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1. —Συγκρούσεις τής αστυνομίας προς τούς φοιτητής.
2. —Ά ντικατάστασις τής στρατιωτικής αστυνομίας λόγω μεταβάσεως των στελεχών
καί άνδρών εις Έ 0 νικάς περιπέτειας 189^-1897.
3. —' / / Χωροφυλακή ώς αστυνομικόν Σώμα δι δλην τήν επικράτειαν.—Ά ρχέγονοι μέ
θοδοι και κομματισμός τών στελεχών της· ή Κρητική Χωροφυλακή.
4. —"Ιδονσιο τής αστυνομίας Πόλεων υπό τοϋ αειμνήστου ’Ελευθερίου Βενιζέλου τό
1920.—’Εγκατάστασις αυτής εις Κέρκυραν—Πάτρας—Πειραιά—’Αθήνας.

1. Σφοδραί έπίσης έγένοντο αί συγκρούσεις της αστυνομίας προς τούς φοιτητάς. Εΐτε διότι οί φοιτηται άπετέλουν τήν τάξιν τών κακομαθημένων παιδιών
τής πρωτευούσης, εΐτε διότι τινές τών καθηγητών άνεμιγνύοντο περισσότερον τοϋ
πρέποντος είς τήν πολιτικήν καί έξώθουν τούς φοιτητάς είς δεδομένας περιστάσεις,
γεγονός είναι ότι ή αστυνομία ήναγκάσθη πολλάκις να συγκρουσθή προς τήν «φοιτητιώσαν νεολαίαν». Αί συγκρούσεις έξ αφορμής τών φοιτητικών τελών, τα Γαλβα
νικά καί άλλαι μικροτέρας έκτάσεως διαταραχαί ουδόλως έβάρυνον τήν αστυνομίαν,
πλήν μιας έξαιρέσεως, ήτις ώφείλετο είς βαρεΐαν ΰβριν άπευθυνθεΐσαν ύπό τοϋ γραμματέως τής αστυνομίας κατά τών φοιτητών εντός τοϋ προαυλίου τοϋ πανεπιστη
μίου. Ά λλ’ ό γραμματεύς ήτο ύπομοίραρχος καί άπέβη είς αυτόν άδύνατον νά άπομακρυνθή τών παλαιών έξεων τοϋ σώματος.
Είς τήν αύστηρότητα τών εύζώνων καί τής έν γένει άστυνομικής εκείνης
περιόδου, ώφείλοντο καί τά δελτία ταυτότητος τών φοιτητών.
Ό πρύτανις τότε Α. Χρηστομάνος (1895—1896) διά νά άπαλλάξη τούς φοιτητάς από τήν δίωξιν τών εύζώνων, διότι οί φοιτηται έθορύβουν καί ήτάκτουν σφο
δρά ιδίως έν τή συνοικία Νεαπόλεως, επέτυχε τήν άναγνώρισιν ύπό τοϋ κράτους
τακτικού δελτίου ταυτότητος, δυνάμει τοϋ οποίου οί φοιτηται άτακτοΰντες κατηγγέλλοντο είς τήν πρυτανείαν, ήτις καίέπέβαλλεν είς αύτούς άναλόγους πειθαρχικάς ποινάς.
2. Αί πολιτικαί καί έθνικαί περιπέτειαι τοϋ 1896 καί 1897 έπέδρασαν μεγάλως επί τής αστυνομίας. Τό εύζωνικόν άπεμακρύνθη καί άντεκατεστάθη διά χωρο
φυλακής, κατά δέ τήν έπισυμβάσαν καταστροφήν ή πρωτεύουσα παρέμεινεν άφρούτητος, διότι ό Μπαϊρακτάρης έτέθη επί κεφαλής μικτής φάλαγγος συγκροτηθείσης κατά μέγα μέρος άπό τήν δύναμιν τής χωροφυλακής τής πρωτευούσης καί έσπευσε προς τήν ’Ήπειρον όπου συνήψε τήν αίματηράν μάχην τοϋ Γριμπόβου κατά
τήν οποίαν ή χωροφυλακή έπολέμησε καλώς.
Ή πρωτεύουσα παρέμεινεν άφρούρητος καί έρημος αστυνομίας έπί ολόκληρον
εβδομάδα, καίτοι δέ ή κατάστασις ήτο έξαιρετικώς άνώμαλος καί ή έξαψις μεγάλη
ώς έκ τών γεγονότων, τά κακοποιά στοιχεία ούδεμίαν ένεφάνησαν . δράσιν. Ή
έπισυμβάσα οχλαγωγία καί ή διαρπαγή οπλοπωλείων τινών ήτο έργον ώρισμένων
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πολιτευομένων άποσκοπούντων εις την ανατροπήν της Κυβερνήσεως, κατά την γνώ
μην δέ του Θ. Δεληγιάννη, «έργον, άνυπομόνων πατριωτών σπευδόντων να όπλισθώσι προς ύπεράσπισιν-τής πατρίδος».
Τήν αστυνομίαν άντικατέστησε τότε έπί τρεις περίπου έβδομάδας πολιτο
φυλακή συσταθεϊσα έκ τοΰ προχείρου. Οί πολιτοφύλακες, ευυπόληπτοι πολΐται
από τάς τάξεις των άστρατεύτων έπιστημόνων καί έπιτηδευματιών, διηρημένοι
κατά φρουράς καί περιπόλους έναλλασσομένας καί ύπό τήν άρχηγίαν των ολίγων
έναπομεινάντων γηραλέων παλαιών άστυνομικών έφρούρουν τάς συνοικίας καί έπεριπόλουν ιδίως άνά τάς έμπορικάς οδούς.
Μετά τήν καταστροφήν τοΰ 1897 ή ύπαιθρος Ε λλάς περιήλθεν εις αναρχι
κήν κατάστασιν έκ τού μεγάλου πλήθους τών φυγοδίκων, λιποτακτών καί φυγοστράτων, ή δέ πρωτεύουσα κατεκλύσθη άπό μέγαν άριθμόν τών πλέον ύποπτων
στοιχείων, έκ τών συντριμμάτων ιδίως τοΰ συρφετού τών άνταρτικών σωμάτων
τής Ε θνικής Εταιρείας. Εις ταϋτα είχε προστεθή καί ικανός άριθμός ’Ιταλών έρυθροχιτώνων, έπί τών οποίων, ως έπικινδύνων κακοποιών, εΐχεν έπιστήσει τήν προ
σοχήν τής κυβερνήσεως αύτός ό πρέσβυς
τής ’Ιταλίας. Κατάστασις λίαν έπικίνδυνος ήρξατο δημιουργουμένη ως έκ τών
έκβιασμών, τών διαρπαγών καί άλλων
αδικημάτων άτινα όσημέραι έπληθύνοντο.

3.
τάξεως καί τού έκκαθαρισμοϋ τής πρωτευούσης άπό τοΰ πλήθους τών ύποπτων
καί τών κακοποιών έφερε τήν κυβέρνησιν
εις τήν άπόφασιν αύστηρών μέτρων. Ή
άστυνομία συνεκροτήθη καί πάλιν έν τή
πρωτευούση άπό ισχυρά τμήματα στρα
τού καί χωροφυλακής. Σμήνη κακοποιών
συνελήφθησαν καί άπηλάθησαν, βιαίως
δέ άπεβλήθησαν ίκαναί ομάδες έρυθροχιτώνων καί μεγάλη έπεκράτησεν αύστηρότης κατά τών άέργων. Αί κυβερνήσεις έκτοτε άπέδιδον ίδιάζουσαν σημασίαν
εις τήν θέσιν τού διευθυντοΰ τής αστυνομίας τής πρωτευούσης, εις τήν οποίαν ύπερέτησαν άξιωματικοί άνώτεροι τοΰ πεζικού καί τών τεχνικών όπλων, όπως ό
Στάϊκος, ό Μανουσογιαννάκης, ό Βοΰλτσος καί άλλοι. ’Αλλ’ ή προϊοΰσα καί με
θοδική άναδιοργάνωσις τοΰ στρατού έπέβαλε τήν άνάγκην τής άπομακρύνσεως
άπό τής άστυνομικής ύπηρεσίας τών στελεχών, ώς έκ τούτου δέ καί διά λόγους
ταμιευτικούς ή κυβέρνησις Γ. Θεοτόκη άνέθεσε διά νόμου ειδικού (νόμος Γ Ρ Ξ Ε '
τής 11ης ’Ιουλίου 1906) τά άστυνομικά καθήκοντα άποκλειστικώς εις τήν Χωρο
φυλακήν, βραδύτερον δέ άνετέθησαν εις τό σώμα τούτο καί ή δασική ύπηρεσία καί
είς ώρισμένας έπαρχιακάς περιοχάς καί αυτή ή λιμενική, τελωνειακή καί φρουραρχιακή ύπηρεσία.
"Εκτοτε τήν διεύθυνσιν τής άστυνομίας τής πρωτευούσης διεχειρίζοντο άνώτεροι άξιωματικοί τής χωροφυλακής έκλεγόμενοι ύπό τών έκάστοτε κυβερνήσεων,
ούχί κατά κανόνα έκ τών πλέον άνεπτυγμένων καί δεδοκιμασμένου ήθους, άλλά έκ
τών μάλλον πιστών καί άφωσιωμένων είς τό κόμμα.
Παροιμιώδη άπέμειναν ή πανουργία καί τά τερτίπια ενός τών άνωτέρων αξιω
ματικών τής χωροφυλακής, όστις ύπηρέτησεν έπανειλημμένως είς τήν διεύθυνσιν
τής άστυνομίας τής πρωτευούσης. 'Οσάκις έξεγείρετο έναντίον του ή κοινή γνώμη
διά τής συρροής κλοπών καί άδικημάτων, έδημιούργει διά τών έμπιστων οργάνων
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του μίαν σοβαράν κλοπήν. 'Η μέθοδος ήτο άρκετά περίεργος εις όργάνωσιν καί έκτέλεσιν. Ό διευθυντής εκείνος συνετήρει ομάδα έπιλέκτων λωποδυτών, διά των ο
ποίων παρηκολούθει καί κατεσκόπευε τούς νέους κακοποιούς, οΐτινες είσήρχοντο
διά τοϋ Πειραιώς προερχόμενοι έκ τών λιμένων τής ’Ανατολής καί τής Μασσαλίας.
Ά λ λ ’ ή μέθοδος αυτή άπεδείχθη λίαν επισφαλής, διότι οί έπίλεκτοι εκείνοι αστυ
νομικοί "Αργοί επωφελούντο τής μυστικής προστασίας καί συμμετεΐχον απορρή
τους των κερδών έκ τών επιχειρήσεων τών συναδέλφων των. ’Επίλεκτα μέλη τής
όργανώσεως εκείνης διέπραττον κλοπάς σοβαράς διά ρήξεως κατά μυστικήν έντολήν του ίδιου διευθυντοϋ, μετά δέ δύο ή τριών ήμερών θόρυβον συνελαμβάνοντο πομπον ώς καί τό γόητρον τοϋ διευθυντοϋ ύψοΰτο έπιβλητικόν. Ά λ λ ’ εις μίαν τοιαύτην
κατ’ εντολήν κλοπήν διά ρήξεως χρυσοχοείου τίνος επί τής όδοΰΈρμοΰ, άπεκαλύφθη
τό σκάνδαλον καί ό διευθυντής έκεΐνος άπελύθη ανεπιστρεπτί τής θέσεώς του καί.
άπεμακρύνθη τών τάξεων τοϋ σώματος.
*
* *
'Η κατάστασις παρέμεινεν εις τήν άστυνομίαν τής πρωτευούσης σχεδόν άργέχονος. Ούδεμία ιδιαιτέρα μόρφωσις καί ούδεμία επιστημονική παρακολούθησις
τών νεωτέρων μεθόδων έγένετο προς άντιμετώπισιν τών κακοποιών, οΐτινες μή
προερχόμενοι πλέον έκ τών κατωτέρων στρωμάτων, ήρχιζαν μεταχειριζόμενοι καί
έπιστημονικάς μεθόδους εις τάς έπιχειρήσεις των.
Παρά τήν στασιμότητα έν τούτοις τής χωροφυλακής έν τή Παλαια Έλλάδι.
ήρξατο μορφούμενον τό έξαίρετον σώμα τής κρητικής γωροφυλακής, οπερ μετά
τά μεγάλα γεγονότα ένεφανίσθη τό πρώτον έκτος τής νήσου είς τήν Θεσσαλονίκην
καί έπαγίωσεν υπέρ αύτοΰ τήν έκτίμησιν καί έντοπίων καί ξένων. Αί γενόμεναι μετά
τούς βαλκανικούς πολέμους προσπάθειαι ύπέρ τής χωροφυλακής διά τής ιταλικής
οργανωτικής άποστολής δεν άπέδωκαν ανάλογα τών προσδοκιών άποτελέσματα.
Είς τούς έπακολουθήσαντας μετέπειτα σφοδρούς καί αδιαλλάκτους καθεστω
τικούς άγώνας ή χωροφυλακή ύπέστη καί αύτή φθοράν σπουδαίαν, ή δέ άπότομος
καί άνευ ούδεμιάς προπονήσεως ύπερβολική αϋξησις τοϋ σώματος τών Κρητών
χωροφυλάκων έξεμηδένισε τό παλαιόν έξαίρετον υλικόν αύτής.
4.
'Τπό καθεστώς άνώμαλον άστυνομικής συνθέσεως αμέθοδου έν πολλοΐς
καί άνεπιστημονικοΰ, καί ύπό διαρκή έπιβολήν στρατιωτικού νόμου διετέλει ή πρω
τεύουσα τής μείζονος Ελλάδος κατά τήν λήξιν τοϋ εύρωπαϊκοΰ πολέμου. Οί όροι
τών έδαφικών έκτάσεων καί τής ήθικής ισχύος ύπηγόρευσαν είς τήν κυβέρνησιν
τήν άνάγκην μορφώσεως είδικοϋ αστυνομικού σώματος έπιστημονικώς συγκροτη
μένου. Οΰτω διά τής προσωπικής έπιβολής τοϋ Έ λ. Βενιζέλου άπεφασίσθη ή ΐδρυσις τοϋ νέου σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων (νόμος 2461 τής25ης ’Ιουλίου 1920).
'Η ανάγκη τής ίδρύσεως τής νέας αστυνομίας καί ή κατάργησις τής έμπειρίας καί τής άμεθόδου ένεργείας καθίστατο άπαραίτητος χάριν τής ασφαλείας καί
τής εύκοσμίας τής πρωτευούσης. Προς άναζήτησιν καί άποτελεσματικήν δίωξιν
τών νέων κακοποιών ένεργούντων έπιστημονικώς καί εύμεθόδως, έχρειάζοντο ικα
νοί καί έμπειροι άστυνομικοί, οΐτινες μόνον άπό ειδικής σχολής καί έπιμόνων σπου
δών ήδύναντο νά μορφωθώσιν. 'Η κυβέρνησις έστρεψε τήν προσοχήν της προς τήν
παγκοσμίως άνεγνωρισμένην μητρο5ξολιτικήν άστυνομίαν τοϋ Λονδίνου καί μετ’
ολίγον μετεκλήθη ή άγγλική οργανωτική άποστολή, ιδρύθη δέ ή σχολή έν Κερκύρα
καί ήρξατο λειτουργούσα μετά ζήλου καί μεθοδικότατος.
Τά μέλη τής άγγλικής άποστολής, άτινα έμόρφωσαν τά πρώτα έλληνικά στε
λέχη ήσαν τέσσαρα. 'Ο διοικητής Σλόμαν, ό αρχηγός Χαλίντλεϋ, ό ύπαρχηγός Μπούμπιερ καί ό Ρήντ, άστυνόμος τής μυστικής άστυνομίας τοϋ Λονδίνου.
'Η λειτουργία τή ; σχολής ήρξατο τον Αύγουστον τοϋ 1920, ή δέ έναρξις τής
έφαρμογής τοϋ νέου θεσμοϋ έπραγματοποιήθη τό πρώτον έν Κερκύρα άπό 1ης ’Ο
κτωβρίου 1921.
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Το ιδρυτικόν διάταγμα έπρονόει περί της εφαρμογής τοϋ νέου θεσμού εις
πέντε μόνον πόλεις, Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, Πάτρας, Κέρκυραν. 'Η άγγλική άποστολή προύτίμησε τήν έφαρμογήν του θεσμού τό πρώτον έν Κερκύρα
όπως προπόνηση τό σώμα έν τή πράξει καί βελτίωση τάς ένδεχομένας έλλείψεις.
Εις τήν σχολήν έφοίτησαν κατ’ αύστηράν επιλογήν νέοι επιστήμονες καί έκ
τών στελεχών τής χωροφυλακής κατώτεροι άξιωματικοί αυτής, νέοι επίλεκτοι εις
ήθος, παρελθόντος δέ άψογου.
Τά πρώτα στελέχη άτινα έμορφώθησαν έν τή σχολή καί έπί τών οποίων έστηρίχθη ή αστυνομία πόλεων άποδώσασα ευχάριστα άποτελέσματα, ένίσχυσαν τόσον
έν Κερκύρα όσον καί έν Πάτραις τά συναισθήματα τής τάξεως καί τής άσφαλείας
τών πολιτών, ένέπνευσαν δέ τήν πεποίθησιν έπί τής άμεροληψίας καί τής ήθικής
έπιβολής τών άστυνομικών διατάξεων. ΤΗσαν κατά τούς πίνακας τής σχολής τά
στελέχη ταϋτα, πέντε άστυνομικοί διευθυνταί, είκοσι άσ -υνόμοι α' τάξεως, τριάντα
τέσσαρες β', έκατόν είκοσι πέντε ύπαστυνόμοι α' τάξεως καί ένενήκοντα εΐς ύπαστυνόμοι β' τάξεως.
Τήν 11ην ’Απριλίου τοϋ 1922 ή άστυνομία πόλεων έγκαθίσταται καί εΐς τάς
Πάτρας· έάν δέ εΐς τήν Κέρκυραν ή έκ τής άστυνομίας έντύπωσις ήτο άρίστη, έν
Πάτραις έγένετο καταπληκτική. Ε ντό ς μιας έβδομάδος ή πόλις ένεφανίσθη ύπό
ευνομίαν καί τάξιν ήτις ένεθουσίασε τούς πολίτας, ή δέ άμεροληψία καί ή άκρα δι
καιοσύνη τών οργάνων τοϋ νέου σώματος καθίστα πειθαρχικούς ύπό τάς νέας διατά
ξεις καί τούς μάλλον κακό μαθημένους καί άπειθάρχους πολίτας.
Μία τραγική πυρκαϊά, έπισυμβάσα έν Πάτραις τον ’Ιούνιον τοϋ 1922, προύκάλεσε τον θαυμασμόν τών κατοίκων διά τήν ένέργειαν, τήν ήθικήν καί τήν αυτο
θυσίαν τής νέας άστυνομίας, ήτις προκινδυνεύσασα έπέτυχε τήν διάσωσιν πολιτών,
άλλ’ έσχε θύματα, μεταξύ τών οποίων τον διοικητήν της καί ένα άστυνόμον α' τά
ξεως μέ σοβαρά έγκαύματα, νεκρόν δέ άπανθρακωθέντα τον πόλισμαν Καψήν.
Ή πυρκαϊά τών Πατρών καί ή έν γένει λειτουργία τής άστυνομίας συνέτεινον σπουδαίως εΐς τήν έμπέδωσιν γοήτρου καί πεποιθήσεως έπί τοϋ νέου θεσμοΰ.
Τήν 28ην Μαιου τοϋ 1923 ή άστυνομία πόλεων έπεξετάθη καί εΐς Πειραιά
ύπό διευθυντήν τον κ. I. Καλυβίτην. Έ ν Πειραιεί ή νέα άστυνομία είχε ν’ άντιπαλαίση κατά πολλών καί σοβαρών δυσχερειών, κατά έργατικών καί κοινωνικών
προβλημάτων καί έναντίον άλητικής πληθώρας καί διεθνών λωποδυτικών φυσιο
γνωμιών. 'Η νέα άστυνομία άντί τής βίας, τής οργής καί τής έξάψεως έφήρμοσε
τήν πειθώ καί τήν ήπιότητα δι’ οργάνων άνωτέρων καί κατωτέρων άμέπτου έμφανίσεως άοπλων καί ευπροσηγόρων.
Τό άποτέλεσμα ύπήρξε καταπληκτικόν. ’Εντός δεκαπενθημέρου ό Πειραιεύς
μετέβαλεν όψιν. 'Ο σύγχροος τύπος, άνεξαρτήτως πολιτικών άντιθέσεων, παρέχει
τον γνώμονα τής έξαιρετου έκείνης έκπολιτιστικής καί έξυγιαντικής έργασίας.
Οΰτω έξελισσομένη καί προπονουμένη καλώς έν τη πρακτική έφαρμογή μιάς
έξαιρέτου διδασκαλίας έγκατεστάθη ή άστυνομία πόλεων έν Άθήναις τήν Ιδην
’Ιανουάριου 1925. Έ ν τή πρωτευούση ή έγκατάστασις έγένετο τμηματικώς. Κατ’
άρχάς περιωρίσθη μόνον εΐς τήν περιφέρειαν τοϋ α' άστυνομικοΰ τμήματος, μετά
τέσσαρας μήνας, τήν 14ην Μαιου τοϋ αύτοΰ έτους, έπεξετάθη καί εΐς τάς περιφέ
ρειας τοϋ β' καί γ ' τμήματος καί έντός τοϋ έτους εΐς τό δ', ε' καί στ'. "Αριστα ήρξαντο παγιούμενα καί έν τή πρωτευούση τά άποτελέσματα τής εύμεθόδου έργασίας
τής νέας άστυνομίας, άλλά τό έργον αύτής άνεκόπη ύπό τής δικτατορίας.
Τήν 7ην ’Ιανουάριου 1926 ή δικτατορία μή άποτολμήσασα νά καταργήση
όλοσχερώς τήν νέαν άστυνομίαν, περιώρισε τήν έργασίαν καί τήν άποστολήν αύτής
διά τοϋ νέου όργανισμοϋ τής χωροφυλακής. ’Ανέθεσε τήν ύπηρεσίαν άσφαλείας τής
πρωτευούσης εΐς τήν χωροφυλακήν καί περιώρισε τήν άστυνομίαν πόλεων εΐς τήν
άγορανομικήν ύπηρεσίαν, τήν τροχαίαν κίνησιν καί τό τμήμα ήθών.
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’Αλλά καί ύπο την μείωσιν των εργασιών αυτής, ή νέα αστυνομία ΰπέστη
ύπο τής δικτατορίας πιέσεις καί επεμβάσεις χαρακτηριστικάς των αντιλήψεων έκνόμου καί ίδιοτελοϋς καθεστώτος, έάν δέ κατώρθωσε να συγκρατηθή εις τό ύψος
τής άποστολής αυτής, τοϋτο πρέπει νά άποδοθή εις τούς εύγενεϊς άγώνας ώρισμένων μελών του σώματος καί την έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος, ούχί έκ τοϋ φόβου
δστις αποτελεί τον διδάσκαλον τοϋ καθήκοντος άλλα έκ τής συνειδήσεως δτι ή μετ’
έπιμονής προσήλωσις εις το καθήκον άπομακρύνει τάς οδούς του κινδύνου καί εξα
σφαλίζει τήν επιβολήν ένος έργου.
ΤΕΛΟΣ
---------------------------------------- -------------------------------------------------------.—

ΑΦΩΝΟΙ ΑΛΑ’ ΑΨΕΥΔΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Είναι ανυπολόγιστος ή αξία τής άνευρέσεως εϊς τον τό π ο ν ενός εγκλήμα
τος κόποιου πειστηρίου καί ή έξασφάλισις αΰτοϋ.
Συνήθως τό πειστήριον αυτό οδηγεί εις τή ν άνακάλυψιν τοϋ έγκληματίου,
άλλα καί ώς άφωνος μάρτυς είς τό δικαστήριον, διαγράφει τή ν καταδίκην του
δράστου.
Γι’ αυτό άκριβώς οφείλουν οί άστυνομικοί, π ο ύ θά φθάσουν π ρώ τοι είς
τον τό π ο ν τοΰ εγκλήματος ν’ άναζητήσουν έπιμελώςτούς άψευδεϊς αυτούς μάρ
τυρας, τά πειστήρια καί όταν τ ’ άνεύρουν νά τά διαφυλάξουν μέ μεγάλη π ρ ο 
σοχή, διότι ό π ό εκεί θ’ άρχίσουν τάς έρευνας τω ν.
Προ ετών, είς Λονδϊνον καί εις τό διαμέρισμα υψηλής Ελληνικής προσω πικότη τος διεπράχθη φόνος γυναικός διά περιστρόφου.
Τό βλήμα, τό όποιον έπληξε τ ό Θύμα, ένεσφηνώθη είς τόν τοίχον καί κατεστράφη. Τό μόνον, π ο ύ εΰρέθη είς τόν τό π ο ν τοϋ έγκλήματος, ήτο είς κάλυξ
περιστρόφου τώ ν 32. Ή άστυνομία περισυνέλεξε τόν κάλυκα αύτόν καί ένήργησεν έρευνας είς οικίας υ π ό π τω ν τινών.
Είς τή ν οικίαν ένός έκ τώ ν ύ 
π ο π τ ω ν άνευρέθη όμοιος κάλυξ
τώ ν 32, τόν όποιον ό ιδιοκτήτης
του έχρησιμοποιοΰσε προς περιτύληξιν άπομονωτικής ταινίας
(λευκοπλάστ). Ή Σ κ ώ τ λ α ν τ
Γυάρντ (Scotland Υ a rd ) παρέλα
βε καί τόν κάλυκα καί έν συνεχεία
άπέστειλεν άμφοτέρους τούς κά
λυκας είς ίδικούς π ρ α γ μ α το γ ν ώ μονας; ο'ίτινες άπεφάνθησαν ότι
άμφότεροι είχον βληθή—χρησιμοποιηθή—ύ π ο το ΰ αύτοΰ π ι 
στολιού τώ ν 32.
Τό πιστόλιον δεν άνευρέθη, ό
ύ π ο π το ς όμως, όστις ήτο καί ό
δράστης τοϋ έγκλήματος, άπεστάλη είς τή ν δικαιοσύνην, ή ο
π ο ία βάσει τής ά φ ω νου ά λλ’
άψ ευδοΰς μαρτυρίας τώ ν δύο
καλύκων, τόν κατεδίκασεν είς τή ν
ποινήν τοΰ θανάτου. Ή ποινή
έξετελέσθη είς τό Λονδϊνον τόν
"Αφωνοι μάρτυρες είς ύπόθεσιν φόνου γυναικός
Σεπτέμβριον τοΰ 1946.
έν Λονδίνω

““
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ΣΧΕΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΝ -.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΝ
Ύπό ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Υ Γ. ΚΑΤΣΑ Καθηγητοϋ τής ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας
1. —’Ένστικτα ποωτονόνον άνθηώπου εις σημερινόν άνθρωπον.
2. —'Ο νόμος και ή εκτελεστική τούτου εξουσία, φραγμός διά τήν έκδήλωσιν των
ενστίκτων αυτών.
3. —’Ανάγκη έκπαιδεύσεως τών άστυνομικών προς δλ.ας τάς κατευθύνσεις.
4. — Είδικαί γνώσεις Ιατροδικαστικής - τοξικολογίας.
5. — Συνεργεία ιατροδικαστών καί αστυνομικών.

