ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

-ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α ! :

ΕΤΟΣ A'.

ΣΧΟΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΝΕΪΓΥ

Έτησία δραχ. 72.000.—
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ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ,

'Εξάμηνο? δρσχ. 36.000.— Τιμή Ttvyov? δραχ. 3.000
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To Κράτος τον Ισραήλ, κράτος πανάοχαιον ότίως ή Ε Λ Λ Α Σ , με πολιτισμόν καί σοφίαν αιώ
νων, πού βαδίζουν παράλληλα πρός τον ' Ε/Ιηνικόν πολιτισμόν,, άνεγνώρισε εύγνωμόνευς είς την
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Ν Π Ο Α Ε Ω Ν καί μόνον, την θαρραλέαν καί Ανθρωπιστικήν συμπεριφοράν τ<3ν
αξιωματικών καί ανδρών της κατά τούς απαίσιους διωγμούς τών ’Ισραηλιτιύν ύπο των Χιτλερι
κών. Ή επιγραφή είς τό δίπλωμα τό όποιον άπενεμήθη την 18-5-1953 είς τόν ’Α ρχηγόν τής Α 
στυνομίας Πόλεων κ. Ά γ . Έ β ερ τ ίχ ε ι ώς Ακολούθως :
«ΤΟ ΣΩΜ Α Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η 30ή ΕΠΕΤΕΙξ} ΙΔ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ
Τ Ο Υ Ε Ν Ε Γ ΡΑ Φ Η Ε ΙΣ Τ Η Ν ΤΕΡΑΝ Β ΙΒ Λ Ο Ν Π Ρ Ω ΤΟ Β Ο Υ Λ ΙΑ ΤΩ Ν ΙΣ Ρ Α Η Λ ΙΤ Ω Ν
Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ε ΙΣ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ ΙΝ Τ Η Σ Θ Α Ρ Ρ Α Λ Ε Α Σ Κ Α Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ
Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α Σ ΤΩΝ Α Ξ ΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν Κ Α Ι Α Ν Δ Ρ Ω Ν Α Υ Τ Η Σ Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι
ΙΣ Ρ Α Η Λ ΙΤ Ω Ν Κ Α Τ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Ν ΤΩ Ν Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ω Ν ΔΙΩ ΓΜ Ω Ν ».
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ΤΩ Ν

ΙΣΤΟ ΡΙΚ Α Τ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟ Υ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Σ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ν
,

Ύπο Γ . ΑΣΠ ΡΕΑ +■

Γ
1. —Ή χωροφυλακή ώς αστυνομικόν Σώ μα,—Προσ.τάθειαι όργανώσεως αυτής κ α ί
ομοιομόρφου έμ φανίσεως.—Τό επεισάόιον τοϋ ”Α γγλου πρεσβευτοΰ Νίκολσον.
2. —Διοικητική (πολιτική) αστυνομία τής πρώτενονσης.—Ό Φόν Κολοκοτρώνης.—
Κατάργψτις αυτής.
3. —Κριτική τής ίπιχρατονσης κατά την εποχήν εκείνην καταστάσεως από άπόψεως
ασφαλείας,
.

Ί . Κατά τήν πρώτην κοινοβουλευτικήν του πρωθυπουργίαν ό Τρικούπης ένίσχυσε θετικώς τήν αστυνομίαν διά δυνάμεως όσον ήτο δυνατόν ίπιλέκτου χωρο
φυλακής, άποβλέπων δέ εις τήν μόρφωσιν οπωσδήποτε αστυνομίας διά τήν
πρωτεύουσαν, έθεσε προσόντα διά τούς ύπαστυνόμους καί άπαραιτήτως γραφήν καί.
άνάγνωσιν διά τούς κλητήρας.
’Αλλ’ αί έπαγγελίαι τής κυβερνήσεως διά τον μόρφωσιν ειδικού αστυνομικοί?
σώματος προσέκοψάν επί τοϋ οικονομικού ζητήματος καί ό Τρικούπης έστρεψε
τήν προσοχήν του είς τήν χωροφυλακήν, άποβλέπων όχι εις τήν μόρφωσιν. σώμα-·
τος διά τήν φύλαξιν τής ύπαίθρορ άλλά καί κατάλληλον διά τήν άστυνομίαν τ ή ς
πρωτευούσης.
*
·
Αί πρώται όργανωτικαί προσπάθειαι διά τήν μόρφωσιν άστυνομικοϋ σώματος
τής πρωτεμούσης έγένοντο κατά τό 1865, οπότε μετά τήν" παγίωσιν τοϋ πολιτεύ
ματος διά τή ν πρώτων έπί Γεωργίου Α' εκλογών έπύευσαν καί ασθενείς ριπαί.
οργανωτικού άνέμου είς τήν χώραν. Τό περίεργον εινε ότι ή όργάνωσις ήρξατο·
άπό τάς κεφαλάς των κλητήρων. 'Υπεχρεώθησοιν όλοι νά φορούν ομοιόμορφον πηλήκισν/Έ πειδή δέ τά 7Γηλγικια τότε ήσαν τής μόδας μικρά, στενά καί χαμηλά, κατά
τό γαλλικόν σύστημα, οί δέ κλητήρες έτρεφον τότε, όπως καί όλοι οί γενναίοι τή ς
εποχής, μακράν κόμην μέχρι των ώτων καί τοϋ αύχένος καί μύστακας τεραστίους
τούς οποίους ένίσχυον είς τά πλάγια, διά τό άγριώτερον, έπιτηδείως άπό τά γένεια
των, τό θέαμα των πηληκοφορούντων κλητήρων άπέβαινε φαιδρότατον. Αί κεφαλαί.
των ήσαν ώς είδος γλάστραι άφθονου βλαστήσεως μέ τά πηλήκια είς τήν κορυφήν ώ ς
παράδοξον σκιερόν άνθος. Αί παράδοξοι έκεϊναι πηληκοφοροϋσαι κεφαλαί άφηνον
καί ιδιόρρυθμα άρώματα σηπομένου λίπους, διότι κατά τήν συνήθειαν τής τάξεως,
έξ ής οί δήμαρχοι ήντλουν τά στελέχη τοϋ άστυνομικοϋ σώματος, ή κόμη, οί μύστακες καί τό γένειον ήλείφοντο μέ» πολτόν άπό τούς μυελούς των οστών τών μηρών
τών σφαγίων, έπίστευον δέ οί κρεοπώλαι, τών οποίων ή δυσοσμία ήτο άφόρητος
καί οΐτινες ήσαν έφευρέται τοϋ καλλυντικοϋ εκείνου, ότι τό λίπος τών μυελών έτρεφε
τήν τριχοφυΐαν καί τήν καθίστα πλουσιωτέραν. Οί μεγάλοι μύστακες, τά πολλά
μακρυά καί πυκνά μαλλιά καί τά φρυγανώδη γένεια, δυσώδη άπαντα καί λιπαρώτατα, ήσαν άποδείξεις παλληκαριας. "Ανθρωπος ξυρισμένος προύκάλει φαιδρότητα καί χλεύην καί έπέσυρε τήν καταισχύνην. Συνήθης άπειλή έξευτελισμοΰ ήτο·
ή άπευθυνομένη κατά τοϋ μουστακιού τοϋ εχθρού «θά τοϋ κόψω τό μουστάκι» καί.
όρκος τιμής συνηθέστατος έγένετο έπί τής άκεραιότητος τοϋ άρειμανίου μύστακος.
Μόλις μετά πενταετίαν έγένετο άποδεκτή καί ή ομοιόμορφος έμφάνισις τώ ν
κλητήρων δι’ ειδικών στολών κυανοΰ χρώματος μετά κομβίων άπό μπρούντζον,,
κατ’ άντίθεσιν τών λευκών κομβίων τής χωροφυλακής.
ι
*
I
* *
’Αλλ’ οδτε τό πηλήκιον ούτε ή στολή μετέβαλε τά ς έξεις καί τά ήθη τής αστυ
νομίας τής πρωτευούσης, έφ’ όσον ούδεμία έλαμβάνετο, οργιχνωτική μέριμνα διά.
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τής μορφώσεως των στελεχών. Οί άνθρωποι έμεναν οί ίδιοι καί οί κλητήρες προσελαμβάνοντο άπό την αυτήν ζύμην των άέργων καί άπό την αυτήν τάξιν των «παλληκαράδων». ’Αλλά καί οί αστυνόμοι καί οί ύπαστυνόμοι, πλήν τοϋ διεύθυντοϋ,
ήσαν των αυτών έξεων καί άντιλήψεων, διότι καί αύτοι προσελαμβάνοντο έκ της
ιδίας στάθμης. Συνέπινον, συνευωχοϋντο, συνεδίωκον καί συναγελάζόντο μετά τών
οργάνων των. ΤΗσαν τύραννοι τών ίερειών της ’Αφροδίτης, αίτινες δεν διέφερον.
άπό της μεσαιωνικές σκλάβες τών πειρατών καί τών κουρσάρων, καί άνεδεικνύοντο
προστάται τών καταγωγίων καί χαρτοπαιγνίων καί παντός ύποπτου κέντρου, προ-'
στάται επίσης πάάης παρανομίας τών φίλων τοϋ κόμματος καί άδικοι έχθροί παντός
κομματικού αντιπάλου. "Ο,τι τούς συνεκράτει άπό τήν αύθαίρετον βίαν ήτο τό άντίπαλον δέος καί ή πεποίθησις ότι θά άντεμετώπιζον τήν κουμπούραν ή τήν μάχαιραν
τών άδικουμένων πολιτών, οίτινες κατά κανόνα ώπλοφόρουν άπό τοϋ νεαρωτέρου
μέχρι τοϋ πρεσβυτέρου.
Πρός τάς πεπλανημένας καί εντελώς άψυχολογήτους καί ματαίας τάσεις μορ
φώσεως άστυνομικοΰ σώματος συνεχρονίσθη καί ή έγκατάστασις της διευθύνσεως
της άστυνομίας είς ευπρόσωπον_οίκημα. Μετεφέρθη τουτέστιν ή διεύθυνσις άπό
τοϋ Δημοπρατηρίου καί της πλατείας τοϋ ’Αναβρυτηρίου της παλαιάς οικίας Κρασσά
εις τήν επί της μεσημβρινής πλατείας τοϋ κήπου τοϋ Κλαυθμώνος καί διαγωνίως
τοϋ υπουργείου τών Ναυτικών οικίαν Άφθονίδου, ήτις έχρησίμευε καί ώς πρώτον
άνάκτορον τοϋ "Οθωνος τό 1835.
Ά λ λ ’ ό νέος οργανισμός δεν προέβλεπεν οΰτε περί μορφώσεως στελεχών,
οΰτε περί μονιμότητος άστυνομικών, ούτε περί προσόντων αύτών, οΰτε περί συστηματοποιήσεως ειδικών τινων τμημάτων καταδιώξεως καί μυστικής υπηρεσίας.
Περιείχε άερολογίας ήθικών παραγγελμάτων καί υποχρεώσεων καί καθηκόντων,
αίτινες άπηυθύνοντο πρός άνθρώπους τών οποίων τό πολύ-πολύ ήδύναντο νά προσελκύσουν ειρωνικόν μειδίαμα.
'Η καταδίωξις τών.κακοποιών στοιχείων άνετίθετο συνήθως εις τούς σκληροτέρους καί άγριωτέρους κλητήρας, οίτινες'' άπετέλουν τρόπον' τινά τό άσύντακτον
καί άπείθαρχον τμήμα τής καταδιώξεως καί τών όπόίων ή κυριωτέρα δύναμις δέν
ήτο ούτε ή διανόησις ούτε ή πείρα καί ή τέχνη τοϋ έπαγγέλματος, άλλ’ ή άγριότης
καί ό τρόμος δν ένέπνεον, διά τοΰτο δέ καί αί άστυνομικαί μέθοδοι παρέμειναν είς
αυτούς ό βούρδουλας, τά ζεστά αύγά καί οί σαρδέλλες.
*
-—:
* *
Έ κ τών τριών τούτων μεθόδων,.ή πρώτη δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τό επί
σημον σήμα τοϋ άστυνομικοΰ σώματος τής πρωτευούσης.καί θά είχε τήν θέσιν του
είς τήν σφραγίδα τής διευθύνσεως καί είς αύτό άκόμη τό πηλήκιον τών όργάνων
τοϋ σώματος ώ ' είδος φλωρεντινού κρίνου. ’Από τοϋ διευθυντοΰ μέχρι τοϋ κατω
τέρου άστυνομικοΰ όλοι έφερον άπό ένα Βούρδουλαν είς τό χέρι διαφόρου μήκους
μετά λαβής χρυσοπλέκτου άναλόγως τοϋ βαθμοΰ, ή δέ εύγλωττοτέρα καί πειστι-.
κωτέρα άνάκρισις διεξήγετο διά τοϋ βούρδουλα. Τά αύγά καί οί σαρδέλλες άπετέ
λουν είδη βασάνων πρός άπόσπασιν ομολογίας ή μαρτυρίας. Τ ά αύγά έτίθεντο θερ
μότατα άπό ξέον ύδωρ ύπό τήν μασχάλην τοϋ ύποδίκου, δστις ήναγκάζετο διά τοϋ
βούρδουλα νά τά δεχθή καί νά τά κράτηση. 'Η έξ αύτών παραγομένη θερμότης
έφερεν είς άπόγνωσιν τόν τιθέμενον ύπό τήν δοκιμασίαν καί τόν ήνάγκμζε τα όμολογήσή.
.
,
· «.
·’
Διά τών σαρδελλών οί κακοποιοί έτίθεντο ύπό τό μαρτύριον τοϋ Ταντάλου.
Έδίδοντο είς αύτούς ώς μοναδική τροφή σαρδέλλες τοϋ βαρελιού, ύπό τήν άφόρητον δέ δίψαν ύφ’ ής κατελαμβάνοντο, ύπεδεικνύοντο είς αυτούς ποτήρια δροσερού
νερού. Ή δοκιμασία άπέβαινε μαρτυρική καί ή ομολογία \άπεσπάτο.
’ Αλλά δέν έπασχον μόνον οί ένοχοι ή οί ύποπτου παρελθόντος ύπό τάίς άλγει-
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νάς αύτάς δοκιμασίας, Ιπασχον καί άθώοι, διότι ή άστυνομία ή το κομματική άφ’
ένός καί οί πολΐται δυσχείριστοι, δυσπειθάρχητοι καί ευέξαπτοι. Έπιστολίζοντο
καί έμαχαιρώνοντο δι’ άσημάντους άφορμάς καί συχνότατα αί οδοί καί τα καταστή
ματα, ιδίως οί ταβέρνες καί τά καφενεία, μετεβάλλοντο εις πεδία μάχης.
Κατά τάς έκλογάς, είτε δημοτικάς είτε βουλευτικάς, αί Άθήναι μετεβάλλοντο
είς στρατόπεδον οπλοφόρων. Τό «φιλότιμο» καί τό συμφέρον συνυφαίνοντο κατά
τρόπον λίαν εΰφλεκτον. Κατά τήν ημέραν -ίων εκλογών καί τήν παραμονήν κανείς
δέν έγνώριζεν άν θά έπιζήση τοϋ σπαραγμού της έκτελέσεως τοϋ «ΰψηλοτέρου δι
καιώματος της έλευθέρας συνειδήσεως τοϋ πολίτου». 'Η άστυνομία ώργίαζεν είς
φατριασμόν' καί ό ανεξάρτητος πολίτης, έάν υπήρχε τότε τοιοϋτος, προσέβλεπε
πρός τά άστυνομικά όργανα καί προς αυτόν τον στρατόν μετά περιφρονήσεως καί
φιλυποψίας. Είς τάς έκλογάς τοϋ 1872 έφονεύθησαν καί έτραυμι.. ίσθησαν τριά
κοντα άνθρωποι καί ή πρωτεύουσα έτρομοκρατήθη, ούδεμία δέ έκλογή παρήλθεν
άνευ φόνων καί τραυματισμών χωρίς ή άστυνομία άλλ’ ούτε κα! αύτός ό στρατός
νά δύνανται νά έπιβάλλουν τήν τάξιν. Τό κακόν έν τη περιπτώσει ταύτη ώφείλετο
είς τάς αύθαιρέτους τάσεις τών κομμάτων, διότι καμμία κυβέρνησις δέν ένήργει
έντιμους έκλογάς. Οί έν τη αρχή ένήσκουν βίαν καί αυθαιρεσίαν καί άντεμετώπιζον
τάς αύτάς δυνάμεις έκ μέρους τοϋ λαοϋ. .
Απρόσιτον τμήμα τής παλαιάς πρωτευούσης διά τήν άστυνομίαν ήτο ή συνοι
κία τοϋ «Ψυρρή»· "
Ή έπωνυμία τής συνοικίας ταύτης δέν έχει έκδοχάς. "Οπως «μαύρος» παρά
τώ λαώ σημαίνει όχι μόνον τον μελαψόν αλλά καί τον πτωχόν, τον ορφανόν καί έν
γένει τον κακομοίρην, οότω καί «ψυρρής» σημαίνει τον πάμπτώχον αλλά καί τον
κατάφορτον ακαθαρσίας καί φθειρών. *Η ορθογραφία τής λέξεως δέν έπέχει σημα
σίαν διότι ύπέστη τήν συνήθη κακοποίησιν τοϋ λογιωτατισμοϋ. Ή συνοικία αύτη,
σωρός ερειπίων, έσχηματίσθη μετά τό 1835 άπό έπήλυδας συρρέοντας είς τάς ’Α 
θήνας ένδεεϊς, άστέγους καί πεινασμένους, είτε δέ διά λόγους τραγικής πενίας, είτε
διά τήν ύπερφόρτωσιν τών ειδικών ζωυφίων, έξ ών έπασχε δεινώς έπί πολλάς δεκαε'τηρίδας ή πρωτεύουσα, έλαβε τό μέρος την προσωνυμίαν.
Έ ν τη έξελίξει τής πρωτευούσης συνέβη καί άλλαι συνοικίαι αυτής νά λάβουν
κακοήχους ή άηδεΐς έπωνυμίας, όπως ή «Κασίδα», ή τό «...,λίθαρο», άλλά καίτοι
αί έπωνυμίαι αύται έπέμειναν παρά τώ λαώ έπί τριάντα καί σαράντα έτη, καί διετυποΰντο είς έπίσημα κυβερνητικά έγγραφα καί συμβόλαια καί είς τάς έφημερίδας,
έξηλείφθησαν είς τήν σύγχρονον γενεάν καί μόνον τοϋ «Ψυρρή» παρέμεινεν αμετά
βλητος.
Μεγάλη μερίς τών κατοίκων τής συνοικίας ταύτης ύπήρξεν έπί ίκανάς δεκαε
τηρίδας άσύδοτος απέναντι τών νόμων καί ή συνοικία άπρόσιτός είς την άστυνομίαν.
ΤΗσαν οί ίδιοι κάτοικοι οίτινες εϊχον κυνηγήσει μέχρι τών θυρών τής γαλλικής πρε
σβείας τον άτυχήσαντα έν τή πάλη Γάλλον παλαιστήν Γασκόν, διώκοντες αυτόν
δΓ όλων τών άκαθαρσιών τής άγορας, καί είχον δημιουργήση τά Πατσιφικά καί είς
δεδομένας περιστάσεις είχον άπειλήσει τήν... ’Αγγλίαν, διά τοϋ άκαίρου δέ ήρωϊσμοϋ των έπέβαλον είς τήν μοναδικήν μικράν πλατείαν τής συνοικίας των τήν πα
ράδοξον ονομασίαν «Πλατεία τών ήρφων». Ή άστυνομία δέν ήδύνατο νά είσχωρήση
είς τήν συνοικίαν ή ώς φίλη καί κατά πραγματικότητα υποχείριος τών γενναίων κα
τοίκων της, ούδείς δέ οΰτε ξένος ούτε έντόπιος ήδύνατο νά διέλθη τών οδών της
άκινδύνως. Έδέησε νά παρέλθουν ίκαναί δεκαετηρίδες, νά έγκατασταθή στρατιω
τική άστυνομία καί νά εύρεθή στρατιωτικός ψύχραιμος καί άπτόητος όπως ό Δημ.
Μπαΐρακτάρης, οστις έπιστρατεύσας έπίλεκτον κουστωδίαν εύζώνων, έκτύπησε
κατακέφαλα τήν άθλιότητα αυτήν, ήλωσε διά τοϋ μαστιγίου τά άντρα καί καταγώ
για τοϋ «Ψυρρή» καί έξήλειψεν άπό τήν πρωτεύουσαν τήν πληγήν τών άέργων τρο
μοκρατών ταπεινώσας αύτούς διά τών πλέον φαιδρών έξευτελισμών..
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Διά των οργανωτικών νόμων της πρώτης κοινοβουλευτικής πρωθυπουργίας
τοϋ X. Τρικούπη ένισχύθη μεγάλως ή χωροφυλακή καί εις τα κατώτερα καί είς
τα ανώτερα αύτής στελέχη. Ώ ς έκ της τάσεως των συγχρόνων κοινωνικών άντιλήψεων, της άπομακρύνσεως τουτέστιν άπό τών πρακτικών έπαγγελμάτων, είχε
δημιουργηθή μέγας αριθμός άεργων έπιστημόνων καί τελειοδιδάκτων τοϋ έθνικοϋ
πανεπιστημίου. Διά τοϋ νέου περί χωροφυλακής νόμου ήνοιξε μία θύρα άρτου καί
βαθμοφόρου μέλλοντος. Οί δικηγόροι ήδύναντο νά καταταχθοΰν είς την χωροφυλα
κήν μέ τον βαθμόν τοϋ ενωμοτάρχου, οί δέ τελειόφοιτοι της νομικής με τον τοϋ υπε
νωμοτάρχου. Παλαιότεροι άξιωματικοί τής χωροφυλακής άπεστρατεύθησαν καί
έγένετο είς τά άνώτερα αυτής.στελέχη μετάγγισις νέου «αίματος» διά τής μεταθέσεως άνωτέρου βαθμοϋ άξιωματικών έκ τών άλλων σωμάτων, προερχομένων έκ
τών σχολών, είς ούς άνετέθησαν άνώτεραι διοικήσεις.
Ά λλ’ αί μακροχρόνιοι έξεις τοϋ σώματος τούτου δεν ήτο δυνατόν νά μεταβληθώσιν ούτε ταχέως ούτε εύχερώς. Τό τμήμα τής χωροφυλακής δπερ διετέθη διά
τήν ένίσχυσιν τής άστυνομίας τής πρωτευούσης, παρά τήν έπιλογήν, μετέφερεν είς
’Αθήνας τάς συνήθειας τής υπαίθρου. Οι χωροφύλακες έντεταλμένοι τήν τήρησιν
τής τάξεως κατά μίαν 25 Μαρτίου έπέπεσαν άγριώτατα κατά τοϋ λαοΰ είς τήν πλα
τείαν τοϋ Συντάγματος, ένεκεν άσημάντου άφορμής, καί έδειραν καί έτραυμάτισαν
μέγα πλήθος θεατών καί παίδων καί γυναικών. 'Η «Άκρόπολις» ήγειρε μέγαν
άγώνα κατά τής χωροφυλακής, καί ύπό τήν προκληθεΐσαν γενικήν άγανάκτησιν,
τό σώμα τοϋτο περιωρίσθη έντός τής.πρωτευούσης μόνον είς τήν καταδίωξιν κακο
ποιών. ώς έν είδος τμήματος κάταδιώξεως συνεργαζομένου μετά τής άστυνομίας.
’Αλλά δεινόν κτύπημα κατά τής χωροφυλακής έπέφερε τό έπεισόδιον τοϋ πρεσβευτοϋ τής Α γγλίας Νίκολσον. τοϋ οποίου ήρως έγένετο ό ένωμοτάρχης Καλποΰζος,
όστις φρουρών τό νεόφυτον άλσύλλιον τοϋ Λυκαβηττού έπετέθη καί έβιοπράγησε
σκληρώς κατά τοϋ Ά γγλου πρεσβευτοΰ, άγνοοϋντος τήν άπαγορευτικήν διάταξιν
τής διόδου διά τού μικρού πευκώνος.
. '
Ό πρεσβευτής συνωδεύετο ύπό τής συζύγου του τήν οποίαν δεν έσεβάσθη ό βούρ
δουλας τοϋ ενωμοτάρχου. Τό κράτος ήναγκάσθη νά παράσχη ταπεινωτικήν ίκανοποίησιν δι’ ολοκλήρου τοϋ έν τή πρωτευούση σώματος τής χωροφυλακής ένώπιον
τοϋ προξένου τής Α γγλία ς έν αύτή τή πλατεία τοϋ Συντάγματος.
Χαρακτηριστικόν τών έξεων τοϋ σώματος τούτου έν τή έξελίξει του καί "τών
ροπών προς τήν βίαν, είναι δτι μέγα μέρος τών προσελθόντων είς τάς τάξεις αύτοϋ
νέων άπό τοϋ πανεπιστημίου καί τών γυμνασίων, άντί νά έπιδράση έπί τοϋ ήθους
καί τής διανοήσεως τούτου, ύπέστη τούναντίον σπουδαίως τήν έπίδρασιν τών κεκτημένων εξεων κα! συνηθειών.
,
2. Αί άστοχήσασαι προσπάθειαι συνέτειναν είς τήν άπόφασιν τής ένισχύσεως
τής άστυνομίας, οΰτω δέ έγένετο ή «διοικητική», ήτις δμως άπέμεινε κατ’ ούσίαν
πολιτική, καί κατά πραγματικότητα κομματική.
Τ 'Ο διευθυντής καί οί άστυνόμοι καί ύπαστυνόμοι ήσαν πολϊται διοριζόμενοι
άπό τό ύπουργεϊον τών Εσωτερικών κατά τά συμφέροντα καί τάς προτιμήσεις
τοϋ κόμματος, τά δέ κατώτερα δργανα ήσαν κατ’ έπιλογήν μέν άλλ’ έκ τής αυτής
ζύμης.
Αί νέαι διατάξεις ύφ’ άς έτέθησαν καί ή στολή δι’ ής περιέβλήθησαν δέν ϊσχυσαν
νά μεταβάλουν τάς έξεις τών αύτών άνθρώπων. Α λλά τό αστυνομικόν σώμα ένεφανίσθη διά τής διοικητικής οπωσδήποτε συντεταγμένον καί άπηλλαγμένον τής άμέσου έπιδράσεως τών δημάρχων καί τών δημοτικών άρχών. .
Ε ις τών ιδιορρύθμων τύπων τής πολιτικής αστυνομίας μέχρι τής καταργήσεως
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αυτής, και της αντικαταστασεως της υπο της στρα
τιωτικής ήτο ό Κολοκοτρώνης, γνωστός υπό τον τί
τλον «Φόν». Έ κ της μεγάλης οικογένειας τοϋ άγώνος
καταγόμενος, καί άτυχήσας Ιν τώ βίω του, άνέλαβε,
μετ’ άλγεινάς περιπετείας έν Ευρώπη, την διεύθυνσιν
της καταδιώξεως των κακοποιών της πρωτευούσης
καί τοϋ Πειραιώς. Ή τ ο δέ καί ό πρώτος όστις έχρησίμοποίησεν ώς άκόλουθον πιστόν σκΰλον, εις ον έδω
σε τό παράδοξον όνομα «Λουκούμης».
Τό θανάσιμον κτύπημα κατά τη
πολίτικης
άστυνομίας ώφείλετο είς τόν X. Τρικούπην, όστις
μετά τά πολιτικά συμβάντα τοϋ 1892 έπείσθη ότι ή
κατάργησις τοϋ σώματος εκείνου άπετο/.ει έργον κοι
νωφελές καί εξυγιαντικόν της πρωτευούσης.
3. Ά λ λ ’ ή ιστορική άλήθεια δέν έπιτρέπει νά άποδώση τις όλα τά σφάλματα της κακοδαιμονίας της τάξεως έν τη πρωτευούση είς την αστυνομίαν, άλλ’ έξ
ίσου καί είς τάς κακάς έξεις τών πολιτών. Ή μετ’
επιμονής προσήλωσις είς τάς έξεις καί τά ήθη ενός ήμιβαρβάρου παρελθόντος άπετέλει τήν κυρίαν άφορμήν
Ό Φόν Κολοκοτρώνης
τών ρήξεων τών πολιτών προς τήν εφαρμογήν τών
>
κρατικών αποφάσεων. 'Ό πω ς οί "Ελληνες τοϋ
1835 δέν ήτο δυνατόν νά εννοήσουν ότι ώφειλον νά πληρώνο.υν φόρους είς τό κράτος
καί έστασίασαν κατ’ αύτοϋ ενόπλως, οΰτω καί οί ’Αθηναίοι τοϋ 1860 έπίστευσαν
ότι καθυβρίζετο ή θρησκεία, των διότι δέν τους επετράπη νά κάψουν τόν ’Ιούδαν,
συνάπταντες μάχας αίματηράς είς τάς πλατείας τής πόλεως. ’Αλλά μήπως οί έπαγγελματίαι καί παντοπώλαι τής όδοΰ Σταδίου καί τών Χαυτείων, διότι μέχρι τοϋ
1904 παντοπωλεία πρωτογενούς ρυπαρότητος ύπήρχον είς τήν οδόν Σταδίου, τά
Χαυτεΐα καί κατά τήν διασταύρωσιν τής όδοϋ Αιόλου, μήπως οί εύϋπόληπτοι οδτοι
έπαγγελματίαι δέν έπίστευον έν πεποιθήσει ότι ό δρόμος ήτο προωρισμένος διά νά
δέχεται όλην τήν ρυπαρότητα καί τήν άκαθαρσίαν τών καταστημάτων των ; Μέχρι
προ ολίγων άκόμη έτών οί κεντρικοί δρόμοι κατεβρέχοντο άπό τά άκάθαρτα ύδατα
τών κουρείων, καφενείων, ξενοδοχείων καί όλων τών καταστημάτων. 'Ο Ντερμιέ
είς μίαν περιγραφήν περί τών ’Αθηνών τοϋ 1892 έκφράζει τήν έκπληξίν του διά τήν
έπικίνδυνον ολισθηρότητα τών δρόμων καί διά τήν βλοσυρότητα τών κατοίκων; ό δέ
Γάλλος άνταποκριτής Τρακέ παρευρεθείς έν Άθήναις, κατά τήν άνάστασιν τοϋ 1896
κατεπλήσσετο διά τήν έπακολουθήσασαν μάχην : «'Όλην τήν νύκτα, γράφει, έκρότουν τά όπλα. ’Εάν δέν ειχον προειδοποιηθή άπό τόν κ. Ξένον θά έπίστευα ό.τι έξερράγη φοβερά έπανάστασις. Τήν έπομένην ή μάχη έπανελήφθη μετά μεγάλης σφοδρότητος καί τήν μεσημβρίαν έκορυφώθη. Τήν νύκτα μέ έπληροφόρησαν ότι έφονεύθησαν καμμιά δεκαριά άνθρωποι πάσης τάξεως, φύλου καί ήλικίας καί ότι έτραυματίσθησαν κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαρώς τετραπλάσιοι. Ό κ. Γρηγοριάδης μέ
συνεβούλευσε νά μή έπιχειρήσωμεν έκδρομήν πριν ή παρέλθη ή έξαψις τοϋ Πάσχα».
Αί θρησκτυτικαί έορταί τής .Μεγάλης Έβδοαάδος άπέβαινον πάντοτε σκληραί,
δοκιμασίαι καί διά τούς πολίτας καί διά τήν άστυνομίαν, διότι τών άπαραιτήτων
φόνων καί τραυματισμών τοϋ Πάσχα προηγούντο οί τραυματισμοί τών έπιταφίων
κατά τήν διάρκειαν τής έκφοράς τών οποίων παντός είδους έπικίνδυνα κατασκευά
σματα διά πυρίτιδος έξεσφενδονίζοντο κατά τών άνδρών τής τιμητικής φρουράς,
τών άξιωματικών καί τών άστυνομικών. Ή μικρο'τέρα βλάβη ήτο ή καταστροφή
τών ενδυμάτων, συνηθέστατα δέ τά εγκαύματα καί αί έξορύξεις οφθαλμών. Διά τόν
«καλόν τόν χρόνον» έσακατεύοντο ή έφονεύοντο ή έτυφλοϋντο άρκεταί δεκάδες
πολιτών.
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’Απαγορευτικαί διαταγαί έξεδίδοντο αύστηρόταται, άλλ’ ούδέποτε έφηρμό-σθησαν διά τήν άνεπάρκειαν της άστυνομίας, την ταυτότητα των αντιλήψεων των
-οργάνων αυτής προς τήν άκατάβλητον έλξιν τοϋ εθίμου, και διά την ατέλειαν των
νόμων τοϋ πταίσματος καί τοϋ πλημμελήματος.
Εις τήν ήμιβάρβαρον αυτήν κατά-στασιν προσετίθεντο καί τά εγκλήματα
διά λόγους τιμής κάί διά τήν νοσηράν
ευθιξίαν προσωπικής φιλοτιμίας.
'Ένα ύποπτον βλέμμα ή μία επα
νειλημμένη δίοδος ένός μυστακοφόρου
κάτω άπό τις γρίλλιες.παραθύρου, όπι
σθεν των όποιων ή «σεμνή» παρθένος
τής συγχρόνου αιχμαλωσίας έκεντοϋσε
τής παντοΰφλες ή έπλεκε τά «κοπανέλια» της, κατέληγε συντόμως άν όχι
εις φόνον τουλάχιστον εις ξυλοκόπημα
μέχρις αίματος.
Τό μαράζωμα, ή πενία, ή μαρτυ
ρική έγκαρτέρησις, ή άεργία τής γυναικός καί τής κόρης έφρουρεϊτο άπό
τήν μάχαιραν, τήν πιστόλαν καί τήν
μαγκούραν όλου τοϋ πλήθους των συγ
γενών καί φίλων. Έ ξ άλλου ένα στρα
βοπάτημα, ένα στραβοκύτταγμα, ένα
τυχαϊον άναποδογύρισμα μιας καρέκλας,
ένα άκούσιον σκούντημα εις δημόσιον
μέρος προύκάλει άπαρεγκλίτως συμπλοκάς, τραυματισμούς, φόνους.
’Εντός μιας γενικότητας τοιούτων έξεων καί συνηθειών μία καλή άστυνομία,
όπως ή σύγχρονος άστυνομία πόλεων, ή θά κατεσπαράσσετο ή θά έφευγε δρομαίως
πριν σπαραχθή.
{
Ή όπλοφορία ήτο κάτι γενικόν καί συμφυές προς τήν ενδυμασίαν. Οί ράπται
εΐχον έφεύρη ειδικόν θυλάκιον διά τό πιστόλι καί πολϊται εύϋπόληπτοι, άπό τοϋ άεροπαγίτου καί τοϋ καθηγητοϋ τοϋ πανεπιστημίου μέχρι τών μαθητών καί τών φοιτη
τών, έφερον μεθ’ εαυτών όπλα. Ε πίσ η ς οί άξιωματικοί μαζί μέ τήν άρειμανιότητα
τοϋ υφους έσυρον καί έκρότουν τήν σπάθην των καί άφηνον νά έξέχη τό κοντάκιον τοϋ
πιστολιού άπό τό στενόν άμπέχονον. Οί παλληκαράδες καί οί κακοποιοί έφερον τά
όπλα των έπιδε ιτικώς καί τά έπεδείκνυον κατά τρόπον λίαν άπειλητικόν καί μή
άπηλλαγμένον φαιδρότητος.
’Επί τής τραπέζης αίφνης, προ τής όποιας έκάθηντο, έπήγνυον όρθίαν τήν
μάχαιράν των, δεινόν σύμβολον ύπερτάτης άποφάσεως φόνου καί σφαγής,"ένώ όλως
αΐφνιδίως καί άναιτίως έττυροβόλουν κατά τής οροφής ή τοϋ άπέναντι τοίχου. Είς
τις ταβέρνες συνέβαινον άλλαι τρομεραί φαιδρότητες. ’Έκοβον τις μπριζόλες μέ τό
έγχειρίδιόν των ή έτρωγον τά αύγά καρφώνοντας αύτά μέ τήν αιχμήν τής «κάμας»
καί τά κατεβρόχθιζον μέ τά τσούφλια τρίζοντες τούς όδόντας των καί βρυχώμενοι
ώς λέοντες τών αΐσωπείων μύθων.
’Εναντίον μιας τοιαύτης καταστάσεως ήτο άνθρωπίνως άδύνατον ν’ άντιπαλαίση
άστυνομία έάν δέν συνεκροτεϊτο άπό ζύμην τοϋ αύτοϋ φυράματος. ’Εάν αποδεχθώ μεν ότι άρχοντες καί άρχόμενοι είναι κατά κανόνα άντάξιοι άλλήλων, ουδόλως οφείλει
νά έκπλήξη ότι ή δημοτική καί πολιτική άστυνομία τής πρωτευ'ούσης δέν έπέτυχεν
h zl πεντήκοντα έτη νά άπομακρυνθή μιας συγχύσεως, άταξίας καί ήμιβαρβάρου
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καταστάσεως, διότι προσατενίζοντες μετ’ ειλικρίνειας την αλήθειαν όφείλομεν ν’
άποδεχθώμ$ν δτι κατά το αυτό χρονικόν διάστημα ήμιβάρβαρος κατάστασις συγχύσεως
καί άταξίας έκυριάρχει καί εις την πολιτικήν, την κοινωνίαν καί τον στρατόν.
ΕΖχεν ήδη ωριμάσει ή άντίληψις ότι ή πολιτική άστυνομία ώφειλε να καταργηθή, άλλ’ ούδείς εύρίσκετο τρόπος προς άντικατάστασιν αυτής. Προς τήν χωρο
φυλακήν δεν ήδραιώθη ή εμπιστοσύνη,· τούναντίον αί γενόμεναι άπόπειραι έπεισαν
ότι τό σώμα ήτο έντελώς ακατάλληλον διά τήν πρωτεύουσαν, 3όπότε ό Τρικούπης,
μετά τά συμβάντα τοΰ 1892, συνέλαβε τήν ιδέαν νά άντικαταστήση τήν πολιτικήν
διά της στρατιωτικής,'χρησιμοποιών ταυτοχρόνως καί μέγα μέρος των βαθμοφόρων
τοΰ στρατεύματος, οΐτινες ώς έκ των στρατιωτικών όρων της περιόδου εκείνης διετέλουν υπό μαρασμώδη αεργίαν.
Γ. ΥΣΠΡΕΑΣ
____

