβεια των απλών άνθρώπων καί τούς φιλοσοφικούς στοχασμούς τού 'Υμνωδοΰ, έφτειάχτηκε γέρο κι’ άσάλευτο ετούτο τό κάστρο, το άπόρθητο κάστρο τού Χριστιανισμού, πάνω άπο το
όποιο κυματίζει τού Κωνσταντίνου τό λάβαρο μέ τό Σταυρό : «Έ ν τούτω νίκα».
Ναί ! Ναί ! Μέσα στής ζωής τό γοργό κατρακύλησμα, όπου πάληοί κόσμοι
πεθαίνουνε καί νέοι γεννηοΰνται, ή Θρησκεία στέκει πάντα εκεί, στην ίδια θέση,
καταφύγιο καί σκέπη τού γένους τών άνθρώπων......
ΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΝΕΣΤΗ !!!

Κουρασμένος είναι ό άνθρωπος τής εποχής μας.... φυλακισμένος μέσα στον
υπέρλαμπρο υλικό πολιτισμό του πού τοΰφερε τήν άνεση, άλλα τον άπομάκρυνε
άπ’ τό Θεό καί Κύριό του....
'Ο άνθρωπος τής έποχής μας !...... 'Ένα άνόητο παιδί είναι πού θέλει νά
παίξη μέ τ ’ άστρα, πού φοβάται τό άγνωστο μέλλον, πού κυττάζει μέ δέος τον
διεθνή ορίζοντα πάνω στον όποιον μαζεύονται κάτι πελώρια πολεμικά σύννεφα....
"Ετσι, σ’ αότή τη θέση τον βρήκε ή φωτεινή ’Ανάσταση τού Σωτήρος....
νά παίζη καί νά φοβάται.... νά κτίζη καί νά γκρεμίζη...... Καί νά γέρνη...... Νά
γέρνη επικίνδυνα κάτω από τό βάρος τών δεινών τής ζωής.... Μά, σάν άκουσε τις
καμπάνες, σάν είδε τό θεό του ν’ άνασταίνεται θριαμβευτικά σπάζοντας τις άλυσίδες τού θανάτου, άναψε τό κεράκι τής καρδιάς του καί γονάτισε ευλαβικά μπρο
στά στον Κύριό του__ Κι’ άπόθεσε στά πόδια του τά παράπονα, τούς φόβους καί
τις ανησυχίες του......
Κι’ ύστερα μ’ άνάλαφρη ψυχή καί μ’ αισιόδοξη διάθεση έγύρισε στο σπίτι
του νά γιορτάση μαζί μέ τούς δικούς του, τήν άνάσταση τού Χριστού πού συμ
πίπτει μέ τήν άνάσταση τής φύσεως, μέ τών παληών τά κελαηδήσματα καί τών
λουλουδιών τά πολύχρωμα στολίδια......
Έ τσ ι, τό άλμπουμ τής Μεγάλης Έβδομάδος έκλεισε κι’ άνοιξαν οί καρδιές,
οί πόρτες τών σπιτιών, τό γλέντι, ό χορός...
Πάσχα στήν Ε λλάδα ...
’Αλήθεια ! Πόσο χαριτωμένη οψη παίρνει στον τόπο μας έτούτη ή λαμπρο
φόρα ήμέρα !...... ’Ενθουσιώδης, ρωμαντικός καί αύθόρμητος ό πανέμορφος λαός
μας, βάζει μέσα στις έορταστικές εκδηλώσεις του ένα κομμάτι άπ’ τήν καρδιά του...
Καί ξεφαντώνει μέ τά γραφικά ήθη καί έθιμά του, πού διατηρούνται—χρόνια καί
χρόνια τώρα—ιδίως στήν Ελληνική ύπαιθρο...
Τό αρνί στή σούβλα...... τά κόκκινα αύγά...... οί ευχές...... τό φιλί τής ’Αγά
πης......’Ώ ! πόσο ομορφες γίνονται οί σκηνές έτοΰτες κάθε χρόνο τήν ’Ανάσταση ! ! !
Πάσχα στήν Ε λλάδα ...
Καί πάλι έφέτος τό άναστάσιμο μήνυμα βρήκε τούς άνδρες τού ’Αστυνομι
κού Σώματος στή θέση πού τούς έταξεν ό λαός μας...... Στή σκοπιά, στήν περιπο
λία, σέ μέτρα τάξεως...... Έ ν υπηρεσία...... Γιά νά εξασφαλίσουν στούς συνανθρώ
πους τους ύλες έκεϊνες τις έννομες προϋποθέσεις μέσα στις όποιες τό πασχαλινό
πανηγύρι θά πάρη τή γνώριμη δημόσια ομορφιά του.... Κι’ δταν άπ’ τις έκκλησιές μέ άναμμένες τις λαμπάδες ξεκίνησαν τά πλήθη τών πιστών γιά τά σπίτια τους
άντάμωναν σέ κάθε τους βήμα έναν άστυφύλακα ήρεμο, σιωπηλό, γαληνημένο...
— «Χρόνια πολλά, κύριε πόλισμαν..... ».
— «Χρόνια πολλά άδέλφια......».
— «Χριστός άνέστη......
— « ’Αληθώς άνέστη......
...Τότε ή σκέψη τού άστυφύλακα τρεμόσβηνε σάν τά κεριά, ταξίδευε μαζί
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μέ τ ’ άπριλιάτικο αεράκι.... κι’ έρχονταν σ’ ένα χωριό.... ένα μικρούτσικο, φτω
χικό χωριουδάκι.... Και μέ τα μάτια της φαντασίας του έβλεπε μιά γρηούλα κοντά
στο τζάκι νά συλλογαται......
ΤΗταν ή μάννα του ! ! ! 'Η μάννα ένός άστυφύλακα ! ! ! Καί καρτερούσε
τό παιδί της μέ βουρκωμένα μάτια......
...Έ βλεπεν ό άστυφύλακας μέ νοσταλγία τό σπιτάκι του, τον άσπρομάλλη
πατέρα του, τ ’ άδέλφια
του, τούς γειτόνους, ολό
κληρο τό χωριό του...."Α κουγε την άναστάσιμη βουή
ν’ άναστατώνη τή σιγαλιά
του, έβλεπε τά φώτα των
κεριών νά κατηφοριάζουν
άπό τό λόγγο, άκουγε
τσάμικο καί κλαρίνο καί
φούσκωνε ή καρδιά του
άπό νοσταλγία.... "Ωσπου
στο τέλος δέν έβλεπε πιά...
Κάτι σαν δάκρυ έσκέπαζε
τά μάτια του.... Κι’ όταν
κάποιος περαστικός τον
χαιρετούσε έλεγε μέ δλη
του την καρδιά...
«Χρόνια Πολλά......
Σάν νάλεγε: «Χρόνια πολ
λά, μάννα.... Χρόνια πολλά
μικρό μου χωριουδάκι....
Χρόνια πολλά καλοί συν
άνθρωποί μου.... Νοιώστε
τη θυσία μου... Στέκω κον
τά σας... Είμαι δίπλα σας...
φρουρός άποφασιστικός τών
άγαθών σας......
Ν αί! Έ τσ ι πρέπει....
Μιά τέτοια δμορφη μέρα,
Αυτόν νά πρωτοθυμηθοΰμε.... Τον άστυφύλακα τού
δρόμου.... Ή μέρα τής
’Αγάπης είναι δική Του...
Την άγόρασε μέ τον ιδρώτα καί μέ την πίστη Του... "Ας τού ευχηθούμε μ’ δλη μας
την καρδιά τό φώς τής Άναστάσεως νά φωτίζη τή ζωή του καί νά τήν πλημμυρίζη χαρά, ευτυχία καί δικαίωση...
ΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΝΕΣΤΗ!!!

Τό περιοδικό αύτό, πού υπηρετεί τήν ’Αστυνομική ’Ιδέα μέ ευσυνειδησία
καί άγάπη, στέλνει σ’ δλους τούς άναγνώστες του τίς καλύτερες εύχές του, γιά
κάθε χαρά, ύγιεία, ευτυχία καί προκοπή......
Σ. Π.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙ

ΧΡΟΝΟΥ

— ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ —
'Υπό τοϋ εκτάκτου Καθηγητοϋ της Νευρο--------------------------------- λογίας καί Ψυχιατρικής έν τώ Πανεπιστημίω______________________
’Αθηνών κ. Κ · Δ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

'Ο άνθρωπος ζών την καθ’ ημέραν ζωήν δύο τινών έχει πάντοτε έπίγνωσιν,
τής άτομικής αύτοϋ ύποστάσεως (τοϋ έγώ αύτοΰ) και τοϋ έξω κόσμου. Τα δύο
ταΰτα ευρισκόμενα έν διαρκεΐ συναλλαγή καί άποτελοϋντα δύο πόλους, μεταξύ των
οποίων διακυμαίνεται ή ζωή τοϋ ανθρώπου, αισθάνεται ούτος ώς υπάρχοντα έν χώρω
καί χρόνω. Περί τοϋ χώρου δέν είναι ό λόγος έν τή μελέτη ταύτη.
'Ως προς τον χρόνον ό άνθρωπος έχει το αίσθημα, ότι παν ο,τι συμβαίνει έν
έαυτώ (έν τώ έγώ αύτοΰ), όσον καί έν τώ έξω κόσμω, τελείται έν χρόνω. Παν φαινόμενον καί μεταβολή έν τω έξω (φυσικώ) κόσμω έπίσης παν γεγονός έν αύτω (τω
άνθρώπ<ρ) είτε ψυχικόν, είτε σωματικόν είναι τοΰτο, δηλαδή πάσα κίνησις καί
πράξις αύτοΰ, πάσα σκέψις, έπιθυμία, άνάμνησις καί είτε άλλο, συμβαίνουν καί γίγνονται αισθητά έν χρόνω καί χρονική άλληλουχία.
'Ο χρόνος συνοδεύει τα πάντα καί συνυπάρχει μετ’ αύτών. 'Όλα έχουν τον
χρόνον έν έαυτοϊς. Δέν υπάρχει τίποτε, τό όποιον θά ήδύνατο ό άνθρωπος νά αίσθανθή καί νά φαντασθή έκτος χρόνου, ούδ’ αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν αύτοΰ. Τά
πάντα αισθάνεται ό άνθρωπος έν χρόν<ρ, μή έξαιρουμένου ούδέ τοΰ ίδιου έαυτοΰ, τοΰ
ίδιου έγώ. Ού μόνον δέ πραγματικά γεγονότα, άλλά καί φανταστικά αισθάνεται
(ό άνθρωπος) έν χρόνω. Είναι δέ δυνατόν γεγονός τι συμβάν έν τω παρελθόντι νά
αισθάνεται αυτό έν τω παρόντι ή έν τω μέλλοντι χρόνω. Κατά ταΰτα έν τω χρόνω
γεννώνται, γίγνονται καί ύπάρχουσι τά πάντα καί μετ’ αύτών ήμεϊς αύτοί.
’Εκτός όμως τοΰ αισθήματος, οτι τά πάντα τελοΰνται έν χρόνω καί χρονική
άλληλουχία, ό άνθρωπος έκ παραλλήλου αισθάνεται ιδιαιτέρως καί καθ’ έαυτόν
αυτόν τοΰτον τον χρόνον, αισθάνεται δηλαδή τήν ροήν τοΰ χρόνου κατ’ ιδίαν.
Έ ν άλλοις λόγοις αισθάνεται συνεχή ροήν τοΰ χρόνου άνευ κενών καί ορίων.
'Ο χρόνος έχει συνεχή διάρκειαν. Κατ’ ούσίαν έκεϊνο, όπερ διαρκεΐ είναι τό περιεχόμενον τοΰ χρόνου, δηλαδή τά γεγονότα. Οΰτω τον χρόνον αίσθανόμεθα ούχί ώς
κενόν τι. Πάντοτε υπάρχει κάτι, όπερ γίγνεται έν χρόνω, μάλιστα δέ καί αύταί αί
ψυχικαί ήμών λειτουργίαι.
Έ ν τώ χρόνω ή λεγομένη «στιγμή» άποτελεΐ χρόνον μέ διάρκειαν καί είναι
σημαντικής ψυχολογικής σημασίας.
'Η ζωή ήμών είναι πλήρης στιγμών. Έ ν τή ροή τοΰ χρόνου αί στιγμαί καί
τά έπί μέρους σημεία είναι αμετάθετα, π.χ. τό χρονικόν σημείον τής γεννήσεως
ήμών, τοΰ θανάτου, συμβάντος τινός. 'Η ταύτοχρονία καί ή χρονική άλληλουχία
είναι αί διαστάσεις τοΰ χρόνου.
Τό έγώ ήμών είναι έκεϊνο, όπερ αισθάνεται τον χρόνον, είναι ή πηγή ροής
τοΰ χρόνου. 'Υπάρχει όμως καί τοΰτο έν χρόνω, διατηροΰν όμως έν ταύτώ θέσιν
έκτος τής ροής τοΰ χρόνου, ΐνα δύναται ώς άκινητοΰν σημείον νά αισθάνεται τήν
ροήν τοΰ χρόνου. 'Η τοιαύτη διαπίστωσις είναι ψυχολογική. "Αλλο είναι τό συνα
φές έρώτημα, εάν ύπάρχη τό έγώ έκτός χρόνου ύπό μεταφυσικήν έννοιαν. Τελικώς
ας λεχθή ότι τον χρόνον αίσθανόμεθα ούχί έν χώρ<ο, τον χώρον ούχί έν χρόνω.
Ούτως αίσθάνεσθαι τά τοΰ χρόνου είναι τι συμφυές προς τήν άνθρωπίνην
φύσιν, είναι τρόπος λειτουργίας τοΰ άνθρωπίνου όργανισμοΰ καθοριζόμενον ύπό τής
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ύφής καί κατασκευής αύτοϋ. Ψυχολογικώς αποτελεί τοΰτο τό αίσθημα του χρόνου
καί άλλως είπεΐν την συνείδησιν του χρόνου. 'Η συνείδησις τοϋ χρόνου συνεπάγε
ται ώς ιδιαιτέραν ψυχικήν λειτουργίαν τον προσανατολισμόν έν τώ χρόνω. Βάσει
τοϋ προσανατολισμού γνωρίζομεν εις ποιον χρονικόν σημεΐον, εις ποιαν χρονικήν
στιγμήν εόρισκόμεθα έκάστοτε καί ταύτην έχοντες ώς αφετηρίαν κατατάσσομεν τα
γεγονότα εις παρόν, παρελθόν καί μέλλον. 'Ο άνθρωπος ζών άδιαλείπτως έν
χρόνω εκτείνει τούτον προς τα όπίσω μέχρι σημείου, ώστε να μή φαντάζεται άρχήν
αύτοϋ, προς τα έμπρός ώστε να μή φαντάζεται τέλος αύτοϋ.
Τοϋ χρόνου διακρίνομεν τον ψυχολογικόν (ύποκειμενικόν) χρόνον καί τον
φυσικόν ή κοσμολογικόν (άντικειμενικόν) χρόνον.
1. Ό φ υ σ ι κ ό ς ( κ ο σ μ ο λ ο γ ι κ ό ς ) χ ρ ό ν ο ς είναι έκεϊνος, τόν
όποιον καθορίζομεν δι’ όροσήμων, βασιζόμενοι εις χρονικάς περιόδους φυσικώς
έπερχομένας. Τοιαΰται είναι ή ήμέρα καί ή νύξ, αί έποχαί τοϋ έτους, ή κίνησις
τοϋ ήλίου, της σελήνης, της γης, των άστρων. Τόν χρόνον τοΰτον μετροΰμεν δι’
οργάνων, π.χ. άστρονομικών οργάνων, ωρολογίων καί άλλων (1). 'Ο φυσικός
(κοσμολογικός) χρόνος είναι ό μετρούμενος χρόνος. Οδτος είναι συνεχής. Τό έν
τμήμα αύτοϋ δέν διαφέρει ποσοτικώς καί ποιοτικώς άλλου τίνος τμήματος. Είναι
ό χρόνος των θετικών έπιστημών, τής φυσικής, τής άστρονομίας, των μαθηματι
κών καί θεωρείται άπόλυτος καί άντικειμενικός. Έ ν τούτοις έχουν έγερθή άντιρρήσεις ώς προς τό απόλυτον αύτοϋ ύπό τής θεωρίας τής σχετικότητος άρνουμένης
τάς ίσοχρονίας καί ταυτοχρονίας.
2. Ό ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ό ς χ ρ ό ν ο ς είναι χρόνος υποκειμενικός, έχει άσυνεχή ροήν. 'Η κάθε στιγμή αύτοϋ είναι, ώς εύθύς θέλομεν ΐδει, διάφορος τής προηγουμένης. Διά τοΰτο λέγομεν δτι είναι άνομοιογενής καί άνομοιοειδής. Ούτος καλεί
ται επίσης διεσπασμένος χρόνος. Τα μέρη τοϋ χρόνου τούτου είναι ποσοτικώς
καί ποιοτικώς διάφορα άλλήλων. "Αν καί μετρούμενα ώς φυσικός χρόνος είναι ίσα,
είναΓέν τούτοις διαφόρου διάρκειας, τούτου έξαρτωμένου έκ τής έκάστοτε ψυχικής
καί σωματικής καταστάσεως τοϋ άνθρώπου. Οΰτω διά χρόνον διάρκειας π.χ. μιας
ώρας έχομεν τό αίσθημα, δτι είναι μικρός καί παρέρχεται ταχέως δταν είναι χρό
νος εύχαριστήσεως καί χαράς, άντιθέτως δτι είναι μάκρος καί δέν παρέρχεται
ταχέως δταν είναι χρόνος αναμονής έν άγωνία.
Σχετικώς γνωστόν τυγχάνει, δτι ό χρόνος παρέρχεται βραδέως καί πολλάκις
είναι άτελείωτος δταν εύρισκόμεθα έν ανία, καί θλίψει, δταν άγωνιώμεν διά κάτι.
’Αντιθέτως παρέρχεται ταχέως χωρίς νά τό άντιληφθώμεν δταν διασκεδάζωμεν ή
γενικώς διακείμεθα έν εύχαριστήσει. Έ ν καταστάσει νόσου ή δταν ύποφέρωμεν έκ
πόνου ή ώρα βραδύνει νά παρέλθη. Έ ν ένδιαφερούση έργασία ό χρόνος παρέρ
χεται ταχέως. Παράδειγμα έστω, δτι δταν ό ομιλητής διακόψη τήν ομιλίαν έπί
τινα δευτερόλεπτα ο'ι άκροαταί αισθάνονται ώς λίαν μακρόν τόν χρόνον τής σιω
πής. Τό αύτό παρατηροΰμεν καί κατά τόν χρόνον τής 1' σιγής. Κατά τήν νεαράν
ήλικίαν ό χρόνος γίγνεται αισθητός ώς βραδέως παρερχόμενος, κατά τό γήρας
ταχέως.
Έ κ τούτων προκύπτει, δτι ύπάρχει σχετικότης τής συνειδήσεως τοϋ χρόνου,
άναλόγως τής ψυχοσωματικής καταστάσεως τοϋ οργανισμού ήμών, τής έκάστοτε
ψυχικής διαθέσεως, τών φάσεων τής ήλικίας, καθ’ ας διαφέρει ή ψυχοσωματική
κατάστασις. Επομένως άναλόγως τής ψυχικής καί σωματικής καταστάσεως αίσθα1)
Τοϋ φυσικού χρόνου διακρίνομεν τόν ιστορικόν περιλαμβάνοντα 6.000 έτη περίπου
(ιστορία τής άνθρωπότητος), τόν προϊστορικόν περιλαμβάνοντα μερικάς έκατοντάδας χιλιάδων
(550.000), τόν γεωλογικόν μέ πολλά έκατομμύρια καί τόν κοσμικόν, 2στις είναι άπειρος. Έάν
τά 550.000 έτη άφ’ δτου ύπάρχει ό άνθρωπος ληφθώσιν είς έν εικοσιτετράωρον, τά 6.000 της
ιστορίας της άνθρωπότητος άντιστοιχοϋν πρός 16 πρώτα λεπτά.
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νόμεθα διαφόρως χρόνον της αυτής διάρκειας (*). Ουτω διάφορος είναι ό χρόννος της έλπίδος, της άγωνίας, της χαράς, τοϋ μίσους, της άναμονης, της λύπης.
Διά τοϋτο λέγομεν δτι τα μέν τμήματα τοϋ ψυχολογικού χρόνου είναι διάφορα
άλλήλων, των μέν διαρκούντων περισσότερον ή (όλιγώτερον) των δέ, αν καί ώς
φυσικός χρόνος είναι ΐσα, π.χ. μίαν ώραν μετρουμένην διά τοϋ ώρολογίου άλλοτε
αίσθανόμεθα ώς λίαν βραδέως παρερχομένην καί πολύ διαρκοϋσαν, άλλοτε ώς
ταχέως παρερχομένην.
"Αξιο μέν μνείας τυγχάνει, ότι τό μακρόν παρελθόν μακροχρονίου ζωής αισθά
νονται οΐ άνθρωποι ώς «νά ήτο χθές». ’Ακούει τις ηλικιωμένους ανθρώπους, λέγον
τας, ότι τά 70 π.χ. έ'τη τής ζωής των ήσαν «σάν χθές». Την ψυχιήν ταύτην κατάστασιν άναφερομένην εις την άνάμνησιν τοϋ παρωχημένου χρόνου διετύπωσεν
ό Βούδδας εΐπών : «Τό παν είναι άνευ διάρκειας». Ό δέ ποιητής Δροσίνης λέγει
σχετικώς εις στίχον του : «Ξημέρωνε όταν έ'φυγα καί τώρα έχει βραδυάσει».
«Στιγμή χρόνου πας έστιν ό βίος» Πλουτάρχου περί παίδων άγωγής. «Τά γάρ
χίλια καί τά μύρια, κατά Συμεωνίδην, έτη στιγμή τις έστιν αόριστος, μάλλον
δέ όριον βραχύτατον στιγμής» Πλούταρχος Παραμυθητικός προς Άπολλώνιον. 17.
’Αποχρώσεις ψυχολογικού χρόνου έν τη καθ’ ημέραν ζωή είναι πάμπολλαι,
ό δέ άνθρωπος έχει μεταξύ άλλων προβλημάτων τής ζωής του καί τό πρόβλημα
«πώς θά περάση τον καιρόν του», «πώς θά σκοτώση την ώραν του». Προς τοϋτο
εφευρίσκει ποικίλους τρόπους : παίζει χαρτιά, διαβάζει απλώς διά νά περάση ή
ώρα, καί έν γένει έφευρίσκει πολλούς τρόπους συνηθέστατα παιδαριώδεις διά
νά περάση τον καιρόν του. "Ανθρωποι χωρίς έσωτερικόν περιεχόμενον καί μή
δυνάμενοι νά άσχοληθώσι μέ τί σοβαρόν έχουν ώς έχθρόν τον χρόνον, τον όποιον
(έχθρόν) σκοτώνουν διά παντοίων τρόπων.
Ό ψυχολογικός χρόνος είναι ό χρόνος τής καθ’ ημέραν ζωής, ό χρόνος τοϋ
ποιήσαι τι. Έ ν αύτώ ρέει ή ζωή τοϋ άνθρώπου.
Έ κ τών ανωτέρω λεχθέντων διαπιστοΰται ή σχετικότης τοϋ ψυχολογικού
χρόνου. ’Επίσης οτι οΐ δύο χρόνοι, ό ψυχολογικός καί ό φυσικός - (κοσμολογικός)
δέν συμπίπτουν καί δέν συμβαδίζουν πάντοτε, ότι ύπάρχει δυσαρμονία μεταξύ
αυτών.
"Ηδη, ώς άνωτέρω έλέχθη, εις τό ίδιον άτομον διαφέρουν κατά τάς διαφό
ρους ηλικίας οί δύο χρόνοι, δοθέντος οτι τό αυτό χρονικόν διάστημα διαφόρως
αισθάνεται ό νέος ή ό ήλικιωμένος, καί δη βραδέως τό παιδί καί ό νέος (επομέ
νως μάκρος ό ψυχολογικός χρόνος), ταχέως ό ηλικιωμένος (βραχύς ό ψυχολογι
κός χρόνος) (2).
Ή μή σύμπτωσις καί συμβάδισις τών δύο χρόνων οφείλεται ώσαύτως εις τό
γεγονός, ότι ό άνθρωπος ώριμάζει ή γηράσκει εις διάφορον έκαστος φυσικόν χρό
νον, τούτέστιν ηλικίαν, ώστε μοιραίως δύναται νά προκύψη δυσαρμονία μεταξύ
τών δύο χρόνων. Υπάρχουν άνθρωποι, οΐ όποιοι αισθάνονται ώς νέοι καί είναι
ζωηροί εις ηλικίαν, καθ’ ήν άλλοι έχουν γηράσει καί άντιστρόφως. Εις τούς πρώ
τους ό ψυχολογικός χρόνος είναι πολύ βραχύς ώς προς τον φυσικόν, εις τούς δευ
τέρους άντιστρόφως. Ό φυσικός δηλαδή καί ό ψυχολογικός χρόνος δέν συμπίμπτουν
καί δέν συμβαδίζουν εις τάς έν λόγο) περιπτώσεις. Γνωστόν είναι τό φαινόμενον

4) Τά ζώα έχουν έπίσης τήν ικανότητα μετρήσεως τοϋ χρόνου. Πειράματα γενόμενα εις
μήρμυγκας καί μέλισσας άπέδειξαν, δτι είναι δυνατόν νά μεταβληθη είς τά έν λόγω ζώα ή έκτίμησις τοϋ χρόνου διά χορηγήσεως εις αυτά ώρισμένων ούσιών, π.χ. κινίνης, θυροξίνης.
2)
Σχετικώς πρός την ψυχολογίαν τοϋ χρόνου κατά τάς διαφόρους ήλικίας δέον νά λεχθή
δτι τό παιδί ζή μόνον έν τω παρόντι χρόνω, τό παιδί έχει μόνον παρόν. Ό ένήλικος θεωρεί τό
παρόν ώς ένδιάμεσον φάσιν μεταξύ παρελθόντος καί μέλλοντος. Ούσιαστικώς δέν ζη έν τω παρόντι,
άλλά διά τό μέλλον. Ό γέρων ζη έν τώ παρελθόντι καί δή έν άναμνήσει. Τό μέλλον άπασχολεΐ
αύτόν μόνον διά της σκέψεως τοϋ θανάτου.