1. Παρ’ όλην τήν πρόοδον τής έπιστήμης, παρ’ όλην τήν έπέκτασιν τής έκπαιδεύσεως, ό σημερινός άνθρωπος διατηρεί ένστικτα πρωτογόνου άνθρώπου, κεκρυμμένα συνήθως, άλλ’ έτοιμα νά άναπηδήσουν μέ τήν πρώτην ευκαιρίαν. 'Ο πρω
τόγονος άνθρωπος, μέ τήν ανάγκην τής ίκανοποιήσεως τής πείνης του, έπετίθετο
κατά ζφων ή καί άνθρώπων μόνον όταν ήσθάνετο τήν πείναν. 'Ο σημερινός άνθρω
πος έκστρατεύει κατά τών ζώων και φονεύει αύτά εις κυνήγιον μόνον προς άπόλαυσιν. Ό πρωτόγονος άνθρωπος έπεζήτει νά ίκανοποιήση τον γενετήσιον οργα
σμόν του διά φυσιολογικής συνήθως συναντήσεως τών φύλων, ό σύγχρονος όμως
ενεργεί καί κατά πολλούς άλλους τρόπους.
’Εν συμπεράσματι, εις τούς πλείστους, αν μή πάντας τούς σημερινούς άνθρώπους, ενυπάρχουν πρωτόγονα ένστικτα καταπιέσεως ή καί έξοντώσεως τού συναν
θρώπου του, ούχί πολλάκις τοϋ ξένου καί άγνώστου ή καί έχθροϋ, άλλ’ ενίοτε τού
γνωστού, τού συμπολίτου, τού φίλου. Τά τοιαϋτα πρωτόγονα ένστικτα προβάλλουν
εις τό εμφανές δοθείσης ευκαιρίας τινός, ώς θέλομεν ιδη κατωτέρω.
2. Τό συνέχον τήν έκλαμψιν τών πρωτογόνων ενστίκτων είναι κυρίως ό φό
βος τοϋ Νόμου, τοϋ τιμωροΰντος τούς άμαρτάνοντας. ’Εάν φύγη προς στιγμήν ό
φόβος τοϋ Νόμου έκσποΰν τά άχαλίνωτα πάθη τά μέχρι τότε ύποκρυπτόμενα. Ε κ 
λείπει δέ κυρίως ό φόβος τοϋ Νόμου κατά τάς επαναστάσεις, καθ’ ας τά άτομα
συνεργαζόμενα προς επιτυχίαν σκοποΰ, πλειστάκις άγνώστου καί άδήλου εις αύτά,
έπιχειροΰν πάσαν άνομον πράξιν, ούδαμώς λαμβάνοντες ύπ’ όψιν τον Νόμον καί
τήν μέχρι τότε καλήν καί κοσμίαν διαγωγήν των. Προκειμένου δέ περί πλήθους
άνθρώπων, εις όχλον καταλήξαντος, διετύπωσαν τήν τοιαύτην έκπτωσιν ώς παρα
φροσύνην τοϋ όχλου.
'Ο νόμος λοιπόν κατά το πλεΐστον, αν μή έξ ολοκλήρου, έμποδίζει τήν έκσπασιν πρωτογόνων έκδηλώσεων, διότι ώς τοιαύτας δέον νά χαρακτηρίσωμεν πάσας
τάς έγκληματικάς ένεργείας άτόμου τινός ή τοϋ πλήθους. Τήν έφαρμογήν δέ τοϋ
Νόμου άνέλαβον άνδρες (ή καί γυναίκες) εΐδικώς εις τήν έφαρμογήν τοϋ νόμου
άσχολούμενοι καί οδτοι άποτελοΰν τήν ά σ τ υ ν ο μ ί α ν τόπου τινός. Δοθέντος δέ ότι
ή έφαρμογή τοϋ νόμου σκοπόν έχει τήν προστασίαν τής κοινωνίας, καταφαίνεται
τό μέγα έργον καί ή μεγίστη άποστολή τής άστυνομίας.
3. 'Ο πόλεμος κατά τοϋ εγκλήματος όμως, άπαιτεϊ πλήν ικανοτήτων προ
σωπικών τοϋ άστυνομικοΰ, άνωτέρου ή κατωτάτου, καί έκπαίδευσίν τινα, πλέον
άναγκαίαν νΰν, διότι οί έγκληματοΰντες νΰν, ένεργοΰν μετά τέχνης καί περισκέψεως
ικανής νά έξαπατήση άνεπιστήμονα παρατηρητήν καί νά έπιτρέψη τήν διαφυγήν
τοϋ έγκληματίου. Καί άπέβη εύρεΐα ή έκπαίδευσις τών ’Αστυνομικών, επί πλείστας έπιστήμας έπεκτεινομένη, οότως ώστε έκ τών έξ αύτών γνώσεων ένισχυόμενος ό άστυνομικός νά έπιτυγχάνη άσφαλέστερον έκείνου, όπερ ή Πολιτεία άνέθηκεν εις αυτόν, δηλαδή τήν προστασίαν τής έννόμου τάξεως άπό τών κακοποιών.
4. ’Επιστήμη ή οποία τά μάλιστα συμβάλλεται εις τήν άνάπτυξιν ειδικών
γνώσεων χρησιμοτάτων καί άπαραιτήτων εις τον άστυνομικόν είναι ή ’Ιατροδικα
στική καί Τοξικολογία, δικαίως δέ εις τό πρόγραμμα μαθημάτων προς τούς ’Αστυ
νομικούς έν γένει έπίσημον θέσιν κατέχει ή διδασκαλία τοϋ μαθήματος τούτου.
Διαφωτίζει ή ’Ιατροδικαστική—Τοξικολογική επιστήμη τον άστυνομικόν έπί πλεί-
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στων δσων ζητημάτων άναγομένων εις τον ποινικόν νόμον κυρίως, άλλά καί εις
τον άστικόν.
Τάς πράξεις της ’Ιατροδικαστικής—Τοξικολογίας βεβαίως δέν θά έκτελέση
ό άστυνομικός, άλλ’ ό αρμόδιος πραγματογνώμων. Ουδέποτε δμως ό άστυνομικός
θά δυνηθή νά έκφράση εις τον πραγματογνώμονα τί ζητεί παρ’ αύτοϋ, ούτε νά
άντιληφθή τά διατυπούμενα έν τη εκθέσει ύπό του πραγματογνώμονος, έάν ό
Ιδιος δέν έμαθε τά στοιχεία τής ’Ιατροδικαστικής—Τοξικολογίας. Κατέχων τοιαΰτα ό άστυνομικός γνωρίζει τί νά ζητήση, νά έπιβλέψη την έκτέλεσιν των διατυπωθεισών άπαιτήσεών του καί νά άντιληφθή τά έν τή έκθέσει άναγραφόμενα καί,
διαφωτιζόμενος ύπό τούτων, νά κατευθύνη τάς ένεργείας του πρός απονομήν τοϋ
δικαίου, διά τής έφαρμογής τοϋ Νόμου.
Κατέχων τάς άπαραιτήτους ΐατροδικαστικάς γνώσεις ό άστυνομικός είναι εις
θέσιν νά προΐδη πολλάκις ζητήματα άτινα κατά την πρώτην φάσιν όποθέσεώς τίνος
ουδόλως έρχονται εις τον νουν άλλου τίνος πρός συζήτησιν. Βλέπων μακρύτερα ό
εμβριθής άστυνομικός θά φροντίση νά συλλέξη από τής πρώτης στιγμής παν τό
χρήσιμον πρός έπίλυσιν οίουδήποτε ζητήματος άμέσως έμφανιζομένου ή μετά χρό
νον. Δοθέντος δ’ δτι επί πλείστων ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών, ως έπί
παραδείγματι έπί έξετάσεως πτώματος, έάν μεταγενεστέρως άναφανή ή άνάγκη
έπιλύσεως προβλήματος τίνος, ή έπίλυσίς του διά τήν έκ τής σήψεως καταστροφήν
τοϋ πτώματος δέν είναι δυνατή, ό πραγματογνώμων ιατροδικαστής, άλλά καί ό
άστυνομικός, δέον έξ αρχής νά συλλέγωσι πάντα τά στοιχεία, άτινα θά ήδύναντο
πάσαν άπορίαν τοϋ νϋν καί τοϋ μέλλοντος νά διαφωτίσωσι.
Έ π ί πλείστων ιατροδικαστικών υποθέσεων σαφείς καί άληθεΐς πληροφορίαι,
σχετικαί πρός τήν ύπό έξέτασιν πραγματογνωμοσύνην, είναι ωφέλιμοι αν μή άπαραίτητοι εις τον πραγματογνώμονα ιατροδικαστήν τοιαύτας δμως μόνον άστυνομι
κός κατέχων τά στοιχεία τής ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας δύναται νά δώση
καί εις αύτάς δύναται νά έχη έμπιστοσύνην ό ιατροδικαστής πραγματογνώμων.
5.
Στενή λοιπόν είναι ή συνεργασία τοϋ ίατροδικαστοΰ καί τοϋ άστυνομικοΰ
καί λίαν ωφέλιμος έάν άμφότεροι, έν τώ μέτρω τής άποστολής των, γνωρίζουν νά
σκέπτωνται ίατροδικαστικώς καί νά ένεργοΰν ίατροδικαστικώς. Έ πεκτείνεται δέ
ή συνεργασία αυτή έπί πλείστων σημείων διαγραφομένων κυρίως ύπό τοϋ ποινικού
νόμου, άλλά καί ύπό τοϋ άστικοΰ. Κεφάλαια ολόκληρα τοϋ ποινικού νόμου έχουσιν
άνάγκην πεφωτισμένης ιατροδικαστικής έξετάσεως πρός άσφαλή άπονομήν τοϋ
δικαίου. Τά κυριώτερα έκ τούτων είναι τό περί βλάβης τών ήθών, τό περί άξιοποίνων πράξεων κατά τής ζωής άλλων, τό περί τραυμάτων, τό περί καταχρήσεως
"δηλητηρίων, τό περί καταλογισμού τών πράξεων καί πλεΐστα άλλα. ’Αλλά καί ό
άστικός κώδιξ έπί πλείστων σημείων άπαιτεΐ ένεργόν ιατροδικαστικήν έξέτασιν.
Οΰτω έπί διαθηκών, υίοθετήσεως, συνάψεως γάμου ή άλλης τίνος δικαιοπραξίας
καί δή έπί άναγνωρίσεως ή μή τής πατρότητος καί έπί άλλων ζητημάτων, άπαραίτητος είναι ή γνώμη τού ίατροδικαστοΰ. Έ π ί πλείστων δέ ζητημάτων τήν βαρύνουσαν γνώμην έχει ό ιατροδικαστής καί έπ’ αυτής στηριζόμενος ό δικαστής έκφέρει τήν άπόφασιν τού νόμου.
Εις τό έργον του ό ιατροδικαστής έχει, ως εΐπομεν, συνεργάτην άλλά καί
έπικριτήν τον εύμαθή άστυνόμον, τό πρώτον δργανον τής άνακριτικής άρχής. ’Απα
ραίτητος δθεν ή πρόσκτησις ιατροδικαστικών γνώσεων ύπό τού άστυνομικών, εύχής δμως έργον θά ήτο αν καί οΐ δικασταί καί δή οί έπί ποινικών ύποθέσεων άνακριταί έμάνθανον τά στοιχεία ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας. 'Η ύπό τούτων
έπίγνωσις τών άναγκαίων ιατροδικαστικών καί τοξικολογικών γνώσεων ήθελε
συντελέσει εις τήν όρθοτέραν κατεύθυνσιν τής έρεύνης έπί διαφόρων ύποθέσεων
καί σχηματισμόν όρθοτέρας κρίσεως έπί τούτων.
Καί οί μέν άστυνομικοί, είτε έκ τής σχολής Χωροφυλακής, είτε έκ τής σχο-
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λής 'ΐπαστυνόμω ν προέρχονται, λαμβάνουσιν έν τώ ’Ιατροδικαστικό) έργαστηρίω τοΰ πανεπιστημίου κατά το δυνατόν επαρκή ιατροδικαστικήν μόρφωσιν, καταφαινομένην έκ της κατόπιν σταδιοδρομίας αυτών. Οί δικαστικοί δμως κατά τό
πλεϊστον δεν έτυχον τοΰ διά τήν άποστολήν των λίαν συντελεστικοΰ έπικουρήματος
της ιατροδικαστικής μορφώσεως. Βεβαίως οδτοι προσπαθούν ν’ άναπληρώσουν
τήν έλλειψιν διά της κατ’ ιδίαν μελέτης διαφόρων ιατροδικαστικών συγγραμμάτων,
τοϋτο δμως δέν άποτελεϊ επαρκή διά τήν άποστολήν των κατάρτισιν. 'Η έκμάθησις τής ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας δέν έγκειται πλέον εις μόνον τήν
θεωρητικήν κατάρτισιν, άλλά καί είς τήν πρακτικήν έξάσκησιν. Δέν έννοοΰμεν βε
βαίως δτι οί άστυνομικοί ή οί δικαστικοί θά έκτελέσουν οί ίδιοι πρακτικήν τινα
άσκησιν, ώς μίαν νεκροτομίαν, ή έξέτασιν κηλΐδός τίνος ή άλλην τινά άσκησιν.
Βλέποντες δμως αυτήν έκτελουμένην ύπό τοΰ διδάσκοντος ίατροδικαστοϋ θά άντιληφθώσι καί τάς ωφελιμότητας τοιαύτης πρακτικής ένεργείας, τήν έξ αυτών έξαγομένην ορθήν κρίσιν, άλλά καί τάς δυναμένας νά άποφευχθώσι πλάνας.
Θά είναι επίσης είς θέσιν νά εκτιμήσουν τάς δυσκολίας, αί όποΐαι ένίοτε έμφανίζονται είς τον ιατροδικαστήν έκ διαφόρων λόγων προς έπίλυσιν τών άπαιτήσεων τής δικαιοσύνης.
'Η έν ταΐς σχολαϊς δμως διδασκαλία, ώς άλλως τε καί ή έν τώ πανεπιστή
μια), παρέχει μόνον άπαρχήν τών βασικών γνώσεων έκάστου μαθήματος. ’Εάν ό
έκ τών σχολών ή τοΰ πανεπιστημίου έξερχόμενος παραμείνη μέ τάς γνώσεις τάς
οποίας έκ τής διδασκαλίας προσέλαβε αυται σύν τώ χρόνω θέλουσι θολωθή, ώστε
έλάχιστα νά δύνανται νά χρησιμεύσουν. ’Ανάγκη δθεν διαρκούς μελέτης τών άναφυομένων καί έν τή υπηρεσία συναντωμένων περιπτώσεων. Περιορίζοντες τό ζή
τημα είς μόνον τήν ’Ιατροδικαστικήν καί Τοξικολογίαν θά συνιστώμεν είς τον έκ
τής σχολής έξελθόντα καί άναλαβόντα υπηρεσίαν άστυνομικόν, δπως έπί έκάστης
περιπτώσεως έπιδίδεται μετά ζήλου είς τήν μελέτην αύτής καί άνατρέχη είς τήν
έκ διαφόρων συγγραμμάτων διαφώτισίν του. Υπάρχουν περιπτώσεις, άπλαΐ κατά
τό φαινόμενον, πολύπλοκοι δμως κατά βάθος. Τήν τοιαύτην δέ περιπλοκήν δύναTat ν’ άποκαλύψη μόνον ένδελεχής, ευθύς έξ αρχής, παρακολούθησις τής περιπτώσεως.
"Ο,τι θά κρατύνη τήν άντίληψιν τών άστυνομικών είναι ή πείρα ή διά τής
έπιμεμελημένης παρακολουθήσεως τών έκάστοτε περιπτώσεων άπαντωμένη. "Ι
σως δέ κυρίως ή άτομική πείρα ενός έκάστου. ’Εάν ό έκ τής σχολής έξελθών ύπαστυνόμος—άνθυπομοίραρχος παρακολουθή τάς περιπτώσεις τάς όποιας συναντά,
θέλει σύν τώ χρόνω αποκτήσει ιδίαν πείραν έπί έκάστου παρουσιαζομένου είς αύτόν
θέματος. 'Η άπό μνήμης δμως συγκράτησις τών λεπτομερειών έκάστης περιπτώσεως διά τού χρόνου, είς τούς πλείστους ίσως, θέλει έξασθενήσει. Θά ήτο δθεν ώφέλιμον έάν έκαστος, κατέγραφεν είς πρόχειρον έστω βιβλιάριον τάς κυριωτέρας τών
ύπ’ αύτοϋ έξετασθεισών περιπτώσεων μέ τάς κυριωτέρας τών λεπτομερειών των.
Πράττων οΰτω θά ήτο τό αύτό ώς έάν συνέγραφεν ιδίαν συγγραφήν καί τό προσω
πικόν του τοϋτο βοήθημα θά ήτο μεγίστης άξίας δι’ αύτόν.
’Εάν π.χ. λάβωμεν εν τών θεμάτων άτινα συχνότατα θά απασχολήσουν τον
άστυνομικόν : τά τραύματα διά πυροβόλων δπλων. Έκάστη τοιαύτη περίπτωσις
παρουσιάζει ιδίας άπόψεις. 'Ο έπιμελής ’Αστυνομικός, μελετών τά έκάστην περίπτωσιν ένδιαφέροντα θέματα θέλει σύν τώ χρόνω άποβή πλήρως κάτοχος τοΰ περί
πυροβόλων δπλων ζητήματος, δυσχερούς έπιλύσεως ένίοτε καί θέλει είναι ικανός
νά διατυπώση προς τον ιατροδικαστήν τάς άνακριτικάς του άπορίας προβλέπων
ζητήματα, άτινα δέν φαίνονται κατά τήν πρώτην στιγμήν άναγκαΐα καί εύκόλως
άντιλαμβανόμενος τά ύπό τοΰ ίατροδικαστοϋ παρατηρηθέντα.
'Η αυτή ίκανότης θά άνεπτύσσετο καί διά πάντα τά ’Ιατροδικαστικά ζητήματα.

Ο ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ
'Υ πό Δ . Κ ΑΨΑΣΚΗ, ίατροδικαστοΰ
1. —Φυσικομηχανικαί εξετάσεις εις την έγκληματολογικήν ερευνάν.—Μεταλογράφος.—
Μάγκναφλαξ.—'Ηλεκτρικόν μακρυσκόπιον κλπ.
2. —Φασματογράφος. Λετττομέρειαι επιστημονικής έξηγήσεως τής χρήσεως τον ορ
γάνου τούτου.
3. —Παραδείγματα χρήσεως φασματογράφον δι’ έγκληματολογικάς έρευνας.

1. "Ενα μέγα μέρος τω ν επιστημονικών εργαστηρίω ν τοΰ Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ
είναι άφιερωμένον εις τάς φυσικομηχανικάς εξετάσεις π ο ύ α παιτεί ή σ ύ γχρ ο 
νος έγκληματολογική ερευνά. Τά τελειότατα όργανα, τ ά όποια χρησιμοποιεί
τό τμήμα τούτο, έχω τή ν γνώ μην π ώ ς είναι τελείως ό γνω σ τα ακόμη καί εις
ειδικούς επιστήμονας. Ή περιγραφή τής χρήσεως τω ν περισσοτέρων θά ήτο
καί κουραστική καί ακατάληπτος διά τους μή άπολύτω ς ειδικευμένους εις αυτά.
Τά πλεϊστα έξ αυτώ ν έχρησιμοποιήθησαν εις μεγάλην κλίμακα κατά τή ν περί
οδον το ύ πολέμου διά τον έλεγχον τής πολεμικής ιδίως βιομηχανίας διά τήν
π ο ιό τη τα το ύ χρησιμοποιουμένου υλικού καί τή ν έξακρίβωσιν ένδεχομένου
καμουφλαρισμένου σ α μ ποτά ζ εις τά παρασκευαζόμενα πολεμικά είδη.
Τεραστίαν, π ρ ά γ μ α τι, βοήθειαν προσέφερεν ό «μεταλλογράφος», χρη σι
μοποιούμενος διά τον έλεγχον τής ποιότη τος τώ ν μετάλλων, έπίσης τό «Μ άγκναφλαξ», δηλαδή μία συσκευή μεγενθύνουσα δι’ ειδικού μαγνητικοΰ μηχανή
ματος τή ν ύπάρχουσαν τυχόν ρωγμήν εις μεγάλα χαλύβδινα πολεμικά μηχα
νήματα ή όπλα, ή οποία θά ήτο άδύνατον νά διαπιστω θή άνευτής βοήθειας τοΰ
οργάνου τούτου. ’Α παραίτητος συνεργάτης τοΰ «Μάγκναφλαξ» είναι τό όργανον άπομαγνητισμοΰ τώ ν μηχανών καί όπλω ν μετά τον έλεγχον. ’Επίσης
υπάρχει καί άπειρία άλλη μηχανημάτων καί οργάνων, όπω ς τό πετρογραφ ικόν μικροσκόπιον, τ ό κρυσταλλογραφικόν μικροσκόπιον κλπ., τ ά όποια πρ οσ 
φέρουν πολυτίμους υπηρεσίας εις τάς έγκληματολογικάς έρεύνας.
Τά τελευταία έτη τό έργαστήριον έχει πλουτισθή καί μέ τό τελευταίου
τύ π ο υ ήλεκτρονικόν μικροσκόπιον, ένα άληθινά θαυμαστόν όργανον. Λειτουρ
γεί εις κενόν, χρειάζεται ήλεκτρικήν δύναμιν 50.000 βολτ καί έπιτυγχάνει μεγέθυνσιν ά π ό 75 έως 30.000 φοράς! Τό έξεταζόμενον παρασκεύασμα δεν φωτί
ζεται δι’ ορατού φωτός, άλλά δι’ άοράτου δέσμης ήλεκτρονίων. Ό έξετάζων
δέν βλέπει τή ν μεγέθυνσιν αύτοΰ τούτου τοΰ παρασκευάσματος, άλλά τή ν
άπεικόνισίν του έπί άφριζούσης πλακάς. Ή χρήσις του έχει άνάγκην ειδικών
τεχνικών γνώ σεω ν καί πείρας, χρειάζεται δέ μιας ώρας προπαρασκευαστική ερ
γα σ ία , π ρ ιν χρησιμοποιηθή. Ή χρησιμοποίησίς του είς τήν έγκληματολογικήν
έρευναν, εΰρίσκεται άκόμη εις τό δοκιμαστικόν στάδιον.
2. Τό όργανον όμως τοΰ τμήματος αύτοΰ, π ο ύ προσφέρει εξαιρετικός ύ π η ρεσίας είς τήν'καθημερινήν πράξιν τής έγκληματολογικής έρεύνης, είναι ό «φα
σματογράφος». Είναι γνω σ τή είς όλους ή λέξις «φάσμα» είς τή ν Φυσικήν σημαίνουσα τή ν λω ρίδα τώ ν χρω μάτω ν π ο ύ σχηματίζονται όταν μία άκτίς ήλιακοΰ
φωτός περάσει μέσα ά πό ένα υάλινον πρίσμα καί γίνη ή άνάλυσις τώ ν χρ ω 
μάτων. Είναι τό ώραΐον ούράνιον τόξον, π ο ύ βλέπομεν νά άναφαίνεται είς τόν
ούρανόν μετά ά π ό κάθε καταιγίδα. Ό φασματογράφος, λοιπόν, δέν είναι τ ί
ποτε άλλο π α ρ ά ένα όργανον έφωδιασμένον μέ ύάλινον πρίσμα, μέ τό όποιον
έπιτυγχάνομεν τή ν άνάλυσιν τοΰ φωτός είς τ ά χρώ μ α τα τοΰ φάσματος.
Δ ιά ν ά γίνουν ά ντιλη π τα ί ή σημασία τοΰ οργάνου αύτοΰ καί ή βοήθεια τή ν
όποιαν προσφέρει είς τήν έγκληματολογικήν έρευναν, θά χρειασθή νά δώσωμεν
μίαν όσον τό δυνατόν άπλουστέραν συνοπτικήν περιγραφήν τώ ν φω τοη-
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λεκτρικών μαγνητικώ ν κυμάτων. Ή μέχρι σήμερον γνω σ τή κλΐμαξ τω ν ήλεκτρομαγνητικώ ν κυμάτων άρχίζει άττό εν σημεΐον δπο υ τό μήκος κύματος είναι
άττειροελάχιστον, περίπου εν εκατομμυριοστόν τού χιλιοστομέτρου καί φθά
νει μέχρις ενός άλλου σημείου, δττου τό μήκος κύματος μετραται εις δεκάδας
εκατοντάδας καί χιλιάδας μέτρων. Μεταξύ τω ν δύο άκρων άναλόγω ς τοΰ μή
κους κύματος εχομεν διαφόρους άκτινοβολίας ή ήλεκτρικάς ένεργίας. Εις τό ά-

Φασματογράφος.
’Αριστερά διακρίνονται τά
δύο καλώδια γραφίτου τοΰ
βολταϊκού τόξου.
Δεξιά ή φωτογραφική πλάξ.

κρον το ύ άττειροελαχίστου μήκους κύματος ανήκουν α! γν ω σ τα ϊ καί ά π ό τάς
μελέτας τής άτομικής ένεργείας κοσμικά! ακτίνες, άμέσως μετ’ αύτάς έρχονται
αΐ άκτϊνες Γ κα! έφ’ όσον τό κύμα αύξάνει εις μήκος άκολουθούν οί άκτΐνες αί περι
λαμβανόμενα! είς τό φάσμα τού λευκού φωτός π ο ύ άνεφέραμεν. Α! άκτϊνες αύταΐ
καταλαμβάνουν μόνον ενα μικρότατον μέρος τής όλης κλίμακος τω ν ήλεκτρομαγνητικώ ν κυμάτων, είναι δέ αϊ μόναι άντιληπτα! ά π ό τή ν άνθρωπίνην όρασιν. ’Ακολουθούν αΐ προέρυθροι άκτϊνες, κατόπιν τ ά π α σ ίγν ω σ τα ερτζιανά
κύματα, βραχέος μέσου κα! μακροΰ κύματος τά χρησιμοποιούμενα εις τή ν ρα
διοφωνίαν, κα! τέλος τ ά πολύ μακρά ήλεκτρικά κύματα μέ βραδείας κυμάνσεις.
Ή μέτρησις το ΰ μήκους κύματος τω ν ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων γ ί 
νεται επ! τή βάσει μιας διεθνώς καθιερωμένης μονάδος (A ngstrom U nits—Μο
νάδες Ά γ κ σ τρ ο μ ). Μία μονάς "Αγκστρομ ίσούται πρός 0,000,000,01 τού έκατοστομέτρου, κα! π α ρ ίσ τα τα ι διά τοΰ συμβόλου A.U.
Ή κλΐμαξ άρχεται ά πό τάς κοσμικός άκτίνας εύρισκομένας μεταξύ 0,0002—
0,0005 A.U. κα! φθάνει είς τάς λίαν μακράς κυμάνσεις τάς εύρισκομένας πέραν
τω ν ’Ερτζιανών κυμάτων, εις 500 τρισεκατομύρια A.U. Τό ορατόν φάσμα είς
τή ν κλίμακα αύτήν εύρίσκεται μεταξύ 3900—78000 A.U.
3.
Είς τή ν σύγχρονον έγκληματολογικήν ερευνάν χρησιμοποιείται, εκτ
τώ ν ορατώ ν κυμάτων τοΰ φάσματος, ενα μέρος τώ ν άκτίνων Γ' είς τάς οποίας
περιλαμβάνονται αί άκτΐνες τοΰ ραδίου, επίσης αϊ άκτΐνες X, δι’ άκτινολογικήν
ερευνάν, αί υπεριώδεις κα! τέλος, αί προπέρυθροι. Ή σύγχρονος φασματογραφική έρευνα δεν άρκεΐται μόνον είς τή ν χρήσιν τή ς λωρίδος τοΰ φάσματος, άλλ’
έπεκτείνεται πρός τ ά άνω κα! πρός τά κάτω αύτοΰ είς τάς ύπεριώδους κα! προερύθρους άκτίνας. Τά σύγχρονα φασματοσκοπία δεν είναι όργανα είς τ ά όποια
μποροΰμε νά χρησιμοποιήσωμεν τή ν δρασιν διά τή ν έξέτασιν. Τά άποτελέσματα τώ ν φασματογραφικών εξετάσεων ά πο τυ π ο ΰ ντα ι έπ! ειδικής φ ω το γρ α 
φικής πλακός διά το ΰ προσηρμοσμένου έπ! το ΰ φασματοσκοπίου είδικοΰ φ ω το
γραφικού μηχανήματος. 'Ωρισμένα χημικά διαλύματα τιθέμενα εντός ειδικών
διαφανών ύαλίνων δοχείων, π ο ύ παρεμβάλλονται μεταξύ τής φωτιστικής π η 
γ ή ς κα! το ΰ πρίσματος τοΰ φασματοσκοπίου, άφήνουν ώρισμένας χαρακτηρι-
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στικάς μελανός ραβδώσεις έπί α πολύτω ς ώρισμένου σημείου τής κλίμακος του
φάσματος, αί όποΐαι καί ά πο τυ π ο ΰ ντα ι έπί τής φωτογραφικής πλακάς. Ή Ιδιώ
τη ς αυτή προσφέρει πολυτιμοτάτην συμβολήν είς τόν έλεγχον α γνώ σ τω ν ου
σιών περιεχομένων εντός ώρισμένου ευρήματος, δεδομένου ότι υπάρχουν λε
πτομερέστατοι πίνακες συγκριτικοί, παρουσιάζοντες τάς χαρακτηριστικός τυ 
πικός γραμμώσεις δλων σχεδόν τω ν γνω σ τώ ν μέχρι σήμερον χημικών ουσιών,
οργανικών καί άνοργάνων. Διά τόν έλεγχον μεταλλικών ευρημάτων ή ουσιών
περιεχουσών μεταλλικά μίγματα χρησιμοποιείται φωτιστική π η γ ή βολταϊ
κού τόξου μεταξύ δύο κυλίνδρων γραφίτου, καιομένης τής υ π ό έλεγχον ούσίας
μεταξύ αύτώ ν, οπότε ά ποτυπ οΰντα ι αί είδικαί χαρακτηριστικοί ραβδώσεις
τή ς περιεχομένης μεταλλικής ούσίας είς τό άνάλογον σημεϊον τής κλίμακος τού
φάσματος ή τή ς κλίμακος τώ ν ύπεριωδών ή προερύθρων άκτίνων.
4.
Διά νά γίνη περισσότερον πρακτικώς ά ντιλη πτή ή σημασία τής χρήσεως τού φασματογράφου, θά δώσωμεν ένα άπλοΰν παράδειγμα έξετάσεως :
"Ας ύποθέσωμεν ότι διεπράχθη εις μίαν Τράπεζαν διάρρηξις χρηματοκιβω 
τίου. Ή άστυνομία συνέλαβεν ώρισμένους ύπ ο π το υς διαρρήκτας καί κατόπιν
έρεύνης, άνεκάλυψε τ ά διαρρηκτικά τω ν εργαλεία. Γίνεται έπισταμένη λεπτο
μερής έξέτασις αύτώ ν μήπως είς τή ν αιχμήν ενός τρυπάνου ή άλλου διαρρηκτικοϋ οργάνου υπάρχει κανένα λεπτότατον ψ ήγμ α ή κομματάκι μετάλλου, ά πομεΐναν κατά τή ν χρησιμοποίησίν του προς διάτρησιν τού μεταλλικού περι
βλήματος το ύ χρηματοκιβωτίου. Τό τεμάχιον α ύτό καίεται είς τό βολταϊκόν
τόξον το ύ φασματογράφου έπί κυλίνδρων γραφ ίτου καί λαμβάνεται έπί τής
φωτογραφικής πλακός τό φασματογράφημα με τάς χαρακτηριστικός διά τό
μέταλλον ραβδώσεις. Τό αύτό κατόπιν επαναλαμβάνεται καί μέ τ ά εύρεθέντα
ψ ή γμ α τα ή τεμάχια μετάλλου π ο ύ παρέμειναν είς τόν τό π ο ν τής διαρρήξεως
καί λαμβάνεται επίσης έπί τής φωτογραφικής πλακός φασματογράφημα. Κα
τό π ιν τά δύο φασματογραφήματα συγκρίνονται. Έ άν α! άποτυπω θεϊσα ι έπί
τού φασματο γραφήματος ραβδώσεις εκ τώ ν δύο έξετάσεων, είναι άκριβώς όμοιαι καί συμ πίπτουν είς τό αύτό μικρομετρικόν σημεϊον τής κλίμακος τού φά
σματος, το ύτο άποδεικνύει άδιασείστως ότι τό έργαλεϊον, ά πό τό όποιον τό
έξετασθέν ψ ήγμ α ή τεμάχιον μετάλλου είναι εκείνο π ο ύ έχρησιμοποιήθη διά
τή ν διάρρηξιν το ύ χρηματοκιβω τίου τής Τραπέζης.
Πλείστας δσας παρομοίας ή άλλας περιπτώ σεις πολύπλοκω ν εγκλημά
τω ν, διαλευκαίνει ό φασματογραφικός έλεγχος.
Εύρύτατα επίσης χρησιμοποιείται μία π α ρ α λλα γή αύτοΰ, ό άπορροφητικός «φασματοχρωμογράφος» είς τ ό ειδικόν τούτο τμήμα το ύ Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ.
Μέ τή ν πάροδον τώ ν έτών, χάρις είς τήν άλματώ δη πρόοδον τώ ν φυσικών καί
χημικώ ν επιστημώ ν, τή ν όποιαν παρακολουθεί καί συμβουλεύεται ή επιστήμη
τή ς έγκληματολογικής έρεύνης, συνεχώς αύξάνουν αί περιπτώ σεις χρησιμοποιήσεως τής φασματογραφίας, τελειοποιουμένου ήμέραν μέ τή ν ήμέραν καί
τού «φασματογράφου».
Ά ποτελεσματικω τάτη έπίσης είναι ή βοήθεια π ο ύ προσφέρει ό φασματο
γράφος είς τό τμήμα κλοπής αύτοκινήτων, αύτοκινητιστικών άτυχημ άτω ν καί
συγκρούσεων, ώς καί είς περιπτώσεις έγκλημάτων, είς τ ά όποια έχρησιμοποιήθησαν αύτοκίνητα. ’Ιδίως είς τόν έλεγχον τώ ν βαφών (ντοΰκο) καί όποΐαι εί
ναι ιδιαιτέρας χημικής συνθέσεως διά κάθε είδος καί χρώ μα π ο ύ χρησιμοποιεί
τα ι ά π ό τό έργοστάσιον τό κατασκευάζον ώρισμένην μάρκαν αύτοκινήτων.
"Ολα τ ά έργοστάσια αύτοκινήτων είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας είναι υ π ο 
χρεωμένα ν’ άποστέλλουν δείγματα βαφών π ο ύ χρησιμοποιούν διά κάθε μον
τέλο ιδιαιτέρως, μαζί μέ τή ν χρονολογίαν τής χρησιμοποιήσεως, καθώς καί κάθε
μεταλλαγήν ή τροποποίησιν π ο ύ έπέφεραν μετά κάθε παρερχόμενον έτος.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΙΑ Τ Μ ΨΐΧΟΠΑΘΟλΟΓΙΚΟΝ K tl ANTIKOINDNIKON EKANADHOH ΤΟΝ ΠΑΙΑΙΟ»
ΟΕ ΚΑΙ ΑΥΙΧΕΡΕίΟΚ ΠΕΡΙ ΤΗΝ Α ΙΑ Π Α ΙΑ Α ΓΠ ΙΧ ΑΥΤΟΝ
'Υπό Κ . Δ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ
έκτ. Καθηγητοϋ της Νευρολογίας και Ψυ
χιατρικής έν τω Πανεπιστημίω ’Αθηνών
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
—■Συνέχεια παραγράφου 4 περ'ι εξωγενών αιτίων δημιονργούντων ψυχικάς ανωμαλίας
εις παϊδας
5. Συμπεράσματα