■
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Μια πολύ κακή συνήθεια είναι νά σνγχεντρώνωνται καί νά στέκωνται ομά
δες άτόμων στις γωνιές τών πεζοδρομίων έμποδίζοντας τήν κυκλοφορία των πε
ζών, πού πολλοί αναγκάζονται έτσι νά περπατούν στο κατάστρωμα τον δρόμου
κινδννενοντες από τά αυτοκίνητα.
Ο ί αστυνομικοί πρέπει νά συνιατοϋν στους πολίτας νά βαδίζουν πάντοτε δεξιά καί νά μή εμποδίζουν τήν κυκλοφορία τών διαβατών.
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Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΤΟΝ ΦΟΥΞ ΚΑΙ ΓΚΟΛΝΤ (FUCHS«GOLD)
'Υπό J. E D G A R H O O V ER , Διενθυντοϋ τού F.B.I.

Μετάφρχσις υπό Καθηγτ,τοϋ Ε. X.
(Σντέχεια έχ τον ποοηγονμένον )

Δριμύτατον ήτο το ψϋχος εκείνο τό χειμωνιάτικο βράδυ τοϋ 1935/36, όπου ό
Niles καί ό Gold έπερίμεναν εμπρός εις τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Pennsylvania
της Ν. 'Υόρκης. Αίφνιδίως άπό τό πλήθος άπεσπάσθη νεαρόν άτομον μέ έμφάνισιν
μποξέρ, τό όποιον κατηυθύνθη προς αυτούς. Στό πέρασμά του εμπρός άπό τούς δύο
άναμένοντας άνεσήκωσε προς στιγμήν τον δεξιόν του ώμον. 'Ο Niles αμέσως προσεκολλήθη εις αύτόν, έπειτα καί ό Gold.
Αύτός είναι ό P aul Sm ith είπεν ό Niles καί μετά μίαν στιγμήν έστράφη. ήκολούθησε μίαν πάροδον καί έξηφανίσθη είς ,τόν βραδυνόν συνωστισμόν τοϋ Σιδηρο
δρομικού Στάθμου. 'Ο H arry Gold εύρέθη μόνος μέ τον πρώτον του Σοβιετικόν
’Αρχηγόν Κατασκοπείας!
Μέ άκριβολογίαν καί ολίγον διακεκομμένας λέξεις ό Sm ith έφθασεν αμέσως
είς το προκείμενον : «Ένδιαφερόμεθα διά διαλυτικάς ουσίας. 'Υπάρχει μία μέθοδος
παρασκευής απολύτου αιθυλικής αλκοόλης—ό προϊστάμενος χημικός τοϋ Ε ργαστη
ρίου σας εργάζεται έπί τής μεθόδου αυτής—ούς γνο^ίζομεν. Γνωρίζετε σεις τί
ποτε τό σχετικόν ;
«Μόνον ολίγα—όχι πολλά».
Διετήρησαν τον ταχΰν βηματισμόν των—μία προσφιλής τακτική των ερυθρών·
πρακτόρων. 'Ο Gold έπέπρωτο είς τα μελλοντικά 14 χρόνια νά διανύση συντροφικά
μαζί τους πολλά άκόμη χιλιόμετρα.
«Παρακολουθήσατε τήν ύπόθεσιν αυτήν», διέταξεν ό Sm ith—ό τόνος τής φωνής
του άφηνε νά έννοηθή ότι αύτός ήτο ό Αρχηγός. «Καί νά μοϋ φέρετε είς τήν προσεχή,
συνάντησίν μας μίαν ιδιόγραφον έκθεσιν περί τής ζωής σας. Νά τήν διατυπώσετε
λεπτομερώς. Καί ό Niles δέ σάς ένδιαφέρει τοϋ λοιποϋ. Καταλάβατε ;».
’Έ πειτα ό Sm ith, άφοϋ ώρισε τήν προσεχή των συνάντησίν, έστράφη είς μίαν·
πάροδον καί έξηφανίσθη χωρίς καν νά χαιρετίση.
’Από τοϋ 1936 μέχρι τοϋ 1950—καί άκόμη κατά τά έτη 1938 μέχρι 1940 ότε
έτελειοποιεΐτο είς τήν χημείαν είς τό Πανεπιοτήμιον X avier έν C incinnati—ό
Gold είχε νά έκτελέση σειράν όλην εντολών διά τούς ερυθρούς πράκτορας, οί όποιοι,
όλοι άπήτουν παρ’ αύτοϋ ύπακοήν. Έ κ λεπτε μυστικούς τρόπους παρασκευής καί
χημικούς τόπους άπό τήν Εταιρείαν παρασκευής σακχάρεως Pennsylvania Sugar Co.
καί άπό τήν θυγατέρα Εταιρείαν ταύτης, τήν Γαλλο-Ά μερικανικήν Εταιρείαν Χημι
κών Προϊόντων. Συνέτχσσεν εκθέσεις, συχνάκις με διαγράμματα καί σκίτσα καί τά
πάρέδιδεν είς ώρισμένας γωνίας δρόμων τής Ν. 'Υόρκης είς τούς πράκτορας. Έ προμήθευσε σημαντικάς πληροφορίας διά τήν παρασκευήν λίπους, διά τήν μέθοδον
C layton (μίαν ειδικήν τεχνικήν διά τήν έν συνεχεία παρασκευήν σάπωνος), διά
τήν έπανεξαγωγήν τοϋ άνθρακικοϋ οξέος καί διά διαλυτικάς ουσίας, ώς χρησιμο
ποιούνται είς τήν βιομηχανίαν παρασκευής χρωμάτων καί βερνικίων. Τό μόνον τό
όποιον ό Gold δεν κατώρθωσεν ήτο ή κλοπή τοϋ μυστικού τής παρασκευής άπολύτουαιθυλικής άλκοόλης (βλ. άμέσως άνωτ.) τής όποιας οί Ρώσσοι τόσον έπείγοντο νά.
λάβουν γνώσιν.
. .Καί καθ’ όλα τά 14 έτη ή δράσίς του αυτή έπενήργει έπί τοϋ Gold ώς είδος
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•άναληπτικοϋ. Έ διδεν ή δρχσίς του αύτη εις τόν Gold, ό όποιος έγνώριζε μόνον τήν
θλιβερόν ύπόστασιν τοϋ υπαλλήλου ενός χημικού Εργαστηρίου, το συναίσθημα ότι
«πΐ τέλους «έγένετο χρήσιμος».
Κατά τό 1937 καί τάς άρχάς τοϋ 1938 ό Gold εντός ολίγων μηνών έδέχθη δύο
νέους αρχηγούς κατασκοπείας. Εις μίαν συνάντησίν του με τον Paul Sm ith προ τοϋ
Πανεπιστημίου Columbia τής Ν. "Υόρκης έτέθη εις τήν διάθεσιν ενός άληθοϋς Γο
λιάθ άναστήματος 1,90 μ. καί βάρους ασφαλώς 100 χιλιογράμμων, μέ τούς μακρούς
βραχίονάς του, τούς φαρδεϊς ώμους του, τούς χονδροειδείς πόδας του καί τά προέχοντα παρειακά οστά τοϋ προσώπου του άπετέλει μίαν άντίθεσιν κτυπητήν προς τόν
πολύ χαμηλοτέρου αναστήματος και ΐσχνότερον H arry Gold. Ό P aul συνέστςσεν
αυτόν ώς Steve Sw artz καί·· έξηφανίσθη. 'Ο Gold δέν τόν έπανειδε πλέον.
Οί Ρώσσοι συντόμους ήννόησαν ότι διέπραξαν σφάλμα. "Οταν ό πανύψηλος Steve
θά ένεφανίζετο περιπατών με τόν πολύ κοντότερον/καί ΐσχνότερον G old,-πού μόλις
Ιφθανεν εις τά 1,68 μ., τό άνάρμοστον τοϋ ζεύγους έπρεπε νά κινήση καί ασφαλώς
θά έκίνει τήν περιέργειαν. Έ κ τής σκέψεως ταύτςς όρμώμενον τό Κέντρον Κατα
σκοπείας έπροτίμησε νά άνεύρη ένα πράκτορα τοϋ όποιου τό έξωτερικόν νά έναρμονίζεται περισσότερον πρός τήν έμφάνισιν τοϋ Gold.
Ό διάδοχος τοϋ γίγαντος Steve ύπήρξεν ό Fred (άνευ τίνος επωνύμου). 'Ο
Steve παρουσίασε τοϋτον εις τόν Gold εντός τίνος εστιατορίου. Ό F red έδίδαξεν
έπισταμένως τον Gold νά προσέχη πολύ καί νά λαμ'βάνη όλας τάς προφυλάξεις εις
κάθε συνάντησίν των. Τοϋ έδωσε καί σύμβουλός περί τοϋ πώς νά έλέγχη αν παρακολουθεΐται : απότομος στάσις πρός δήθεν σύσφιγξιν τοϋ κορδονιού ενός υποδήματος
ή άπότομος στροφή καί βάδισις εις μίαν έρημον πάροδον. Καί έάν ό Gold έφερε μεθ’
έαυτοϋ έγγραφόν τι τό όποιον έπρεπε καί ήθελε νά καταστρέψη ταχέως ; ’Έπρεπε
τό έγγραφον νά σχισθη εις μικρότατα τεμαχίδια τά όποια νά διασπαροΰν διαδοχικώς
εις διαφόρους διασταυρώσεις οδών. Τά παραδοτέα έγγραφα έπρεπε νά έντίθενται
διπλωμένα έντός έφημερίδος, τήν όποιαν Θά άντεκαθίστα ό παραλαμβάνων τά έγ
γραφα πράκτωρ δΓ άλλης.
Τά Σοβιέτ ουδέποτε έδωσαν εις τόν Gold ειδικήν τινα μόρφωσιν, ουδέποτε ούτος
■έλαβε μέρος εις ειδικήν Σχολήν Κατασκοπείας. Έλάμβανεν όμως υποδείξεις επί υπο
δείξεων, οδηγίας έπί οδηγιών : έμάνθανε βήμα πρός βήμα τάς λεπτότητας καί τάς
πανουργίας τάς οποίας έπρεπε νά κατέχη ώς έκ τοϋ επαγγελματικού υποκόσμου εις
τόν όποιον ήτο άναμεμιγμένος. Προφανώς οι Ρώσσοι προώριζον αυτόν διά σπουδαιοτέρας άποστολάς.
Ό F red ήτο σπουδαίος «παραγωγός». Διαρκώς ωθούσε τόν Gold νά προσκομίζη
περισσότερον υλικόν. Εις τό τέλος ό Gold τοϋ εΐπεν ότι εις τήν P ennsylvanian—
S ugar Co (τήν Εταιρείαν παραγωγής σακχάρεως, όπου ούτος είργάζετο), δεν υπήρχε
πλέον τίποτε τό ενδιαφέρον προς ύπεξαίρεσιν. διότι τήν «εΐχεν άποστραγγίξει».
Τότε έπρεπε νά εύρη άλλην υπαλληλικήν θέσιν, έζήτησεν ό Fred, καί πρός τούτο
έπρότεινε τόν Ναύσταθμον τής Φιλαδέλφειας. Τούτο έγένετο εις τάς άρχάς τοϋ
έτους 1937 : ό H arry Gold έχανεν ολίγον κατ’ ολίγον τό δικαίωμα τής αύτοδιαθέσεως εις τήν ζωήν του.
Ε κ τό ς όμως τούτων ό F red άπήτησεν άπό τόν Gold καί καταλόγους ονομα
στικούς προσώπων, τά όποια, κατά τήν 'γνώμην αύτοϋ. θά ήδύναντο νά θεωρηθούν
ένδεχομένως ικανά ώς ύποψήφιοι διά τήν έπίλυσιν προβλημάτων. Οί Κομμουνισταί
έπεθύμουν νά λάβουν ακριβείς λεπτομερειακός πληροφορίας περί προσώπων, πού
λ ό γ ω τή ς θέσεώς των θά ήμποροϋσαν νά παρέχουν πληροφορίας, άδιάφοραν αν ή σαν
ή'δέν ήσαν μέλη τοϋ Κ. Κόμματος. Εις μερικός περιπτώσεις ό F red έζήτησεν καί
τήν σύνταξιν βιογραφικών σημειωμάτων : Ποΐαι αί γραμματικαί γνώσεις τούτων ;
Ποϋ είχον γεννηθη ; Ποιοι ήσαν οί συγγενείς των, οί φίλοι των καί οί επαγγελματικοί
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συνάδελφοί των ; Μήπως εύρέθησαν ποτέ είς δύσκολους περιστάσεις οίασδήποτε
φύσεως ;
Τή επιμονή τθϋ F red ό Gold έπρομήθευσεν εις αυτόν τοιαϋτα ονόματα καί ση
μειώματα. Ά λλα την άλλαγήν της θέσεώς του διαρκώς ανέβαλλε με διαφόρους προ
φάσεις. Έσκόπευεν, είπεν εις τον F red, νά άναλάβη πάλιν τήν σπουδήν της Χη
μείας.
'Ο F red κατετρόμαξεν εις το άκουσμα τοϋτο καί έγένετο σχεδόν απειλητικός.
Ά λλα κατά τάς άρχάς τοϋ φθινοπώρου 1938 ήλλαξεν αίφνιδίως τακτικήν. Νά έξακολουθήση ό Gold τήν σπουδήν της Χημείας ;. Καλή ιδέα! Έπρότεινεν εις τον
Gold νά έγγραφή εις τό Πολυτεχνεΐονν,τοϋ Cam bridge είς τήν Πολιτείαν τής Massachusets. Οί Ρώσσοι θά άνελάμβανον τά έξοδα.
’Ό χ ι, άπήντησεν ό Gold, δέν ήμποροϋσε νά δεχθή τοϋτο. Διότι δέν θά ήδύνατο
νά έξηγήση εις τήν οίκογένειάν του, πόθεν προήρχετο τό άπαιτούμενον χρήμα διά
τάς σπουδάς του είς εν των διασημοτέρων Πολυτεχνείων τής Αμερικής. “Οχι, θά
προτιμούσε "<ά άκολουθήση τό αρχικόν του σχέδιον καί νά έξακολουθήση σπουδάζουν
είς τό Πανεπιστήμιον X avier τοϋ C incinnati.
Ό Gold έπέτυχεν αυτό πού ήθελε καί τον Σεπτέμβριον 1938 ένεγράφη έκ νέου
είς τό Πανεπιστήμιον τοϋ C incinnati. Ά ν καί οί Ρώσσοι, θά προτιμοϋσαν νά έβλεπον αυτόν παρακολουθοϋντα μαθήματα είς έν Π ολυτεχνεΐον, έν τούτοις τό δίπλουμα
της Χημείας ένός άνεγνωρισμένου Πανεπιστημίου θά ήδύνατο νά τόν καταστήση
καταλληλότερον διά τήν κατασκοπείαν επί επιστημονικών πεδίων. Οί Ρώσσοι ήσαν
πολύ πρόθυμοι νά τόν υποστηρίξουν οίκονομικώς καί κατά τά δύο επόμενα έτη έθεσαν
είς τήν'διάθεσίν του περί τά 600 Δολλάρια.
Ή επιτυχία του είς τάς έπί διπλώματι Χημείας εξετάσεις ήτο μεγάλη. ΤΗλθε
δέκατος μεταξύ 83 έξεταζομένων—μία εξαιρετική έπίδοσις. Τον χειρότερον βαθμόν
έλαβε χαρακτηριστικώς είς εν δευτερεϋον μάθημα : είς τάς βασικάς έννοιας τής
’Ηθικής. Ό τα ν έπέστρεψεν είς Φιλαδέλφειαν έίς το Έργοστάσιον τής P ennsylva
nia Sugar Co., τό Σοβιετικόν Κέντρον Κατασκοπείας νέας είχε προετοιμάσει δι’
αυτόν έντολάς. Έπροβιβάζετο τώρα είς θέσιν μάλλον υπεύθυνον : τοϋ ένεπιστεύθησαν τήν επαφήν μέ διαφόρους υποπράκτορας, τήν τοϋ πληροφοριακού ύλικοϋ των
καί τήν έπίβλεψιν τής δράσεώς των.
Κατά τά έτη 1940 μέχρι 1943 όλονέν καί βαθύτερον περιεπλέκετο είς τό δίκτυον τοϋτο. ’Εργαζόμενος καθ’ όλην τήν ήμέραν είς τό Έργοστάσιον, έτρεχε άργά
τό άπόγευμα νά προφθάση τό τραίνο διά τήν Ν. Ύόρκην, εκεί έπηδοϋσεν είς τον
υπόγειον σιδηρόδρομον ή είς ένα ταξί διά νά προφθάση τήν συνέντευξίν του. Ενίοτε
έπρεπε νά άναμένη ολοκλήρους ώρας μέχρι τής έμφανίσεως τοϋ ύποπράκτορος τής
επαφής του, έπρεπε ίσως νά καταναλώση καί μερικάς ακόμη ώρας διά νά δώση
τάς δεούσας προφορικάς οδηγίας, πριν ή προφθάση τό τελευταΐον τραΐνον προς επι
στροφήν είς τήν Φιλαδέλφειαν. Συχνάκις έξημέρωνεν ήδη όταν ό H arry Gold άκροποδητί είσέδυεν είς τό ύπνοδωμάτιόν του. Καί έπειτα πάλι πρωί—πρωί έγερσις διότι
μία μακρά εργάσιμος ήμέρα τόν άνέμενε πάλιν είς το Έργοστάσιον τής P ennsyl7
.vania S ugar Co.
Παρεκτός τούτων έπρεπε νά έπιχειρή καί μακρά ταξείδια είς άλλος πόλεις.
Τό γεγονός τοϋτο άπήτει οχι μόνον ήμερησίας άδειας απουσίας από τό Έργοστάσιον
άλλά καί συχνά τήν λήψιν συνεχών εκτάκτων άδειών. Συχνάκις έλάμβανε βραχυπρο
θέσμους έντολάς. αί όποίαι άπήτουν ταχεΐαν λήψιν άποφάσεων καί πλήθος διαφόρων
προπαρασκευών. Ό ρυθμός τής υποχθονίου δράσεώς του όλονέν καί έπεταχύνετο.
Κατά ’Ιανουάριον τοϋ 1944—ει/εν ήδη άρκούντως άποδείξει τήν άςιοπιστίαν του
έναντι των προϊσταμένων του καί ότι ήτο άξιος τής εμπιστοσύνης των—τοϋ ειπεν
ό Sam (ό τότε Σοβιετικός προϊστάμενός του), ότι έπρεπε νά άναλάβη μίαν ύπόθεσιν ύψίστης σπουδαιότητος. Ό Sam προσέθεσεν ότι ή νέα αυτή ύπόθεσις ήτο τόσο
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λεπτή καί δυσεπίλυτος, ώστε ό Gold θά έπρεπε νά άφήση πάσαν άλλην άπασχόλησίν του καί νά συγκεντρωθώ αποκλειστικά»; είς τάς νέας όδηγίας του.
Τοΰτο συνέβη κατά την έποχήν καθ’ ήν ό Gold—με ένα ζεϋγος γάντια καί ένα
βιβλίον εις το χέρι—συνηντάτο διά πρώτην φοράν μέ τον ωχρόν άγνωστον (βλ. άνωτ.
έν άρχή) : τον Dr. Klaus Fuchs. Τώρα ό «R aym ond» (δηλ. ό Gold) είχε σχεδόν
φθάσει εις τό ζενίθ της σταδιοδρομίας τοϋ Σοβιετικού Κατασκόπου.
Κατά την διαδρομήν τοΰ επομένου έξαμήνου—μέχρι τοϋ Ιουνίου 1944—δ Gold
καί ό Fuchs συνηντήθησαν εξ ή έπτά φοράς έν Ν. Ύόρκη. ’Από τον ισχνόν νεαρόν
επιστήμονα. ό όποιος είχε μεταναστεύσει έκ Γερμανίας καί κατά τον πόλεμον συνειργάσθη εις τάς Ά γγλικάς βασικά; έρευνας, ό Gold έλαβε μαθηματικού; τύπους, πίνακας
καί άλλα τεχνικά δεδομένα επί τής ’Ατομικής Έρεύνης. τά όποια όλα μετεβίβασε
εις τούς έντολεΐς του. ’Ενίοτε αί συναντήσεις των παρετείνοντο έπί πολύ : οότω
κάποτε έπί 1% ώραν περιεφέροντο βραδέως ούς άπλοι περιπατηταί ανάμεσα εις τό
Κεντρικόν Πάρκον (C en tra l'P a rk ). άλλοτε πάλιν εις την συνοικίαν B ronx έπέρασαν
περιπατώντες σιγά σχεδόν δλον τόν Ζωολογικόν Κήπον.
Ώ ς ό Gold ώμολόγησε βραδύτερον άνακρινόμενος ουδέποτε παρεσύροντο εις
άσκοπους ή διασκεδαστικάς ομιλίας. Ό χρόνος ήτο δι’ αυτούς πολύ πολύτιμος διά
νά χάνεται άσκόπως καί αί συναντήσεις των πολύ επικίνδυνοι. Κάθε λέξις την όποιαν
έλεγε·/ ό Fuchs, ήτο—μέσω τοϋ Gold—προορισμένη αποκλειστικός διά τούς
Ρώσσους.
"Οταν ό Fuchs έγνώριζεν. ότι συντόμως θά είχε νά παραδώση πάλιν έγγραφα
στοιχεία, συνεφώνει προκαταβολικά»; μέ τόν Gold διά τόν ταχύτερον τρόπον τής
παραδόσεως τούτων εις αύτόν καί δι’ αύτοϋ εις τόν ((John» τόν νεώτερον τοϋ Gold
Σοβιετικόν προϊστάμενον. (Τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεΐον Ερευνά»·. FBI διεπίστωσεν
έν τώ μεταξύ τήν ταυτότητα αύτοϋ τοϋ ((John». Έπρόκειτο περί τοϋ τότε υπαλλήλου
τοϋ Ρωσσικοϋ Προξενείου A natolij A. Jakow lew καί βραδύτερον Ρωσσικοϋ Ύ ποπροξένου). Κατά τάς τοιαύτας παραδόσεις εγγράφων στοιχείων άπό χειρός εις χεϊρα
αί συναντήσεις ήσαν εξαιρετικά»; βραχεϊαι. Εις μίαν περίπτωσιν λ.χ. κατά Μάρτιον
1944 ή συνάντησές των μόλις διήρκεσεν 1'. Συνηντήθησαν εις μίαν προκαθωρισμένην
γωνίαν τής Λεωφόρου Madison, έκαμαν ολίγα βήματα μαζή—έστράφησαν δεξιά εις
μίαν πάροδον. Έ κ ε ΐ'ό Fuchs παρέδωσε τά έγγραφα εις τόν Gold καί έξηφανίσθη.
Ό Gold ήκολούθησε τότε τήν Πέμπτην Λεωφόρον προς τά κάτω καί εντός ενός τε
τάρτου τής ώρας είχε παραδώσει τά έγγραφα μέ τόν ίδιο τρόπον εις τόν συνένο
χόν του.
Τά μέτρα προφυλάξεως. τά όποια έλάμβανεν ό Gold, όταν μετέβαινε προς συνάντησιν τοϋ Fuchs, ήσαν έπιμελώς προπαρασκευασμένα. Συνήθως έχρησιμοποίεί
πρά>τον τόν Υπόγειον Σιδηρόδρομον, έξήρχετο εις ένα σταθμόν με μικράν κίνησιν
καί έπερίμενεν εις τήν άποβάθραν άναγινώσκων εφημερίδα μέχριςού διέλθουν πλείονες
συρμοί προαστείων. "Επειτα άνεβοκατέβαινεν εις πλείονας διαδοχικούς συρμούς,
προσέχων πάντοτε νά είναι ό τελευταίος επιβάτης τόσον κατά τήν έπιβίβασιν, όσον
καί κατά τήν άποβίβασιν. Συχνά μετεχειρίζετο καί διάφορα μέσα συγκοινωνίας δια
δοχικούς—ύπόγειον σιδηρόδρομον, αυτοκίνητου λεωφορείου καί ταξί : όλα δέ κατευθυνόμενα πρός διεύθυνσιν αντίθετον εκείνης τήν οποίαν έπρεπε νά άκολουθήσει. Καί
μόνον όταν έβεβαιοϋτο ότι δέν παρηκολουθεϊτο, έλάμβανε τήν κατ’ εύθεϊαν διεύθυνσιν πρός τό σημεΐον της συναντήσεως.
Έ ν α βράδυ ό Fuchs ήρχισε νά όμιλή έπί προσωπικών του ύποθέσεων, δηλαδή
άν ήτο,συνετόν νά ένοικιάση μετά τής άδελφής του καί των τέκνων της κοινήν κατοι
κ ώ έν Cam bridge τής Πολιτείας M assachusetts ; ’Εδώ ένεφανίζετο ένας δια
κεκριμένος έπιστήμων φυσικός, βαδίζων έπί τά ίχνη της μυστηριώδους ένεργείας
τών άτομικών δυνάμεων καί όμως υποκείμενος εις τοιαύτας άνασταλτικάς επιδρά
σεις εις τάς άποφάσεις του, λόγω της έμπλοκής του εις τό κατασκοπευτικός δίκτυον,
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ώστε νά αισθάνεται τήν ανάγκην νά έρωτήση πρώτον, αν ήτο επιτρεπτόν νά συγκατοικήση μετά της άδελφής του!
Καί έπειτα—εντελώς αΐφνιδίως χωρίς τίνος προειδοποιήσεων—ό Dr. Fuchs
έξηφανίσθη.
Τοϋτο συνέβη τον ’Ιούλιον 1944. Ό Fucks δεν ένεφανίσθη εις μίαν συνάντησιν
όρισθεΐσχν εις τό έν Brooklyn Μουσεΐον Εικαστικών Τεχνών. ’Αλλά καί εις άλλην
προπαρασκευασθεϊσαν συνάντησιν εις τό C entral P ark, εις την δυτικήν δενδροστοιχίαν, δεν ένεφανίσθη ό Fuchs. Ό Gold άνησυχήσας άνέφερε τοϋτο αμέσως εις τον
«John», ό όποιος ήρχισεν άμέσως τάς υποψίας.
«Άνεχώρησεν» ήτο ή μόνη πληροφορία, τήν όποιαν ήμπόρεσαν νά /θάβουν από
τον θυρωρόν τής πολυκατοικίας εις τήν 77ην όδόν άριθ. 128 όπου διέμενεν ό Fucks.
’Από τά δελτία του ό «John» εύρήκε τό όνοματεπώνυμον τής άδελφηςτοΰ Fuchs
καί ό Gold εστάλη εις Cam bridge της Πολιτείας M assachusetts διά νά λάβη
πληροφορίας άπό τήν άδελφήν του Dr. Fuchs. Ή Κυρία C hristel H einem ann
έγνώριζε μόνον ότι ό άδέλφός της- είχε μετατεθή κάπου εις τήν νοτιοδυτικήν περιοχήν
των 'Ηνωμένων Πολιτειών. Έλογάριαζεν όμως μέ τήν έπιστροφήν του περί τά Χριστούγεννχ. 'Ο Gold τής παρέδωσε κλειστόν φάκελλον περιέχοντχ ένα τηλεφωνικόν
αριθμόν τής Ν. 'Υόρκης καί τήν παρεκάλεσε νά παραδώση τοϋτον είς τόν άδελφόν
της κατά τήν προσεχή επάνοδόν του.
'Η αιτία τής αιφνίδιας έξαφανίσεως τοΰ Dr. Fuchs ήτο, φυσικά, ότι μετά μεγί
στης σπουδής έστάλη εις Los Alamos, έν New Mexico. ’Αλλά ή έπικοινωνία μεταξύ
Gold καί Fuchs έπανελήφθη έν Cam bridge, όταν ό Fuchs ολίγον μετά τά Χριστού
γεννα έπεσκέφθη τήν άδελφήν του Κυρίαν H einnem ann.
Τό ύφος τοϋ Dr. Fuchs ήτο τώρα τεταμένου κχί ρητόν. Μόνον μετά μεγίστης
δυσκολίας ήδυνήθη νά άποσπάση αυτήν τήν βραχυπρόθεσμον άδειαν διά τά Χριστού
γεννα. Μελλοντικώς έπρεπε ό Gold—πάντοτε άκόμη καί μόνον « R aym ons» διά
τον Dr. Fuchs—νά έλθη προσωπικώς είς New Mexico, όταν θά ύπήρχον νέα έγ
γραφα στοιχεία προς παράδοσιν καί παρόλαβήν. Συνεφώνησαν δέ νά συναντηθούν
πάλιν τό πρώτον Σάββατον τοϋ ’Ιουνίου 1945-άκριβώς τήν 16ην ώραν έπί τήςγεφύρας Castillo έν S an ta Fe τοϋ New Mexico.
Πριν ή άποχωρισθοϋν κατ’ έκεϊνο τό χειμερινόν άπόγευμα, ό Gold παρέλαβε
παρά τοϋ Fuchs ένα ογκώδη φάκελλον υπερπλήρη μέ τά τεχνικά στοιχεία, τά όποια
ήμπόρεσε νά άντιγράψη ή νά ύπεξαιρέση : έκθέσεις περί τών τελευταίων προόδων είς
τάς δοκιμάς τοϋ Los Alamos. Ό Fuchs είχε τώρα έλευθέραν είσοδον είς τήν Βι
βλιοθήκην, όπου, έντεταγμένα είς μακράν σειράν τόμων, έφυλάσσοντο σπουδαίο
τατα μυστικά έγγραφα άναφερόμενα είς τά άποτελέσματα τών έρευνών τών συναδέλ
φων του, όλων τών έπιστημόνων πρώτης τάξεως. ’Ολίγον βραδύτερον τά έγγραφα
στοιχεία, τών όποιων ή άξια ήτο άνυπολόγιστος, είχον παραδοθή άπό τον Gold
είς τον John καί άπό τοϋτον μετεβιβάσθησαν είς Μόσχαν.
•
Κατά τήν συμφωνηθεΐσαν ημέραν τοϋ ’Ιουνίου ό Gold έφθασεν είς S an ta Fe.
’Ελλείψει, ώς συνήθως, χρημάτων, δεν ήδυνήθη νά άκολουθήση τήν συμβουλήν τοϋ
Jo h n νά κάμη, ένεκα λόγων προφυλάξεως ένα γΰρον ταξειδεύων είς S an ta F e έκτος
όμως τούτου ή έκτακτος άδειά του ήτο πολύ βραχεία. Τούτου ένεκα έχρησιμοποίησε
τόν σιδηρόδρομον άπό Chicago είς A buquerque έν New Mexico καί έκεΐθεν τό
ύπεραστικόν λεωφορεΐον διά S an ta Fe, όπου έφθασε τήν 14.30' ώραν, δηλαδή 1 *4
ώραν προ τής καθωρισμένης συνεντεύξεως. ’Ακριβώς όπως θά έκαμεν ένας κοινός
ταξειδιώτης άδειοΰχος, έπεσκέφθη ένα Μουσεΐον, όπου τοϋ έδωσαν καί ένα χάρτην
το πογραφικόν τής πόλεως. Οΰτω δεν είχεν ανάγκην νά έρωτήση πρώτον διά τόν δρό
μον πού ώδηγοϋσε είς τήν συμφωνηθεΐσαν ώς τόπον συναντήσεως γέφυραν Castillo,
διότι πάντοτε έφρόντιζε νά μή άφήνη δπισθέν του ίχνη προδοτικά. Καί δέ» ήμποροϋσε
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νά φαντασθή, ότι θά ήρχετο ή ή μέρος καθ’ ήν θά ημχετο νά μή είχε ποτέ λάβει εις
τάς χείρον; του τον τοπογραφικόν αυτόν χάρτην της S an ta Fe.
’Ολίγα λεπτά μετά τήν 16ην ώραν έφάνη άνερχόμενον την όδόν A lam eda ένα
παλαιόν άσθματικόν αύτοκίνητον Ford, τό όποιον ώδηγούσεν ό Dr. Fuchs. 'Η έργασία έχώρει κανονικώς, άνέφερεν ό Fuchs, άλλ’ έπανέλαβεν έκεϊνο πού Λλλ.οτε ειχεν
είπει πρόφορικώς, ότι δηλαδή ή άτομική βόμβα δεν θά ήτο έγκαίρως έτοιμη, διά νά
χρησιμοποιηθή εναντίον των ’Ιαπώνων.
Συνεφώνησαν σύντομα την νέαν των συνάντηόιν μετά τρίμηνον εις S an ta F e
καί έπειτα, ολίγον πρό.τοΰ αποχωρισμού των παρέδωσεν ό Fuchs εις τον συνένοχόν
του ένα μικρόν δέμα περιέχον εκτάκτως σπουδαίας πληροφορίας. ΕΙχον συμφωνήσει
άπαξ-διά παντός, ότι τά ενοχοποιητικά έγγραφα στοιχεία θά έκράτει επάνω του μέχρι
τής τελευταίας στιγμής πάντοτε ό επιστήμων ατομικός φυσικός. ’Εάν τυχόν ήθελον
συλληφθή, τότε τό σώμα τού εγκλήματος θά εύρίσκετο εις τάς χεΐρας τού Dr. Fuchs,
ό όποιος εδικαιούτο νά κατέχη τούτο καί ούχί εις χεΐρας τού Gold. Μετ’ όλίγας ήμε
ρος εύρίσκοντο τά ύπεξαιρεθέντα. έγγραφα στοιχεία εις χεΐρας τού άτόμου οπερ έκαλεΐτο John.
Ή τελευταία παράδοσις εγγράφων στοιχείων άφορώντων εις τήν άτομικήν βόμ
βαν—οδηγίας πλήρεις διά τήν όλην τεχνικήν τής κατασκευής—έλαβε χώραν τήν 19
Σεπτεμβρίου 1945, δηλαδή 6 μήνας μετά τήν ρίψιν τών δύο A—βομβών ύπεράνω
τής ’Ιαπωνίας. Εις τάς 18 ώρας ό Gold έπερίμενεν έξωθεν μιας εκκλησίας εις τήν
παρυφήν τής πόλεως-Santa Fe. 'Ο Dr. Fuchs αυτήν τήν φοράν έβράδυνε πολύ νά
έμφανισθή. 'Ωδηγοϋσε πάλιν τό παλαιόν του άσθματικόν Ford. Ό Fuchs έφαίνετο
μεταβεβλημένος, άνοικτόκαρδος : έφέρετο επί τέλους ώς άνθρωπος. 'Η πολύμηνος
έντατική έργασία εις τό Σχέδιον ’Ατομικής Εργασίας είχε στεφθή υπό μεγάλης έπιτυχίας... Άμφότεροι έχρησιμοποίησαν τό Ford διά νά άνέλθουν είς έν ύψηλότερον
σημεΐον καί νά άπολαύσουν τήν θέαν άπό εκεί. "Εβλεπαν επάνω στόν Rio G rande
del N orte καί διέκριναν τό σποραδικόν αιφνιδιαστικόν άναμμα τών φώτων τής πό
λεως, πού τώρα ωσάν μαρμαρυγαί έλαμπον διά μέσου τής κυανής βραδυνής έλαφράς
ομίχλης. *0 Fuchs διηγήθη είς τόν Gold πώς ή φρίκη τον κατέλαβεν όταν παρέστη
εις τήν πρώτην δοκιμαστικήν έκρηξιν μιας A—βόμβας είς Alamogordo. Έ ξεπλάγη
δέ διότι τ^ιον έγκαίρως κατεσκευάσθη ή άτομική βόμβα ώστε νά χρησιμοποιηθή
εναντίον της ’Ιαπωνίας, ώμολόγησε δέ ότι κατά πολύ ύπετίμησε τήν παραγωγικήν
δυναμικότητα τών Ηνωμένων Πολιτειών.
Ή καλή του διάθεσις τόν καθίστα διαρκώς όμιλιτικώτερον. 'Ωμίλησε μάλιστα
καί περί τού πατρός του, ό όποιος έζοΰσεν άκόμη είς τήν Γερμανίαν, άλλα ήθελε
τώρα νά μεταβή είς ’Αγγλίαν. Τό γεγονός τούτο τού έδημιουργοΰσεν άρκετάς φρον
τίδας. Ό πατήρ του, γέρων καί όλίγον φλύαρος, θά ήμποροΰσεν εύκολα νά κάμη μερικάς ακριτομυθίας ώς πρός τά νεανικά χρόνια τού υιού του, ό όποιος ήτο άλλοτε
έν Γερμανία μέλος τού Κ.Κ. Έ ξ όσων δέ έγνώριζεν, αί Ά γγλικαί Ά ρ χα ί δεν είχον
μάθει τίποτε διά τό πολιτικόν παρελθόν του.
Καί ό Gold, παρακολουθών τά διαρκώς πληθυνόμενα φώτα τής S an ta Fe,
κατελήφθη πάλιν άπό είδός τι εύχαρίστου μέθης. Αυτή ή στιγμή τόν έφερεν είς τό
ζενίθ τής μαιφοετούς έπιτελέσεως τών καθηκόντων του, τών πιστών ύττηρεσιών του
διά τόν Κομμουνισμόν : αύτό ήτο τό έπιστέγασμα, ή στέψις τής σταδιοδρομίας του
ώ ς κατασκόπου—δηλαδή ένός ύπαλληλίσκου άσημάντου άλλοτε, καί· τώρα ένεργόν
λαμβάνοντος μέρος είς τήν ύπουλο τέραν, τήν βρωμερωτέραν πραξιν είς τήν ιστορίαν
τής Κατασκοπείας!
.*
(Συνεχίζεται)
£ η μ « ( « ι β ι ς . *Η ύπόθεαις τώ ν Τ ζ ο ΰ λ ι ο υ ς κ α ί Έ θ ε λ Ρ ό ζ ε μ π ε ρ γ χ , ή
όποία προεχάλεσεν διεθνή σχόλια λόγω τής έχτελέσεως τούτων, έπΐ της ήλεκτρικής
καρέκλας Αποτελεί συνέχειαν τής ΰποθέσεως Ατομικής κατασκοπείας τήν όποιαν
δημοσιεΰαμαν. Σχετιχώ ς U γρ&ψωμεν είς τό περιοδικόν έν λεπτομερείς.
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1.—Το πρόβλημα τής ψυχικής υγείας τού παιδιού.
—A h ίαt ίπιτείνουσαι τάς ψνχιχάς Ανωμαλίας τών παίδων.
3.—Προϋποθέσεις διαμορφώοεως τής ψυχικής ζωής καθόλου, ομαλής καί ανωμάλου
Α . Έσωγενή αίτια (σωματικά χαΐ ψυχικά) συντελσΰντα εις τήν δημιουργίαν ψυχι
κών ανωμαλιών τών παίόων είναι : α ) ώρισμένου είδους σωματική κατασκευή β ) ή
ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία, γ ) ή μικρόνοια, δ ) ποικίλοι ψυχοσωματικοί νοσηρά i
καταστάσεις καί ε ) ή ήβη.