Περί χρόνου
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των νεαζόντων γερόντων καί γραιών. Οΰτοι αισθάνονται ώς νέοι, αισθάνονται ότι
δεν έχει περάσει ό χρόνος (1).
'Η μή ταύτισις καί σύμπτωσις των δύο χρόνων καταδεικνύεται καί πειρα
ματικούς. Δύο έρεθίσματα χρονικώς συμπίπτοντα (φυσικός χρόνος), δύνανται να
γίνουν ΰφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις αισθητά ώς άλληλοδιάδοχα. Παρά την διάκρισιν μεταξύ των δύο χρόνων, ούσιαστικώς ό χρόνος ώς περιεχόμενον συνειδήσεως είναι ομοιογενής, είναι ό αύτός, ό δέ φυσικός χρόνος έχει προϋπόθεσιν τον
ψυχολογικόν χρόνον καί βασίζεται επ’ αύτοϋ. 'Υπό ένίων γίγνεται λόγος καί
περί βιολογικού χρόνου. 'Ο τελευταίος ούτος δύναται νά ταυτισθή προς τόν ψοχυλογικόν χρόνον.
** *
Έ φ ’ όσον ό άνθρωπος έχει ώς ιδιότητα νά αισθάνεται τόν χρόνον, γεννάται
τό ερώτημα, βάσει ποιας λειτουργίας καί ποιου οργάνου τού σώματος αυτού
δημιουργεΐται τό αίσθημα (ή συνείδησις) τού χρόνου. 'Ως φαίνεται πολλοί ψυχι
κοί καί σωματικοί παράγοντες συντελούν αίτιολογικώς εις τήν γένεσιν τού αισθή
ματος τού χρόνου. Έ ν πρώτοις, έχομεν ώς γενεσιουργόν παράγοντα τό γεγονός,
ότι έν τή συνειδήσει τό έν ψυχικόν στοιχείου άκολουθεΐ τό έτερον (ό Jam es όμιλεΐ περί ρεύματος της συνειδήσεως, περί της ροής αυτής). 'Η συνεχής αΰτη εναλ
λαγή τού ψυχικού περιεχομένου τής συνειδήσεως δημιουργεί τό αίσθημα τής χρο
νικής άλληλουχίας.
’Έχομεν επίσης τάς άδιαλείπτους φυσιολογικάς καί βιολογικάς μεταβολάς
(ρυθμικάς καί μή) τού σώματος ήμών, αίτινες άποτελοΰσι συνεχή έναλλαγήν καί
άλληλουχίαν σωματικών γεγονότων. Ταΰτα ώς φαίνεται συνδημιουργοΰν τό αίσθημα
χρονικής άλληλουχίας.
'Η άλληλουχία δηλαδή τόσον τών ψυχικών, όσον καί τών σωματικών έναλλαγών δημιουργεί αίσθημα χρόνου. Αυτή κατ’ ούσίαν γίγνεται έν χρόνω, συνυπάρ
χει μετ’ αύτοΰ (2). Έ ν συνεχεία προϋπόθεσις γενέσεως τού χρόνου είναι ή μνήμη
μέ τήν σαφεστέραν ή μή άνάμνησιν τών παρελθόντων γεγονότων, εκ τών οποίων
τά πλέον πρόσφατα είναι έναργέστερα καί σαφέστερα έν τή μνήμη, τά άπώτερα
όλιγώτερον έναργή καί σαφή. Έ ν τώ μνημονικώ ΰλικώ συνυπάρχουν άρχαίότερα καί νεώτερα στοιχεία, τά μέν όντα ώχρά καί ούχί έναργή, τά δέ ζωηρά και
έναργή. 'Υπάρχει δηλαδή διαβάθμισις ένεργείας τών λεγομένων μνημονικών εικό
νων, ούτως ώστε δημιουργεΐται έν τή μνήμη όρόσημον τού έγγυτέρου καί άπωτέρου καί έντόπισις τών μνημονικών εικόνων έν χρόνω. Αί μνημονικαί εικόνες
έχουν σύν τοΐς άλλοις καί τήν ιδιότητα τής χρονικής έντοπίσεως.
’Άλλη προϋπόθεσις γενέσεως καί έκτιμήσεως χρόνου είναι αί κατ’ αίσθησιν
έντυπώσεις καί άντιλήψεις (3). Αί κατ’ αίσθησιν αντιλήψεις έχουν κυρίως σημα
σίαν διά τόν άμεσον χρόνον τού παρόντος. Συνδημιουργοΰν τό αίσθημα τού χρό
νου διά τής διάρκειας αύτών καί τής έναλλαγής αυτών. Έ κ τής διάρκειας τών
άντιλήψεων έξαρτάται ή διάρκεια τού αισθήματος τού χρόνου. Διά τούτο έχει
λεχθή, ότι θά ήτο άλλο ή θά ήλλασε τό αίσθημα τού χρόνου, έάν ήτο άλλος ή ήλλασεν ό τρόπος λειτουργίας καί διάρκειας τών κατ’ αίσθησιν έντυπώσεων. Τούτο
δύναται νά άποδειχθή πειραματικώς.
Κατά τήν βραδεΐαν προβολήν κινηματογραφικών εικόνων ή κατ’ αύτήν βρα1) Υπάρχουν άτομα έκ ψυχολογικής κατασκευής αισθανόμενα ώς ταχέως ρέοντα τόν
χρόνον (ταχύχρονα), άλλα βραδέως (βραδύχρονα).
2) Περιέργως δέ ένώ μεταβαλλόμεθα συνεχώς, έχομεν τό αίσθημα τοϋ άμεταβλήτου καί
τής ταυτότητος τοϋ άτόμου ήμών έν τώ χρόνιρ. (Αίσθημα ταυτότητος τοϋ έγώ έν χρόνω).
3) Α ί μνημονικαί εικόνες είναι, ώς γνωστόν, τά υπόλοιπα τών έντυπώσεων καί αντιλή
ψεων, τά λεγάμενα έγγράματα ή έγκεφαλικά ίχνη τών κατ’ αίσθησιν έντυπώσεων.
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δεΐα άντίληψις των γεγονότων δημιουργεί αίσθημα περισσοτέρας διαρκείας χρό
νου. Τό άντίστροφον συμβαίνει κατά την ταχεΐαν προβολήν. Ή έξάρτησις τοϋ
χρόνου έκ των έντυπώσεων καί των άντιλήψεων καταφαίνεται έκ τοϋ ότι δεν έχομεν αίσθημα χρόνου, όταν δεν υπάρχουν αντιλήψεις, π.χ. κατά την άπώλειαν της
συνειδήσεως (λιποθυμίαν), τον ύπνον καί θόλωσιν της συνειδήσεως λόγω τραύ
ματος τοϋ εγκεφάλου ή λόγω νόσου. (*)
'Η έπανάληψις των συναισθημάτων, τά όποια συνοδεύουν τά αισθήματα
(όράσεως, γεύσεως, άφής, πείνης, δίψης), συντελεί έπίσης εις την δημιουργίαν
τοϋ αισθήματος τοϋ χρόνου, έπίσης ή έντασις καί χαλάρωσις αύτών.
Τό δργανον της άκοής συμβάλλει εις τήν γένεσιν χρόνου. Τοΰτο γίγνεται βάσει της έπαναλήψεως των άκουστικών ερεθισμάτων, π. χ. ρυθμικής ή μή
έπαναλήψεως των διά των κινήσεων τοϋ ίδιου σώματος παραγομένων άκουστι
κών ερεθισμάτων. Ουτω διά της ρυθμικής έπαναλήψεως, π. χ. τοϋ κρότου των
βημάτων δημιουργεΐται αίσθημα χρονικής έπαναλήψεως καί άλληλουχίας. (2)
Περαιτέρω ό χρόνος έξαρταται έκ τής βουλήσεως υπό τήν έννοιαν, δτιή
δρώσα βούλησις παρουσιάζει άλληλοδιαδόχως Ιντασιν, χάλασιν, δράσιν καί άντικειμενικοποίησιν. Ή προσοχή συμμετέχει ωσαύτως εις τό ούτως ή άλλως αίσθάνεσθαι τον χρόνον. Ή στροφή τής προσοχής προς χρόνον κενόν καί μονότονον
δημιουργεί αίσθημα βραδείας ροής τοϋ χρόνου, τήν άνίαν. "Αλλως έχουν τά πράγ
ματα όταν ή προσοχή στρέφεται μετ’ ένδιαφέροντος προς κάτι.
Κατά ταΰτα βλέπομεν, δτι ό χρόνος είναι δημιούργημα πολλών ψυχικών λει
τουργιών (συνειδήσεως, μνήμης, κατ’ αίσθησιν έντυπώσεων καί άντιλήψεων κ.ο.κ.)
ούχί δέ τής λειτουργίας ώρισμένου οργάνου, ως τοΰτο συμβαίνει διά τήν συνείδησιν τοϋ χώρου, ήτις έξαρταται έκ τοϋ λαβυρίνθου τοϋ έσω ώτός. ’Επειδή άπασαι
αί ψυχικαί λειτουργίαι έξαρτώνται καί έκτελοΰνται υπό τοϋ έγώ, ό χρόνος έξαρταται καί έκ τοϋ έγώ ως κεντρικής ψυχικής λειτουργίας. Τό έγώ αισθάνεται τον
χρόνον. Τοΰτο κρίνει, μετρά, κατατάσσει αύτόν εις παρελθόν, παρόν, μέλλον. (3)
Κατά τ ’ ανωτέρω περί τής γενέσεως τοϋ αισθήματος τοϋ χρόνου βλέπομεν,
δτι ό χρόνος συναρτάται προς τό γ ε γ ο ν ό ς τ ή ς δ ι α δ ο χ ή ς κ α ί ά λ λ η 
λ ο υ χ ί α ς καί τής διαρκείας τών ψυχικών λειτουργιών καί τοϋ ψυχικοΰ έν γένει
περιεχομένου τής συνειδήσεως. ’Εν τώ χρόνω έχομεν τήν έκφρασιν τής λειτουρ
γίας τής ψυχής ήμών. Ούτως ό χρόνος φαίνεται ώς κάτι priori προ τής πείρας
δεδομένον. Έ ν τούτοις βασίζεται εις τήν πείραν ύπό τήν έννοιαν, δτι έξαρταται
έκ τών ψυχικών λειτουργιών. Τοιουτοτρόπως ό χρόνος έχει άξίαν υποκειμενικήν
καί αντικειμενικήν.
'Ο χρόνος έχει καί τήν παθολογίαν αύτοΰ. Αυτή προκύπτει έκ τών κατά τάς
ψυχικάς καί σωματικάς παθήσεις συμβαινουσών διαταραχών τών ποικίλων ψυχι
κών λειτουργιών, αίτινες, ώς εΐδομεν, συντελούν εις τήν γένεσιν αύτοΰ.
Παθολογικήν άλλοίωσιν τοΰ χρόνου παρουσιάζουν οί έκ μελαγχολίας πάσχοντες, οί οποίοι αισθάνονται αύτόν λίαν βραδέως ρέοντα, άντιθέτως οί έκ μανιακής
διεγέρσεως άσθενείς αισθάνονται τοΰτον ταχέως παρερχόμενον, αί πάσχοντες έξ
αγχώδους μελαγχολίας διερωτώνται μετ’ άγωνίας πώς θά περάση ό χρόνος τής
1) Σχετικώς προς τό ζήτημα τοΰτο ϊχουσι μελετηθή τά πράγματα ύπό της πειραματικής
ψυχολογίας. Πρόκειται περί έρεύνης τών έρεθισμάτων τών αισθητηρίων όργάνων καί τοϋ ψυχο
λογικού άποτελέσματος τούτων. 'Η σχέσις αύτών έξαρταται έκ πολλών παραγόντων, τελικώς
δ’ έκ τοϋ τρόπου λειτουργίας τοΰ νευρικοΰ συστήματος.
2) Ό ρυθμός ώς βιολογικόν φαινόμενον (ρυθμική έπανάληψις τής άναπνοής, τών κτύπων
(παλμών) τής καρδίας, τοΰ ΰπνου, τής πείνης, τής δίψης (τών ένστικτων) συμμετέχει είς τήν
γένεσιν τοΰ αισθήματος τής χ ρ ο ν ι κ ή ς ά λ λ η λ ο υ χ ί α ς .
3) Ή καλλίστη έκτίμησις τοΰ χρόνου είναι ή τών 6'—8'. Όλιγώτερος χρόνος γίγνεται
αισθητός ώς μακρότερος, περισσότερος ώς μικρότερος.
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νέας ημέρας καί φρικιοΰν άναλογιζόμενοι ότι πρέπει να περάση καί άλλη μία ήμέρα.
'Ο χρόνος δι’ αυτούς είναι φρίκτόν τι.
Έ ν τη μελαγχολία ή βραδύτης ροής τοΰ χρόνου βαίνει παραλλήλους προς
τήν διαταραχήν τοΰ έμποδισμοΰ των ψυχικών λειτουργιών (βραδυψυχίαν). Α ντι
θέτους έν τη μανία ό χρόνος ρέει ταχέως έκ παραλλήλου προς τήν διαταραχήν
τής έπιταχύνσεως τών ψυχικών λειτουργιών. Διά τον μελαγχολικόν το μέλλον
παύει υφιστάμενον, επίσης το παρόν. Δι’ αύτό ύπάρχει μόνον παρελθόν. Παρά
τώ μανιακώ κυριαρχεί το μέλλον καί το παρόν. Τό παρελθόν δεν ύφίσταται. Παθο
λογικόν φαινόμενον τοΰ χρόνου είναι ή άνικανότης πάσχοντός τίνος νά έντοπίζη όρθώς τά γεγονότα έν τώ χρόνω. Δι’ ό κατατάσσει ταϋτα κατ’ έσφαλμένην
σειράν.
Διαταραχήν άποτελεΐ ή πλήρης κατάργησις της συνειδήσεως τοΰ χρόνου
καί τοΰ προσανατολισμού έν τώ χρόνω. Κατά τήν διαταραχήν ταύτην ό πάσχων
δέν γνωρίζει ποιαν χρονικήν περίοδον διατρέχομεν. Έ χων λησμονήσει παντελώς
τον χρόνον τοΰ παρελθόντος αισθάνεται τά παλαιά γεγονότα ως νέα, διότι λησμο
νεί εύθύς τά προ ολίγου ύπάρξαντα. Οΰτω ζή άνευ χρόνου.
Τ’ άνωτέρω συμβαίνουν εις παθήσεις, εις άς υπάρχει έξασθένησις ή άπό—
σβεσις της μνήμης, π.χ. τήν γεροντικήν άνοιαν, συνδρομήν Korsacow, τάς όργανικάς βλάβας τοΰ εγκεφάλου λόγω τραύματος, διασείσεως, δηλητηριάσεως.
Εις τήν ψυχικήν νόσον τής σχοζοφρενίας παρατηρεΐται παράδοξος άλλοίωσις τοΰ χρόνου ύπό τήν έννοιαν είτε τής καταργήσεως αύτοΰ (άνυπαρξία τοΰ χρό
νου καί κατ’ άκολουθίαν άνυπαρξία τοΰ άτόμου), είτε άναστροφής τοΰ παρελ
θόντος, τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος, είτε τής άτελευτήτου διαρκείας αύτοΰ.
Σχετικώς προς τό τελευταϊον τοΰτο άκούει τις τον πάσχοντα νά λέγη, δτι ζή έν
συνεχεία άπό 2000 ετών κ.τ.τ., αίσθημα αΐωνιότητος τοΰ χρόνου.
Εις περιπτώσεις τινάς περίοδός τις χρόνου εξαλείφεται, ώστε υπάρχει πλή
ρες κενόν χρόνου καί άναμνήσεως, π.χ. κατά τήν διάσεισιν τοΰ έγκεφάλου (άμνησία). Εις μέθην δι’ οπίου, χασίς, κοκαΐνης, μεσκαλίνης, λυσεργικοΰ οξέος άλλοιοΰται έντόνως τό αίσθημα τοΰ χρόνου, συνήθως ύπό τήν έννοιαν τής μακρας διαρκείας. ’Ολίγα λεπτά φαίνονται ώς ώραι καί ήμέραι. Κάτι άνάλογον συμβαίνει
καί κατά τό δνειρον, καθ’ ό έχομεν εις πολλάς περιπτώσεις τό αίσθημα, ότι επί
μακρόν χρόνον ώνειρεύθημεν, ενώ έν τη πραγματικότητι πρόκειται περί ολίγων
λεπτών ή δευτερολέπτων. (1)
'Όπου λόγω έντονων συγκινήσεων συμβαίνει διαταραχή τών εντυπώσεων
καί κατ’ άκολουθίαν τής μνήμης, έπίσης διαταράσσεται ό χρόνος. Κατά τήν έντο
νον θλίψιν καί άγωνίαν ό άνθρωπος χάνει τό αίσθημα τοΰ χρόνου διά^τό διάστημα
τής συναισθηματικής ταύτης καταστάσεως. Κατά τήν ψυχαναγκαστικήν νεύρωσιν
ό χρόνος καθίσταται μετά τής βασικής διαταραχής έμμονον παρόν.
Είς παθήσεις εις ας άλλοιοΰται τό έγώ ό χρόνος σταματά ή τό παρελθόν
1) Ή καθ’ δπνους έκτίμησις τοΰ χρόνου ποικίλλει άναλόγως της ψυχικής καί σωματι
κής καταστάσεως τοΰ κοιμωμένου. ’Άλλοτε υπάρχει αίσθημα χρόνου μακροτέρας έν σχέσει πρός
τόν φυσικόν χρόνον διαρκείας, άλλοτε μικροτέρας. Συναφές πρός την καθ’ δπνους συνείδησιν τοΰ
χρόνου είναι τό ούχί σπάνιον φαινόμενον, δπερ άποκαλεΐται «έγκεφαλικόν ώρολόγιον» καί τό
όποιον συνίσταται είς την κατόπιν συνειδητής προθέσεως αυτόματον άφύπνισιν καθ’ ώρισμένον
άκριβές χρονικόν σημειον. Τοΰτο σημαίνει χρονομέτρησιν άνευ συμμετοχής τής συνειδήσεως.
Τό φαινόμενον άν καί κοινώς έθεωρήθη ώς προκαλούμενον κατά υπερφυσικόν τρόπον κρίνεται ώς ψυχική λειτουργία ίδια τοΰ άνθρώπου (πρωτόγονος ζωική συνείδησις καί μέτρησις τοΰ
χρόνου ύπό τοΰ ασυνειδήτου) άνήκουσα εις τούς ψυχικούς αύτοματισμούς, οίτινες, ώς γνωστόν,
ένεργοϋνται άνεξαρτήτως τής συνειδήσεως (άπόσχησις έκ τής συνειδήσεως) χωρίς δμως νά παύουν
νά είναι άποτέλεσμα ψυχικής καί νευρολογικής λειτουργίας καί δημιουργήματα ταύτης. Υ π ο τί
θεται, δτι ή πρωτόγονος αδτη λειτουργία τής συνειδήσεως καί μετρήσεως τοΰ χρόνου έκτελεϊται
ύπόντου διεγκεφάλου.
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αισθάνεται τις ώς παρόν ή τό παρόν ώς παρελθόν. Συναφές είναι τό φαινόμενον
τοϋ deja vu, deja enten du, deja vecu, καθ’ ό τό παρόν αισθάνεται τις ώς
παρελθόν, π.χ. έντύπωσίς τις τοϋ παρόντος διά πρώτην φοράν συμβαίνουσα γίνε
ται αισθητή ώς ύπάρξασα άλλοτε έν τώ παρελθόντι (επιληψία). Αί λόγω οργα
νικής έστιακής βλάβης τοϋ εγκεφάλου προκαλούμεναι διαταραχαί (κλινικαί εικό
νες) διακρίνονται, ώς γνωστόν, εις λόγω βλάβης τοϋ μετωπιαίου λοβοΰ, τοϋ ΐνιακοΰ λοβοΰ, τοϋ βρεγματικοΰ λοβοΰ, τοϋ διεγκεφάλου και εις άγνωσικάς. Έκάστη
τούτων παρουσιάζει ίδιον είδος διαταραχής τοϋ χρόνου. Κατά τάς διεγκεφαλικάς
διαταραχάς έμποδισμοΰ ή έξαπολύσεως των ψυχικών λειτουργιών συμβαδίζει
καί ή ροή τοϋ χρόνου ύπό τήν έννοιαν ταχείας ή βραδείας ροής αύτοΰ. Ούτως έχουσι
τά τής παθολογίας τοϋ χρόνου.
** *
'Ως προς τήν γένεσιν τοϋ χρόνου καθόλου ύπάρχει άφ’ ένός ή άποψις εμπει
ρικής γενέσεως αύτοΰ καί άφ’ έτέρου ή τής a priori υποκειμενικής ύπάρξεως.
Δηλαδή ή συνείδησις τοΰ χρόνου, είτε προϋπάρχει ώς πρωτογενής έμφυτος λει
τουργία, είτε ώς δευτερογενής επίκτητος, προκύπτουσα άπό άλλων ψυχικών λει
τουργιών καί τής πείρας. Τίθεται δέ έν συνεχεία τό ερώτημα έάν ό χρόνος είναι
υποκειμενικόν δημιούργημα τοΰ άνθρώπου ή άντικειμενική πραγματικότης. Κοι
νώς νομίζομεν, ότι ό χρόνος είναι άντικειμενική πραγματικότης έξω ημών ύπάρχουσα μετά τής λοιπής πραγματικότητος.
Περί τής ύποκειμενικότητος ή άντικειμενικότητος τοΰ χρόνου, έπίσης δέ τοΰ
τρόπου γενέσεως αύτοΰ διετύπωσαν τάς άπόψεις των οί φιλόσοφοι καί οΐ έπιστήμονες, δοθέντος δτι περί χρόνου άσχολοΰνται ή ψυχολογία, ή φιλοσοφία καί
αί θετικαί έπιστήμαι.
'Ο Πυθαγόρας θεωρεί τον χρόνον ώς «τήν σφαίραν τοΰ περιέχοντος». 'Ο
Πλάτων θεωρεί αύτόν ώς εικόνα καί άπομίμησιν τής αΐωνιότητος. «Χρόνος δ’ οδν
μετ’ ούρανοΰ γέγονεν, ίνα άμα γεννηθέντες άμα καί λυθώσιν αν ποτέ λύσις τις
αυτόν γίγνηται καί κατά τό παράδειγμα τής διαιωνίου φύσεως, ίν’ ώς ομοιότατος
αύτώ κατά δύναμιν ή» (Τίμαιος). Ό Ξενοκράτης θεωρεί τον χρόνον «μέτρον τών
γεννητών».
'Ο ’Αριστοτέλης λέγει, «ό χρόνος ού δοκεί συγκεΐσθαι έκ τών νΰν». Φυσικά
«φανερόν, οτι ούκ έστιν άνευ κινήσεως καί μεταβολής χρόνος». Φυσικά. «"Αμα
γάρ κινήσεως αΐσθανόμεθα καί χρόνον καί γάρ έάν ή σκότος καί μηδέν διά τοΰ
σώματος πάσχομεν, κίνησις δέ τις έν τή ψυχή έν ή». Φυσικά. «Καί τότε φαμέν
γεγονέναι χρόνον, όταν τοΰ προτέρου καί υστέρου έν τή κινήσει αϊσθησιν λάβωμεν». Φυσικά. «'Ο χρόνος κινήσεως καί ήρεμίας μέτρον». Φυσικά.
'Ο Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης διακρίνουν παρερχόμενον χρόνον καί αιώ
νιον χρόνον. 'Ο αιώνιος χρόνος είναι ό χρόνος τοΰ πάντοτε ύπάρχοντος, είναι τό
άίδιον παρόν μή ένέχον άρχήν, μέσον καί τέλος. Έ ν αύτώ δέν υπάρχει γίγνε
σθαι. Έ ν τώ παρερχομένω χρόνω υπάρχει τό γίγνεσθαι μετά τής αρχής καί τοΰ
τέλους καί τών μεταβολών έν αύτώ. Έ κ τοΰ πρώτου χρόνου λαμβάνει ύπόστασιν ό δεύτερος. 'Ο πρώτος είναι έξωκόσμιος (υπερκόσμιος), ό έτερος είναι ένδοκόσμιος. Ό αιώνιος χρόνος ταυτίζεται προς τήν αίωνίαν κίνησιν.
Οΐ Στωϊκοί έξεφράσθησαν υπέρ τής άντικειμενικότητος τοΰ χρόνου.
'Ο Πλατίνος έθεώρει τον χρόνον ώς υποκειμενικόν δημιούργημα. «Δ ει δέ ούκ
έξωθεν τής ψυχής λαμβάνει τον χρόνον ώσπερ ούδέ τον αιώνα έκεΐ έξω τοΰ δντος».
Έννεάδες III «ό χρόνος είναι ή ζωή τής ψυχής». Έννεάδες ΙΥ 4, 1, καί III 7, 13.
'Ο Sinoja ήτο υπέρ τής ύποκειμενικότητος τοΰ χρόνου. Έπίσης ό Lei
bniz, ό Kant ό Schopenhauer. 'Ο Kant θεωρεί τον χρόνον ώς a priori μορφήν
θεωρήσεως τής ψυχής, πλαίσιον δηλαδή έντός τοΰ οποίου τοποθετείται ή άντικειμενικότης.
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'Ο Bergson θεωρεί τήν διάρκειαν, τήν duree vecue, ώς γνώρισμα της ψυχής.
Πάντως παρά τήν ψυχολογικήν γένεσιν του χρόνου (διά τής άλληλουχίας τοϋ
περιεχομένου τής συνειδήσεως, διά τής συμμετοχής των κινήσεων τοϋ σώματος,
των καταστάσεων τής μυϊκής έντάσεως καί χαλάσεως, τοϋ ρυθμοϋ πολλών σωμα
τικών λειτουργιών), πολλοί επιστήμονες θεωροϋσι τον χρόνον ώς άντικειμενικώς
υπάρχοντα. Μεγάλη συζήτησις έδημιουργήθη έξ αιτίας τής θεωρίας τής σχετικότητος, έχούσης ώς εδλογον εφαρμογήν εις τον χρόνον. 'Η νεωτέρα φυσική δεν
παραδέχεται άντικειμενικόν χρόνον, θεωρεί τούτον ώς συνισταμένην koordinate
εις τό τετραδιάστατον συνεχές (χωρόχρονος) continium.
Ό χρόνος καθόλου είναι στοιχεΐον πολλών φιλοσοφικών συστημάτων καί άποτελεΐ όντολογικόν μεταφυσικόν πρόβλημα. ’Ιδίως είναι στοιχεΐον τής ύπαρξικής
φιλοσοφίας. Heidegger, Serte, Vo kelt. 'Υπαρξικάς άντιλήψεις διετύπωσαν ό
Leibniz καί ό Αύγουστΐνος λέγοντες, ότι ό χρόνος καθορίζει τήν όπαρξιν τοϋ άνθρώπου καί τον τρόπον ύπάρξεως αύτοΰ. 'Επομένως είναι προϋπόθεσις τοϋ είναι
αύτοΰ. «'Ο χρόνος είναι ή ζωή τής ψυχής», έλέχθη ύπό τοϋ Πλωτίνου.
Κατά τήν ύπαρξικήν φιλοσοφίαν τής καθ’ ημάς έποχής (Heidegger) ό
χρόνος είναι πραγματικότης έ'ξω καί τοϋ υποκειμένου καί τοϋ άντικειμένου. 'Ο
Heidegger σχετίζει στενώς τον χρόνον προς τό άνθρώπινον έγώ καί θεωρεί ότι
τό κύριον στοιχεΐον (ουσία) τής άνθρωπίνης ύποστάσεως είναι ό χρόνος καί ότι
ό άνθρωπος είναι ον άναπόσπαστον τοϋ χρόνου. Έ κ τοϋ χρόνου καί διά τοϋ χρό
νου καθορίζεται ή ανθρώπινη ίδιότης αΰτοϋ. Ή ύπαρξική φιλοσοφία έχει καθιε
ρώσει Iν ιδιαίτερον είδος χρόνου, τον ύπαρξικόν ή ιστορικόν χρόνον, όστις χαρα
κτηρίζει τον άνθρωπον. Έ ν τώ ύπαρξικώ χρόνω ό άνθρωπος δεν ζή μόνον έν έκάστη στιγμή τοϋ παρόντος χρόνου, άλλ’ έν έκάστη στιγμή τοϋ παρόντος συνενώνει
τό παρελθόν καί τό μέλλον.
Ζών δηλαδή στιγμήν τινα άναλογίζεται τό παρελθόν του καί φαντάζεται καί
τό μέλλον, όπερ προεικάζουν θέτει σκοπούς έν αυτώ. Οΰτω ζή έν ταύτώ τό παρελ
θόν, τό παρόν καί τό μέλλον (φυσικοΰ άμα καί ψυχολογικού χρόνου) καί έχει συνείδησιν καί ευθύνην αυτών.
Αυτόν τον χρόνον ολίγοι μόνον άνθρωποι δύνανται νά ζήσουν. Οί περισσό
τεροι ζοϋν τον μονόχρονον, τήν μονόχρονον ήδονήν (Χ) τοϋ ’Επικούρου, τήν παρού
σαν στιγμήν. Οί ολίγοι ζοϋν έν τή ιστορία των, δηλαδή ταυτοχρόνους καί εις τούς
τρεις χρόνους. 'Ο ’Αθανάσιος Διάκος εις τήν Γέφυραν τής ’Αλαμάνας ζή ιστορικόν
χρόνον, δηλαδή ολον τό παρελθόν τό ΐδικόν του καί τής πατρίδος του (έν τή μνήμη),
τό παρόν μέ τάς έπιταγάς τών στιγμών τοϋ παρόντος καί τό μέλλον έν φαντασία
καί σκέψει, δηλαδή τό μέλλον τής Ελλάδος, ένεργεΐ δέ έπί τή βάσει τών τριών
χρόνων καί ζή έν αύτοΐς.
Ό Χριστιανισμός έτόνισεν ιδιαιτέρως τον ύπαρξικόν τοΰτον χρόνον, άπαιτών
όπως ό άνθρωπος ζή ούχί έν τή στιγμή τοϋ παρόντος, άλλ’ έν αύτώ τούς υπολοί
πους δύο χρόνους, δηλαδή τάς έπιταγάς τοϋ παρελθόντος καί τοϋ μέλλοντος.
Είναι «ή ριπή τοϋ οφθαλμού» τοϋ ’Αποστόλου Παύλου. Τον ιστορικόν ύπαρξικόν
χρόνον, καθ’ δν δεν πρέπει νά χάνωμεν τήν ιστορικήν μνήμην, άλλά δι’ αύτής νά
διακρίνωμεν τό παρόν καί τό μέλλον, μόνον ό άνθρωπος καί δή ό άνώτερος άνθρω
πος ζή.
Έ φ ’ όσον τό αίσθημα τοϋ χρόνου έξαρτάται έκ τών ψυχικών γεγονότων καί
λειτουργιών καί, ώς εΐδομεν, είναι συνδεδεμένος άρρήκτως πρός τά ψυχικά γεγο1) Σχετικώς πρός τήν ήδονήν διαπιστοϋμεν ότι κατ’ αύτήν υπάρχει μόνον παρόν. Δέν
υπάρχει οΰτε παρελθόν, οϋτε μέλλον. Τό δέ παρόν είναι στιγμαΐον.
Ή διάρκεια τής ήδονής είναι βραχεία. Ή έπανάληψις αύτής δημιουργεί τήν παρατεταμένην ήδονήν. Τήν τοιαύτην ιδιότητα τής ήδονής διετύπωσεν ό ’Επίκουρος ώς έξής : «'Ο χρόνος
τούτων (τών ήδονών) ού πολύς, άλλ’ ώσπερ οί διάττοντες έξαψιν άμα καί σβέσιν έν τή σαρκι
λαμβάνουσι».
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Περί χρόνου : Κ. Κωνσταντινίδου