4) 'Η άποριράνισις, έφ’ δσον τό παιδί δεν τύχει προστασίας ύπό συγγενών
ή έν όρφανοτροφείοις, καθίσταται παράγων ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων. Κυρίως
τα μητρός στερηθέντα παιδιά ύφίστανται δυσμενέστερου τον αντίκτυπον τοϋ απορ
φανισμού.
,
5) Ή εξώ γαμος γέννη σ ις, μετά των επακολούθων, δηλαδή της έλλείψεως της
στοργής, της αγάπης καί της μερίμνης, των αισθημάτων της μειονεκτικότατος, τής
κοινωνικής περιφρονήσεως, άποτελεΐ ισχυρόν παράγοντα ψυχοπαθολογικών εκ
δηλώσεων καί άντικοινωνικότητος τοϋ έξωγάμου, δοθέντος έπί τούτοις, ότι έξώγαμα
τέκνα προέρχονται συνήθως έξ ατόμων πτωχών, νεαρών, άνικάνων νά μεριμνήσουν
διά τά τέκνα των καί άδιαφορούντων διά αύτά.
6) Ή πενία μετά τών συναφών στερήσεων εις πολλάς περιπτώσεις οδηγεί
εις διαστρέβλωσιν τής ψυχής, τό δ’ άτομον άναπτύσσει έχθρότητα, μίσος, άπομάκρυνσιν από την κοινωνίαν.
7) ’Άξιον δμως παρατηρήσεως είναι, δτι ψυχική παρέκκλησις δύναται νά
προκύψη καί έκ τοϋ δλως άντιθέτου παράγοντος, δηλαδή έκ τής χλιδ ή ς καί τοϋ
π λούτου. 'Η έπακόλουθος τοϋ πλούτου άκριτος ίκανοποιήσις πάσης έπιθυμίας, δη
μιουργεί έγωκεντρικά, μαλθακά, νωχελή παιδιά καί νέους άνευ ιδανικών. Διατηρεί
αύτά εις τήν ένστικτώδη βαθμίδα τής ζωής. Τοΰτο βλέπομεν είςτάς πλούσιας’τάξεις.
Τοιουτοτρόπως, ψυχικήν παρέκκλησιν έχομεν εις τάς άνωτέρας τάξεις λόγω
περίσσειας καί πλούτου καί εις τάς κατωτέρας λόγω ένδειας. Ώ ς βλέπει τις, έκ δια
μέτρου άντίθετοι κοινωνικοί δροι δημιουργούν τό αύτό ψυχοκοινωνικόν φαινόμενου.
Τοϋτο ας τονισθή διά τούς κοινωνιολογικώς μόνον σκεπτομένους καί κοινωνιολογικώς θέλοντας νά ερμηνεύσουν τά ψυχοκοινωνικά φαινόμενα.
8) Ή ελλειψ ις επαρκούς χώ ρου εν τή κατοικία, ένθα πολλά άτομα δια
φόρου γένους, ήλικίας καί χαρακτήρος συναγελάζονται καί οπού δεν υπάρχει άνεσις
καί ήρεμία (ό άνθρωπος είναι καί μονήρες ζώον), δύναται νά όδηγήση εις ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις. Έ κ τών τοιούτων δρων διαβιώσεως δημιουργεΐται συνεχής έυόχλησις καί δυσφορία, κακή άπομίμησις, γενετήσιος ύποκίνησις,
ήθική κατάπτωσις καί μή ομαλή ψυχική έξέλιξις. Τό γεγονός τοϋτο συνοδεύεται
συνήθως καί ύπό οικονομικής ένδειας καί πτωχείας.
9) 'Ο αλκοολισμός τ ώ ν γο νέω ν. 'Ο αλκοολισμός τών γονέων μέ τούς διαπληκτισμούς καί βιαιότητας, τάς σκληράς πράξεις τοϋ μεθύσου πατρός εις βάρος
τοϋ παιδιού, πολλάκις τάς γενετησίους ασχήμιας, άποτελεΐ αληθή τραγωδίαν δι’
αύτό. Τά ψυχικώς άνώμαλα παιδιά μεθύσων γονέων συγκροτούν μέγα ποσοστόν.
Τό αύτό ισχύει καί διά τάς άλλας τοξικομανίας έκ μορφίνης, ήρωΐνης, κοκαΐνης,
οπίου, χασίς.
10) Ή έγκληματικότης καί άνηθικότης τού περιβάλλοντος οδηγεί, ώς
εύλογον, έπίσης εις ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώσεις νέων άτόμων.
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11) Γονείς ψ υ χικ ώ ς άνώ μαλοι άποτελούν δυσμενές περιβάλλον καί δύναντάι ν’ άπο ελέσουν έξωτερικόν παράγοντα ψυχικών άνωμαλιών.
12) Ή διάθρυψις (θω πεία) κοινώ ς τό χάϊδεμα κυρίως εύπορων γο
νέων, ίκανοποιούντων έκ κακώς έννοουμένης άγάπης πάσαν έπιθυμίαν τοϋ παι
διού, μή καθοδηγούντων αύτό εις εργασίαν, μή διδασκόντων τούτο νά καταστέλλη
τάς έγωι'στικάς του τάσεις, ούχί σπανίως εκτρέφει ψυχικήν διαστρέβλωσιν καί
μεταγενεστέραν έξαθλίωσιν.
..··
.
13) Παιδιά πά σχοντα χρονίω ς έκ σω ματικής τίνος νόσου άφιέμενα άφ’
ενός άνευ σχολικής φοιτήσεως καί συστηματικής διαπαιδαγωγήσεως, ικανοποιού
μενα άφ’ ετέρου ως προς άπάσας τάς επιθυμίας αύτών αναπτύσσουν αυταρχικόν καί
απαιτητικόν χαρακτήρα, καθίστανται άπειθάρχητα, ; /.νηρά, δέν έθίζονται εις έργασίαν, ώστε τελικώς έκτρέπονται τής ομαλής ψυχικής ζίίίής.
14) 'Ως εξωτερικός παθογόνος παράγων δέν 5ά έπρεπε νά καφαλειφθούν ή
λεγομένη κακή συναναστροφ ή, ώ ρισμένα κινημ ατογραφ ικά έργα, τά
άσεμνα θεάματα, ή ελαφ ρά φ ιλ ο λο γία κλπ.
15) Ώρισμέναι πολιτικοκοινω νικά! ίδεολογίαι .cal συστ>*ίισ'.α, ώ ς είναι
ό κομμουνισμός, άποτελοϋν παράγοντα άντικοινωνικότητ··;. Γνώρισμα του άντικοινωνικοϋ είναι, ώς γνωστόν, ή άντίθεσις προς τήν κοινωνίαν >.ei ή καταστρεπτικότης
αύτοϋ έναντι, αύτής. Ίδεολογίαι καί συστήματα έ\ „χοντα ώς άρχήν τά δύο ταΰτα
ελκύουν έκλεκτικώς τ ’ άντικοινωνικά άτομα. Ή ζωή ειτα εν τώ περιβάλλοντι τών
ομοϊδεατών των έπιτείνει τήν άντικοινωνικότητα. ’Άλλωστε καί ομαλά άτομα έμπεσόντα εις κύκλον οπαδών τοιούτων συστημάτων, μετ’ ού πολύ διαστρεβλώνουν τον
ψυχικόν των κόσμον καί καθίστανται ώσαύτως άντικοινωνικά καί έγκληματικά.
16) Γενετήσια γεγονότα άναφερόμενα είτε εις πρόσωπα τοΰ περιβάλλοντος
είτε εις αύτό τούτο τό νεαρόν άτομον, έχουν επίσης σημασίαν δι’ ένδεχομένην ψυ
χικήν πακρέκκλησιν π.χ. άκρόασις γενετησίου πράξεως τών γονέων, γυμνότης τής
μητρός, παραπλάνησις εις αύνανισμόν καί γενετησίους πράξεις ύπό προσώπων τού
περιβάλλοντος, εξάπτουν τήν γενετήσιον ορμήν καί επιφέρουν τάσιν έπαναλήψεως
ή δημιουργίαν έρωτικής έπιθυμίας προς τά γυναικεία πρόσωπα, τοΰ περιβάλλοντος
ή συναισθήματα άντιθέσεως προς αύτά, δηλαδή τά πρόσωπα τών γονέων. Αί ψυχικαί
αύται συγκινήσεις διαταράσσουν τήν ψυχικήν γαλήνην καί τήν ομαλήν ψυχικήν έξέλιξιν τοϋ παιδιού.
17) Έ ν τέλει τά μή τυ χόντα κοινω νικής τίνος φ ροντίδος παιδιά, ώς
συμβαίνει άναφορικώς προς τά παιδιά τών άθιγγάνων, τά τυφλά, τά κωφάλαλα,
τά άνάπηρα παιδιά καταντούν ψυχικώς άνώμαλα καί δύνανται νά καταστούν άντικοινωνικά κατά τόν ένα ή τον άλλον τρόπον.
Ούτως έχουν τά τών έξωτερικών παραγόντων, αί δυσμενείς έντυπώσεις τών
οποίων δημιουργούν ψυχικάς εξεργασίας άποκλινούσας τών ομαλών, εις συνέχειαν
δ’ επιφέρουν ολικήν ψυχικήν διαστρέβλωσιν καί άντικοινωνικότητα.
'Ως προς τήν έπίδρασιν τών δυσμενών παραγόντων έπί τής ψυχής, ώστε νά
άναπτύξη αύτη παθολογικάς εκδηλώσεις, δέον νά παρατηρηθή, οτι αύτη (ή έπίδρασ ις) ρυθμίζεται ού μόνον άναλόγως τοΰ είδους καί τής έντάσεως αύτής, άλλά καί τοϋ
είδους καί τού ποιου τής ψυχικής ιδιοσυστασίας. Οϋτω, δυσμενείς εξωτερικοί δροι,
ώς καί άλλαχοϋ έλέχθη, ούδέν κακόν άπεργάζονται όταν ή ιδιοσυστασία δέν παρουσιάζη τήν άνάλογον προδιάθεσιν. Άντιστρόφως, παρά τούς εύνοϊκούς όρους, δυνα
τόν νά έπέλθη ψυχική διαστρέβλωσις όταν ύπάρχη ίδιοσυστατική προδιάθεσις. 'Τ παρχούσης τής προδιαθέσεως, έλαφρώς δυσμενείς όροι άρκοΰν ίνα έπιφέρουν τήν
παρέκκλισιν. "Οπου ή ιδιοσυστασία είναι ομαλή, ούδέ εις έπακρον δυσμενείς όροι
δύνανται νά διαστρέψουν τήν ψυχήν. 'Η έν άγαθώ περιβάλλοντι λανθανόντως διακειμένη ψυχική προδιάθεσις, δύναται έν μή άγαθώ νά όδηγήση εις ψυχικάς άνωμαλίας.
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Λίαν δυσμενείς όροι δύνανται έπίσης άνευ άνωμάλου ιδιοσυστασίας να έπιφέρουν
τδ αυτό.
18) Έ ν ποία τινί άντιθέσει προς τ ’ ανωτέρω εΰρηνται περιπτώσεις τινές,
είς τάς οποίας αν καί υπάρχουν δλαι αί προϋποθέσεις, ψυχικαί καί κοινωνικαί, ίνα
τό άτομον διαπλασθή ψυχικώς καθ’ ομαλόν τρόπον καί γίνη όμαλόν κοινωνικόν
μέλος, δεν παρουσιάζει έν τούτοις τήν ομαλήν ψυχικήν έξέλιξιν καί χάνει τήν κοινωνικότητά του. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας, ώρισμένα έντονα ψυχικά γεγονότα,
ψυχικά δηλαδή τραύματα, άποτελοϋν παράγοντας παρασύροντας τό άτομον έξω
της ομαλής ψυχικής καί κοινωνικής τροχιάς. Ούτω, προκειμένου περί μαθητου,
άποτυχία τις, διάψευσις ελπίδων καί μή ίκανοποίησις φιλοδοξίας έν τώ σχολείω,
δύνανται νά δημιουργήσουν άποστροφήν προς τό σχολείον καί τούς διδασκάλους,
άπογοήτευσιν καί έν τέλεΐ έγκατάλειψιν τής μαθήσεως καί έπίδοσιν είς άσκοπον
καί πλάνητα βίον. Τό αύτό δύναται νά συμβή είς νέον έχοντα έπάγγελμα, δπερ άπαρέσκει αύτώ ή ύποστάντα ίσχυράν άπογοήτευσιν έκ γεγονότος τινός.
Παρεμφερώς δύνανται νά έπιδράσουν ό θάνατος προσφιλούς προσώπου, άτύχημα μετά βαρέος τραυματισμού, άνήθικος έπίθεσις, έπίθεσις ζφου. 'Ο έκ των γεγο
νότων τούτων ψυχικός κλονισμός δύναται νά έχη ώς έπακόλουθον τήν τελειωτικήν
απώλειαν τής ψυχικής ίσοροπίας τού παιδιού.
Πάντα τ ’ ανωτέρω, άναλόγως τής ψυχικής ιδιοσυστασίας, τής ήλικίας καί
λοιπών έν γένει δρων ζωής καί περιβάλλοντος δύνανται νά έπιφέρουν ψυχικάς ανω
μαλίας. Ποιου είδους ψυχικαί άνωμαλίαι δύνανται ν’ άναπτυχθοΰν είς έκάστην περίπτωσιν άποτελεΐ ιδιαιτέραν μελέτην, έκφεύγουσαν τού πλαισίου τού παρόντος άρ
θρου.
’Εν τοϊς άνωτέρω περιελήφθησαν τά έσωγενή καί έξωγενή αίτια, τά κυριώτερα καί συχνότερα έξ αύτών, τά όποια δύνανται νά βλάψουν άπό ψυχικής άπόψεως
τό παιδί καί τό νεαρόν άτομον.
5. Έ κ τής μελέτης των αιτίων προκύπτει, δτι οΐ κίνδυνοι διά τήν ψ υχική ν
υγεία ν καί κοινω νικήν ζω ή ν τοϋ παιδιού καί τού νέου είναι πολλαπλοί.
"Αλλωστε ό άνθρωπος άμα τή γεννήσει του εισέρχεται είς ένα κόσμον παντοίων
κινδύνων άναφορικώς προς τήν δπαρξίν του, π.χ. των μικροβίων, φυσικών, τών κατα
στρεπτικών γεγονότων καί τόσων άλλων. Τό αύτό ίσχύειδιάτήν ψυχικήν υγείαν καί
κοινωνικήν ζωήν, έάν ληφθοΰν ύπ’ οψιν όσα άνωτέρω έπί τών έπιβλαβών έξωτερικών παραγόντων έλέχθησαν. Εύτυχώς, προκειμένου -περί τών κινδύνων διά τήν
ψυχικήν υγείαν ούτε δλοι οί άνθρωποι έκτίθενται είς τούς κινδύνους τούτους, ούτε
δι’ δλους έχουν ίσχύν οί τυχόν έπενεργοΰντες δυσμενείς παράγοντες. ’Άλλως θά ήτο
σχεδόν άδύνατον νά έξέλθη ό άνθρωπος αλώβητος έκ τών άπειροπληθών δυσμενών
έπιδράσεων, είς τάς οποίας ύπόκειται ούτος έν τή ζωή. Είς τούς πολλαπλούς τού
τους κινδύνους αντιτάσσεται ή φυσική άντοχή τής ψυχής, ή ίκανότης αυτής νά
έξουδετεροΐ καί νά υπερνικά τούς κινδύνους, χωρίς νά τραυματίζεται.
'Ο άνθρωπος έχει δμως έπίγνωσιν τών κινδύνων τούτων. Διά τούτο αγωνί
ζεται έναντίον αύτών καί προσπαθεί νά προλαμβάνη καί νά έξουδετερώνη αύτούς.
Διά τούτο έχει άνέκαθεν άναπτύξει καί τήν μέριμναν διά τήν παιδικήν ηλικίαν.
Έ κ τών άνωτέρω προκύπτει καί κάτι άλλο. "Οτι δηλαδή πλείστοι έκ τών
άνωτέρω μνημονευθέντων δυσμενών διά τό παιδί παραγόντων προκαλοΰνται καί
δημιουργοΰνται ύπό τών ένηλίκων. Οί ένήλικοι δηλαδή είτε διά τής άγνοιας των,
είτε κυρίως διά τών άτασθαλιών των γίγνονται αιτία κακού διά τούς άνηλίκους.
Δεν είναι εΰκολον νά συλλάβη τις έν δλη τή έκτάσει πόσον καλόν ή πόσον κακόν δύναται νά προκύψη έκ τής έπιδράσεως τών ένηλίκων διά τήν ψυχήν καί τήν τύχην
τών μικρών.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ
Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗ Σ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΤΟΝ ΦΟΪΞ ΚΑΙ ΓΚΟΛΝΤ (FUCHS S GOLD)
'Υπό J. ED GA R

HOOVER,

Διευθυντοϋ τοΰ F.B.I.

Μ ετάφρασις υπό Καθηγητοΰ Ε. X.

(Σννέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τό κυριώτερον αποτέλεσμα της πολυσχιδούς ταύτης έρεύνης ήτο, δτι ήυαγκάσθημεν να άρωμεν όρισ-ίικώς πάσαν υπόνοιαν άπό τον Jam es Davidson. Ουτος
εΐχεν άναμφισβητητως σχέσεις μέ δρώντας κομμουνιστάς, άλλ’ έγνωρίζομεν τώρα
έκ διαφόρων καταθέσεων, δτι ήτο αδύνατον να διετέλεσεν ό D avidson συνένοχος
του Fuchs.
Παρεκτός τούτων άπεκομίσαμεν μακροπρόθεσμον κέρδος : εϊχομεν συλλέξει
απειρίαν πληροφοριών πάσης φύσεως διά τάς κομμουνιστικάς ένεργείας. Τό υλικόν
τούτο, ήδη ταξινομηθέν εις τά ’Αρχεία τού F.B .I αποτελεί πολύτιμον βάσιν διά πά
σαν μελλοντικήν έρευναν.
Και έν τώ μεταξύ έπλησιάζομεν διαρκώς περισσότερον προς τον καταζητού
μενο'/ άγνωστόν μας. Άπεκλείαμεν τον έ'να κατόπιν τού άλλου μέχρις ού τό απέ
ραντου πεδίον τών 1500 ύποπτων περιωρίσθη εις περίπου δύο δωδεκάδας μόλις.
Καί έκ τοΰ μικρού τούτου άριθμητικοΰ υπολοίπου, ήρχισε νά διαφαίνεται εύκρινέστερον εις καί μόνος. 'Ηλικίας περίπου 40 ετών, καστανά μαλλιά, κοντόχονδρος,
καί μολονότι δεν ήτο εις πρώτην γενεάν ’Αμερικανός, άλλά ήλθεν εις ’Αμερικήν ώς
τριετές παιδίον, ήδύνατο εύχερώς νά έκληφθή ώς γηγενής ’Αμερικανός. Χημικός
τό επάγγελμα, έκατοικοΰσε έν P hiladelphia καί εΐχεν έλθη συχνά σιδηροδρομικούς
εις Ν. 'Υόρκην.
Τό ονομά του ήτο H arry Gold.
Βεβαίως καί εις τό πρόσωπον τούτου ύπήρχον μερικά σημεία άντιθέσεως.
'Ο Gold ήτο άνύπανδρος, ένώ τό ζεύγος H einem ann είχε καταθέσει δτι τον έθεώρουν υπανδρον καί μάλιστα δτι είχε καί δύο τέκνα. Ό Κος H einem ann ένόμιζε
δτι τό όνομα τού χημικού ήτο «Jam es D av. . .», όνομα τελείως διάφορον καί ήχητικώς άσχετον προς τό τοΰ χημικού « H a rry Gold».
Έ ν τούτοις ήρχίσαμεν, ένεκα ώρισμένου ειδικού λόγου, νά συγκεντρούμεθα
εις τό άτομον τούτο. 'Ο λόγος ήτο δτι τό F.B .I κατά τό έτος 1947 έθεώρησεν άναγκαΐον νά άσχοληθή μέ τούτον ένεκα μιας άλλης κομμουνιστικής ύποθέσεως.
Τού F.B.I. διά πρώτην φοράν κατά Μάϊον 1947 ε'ίκλυσε τήν προσοχήν ό H a rry
Gold καί δή ε.· συνδυασμώ προς γενομένην άνάκρισιν ένός όνόματι A b rah am Brothm an . Ή άνάγκη τής άνακρίσεως τοΰ B rothm an, ένός χημικού καί μηχανικού
Οί μεγάλοι καθορίζουν τήν ψυχικήν διαμόρφωσιν καί έξέλιξιν έν ταύτώ δέ
καί τήν κοινωνικήν εύδοκίμησιν ή μή τών μικρών. Καθορίζουν δέ ταύτην ώς γεν
νήτορες μέν, ώς έσωτερικός (βιολογικός) παράγων, ώς περιβάλλον δέ, ώς έξωτερικός παράγων. Οί μεγάλοι έχουν εις χεΐρας των τό ζην καί τό εό ζην τών μικρών.
Ούτοι δημιουργούν τήν μοίραν τοΰ γεννωμένου άνθρώπου, τήν έσωτερικήν καί τήν
έξωτερικήν.
Ά λ λ ’ ή μοίρα έχει τι τό μοιραίου, τό άπροκαθόριστον καί πολλαπλώς τό
έκφεΰγον τής άνθρωπίνης δυνατότητος καί προβλέψεως. Παρά ταΰτα, ό άνθρωπος
άγωνίζεται έν τη ζωή καί έναντίον τής μοίρας του, διά τήν οποίαν τούλάχιστον ώς
παιδί είναι άνεύθυνος, προσπαθών νά διορθώση ταύτην δπου κρίνη αύτήν άντίξοον.
ΤΕΛ ΟΣ
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έν N. 'Υόρκη προήλθεν έκ μιας πληροφορίας της Miss E lizabeth Τ. B entley—ή
οποία κατ’ ιδίαν ομολογίαν της ή το πράκτωρ κομμουνιστική εις την 'Υπηρεσίαν
Διαβιβάσεων : κατ’ αύτήν ύπήρχον σχέσεις μεταξύ ?οΰ B rothm an καί τίνος Jacob
Golos, ένός γνωστού κομμουνιστοΰ τής Ν. 'Υόρκης, ό όποιος κατά τό έτος 1940
ήτο είς έκ των διευθυνόντων την Σοβιετικήν Κατασκοπείαν. Ό B rothm an είχε,
κατά τό θέρος καί τό φθινόπωρον, παραδώσει είς τήν Miss B entley καί έπ’ εύκαιρία δέκα περίπου συναντήσεων διαφόρους έκθέσεις περί χημικών επεξεργασιών,
τάς οποίας αύτη έδωσε μέ τήν σειράν της είς τον Golos. Κάποτε κατά τό φθινόπωρον 1940 ό Golos εϊπεν είς τήν Miss B entley, ότι ολίγον κατ’ ολίγον ειχεν άπογοητευθή άπό τον B reth m ann καί ότι θά μετέθετε τούτον πλησίον άλλου Πράκτορος Διαβιβάσεων. Προσέθεσε δέ ό B rothm an δτι ό διάδοχος τής Miss B entley—
τήν οποίαν έγνώριζε μόνον ύπό τό ψευδώνυμον Helen—ήτο ό H arry Gold.
’Εκ τής περαιτέρω άνακρίσεως είχε τότε προκόψει, δτι κατά τό έτος 1947
ό Gold είργάσθη ως χημικός είς τό Έργαστήριον τού B rothm an έν Long Island.
Αυτή ύπήρξεν ή αφορμή προς άνάκρισιν τού Gold. ’Αμέσως ώμολόγησεν ούτος
δτι είχε πράγματι γνωρίσει τον Golos κατ’ ’Οκτώβριον 1940 έπ’ ευκαιρία ένός
Συνεδρίου τής ’Αμερικανικής Εταιρίας Χημικών είς τό Ίστιτοΰτον F ranklin έν
P hiladelphia. Μετά τό Συνέδριον, ό Golos τού ένεπιστεύθη δτι εύρίσκετο είς σχέ
σεις μέ τον A braham B tothm an, ό όποιος τού παρέδιδε σποραδικώς διάφορα σχε
διαγράμματα έν ηλιοτυπία άναφερόμενα είς χημικάς μεθόδους έπεξεργασίας. Ό
Golos έπρότεινε τότε είς τον Gold νά παραλάβη αύτός άπό τον B rothm an τά στοι
χεία ταΰτα καί νά τά ύποβάλη είς έξέτασιν καί κριτικήν ώς ειδικός χημικός.
'Ο Gold κατέθεσε περαιτέρω δτι συνεφώνησεν είς τούτο καί δτι μερικάς ημέ
ρας βραδύτερον έπεκοινώνησε τηλεφωνικώς μέ τον B rothm an μέ τον όποιον καθώρισε τά τής συναντήσεώς των. Είς έκάστην συνάντησίν των, όλονέν καί περισσό
τερα σχέδια καί έγγράφους περιγραφάς προσεκόμιζεν ό B rothm an, άλλ’ δλα αυτά
τά στοιχεία δέν ένδιέφερον τον Golos, ό όποιος καί τά παρέλαβεν. Ό Gold ίσχυρίσθη δτι βραδύτερον κατέστρεψεν δλα αυτά τά έγγραφα στοιχεία. Έ ν πάση
περιπτώσει τόσον ό Gold, δσον καί ό B rothm an διεβεβαίουν δτι έπρόκειτο περί
πραγμάτων έντελώς άδολων καί έν ούδεμια περιπτώσει παρανόμων. Καί δταν οί
υπάλληλοι τού F.B .I. άνέκριναν τον Gold τό 1947, είχεν ήδη άποθάνει ό Golos,
είς τρόπον ώστε ούδείς υπήρχε δυνάμενος νά άναιρέση τήν κατάθεσιν ταύτην.
Κατά τό τέλος τού 1947 ό Gold έκλήθη ώς μάρτυς ένώπιον Ειδικού Δικαστη
ρίου, συσταθέντος μέ τήν έντολήν νά έξετάση ένδεχομένας παραβάσεις καί προσβολάς έναντίον τών Κρατικών 'Υπηρεσιών καί Διατάξεων τής Κρατικής Ά ντικατασκοπείας καί ’Ασφαλείας ύπό τών ένοχοποιηθέντων ύπό τής Miss B entley άτόμων. 'Η διαδικασία έτερματίσθη χωρίς νά διατυπωθή έπισήμως κατηγορία τις.
Τούτο έσήμαινεν, δτι ή παραλαβή καί μεταβίβασις, άπό νομικής έπόψεως έξεταζόμεναι δέν ένέπιπτον είς τάς περί κατασκοπείας διατάξεις...'Ο H arry Gold ναι μέν
δέν έτέλει τότε ύπό κατηγορίαν, άλλ’ αί έρευναι τού F.B .I. άπεκάλυψαν δι’ αύτόν
μερικάς πολύ διαφωτιστικάς ώς πρός τον Gold πληροφορίας.
Κ ά π ο ι ο ς χημικός συνειργάσθη μέ τον Dr. Fuchs—αυτό τό εϊχομεν διαπιστώ
σει. Καί ό Gold ήτο χημικός, είς τον όποιον προσηρμόζετο δχι μόνον ή γενική
είκών, τήν οποίαν εϊχομεν σχηματίση (περί τού καταζητουμένου άγνώστου), άλλά
καί έτερα είδικώτερα χαρακτηριστικά.
"Οθεν μέ τάς πλέον θετικάς έλπίδας άπεστείλαμεν κατά τήν άνοιξιντοΰ 1950
φωτογραφίαν τού Gold ύπεράνω τού ’Ατλαντικού πρός άναγνώρισιν είς τον Dr.
Fuchs. 'Ο χλωμός κρατούμενος έρριξε έν βραχύ βλέμμα έπί τών φωτογραφιών μέ
τό στρογγύλον πρόσωπον καί τήν πλουσίαν κόμην τού ’Αμερικανού. ’Έ πειτα έκίνησεν άρνητικώς τήν κεφαλήν. "Οχι, έδήλώσεν, τό πρόσωπον τούτο δέν ήτο ό ’Αμε
ρικανός συνεργάτης του.
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Μήπως δλη αυτή ή μεγάλη καί
διεξοδική ερευνά ήτο ματαιοπονία ;
μήπως ’έ πρεπε νά άρχίσωμεν πάλιν άπό
τήν άρχικήν έφετηρίαν ; Τοιαΰται συντριπτικαί ύπαναστροφαί, άληθή κτυ
πήματα δεν άποτελοΰν τι τδ εξαιρετι
κόν εις τάς ποινικής φύσεως έρεύνας
καί αναζητήσεις. ’Αποτελεί κατά τό
μάλλον ή ήττον έργασίαν της ρουτίνας
μας, ή έπί τή βάσει δλως νέων κατευ
θύνσεων άπόπειρα άναδημιουργίας έκ
των ερειπίων της άποτυχίας μας, της
προσδοκωμένης καί έπιδιωκομένης τε
λικής επιτυχίας. ’Αλλά δεν εϊμεθα καί
απολύτως βέβαιοι δτι ό Gold έπρεπε
δι’ ημάς νά παύση νά είναι ύποπτος.
Πάντοτε έμενεν άναπάντητον τδ
έρώτημα : Έ λεγον τήν άλήθειαν ό
F uchs καί τδ ζεύγος H einem ann ;
Μήπως έφοβοΰντο οί συγγενείς των, δτι
δταν ό σκιώδης έπισκέπτης των άπε'Ο Φούξ (D r Fuchs)
καλύπτετο καί προσήγετο ενώπιον τού
Δικαστηρίου θά ένεπλέκοντο καί αύτοί ;
Έ ξ άλλου δμως είχον, φαινομενικώς τούλάχιστον, προσπαθήσει νά βοηθή
σουν δσον ήμπορούσαν τήν έρευναν καί τά μεσολαβήσαντα έτη είναι πιθανδν—εύνόητον τούτο—δτι είχον έξασθενήσει τήν μνήμην των. Τούτο ΐσχυε καί διά τον Dr.
Fuchs : εις τήν άναστατωμένην ψυχικήν διάθεσίν του, πιθανδν νά έπίστευε πραγματικώς δτι ό Gold δεν ήτο δ συνεργάτης του.
’Αλλά δεν ήμπορούσαμε νά παραβλέψωμεν έν γεγονός. 'Ο Gold δεν ήτο μό
νον ό μοναδικός μεταξύ των εις τδ τέλος τής εργασίας μας ύπολειφθέντων εϊκοσιν υ
πόπτων εις τδν όποιον προσηρμόζετο άκριβέστερον ή περιγραφή τού αγνώστου προ
σώπου, είχε καί—καθ’ οίονδήποτε τρόπον—σχέσεις μέ τον Golds, έναν άποπεδειγμένον Σοβιετικόν κατάσκοπον.
Άπεφασίσαμεν νά έμβαθύνωμεν άκόμη περισσότερον εις τδ ζήτημα τούτο,
νά συγκεντρώσωμεν άκόμη περισσοτέρας πληροφορίας διά τδν H arry Gold—εϊχομεν σκοπόν νά έξετάσωμεν συναδέλφους καί συνεργάτας τού Gold καί τού B ro t
hm an. ’Ίσω ς θά ήδύναντο ουτοι νά μάς διαφωτίσουν έπί τού χαρακτήρος καί τής
ζωής τού χημικού τούτου έκ P hiladelphia. Καί ή έλαχίστη ένδειξις ήδύνατο νά
διάνοιξη άναριθμήτους νέας κατευθύνσεις εις τήν ερευνητικήν προσπάθειάν μας.
Κατ’ αύτήν ήλθεν εις φως μία έξόχως ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.
Πρώην συνεργάτης τις τοϋ B rothm an άνέφερε κατά τήν δι’ αυτόν συνομι
λίαν μας, δτι ένεθυμεΐτο κάποιον F ra n k Keppler, ό όποιος ήτο γνωστότατος τού
B rothm an. ’Αλλ’ αν καί έπί σειράν ετών δέν είχε συναντηθή πλέον μέ τδν Keppler
ήτο σχεδόν πεπεισμένος δτι θά ήμποροΰσε νά τδν άναγνωρίση. Αύτός ό K eppler
είργάζετο εις τδν αυτόν κλάδον 6πως καί ό B rothm an—ήτο δηλαδή χημικός.
Μήπως θά ήμποροΰσε άπό μίαν σειράν φωτογραφιών νά ξεχωρίση τδν Kep
pler ; Καί δταν τού ύπεδείχθη σεβαστός άριθμδς φωτογραφιών, άδιστάκτως έθεσε
τδν δάκτυλόν του έπί μιάς έξ αυτών καί είπεν : «αυτός είναι ό F ran k Keppler».
’Αλλ’ έδείκνυεν τήν φωτογραφίαν τού H a rry G o ld !
Διατί ό Gold έχρησιμοποίησεν έναντι τού συνεργάτου τούτου τοϋ B rothm an
ψευδές όνοματεπώνυμον ; Εις τήν περίπτωσιν αύτήν κάτι δέν ήτο έν τάξει. Σαφε-
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στερον παρά ποτέ έξεχώριζε τήν άνοιξιν του 1950 ώς ό μάλλον ύποπτος άπό δλους
τούς άλλους, ό H arry Gold.
’Ητο ή 15η Μat ου 1950, δταν δύο υπάλληλοι τοϋ F.B .I. μετέβησαν εις την
πολυκλινικήν της P hiladelphia και έζήτησαν να ϊδουν τον H arry Gold ό όποιος
κατείχε τότε τήν υπεύθυνον θέσιν ενός χημικού έπιφορτισμένου μέ βιολογικάς
έρεύνας εις τό καρδιολογικόν Τμήμα. 'Ο Gold ήτο πολύ άπησχολημένος. Μήπως οΐ
κύριοι θά είχον τήν καλωσύνην να έπανέλθουν μετ’ ολίγον
Βεβαιότατα...
Τό βράδυ της ήμέρας έδήλωσεν ό Gold δτι βεβαίως ήτο εις τήν διάθεσίν των
καί—ώς εύνόητον—πρόθυμος να ύποβληθή εις Άνάκρισιν. Καί άλλοτε εΐχεν άνακριθή ύπό τοϋ F .B .I., προσέθεσε';, καί τί επιθυμούσε τό F.B .I. να μάθη σήμερον
παρ’ αύτοϋ ;
Ή ομιλία περιεστράφη έν άρχή πέριξ της άτομικής ζωής τού Gold. ’Ακο
λούθως έπεδείχθη εις αυτόν φωτογραφία τού Dr. Fuchs. 'Ο Gold συνωφρυώθη
προς στιγμήν βλέπων τήν φωτογραφίαν, καί έπειτα προς μεγάλην έκπληξιν των υ
παλλήλων εΐπεν : «Μία άσυνήθης φωτογραφία—μά αύτός είναι ό ’Ά γγλος κατά
σκοπος!»
Έπηκολούθησε μία στιγμή ύπερτάτης ψυχολογικής τάσεως. Οί άνακριτικοί
υπάλληλοι διετύπωναν μέ μεγίστην προσοχήν τάς έρωτήσεις των. Μήπως ό Gold
έγνώρισε ποτέ τον Fuchs ; Μά δχι! Μήπως είδε ποτέ προσωπικώς τον Fuchs ;
’Ό χ ι !—τον άνεγνώρισεν εις τήν φωτογραφίαν μόνον καί μόνον, διότι δλαι αί έφημερίδες τήν είχον δημοσιεύσει.
Ό Gold έδιδε προθύμως πάσαν πληροφορίαν περί τής ζωής του καί των θέ
σεων, τάς όποιας άλλοτε κατεϊχεν. Γεγονότα τά όποια έγνώριζεν ήδη—καί μάλλιστα μέ πάσαν λεπτομέρειαν ή 'Υπηρεσία F.B .I. Καί πού έταξείδευσε κατά τάς θερινάς διακοπάς του κατά τάς εκτάκτους άδειας τάς όποιας έλαβε κατά τά έτη 1944
καί 1945 ; Ό Gold παρέσχε τήν διαβεβαίωσιν, δτι καθ’ δλην τήν ζωήν τουδέν έτα
ξείδευσε πέραν τού M iddle W est καί πέραν τού Mississipi. Ούτε έταξείδευσε ποτέ
εις τάς Πολιτείας Maine, V erm ont ή M assachusetts.
Τούτο ήτο μία πληροφορία αρκούντως σπουδαία, διότι άναμφιβόλως ό συνέ
νοχος τού Fuchs έπρεπε νά είχε μεταβή τόσον εις C am bridge, Μ assachusetts δσον καί
εις New Mexico. Προς στιγμήν οί άνακριτικοί υπάλληλοι ήλλαξαν τό θέμα.
(Συνεχίζεται)

*
Oi Κ ανόνες τής Τροχαίας
Ή αστυνομία συνιστα εις δλους τους
•πεζούς δττως στις διασταυρώσεις τω ν
δρόμων χρησιμοποιούν τις διαβάσεις ασφα
λείας καί βαδίζουν π ά ντοτε δεξιά. Προ
πα ντός όμως πρέπει νά μή είναι βιαστι
κοί άλλα ήρεμοι, προσεκτικοί καί υπομο
νητικοί.

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚ ΡΙΤΙΚΗ

Ο ΟΡΡΟΣ,ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(ΝΑΡΚΟΑΝΑΛΥΣΙΣ)
Υπό χ . Χ ΡΗ ΣΤΟ Υ Γ ΙΩ Τ Η
(Συνέχεια και τέλος)
9.—Α Ι γνώμαι τον συγγραφέως.
10.—Συμπεράσματα και υποδείξεις.