1.
Εις τήν καθ’ ή μας εποχήν, τό παιδί καί τδ νεαρόν άτομον έχουν τοποθετηθή
είς τό κέντρον τοϋ ενδιαφέροντος τής κοινωνίας. Ένδιαφερόμεθα σήμερον διά τήν
σωματικήν καί ψυχικήν υγείαν τοϋ παιδιού κατά μείζονα λόγον ή εις άλλην έποχήν, διά τήν έξεύρεσιν τής καταλληλοτέρας διαπαιδαγωγήσεως καί διά τόσα άλλα
άναφορικώς προς αύτό. Πάντα ταϋτα σημαίνουν, ότι τό ζήτημα τοϋ παιδιού καί·τοϋ νεαρού ατόμου άποτελεί πρόβλημα διά τήν σημερινήν εποχήν, ενώ δεν άπετέλει, ώς φαίνεται, άλλοτε.
’Αλλ’ άραγε υπάρχει πράγματι πρόβλημα ή ή υπερβολική άπασχόλησις ημών
περί αύτό έδημιούργησε φαινομενικώς τοΰτο.
. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, ότι, παρά 'τυχόν ύπερβολάς, υπάρχει σήμερον
τοιοϋτον πρόβλημα, τό όποιον ένέχει μεγίστην ιατρικήν καί κοινωνικήν σημασίαν
Τό πρόβλημα τοϋτο προέκυψεν όχι μόνον διότι κατενοήθη ή σημασία τής νεαρός
ηλικίας καθ’ έαυτήν, άλλά καί διότι τό παιδί καί τό νεαρόν άτομον παρέχουν δυσχερείας κατά τήν διαπαιδαγώγησιν των καί παρουσιάζουν συχνότερον ή άλλοτε ψυ
χικός ανωμαλίας, αίτινες καθιστούν δυσχερή τήν προσαρμογήν αυτών έν τή κοι
νωνική ζωή.
Εις τό σημεΐον τοϋτο δύναταί τις νά έρωτήση εάν αί ψυχικά! άνωμαλίαι τοϋ
κατά τήν σημερινήν εποχήν παιδιού είναι πράγματι συχνότεραι, ή λόγω τής καλυτέρας ψυχιατρικής μορφώσεως καί περισσοτέρας ένασχολήσεως ημών περί ταύτας,
εύκολώτερον διαγιγνώσκονται καί ούτω φαίνονται συχνότεραι. ’Απαντώμεν άνευ
έπιφυλάξεως, ότι άμφότεροι οί παράγοντες συντελούν είζ τοΰτο. Προσέχομεν δηλαδή
σήμερον περισσότερον τάς ψυχικάς άνωμαλίας τής παιδικής ηλικίας, έκ παραλλή
λου όμως είναι αδται συχνότεραι, διότι τό παιδί καί τό νεαρόν άτομον έχουν πολλαπλώς βλαβή λόγω ποικίλων αιτίων καί κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν. ’Από
μακροΰ χρόνου γεγονότα συνταράξαντα τήν ζωήν τών ανθρώπων, συνετέλεσαν είς"
βλάβας τοϋ οργανισμού τοϋ παιδιού καί τών ανθρώπων έν γένει. Ο ί Πόλεμοι καί α ί
κακουχίαι, ό υποσιτισμός, αί νόσοι, ό εκπατρισμός, ή έλλειψις στέγης καί άλλοι
έφθειραν τό σώμα καί τήν ψυχήν.
ν 2.
’Αλλά καί γενικώτερον ή μεταβολή τών κοινωνικών όρων επί τό δυσμενές·
συνετέλεσαν οΰκ ολίγον είς τήν συχνοτέραν έμφάνκπν τών ψυχικών ανωμαλιών.
Κυριώτεροι τών μή ομαλών κοινωνικών όρων είναι ή χαλάρωσις τής οίκόγενειακής ζωής, ή μείωσις τών γεννήσεων, ή άστυφιλία, ή χειραφέτησις τής γυναικός,
ή τάσις προς τό νεωτερίζειν καί ή εσφαλμένη άντίληψις, ότι είμεθα μορφωμένοι
καί κατέχομεν πάσαν γνώσιν επί παντός ζητήματος, ή άπομάκρυνσις άπό τ η ς ηθι
κής καί θρησκείας καί άλλα συναφή.,
#
.
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τω ν νέων άνεφαίνετο έπιταχτίχόν κ α ί'ή δυσχέρεια άντιμετωπίσεως οιύτοϋ έμεγεν-θύνετο. ’Επειδή δέ οί τοιοΰτοι εξωτερικοί κακοί όροι αποτελούν μεν αίτια κακοϋ,
είναι όμως έν τοώτω καί αποτέλεσμα άλλου τίνος κακοϋ, γεννάται έν συνεχεία τό
ερώτημα μήπως καί οί κακοί οϋτοι κοινωνικοί όροι έχουν ως αιτίαν αλλαγήν τής
β ιο λ ο γ ικ ή ς ίκρής τ ω ν Α νθρώ πω ν, ώστε διαπαιδαγωγοΰντες ενήλικοι καί διαπαιδαγωγούμενοι ανήλικοι εύρίσκονται έκτος τοϋ Καισίου. Διότι, ότι οί άνθρωποι
' καί βιολογικώς έχουν βλάβη λόγω των πολέμων, υποσιτισμού, κακουχιών, άσθε;-νειών κλπ. οΰδείς αμφιβάλλει. Ε π ίσ η ς έκτος τοϋ λόγου τούτου, - ύποπτευόμεθα
■ούχί'αδίκως κακήν επιλογήν μεταξύ των ατόμων, δηλαδή αντιθέτους προς την ευ
γονικήν έπιμιξίας των ανθρώπων, ούτως ώστε δημιουργεϊται κακή βιολογική κατα',βολή των απογόνων, μέ αποτέλεσμα να παρουσιάζουν συχνότερον ψυχικός Ανωμα
λίας καί δυσχερώς νά διαπαιδαγωγώνται. Τούτο είναι μία άλλη μεγάλη πλευρά
τοϋ έξεταζομένου ζητήματος. Τό δέ πρόβλημα καθίσταται ούτω έτι περίπλοκον.
Σαφώς όμως έκ της έξετάσεως τούτου προκύπτει, ότι έσωτερικοί (βιολογικοί σω
ματικοί) λόγοι καί εξωτερικοί Απεργάζονται τό κακόν, δηλαδή τάς περισσότερον
συχνάς παρά τοϊς νεαροϊς άτόμοις ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις.
Αυνάμεθα γενικώς νά εϊπωμεν, ότι ό τύπος τοϋ δυσαγώγου καί αντικοινωνικού
παιδιού προϋποθέτει εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων ψυχοπαθολογικήν τι να
κατάστασιν είτε πρωτοπαθή, είτε δευτεροπαθή.
] Δέον έν τούτοις νά τονισθή, ότι πρόκειμένου περί παιδιών τής μικρας ήλικίας,
τά οποία εύρίσκονται εις τό στάδιον τής ψυχικής έξελίξεως καί δέν έχουν διαμορ
φώσει 'πάγιον ψυχικήν κατάστασιν, δέν είναι πάντοτε Απαραίτητος ψυχοπαθολο-γική τις κατάστασις ίνα έκδηλωθή φαινόμενόν τι Ανωμάλου συμπεριφοράς. Διά τά
μικρά παιδιά ή. αυτή έκδήλωσις έχει άλλην σημασίαν παρά διά μεγαλύτερον παιδί.
Ούτω, φέρ’ είπεΐν πείσμα μικρού παιδιού είναι ομαλή έκδήλωσις. Πείσμα 14ετοϋς
-δύναται νά είναι ανώμαλος ψυχική κατάστασις.
Προς περισσότερόν κατανόησιν τών έν συνεχεία περί τών αιτίων τών .ψυχοπαθολογικών καί αντικοινωνικών έκδηλώσεων έκτεθειμένων, δέον νά έχω μεν ΰπ’ δψιν
τινά περί τών προϋποθέσεων τής διαμορφώσεως τής ψυχικής ζωής καθόλου, ομα
λής καί ανωμάλου.
'
3.
Ή διάμόρφωσις τής ψυχικής ζωής έξαρταται, ως γνωστόν, έκ τής συνερ
γα σία ς τοϋ εσωτερικού παράγοντος, τούτέστι τής ψυχοσωματικής ΐδιοσυστασίοις
-τοϋ ατόμου, καί τού έξωτερικοϋ, δηλαδή τών όρων τού περιβάλλοντος. Ό κύκλος
τής συνεργασίας τών δύο τούτων παραγόντων είναι συνεχής, άνευ άρχής καί τέ
λους, ώστε δέν είναι πολλάκις δυνατόν σαφώς νά διαχωρισθή ό είς άπό τοϋ άλλου.
■'Υπάρχει συνεχής άλληλοεπίδρασις καί άλληλοκαθορισμός. Μία εσωτερική νομο
τέλεια καί μία έξωτερική συγκροτούν τήν ψυχικήν ζωήν καί τήν μοίραν τού άνθρώπου καί είς άλλος μέν περιπτώσεις προέχει ό είς παράγων, δηλαδή ό Ιδιοσ υσ τα σ ιχ ό ς , ε ίς’-άλλος ό έτερος, δηλαδή ό τού περιβάλλοντος. Συνεπώς όταν ομιλώ μεν
περί ίδιοσυστασιχής τίνος έκδηλώσεως ή έκδηλώσεως διά τού περιβάλλοντος δημιουργηθείσης, δέν πρέπει νά νοώ μεν τήν γένεσιν αύτής κατά τρόπον άποκλειστικόν
.καί άπόλυτον, ήτοι ότι έν τη μια περΐ7Γτώσει μόνον ή βιολογική καταβολή, έν τη
έτέρα ό π μόνον οί έζωτεριχοί όροι έδημιούργησαν τούτην, άλλ’ ότι καί ή μεν καί ή
■δέ είναι δημιούργημα συναλλαγής άμφοτέρων τών παραγόντων, προέχοντος είς τήν
μίαν τώ \\ περιπτώσεων τοϋ ένός, είς την άλλην τού άλλ,ου παράγοντος,
i Παράδειγμα παρέχει τό μικρόν παιδίον, τό όποιον άρχικώς διαθέτει μόνον
τά ένστικτά του καί ούτω είναι τελείως έξηρτημένον έκ τού περιβάλλοντος. 'Ο εξω
τερικός δηλαδή παράγων είναι ισχυρότερος τού έσωτερικοϋ. Ό λίγον κατ’ ολίγον
Αναπτύσσει, τήν διάνοιαν καί τήν προσωπικότητα, άπελευθεροΰται τής έπιδρά•σεως τοϋ περιβάλλοντος καί έξωτερικεύει τάς ψυχικάς του ίδιότητιχς κοιτά τόν ίδιον
τρόπον. Ούτως, ισχυροποιείται ό έσωτερικός παράγων καί έξασθενεί ό έξω-
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τερικός, άμφότεροι-δμως συνυπάρχουν. 'Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας δυνάμεθα
νά συναγάγωμεν, ότι δεν έχομεν άμιγεΐς περιπτώσεις, δηλαδή μόνον διά της κατα
βολής ή μόνον διά τοϋ περιβάλλοντος καθοριζομένας. ’Επακολουθεί δέ εις τά άνωτέρω, ότι μειονεκτική τις καταβολή άπαιτεϊ πολλάκις την έπίδρασιν τοϋ δυσμενούς
περιβάλλοντος ίνα παραγάγη άνωμάλους ψυχικάς έκδηλώσεις ή άντιστρόφως μειο
νεκτική τις καταβολή δεν παράγει ψυχικάς άνωμαλίας έάν οι όροι τοϋ περιβάλλον
τος είναι εύνοϊκοί. Ε π ίσ η ς ή ομαλή καταβολή δύναται νά μή παραγάγη όμαλήν
ψυχικήν ζωήν, αλλά ψυχικήν παρέκκλισιν, όταν οί όροι διαβιώσεως είναι δυσμενείς.
Ή λόγω δυσμενών όρων δημιουργία άνωμάλου ψυχικής καταστάσεως είναι
προφανής εις παιδιά μή μορφωθέντα ή μή δεχθέντα επιμελή ήθικήν διδαχήν, διά τοϋ
κακοΰέν άνηθίκω καί έγκληματικώ περιβάλλοντι παραδειγματισθέντα, παντοιοτρόπως
παραμεληθέντα καί έξω τοϋ όμαλοΰ βίου ζήσαντα. 'Υπό τούς κακούς τούτους όρους
διαβιώσεως, τό παιδί δεν άναπτύσσει τάς όμαλάς παραστάσεις καί ίδέας, τήν όμα
λήν έν γένει συναισθηματικότητα, δεν παρουσιάζει τήν όμαλήν διαμόρφωσιν, άλλά
καταντά εις τήν κατάστασιν ψυχικής διαστρεβλώσεως, ένώ ύπό εύνοϊκούς όρους
θά ήτο δυνατόν ν’ άναπτύξη ομαλόν ψυχικόν κόσμον.
'Ο Πλάτων διετύπωσε τ ’ άνωτέρω διά των άκολούθων: «Διότι είς τήν παντελή
»δικαιοπραγίαν τρία δει συνδραμεΐν, φύσιν καί λόγον καί έθος. Καλώ δέ λόγον μέν
»τήν μάθησιν, έθος δέ τήν άσκησιν. 'Η μέν γάρ φύσις άνευ μαθήσεως τυφλόν, ή δέ
» μάθησις άνευ φύσεως έλλιπής, ή δέ άσκησις χωρίς άμφοΐν άτελής». ’Αλλοΰ δέ λέ
γει : «'Ο άνθρωπος παιδείας μέν ορθής τυχών καί φύσεως εύτυχοΰς, θειότατον καί
» ήμερώτατον ζώον γίγνεται, μή,ίκανής δέ ή μή καλώς τραφείς άγριώτατον πάντων».
Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά είπώμεν, ότι ή δημιουργία άνωμάλων ψυχικών έκδηλώσεων οφείλεται είτε είς τήν μειονεκτικήν βιολογικήν καταβολήν, είτε κυρίως είς
τούς δυσμενείς όρους τρΰ περιβάλλοντος I1). "Ινα δέ έν συνεχεία έρμηνεύσωμεν τήν
δυσαγωγίαν καί κατανοήσωμεν τάς ψυχοπαθολογικάς καί άντικοινωνικάς έκδηλώ■σεις, δέον νά λάβωμεν ύπ’ όψιν τούς εσωτερικούς παράγοντας (σωματικούς καί ψυ
χικούς) καί τάς έξωτερίκάς έκ τοϋ περιβάλλοντος έπιδράσεις. Περί τούτων έν γένει ώς αιτίων τών ψυχοπαθολογικών κ α ί. αντικοινωνικών έκδηλώσεων έσεται έν
τοϊς κατωτέρω ό λόγος.
Α'. Έσωγενή αίτια (σωματικά καί ψυχικά):
α) Έ χ ε ι διαπιστωθή, ότι παιδιά ώρισμένου είδους σωματικής κατασκευής
παρουσιάζουν συχνοτέρας ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις καί δυσχερείας περί τήν
παιδαγωγικήν καί τήν κοινωνικήν προσαρμογήν.
Τοιαϋτα είναι τά ασθενικού τύπου παιδιά, τά λεμφατικής καί έξιδρωματικής
κράσεως, τά δυστροφικά, τά ύποπλαστικά, τά έμφάνίζοντα ένδοκρινικάς καί άγγειοκινητικάς διατ ιαχάς. Διά τον λόγον τούτον τό σωματικόν ύπόστρωμα δέον νά
τυγχάνη λεπτομερούς έξετάσεως. Είς πολλάς περιπτώσεις ή άντιμετώπισις τοϋ
ζητήματος δέον νά έπιχειρήται άπό τής σωματικής πλευράς, άναγομένων οδτω
πολλών παιδαγωγικών προβλημάτων είς σωματικάς καθόλου αιτίας (νευρολογικάς, ένδοκρινικάς, δυστροφικάς κ λ π .). Πολλαί παιδαγωγικαί δυσχέρειαι καί άντικοινωνικαί έκδηλώσεις δέν είναι ψυχικής, άλλά σωματικής άφετηρίας. Ά πόδειξις
τούτου είναι, ότι είς τάς περιπτώσεις ταύτας άνευρίσκονται ποικίλοι σωματικοί
διαταραχαί, αί δέ ψυχοπαθολογικαί άνωμαλίαι δέν δικαιολογούνται έκ τοϋ περι
βάλλοντος. Τοϋτο έπικυροΐ σύν τοϊς άλλοις ή είς τάς περιπτώσεις ταύτας πολλαπλώς
■συνυπάρχουσα κληρονομική έπιβάρυν<ης.
;· ·
' ■’
·'.· ■
Ό παράγων τής κληρονομικότητος δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται έν τη παι(*) Είς πολλάς περιπτώσεις δέν καθίσταται δυνατή ή διάκρισις μεταξύ ένδογενοϋς
ψυχοπαθητικής καταστάσεως ή έπινενοϋς διά τοϋ περιβάλλοντος δημιουργη θείσης. ·'
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δαγωγική. Τοϋτο δέ ίνα, καθοριζομένης της μειονεκτικής ψυχοσωματικής ιδιοσυ
στασίας τοϋ παιδιού, άποφεύγωνται αί δυσμενείς επιδράσεις τοϋ περιβάλλοντος
και τά παιδαγωγικά σφάλματα, άτινα θά ήδύναντο νά προωθήσουν καί εύοδώσουν
τήν προς ψυχικάς άνωμαλίας επιρρέπειαν καί τάς έκ τούτων παιδαγωγικάς δυσχε
ρείας καί ενδεχομένως τήν αντικοινωνικότητα αύτοϋ. 'Η διαπίστωσις αυτή όχι μό
νον δέν πρέπει νά όδηγήση εις θεραπευτικήν καί παιδαγωγικήν απαισιοδοξίαν, άλλ”
άντιθέτως είναι χρήσιμος, διότι διά της καταλλήλου παιδαγωγικής δύναται νά μή
έκδηλωθή ή ν’· άπαλυνθή ή διάθεσις προς ψυχικάς άνωμαλίας, ενώ έν εναντία περιπτώσει (δηλαδή άνευ καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως), θά ώδήγει εις έντονωτέραν
Ικσήμανσιν αυτών. Οΰτω, τό πρόβλημα τής παιδαγωγικής καί τής θεραπευτικής
παιδαγωγικής διατηρεί τήν βασικήν του αξίαν καί εις τάς περιπτώσε’ς. εις τάς οποίας
ή κληρονομικότης ένεργώς συμμετέχει.
β) Ή ψ υχοπαθητική Ιδιοσυστασία, ή οποία πολλάκις είναι άσχετος προς οίανδήποτε σωματικήν μειονεκτικήν κατασκευήν, περί ής άνωτέρω, είναι ετερος σωμα
τικός εσωτερικός παράγων ψυχοπαθολογικών καί άντικοινωνικών εκδηλώσεων.
Υπάρχουν περιπτώσεις, εις τάς όποιας ή άνώμαλος ψυχική ιδιοσυστασία οδηγεί
είς παρέκκλισιν άπό τής ομαλής ψυχικής ζωής, εις παιδαγωγικάς δυσχερείας καί
άντικοινωνικάς εκδηλώσεις, χωρίς οόδείς εξωτερικός παράγων νά συντελέση εις
τοϋτο. Είναι τ ’ άνώμαλα κατά τήν ψυχικήν Ιδιοσυστασίαν (τον χαρακτήρα) άτομα,
διά τά όποια είδικώτερον έδημιουργήθη ό κλάδος τής λεγομένης θεραπευτικής παι
δαγωγικής.
γ ) Ή μικρόνοια, ώς άλλος παράγων, μετά τής πνευματικής άνεπαρκείας, δη
μιουργεί ψυχικάς άνωμαλίας καί παιδαγωγικάς δυσχερείας.
δ) Π οικίλαι ψ υχοσω ματικά! νοσηραί καταστάσεις, προκληθεϊσαι έκ των
λοιμωδών ή άλλου είδους νόσων, π.χ. έξ έγκεφαλίτιδος, έπιληψίας, νευροπάθειάς,
ραχίτιδος καί άλλων, γίγνονται αιτία ψυχικών άνωμαλιών καί άντικοινωνικών
ροπών. Ε π ίσ η ς ή σωματική άναπηρία δύναται νά συμβάλλη εις τήν ψυχικήν δια
στρέβλωσήν καί δυσαγωγίαν καί ενίοτε αί χρόνιαι σωματικαί νόσοι.
ε) 'Η ήβη αύτή καθ’ έαυτήν άποτελεϊ συχνάκις παράγοντα ψυχοπαθολογικών
καί άντικοινωνικών έκδηλώσεων. 'Ο έφηβος λόγω τής σωματικής μεταμορφώσεως
παρουσιάζει ψυχικάς άνωμαλίας, λόγω τών οποίων καθίσταται δύστροπος, άνυπάκοος, παραβαίνει τάς έντολάς καί τήν τάξιν καί δημιουργεί δυσχερείας είς τό περι
βάλλον. Ταϋτα παρέρχονται μετ’ ού πολύ, έφ’ όσον πρόκειται περί ομαλής ιδιοσυ
στασίας.
(Συνέχεια είς τό έπόμενον)