νότα έν ήμΐν, ούσιαστικώς ή έκάστοτε στιγμή, τό παρόν είναι ό χρόνος, διότι τό
κατά πάσαν στιγμήν τελούμενον ψυχικόν γεγονός (άντίληψις, συναίσθημα, σκέψις, πράξις) ενέχει τον χρόνον. Τοΰτο καταφαίνεται άπό σχετικά τινα παραδείγ
ματα. "Οταν π.χ. λέγωμεν δεν έχω καιρόν, τοΰτο σημαίνει ότι δεν δύναται αύτήν
τήν στιγμήν να μέ άπασχολήση ώρισμένον τι ψυχικόν γεγονός. "Οταν λέγωμεν
είναι γρήγορα άκόμη ή είναι άργά, τοΰτο σημαίνει ότι ή στιγμή τής πραγματοποιήσεως ψυχικοΰ τίνος γεγονότος δεν έπέστη ή παρήλθεν ήδη.
Επομένως ό χρόνος συνδεδεμένος προς τήν άνά πάσαν στιγμήν έκτέλεσιν
ψυχικής τίνος λειτουργίας, συνιστά τήν ΰπαρξιν και τό είναι τοΰ ανθρώπου. ’Αλλά
τό παρόν ούσιαστικώς δεν υπάρχει, έπειδή λόγω τής συνεχοΰς ροής των ψυχικών
γεγονότων ούδέποτε είναι δυνατόν νά συλλάβωμεν μίαν στιγμήν τοΰ παρόντος,
διότι έκαστη στιγμή γίγνεται άμέσως παρελθόν. Διά τής άναμνήσεως όμως διατηροϋμεν τήν ΰπαρξιν τοΰ παρελθόντος (ή λήθη είναι θάνατος) καί οΰτω ό άνθρω
πος γνωρίζει ότι ύπήρξεν εις τό παρελθόν ό αυτός άνθρωπος. Διά τής φαντασίας
δέ έπίσης συλλαμβάνομεν τό μέλλον καί οΰτω διατηροΰμεν ταυτόσημον τήν ΰπαρξιν ήμών έν τώ μέλλοντι.
Έ κ τριών τούτων συγκροτείται ή ΰπαρξις τοΰ άνθρώπου καί έν αύτή ζή,
κινείται καί υπάρχει. ΤΑρα, ως δέχεται ή ύπαρξική φιλοσοφία, ουσία τής ύπάρξεως τοΰ έγώ είναι ό χρόνος. "Ανευ αύτοΰ δεν είναι νοητή ή ΰπαρξις τοΰ άνθρώπου.
'Ο χρόνος δημιουργεί κατά τήν ύπαρξικήν φιλοσοφίαν τήν μέριμναν. "Ινα
ύπάρχη μέριμνα πρέπει ό άνθρωπος νά έχη συνείδησιν τοΰ χρόνου, ινα μεριμνήση.
Έπίσης έν τη έλπίδι υπάρχει ή έννοια τοΰ χρόνου. Ε λπίζει τις εις τον μέλλοντα
χρόνον.
Ζωή άνευ έλπίδος σημαίνει, ότι ή ζωή είναι μόνον παρελθόν. Τοιαΰτα τονί
ζει ή ύπαρξική φιλοσοφία περί τοΰ χρόνου, όστις πράγματι είναι έν πολλλοίς ταυ
τόσημος προς τήν ΰπαρξιν τοΰ άνθρώπου.
'Ο άνθρωπος έχει, ώς γνωστόν, τό αίσθημα καί τήν έννοιαν τόσον τοΰ χρονικώς πεπερασμένου, όσον καί τοΰ άτελειώτου χρόνου, δηλαδή τής αίωνιότητος.
' Η έννοια τοΰ περασμένου λυπεί τόν άνθρωπον, τό αιώνιον εύχαριστεΐ αυτόν, διότι
τό μέν πρώτον συνδυάζει πρός τήν κατάργησιν τής ύπάρξεως, δηλαδή τόν θάνατον,
τό δέ δεύτερον πρός τήν διαιώνισιν τής ύπάρξεως, τήν άθανασίαν.
'Η θρησκεία καί- ή φιλοσοφία δέχονται τήν αιωνιότητα (τήν άτελεύητον
δηλαδή προέκτασιν τοΰ χρόνου), όστις είναι ταυτόσημος πρός τήν άθανασίαν καί
οΰτω παρηγοροΰν τόν άνθρωπον. Άρχικώς οί άνθρωποι έθεώρουν τήν άθανασίαν
ώς ιδιότητα τών θεών μόνον, είτα όμως άπέδωσαν αύτήν καί εις τόν άνθρω
πον, δηλαδή ότι καί ό άνθρωπος έπιζή εις τήν αιωνιότητα.
'Ο χρόνος ένέχει έπίσης καί έννοιαν τής φθοράς. 'Ο χρόνος φθείρει ήμάς.
'Ο άνθρωπος άναλογιζόμενος ότι ό χρόνος φθείρει αυτόν, έπιθυμεΐ νά μεταπέση
εις τήν άδράνειαν καί άπραξίαν, ινα μή φθείρεται. Μένων όμως έν άδρανεία καί
απραξία, βλέπει ότι έν τούτοις ό χρόνος παρέρχεται καί δή ανεκμετάλλευτος. Δι’
δ άναγκάζεται νά χρησιμοποιή τόν χρόνον έκμεταλλευόμενος αυτόν πρός δημιουρ
γίαν, διασκέδασιν, άπόλαυσιν κ.ο.κ. ’Αλλά ποιών ταΰτα φθείρει έαυτόν καί μετανοών έπιθυμεΐ νά έπαναπέση εις τήν άδράνειαν. Μεταξύ τών δύο τούτων πόλων
κυμαίνεται ή ζωή τοΰ άνθρώπου, όστις, ώς έν κλωβώ δέσμιος ών, οπουδήποτε καί
αν στραφή συναντά τόν χρόνον. Οΰτω, ό χρόνος είναι έν ταύτώ ό έχθρός τοΰ άνθρώ
που. Λέγεται οτι ό θεός Κρόνος, όστις κατέτρωγε τά τέκνα αύτοΰ, δεν είναι τι
άλλο εΐ μή ό χρόνος.
Ά λλ’ ό έχθρός οδτος είναι τόσον άπατηλός καί σαγηνευτικός, ώστε έορτάζομεν αυτόν καί εύχόμεθα ύπέρ παρατάσεώς του. 'Η ευχή ύπέρ παρατάσεως τοΰ
χρόνου δεν είναι τι άλλο εί μή εύχή ύπέρ παρατάσεως τής ύπάρξεως ήμών, δοθέντος ότι ό χρόνος καί ΰπαρξις ήμών είναι εν καί τό αυτό.
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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13. ’Αποστολή ’Αστυνομίας εις πολιτικάς συγκεντρώσεις.
Εις τάς πολιτικάς ιδίως συγκεντρώσεις ή θέσις της ’Αστυνομίας είναι πολύ
δύσκολος. Είναι γεγονός δτι ή ’Αστυνομία τηρούσα μακράν παράδοσιν τού Σώμα
τος δέν λαμβάνει θέσιν καί παραμένει ούδετέρα είς τάς συγκεντρώσεις αύτάς
παρά τάς άντιθέτους κατηγορίας καί ιδία των κομμουνιστών. Έ ν προκειμένω ή
’Αστυνομία έφαρμόζει το βασικόν άξίωμα, δτι άποστολή της είναι ή διατήρησις
της τάξεως καί ήσυχίας τού κοινού καί δχι ν’ άποφαίνεται καί νά κρίνη τ ’ άντιμαχόμενα κόμματα. Οίοσδήποτε διαταράσσει την τάξιν καί την ησυχίαν των πολιτών,
είτε κομμουνιστής, είτε άλλος, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας, ήν προβάλλει, αδι
κοπραγεί καί πρέπει νά συγκρατηθή ή νά συλληφθή.
Συνηθέστατα δμως ό τύπος καί ή άντιπολίτευσις, διά λόγους άντιπολιτεύσεως
κατηγορούν την ’Αστυνομίαν, δτι δήθεν είς παρόμοιας περιπτώσεις έκαμε χρήσιν
βίας κατόπιν διαταγών τής Κυβερνήσεως.
Προσφάτως την Ιην Μαΐου 1960 επετράπη ό έορτασμός τής Πρωτομαγιάς
έν πλήρει ελευθερία. Μετά το πέρας τής συγκεντρώσεως όμάς πεντακοσίων περί
που έκ τών συγκεντρωθέντων έπεχείρησε μικροδιαδήλωσιν, ήτοι μετέβαλλον είς
παράνομον την συγκέντρωσίν των καί ώς ήτο επόμενον ή ’Αστυνομία έπενέβη καί
διέλυσε την ομάδα ταύτην τών διαδηλωτών.
'Η πράξις αδτη τής ’Αστυνομίας ή οποία δέν έπέτρεψε νά συγκροτηθή οχλο
κρατική συγκέντρωσις, παρά την άδειάν της, ή οποία καθώριζε τόπον συγκεντρώ
σεως, έθεωρήθη ύπό τής άντιπολιτεύσεως δτι έθιγε τά δημοκρατικά δικαιώματα
τών συγκεντρωθέντων. Κατά την συζήτησιν ή οποία έγένετο είς την Βουλήν, έξ
άφορμής έρωτήσεως Βουλευτών, την ΙΟην Μαΐου 1960 έλέχθησαν μεταξύ άλλων
δτι : «τά άστυνομικά δργανα λαμβάνουν κυβερνητικάς έγκυκλίους καί κατευθυντη
ρίους γραμμάς καί βάσει αύτών ένεργοΰν» δτι «πολλάκις έχει καταγγελθή καί διά
τού τύπου καί δι’ έρωτήσεων ή έπερωτήσεων δτι δργανα τής τάξεως προβαίνουν είς
πράξεις καί βιαιοπραγίας έναντίον πολιτών ύπό οίονδήποτε πρόσχημα» δτι «άστυ
νομικά δργανα προέβησαν είς δργιον έκτροπων καί ξυλοδαρμών καί έκτύπησαν μέχρις άναισθησίας έργάτας καί ύπαλλήλους μερικοί τών οποίων είσήχθησαν είς νοσοκομεϊον πρύς νοσηλείαν» δτι «καί αν άκόμη τά άστυνομικά όργανα έπεθύμουν νά
τηρήσουν τάξιν άψογον είναι βέβαιον, δτι γίνεται μία έξώθησις προς τά άστυνομι
κά δργανα έκ μέρους τής Κυβερνήσεως μέ άποτέλεσμα την χειροτέρευσιν τής
καταστάσεως» καί πολλά άλλα περί «καταπιέσεως τών έλευθεριών», «άστυνομικοΰ
Κράτους» κ.λ.π. Βλέπομεν πόση έκμετάλλευσις πολιτική γίνεται είς τάς περιπτώ
σεις αύτάς νομίμου ένεργείας τής ’Αστυνομίας έν τή προσπαθεία της νά τηρήση την
τάξιν.
Κατά τήν ιδίαν συζήτησιν ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών (κ. Μακρής)
είπε τά έξής : «Κύριε Πρόεδρε, ήλθεν ό κ. Κ. προ τεσσάρων ημερών είς τήν αίθου
σαν αυτήν καί ένεφανίσθη, καταλαμβανόμενος άπό ίεράν δημοκρατικήν άγανάκτησιν
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Κ. Τουζένη

διά γεγονότα τά όποια συνέβησαν τήν Ιην Μαΐου, διά γεγονότα δηλαδή τά όποια
υπήρξαν έκδηλώσεις έντός των πλαισίων των κλασσικών δημοκρατικών αρχών
του συνδικαλισμού. Έζητήθη μία άδεια συγκεντρώσεως, κατά τήν οποίαν ήτο δυ
νατόν νά συγκεντρωθούν καί 200.000 διαδηλωταί. Τούς έπετράπη νά συγκεντρω
θούν εις τό έργατικόν κέντρον καί κατόπιν νά μεταβούν έν σώματι εις τό θέατρον
«Κεντρικόν» διά νά άκοόσουν τούς 'όμιλητάς των καί νά έχουν οίανδήποτε έπεθύμουν έκδήλωσιν. Καί ενώ αυτό τούτο τό έργατικόν Κέντρον είχε δώσει εντολήν
μετά τήν λήξιν της συγκεντρώσεως νά διαλυθούν ήσόχως διεχωρίσθη μία όμάς 200,
προφανώς, εγκαθέτων, οί όποιοι άνέλαβον περαιτέρω νά οργανώσουν όχλοκρατικάς
εκδηλώσεις καί έπορεύθησαν προς τά γραφεία τής Ε.Δ.Α. ή προς τά γραφεία τής
έφημερίδος τής Ε.Δ.Α. δεν γνωρίζω.
«Κύριοι συνάδελφοι, ήθελον νά έρωτήσω, όσους καταλαμβάνονται δήθεν άπό
ίεράν δημοκρατικήν άγανάκτησιν, ποΐαι δημοκρατικαί άρχαί καταπίπτουν όταν
επιτρέπεται ή ζητηθεΐσα συγκέντρωσις, έπιτρέπεται έν συνεχεία ή ομαδική πορεία
προς τό θέατρον «Κεντρικόν » καί έντός αύτοΰ έκδηλώσεις; Καί άποτελεϊ καταπάτησιν δημοκρατικής αρχής ή άξίωσις τής έννόμου τάξεως όπως οί συγκεντρωθέντες, άποφύγουν παρανόμους καί όχλοκρατικάς έκδηλώσεις; "Οταν μάλιστα τήν ύπόδειξιν αυτήν έ'καναν αυτοί ούτοι οί όργανωταί τής συγκεντρώσεως, ήτοι ή Συνο
μοσπονδία καί τό Έργατικόν Κέντρον, τά όποια καί άπεδοκίμασαν τάς περαιτέρω
παρανόμους έκδηλώσεις;
«Θά άνέμενον άπό ώρισμένους έξ υμών αντί νά ύποδύωνται ότι καταλαμβά
νονται άπό άγανάκτησιν καί νά ύποθάλπουν τήν άριστεράν καί τήν διαβρωτικήν καί
συκοφαντικήν της προσπάθειαν ν’ άνέλθη είς τουλάχιστον έπί τοΰ βήματος καί νά
καταγγείλη τάς γνωστάς καί τετριμμένας μεθόδους τής άριστεράς, ή οποία παρωθεί
τούς άφελεΐς είς πρόκλησιν τών άστυνομικών οργάνων, μέ μόνον σκοπόν νά προκληθή ή παρέμβασις τού οργάνου καί νά έξελιχθή αυτή εις έπεισόδιον, τό όποιον νά έκμεταλλευθοΰν οί έκπρόσωποι τής άριστεράς έντός τής αιθούσης ταύτης ή άπό τών
στηλών τής έφημερίδος των. Είναι τόσον γνωστά τά γεγονότα καί αί μέθοδοι τάς
οποίας άκολουθεϊ, ώστε δεν έπιτρέπεται ν’ άπασχολούμεθα σοβαρώς μέ αύτάς, χάριν όχι μόνον τού γενικωτέρου συμφέροντος τής χώρας άλλά καί προς χάριν τής πο
λιτικής μας άξιοπρεπείας καί τής νοημοσύνης μας.
«Οί έρωτώντες άντί ν’ άκολουθήσουν τήν συνήθη οδόν καί νά καταθέσουν
έρώτησιν καί νά καταλογίσουν είς βάρος τής Κυβερνήσεως μίαν πράξιν συγκεκριμένην προετίμησαν τήν άνεύθυνον κατασυκοφάντησή καί καθύβρισιν τής χώρας μας
κατά έναν τρόπον άθλιον. Ποιον δημοκρατικόν δικαίωμα έθίγη; Ό τι δεν έπετράπη
εις τούς 500 αύτούς άνθρώπους νά συγκροτήσουν οχλοκρατικήν συγκέντρωσιν παρά
τήν άδειαν; Οί κύριοι αύτοί έπεζήτησαν νά κάμουν μίαν παράνομον συγκέντρωσιν
προκαλοΰντες τά άστυνομικά όργανα τά όποια έπιδεικνύουν ίώβειον υπομονήν».
Έ ξ άλλου ό Υφυπουργός ’Εσωτερικών (κ. Καλαντζής) κατά τήν αυτήν συζήτησιν είπε μεταξύ άλλων καί τά εξής :
«Κύριοι βουλευταί. Ή έργατική πρωτομαγιά έωρτάσθη καθ’ άπασαν
τήν χώραν έν πλήρει έλευθερία καί τάξει. Τό πολίτευμα παρέχει είς όλους
τούς πολίτας τό δικαίωμα τής συγκεντρώσεως καί τής άνεμποδίστου έκφράσεως τής σκέψεως καί οί έργάται άσκοΰν τά δικαιώματα αύτά ώς Έλληνες, άπολαύοντες τοΰ άνεκτιμήτου άγαθοΰ τής πλήρους έλευθερίας. Είς τάς ’Αθήνας ούδείς
παρημπόδισε ή παρηνώχλησε άπό τής πλευράς τοΰ Κράτους τήν έργατικήν συγκέντρωσιν. Αί Ύπηρεσίαι ’Ασφαλείας τής Πρωτευούσης εϊχον τήν πληροφορίαν, ότι είς
σύσκεψιν στελεχών τής Ε.Δ.Α. είχεν άποφασισθή όπως καταβληθή προσπάθεια
πολιτικής έκμεταλλεύσεως τής πρωτομαγιάς καί προκλήσεως άναταραχής διά τής
άποπείρας συγκεντρώσεως καί διαδηλώσεων είς τάς οδούς παρά τάς ύφισταμένας
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άστυνομικάς διατάξεις. Παρά ταϋτα παρέσχον πάσαν εύκαιρίαν διά τήν όργάνωσιν
και διεξαγωγήν της συγκεντρώσεως. At πληροφορίαι των Υπηρεσιών ’Ασφαλείας
περί των κομμουνιστικών σχεδίων άπεδείχθησαν καθ’ ολοκληρίαν άκριβεϊς. Όμάς
διαδηλωτών έδημιούργησε έπεισόδια καί προέβη εις έκδηλώσεις, αί όποϊαι προεκάλεσαν τήν άντίδρασιν, τής πλειοψηφίας τών εργατών καί ώδήγησαν εις μικροσυγκρούσεις μεταξύ τών έργατών, αί όποϊαι θά ήδόναντο νά καταλήξουν εις διατάραξιν
τής δημοσίας τάξεως. Ή ’Αστυνομία έπενέβη ώς ώφειλε καί έματαίωσε τήν κομμου
νιστικήν απόπειραν παραβιάσεως τών υφισταμένων νόμων, καί άστυνομικών δια
τάξεων.
«Τά δημοκρατικά κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν τό δικαίωμα νά προσπα
θούν νά μεταβάλλουν τούς κατά τήν κρίσιν των κακούς νόμους διά τής λαϊκής θελήσεως έκφραζομένης κατά τό Σύνταγμα. Μέχρις δτου όμως ό λαός τούς δώσει τήν
σχετικήν έντολήν σέβονται τούς ύφισταμένους νόμους καί πειθαρχούν εις αυτούς.
« ’Αλλά δέν είναι ούτε δημοκρατικόν, ούτε κοινοβουλευτικόν τό κόμμα εκείνο
τό όποιον κηρύσσει τήν άπείθειαν προς τούς νόμους, τήν κατάλυσιν αύτών, καί τήν
άνταρσίαν κατά τών κρατικών άρχών. Οί κομμουνισταί προβαίνουν εις άφορήτους
προκλήσεις προς τά Σώματα ’Ασφαλείας, τά προσβάλλουν, τά υβρίζουν βαναύσως
καί τά παγιδεύουν, διά νά δύνανται νά ομιλούν κατόπιν περί υπερβολών τού Α ή Β
άστυνομικοΰ.
«Κύριοι Βουλευταί, ή άπόπειρα δημιουργίας γεγονότων κατά τήν πρωτομαγιάν καί ή έν συνεχεία καταβληθεϊσα προσπάθεια νά έπιρριφθή ή εύθύνη εις τήν
’Αστυνομίαν έχει ώς σκοπόν τήν τροφοδότησιν μέ υλικόν τής άνθελληνικής προπα
γάνδας τού διεθνούς κομμουνισμού. Είναι δέ βαθύτατα λυπηρόν δτι ή τοιαύτη τα
κτική τού άδιστάκτου ψεύδους είσεχώρησε καί εις τήν αίθουσαν αύτήν.
«Κύριοι βουλευταί, ή Βουλή νομίζω, δτι είναι έπαρκώς ένημερωμένη, τόσον
έξ ιδίας άντιλήψεως καί έμπειρίας, δσον καί έκ τών υπευθύνων Κυβερνητικών καί
ύπηρεσιακών ανακοινώσεων, περί τής δολίας τακτικής τού κομμουνιστικού κόμμα
τος, τό όποιον επιζητεί νά καλύψη τό άσβεστον μίσος του έναντίον τής Δημοκρα
τίας μέ κροκοδείλια δάκρυα. *0 κομμουνισμός καταλύει τήν ελευθερίαν επικαλού
μενος αύτήν. Παραβιάζει τούς νόμους μέ ύποκριτικάς κραυγάς ύπέρ τής νομιμότητος. ’Επιτίθεται κατά τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί παρουσιάζεται ώς άθώον θύμα
αύτών.
'Ομοίως έξ άφορμής τών γεγονότων τής 1ης Δεκεμβρίου 1960, καθ’ ήν απερ
γοί οικοδόμοι συγκεντρωθέντες εις τό έπί τής όδοΰ ’Αγησιλάου 10 ’Εργατικόν Κέντρον, έπεχείρησαν νά μεταβοΰν εις τό 'Υπουργεΐον ’Εργασίας έν σώματι έμποδισθέντες δέ ύπό τής ’Αστυνομίας έπετέθησαν διά λίθων έναντίον τών άστυνομικών
καί έτραυμάτισαν περί τούς έκατόν έξ αύτών, διεξήχθη σφοδρά συζήτησις εις
τήν Βουλήν τήν 2-12-1960. Κατά τήν συζήτησιν ταύτην πάλιν έτονίσθη ή δυσχε
ρής θέσις τών άστυνομικών ύποχρεουμένων, ώς έκ τής ΐδιότητός των, νά ύπερασπισθούν καί νά τηρήσουν τήν τάξιν. Οδτω ό 'Υπουργός ’Εργασίας (κ. Δημητρατος) είπε τά έξής : «Άναφαίρετον δικαίωμα είναι ν’ άγωνίζεται ό άνθρωπος διά
μίαν καλυτέραν αΰριον, διά τήν βελτίωσιν τής έπαγγελματικής καί οικονομικής του
θέσεως. ’Αλλά παντού εις δλας τάς χώρας, δταν γίνωνται άπεργίαι αί όποϊαι άποτελούν έπίδειξιν δυνάμεως καί έκδήλωσιν διά τήν προβολήν ιδιαιτέρων αιτημάτων, εις
ούδεμίαν περίπτωσιν έφ’ δσον ή άπεργία είναι ξένη άπό τήν βίαν καί άπό πολιτικά
έλατήρια καί άποκομμένη άπό πολιτικάς διεκδικήσεις, έχομεν έκδηλώσεις αί όποϊαι
τείνουν νά καταστρέψουν τήν έπαγγελματικήν δύναμιν, τήν όποιαν αύτή καθ’ έαυτήν
ή άπεργία περικλείει καί έκδηλώνει. Αί άπεργίαι έχουν ώρισμένους σκοπούς τούς
οποίους έπιζητεϊ νά έκπληρώση τό κίνημα τών συνδικαλιστών. ’Εδώ δμως πρόκει
ται περί μιας βιαίας έκδηλώσεως ή όποια είχεν ώς κύριον σκοπόν νά τραυματίση
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τον έλεύθερον συνδικαλισμόν καί να μεταβάλη τούς έπαγγελματικούς σκοπούς τής
άπεργίας των οικοδόμων».
Ε πίσης ό 'Τφυπουργός ’Εσωτερικών είπε μεταξύ άλλων καί τα έξης :
«Είμαι υποχρεωμένος ώς 'Υφυπουργός υπεύθυνος διά την έννομον τάξιν ν’ άπευθυνθώ πρός τήν ’Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν καί να καταστήσω
όλους τούς άξιοτίμους ’Αρχηγούς των ’Εθνικών κομμάτων κοινωνούς της
δοκιμασίας, της συνεχούς, ή οποία χάρις εις τό πνεύμα της αύτοθυσίας
καί της υποδειγματικής έν προκειμένω άφιερώσεως εις τό καθήκον καί όχι έναντι
τών υλικών άπολαυών κρατεί καί δίδει δύναμιν είς τα Σώματα ’Ασφαλείας διά νά
έκτελέσουν τον σκοπόν των. Είμαι ύποχρεωμένος νά σάς καταστήσω κοινωνούς
τής φοβέρας δοκιμασίας ή οποία συντελεΐται καί έντός τής ’Εθνικής ’Αντιπροσω
πείας καί διά τών έντυπων, δοκιμασίαν εις τήν οποίαν ύποβάλλονται άπό τήν τακτι
κήν τής άκρας άριστεράς τά όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
«'Η καθημερινή έκστρατεία πρός κατασυκοφάντησή ή όργανουμένη έκ
τού κόμματος έπίθεσις, ή συστηματική καταμήνυσις διά νά έπιτύχουν οΐ τής
άκρας άριστεράς νά κάμψουν τό ήθικόν εκείνων, οί όποιοι είναι τεταγμένοι νά περιφρουρήσουν τήν έσωτερικήν ήσυχίαν τού τόπου, τον μόχθον καί τό ιδρώτα τού
λαού διά νά έξασφαλίσουν τήν έσωτερικήν ασφάλειαν καί έπί τέλους διά νά στηρί
ζουν έν παντί καί πάντοτε τήν έννοιαν τής έννόμου τάξεως.
«Καί όμως έμμέσως καί έντεΰθεν τής άκρας άριστεράς υπήρξαν έπιφυλάξεις μέ
τυχόν υπαρξιν ευθυνών ποιων ; Τών άστυνομικών οργάνων τά όποια δέχονται τήν
άπό πριν μελετηθεϊσαν έγκληματικήν ένέργειαν, δέχονται τήν καταδίωξιν υπό μορ
φήν τούβλων, σιδήρων καί πλακών καί κτυποΰνται άπό θέσεως οδοφραγμάτων
εις τήν χώραν αύτήν τής Δημοκρατίας καί τής ’Ελευθερίας. Θέλω νά πιστεύω
ότι δεν εύρίσκομαι μακράν τής διαθέσεως τής ήγεσίας τών Έθνικοφρόνων κομ
μάτων διά νά τούς κάμω έκκλησιν νά έκφράσουν τον αποτροπιασμόν των κατά τών
γεγονότων αύτών, διότι γεγονότα ώς τά χθεσινά άποτελοΰν έκρηκτικήν ύλην
πυρίτιδος καί δυναμίτιδος εις τά θεμέλια τού κοινωνικού καί έθνικοΰ μας καθε
στώτος.
«'Υπάρχουν στιγμαί καθ’ ας έπιβάλλεται νά αίρώμεθα ύπεράνω κομματικών
τοποθετήσεων όταν άπειλήται ή κοινωνική συνοχή τής χώρας, όταν ύποσκάπτηται
ή Δημοκρατία, όταν συνωμοτική όργάνωσις καθοδηγουμένη άπό τό έξωτερικόν
έπιχειρεΐ νά μάς αίματοκυλίση τότε εύρισκόμεθα ένώπιον έθνικοΰ κινδύνου, ό όποιος
υποχρεώνει όπως τό αίσθημα εύθύνης έναντι τού γενικωτέρου συμφέροντος έπισκιάση καί έξουδετερώση πάσαν άλλην άποψιν.
« ’Οφείλω νά έπισύρω τήν προσοχήν τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας είς τό
γεγονός ότι δεν θά πρέπη νά έπαναληφθοΰν καί τώρα τά λάθη τού παρελθόντος διά
τής προσφοράς έκ μέρους έθνικών κομμάτων καλών υπηρεσιών πρός τό κομμου
νιστικόν κόμμα. 'Η ύπεράσπισις τής Δημοκρατίας, ή άμυνα τού κοινωνικού καθε
στώτος καί ή περφρούρησις τής άσφαλείας μας είναι κοινή ύπόθεσις όλων τών
'Ελλήνων άσχέτως κομματικής τοποθετήσεως.
« ’Επιθέσεις όπως αί χθεσιναί άποτελοΰν έκρηκτικά μηχανήματα είς τά
θεμέλια τής Ελλάδος. Πλανάται οΐονδήποτε έθνικόν κόμμα αν πιστεύη ότι δύναται
νά ώφεληθή έξ αύτών. 'Απλώς αύτοκτονεϊ πολιτικώς καί τραυματίζει έθνικώς τήν
'Ελλάδα.
« Ή Κυβέρνησις πιστεύει ότι ολόκληρον τό ’Έθνος ίσταται παρά τό πλευρόν
της είς τον άγώνα της πρός περιφρούρησιν τής κοινωνικής σταθερότητος τών
έλευθεριών τών έργαζομένων, τής ζωής καί τού μόχθου τού λαού, τής έσωτερικής
ειρήνης καί τής ομαλής πολιτικής ζωής.
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Ε πίσης ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος κατά τήν
αυτήν συζήτησιν είπε τα έξης μεταξύ άλλων :
«Κύριοι συνάδελφοι. Είναι φανερόν δτι ή ’Αστυνομία οφείλει να έπιβάλη
τούς νόμους της Δημοκρατίας. ’Αλλά είναι φανερόν έπίσης εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, έπί τη βάσει του μέχρι τοΰδε στοιχείων, δτι δέν έσημειώθησαν τά έκτροπα διότι έπεχείρησεν ή ’Αστυνομία νά σταματήση μίαν
παράνομον έκδήλωσιν χιλιάδων οί όποιοι παρεβίαζον εκείνην τήν στιγμήν τούς
νόμους τής Δημοκρατίας. Είναι φανερόν δτι έπενέβη ή ’Αστυνομία άφοϋ ύπέστη
δριμυτάτην έπίθεσιν μέ αιματηρά άποτελέσματα εις βάρος των παιδιών του λαοϋ,
δπως τά ώνόμασεν ό κ. Η. άλλά τά όνο μάζει έτσι χωρίς νά τά πονή, τά
όποια ονομάζονται αστυφύλακες.
»Κύριοι, έάν (θά κάμω μίαν λογικήν σκέψιν ή όποια εύρίσκεται πέραν των
έκθέσεων καί των ύπομνημάτων) έπετίθεντο πρώτοι οί άστυνομικοί πώς θά προελάμβανον οί έργάται οί όποιοι έβάδιζον, νά έκτοξεύσουν ξαφνικά, άποσπώντες
άπό τά πεζοδρόμια, ώς λέγουν οί κύριοι τής άκρας άριστεράς, τόσους λίθους οί
όποιοι ύπό μορφήν καταιγισμού έπέπεσαν έπί τών κεφαλών εκείνων οί όποιοι
τιμούν τήν Ελλάδα καί οί όποιοι κρατούν εις χείρας των τήν άσφάλειαν τού
Έθνους.
«Κύριοι ύπάρχουν μάρτυρες καί υπάρχει ό παράγων τού χρόνου, τών δευ
τερολέπτων, τά όποια άποτελοΰν τον σπουδαιότερον μάρτυρα. ’Εντός δευτελολέπτων έπί τών κεφαλών τών άστυφυλάκων έσημειώθη ό καταιγισμός αύτός τών
λιθαριών καί τών σιδηρών άντικειμένων. Δέν ήτο δυνατόν λογικώς κύριοι καί θά
παρακαλέσω τήν άκραν άριστεράν νά μή έπιμείνη ν’ άντικρούση τό έπιχείρημα
τούτο, δέν είναι λογικώς δυνατόν νά συγκεντρωθούν ξαφνικά καί μάλιστα τόσαι
έκατοντάδες λίθων καί σιδηρών άντικειμένων. Είναι λοιπόν ή άπλή λογική ή οποία
οδηγεί είς τό συμπέρασμα δτι παρά τό γεγονός δτι ή μεγάλη μάζα, καί είμαι
βέβαιος περί αύτοΰ, δέν έγνώριζεν ούτε έπεθύμει ούτε ήτο δυνατόν νά έπεθύμει
νά προβή εις μίαν παράνομον ένέργειαν, ώρισμένα στοιχεία μετέβαλλον τήν μάζαν
αύτήν εις μίαν έκτος νόμων κινηθεΐσαν δύναμιν. Τά στοιχεία δέ αυτά είχαν άναμφισβητήτως έφοδιασθή καί όπλισθή προηγουμένως μέ λιθάρια καί μέ άλλα σιδηρά
καί αιχμηρά αντικείμενα. Κύριοι ό σεβασμός άπέναντι τής έργατικής τάξεως είναι
άλλο πράγμα καί άλλο είναι ή έπιβολή τού νόμου έναντι έκείνων, οί όποιοι προσπα
θούν νά έκμεταλλευθοΰν τήν έργατικήν τάξιν καί νά τήν οδηγήσουν εις άνεπιτρέπτους οδούς, άνιπιτρέπτους άπό άπόψεως δημοκρατικών θεσμών. Καί κατανοοΰμεν δτι δέν είναι δυνατόν ν’ άγαποΰν τούς δημοκρατικούς θεσμούς, ώστε νά οδη
γούν τήν έργατικήν τάξιν προς τον σεβασμόν τών θεσμών αύτών οί κύριοι τής
άκρας άριστεράς.
« ’Αλλά καλόν είναι δχι έν όνόματι τής άγάπης τών δημοκρατικών θεσμών,
διότι αυτή είναι άνύπαρκτος διά τήν καρδίαν καί τήν σκέψιν των, άλλ’ έν όνόματι
τού φόβου, ό όποιος πρέπει νά τούς κατέχη έναντι τής έπιβολής τού νόμου, διότι
ό νόμος, είτε τό θέλουν είτε οχι, θά ίσχύση, νά παραιτηθούν τής περαιτέρω τοιαύτης προσπάθειας καί νά παύσουν έπιχειροΰντες νά οδηγούν τήν έργατικήν τάξιν ή
οίανδήποτε ομάδα πολιτών εις ένεργείας άντιδημοκρατικάς, άνεπιτρέπτους καί
παρανόμους.
«Κύριοι βουλευταί, τά Σώματα ’Ασφαλείας ώς καί αί ένοπλοι δυνάμεις τής
Χώρας, άλλ’ δμως είδικώτερον σήμερον περί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας εις τήν
προκειμένην περίπτωσιν, είναι άξια ευγνωμοσύνης καί τιμής. Καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, λόγω τών πολλών θυμάτων, θυμάτων τού καθήκοντος, θυμάτων
έναντίον τής κεφαλής τών οποίων έπέπεσαν φαύλοι λίθοι, τούς οποίους παρέδωκαν
είς χείρας άνοήτων φαύλοι καθοδηγηταί, έν όνόματι λέγω αύτής τής θυσίας τήν
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οποίαν ύπέστησαν, είναι τα όργανα τής ’Αστυνομίας καί άξια ιδιαιτέρας σήμερον
στοργής καί ευγνωμοσύνης.
«Κύριοι βουλευταί ή χθεσινή ήμερα υπήρξε πράγματι ήμέρα δραματική.
’Αλλά το δράμα βαρύνει έκείνους οί όποιοι καί προ δέκα έξ άκριβώς ετών αίματοκύλησαν τήν πόλιν των ’Αθηνών, καί ένθυμεΐσθε μέ ποιον τρόπον τήν 3, 4, καί 5
Δεκεμβρίου 1944 είσέβαλον αίφνιδιαστικώς εις τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί
έσφαξαν τούς αστυφύλακας κατ’ ούσίαν όντας άοπλους».
Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ : «Κύριε Πρόεδρε, έδοκίμασα ίκανοποίησιν, διότι
πανταχόθεν είς αύτήν τήν αίθουσαν έξεδηλώθη άμέριστος συμπάθεια προς τά
θύματα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άτινα θά πρέπει νά γνωρίζουν ότι έχουν τήν
ήθικήν μας συμπαράστασιν όταν άγωνίζωνται διά τήν έλευθερίαν καί τήν τάξιν.
’Εάν ενδεχομένως υπάρχουν εύθΰναι είς τάς έντολάς θά ζητούνται τοιαϋται άπό
τούς έντολεΐς. ’Αλλά τά Σώματα ’Ασφαλείας προσφερόμενα είς όλους αύτούς τούς
κινδύνους καί υφιστάμενα τάς θυσίας θά πρέπει νά γνωρίζουν ότι έχουν τήν συμπά
θειαν καί τήν άμέριστον ήθικήν συμπαράστασιν καί τούς Σώματος καί του Λαοϋ.
Σ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η ς : «Δεν θέλω νά εϊπω ποιος πταίει καί ποιος δεν πταίει.
Μόνον τά δικαστικά πορίσματα θά άποδείξουν ποιος πταίει καί ποιος όχι καί που
υπάρχει ίσως έκτροπή καί έλλειψις ψυχραιμίας έκ μέρους τών οργάνων τής τάξεως.
’Αλλ’ είναι σημαντικόν θέμα, τό όποιον πρέπει νά γνωρίζη ό Ελληνικός Λαός, διότι
πράγματι όλοι μας εΐμεθα έτοιμοι νά βοηθήσωμεν οίονδήποτε, ό όποιος στηρίζει
τήν τάξιν είς τον τόπον, έναντίον οίουδήποτε έξ οίασδήποτε αιτίας.
«Έξεφράσθη άπό όλους ή συμπάθεια καί προς τά θύματα καί προς τά όργανα
τής τάξεως. Συμμετέχω καί εγώ είς τήν έκφρασιν αύτής τής συμπάθειας. Καί έπί
πλέον άπευθυνόμενος προς τά όργανα τής τάξεως έχω νά τονίσω ότι πιστεύω πράγ
ματι ότι είναι κοινόν αίσθημα όλων τών Ελλήνων νά σέβωνται καί νά τιμούν τά
όργανα τής τάξεως. Καί άν ποτέ έκφράζωνται παράπονα πρέπει νά έκφράζωνται
προς τούς έντολεΐς των καί ούδέποτε πρός τά όργανα πού έκτελοΰν πιστώς τό
καθήκον των. Άλλοίμονον έάν ήθελεν επικρατήσει άλλη τις νοοτροπία καί ήθελε
κλονισθή αύτή ή άντίληψις τής προσηλώσεως πρός τήν πιστήν έκτέλεσιν τού καθή
κοντος ώς ό νόμος ορίζει».
Νομίζω ότι έκ τών όσων μέχρι τοϋδε έλέχθησαν έγένετο σαφώς άντιληπτός
ό δύσκολος ρόλος τής ’Αστυνομίας είς τήν άντιμετώπισιν διαφόρων δημοσίων συνα
θροίσεων καί ιδίως πολιτικού χαρακτήρος καί τά σχόλια τά όποια δημιουργοΰνται
είς βάρος της, οσάκις εύρεθή είς τήν άναπότρεπτον άνάγκην νά χρησιμοποιήση
βίαν. Παρέθεσα όσα κατά τό δυνατόν σχετικά κείμενα εΐχον ύπ’ όψιν μου πρός
ένημέρωσιν, πλήν όμως συνηθέστατα βλέπει τις σχόλια είς τάς έφημερίδας διά
πάσαν σχετικήν περίπτωσιν.
( Σ υνεχίζεται)