9. ΑΙ γνώ μ α ι τοϋ συ γγρα φ έω ς
Τό πρώτον έξεταστέον έν προκειμένω ζήτημα, είναι τό τί δύναται νά παράσχη
πρόζ βοήθειαν τής Δικαιοσύνην ή επιστημονική αύτη (Ανακάλυψαν ή άποκαλουμένη
«ναρκοανάλυσιν» ·
Έξ όσων ανωτέρω έξεθέσαμεν προκύπτει, ότι ή διείσδυσή είν τόν (Ανθρώπινον
ψυχισμόν γίνεται—κατά τά μέχρι τοΰδε γνωστά δεδομένα—είτε διά την «σκοπολαμίνης», είτε διά των παραγω γώ ν τοϋ βαρβιτουρικοΰ οξέων, οϊα τό evipan, τό p en to th al.
Έκ των τελευταίων τούτων, τό άποδίδον τά καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα εί
ναι τό p en to th al (πεντοθάλη)· ή «σκοπολαμίνη» έξ άλλου είναι μάλλον τοξική καί
δέν φαίνεται παρέχουσα εΐν ήν εκτασιν παρέχει τό pentothal αποτελέσματα διά τόν
έπιδιωκόμενον έν τη άνακρίσει σκοπόν.
Εΐν αρκετά έκ των πρόσθεν παρατεθέντων συγκεκριμμένων περιστατικών, ή
έπενέργεια την διά τοϋ p en to th al ναρκοαναλύσεων πρόν άποκάλυψιν την έν τη συνειδήσει τοΰ ναρκοαναλυομένου κρυπτομένην άληθείαν, ΰπήρξεν δντων θετική. Υ πάρ
χουν όμων μεταξύ τούτων έπίσην αύθεντικών βεβαιωμένα περιστατικά, κατά τά ό
ποια αντιθέτων, ό ναρκοαναλυόμενον άπέφυγε νά άποκαλύψη τι. Ποιοι συντελεσταί
άραγε παρεμβαίνουν εΐν τάν περιστάσειν ταύταν, οί όποιοι έκτρέπουν τά αναμενόμενα
αποτελέσματα ;
Θά έπιχειρήσωμεν ν’ άπαριθμήσωμεν τινάν έκ τών συντελεστών τούτων, άντλούντεν αύτούν άφ’ ένόν έκ την φύσεων την ναρκοαναλύσεων καί έξ άλλου έκ τών αύθεντικών,
κατά τά ών άνω, διαπιστωθέντων διαφόρων περιστατικών.
Ή ναρκοανάλυσιν ούδέν άλλο είναι είμή «ψυχανάλυσιν» γινομένη διαρκούσην
μετρίαν «ναρκώσεων» ζ1) τοϋ ατόμου· έντεϋθεν προήλθε καί ή ονομασία αύτήν. Διά
πάσαν ψυχανάλυσιν όμων απαιτείται δημιουργία έμπιστοσύνην μεταξύ ψυχαναλύοντον καί ψυχαναλυομένου· υπό τό κρότον δέ την τοιαύτην εμπιστοσύνης ό ψυχαναλυόμενον (Αποκαλύπτει τά εΐν τήν συνείδησίν του κρυπτόμενα ή ε!ν τό υποσυνεί
δητον αύτοΰ άπωθημένα. Κατά τήν ναρκοανάλυσιν επομένων, όταν ό ναρκοαναλυό
μενον διατελή ύπό έντονον βούλησιν αντιστάσεων, είτε λόγω τήν σοβαρότητον τού γε 
γονότος, όπερ αποκρύπτει, είτε διότι γνωρίζει άπό τήν καταστάσεων τήν έγρηγόρσεων περί τίνον πρόκειται νά έρωτηθή καί τόν ένδιαφέρει νά μή άπαντήση, έν τοιαύτη
περιπτώσει, λέγομεν, αίρεται ή προϋπόθεσιν τήν δημιουργίαν έμπιστοσύνης μεταξύ
ερωτώντον καί έρωτωμένου· ή ελλειψιν αυτή έμπιστοσύνην φαίνεται ότι διατηρείται—
κατά μικρόν ή μέγαν βαθμόν άναλόγων τήν περιπτώσεων—καί κατά τό στάδιον τήν
ύποναρκώσεων καί τούτο είναι εύεξήγητον, άφ’ ού ή νάρκωσιν δέν είναι πλήρην (άλ
λων δέν θά ήτο δυνατόν νά γίνη συνομιλία). 'Η διά τοΰ φαρμάκου άλλων προσδοκω(1)
Ό όρος «ύπονάρκωσις» άποδίδει άκριβέστερον τήν κατάστασιν, είς ήν εύρίσκεται το
όέτομον κατά τό στάδιον τής ναρκοαναλύσεως.
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μένη χαλάρωσή της βουλήσεως άντιστάσεως δεν επιτυγχάνεται τότε κατά μέγα μέ
ρος· αποκαλύπτει όμως τό άτομον καί κατά τήν περίπτωσιν τούτην τήν πρός άπόκρυψιν πρόθεσίν του διά της έν γένει στάσεώς του έναντι των υποβαλλόμενων αϋτώ
έρωτήσεων.
Ή δυσπιστία δύναται επί πλέον νά δημιουργηθή καί έκ τοΰ άνεπιτηδείου τρό
που, κατά τον όποιον ενδεχομένως ύποβάλλονται αί έρωτήσεις διαρκούσης τής ναρκοαναλύσεως. Κατά ταϋτα, είς συντελεστής έκτρέπων τά άναμενόμενα άποτελέσματα
είναι ή πρό τής ναρκοαναλύσεως ένυπάρχουσα έντονος βούλησις άποκρύψεως, είτε
λόγω τού σοβαρού ένδιαφέροντος, όπερ προκαλεϊ είς τό πρόσωπον τό γεγονός περί
ού θά έρωτηθή, είτε διότι γνωρίζει ότι πρόκειται νά τεθή ύπό ναρκοανάλυσιν καί προ
ετοιμάζει τήν βούλησίν του πρός άντίστασιν, είτε τέλος διότι ό ναρκοαναλύων υπο
βάλλει άδεξίως τάς ερωτήσεις του καί προκαλεϊ τήν δυσπιστίαν.
Διά τούς λόγους τούτους φρονώ, ότι τά καλλίτερα δυνατά άποτελέσματα επι
τυγχάνονται, άφ’ ενός όταν δεν γνωρίζη άπό τής καταστάσεως έγρηγόρσεως τό
πρόσωπον ότι πρόκειται νά ύποβληθή εις ναρκοανάλυσιν, καί έξ άλλου όταν ό έμπειρογνώμων είναι επιδέξιος καί πεπειραμένος ώς πρός τε τήν ενέργειαν τής ένέσεως καί
τήν ύποβολήν των έρωτήσεων, άποφεύγων συγχρόνως καί τήν ύποβολήν.
’Αλλά δέν είναι μόνον ταϋτα. Έλέχθη άνωτέρω, ότι ή δόσις τοΰ φαρμάκου
ποικίλλει κατ’ άτομον καί ιδιοσυγκρασίαν είναι ενδεχόμενον επομένως, έν δεδομένη
τινί περιπτώσει ή δόσις του φαρμάκου τό όποιον μεταδίδεται διά τής ένέσεως είς τον
οργανισμόν του άτόμου νά ήτο ή κατά τι μικροτέρα ή κατά τι μεγαλυτέρα τής άρμοζούσης είς τό συγκεκριμένον πρόσωπον λόγω τής ιδιοσυγκρασίας του, ότε γίνεται
μέν έπαφή διά συνομιλίας, αλλά τά άποτελέσματα δύνανται νά έκτραποΰν, είτε εις
πλήρη σιωπήν άπό τής μιας πλευράς είτε είς μυθοπλασίαν άπό τής άλλης λόγω τής
υπερβολικής έξάψεως τής φαντασίας, πολλώ μάλλον όταν συμπέση νά έρεθίζουν τήν
φαντασίαν δι’ υποβολής έρωτήσεων ούχί έπιτηδείως διατυπουμένων.
Χρήζει ιδιαιτέρας διευκρινήσεως είς ένδεχομένας μελλοντικάς έρεύνας τό εξής σημεΐον : Άναφέρονται περιστατικά, κατά τά όποια παρά τήν προφανώς ένυπάρχουσαν εις τινα πρόσωπα άπό τής έγρηγόρσεως έντονον πρός άπόκρυψιν διάθεσιν, έν
τούτοις τά πρόσω πα τούτα άπεκάλυψαν κατά τό στάδιον τής ναρκοαναλύσεως γε
γονότα άποκεκρυμμένα είς τήν συνείδησίν των. Υπάρχουν άρά γε πρόσωπα,
τά όποια άπό Ιδιοσυγκρασίας, όσονδήποτε έντονον διάθεσιν άντιστάσεως καί άν
καταβάλουν' δέν είναι ικανά ν’ άντισταθοΰν είς τήν διά τής ύποναρκώσεως έπερχομένην
χαλάρωσιν τής βουλήσεως άντιστάσεως καί επομένως τά πρόσωπα ταϋτα θά άποκαλύψουν οπωσδήποτε διά τής ναρκοαναλύσεως τά είς τήν συνείδησίν αυτών κρυπτό
μενα ; ’Επί τού έρωτήματος τούτου τό μέλλον θά είναι δυνατόν νά άπαντήση.
‘Οπωσδήποτε πρέπει νά δεχθώμεν, ότι ή «γινομένη διά τού p en to th al ύπό ευνοϊ
κός συνθήκας, έν μέρει γνωστάς καί έν μέρει άγνωστους, ναρκοανάλυσις δύναται νά
προκαλέση άποκάλυψιν τής αλήθειας». Διά τής έκφράσεως τούτης παρίσταται τά ποσοστόν τής βοήθειας, τό όποιον ή ναρκοανάλυσις, κατά τά μέχρι τοΰδε έπιστημονικά
δεδομένα, είναι ικανή νά παράσχη είς τήν Δικαιοσύνην πρός άποκάλυψιν τής άληθείας. ’Αλλά καί τό γεγονός ότι, σοβαρά καί όξεΐα άπό τίνος χρόνου γίνεται
διεθνώς συζήτησις μεταξύ ιατρών, νομικών καί κοινωνιολόγων περί τοΰ έπιτρεπτοϋ
ή μή τής χρήσεως τοιούτων φαρμακοδυναμικών μέσων έν τή ποινική άνακρίσει, άποδεικνύει έμμέσως, ότι ή πλειονότης τών επιστημόνων έχει πεισθή ότι κατά τι ποσοστόν
τούλάχιστον, τό μέσον τούτο δύναται νά βοηθήση είς τήν άποκάλυψιν τής άληθείας
διότι άλλως ή τόση περί ναρκοαναλύσεως συζήτησις θά άπετέλει αυτόχρημα μοταιοδοξίαν άυαξίαν τών συζητητών. Ύ πό τοιαϋτα δεδομένα έρωτάται, είναι έπιτρεπτέα
ή χρήσις τής ναρκοαναλύσεως δι’ άνακριτικούς σκοπούς ; Τριπλή είναι ένταΰθα ή
άποψις : νομική, ιατροδικαστική, κοινωνική.
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α! ) Νομική άποψ ις. Ώ ς προκύπτει έκ των έκτεθέυτων, καθώς καί έκ των δεδο
μένων τής ψυχιατρικής Επιστήμης, δύο είναι τά κύρια επί τοΰ άνθρωπίνου οργανι
σμού αποτελέσματα των περί ών πρόκειται ναρκωτικών: Ιον) Άναχαίτισις ή όατλώς
χαλάρωσις τής βουλήσεως άντιστάσεως τού ατόμου καί 2ον) ολοσχερής, αλλά π α 
ροδική κατά το στάδιον τής ναρκώσεως μόνον διαρκοΰσα, διακοπή τής ίκανότητος
να άποτυπώνη τό άτομον εντυπώσεις εις τήν μνήμην του. Τά προϊόντα επομένως
τοιούτου ακρωτηριασμένου ψυχικού ανθρώπου, δεν δύνανται ν’ άποκληθοΰν ούτε
«μαρτυρία» ούτε «ομολογία», ύφ’ ήν τούλάχιστον έννοιαν κεϊνται έν τη νομοθεσία
αφού δεν αποτελούν έκδήλωσιν φυσιολογικών ανθρωπίνων λειτουργιών. Δεν δύνανται συνεπώς νά χρησιμοποιηθούν ώς αποδεικτικά μέσα εις ποινικήν δίκην.
Μεταξύ τών «ενδείξεων» όμως, αϊ όποϊαι έπιτρέπονται άνευ περιορισμού τίνος
ύπό τών άρθρων 93, 94 καί 95 τής Ποινικής ημών Δικονομίας (Χ), δύνανται νά καταταχθοΰν τά προϊόντα τούτα, αφού υπό τής οικείας ’Επιστήμης αναγνωρίζεται κατά
τά είρημένα, ότι δυνατόν νά περιέχουν ποσόν τι χρησίμων δεδομένων, ώστε νά συμβά
λουν πρός άνεύρεσιν τής αλήθειας ύπό τό κρατούν δικονομικόν σύστημα τής ήθικής
άποδείξεως.
Είναι έξ άλλου έν τή νομική ’Επιστήμη καί τη πράξει άνεγνωρισμένον, ότι ούδέν
αποδεικτικόν μέσον, ούδεμία ένδειξις πρέπει νά παραμελήται άπό τούς εντεταλμέ
νους τήν ποινικήν άνάκρισιν κρατικούς λειτουργούς· διότι, κατά τό άνακριτικόν στά
διον μικρά άκτίς αλήθειας δύνανται νά διαλευκάνη μέγα μυστήριον.
Θέλομεν ΐδη περαιτέρω κατά πόσον ή νομική αΰτη άποψις είναι δυνατόν νά
συμβιβασθή πρός τάς λοιπός.
β ') ’Ιατροδικαστική άποψ ις. Ή άποψις αΰτη εμφανίζει ποικίλας μορφάς. Μία
μορφή περιέχεται είς τό ύπό τής ’Ιατροδικαστικής Εταιρείας τών Παρισίων άνακινηθέν ζήτημα άν δηλ. ό ιατροδικαστής έκτελών εντολήν τής δικαστικής ’Αρχής πρός
ψυχιατρικήν έξέτασιν ατόμου τινός ΐνα διαπιστώση ψυχικήν νόσον ή ύπόκρισιν τοιαύτης δικαιούται νά έπέμβη έπί τοΰ σώματος αύτοΰ δι’ ένέσεων ναρκωτικών φαρμά
κων παρά τήν θέλησίν του, (2) έπί τώ σκοπώ νά έξερευνήση τόν ύποσυνείδητον ψυ
χισμόν του. Συναφές δέ είναι τό ερώτημα άν ό ιατρός τάς διαρκούσης τής ναρκοαναλύσεως γενομένας ανακοινώσεις ή ομολογίας τού ύπό την πραγματογνωμοσύνην
του προσώπου ύποχρεοΰται, ή καν δικαιούται, ν’ άνακοινώση είς τήν δικαστικήν
’Αρχήν.
Τό πρόβλημα τούτο, συμφώνως πρός τήν έκθεσιν τής ’Επιτροπής, είς ήν άνετέθη
ή έξέτασίς του έξαρτάται έκ τής έπιλύσεως ’ ενός ετέρου γενικωτέρου προβλήματος,
(1) Κωστή—Μπουροπούλου, Έ γ χ . Ποινικής Δικονομίας, Α' § 86 σελ. 359 σημ. α' G arraud. Ju st. Crim. I § 297. R oux II 73. Manzini, Proc. Penale § 297 bis.
(2) To habeas coprus τών "Αγγλων άντίκειται προφανώςείς πάντα σωματικόν έξαναγκασμόν, καθώς καί τό άγγ? ικόν δικονομικόν σύστημα κατά τό όποιον πας κατηγορούμενος δικαι
ούται νά δηλώση εαυτόν άθώον=μή ένοχον (piead of ot guilty ), δτε δέν ύπόκειται εις έξέτασιν,
ή δέ πλήρης σιωπή του δέν παράγει τεκμήριου έναντίον του (Donnedieu de Vabres, T raite de
droit penal, 2eme ed., no 1264). To συνταγματικόν προνόμιον τών άμερικανών έναντίον τής
αύτοΰ ένοχοποιήσεως (self-incrimination) άντετάχθη κατά πάσης παρά τήν θέλησίν τοΰ κατηγενομένου αιμοληψίας πρός διαπίστωσιν τοΰ ποσοστού τοΰ έν τώ αίματι ΰπάρχοντος οινοπνεύμα
τος, ίδίφ προκειμένου περί αύτοκηνιτιστικών δυστυχημάτων όφειλομένων εις σωφέρ διατελοϋντας έν καταστάσει μέθης. Ή έλλειψις άντιστάσεως όμως, έστω καίλόγω μέθης άναισθησίας, έθεωρήθη ύπό τών άμερικανικών δικαστηρίων ώς μή άντικειμένη είς τό προνόμιον, καθό έλλείποντος τοΰ εξαναγκασμού. ’Επίσης ή παρά τήν θέλησίν τοΰ κατηγορουμένου έξέταυις τών πληγών
του, ή σημείων τοΰ σώματός του, ή λήψιςτών δακτυλικών άποτυπωμάτων του, ή τοποθέτησις τών
ποδών του έπί σημείου τινός πρός συμπαραβολήν κ.τ.τ., ώς καί ό έξαναγκασμός ανθρώπου νά ύποβάλη άπό τοΰ στόματός του ποσότητα μορφίνης, τήν όποιαν κατέπιεν ώς συλληφθείς διά παράνο
μον κατοχήν της· ταΰτα πάντα έθεωρήθησαν ύπό τών αμερικανικών δικαστηρίων, δτι δέν άντίκεινται είς τό εΐρημένον προνόμιον, Bermars Μ. Mame., έρ Journal of Criminal Law and Cri
minology XXXVI, No 2, July—Aug. 1945 p. 132.
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ποια δηλαδή είναι τά όρια τής έπεμβάσεως του ίατροΰ γενικώς επί του σώματος
τοΰ ασθενούς παρά την Θέλησιν αΰτοΟ. ΤοιαΟτα περιστατικά δύνανται να έμφανισθοΰν
είτε έν περιπτώσει άσθενείας δυναμένης νά έπιφέρη τόν θάνατον, είτε έττί εργατικών
ατυχημάτων, όταν πρόκειται περί σωματικών βλαβών συνεπαγόμενων σπουδαίας
έκ μέρους του εργοδότου άστικάς αποζημιώσεις, εν ω αί σωματικαί αυται βλάβαι θά
ήδύναντο νά βελτιωθούν σημαντικώς ή Καί νά θεραπευθοΰν όλοσχερώς δι’ έλαφρας
χειρουργικής’ έπεμβάσεως, εις ήν όμως άρνεϊται νά ΰποβληθή ό τραυματισθείς· είτε
τέλος όταν' πρόκειται περί στρατιωτικών τραυματισθέντων κατά τόν πόλεμον καί
τους οποίους άκίνδυνος χειρουργική έπέμβασις ήθελε καταστήσει ικανούς νά έπανέλθουν είς τήν μάχην, άρνοϋνται δέ ο ύ το ιτή ν χειρουργικήν έπέμβασιν. Εις πάσας τάς
περιπτώσεις έρωταται δικαιούται ό Ιατρός νά έπέμβη παρά τήν θέλησιν τού άσθενοΰς;
Έκφρασθεισών άντιμαχομένων γνωμών, άπορρεουσών έκ τής κεντρικής άφετηρίας
περί τής τοιαύτης έκτάσεως τών άτομικών δικαιωμάτων, ή Ε πιτροπή ώς πρός
τό έπίμαχον Θέμα κατέληξεν είς τό άνωτέρω συμπέρασμα. Ό μετέχων τής Ε 
πιτροπής καθηγητής τής Νομικής Σχολής τών ΓΓαρισίων κ. A ugueney έξέφρασε
τήν γνώμην ότι ό ιατροδικαστής πρέπει νά εχη τό δικαίωμα νά έκτελή πάσας τάς
χρησίμους επεμβάσεις μέ τήν συναίνεσιν τοΰ ενδιαφερομένου, άλλά καί άνευ τής συναινέσεως αύτοΰ, μόνον έπί κατηγορουμένων, όχι δέ καί έπί μαρτύρων, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υγείας, έν άμφιβολία δέ περί ύπάρξεως τοιούτου
κινδύνου.πρέπει νά άπέχη τής έπεμβάσεως.
Ή ύπό τής επιτροπής τούτης έκφρασθεΐσα τελικώς γνώμη, όπως έπιτραπή
μέν ή χρήσις τού p en to th al πρός μόρφωσιν τοΰ συμπεράσματος τοΰ πραγματσγνώ. μονος, άλλά τά άποτελέσματα τής έξευρευνήσεως τής σννειδήσεως νά μή άνακοινοΰνται
ύπό ίατροδικαστοΰ είς τήν δικαστικήν ’Αρχήν, είναι έλαττωματική, διό καί άπερρίφθη
ύπό τής ’Ιατροδικαστικής ‘Εταιρείας. Τώ όντι μία ιατροδικαστική έκθεσις στερουμένη τής μνείας τών δεδομένων έφ’ ών έστηρίχθη τό συμπέρασμά της έχει τήν αμφίβο
λον άξίαν δικαστικής άποφάσεως στερουμένης .αϊτιολογικοΰ. Ά λλ’ άν πάλιν ήθελεν
έπιτραπή είς τόν ιατροδικαστήν νά μή περιλάβη μέν είς τήν έκθεσίν του τάς σχετιζομένας μέ τήν διωκομένην κατηγορίαν δηλώσεις τοΰ ύπό πραγματογνωμοσύνην, νά
περιλάβη δέ τάς λοιπάς, είναι επόμενον νά ματαιωθή καλή τή πίστει ό σκοπός
ούτος διότι ούχί σπανίως άφηγήσεις γεγονότων φαινομενικούς άσημάντων ενδέχε
ται νά έχουν άποφασιστικήν έπίδρασιν έπί τής τύχης τοΰ κατηγορουμένου, ό δέ
ιατροδικαστής, άγνοών τάς λεπτομέρειας τής άνακρίσεως θά καταχωρίζη είς τήν
εκθεσίν του τοιαύτας φαινομενικώς μόνον άσημάντους αφηγήσεις.
Έτέρα μορφή, ύφ’ ήν έμφανίζεται έν προκειμένω ή ιατροδικαστική άποψις, είναι
ή τής άξιουμένης συναινέσεως τοΰ ύπό ναρκοανάλυσιν ύποβληθησομένου. ‘Η συναίνεσις όμως αΰτη δύναται μέν κατ’ έπίφασιν νά ύπάρχη, νά έπιτευχθή όμως διά ψυχολο
γικής πιέσεως λόγορ τής μειωτικής Θέσεως ύφ’ ήν συνήθως εύρίσκεται ό ύπό τοιαύτην
πραγματογνωμοσύνην, ή δι’ άπάτης, ή καί έξ άγνοιας τοΰ ύπό ναρκοανάλυσιν, νομίζοντος ότι έχει έκ τοΰ νόμου ύποχρέωσιν νά ύποβληθή είς τοιαύτην δοκιμασίαν καί
μή δεικνύοντος έπομένως άντίστασιν—ή τέλος—ιδία προκειμένου περί ψυχοπαθών ή
ύποκρινομένων ψυχοπόιθειαν—, πώς είναι δυνατόν ν’ άπαιτηθή συναίνεσις άπό πρό
σωπα, τά όποια ή όντως στεροΰνται τής χρήσεως τοΰ λογικού των ή, έστω ύποκρίνονται τόν παράφρονα; Ά λλ’ άν άξιώσωμεν τήν συναίνεσιν τοΰ ύπό πραματογνωμοσύνην , δέν παρασχεθή δ’ αΰτη ύ π ’ αύτοΰ, ενδέχεται νά στερηθή αύτός ούτος ενός μέσου
ύπερασπίσεως, είς περίπτωσιν δηλ. καθ’ ήν πρόκειται περί προσώπου μέ ήλαττωμένον καταλογιστόν ή πλήρες άκαταλόγιστον, ήτις ψυχική κατάστασίς του ν’ άπεδεικνύετο έάν συγκατετίθετο νά γίνη ή διά τής ναρκοοναλύσεως έξέτασίς του.
Είς ταΰτα δέον νά προστεθή τό οπωσδήποτε διά τόν ιατρόν άνακΰπτον ζήτημα
τής τηρήσεως τοΰ έπαγγελματικοΰ απορρήτου, τό όποιον χάριν τοΰ κοινωνικού συμ-
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φέροντας οστό της έποχής τοΟ 'Ιπποκράτους καθιερώθη ζ1), έχει δέ και ύπό των νεωτέρων
νομοθεσιών κατά τι μέτρον ρυθμισθή (άρϋρ. 447 ήμετέρου ΤΤοιν. Νόμου) (2).
Είναι αληθές ότι ιτολλά λεπτομερειακά σημεία άναφερόμενα εις τον τρόπον τής
άσκήσεως τοϋ ιατρικού έπαγγέλματος καί δη της ιατροδικαστικής, δέν έχουν παντάττασι ρυθμισθή ύττό των νομοθετών, άλλ’ άφέθησαν είς την ιατρικήν σννείδησιν, εις τήν
συνήθειαν καί είς τήν ιατρικήν δεοντολογίαν. 'Η πρόσφατος έμφάνισις τής «ναρκοαναλύσεως» καί ή μέσω αυτής δυνατότης διεισδύσεως είς τήν συνείδησιν ή τό ύποσυνείδητον τοϋ ιστό ψυχιατρικήν πραγματογνωμοσύνην τιθεμένου ατόμου, άνετάραξαν έν τή σφαίρα ταύτη καί προσέδωκαν νέαν καί άξιόλοχον μορφήν εις λεπτομερεια
κά ζητήματα, τά όποια ή δεοντολογία, ή έπαγγελματική συνείδησις των ιατρών καί
μακρά πρακτική εϊχον σιωπηρώς έπιλύση έν τή πράξει κατά τρόπ-ον μή παρορώντα τά
δικαιώματα τοϋ ατόμου, ουδέ θίγοντα τήν κοινωνικήν άρμονίαν (3). Νέα όθεν ανακύ
πτουν πρός έττίλυσιν ζητήματα.
Τό έφ’ ή μας φρονοΰμεν,· ότι έφ’ όσον μέν πρόκειται π-ερί ατόμου πράγματι ψυχο
παθούς ή ΰποκρινομένου τόν ψυχοπαθή, ή πραγματογνωμοσύνη πρέπει νά διατάσσηται ϋπό τής δικαστικής ’Αρχής, άνατιθεμένη βεβαίως είς ειδικόν καί πεπειραμένον
ψυχίατρον. Ούτος οφείλει διά τόν σχηματισμόν τής έπιστημονικής γνώμης του νά κόμη
χρήσιν όλων τών Οπό τής Επιστήμης ένδεικνυομένων τελειοτέρων μέσων, έπομένως
καί τής διά τοϋ p en to th al ή άλλου άναλόγου φαρμάκου ναρκοαναλύσεως, Είς τήν πρός
τήν δικαστικήν ’Αρχήν έκθεσίν του οφείλει επίσης ό ψυχίατρος πραγματογνώμων νά
περιλάβη παν ό,τι κατά τήν ναρκοανάλυσιν έλέχθη ϋπό τοϋ ϋπό πραγματογνωμο
σύνην προσώπου, διότι άλλως τό συμπέρασμα τής έκθέσεως θά ήτο άστήρικτσν καί
αϋθαίρετον, δέν θά ήδϋνατο έπομένως μία ούτως έλλιπής ιατροδικαστική έκθεσις νά
άποτελέση στοιχεΐον πρός σχηματισμόν τής ενδομύχου πεποιθήσεως τοϋ δικαστοΰ
κατά τό έν ΐσχϋϊ καί παρ’ ήμϊν δικονομικόν σύστημα τής ήθικής άποδείξεως. ’Εάν διά
τών κατά τήν ναρκοανάλυσιν λεχθέντων ΰπό τοϋ ύπό πραγματογνωμοσύνην, άποκαλύπτω νται καί γεγονότα σχετικά μέ τήν άνακρινομένην εγκληματικήν πράξιν, έφ’ όσον
μέν τό συμπέρασμα τής ψυχιατρικής έξετάσεως άποδεικνύει τόν ύπό πραγματογνω
μοσύνην ώς όντα ψυχοπαθή, δέν έχει νά βλαβή ούτος έξ αυτών διά τε τόν λόγον ότι
αί δηλώσεις προέρχονται άπό ψυχοπαθή καί διότι οπωσδήποτε δέν δύνανται νά
καταλογισθούν αύτώ αΐ πράξεις αύται, λόγω τής ψυχοπάθειας του· έφ’ όσον όμως
τό συμπέρασμα τής πραγματογνωμοσύνης άποδεικνύει τούτον ύγιά άλλ’ ύποκρινόμενον, εαυτόν δέον νά αίτιάται ούτος ώς έμμέσως διά τής ύποκρίσεώς του γενόμενον παραίτιον ένδεχομένων έπιβαρυντικών δι’ έαυτόν άποκαλύψεων, ένώ έξ άλλου
θά είναι πάντοτε γνωστόν είς τό κρίνον αύτόν δικαστήριον τό έπισφαλές τών κατά
τήν ναρκοανάλυσιν άιποκαλύψεων, κατά τά έν άρχή έκτεθέντα. “Αν όμως ό ’Ανα
κριτής έξ οικείας πρώτο βουλίας θά ήθελε νά ΰποβάλη κατηγορούμενόν τινα ύπό ψυ
χιατρικήν έξέτασιν, θά ήτο προσήκον είς τοιαύτην περίπτωσιν, πρός όστοφυγήν
ύστεροβούλου χρήσεως τοϋ μέτρου τούτου υπό τοϋ Άνακριτοΰ, νά ζητήται ή συ
ναίνεσή ούχί τοϋ κατηγορουμένου, άλλά τοϋ συνηγόρου του, έν άρνήσει δέ αύτοϋ
τήν πρός τοΰτο άδειαν νά παρέχη τό δικαστικόν συμβούλιον.
(1) «"A δ’ άν έν Θεραπείη ή ϊδω ή άκούσω ή καί ανευ θεραπείης κατά βίον ανθρώπων, ά
μή χρή ποτέ έκλαλέεσθαι έξω, σιγήσομαι, άρρητα ήγεύμενος είναι τά τοιαΰτα» ("Ορκος 'Ιπποκράτους), Γρ. Κάτσα, Στοιχεία ’Ιατρικής Δεοντολογίας, έκδ. γ ' 1940, σελ. 7 καί 139-132 έπόμ.
(2) 'Όρα καί Έλλ. Σχέδια έτους 1948 (άρθρ. 371 Σχ. ΙΙοιν. Κώδ. καί άρθρ. 212 Σχ. Ποιν.
Δικόν.
(3) Διά τοιούτους περίπου λόγους ό H enri Ey (Bonneval) είς άρθρον του έν La Presse
Medicale, Paris No 1, Janvier 1949, p. 14 συμβουλεύει όπως μέχρι νομοθετικής ρυθμίσεως τών
άναφυέντων νέων τούτων ζητημάτων, αί τοιαϋται πραγματογνωμοσύναι ανατίθενται είς πραγματογνώμονας σώφρονας καί πεπειραμένους, οΐτινες θά δύνανται είς έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν νά εξευρίσκουν ένα συμβιβασμόν, έν modus vivendi μεταξύ τών άπαραγράπτων δικαιω
μάτων τοϋ ατόμου ώς καί τής ΰπερασπίσεως αύτοϋ άφ’ ενός, καί τής «ιατρικής πράξεως» τής
πραγματογνωμοσύνης έξ άλλου.
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Χρήστου Γιώτη