Διακεκριμένοι καθη γητα ΐ το ϋ Πανεπιστημίου καί άλλοι έπιστήμονές άπέστειλαν συγχαρητηρίους έπιστολάς τόσον διά τή ν
εκδοσιν τώ ν «’Αστυνομικών Χρονικών», όσον καί διά τή ν δημοσιευομένην Ολην. Τοϋτο μας Ικανοποιεί, καί επιβάλλει είς άπαντας
τους βαθμοφόρους της ’Αστυνομίας νά τ ά προμηθεύωνται έ γγρ α φόμενοι συνδρομηταί.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΕΚΗ

Ο ΟΡΡΟΣ ΤΗ Σ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(ΝΑΡΚΟΑΝΑΛΥΣΙΣ)

·'
Τπο χ .

Χ ΡΙΣΤ Ο Υ Π . ΓΙΩ ΤΗ

( Ό διακεκριμένος δικηγόρος κ. Χ Ρ ΙΣ Τ Ό Σ Π . Γ ΙΩ Τ Η Σ , πρφην Έ φ έτης και
ήδη Γενικός Γραμματέας τής «'Ελληνικής Ε ταιρείας Ποινικού Δικαίου» είχε την ενγενή καλωσύνην νά παράσχη ήμίν την άδειαν δημοσιενσεως τής σοβαρωτάτης μελέτης
τον περί όρροΰ τή ς αλήθειας, δπον μέ σαφήνειαν εκτίθεται, εις τί συνίσταται αυτή,
άναφέρονται διάφορα περιστατικά εκ τής πράξεως καί σχετικά πορίσματα. Τέλος
εκτίθενται αι απόψεις από ιατροδικαστικής, νομικής καί κοινωνικής πλευράς καθώς καί
αί υποδείξεις αυτού).
Περίληψις
1. —Τά προηγηθέντα' ήτοι άνακριτικαί μέθοδοι παλαιοτέρων εποχών καί επιστημονι
κοί μέθοδοι νεωτέρων χρόνων.
2. —Ό ορρός τής αλήθειας καί ή ναρκοανάλυσις.
3. —’Απαρίθμησις περιστατικών εκ τής πρακτικής.

1.

Τά προηγηθέντα

α ) Παλαιότεραι έποχαί. ’Ανέκαθεν ή ττοιυική άνάκρισις έμφανίζει μίαν συνεχή
προο 11Αθεΐαν—έγκειμένην άλλως τε έν τή Αποστολή αυτής—όπως συλλάβη τήν Αλή
θειαν, ή οποία έν τούτοις οϋχΐ σττανίως διολισθαίνει Οπό τάς χεϊρας αυτής.
Προς έπίτευξιν του έπιδιωκομένου τούτου σκοπού μετεχειρίσθη ποικίλα μέσα,
ανάλογα πρός τάς έκάστοτε προόδους των ανθρωπίνων γνώσεων (χ).
Μετά τά άρχικώς χρησιμοποιούμενα πρωτόγονα μέσα των μαγειών, των δικα
στικών μονομαχιών, τών θεοκρισιών κ.τ.τ. ή καί παραλλήλως πρός αυτά, συναντώμεν—καί δή εις έντασιν κατά τον Μεσαίωνα—τάς βασάνους, δι’ ών έγίνετο προσπά
θεια είσδύσεως εις τά διανοητικά αποθέματα τών κατηγορουμένων πρός άπόσπασιν
ομολογίας.
Αί διαδοχικοί όμως αύται μέθοδοι κατέληγον εις αδικίας, άντί δέ νά συλλάβουν
έφυγάδευον τήν αλήθειαν, διότι δεν ήσαν έπιστημονικαί, άλλ’ άπλώς έμπειρικαί. Με
ταξύ τών μέχρις έσχατων έτι χρησιμοποιούμενων έμπειρικών μεθόδων, δυνάμεθα νά
κατατάξωμεν καί τήν δι’ οίνου ή άλλων οινοπνευματωδών ποτών μέθην. Ό Διευθυντής
τού Τεχνικού ’Εργαστηρίου τής Λυών Ed. Locard εις τό έργον του «Ή ποινική άνάκρισις καί αί έπιστημονικαί μέθοδοι» (έτ.' 1920), ψέγωντάς τοιαύτας μεθόδους, άναγράφει:
«Άντελήφθην ότι εις τάς Εύρωπαϊκάς ’Αστυνομίας, πρός άπόσπασιν τής άληθείας ό
κρατούμενος τίΓ:ται ύπό τήν έπίδρασιν τής πείνης, μέχρις οΰ γεύμα άφθόνως ποτισμένον μέ οΐνοπν .’ματώδη ποτά, διαδεχόμενον παρατεταμένην νηστείαν, φαίνεται ώς τό
μάλλον ασφαλές μέσον όπως συντέλεση εις τό λύσιμοντής γλώσσης του» (2). Άναφέρεται
επίσης άλλαχοΰ, ότι εις παλαιοτέρας έποχάς βρεττανοί διοικηταί συνταγμάτων έμέθυον τούς υφισταμένους των διά νά άποσπώσι τάς ένδομύχους σκέψεις των, τάς όποιας
έχρησιμοποίουν δι’ υπηρεσιακούς λόγους (3). Παρά τόν έμπειρισμόν τής μεθόδου, δεν
δυνάμεθα νά παρίδωμεν τό γεγονός, ότι καί ύπό τής ’Επιστήμης είναι άνεγνωρισμένον
καί έκ τής κοινής πείρας είναι γνωστόν, ότι ό εις τό δεύτερον στάδιον τής μέθης περιερχόμενος, λόγω τής έκ τού ποτού προκαλουμένης Ακριτομυθίας του, Αποκαλύπτει έν
όλω ή έν μέρει τόν ένδιάθετον ψυχισμόν του, συνεπώς καί τμήμά τι τούλάχιστον κρυ(1) X. Γιώτη, ’Αποστολή καί έργον τον Άνακριτοΰ, ΆΘήναι 1940 σ. 5 έπ. ν
(2) Ε. Locard (μετάφρ. X. Γιώτη) « Ή ποινική άνάκρισις και αί έπιστημονικαί μέθοδοι»
σελ. 22.
(3) Γ. Φιλιττπάπουλος, εις «’Ακαδημαϊκή ιατρική», Σεπτέμβρ. 1947 σελ. 173. σημ. 2 καί 3.
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πτομένης άληθείας, «in vivo Veritas». Τούτο είναι συνέπεια τοϋ γεγονότος, ότι ή μέθη
άφ’ ένός έρεθίζει την 'φαντασίαν καϊ έξ άλλου καθιστά τό προσώπου μερικώς ανίκανον
νά χαλιναγώγηση την βούλησίυ του πρός άντίστασιν εις τάς έν τη συνειδήσει του
κρυτττομένας καί πρός έξωτερίκευσιυ τεινούσας παραστάσεις (*). Ή μέθοδος έπομέvcos τής διά τής μέθη? άποκαλύψεως τής άληθείας, παρά τά πενιχρά αύτής αποτε
λέσματα, ένέχει εις τό βάθος έπιστημουικήν χροιάν.
β ) Ε π ισ τη μ ο νικ ά ! μέθοδοι τ ω ν ν εω τέρ ω ν χ ρ ό ν ω ν . Αί επιστημονικά! έρευναι
πρός άποκάλυψιν τής αλήθειας μέσω τοΰ ενδιαθέτου ψυχισμού τοϋ έξεταζομένου,
έστράφησαν κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας προς τον «ύπνωτισμόν», άλλ’ άνευ
ύπολογισίμου άποτελέσματος. Ά φ’ ένός, διότι οϋχί πάντα τά πρόσωπα είναι έπιδεκτικά ύπνωτισμοϋ, έξ άλλου διότι τό ύπνωτισθέν προσώπου ύπόκειτα είς τήυ υποβο
λήν τοϋ ύπνωτίσαντος, ή δύναται νά έξυφάνη σειράν ψευδολογιών ς έάν ήτο έν
έγρηγόρσει, συνεχίζον καί έν ύπνώσει τήυ τοιαύτην διάθεσίν του. Δέν υπάρχει τέλος
άσφάλές γνώρισμα, διά τοϋ όποιου νά διαγιγνώσκεται άν άτομόν τι είναι όντως υπνω
τισμένου ή υποκρίνεται. Ή χρήσις άλλως τοϋ ύπνωτισμοϋ, δέν είναι πάντοτε άμοιρος
κινδύνου τής ψυχικής τουλάχιστον υγείας τοϋ ύπνωτιζομένου (2).
Έγένετο έπίσης άπόπειρα χρησιμοποιήσεως τής «ψυχαναλύσεως» δι’ άνακριτικούς
σκοπούς, ίδίφ των γερμανών A lexander καί S taub, οΐ όποιοι είχον προπολεμικώς
όργανώσει έν Βερολίνω καί μαθήματα ψυχαναλύσεως διά νομικούς, τά όποια σημαντι
κός άριθμός δικαστών παρηκολούθει. Ά λλ’ ή μέθοδος αί/τη, κυρίως θεραπευτικήν άξίαν
διά τούς ψυχοπαθείς, κατά τόν F reud, Ιχουσα, ούδέν τό πρακτικόν δύναται νά προσφέρη
είς τήν άνάκρισιν πρός άποκάλυψιν τής άληθείας, διά τε τό μακροχρόνιον καί πολύπλο
κου αύτής, ώς καί διά τό άβέβαιον των αποτελεσμάτων (3). Μερικώς Ικανοποιητικά άποτελέσματα έπέφερευ ή μέθοδος πρός άποκάλυψιν τών
συνειρμένων ψυχικών στοιχείων, ώς καί αί ψυχομετρικά! συσκευαί, διά τών οποίων
Ιρευνάται ή άντίδρασις τής άνοστνοής, τής κυκλοφορίας τοϋ αίματος κλπ. ( 4). Τοιαϋται
είναι ό αύτοματογράφος, τό ψυχογαλβαυόμετρον, ό σφυγμογράφος, ή συσκευή τοϋ
Dr R evaulf d ’AUones κ.ά. Ά λλ’ όμως, καί δύσχρηστοι είναι αί συσκευαί αύται καί
μεγάλην άπαιτοϋσι πείραν πρός έρμηνείαν τών αποδόσεων αύτών. Άναφέρεται έν
τούτοις, ότι τό «καρδιοπνευμομυχόγραμμον» ή «πολυγράφος» ή «άνιχνευτής ψευδών»
(lie-detector) κατασκευασθείς άπό τοϋ καθηγητοϋ Keeler, είσήχθη εύρέως άπό
έτώυ έν χρήσει είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής είς τε τάς Αστυνομίας καί
είς τάς Τραπέζας, χρησιμοποιείται δέ καί είς τό ’Επιστημονικόν Έργαστήριον τοϋ Β. Δ.
Πανεπιστημίου τοϋ Σικάγου. Αί στατιστικά! άναγράφουν, ότι μέχρι τοϋ έτους 1936
έχρησιμοποιήθη έπί 20.000 άτόμων, κατά δε τά 5 τελευταία έτη έπί 2.000 τραπεζιτι
κών ύπαλλήλων ύπόπτω ν ύπεξαιρέσεωυ. Ώ ς πρός τά άποτελέσματα, ή έπιτυχία ύπήρξεν, έπί μέν τών Ιδιωτικής χρήσεως, ήτοι Τραπεζών κλπ. 80 ο)ο, έπί δέ τών Αστυνο
μικής χρήσεως 6 2 ο ) ο ( 5). Κατόπιν τελεισποιήσεως, γενομένης ύπό τοϋ Διευθυντοϋ
τοΰ 'Επιστημονικού ’Εργαστηρίου τής Αστυνομίας τοΰ Σικάγου John Ε. Reid, οϋτος
βέβαιοί δ η ή έπιτυχία άνήλθεν άπό τοΰ έτους 1944 καί έντεϋθεν είς 90—95 ο)ο. Ό
ίδιος άφηγεΐται, ότι άπό τοϋ έτους 1940 μέχρι τοϋ Σεπτεμβρίου 1945, έξήτασε διά
τής συσκευής αύτής, 3.338 πρόσωπα ύποπτα έγκλημάτωυ καί έπέτυχε 786 όμολογίας,
(1) Κωστή Μπουροπούλου, Έ ρμ. Ποινικού Νόμου, Α' § 195 σελ. 334.
. . (2) X . Γιώτη, Άνακριτική, σελ. .177 έπ. Gorphe, L’ appreciation des preuves en Ju
stice, 1947, p. 127. Beg. di Tullio, έν R evue Internationale de Police criminelle, καί εις δελ
τίου Διευθ. Έγκληματολογικών όπηρεσιών, Ά θήναι, Αΰγ. 1948, σελ. 23.
(3) Corphe, L’ appreciation des preuves en Justice, 1947, p. 131-139, Conen, Strafrecht
und P sychanalyse, Breslau, 1929, Ed. Mezger, Die Bedeutung der Psychanalyse fur die
R echtspflge, 1933.
(4) X . Γιώτη, Άνακριτική σελ. 202 έτ., Corphe op. c it p. 113.
(5) Gorphe,- op. cit. p. 122.
.
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περιλαμβανομένων 50 όμολογιών διά φόνους. Χρησιμοποιείται δέ ήδη έυ Σικάγω ό
«πολύγραφος» ουτος ή «ανιχνευτής ψευδών» γενικώς διά τήν έξέτασιυ τοϋ προσωπικοϋ τών εταιριών, τών Ιδιωτικών ταχυδρομείων, ώς καί τών υποψηφίων Ιδιωτικών
υπαλλήλων πρός διαπίστωσιν τής έντιμότητος αύτών κατά τόν πρότερον βίου (χ).
Τά αμερικανικά όμως δικαστήρια δεν αναγνωρίζουν μέχρι τσΰδε τά πορίσματα τοϋ
«πολυγράφου», πλήν έάν κατηγορία καί ΰπεράσπισις είναι σύμφωνοι είς τήν παραδο
χήν αυτών (2).
‘Η διά συσκευών διείσδυσης είς τόν ψυχικόν άνθρωπον, έκτος τών άλλων τεχνικών
δυσκολιών, έμφανίζει καί τήν δυσχέρειαν τής έρμηνείας τών αντανακλαστικών φαινο
μένων.
Έσκέφθησαν όθεν καί έπενόησαν έτερον μέσον, όλιγώτερον πολύπλοκου καί περισ
σότερον ασφαλές, τήν κατ’ ευθείαν δηλ. έξερεύυησιν τοϋ υποσυνειδήτου διά τής χρήσεως ναρκω τικώ ν φαρμάκων. Πρό τριακονταετίας περίπου ό Dr R. Ε. House είς
Texas τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής έχρησιμσποίησεν είς συνεχείς πειραματι
σμούς τήν «scopolamine», ναρκωτικόν ελαφρώς τοξικόν, χρησιμοποιούμενον έν τή
Ιατρική ώς αναισθητικόν (3). Ό D r House αναφέρει περιπτώσεις, καθ' άς καταδικασθέντες έδέχθησαυ έκουσίως νά υποβληθούν είς τήν δοκιμασίαν τούτην διά νά άποδείξουν τήν άθωότητά των, ώς έλεγον· έν τούτοις, ϋπό τήν έπήρειαν τοϋ φαρμάκου ώμολόγησαν όχι μόνον τά έγκλήματα δι’ ά είχον καταδικασθή, άλλά καί άλλα ακόμη.
Ό αύτός εις έτέρας περιπτώσεις έπέτυχεν απαντήσεις άκριβεΐς καί άξίας πίστεως,
λ.χ. τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητος προσώπου διατελοϋντος είς κατάστασιν άμνησίας (4). Τό ναρκωτικόν όμως τούτο άπαιτεΐ όατό τόν χειριζόμενον αύτό ίδιοατέραν
δεξιότητα καί πείραν ώς πρός τε τήν χρησιμοποίησιν τής ακριβώς άπαιτουμένης δόσεως καθώς καί ώς πρός τήν ικανότητα νά έπωφελήται παρά τώ έξεταζομέυω τό χρο
νικόν έκεϊνο σημεΐον τής συνειδήσεως, κατά τό όποιον παύει μέν ή βούλησις, ϋφίστανται όμως έν λειτουργία ή άκοή καί ή μνήμη, Ή χρήσις τής scopolam ine έν τή Ιατρική
έχει καταστή σπανιωτέρα, διότι έφευρέθησαν άλλα τελειότερα άναισθητικά, χρησιμο
ποιείται όμως είς τήν ψυχιατρικήν.
· ·< ·.
’Από εικοσαετίας είναι ήδη γνωστόν, ότι τά ναρκωτικά τής σειράς τοϋ βαρβιτουρικοϋ οξέος έχουν θεραπευτικάς Ιδιότητας έπί τών ψυχοπαθών, διότι ούτοι ϋπό τήν
έπήρειαν αύτών καθίστανται Ικανοί νά λαμβάνουν πνευματικήν έπαφήν μέ τόν ψυχία
τρον καί νά συνομιλούν μετ’ αυτού φρονίμως. Κατ' Αύγουστον δέ τού έτους 1933 ό
είς’Αμερικανός D r H ans Reese τής Madison τών Ηνωμένων Πολιτειών έδημοσίευσεν
τό Ιατρικόν περιοδικόν The W isconsin Medical Ju rn al άρθρον (s), διά τού όποίου
ούτος προτείνει τήν χρησιμοποίησιν τής χημικής συνθέσεως Goramine (diethylam ide
de 1’acide pyridine b. carbonique), αντιδότου τών ναρκωτικών πρός έξευρεύνησιν
(1) Revue
■ Criminologie et de Police technique, Geneve, Juillet—Septem bre 1948,
vol. II, no 2, p. i i 2 —1 2 t. Journal of Criminal Law and Criminology, Chicago, vol XXXVI
Sept.—Oct. 1940. Δέν δυνάμεθα βεβαίως νά άξιώσωμεν διά τό έν ΆΟήναις ήμέτερον «Έργαστήριον Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών παραλλήλους προόδους. ’Από πολλοΰ όμως Ιδει νά έχη
έφελκύση τήν προσοχήν τοϋ ταλαιπώρου Κράτους καί νά έμπλουτισΟή μέ τά απαραίτητα. στοιχει
ώδη μηχανήματα, τά όποια θά ήδύναντο νά παράσχουν πολυτίμους υπηρεσίας διά τάς ποικίλας
άλλας άνάγν.ας της Ποινικής Δικαιοσύνης παρ’ ήμϊν. ΙΙολλάκις έτονίσαμεν ταΰτα διά δημοσιευ
μάτων (λ.χ. «Λί έν τή ποινική άνακρίσει έπιστημονικαϊ μέθοδοι καί ή έν Έλλάδι έφαρμογή αυ
τών», έτ. 1940, σελ. 19—23, «’Αποστολή καί έ’ργον τοϋ άνακριτοΰ», έτ. 1940 σελ. 6 κ λπ .) Μόλις
έσχάτως ήρχισεν νά έμπλουτίζεται τό Έργαστήριον τοΰτο μέ απαραίτητα τινα μηχανήματα, άλλά
μέ θαυμαστήν φειδώ, άντιστρόφως άνάλονον πρός τάς συγχρόνους έπιστημονικας προόδους.
(2) Η.Μ. Robisnon, La sciense contre le crime, Paris, P ayot 1941, Revue de Crimino
logie et d e Police technique, Gen6ve 1948,. Vol. II, no 3 p. 166, 168.
(3) Corphe op. cit. p. 127.
"
<4) Journal of Criminal Law and Criminology XXVI, 1935, p. 449.
(51 X. Γιώτη, Άνακριτική σελ. 337. R evue Internationale de Criminalistique, Lyon,
1934, no 3 p. 158.
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τής συνειδήσεως. Τό άτομον δηλ. τιθέμενου ύπό την έπίδρασιν ναρκωτικού τίνος των
παραγω γώ ν τοΰ όπίου έν μικρά δόσει αποκαλύπτει έρωτώμευον πρό τοΟ πλήρους
ύπνου, τά Ιν τη συνειδήσει ή τω υποσυνειδήτου αύτοΰ κεκρυμμένα. ’Αμέσως δέ κατόπιν
έπαναφερόμενον διά τής coram ine εις την κατάστασιν τής πλήρους έγρηγόρσεως,
Ιπανεξετάζεται επί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου. Τότε ό έξετάζων άνακοινοί α ύτώ τά ό σ α
έν ύπνώσει είπε, καί των όποΐων ούδεμίαν εχει άνάμνησιν μετά τήν άφύπνισιν. Διά των
μετά τήν άφύπνισιν διδόμενων απαντήσεων, έλέγχεται ή ακρίβεια των έν υπνώσει
λεχθέντων. Ή μέθοδος αύτη άπεκλήθη «χημική ψυχανάλυσις».
Κατά τον τελευταϊόν παγκόσμιον πόλεμον έχρησιμοποιήθησαν εύρέως τά ναρκω
τικά τής σειράς τοΰ βαρβιτουρικοΰ οξέος δι’ ενδοφλεβίων ενέσεων, κατώρθοοσαν δέ
οί ψυχίατροι είς πλείστας περιπτώσεις νά έπικοινωνήσουν πνευματικός μετά ψυχοπα
θών ϋποστάντων ισχυρόν ψυχικόν κλονισμόν έκ πολεμικών ή άλλων γεγονότων. Ή
μέθοδος άπεκλήθη άρχικώς «Ύπνοανάλυσις» (ypnoanalysis),' ώς συνδυάζουσα τά
προσόντα της Ψυχαναλύσεως καί τής Ύπνώσεως, παραλαμβάνουσα έξ έκείνης μέν τό
θεωρητικόν περιεχόμενον, ήτοι τήν δημιουργίαν έμπιστοσύνης μεταξύ έξετάζοντος καί
έξεταζομένου κ.λ.π., έκ τούτης δέ τήν πρακτικήν χρησιμότητα (1). Τελικώς ή μέθο
δος, λόγω τής προκαλουμένης ναρκώσεως, άπεκλήθη «ναρκοναόιλυσις».
§ 2. ’Ορρός της άληθείας καί ναρκοανάλυσις