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΙΣ Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Υ ΓΡΑΦ ΟΜ ΗΧΑΝΩΝ
---------------------------------'Υπό Ά ατυν. Β' χ. Δ . ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗ --------------------------------( Συνέχηα έκ τοΟ προηγουμένου )
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6. Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
’Επειδή ή κακή χρήσις, ή τριβή, αί θραύσεις των έκ χάλυβος ψηφίων καί τά
ΐχνη των εργαλείων κατασκευής αύτών—μήτραι—προέρχονται ώς έπί το πλεϊστον
έκ τυχαίων περιστατικών, έκάστη γραφομηχανή έχει τά ίδια (άτομικά) χαρακτη
ριστικά σημεία, άτινα άποτελοϋν τον θεμέλιον λίθον, έπί τη βάσει των οποίων ό
εμπειροτέχνης πιστοποιεί τήν ταυτότητα αυτής (δρα είκ. 16). 'Οσάκις γνώμη ικα
νού εμπειροτέχνου έδράζεται έπί τοιαύτης φύσεως ιχνών δεν πρέπει αυτή νά τίθε-

ΕΙκ. 16. Ή κ. X. έζήτησε καί έλαβε διαβατήριον διά υά μεταβή μετά τοϋ uioO της εις
’Ιταλίαν, άλλά έπί τω ν διαβατηρίων προσετέθη καί ή λέξις (’Α γγλία ) δι’ άλλης βεβαίως
γραφομηχανής. Ή γραφομηχανή προσδιωρίσθη άπό τήν φθοράν ήν φέρει τό κάτω άκρον (ποΟς)
τής δευτέρας γραμμής τοΟ κεφαλαίου γράμματος (Α). 'Ημετέρα περίπτωσις Φ. 548/19.2.48.

ται έν άμφιβολία, διότι ούδαμοϋ καί παρ’ ούδενός μέχρι σήμερον διεπιστώθη δτι δύο
γραφομηχαναί παρουσίασαν τάς αύτάς ακριβώς φθοράς ή άτελείας, εις τά αυτά
σημεία καί έπί τών αύτών ψηφίων. Τό άσφαλές τών τεχνικών μεθόδων, ας έφαρμόζουν οί έμπειροτέχναι, έπικουρεΐται καί έκ τής μέχρι τοϋδε πείρας τών διαφόρων
τεχνικών ’Αστυνομικών 'Τπηρεσιών τών πεπολιτισμένων κρατών, αϊτινες' Υπηρεσίαι
έφαρμόζουν τάς έν λόγιρ μεθόδους ούχί βεβαίως άπό αιώνας, άλλ’ άπό 60ετίας περί
που, άλλ’ έχουν δμως έφαρμοσθή έπί μεγίστου άριθμοϋ περιπτώσεων. ’Επίσης διά
τεχνικών λεπτομερειακών έρευνών έχει διαπιστωθή άπολύτως δτι ούδείς είναι δυ
νατόν νά άπομιμηθή έπιτυχώς καί έν δλαις ταΐς λεπτομερείαις τήν έργασίαν ένός
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άλλου και έν τη πραγματικότητι ού μόνον ετέρου, άλλα ούδέ τήν εργασίαν τοϋ ίδιου
έαυτοΰ.
Τό γεγονός τοϋτο τό γνωρίζουν κάλλιστα καί ιδιαιτέρως οί χαράκται καί
λοιποί καλλιτέχναι, ώστε τά τυχόν νέα προστεθησόμενα έσκεμμένως ΐχνη ή ελαττώ
ματα δεν θά καταστήσουν δυσχερεστέραν, άλλά τουναντίον θά διευκολύνουν κατά
πολύ τήν εργασίαν τοϋ εμπειροτέχνου προς πιστοποίησιν τής ώρισμένης γραφομηχ<Χν^ς·Ούδείς βεβαίως δύναται νά άρνηθή. ότι δεν είναι όντως δυνατή ή έπιδιόρθωσις ώρισμένων μικρών ελαττωμάτων διά μικρας προσπάθειας. Αί πλεΐσται των
βλαβών δύνανται νά έπιδιορθωθοΰν διά τής πλήρους άντικαταστάσεως των ύποστάντων τάς φθοράς ψηφίων, ότε καί δημιουργοΰνται νέα ΐχνη.
Γνωρίζω έξ ιδίας άντιλήψεως ότι τεχνίτης, πρώην ιδιωτικός υπάλληλος τής
άστυνομίας, άναλαμβάνων τήν έπιδιόρθωσιν γραφομηχανών άφαιροΰσε έκ παλαιών
τοιούτων δ'άφορα ψηφία, άτινα, έν δεδομένη στιγμή, έχρησιμοποίει προς άντικατάστασιν έφθαρμένων ψηφίων διαφόρου τύπου γραφομηχανής.
Καί τάς περιπτώσεις αύτάς δέον νά τάς γνωρίζη καί νά τάς έχη πάντοτε ύπ’
όψιν του ό έμπειροτέχνης, ιδίως όταν τό κείμενον τοϋ δακτυλογραφήματος άποτελεΐται άπό λέξεις τινάς, διότι δυνατόν νά όδηγηθή εις έσφαλμένον συμπέρασμα, ιδίως
ώς προς τον καθορισμόν τοϋ τύπου τής γραφομηχανής.
7. Διαστίχωσις.
Προκειμένου περί τής αύτομάτου διαστιχώσεως τών γραφομηχανών δέον νά
γίνεται διάκρισις μεταξύ τής οριζοντίου κατά κάθετον διαδοχήν καί τής καθέτου

ΕΙκ. 17. Ήμετέρα περίπτωσή.

καθ’ οριζόντιον διαδοχήν, διότι ή μέν πρώτη άφορά τήν πραγματικήν διαστίχωσιν,
ήτοι τήν αυτόματον άποτύπωσιν τών ψηφίων, άριθμών καί σημείων στίξεων έπί
οριζοντίων καί παραλλήλων στίχων, οΐ όποιοι κατά κάθετον έν τη άνω προς τά
κάτω ή καί άντίστροφον διαδοχήν εξεταζόμενοι άπέχουν ΐσον άκριβώς άπ’ άλλήλων
διάστημα, ή δέ δευτέρα άφορα τήν έφ’ έκάστου δακτυλογραφουμένου στίχου καθ’
οριζόντιον διαδοχήν άποτύπωσιν τών ψηφίων, άριθμών καί σημείων στίξεως κατά
τοιοΰτον εύθύγραμμον τρόπον, ώστε ταΰτα νά εύρίσκωνται άκριβώς τό έν κάτωθι
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τοΰ άλλου και έπί ευθειών γραμμών άγομένων έκ τών άνω προς τά κάτω καί καθέτως έπί τής όριζοντιότητος τών στίχων.
Έ φ ’ δσον δέ είναι έξηκριβωμένον, δτι έπί γραφομηχανών προερχομένων ιδίως
έξ δνομαστών έργοστασίων ή αυτόματος διαστίχωσις είναι άκριβεστάτη κατ’ άμφοτέρας τάς διαδοχάς, επεται έκ τών άνωτέρω: πρώτον μέν δτι αν έπί δακτυλοκραφήματος κανονικώς καί αυτομάτως άπ’ αρχής μέχρι τέλους διαστιχωθέντος άχθώσι
προς έλεγχον τής διαστιχώσεως γραμμαί όριζόντιαι κατά κάθετον διαδοχήν έκ τών
άνω προς τά κάτω καί έπί τή βάσει μικρομετρικών σημείων διαστιχώσεως ακριβώς
ίσον τώ αύτομάτω διαστιχώματι τής γραφομηχανής άπεχουσών άπ’ άλλήλων διά-

Ε!κ. 18. Ήμετέρα περίπτωσή.

στημα, αί γραμμαί αδται θά είναι παράλληλοι καί έφαπτόμεναι τών στίχων τοΰ
δακτυλογραφήματος, διότι αΐ σημειοσειραί τών έφαπτομένων παραλλήλων γραμμών
θά άπέχουν ΐσον άπ’ άλλήλων καί δή τόσον δσον είναι άκριβώς τό αυτόματον διαστίχωμα τής γραφομηχανής ήτοι ή χωρίζουσα τούς στίχους άπόστασις (διάστιχον).
Δεύτερον δέ δτι αν έπί όμοιου ως άνω δακτυλογραφήματος, άχθώσιν έκ τών
άνω προς τά κάτω εύθεΐαι γραμμαί διά τών μεσοψηφίων διαστημάτων καί έξ άριστερών προς τά δεξιά, είς τρόπον ώστε πάντοτε μεταξύ δύο παρακειμένων γραμμών
νά περιλαμβάνηται διαδοχικώς έξ ενός έκάστου στίχου άνά έν ψηφίον, σημεϊον στίξεως, ή αριθμός, αί γραμμαί αύται θά είναι παράλληλοι, θά άπέχουν ίσον άπ’ άλ
λήλων διάστημα, θά είναι κάθετοι τέμνουσαι (γωνία 90ο) έπί τών παραλλήλων ορι
ζοντίων καί θά περιλαμβάνουν δίκην καθέτων στηλών τά ψηφία, τούς άριθμούς καί
τά σημεία στίξεως τών διαφόρων στίχων τοΰ δακτυλογραφήματος.
’Ά ν έκ τοΰ ένεργηθέντος μικρομετρικοϋ έλέγχου τής διαστιχώσεως μεταξύ
τοΰ υπό κρίσιν δακτυλογραφήματος καί τών δειγματικών τοιούτων τής υπόπτου
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γραφομηχανής διαπιστωθή ταυτότης κατά την κάθετον καί οριζόντιον διαστίχωσιν,
τό στοιχεΐον τής ταυτότητος ταύτης άποτελεΐ μίαν άπλήν ένδειξιν ότι δηλαδή πρό
κειται περί όμοιου τύπου γραφομηχανής (βρα εΐκ. 17) Ήμετέρα περίπτωσις Φ. 3 6 /10
21-7-52.
“Αν όμως διαπιστωθή διαφορά, είτε κατά την οριζόντιον διαστίχωσιν, εΐτε
κατά την κάθετον τό στοιχεϊον τοϋτο άποτελεΐ ένδειξιν ίσχυρότερον, δηλαδή πιστο
ποιείται ότι τά δύο συγκρινόμενα δακτυλογραφήματα έχουν γραφή διά δύο διαφόρων
τύπων γραφομηχανών (όρα εΐκ. 18).
Διά νά πιστοποιηθή ή έλαττωματικότης μιας γραφομηχανής τής καθ’ οριζόν
τιον καί κατά κάθετον διαδοχήν τής διαστιχώσεως, πρέπει επίσης νά έλεγχθή καί ή
περιοδικότης τής έμφανίσεως των άνωμαλιών (όρα εΐκ. 19). Αί τοιαΰται άνωμαλίαι
οφείλονται συνήθως εις βλάβην τής περιφέρειας ή τής περιστροφής του κυλίνδρου,
εΐτε εις βλάβην των οδοντωμάτων του τροχού τής διαστιχώσεως εις ά άντεμβαίνει ό

ΕΙκ. 19

άνασταλτικός έποχλεύς (τροχοπέδη) κατά τήν αυτόματον διαστίχωσιν. Δεδομέ
νου δέ ότι, εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή βλάβη έδράζεται εις σημεΐον ή σημεία
τινά μιας περιφέρειας, ή περιοδικότης έμφανίσεως εις τό δακτυλογράφημα έλέγχεται
διά τοϋ τύπου:
2 χ α
Π = -------; ένθα (X) ή εις χιλιοστά άπόστασις μεταξύ ενός άνωμάλως καί ένός
X
κανονικώς διαστιχουμένου στίχου.
Ε πίσης διά τής έν λόγφ μεθόδου δυνάμεθα νά ένεργήσωμεν έλεγχον εις τάς
πλείστας των περιπτώσεων άκριβέστατον, δακτυλογραφήματος κατά τοΰ οποίου
υπάρχουν ύπόνοιαι ότι τό κείμενον αύτοϋ έχει άλλοιωθή διά μεταγενεστέρας προ
σθήκης λέξεως ή λέξεων. 'Η ενέργεια πραγματογνωμοσύνης πρός έξακρίβωσιν
πλαστογραφίας έκτελεσθείσης διά γραφομηχανής είναι ζήτημα ΐδιαζούσης δλως
σπουδαιότητος, διότι ή έρευνα διά τήν τοιαύτην έξακρίβωσιν δεν είναι δυνατόν νά
γίνη άλλως εί μή μόνον διά τής χρησιμοποιήσεως ειδικών μικρομετρικών οργάνων
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άκριβείας, ών ή χρήσις άπαιτεΐ ιδιαιτέραν άσκησιν ώς και τής χρησιμοποιήσεως ει
δικών συσκευών μικροφωτογραφήσεως καί μεγεθύνσεως ών ή χρήσις άπαιτεΐ έπίσης
εΐδίκευσιν. Έ φ ’ δσον εις τάς διά γραφομηχανής πλαστογραφίας ελλείπει τδ σοβαρώτερον στοιχεΐον τής προσωπικής του πλαστογράφου έπεμβάσεως, ήτοι τδ στοιχεΐον
τοϋ γραφικού χαρακτήρος του, ή τεχνική άπόδειξις τής διά γραφομηχανής πλαστο
γραφίας κατορθοΰται μόνον δι’ ειδικής διερευνήσεω.. συνισταμένης είς τήν κατα1
1
μέτρησιν, δι’ ειδικών οργάνων άκριβείας
καί
τοϋ χιλιοστομέτρου, τών
γωνιών, ευθειών καί καμπύλών τών ψηφίων, ώς καί τών μεσοστοίχων καί μεσογραμματικών διαστημάτων.
Ά λ λ ’ έκτδς τής καταμετρήσεως ή εφαρμογή τής έν λόγω τεχνικής, προϋπο
θέτει καί λήψιν φωτογραφίας, έν μεγεθύνσει, τών έπιμάχων καί συγκρινομένων δα
κτυλογραφημένων λέξεων καί φράσεων δι’ ών έξησφαλίζεται ή άκριβής καί ή ύπδ
τήν αυτήν κλίμακα καί άπαραμόρφωτος μεγέθυνσις μέ καταδήλους πλέον ολας τάς
λεπτομέρειας.
Διότι αν έπί τοϋ κειμένου τοϋ δακτυλογραφήματος τοποθετήσωμεν τδ φέρον
τάς καθέτους καί οριζοντίους παραλλήλους γραμμάς καί άπεχούσας ίσον άπ’ άλλήλους, μικρομετρικδν όργανον θά διαπιστώσωμεν, άπ’ άρχής τοϋ κειμένου τοϋ δακτυ
λογραφήματος, μέχρι ποιου σημείου έχει τηρηθή κανονικώς ή αυτόματος τούτου
οριζόντιος κατά κάθετον διαδοχήν διαστίχωσις καί εις ποιον σημεΐον — λέξεως —
ή αυτόματος αυτή διαστίχωσις έχει άλλοιωθή ίσοϋψώς ήτις λέξις ώφειλε να εύρίσκηται, τηρουμένης τής κανονικής αυτομάτου διαστιχώσεως, είς ήν θέσιν εύρηνται καί
αί διαστιχώσεις—σειραί—τοϋ λοιποΰ κειμένου τοϋ δακτυλογραφήματος καί ούχί
έπί γραμμής κειμένης ΰψηλότερον ή χαμηλότερον τούτων.
Βεβαίως είναι δυνατόν νά γίνη άλλοίωσις μονομερής τής οριζοντίου διαστιχώσεως κυρίως έκ τών έξής άφορμών: α) έξαγωγή τοϋ χάρτου άπδ τής γραφομη
χανής πρδ τής άποπερατώσεως τοϋ δλου κειμένου καί έκ νέου ένθεσιν τοϋ χάρτου
εις τήν γραφομηχανήν πρδς συνέχισιν τής δακτυλογραφήσεως, δτε είναι πρακτικώς
άδύνατος ή τοποθέτησις αύτοΰ, έκ προθέσεως, είς ήν κατεΐχεν πρότερον θέσιν, είς
τρόπον ώστε νά μή προκόψουν μικρομετρικώς άντιληπταί διαφοραί τής διαστιχώσεως, β) άπότομος ελξις τοϋ χάρτου, γ ) ή μεθ’ ορμής καί ταχύτητος μεγάλης περι
στροφή τοϋ κυλίνδρου καί δ) ένεκεν πολλής χρησιμοποιήσεως τής γραφομηχανής,
χαλάρωσις τοϋ κυλίνδρου καί συμπιεστήρος.
Ά λλα άπδ τάς άναφερθείσας άφορμάς προκύπτει πάντοτε άλλοίωσις τής αυτο
μάτου διαστιχώσεως κατ’ άμφοτέρας τάς διαδοχάς, οριζόντιον καί κάθετον.
"Οθεν ή μονομερής άλλοίωσις κατά τήν αυτόματον διαστίχωσιν χωρεΐ μόνον
δταν ό κύλινδρος περιστρέφεται διά τής χειρός καί ούχί αυτομάτως κατά διάστημα
μικρότερον ή μεγαλύτερον τών πρδς αυτόματον διαστίχωσιν χρησιμοποιηθέντων οδον
τωμάτων ίνα οΰτω έπιτευχθή ή τοποθέτησις ένδς ή πλειόνων δακτυλογραφημένων
στίχων ή καί φράσεώς τίνος, μόνον έπί ώρισμένης θέσεως τοϋ δακτυλογραφήματος.
'Η διαπίστωσις τής διά μεταγενεστέρας προσθήκης έπί κειμένου γραφομη
χανής δύναται νά έπικουρηθή καί νά έπιβεβαιωθή αν μεταξύ τής προστεθείσης φράσεως ή τών στίχων καί τοϋ έπομένου δακτυλογραφήματος ή διαστίχωσις εΰρηται
καί πάλιν άκριβής καί αύτομάτως ένεργηθεΐσα. Πολλάκις συμβαίνει νά διαπιστωθή
άλλοίωσις τής αύτομάτου διαστιχώσεως ίσοϋψώς μεταξύ ώρισμένων κεφαλαίων
ψηφίων τιθεμένων έν τή άρχή τών λέξεων, είς τρόπον ώστε νά εύρίσκωνται ταΰτα έπι
έπιπέδου άνωτέρου ή κατωτέρου τοϋ κειμένου έκείνου, έφ’ οδ υπάρχουν τά δμοια
άμέσως επόμενα πεζά (μικρά) ψηφία, ώς λ.χ. είς τήν είκ. 20.
8. Προσδιορισμός ήλικίας δακτυλογραφημένου κειμένου.
’Ενίοτε είναι δυνατόν νά προσδιορισθή ή ήμερομηνία γραφής ένδς δάκτυλο-
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γραφήματος, κατόπιν λεπτομερούς μελέτης τοϋ κειμένου αύτοΰ.'Η μελέτη συνδυά
ζεται ού μόνον μέ τό κείμενον άλλα καί μέ τάς φυσικάς ιδιότητας τοϋ άντικειμένου
επί τοϋ όποιου έγράφη, δηλαδή τόν χάρτην ή καί έπί ιδιοτήτων τελείως έκτος τοϋ
κειμένου ευρισκομένων. Φυσικά δεν είναι δυνατόν νά καταλήξη τις εις θετικόν καί
άσφαλές συμπέρασμα, δηλαδή νά προσδιορισθή επακριβώς ή ήμερομηνία τής γραφής