"Οσου αφορά τέλος, τό ερώτημα, άν καί ττότε θά πρέπη υά έπιτρέπηται ή
ναρκοανάλυσις δι’ άνακριτικούς άποκλειστικώς σποκούς τοϋτο συνέχεται μέ τήν
τρίτηυ, τήυ κοινωνικήν άποψιν τοϋ ζητήματος περί ής αμέσως κατωτέρω.
γ '. Κ οινωνική αποψ ις. ώς ήδη έξεθέσαμευ χάριυ τοϋ δημοσίου συμφέροντος
τής προστασίας της κοινωνίας ΰπό των κακοποιών, οΰδεμία «ένδειξις» πρέπει νά παραμελήται έν τη ποινική άνακρίσει πρός άποκάλυψιν της αλήθειας- επομένως ουδέ τό
ποσοστού εκείνο τής αλήθειας—μικρόν ή μέγα—, τό όποιον δύναται νά παράσχη μία
επιστημονική μέθοδος οία ή ναρκοανάλυσις.
Τίθεται οΰτω άφ’ εαυτού έπΐ τάπητος ζήτημα συγκρούσεως των ατομικών
δικαιωμάτων πρός τό καθολικόν τής Κοινωνίας συμφέρον. Τό άτομον άξιοι όπως μή
γίνη εξωτερική έπίδρασις έπί τοϋ σώματός του καί τοϋ ψυχισμοΰ του- τό κοινωνικόν
συμφέρον έξ άλλου επιβάλλει όπως έν ταϊς ποινικαϊς ύποθέσεσιν αποκαλύπτεται ή
αλήθεια.
Καί έρωταται γενικώς: Ποιον πρέπει νά επικρατή, τό ατομικόν του καθολικού,
ή άντιθέτως;
Μία υπάρχει εις τό ερώτημα τούτο άπάντησις- εις όλους τούς καιρούς, δι’ όλα
τά συστήματα. 'Η θυσία τού ατόμου χάριν τής Όλότητος αποτελεί νόμον φυσικόν,
θ ά άρχίσωμεν άπό τήν θυσίαν τής μητρός χάριν τών τέκνων της, θά ελθωμεν εις τάς
θυσίας καί τούς ήρωϊσμούς εις τά πεδία τών μαχών υπέρ Πατρίδας, θά ίδωμεν
περαιτέρω θυσίας είς τον βωμόν τής εργασίας εις τον βωμόν τής Εύποιΐας, θυσίας τέλος
εις τόν βωμόν τής Επιστήμης. Οί ολίγοι θέσαντες τό ατομικόν συμφέρον ύπεράνω τού
καθολικού, έστιγματίσθησαν πάντοτε ύπό τής ανθρωπότητας καί άπεβλήθησαυ ΰπό
τών Κοινωνιών.
’Ενώ όμως μία γενικώς είναι ή άπάντησις, δύο διάφοροι βασικαί μορφαί πολι
τευμάτων διάφορα έκάστη καθιεροΐ διά τήν ατομικήν θυσίαν μέσα. Εις τά ολοκληρω
τικά Κράτη επιβάλλεται αυτή εις τό άτομον έξωθεν, τήν επιβάλλει τό Κράτος διά τής
υλικής επιβολής. Είς τά δημοκρατικά Κράτη άντιθέτως, ή θυσία τού ατόμου προέρ
χεται αύθορμήτως, άπό τόν εσωτερικόν ψυχισμόν αύτοΰ. Τό Κράτος έν προκειμένω
είναι άπλοΰς ρυθμιστής. Ή θυσία τού ατόμου ενταύθα είναι σννυφασμένη μετά τής
ατομικής ελευθερίας, ή οποία προάγει τόν πολιτισμόν καί άνυψοϊ τόν άνθρωπον πρός
τά άνώτερα ιδεώδη.
Διά τά ολοκληρωτικά Κράτη ή λύσις τού έπιμάχου ζητήματος είναι απλή.
Ή ναρκοανάλυσις ή οίαδήποτε άλλη μέθοδος όσονδήποτε άνελευθέρα, θά επιβάλλεται
πάντοτε χάριν- τού γενικού συμφέροντος, χωρίς νά έρευνάται άν προσκρούη αΰτη
είς ατομικόν τι δικαίωμα.
Τό πράγμα όμως διαφέρει είς τά δημοκρατικά Κράτη. Τό άτομον ένταύθα έχει
ίδια δικαιώματα ν’ άντιτάξη έναντι τής Όλότητος, δικαιώματα προστατευόμενα
υπό τών νομοθεσιών καί τών Συνταγμάτων. Μεταξύ τών δικαιωμάτων τούτων
περιλαμβάνεται καί τό δικαίωμα παντός ανθρώπου νά δεσπόζη τού σώματός του,
ού μήυ άλλά καί τής ψυχής του.
Καί επειδή τό θέμα ήμών συνέχεται πρός σκοπουμένας μεταβολάς έν τή ποινι
κή νομοθεσία, δέν κρίνω άσκοπου υ’ αναφέρω έπί τού σημείου τούτου μίαν μεστήν
έννοιας φράσιν τού Προέδρου τής Ένώσεως τών βρεττανών δικαστών Λόρδου Tem plewood, περιεχομένην είς τήν έκθεσίν του πρός τό Συμβούλιου τού ΟΗΕ περί τών
δικαιωμάτων τού ανθρώπου, τόν ’Ιανουάριον 1948: ζ1) «’Ανθρώπινα δικαιώματα»
καί «ποινική μεταρρύθμισις» συναντώυται έπί τών αυτών δύο σημείων τής άνεκτιμήτου αξιοπρέπειας τής άνθρωπίνης προσωπικότητας καί τής άπαραβιάστου ίερό(1) Journal of Criminal Law and Criminology, Chicago, Ju ly —A ugust 1948, voi.
XXXIX, no 2, p. 135.
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τητος τής ανθρώπινης ψυχής». Καί προσθέτει: «Είναι ενδιαφέρον νά σημειωθή, δτι
αΐ δύο αύται γραμμα; επαφής, είναι ατενώς πάντοτε πρός άλλήλας συνδεδεμέναι».
‘Η Γενική Συνέλευσις του ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών, κατά τον παρελθόν
τα Δεκέμβριον (1948) εδωκεν είς τήν ανθρωπότητα τό κείμενον «τών ανθρωπίνων δι
καιωμάτων», ζ1) τό όποιον όλα τά Κράτη μέλη άνέλαβον τήν ϋποχρέωσιν νά σεβασθοΰν.
Διά τού άρθρου 5 τού κειμένου τούτου απαγορεύεται όχι μόνον ή σκληρά καί άπάνΘρωπος, άλλά καί ή ταπεινωτική έτι μεταχείρισις τού άτόμου. Προφανώς δέ, τούλάχιστον ταπεινωτική είναι ή άνευ ή έναντίον τής θελήσεως τού άτόμου έπέμβασις
έπί τού σώματος καί τού ψυχισμού του διά τής ναρκοαναλύσεως.
Κατά τήν άσκησιν όμως τών δικαιωμάτων καί τών έλευθεριών του. τό άτομον
ύπόκειται είς νόμους ύπαγορευομένους άπό τάς «δικαίας άπαιτήσεις τής ήθικής, τής
δημοσίας τάξεως καί τού γενικού καλού τής δημοκρατικής Κοινωνίας τής οποίας απο
τελεί μέλος». Ρητώς τον περιορισμόν τούτον αναγράφει ή παρ. 2 τού άρθρου 29 τού
κειμένου τούτου τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τής δηλώσεως τού ΟΗΕ, έν ώ ή παρ. 1
τού αύτοΰ άρθρου όμιλεΐ καί περί καθηκόντων τού άτόμου πρός τήν Κοινότητα, έν
τή οποία είναι δυνατή ή έλευθέρα αύτοΰ άνάπτυξις.(2)
’Εάν θέσωμεν τό ζήτημα έπί τού έπιπέδου τούτου καί άντικρύσωμεν τήν σύγ
χρονον πραγματικότητα θά ίδωμεν δτι αϊ άλματικαί πρόοδοι τών ’Επιστημών καί
καί τών βιομηχανιών κατά τά τελευταία έτη, συνετέλεσαν ού μόνον είς τήν τεράστιον
άνάπτυξιν τών συγκοινωνιών καί τής άπό πόσης άπόψεως τάχιστης μεταξύ τών άνθρώπων έπικοινωνίας, άλλά καί είς τήν έντασιν τών καταστρεπτικών μέσων, άτινα
δύνανται καί αύτοί οί κοινοί κακοποιοί νά διαθέτουν, καί διά τών οποίων θά είναι
δυνατόν νά βλαβοΰν σοβαρώς άτομα ή πολύτιμον τμήμα κοινωνικής τινός όλότητος
ή καί νά γίνουν ένδεχομένως άφορμή δυσαρέστων διεθνών προστριβών μέ γενικώτερα
ολέθρια έπακόλουθα. Είς δλας ταύτας, καθώς καί είς άλλας παρεμφερείς περιπτώσεις
θά ήτο άρά γε προσήκον νά παραμεληθή τό ποσοστόν έκεΐνο τής άληθείας—μέχα
ή μικρόν—, τό όποιον Θά ήδύνατο νά παράσχη ή ναρκοανάλυσις πρός διαφώτισιν μιας
διεξαγομένης ποινικής άνακρίσεως ;
Είς τοιαύτας έξαιρετικάς καί σοβαράς περιπτώσεις, ό περιορισμός τού άτομικοΰ
δικαιώματος, έρχομένου είς όξεΐαν άντίθεσιν πρός τήν ήθικήν, τήν δημοσίαν τάξιν
καί τό γενικόν καλόν έπιβάλλεται. Είναι άκριβώς τό δριον τού άτομικοΰ δικαιώ
ματος, τό όποιον έθηκε τό είρημένον άρθρον 29 παρ. 2 τού κειμένου τών «άνθρωπίνων δικαιωμάτων». Ά π ό άλλης δέ άπόψεως, τό ζήτημα λαμβάνει άπό μέρους
μέν τού άτόμου τήν μορφήν τής καταχρήσεως δικαιώματος άπό μέρους δέ τού
Κράτους τήν μορφήν τής καταστάσεως ανάγκης.
Διά τούς λόγους τούτους δέν πρέπει ν’ άγνοηθή ούδέ νά παραγνωρισθή ή
ϋπαρξις μιας τοιαύτης έπιστημονικής προόδου, άλλά νά χαλιναγωγηθή αυτή καί δοθή
είς αύτήν ή προσήκουσα θέσις, ϊνα καταστή κοινωνικώς έπωφελής διά τής έπικουριρίας, τήν όποιαν θά δύναται νά παράσχη είς τήν ποινικήν άνάκρισιν, χρησιμοποιουμένη προσήκοντως δταν καί όπως άρμόζει.Τό δργανον, τό όποιον θά κρίνη περί
δλων τούτων πρέπει, νομίζω, νά ήναι συλλογικόν καί νά παρέχη τάς μείζονας δυνατάς έγγυήσεις, κατά τά άμέσως κατωτέρω έκτιθέμενα (3).
(1) Declaration universelle des droits de Γ homm e, approuvee par Γ Assemblee de
Γ ONU a sa sesrce pleniere. le 10 Decembre 1948 (art. 5).
(2) ibid. art. 29 § 1 et 2.

(3) Ένδεχομένη κατ’ άρχήν άποδοχή τοϋ μέσου της ναρκοαναλύσεως δι’ άνακριτικούς σκο
πούς γέννα αύτομάτως τά άκόλουθα ερωτήματα :
Ιον. Ά φ ’ ού ό κατηγορούμενος δικαιούται ν’ άρνηθή άπολογίαν,θά ήτο άρα γε συνεπές ν’
άνακγκασθή ν’ άποκαλύψη τον υποσυνείδητον ψυχισμόν του ;
2ον. 'Ο μάρτυς άντιθέτως, ύποχρεοϋται είς μαρτυρίαν καί μάλιστα άληθή, άλλως τιμωρεί
ται ώς ψεύδορκος. Θά πρέπη άρα γε ό μάρτυς, καί όχι ό κατηγορούμενος, νά ύποβληθή είς τηυ
ναρκοανάλυσιν;
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10. Συμπεράσματα καί υποδείξεις.
Συμπερασματικών δύναται νά λεχθή, ότι θά παρείχομεν τήν εικόνα στρουθοκα
μήλου άν άπεπειρώμεθα νά κλείσωμεν τους οφθαλμούς ενώπιον μιας μεθόδου, άνακυψάσης έκ τής προόδου τών Επιστημών.
Τό έπ’ εμέ θά περιορισθώ ενταύθα εις τό νά παραθέσω υποδείξεις τινάς έν γενικαϊς γραμμαϊς περί τών ληπτέων έν. προκειμένω μέτρων(*). "Ητοι :
Αον) Έφ’ όσον πρόκειται περί διαπιστώσεων ψυχοπάθειας ή υποκρίσεων τοιαύτης, ό πραγματογυώμην ψυχίατρος οϋ μόνον δικαιούται, αλλά καί οφείλει νά
κάμνη χρήσιν όλων τών ύπό τής ’Επιστήμης ενδεικνυομένων μέσων επομένως καί τής
ναρκοαναλύσεως πρός σχηματισμόν τής έπιστημονικής του γνώμης. ’Οφείλει έπίσης
νά περιλάβη εις τήν πρός τήν δικαστικήν ’Αρχήν εκθεσίν του παν τό κατά τήν ναρκοανάλυσιν λεχθέν (**).
Βον) 'Η διά τής ναρκοαναλύσεως άνίχνευσις τής αλήθειας πρός άνακριτικούς σκο
πούς πρέπει νά έπιτρέπηται μόνον εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, καθ’ ας σοβαρόν
δημόσιον συμφέρον διακυβεύεται καί μόνον κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως. Τά
δεδομένα αύτής πρέπει νά τίθενται έκ μέρους τού Άνακριτού ύπό καθολικόν έλεγχον
διά τών συνήθων αποδεικτικών μέσων.
Γον) ‘Η ϋπαρξις τοΰ σοβαρού δημοσίου συμφέροντος καί ή ανάγκη τής χρήσεως
τοΰ μέσου τής ναρλοαναλύσεως πρέπει νά διαπιστούνται ύπό μικτής ’Επιτροπής,
άποτελουμένης έξ άνωτέρων δικαστικών λειτουργών καί ειδικών ψυχιάτρων κατά διαδι
κασίαν συνοπτικήν. Τά σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας καί έπικοινωνίας καταλλήλως
χρησιμοποιούμενα, θά έπιτρέπουν ταχεϊαν λήψιν άποφάσεως καί έκτέλεσιν αυτής
ύπό πεπειραμένων ειδικών, καί
Δον) Θά πρέπη νά νομοθετηθούν ποινικαί κυρώσεις δι’ ένδεχομένην χρήσιν τής
ναρκοαναλύσεως δι’ άνακριτικούς σκοπούς παρά τόν ύπό τού νόμου διαγεγραμμένον
τρόπον καί προϋποθέσεις. Ό Ποινικός Κώδιξ καί ή Ποινική Δικονομία πρέπει νά τροπο
ποιηθούν άναλόγως εις τά οικεία σημεία.
Χρήσιμον, αλλά καί όαταραίτητον θεωρώ τήν κατά τόν ανωτέρω ή άλλον τινά
παρεμφερή τρόπον έπίσημον χρησιμοποίησιν τής ναρκοαναλύσεως, ού μόνον πρός
3ον. Τί πρέπει νά δεχθώμεν διά τούς ψευδομηνυτάς σοβαρών υποθέσεων άφ’ ένός, καί τούς
κατηγορουμένους μέν, άθώους δμως έν τη πραγματικότητι έξ άλλου ;
4ον. ’Εάν δ ύπδ ναρκοανάλυσιν συμπέση νά είναι πρόσώπον, τδ όποιον έκ τοΰ νόμου είναι
θεματοφύλαξ άλλοτρίων μυστικών, οίον Ιατρός, δικηγόρος, μαία,, ίερεύς. κ.λ.π., άποκαλύψη δέ
κατά τήν ναρκοανάλυσιν άκουσίως άλλότρια μυστικά, δέν θά άπετέλει τοΰτο άνεπιθύμητον ρωγ
μήν εις τήν σχετικήν νομοθεσίαν ; Καί διά τίνων .μέσων άλλων θά έπρεπε νά περιχαρακωθή τδ κοι
νωνικόν συμφέρον τής προστασίας τών άπόρρήτων τούτων;
5ον. Έ ν άρνήσει τοΰ άτόμου νά ύποστη τήν ένεσιν τοΰ φαρμάκου διά τίνων μέσων έξαναγκασμοΰ θά έπιτευχθή τοΰτο ; Θά γίνη χρήσις βίας σωματικής, ψυχολογικής ή καί έξαπατήσεως;
6ον. Ή τυχόν άρνησίς τίνος νά ύποβληθή εις τήν ναρκοανάλυσιν, θά γενήση αύτομάτως
ύπονοίας ένοχής αΰτοΰ εις συγκεκριμμένην πράξιν. Έ ν τούτοις ή άρνησις ένδέχεται νά προέρχε
ται έξ άλλων ασχέτων αίτιων, οίον έκ φόβου, κινδύνου υγείας του, έστω καί φανταστικού, ή έκ
φόβου άποκαλύψεως άλλων μυστικών του κτλ. Είναι δυνατόν νά έξουδετερωθή κατά τινα τρόπον
τό τεκμήριον τοΰτο ;
7ον. ”Αν διά τής ναρκοαναλύσεως άποκαλυφθοΰν άλλαι, άσχετοι πρός τήν διωκομένην, ά
γνωστοι κολάσιμοι πράξεις, θά δώση τοΰτο ή δχι αφορμήν εις νέα; ποινικάς διώξεις ;
’Ιδού θέματα, ίσως καί άλλα άκόμη συναφή τά όποια θά ήδύναντο ν’ άποτελέσουν άντικείμενον συζητήσεως μεταξύ τών παρ’ ήμΐν ποινικολόγων καί ιδία μεταξύ τών μελών τής νεοσυστάτου «Ελληνικής Εταιρείας Ποινικοΰ Δικαίου».
(*) Τάς κυριωτέρας τών ύποδείξεών μου τούτων είχα περιλάβη συνοπτικώς κατά τό έτος
1946 έν σημειώματί μου δημοσιευθέντι =ίς τό τότε έκδιδόμενον έν Άθήναις νομικόν περιοδικόν
«Κοινωνική Δικαιοσύνη», ’Απρίλιος—’Ιούνιος 1946, σελ. 110.
(**) ’Ανωτέρω' Περί ληπτέων μέτρων πρός άποφυγήν καταστρατηγησεως τοΰ μέσου ψυ
χιατρικής έξετάσεως τών κατηγορουμένων ύπό τοΰ άνακρίνοντος, έπιδιώκοντος διά τοΰ μέσου
τούτου άποκαλύψεις περί τής πράξεως.

'Ο ορρός τής άληθείας
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έντελεστέραν κατά των κακοποιών άμυναν του κοινωνικού Συνόλου εττι εξαιρετικών
σοβαρών περιπτώσεων, άλλα καί χάριν αυτής τούτης τής προστασίας τών ατομι
κών δικαιωμάτων.
'Ό πω ς προκύπτει άπό τον αριθμόν τών προχείρως ανωτέρω μνημονευθέντων
περιστατικών (τά άγνωστα πρέπει νά ήναι ασφαλώς άσυγκρίτως περισσότερα), αί
Άστυνομίαι τών πλείστων Κρατών κφμνουν ήδη άπό καιρού χρήσιν τής ναρκοαναλύσεως, έμφορούμεναι άπό τον ζήλον τής άμύνης τής Κοινωνίας κατά τού εγκλήματος.
Έφ’ όσον είναι τήν σήμερον δυνατόν νά έπωφεληθούν τών διαρκώς τελειοποιουμένων καταστρεπτικών μέσων κοινοί έγκληματίαι, βοηθούμενοι ύπό τών συγχρόνων
Καταπληκτικής ταχύτητος μέσων συγκοινωνίας καί επικοινωνίας, καί νά θέσουν έν
κινδύνω φιλησύχους πολίτας ή ομάδας, οί έκάστοτε φέροντες τάς βαρείας εύθύνας τής
διατηρήσεως τής δημοσίας τάξεως καί τής σωτηρίας τών πολιτών μιας δημοκρατικής
Κοινωνίας δεν θά διστάσουν—ασφαλώς—χάριν τού γενικού καλού νά χρησιμοποιήσουν
τό σπέρμα εκείνο τής άληθείας, τό όποιον θά εΰρουν πρόχειρον εις μίαν νέαν έπιστημονικήν μέθοδον ή εις μίαν νέαν τεχνικήν, όσονδήποτ’ αν αϋτη άντίκειται εις ώρισμένας
θεωρητικός άρχάς· άφ’ ού μάλιστα άκόμη καί σήμερον έν τή πράξει γίνεται εϊσέτι
χρήσις, έκ τοιούτων άγαθών ελατηρίων, μεθόδων άπό πολλού χρόνου άποδοκιμασθεισών. Ή άμυνα μιας Κοινωνίας εναντίον άπειλουμένου μεγάλου κακού επιβάλλει τήν
παραδοχήν μέσων καί μεθόδων, αΐ όποιοι θά ήσαν άλλως άνεπίτρεπτοι. Ά π ό τάς
ενδεχομένας όμως υπερβασίας τού ύπερμέτρου ζήλου τών επιτετραμμένων τήν φρούρησιν τών άνθρωπίνων κοινωνιών οργάνων, μόνον ή ύπό έλεγχον ύποβολή διά νομο
θετικής ρυθμίσεως τών τοιούτων μέτρων είναι έκείνη ή οποία κατά τό δυνατόν, θά προφυλάξη καί θά προστατεύση τά άτομικά δικαιώματα τών πολιτών.
Τολμώντες ήδη ν’ άποβλέψωμεν είς τό μέλλον, δυνάμεθα νά προοιωνισθώμεν, ότι
εάν καί άλλαι έπιστημονικαί πρόοδοι συντελεσθοΰν έπί τού πεδίου τής έξερευνήσεως τής
άνθρωπίνης συνειδήσεως, νέαι τότε θά άνοιχθοΰν οδοί πρός νέας κατευθύνσεις είς
τάς Έπιστήμας τού Ποινικού Δικαίου, τής Εγκληματολογίας, τής Άνακριτικής καθώς
καί τής Σωφρονιστικής.

ΤΕΛΟΣ

ΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ

Μια ρεαλιστική πραγματική ιστορία άπό κείνες πού σε π ο λ 
λούς αξιω ματικούς τής αστυνομίας

παρουσιάζονται, γραμμένη

μέ

τήν έξαίρετη πέννα τοϋ συγγραιρέω ς κ. Π άνου Δ ώ ρου.—Παρακο
λουθήσατε την άπό τό ερχόμενο τεύχος.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
•Υπό Ν. ΑΡΧΙΜ Α ΝΔΡΙΤΟΥ , Ά σ τ υ ν . Δ)ντοΟ Α '
1. —'Η θεωρία. Πώς από τή θεωρία γεννήθηκε ή έννοια τον ’Εθνισμόν, εις την
όποιαν περιλαμβάνονται: α) ή ιδέα περί πατρίδας, β) ή ιδέα περί θρησκείας, γ )
ή κοινωνική πειθαρχία, δ) ή ιδέα περί ηθικής, ε) τό δίκαιον, σ τ) ή έννομος τάξις και ζ) ή ιδέα περί τής ελευθερίας τον άνθρωπον.
2. —Ή δύναμις τής κοινωνίας (κοινωνικός δυναμισμός). Πώς εκδηλονται. (Πολιτεύ
ματα—πολιτική διακνβέρνησις).
3. —Άνακεφαλ.αίωσις.

1. "Οταν εξετάσουμε θεωρητικώς καί φιλοσοφικώς τό αστικόν κοινωνικόν
σύστημα (άτομικής ιδιοκτησίας) βλέπουμε οτι μας παρουσιάζει τέλεια συμφω
νία με τούς βιολογικούς νόμους.
'Η επιστήμη έχει άποδείξει σήμερα δτι τό κάθε πράγμα, τό κάθε σώμα, άποτελεΐται άπό πάρα πολλά κομματάκια, πού λέγονται μόρια. Κάθε δέ μόριο άποτελεΐται πάλι άπό άκόμη πιο μικρά κομματάκια, πού στο καθένα έδόθη τό όνομα άτομο.
’Αλλά τί είναι τό άτομο αύτό, πού άποτελεϊ τη βάσι σέ κάθε δημιούργημα
του κόσμου ;
Είναι κάτι τι ακέραιο, είναι μία μονάδα, είναι μία όπαρξις, πού ένώ άποτελεΐ ξεχωριστό πράγμα, ακολουθεί πιστά Θεϊκούς νόμους, οί όποιοι τό άναγκάζουν
νά μένη άνεξάρτητο άλλά ταύτόχρονα νά βρίσκεται μέσα στο σύνολο, ν’ άποτελή
μέρος τοϋ συνόλου.
’Από παρόμοια άτομα άποτελεΐται τό αίμα μας, άπό παρόμοια άτομα άποτελεϊται τό σώμα μας, άπό παρόμοια άτομα άποτελεΐται προφανώς καί τό πνεύμα
μας, άπό παρόμοια μ’ ένα λόγο άτομα άποτελεΐται τό τελειότερο πλάσμα της γης.
πού λέγεται άνθρωπος. Καί όπως τά άτομα αύτά, πού δέ μπορεί τό μάτι τοϋ άνθρώπ υ νά δή, κινούνται μέ ρυθμό μέσα στο σώμα μας, έτσι καί οί άνθρωποι ενώ
διατηρούν τήν άνεξαρτησία τους καί δουλεύουν γιά τον εαυτό τους, βρίσκονται ταύ
τόχρονα, χωρίς σχεδόν νά τό νοιώθουν στήν υπηρεσία της κοινωνίας, καί δουλεύουν
γιά τήν πρόοδό της, άκολουθώντας άναγκαστικά καί πάντοτε τούς νόμους αύτής.
’Έ τσ ι βλέπουμε ότι ή ίδια ή φύσις θέλησε ώστε ό άνθρωπος νά φροντΐζη πρώτα
πρώτα γιά τη δική του διατήρησι, γιά τήν μόρφωσίν του καί γιά την καλλιτέρευσι
της ζωής του, άφοΰ ή δική του πρόοδος, θά είναι καί πρόοδος τού συνόλου, μέσα στό
όποιο ζεΐ.
Π ώς όμως λέγεται ή δύναμις αύτή, πού έχει μέσα του ό άνθρωπος καί γενι
κώς κάθε άτομο, κάθε ΰπαρξι καί πού ποτέ δέν θά μπορέση κανείς νά τήν άφαιρέση
ή νά τήν άλλάξη.
Λέγεται ατομισμός καί εκδηλώνεται στον οικονομικό τομέα μέ τήν άτομική ιδιοκτησία.
Έ τ σ ι είναι φανερόν πώς τό πρώτο γνώρισμα τού σημερινού κοινωνικού μας
συστήματος, είναι ότι έξασφαλίζει στον άνθρωπο τη φυσική ή έμφυτο, όπως λέ
γεται, στήν ψυχολογία, δύναμι τού άτομισμοΰ, κατά συνέπειαν δέ καί της άτομικής
ιδιοκτησίας, πού πηγάζει άπ’ αύτή.
"Οταν άφαιρέσετε άπό τον άνθρωπο τή δύναμι αύτή, τον νεκρώνετε, νεκρώ
νετε δηλαδή τήν ορεξί του γιά τή ζωή. νεκρώνετε τήν ορμή του γιά δράσι, νεκρώ
νεται τήν ΰπαρξί του.