,

Τά κυριώτερα τών ναρκωτικών, περί ών ώμιλήσαμεν άμέσως άνωτέρω, είναι τό
evipan (n atriu m ), τό nem butal (natrium ), τό am ital (sodium ) καί τό pentothal
(sodium ). Κατά τό στάδιον τών πειραματισμών δι’ ιατρικούς σκοπούς παρετηρήθη,
ότι ίδίφ τό τελευταϊόν τών ναρκωτικών τούτων, τό ρβηήοΐΐ^ΐ'(πεντοθάλη), έξουδετερεΐ
τήν βούλησιν άντιστάσεω ς, καί ούτω συντείνει είς τήν άποκάλυψιντής έντή συνειδήσει ή τω ύποσυνειδήτω κρυτττομένης άληθείας. Διό καί «ορρός τής άληθείας»
(serum de la verite» άπεκλήθη. ’Αντί τής έκφράσεως όμοος τούτης, ή οποία άλλους
τε δέν είναι είσέτι βέβαιον μέχρι τίνος βαθμού είναι άκριβής έν πρσκειμένω, θά χρηιμοποιώμεν εφεξής τόν, ώς είρηται, καθιερωμένον ήδη έπιστημονικόν όρον «ναρκοανάλυσις». ·
Τό πρόσωπον, τό όποιον πρόκειται νά ύποβληθή είς τήν ναρκοανάλυσιν, τίθεται
ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ περί ού ό λόγος ναρκωτικού δι’ ένδοφλεβίων ένέσεων είς διαδο
χικός μικράς δόσεις βραδύτατα είσαγομένας είς μίαν άναλογίαν 1 κ. έκ. έντός Γ ή 2'
τής ώρας. Ή οινολογία τής δόσεοος τοΰ φαρμόικου είναι μεταβλητή άναλόγως τής
άντιδράσεους τοΰ υποκειμένου, ποικίλλει δέ κατά ιδιοσυγκρασίαν, ήλικίαν κλπ. Αΐ
άλλεπάλληλοι ένιέμεναι μικραί δόσεις συνεχίζονται μέχρις ότου ό έμπειρογνώμων
άντιληφθή, ότι ήρχισεν ή τάσις πρός ύπνον, χωρίς όμως καί νά έπέλθη πλήρης ΰπνωσις,
διότι τότε—ώς είναι εύνόητον—δέν δύναται νά λάβη χώραν συνομιλία (2).
Τό χρονικόν τούτο σημεϊον άποτελεϊ τό στάδιον τής χαλαρώσεως τής ψυχικής τάσεοος τοΰ ύποκειμένου, δύναται δέ τότε νά άναπολήση εύκόλως λησμονημένος άναμνήσεις ή άπωθημένας τάσεις· δύναται έπί πλέον καί νά έξωτερικεύση έντυπώσεις ή παρα
στάσεις, τάς όποιας έν έγρηγόρσει όιπέκρυπτεν.
Ένταΰθα παρεμβάλλεται είς συντελεστής, δυνάμενος νά έκτρέψη τά άναμενόμενα
άποτελέσματσ άποκαλύψεως τής άληθείας. Τής χροηγήσεως ποηττός ναρκωτικού συνέ
πεια, ώς έλέχθη, είναι ή χαλάρωσις τής ψυχικής τάσεως, ή έξουδετέροοσις τής βουλήσεως άντιστάσεως. Τούτου συνακόλουθος είναι ή εύκολος ύποβολιμότης τού προσώπου,
τό όποιον κατά συνέπειαν ύποβάλλεται εύχερώς ύπό τών έρωτήσεων τού ναρκοοηια(1) Γ. Φιλιππόπουλος είς «’Ακαδημαϊκήν ’Ιατρικήν», τεΰχ. 3 (97) Σεπτεμβρίου 1947 σελ.
174. Gorphe, L’ appreciation des preuves en Justice, Paris 1947 p. 134.
(2) Γ. Φιλιππόπουλος, είς «’Αργείον ’Ιατρικών ’Επιστημών», Μάιος—’Ιούνιος 1946, σελ.
151. Όδηγίαι χρήσεως τοΰ Pentohal κ.λ.π. έντδς τοΰ ιδιοσκευάσματος.
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λύοντος. Δύναται όθεν, συμβαλλού«χης καί της δημιουργικής φαντασίας του, νά έξωτερικεύση μυθεύματα ή καί υά αΰτοκατηγορηθή διά φανταστικά έγκλήματα. Μεγάλη άρα
Απαιτείται είδικότης καί πείρα του έπιχειροϋντος τήν ναρκοανάλυσιν iorrpoO έμπειρογνώμονος, ώς καί τοϋ χρησιμοποιοϋντος τό πόρισμα τής ναρκοαναλύσεως άνάκριτου,
οϋ μόνον πρός εκλογήν τής στιγμής πρός υποβολήν ερωτήσεων, άλλά καί πρός Απο
φυγήν προκλήσεως τοιούτων άνεπιθυμήτων Απαντήσεων. Παρά τήν τήρησιν των προ
φυλάξεων τούτων, ώς περαιτέρω θέλομεν ϊδη, υπάρχουν σαφή δεδομένα, κατά τά όποϊα
πρόσωπά τινα κατά τήν ναρκοανάλυσιν ΑνΘίστανται έπιμόνως καί δέν Αποκαλύπτουν
τά έν τή συνειδήσει αύτών κρυπτόμενα.
’Α ντενδείξεις. Πριν ή προβώμεν εις περαιτέρω ερευνάν τού θέματος Ανάγκη νά είπωμεν όλίγας λέξεις περί τοϋένδεχομένου κινδύνου υγείας έκ τής χρήσεως των διά
τήν ναρκοανάλυσιν φαρμάκων.
,
Κατ’ Αρχήν, ή χρήσις των συνθέσεων τοϋ βαρβιτουρικοϋ όξέος, έν αίς καί τοϋ
pentothal όπερ προτιμαται διά τήν ναρκοανάλυσιν, είναι Αβλαβής- γίνεται δέ χρήσις
τούτων καί ώς Αναισθητικών κατά τάς έγχειρήσεις. Υπάρχουν όμως καί τινες Αντενδεί
ξεις (χ). Αί ήπατικαί κυρίως νόσοι καί κατά δεύτερον λόγον καί αί των νεφρών, άποτελοϋν τήν μόνην σαφή άντένδειξιν. Άλλαι τινές περιπτώσεις, ώς ή προβεβηκυΐα ήλικία καρδιαγγειακαί βλάβαι κ.λ.π. Απαιτούν ιδιαιτέραν προσοχήν κατά τήν ένεσιν,
ώς καί ήλαττωμένον τό ποσόν τών δόσεων, αί όποΐαι άλλως τε ποικίλλουν καί Αναλόγως τής Ιδιοσυγκρασίας τοϋ Ατόμου.
§ 3. ΆπαρίΘμησις περιστατικώ ν έκ τής πρακτικής
Ί ν α καταστή ή προκειμένη μελέτη Αντικειμενική, έθεώρησα σκόπιμον νά Απαριθ
μήσω συγκεκριμένα περιστατικά ναρκοαναλύσεως, τά όποια συνέλεξα άλλα μέν Από
τον ήμερήσιον Τύπον, άλλα δέ Από τον ίατρικόν καί νομικόν περιοδικόν Τύπον, ήμεδαπόν τε καί Αλλοδαπόν.
α) Η μερήσιος Τύπος.—Κατά τάς άρχάς τοϋ έτους 1946 άνεγράφη είς τάς Αθηνα
ϊκός έφημερίδας, ότι ή άνακάλυψις τών κλεπτών τών Θησαυρών τή δουκίσσης τής "Εσσης, έγένετο Από τήν Αμερικανικήν ’Αστυνομίαν. Ή κ. Ούΐλσων τής ’Αστυνομίας τοϋ
Σικάγου έξήτασε διά τοϋ «όρρσϋ τής Αλήθειας» τήν λοχαγόν Κάθρην ΝτΑραντ, καθ’
ής έστρέφοντο ΰπόνοιαι, αΰτη δέ ώμολόγησεν ότι τήν κλοπήν διέπραξε μετά τοϋ συζύ
γου της συνταγματάρχου I. Ντάραντ.
—Τήν 22 ’Ιανουάριου 1948 άνεγράφη έπίσης είς τον Αθηναϊκόν τύπον, ότι κατά
τηλεγράφημα έκ Παρισίων ό 20ετής φοιτητής Ούΐλιαμ Άίρενς έξεταζόμενος «Από τήν
Αμερικανικήν υπηρεσίαν άντικατασκοπείας, έζήτησε νά ϋποβληθή είς τήν δοκιμασίαν
τοϋ «όρροϋ τής Αλήθειας» διά νά Απόδειξη ώς έλεγε, τήν ΑθωότητΑ του διά τόν φόνον
τής μικρός Σουζάνας Ντενιάτ, δι’ όν κατηγορεϊτο. Υποβληθείς είς ένδοφλέβιον ένεσιν
μέ πεντοθάλιον τοϋ σοδίου ώμολόγησε τό έγκλημά του, παρασχών καί όλας τάς λε
πτομέρειας τής έκτελέσεως αύτοϋ.
—Δύο Αδελφοί, ό Ά ν τυ νυ καί Ούΐλιαμ Έσπόζιτο, καταδικασθέντες ύπό άμερικ«χνικοϋ δικαστηρίου εις θάνατον, προσεποιοϋντο τόν ψυχοπαθή. Ύποβληθέντες εις «όρρόν
τής Αλήθειας», άλλης όμως συνθέσεως—κατά τήν Αθηναϊκήν έφημερίδα—άπεκάλυψαν
τήν προσποίησίν των. Ή θανατική ποινή των Ακολούθως έξετελέσθη.
—Ή αυτή Αθηναϊκή έφημερίς Αναγράφει ότι χάρις είς τήν πεντοθάλην, άπηλλάγη
ΰπό άγγλικοϋ Στρατοδικείου ’Αμερικανός στρατιώτης, ό όποιος κατηγορήθη διαρκοϋντος τοϋ πολέμου, ότι έφόνευσε νεαράν ά γγλίδα . Κατόπιν τούτου, τό «Αγγλικόν Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έξέδωκεν «Ανακοινωθέν, είς τό όποιον «Ανέγραφεν, ότι ό «Αγγλι
κός στρατός έχρησιμοποίει ναρκωτικά μόνον διά θερ«χπευτικοΰς σκοπούς, καί όχι πρός
(1) Γ. Φιλιππύπουλος είς «Ά ρχεϊον ’Ιατρικών ’Επιστημών», Μάιος—’Ιούνιος 1946, σελ,
151. Ό δηγίαι χρήσεως τοϋ pentothal κ.λ.π. έντδς τοϋ Ιδιοσκευάσματος.
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άπόσπασιν ομολογιών οπτό κατηγορουμένους. Έπιπροσθέτει, ότι ή αγγλική δικαιο
σύνη δεικνύει εξαιρετικήν Ιττιφυλακτικότητα διά τον «ορρόν, τής αλήθειας», καί ότι οί
άγγλοι δικασταί έττανειλημμένως έξεδήλωσαν τήν εχθρικήν των διάθεσιν κατά τής
χρησιμοποιήσεων τοιούτου όρροϋ, έξέφρασαν δέ καί ττολλάς έπιφυλάξεις ώς ττρός τήν
πρακτικήν αξίαν του· τέλος, ότι άντιθέτως, άγγλοι Ιγκληματίαι χρησιμοποιούν τό πενταθάλιον διά νά άποσπάσουν ομολογίας άπό τούς συναγωνιστάς ή τούς αντιζή
λους των.
—Ά λλη αθηναϊκή έφημερίς ανέγραψε τήν 12 Νοεμβρίου 1948, ότι συνελήφθη έν
Παρισίοις ό ’Αστυνομικός ’Επιθεωρητής Γκραντό, ώς ενεχόμενος εμμέσως εις τήν κλοπήν
τω ν 400 λίτρων χρυσού, τήν διοατραχθεΐσαν τήν 3 ’Ιουλίου 1948 έκ τού αεροδρομίου
Όρλύ. Ή σύλληψις δηλ. τού Γκραντό διετάχθη κατόπιν δηλώσεως των συλληφθέντων αύτουργών της κλοπής, ότι μετά τήν πράξίν των δύο ψευδοαστυνο .ικοί τούς άφήρεσαν τό ήμισυ τού κλοπιμαίου χρυσού. ‘Ως ενα έκ τούτων άνεγνώρισαν ούτοι τόν
Γκραντό. Εις τάς έντονους διαμαρτυρίας του, ό άνακρίνων τόν έκάίλεσε νά δεχθη όπως
τού κάμουν ενεσιν μέ «όρρόν της αλήθειας». Ούτος τότε ήρχισε κραυγάζων, ότι άπεχθάνεται τάς ενέσεις.
—Ή αυτή έφημερίς τήν 25 Νοεμβρίου 1948 ανέγραψε τήν εϊδησιν, ότι ή γαλλική
αστυνομία κατέφυγεν εις τήν χρησιμοποίησιν της «ναρκοαναλύσεως» διά νά εξακρί
βωση ότν είς όνόματι Κασσιό, διεκδικών δΓ έαυτόν σωρείαν φρικαλέων εγκλημάτων, εί
ναι όντως δράστης όλων αυτών ή είναι μυθομανής. Διότι, διά μερικά τουλάχιστον έκ
τών έγκλημάτων, άτινα ούτος οΐκειοποιεϊτο, ή ’Αστυνομία είχε δεδομένα ν’ άμφιβάλλη
άν ήτο όντως αύτός ό δράστης τούτων.
— Τήν 30 Νοεμβρίου 1948 άνεγράφη, ότι ό 26ετής ’Αμερικανός άεροπόρος Κέννεθ
Λέγκ, συλληφθείς ώς ένοχος δολοφονίας της συζύγου του, ήρνεϊτο πάσαν γνώσιν περί
τού πράγματος. Διά τής ναρκοαναλύσεως έπανέλαβε μέν ότι δέν ήτο αύτός ό δολοφόνος,
άλλ’ έδήλωσε ταυτσχρόνως ότι αύτη είχε δολοφονηθή ύπό τού φίλου του Ούΐλιαμ
ΓΤόκ, ό όποιος ήτο έραστής της. Μετά τήν σύλληψίν του, ό Πόκ ούτος προσεπάθησε
ν’ άποδείξη τό άλλοθι, άλλ’ αί καταθέσεις τών μαρτύρων ήσαν τόσον συντριππκαί,
ώστε εύρέθη εις τήν ανάγκην νά όμολογήση τό έγκλημά του.
—Τέλος, τήν 5ην μηνός Μαρτίου (1949) άνεγράφη τό έξης έκ Παρισίων τηλε
γράφημα : «Τηλεγραφεϊται έκ Νέας ’Ορλεάνης, ότι ό ύποπτος, ό όποιος συνελήφθη
πρό τινων ήμερών ύπό της ’Αστυνομίας ώς δράστης έγκλήματος διαπραχθέντος τόν
παρελθόντα μήνα έναντίον τού εκατομμυριούχου.Τζαίημς Μαχόνυ, εΰρεθέντος νεκρού
έντός δωματίου τού ξενοδοχείου είς τό όποιον διέμενε, προέβη είς πλήρεις όμολογίας.
Τούτο έπετεύχθη κατόπιν χρησιμσποιήσεως τού «ορρού τής άληθείας».
Ταΰτα καί άλλα ίσως άκόμη, είνοα περιστατικά, τά όποια άνέγραψεν άπό τίνος χρό
νου ό ήμερήσιος τύπος τών ’Αθηνών (χ).
β ) ’Ιατρικόςκαί νομικός περιοδικός Τύπος.— ’Εν έτει 1946 έδημοσιεύθη έν
Άθήναις είς ιατρικόν περιοδικόν (2) μακρόν άρθρον τού νευρολόγου—Ψυχιάτρου Γ.
Φιλιπποπούλου, ύπό τόν τίτλον «Ή ναρκοανάλυσις έν τη Ψυχιατρική». Έξετάζων
οΰτος άπό ψυχιατρικής πλευράς τό θέμα αναφέρει, ότι ό άγγλος καθηγητής J. S. H or
sley, έπιθυμών νά διαλευκάνη τά θεραπευτικά έπί ψυχοπαθών αποτελέσματα, έπειραματίσθη (1931—1934) μέ διάφορα ναρκωτικά τής σειράς τού βαρβοτουρικού οξέος,
μεταξύ τών όποιων καί μέ τό P entothal. Εΐκοσιν άδελφαί νοσοκόμοι, έφ’ ών έπειραματίσθη ούτος δΓ ενδοφλεβίων ένέσεων δέν ήδυνήθησαν νά άρνηθούν νά (απαντήσουν είς
τά έρωτήματα τού ιατρού, έκτος μιάς αδελφής, ή όποια μετά τήν χρήσιν τού φαρμάκου
άνθίστατο είς τάς παραγγελίας τού Ιατρού, ένεφάνισε δέ τελικώς ύστερικήν άναισθη(1) «Έθνος» 22 ’Ιανουάριου 1948, «Βήμα», «Καθημερινή», κ.ά. 12, 25, 30 Νοεμβρίου 1948,
5 Μαρτίου 1949, «Κοινωνική Δικαιοσύνη» ’Απρίλιος 1946, σελ. 110.
(2) «Α ργείον ’Ιατρικών ’Επιστημών», τεύχη 7—8, Μάιος—Ιούνιος 1946σελ.150 και 179:
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σίαν τύπου «περιχειρίδος καί περικνημίδος». Ά πασαι είχον πλήρη άμνησίαυ κατά τ ή ν
έγρήγορσιν. Τήν έπιτυχίαν της διά τής ναρκοαναλύσεως θεραπείας έν τή ψυχιατρική
αποδίδει διά τής εξής φράσεως : «Ή εύκολος ύ π ο β ο λ ιμ ό τ η ς , ή όποια διαδέχεται
μετά τήν χορήγησιν παντός ναρκωτικού, τήν ψυχικήν «ακαμψίαν» καί διστακτικότητα των ψυχονευρωτικών άτόμων, αποτελεί τό βόθρον επί τοϋ όποιου θά στηριχθή ή όλοκλήρωσκ τής ψυχοθεραπείας. Ό ψυχίατρος θά έκμεταλλευθή δεόντως τήν
ευκαιρίαν τής εύπιστίας τοΰ ασθενούς καί θά έπιδράση άξιολόγως έπί τού ψυχισμού
του». Μνημονεύει έν συνεχεία ό άρθρογράφος 17 περιστατικά έλλήνων στρατιωτικών,
τούς όποιους υπέβαλε διαρκοϋντος τοΰ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου εις ναρκοανάλυσιν έν τώ Νευροψυχιατρικώ Κέντρω τών ένοπλων ελληνικών Δυνάμεων τής Μέσης
’Ανατολής. Έ πί τών πλείστων έκ τούτων έσχε τελείως Θεραπευτικά ή λίαν ικανο
ποιητικά άποτελέσματα. Ό κ. Φιλιππόπουλος ήσχολήθη μέ τήν ναρκοανάλυσιν
άπό τής ψυχιατρικής πλευράς, παραπέμπει δ’ έν τώ άρθρω του καί είς πλείστους άγγλους, γάλλους καί άμερικανούς έφαρμοστάς τής μεθόδου τούτης εν τή Ψυχια
τρική. Ούχ’ ήττον, ώς άνεκοίνωσεν είς τήν Νευρολογικήν καί Ψυχιατρικήν 'Εταιρείαν
’Αθηνών τήν ΙΟην ’Ιουνίου 1947 (προεδρία καθηγητοΰ κ. Γ. Παμπούκη (i ), κατά
τό στάδιον ναρκοαναλύσεως γενομένης ύπό τοϋ άνακοινώσαντος διά FentotliaJ
έν Ιτει 1946 πρός θεραπείαν υστερικής ήμιπληγίας (ϊαθείσης διά τής μεθόδου τούτης),
ή ασθενής Ε.Β. έτών 27, έξ ’Αθηνών, χήρα τοϋ ένωμοτάρχου Α.,Β. έκτελεσθέντος τόν
Δεκέμβριον 1944 παρ’ αναρχικών είς Περιστέρι, άπεκάλυψεν αύτώ αιμομιξίαν της τελεσθεΐσαν κατ’ ’Απρίλιον 1946 μετά τού έκφύλου πατρός της ύπό συνθήκας, τάς όποιας
λεπτομερώς έςιστόρησεν αύτη κατά τήν ναρκοανάλυσιν, καί έ π ε κ ύ ρ ω σ ε ν ε ί τ α
όλοσχερώς μ ε τ ά τ ή ν έ γ ρ ή γ ο ρ σ ι ν , έκφράζουσα οδύνην ψυχής, αισχύνην καί μετα
μέλειαν διά τήν πραξίν της, είς ήν ίσως—κατά τι μέρος τούλάχιστον—ώφείλετο ή ψυχική
της ασθένεια.
— Είς τά «Ιατροδικαστικά Χρονικά» τής Γαλλίας (2) τοΰ έτους 1946 άναγράφονται
τά έξής δύο περιστατικά ναρκοαναλύσεως διά P entothal έπί ασθενών έμφανιζόντων
αμνησίαν.
01 ίατροί Delay, Soulairac., Desclaux καί S u tte r έκθέτουν τά ακόλουθα: Είς τό
πρώτον περιστατικόν, ό ασθενής κατηγορεϊτο διά φόνον τής έρωμένης του, έφερε
δέ καί ούτος τραύμα διά σφαίρας είς τό μέτωπον καί ίσχυρίζετο πλήρη αμνησίαν άπό
τής στιγμής καθ’ ήν είχε τραυματισθή μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ανέκτησε τάς αισθή
σεις του είς τό νοσοκομείου- διετείνετο επομένως, ότι ούδεμίαν ήδύνατο νά δώση πληρο
φορίαν περί τών λαβόντων χώραν. Ά φ’ ου υπεβλήθη είς θεραπείαν δι’ ένέσεων P en to 
th al—είς ήν έδειξευ άντίστασιν—έξωτερίκευσε κατά τήν ναρκοανάλυσιν λίαν δυσμενείς
διαθέσεις κατά τής έρωμένης του, έν ώ ούδέπατε προηγουμένως είχεν έκφράσει τοιαύτας
κατ’ έκείνης διαθέσεις. Ούδεμίαν θετικήν ομολογίαν περί τής πράξεως έξωτερίκευσε,
σαφώς έν τούτοις προέκυψεν, ότι άπέκρυπτε γεγονότα, περί τών όποιων ούδέν ήθελε
νά είπη. Ή άναχαίτισ.ς αύτη τών σκέψεων του—καταλήγουν οΐ ίατροί—δέν ώφείλετο
είς παθολογικόν τι αίτιον, άλλ’ είς έξακολούθησιν ήθελημένης άπό τής έγρηγόρσεως
προσπάθειας άποκρύψεως γεγονότων. Περί τής προθέσεώς του τούτης ήτο δυνατόν
νά ύπάρχουν άμφιβολίαι πρό τής χρησιμοποιήσεως τής ναρκοαναλύσεως. Τό δεύτερον
περιστατικόν άφορα γυναίκα, ή όποια ένεφάνιζε διανοητικάς διαταραχάς κατόπιν
συνάψεοος σχέσεων μετά γερμανοΰ καί έπακολουθησάσης διοκοπής τών σχέσεων. Οί
γείτονες τήν ήνώχλουν, ένεφάνισε δέ αύτη συμπτώματα αμνησίας. Ή ναρκοανάλυσις
απέδειξε τό ήθελημένον καί προσποιητόν τής άμνησίας, άπέδειξεν όμως ταυτσχρόνως
ότι cri/τη επασχεν άπό διοη«οητικην κατάιι ιωσιν μετά σχιζοφρενικών φαινομένων.
( I f «’Ακαδημαϊκή ’Ιατρική» 1947, τεϋχ. 3 (97),. σ. 163 έπ.
(2) Annales de medecine legale France, no A , Avril—Mai—Juin 1946 p. 66 4 68, R evue
de droit penal et de Criminologie, Bruxelles—Belgique, Novembre 1947 p. 118.
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Σχολιάζοντε; τά δύο τούτα περιστατικά οί άνωτέρω ιατροί καταλήγουν εί; τήν γνώ
μην, δ η παρά τοϊ; ύποκρινομένοι; ψυχικαί τινες διαθέσει;, έ ν τ ό ν ω ; άποκρυπτόμεναι,
■παραμένουν κεκρυμμέναι κ α ί κατά τό στάδισν τή; ναρκοαναλύσεως, άττσκαλύπτει
όμω; έν άγνοια του 6 ΰποκρινόμενο; τήν προ; άπόκρυψιν Θέλησίν του· Ινίστε δέ άποκαλύτττει καί τήν ύπαρξιν γεγονότων, τά όποια άπέκρυπτεν έν τή καταστάσει τή ; πλήρου; έγρηγόρσεω;.
—"Ετερον ττεριστατικάν μνημονευόμενον καί εί; νομικά περιοδικά ζ1) είναι τό έξη;:
Κατά Ιανουάριον 1947 παρουσιάσθη εί; μίαν κλινικήν τή ; περιφερεία; Grenoble τη;
Γαλλία; άτομόν η διά νά έγχειρηθή. Ή έγχείρησι; άπήτει χρήσιν αναισθητικού. ’Αλλ’
έν ω χρόνω ό χειρουργό; ένήργει τήν έγχείρησιν εΰρέθη πρό έκπλήξεω; άκούων τον
έγχειριζόμενον νά διηγήται μέ πλήρει; λεπτομερεία; μίαν κλοπήν διά ρήξεω; τήν
όποιαν έλεγεν ότι διέπραξε μετ’ άλλων. ΕΙδοποιήθη ή ’Αστυνομία. Υποβληθεί; εί;
άνάκρισιν έν έγρηγόρσει έπεβεβαίοοσεν ουτο; όσα είπε διαρκούση; τη; έγχειρήσεω;.
Τούτο Ιδωκεν αφορμήν νά συλληφθή όλόκληρο; συμμορία κλεπτών, ή άποία ά πό τινο;
χρόνου έλυμαίνετο τήν περιφέρειαν καί δέν ήδύνατο ή ’Αστυνομία νά τήν άνακαλύψη.
—Τά «Ίατρσφυχολογικά Χρονικά» των Παρισίων εί; τό τεΰχο; τοΰ Νοεμβρίου
1948 (*) περιέχουν άρθρον τοΰ καθηγητσΰ P aul Delm as-M arsalet, έν τω όποίω
ττεριγράφει ουτο; μετά πολλών λεπτομερειών έν περιστατικόν, τό όποιον είχε προκαλέσει μέγα τό ένδιαφέρον τή ; γαλλική; κοινή; γνώμη;, καθώ; καί τών άγγλοσαξωνικών
Κρατών. Κατά Νοέμβριον 1946 είσήχθη εί; τήν υπηρεσίαν τού ύπό τήν διεύθυνσιν του
Νοσοκομείου έν άτομον, άποσταλέν ύπό τή; Στρατιωτική; ’Αρχή;. Τό άτομον τούτο
προσδιωρίζετο μέ τά άρχικά στοιχεία τού όνόματο; τού Ιησού Χριστού (J. C.),
καθ’ όσον διετέλει έν άμνησία τού όνοματεπωνύμου του, τή; ήλικία; του, τή; οικο
γένεια; του, καθώ; καί τή; Χώρα; έξ ή; κατήγετο. Είχε περισυλλεγή κατά τό έτο; 1943
εί; τά περίχωρα τού Αμβούργου κατόπιν πτώσεω; άλεξιπτωτιστών καί σφοδρού
αεροπορικού βομβαρδισμού. "Ητο ένδεδυμένον μέ κομπιναιζόν άεροπόρου, έφερε δέ καί
έλαφρά τραύματα. ’Επί τρεί; μήνα; έξέφερε λαρυγγισμού;· κατόπιν ήρχισε νά όμιλή γαλ
λιστί. Κατά τό έτο; 1945 μετεφέρθη εί; Γαλλίαν, έζήτει δέ έπιμόνω; νά έξακριβωθή
ή ταυτότη; του. Παρ’ ό η ύπεβλήθη τρεί; φορά; εί; ναρκοανάλυσιν, παρ’ ότι ήρωτήθη
εί; τρεί; γλώσσα;, γαλλικήν, αγγλικήν καί γερμανικήν, ούδέν άπεκαλύφθη. Όσάκι;
άπήντα εί; τά ; άπευθυνομένα; αύτώ έρωτήσει;, od άπαντήσει; του ήσαν μονολεκτικαί
εί; έκάστην τών γλωσσών,τούτων ή άσυνάρτητοι- κατά τό πλεϊστον έσιώπα. Τήν
28 Δεκεμβρίου 1946 υπεβλήθη εί; « ή λ εκ τρ ο -σ ό κ »· τήν φοράν τούτην έδωκεν άπαντήσει; εί; τήν γαλλικήν γλώσσαν, αί όποΐαι ήσανέκτενέστεραι καί μάλλον συγκεκριμένοι.
Αί προξενικοί Άρχαί ’Αγγλία;, ’Αμερική; καί Καναδά έυδιεφέρθησαν άφ’ ένό; λόγω
τή ; ένδνμασία; ήν έφερεν όταν εύρέθη, καί έξ άλλου διότι έπρόφερεν ένίοτε αγγλικά;
λέξει;. Έδημοσιεύθη καί ή φωτογραφία του, κατόπιν τή ; όποια; πολλαί άγγλικαί οίκογένειαι τόν διεξεδίκησαν ώ ; ίδικόν των. Έ ν τω μεταξύ, κατά Φεβρουάριον 1947 έξεδιώχθη τού Νοσοκομείου, διότι έκλέπτσντο πολλά πράγματα, αί δέ ύπόνοιαι έστράφησαν κατ’ αύτού. Τέλο;, όνεγνωρίσθη ύπό διαφόρων προσώ πω ν έρωτηθεί; δέ καταλ
λήλου; ύπό τή ; 'Αστυνομία;, άπεκάλυψεν ότι ήτο παλαιό; τρόφιμο; τών φυλακών, έξορισθεί; εί; 'Αμβούργον. Μετεχειρίσθη τό τέχνασμα τούτο διά νά καρπωθή τών πολλαπλώ ; παρεχομένων άποζημιώσεων άπό τά ; διαφόρου; όργανώσει;. Κατά τόν άρθρογράφον Ιατρόν, μόνον αί διά τού «ήλεκτρο-σόκ» έτπτευχθεΐσαι άπαντήσει; ήσαν αί
άκριβέστεραι. Συμπεραίνει όθεν ό είρημένο; γάλλο; καθηγητή;, ότι κατά
τήν ναρκοανάλυσιν τό πρόσωπον διατηρεί άπόλυτον αύτοέλεγχον όταν πρό
κειται περί «σπουδαίων άποκαλύψεων», καί ό η ή ναρκοανάλυσι;, όπω; καί ό
(1) Monde du Travail, Lundi 27 Janvier 1947. R evue de droit penal et de Criminologie, Bruxelles, Novembre 1947 p. 130.
_
(2) Annales m edicopsychologiques, Tome II, N o 4, N ovem bre 1948 p. 460—467, Paris
Libr. Masson e t Cie.
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υπνωτισμός, δέν δύνανται νά όδηγήσουν εις έκτέλεσιν διαταχθέντος έγκλήματος, άλλά
μόνον εις άκινδύνους απομιμήσεις, καί ότι δέν είναι ό «όρρός της άληθείας» ώς ύπετέθη.
Τά διά τού ήλεκτρο-σόκ άποτελέσματα εις τό ττερί ου πρόκειται μοναδικόν περκττατι
κόν, κατά τόν αυτόν πάντοτε καθηγητήν, ήσαν ανώτερα των της ναρκοαναλύσεως.
Δέν άναφέρονται έν τσύτοις άλλα περιστατικά χρησιμσποιήσεως τοϋ ήλεκτρο-σόκ
δι' άνακριτικοΰς σκοπούς.
—Ή «Διεθνής Έπιθεώρησις Ποινικού Δικαίου» έτους 1947 (*) αναγράφει, ότι εις
Τουλούζην της Γαλλίας μετεχειρίσθησαν τήν διά p en to th al ναρκοανάλυσιν πρός άποκάλυψιν ενός πράκτορος της Γκεστάπο, ύποκρινομένου αμνησίαν.
Τό περιστατικόν τούτο γαλλική έφημερϊς τό περιγράφει ώς έξης (2) :
«Ή κοινή γνώμη συνεταράχθη έξ άφορμής μιας ΰποθέσεως, κατά τήν οποίαν τρεΤς
ίατροδικασταί, οί Drs Laignel, L avastine. Crenil. Perrin καί Henyer, έχρησιμοποίησαν, έν διαγνωστικόν μέσον, διά τού οποίου έξουδετερώσαντες τήν βούλησιν
τοϋ κατηγορουμένου, κατώρθωσαν ν’ άποκαλύψουν τήν ύπόκρισίν του. Έγένετο δηλ.
έν προκειμένω ενδοφλέβιος ένεσις pentothal εις ένα πράκτορα της Γκεστάπο έν Του
λούζη, ό όποιος ΰπεκρίνετο άμνησίαν. Πρέπει νά γίνη σαφής διάκρισις μεταξύ, άφ’ ένός
τής εφαρμογής τής μεθόδου τούτης πρός τον σκοπόν διαγνωστικόν καί θεραπευτικόν
άπό μέρους τού θεράποντος ϊοτρού, καί έξ άλλου τής έφαρμογής τής αύτής μεθόδου δΓ
ιατροδικαστικόν σκοπόν ύπό ιατροδικαστών -πρός έπίτευξιν ομολογιών άπό μέρους
κατηγορουμένου τινός. ’Εντελώς νόμιμον εις τήν πρώτην περίπτωσιν τό μέσον τούτο
κατεδικάσθη ύπό τής «ιατροδικαστικής εταιρείας», όταν διαρκσύσης τής δίκης τής
Νυρεμβέργης, άνεκινήθη τό ζήτημα κατά τινα συζήτησιν έν τή επιστημονική ταύτη
εταιρεία. Εις τήν περί ής πρόκειται ειδικήν περίπτωσιν, ούδαμώς προκύπτει ότι οί περί
ών πρόκειται ίοτροί ένεργήσοντες ώς ίατροδικασταί, παρεβίασαν τόν κανόνα .τούτον.
Τό Συμβούλιον τού Δικηγορικού Συλλόγου τού Έφετείου Παρισίων άνέλαβε νά έξετάση
τό ζήτημα» (3)».
—Ή «Διεθνής Έπιθεώρησις τής Έγκληματολσγικής ’Αστυνομίας» εϊς τό τεύχος αύ
τής τού Μαρτίου 1948 (4) άναγράφει τήν εϊδησιν, ότι τήν 12 Ίανουαρίου 1948 άτομόν
τι νοσηλευόμενον έν κλινική εις Newcastle τής ’Αγγλίας είχε χάσει τήν μνήμην του
καί δέν ένεθυμεϊτο ούτε τό όνομά του. Άπεκάλυψε τήν ακριβή ταυτότητά του δέκα
λεπτά τής ώρας μετά Ινεσιν pentothal.
—Ό Ραϋμόνδος Sens (5) κοττάδικος έρήμην εις Θάνατον, συνελήφθη κατά ’Ιούνιον
1948 εις Παρισίους- έν ω δ’ έπρόκειτο νά μεταφερθή εις Τουλούζην, έδήλωσεν ότι ήτο
άσθενής καί δέν ήδύνατο νά ταξιδεύση. Ύποπτευθείς ό ’Ανακριτής ότι υποκρίνεται,
παρήγγειλε τήν ιατρικήν έξέτασίν του. Οί ίατροδικασταί διά νά άποκολύψουν τήν
προσποίησιν τόν υπέβαλαν εις ναρκοανάλυσιν, κατά τό στάδιον τής οποίας έξεμυστηρεύθη ουτος όλα τά μυστικά τής συνειδήσεώς του. Μετά τούτο, οί ίοτροδικασταί εις τήν πρός τόν ’Ανακριτήν ύποβληθείσαν έκθεσίν των, έκριναν αυτόν ύγιά
καί δυνάμενον νά ταξιδεύση.
s

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(Συνέχεια εις τό έπόμενσν)

R evue international de droit penal, no special 1947 p. 113—114.
Le Monde, No 905, Paris Jeudi 25 Decembre 1947.
’ ΕττηκολούΘησεν ή άπόφασις τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων, ήνόρα κατωτέρω.
R evue Internationale de police criminelle, no 16, Mars 1948, p. 27—28.
R evue de Criminologie et de Police technique, Geneve Juillet—Septembre 1948,
vol. II v. 3 p. 170.
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—'Ορισμός άστικον κοινωνικού συστήματος.
—’Επιστημονική κριτική.
— Γέννησις καί ιστορία αστικού κοινωνικού συστήματος.
— Μορφές άστιχον συστήματος είνα ι: α ) ή οίχιαχν) οικονομία, β ) ό φεουδαλισμός
καί γ ) ή άστιχή οικονομία.
~