'A v a n p iT tK o v

Προέρχομαι, έκ πτωχές οίκογενείας
νά αντεπ$£έλθ» τά πρ<5ς χ6 ζΤ}ν,ύπο0άλ
Τ€ π£ν
6ι*έμέ κρένετε σκάπιμον.^ s w

e s a u im
Ε!κ. 20. ‘Ημετέρα ττερίπτωσις.

αύτοΰ. Ά λ λ’ εις άρκετάς περιπτώσεις ή ήμερομηνία τής γραφής καθορίζεται, κατά
«προσέγγισιν» καί συχνάκις τό έξαγόμενον συμπέρασμα, συνοψίζεται εις τό δτι «τό
έξετασθέν δακτυλογράφημα δεν έγράφη βραδύτερον τής ήμερομηνίας ύπό τήν οποίαν
έμφανίζεται».
Ε πίσης ουδεμίαν άξίαν εχει ή τυχόν διαπίστωσις δτι τό έξεταζόμενον δακτυ
λογράφημα έγράφη πρό 5 ή 10 ετών, δι’ ώρισμένου τύπου γραφομηχανής καί ήτις
γραφομηχανή ήτο δντως έν κυκλοφορία κατά τήν έποχήν εκείνην. Τουναντίον μεγάλην άξίαν εχει ή διαπίστωσις δτι τό έξεταζόμενον δακτυλογράφημα έγράφη διά
γραφομηχανής ήτις δεν υπήρχε τήν έποχήν καθ’ ήν φέρεται ώς γεγραμμένον.
9. Τά χαρακτηριστικά τοϋ τύπου.
’Τσως αί πλέον ιδεώδεις περιπτώσεις άπό τής έπόψεως τοϋ έμπειροτέχνου
διά μίαν ταχεΐαν καί επιτυχή λύσιν είναι αί περιπτώσεις καθ’ άς ζητείται νά προσδιορισθή αν τό ύπό κρίσιν δακτυλογράφημα έγράφη πρό πέντε ή δέκα έτών διά γρα
φομηχανής τής οποίας τά ψηφία κλπ. είναι γνωστόν δτι κατεσκευάσθησαν πρό ενός
ή δύο έτών άπό τοϋ χρόνου τής έξετάσεως τοϋ δακτυλογραφήματος.
'Ως προαναφέραμεν μέ τήν πάροδον τών έτών δλα τά έργοστάσια άλλάσσουν
τό σχήμα ή τόν ρυθμόν τών ψηφίων, άριθμών κλπ. ή τινών έξ αύτών καί κατασκευά
ζουν έξ ύπαρχής νέα τοιαϋτα. Ό έμπειροτέχνης δστις διατηρεί καλόν άρχεΐον δακτυ
λογραφημάτων δεν είναι δυνατόν νά ύποπέση είς λάθος, διότι θά στηρίξη τήν έκθεσίν
του εις τήν συγκριτικήν άντιπαραβολήν, ήν θά ένεργήση μεταξύ τοϋ έξεταζομένου
δακτυλογραφήματος καί τών έν τώ άρχείω του δακτυλογραφημάτων. Ά λ λ ’ είς
ώρισμένας περιπτώσεις ό ρυθμός καί τό σχήμα τών γραμμάτων, άριθμών κλπ. δια
τηρείται άμετάβλητος έπ’ άρκετά έ'τη. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή έξέτασις στηρί
ζεται έπί έτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων.
( Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΠΟΜΜΕΡΕΝΚΕ
(PO M M EREN KE)

Ο ΣΕΞ Ο Υ Α Λ ΙΚ Ο Σ ΕΓΚ Λ Η Μ Α Τ ΙΑ Σ
'ΐπ ό των άνωτέρων άξ/κών Άστυνοαίας κ. κ. ΟΤΤΟ
-------------- ΖΙΖΜΑΝΝ καί RUDOLF GUT τής FREIBU RG ,-------------------------κατά μετάφρασιν κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ
(Συνέχεια έκ του
'—— — ———
——
—
προηγουμένου)

Στο μεταξύ έγινε γνωστόν, ότι την νύχτα τής 30-5-59 στο Siugen a .Η.
ή Ιδχρονη άνύπανδρη υπάλληλος Gisela Pe, πού κατοικούσε σ’ ένα παληο σπίτι
στή νότια περιφέρεια τής πόλεως, λίγο μετά τις 2 ή ώρα, έδέχθη έπίθεσιν άπο ένα
νεαρό άνδρα μέσα στο δωμάτιό της. Αύτός δέ προσπάθησε νά τήν στραγγαλίση.
'Η Gisela Pe, ή οποία ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μέσα σ’ ένα άμερικάνικο σάκκο ύπνου κατόπιν σθεναρας άντιστάσεως κατάφερε νά πέση κάτω άπο το
κρεβάτι καί νά έλευθερωθή άπο τήν θανατηφόρο λαβή τού έγκληματία καί νά ζητήση
βοήθεια. Μετά άπο αύτό ό δράστης παραιτήθηκε τής προσπάθειας του καί πήδηξε
έξω άπο το άνοιχτό παράθυρο. Προτού προβή είς τήν έπίθεσίν του ό δράστης εΐχεν
άνάψει το πορτατίφ πού βρισκόταν άπάνω στο κομοδίνο. 'Ο πατέρας της, ό όποιος
έτρεξε προς βοήθειάν της, όταν τήν ακούσε νά φωνάζη δεν τήν πίστευε στήν αρχή
καί νόμιζε ότι ή διήγησίς της ήταν άποτέλεσμα ψευδαισθήσεως. 'Η κοπέλλα όμως
ή οποία είχε δει πολύ καλά τον άγνωστο έπέμεινε στήν άρχική της δήλωσι. Παρ’
όλα αυτά όμως ό πατέρας της δεν άνέφερε τήν περίπτωσι αυτή στήν ’Αστυνομία
πριν άπο τις 8 π.μ. Οί έρευνες πού έγιναν άμέσως άπέδειξαν ότι ό δράστης είχε
μπει άπο το παράθυρο στο δωμάτιο καί οτι άπο το ’ίδιο μέρος είχε φύγει.
Χρήσιμα ίχνη δεν μπορούσαν νά υπάρχουν. 'Η Gisela Pe είχε τά σημάδια
τής έπιθέσεως στο λαιμό της τρεις μήνες μετά άπο αυτήν. 'Η πρώτη κατάθεσις
τής Gisela Pe άνεσκευάσθη κατά τήν πορείαν των έρευνών.
Αυτή έπρεπε νά όμολογήση άμέσως άπο τήν άρχή ότι έκεΐνο το βράδυ ήταν
μαζί μέ τύ φίλο της καί ότι είχε γυρίσει κατά τήν πρώτην πρωινήν στο σπίτι της.
Τήν Κυριακή τής 31-5-1959 στο σταθμό τής Heidelberg περίμεναν περί
τούς 30 επιβάτες τήν άφιξιν τής αμαξοστοιχίας, μέ τήν οποίαν θά ερχόταν καί ένας
γνωστός εκδρομικός όμιλος τού 'Αμβούργου, ό όποιος θά τούς έπερνε στήν ηλιό
λουστη ’Ιταλία, στή Λιγουρική θάλασσα, καί στήν ’Ιταλική Ριβιέρα. Γιά τούς
περισσοτέρους άπο αύτούς τό ταξίδι αύτό είχε τήν μορφήν τής πραγματοποιήσεως
ενός παλαιού τους ονείρου. Τό ΐδιο συνέβαινε καί στήν 21χρονη Dagmer Klimek,
ή όποια περίμενε μαζί μέ δύο φίλες της.
Αίγο μετά τό μεσονύκτιο έφθασε τό τραίνο καί οί εκδρομείς έψαχναν γιά
τό καθωρισμένο βαγόνι καί τις καθωρισμένες θέσεις, οί όποιες είχαν κρατηθή γ ι’
αύτούς άπο τον όμιλο. Ή Dagmer είχε θέση στο βαγόνι 405 καί εις τό ύπ’ άριθ.
11 διαμέρισμα, οί δύο φίλες της στο ΐδιο βαγόνι καί στό ύπ’ άριθ. 110 διαμέρισμα.
Τά δύο κορίτσια έμειναν στήν άρχή στό διαμέρισμα τής Dagmer, διότι δέν εΐχε
συμπληρωθή καί έκτος αύτοΰ ή Dagmer τις παρακαλοΰσε νά μείνουν κοντά της.
Βεβαίως λίγο πρίν από τήν Karlsruhe ήλθε ό υπηρέτης τού βαγονιού 405 καί έβαλε
τις δύο φίλες στό δικό τους διαμέρισμα διότι τό 11 θά έπρεπε νά γέμιζε από άλλους
επιβάτες. Μέ στεναχώρια οί δύο φίλες έξετέλεσαν τήν εντολή καί έγκατέλειψαν
τό διαμέρισμα τής φίλης τους. Μέ 120 χιλ. τήν ώρα διέσχισε τό τραίνο τό νότο
καί τά Ελβετικά σύνορα.
Έσταμάτησε μόνο γιά λίγο στήν Karlsruhe, στό Offenburg καί στό Frei
burg όπου έπεβιβάσθησαν άκόμα μερικοί έπιβάτες. Τό νεαρό κορίτσι έμεινε μόνο
στό διαμέρισμα 1 ΐ τού 405 βαγονιού καί κουρασμένο καθώς ήταν άποκοιμήθηκε
πάνω στό κάθισμα.
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Μετά άπό αύτό τις πρωινές ώρες της 1-6-1959 τά δύο νεαρά κορίτσια άπό
την Heidelberg μάταια έψαχναν νά βρουν τή φίλη τους, έξεδήλωσαν δέ την άνησυχία τους στον έπί κεφαλής τής έκδρομής στο Basel. Αυτός έφαντάζετο δτι ίσως
ή Klimek άπό αφηρημάδα νά έγκατέλειψε τδ τραίνο στο Offenburg ή στο Frei
burg. Μέ την διαφορά δμως δτι τά πράγματά της εΰρίσκοντο στο διαμέρισμα
11 του 405 βαγονιού καί έτσι οί άνησυχίες των επιβατών έγένοντο περισσότερες,
ώστε κατέθεσαν την έξαφάνισίν της στην ’Αστυνομία τής Belinzona.
’Από την άνωτέραν διοίκησιν του Baden W lirtteuberg, την 1-6-59 προς τήν
άνωτάτην διοίκησιν τοϋ Freiburg εστάλη τηλεφωνικώς ή δικογραφία τής ύποθέσεως δηλ. δτι άπό τό τραί
νο κάποια Dagmer Klimek
άπό τήν Heidelberg είχε
έξαφανισθή.
Έξεφράζετο δέ ή υπο
ψία δτι ή Klimek είχε άρέσει σέ κάποιον έγκληματία γιά θύμα. Μετά άπό
αύτό διέταξε ή άνωτάτη
διοίκησις τής ’Αστυνομίας
νά γίνουν έρευνες καθ’ δλον
τό μήκος τής γραμμής
Heidelberg - Basel. Τήν
διαταγήν έλαβαν δλοι οί
σταθμοί τής ’Αστυνομίας
καί ή ’Αστυνομία των τραί
Τό πτώ μα τής Dagmar Klimek μέσα στό χαντάκι, μέ σκε νων γιά τήν άνακάλυψι τής
πασμένη τή ν ώμοπλάτη καί τό κεφάλι άπό τ ά χόρτα καί
έξαφανισθείσης. 'Η ύποψία
τ ά ξεσχισμένα ροϋχα της. ‘Η τσά ντα της διακρίνεται δεξιά
ένός εγκλήματος ένετάθη
τοϋ πτώματος καί αριστερά ένα π απούτσι της.
δταν έγινε γνωστόν δτι τό
τραίνο 966, τήν 1-6-59 λίγο μετά άπό τις 2 ή ώρα, 500 μ. περίπου νοτίως τοϋ
στάθμου τής Scballstaalt άναγκάστηκε νά σταματήση διότι κάποιος χτύπησε τό
κουδούνι τοϋ κινδύνου. Παρ’ δλη δμως τήν έντατική έρευνα δεν μπόρεσε στήν άρχή
νά βρεθή τίποτα κατά μήκος τής σιδηροδρομικής γραμμής.
Τήν Παρασκευή τής 5-6-59, κατά τής 7 ή ώρα, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς
ή άνωτέρα διοίκησις τσΰ Freiburg άπό τήν ’Αστυνομία τών σιδηροδρόμων τοϋ
Freiburg δτι τό πρωί εις τό πρόχωμα τών γραμμών περίπου 110 μέτρα βορειό
τερα τής θέσεως πού είχε σταματήσει τό τραίνο είχε βρή ένα πτώμα μέσα σ’ ένα
χαντάκι.
'Η άμέσως εΐδοποιηθεΐσα επιτροπή έγκληματολογικών ερευνών τοϋ Frei
burg, τής άνωτέρας διοικήσεως, προσδιώρισε πριν άπό δλα τήν κατάστασιν τών
πραγμάτων.
Έπρόκειτο γιά τό πτώμα μιας γυναίκας τό όποιον ήταν ριγμένο μέσα σέ
ένα χαντάκι περί τά 50 έκ. βαθύ καί περί τά 30 έκ. φαρδύ μεταξύ μιας πλαγιάς
καί ένός σιδηροδρομικού προχώματος κατά μήκος τοϋ διερχομένου μονοπατιού.
Τό πτώμα εύρίσκετο γονατισμένο καί γερμένο προύμητα καί μέ τή ράχη καί τούς
γλουτούς έντελώς ξεγυμνωμένους. 'Η τοποθεσία εύρίσκετο περί τά 2 χιλ. βόρεια
άπό τό σημείο δπου τό τραίνο τήν 1-6-59 άναγκάστηκε νά σταματήση. Πάνω άπό
τό κεφάλι καί τις ωμοπλάτες εύρίσκετο χορτάρι καί τ ’ άσπρο κομπιναιζόν τοϋ
θύματος.
Μετά άπό τό ξεσκέπασμα έγιναν ορατά ένα μαύρο μάλλινο φόρεμα, τό όποιον
ήταν σχισμένο άπό πάνω μέχρι κάτω καί τά ξεσχισμένα έσώρρουχα.

Πομμερένκε, ό σεξουαλικός εγκληματίας
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Εις το γυμνό κορμί υπήρχαν πολλές θλάσεις οστών, στις γάμπες καί στούς
μηρούς καί πιο πάνω άπό το στέρνο στήν άρχή του λαιμού υπήρχε βαθειά μαχαιριά
μέχρι την σπονδυλική στήλη.
Κατά τις έρευνες πού έγιναν στήν περιοχή εύρέθησαν ίχνη σουρσίματος άπο
το μέσον τού σιδηροδρομικού προχώματος μέχρι τού σημείου πού εύρέθη το πτώμα.
Στο μεταξύ τών δύο σιδηροτροχιών γραμμών μέρος, ύπήρχαν άνωμαλίες στο
έδαφος σέ τέσσαρα διαφορετικά σημεία, ή πρώτη άπο αυτές τις άνωμαλίες άρχιζε
47 μ. βορειότερα άπο τήν τελευταίαν καί άπο κεΐ σέ πορεία ορθής γωνίας ώδηγοΰσε μέσα στο χαντάκι. Εις αυτήν τήν περιοχή ύπήρχαν πέτρες πιτσιλισμένες
μέ αίμα.
Μεταξύ χαντακιού καί πτώματος ύπήρχε μιά μικρή άσπρη τσάντα χωρίς
χερούλια, έντελώς κενή καί όχι μακρυά άπο εκεί ύπήρχον πάνω στο χορτάρι δύο
μαύρες καλτσοδέτες. 'Η πράξις ή οποία άρχισε 2 χιλ. πριν άπο τον τόπον τής εύρέσεως, μέσα στο τραίνο, είχε βρει έδώ τέλος. Οί πιθανότητες γιά τό ότι τό πτώμα
άνήκε στήν έξαφανισθεΐσα D. Klimek έφαίνοντο πολλές άπο τις γνωστές περιγρα
φές τής έξαφανισθείσης.
Ό ειδοποιηθείς τηλεφωνικώς πατέρας τής έξαφανισθείσης συνταύτισε τά
χαρακτηριστικά τής νεκρής μέ τά χαρακτηριστικά τής κόρης του.
Καί έβεβαίωσε μέ αύτό τήν άλήθεια τών υποθέσεων.
'Η κατά τήν ίδια ήμέρα διενεργηθεΐσα νεκροψία εις το ’Ινστιτούτου ’ Εγκλη
ματολογίας τού Παμνεπιστημίου τού Frei
burg προσδιώρισε θανατηφόρα τραύματα είς
το πτώμα.
Στήν άρχή έγεννήθησαν άμφιβολίες άν
ή Klimek πετάχθηκε έξω άπο το τραίνο
ζωντανή ή άφοΰ πρώτα έφονεύθη. Ά πο τήν
ιατροδικαστική πλευρά ύπερασπίζετο ή άποψις, ή οποία προήρχετο άπο τον προσδιορι
σμόν τών τραυμάτων, ότι ή Klimek είχε
πρώτα φονευθή μέσα στο τραίνο καί μετά
πετάχτηκε τό πτώμα της έξω.
'Η άλλόκοτη στάσι τού θύματος, δηλ.
ότι τά ρούχα της ήταν ξεσχισμένα, τό κορμί
γυμνό καί γονατισμένο ώστε οί γλουτοί νά
είναι έστραμμένοι προς τά έπάνω, έδειχναν ότι
ή πράξις πολύ πιθανόν νά έγινε άπο ένα
διεστραμμένον σεξουαλικά έγκληματία.
Κατά τις έρευνες έξητάσθη καί ή περίπτωσις μήπως ό δράστης ήταν κανένας άπό
τούς Μαροκινούς στρατιώτες πού είχαν στρατοπεδεύσει στήν περιοχή τού Freiburg. Άλλα.
ή άνάκρισις όλων εκείνων τών στρατιωτών,
που είχαν άδεια την νύχτα τού εγκλήματος Τό πτώ μα μέ τήν μαχαιριά λίγο ττιό πάνω
άπέβη άρνητική.
άπό τό στέρνο, στήν άρχή τοΟ λαιμού.
'Η προσπάθεια τής έξιχνιάσεως καί
τής εύρέσεως ήτο πολύ δύσκολη διότι στήν άρχήν δέν ήτο τίποτε γνωστόν γιά
τον δράστη καί οί μάρτυρες άπό τό τραίνο, οί όποιοι ενδεχομένως νά μπορούσαν
νά δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, παρέμειναν στήν ’Ιταλία.
Διά τού τύπου, τού ραδιοφώνου καί μέ άνακοινώσεις άπό μεγάφωνα πάνω
σέ αύτοκίνητα, ή ’Αστυνομία έκαλοΰσε τον πληθυσμό νά βοηθήση γιά τήν άνακάλυψι τού δράστου.
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Έ ν τώ μεταξύ έγινε γνωστόν δτι μετά άπό το φρενάρισμα του τραίνου καί
πριν αύτό σταματήση ένας άνθρωπος πήδηξε στο σκοτάδι καί διέφυγε. Κατά τήν
κατάστασιν των πραγμάτων ό άνθρωπος αυτός έπρεπε νά έχη σχέσιν μέ το έγκλημα.
Περιγραφή του προσώπου του δεν μπόρεσε νά γίνη παρ’ δλη τήν έπισταμένη
άνάκρισι των μαρτύρων. ’Αμέσως έγινε είσήγησις στήν διεύθυνσιν των σιδηροδρό
μων γιά τήν άμεσον διάθεσιν τοϋ βαγονιού γιά νά γίνουν έπ’ αύτοϋ οί άπαιτούμενες έρευνες.Το βαγόνι ήλθε στο Freiburg άλλά δυστυχώς είχε κάνει κατ’ αυτό τδ
χρονικό διάστημα τρεις άλλες διαδρομές.
Κατά τήν διάρκεια των έν τώ μεταξύ πολλαπλών καθαρισμών τοΰ βαγονιού
δεν μπορούσαν δυστυχώς νά εύρεθοΰν κανενός είδους κατάλληλα ίχνη. Γιά νά
φθάσουν σέ κάποιο άποτέλεσμα οί έρευνες έφυγαν γιά τήν ’Ιταλία δύο άξιωματικοί
τής ’Αστυνομίας, τήν 7-6-59.
'Η υποδοχή τών δύο άστυνομικών, εις τό Finale Ligure δπου έφθασαν
ύπήρξε πολύ φιλική καί έδόθη εις αυτούς κάθε βοήθεια.
Λίγο μετά άπό τήν άφιξιν εις τό Finale Ligure εύρίσκοντο ήδη οί πρώτοι
μάρτυρες εις τήν διάθεσιν τής ’Αστυνομίας.
Αυτοί ήταν δύο συνταξιδιώτες άπό τό Pfalr, οί όποιοι τις πρωινές ώρες
τής 1-6-59 είχαν δή τον πιθανολογούμενο δράστη κατά τήν κάθοδόν του άπό τό
σταματημένο τραίνο καί τήν φυγή του άπό τό πρόχωμα τών γραμμών.
'Η περιγραφή πού έκαναν γιά τον εγκληματία άπέβη άνεπαρκής διότι επι
κρατούσε σκοτάδι. ’Αργότερα έξετάσθησαν οί φίλες τής νεκρής, οί όποιες δέν μπό
ρεσαν νά δώσουν καμμιά χρήσιμη πληροφορία γιά τα χραακτηριστικά τοΰ δρά
στου. Κατέθεσαν απλώς καί μόνον ότι είχαν καθήσει κατά τήν άναχώρησιν τοΰ
τραίνου άπό τήν Heidelberg στο βαγόνι 405 μαζί μέ τήν D. Klimek άλλά ότι
έπρεπε νά τό έγκαταλείψουν διότι έτσι τις διέταξε ό ελεγκτής, διότι θά έπεβιβάζοντο νέοι έπιβάτες.
Κατά τήν διάρκεια τών ανακρίσεων άπεδείχθη ότι αυτό τό διαμέρισμα έμεινε
άδειο έως τό Basel χωρίς νά τό καταλάβουν άλλοι έπιβάτες καί φυσικά ή D. Klimek
έμεινε μόνη. Έ ν τώ μεταξύ έξετάσθησαν όλοι οί ύπάλληλοι τοΰ τραίνου.
Έ τσ ι έγινε γνωστόν κατά τις άνακρίσεις ότι ό οδηγός τοΰ τραίνου 966 λίγο
προ τής άναχωρήσεως άπό τον σταθμόν τής Heidelberg τήν 1-6-59 είχεν διαμε
λίσει έναν άγνωστον άνθρωπον άπό τό διαμέρισμα τής υπηρεσίας του, ό όποιος
άπό αύτό τό διαμέρισμα ήθελε νά έρευνήση τά πέριξ. 'Όπως φάνηκε κατόπιν αυτός
ό άνθρωπος ήταν ό δράστης.
Επίσης κάί ό υπηρέτης τοΰ βαγονιού 405 λίγο άργότερα παρεκλήθη άπό
έναν άγνωστο άνθρωπο νά τοΰ δώση ένα άδειο διαμέρισμα διότι δέν μποροΰσε νά
κοιμηθή καί γιά νά μπορή νά κυττάζη τά πέριξ χωρίς νά ένοχλή τούς ύπολοίπούς
ταξιδιώτες. Καί αυτός έπίσης ήταν ό δράστης. Ό οδηγός καί ό υπηρέτης παρέλειψαν νά έξετάσουν αυτόν τον ξένο άνθρωπο ζητώντας του τό είσιτήριον ή καί τό
όνομά του, άντιθέτως δέ ό υπηρέτης χωρίς νά σκεφθή καί χωρίς νά χρονοτριβήση
παρεχώρησε ένα άδειο διαμέρισμα εις αυτόν.
'Η περιγραφή πού έκανε γιά τόν άγνωστον άνθρωπον ό υπηρέτης καί ό οδη
γός συμφωνούσε κατάτι μέ τήν άνεπαρκή περιγραφή πού είχαν κάμει οί δυο έπι
βάτες άπό τό Pfalr.
Γιά νά πετύχουν κάποιο καλύτερο άποτέλεσμα έκοντρολάρισαν τήν παλιδρόμησιν τοΰ τραίνου άπό τήν Albena. Τό κοντρολάρισμα άκολούθησε στις 15
καί 22-6-59 άπό τό σταθμό τοΰ Basel εις τό σταθμό τής Frankfurt.
Συγχρόνως κατετέθη άπό άξιοπίστους μάρτυρες, ότι τήν νύχτα τοΰ έγκλήματος άπό τό διαμέρισμά τους άκουσαν φωνές καί τήν πτώσιν ένός άντικειμένου
εις τά τοιχώματα τοΰ τραίνου. 'Υποδείξεις όμως γιά τόν δράστη δέ μπόρεσαν νά
δοθοΰν άπό καμμιά πλευρά.
(Συνεχίζεται)