’Αστικόν κοινωνικόν σύστημα
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’Από τή στιγμή πού θ’ άναγκάσετε κάποιον νά πάψη νά έξουσιάζη τον έαυτό
του καί θά τον κάνετε νά χάση την άπόλαυσι, την οποία αισθάνεται καμαρώνοντας
τά έργα του, άπό τή στιγμή πού θά τον άναγκάσετε νά μή βλέπη στά πράγματα,
τά όποια μέ τήν άξια του καί τό πνεύμα του δημιουργεί τή σφραγίδα τής ίκανότητός του, δταν πιστέψη δτι δεν ήμπορεΐ νά έχη ιδιαίτερη θέσι στή κοινωνία καθαρά
δική του, δταν δηλαδή έξαφανισθή τό προσωπικό ένδιαφέρο γιά κάθε του πράξι,
όσοδήποτε ταπεινή καί αν είναι, δταν θά βλέπη δτι οί κόποι του γιά τήν πρόοδο
των έπιστημονικών τεχνικών, πνευματικών ή καλλιτεχνικών του δυνάμεων δέ θ’
αντανακλούν άμέσως, σ’ αυτόν τον ίδιο, άλλά θά χάνωνται μέσα στον καιάδα τής
κοινοκτημοσύνης, τότε χωρίς άλλο θά παρατήση κάθε προσπάθεια γιά τήν πρό
οδό του καί δέν πρέπει πιά νά περιμένη κανείς τίποτε γιά τήν άνάπτυξι τού πολι
τισμού μας, ό όποιος δίνει τά δώρα του, δπως ό ήλιος καί στούς καλούς καί στούς
κακούς καί στούς πλούσιους καί στούς πτωχούς.
'Η πρώτη λοιπόν θεωρία καί φιλοσοφική ιδέα τού κοινωνικού συστήματος,
τό όποιο σήμερα έχουν δλα τά Κράτη τής γής, έκτος τού Ρωσσικοΰ καί τών δορυ
φόρων αυτής, είναι ό άτομισμός ή φιλελευθερισμός στήν πλατειά του σημασία,
πού εκδηλώνεται στο οικονομικό μέρος μέ τήν ατομική ιδιοκτησία.
"Ωστε λέγοντας άτομισμός έννοοΰμε τό νόμο, πού έχει έμποτίσει βαθειά
κάθε ΰπαρξι στον κόσμο άπό τήν πιο μικρή μέχρι τήν πιο τέλεια, δηλαδή τον άν
θρωπο, τήν κοινότητα τών άνθρώπων ή τό Κράτος καί πού τά άναγκάζει νά έπιζητοΰν καλλιτέρευσι τού έαυτοΰ των, ή οποία άναγκαστικά καλλιτερεύει καί τό σύ
νολο.
Τή θεωρία καί τή φιλοσοφική αυτή ιδέα γιά τον άτομισμό τή βεβαιώνει άπό
λυτά ολόκληρη ή 'Ιστορία, δταν έξετάση κανείς μέ έλεύθερη κριτική τά διάφορα
περιστατικά τής κοινωνικής ζωής τού άνθρώπου.
Είπαμε δμως δτι τήν ιδέα τού ατομισμού πρέπει νά τήν εξετάζουμε άπό τή
φιλοσοφική της πλευρά, γιατί τότε μονάχα θά καταλάβουμε πώς ή ιδέα αύτή έφτασε
νά έχη τήν ίδια σημασία μέ τήν ιδέα τού εθνισμού.
Σήμερα, λέγοντας ΕΘΝΟΣ, έννοοΰμε πολλούς άνθρώπους μέ ίδιες σκέψεις, μέ
ίδια ψυχοσύνθεσι μέ ίδια συμφέροντα, μέ ίδια ήθη καί έθιμα. 'Ο καθένας άπό αυ
τούς φροντίζει γιά τον έαυτό του, δλοι δμως μαζί έργάζονται γιά τό γενικό συμφέ
ρον, πού άποτελεΐ τό κέντρο στο σύνολο αυτό τών άνθρώπων, στήν κοινωνία δηλαδή.
'Η καλλιτέρευσι καί ή πρόοδος κάθε άνθρώπου, φέρνει τήν καλλιτέρευσι καί
τήν πρόοδο τού ’Έθνους στο όποιο άνήκει καί ή πρόοδος κάθε ’Έθνους, φέρνει τήν
πρόοδο σ’ δλο τον κόσμο.
Εύγενικοί ύπήρξαν οί άγώνες μεταξύ τών ’Εθνών, δταν γίνονταν γιά τήν
πρόοδο, τήν προάσπισι ή τήν άνύψωσι τού πολιτισμού τών άνθρώπων. Πρέπει δέ
νά ξεύρωμε δτι δέν είναι μόνον τό σπαθί, έκεΐνο πού φανερώνει τήν άξια καί τή δύναμι ένός έθνους, δέν είναι μονάχα τό κανόνι έκεΐνο, πού ύποτάσσει τά άλλα έθνη,
είναι καί ό πολιτισμός.
'Υπήρξαν έθνη, πού τά καταπατούσε γιά πολλούς αιώνες ό κατακτητής καί
δμως μέ τον πολιτισμό τους δχι μόνον έζησαν, άλλά καί έγιναν αύτά οί κατακτηταί. Καί δέν υπάρχει κανείς, πού νά μή θαυμάζη τά έθνη αύτά καί νά μή μακαρίζη
τούς άπογόνους των, οί όπόΐοι πρέπει νά είναι πάντοτε ύπερήφανοι. "Ενα άπό τά
έθνη αύτά έχει τό ονομα Ελλάς.
"Ωστε δταν σήμερα μιλούμε περί έθνισμοΰ, ξέρουμε δτι αυτό σημαίνει άτομισμός μέ πολύ πλατειά σημασία.
Ά λ λ ’ ας έρθουμε καί πάλι στούς βιολογικούς νόμους. "Ολοι ξέρουμε, πώς
δταν στο σώμα μας άνοιξη μία πληγή, ένας ολόκληρος στρατός άπό αιμοσφαίρια
τρέχει καί χτυπά τά μικρόβια, πού προσπαθούν νά μποΰν στον οργανισμό μας. Γί
νεται τότε ένας πόλεμος σκληρός, έως δτου ό στρατός αυτός νικήση οπότε καί ή
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πληγή ή ή άσθένεια γιατρεύεται. ’Αλλοίμονο όμως στον άνθρωπο έκείνον, πού δεν
έχει καλό στρατό άπό αιμοσφαίρια, πού δεν έχει δηλαδή καθαρό αΐμα. Κινδυνεύει
να νικηθή καί νά πεθάνη.
Αύτό, πού γίνεται στο σώμά μας, γίνεται απαράλλαχτα καί στις κοινωνίες.
Είναι λοιπόν υποχρεωμένο κάθε ’Έθνος, νά διατηρή καθαρό το αΐμα του, νά έχη δη
λαδή καλό στρατό, καλή όργάνωσι, για νά μπορή νά προφυλάγεται άπό τις έπιθέσεις καί νά κλείνη τις πληγές, πού καμμιά φορά θά του άνοίξουν είτε εχθροί εξωτε
ρικοί, είτε εχθροί εσωτερικοί, οΐ όποιοι είναι καί οί πιο έπικίνδυνοι.
Γιά νά διατηρήση λοιπόν ένα έθνος καθαρό τό αίμα του, δηλαδή γιά νά έχη
δύναμι, πρέπει όλοι οΐ άνθρωποι, πού ζοΰνε σ’ αύτό, νά ποτισθοΰν μέ τις ιδέες έκεΐνες, οΐ όποιες δημιουργούν τον άνίκητο θώρακα τής πνευματικής άνωτερότητος
καί ύπεροχής. Ποιες δμως είναι οί άρχές καί οΐ ιδέες αύτές ; Είναι σ’ όλους γνω
στές καί πολύ περισσότερο σέ μάς τούς 'Έλληνας, δηλαδή :
α ) Ή ιδέα τής πατρίδος. "Οταν άδυνατίση ή ιδέα αύτή, δταν ένας άνθρω
πος πιστέψη δτι μπορεί νά ζήση χωρίς νά βρίσκεται μέσα στο οργανωμένο σύνολο,
άφανίζει μέ μιας δ,τι καλό έχει μέσα του καί στήνει έκεϊ ένα έγώ άψυχο, άνούσιο,
τιποτένιο, πού τού άρκεϊ νά τρέφη τό άθλιο κορμί του χωρίς νά τον σπρώχνη σέ
τίποτε πιο?ωραίο, σέ τίποτε άνθρώπινο. 'Ο άνθρωπος χωρίς πατρίδα,
κατεβά
ζει τον έαυτό του στή κατάστασι των ζώων καί κοινωνία μέ τέτοιους άνθρώπους
δέ μπορεί νά ζήση, ή αν ζή, θά διαλυθή πολύ γρήγορα.
β ) 'Η θρησκεία. Πόση καί ποιά δύναμι δίνει ή θρησκεία στις οργανωμένες
κοινωνίες είναι σέ δλους γνωστό. Τό κάθε άτομο δέν μπορεί παρά νά λατρεύη κάτι
στον κόσμο καί ή λατρεία αύτή δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή άρχή τής θρησκείας.
"Οπως τό αίσθημα τής κοινωνικότητος τό έχει μέσα -στήν ψυχή του ό άνθρωπος
άπό τήν ήμέρα πού γεννιέται, έτσι καί τό αίσθημα τής θρησκευτικότητος του, δη
λαδή τήν άνάγκη νά λατρεύη κάτι βρίσκεται μέσα στήν ψυχή του. Μάταια θά προσπαθήση κανείς νά πείση πρώτα πρώτα τον έαυτό του δτι δέν πρέπει νά λατρεύη
κάτι τι στον κόσμο, δτι δέν πρέπει δηλαδή νά δημιουργήση τή θρησκεία του- δηταια θά προσπαθήση κανείς νά βγάλη άπό τήν ψυχή τών άνθρώπων τήν τεράστια
δύναμι τής θρησκείας.
Ποιο ρόλο έπαιξε ή θρησκεία, για τή βελτίωσι τού χαρακτήρος τών άνθρώ
πων καί τήν πρόοδο τού πολιτισμού, είναι περιττό νομίζω νά τονίσουμε.
Εύτυχισμένες είναι οΐ κοινωνίες κείνες, πού κατώρθωσαν άπό τά πρώτα τους
βήματα νά περιβάλουν τή θρησκεία τους μέ ύψηλές έννοιες, μέ ουράνιες μελωδίες,
οΐ όποιες σκορπίζουν άπαλά τά γαλήνη παντού.
Κι’ ας είναι ευλογημένος ό Θεός τής Ελλάδος, γιατί μέσα στο Δελφικό ιερό
κράτησε άσβεστη τή φλόγα μιας ύπέροχης πνευματικής θρησκείας, δπου άπό τά
πέρατα τού κόσμου έτρεχαν γιά νά φωτισθοΰν, ώς πού ή θρησκεία τής άγάπης, ήρθε
νά συνέχιση τήν άρμονική διδασκαλία μέ τά Χριστιανικά ευαγγέλια τής χαράς.
"Ωστε κάθε κράτος δέ μπορεί παρά νά ένισχύση τήν άγάπη τού λαού του προς
τή θρησκεία, γιατί αύτό άποτελεϊ τό ιερό διυλιστήριο, πού εξευγενίζει καί άνυψώνει τον χαρακτήρα τού άνθρώπου.
γ ) 'Η κοινω νική πειθαρχία. Τί εννοούμε λέγοντας κοινωνική πειθαρχία ;
Εννοούμε τή συνειδητή άπόφασι κάθε άνθρώπου πού ζή σέ μιά κοινωνία, νά κανονίζη τις πράξεις του σύμφωνα μέ τήν ήθική καί τούς νόμους τού κράτους, έχοντας
τήν πεποίθησι καί πιστεύοντας, δτι αύτό βοηθάει στήν πρόοδό του καί στήν πρό
οδο τής κοινωνίας, δπου ζή.
Δέν κάμω άνήθικα πράγματα, δέν κλέπτω, δέν νοθεύω τά τρόφιμα, δέν γ ί
νομε λιποτάκτης, δέν υβρίζω κανένα, δέν κάμω κατάχρησι τής έξουσίας μου, δέν
περιπαίζω τή θρησκεία, δχι γιατί μιά τέτοια πράξι θά φέρη τήν τιμωρία μου, άλλά
γιατί πιστεύω δτι αύτό είναι καλό, δίκαιο καί τίμιο.
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Συμμορφώνομαι μέ τις οδηγίες της άστυνομίας καί γενικά τοϋ κράτους, βο
ηθώ τούς συμπολίτας μου, όταν δυστυχούν, έργάζομαι πολύ, θυσιάζομαι δταν χρειαστή, δχι γιατί αύτό το διατάσσουν οί νόμοι, άλλα γιατί πιστεύω δτι είναι ήθικο καί
άναγκαΐο για το άτομό μου καί γιά την κοινωνία, στην οποία ζώ.
Αύτό θά είπή κοινωνική πειθαρχία. Καί στο κράτος εκείνο, δπου υπάρ
χει το αίσθημα της κοινωνικής πειθαρχίας, υπάρχει πάντοτε καί τάξις ζηλευτή.
Γιά νά δημιουργηθή δμως τό αίσθημα αύτό χρειάζονται πολλά πράγματα.
Τά πιο σπουδαία δέ άπό αυτά είναι ή πνευματική μόρφωσις καί ή καλλιτέρευσις
τοϋ χαρακτήρος τού ανθρώπου, ό όποιος διαμορφώνεται σύμφωνα μέ τις συνθήκες
τής φυλής του, μέ τό κλίμα τής χώρας δπου ζή, καί μέ πολλές άλλες είδικώτερες
περιστάσεις.
Στούς Άγγλοσαξωνικούς λαούς τό αίσθημα τής κοινωνικής πειθαρχίας είναι
ριζωμένο στήν ψυχή κάθε άνθρώπου τόσο βαθειά, ώστε τό Κράτος έ'χει νά κάνη
μονάχα μέ τούς κακούς πολίτες, τούς κοινούς δηλαδή εγκληματίας.
’Έ τσι, σέ άλλους λαούς, δπως είναι οί Έλληνολατινικοί, ώρισμένα πράγματα
πού άποτελοϋν τά γνωρίσματα κοινωνικής πειθαρχίας, φαίνονται πολλές φορές άστεΐα.
Μου έλεγε φίλος μου, πού έζησε πολλά χρόνια στή Γερμανία, δτι ό διευθυντής μιας
έταιρείας, ό 'όποιος είχε πάντοτε στή διάθεσί του αύτοκίνητο γιά τις εργασίες τής
έπιχειρήσεως, ποτέ δέν τό μετεχειρίζετο γιά δουλειές δικές του, επειδή πίστευε
δτι αύτό θ’ άποτελοΰσε κατάχρησι. Τούτο, έδώ, μόνον ώς άνοησία θά έχαρακτηρίζετο.
Στούς Έλληνολατινικούς λοιπόν λαούς τό αίσθημα αύτό τής κοινωνικής πει
θαρχίας είναι πολύ άδύνατο, καί γιαυτό άκριβώς πρέπει μέ κάθε τρόπο νά τό δυνα
μώσουν, νά τό συνηθίσουν καί νά τό άφομοιώσουν.
Είναι βέβαια δύσκολο νά νικήση κανείς τή φύσι καί τό χαρακτήρα, πού έχει
ένας λαός, άλλα κι’ αύτό δέν είναι άκατόρθωτο.
Στήν Ελλάδα δμως είδικώς τί γίνεται ; είναι δυνατόν οί "Ελληνες μέ τό ζω
ηρό τους πνεύμα, τον υπερήφανο χαρακτήρα, μέ τήν ορμή καί τή φυσική, ας τό
πούμε καθαρά, πονηριά, ν’ άναπτύξουν τήν κοινωνική πειθαρχία, ή πρέπει νά
πειθαναγκασθόΰν. Είναι φανερό πώς πρέπει νά γίνη τό δεύτερο.
Καί είναι εύτύχημα δτι ό "Ελλην είναι τόσον εύφυής καί έχει ψυχήν τόσο
λεπτήν, ώστε φτάνει νά καταλάβη τήν άλήθεια γιά νά φανερώση τή χαρά του καί
νά μεταβάλη τά προτερήματά καί τά έλαττώματά του, σέ πίστι καί σέ δύναμι, πού
πρέπει άμέσως νά χρησιμοποιηθούν μέ προσοχή, ώστε νά μή γίνουν λάθη, τά όποια
θά μπορούσαν σέ μιά στιγμή νά καταστρέψουν, δσα, μεγάλες προσπάθειες καί θυ
σίες έδημιούργησαν.
Τό αίσθημα πάντως τής κοινωνικής πειθαρχίας, πρέπει νά τό κάνουν κτήμα
τους, πρώτα πρώτα οί ύπάλληλοι τοϋ κράτους, γιατί καί σ’ αύτούς δυστυχώς δέν
υπάρχει, καί δταν τό κάνουν κτήμα τους αύτοί, θά τό μεταδώσουν ή θά τό έπιβάλλουν εις δλους τούς "Ελληνας, πού ξέρουν κάθε καλή ιδέα νά τήν δέχωνται καί νά
τήν κάνουν κτήμα τους, νά τήν άφομοιώνουν δηλαδή πολύ γρήγορα.
Χρειάζεται συνειδητή πειθαρχία σ’ δλα, πειθαρχία στο στρατό, πειθαρχία
στούς υπαλλήλους, πειθαρχία στούς νέους, πειθαρχία στή θρησκεία, πειθαρχία στο
εμπόριο, πειθαρχία σέ κάθε έκδήλωσι τής κοινωνικΐς ζωής.
’Έ τσ ι μονάχα θά μπορέσουμε ν’ άποκτήσουμε τό,πρώτο καί τό πλέον δυνατό
μέσο, οχι μονάχα γιά νά προστατεύσουμε τήν κοινωνία μας καί τήν ήσυχία μας,
άλλά καί γιά νά προοδεύσουμε.
8 ) Ή ιδέα της ’Ηθικής. "Οταν μιλούμε γιά ήθική, δέν πρέπει νά φανταζόμεθα μονάχα τις σχέσεις, πού έχουν οί άντρες καί οί γυναίκες, τις σαρκικές δη
λαδή σχέσεις, άλλά πρέπει νά σκεπτόμεθα τον ήθικο νόμο, πού ρυθμίζει τή σκέψι,
τή θέλησι, τήν ψυχή καί μ’ ένα λόγο τον κόσμο, τον όποιο κλείει μέσα του ό άνθρω-
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πος. 'Η ήθική κανονίζει κάθε τι, πού πρέπει νά κάμη ό άνθρωπος, για να είναι
δίκαιος καί καλός, άσχετα αν θά το κατορθώση αύτό πραγματικά. "Οταν θά κατορ
θώση νά κάμη οσα ορίζει ή ήθική, τότε λέμε ότι είναι δίκαιος. Καί όταν κανείς
μπορέση νά ρυθμίζη τις πράξεις του σύμφωνα μέ τή Χριστιανική ήθική, τότε
μπορούμε νά πούμε ότι έγινε τέλειος, ότι δηλαδή επέτυχε τήν εντολή τού ’Ιησού
Χριστού «έστέ τέλειοι ώς ό πατήρ ήμών ό έν τοϊς ούρανοϊς τέλειός έστι».
Αύτό το πράγμα, το ήθικο δηλαδή αίσθημα, χαρίζει στον άνθρωπο τή γαλήνη
καί τήν ίκανοποίησι, καί τον άνυψώνει προς μιά τελειότητα, τον πλησιάζει προς το
Θεό, ταυτόχρονα δέ δυναμώνει καί τήν εθνική ζωή, τής όποιας βάσις πρέπει νά
είναι ή ήθική καί μέ τήν ήθική πρέπει νά συμφωνούν οί νόμοι τού κράτους, δηλαδή
τό δίκαιο.
Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι ύποχρεωμένος νά βοηθά τήν ήθική του σκέψι'
παράλληλα όμως πρέπει καί ή πολιτεία νά φροντίζη γιά τή γέννησι καί τή διαμόρφωσι των ιδεών, στις όποιες οφείλουν νά πιστεύουν συνειδητά οί άνθρωποι, πάνω
σέ ήθικές βάσεις, γιατί μονάχα τότε θά μπορέση νά δυναμώση τήν εθνική ζωή.
ε) Τό δίκαιο έπομένως, ή όπως λένε στή νομική έπιστήμη οί κανόνες δι
καίου, πηγάζουν ή καλλίτερα πρέπει νά πηγάζουν άπό τήν ήθική. Έ νώ δηλαδή
ή ήθική ρυθμίζει τή συνείδησι καί τή σκέψι των άνθρώπων, δηλαδή περιορίζεται
στο τί πρέπει νά σκέπτεται καί νά κάμη ό άνθρωπος, τό δίκαιο ρυθμίζει τις
εξωτερικές πράξεις του, δηλαδή καθορίζει τί έχει ύποχρέωσι νά κάνη ή νά μήν κάνη.
’Έ τσ ι δημιουργήθηκαν οί νόμοι σέ κάθε κράτος, πού δέν είναι, δέν πρέπει
νά είναι τίποτε άλλο, παρά ή έπίσημη έμφάνισι των ήθικών νόμων, γιατί άλλοιώτικα δέν θά είναι δυνατό νά πετύχουν στήν πράξι, Καί μιά κοινωνία λέμε ότι βρί
σκεται πιο ψηλά στον πολιτισμό, οσο περισσότερο συμφωνούν οί κανόνες τού δι
καίου, οί νόμοι της δηλαδή, μέ τούς ήθικούς κανόνες.
'Ώ στε πρέπει νά ξέρουμε καλά οτι, τό πιο δύσκολο σημείο γιά νά κυβερνήση
κανείς ένα λαό καί νά τονώση τήν εθνική του ψυχή, είναι οί νόμοι. "Οταν οί νόμοι
ξεφεύγουν άπό τήν ήθική, πού ό κάθε άνθρωπος έχει δημιουργήσει μέσα στήν ψυ
χή του, τότε καί οί πολίτες ξεφεύγουν άπό τήν έθνική ιδέα, ή όποια τούς ενώνει, έως
ότου διακόψουν κάθε σχέσι μ’ αυτή κ’ έτσι τήν έξαφανίσουν. Εύτυχισμένα είναι
τά έθνη, στά όποια κατώρθωσαν οί άρχηγοί τους νά δημιουργήσουν δίκαιο, πού
νά πηγάζη κατ’ εύθεΐαν άπό τήν ήθική, γιατί μόνον τότε μπορεί νά πετύχη κανείς
τήν έννομο τάξι.
σ τ ) Τάξις. 'Η τάξις λοιπόν είναι τό γέννημα τής συμφωνίας τού δι
καίου καί τής ήθικής. Είναι τό τελευταίο καί τό πιο ώραϊο δημιούργημα μιας πο
λιτείας εύτυχισμένης. Είναι τό βαρόμετρο γιά τον πολιτισμό ενός λαού. Είναι τό
άπαντον γιά τή ζωή των ’Εθνών.
Μπορεί νά έχη κανείς όλα τά καλά τής γής, μπορεί ή φύσις νά είναι πλού
σια, μπορεί νά ζή στή γή τής έπαγγελίας καί όμως' νά μή είναι εύτυχισμένος γιατί
δέ βρίσκει πουθενά ήσυχία, δέ βρίσκει τάξι.
’Αφαιρέστε άπό ένα λαό, όλες τις άλλες άπολαύσεις καί έξασφαλίστε του
τήν τάξι- αύτό είναι άρκετό καί θά σάς χρωστάη γιά πάντα ευγνωμοσύνη.
Έ κ το ς όμως άπό τά καλά αυτά, πού άποτελοΰν συνέπεια τής έννόμου τάξεως,
σέ μιά κοινωνία, δημιουργεΐται μία δύναμις άντιστάσεως προς κάθε ΰπουλον ιδέαν
ή όποια είναι απαραίτητη γιά τή διατήρησι άμόλυντης τής έθνικής ψυχής.
ζ ) ’Ατομική ελευθερία. Σήμερα τό άστικό κοινωνικό σύστημα είναι γνω
στό μέ τό όνομα, φιλελεύθερο κοινωνικό σύστημα. "Ετσι, όλοι σχεδόν οί συγγρα
φείς καί κοινωνιολόγοι δέν γράφουν άτομισμός ή άτομιστική σχολή, άλλά φι
λελευθερισμός ή φιλελεύθερη σχολή. Καί δέν έχουν άδικο, γιατί πραγματικά τό
σύστημα αύτό είναι τό μόνο πού εξασφαλίζει στον άνθρωπο τήν άληθινή ελευθερία.
"Οταν όμως μιλούμε γιά άτομική ελευθερία, πρέπει νά έχουμε ύπ’ δψι μας
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τήν κοινωνική έλευθερία, την ελευθερία δηλαδή τοΰ ανθρώπου, πού ζεΐ μέσα σέ
μια κοινωνία καί δχι τήν έλευθερία, τήν οποία μπορεί νά έχη ένας άνθρωπος άκοινώτητος, ένας άγριος.
'Ο κοινωνικός λοιπόν άνθρωπος έχει άνάγκη από έλευθερία, γιατί δπως εί
παμε αποτελεί ένα μέρος τοΰ συνόλου στο όποιο ζεΐ, διατηρεί δμως τήν προσωπι
κότητά του. ’Έ τσι παρουσιάζεται ωσάν μια άνεξάρτητη δπαρξι, μέσα στήν κοινω
νία του, έχει ιδιαίτερη άνάγκη από έκεΐνες τοΰ συνόλου, κάνει άγώνες πολλές
φορές προσωπικούς, δημιουργεί ιδέες καί έπιθυμίες ατομικές παρουσιάζει τέλος
δχι σπάνια καί επιβάλλει τήν προσωπικότητά του μέ τήν πνευματική, καλλιτεχνική
επιστημονική καί ήθική δύναμι πού άναπτύσσει. 'Ό λα αύτά μόνον δταν υπάρχει
άτομική έλευθερία μπορεί νά τά έπιτύχη ό κοινωνικός άνθρωπος.
’Αλλά ή έλευθερία αύτή πρέπει νά μή ξεφεύγη άπό τό σύνολο, τό όποιο δπως
πάλι δέν πρέπει νά πνίγη, νά άπορροφα τελείως τή δύναμι τοΰ άτόμου μέ τή
δικαιολογία, δτι θά δημιουργήση νέα τάξι προς έξυπηρέτησι της άνθρωπότητος.
Παράλληλη προς τή δράσι τοΰ κοινωνικού συνόλου, πρέπει νά είναι καί ή
έλεύθερη δράσι τού άτόμου.
Αύτό είναι τό μυστικό, πού κάνει τόσο ωραίο τό φιλελεύθερο (άστικό) κοι
νωνικό σύστημα’ δτι δηλαδή κατορθώνει νά δημιουργή μιά κοινωνία, μέ δική της
ψυχή, μέ δικούς της σκοπούς, μέ δικό, της πολιτισμό, ή οποία άποτελεΐται άπό πολ
λούς άνθρώπους, πού έργάζονται σ’ αυτή πιστά καί κάνουν τή θέλησί της, ταύτόχρονα δέ διατηρούν τήν άνεξαρτησία τους.
"Ωστε σέ μιά φιλελεύθερη κοινωνία τήν πρώτη θέσι παίρνει τό σύνολο, τό
"Εθνος δηλαδή, γιά τό όποιο τό άτομο έχει ύποχρέωσι νά δουλεύη καί, αν δέν
θέλη νά συμμορφώνεται μέ τήν ύποχρέωσι αύτή τότε πρέπει νά τό άναγκάζουν
σ’ αύτό μέ κάθε νόμιμο μέσο.
’Ίσω ς δμως μερικοί κάμνουν τήν σκέψι : Πώς είναι δυνατό νά συμβιβάζε
ται ή ιδέα της άτομικής έλευθερίας μέ τον νομικό έξαναγκασμό, μέ τή νόμιμη δη
λαδή βία ;
Ό συλλογισμός αύτός πέφτει άμέσως, δταν σκεφθή κανείς τά λόγια τού Ά ριστοτέλους δτι : «'Ο άνθρωπος φύσει κοινωνικόν ζώόν έστι». 'Ο άνθρωπος δηλαδή
έκ φύσεως έπιζητεΐ νά ζή μέ άλλους καί δχι μόνος του. ’Έ τσι, άφού θέλει ό άνθρω
πος νά ζή μέσα σέ μιά κοινωνία, οφείλει νά συμμορφώνεται μέ τή θέλησί της καί αν
δέν τό κάμη αύτό, θά πρέπη νά έξαναγκάζεται. ’Ιδανική βέβαια είναι μιά κοινω
νία, δταν ό κύκλος, μέσα στον όποιο μπορεί νά κινείται ό άνθρωπος, ή έλευθερία
δηλαδή τοΰ άτόμου, έχει τέτοια έκτασι πού νά μή αισθάνεται κανείς πώς ύπάρχουν
νόμοι, δταν δηλαδή ή πρόοδος καί ό πολιτισμός δλων των άνθρώπων, οί όποιοι
ζοϋν στήν κοινωνία αύτή έχει φτάσει σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά τά ρυθμίζουν δλα
μόνον οί ήθικοί νόμοι.
"Οταν δμως διάφορες αιτίες άπομακρύνουν τούς άνθρώπους άπό τον ήθικό
νόμο,, τότε πρέπει τό κράτος νά έπεμβαίνη, γιά νά κανονίζη μέχρι πού μπορεί νά
φθάση ή άτομική έλευθερία, νά χαράσση δηλαδή τον κύκλο μέσα στον όποιο μπορεί
νά κινηθή έλεύθερα κάθε κοινωνικός άνθρωπος.
'Ο κύκλος αύτός, ή δύναμις δηλαδή τοΰ συνόλου γιά τήν ρύθμισι της κοινω
νικής του ζωής, δημιουργεί τις διάφορες μορφές διακυβερνήσεως των λαών δηλαδή
τά πολιτεύματα.
2. "Ωστε ή διακυβέρνησι μιας κοινωνίας, δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή
έκδήλωσι τής δυνάμεως ή όποια δημιουργεΐται μέσα στο σύνολο.
'Η μορφή δέ καί ό τρόπος τής διακυβερνήσεως ένός κράτους, δηλαδή τό πο
λίτευμα, διαμορφώνεται πάντοτε άνάλογα μέ τό χαρακτήρα, τή φυλή καί τή μόρφωσι τών άνθρώπων, πού ζοϋν σέ κάθε κοινωνία, άκόμη δέ άνάλογα μέ τήν έδαφική
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σύστασι, καί μέ το κλίμα τοϋ τόπου, δπου ή κοινωνία αυτή έχει εγκατασταθεί.
Έ κτος άπ’ αυτά καί πολλοί άλλοι λόγοι, πολλές αιτίες μπορούν να έχουν
άξια για τον τρόπο, κατά τον όποιο πρέπει νά κυβερνάται μιά κοινωνία, άλλά οί
λόγοι αυτοί δεν είναι δυνατόν νά όρισθοΰν προκαταβολικώς.
Αύτές οί νέες καταστάσεις άναγκάζουν κάθε φορά τις κοινωνίες νά κανονί
ζουν άνάλογα τήν διακυβέρνησί τους, ώστε νά προφυλάσωνται καλά καί πραγμα
τικά άπό κάθε κίνδυνο.
Γι’ αυτό δεν μπορούμε ποτέ νά κρίνουμε θετικά καί νά υποστηρίξουμε δτι
τοϋτο ή εκείνο τό πολίτευμα ή ό Α ή ό Β τρόπος διακυβερνήσεως είναι ό καλλίτε
ρος γιά δλες γενικώς τις κοινωνίες- άλλά θά κρίνουμε πάντοτε άνάλογα μέ τήν έποχή, άνάλογα μέ τή συγκρότησι καί άνάλογα μέ τις ειδικές κάθε φορά περιπτώσεις,
ώστε νά βρούμε κατά ποίο τρόπο πρέπει νά γίνεται ή διακυβέρνησί σέ μιά ορισμένη
κοινωνία γιά νά έξασφαλίζεται ή έννομος τάξις των άνθρώπων, πού ζοϋν σ’ αυτή.
"Αν οί ειδικές αυτές περιπτώσεις άναγκάζουν νά αύξάνη ή δύναμις τοϋ κρά
τους, αύτό δέν σημαίνει πώς περιορίζεται ή ελευθερία τοϋ άνθρώπου, άλλ’ άντίθετα σημαίνει πώς δυναμώνει, γιατί τότε μονάχα εξασφαλίζεται πραγματικά, ή
άτομική έλευθερία, δταν δηλαδή ύπάρχη τάξις, καί τάξις θά ύπάρχη, δταν τό σύνολο,
πού τό άντιπροσωπεύει ή κυβέρνησις, έχει τή δύναμι νά τήν έπιβάλλη σ’ δλους.
Αύτό τό επιβεβαιώνει άπόλυτα ή ιστορία δλου τοϋ κόσμου, ή όποια μας δι
δάσκει δτι έζησαν λαοί, πού έδυστύχησαν ή ευτύχησαν, δταν τούς κυβερνούσαν
πολλοί καί έζησαν πάλι λαοί, πού εύτύχησαν ή έδυστύχησαν, δταν τούς κυβερνούσε
ό πιο τίμιος, δυνατός καί ικανός πολίτης.
'Ιστορική δηλαδή άλήθεια είναι, δτι ή εύτυχία μιας κοινωνίας, πού τήν κυ
βερνούν είτε πολλοί, (σύστημα πολυαρχικό) είτε λίγοι (σύστημα ολιγαρχικό) γεν
νιέται άπό τή σ υ μ φ ω ν ία των διαφόρων ειδικών καταστάσεων, οί όποιες υπήρχαν
στήν κοινωνία αύτή μέ τό σύστημα τής διακυβερνήσεως, ή δυστυχία πάλι τής ίδιας
κοινωνίας, πού τήν κυβερνούν άλλοτε μέ σύστημα πολυαρχικό καί άλλοτε μέ σύ
στημα ολιγαρχικό, γεννιέται άπό τήν α σ υ μ φ ω ν ία τών ειδικών καταστάσεων, οί
όποιες ύπήρχαν στήν κοινωνία αύτή, μέ τό σύστημα τής διακυβερνήσεώς της.
Γιά τήν Ελλάδα μάλιστα μπορούμε νά σημειώσουμε πρώτα πρώτα τήν εποχή
τού Περικλέουςί1), ό όποιος κυβέρνησε τήν πολιτεία τώ ν ’Αθηνών 15 χρόνια μόνος
του καί μάς άφησε άθάνατες δημιουργίες, έκανε δέ γνωστό σ’ δλο τον κόσμο τον
Ελληνικό πολιτισμό, σέ άδρές, δυνατές καί φωτεινές γραμμές καί κατά δεύτερο
λόγο τήν εποχή τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ό όποιος έγινε ό άντιπρόσωπος τής
Ελληνικής δυνάμεως καί τού πολιτισμού μας, πού τον διέδωσε σ’ δλο τον κόσμο.
3. Κάνοντας άνακεφαλαίωσι τού θεωρητικού καί φιλοσοφικού τομέως τού
έθνικοΰ άστικοΰ κοινωνικού συστήματος (άτομικής ιδιοκτησίας), βρίσκουμε δτι
άπό τό σύστημα αύτό πηγάζουν οί παρακάτω γενικές άρχές καί ιδέες.
α) 'Η ιδέα τής πατρίδος, β.) ή θρησκεία, γ ) ή κοινωνική πειθαρχία, δ) ή ιδέα
τής ήθικής, ε) τό δίκαιο, στ) ή τάξις καί ζ) ή άτομική έλευθερία.
Ή ένίσχυσις τών ιδεών καί τών άρχών 'αυτών άπό μέρους έκείνων, οί όποιοι
ώς άντιπρόσωποι κάθε κοινωνίας άποτελοΰν τήν κυβέρνησί της, είναι τό πρώτον
μέσον, γιά νά μπορέσουν οί λαοί νά οργανώσουν τήν άμυνά τους καί τον πόλεμο
έναντίον στις θεωρίες, οί όποιες προσπαθούν άπό 100 χρόνια νά γκρεμίσουν καί
νά θρυματίσουν έναν ολόκληρο πολιτισμό.
Οί ιδέες καί οί άρχές αύτές είναι τό ύλικό, μέ τό όποιο πρέπει νά χτίση ή κοι
νωνία κάθε χώρας τό άνίκητο φρούριο της, γιά νά προστατεύση τή γαλήνη, τήν
ήσυχία, τήν τάξι καί τον πολιτισμό της.
(1) Ό Θουκυδίδης τήν κυβέρνησί τοΰ Περικλέους χαρακτηρίζει ώς «λόγω μέν δημοκρα
τίαν, έργφ δέ τοΰ πρώτου άνδρός αρχήν».
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Ποιοι είναι οι βαθμοί των υπαλλήλων τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος καί
ποιοι έκ τούτων θεωρούνται ώς ’Αξιωματικοί καί ποιοι ως κατώτεροι.
Πού δωσιδικοϋν οι υπάλληλοι τού Πυροσβεστικού Σώματος.
Σύ/./.ηψις υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος επί αυτοφώρων εγκλημάτων.
Συλληψις υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος δυνάμει τίτλου συλλήψεως.
Έκτέλεαις ποινικών αποφάσεων καθ’ υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
Πού κρατούνται οί υπάλληλοι Πυροσβεστικού Σώματος προς ίκτισιν ποινής ή
κατά τήν προφυλάκισίν των.
Ένέργειαι των αστυνομικών επί τών εγκλημάτων τών ύπαλλήλων τοϋ Π υ
ροσβεστικού Σώματος.

I. Ποιοι είναι οί βαθμοί τών ύπαλλήλων τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος
καί ποιοι έκ τούτων θεωρούνται ώς 'Αξιωματικοί καί ποιοι ώς
κατώτεροι.
Α ') Βαθμοί κλάδου Πυροσβεστών :
<*) Αρχηγός,
β) Διοικητής Α'.
γ ) Διοικητής Β '.
δ) 'Υποδιοικητής Α'.
ε) 'Υποδιοικητής Β'.
στ) Σταθμάρχης Α'.
ζ) Σταθμάρχης Β'.
η) 'Υποσταθμάρχης (Άνθυπασπιστής—’Ανθυπαστυνόμος).
θ ) Άρχιπυροσβέστης.
ι) Πυροσβέστης Α'.
ια) Πυροσβέστης Β'.
ιβ) Δόκιμος Πυροσβέστης.
Έ κ τών άνωτέρω θεωρούνται ώς ’Αξιωματικοί οί από τοϋ στοιχείου η' (συμ
περιλαμβανομένου) καί άνω.
Β ') Βαθμοί κλάδου οδηγών :
α) Προϊστάμενος κινήσεως Α'.
β) Προϊστάμενος κινήσεως Β'.
γ ) Άρχιοδηγός Α'.
δ) ’Αρχιοδηγός Β'.
ε) Ύπαρχιοδηγός (’Ανθυπαστυνόμος).
στ) 'Οδηγός
ζ) 'Οδηγός Β'.
η ) Δόκιμος οδηγός.
Έ κ τών άνωτέρω θεωρούνται ώς ’Αξιωματικοί,οί άπό τοϋ στοιχείου ε' (συμπεριαμβανομένου) καί άνω.
Γ*) Βαθμοί τεχνικοΰ κλάδου :
α) Προϊστάμενος συνεργείου,
β) ’Αρχιτεχνίτης Α'.
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γ)
δ)
στ)
ε)
ζ)
η)

’Αρχιτεχνίτης Β'.
Ύ παρχιτεχνίτης (Άνθυπαστυνόμος)
Τεχνίτης Α'.
Τεχνίτης Β'.
Τεχνίτης Γ'.
Μαθητευόμενος τεχνίτης.

Έ κ των ανωτέρω θεωρούνται ώς ’Αξιωματικοί οί άπδ του στοιχείου δ' (συμ
περιλαμβανομένου) καί άνω.
Δ ') Βαθμοί κλάδου Πυροσβεστικών πλοιαρίων.. (Τοιαϋτα υπάρχουν έν Πειραιεΐ):
α) Κυβερνήτης Πυροσβεστικού πλοιαρίου,
β) Μηχανικός Πυροσβεστικού πλοιαρίου,
γ ) Βοηθός Μηχανικού Πυροσβεστικού πλοιαρίου.
Έ κ των άνωτέρω θεωρούνται ώς ’Αξιωματικοί οί ύπό τα στοιχεία α' καί β
Ε ') Βαθμοί Υγειονομικών :
Εις τό Πυροσβεστικόν σώμα ύπηρετοΰν 5 υγειονομικοί ’Αξιωματικοί, έξ ών :
1 μέ τον βαθμόν Διοικητοϋ Α ' καί
4 μέ τον βαθμόν 'Υποδιοικητοϋ Α'.

II. Ποΰ δωσιδικοΰν (δικάζονται) οί υπάλληλοι τοΰ Πυροσβεστικού Σώ
ματος.
α) Κατά τό άρθρον 16 τοΰ Νόμου 6015 τοΰ 1934, οί υπάλληλοι τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος διά πταισματικάς έν γένει παραβάσεις, ύπαγομένας εις τήν αρμο
διότητα τοΰ πταισματοδικείου, διώκονται καί τιμωροΰνται πειθαρχικώς ύπό τών
προϊσταμένων των, έκτος εάν ήθελεν είδικώς ύπό τούτων παραπεμφθή ή τοιαύτη ύπόθεσις όπως δικασθή παρά τοΰ Πταισματοδικείου. Τό άρθρον όμως τοΰτο κατηργήθη
διά τοΰ άρθρου 473 § 2 άριθ. 36 τοΰ νέου Ποινικοΰ Κώδικος, καθ’ όσον έθεωρήθη
ώς άντισυνταγματικόν ύπό τοΰ Ά ρείου Πάγου διά τής ύπ’ άριθ. 31 τοΰ 1936 άποφάσεώς του. Έθεωρήθη δέ άντισυνταγματικόν, διότι άντίκειται εις τό άρθρον 3
τοΰ Συντάγματος, κατά τό όποιον οί “Ελληνες είναι ΐσοι ενώπιον τών νόμων, ή δέ
ύπό τοΰ Συντάγματος καθιερουμένη αυτή ίσότης περιλαμβάνει έν τη έννοια αυτής
καί τήν ισότητα ποινής έν ίσότητι άδικοπραγίας.
β) Κατά τό άρθρον 19 τοΰ νόμου 6015 τοΰ 1934, ώς έτροπ. δι’ Α.Ν. 13
Νοεμβρίου 1935, ό ’Αρχηγός τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος καί οί έκτελοΰντες
καθήκοντα διοικητοϋ Πυροσβεστικής ύπηρεσίας Πόλεως ύπάλληλοι τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος, ανεξαρτήτως βαθμοΰ, έχουσιν ίδιάζουσαν δωσιδικίαν. Τό άρθρον
όμως τοΰτο κατηργήθη δι’ άρθρου 591 στοιχεΐον ιε' τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικο
νομίας, καθ’ όσον έθεωρήθη ώς περιέχον ύπολείμματα τής μεσαιωνικής διακρίσεως
τώντάξεων καί ώς άντικείμενον εις τήν σημερινήν περί δικαίου καί ίσότητος έν τη
άπονομή τής δικαιοσύνης άντίληψιν.
Μετά τήν κατάργησιν τών άνωτέρω 16 καί 19 άρθρων τοΰ νόμου 6015/1934,
οί ύπάλληλοι τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος καί δή άνεξαρτήτως βαθμοΰ δωσιδικοΰν (δικάζονται) σήμερον διά μέν τά πταίσματά των εις τά Πταισματοδικεία,
διά δέ τά πλημμελήματα καί κακουργήματά των εις τά κατά τάς κειμένας διατάξεις
άρμόδια Ποινικά Δικαστήρια.
Οί ύπάλληλοι δηλαδή τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος έξομοιοΰνται σήμερον,
άπό άπόψεως δωσιδικίας, άπολύτως προς τούς ΐδιώτας.
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III. Σύλληψις υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος έπί αυτοφώρων
εγκλημάτων.
Οί υπάλληλοι τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, άνεξαρτήτως βαθμού, έξομοιοΰνται, ώς προς την σύλληψιν, άπολύτως προς ίδιώτας.
Συνεπώς, έπί μέν των αυτοφώρων πταισμάτων συλλαμβάνονται υπό παντός
προσδραμόντος άστυνομικοΰ οργάνου ή άνακριτικοϋ υπαλλήλου, έπί δέ των αύτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων υπό παντός άστυνομικοΰ οργάνου ή
άνακριτικοϋ υπαλλήλου καί υπό πολιτών ετι (άρθρ. 275 καί 409 Κ .Π .Δ .).
Σκόπιμον όμως είναι, όπως ώς προς τήν σύλληψιν, κράτησιν καί σωματικήν έρευ
ναν τών υπαλλήλων τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος, έφαρμόζωνται τα διά τούς άστυνομικούς έφαρμοζόμενα (δρα «’Αστυνομικά Χρονικά», τεΰχος 3ον, σελ. 135, παρ. III.
στοιχ. α, β, γ καί δ), καθ’ δσον οί αυτοί λόγοι παρεκκλίσεως άπό τάς διατάξεις τής
Ποιν. Δικονομίας ύφίστανται καί διά τούς υπαλλήλους τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σ ώ 
ματος.