1. ’Αστικόν κοινω νικόν σύστημα (ατομικής ιδιοκτησίας ή φ ιλελεύ θε
ρον) λέγεται τό σύστημα έκεΐνο, τό όποιον βάσιν διά τήν όργάνω σιν της
κοινω νίας έχ ει τήν άτομική Ιδιοκτησία καί έλευθερία.
Τό σύστημα αυτό ύ π ά γετα ι εις τ ά κοινωνικά συστήματα μέ νομικόν εξαναγκα
σμόν, ^προτιμήσαμε δέ ν’ αρχίσουμε τήν έξέτασι τω ν διαφόρων κοινωνικών συ
στημάτω ν ά π ’ αστό, γ ια τ ί είναι τό τταλαιότερο ά π ’ όλα, άλλά καί γ ια τί πρέ
πει νά τ ό γνωρίσουμε πολύ καλά, άφοΰ είναι τ ό σύστημα, τό όποιον έφαρμόζετα ι σήμερα γ ιά τ ή ρύθμισι τω ν κοινωνικών σχέσεων εις όλα τά Κράτη, καί
έπομένως καί στην ‘Ελλάδα, π λή ν τού Ρωσσικοΰ καί τώ ν δορυφόρων αΰτοϋ,
2. Κατά τή ν έξέτασι καί τ ή ν κριτική π ο ύ θά κάμουμε, όχι μονάχα στο κοι
νωνικό αυτό σύστημα τής ατομικής ιδιοκτησίας, άλλά καί στά άλλα κοινωνικά
συστήματα, δηλαδή τό σοσιαλιστικό, τ ό κομμουνιστικό καί τό αναρχικό, θ’
άκολουθήσουμε τή ν έπιστημονική μέθοδο, τή ν οποίαν άλλως τε πρέπει
ν’ άκολουθοΰμε σέ κάθε ΰπόθεσι, π ο ΰ εξετάζουμε. Καί γ ιά νά άντιληφθώμεν καλ
λίτερα θά σάς εξηγήσω τό ζήτημα αυτό.
"Οπως ξεύρωμε ή έξέτασις μιας εργασίας καί π ρό πα ντό ς μιάς θεωρίας γίνεται
κατά δύο μεθόδους.
‘Η π ρ ώ τη μέθοδος είναι ή λεγομένη π ο λ εμ ικ ή , ή όποια δέν ένδιαφέρεται καθόλου νά χωρίση τή ν άλήθεια ά π ό τή ν πλάνη. Καταδικάζει ατό σύνολό
της μιά θεωρία ή ένα σύστημα καί επιχειρεί μέ κάθε τρ όπο νά εύρη πρ ό παντός
τ ά έλαττώ ματά τους, τ ά όποια συχνά υπερβάλλει καί προσπαθεί νά τά χρησιμοποιήση ώς ό π λα πολέμου έναντίον τω ν. Κ ατάτή μέθοδο αϋτή, εκείνος, π ο ύ κάμνει τή ν κριτική μόλις άνακαλύψη ότι μιά ιδέα, μιά πρότασις ή μιά παράγραφος
είναι έσφαλμένη, έπιμένει νά τή ν έξετάζη μέ κάθε λεπτομέρεια ά π ό όλες τις πλευ
ρές, γ ιά νά κάνη φανερό τό σφάλμα μέ περισσότερη έμφασι, άντιπαρέρχεται δέ
κάθε άλλη πρότα σι ή παράγραφ ο, π ο ύ έχει μέσα της κάποια δόσι άληθείας,
Τή μέθοδο άκριβώς αύτή, ακολούθησε ό Μάρξ, όταν έκανε κριτική τοϋ κοινω
νικού συστήματος τής ατομικής Ιδιοκτησίας καί γενικά τώ ν θεωριών τής φιλελευθέρας λεγομένης πολιτικής οικονομίας καί μάλιστα κατά τρόπον έντονώτατον
καί πολλές φορές χυδαίον.
Ή δευτέρα μέθοδος είναι ή λεγομένη έπ ισ τη μ ο νικ ή , ή όποια μοναδικό σκοπό
έχει ν’ άνακαλύψη τ ά χρήσιμα σημεία μιάς Θεωρίας ή ενός συστήματος καί νά
τ ά χω ρίση ά π ό τ ά έσφαλμένα στοιχεία. "Οταν έξετάζη κανείς μέ τή μέθοδο αύτή
μιά Θεωρία καί παρατηρήση ένα σφάλμα, δέν απορρίπτει μονομιάς ολόκληρη τή ν
θεωρία, άλλά φροντίζει νά ίδή μήπως μπορεί νά βρεθή σέ κανένα άλλο μέρος
τή ς Θεωρίας αύτής κάποια άλήθεια, π ο ύ θά πρ έπη νά τή ν προσέξη.
Είναι φανερό ότι ή δευτέρα αύτή μέθοδος έρεύνης καί κριτικής είναι άξια έπιστήμονος καί πολιτισμένου έρευνητοΰ. Γιαυτό λοιπόν θά έξετάσουμε τ ό κοινωνικό
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σύστημα τής ατομικής ιδιοκτησίας, χω ρίς συμπάθειες ή αντιπάθειες, -0ά προσ
παθήσουμε νά τ ό άναλύσουμε καί νά βρούμε τ ά προτερήματα ή τ ά Ιλαττώ μ ατα,
ττού έχει, άυαζητούντες ταυτόχρονα καί τις αιτίες, ώστε νά μπορέσουμε έτσι νά
τ ά Θεραπεύσουμε. Αύτό άλλως τε, δηλαδή ή έκκαθάρισις ά π ό κάθε ελάττωμα
καί ή ένίσχυσις κάθε αξίας τού κοινωνικού συστήματος τής ατομικής ιδιοκτησίας
(αστικού) είναι τ ό π ρ ώ το μέτρο γ ιά τή ν άμυνα ά πό τις επικίνδυνες θεωρίες, π ο ύ
παρουσιάζονται μέ διάφορες μορφές κατά τη ν έξέλιξι τω ν ανθρωπίνων κοι
νωνιών.
3.
Καί κατά π ρ ώ το ν θά εξετάσουμε μέ τή ν επιστημονική αύτή μέθοδο, τή ν
α ρ χ ή , τή ν γέννη σ ι δηλαδή, τού κοινωνικού συστήματος τή ς ατομικής ιδιο
κτησίας καθώς καί τή ν ιστορία τής έξελίξεώς του.
Γνωρίζουμε ήδη ότι μιά κοινωνία συγκροτείται ά π ό τή σ τιγμ ή κατά τή ν
οπο ία θά άποφασίσουν πολλοί άνθρωποι νά ζήσουν, σέ ένα ώρισμένο τό π ο καί
κ α τά ώρισμένο χρόνο καί ν’ αναπτύξουν μεταξύ τω ν κοινωνικές σχέσεις. Ή κυριώτερη λοιπόν κοινωνική σχέσις ή όποια άρχίζει άμέσως μέ τή ν συγκρότησι
μιας κοινωνίας είναι ή ιδιοκ τη σ ία . Μπορούμε μάλιστα νά πούμε ότι ή ιδιο
κτησία παρουσιάζεται ώς μιά άνάγκη το ύ άνθρώπου καί κάθε άλλου ζώντος
οργανισμού, ώς έν είδος ενστίκτου. Ή άρχική δέ έκδήλωσις το ύ αισθήματος τής
ιδιοκτησίας φαίνεται στήν επιθυμία, π ο ύ δείχνει ό άνθρωπος ά π ό τή βρεφική
άκόμη ήλικία νά κάμη δικά του τ ά π ρ ά γμ α τα τού εξωτερικού κόσμου, τ ά όποια
άνταποκρίνονται στίς άτομικές του άνάγκες. Ή επιθυμία αύτή τής ιδιοκτησίας
ενός πράγμ ατος πρα γμ α τοποιείτα ι μέ τή ν άπορρόφησι ή κατανάλωσι καί αύτή
άκριβώς είναι ή π ρ ώ τη πράξις τής ιδιοκτησίας.
«'Αρκεί νά παρατηρήση τ ά μικρά π α ιδιά , μάς λέγει ό Γάλλος Καθηγητής
» Κάρολος Ζίντ, π ώ ς σ φ ίγγουν στά μικρά τω ν χέρια τ ά άντικείμενα τ ά όποια
» τούς δίνουν καί π ώ ς φωνάζουν ή κλαίγουν όταν θελήση κανείς νά τούς τ ά πάρη.
» "Εχουν τό ένστικτον τής ιδιοκτησίας στόν άνώ τατο βαθμό. Πώς δέ τ ό έκδηλώ» νουν ; μέ τ ό νά φέρουν τό άντικείμενον, π ο ύ κρατούν εις τ ό στόμα γ ιά νά τό
» καταπιούν, γ ια τ ί δέν υπάρχει άσφαλέστερο μέσο νά κάνη κανείς ένα π ρ ά γμ α
» δικό το υ ά π ό τ ό νά τ ό άπόρροφήση ή νά τ ό καταπιή.
» Αύτό άλλως τε γίνεται καί σ τά ζώα».
Ό "Α γγλος φυσιοδίφης Θόμψων Σέλτον άναφέρει γ ιά τούς Σκιούρους τ ά εξής
χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ά :
«"Οταν ρίψη κανείς φουντούκια ατούς σκιούρους τρέχουν όλοι καί τ ά πα ίρ» νουν στο στόμα τους. ’Από τή σ τιγμ ή λοιπόν, π ο ύ ένας σκίουρος θά πάρη τό
» φουντούκι στό στόμα το υ άιτοκτά πλήρη ιδιοκτησία καί έάν μέν θέλει τ ό τρ ώ » γει, όταν όμως δέν θέλει νά τ ό φάγη τότε τ ό περιστρέφει στό στόμα του δύο
» ή τρεις φορές καί κατόπιν πηγα ίνει καί τό τοποθετεί στή χειμερινή το υ άποθήκη.
» Τό φουντούκι αύτό, τό όποιο έχει πάρει τή ν οσμή τού στόματος το ύ σκιού» ρου,·τό όποιο δηλαδή ό σκίουρος αύτός έβαλε τή ν σφραγίδα τή ς ιδιοκτησίας
» το υ , δέν τ ό παίρνει κανείς άλλος καί μόνον ό ιδιοκτήτης μπορεί νά τ ό πάοη
» αργότερα, αναγνω ρίζοντας αύτό ά π ό τή ν οσμή».
Τέτοια παραδείγμ ατα ύπάρχουν πά ρ α πολλά. Υ πά ρ χουν μάλιστα ζώα
καί π τη νά , τ ά όποια κλέβουν τή ν ιδιοκτησία άλλων ζώων καί όταν πρόκειται
νά διαπράξουν τή ν κλοπή λαμβάνουν όλα τ ά προφυλακτικά μέτρα όπω ς οι
άνθρω ποι. "Εχουν δηλαδή καί αύτά τή ν συναίσθησι ότι τ ό αντικείμενο, π ο ύ κλέπ το υ ν είναι ιδιοκτησία άλλου. ’Εκτός όμως τώ ν ειδών καταναλώσεως τ ό αίσθημα
τή ς ιδιοκτησίας υπάρχει σ τά ζώα καί γ ιά τ ή ν κατοικία τους. Αρκεί ν ά ρίψη μιά
μ ατιά κανείς γ ιά νά ίδή, ότι ή μέλισσα άμύνεται γ ιά τή ν κυψέλη της, τ ά π τη ν ά
υπερασπίζουν τ ή φωλεό τους, 6 σκύλλος τέλος φρουρεί, ά γρ υ π ν α τ ό μέρος όπου
μένει καθώς καί τή ν ιδιοκτησία το ύ κυρίου τού. ’Αλλά τ ό αίσθημα καθώς καί τ ά
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άντικείμενα τη ς Ιδιοκτησίας το ύ άνθρώ που έπροχώρησαν πέραν τοΟ σημείου
αύτοΟ είς τ ό όποιο σταματά τ ό ένστικτο τή ς ιδιοκτησίας τω ν ζώων.
Ό άνθρωπος γ ιά ν’ άποκτήση τ ’ άνηκείμενα, τ ά όττοϊα τοΰ έχρειάζοντο
εύρέθη στην ανάγκη νά κατασκευάση εργαλεία καί τ ά π ρ ώ τα εργαλεία αϋτοϋ
ήσαν τ ά όπλα, π ο ύ έχρειάζοντο γ ιά τ ό κυνήγι, γ ια τ ί μέ αυτό τόν τρόπο, σ τη ν
άρχέγονο εποχή έπρομηθεύοντο οΐ άνθρωποι τις τροφές τω ν.
Ώ σ τ ε τ ά π ρ ώ τα π ρ ά γμ α τα τή ς ατομικής ιδιοκτησίας, εκτός τώ ν
φ υσ ικ ώ ν ειδών καταναλώ σεω ς, ήσαν καί τά δπλα ή εργαλεία μέ τά
όποια κατώρβωσαν νά βρίσκουν καί νά έξασφ αλίζουν τήν τροφή τους
καί τήν ένδυμασία τους,π ο ύ δέν άπετελεϊτο ά π ό τίπ ο τε άλλο παρά ά π ό
τ ά δέρματα τώ ν ζώων π ο ύ σκότωναν. ’Αργότερα, όταν έφυγαν οΐ άνθρωποι ά π ό
τις σπηλιές, όπου ζοΰσαν καί έκαμαν πρόχειρες καλύβες, αύξησαν μέ αυτές τ η ν
Ιδιοκτησία τους καί τέλος, όταν άρχισαν νά καλλιεργούν τή γ ή στην οπ ο ία
έγκατεστάθησαν μονίμως, πήρε ή ιδιοκτησία τελείως σχηματισμένη μορφή.
Ώ σ τ ε τ ό αίσθημα τή ς άτομικής Ιδιοκτησίας, παρουσιάσθη ώς ένα ένστικτο
στον άνθρω πο καί τόν παρακολούθησε στην έξέλιξί του. Καί όταν συνεκρότησε
κοινωνίες, αύτό άπετέλεσε τή ν π ρ ώ τη , σχέσι, π ο ύ έπρεπε νά τακτοποιηθή καί
νά ρυθμισθή.
Είναι άναμφισβήτητο λοιπόν, ότι ή ατομική ιδιοκτησία καί έπομένως τ ό κοινωνικά σύστημα, π ο ύ συνεκροτήθη μέ βάσιν αύτήν, έχει τή ν αρχή του
στις πρώ τες κοινωνίες καί π α ρ ’ όλη τή ν έξέλιξι τής ζωής τού άνθρώπου διατη
ρείται σταθερά καί άκλόνητο μέχρι σήμερα μέσα στις μεγάλες, τίς τωρινές κοι
νωνίες. ’Αργότερα, θέλησαν μερικοί ν ’ αντικαταστήσουν τή ν ατομική ιδιοκτη
σία, μέ διάφορα άλλα συστήματα, π ρ ο σεπόθησαν νά δημιουργήσουν μιά π λ α 
σματική, μιά φανταστική Ιδιοκτησία, π ο ύ θά ύπήρχε γ ιά τ ό σύνολο, ώστε κάθε
άνθρωπος, ό όποιος ζοϋσε μέσα σέ μιά κοινωνία, νά είναι θεωρητικά καί ιδιοκτή
τη ς τή ς περιουσίας αύτής, θέλησαν μ’ ένα λόγο νά καταπνίξουν τελείως τό δι
καίωμα αύτό, ύποστηρίζοντες ότι οί άνθρωποι πρέπει νά είναι καθ’ όλα ίσοι.
Εύρήκαν όμως άντίθετο τή ν ίδια τή φύσι τού ανθρώπου, π ο ύ δέν μπορεί ν’ άλλάξη, γ ια τ ί έχει ταύτίσει μέ τή ν ύπαρξί το υ τό δικαίωμα τής ατομικής ιδιοκτη
σίας. Υ πή ρξα ν βεβαίως έποχές στήν ανθρώπινη κοινωνική ζωή, π ο ύ τό δι
καίωμα αύτό περιωρίσθη τόσο πολύ, ώστε νόμισαν μερικοί ότι χάθηκε γ ιά πάντα.
Καί όμως ύφίστατο άκέραιο, ώσάν ένα σπέρμα καί γ ια υ τό άμέσως, μόλις περνού
σαν ή κοινωνικές ταραχές άνεγεννάτο καί άνεπτύσσετο πάλι.
4.
Μέ βάσι λοιπόν τή ν άτομική Ιδιοκτησία διεμορφώθησαν κατά τό πέρασμα
τώ ν αιώνων, π ρ ό παντός τρεις ιστορικές μορφές τού φιλελευθέρου κοινωνικού
συστήματος, δηλαδή :
α ') Ή οικιακή οικονομία, ή όποια έσχηματίσθη κατά τήν άρχή
τή ς κοινωνικής ζωής τού άνθρώπου, όπόταν οί κοινωνίες άπετελοΰντο ά π ό
τις μεγάλες οικογένειες, π ο ύ έλέγοντο πατριαρχικές ή . μητριαρχικές οικογένειες.
Κάθε οικογένεια δέν ήταν τίπ ο τε άλλο π α ρ ά ή π ρ ώ τη μορφή ώργανωμένης
ζωής σ’ έναν τό π ο , όπου ζούσαν πολλοί άνθρωποι. Ό δεσμός δέ, π ο ύ ένωνε τούς
ανθρώπους κάθε οίκογενείας ήταν ό δεσμός τή ς συγγένειας, ό δεσμός τ ο ΰ
αίματος.
Ά π ό τή ν Ιστορία έπίσης μαθαίνουμε ότι μόλις συγκροτήθηκαν ο! πρώ τες
οίκογένειες, άφησε ό άνθρωπος τόν πλανόδιο βίο, έμεινε σ’ έναν ώρισμένο τ ό π ο
καί άρχισε νά καλλιεργή τή γ ή συστηματικά, όπ ό τα ν καί παίρνει π ιά σταθερή
μορφή ή άτομική ιδιοκτησία. ’Α ρχηγός σέ κάθε πατριαρχική οικογένεια ή τ α ν
ό πατέρας. Τ ’ άλλα πρόσαπτα ήταν οί γυναίκες τους, τ ά π α ιδιά τους, αί νύμφαι
καί οί γαμβροί, τ ά έγγόνια τους, τ ά δισεγγόνια τους καί όλοι οί π ιό νέοι ά π ό γονοί τους. Δηλαδή κάθε μεγάλη οικογένεια είχε μέσα τη ς πολλούς συγγενείς.
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Ό λ ο ι αυτοί oi συγγενεΐς, π ο ύ ζούσαν μαζύ δούλευαν γ ιά τή ν π α ρ α γ ω γ ή τ ω ν
άναγκαιούντω ν στην οικογένεια οικονομικών αγαθώ ν καί α υτά άποτελοΰσαν
τή ν ατομική ιδιοκτησία ολόκληρης τής οικογένειας. Έ τσ ι κάθε μεγάλη οίκογένεια είχε καί τότε όπω ς καί σήμερα τ η δική τη ς ιδιοκτησία, π ο υ δέν έπετρέπετο
νά τή ν θίξη άλλη οικογένεια, γ ια τί αυτό έθεωρεϊτο άδίκημα καί γ ια τ ί ή οικο
γένεια, π ο υ θά έβλεπε νά θίγουν τή ν ιδιοκτησία της, θά πολεμούσε γ ιά νά τ ή ν
διαφυλάξη μέ κάθε τρ ό π ο, θυσιάζοντας ακόμη καί τή ζωή τώ ν άνθρώπων της.
Πολλές τέτοιες οικογένειες ενωμένες άπετέλεσαν μικρά συγκροτήματα κοινωνικά,
μικρά Βασίλεια ή μικρές πόλεις.
Σ ιγά-σ ιγά , ύστερα α π ό πολλά χρόνια, τ ά π α ιδ ιά άρχισαν νά χω ρίζουν ά π ’
τις μεγάλες οικογένειες παίρνοντας ά π ό τόν πατέρα ένα μέρος τής οικογενεια
κής ιδιοκτησίας, ως π ο ύ σ τά νεώτερα χρόνια ή οικογένεια έχασε τή ν π α λ η ά της
πατριαρχική μορφή καί άντικατεστάθη ά π ό τις μικρές οικογένειες, τις ζευγαρω
τές όπω ς λέγονται. ’Αργότερα όταν αύξήθηκαν οί άνάγκες το ϋ άνθρώπου,
όταν προώδευσε ό πολιτισμός καί όταν άνεπτύχθη τ ό ανθρώπινο πνεύμα μέσα
στις κοινωνίες, γεννήθηκαν οί κοινότητες, οί πολιτείες καί τ ά έθνη, όπου όμως
π οτέ δέν έπαψε νά άποτελή τ ό θεμέλιο ή οικογένεια, μέ τ ό π ρ ώ το τη ς δικαίωμα,
τό δικαίωμα δηλαδή τής ατομικής ιδιοκτησίας.
Οί κομμουνισταί, καί γ ιά νά είμαι σέ κυριολεξία, οί Θεωρητικοί το ϋ κομμουνι
σμού, τή ν ατομική ή άν θέλετε τή ν οικογενειακή αύτή Ιδιοκτησία, τώ ν π ρ ώ τω ν
μεγάλων οικογενειών, τ ή θεωρούν ώς τή ν π ρ ώ τη μορφή κοινοκτημοσύνης καί
υποστηρίζουν έτσι ότι, ώς π ρ ώ τη έκδήλωσις τής κοινωνικής συμβιώσεως τώ ν
άνθρώ πω ν δέν παρουσιάζεται ή ατομική ιδιοκτησία αλλά ή κοινοκτημοσύνη
καί έπομένως τό άρχαιότερο κοινωνικό σύστημα είναι ό κολλεκτιβισμός (κοινο
κτημοσύνη).
Σφάλλουν όμως, για*τί, γ ιά νάύ πά ρ ξη κοινωνία ά πα ιτούνται ώρισμένα στοι
χεία, δηλαδή, σύνολο άνθρώπων, οί όποιοι νά ζούν σέ ώρισμένο τ ό π ο καί χ ρ ό 
νο, μέ κοινωνικό σύνδεσμο άναμεταξύ τω ν, νά παρουσιάζω νται δέ ώς μιά όργανωμένη όμάδα.
Τονίζω, ότι πολλοί συγγενείς μπορούν-νά ζούν μαζί μέσα σέ μιά οίκογένεια
χω ρίς νά έχουν άναπτύξη κοινωνική σχέσεις. Τήν οικογένεια α ύτή π ο τέ δέν
μπορούμε νά τή ν χαρακτηρίσουμε κοινωνία, γ ια τ ί λείπει τ ό ούσιωδέστερο
γνώ ρισμα τώ ν μελών τής κοινωνίας λείπει δηλαδή, ό κοινω νικός σύνδεσμος,
ήτοι ή άνάπτυξις σχέσεων μεταξύ τώ ν συμβιούντων άνθρώπων στήν ίδια κοι
νωνία, πέραν ά π ό τόν α π λ ό φυσικό οικογενειακό δεσμό.
Τέτοιες δέ σχέσεις όπω ς άντιλαμβάνεσθε είναι οί νομικές σχέσεις, οί θρησκευ
τικές, οί πολιτικές κ.λ.π.
Οί κομμουνισταί λοιπόν τις μεγάλες αυτές οικογένειες, τίς χαρακτηρίζουν'
κοινωνίες, ένώ όπω ς θά άντελήφθητε, άσφαλώς, δέν έχουν τή ν μορφή κοινω
νίας καί έπομένως δέν μπορούμε νά πούμε, ότι ή οικογενειακή περιουσία, ά πετέλει μορφή κοινοκτημοσύνης, όπω ς άκριβώς καί σήμερα άκόμη δέν μπορούμε
νά πούμε, ότι ή περιουσία ενός οικογενειάρχου, π ο ύ έχει 10 π α ιδιά καί τ ά στε
γάζει στά κτήματα τής οίκογενείας, όπου καί έργάζονται, άποτελεΐ μορφή κοι
νοκτημοσύνης καί ή οικογένεια αύτή άττοτελεϊ κοινότητα.
Ή π ρ ώ τη λοιπόν πράξις, π ο ύ χαρακτηρίζει τή ν κοινωνική όργάνω σι τ ο ύ .
άνθρώπου ύπήρξεν ή καλλιέργεια τή ς γής, π ο ύ μ’ αύτή συνεδέθη καί π ο ΰ έγινε
ή περισσότερο ζωηρή μορφή τή ς άτομικής ιδιοκτησίας, γ ια τ ί τότε ή γ η ά π ο —
τελούσε τό ν π ιό σπουδαίο, γ ιά νά μή πούμε, τ ό μοναδικό τρ ό π ο γ ιά τή ν π α ρ α 
γ ω γ ή τώ ν οικονομικών άγαθώ ν.
'Αλλά, καί όταν άργστερα προώδευσαν οί κοινωνίες καί πήρα ν τ ή σημερινή>
μορφή, π ο ύ έχουν τ ά Κράτη καί π ά λ ι ή γ ή έξακολουθούσε νά άποτελή τ ό σ π ο υ —
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tkn cn tp o Αντικείμενο της Ατομικής Ιδιοκτησίας. Περισσότερο ευτυχισμένος καί
δυνατός ήταν έχεϊνος, ττοΰ είχε δική το υ μεγαλύτερη έκτασι γής. Τότε έττίσης
-γιά νά δείξουν οί άρχοντες τή ν Α γάπη τους ή γ ιά νά ξεπληρώσουν τις υπηρε
σίες, π ο ύ τούς προσέφεραν διάφορα π ρ ό σ ω π α τής κοινωνίας, τούς έδιναν μεγάλα
-κομμάτια γής.
Έ τ σ ι Ιφτασε έποχή, όπου ή γ ή είχε μοιραστή σέ πολύ μεγάλα κομμάτια, ό
π ο ύ τ ά είχαν γ ιά Ιδιοκτησία τους ώρισμένοι άνθρωποι μέ Αξιώματα, μέ προνό
μια, μέ τίτλους καί μέ Ιεραρχία.
(3) Τά μεγάλα α ύτά κομμάτια τή ς γή ς έλέγοντο φέουδα ή τιμάρια καί τό
■είδος αύτό τής Ατομικής Ιδιοκτησίας πήρε τ ό όνομα φεουδαλισμός ή τιμα
ριωτισμός.
Ό Φεουδαλισμός ή τιμαριωτισμός καί ή κοινωνική ζωή τω ν Ανθρώπων ή
όπ ο ια έδημιουργήθη καί παρηκολούθησε τ ό σύστημα αύτό, διετηρήθη στην
Εύρώπη γ ιά μιά π ο λύ μεγάλη έποχή, δηλαδή όλο τ ό μεσαίωνα (395-1452 μ.Χ.).
Ά ρχοντες καί ίδιοκτήται τω ν φέουδων ήσαν οί ήγεμόνες. Αυτοί μοίραζαν
τ ή γ ή , π ο ύ τούς άνήκεν στούς μεγάλους ύποτακτικούς τους, έκεϊνοι π ά λ ι μοίρα
ζαν τό μερίδιό τους σέ άλλους, Ιεραρχικώς κατωτέρους Απ’ αυτούς καί έτσι τό
■φέουδο διεμοιράζετο σέ μικρότερα κομμάτια, τ ά όποια κατεΐχον μιά σειρά
Από ίδιοκτήτας μέ διαφόρους βαθμούς, δηλαδή οί Βαρώνοι, οί Κ όμητες χα ΐ
οί Δοϋκες καί ό καθένας Απ’ αύτούς είχε ύποχρεώσεις στόν Ανώτερο του
βαθμούχο, όλοι δέ μαζί στόν ήγεμόνα.
Έ τ σ ι κάθε χώ ρα , π ο ύ Αποτελούσε μία ήγεμονία διεμοιράζετο σέ μεγάλα
κομμόττια, τ ά φέουδα, π ο ύ έλέγοντο βαρω νίες, κομιτάτα ή δουκάτα, κι" α ύ τά
π ά λ ι διεμοιράζοντο σέ μικρότερα κομμάτια, π ο ύ τ ά καλλιεργούσαν οί Αγρότες.
Πρέπει όμως νά έπαναλάβουμε ότι ό καθαυτό ιδιοκτήτης σ’ όλες αύτές τις
έκτάσεις γ ή ς ήτο ό ήγεμώ ν καί σ ’ αύτόν οι άλλοι πλήρω ναν ώρισμένα ποσ ά
ή άνελάμβανον άλλες υποχρεώσεις, νά έχουν π .χ . στρατό, νά χτίζουν φρούρια
κ,λ.π.
·
01 καλλιεργηταί όμως π ο ύ δούλευαν στις Απέραντες αύτές έκτάσεις γής, στά
φέουδα δηλαδή, έκαναν συνοικισμούς, κοινότητας, ή χω ριά καί στό καθένα
Απ’ α ύτά δημιουργούσαν μιά μικρή-βιοεχνία, γ ιά νά μπορούν έτσι νά τακτο
ποιούν τις Ανάγκες, π ο ύ είχαν οι ίδιοι καί οί οίκογένειές τους.
Τό σύστημα αύτό το ύ φεουδαλισμού κράτησε, όπω ς είπαμε, όλο τόνμεσαί•ωνα, δηλαδή Από τ ό 395-1452 μ.Χ.
γ ) ’Αλλά τ ό Ανθρώπινο πνεύμα στή μακρά αύτή έποχή τού φεουδαλισμού
δέν έπαυσε π ο τέ νά ένισχύεται. Έ τ σ ι Από τή ν περ ιω ρ ισ μ ένη τήν κ λεισ τή ,
ό π ω ς τή ν έλεγαν τότε, βιοτεχνία τω ν Αγροτών καί άλλων έργατώ ν, π ο ύ είργά ζο ν το σ τά φέουδα έγεννήθη καί έδυνάμωσε σ ιγ ά -σ ιγ ά ή β ιο μ η χα νία καί
Από τό ν ΙΑ' αίώ να, όπότε άρχισε νά γίνεται συγκοινωνία μέ τούς λαούς τής
’Ανατολής, ώ ργανώ θη μεταξύ τώ ν Εύρωπαίων καί τώ ν Ά σ ια τώ ν τό έμπό■ριο, τ ό όποΐον έγίνετο στήν Αρχή μέ Ανταλλαγή τώ ν προϊόντων, π ο ύ ό καθέ
νας έκαμε. Τότε οί έμποροι καί οι βιομήχανοι αύτοί, οί όποιοι έμεναν στά χω ριά
ή στις πόλεις, κατάλαβαν πώ ς έπρεπε νά ένωθούν γ ιά νά μπορούν νά υποσ τη 
ρίζουν τ ά συμφέροντά τους καί έτσι ύστερα «Από μιά περίοδο γεμάτη άγώνες
έσχηματίσθη νέα κοινωνική τάξις, π ο ύ πήρε τό όνομα Αστική τά ξ ις γ ια τί
έγινε Από Αστούς, Από τούς Ανθρώπους δηλαδή, π ο ύ έμεναν στάς πόλεις.
Ή Αστική α ύτή τάξις προώδευσε π ο λύ γρ ή γο ρ α καί κατώρθωσε νά δημιουργήση τή νέα μορφή τού κοινωνικού συστήματος τής Ατομικής Ιδιοκτη
σίας, π ο ύ πήρε τό όνομα ’Α στικό σ ύσ τη μ α καί π ο ύ σημείωσε τή ν ωραιότερη
έ π ο χ ή γ ιά τή ν πρόοδο το ύ πολιτισμού τώ ν Ανθρώπων, έξακολουθεΐ δέ τό δρόμο
-του σταθερά π α ρ ά τόν πόλεμο, τό ν όποίον Από 100 χρόνια περίπου άρχισαν
-νά το ύ κάμουν πολλοί σοφοί μέ διάφορες νέες κοινωνικές θεωρίες.
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Στό σημείο αυτό θά θέλαμε νά δώσουμε μιά μικρή έξήγησι γ ιά τή- λέξι Κ α
πιτα λισμ ός, π ο ύ άκούγεται κάθε μέρα καί νά καθορίσουμε ότι ό Κ απιταλι
σ μ ός δεν είναι τίποτε άλλο παρά τό άστικό κοινω νικό σύστημα με τή
μορφ ή, πού πήρε ύστερα άπό τήν τεχνική αλλαγή, ή όποία έγινε στόν
•τρόπο παραγω γής οικονομικώ ν άγαθώ ν, δταν έφευρέθησαν οί μ εγάλες
μ ηχανές και έγιναν πολλές τεχνικ ές μεταβολές, οί όποιες έβελτίω σαν
τ ή ν παραγω γή οικονομικώ ν άγαθώ ν.
’Αποτελεί δηλαδή, ό Καπιταλισμός, τή νέα μορφή τού αστικού οικονομικού
συστήματος, πήρε όμως ευρύτερη έννοια, γ ια τ ί οί κομμουνισταί κατηγόρησαν
καί κατηγορούν καί σήμερα τούς καπιταλιστάς, τούς κεφαλαιούχους δηλαδή,
ότι αυτοί κρατούν τή ν ’Αρχή στά αστικά Κράτη καί επομένως κατευθύνουν τ ά
ττάντα σύμφωνα μέ τ ά συμφέροντά τους καταπιέζοντας τούς έργάτες.
Έ τσ ι άκούμε σήμερα, ότι τ ά καπιταλιστικά Κράτη, τ ά κεφαλαιοκρατικά
δηλαδή Κράτη, μεταξύ τω ν όποιω ν τή ν π ρ ώ τη θέσι παίρνουν οί Ηνωμένες
ΤΤολιτείες τής ’Αμερικής καί ή Μεγάλη Βρεττανία έπεζήτησαν τόν Β' Π αγκό
σμιο πόλεμο γ ιά νά ικανοποιηθούν οί κεφαλαιούχοι τω ν, καί τώ ρ α π ά λ ι γ ιά
τόν ίδιο σκοπό έπιζητούν νά προκαλέσουν νέο πόλεμο. Έ τ σ ι έφτασε ν’ άκοΰμε
τ ό ν Τσώ ρτσιλ νά τόν λένε έμπρηστή τής ειρήνης, τόν Τροΰμαν βιομήχανο το ύ
πολέμου κ.λ.π.
Γενικά ό όρος Καπιταλισμός σήμερα έχει πάρει μιά εύρύτερη έννοια π ο λιτικοκοινω νιοοικονομική, καί επειδή οφείλουμε νά εΐμεθα ρεαλισταί δέν πρέ
π ει ν’ άγνοήσουμε καί τή ν έννοια αύτή τού Καπιταλισμού.
Όμολογουμένως τόσο κατά τό παρελθόν, όσο καί σήμερα, στήν Ε λλά δα
καί σ ’ άλλα Κράτη, παρουσιάσθησαν περιπτώσεις κατά τις όποιες μερικοί κε
φαλαιούχοι λησμόνησαν τόν προορισμό τους, λησμόνησαν ότι, τ ά κεφάλαια,
τ ά όποια αύτοί κινούν'καί διευθύνουν, δεν υπάρχουν γ ιά τή ν ευτελή έξυπηρέτη σ ι μόνον τοΰ σαρκίου αύτών, άλλά γ ιά τή ν έξυπηρέτησι τής κοινωνίας όλοκλήρου, καί έτσι έδωσαν τή ν έντύπωσιν κυριάρχων τοΰ πλούτου, όχι σπά νια
όέ διέφθειραν καί όργανα το ΰ Κράτους σε βαθμό, π ο ύ νά έξυπηρετούν τ ά συμ
φέροντά τω ν παράνομα καί εις βάρος τής κοινωνίας. Αύτοί οί κεφαλαιούχοι
ενισχύουν εμμέσως περισσότερο καί καλλίτερα ά πό κάθε άλλον τόν κομμουνι
σμό, γ ια τί μέ τή δ ια γω γή τους έπιβεβαιώνουν καί αποτελούν τή ζωντανή
άπόδειξι τω ν όσων τούς κατηγορούν. ’Αλλά οί κακοί αύτοί καπιταλισ τα ί δέν
πρ έπει ν’ αμαυρώνουν τις προσπάθειες καί τις ύπηρεσίες, π ο ύ οί καλοί κεφα
λαιούχοι προσφέρουν σ τήν κοινωνία καί στήν Πατρίδα τους.
Δέν είναι δυνατόν τίπ ο τε ν’ άμαυρώση τ ό όνομα τοΰ Άβέρωφ, το ύ Σ υγγρ ο ΰ , το ΰ Πε ττέρ, το ύ Ροκφέλερ καί τόσω ν άλλων π ο ύ σ τά θηκαν εύεργέτες
είτε τής πατρ ώ ο ς τω ν, όπω ς οί δύο πρ ώ τοι, είτε καί το ύ κόσμου όλοκλήρου
ό π ω ς οί άλλοι.
Ά λ λ ’ άς άφήσουμε τό ζήτημα αύτό π ο ύ τό έθιξα στήν παρένθεση γ ια τ ί θά
τ ό έξετάσουμε καί π ά λ ι στόν οικονομικό τομέα τού συστήματος τής άτομικής
Ιδιοκτησίας.
Στό έπόμενο άρθρο θά έξετάσουμε τούς διαφόρους τομείς τοΰ κοινωνικού συ
στήματος τής άτομικής Ιδιοκτησίας (άτομιστικοΰ), τ ό όποιο στόν αιώνα μας
έχει τή ν άσ τικ ή ν μ ο ρ φ ή , γ ιά νά δούμε, π ο ύ βρίσκεται τ ό μυστικό τή ς αντοχής
το υ , γ ια τί όπω ς είπαμε π ιό π ά νω διατηρείται ά π ό τή ν έποχή, π ο ύ παρουσιάσθε ή π ρ ώ τη ώργανωμένη · κοινωνία, μέχρι σήμερα. Παράλληλα θά έξετάσουμε
καί κατά πόσο πρέπει νά φροντίσουμε γ ιά τή βελτίωση καί έκκαθάρισί το υ
ά π ό διάφορα ζιζάνια καθώς καί τή ν προσαρμογή το υ ύστερά στόν πολιτισμό,
ό όποιος είναι δημιούργημα δικό του, ώστε άφοΰ άναγεννηθή, νά έξακολουθήση
τ ό φωτεινό το υ δρόμο γ ιά τις γενεές, π ο ύ θά ζήσουν ύστερα ά π ό μας.