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
* ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
* Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ ΤΟΥ Ν.Δ.Τ.Ο.
* ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟΝ
---------------------- Ύπο 'ΤκαστυΜόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ-------------------ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

...Είναι δειλινό... ένα όμορφο, ζεστό δειλινό, πού σέ γαληνεύει καί σέ ρίχνει
σ’ ένα βελούδινο ρεμβασμό...
'Ο ήλιος έχει κρυφθή πίσω άπό τό άντικρυνό βουνό κι’ ή μέρα άργοπεθαίνει
καθώς τήν κυκλώνουν ένα σωρό σκιές πού ολοένα πληθαίνουν καί γεμίζουν σκού
ρες πινελιές τό άπλό ντεκόρ της φύσεως...
Καί πάλι βρίσκουμαι μονάχος μέσα στο τετράγωνο γραφειάκι μου τού ’Αρχη
γείου καί γράφω... ’Ανοικτό έχω άφήσει τό παράθυρό μου, κι’ ό θόρυβος τού δρό
μου φτάνει στ’ αυτιά μου σαν
ένα άκαθόριστο βουητό, μέσα
στο όποιο ξεχωρίζει κάπουκάπου τό άπότομο φρενάρισμα
ενός αυτοκινήτου ή ή φωνή
κάποιου μικροπωλητοϋ, ένα
γυναικείο γέλιο ή ή σειρήνα
τού αυτοκινήτου τού Σταθμού
Πρώτων Βοηθειών...... Μέσα
στούς τέσσερις αύτούς θορύ
βους τής καθημερινής ζωής,
πού άδιάκοπα έπαναλαμβάνονται κάθε μέρα, κλείνεται όλάκαιρη ή δραστηριότητά της,
τό σφριγηλό της παρόν στην
ιστορία των άπλών άνθρώπων.... ό ρυθμός της... ή βιο
πάλη..., ή χαρά..., ό πόνος...
Είναι δειλινό.... Κι’ εί
μαι μονάχος, μέ συντροφιά τού
μολυβιού μου τό παράξενο
πατινάζ πάνω στις λευκές σε
λίδες τού χαρτιού...
Πριν λίγη ώρα ένας
τραπεζιτικός μέ είχε πάρει
στο τηλέφωνο γιά νά μέ
προσκαλέση σ’ ένα γλέντι....
Κι’ όταν έγώ άρνήθηκα καί Ή A . Μ . 6 Β α σ ιλεύς Ανταλλάσσει εύχάζ μετά τοϋ ’Αρ
τού είπα ότι έχω δουλειά στο χηγού τ ή ; ’Αστυνομία; Πόλεων κ. Θ. Ρακιντζή κατά
γραφείο, μού άπάντησε θυ τήν έπίσκεψίν Του εϊ; τή ν ’Αστυνομικήν Σχολήν τήν
ή μέραν το ϋ Πάσχα.
μωμένα : «Θάθελα νάρχόμουν
εκεί νάβλεπα αυτό τό περί
φημο ’Αρχηγείο σου πού τόσο σέ απασχολεί καί σέ έμπνέει ! ! ! » . Γέλασα
τότε κι’ έκλεισα τό τηλέφωνο. Μά, σάν έμεινα μόνος καί βεβαιώθηκα ότι κάτι μέ
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κρατά δεμένο ώρες ολόκληρες δίπλα σ’ αυτό τό τραπέζι μέ τά βιβλία, τά τσιγάρα
καί τά χαρτιά, βάλθηκα ν’ άνακαλύψω τί άκριβώς είναι, αύτό τό κάτι πού έχω
άγαπήσει τόσο, ώστε να περνώ τις περισσότερες ώρες της μέρας καί τής νύκτας
κλεισμένος στούς τέσσερις ετούτους τοίχους.... Ρίχνω μια βιαστική ματιά σ’ έναένα τά έπιπλα...... βλέπω τήν ’Αρχειοθήκη των ’Εκπομπών, τά μαγνητόφωνα, τά
μεγάφωνα, τή γραφομηχανή, τον ενισχυτή, τη δισκοθήκη.... ’Αλλά όχι..... Δεν
είναι τά έπιπλα ή τά όργανα του γραφείου πού μοΰχουν πάρει τό νοΰ καί τήν καρ
διά.... Είναι κάτι τί άλλο, πιο δυνατό, πιο άπέραντο...
Ναί ! Κάτι άλλο είναι.... Μιά ιδέα... μιά πίστη.... μιά άγρια τρικυμία ένθουσιασμοϋ.... ’Έχω τήν έντύπωση ότι κάπου έδώ μέσα ζή, κτυπα μιά καρδιά.... πώς
όλα ετούτα έχουν ένα παλμό ζωής, μιά πνοή.... Καί μοΰ κουβεντιάζουν... Καί μοϋ

Ή A . Μ . ό Β α σ ιλεύς ανταλλάσσει εύχάς μετά τω ν ’Αστυνομικών Δ)ντών κ.κ. Ε. Καραμπέτσου, Θ. Νούσια, Α. Καθάρειου, Α. Παπαδοττούλου καί Α. Μουρούσια κατά τήν έπίσκεψίν
Του εί; τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα.

διηγούνται ένα πανέμορφο παραμύθι.... καί μοΰ τραγουδούν.... Νοιώθω οτι έδώ
μέσα, πολύ κοντά μου, σέ μιά γωνιά, είναι άναμμένη κάποια φωτιά... Καί μέ ζεσταί
νει.... Καί μοΰ φλογίζει τήν Πίστη γιά ό,τι άγαπώ πολύ..... Υπάρχουν στιγμές
πού βλέπω μιά σκιά νά στριφογυρίζη δίπλα μου καί νά μοΰ ψιθυρίζη : «Είμαι ή
ψυχή τής ’Αστυνομίας.... Καί θέλω νά σοΰ διδάξω τήν ιστορία της πού δέν τήν έζησες στά πρώτα της κεφάλαια, πού δέν είχες τήν τύχη νά τήν γνωρίσης.... Έδώ
είναι τό σπίτι σου.... Κι’ έγώ είμαι ή καλή του... "Ακου.... "Εξω πέρνα ένας αστυ
φύλακας.... Αύτό τό βήμα του είναι ή άδιάκοπη επανάληψη τοΰ ίδιου βήματος
πού πρωτάρχισε στά στενά καντούνια τής Κέρκυρας, πού συνεχίστηκεν υστέρα
στο λιθόστρωτο τής Πάτρας, κι’ υστέρα στον Πειραιά καί τήν ’Αθήνα.... "Ακουσέ το
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καλά— Καί τραγούδησέ το.... Καί φτειάξε την καρδιά σου να κτυπά στο ρυθμό
του......».
Τότε καταλαβαίνω γιατί κλείνουμαι έδώ μέσα... Γιά ν’ άκούω τό βήμα τοΰ
άστυφύλακα καί να τό τραγουδάω__ Αύτός είναι ό σκοπός τής ζωής μου.... Να
διακονώ την ψυχή τής ’Αστυνομίας καί νά την κάμω γνωστή σέ κάθε συνάνθρωπό
μου......
" Ε μ π ν ε υ σ η . . . . Μια παντοδύναμη έ'μπνευση πού πλανιέται μέσα στοϋ
δειλινού τήν άβεβαιότητα.... Τότε θυμάμαι τον Τυρταίο. ’Ανάπηρος ήταν. Δεν
πολεμούσε. "Ομως μέ τα φλογερά του ποιήματα έφερνε τή νίκη, κρατώντας ύψηλά
τό άγωνιστικό φρόνημα των στρατιωτών..... Κι’ άκόμα θυμάμαι τα λόγια τοΰ
Ναπολέοντος : «Στή μάχη όλοι χρειάζονται. Κι’ οί στρατιώται πού πολεμούν, κι’
οί ιερείς πού ευλογούν τα όπλα, κι’ οί ποιηταί πού ήλεκτρίζουν τις ψυχές.... Κι’
οί τρεις πολεμούν. Καθένας μέ τον τρόπο του».
’Ακμαίο ηθικό ! ! ! Τό δοκιμάσατε ποτέ σας ; Είναι τό μεγαλύτερο μυστικό
τής επιτυχίας. Είπα άκμαίο ηθικό καί κάτι θυμήθηκα.... Μια συζήτηση σ’ ένα
αστυνομικό έστιατόριο ανήμερα τοΰ Πάσχα..... Βρέθηκα έκεϊ, κατόπιν.... ’Αλλά

Ή Α . Μ . ό Βασιλεύς τσουγκρίζει τό αυγό Του μετά δοκίμου Ύπαστυνόμου τήν ή μέραν
τοΰ Πάσχα εϊς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.

είναι καλύτερα νά πάρουμε τά πράγματα άπό τήν άρχή.... Γιατί μέσα τους κρύ
βουν ένα ζωντανό ηθικό δίδαγμα, πού παρακαλώ νά τό προσέξουν ιδιαίτερα οί
φίλοι άστυφύλακες πού μέ διαβάζουν.
'Η περασμένη, λοιπόν, Κυριακή ήταν τοΰ Πάσχα. Δηλαδή μέρα χαράς καί
ξεφαντώματος... Γεμάτα τά σπίτια, χαρούμενα τά πρόσωπα, μέ τά καλά τους οί
άνθρωποι, πλούσια τά τραπέζια σέ κάθε σπιτικό. Μά, μονάχα στά σπίτια, ; 'Η
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?St.oc σκηνή καί στους στρατώνες, καί στις στρατιωτικές μονάδες, καί στα σύνορα,
καί στις θάλασσες, καί στούς κάμπους. 'Η μέρα αυτή είναι ημέρα άγάπης. Σέ
κάθε τόπο παίρνει ένα πανηγυρικό τόνο, άλλα ξεχωριστά στή χώρα μας γίνεται
ξεφάντωμα, καί συναδέλφωση, καί φιλί τής άγάπης, καί χορός κλέφτικος, καί
άσυγκράτητη χαρά.
Μέσα στο δημόσιο αύτό πανηγύρι έπρεπε να ύπάρξη καί μια θέση για τά
όργανα τής τάξεως, πού είχαν περισσότερο άπό κάθε άλλο συνάνθρωπό τους τό

Ή A . Μ . ό Βασιλεύς τσουγκρίζει τό αύγό
Του μετά δοκίμου Άρχιφύλακο? κατά την ήμέραν τοϋ Πάσχα εί? τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.

Ό ’Αντιπρόεδρο? τη? Κυβερνήσεω? κ. Π. Κανελλόπουλο?, τσουγκρίζει τό αύγό του μετά
τοϋ Διοικητοϋ τή? 'Ασφαλεία? κ. I. Καραχάλιου κατά τήν ήμέραν του Πάσχα.

δικαίωμα νά ξαποστάσουν γιά λίγο άπό τον αδιάκοπο μόχθο τής δουλειάς τους....
Αλλοίμονο άν όλοι γλεντούσαν, κι’ ό άστυφύλακας στεκόταν στήν άκρη νά τούς κυττάζη καί νά νοσταλγή.... Έκτος αύτοΰ, τό Πασχαλινό γλέστι δέν ξεκουράζει μόνον,
άλλά καί σφυρηλατεί δεσμούς, χαλκεύει φιλίες καί ανεβάζει τό ηθικό καί τήν
αισιοδοξία σέ ύψηλά έπίπεδα.
Κάτω άπό τον ολόλαμπρο ήλιο τής χαράς θάπρεπε νά δοθή μιά θέση καί στον
άστυφύλακα......
Μιά θέση ; Μά, τί λέω ; Ό κ. ’Αρχηγός είχε διάφορη γνώμη. "Οχι μιά
θέση, άλλά ολόκληρο τον ήλιο, τον καλλιτεχνικό ήλιο τής ’Αθήνας τον έφερε στις
’Αστυνομικές Υπηρεσίες, παίρνοντας τήν πρωτοβουλία τοϋ έορτασμοΰ τού Πάσχα
σέ όλα τά συσσίτια τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. "Ετσι, εφέτος, γιά
πρώτη φορά στά χρονικά τής ’Αστυνομίας, τό Πάσχα στις ’Αστυνομικές 'Τπηρερεσίας πήρε αυτό τον πανηγυρικό χαρακτήρα, όπως ανέγραψε τήν επομένη μ’
έθνουσιασμό ό ’Αθηναϊκός τύπος.
Ή διαταγή ήταν συγκεκριμένη : Νά έπισκεφθούν 6λα τά άστυνομικά συσ
σίτια καλλιτεχνικά συγκροτήματα μέ ήθοποιούς, τραγουδιστάς καί νούμερα καί
νά ψυχαγωγήσουν τούς άστυνομικούς υπαλλήλους, αρχής γενομένης άπό τό Άερο-
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δρόμιο. Καί ή εκτέλεση τής διαταγής αύτής άνετέθη σέ μας. Κι’ εμείς σημάναμε
συγκέντρωση τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου. Και τό. αποτέλεσμα ήταν τόσο τιμητικό
για τήν ’Αστυνομία. 60 καλλιτέχνες έ'σπευσαν να δώσουν τό παρόν, άφήνοντας
τά κέντρα πού δούλευαν καί τις οΐκογένειές τους . Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αύτό ;
Σημαίνει πρώτα απ’ όλα ότι ολόκληρος ό καλλιτεχνικός κόσμος είναι στο πλευρόν
τής ’Αστυνομίας. Καί σημαίνει άκόμα ότι ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας έχει γίνει
ό άξονας γύρω άπό τον όποιον έχει άναπτυχθή μια άξιόλογη πνευματική καί διαφωτιστική κίνηση, μέχρις σημείου νά μάς ύποβληθή ή πρόταση δημιουργίας ενός
μονίμου καλλιτεχνικού ομίλου φίλων τής ’Αστυνομίας, άνεγνωρισμένου άπό τό
Πρωτοδικείο.
ΤΗταν συγκινητική ή εικόνα πού παρουσίασαν οί καλλιτέχνες έκεΐνο τό
πρωινό τού Πάσχα, καθώς ξεκινούσαν πρωΐ-πρωΐ άπό τά σπίτια τους για νά βρε
θούν στο ’Αρχηγείο τήν ώρισμένη ώρα.
Τό υπογραμμίζω τό γεγονός μέ ξεχωριστή χαρά. Δεν ήταν μιά τυχαία συγ
κέντρωση άνθρώπων πού έπ’ άμοιβή έσπευσαν νά προσφέρουν τις υπηρεσίες του.
’’Ηταν μιά οικογενειακή συγκέντρωση καλλιτεχνών, φωτισμένων άπό τά άστυνο-

Ή Α . Μ . ό Βασιλεύς, ό κ. θ. Ρακιντζής, ό κ. Ε. Καραμπέτσος, ό κ. Θ. Νούσιας καί άλ
λοι επίσημοι παρακολουθούν λεβέντικους Ελληνικούς χορούς άπό φουστανελλοφόρους κατά
τήν ημέραν τοΰ Πάσχα είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.

μικά ιδεώδη, πού εντελώς άνιδιοτελώς καί μέ χαρακτηριστική προθυμία βρέθηκαν
κοντά στούς άστυφύλακες γιά νά τούς φέρουν, μέ τό χαριτωμένο δικό τους τρόπο,
τήν άγάπη τής κοινωνίας, καί τήν ευγνωμοσύνη της προς «τούς ώραιότερους Φύλα
κες τής δημοκρατίας μας».
Αυό αυτοκίνητα τοΰ Μηχανοκινήτου μάς παρέλαβαν άπ’ τό ’Αρχηγείο καί
μάς γύρισαν σέ κάθε άθηναϊκή συνοικία. Καί κατά τή διαδρομή βρήκαν τήν εύκαι-
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ρία οί καλλιτέχνες πού μας έπλαισίωναν νά μας πουν τόσα όμορφα λόγια για τήν
’Αστυνομία, μέχρι σημείου Ινας φίλος τραγουδιστής νά μάς πή μ’ ενθουσιασμό :
«το 1961 πρέπει νά είναι το έτος τής ’Αστυνομίας Πόλεων».
Κι’ ύστερα κυκλωθήκαμε άπό νέες συγκινήσεις....

Ό ’Αρχηγό; τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Ρακιυτζής τσουγκρίζει τό αΰγό του μετά
των κ.κ. Ε. Καραμπέτσου καί I. Καραχάλιου κατά τήν ημέραν τοϋ Πάσχα εις τήν
Ύποδιεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών.

Το ’Αεροδρόμιο μάς ύποδέχτηκε πρώτο. Καί ή υποδοχή πού μάς Ικανέ ήταν
κάτι πού δεν το περιμέναμε.
Κι’ ύστερα τό ΙΑ' Τμήμα τής Καλλιθέας.... νέες έκδηλώσεις ενθουσιασμού....
Καί ό γύρος τής χαράς συνεχίστηκε στο I' Τμήμα Παγκρατίου. Πλησιάσαμε
στο μικρόφωνο καί τούς είπαμε : «Κατόπιν διαταγής τού κ. ’Αρχηγού μας συνεκροτήθησαν εφέτος ειδικά καλλιτεχνικά συγκροτήματα γιά νά έπισκεφθοΰν όλες
τις ’Αστυνομικές Υπηρεσίες καί νά φέρουν τό συμβολικό χαιρετισμό τού Σώμα
τος προς κάθε άστυνομικό ύπάλληλο. ’Ερχόμαστε άπ’ τ ’ ακραία Τμήματα τής πρωτευούσης καί σάς φέρνουμε τήν άγάπη καί τις εύχές των συναδέλφων σας, οί όποιοι
μάς παρεκάλεσαν σ’ όποιο Τμήμα μπαίνουμε νά βροντοφωνοΰμε : «Ζήτω ή ’Αστυ
νομία Πόλεων»....
Ή ιαχή καί οί ζητωκραυγές πού άκούστηκαν καί τά χειροκροτήματα πού
τις διεδέχθηκαν ερμήνευαν τήν άπόφαση ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος
νά μεγαλουργήση κάτω άπό τό σκιά των ύπερόχων παραδόσεών του...
Κι’ ύστερα τό Β' ’Αστυνομικό Τμήμα.... Νέας έθνουσιασμός.... Καί ή έλπιδοφόρα διαπίστωση : Τό ήθικόν των άστυνομικών ύπαλλήλων είναι πιο άκμαΐο
άπό κάθε άλλη φορά...
Στή συνέχεια έπισκεφθήκαμε τό ΙΔ' Τμήμα ...... "Υστερα τό Ε '..... τό Γ '....
τό Α '...... τό ΣΤ'...
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Παντού χαρά καί αισιοδοξία.... Παντού πολιτισμένο γλέντι κι’ ευγένεια....
Μέ τέτοιο άκριβό υλικό γιατί να μήν γίνη τό 1961 «τό έτος της ’Αστυνομίας
Πόλεων ;...».
Στο μεταξύ είχαμε στείλει άλλους καλλιτέχνες στήν ’Αστυνομική Σχολή,
όπου τό φετεινό γλέντι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και όπου έδόθηκε μια έπίσημη
χροιά έορτασμοϋ. Στο επιτυχημένο φετεινό γλέντι τής Σχολής παρέστησαν, εκτός
των δοκίμων μέ τις οΐκογένειές τους, καί πλήθος επισήμων. Τήν Σχολή έπεσκέφθη
καί ή Α.Μ. ό Βασιλεύς, πού έγινε άντικείμενον ζωηρών έπευφημιών καί ζητω
κραυγών. Παρέστησαν επίσης ό Στρατηγός κ. Γ. Βαρδουλάκης, ’Αρχηγός τής
Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, ό ’Αρχηγός τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος
κ. Ν. Μπουραντάς, οί βουλευταί κ.κ. Μανιαδάκης καί Βρανόπουλος, οί Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Α. Κανελλόπουλος καί Α. Μαρκόπουλος, οί Καθηγηταί τής Σχο
λής κ.κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, Κ. Γεωργόπουλος, Κ. Κωνσταντινίδης, Δ. Γαλανός,
I. Λουκάς, Γ. Κουσιάδης, I. Φραγκιαδάκης, ό Διευθυντής καί 'Υποδιευθυντής τοϋ
Λεόντειου Λυκείου, μέλη τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, δημοσιογράφοι καί
πλήθος έκλεκτοΰ κόσμου.
’Από τό ’Αστυνομικόν Σώμα παρέστησαν ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας
κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, γενόμενος ένθουσιωδώς δεκτός καί έπευφημηθείς άπό
όλους τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους μέ χαρά καί χειροκροτήματα ώς καί οί
’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Ε. Καραμπέτσος, Θ. Νούσιας, Α. Καθάρειος, Α.
Παπαδόπουλος, Α. Μουρούσιας, Δ. 'Υφαντής, Π. Λυκούσης καί Β. Γιαννόπουλος.
Ναί ! Τό φετεινό γλέντι τής ’Αστυνομικής Σχολής, μέ τό πηγαίο κέφι του,
τό πλούσιο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα καί μέ τον ένθουσιασμό τών προσκεκλη
μένων του, έγνώρισε μιά άνευ προηγουμένου έπιτυχία.
Τήν ’ίδια έπιτυχία είχε καί τό Πασχαλινό τραπέζι τής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως τής όδοΰ Άχαρνών, μέ τή συμμετοχή έπίσης πλήθους διαλεκτών
καλλιτεχνών, όπου οί υπάλληλοί της ξεφάντωσαν μέ τήν καρδιά τους. ’Αλλά ή
πασχαλινή γιορτή πού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καί στήν οποίαν παρήλασεν
ολόκληρος σχεδόν ό καλλιτεχνικός κόσμος, ήταν ή γιορτή τής 'Υποδιευθύνσεως
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Αυτή δέν ήταν γιορτή. ΤΗταν δημοψήφισμα τοϋ λαοϋ,
ήταν ψήφος άνεπιφυλάκτου έμπιστοσύνης προς τούς γενναίους καί ικανούς αύτούς
άνδρες, πού οί ύπηρεσίες τους είναι γραμμένες στήν καρδιά τής Ελληνικής Κοι
νωνίας. Συγχωρέστε με αν κλείνω τό άρθρο μου αύτό μέ τήν ’Ασφάλεια, αλλά τό
έξομολογοΰμαι : Πάντα όταν μπαίνω εκεί μέσα νοιώθω μιά χαρά, μιά ψυχική
ξεκούραση, μιά περηφάνεια. Λέω : «πόσο περήφανοι πρέπει νά είμαστε όλοι πού
έχουμε τέτοιους συναδέλφους».
Ναί ! Ναί ! "Οποιος δέν έζησεν έκεϊνες τις γιορτινές στιγμές τοϋ Πάσχα
στήν ’Ασφάλεια ίσως νά μή μπορέση νά καταλάβη τί θέλω νά πώ. Οί άνδρες τής
’Ασφαλείας άφησαν κατάπληκτους τούς καλλιτέχνες.
«Τέτοιο πολιτισμό, τόση ευγένεια, τόση ψυχική ομορφιά δέν περίμενα νά
βρώ στήν ’Ασφάλεια,» μοΰ έλεγε τήν άλλη μέρα ή Τζένη Βάνου.
«Βρέ πώς τούς παρουσιάζουν μερικές κακόπιστες εφημερίδες αύτούς τούς
λαμπρούς, τούς κοσμικούς, τούς άληθινούς κυρίους ;» συνεπλήρωσεν ένας φίλος
ήθοποιός τής έπιθεωρήσεως.
« ’Εμείς τούς έψυχαχωγήσαμε, αλλά κι’ αύτοί μας έδίδαξαν τόσα πολλά
πράγματα πού ποτέ δέν πρόκειται νά τά ξεχάσουμε» μοΰ εϊπεν ένας φίλος τρα
γουδιστής, άπό τούς πρωτοστατήσαντας στήν καλλιτεχνική εξόρμηση τοϋ ’Αρχη
γείου.
Τό κέφι τών ύπαλλήλων τής ’Ασφαλείας καί ή έν γένει συμπεριφορά τους
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ύπήρξεν ή πιο πειστική διαφώτισις, ή πιο όμορφη διαφήμισις γιά την ’Αστυνομία.
Αύτό μας Ικανέ δλο καί νά τούς φέρνουμε κι’ άλλους καλλιτέχνας.
Τό μεσημέρι άρχισε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα καί διατηρήθηκε μέχρι
άργά τό απόγευμα.... Καί πέρασαν χίλιοι δυο καλλιτέχναι άπό τό μικρόφωνο, (αντι
προσωπεύοντας όλες τις τάσεις καί τα γούστα..... Τραγουδισταί έλαφρών ελλη
νικών τραγουδιών, τραγουδίστριες λαϊκών τραγουδιών, ορχήστρες, ήθοποιοί τής
πρόζας καί τής έπιθεωρήσεως, φωνητικά συγκροτήματα, δημοτικά όργανα, άκόμα
καί ταχυδακτυλουργοί καί μίμοι.
Καί, καθώς περνούσαν οΐ στιγμές πάντα μέ τό ΐδιο κέφι, τά χειροκροτήματα
έγίνοντο ολοένα καί πιο ζωηρά καί ενθουσιώδη.
Κι’ ύστερα, όλα σώπασαν..... Έφύγαμε..... Μά, δεν είχαμε στρίψει στήν
άπέναντι γωνιά όταν άνακαλύψαμε ότι κάτι είχαμε ξεχάσει μέσα στήν ’Ασφάλεια....
Ναί ! Είχαμε ξεχάσει τις καρδιές μας...
...Αυτός είναι ό άπολογισμός τού Πάσχα στις διάφορες ’Αστυνομικές 'Υπη
ρεσίες.
Κι’ άπό τά γεγονότα καί τά πρόσωπα βγαίνει Ινα έλπιδοφόρο συμπέρασμα :
«'Ό τι ολα είχαν καλά τακτοποιηθή καί όλα έλειτούργησαν μέ μαθηματική άκρίβεια.... Τά άκρα.ία Τμήματα μάς έξέπληξαν. Μάς συνεπήρε τό κέφι τους, μάς έμέθυσεν ό ένθουσιασμός τους, μάς ήλέκτρισεν ή πίστις τους...
"Ολα τά οικήματα πού έπισκεφθήκαμε ήταν άριστα διακοσμημένα καί είχαν
μιά πανηγυρική πασχαλιάτικη όψη..... Οί μεζέδες ήταν πλούσιοι καί οΐ δημοτικοί
σκοποί στήν ήμερησία διάταξη...
Πριν κλείσω όμως τό σημείωμα αύτό δέν άντέχω στον πειρασμό νά μνη
μονεύσω καί δυο εύθυμα περιστατικά πού άφορούν τήν κωμική πλευρά τού θέματος.
......Σέ κάποια ’Αστυνομική 'Υπηρεσία, λοιπόν, δέν υπήρχε μικρόφωνο.
Καί ό κωμικός έπρεπε νά κάνη τό νούμερό του.... ’Έβαλε ό Μιχάλας τά δυνατά του
καί ώρύετο, οΐ φλέβες του πετάγονταν έξω, άλλά καί πάλι δέν άκούγονταν, οπότε
βλέπει σ’ ένα τραπέζι, ένα χωνί, ένα τηλεβόα άστυνομικό. Τον άρπάζει τότε καί
άρχίζει νά έκτελή τό νούμερό του. Τό ίδιο ύστερα συνέβη καί μέ τήν Λέλα Παπαδοπούλου, ή οποία γιά πρώτη φορά—μάς έλεγεν ύστερα—τραγούδησε μ’ αύτό τον...
πρωτότυπο τρόπο...
Κι’ ένα άλλο άκόμα.... Σ’ ένα Τμήμα, ύστεροί άπό τήν έμφανισή τους, ό
Γιαννακός, ή Σίση κι’ ό Πριονάς, δέν πρόλαβαν νά ντυθούν καί μπήκαν στο αυτο
κίνητο όπως ήσαν ντυμένοι στήν παράσταση πού έδωσαν. Δηλαδή ό Γιαννακός μέ
άσπρο, κοντό παντελόνι άπό τσίτι, μιά περούκα στο κεφάλι, κατακόκκινη μύτη
καί μιά σβούρα στο χέρι (παρίστανε τό μαθητή), ή Σίσυ μ’ ένα κοντό φουστανάκι
καί μιά κούκλα (έκανε τή μαθήτρια) κι’ ό ΙΙριονάς μέ μιά βρώμικη βελάδα, ψηλό
καπέλλο, γένεια καί σκληρό κολλάρο τής παληάς έποχής καί μιά βέργα στο χέρι
(ύπεδύετο τον δάσκαλο). "Οταν, λοιπόν, κατεβήκαμε άπ’ τ ’ αυτοκίνητο καί κάναμε
νά μπούμε μέσα στο Τμήμα ό σκοπός άστυφύλακας—σάν μάς είδε νά κατεβαίνουμε
άπ’ τ ’ αύτοκίνητο τού Μηχανοκινήτου—γούρλωσε τά μάτια του καί μέ ρώτησε μέ
άπορία :
— «Πού τούς πιάσατε, κύριε 'Υπαστυνόμε ;».
Ό Γιαννακός τό άκουσε καί κάτι θέλησε νά πή. 'Οπότε επεμβαίνει ό δήθεν
δάσκαλος καί τού καταφέρνει μιά στο κεφάλι μέ τή βέργα. Καί ό έκπληκτος άστυ
φύλακας σπεύδει γιά νά τού πάρη τά στοιχεία καί νά τον.... μηνύση...
*
’Επίσης μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα καί μέσα σέ μιά έγκάρδια άτμόσφαιρα
χαράς καί κεφιού, έωρτάσθη τό Πάσχα στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι Πειραιώς
παρουσία τών : Υφυπουργού τών Οικονομικών κ. Δ. Άλιμπράντη, βουλευτών
κ.κ. Γ. Κατσαφάδου, Δ. Βρανοπούλου καί Ε. Σαββοπούλου, ’Αρχηγού Πυροσβε
στικού Σώματος κ. Ν. Μπουραντά, Δημοτικών Συμβούλων Δήμου ’Αθηναίων
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κ.κ. Α. Κανελλοπούλου καί Α. Μαρκοπούλου, Λιμενάρχου Πειραιώς κ. Θ. Καλίτση,
Προέδρου τής Συνομοσπονδίας Παντοπωλών Ελλάδος κ. Κ. 11απαδημητροπούλου
καί πολλών άνωτέρων άξιωματικών τής ’Αστυνομίας.
Τούς έπισκεφθέντας το άστυνομικον έστιατόριον επισήμους προσεφώνησεν
ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Γ. Κοντογεώργος.
*
Τώρα είναι νύκτα..... Κι’ είμαι πάντα μέσα στο γραφείο, μέ συντροφιά αύτο
το χαρτί πάνω στο όποιο χαράζω τις σκέψεις μου. Ξαναβλέπω τό σκιά τής ’Αστυ
νομίας νά πλανιέται τριγύρω. . Καί, παίρνοντας τή στάση τής προσοχής, τής
άναφέρω :
«'Όλα πήγαν καλά. Σέ μεταφέραμε, μάννα, σ’ ολόκληρη την ’Αθήνα, άπο
το πρω'ί στις 9 ίσαμε τό βράδυ στις 8. Είναι μιά μικρή εισφορά μας στήν ’Αγάπη
σου...».
** *
Ν ΕΑ ΑΠΟ ΤΗ Ν Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η