IV. Σύλληψις υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος δυνάμει τίτλου
συλλή-ψεως.
Τά έναντίον τών ύπαλλήλων τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σώματος έκδιδόμενα εν
τάλματα καί βουλεύματα διαβιβάζονται εις τον ’Αρχηγόν τοΰ Πυροσβεστικοΰ Σ ώ 
ματος ή τον οίκεΐον Διοικητήν τής· Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας Πόλεως, δστις ύποχρεοΰται άνευ άναβολής νά διατάσση τήν έκτέλεσιν καί τήν παράδοσιν τών κατη
γορουμένων είς τάς άρμοδίας δικαστικάς άρχάς (άρθρον 18 § 3 ν. 6015/1934, ώς
έτροπ. δι’ άρθρ. 549 § 3 Κ .Π .Δ .).

V. Έκτέλεσις ποινικών άποφάσεων καθ' ύπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος.
Ή έκτέλεσις άποφάσεως Ποινικοΰ Δικαστηρίου, δι’ ής έπεβλήθη ποινή πε
ριοριστική τής έλευθερίας (κράτησις, φυλάκισις, κάθειρξις) είς ύπηρετοΰντα εις τό
Πυροσβεστικόν Σώμα γίνεται, κατόπιν Διαταγής τοΰ Υπουργού ’Εσωτερικών,
δστις άμα τή λήψει τής καταδικαστικής άποφάσεως καί τής προς έκτέλεσιν αίτήσεως τοΰ Είσαγγελέως ή Δημοσίου Κατηγόρου, οφείλει άνευ άναβολής νά παραδώση αύτώ διά τήν έκτέλεσιν τον καταδικασθέντα (άρθρ. 549 § 3 Κ .Π .Δ .).

VI. Πού κράτούνται οί υπάλληλοι τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος προς
έκτισιν ποινής ή κατά τήν προφυλάκισίν των.
Δ ι’ αύτούς έφαρμόζονται αί γενικαί διατάξεις περί ύποδίκων καί καταδίκων.
Συνεπώς :
α) ’Επί προφυλακίσεως, ό καθ’ ου έξεδόθη ένταλμα προφυλακίσεως οδηγεί
ται είς τάς φυλακάς τών ύποδίκων καί παραδίδεται είς τόν Διευθυντήν αύτών μετά
τοΰ έντάλματος προφυλακίσεως, συντασσομένης έκθέσεως, ήτις έπισυνάπτεται
τή δικογραφία (άρθρον 284 § 1 Κ .Π .Δ .).
'
β) Τήν ποινήν κρατήσεως, έκτίουν είς ιδιαίτερα τμήματα τών φυλακών ή
έν έλλείψει τοιούτων είς τά άστυνομικά κρατητήρια (άρθρον 55 Π .Κ .).
γ ) Τήν ποινήν φυλακίσεως έκτίουν είς τάς κοινάς φυλακάς, τής δέ καθείρξεως
έν καταστήμασιν ή έν τμήμασι καταστημάτων, άποκλειστικώς δι’ αυτήν προωριζομένοις (άρθρ. 52 § 1 Π.Κ. καί 552 Κ .Π .Δ .).
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VII. Ένέργειαι των αστυνομικών έπί τών εγκλημάτων τών υπαλλήλων
τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος.
α) ’Επί αυτοφώρων πταισμάτων, λαμβάνονται τά στοιχεία του πταίστου καί
υποβάλλεται εναντίον του μήνυσις ή Ιγκλησις, ήτις διαβιβάζεται εις τον Δημόσιον
Κατήγορον διά τά περαιτέρω. Δεν οδηγούνται δηλ. οί του Πυροσβεστικού Σώμα
τος εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικεΐον. Προκειμένων όμως τών εις βαθμόν πταί
σματος παραβάσεων τών περί κυκλφορίας πεζών καί οχημάτων διατάξεων, τών διαπραττομένων έν τη περιφερείς της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί επ’
αύτοφώρω καταλαμβανομένων, δύναται νά έπιδοθή εις τον παραβάτην ύπό του
βεβαιώσαντος την παράβασιν άστυνομικοϋ οργάνου κλήσις, διά τής οποίας καλεί
ται νά προσέλθη εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικεΐον Τροχαίας Κινήσεως ’Αθη
νών, έν ώρισμένη ώρα, έντός τοϋ προσεχούς 24ώρου, προς έκδίκασιν τής ύποθέσεώς του.
β) Έ π ί αυτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων τών κατωτέρων
υπαλλήλων τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος (άνωτ. I), συλλαμβάνεται 6 δράστης
καί οδηγείται εις τό οικεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα, μετά τών μαρτύρων καί πει
στηρίων, ένθα ένεργεΐται προανάκρισις κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος Ποιν. Δικ.
μετά τής οποίας καί άποστέλλεται ό δράστης εις τον Εισαγγελέα Πλεμμελειοδικών
διά τά περαιτέρω (1).
γ ) ’Επί αυτοφώρων πλημμελημάτων τών ’Αξιωματικών (άνωτ. I), λαμβάνονται τά στοιχεία τοϋ δράστου, κατάσχονται τά πειστήρια καί προσκαλοΰνται οί
μάρτυρες εις τό οικεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα, ένθα ένεργεΐται προανάκρισις κατά
τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος Ποιν. Δικονομίας.
'Η προανάκρισις αδτη, άνευ τής άπολογίας τοϋ κατηγορουμένου Ά ξιω μ ατικοΰ,. έκτος έάν οδτος οίκεωθελώς προσήλθε προς άπολογίαν, υποβάλλεται εις τόν
Εισαγγελέα Πλεμμελειοδικών διά τά περαιτέρω.
δ) Έ π ί αυτοφώρων κακουργημάτων τών ’Αξιωματικών, συλλαμβάνεται δ
δράστης καί οδηγείται εις τό οικεΐον Ά στυν. Τμήμα μετά τών μαρτύρων καί πει
στηρίων, ένθα ένεργεΐται προανάκρισις κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος Ποινικής
Δικονομίας μετά τής οποίας καί άποστέλλεται ό δράστης εις τόν Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω ( 1).
ε) Έ π ί μη αυτοφώρων πταισμάτων, έξακριβοΰνται τά στοιχεία τοϋ δράστου
καί υποβάλλεται κατ’ αύτοϋ μήνυσις ή έγκλησις, ήτις διαβιβάζεται εις τόν Δημό
σιον Κατήγορον διά τά περαιτέρω.
στ) Έ π ί μη αύτοφώρων πλημμελημάτων ή κακουργημάτων, δεχόμεθα ή
ύποβάλλομεν μήνυσιν ή έγκλησιν κατά τοϋ δράστου, ήτίς καί διαβιβάζεται, άνευ
προανακρίσεως, εις τό αρμόδιον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω.

1.
Έ ν περατώσει συλλήψεως υπαλλήλου τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος διά πλημμέλημ
ή κακούργημα έπ’ αύτοφώρω, ή ένεργήσασα τήν σύλληψιν άνακριτική άρχή οφείλει άνευ άναβολής ν’ άποστείλη εις τόν ’Αρχηγόν τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος ή τόν οίκεϊον Διοικητήν
τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας πόλεως άντίγραφον τής περί ταύτης συνταχθείσης έκθέσεως
(άρθρον 18 § 2 ν. 6015/1934).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
Ύ πύ τοΰ Π Ω Λ ΜΑΚ ΓΚΟΥ Α-Ι-Ρ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

— Καί δσον άφορα τήν ταυτότητα αύτοΰ τοΰ δυστυχισμένου θύματος, τί ξέ
ρετε ώς τώρα ;
Ό Φίλινγκερ σκέφτηκε για λίγο πριν απαντήσει.
—Αυτό ’Αρχηγέ άφορα μάλλον τό Λονδΐνον. "Αν τό επιτρέπετε θά καλέσω
αμέσως τήν Σκώτλαντ Γυάρντ. Πιστεύω πώς αυτή, ή υπόθεσις έχει τις ρίζες της
στο Λονδΐνον καί δεν πρόκειται γιά «τοπική» υπόθεση. Ε ντελώ ς τυχαία διάλεξαν
εδώ τό μέρος μας γιά τό έγκλημα, γ ι’ αύτό ή Σκώτλαντ Γυάρντ θά πρέπει νά μάς
βοηθήσει ίσως μάλιστα θά πρέπει ν’ άναλάβη έξ ολοκλήρου τήν ύπόθεσι.
—'Υπολογίζω σέ σάς άρχηγέ νάρθετε σ’ επαφή τό γρηγορώτερο μέ τήν Σκώ
τλαντ Γυάρντ. Καλά θάτανε ν’ άναλάμβανε ό Κάμινγκς αύτή τήν υπόθεση. ’Ασφα
λώς είναι ό πιο κατάλληλος. Θά πρέπει ν’ άρχίσουν τις έρευνες πρώτα άπό τό γκαράζ στο Μαίηφαρ. Τό γεγονός ότι ό άνθρωπος αυτός ήταν μηχανικός έχει ιδιαίτερη
σημασία. "Ισως νά ήταν μέλος συμμορίας ό ίδιος ή νά έμαθε κατά τύχην κανένα
μυστικό σοβαρό, ώστε θάπρεπε πιά νά φύγη άπό τή μέση.
Μιλώντας άκόμα ό Φίλινγκερ πήρε τό τηλέφωνο καί ζήτησε νά τον συνδέ
σουν άμέσως μέ τήν Σκώτλαντ Γυάρντ.
Σέ λίγο τό τηλέφωνο κτύπηιν καί ό Φίλινγκερ έδωσε τό άκουστικό στον
Χάρσλοου.
— Σ είς είσθε Μπόουν ; Έ δώ Χάρσλοου. "Εχω μιά σπουδαία υπόθεση γιά
σάς. "Ισως θά μπορούσε νά ενδιαφέρει τούς μαθητευομένους ντεντέκτιβ σας. "Ενας
άνθρωπος σκοτώθηκε άπό αύτοκίνητο, άλλά ό Φίλλινγκερ έπιμένει ότι πρόκειται
περί δολοφονίας καί οχι τυχαίου δυστυχήματος.
— Πώς; α !!...βέβαια- άφοϋ τό λέει ό Φίλινγκερ έτσι θά είναι. Αύτή είναι καί ή
δική μου γνώμη. Τ ί λέτε ; ό Κάμινγκς. Μά δέν ζητούμε τίποτα καλύτερο. Ό Φ ί
λινγκερ θά ένθουσιασθή. 'Ωραία λοιπόν θά πώ στον Φίλινγκερ νάρθει άμέσως σ’
έποικοινωνία μέ τον Κάμινγκς. Ευχαριστώ πολύ.
Καί ό Χάρλοου έκλεισε τό τηλέφωνο καί γύρισε χαμογελώντας, στον Φίλινγκερ =
— Λοιπόν, δέν πιστεύω νάχετε κανένα παράπονο. Πάρτε γρήγορα τον Κάμμινγκς στο τηλέφωνο νά συνενοηθεΐτε.
’Α να κρίσ εις στο γκ α ρ ά ζ
'Ο επιθεωρητής Κάμινγκς άφησε τό άκουστικό καί άναψε ένα τσιγάρο. Ση
κώθηκε σιγά-σιγά άπό τή θέση του, έρριψε ένα βλέμμα γεμάτο ίκανοποίησι στά
καλογυαλισμένα παπούτσια του καί στήν τσάκιση τοϋ φρεσκοσιδερωμένου παντα
λονιού του, πήρε τό καπέλο του καί βγήκε άπ’ τό γραφείο.
“Ηταν ένα πολύ ευχάριστο πρωινό γιά περίπατο καί ό ’Επιθεωρητής Κάμινγκς
περπατούσε ευχαριστημένος άπό τον έαυτό του καί χωρίς νά βιάζεται. Τέλος έφθασε
στο Μάϊκφαιρ καί σταμάτησε μπροστά στο γκαράζ τής όδοϋ Ζέφεντ. Τοϋ έκανε
άμέσως εντύπωση ή δψις τοΰ γκαράζ πού δέν έμοιαζε μέ τά συνειθισμένα. Ή ταν
ένα γκαράζ πολυτελείας πού λαμποκοπούσε. Οΐ πόρτες του άπό μωσαϊκό άσπρο
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καί πράσινο. Τεράστιες βιτρίνες άπό κρύσταλλο. Καί πολύ καλλιτεχνικά τά γράμ
ματα της έπιγραφής.
"Ενας νέος υπάλληλος πολύ πρόθυμος καί ευγενικός έσπευσε νά ύποδεχθή
τον Επιθεωρητή.
— Τί έπιθυμεϊ ό κύριος ;
— Θά ήθελα νά μιλήσω μέ τον διευθυντή, άν είναι εδώ.
— Θέλετε τον κ. Πάϊκ ; Περάστε άπό δώ παρακαλώ.
'Ο κ. Πάϊκ τό ίδιο πρόθυμος καί ευγενικός μέ τον υπάλληλό του ντυμένος
μέ άψογο σπόρ κοστούμι δέχθηκε μέ πολύ ευγένεια καί δλος χαμόγελο τον Έ πιθεω ρητή.
"Ισως νά σφίχτηκαν έλαφρά τά χείλη του· τό χαμόγελο πάντως δέν έσβυσε
εντελώς, δταν ό Επιθεωρητής τού παρουσίασε τήν ταυτότητά του.
— Πολύ εύτυχής πού κάνω τήν γνωριμία σας κ. Έπιθεωρητά. Σέ τί μπορώ
νά σάς φανώ χρήσιμος £ Δέ θυμάμαι νά έχω δολοφονήσει κανέναν τούτο τον τελευ
ταίο καιρό.
—"Ισως νά σάς φανή περίεργο, αλλά έρχομαι άκριβώς νά σάς δώ γιά ένα...
θάνατο.
Τό χαμόγελο εξαφανίστηκε τελείως άπό τό πρόσωπο τού κ. Πάϊκ. " Ω ! είπε,
πολύ λυπούμαι. Σκοτώθηκε κανείς ;
—Άκριβώς. "Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε άπό αύτοκίνητο χτές τή νύχτα στο
δρόμο τού "Ιλμπριτζ καί έχουμε λόγους νά πιστεύουμε δτι δέν πρόκειται γιά τυ
χαίο δυστύχημα. Τό πτώμα είναι πολύ παραμορφωμένο καί δέν έχουμε άκόμη άναξαλύψει τήν ταύτότητα τού άγνώστου. Βρήκαμε δμως μιά κάρτα σας στήν τσέπη
του.
— Μία κάρτα μου ;
— Μάλιστα μία κάρτα τού γκαράζ σας·.
Καί ό Κάμινγκς δέν ξεκολούσε τά μάτια του άπό τά μάτια τού κ. Πάϊκ.
'Ο κ. Πάϊκ άνοιξε τό συρτάρι του καί έβγαλε μιά κάρτα : Μήπως μία άπ’
αυτές ; ρώτησε τον συνομιλητή του.
Ό Κάμινγκς κατένευσε.
Ξέρετε μοιράζουμε πάρα πολλές άπ’ αύτές τις κάρτες. "Ισως κανένας πελά
της μας νά είχε στή τσέπη του μιά άπ’ αύτές.
—'Η άστυνομία έχει λόγους νά πιστεύει δτι ό άγνωστος ήταν μηχανικός.
— Μηχανικός ; γιά περιμένετε λίγο θά δούμε άμέσως. Έ τρεξε στήν πόρτα
καί φώναξε : Ά λ τ ζ ι, ’Ά λτζι.
'Ο νέος πού είχε υποδεχτεί τον Κάμινγκς έμφανίστηκε άμέσως.
— Δέ μού λές "Αλτζι, ήρθε ό Τόμπσον ;
•—"Οχι άκόμα. 'Ο γέρω Μπάρταμπυ τον περιμένει άπό ώρα καί δέν άφίνει
κανένα νά πλησιάσει τό αύτοκίνητο του. Ε ίχε ραντεβού μέ τον Τόμπσον καί άπορώ
πώς άργησε γιατί αύτός είναι πάντα στήν ώρα του άκριβής.
— Νά σάς συστήσω τον συνεταίρο μου κ. Έπιθεωρητά, τον κ. Μάριον. "Αλτζι
έδώ είναι ό ’Επιθεωρητής Κάμινγκς καί λέει δτι ένας μηχανικός, πού είχε μιά κάρτα
μας στή τσέπη του, σκοτώθηκε κοντά στο "Ιλμπριτζ.
'Ο κ. Μάριον γούρλωσε τά μάτια του.
— Οί υπάλληλοί μας, είπε, έχουν πάντα τίς-κάρτες μας έπάνω τους καί θυ
μάμαι καλά δτι ό Μπόμπ Τόμπσον είχε συγγενείς στο "Ιλμπριτζ. Πολλές φορές μού
είχε μιλήσει γιά τον γαμπρό του πού κρατούσε έκεϊ κοντά ένα πρατήριο βενζίνης.
Σκεπτότανε μάλιστα νά συνεταιρισθή μαζί του. Σίγουρα δέν έχω ξανασυναντήσει
καλλίτερο μηχανικό αύτοκινήτου άπό τον Τόμπσον.
— Μπορείτε νά μού τον περιγράφετε ; ρώτησε ό Κάμινγκς.

"Εγκλημα στο "Ιλμπριτζ
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—ΤΗταν μάλλον ψηλός, ξανθός, μέ καλοφτιαγμένα τά χαρακτηριστικά τοϋ
προσώπου του.
— Αυτό δέ μπορεί νά μας ωφελήσει σέ τίποτα πια τον διέκοψε ό Κάμινγκς.
— Θέλετε νά πήτε ότι τό πρόσωπό του είναι έντελώς παραμορφωμένο ;
'Ο Κάμινγκς έκανε νεύμα καταφατικό .
—"Ω; τον φουκαρά τον Τόμπσον. Μπορώ νά σάς πω τί κοστούμι φορούσε
χτές, αν αυτό σάς ενδιαφέρει. Έ χ τές είχε ρεπό άλλά συνείθιζε πάντα νά περνάει
άπό δώ πρωί μήπως υπήρχε τίποτα τό έκτακτο, γιατί λάτρευε τό επάγγελμά του.
—Ευχαριστώ πολύ είπε ό Κάμινγκς βγάζοντας συγχρόνως άπό την τσέπη του
τό σημειωματάριο. ’Έ χω εδώ, είπε, μιά περιγραφή τών ρούχων πού φορούσε. "Ω
στε, αν θέλετε, μπορούμε νά δούμε αν συμφωνεί μέ τη δική σας.
— Φορούσε άρχισε ό κ. Μάριον ένα σακκάκι, άπό χοντρό μάλινο ύφασμα.
Καί σκέφτηκα πώς ήτανε πολύ ζεστό γιά την εποχή. Τό χρώμα του ήτανε καφέ
σκούρο, μέ λίγο πράσινο μέσα. Πουκάμισο χρωματιστό κασκέτο άπό τοπίντ. Χον
τρά παπούτσια, μέ σόλες καουτσούκ.
'Ο Κάμινγκς τον διέκοψε. Μήπως θυμάστε άκριβώς τό χρώμα τού πουκά
μισου ;
— Μά νομίζω πώς ήτανε μέ ρίγες μπλέ καί κόκκινες. Φαντάζεσθε κ. Έ π ιθεωρητά πώς πρόκειται γιά τον Τόμπσον ;
—Ή περιγραφή μοιάζει πολύ. Μήπως ξέρετε τονομα τού γαμπρού του ;
— Τό ήξερα άλλά τό ξέχασα. Θά προσπαθήσω νά τό βρώ στά βιβλία μας.
Κάπου τό έχουμε σημειωμένο.
"Επειτα άπό λίγο ό Μάριον έδωσε τονομα στον Κάμινγκς. Λέγεται Μπάρνς
Κουήν στρήτ "Ιλμπριτζ. Αυτή είναι ή δ/σις τού πρατηρίου τής βενζίνης.

------------- --------------------

ΟΛΗΓΙ ΕΖ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

(Συνεχίζεται)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5
«Περί εισόδου αστυνομικών υπαλλήλων εις δημόσια κέντρα, θεάματα,
κέντρα διασκεδάσεως καί παρόμοια δημόσια κέντρα».

’Άρθρον 1.
I. Οί άστυνομικοί υπάλληλοι φέροντες βαθμόν άρχιφύλακος καί άστυφύλακος εχουσινέλευθέραν είσοδον καί παράστασιν εις τα Δημόσια θεάματα καί κέντρα :
1) Έ φ ’ όσον είναι έν στολή καί φέρουσι τό σήμα υπηρεσίας .
2)
’ Εφ’ όσον είναι έν στολή άλλ’ άνευ σήματος ύπηρεσίας ή έν πολιτική περιβολή μόνο
νάμει σημειώματος έκδεδομένου ύπό τοϋ Τμήματος εις ου την περιφέρειαν άνήκει τό δημόσιον
θέαμα κτλ. καί έπιδεικνυομένου κατά τήν είσοδόν των, έν πολιτική περιβολή ύποχρεουμένωννά έπιδεικνύωσι καί τό κατά τό άρθρον 31 τοϋ νόμου 4971 δελτίον ταυτότητος ή άστυνομικόν σήμα.
3) Πας δέ γενικώς άρχιφύλαξ ή άστυφύλαξ είτε έν στολή είτε έν πολιτική περιβολή έν περιπτώσει καθ’ ήν ήθελε ζητηθή νομίμως ή παροχή συνδρομής είτε ύπό δημοσίας αρχής είτε ύπό ιδιώ
του, αύτεπαγγέλτως δ’ έν περιπτώσει καθ’ ήν διεπράχθη ή ήθελε άπειληθή παράβασις των κειμέ
νων νόμων κατά τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 144 τοϋ άπό 17/6-9/7-1921 Κανονισμού τοϋ ’Αστυνο
μικού Σώματος, ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άπό 13/17 ’Ιουλίου 1923 Διατάγματος.
4) Κατηργήθη. (’Ίδε κατωτέρω δημοσιευομένην ύπ’ άριθ. 14387Φ129/1 άπό 10-7-53 δια
ταγήν ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, κοινοποιούσαν όμοίαν ύπ’ άριθ. 9032/47/27 άπό 6-753 Υπουργείου ’Εσωτερικών, δι’ ής κοινοποιείται ή ύπ’ άριθ. 8370Φ47/27 άπό 18-6-53 κοινή
άπόφασις τών έπί τών Οικονομικών καί ’Εσωτερικών κ.κ. 'Υπουργών).
II. 'Ο κατά βαθμόν άνώτερος ή αρχαιότερος τών κατά τά έδ. 1-2 τής προηγουμένης παρα
γράφου άστυνομικών εύθύνεται διά τήν κανονικήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας κατανέμων άναλόγως
τάς θέσεις αύτών εις τήν πλατείαν, ύπερώον κλπ. Οί ύπάλληλοι οδτοι θά ϊστανται όρθιοι, δυνάμενοι νά καθίσωσι μόνον κατά τήν διάρκειαν τής παραστάσεως εις τά τελευταία καθίσματα, έφ’ όσον
ταΰτα είναι κενά καί δέν απαιτείται ή άπασχόλησίς των εις αστυνομικής φύσεως ζητήματα.
III. 'Ο άξιωματικός ύπηρεσίας έκάστου Τμήματος ή ύπηρεσίας οφείλει ν’ άναγράφη είς
τό πρόχειρον βιβλίον σημειώσεων τούς είς ύπηρεοίαν δημοσίων θεαμάτων διατεθέντας άστυν.
ύπαλλήλους μετ’ ένδείξεως τοϋ θεάματος είς δ διετέθησαν καί τών ωρών καθ’ ας διετέθησαν. 'Ο
άξιωματικός έπιθεωρήσεως καί ό άρχιφύλαξ επόπτης δέον νά έποπτεύωσι καί τούτους μετά τών
λοιπών είς εξωτερικήν ύπηρεσίαν διατιθεμένων ύπαλλήλων τού Τμήματος τής ύπηρεσίας δημο
σίων θεαμάτων, θεωρουμένης ώς τακτικής τοιαύτης καί ύπαγομένης είς τάς δι’ αυτήν θεσπισμένας ύποχρεώσεις.
IV. Είς τήν ύπηρεσίαν δημοσίων θεαμάτων θά διατίθενται έκ τών έκτός ύπηρεσίας ύπαλ
λήλων τοϋ Τμήματος ή ύπηρεσίας, έφ’ όσον ύπάρχουσιν οί έπιθυμοΰντες. ’Επίσης δύνανται νά
διατίθενται καί ύπάλληλοι άλλων Τμημάτων καί Υπηρεσιών έκτός ύπηρεσίας, προσερχόμενοι
έγκαίρως είς τό οίκεϊον Τμήμα καί εφοδιαζόμενοι διά τοϋ άνω σημειώματος.
"Αν ούδείς έκτός ύπηρεσίας ύπάλληλος παρουσιασθή, τότε θά διατίθενται είς ύπηρεσίαν δη
μοσίων θεαμάτων οί τών ειδικών ύπηρεσιών τού Τμήματος ύπάλληλοι (γραφείς, έπιδόσεως, μικροπωλητών κτλ.) έπί πλέον τής τακτικής αύτών εργασίας, καί έν έπιτακτική άνάγκη καί μόνον
έφ’ όσον δέν ύπάρχουσιν έκ τών κατηγοριών αύτών ύπάλληλοι διατίθενται τοιοΰτοι έκ τών τακτι
κών άλλαγών.
V. Τό Τμήμα Γεν.’Ασφαλείας δύναται νάχορηγή σημειώματα δι’ έκαστον δημόσιον θέαμα
δι’ ύπόθεσιν ύπηρεσίας είς τρεις τό πολύ άστυφύλακας ή άρχιφύλακας έν πολιτική περιβολή.
"Αρθρον 2.
Οί άστυν. ύπάλληλοι άπάντων τών βαθμών δέν έπεμβαίνωσιν είς τά τοϋ έλέγχου τής φορο
λογίας τών δημοσίων θεαμάτων έκτός έάν :
1) κληθώσιν ύπό τών αρμοδίων ύπαλλήλων τοϋ φόρου ή τοϋ δημοσίου κέντρου,
2) ήθελε ζητηθή ή έπέμβασίς των νομίμως ύπό δημοσίας άρχής ή ιδιώτου, αύτεπαγγέλτως
δέ έν περιπτώσει ποινικής παραβάσεως τών κειμένων νόμων γενικώς ή άπειλής τοιαύτης κατά
τό άρθρον 144 τοϋ άπό 17/6-9/7/1921 Κανονισμοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ώς έτροποποι
ήθη διά τοϋ άπό 13/17 ’Ιουλίου 1923 Διατάγματος.
"Αρθρον 3.
Οί έν τοϊς δημοσίοις θεάμασι τεταγμένοι άστυνομικοί βαθμοφόροι, ύποχρεοΰνται όπως έπιβλέπωσι διά τήν άπαγόρευσιν τής εισόδου καί παραστάσεως είς ταΰτα άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων παρά τάς διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων.
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’Άρθρον 4.
'Ο άριθμός των κατά τό άρθρον 1 § 1 έδ. 1-2 αναγκαίων προς τήρησιν τής τάξεως καί έφαρμογήν των νόμων άστυνομικών καθορίζεται ύπό των προϊσταμένων των αστυνομικών υπηρεσιών
ή τών νομίμων αναπληρωτών των κατά τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας άνάγκας τούτων, όντων
τώ ν μόνων υπευθύνων έναντι τών διοικητικώς προϊσταμένων των διά την τήρησιν της τάξεως
καί άσφαλείας.
"Αρθρον 5.
’Απαγορεύεται ή έν τοϊς καφφωδείοις είσοδος καί παραμονή προς διασκέδασιν ή ψυγαχω
γίαν εις άστυνομικούς υπαλλήλους παντός βαθμού, είτε έν στολή τυγχάνοντας είτε εν πολιτική
περιβολή. Τής άπαγορεύσεως ταύτης, ώς είκός, έξαιροϋνται οί ύπάλληλοι τών Τμημάτων Η θώ ν
καί ’Ασφαλείας δι’ υπηρεσίαν αποδεδειγμένος έν τοϊς Καφφωδείοις εισερχόμενοι, καθώς καί πας
άλλος ανώτερος ή κατώτερος υπάλληλος, οδτινος ή εις καφφωδεΐον είσοδος έπιβάλλεται ύπό τής
ύπηρεσίας άναλόγως τών περιστάσεων.
"Αρθρον 6.
Καταργειται ό ταύτάριθμος τού έτους 1934 κανονισμός.
Έ ν Άθήναις τή 31 Αύγούστου 1935
Ό ’Αρχηγός Δ. Τ ρ ύ φ ω ν α ς
Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ύπ ’ άριθ. 14387 Φ 129/1/10-7-1953
Προς τάς Ά στυν. Δ/σεις ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Κερκύρας
Κοινοποιοϋντες έν αντιγράφω 1) τήν ύπ’ άριθ. 9032/47/27 άπό 6-7-53 διαταγήν τοΰ 'Υ
πουργείου ’Εσωτερικών (Γεν. Δ/νσεως Ά στυν. Πόλεων) καί 2) τήν ύπ’ άριθ. 8370 Φ. 47/27
άπό 18-6-1953 άπόφασιν τών έπί τών Οικονομικών καί ’Εσωτερικών κ.κ. υπουργών, περί ρυθμίσεως τοΰ τρόπου εισόδου τών άστυνομικών ύπαλλήλων εις δημόσια θεάματα άπό 1ης ’Ιουλίου
1953, άφ’ ής ήρξατο ή έφαρμογή τού Ν. 2366/1953 «περί καταργήσεως φορολογικών άπαλλαγών
κ α ί έξαιρέσεων», παρακαλοϋμεν όμως συμμορφωθήτε πρός ταύτας διά τήν αποφυγήν προστριβών
μεταξύ τών ύπαλλήλων τού φόρου καί τών άστυνομικών.
Ό Α ρχηγός Ά γ γ . Έ β ε ρ τ
Διαταγή 'Υπουργείου ’Εσωτερικών (Γεν. Δ /σις Ά σ τ υ ν .) ύπ’ άριθ. 9032/47/27/6-7-53
Πρός τό Άρχηγεΐον Ά στυν. Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α
Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω έν άντιγράφω τήν ύπ’ άριθ. 8370 Φ. 47/27 άπό 18-6-53 κοινήν
άπόφασιν τών 'Υπουργών ’Εσωτερικών καί Οικονομικών έκδοθεϊσαν βάσει τοΰ Ν. 2366/53, περί
τών δικαιουμένων άπό 1-7-1953 έλευθέρας εισόδου εις τά δημόσια θεάματα καί παρακαλοϋμεν
διά τήν κοινοποίησιν ταύτης πρός άπάσας τάς ύφ’ ύμας ύπηρεσίας πρός γνώσιν καί διά τήν έφαρμογήν.
Νά άνακοινωθή είς άπαντας τούς ύπαλλήλους δτι άπό 1-7-53 παύει ίσχύουσα ή παραγρ.
4 τοΰ άρθρου 1 τού ύπ’ άριθ. 5 Κανονισμού τού Αστυνομικού Σώματος καί κατά συνέπειαν ούδείς
δικαιούται έλευθέρας εισόδου είς τά δημόσια θεάματα, άν δέν είναι έφωδιασμένος δι’ ειδικού δελ
τίου έλευθέρας εισόδου ή δέν έχει διατεθή δι’ έκτέλεσιν ύπηρεσίας κατά τά διά τής άποφάσεως κα
θοριζόμενα. 'Η είσοδος ιδιωτών είς τά δημόσια θεάματα βάσει σημειωμάτων τών Άστυνομικών
'Υπηρεσιών άπαγορεύεται άπολύτως.
’Εντολή 'Υπουργού
'Ο Γεν. Δ/ντής Ν. Κόκκινος
*
ΑΡΙΘ. Π ΡΩ Τ. 8370 Φ. 47/27
Κοινή άπόφασις κ.κ. 'Υπουργών ’Εσωτερικών καί Οικονομικών ύπ’ άριθ. 8370Φ47/
27-18-6-53.
Έ χοντες ύπ’ δψει τάς διατάξεις τού άρθρου 11 τοΰ Νόμου 2366/1953 «περί καταργήσεως
φορολογικών άπαλλαγών καί έξαιρέσεων» (*)
Άποφασίζομεν
I. Έλευθέρας εισόδου είς τά δημόσια θεάματα δικαιοΰνται οί κάτωθι :
1) 'Ο παρ’ έκάστη πόλει Διευθυντής τής Διευθύνσεως Άστυν. Πόλεων.
2) 'Ο Διοικητής καί οί Α ξιωματικοί τών 'Υποδιευθύνσεων ή τών Τμημάτων Γενικής Ά 
σφαλείας.
3) Οί Διευθυνταί τών Ά στυν. 'Υποδιευθύνσεων τάξεως, μόνον είς τά θεάματα τά λειτουργοΰντα έν τή περιφερείς των.
(1) Τό άρθρον τούτο δρα κατωτέρω έν σελίδι 243.
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4)
Οι Διοικηταί καί οί ’Αξιωματικοί των Ά στυν. Τμημάτων εις τα θεάματα τά λειτου
γοϋντα έν τη περιφερεία των.
5. Οί ’Αστυνομικοί υπάλληλοι οί είδικώς τασσόμενοι εις ώρισμενον θέαμα προς έκτέλεσιν
ύπηρεσίας, βάσει έγγράφοΰ σημειώματος των προϊσταμένων των ή έφ’ δσον φέρουσι τό σήμα
έκτελέσεως ύττηρεσίας.
II.
Ά παντες οί έν τή προηγουμένη παραγράφω έδαφ. 1-4 οριζόμενοι, έφοδιάζονταιδι’ει
κού δελτίου έλευθέρας εισόδου, ΰποχρεούμενοι νά έπιδεικνύωσι τοϋτο κατά τήν είσοδόν των εις
τούς άσκοϋντας τόν έλεγχον των εισερχομένων οικονομικούς ύπαλλήλους καί άντιπροσώπους των
έπιχειρηματιών.
Τά δελτία ταϋτα έκδίδονται ύπο τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ έκάστης πόλεως.
'Η ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1953
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ε Π Ι ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Ε Π Ι ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. Π Α ΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 6 (Φ.Ε.Κ. 46 τ. Β ').
«Περί θέσεως εις διαθεσιμότητα αστυνομικών υπαλλήλω ν καί άνακλήσεως ταύτης.
’Ε π ί τίρ τέλει ομοιομόρφου ρυθμίσεως των περιπτώσεων καθ’ ας δέον νά τίθενται οί άστυνομικοί ύπάλληλοι εις διαθεσιμότητα καί λόγω των βαρειών συνεπειών ταύτης έχοντες δ* ύπ’ δψει
τά άρθρα 7 παράγρ. 4, 43, 46-48 τού νόμου 4971 καί 11 τοϋ άπύ 17-6-21 Διατάγματος «περί
κανονισμού συνθέσεως τών ’Αστυνομικών ύπηρεσιών κλπ.» κανονίζομεν τά άκόλουθα :
’Άρθρον μόνον
I. Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι δύνανται νά τίθενται εις διαθεσιμότητα ένεκα διοικητικής άνακρίσεως έπί τών πειθαρχικών άδικημάτων περί ών τό άρθρον 43 τού νόμου 497.1 καί γενικώς διά
πάσαν παράβασιν ήτις κατά την κρίσιν τών προϊσταμένων των έπιβάλλει την άμεσον άπομάκρυνσιν τού ύπαλλήλου έκ τής ένεργοΰ άστυνομικής ύπηρεσίας τής περαιτέρω παραμονής αύτοΰ δυναμένης νά διεγείρη τήν κοινήν προσοχήν, ώστε νά έπιβάλληται ή άπομάκρυνσις αΰτη.
’Εν τοιαύτη περιπτώσει ή διοικητική άνάκρισις δέον νά περατοΰται καί ύποβάλληται εις τήν
άρμοδίαν προς περαιτέρω άσκησιν τής πειθαρχικής άγωγής αρχήν, έντός Ιδθημέρου τό βραδύτερον, έκτος έάν συντρέχη καί άσκησις ποινικής άγωγής δτε δύναται ή προθεσμία αΰτη νά παρατείνηται μέχρι μηνός κατ’ άνώτατον δριον, έφ’ δσον ύπάρχει άποχρών λόγος προς συλλογήν δλων τών
στοιχείων καί καταρτισμόν πλήρως τής διοικητικής δικογραφίας. Αί προθεσμίαι αΰται δύνανται
νά συντέμνωνται δι’ ειδικής διαταγής.
II. "Οταν άστυνομικός υπάλληλος συντρεχουσών τών ώς άναφερθεισών αιτιών τίθεται εις
διαθεσιμότητα, ή προϊσταμένη αύτοΰ ’Αρχή δέον νά άναφέρη λεπτομερώς καί έπειγόντως είς τό
Άρχηγεΐον τόν λόγον ού ένεκεν έτέθη ή προτείνεται νά τεθή είς διαθεσιμότητα ό ύπάλληλος, προς
δέ νά διατάσσηται έκάστοτε ό ένεργών τήν διοικητικήν άνάκρισιν δπως έάν έκ τής άνακρίσεως
προκύψωσι λόγοι έπιβάλλοντες τήν άνάκλησιν έκ τής, διαθεσιμότητος νά άναφέρη συντόνως τούτο
είς τήν άρμοδίαν ’Αρχήν ΐνα διατάσσηται ή έκ τής διαθεσιμότητος άνάκλησις.
III. Προκειμένου περί ποινικών άδικημάτων ή είς διαθεσιμότητα θέσις θέλει έξαρτάσθαι έκά
στοτε έκ τού χαρακτήρος τής κατηγορίας καί τών συμπαρομαρτουσών έκάστω άδικήμ!ατι περι
στάσεων.
Είς τάς περιπτώσεις δμως τής προφυλακίσεως ή φυλακίσεως προς έκτισιν ποινής οί άστυνομικοί ύπάλληλοι θά τίθενται συμφώνως τοϊς άρθροις 46-48 τού νόμου 4971 ύποχρεωτικώς είς
διαθεσιμότητα. Ή προϊσταμένη άρχή τών άστυνομικών ύπαλλήλων οίτινες έτέθησαν ύπό δικα
στικήν άνάκρισιν ή ποινικήν δίωξιν δέον νά παρακολουθή τήν πορείαν τούτων καί ν’ άναφέρη είς
τό Άρχηγεΐον. "Οταν άστυνομικός ύπάλληλος έτέθη είς διαθεσιμότητα λόγιο προφυλακίσεως καί
άπελύθη έπί έγγυήσει δέν θ’ άνακαλήται έκ τής καταστάσεως ταύτης έν τή περιπτώσει ταύτη
άλλά μόνον μετά τήν έκδοσιν άπαλλακτικοΰ βουλεύματος ή άποφάσεως ή οπωσδήποτε άκυρώσεως τού έντάλματος προφυλακίσεως.
IV. Έ ν περιπτώσει άνακλήσεως έκ τής διαθεσιμότητος δέον νά ύποβάλληται άναφορά περί
ταύτης έν ή ν’ άναγράφηται ή ήμερομηνία τής άνακλήσεως, ή σχετική διαταγή κλπ. καί αν μέν
έξεδόθη έν αύτώ άπόφασις Διοικητική ή Δικαστική, δι’ ής έτιμωρήθη ό άστυνομικός ύπάλληλος,
δέον ν’ άναγράφηται έν τή είρημένη άναφορά άλλως νά ύποβάλληται ιδία άναφορά άμα τή έκδόσει τοιαύτης άποφάσεως.
Δέον νά σημειωθή ότι τού όρου «άρσις» δέον νά γίνηται χρήσις μόνον έν περιπτώσει «άρσεως.
έπιβληθείσης ποινής», ούχί δέ «άνακλήσεως έκ τής διαθεσιμότητος».
V. Οί έν διαθεσιμότητι τελοΰντες δέον νά μήν άπομακρύνωνται τής έδρας των.
α) Οί μέν ’Αστυνομικοί Διευθυνταί καί οί ’Αστυνόμοι άνευ έγκρίσεως τού ’Αρχηγού ’Αστυ
νομίας.
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β) Οί 8έ λοιποί άνευ έγκρίσεως τοϋ προϊσταμένου αύτών ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ.
Δέον δέ να παρουσιάζονται: 1) εις τόν προϊστάμενον αυτών ’Αστυνομικόν Διευθυντήν οί ’Α
στυνόμοι, 2) εις τόν αμέσως προϊστάμενον αύτών οί ύπαστυνόμοι, άρχιφύλακες καί αστυφύλακες
καθ’ ήμέραν καί ώραν ύπό τοϋ Άστυνομικςυ Διευθυντοϋ όριζομένην. Οί Διευθυνταί α' καί β' θά
παρουσιάζονται καθ’ ήμέραν καί ώραν καί εις τήν ύπηρεσίαν,ήνθάόρίζηέκάστοτετό Άρχηγεΐον.
Περί της παρουσιάσεως τών ανωτέρω θά γίνηται, προκειμένου μέν περί τών Διευθυντών, ’Α
στυνόμων καί ύπαστυνόμων ειδικόν σημείωμα ύπογραφόμενον ύπό τοϋ προς δν ούτοι παρουσιά
ζονται, προϊσταμένου ύπηρεσίας καί δπερ θά τίθενται έν είδικώ άτομικώ φακέλλω Ιμπιστευτικοϋ
’Αρχείου, προκειμένου δέ περί τών λοιπών έγγραφή εις τό βιβλίον συμβάντων της οικείας ύπηρεσίας.
VI.
Τήν Ιην έκάστου μηνός θά ύποβάλλωνται είς τό Άρχηγεΐον δύο κεχωρισμέναι καταστά
σεις συμφώνως προς τό κατωτέρω υπόδειγμα.
ά) Τών ύπαλλήλων ο'ίτινες έτέθησαν είς διαθεσιμότητα κατά τήν διάρκειαν τοϋ προηγουμέ
νου μηνός ώς καί τό άποτέλεσμα, τούτέστι έάν έτιμωρήθησαν ή ού δικαστικώς ή πειθαρχικώς ή
άπηλλάγησαν καί
β) Τών ύπαλλήλων έκείνων ο'ίτινες έτιμωρήθησαν διά τής ποινής τής άργίας. Έ άν οί διά ταύτης τιμωρηθέντες εΐχον τεθή είς διαθεσιμότητα, θά έγγραφώσιν είς τήν Α' κατάστασιν καί ούχί
είς τήν Β' τοιαύτην. Έ ν ή περιπτώσει ύπάλληλός τις άνεκλήθη έκ τής διαθεσιμότητος καί ή ύπόθεσις έκκρεμεϊ, ή έάν ή διαθεσιμότης δέν Ιληξεν έντός τοϋ μηνός, θά έξακολουθήση ή άνωτέρω
έγγραφή είς τήν κατάστασιν τοϋ έπομένου μηνός μέχρις ού άναγραφή τό άποτέλεσμα (γινομένης παραπομπής έν σημειώσει περί έκκρεμότητος).
'Υπόδειγμα
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Έ ν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934.
Ό ’Αρχηγός Κ. Γ α ρ έ ζ ο ς