ΔΙΚΑΙΟΝ

ΔΩΣ1ΔΙΚΙΑ Α ΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
Ύπό ΕΜΜ. ΑΡΧΟΝΤΟ ΥΛΑΚΗ, άστυνόμου Α'.
I. Ποιοι αστυνομικοί θεωρούνται ώς 'Αξιωματικοί και ποιοι ώς κατώτεροι.
Π. Πού δωσιδικοΰν οι αστυνομικοί υπάλληλοι.
III. Σνλληφις αστυνομικών επί αυτοφώρων εγκλημάτων.
IV . Σΰλληψις αστυνομικών δυνάμει τίτλου συλλήψεως.
V. ’Εκτέλεσις ποινικών αποφάσεων κατ' αστυνομικών.
VI. Που κρατούνται οί αστυνομικοί προς έκτισιν ποινής ή κατά τήν τοοφυλάκισιν των,
VII. Έ νέργειαι επί τών εγκλημάτων τών αστυνομικών.

I. Ποιοι έκ τ ώ ν τής ’Α στυνομίας Π όλεω ν θεωρούνται ώς ’Α ξιω ματικοί
καί ποιοι ώς κατώ τεροι.
α) 'Ως ’Αξιωματικοί θεωρούνται : Οΐ Άνθυπαστυνόμοι, 'Υπαστυνόμοι B 'r
'Υπαστυνόμοι Α ', ’Αστυνόμοι Β ', ’Αστυνόμοι Α ', Διευθυνταί Β ', Διευθυνταί ΑΓ
καί οί ’Αρχηγοί.
β ) Ώ ς κατώτεροι θεωρούνται : Οί αστυφύλακες, οί ύπαρχκρύλακες καί οί Ά ρ χιφύλακες.
II. Ποΰ δωσιδικοΰν oi ’Αστυνομικοί υπάλληλοι.
α) Τό άρθρον 58 τοΰ κωδικ. Νόμου 4971/1931 ορίζει, ότι οί άστυνομικοί υπάλ
ληλοι, διά πταισματικάς έν γένει παραβάσεις ύπαγομένας εις την άρμοδιότητα
τών Πταισματοδικείων, διώκονται καί τιμωρούνται πειθαρχικώς υπό τών προϊ
σταμένων των, έκτος εάν ήθελεν ύπό τούτων είδικώς παραπεμφθή ή τοιαύτη ύπόθεσις όπως δικασθή ύπό τοΰ Πταισματοδικείου.
Τό άρθρον όμως τοϋτο κατηργήθη διά τοΰ άρθρου 473 § 2 άριθ. 35 τοΰ νέου Ποιν.
Κώδικος, καθ’ όσον έχαρακτηρίσθη ώς άντισυνταγματικόν ύπό τοΰ Άρείου Πάγουδιά της ύπ’ άριθ. 31 τοΰ 1936 Άποφάσεώς του. Έθεωρήθη δέ αντισυνταγματικόν,,
διότι άντίκειται εις τό άρθρον 3 τοΰ Συντάγματος, κατά τό όποιον οί "Ελληνες είναι
ίσοι ένώπιον τών νόμων, ή δέ ύπό τοΰ Συντάγματος καθιερουμένη αΰτη ΐσότης
περιλαμβάνει έν τη έννοια αυτής καί τήν ισότητα ποινής έν ίσότητι άδικοπραγίας.
β) Τό άρθρον έπίσης 62 τοΰ κωδικ. Νόμου 4971/1931 ορίζει, ότι ό ’Αρχηγός
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί οί έκτελοΰντες καθήκοντα Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ
καί 'Τποδιευθυντοΰ άστυνομικοί ύπάλληλοι, ανεξαρτήτως βαθμοΰ, εχουσι ΐδιάζουσαν δωσιδικίαν δι’ άπαντα αύτών τά πλημμελήματα καί κακουργήματα, ώς προς
δέ τά πταίσματα, έφ’ όσον διά τήν βαρύτητα τών περιστάσεων ή προϊσταμένη αύ
τών άρχή ήθελε κατά τά άνωτέρω (α), παραπέμψει τήν ύπόθεσιν εις τήν δικαστι
κήν άρχήν.
Καί τό άρθρον όμως τοΰτο κατηργήθη δι’ άρθρου 591 στοιχ. ιζ' τοΰ Κώδικος
τής Νέας Ποινικής Δικονομίας, καθ’ όσον ή διάταξις έθεωρήθη ώς περιέχουσα
ύπολείμματα τής μεσαιωνικής διακρίσεως τών τάξεων καί ώς άντικειμένη εις τήν
σημερινήν περί δικαίου καί ΐσότητος έν τη άπονομή τής δικαιοσύνης άντίληψιν.
Μετά τήν κατάργησιν τών άνώτέρώ 58 καί 62 άρθρων τοΰ κωδ. Νόμου 4971/
1931, οί άστυνομικοί ύπάλληλοι καί δή άνεξαρτήτως βαθμοΰ δωσιδικοΰν σήμερονδιά μέν τά πταίσματά των εις τά Πταισματοδικεία, διά δέ τά πλημμελήματα καί.
κακουργήματά των εις τά κατά τάς κειμένας διατάξεις αρμόδια Ποινικά Δικαστήρια.
Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι δηλ. έξομοιοΰνται σήμερον, άπό άπόψεως δωσιδικίας, άπολύτως πρός τούς ΐδιώτας.
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III. Σ ύλληψ ις ’Α στυνομικώ ν, έπΐ α υ το φ ώ ρ ω ν έγκλημά τω ν.
Τά της συλλήψεως των άστυνομικών υπαλλήλων, έπ'ι αυτοφώρων εγκλημάτων,
υπό οργάνων της Χωροφυλακής ή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καθορίζονται διά τής
ύπ’ άριθ. 16 εγκυκλίου—Ά ριθ. Πρωτ. 12-9-34 Α άπό 20 ’Ιουνίου 1939 Διαταγής
τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών.
α) Σ ύ λ λ η ψ ις ’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς : Οί ’Αξιωματικοί τής ’Α 
στυνομίας οσάκις ήθελον καταληφθή παρ’ οργάνων τής Χωροφυλακής ή ’Αστυνο
μίας Πόλεων έπ’ αύτοφώρω διαπράττοντες οίονδήποτε άδίκημα, δεν θά συλλαμβάνωνται, έφ’ όσον ό καταλαμβανόμενος ’Αξιωματικός, είτε έν στολή, είτε έν πολι
τική περιβολή διατελών, ήθελεν επίδειξη εις τό άστυνομικόν δργανον τό δελτίον ταυ
τότητάς του προς λήψιν τών στοιχείων του, διά τήν περαιτέρω ένέργειαν. .’Εν ή
όμως περιπτώσει, ό ’Αξιωματικός δέν είναι έφωδιασμένος διά δελτίου ταυτότητος
ή άρνήται τήν έπίδειξιν τούτου, θά όδηγήται εις τό οίκεϊον ’Αστυνομικόν Κατάστημα
τής Χωροφυλακής ή ’Αστυνομίας, προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος του, μεθ’ δ
θά άπολύεται.
Τ ’ άνωτέρω δέν ΐσχύουσι καί ό ’Αξιωματικός συλλαμβάνεται καί οδηγείται
εις τό οίκεϊον ’Αστυνομικόν Κατάστημα (Χωροφυλακής ή ’Αστυνομίας) αν ήθελε
φωραθή διαπράττων άνθρωποκτονίαν έκ προθέσεως (φόνον, άναίρεσιν), βιασμόν,
σοβαράς σωματικάς βλάβας ή άλλα κακουργήματα ί1).
β) Σ ύ λ λ η ψ ις κ α τ ω τ έ ρ ω ν ά σ τυ ν ο μ ικ ώ ν υ π α λ λ ή λ ω ν : · 'Οσάκις κατώ
τερος αστυνομικός υπάλληλος (I. β) είτε έν στολή, είτε έν πολιτική περιβολή, ή
θελε καταληφθή έπ’ αύτοφώρω διαπράττων πταισματικήν τινα παράβασιν, τά όρ
γανα τής ’Αστυνομίας ή Χωροφυλακής θά περιορίζωνται εις τήν έξακρίβωσιν τής
ταυτότητάς του καί τήν υποβολήν κατ’ αύτοϋ σχετικής μηνύσεως, διαβιβαζομένης
εις τον οίκεϊον Δημόσιον Κατήγορον.
ι
Έ ν ή όμως περιπτώσει ό κατώτερος αστυνομικός δέν είναι έφωδιασμένος διά
δελτίου ταυτότητος ή άρνήται τήν έπίδειξιν τούτου θά όδηγήται εις τό οίκεϊον ’Α 
στυνομικόν Κατάστημα (’Αστυνομίας ή Χωροφυλακής) προς έξακρίβωσιν τής
ταυτότητάς του, μεθ’ δ θά άπολύεται.
'Οσάκις κατώτερος άστυνομικός υπάλληλος ήθελε φωραθή διαπράττων πλημ
μέλημα ή κακούργημα θά συλλαμβάνεται πάντοτε καί θά όδηγήται εις τό οίκεϊον
’Αστυνομικόν Κατάστημα (’Αστυνομίας ή Χωροφυλακής).
γ ) Ά π α γ ό ρ ε υ σ ις έ γ κ λ ε ισ μ ο ϋ ε ις κ ρ α τ η τ ή ρ ιο ν . Πας κατά τά άνω
τέρω συλλαμβανόμενος καί προσαγόμενος εις τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα ’Αξιω
ματικός ή κατώτερος άστυνομικός, ουδέποτε θά κλείηται εις τό κρατητήριον, εκτός
έάν πρόκειται περί έξαιρετικώς σοβαρού έγκλήματος ή έπίκειται κίνδυνος άποδράσεώς του.
δ) Ά π α -ό ρ ευ σ ις σ ω μ α τ ικ ή ς έρ εύ ν η ς ά σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν . ’Α φ ο π λ ι
σ μ ό ς α ύ τώ ν; ’Αξιωματικοί ’Αστυνομίας ή κατώτεροι άστυνομικοί έν στολή ούδέποτε θά έρευνώνται (2):Τ ό άύτό ισχύει, προκειμένου καί π ε ρ ί’Αξιωματικών, έν
πολιτική περιβολή, έφ’ όσον ήθελον έπιδείξει τό δελτίον ταύτότητός των.
Οί άστυνομικοί άφοπλίζονται μόνον είς περίπτωσιν άποπείρας ή τελέσεως ύπ’
αύτών έγκλημάτων δι’ όπλων.
(1) Ή άπαγορεύουσα τήν σύλληψιν τών ’Αξιωματικών, έ τ ζ ί αύ τοφώρων πλημμελημάτων, διαταγή, άντίκειται είς τό άρθρον 275 § 1 του Κ.Π.Δ., καθ’ δέπί τών έπ’ αύτοφώρω πλημμελημάτων
καί κακουργημάτων οί έπί της άνακρίσεως υπάλληλοι, ώς καί παν άστυνομικόν δργανον έχουσι
τήν ύποχρέωσιν νά συλλάμβάνωσι τόν πράξαντα.
(2) Ή άπαγόρευσις άσφαλώς άφορά τήν έρευναν τών άστυνομικών κατά τάς γενικάς άστυνομικάς σωματικάς έρευνας. Έ άν δμως ΰπάρχη συγκεκριμένη, βαρεία καί βάσιμος υπόνοια δτι ό
αστυνομικός φέρει μεθ’ έαυτοϋ πειστήρια έγκλήματος, ώς λ.χ. κλοπιμαία, παρακεταραγμένα
νομίσματα, ναρκωτικά κλπ. ή Ιχνη άποδεικνύοντα τήν ένοχήν του, συγχώρεϊται ή 'έ π ’ αύτοϋ έ
ρευνα (άρθρ. 257 J 1 Κ .Π .Δ .).
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ε) Π α ρ ά δ ο σ ις το ϋ σ υ λ λ η φ θ έ ν τ ο ς ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ϋ ΰπό ο ρ γά ν ω ν τή ς
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς: Ό ύπό οργάνων τής Χωροφυλακής συλληφθείς καί είς κατάστημα
τής Χωροφυλακής προσαχθείς αστυνομικός υπάλληλος δέον, έφ’ δσον τό κατά
στημα τής Χωροφυλακής εύρίσκεται πλησίον ορίων τής δικαιοδοσίας τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ως λ.χ. είς προάστειον ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών ή Κερκύρας, νά
είδοποιήται ή πλησιεστέρα ’Αστυνομική Διεύθυνσις διά την αποστολήν οργάνου
της προς παραλαβήν καί κράτησιν παρ’ αυτή του συλληφθέντος άστυνομικοϋ, μετά
τήν λήψιν τών άπαραιτήτων τή άνακρίσει στοιχείων, δι’ ήν δέον νά καταβάληται
ίδιάζουσα προσπάθεια όπως πραγματοποιείται τό ταχύτερον. Είς τό παραλαμβάνον τον κατηγορούμενον άστυνομικόν δργανον θά παραδίδεται ύπδ τής Χωροφυ
λακής Ιγγραφον, έν ώ θά άναφέρηται ή αιτία τής συλλήψεως, ή ήμερομηνία καί ώρα,
καθ’ ήν ό δράστης δέον νά προσαχθή, μερίμνη τής ’Αστυνομίας, είς ο Δικαστηρίου
ή είς τον Εισαγγελέα, οπότε καί ΰπό τής Χωροφυλακής τήν όρισΟεϊσαν ώραν, θά
προσκομίζωνται ενώπιον τοϋ Δικαστηρίου ή Είσαγγελέως, τά σχετικά έγγραφα,
μάρτυρες καί λοιπαί άποδείξεις.
’Εάν όμως τό Κατάστημα τής Χωροφυλακής, είς δ προσήχθη ό αστυνομικός,
κεΐται μακράν τών ορίων τής δικαιοδοσίας ’Αστυνομίας Πόλεων, ως λ.χ. έν Κορίνθςρ,
Λαμία κ.λ.π., ό συλληφθείς άστυνομικός κρατείται είς τό κατάστημα τής Χωρο
φυλακής μετά δέ τήν περαίωσιν τής προανακρίσεως άποστέλλεται είς τον άρμόδιον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω.
'Ο εντός τής δικαιοδοσίας ’Αστυνομίας Πόλεων συλληφθείς άστυνομικός υπάλ
ληλος προσάγεται είς τό οίκεϊον ’Αστυνομικόν Κατάστημα, είς δ καί κρατείται,
μέχρις άποστολής του είς τον άρμόδιον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
IV. Σ ύλληψ ις Α σ τυ νο μ ικ ώ ν δυνάμει τίτλου συλλήψ εω ς.
Τά εναντίον τών μελών τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων έκδιδόμενα εν
τάλματα καί βουλεύματα, διαβιβάζονται είς τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων ή τόν οίκεϊον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν, δστις ύποχρεοΰται άνευ αναβολής
νά διατάσση τήν έκτέλεσιν καί παράδοσιν τών κατηγορουμένων είς τάς άρμοδίας
Δικαστικάς Ά ρχάς (άρθρον 61 κωδ. Ν. 4971/1931).
V. Έ κ τέλεσ ις ποινικώ ν άποφ άσεω ν κατ’ ’Αστυνομικώ ν υπαλλήλω ν.
Ή έκτέλεσις άποφάσεως ποινικού Δικαστηρίου, δι’ ής έπεβλήθη ποινή περιο
ριστική τής έλευθέρας (κράτησις, φυλάκισις καί κάθειρξις) είς ύπηρετοϋντα είς τό
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων γίνεται διαταγή τοϋ προϊσταμένου αύτοΰ 'Υπουρ
γού, δστις, άμα τή λήψει τής καταδικαστικής άποφάσεως καί τής προς έκτέλεσιν
αίτήσεως τοϋ Είσαγγελέως ή Δημοσίου Κατηγόρου, οφείλει άνευ αναβολής νά παρ*
δώση αύτώ διά τήν έκτέλεσιν τόν καταδικασθέντα (άρθρ. 549 § 3 Κ .Π .Δ .).
VI. Ποϋ κρατούνται οΐ ’Α στυνομικοί πρός έκτισιν ποινής ή κατά τήν
προφ υλάκισίν τω ν.
Κατά τό άρθρον 62 α τοϋ κωδ. Νόμου 4971/1931 (άρθρ. 2 ν. 941/1943), οί
αστυνομικοί υπάλληλοι, προφυλακιζόμενοι δυνάμει εντάλματος ή καταδικαζόμενοι
είς ποινήν κρατησεως ή φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών, κρατούνται είς ειδικά κρ«τητήρια έντός τών άστυνομικών καταστημάτων.
Τό άρθρον δμως τοΰτο κατηργήθη διά τοϋ άρθρου 591 έδάφ. ιθ' τοϋ Κώδιχος
Ποιν. Δικονομίας (3)· καί κατ’ άκολουθίαν έφαρμόζονται διά τούς άστυνομικούς
αί γενικαί διατάξεις περί υποδίκων καί καταδίκων.
(3) ΕΙΣΑ ΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Άριθ. Πρωτ. 49465

Άθήναι τή 1-11-1951
Π ΡΟ Σ
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. ΛΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κατά τδ άρθρον 591 έδ. ιθ’ τοϋ Κ.Π. Δικονομίας, πάσα διάταξις γενική ή ειδική άναγομένη
ις τά θέματα, άτινα ρυθμίζει ό ανωτέρω Κύδιξ κατηρνήθτ] άπδ τής ισχύος αύτοΰ. Έ ν άρθρ. 284
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Συνεπώς :
α) Έ π ί προφυλακίσεως, ό καθ’ ού έξεδόθη ένταλμα προφυλακίσεως άστυνομικός οδηγείται εις τάς φύλακας των υποδίκων καί παραδίδεται εις τον Διευθυντήν
αυτών μετά τοϋ έντάλματος προφυλακίσεως, συντασσομένης έκθέσεως, ήτις επι
συνάπτεται τη δικογραφία (άρθρον 284 § 1 Κ .Π .Δ .).
β) Την ποινήν κρατήσεως, ό αστυνομικός έκτίει είς ιδιαίτερα τμήματα τών φυ
λακών ή έν έλλείψει τοιούτων είς τα άστυνομικά κρατητήρια (άρθρον 55 Π .Κ .)
γ ) Τήν ποινήν φυλακίσεως ό άστυνομικδς έκτίει είς τάς κοινάς φυλακάς, της δέ
καθείρξεως έν καταστήμασιν ή έν τμήμασι καταστημάτων, άποκλειστικώς δι’ αυ
τήν προωριζομένοις (άρθρ. 52 § 1 Π.Κ. καί 552 Κ .Π .Δ .).
VII. Έ νέρ γεια ι έπί τώ ν έγκλημάτω ν τώ ν αστυνομικώ ν
α) Έ π ί αυτοφώρων πταισμάτων, λαμβάνονται τά στοιχεία τοϋ πταίστου α
στυνομικού καί υποβάλλεται έναντίον του μήνυσις ή έγκλησις, ήτις διαβιβάζεται
είς τον Δημόσιον Κατήγορον διά τά περαιτέρω (*). Δέν έπιτρέπεται δηλ. οί άστυνομικοί νά συλληφθοϋν καί οδηγηθούν είς τό αυτόφωρον Πταισματοδικεΐον. Προκειμένων όμως τών είς βαθμόν πταίσματος παραβάσεων τών περί κυκλοφορίας
πεζών καί οχημάτων διατάξεων, τών διαπραττομένων έν τη περιφερεία τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανομένων, δύναται νά
έπιδοθή είς τον παραβάτην άστυνομικόν ύπό τοϋ βεβαιώσαντος τήν παράβασιν άστυνομικοΰ οργάνου κλήσις, διά τής οποίας καλείται νά προσέλθη είς τό αυτόφωρον
Πταισματοδικεΐον Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, έν ώρισμένη ώρα, έντός τοϋ προσεχοϋς 24ώρου, προς έκδίκασιν τής ύποθέσεώς του.
β) Έ π ί αυτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων τών κατωτέρων αστυ
νομικών (άνωτ. I, β '), συλλαμβάνεται ό δράστης καί οδηγείται είς τό οίκεΐον’Αστυ
νομικόν Τμήμα, μετά τών μαρτύρων καί πειστηρίων, ένθα ένεργεΐται προανάκρι-

τοΰ Κώδικας τούτου ρυθμίζεται καί δή έξαντλητικώς τό θέμα της φυλακίσεως τών υποδίκων,
οίτινες άμα τη έκδόσει ύπό τοϋ Άνακοιτοϋ τοϋ έντάλματος προφυλακίσεως όδηγοΰνται είς τάς φυ
λακάς τών υποδίκων, συντασσομένης έκθέσεως, ήτις έπκτυνάπτεται τή δικογραφία, ανεξαρτήτως
τής ίδιότητος προφανώς αυτών, άφοϋ ούδεμίαν έξαίρεσιν ποιείται τό άρθρον τοΰτο, έκτος άν πρό
κειται περί στρατιωτικών, οπότε κατά τό άρθρον 283 παρ. 2 τηροϋνταιαί σχετικαί διατάξεις τοϋ
Στρατιωτικοΰ Ποινικοΰ Κώδικος. Κατά συνέπειαν, άφοϋ τό θέμα τοΰτο έρρυθμίσθη ύπό τοϋ άνωτέρω άρθρου, άπό της ισχύος αϋτοϋ κατηργήθη, δυνάμει τοϋ προδιαληφθέντος άρθρου 591 έδ. ιθ'
καί ή διάταξις τοϋ άρθρου 2 τοϋ ν. 941/1943, καθ’ ήν οί άστυνομικοί ύπάλληλοι προφυλακιζόμενοι
δυνάμει έντάλματος κρατούνται είς ειδικά κρατητήρια έντός τών ’Αστυνομικών Καταστημάτων,
έφ’ όσον δέν διετηρήθη έν ίσχύϊ διά ρητής διατάξεως τοϋ Νέου Κ. Ποινικής Δικονομίας καί δέν
περιελήφθη είς τό άρθρον 283 έξαίρεσις καί διά τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους, οΐα διά τούς στρα
τιωτικούς.
Παρακαλοϋρ . όθεν, όπως τον παρ’ ύμϊν κρατούμενον ύπόδικον άστυφύλακα Θ.Ρ. προφυλακισθέντα διά τοϋ ύπ’ άριθ. 83/51 έντάλματος φυλακίσεως τοϋ Άνακριτοΰ 5ου Τμήματος μεταγάγητε τό ταχύτερον είς τάς φυλακάς ύποδίκων Καλλιθέας καί ύποβάλητε ήμΐν τήν οίκείαν έκθεσιν φυλακίσεως (α).
Ό Είσαγγελεύς Πλημελειοδικών
ΠΑΠΑΚΑΡΤΑΣ
(α) Διά τής ανωτέρω γνωμοδοτήσεως τίθεται τέρμα είς τό ύπό τοϋ κατοχικού νόμου 941/
1943 θεσπισθέν προνομίαν τών άστυνομικών ύπαλλήλων, όπως προφυλακιζόμενοι παραμένουν
είς τά ’Αστυνομικά καταστήματα, δηλ. παραμένουν ούσιαστικώς έλεύθεροι, έφ’ όσον ειδικά κρα
τητήρια περί τών οποίων προβλέπει ό είρημένος νόμος, δέν ύφίστανται έν αύτοϊς. Ώ ς όρθώς έκθέτει ό κ. Είσαγγελεύς, ή ανωτέρω ειδική διάταξις ανάγεται είς θέμα ρυθμιζόμενον ύπό τοϋ Κ.Π.Δ.
όστις δέν διετήρησεν αύτήν έν ίσχύϊ, ώς δέν διετήρησε καί πάσαν άλλην διάταξιν δυναμένην νά
θεωρηθή προνόμιον τάξεως άντικείμενον είς τήν έν άρθρω 3 τοϋ Συντάγματος θεσπιζομένην αρχήν
τής ίσότητος τών 'Ελλήνων (Σχόλιο ν 1, 2, είς Ποιν. Χρονικά 1951 σελ. 487).
(4)
Δέν άποκλείεται βεβαίως καί ή έκ παραλλήλου άσκησις πειθαρχικής διώξεως τοϋ πταί
στου άστυνομικοΰ, έφ’ όσον ή παράβασις συνιστά καί'πειθαρχικόν αδίκημα, κατά τάς περί πει
θαρχίας διατάξεις τοϋ ’Οργανισμού καί Κανονισμών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
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σις κατά τάς διατάξεις τοϋ Κωδικός Ποιν. Δικονομίας μετά της οποίας καί άποστέλλεται ό. δράστης εις τον. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω (δ).
γ ) ’Επί αυτοφώρων πλημμελημάτων των ’Αξιωματικών, λαμβάνονται τά στοι
χεία τοϋ δράστου, κατάσχονται τά πειστήρια καί προσκαλούνται οί μάρτυρες εις
τδ οίκεϊον Ά στυν. Τμήμα, ένθα ένεργεΐται προανάκρισις κατά τάς διατάξεις τοϋ
Κωδικός Ποιν. Δικονομίας.
'Η προανάκρισις αυτή, άνευ της άπολογίας τοϋ κατηγορουμένου ’Αξιωματικού,
έκτος εάν οδτος οΐκειοθελώς προσήλθε προς άπολογίαν, υποβάλλεται είς τον Εισαγ
γελέα Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω.
δ) ’Επί αυτοφώρων κακουργημάτων τών ’Αξιωματικών, συλλαμβάνεται ό δρά
στης καί οδηγείται είς τδ οίκεϊον Άστυνομικδν Τμήμα μετά τών μαρτύρων καί
πειστηρίων, ένθα ένεργεΐται προανάκρισις κατά τάς διατάξεις τοϋ Κωδικός Ποινι
κής Δικονομίας μετά τής οποίας καί άποστέλλεται ό δράστης είς τδν Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω (5).
ε) Έ π ί μή αυτοφώρων πταισμάτων τών άστυνομικών, έξακριβοΰνται τά στοι
χεία τοϋ δράστου καί υποβάλλεται κατ’ αύτοΰ μήνυσις ή έγκλησις, ήτις διαβιβάζε
ται είς τδν Δημόσιον Κατήγορον διά τά περαιτέρω.
στ) ’Επί μή αυτοφώρων πλημμελημάτων ή κακουργημάτων, δεχόμεθα ή ύποβάλλομεν μήνυσιν ή έγκλησιν κατά τοϋ δράστου άστυνομικοΰ, ήτις καί διαβιβάζε
ται, άνευ προανακρίσεως, είς τδν άρμόδιον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διά τά
περαιτέρω.
(5)
Έ ν περιπτώσει συλλήψεως άστυνομικοΰ υπαλλήλου διά πλημμέλημα ή κακούργημα έπ ’
αύτοφώρω, ή ένεργήσασα τήν σύλληψιν άνακριτική άρχή οφείλει άνευ άναβολής ν’ άποστείλη είς
τδν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας ή τόν οίκεϊον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν άντιγραφον τής περίταύτης συνταχθείσης έκθέσεως (άρθρον 63 § 3 κωδ. ν. 4971/1931).