■
—Κατά τήν μεγαλειώδη παρέλαση τών ενόπλων δυνάμεων επί τή έπετείω
τής 25ης Μαρτίου, ενώπιον τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως, τής Α.Β.Υ. τοϋ Διαδόχου,
τής Α.Ε. Έξοχότητος τοϋ κ. Πρωθυπουργού καί τών άλλων έπισήμων, έ'λαβε
μέρος καί ή ’Αστυνομική Σχολή, οί μαθηταί τής όποιας έθαυμάσθησαν καί κατεχειροκροτήθησαν γιά τό άνάστημά τους καί τον άψογο βηματισμό τους.
Όμολογουμένως έφέτος ή ’Αστυνομική Σχολή παρουσίασε τον καλύτερο
εαυτό της καί ύπενθύμισε τό σπουδαίο έργο πού γίνεται μέσα στο σιωπηλό κτιριακό της συγκρότημα, άπό τό όποιο άδιάκοπα μεταγγίζεται στον αστυνομικό
οργανισμό νέο ύγιές αίμα, γιά νά συνέχιση τήν ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Οί παρελάσαντες μαθηταί καί τών τριών Σχολών άπέσπασαν δίκαια τον
ενθουσιασμό τοϋ συγκεντρωμένου κόσμου καί άπέδειξαν μέ τον ώραιότερο τρόπο
ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων, πάντα νέα καί σφριγηλή, συνεχίζει' τον ιστορικό της
δρόμο μέ σταθερότητα καί πίστη στο μέλλον της.
'Η ’Αστυνομική Σχολή, γιά μιά ακόμα φορά, έκέρδισεν δ,τι τής άξίζει :
Τήν δημοσία άναγνώριση τής άξίας της.
— Πριν λίγες μέρες έξήλθον τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων 101
μαθητευόμενοι αστυφύλακες, πού έτοποθετήθηκαν σέ διάφορα Τμήματα τών ’Αθη
νών καί τοϋ Πειραιώς. Ή σεμνή τελετή τής ορκωμοσίας των καί τά εμπνευσμένα
λόγια τοϋ κ. Διοικητοΰ των, συνεκίσνησαν όσους παρηκολούθησαν τήν τελετήν
αύτήν.
Τούς συνοδεύει ή αγάπη καί ή έλπίδα ολοκλήρου τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
— ’Εντός τών ημερών, έξ άλλου, εισέρχονται γιά εκπαίδευση 290 νέοι δόκιμοι
αστυφύλακες, κατόπιν χορηγηθείσης σχετικής πιστώσεως καί ένεργηθείσης επιλο
γής έκ μέρους τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ Σώματος.
— Κλείνω τά νέα άπ’ τή Σχολή μέ μιά ομοφρη διαπίστωση : "Οτι δηλαδή,
κατόπιν σχετικών ενεργειών τοϋ κ. ’Αρχηγού, έχορηγήθησαν οί άπαραίτητες πιστώ
σεις γιά τήν κανονική λειτουργία τών ’Αστυνομικών Σχολών Ύπαστυνόμων καί
Άρχιφυλάκων, σέ άριθμό δοκίμων.
"Ετσι τό πνευματικόν φυτώριον τών Σχολών θά μπορέση νά τροφοδοτή τό
’Αστυνομικόν Σώμα μέ ολοένα καινούργια βλαστάρια, διά τό καλό τοϋ Σώματος
καί τής κοινοινίας.
*
* *
Η Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Σ Τ Η Σ ΙΔ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ Ν .Α ,Τ .Ο .

— Τήν 4ην ’Απριλίου έωρτάσθη μέ εθνικές εκδηλώσεις σ’ όλο τον ελεύθερο
κόσμο ή έπέτειος τής ίδρύσεως τοϋ Ν.Α.Τ.Ο., πού έλαβεν πανηγυρικόν χαρακτήρα
στή χώρα μας.
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Τό σημειώνουμε μέ ιδιαίτερη χαρά γιατί τδ Ν.Α.Τ.Ο. είναι ή ασφαλής
ασπίδα δλων των ελευθέρων χωρών τής γης καί δημιουργήθηκε σαν αίτημα, της
εποχής μας, δταν ή έξ ’Ανατολών άπειλή γινόταν ολοένα καί πιο συγκεκριμένη.
Άντελήφθη τότε ή Δύσις ότι αν θέλη νά σωθή πρέπει νά ένώση, να όργανώση καί
νά όπλίση τις δυνάμεις της, γιά νά συγκρατήση τήν άδηφάγον επεκτατικήν πολιτι
κήν του διεθνούς κομμουνισμού. Τό καταστατικό τοΰ Βορειοατλαντικού Συμφώνου
ΰπεγράφη κατ’ άρχήν άπό 12 κράτη τήν 4ην ’Απριλίου 1949 καί έτσι δημιουργήθηκεν ένα άμυντικόν οργανον, νέου τύπου καί έπί διεθνούς επιπέδου, τό όποιον
έταξεν ώς σκοπόν του, έκτος τών άλλων καί τήν «διά τής κατοχυρώσεως τής ασφα
λείας, προώθησιν τής κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής καί πολιτικής προό
δου καί τήν άπόκτησιν τής ευημερίας τών λαών τής γής».
Πέρασαν άπό τότε δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Πολλά διεθνή γεγονότα έτάραξαν τον πλανήτη μας, άλλά τό Ν.Α.Τ.Ο. έξακολούθησε ν’ άποτελή ένα πολύτιμο
κεφάλαιον ειρήνης καί μιά έγγύησιν διατηρήσεως τής παγκοσμίου έλευθερίας.
Καί—όπως έτόνισεν ό τότε ’Αμερικανός Πρόεδρος κ. Τρούμαν—«διά τοΰ
Ν.Α.Τ.Ο. έδημιουργήθη πλέον μία ισχυρά άσπίδα κατά τής έπιθέσεως καί έπραγματοποιήθη ή έπιθυμία τών λαών νά ζήσουν έλεύθεροι έν ειρήνη...».
** *
ΤΟ Α Τ Υ Χ Η Μ Α Δ ΕΝ Ε ΙΝ Α Ι Τ Υ Χ Α ΙΟ Ν

— Τήν 7ην ’Απριλίου έωρτάσθη ή παγκόσμιος ήμέρα τής Υ γείας. Καί,
προς τον σκοπόν αύτόν, έπελέγη ένα άκρως έπίκαιρον σύνθημα : «ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟΝ». Μό τό σύνθημα αυτό έφισταται ή προσοχή τοΰ κοινού
έπί τής άνησυχητικής αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ καί τής σοβαρότητας τών διαφόρων
άτυχημάτων. "Ετσι ώργανώθηκαν όμιλίαι καί διαλέξεις σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα.
Τό θέμα είναι σχετικόν μέ τό άστυνομικόν έργον καί θά μας άπασχολήση
καί άλλοτε έκτεταμένως. ’Εδώ σημειώνουμε μόνον μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις,
εύρυτέρου κοινωνικοΰ ένδιαφέροντος.
Μία στατιστική, λοιπόν, πού έχω έδώ κοντά μου μάς πληροφορεί δτι ή
κυρία αιτία θανάτων, σέ άτομα 1—45 έτών, είναι τό άτύχημα, τό όποιον έχει τά
περισσότερα θύματα άπό όποιαδήποτε άλλη άσθένεια. «'Η θυσία αύτή είναι ή πλέον
βαρεία άπό οίονδήποτε πόλεμον τής παγκοσμίου ιστορίας».
Καί τό άξιοσημείωτον είναι δτι ή εστία πού φιλοξενεί τούς περισσοτέρους
κινδύνους άτυχήματος είναι : τό σ π ί τ ι .
Καί χαρακτηριστικά ένας δημοσιογράφος γράφει πάνω σ’ αύτό τό θέμα :
«Τό πιο γρήγορο δχημα ή άεροπλάνο, ή πλέον άπότομη κάθοδος ή τό πλοίο πού
κινδυνεύει, κυκλωμένο άπό θύελλα είναι λιγώτερο έπικίνδυνα άπ’ τήν κουζίνα,
τή σκάλα ή τήν κρεβατοκάμαρα τοΰ σπιτοΰ».
Καί δεν έχει άδικο γιατί ένα λησμονημένο κουτί άσπιρίνης, μιά λεκάνη μέ
βραστό νερό, ένα χαλασμένο ήλεκτρικό καλώδιο, μιά γκαζιέρα, ένα χαλασμένο
σκαλοπάτι, ένα παιδικό ποδηλατάκι, ξεχασμένα γυαλιά, ζώα άνεπιτήρητα, άπερίφρακτοι έξώστες, μαχαίρια πάνω στο τραπέζι, ένα οχι καλά τοποθετημένο έπι
πλο, ένα μισοανοιγμένο συρτάρι καί γενικά κάθε επικίνδυνο παιχνίδι, σκοτώνουν
περισσότερα παιδιά άπό δσα ή πολυομυελίτις ή ή φυματίωσις.
’Αλλά, πάνω σ’ αύτό τό θέμα θά έπανέλθουμε άλλοτε. Τό άναφέρουμε μονάχα
χρονογραφικώς, ύπό μορφήν έπικαιρότητος.
Τώρα πρέπει νά σάς άφήσω. Είχαμε κι’ άλλα νά ποΰμε, άλλά δέν θέλω νά
σάς κουράσω.
Στο άλλο περιοδικό θά τά ξαναποΰμε.
Φίλοι άναγνώστες, ευχαριστώ πού μέ διαβάσατε, Καί χρόνια σας πολλά—
πολλά, καλά κι’ ευτυχισμένα.
Σ. ΠΗΛΟΣ

Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α ΘΕΜ ΑΤΑ

Μ ΕΡΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ
Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν Β'

Τοπωνυμικά τω ν όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Γεροδήμου Στάθη.
Πάροδος ’Αργυρουπόλεως 25, στο τέρμα Ίπποκράτους, προς τό Λυκαβηττό.
Ό Γεροδήμος Στάθης ή Σταθάς (Ευστάθιος), πατέρας του περιφήμου Γιάννη
Σταθά, υπήρξε ένας άπό τούς όνομαστούς άρματωλούς τής Δουνισαής του Βάλτου,
κατά τά μέσα του 18ου αίώνος.
Ή δημοτική ποίησις άπηθανάτισε τήν άγωνιστική του διάθεσι μέ. ωραίους
στίχους, όπως :
«'Ο ήλιος έβασίλευε κι’ ό Δήμος διατάζει :
Σύρτε παιδιά μου στο νερό ψωμί νά φάτ’ άπόψε.
Καί σύ Λαμπράκη μ’ άνεψιέ, κάθου εδώ κοντά μου.
Νά, τάρματά μου φόρεσε, νά είσαι καπετάνιος.
Καί σείς παιδιά μου πάρετε το έρημο σπαθί μου,
πράσινα κόψετε κλαδιά, στρώστε μου νά καθίσω
καί φέρτε τον πνευματικό νά μέ ξομολογήση,
νά του εΐπώ τά κρίματα, όσα έχω καμωμένα.
Τριάντα χρόνια άρματωλος κι’ είκοσι έχω κλέφτης.
Κάμετε το κιβούρι μου πλατύ, ψηλό νά γένη,
νά στέκω ορθός νά πολεμώ καί δίπλα νά γεμίζω
κι’ άπό τό μέρος τό δεξί άφήστε παραθύρι,
τά χελιδόνια νάρχονται την άνοιξη νά φέρνουν
καί τ ’ άηδόνια τον «καλό Μάη» νά μοϋ μαθαίνουν.
Ό Στάθης Γεροδήμος λογίζεται ώςγενάρχης πολλών άρματολικών γε
νεών, όπως τοϋ Καραΐσκου, Καραϊσκάκη, Μοσχοβίτη, ’Ίσκου κλπ.
Γέροντα ’Αγγέλου. (Βλ. ’Αγγέλου Γέροντα).
Γεροστάθη.
Πάροδος τής όδοϋ Κοτυαίου 11, στη Στέγη Πατρίδος, προς τό Λυκαββητό.
’Οφείλει τήν ονομασία στον ομώνυμο ή ρίνα τοϋ μυθιστορήματος τοϋ Λ.
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Μελά, τό όποιο για πολλά χρόνια υπήρξε τό ωραιότερο, έθνικώτερο καί ήθικοπλαστικώτερο σχολικό καί παιδικό, γενικώς άνάγνωσμα τής νεώτερης Ελλάδος. Σκο
πός τοϋ βιβλίου είναι ή υγεία τοϋ σώματος καί ή διάπλασις τοϋ νοΰ καί τής καρδιάς.
Οί υπηρεσίες πού προσέφερε τό βιβλίο αυτό στο ’Έθνος υπήρξαν άνυπολόγιστες.
Τόση ήτο ή διάδοσίς του, ώστε, μεταφράσθηκε σέ πολλές ξένες γλώσσες.
Γεφυρέω ν.
Βρίσκεται στο Ρούφ καί είναι πάροδος τής όδοΰ Δεκελείωνος 40.
Οί Γεφυρεΐς ή Γεφυραΐοι, ήτο άρχαία φυλή ή οποία προερχόμενη άπό τή Φοι
νίκη, εγκαταστάθηκε μέ τον Κάδμο στη Βοιωτία. Σύμφωνα μέ τον σχετικό θρΰλο
πού άναφέρει ό Ηρόδοτος, (μάλλον δμως άπίθανον) οί Γεφυρεΐς μετέφεραν καί προσήρμοσαν στήν Ελληνική γλώσσα τό φοινικό άλφάβητο.
"Υστερα άπό τον εισβολή τών άρχαίων Βοιωτών στή Βοιωτία, οί Γεφυραΐοι
έγκατεστάθηκαν στήν Ταναγραία ’Αττικής, άπολαμβάνοντες τών ιδίων προνομίων,
μέ τούς αύτόχθονες ’Αθηναίους.
Γεωργιαδου Σταματίου.
Πάροδος τής όδοΰ Μ. Βόδα 260, στον "Αγιο Νικόλαο Άχαρνών.
Πήρε τ ’ όνομα αύτό προς τιμήν τοϋ Γεωργιάδου Σταματίου, ό όποιος κατήγετο άπό τον Μαραθόκαμπο τής Σάμου καί ό όποιος κατά τό 1821 διετέλεσε γιά
ώρισμένο χρονικό διάστημα άρχηγός τών επαναστατών τής Σάμου, έχοντας τό
βαθμό τοϋ χιλιάρχου.
Γεωργίου Α' (Βλ. Βασιλέως Γεωργίου Α ').
Γεωργίου Σταύρου.
Πάροδος τής όδοΰ Σταδίου 41, στήν 'Ομόνοια.
'Ο Γεώργιος Σταύρου, έλλην τραπεζίτης, ιδρυτής καί πρώτος διοικητής τής
’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, γεννήθηκε στά ’Ιωάννινα τό 1785 καί πέθανε στήν
’Αθήνα τό 1869. Τό 1824 διορίσθηκε γενικός ταμίας τοϋ ’Εκτελεστικού καί τήν
έποχή τοϋ Καποδίστρια έχρημάτισε μέλος τής «έπί τής Οικονομίας ’Επιτροπής»
καί τής έπιτροπής τής «Χρηματιστικής Τραπέζης». Έ πί "Οθωνος διωρίσθη, μέλος
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τό 1841 ίδρυσε τήν ’Εθνική Τράπεζα τής όποιας
έχρημάτισε διοικητής έπί 27 χρόνια. Διετέλεσε έπίσης πρόεδρος τοϋ Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου ’Αθηναίων.
Γιάν - Σμάτς (Βουκουρεστίου).
Βρίσκεται στο Σύνταγμα κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Σταδίου 2.
*0 Γιάν-Σμάτς (Κρίστιαν ’Ιωάννης Χριστιανός), Νοτιοαφρικανός στρατάρ
χης καί πολιτικός, γεννήθηκε τό 1870 καί πέθανε τό 1960. Έργάσθηκε μέ επιτυχία
γιά τήν παραχώρησι τής άνεξαρτησίας στή χώρα του, τής όποιας διετέλεσε καί
πρωθυπουργός. 'Υπήρξε θερμός φιλέλλην, ύποστηρίξας μέ κάθε τρόπον τήν Ε λ 
λάδα. 'Ο Γιάν-Σμάτς, έβάπτισε τήν πριγκίπισσα Ειρήνη, ή όποια γεννήθηκε τό
1942 στο Καιηπτάουν τής Νοτιοαφρικανικής Ένώσεως.
Γιάνναρη.
Βρίσκεται στά Θυμαράκια κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Βότση 48.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη Κρητική οικογένεια τής όποιας πολλά
μέλη διεκρίθησαν ώς πολεμισταί καί λόγιοι κατά τον 19ον αιώνα. 'Η οικογένεια
αυτή κατήγετο άπό τό χωριό Λάκκοι τής επαρχίας Κυδωνιάς τοϋ νομοΰ Χανίων.
Γόνοι τής οικογένειας αυτής υπήρξαν ό Γιανναρονικόλας, ό Γιανναρογιάννης, ό Γιανναροδάσκαλος καί ό έγγονός αυτού, περίφημος οπλαρχηγός, Χατζή-Μιχάλης Γιάνναρης.
( Συνεχίζεται)

Δ ΙΕΘ Ν Η Σ Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ

'Γ nro QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών;,Χρονικών»
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενοJ

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν Η '

'Ο κ. Λαμύ ξαναπήρε, μέ κουρασμένες κινήσεις το παλτό του... Την ίδια ώρα
ό Μάρκ τόλμησε να ρωτήση:
—«Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας στο Τερνεραί;».
—«Είναι άδύνατον, φίλε μου» άπήντησεν ήσυχα ό Δικαστής. «Κάθησε έδώ
καί κοιμήσου...».
—«Μά, δεν θά μπορέσω...» παρετήρησε δειλά τό παιδί.
—«Αύτό είναι σωστό, είπεν ό κύριος Λαμύ μέ κάποια σκληρότητα. «Ούτε ό
’Αλέν Ρομπέρ μπορεί νά κοιμηθή...».
’Άνοιξε τήν πόρτα καί βρέθηκε έξω. 'Ο δρόμος του φάνηκεν άτέλειωτος,
καθώς έτρεχε μέ τ ’ αυτοκίνητό του προς τό Τερνεραί...
Μά, ξαφνικά μέσα στη νύκτα διέκρινε μιά μικρή μορφή πού ξαφανίστηκε
γρήγορα φοβισμένη μέσα στά σκοτάδια πρός τήν χαμηλή πλευρά του δρόμου.
Ό κύριος Λαμύ φρενάρησε, άνοιξε τήν πόρτα καί φώναξε: «Ά λέν Ρομπέρ!
’Αλέν Ρομπέρ !». Καμμιά απάντηση. Βγήκε άπ’ τό άμάξι του καί ξαναφώναξε πιο
δυνατά.
«Ά λέν Ρομπέρ... Γιατί, λοιπόν κρύβεσαι;... Είμαι εγώ, ό κύριος Λαμύ. Φο
βάσαι νά έμφανισθής. Γιατί; Ξέρω γιατί έφυγες; Α λλά που πηγαίνεις; Έ ; Άπάντησέ
μου, Ά λέν Ρομπέρ, μικρέ μου φίλε...».
Τότε είδε νά προχωρή πρός τό μέρος του, μέσα απ’ τά σκοτάδια, τό μικρό,
χαμένο αγόρι: ό Ά λέν Ρομπέρ.
Πήρε τό παιδί μέσα στ’ αυτοκίνητο καί ξεκίνησαν... Σάν έφτασαν στο Τερ
νεραί πού ήταν σκοτεινό, ό Δικαστής άνοιξε τήν πόρτα καί είπε: «Καί τούρα πήγαινε
σιγά-σιγά στο δωμάτιό σου. Μή σέ πάρη κανείς είδηση. Δέν πρέπει νά τό μάθη
κανείς αύτό πού έγινε...».
Κι’ όταν ό Ά λέν Ρομπέρ έφυγεν άθόρυβα, ό κύριος Λαμύ κατευθύνθηκε πρός
τό γραφείο. ’Εκεί βρήκε τον «’Άσπρο Δόντι» άγρυπνο. Καί πριν προλάβη εκείνος
νά τον χαιρετήση, είπεν ό κύριος Λαμύ.
«Ό Μάρκ είναι σπίτι μου. Είναι άθωος. *Ηρθε μόνος του. Ό Πάουλο, έν τω
μεταξύ, εξαφανίσθηκε μέ τό άμάξι... 'Ο Μερλερέν κρύφθηκε στο Παρίσι. Μήπως ό
’Αρχηγός Ρομπέρ βρίσκεται σέ κίνδυνο;
—« Ό χ ι!».
—«’Έκανε μήνυση;».
—« Έ ! τί νά κάνη;» άπήντησεν ό «Άσπρο Δόντι» μέ μιά χειρονομία άδυναμίας.
—«Μήπως θέλει καί αποζημίωση;».
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—«Καί γιατί; Σέ τί θά του χρησιμεύση;».
—«Σέ τίποτα. Μήπως πρόκειται νά πάρη άπό τα παιδιά λεπτά; ’Αστείο
πράγμ α!!! ’Έχει καλώς. Θά τά εξετάσουμε αυτά υστέρα... Τώρα θέλω νά μου πής
τί κάνει ή Μάμυ;».
'Ο « ’Άσπρο Δόντι» χαμογέλασε.
«Χθες έκανε άγοράκι».
'Ο κύριος Λαμύ έσκυψε προς τό μέρος του.
—«’Έχετε βρή νονό γιά τον μικρό; Τί όνομα έχετε διαλέξει;».
—«Πασκάλ».
—«Πασκάλ; Γιατί; Γιά τον μικρό Πασκάλ;».
—«Ο χ ι».
—«Τότε» εΐπεν ό κύριος Λαμύ βάζοντας τό χέρι του πάνω στον ώμο του
« ’Άσπρο Δόντι» έχω νά σάς παρακαλέσω κάτι... Κάντε νονό τον Ά λέν Ρομπέρ...».
■
—«Τί είπατε;».
«Μήν έξάπτεσαι, φίλε μου, ούτε ν’ άπορής... Σκέψου καλύτερα καί θά μέ
καταλάβης... Δεν ζητάτε, φαντάζομαι, νά κάνετε νονό κανένα άξιωματοϋχο τής
Λεγεώνος τής Τιμής... Λοιπόν, μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια... Κάντε τον Ά λέν
Ρομπέρ, πού δέν έχει κανένα νά άγαπά στη ζωή...».
—«Κύριε Λαμύ» εΐπεν άργά ό «Άσπρο Δόντι» κατεβάζοντας τό κεφάλι
«δέν μπορεί νά χαρίση κανείς παρά αύτό πού παίρνει... Αυτό είναι μέσα στή δικαιο
σύνη του κόσμου, στό φρικτή λογική του κόσμου. 'Ο μικρός Ά λέν Ρομπέρ δέν έχει
νά δώση τίποτε...».
—«Ξεχνάτε μιά λεπτομέρεια» παρατήρησεν ό Δικαστής μέ άπαλή φωνή
«ξεχνάτε τον Θεόν... ΚΓ Αυτός περιγελά τήν άνθρώπινη λογική καί κηρύσσει στήν
ελπίδα. Ά ν δέν ύπάρχη ή ελπίδα τότε τί κάνω έγώ αυτή τήν νύκτα; Βέβαια θά μοϋ
πής ότι οί γιατροί λένε σέ τέτοιες περιπτώσεις, ότι 9 φορές στις 10 υπάρχει άποτυχία... ’Έστω καί εκείνο τό 1110 όμως κάποιος πρέπει νά τό άναζητήση... Κι’
άν αύτό δέν τό κάνω έγώ ή έσύ, τότε ποιος θά τό άναζητήση;... 'Ο Ά λέν Ρομπέρ
έχει άνάγκην άπό άγάπη...».
—«Ναί! έχει άνάγκην νά τον άγαποϋν...».
—«Νά τον άγαποΰν καί νά τον προστατεύουν οί μεγαλύτεροι, άλλά ν’ άγαπά
καί νά προστατεύη κι’ εκείνος έναν πιο μικρόν... Καί θέλω άκόμα νά σάς πώ ότι ό
μικρός Πασκάλ, ήλικίας μιάς ήμέρας, μπορεί νά τον σώση καλύτερα άπό σάς κι’
άπό μένα... Μιλήστε γ ι’ αύτό στήν Μάμυ... ’Ελάτε... ή συμφωνία έκλεισε...», εΐπεν
ό κύριος Λαμύ καθώς σηκωνότανε.
'Ο «Άσπρο Δόντι» διευθύνθηκε προς τήν πόρτα...
—«Ποϋ πηγαίνετε;».
—«Στό Νοσοκομείο, γιά νά μιλήσω στον ’Αρχηγό Ρομπέρ».
—«Ά λλά μάλλον θά κοιμάται...».
—«Δέν έχει σημασία... Μπορεί νά κοιμηθή καί αύριο».
...'Ο ’Αρχηγός Ρομπέρ δέν έκοιμόταν... Ό «Άσπρο Δόντι» αίσθάνθηκε οίκτο
γ ι’ αύτό τό πρόσωπο πού έκαιγε άπό πυρετό... Στάθηκε στήν αρχή διατακτικός,
σάν νά ντρεπότανε. Μά, ξαφνικά, πήρε θάρρος καί είπε κοφτά...
—« ’Αρχηγέ Ρομπέρ, ήρθα νά σάς ζητήσω ν’ άποσύρετε τή μήνυσή σας...
—«Ά λλά, δέν νομίζω ότι υπάρχει λόγος...».
—«Α σφαλώ ς! Ά ν υπήρχε κάποιος λόγος θά τό είχατε κάνει κι’ όλας... ’Έχω
εμπιστοσύνη σέ σάς...».
—«Ά λλά, γιατί θέλετε;...».
(Συνεχίζεται)