’Επεξηγηματικού

Δ ιαταγαί

I. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ΰπ ’ άριθ. 2431Φ 16 άπό 23 Φ/βρίου 1945
Προς άπάσας τάς ύπηρησίας
«Περί τών τιθεμένων είς διαθεσιμότητα ’Αστυνομικών ύπαλλήλων».
Συμφώνως τώ άρθρω 48 τοϋ κωδ. Ν. 4971 οί τιθέμενοι είς διαθεσιμότητα στεροΰνται τών
προνομίων, δικαιωμάτων καί εύεργετημάτων τοϋ άστυν. ύπαλλήλου μή δικαιούμενοι νά φέρωσι
καί τήν στολήν των.
Κατόπιν τών άνωτέρω καί έπειδή οί έν λόγω ώφείλουσι νά παραδίδωσι άπαρεγκλήτως καί
τήν ταύτότητά των, δέον αί ύπηρεσίαι των νά έφοδιάζωσι τούτους διά προσωρινού σημειώματος
tva χρησιμεύη ώς προσωρινή ταύτότης. Τά σημειώματα ταΰτα θ’ άναγράφωσι τά κάτωθι :
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ΑΣΤΤΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
. . . . Ά σ τ υ ν . Τμήμα

Άθήναι τ ή ............... ..
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ^
Ό φέρων τό παρόν................. (βαθμός, άριθμ. μητρώου, όνοματεπώνυμον), υπηρετεί ύπό·
τάς διαταγάς ήμών, τελεί δμως εις διαθεσιμότητα καί συνεπώς είναι έκτος υπηρεσίας.
'Ο είρημένος δέν δικαιούται να φέρη τήν άστυν. στολήν του καί νά έπιλαμβάνηται οίασδήποτε
υπηρεσίας ή ύποθέσεως σχέσιν έχούσης μέ τα ’Αστυνομικά καθήκοντα.
Θέσις φωτογραφίας
Σφραγίς υπηρεσίας
Διοικητής
'Υπογραφή (Τ. Σ . ) Όνοματεπώνυμον
Αί 'Υπηρεσίαί νά μεριμνήσωσι διά τήν άμεσον τακτοποίησιν των ύπαγομένων εις τήν παρού
σαν διαταγήν. Τα έν λόγω σημειώματα,άμα τή άνακλήσει τινός έκ τής διαθεσιμότητος θά παραδίδωνται είς τήν έφωδιάσασαν υπηρεσίαν διά τήν παραλαβήν τής κανονικής ταύτότητος.
Ό ’Αρχηγός Α. Σ α μ π ά ν η ς
II. Διαταγή ’Αρχηγείου ύπ ’ άριθ. 7299Φ1/6 άπό 30 Μαρτίου 1946
Πρός άπάσας τάς ’Αστυνομικός υπηρεσίας
«Περί των είς διαθεσιμότητα τιθεμένων άστυνομικών υπαλλήλων».
Έ ν συνεχείς πρός τήν ύπ’ άριθ. 2431 Φ. 1/6 άπό 23-2-45 διαταγής ήμών, περί τού έν περιλήψει άντικειμένου, άνακοινοϋμεν ύμίν, δτι αί φωτογραφίαι, α'ίτινες έπικολλώνται έπί των, συνε
πείς τής ώς άνω διαταγής, χορηγουμένων σημειωμάτων είς τούς έν διαθεσιμότητι τιθεμένους
άστυνομικούς ύπαλλήλους, δέον νά ώσιν έν πολιτική περιβολή δεδομένου δτιοδτοι δέν διατίθεν
ται είς ύπηρεσίαν.
Ό ’Αρχηγός Α. Σ α μ π ά ν η ς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7
«Περί τηρήσεως Μητρώου Διοικητικών υπαλλήλω ν καί ύπηρετικοΰ προσωπικού».
Έ χ ο ν τ ε ς ύ π ’ δψει τ ά άρθρα 7 παρ. 4 τοϋ Ν όμου 4971 κ α ί 11 τοΰ άπό 17-6-21 «περί συνθέσεω ς τω ν άστυνομικώ ν ύπηρεσιών κ λπ .» κανονίζομεν τ ’ άκόλουθα :
’Ά ρθρον μόνον
I . "Α πα ντες οί διοικητικοί ύπάλληλοι δέον νά ύποβάλλωσιν άμα τή όρκομωσία τω ν ύπέυθύνους δηλώ σεις, έν α ’ς νά άναγράφω σι άπαντα τ ά σ τοιχεία ώ ς τό κ α τω τέρ ω ύπόδειγμα.

Αί δηλώσεις αύται ύποβάλλονται είς τό Άρχηγεϊον, δπερ τηρεί μητρωον τών διοικητικών
ύπαλλήλων τών Άστυνομικών 'Υτιηρεσιών.
II. Ε ίς ιδίαν κατάστασιν θά π εριλαμ βάνηται έκάστη κατη γορία τοϋ ύπηρετικοΰ προσω πικού,
ή το ι κλητήρες, καθαρίστριαι, αί γυ να ίκ ες δεσμοφύλακες, μάγειροι, ήλεκτρολόγοι κλπ .
I I I . Έ κ ά σ τ η ύπηρεσία ύποχρεοΰται νά ύποβάλη είς τό Ά ρ χ η γ ε ϊο ν σχετικήν άναφοράν δ ιά
πάσαν μεταβολήν τοΰ διοικητικού κ α ί ύπηρετικοΰ αύτής προσω πικού, ή το ι τοποθετήσεω ν, μ ετα 
θέσεων, π ρ ο α γω γή ς ή άπολύσεω ς κλπ .
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ
Ό ύπογεγραμμ ένος ...............................................................................βα θ μ ός................................. ..............
ύπηρετώ ν παρά τή Ά σ τ υ ν . Δ /ν σ ε ι.................................................δηλώ ύπευθύνω ς τ ά κ ά τω θ ι :
Διω ρίσθην τό π ρώ τον είς τή ν ύπηρεσίαν τ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς Π όλεω ν ώ ς διοικητικός ύπάλληλος
τ ή ν ......................................................μέ τον β α θ μ όν................................................................................................
Κ α τά γο μ α ι δέ έκ τοΰ Ν ο μ ο ΰ............................. ’Ε π α ρ χ ία ς ..............................Δ ή μ ο υ .................. ..............
Έ τ ο ς γεννή σ εω ς............................. κ α ί άγαμ ος ή έ γ γ α μ ο ς .................................................................
Σ π ουδα ί—Κ έκ τη μ α ι ά πολυτήριον.................................. .. .κ λ π .
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ Υ Π Η Ρ Ε Τ ΙΚ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ
1. Κ λητήρ α' ή β '.

"Ονομα

.....................

Δ ιορισμός άπό ..........
Η λ ι κ ί α ...........................
• Έ γ γ α μ ο ς ή ά γαμ ος .
Δ ή μ ος _....... .....................
2. Κ αθαρίστρια.

‘Ομοίως κλπ.
3. Δεσμοφύλακες.
Ό μ ο ίω ς κλπ.
4. Τ εχνικόν προσω πικόν
Ό μ ο ίω ς κ λπ .

Ό ’Αρχηγός Κ. Γ α ρ έ ζ ο ς

Νόμοι καί διατάγματα
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ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ”Η ΑΤΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
Νόμος 2366 τής 7/10 Α πριλίου 1953 «περί καταργήσεως φορολογικών άπαλλαγώ ν καί εξαιρέσεων».
’Άρθρον 11.
1. ’Από 1 ’Ιουλίου 1953 καταργοΰνται άπασαι αί διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας ή των
κατά νομοθετικήν έξουσιοδότησιν έκδοθέντων διαταγμάτων ή άλλων πράξεων τής έκτελεστικής
έξουσίας, αί παρέχουσαι δικαίωμα ελευθερίας ή άτελοϋς εισόδου είς τά δημόσια θεάματα, έξαιρέσει των ύπό τής έπομένης παραγράφου προβλεπομένων περιπτώσεων.
2. ’Από 1 ’Ιουλίου 1953 δικαιούνται :
Α '. Έ λευθέρας εισόδου.
α) Οί άνήκοντες εις τήν υπηρεσίαν τοϋ θεάματος (θεατρώνης, ταμίας, ηθοποιοί, διευθυντής
τής ορχήστρας, μουσικοί, συγγραφεύς, σκηνοθέτης, μουσουργός τοϋ έργου, μηχανικοί καί τεχνΐται,
ταξιθέται καί υπηρετικόν προσωπικόν τοϋ θεάτρου ή κινηματογράφου) επί τή βάσει άτομικών δελ
τίων ταυτότητος, χορηγουμένων ύπευθύνως ύπό τοϋ θεατρώνου καί θεωρουμένων μετ’ έλεγχον
ύπό τοϋ αρμοδίου Οικονομικού ’Εφόρου καί μόνον διά τό θέατρον, κινηματογράφον κ.λ.π. είς
δν άνήκουσιν.
β) Οί διά τήν έποπτείαν καί τον έλεγχον τής φορολογίας δημοσίων θεαμάτων εντεταλμένοι
οικονομικοί ύπάλληλοι, μόνον διά τά θεάματα δι’ ά έχει άνατεθή είς αυτούς ή έποπτεία ή δ
έλεγχος.
γ) Οί άξιωματικοί καί οί άνδρες τής ’Αστυνομίας, Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας καί τοϋ
Φρουραρχείου Χωροφυλακής οί εισερχόμενοι πρός έκτέλεσιν ύπηρεσίας, ώς καί τά όργανα τής
’Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας τά είδικώς τασσόμενα είς
ώρισμένον θέαμα πρός τηρησιν τής τάξεως καί ασφαλείας ή έκτέλεσιν ύπηρεσίας έν γένει, βάσει
έγγράφου σημειώματος των προϊσταμένων των ή έφ’ όσον φέρουσι τά διακριτικά σημεία έκτελέσεως ύπηρεσίας.
δ) Δημόσιοι ύπάλληλοι έν γένει, είς οδς έχει άνατεθή ή έκτέλεσις ειδικής ύπηρεσίας, μή
δυναμένης ώς έκ τής φύσεώς της νά έκτελήται, εί μή μόνον κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργείας τού θεάματος.
Διά κοινών άποφάσεων τοϋ αρμοδίου 'Υπουργού καί τοϋ 'Υπουργοΰ των Οικονομικών όρίζονται αί είδικαί ύπηρεσίαι, δι’ ας παρέχεται κατά τήν παρούσαν διάταξιν δικαίωμα έλευθέρας
εισόδου, ώς καί τά πρόσωπα είς ά ανατίθεται ή έκτέλεσις τούτων.
Β'. ’Ατελούς εισόδου.
α) Τά άσκοΰντα ένεργώς τό δημοσιογραφικόν έπάγγελμα τακτικά μέλη τής Ένώσεως Συν
τακτών ημερησίων έφημερίδων διά τά θεάματα τής πόλεως, έν ή έκδίδεται ή έφημερίς, ώς καί τά
τακτικά μέλη τής Ένώσεως Συντακτών ’Αθηναϊκού Τύπου, καθώς καί οί άνταποκριταί τού ξένου
τύπου, τής ιδιότητάς των πιστοποιουμένης παρά τής άρμοδίας ύπηρεσίας Τύπου.
β) Οί ίδιοκτήται τών ήμερησίως έκδιδομένων έφημερίδων, ούχί πλείονες τών δύο δι’ έκάστην
έφημερίδα, ώς καί οί ίδιοκτήται τών έπί έν τουλάχιστον συνεχές έξάμηνον τακτικώς έκδιδομένων
μηνιαίως ή κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα φιλολογικών ή καλλιτεχνικών περιοδικών, ούχί
πλείονες τού ένός’δι’ έκαστον τών περιοδικών τούτων.
γ) Μέχρι είκοσι φωτορεπόρτερ διά τά δημόσια θεάματα περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί μέχρι πέντε διά τήν Θεσσαλονίκην, ύποδεικνυόμενοι ύπό τών οικείων Ενώσεων καθ’
έκαστον έτος.
δ) Οί έν ένεργεία ήθοποιοί οί κεκτημένοι άδειαν άσκήσεως έπαγγέλματος ήθοποιοΰ, οί συντα
ξιούχοι τοιοΰτοι οί έγγεγραμμένοι είς τό 'Γαμεΐον Συντάξεων ’Ηθοποιών καί οί έν ένεργεία σπουδασταί τής τελευταίας τάξεως τών άνεγνωρισμένων δραματικών καί μελλοδραματικών σχολών, μόνον
διά τά θέατρα.
ε) Πέντε έκ τών άνεγνωρισμένων σκηνοθετών, πέντε έκ τών άνεγνωρισμένων σκηνογράφων
καί έπί πλέον άνά είς σκηνοθέτης καί σκηνογράφος δι’ έκαστον θέατρον, ύποδεικνυόμενοι πάντες
ύπό τής Διευθύνσεως Γραμμάτων καί Θεάτρου τού Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας.
στ) Οί θεατρικοί συγγραφείς, οί μουσουργοί θεατρικών μουσικών έργων καί οί θεατρικοί μου
σικοί κριτικοί, τής ίδιότητος αύτών βεβαιουμένης διά δελτίου ταυτότητος τού οικείου Σωματείου,
θεωρουμένου ύπό τής Διευθύνσεως Γραμμάτων καί Θεάτρου καί 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας,
ζ) Οί Γενικοί Διευθυνταί τών Κρατικών σκηνών.
η ) ' Ο Γενικός Διευθυντής τής Κρατικής ’Ορχήστρας καί οί καλλιτεχνικοί Διευθυνταί τού
Ωδείου ’Αθηνών, τού ’Εθνικού ’Ωδείου, τού Ελληνικού ’Ωδείου, τής ’Αθηναϊκής μανδολινάτας καί
τού Κρατικού ’Ωδείου Θεσσαλονίκης, μόνον διά τάς συναυλίας καί ρεσιτάλ,
θ) Οί τυφλοί τής σχολής τυφλών μόνον διά τάς συναυλίας καί ρεσιτάλ,
ι) Οί ’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί όπλϊται άνάπηροι πολέμου, οί έχοντες άναπηρίαν
35 % καί άνω, ώς καί αί έν στολή θεραπαινίδες συνοδοί τών έκ τούτων βαρείας αναπηρίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Ν. Δ. 2458/1953 Π Ε Ρ Ι ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Τό Ν.Δ. περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως του Κ.Δ. 971/1931 «περί
οργανισμού τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας πόλεων» καί ρυθμίσεως τής θέσεως των
υπεραρίθμων αστυνομικών υπαλλήλων, τοΰ οποίου τό κείμενον κατεχωρήθη εις
τό 4ον τεύχος (σελ. 181-190) τοΰ περιοδικού μας, έδημοσιεύθη εις τό ύπ’ άριθμ.
184 άπό 23/7/1953 ψύλλον τής Έψημερίδος τής Κυβερνήσεως (τεύχος Α '). Τό
Ν.Δ. έλαβεν άριθμόν 2458. Αί έν αύτώ προθεσμίαι συγκροτήσεως των συμβου
λίων, κρίσεως κ.λ.π. άρχονται άπό τής ημέρας τής δημοσιεύσεώς του εις την Ε φ η 
μερίδα τής Κυβερνήσεως.
*
* *
ΜΕΤΑΒΟΛ ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ά πελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ώς κριθείς δίς στάσιμος ύπό τοΰ Άστυν.
Συμβουλίου ό ύπαστυνόμος Β' Γούναρης Γ.
Άπελύθη επίσης διά λόγους πειθαρχίας ό μαθ. άστυφύλαξ Σαμαράς Ά θ .
Άπεβίωσεν ό άρχιφύλαξ Μανετάκης I.
Παρητήθησαν τοΰ Ά στυν. Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος Γιρβαλάκης Γ.,
ό 'Υπαρχ. Πουλημένος Χρύσ. καί οί άστυνομικοί Κανελλόπουλος Ν., Πετρουλάκης I.,
Σκούρας Σωκ., Καζάνας Βλ., Κολοβός Ά ν τ., Σταθουλόπουλος Ά ναστ. καί Σεβίλλιας Δ.
*
* *
ΑΜΟΙΒΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.
Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν άμοιβα
τούς κάτωθι άστυν. υπαλλήλους :
α ') "Επαινος καί υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα Χατζηβασιλείου Γ., διότι
κατά νυκτερινήν ένέδραν ένεργήσας μετά ψυχραιμίας ταχύτητος καί άποφασιστικότητος επέτυχε την έπ’αύτοφόρω σύλληψιν έπικινδύνων κλεπτών, β ') έπαινος εις τούς
ΰπαστυνόμους Β '. Γαννακόπουλον Ε. καί Πιπερόπουλον Ν. καί εις άστυφύλακας
Τσαγκαράκην Έ μ . Λάζαρην Β., Άγγελόπουλον Γ., Παντηλιέρην Παν. καί Μπρούμαν. Ή λ ., διότι έπιληφθέντες τής άνωτέρω ύποθέσεως έπέτυχον πλήρη διελεύκανσιν
τών διαπραχθέντων κλοπών, ένεργήσαντες μετά μεθοδικότητος καί ζήλου.
II.
'Υπό τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ τοΰ Ά στυν. Σώματος άπενεμήθη έπαινος εις το
άστυφύλακας Ζεμπερλίγκον Γ. καί Παγουλάτον Νικ., διότι τήν 26-5-53 καί ώραν
3.30' ό μέν πρώτος υπηρεσία τυγχάνων καί ειδοποιηθείς παρά τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ
Ξενοδοχείου «Μυκήναι» οδός Σατωβριάνδου 41, έτέθη άμέσως εις άπηνή καταδίωξιν
κλέπτου είσελθόντος έν τώ Ξενοδοχείω καί ειτα έπιχειρήσαντος νά έξέλθη τούτου,
ό δέ δεύτερος προστρέξας καί συνδραμών τον πρώτον εις τά καθήκοντά του, επέτυχε
τήν σύλληψιν καί τήν προσαγωγήν τοΰ κλέπτου είς τ ; Τμήμα.

*
* *

ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
I. Κατόπιν διαταγής ’Αρχηγείου Ά στυν. ΙΙόλεων τα μαθήματα τής Άστυν.
Σχολής 'ΐπαστυνόμω ν Β '. τάξεως διεκόπησαν από 20-7-53 μέχρι 23-8-53, λόγφ
τοϋ Θέρους.
II. Περατώσαντες την έκπαίδευσίν των ώρκίσθησαν την 19-7-53, 56 νέοι άστυφύλακες τοποθετηθέντες ώς άκολούθως :
α ') Εις Ά στυν. Δ/νσιν ’Αθηνών οί : Βούζας Σ ., Χριστοφής Ν., Λαμπράκης Κ.,
Λυγδής Π., Σπανέας Π ., Δριτσάκος Κ., Δημακάκος Θ., Ξεπαπαδέας Π ., Κόκκαλης Π ., Περιβέλας Κ., Πρώβολος Γ., Ντζαφέρης Γ., Μαυρωνας Γ., Έλμέζογλου X.,
Παυλόπουλος Σ ., Μπίμπας X., Θεοδοσίου Σ ., Κοσμινάς I., Σταθάκης Δ., Κουλίζος
Ν., Λεβεντόπουλος Ά νδρ., Βελισσαρίου Λ ., Καραμίχας Α., Κουκούλας Κ., Δομπρογιάννης Π ., Κουμεντάκος Ν., Καλτσας Ε., Ρουμάνας X., Τσάκαλης. Σ ., Καββαδίας Σ ., Τσελουδρές Σ ., Παμίσης Α., Πετρόπουλος Η., Κάλλιας Κ. Κόκκινης Π .,
Νινιός Η., Σαβουλίδης Γ., Νικολαράκος Γ., Μπατσινέλας Κ., Βασιλόπουλος X.
καί Άντωνόπουλος Α.
β ') Σΐς τήν Άστυν. Δ/νσιν Κέρκυρας οί : Τσάκωνας X., Τυράκης Ν., Νούσιας Ν., Συλαϊδής Μ., Νταής X., Σαπλαούρας Α., Μπούρας Δ., Φατοΰρος Φ., Θεο
χάρης X., Μανωλόπουλος Γ., Κούτρας Δ., Κανελλόπουλος Π., Τσάλιας X., Δημητρόπουλος., I. καί Κόκικος Ν.
III. Είσήλθον είς τήν Άστυν. Σχολήν προς έκπαίδευσίν 60 δόκιμοι αστυ
φύλακες.
*
* *
ΟΜΙΛΟΙ «ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ»
Τήν 28 ’Ιουνίου, είς τήν επί τής όδοΰ Κολοκοτρώνη αίθουσαν τοϋ Μορφωτικού
Κέντρου τοϋ «'Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών», ή πρόεδρος Κα Άλεξανδρή,
άπένειμεν πτυχία είς 22 μαθήτριας τής Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής τοϋ 'Ομίλου,
επί παρουσία πολλών άνωτέρων καί κατωτέρων αστυνομικών υπαλλήλων ώς καί τών
γονέων τών μαθητριών.
*
* *
ΑΘ Λ Η ΤΙΚ Η Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ Ε ΙΣ Τ Η Ν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Τήν 15-7-53 έν τώ Γυμναστηρίω τοϋ Έθνικοΰ Γ .Σ ., ελαβον χώραν οί
εσωτερικοί άγώνες στίβου, τοϋ Αστυνομικού Σώματος διά τον καταρτισμόν τής
άντιπροσωπευτικής όμάδος στίβου τοϋ Σώματος, ήτις τήν 26-8-53, θά μετάσχη
τών Ε ' Πανελληνίων άθλητικών άγώνων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τελεσθησομένων
είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, ένώπιον τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως, Ά νωτάτων άξιωματικών καί λοιπών επισήμων.
Τήν ιδίαν ήμέραν ελαβον χώραν φιλικοί πυγμαχικοί άγώνες μεταξύ Αστυνο
μίας Έθνικοϋ Αθηνών καί Πειραϊκοΰ Συνδέσμου, είς τό B ing τοϋ Πειραϊκοΰ Συν
δέσμου, καθ’ ους έξήλθον νικηταί οί αστυφύλακες Μιχαλόπουλος Παναγιώτης καί
Παπαλεξανδράτος Αναστάσιος.
Τήν 18-7-53 έπραγματοποιήθη φιλικός αγών Καλαθοσφαίρας (B asket—B all)
μεταξύ τών ομάδων Αστυνομίας Πόλεων καί S porting Αθηνών, είς τό έν Ν. Φι
λαδέλφεια Γήπεδον άθλοπαιδειών τοϋ ’Ιωνικού Γ. Συλλόγου, καθ’ δν, νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς Αστυνομίας.