Νικόλαος

Κόκκινος

Τήν Πέμπτην, 6ην ’Απριλίου 1961, άπεβίωσεν ό τέως ’Αρχηγός της ’Αστυ
νομίας Πόλεων Νικόλαος Κόκκινος.
’Έφυγε άπό κοντά μας μιά ξεχωριστή άστυνομική φυσιογνωμία. Χάθηκε,
τόσο ενωρίς, ένας υπέροχος κοινωνικός άνθρωπος.
Εύρυτάτη εγκυκλοπαιδική μόρφωσις, άρίστη επαγγελματική ίκανότης,
πλουσιωτάτη υπηρεσιακή άπόδοσις, ίδιάζουσα διοικητική ίκανότης, υπήρξαν τά
κύρια χαρακτηριστικά τής αστυνομικής σταδιοδρομίας τοϋ έκλιπόντος ’Αρχηγού.
Διεκρίνετο διά τήν άκεραιότητα του χαρακτήρος του, τήν κοινωνικήν του
παράστασιν, τήν άξιοπρέπειαν, τήν συμπεριφοράν του, τήν υποδειγματικήν του προσήλωσιν εις τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη
καί διά τάς άρετάς καί τήν ευγένειαν τής
ψυχής του.
'Η δράσις του, υπήρξε άληθινά, εξαιρετι
κή. 'Υπήρξε μία σημαντική προσωπικότης.
Ποτέ δέν λιποψύχησε. ’Αγωνιζόταν μέ αύτοθυσίαν εις τό πεδίον των ιδανικών τής
Ελλάδος καί πάντοτε ή δάφνη τής Νίκης
στόλιζε τό πρόσωπόν του. Τιμήθηκε μέ πολ
λά μετάλλια καί παράσημα καθώς καί μέ
πολλές ήθικές καί υλικές άμοιβές.
Ή νεκρώσιμη άκολουθία έψάλη τήν ΙΟην
ώραν τής 7-4-1961 εις τον "Αγιον ’Ελευθέ
ριον Μητροπόλεως ’Αθηνών, τον όποιον, άπό
νωρίς εΐχεν κατακλύσει πλήθος κόσμου. Πα
ρέστησαν πολλοί επίσημοι, μεταξύ τών ό
ποιων :
Οί κ.κ. Κων/νος Μανιαδάκης, Θεόδω
ρος Τουρκοβασίλης, Π. Λυκουρέζος, Κων/
νος Γαρδίκας, Δημήτριος Βρανόπουλος, οί
’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Πυ
ροσβεστικής 'Υπηρεσίας κ.κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, Γεώργιος Βαρδουλάκης καί Νικόλαος
Μπουραντας, οί τέως ’Αρχηγοί τής ’Αστυνο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
μίας Πόλεων κ.κ. ’Ιωάννης Σπύρου, Θεόδωρος
Λεονταρίτης, ’Αθανάσιος Σαμπάνης, ό Γενικός
Δ /ντής Χωρ /κής κ. Γ. Μπεθάνης, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Ευάγγε
λος Καραμπέτσος, ό Γενικός Δ/ντής ’Αστυνομίας Πέλεων κ. Θωμάς Νούσιας,
οί έ.ά. ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Νικόλαος Τσαούσης, Νικόλαος ’Αρχι
μανδρίτης, Δημήτριος Καρανάσος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. ’Απόστολος
Καθάρειος, Νικόλαος Ταβουλάρης, ’Ιωάννης Πανέτσος, Παναγιώτης Μπαρδόπουλος, ’Αριστείδης Παπαδόπουλος, ’Ιωάννης Καραχάλιος, Άδάμ Άδαμόπουλος,
Άνδρέας Μουρούσιας, ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, Νικόλαος Νικητάκης, ’Αθα
νάσιος Τασιόπουλος, Νικόλαος Βαρελής, όλοι σχεδόν οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί
Β' έν ένεργεία καί άποστρατεία καθώς επίσης κατώτεροι αξιωματικοί τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας.
’Επικήδειους λόγους έξεφώνησαν, ό πολιτευτής κ. Θεόδωρος Τουρκοβασίλης,
ό ’Αρχηγός Βασιλικής Χωροφυλακής κ. Γεώργιος Βαρδουλάκης καί έκ μέρους τοϋ
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’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γεώργιος Κοντογεώργος, ό όποιος εΐπεν τα έξης :
«'Η επιταγή του ’Αρχηγού μου, διερμηνεύοντος έν προκειμένω αισθήματα
βαθυτάτης λύπης τής όλότητος των μελών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί ό υπη
ρεσιακός δεσμός ό δημιουργηθείς έκ μιας πολυετούς μαθητείας παρά τώ πολυκλαύστω νεκρώ, μοί έπιβάλλουν τό καθήκον νά ε’ίπω περί αυτού ολίγα λόγια, πριν
ή τό χώμα τής πατρώας γής καλύψη αυτόν έσαεί.
Δεν παρήλθεν πολύς χρόνος άφ’ ότου, έν ειδική τελετή, όργανωθείση τό πρώ
τον έν τή ’Αστυνομία προς τιμήν τού άποχωροΰντος έκ τής ένεργοΰ υπηρεσίας
’Αρχηγού τού Σώματος, ό ’Αξιότιμος έπί τών Εσωτερικών 'Υφυπουργός, έπλεξεν τό έγκώμιον τού άνδρός καί άπένειμεν αύτώ δημοσίως τον έπαινον τής Πολι
τείας διά τάς πολυτίμους υπηρεσίας, άς προσέφερεν εις τά Σώματα ’Ασφαλείας
κατά τό διάστημα τών 42 έτών, καθ’ ά εις αυτά διηκόνησε. Καί συνώδευσεν
ό αυτός Υπουργός τήν περί άποχωρήσεως έκ τού ’Αστυνομικού Σώματος Ήμερησίαν
Διαταγήν μέ τήν εξής περικοπήν :
«Εις τον απερχόμενον ’Αρχηγόν τού Σώματος Κόκκινον Νικόλαον, έκ» φράζομεν τήν άκραν ημών ευαρέσκειαν, διότι, κατά τό διάστημα τής μακρο» χρονίου υπηρεσίας του έν τώ Άστυνομικώ Σώματι, διά τής έντιμότητός του,
» τού έξαιρετικού ήθους, τής άπαραμίλλου δραστηριότητος καί ένεργητικότητος,
» τής άκρας άφοσιώσεως προς τό καθήκον, καί άδιαπτώτου ζήλου καί ένδιαφέ» ροντος, έδωκε τό παράδειγμα είς πάσαν περίπτωσιν, έξαιρέτου Κρατικού λει» τουργοΰ, μή φεισθείς ουδέ αύτής ταύτης τής υγείας του διά τήν έξυπηρέτησιν
» τών συμφερόντων τής υπηρεσίας καί τήν πρόοδον τού ’Αστυνομικού Σώματος,
» οδτινος υπήρξε λαμπρός καί έξαίρετος ήγήτωρ.
«Εις τήν 'Ιστορίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων ό Κόκκινος κατέλαβε τοιαύτην
» θέσιν, ώστε ν’ άποτελή διά τό μέλλον τούτου, σύμβολον υποδείγματος καί παρα» δείγματος».
Καί άπεχαιρετήσαμεν τον άοίδιμον ’Αρχηγόν, εύχηθέντες είς αύτόν υγείαν
καί εύτυχίαν είς τον νέον του βίον, πεποιθότες ότι θά εύρίσκεται πάντα μαζί μας.
’Αλλά φεύ, ήδη χέομεν δάκρυα είς τό άπέριτον αύτό έκκλησάκι είς ό βαρυαλγεΐς προσήλθομεν, ΐνα άποτίσωμεν τον ύστατον φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης
προ τής σεπτής σορού τού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Κοκκίνου Νικολάου, δι’ όν
ή ώραία έκείνη τελετή-, ώς άποδεικνύεται, άπετέλεσε τό κύκνειον άσμα τής σταδιο
δρομίας του, τό ύστατον χαΐρε προς τήν ζωήν καί άκόμη τον τελευταϊον άσπασμόν
προς τούς συνεργάτας του.
Διότι έκτοτε άπεσύρθη είς τον γνώριμον έκεΐνον θεραπευτικόν οίκον τών Ή λυσίων καί είς μίαν κλίνην, τήν κλίνην τού πόνου έπετάχυνε τό τέρμα τού μαρτυρι
κού του βίου, τήν ήμέραν καθ’ ήν είς τούς ιερούς χώρους θά ψάλλεται: «'Η ζωή έν
τάφω» καί οί καμπάνες τής χριστιανωσύνης θά ήχούν πένθιμα διά τά πάθη τού
Θεανθρώπου.
Δεν ήτο τυχαίος ό μεταστάς, ώρμήθη προ 42 έτών διά τήν πάλην τής ζωής
άπό τήν γενέτειράν του ιστορικήν Σπάρτην, μέ έφόδια τάς ύψιπετεϊς ιδέας καί
τον έμφυτον πολιτισμόν. Διέπρεψε κατά τήν πρώτην δεκαετηρίδα είς τό άδελφόν
Σώμα τής Βασιλικής Χωροφυλακής καί λόγω τών έξαιρέτων προσόντων του ηύτύχησε νά μεταταγή μετά ταύτα είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα, διά τό όποιον έκ φύσεως
ήτο προωρισμένος.
Δέν κρίνω έαυτόν ικανόν, όπως σκιαγραφήση τήν προσωπικότητα τού μεταστάντος ’Αρχηγού. Μεταφέρω περικοπήν άποφάσεως τού ’Αστυνομικού 'Υπηρε
σιακού Συμβουλίου έξ 7 άνωτάτων Δικαστικών :
«...Τον κρινόμενον διακρίνει έξαιρετική εύγένεια, έκλεκτικότης είς τάς κοινω-
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νικάς του σχέσεις, ευθυκρισία καί σύνεσις εις τάς ένεργείας του καί γενικώς τό
άριστον της εξαιρετικής έμφανίσεώς του, έν συνδυασμώ μέ την μετ’ εύστροφίας
καί μειλιχιότητος διατύπωσιν των έννοιών του, είτε κατά τάς συζητήσεις, είτε
κατά τήν έκτέλεσιν των υπηρεσιακών του καθηκόντων, έπισ.ύρουν αύτω τον
σεβασμόν καί τήν άγάπην των υφισταμένων του, τήν έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην των προϊσταμένων του. Εμβριθής εις τήν μελέτην των Νόμων καί Κανονισμών, παρακολουθεί πάντοτε τούς υφισταμένους του, μέ σκοπόν τήν έπαύξησιν
τοϋ μορφωτικού έπιπέδου αύτών.
« Είναι κάτοχος τής Γαλλικής καί ’Ιταλικής γλώσσης καί έν μέρει τής Ά γγλι» κής, κατά τό παρελθόν δέ μετέβη, δαπάναις τής Τεχνικής Βοήθειας εις Εύρώπην
» καί ΐδιωτικώς εις ’Αμερικήν, προς μελέτην των έφαρμοζομένων έκεΐσε Άστυνο» μικών συστημάτων.
« 'Ο ’Αστυνομικός Διευθυντής Κόκκινος ύπερέτησεν εις δύο περιόδους ώς
» ’Αστυνομικός Δ /ντής Κέρκυρας, κατά δέ τήν κατοχήν καί ύπό περιόδους κρισί» μους ώς ’Αστυνομικός Δ/ντής Πατρών. 'Υπηρέτησεν ώς προϊστάμενος καί Δ/ντής
» τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, ώς Γενικός ’Επόπτης ’Αγορανομίας, Δ/ντής τοϋ
» ’Αρχηγείου καί Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών ών τά περί ίδρύσεως καί
» λειτουργίας νομοθετήματα συνέταξε τό πρώτον ούτος.
«Πάντοτε άπέδωκεν, όπου ύπηρέτησε, καί έξακολουθεΐ νά άποδίδη, άπο» τελών ουτω στοιχεΐον χρήσιμον καί ζηλευτόν διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα».
Καί προστίθημι ότι ό Κόκκινος δέν υπήρξε μόνον συντάκτης τών κειμένων
περί λειτουργίας τών ’Αστυνομικών Σχολών διατάξεων, άλλά καί πολλών άλλων
Νόμων, εΐδικώτερον δέ τού Νόμου 2458/53—άχαρι έ'ργου—δστις άποτελεί σταθμόν
διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
'Ο Κόκκινος επέτυχε τήν άνοικοδόμησιν πλείστων ’Αστυνομικών Καταστη
μάτων, ίδρυσε τό Ταμεΐον 'Υγείας, τον Οικοδομικόν ’Οργανισμόν τών ’Αστυνομι
κών 'Υπαλλήλων καί ό Κόκκινος έμελέτησεν, είσηγήθη καί επέτυχε μέ τήν ικανό
τητά του, τήν ίκανοποίησιν έκ μέρους τής Κυβερνήσεως όλων τών τελευταίων
ευεργετημάτων περί καλυτερεύσεως τής θέσεως τών κατωτέρων οργάνων τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Αί διαταγαί, αί σημειώσεις καί αί κρίσεις εις τάς διαδοχικάς σημειώσεις
τού Κοκκίνου θ’ άποτελοϋν διά τούς έπιγενομένους έσαεί τά πολυτιμώτερα βοη
θήματα.
Ηύτύχησα νά συγκαταλέγωμαι μεταξύ έκείνων, οίτινες προ 32 ετών έχαιρέτουν έν Κέρκυρα τον έκλιπόντα, άναλαμβάνοντα τό πρώτον ένεργόν ύπηρεσίαν εις
τό ’Αστυνομικόν Σώμα, ώς Διοικητής τού Α' ’Αστυνομικού Τμήματος. Έμαθήτευσα έ'κτοτε πλειστάκις παρ’ αύτω καί ύπό περιστάσεις δυσχερείς, ώς άμεσος
συνεργάτης.
Έλαχεν ήδη εις έμέ ό κλήρος ν’ άπευθύνω προς αυτόν τό ύστατον χαΐρε.
Δέν θά παυσω νά είμαι κήρυξ, δίκην ’Αποστόλου τών ’Αρχών τού Κοκκίνου,
διότι τούτο άποτελεί άπόδοσιν δικαιοσύνης προς άνδρας Δημοσίους—άνδρας έπιφανεΐς, πίπτοντας έπί τών έπάλξεων τού καθήκοντος.
Καί τώρα, ώ πολύκλαυστε ’Αρχηγέ τής ’Αστυνομίας Κόκκινε, έκ μέρους
τού ’Αστυνομικού Σώματος πού τόσον ήγάπησες, καταθέτω έπί τής σεπτής σωρού
σου ώς ύστάτην εισφοράν, ένα απλό δάφνινο στεφάνι, εις ένδειξιν τιμής καί ευγνω
μοσύνης.
Μετ’ ολίγον θά σέ προπέμψωμεν διακρυρροοΰντες προς τήν τελευταίαν σου
κατοικίαν, τη συνοδεία τής Μουσικής τής ’Αστυνομίας, ή οποία θά παίξη διά τελευ
ταίαν φοράν προς σέ ένα πένθιμον έμβατήριον.
Καί όταν πλέον ή σορός του θά άπέρχηται προς τήν γενέτειράν σου γήν, ΐνα
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εκεί εΰρη τον αιώνιον ύπνον τοϋ δικαίου, 0ά βγουν άπο τα μύχια της ψυχής μας
αί ύσταται έκεϊναι εύχαί: Πολυπόθητε άνερ, πολύκλαυστε Αρχηγέ τής Αστυνο
μίας—Νικόλαε Κόκκινε,
«Αίω νία σου ή μνήμη» καί ό «Θεός συγχωρεϊσαί σε».
'Η νεκρώσιμος πομπή προηγουμένης τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας,
κατηυθύνθη εις πλατείαν Μοναστηρακίου ένθα ή σορός τοΰ μεταστάντος δι’ αυτο
κινήτου μετεφέρθη εις ιδιαιτέραν του πατρίδα Σπάρτην όπου καί ένεταφιάσθη.
Τήν σορόν ήκολούθησεν εις Σπάρτην κατόπιν διαταγής τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Θεοδώρου Ρακιντζή άντιπροσωπεία άστυνομικών, άποτελουμένη
άπό άξιωματικούς καί κατωτέρους υπαλλήλους.
Στέφανοι κατετέθησαν άρκετοί μεταξύ των οποίων καί τοΰ 'Υφυπουργοϋ
έπί των ’Εσωτερικών κ. Ευαγγέλου Καλαντζή, των ’Αρχηγείων ’Αστυνομίας
Πόλεων, Βασιλικής Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικού Σώματος, τοϋ Λιμενικοΰ
Σώματος, τοϋ Συνδέσμου των έν Άθήναις Λακεδαιμονίων, τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Σπάρτης, τής Γεωργίας Κατσιμπάρου, τής Λυγερής Καλλογερέση καί
των ανεψιών του.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα πένθους ολοκλή
ρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, υποβάλλουν εις τούς οικείους τοΰ έκλιπόντος τά
ολόψυχα συλλυπητήρια καί εύχονται, όπως ό Κύριος, ό νεκρών καί ζώντων τήν
εξουσίαν έχων, χαρίση εις αυτούς τήν έξ υψους παρηγοριάν.
Αίωνία ας είναι ή μνήμη αύτοΰ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ

1961

Κατά τον μήνα Μάρτιον καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας καί
Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπδ ’Ιατρούς τής εκλογής των οΐκοι................ 1.821
Μέλη
2)
»
» ’Ιατρεία »
»
» .......................... 1.299
»
3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής εκλογής των . 239
»
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια τής έκλογής των ......................
29 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ’Ιατρεία του Ν.Α.Π. καί του Κλά
δου 'Υγείας ’Αθηνών καί Π ειραιώ ς............................................... 4.718 »
»
’Ή τοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω ................ 8.106 »
»
6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των δ ω ρ εά ν............ 6.181 συνταγαί
’Από οικονομικής πλευράς ό μην Φεβρουάριος έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α : τ α κ τ ικ ά ............................................................ Δρχ.
252.863,45
»
έκ συμμετοχής Δημοσίου ......... ............... »
226.094,80
Έ ξ ο δ α ................................................................................. »
743.334,75
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

1) ’Αστυνομικοί έχοντες ήσφαλισμένους γονείς ή άγάμους άδελφάς, ο'ίτινες
διαμένουσιν εις τον τόπον καταγωγής, προ πάσης τυχόν εισαγωγής αύτών εις
εις Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα τής Επαρχίας δέον ν’ άναφέρωνται είς τήν 'Υγειονομι
κήν 'Υπηρεσίαν τής οικείας Νομαρχίας, δι’ έκδοσιν άποφάσεως εισαγωγής.
Είς εκτάκτους περιπτώσεις εισαγωγής διά γεγονός δικαιολογούν τήν
έκτακτον εισαγωγήν, δέον έντός 24ώρου άπό τής εισαγωγής, νά είδοποιήται ή
ώς άνω 'Υπηρεσία διά τήν έκδοσιν άποφάσεως.
Πάσα εισαγωγή άσθενοϋς είς Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα άνευ προηγουμένης άπο
φάσεως τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας τής οικείας Νομαρχίας δεν θά έγκρίνεται
έκ τών υστέρων καί ό υπάλληλος θά ΰποχρεούται εις τήν καταβολήν ολοκλήρου τής
δαπάνης νοσηλείας.
2) Έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 1955/8-3-61 Διαταγή διά τής οποίας ύποχρεοΰνται τά Μέλη, όπως προσκομίζωσιν είς τον Κλάδον 'Υγείας τά διά συνταγών τού
Κλάδου ληφθέντα φάρμακα, ίνα ταΰτα άποσφραγίζωνται καί τίθεται έπ’ αυτών ή
σφραγίς τού Κλάδου. Τά φάρμακα θά προσκομίζωνται κατά τήν θεώρησιν τών
συνταγών, έστω καί έάν παρελήφθησαν άπό τήν προηγουμένην έκτάκτως άπό τον
φαρμακοποιόν καί έγένετο χρήσις μέρους τούτων.
3) Παρακαλώ όπως άπαντες οί άστυνομικοί υπάλληλοι λάβωσι γνώσιν τής
ύπ’ άριθ. 1102 άπό 8-2-61 Διαταγής, δι’ ής έφιστάται ή προσοχή τών Μελών
επί διαφόρων παραλείψεων αύτών, διότι πολλά Μέλη προσέρχονται είς τον Κλά
δον 'Υγείας, προς λήψιν έντολών διά τον ’Ιατρόν καί προς θεώρησιν τών συνταγών
μετά τήν παρέλευσιν τού 24ώρου, ώς επίσης τινά τών Μελών προσέρχονται μέ
συνταγάς ιδιωτών ’Ιατρών ούχί άναγραφομένων έπί τού συνταγολογίου αίτινες
δέν έκτελοΰνται.
Έξεδόθη καί ή ύπ’ άριθ. 1827/14/1 άπό 15-2-61 Διαταγή μου, ίνα ή ώς
άνω διαταγή τής παρούσης παραγράφου άνακοινωθή είς τούς ’Αστυνομικούς 'Υπαλ
λήλους είς δύο έπανειλημμένας μορφωτικάς συγκεντρώσεις προς πλήρη κατατόπισιν
τούτων, άλλά πολλά Μέλη προσέρχονται μέ καθυστέρησιν καί μέ παραλείψεις,
ίσχυριζόμενα δτι δέν έλαβον γνώσιν τών Διαταγών.
4) Οί προσερχόμενοι είς τον Κλάδον 'Υγείας προς λήψιν έντολών ή θεώρησιν
συνταγών νά φέρωσιν άπαραιτήτως μεθ’ εαυτών τά Βιβλιάριά των, διότι άνευ
αύτών δέν θά έξυπηρετώνται.
Ό ’Α ρ χ η γ ό ς
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υ γεία ς
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚ1ΝΤΖΗΣ

ΕΙ ΔΗΣΕΙ Σ <
&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
—Τήν 11τ)ν ώραν της 12 τρέχοντος, έγένετο ή ορκωμοσία 101 νέων αστυφυ
λάκων τοΰ 201 Εκπαιδευτικού Τμήματος. Οί νεοξελθόντες άστυφύλακες έτοποθετήθησαν εις τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις ’Αθηνών και Πειραιώς, ώς άκολούθως :
’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς ’ Α θ η ν ώ ν :
Οί κ.κ. Άδαμόπουλος Γεώργιος, Άλεξόπουλος Ή λίας, ’Αλεξίου Χαράλα
μπος, ’Αναγνώστου Βασίλειος, ’Αργυρίου Κωνσταντίνος, ’Αθανασίου ’Άγγελος,
Βάρδιας Θεόδωρος, Βέτσικας Κωνσταντίνος, Γιαννακός Δημήτριος, Δούκας Δημήτριος, Δρίβας Θεμιστοκλής, Ζάνιας Κωνσταντίνος, Ζάρας Βασίλειος, Ήλιόπουλος Νικόλαος, Θεμελής Ή λίας, Θεοδωρόπουλος ’Ιωάννης, Θεοδώρου Δημήτριος,
Καλλιτέρης ’Αλέξανδρος, Κανιός Παναγιώτης, Καραδήμας Εύάγγελος, Καραδήμας Ή λίας, Κόγιας ’Απόστολος, Κόγιας Νικόλαος, Κοντογιώργος Χρηστός, Κουκουλομμάτης Αύγουστος, Κουντάνης Κωνσταντίνος, Κουτροζής ’Αθανάσιος, Κουτσουλέλος Χρηστός, Κραβαρίτης Δημήτριος, Κολαζας Χρηστός, Κυράνας Λεωνίδας,
Λάϊος Κωνσταντίνος, Λουκάς Γρηγόριος, Μαργαρίτης ’Αλέξιος, Ααργαρίτης Κυ
ριάκος, Μαστραπάς Νικόλαος, Μέντζας Άνδρέας, Μερμίρης Χρηστός, Μπαρτσιώτας ’Ιωάννης, Μπεσλεμές Σπυρίδων, Μουρδουκούτας ’Ιωάννης, Μύτας Γεώργιος,
Ναούμ ’Ιωάννης, Νέζης Χριστόφορος, Οικονόμου Λουκάς, Οΐκονόμάκος Παύλος,
Παλαιογιάννης Σταμάτιος, Πανάρας Κωνσταντίνος, Παπαβασιλείου Γεώργιος,
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παπαναγιώτου Νικόλαος, Παππάς Δημήτριος, Παπασταμάτης Σταμάτιος, Παρασκευιώτης Εύθύμιος, Παταργιάς Θεοχάρης, Πετρόπουλος Νικόλαος, Πετσαλάς Δημήτριος, Πλαστής Θωμάς, Πράντολος ’Ιωάννης, Ρου
πακιάς Γεώργιος, Σκίτσας Χαράλαμπος, Σκόπας Ηρακλής, Σκούρας Κωνσταν
τίνος, Σοφιός Εύθύμιος, Σπάρος ’Αριστοφάνης, Στέφος Κωνσταντίνος, Στούρης
Στέφανος, Ταμπού Μιχαήλ, Τζάνης Γεώργιος, Τσιλούνης Ή λίας, Τσώνης Γεώρ
γιος, Τεμπέλης ’Ιωάννης, Τσιάλτας Δημήτριος, Τσώνης Χρήστος, Χαρδαλιάς
Γεώργιος, Χρυσανθακόπουλος Άνδρέας, Ψυχογυιός Γεώργιος καί Παπανικολάου
’Ιωάννης.
’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
Διεύθυνσις
Πειραιώς:
Οί κ.κ. Άνάγνος Δημήτριος, Άεράκης Εύάγγελος, Άναγνωστόπουλος Κων
σταντίνος, Γεωργίου ’Αθανάσιος, Γεωργίου ’Ιωάννης, Γιαννάρας ’Ιωάννης, Δημητρίου ’Ιωάννης, Διονυσόπουλος Παναγιώτης, Καϊμακάμης Κωνσταντίνος, Καλα
μπούρας Βασίλειος, Καλμαντής Ταξιάρχης, Κεφαλληνός Γεώργιος, Κοτονιάς ’Αθα
νάσιος, Κοτρώνης ’Αθανάσιος, Κώνστας ’Αθανάσιος, Λήντζος Άνδρέας, Μακρής
’Αντώνιος, Μόφορης Μιχαήλ, Παπατσελίκης ’Ιωάννης, Σιαραγγός Παύλος,
Τσατσάς Δημήτριος Φιλίππου Κωνσταντίνος καί Χήνας ’Ιωάννης.
** *
ΕΎΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τα « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά επί τή ονομαστική
των εορτή εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Θωμάν 'Γαρράν, ’Αστυνομικόν
Διευθυντήν Πατρών καί Θωμάν Νούσιαν, Γενικόν Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πόλεων,
ώς καί εις άπαντας τούς εορτάζοντας κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
***
ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ
Ό Καθηγητής—Διευθυντής—καί οί ’Αξιωματικοί καί λοιποί ύπάλληλοι τής
’Αστυνομίας Πόλεων τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών κα
τέθεσαν χιλίας διακοσίας έβδομήκοντα πέντε δραχμάς ύπέρ τών θυμάτων τής Ά στυμίας Πόλεων, εις μνήμην τού τέως ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων Νικολάου
Κοκκίνου.
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