Χιούμορ

κλέπτου.

Στο Τμήμα ό ’Αξιωματικός τής Υπηρεσίας :
—Γιατί σ’ έβαλαν φυλακή ;
—Γιατί βρήκα τό ρολόι τοϋ αφεντικού μου.
—Μπά ; Ά μ ’ αυτό δέν είναι αδίκημα.
—Ναί, μά ξεύρεις, τό είχα βρή προτού τό χάσει τ ’ αφεντικό μου.

Ν. X.

*
Π ώ ς προστατεύονται οί έφ ιπ π ο ι αστυφ ύλακες τοϋ Λονδίνου.
Λόγω τής συχνής καί πυκνοτόιτης όμίχλης τοϋ Λονδίνου, οί έφιπποι αστυφύλακες
Ιφωδιάσθησαν μέ κόκκινο φανάρι, πού λειτουργεί μέ μπαταρία καί τοποθετείται είς τά
καπούλια τού άλογου των, διά νά μή πέφτουν επάνω των τά αυτοκίνητα...
■ ■
Ν. X.
*
Τά οινοπω λεία της Κ ω νσταντινουπόλεω ς.
Κατόπιν πολυαρίθμων έπεισοδίων άτινα άπησχόλησαν τελευταίως τήν ’Αστυνο
μίαν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τά όποια ώφείλοντο είς τήν μέθην, άπεφασίσθη
τό κλείσιμΟν 286. οινοπωλείων, τά πλεϊστα τών όποιων ευρίσκονται πλησίον σχολείων
θηλέων.
.
Ν. X. -

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
►

Ύπά τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπό τ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ
(Συνέχεια άπο τό προηγούμενο)

Ό αστυνόμος Φίλλινγκερ γύρισε προς τον γιατρό πού κρατούσε έκείνη τή στιγμή
το θερμόμετρο στα χέρια του.
— Τίποτε τό ενδιαφέρον είπε ;
— Παγωμένος σαν ψάρι, άπήντησε. Κι’ ούτε μπορώ άκριβώς νά σας προσδιορίσω
τήν ώρα πού συνέβη ό θάνατος. ’Ίσως πριν δώδεκα ώρες, ίσως πριν είκοσιτέσσαρες.
’Αλλά πήτε μου, νομίζετε πώς τό δυστύχημα έγινε, χωρίς ό οδηγός τού αυτοκινή
του νά πήρε εϊδησι ;
—’Ό χ ι, άπήντησε ό Φίλλινγκερ. Ά λ λ ’ είναι πιθανόν μετά άπό μιά-δυό μέρες
νά παρουσιαστή κανένας οδηγός στο τμήμα καί νά θελήση νά μας πείση ότι τώρα
μόλις άνεκάλυψε κηλΐδες αίματος στους τροχούς του. "Οτι δεν έχει ιδέα πώς βρέθηκαν
εκεί. Κι’ άκόμα πώς μπορεί νά συνέβη καί δυστύχημα έν άγνοια του. Στο τέλος δέ
νά μάς ζητάει νά τού πούμε καί τί πρέπει νά κάνη. Γιατρέ, όλα αύτάτά σημάδια δεί
χνουν ολοκάθαρα πώς ό άνθρωπος αύτός σκοτώθηκε σ’ αύτό άκριβώς εδώ τό σημείο
τού δρόμου. Κι’ ότι έμεινε έκεί γιά πολύ λίγα λεπτά μόνον.
— Αύτής τής γνώμης άκριβώς, είμαι κι’ εγώ. Ά π ό τά υπολείμματα τών οστών
πού κύτταξα, άποδεικνύεται ότι τό κεφάλι συνεθλίβει άπό τον τροχό. Ά κόμα υπάρχουν
καθαρά ίχνη πάνω στην άσφαλτο, αίματος, πού άποτυπώθηκε άπό τά λάστιχα τών
τροχών. Είναι άρκετά ευδιάκριτα σέ μιά άπόστασι δυο γυαρδών περίπου άπ’ έδώ.
Κι’ άρχίζουν στο σημείο άπ’ όπου ό τροχός ήρθε σ’ επαφή μέ τό έδαφος, άφού
πάτησε τό κ-εφάλι τού θύματος.
'Ο Φίλλινγκερ πήρε άπ’ τά χέρια τού λ.οχία, τό ήλεκτρικό φανάρι. "Εκανε μερικά
'βήματα κι’ έβγαλε άπ’ τήν τσέπη του μιά μετροταινία.
— Χάγκετ, κράτα σύ έδώ.
"Εδειχνε άκριβώς ένα σημείο πάνω στήν άσφαλτο όπου διεκρίνετο ένα σκοτεινό
σημάδι. Ό λοχίας πίεσε μέ τό μεγάλο του δάχτυλο τό ένα άκρο τής ταινίας, ενώ ό
Φίλινγκερ έκανε διάφορες μετρήσεις. Ό γιατρός, ό Ρ άϊτ καί ό Μπάρετ, τον κύτταζαν
μέ ενδιαφέρον, σιωπηλοί.
— Βλέπω μετράτε τήν άπόστασι μέχρι τής άλλης κηλΐδος... τήν περίμετρο τού
τροχού, άσφαλώς, είπεν ό Χέγκινσον.
Ό Φίλλινγκερ μουρμούρισε.
—Εκατόν είκοσι τέσσαρες δάκτυλοι περίπου. Πρόκειται γιά λάστιχο μεγάλης
•διαστάσεως. Π ρατηρεΐτε, Χίγκισον, ότι τά δυο λάστιχα, καί τό έμπρόσθιο καί τό
οπίσθιο, πέρα αν άπάνω άπ’ τό κεφάλι τού θύματος. Αύτή τήν κατεύθυνσι είχαν,
έκτος άν ό οδηγός τού αυτοκινήτου έκανε «όπισθεν» γιά νά τό πατήση. Καί πρέπει νά
γνωρίζετε, ότι τό αυτοκίνητο ώδηγεΐτο άπό σταθερά χέρια. Καί μέ μικρή ταχύτητα.
Ξετύλιξε τή ταινία άλλες τρεις γυάρδες κι’ έσκυψε ξανά.
— Νά τό σημείο όπου τό ματωμένο λάστιχο ήρθε πάλι σ’ έπαφή μέ τό έδαφος.
"Ολα τά ίχνη άκολουθούν, μιά γραμμή ολόισια, εύθεΐα. Πουθενά δέν υπάρχει κλίσις.
— Μιά κλίσις τής γραμμής ή μιά άπότομη άλλαγή κατευθύνσεως, έχω τήν γνώ
μην ότι δέν θάχε κανένα άποτέλεσμα σέ μιά άπόστασι έξη ή κι’ επτά γυαρδών.
Δέν είναι έτσι ; ρώτησε ό Χίγκινσον. Θέλω νά πώ ότι σέ περίπτωσι πού ό οδηγός
θά άντελαμβάνετο έστω καί τήν τελευταία στιγμή τό θύμα, μιά άπότομη στροφή τού
τιμονιού θά τού έπέτρεπε νά διανύση μερικά μέτρα πριν ν ά ...
—Άκριβώς. 'Υπό τήν προϋπόθεσι όμως ότι τό άντελήφθη τήν τελευταία στιγμή.
Α λλά καί προβολείς φαντάζομαι νά διέθετε κι’ ή νύχτα έξ άλλου είναι ξάστερη.
Α κόμ η, άν προσέκρουε πάνω σ’ ένα άντικείμενο, σ’ ένα άντικείμενο πού νά είχε τις
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διαστάσεις ένδς κεφαλιού, μ’ οποία ταχύτητα καί τρόπο νά ώδηγοϋσε, είναι βέβαιον
ότι τό αυτοκίνητο θά έκανε κάποιο πήδημα, πού θά προκαλοΰσε την άλλαγή της
κατευθύνσεώς τού. ’Ό χ ι. Ό χ ι. Έ γ ώ πιστεύω ότι το αυτοκίνητο ώδηγεΐτο κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε νά περάση άκριβώς έπάνω άπ’ τό. κεφάλι αύτοϋ τοϋ άνθρώπου.
Τό πράγμα ήταν προμελετημένον.
— Δολοφονία, λοιπόν. Άποκρίθηκε ό δρ. Χίγκισον.
’Αντί άπαντήσεως ό αστυνόμος έβγαλε απ’ τη τσέπη του ένα τεράστιο μαντήλι
κ ι’ έσκούπισε τή μύτη του. Ό άστυφύλαξ Μπάρετ στο μεταξύ έγκαθιστοϋσε τή φωτο
γραφική, του μηχανή κοντά στο πτώμα.
— Χάγκετ καί Ράϊτ, εσείς προσπαθήστε νά παρακολουθήσετε τά ίχνη των ελα
στικών τοΰ αύτοκινήτου, μέχρις έκεϊ όπου εξαφανίζονται ολωσδιόλου. Μοϋ φαίνεται
πώς χάνονται στην τετάρτη ή πέμπτη στροφή τοϋ τροχού. Συνεχ;στε όμως όσο
μπορείτε περισσότερο. Σημειώστε μέ άκρίβεια κάθε ίχνος πού θά ά·. τιληφθείτε καί
προ παντός βάλτε τά δυνατά σας νά ξεχωρίσετε τά ίχνη των εμπρόσθιων άπό τούς
οπισθίους τροχούς. ’Έ χω την έντύπωσι ότι ό οπίσθιος τροχός αφήνει κάπως πιο
ευδιάκριτα ίχνη. Θά μάζεψε πάνω του περισσότερο αίμα. Έ γώ , έν τώ μεταξύ, θά.
ρίξω μιά ματιά στά ροϋχα τοϋ θύματος, πριν τό μεταφέρετε στο φορείο, γιατρέ.
Θά βροϋμε μεγάλη δυσκολία, νά τό αναγνωρίσουμε. Πιστεύω πώς έπίτηδες τον πά
τησαν στο κεφάλι γιά νά μή μπορέσωμε νά κάνωμε άμέσως την άναγνώρισι.
Σείς τί λέτε ;
—'Όσον άφορά τά χαρακτηριστικά του, τά κατάφεραν καλά. Είπε ό Χίγκινσον,
Δεν πρόκειται νά τά άναγνωρίσουμε άπό καμμιά φωτογραφία.
— Δεν σάς θυμίζουν όλα αύτά, λιγάκι Σικάγο ; Τρόπον ένεργείας γκάγκστερς,
Δέν ταιριάζουν καθόλου αύτές οί δουλειές στο κλΐμά μας. Δεν είναι έτσι ;
— Γκάγκστερς ; μά την αλήθεια, δέν άποκλείεται. Μπά, κυττάξτε... μιά μάρκα
Βαφείου πάνω στο σακκάκι του κι’ άλλες πού προέρχονται άπό Πλυντήριο, στις κάλ
τσες του. Νά καί χαρτιά μέσα στη τσέπη του.
Ό Φίλλινγκερ πλησίασε στο φως μιά άσπρη κάρτα καί διάβασε : Q.I.C. Γκαράζ
οδός Shepherd, W άρ. 1. τηλέφωνον M ayfair X 758.972. Μετά συνέχισε τό ψάξιμο·
στις τσέπες.
— Δυο λίρες, έπτά σελλήνια, πέντε πέννες! "Ενα πακέττο τσιγάρα μάρκας
«Γκάσπερρος», ένα κουτί σπίρτα, ένας σουγιάς καί μιά λίμα γιά τό καθάρισμα των
νύχιών. Γιά νά δοϋμε τά χέρια του.
’Έ πιασε τό ένα χέρι τοϋ νεκροΰ καί τό εξέτασε προσεκτικά.
—’Ασφαλώς κάτι άλλο θάχε περισσότερο ανάγκη άπό λίμα γιά νάχει τά νύχια
του καθαρά, μουρμούρισε. Πρόκειται γιά μηχανικό. Τό γράσσο έγινε ένα σώμα γύρω
άπ’ τά νύχια του καί στις άκρες τών δακτύλων του.
—’Έ τσ ι διαπιστώνεται κάποια σχέσις μέ τή κάρτα πού βρήκατε στή τσέπη του.
Ε ίπε ό Χίγκινσον. Φίλλινγκερ, τό γεγονός αύτό θά σάς διευκολύνει πολύ στήν άναγνώρισι.
Ό άστυνόμος τοποθέτησε μέσα σ’ ένα μαντήλι, όλα οσα βρήκε στήν τσέπη τοϋ
θύματος.
—”Ε ! σείς, Μπάρετ καί ό άλλος, ψάξτε νά μοϋ βρήτε ένα εισιτήριο. "Ενα εισιτή
ριο λεωφορείου, ή σιδηροδρόμου. 'Οπωσδήποτε ό άνθρωπος αύτός θάφτασε έως έδώ
μέ κάποιο άπ’ τά δυο αύτά μεταφορικά μέσα. Συμφωνείτε, γιατρέ ;
—Έ γ ώ έπαναλαμβάνω ότι ύστερα άπ’ τή κάρτα πού βρήκατε, θά μπορέσετε
εύκολα νά άναγνωρίσετε τό θϋμα.
—"Ισως. Έ κ τος μόνον έάν τοποθέτησαν έπίτηδες τή κάρτα, μέ σκοπό νά συσκο
τίσουν την έρευνα. "Αν καί μοϋ φαίνεται γνήσια... ’Αλλά πάλι αν οί δράσται δέν εί
χαν σκοπό νά καθυστερήσουν τήν άναγνώρισι, γιατί θέλησαν ν’ άλλοιώσουν κατά τέ
τοιο τρόπο τά χαρακτηριστικά του ; Ό Χάγκετ άμέσως υποψιάστηκε άπό τό γεγο
νός αύτό καί μόνο. .
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— Καί κάτι άλλο όμως. ’Εάν ήθελαν νά καμουφλάρουν τή δολοφονία, σέ δυστύ
χημα, γιατί τότε μετέφεραν το πτώμα στο πλάι τοϋ δρόμου ;
— Γιατί, αν το άφηναν έκεΐ πού βρισκότανε, Οά μπορούσε νάγίνη ή άνακάλυψίς
του πολύ σύντομοι τέρα. Πιθανόν νά το εΰρισκαν. πριν ακόμα νά προφτάσουν καί ν’
απομακρυνθούν αρκετά. Καί μάλιστα άν κείνη την ώρα ή κυκλοφορία ήταν πυκνή.
Για σκεφθήτε έάν κανένα αυτοκίνητο περνούσε μέ ταχύτητα καί έβλεπτε τό πτώμα ;
’Ασφαλώς Οά σταματούσαν νά τό παραλάβουν καί Οά τό μετέφεραν στο "Ιλμπριτζ.
ΚΓ έτσι εγκαίρως εμείς Οά λαβαίναμε τά μέτρα μας γιά τήν παρακολούΟησι όλων
τών δρόμων, πριν οί δολοφόνοι νά εξαφανιστούν. 'Οπουδήποτε ίχνη αίματος Οά
υπήρχαν στους τροχούς τού αυτοκινήτου των.
—Έ ν τούτοις, έάν ό δολοφόνος άφηνε τό πτώμα πάνου τό δρόμο καί στό σημείο
ακριβώς το ύ ... δυστυχήματος, ή εικασία περί αύτοκινητιστικού ατυχήματος Οά έφαίνετο πιο άληΟοφανής.
—"Ισω ς... ’Εκείνο όμως πούμε παραξενεύει είναι ό τρόπος μέ τόν όποιον τού πά
τησαν τό κεφάλι. "Αν ό λόγος δεν ήταν νά κάνουν τήν ’Αστυνομία νά δυσκολευτή
στην άναγνώρισι τού θύματος, ποιος μπορεί άραγε νά ήταν ό σκοπός ; Θά άρχισαν
κτυπώντας τον στο κεφάλι! Νά ή έξήγησις... άς υποθέσουμε ότι τον κτύπησαν μ’
ένα σιδερένιο εργαλείο. Τό τραύμα Οά ήταν ολοφάνερο. Καί αμέσο,ις ή αυτοψία Οά
απέκλειε τήν εκδοχή τού αύτοκινητιστικού ατυχήματος. Σκέφτηκαν λοιπόν νά τό
παραμορφώσουν σέ τρόπον πού...
— Νά τό χάψουμε, συμπλήρωσε ό Χίγκινσον. "Εχετε δίκαιο, Φίλλινγκερ. Νό
μισαν πώς Οά είχαν νά κάνουν μέ κανένα βλάκα πού δεν όά ήταν σέ Οέσι νά δή μακρύτερα άπ’ τη μύτη του.'Ό λα έγιναν προμελετημένα.’Αρκετή δόσις φαντασίας, αλλά πολύ
απερίσκεπτη.
Πρέπει όμως οπωσδήποτε νά βρούμε ένα εισιτήριο λεωφορείου ή τραίνου,
κάπου-θά-ύπάρχη.
Γ — "Λ Γΰδώέπί τέλους τό φορείο, γιατρέ. Μπορείτε τώρα νά μεταφέρετε τό πτώμα.
Ελπίζετε, νά έχετε έτοιμη τήν έκθεσί σας έντος τής ήμερα: ; Ό Βίλλυ Οά σας βοη-θήση στην αυτοψία? Δ έν είναι έτσι ; Καί επειδή όπως τά πράγρατα δείχνουν, πρόκει-ται μάλλον γΓα δολοφονία, έξετάστε γιά καλό καί γιά κακό, γιατρέ, καί τήν περίπτωσι χρήσεως ναρκωτικών. Δεν μπορεί νά ξέρη κανείς ποτέ...
— Μείνετε ήσυχος. Θά κάνω ότι πρέπει. Τήν έκθεσί μου Οά τήν έχετε γύρω
στις έξη.
ΚΓ ο γιατρός απομακρύνθηκε μέ τό χέρι στο στόμα γιά νά κρύψη πώς χασμου- ριότανε^,^ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ III.
Στήν ανατολή ό ουρανός πήρε το χρυσορόδινο χρώμα του. Τά πουλιά άρχισαν
τό πρωινό τους κελάϊδημα. Σ τις γύρο; φάρμες νυσταγμένοι άκόμα οί άνθρωποι άρ
χισαν νά καταπιάνωνται μέ τις πρωινές δουλειές, ένώ ό αστυνόμος Φίλλινγκερ ξαγρυπνισμένος καί άξύριστος καθότανε στό σκαλοπάτι τοϋ αυτοκινήτου του, βυθι
σμένος στο χάρτη τής περιοχής. Κοντά του ό λοχίας Χάγκετ παρακολουθούσε μέ προ
σοχή όλες τις γραμμές πού άκολουθούσε ή μύτη τοϋ μολυβιοϋ τοϋ προϊσταμένου του,
πάνω στον χάρτη.
\
— Δύσκολη δουλειά, μουρμούρισε ό άστυνόμος. ’Ασφαλώς σέ κάποια στροφή
τοϋ μεγάλου δρόμου, ό φίλος μας έγκατέλειψε τόν κεντρικό δρόμο. Καί αυτό τό έκανε
γιά νά πλύνη τις ρόδες του. Είμαι βέβαιος πώς μέσα στις ακτίνες καί στις χαραμάδες
άπο τά λάστιχα θά έχουν μείνει ίχνη αίματος. Σέ μας τώρα έναπόκειται νά βρούμε
ποιο είναι τό σημείο τοϋ δρόμου πού έσταμάτησε γιά νά κάνη αυτή τή δουλειά.
’Ασφαλώς όχι πάνω στό μεγάλο δρόμο, όπου κάποιος θά μπορούσε νά τόν ΐδή. Ά λ 
λωστε τοϋ χρειαζότανε άφθονο νερό πού δεν θά τό εΰρισκε έκεΐ. αλλά σέ καμμια
πηγή σάν αυτές πού ύπάρθουν μπόλικες σ’ όλη τή γύρω περιοχή. Σέ μέρος πάντως
τέτοιο πού δέν θά είχε τό φόβο νά συνάντηση άλλους αύτοκινητιστάς.
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Ό Φίλλινγκερ σταμάτησε για λίγο καί δάγκωσε νευρικά το άπάνω, χείλος του,
σημάδι πώς βρισκότανε σέ πολύ βαθειά συλλογή.
— Καί όμως, συνέχισε, δέν νομίζω πώς θά έπρεπε ν’ άφίση τον μεγάλο δρόμο
πολύ σύντομα. ’Ασφαλώς θά διέτρεξε πρώτα κάμποσα χιλιόμετρα. Ε κείνο πού θά
τον απασχολούσε περισσότερο ήταν νά άποφύγη όσο το δυνατόν, νά έπισυρη πάνω
του τήν προσοχή τρίτων.
—Νομίζετε, κύριε άστυνόμε, ότι αύτή έδώ ή περιοχή τοϋ ήταν απολύτως γνω
στή ; ρώτησε ό Χάγκετ.
— Είμαι σ/εδέν βέβαιος. Ά λλ’ αν ακόμα δέν τήν έγνώριζε άπολύτως, μ’ έναν
τέτοιο χάρτη, σάν αυτόν έδώ πού έχουμε μπροστά μας, μπορεί νά προχωρήση κα
νείς μέ κλειστά τά μάτια. Βλέπεις, έδώ σημειώνονται καί οί παραμικρότερες λεπτομέ
ρειες. Α κόμα καί ή πιο απομονωμένη καί απομακρυσμένη φάρμα. Νά, γιά κύτταξε
έδώ αίφνης, αυτόν τον μικρό δρομάκο, έχει όλο κι’ όλο τρία σπιτάκια, άρκετά μακρυά
τό ένα άπό τ ’ άλλο. Χμ, βλέπεις αυτός ό δρομάκος οδηγεί άπ’ ευθείας στον δρόμο τοϋ
ΠόρτσμουΟ.
Ό Φίλλιγνκερ συνωφρυώθηκε κι’ είπε :
— Λέν δοκιμάσαμε καθόλου νά πάμε προς τά έκεϊ. Δέν είναι έτσι Μπάρετ ;
Ό οδηγός πού καθότανε έτοιμος στό τιμόνι καί περίμενε διαταγές, έσκυψε τό
_»
■
— —
κεφχ/.ι του απ
τοr. —y '
κι απτνττσε
—“Ο χ ι! κύριε αστυνόμε. Δέν πήγαμε καθόλου προς τά έκεϊ.
Τότε ό Φίλλινγκερ σηκώθηκε όρθιος, τεντώθηκε καλά καί φώναξε στούς Χάγκετ
καί Ράίτ :
—’Εμπρός, παιδιά, άνεβήτε γρήγορα στ’ αμάξι. Καιρός είναι νά κάνουμε καμμιά
βόλτα πρός τά έκεϊ,
Σέ λίγο τό αυτοκίνητο ξεκίνησε μέ κατεύθυνση πρός τό βορρά.
— Πρέπει όμους νά βιαστούμε. Μπάρετ, είπε ό Φίλλινγκερ. Σέ λίγο όλος ό κό
σμος θά έχη ξυπνήσει κι’ ό δρόμος θά έχη μεγάλη κίνηση.
— Δέν μοΰ λές. Μπάρετ. φαντάζεσαι πώς θά πετύχη ή φωτογραφία πού πήρες;
’Εννοώ τό άποτύπωμα τοϋ λάστιχου τής ρόδας, πάνω στις κηλίδες τοϋ αίματος πού
έμειναν στην άσφαλτο. Ρώτησε μέ κάποια άνησυχία ό άστυνόμος.
—Ασφαλώς πρέπει νά βγή καλά. Έ ξ άλλου άναγνωρίσαμε κι’ ολας τη. μάρκα
τών έλαστικών. Είναι «Ντάνγκαρ» σίγουρα. Τά έλαστικά πού χρησιμοποιούν τά
αμάξια μέσου μεγέθους.
— Δηλαδή ;
— Νά* μικρά λεωφορεία καί καμιονέτες.
Μέ τή συ ζή τη σι έφτασαν χωρίς νά τό καταλάβουν. Καί ό άστυνόμος φώναξε
στον Μπάρετ :
— Προσοχή. Μπάρετ, φτάσαμε. Καί μή βασίζεσαι τόσο στα φρένα σου. Ξέρεις
πολύ καλά πους ή ύπηεεσία δέν νιας δίνει καινούονιο αυτοκίνητο παοά κάθε 24
χρονιά
’Επί τέλους σταμάτησαν. Ό λοχίας Χάγκετ καί ό Ράΐτ, μέ κόπο κατέβηκαν άπό
αυτοκίνητο. Ή νύχτα τουςε ήταν τόοσο κοπιαστική ! Είχαν τερασει τρεις ώρες
σκυφτοί νά ψάχνουν τά ίχνη τών έλαστικών τών «ύτοκινήτων πού είχαν χθές περάσει
απ’ τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Καί νά. πού τώρα έπρεπε νά συνεχίσουν γιά ένα
διάστημα δρόμου, δυό μιλλίων περίπου.
Στήν αρχή ό Ράΐτ άρχισε μέ ακεφιά τή δουλειά, μά ξαφνικά τό βλέμμα του
άστραψε.
— Κύριε αστυνόμε, φώναξε. Νομίζω πώς αύτό είναι άκριβώς πού γυρεύουμε.
’Αμέσως ό Χάγκετ γονάτισε δίπλα του.
— Μπράβο. Ράΐτ. είπε ό άστυνόμος Φίλλινγκερ, γονατίζοντας κι’ αυτός μέ τή
σειρά του. Αυτό δέν είναι πού ζητούσαμε ; Τ ί λές καί σύ, Μπάρετ ; ρώτησε τον
•οδηγο.
(Συνέχεια εις \ό έπάμεναν)

Σ Α Ν ΔΙΗΓΗΜΑ

ΑΛΚΟΛΙ ΚΙ
Σ’ όλες τής εποχές, στή κοινωνική ζωή τοΰ άνθρώπου, μέσα στή πάλη γιά τή κατάκτησι τοΟ άγαθσΰ, οΐ πολυποίκιλες εκδηλώσεις τοΟ ατόμου περικλείνουν κι’ ένέργειες πού ττρίν άττ’ τήν καθιέρωση τοΰ γραπτού νόμου, κατακριθήκανε ά π ’ τή κοινή
συνείδησι.
Καί σήμερα ή έτπτίμησι παρακολουθεί τό πρόσωπο κι' όταν μέ μιά Ινέργειά του
δέν παραβαίνει τόν ίσχύοντα Νόμο, άλλά παρουσιάζει έκδηλώσεις πού βρίσκονται
σέ άντίθεσι με κάποιο άγραφο Δίκαιο, πού ο! πολλοί έχουν άποδεχθή.
Ή προσήλωσι σέ μιά συνήθεια δείχνει πολλές φορές πώς μιά ένδιάθετη τάσι
επίμονα σπρώχνει τό άτομο στή ομοιότυπη χρήσι ένός μέσου ή επαναλαμβάνει μιά
ενέργεια για τήν οποία ξέρει πώς τόν περιμένει σάν άναγκαία συνέπεια μία κρίσι, πού
σίγουρα θάν’ αυστηρή ή καί κακόηχη, όταν ή συνήθεια είν’ ά π ’ τις καταδικασμέ
νες στή κοινωνία.
Πράξεις πού δέν βλάπτουν, άκόμα πού δέν ένοχλοΰν άμέσως τό δίπλα κι’ έχουν
βαρειές συνέπειες μόνο γιά τόν ίδιο πού της έκτελεΐ, δέν ξεφεύγουν ά π ’ τό λαϊκό
κριτήριο, περισσότερο γιατί Θέλει νά διδάξη ένα κάποιον άλλον νά προφυλαχτή.
Μιά τυποποιημένη λέξι ή φράσι προσδιορίζει τή μορφή τού έλαττώματος κι’ είν’
αληθινό πώς σ’ αυτούς τούς χαρακτηρισμούς βρίσκονται μερικές έννοιες άμετακίνητες,
πού σχεδόν μόνιμα συνοδεύουν στή ζωή τά βήματα τού καθενός πού κυριαρχήθηκε άπό
μιά στραβή επιθυμία. Ά π ’ τό λαϊκό κριτήριο πού ξέρει νά σημαδεύη ξάστερα κι’
ανεπιτήδευτα τό στραβό καί τό ίσιο, ξεπήδησε κΓ ή λέξι « ’Αλκολίκι.» μέ τή σημασίατής άκατανίκητης γιά πολλούς δυνάμεως πού σπρώχνει στή συνεχή χρήσι τού
οινοπνεύματος καί πήρε τή θέσι ορισμού, διά τό μόνιμο κουσούρι τής διψομανίας
τού άλκοολικού.
Σιγά—σιγά ή ψύχραιμη παρατήρησι άπλωσε σέ κάποιο έκτεταμένο χώρο τή συμ
βολική της έννοια. Πολλές ά π ’ τίς ροπές πού δεσμεύουν τό άτομο πάνω σέ μιά συνή
θεια μ’ έπιμονή καί σχεδόν σ’ άδιάσπαστη ένότητα μ’ ένα πάθος, εύπρόσδεχτα κλείνονται στά όριά της. Γενικά, συμβολίζει τήν έπιτίμησι γιά τήν άδύναμη θέλησι πού πρό
χειρα κυριεύεται άπό κάποιο κοινωνικό έχθρό.
Ή φράσι « ...... έχει κι’ αυτός τ ’άλκολίκι του» χρησιμοποιείται σέ μιά έτπεικέστερη
μορφή γιά τις έπίμονες ιδιοτροπίες πού σάν άθώες μικρομανίες δείχνουν άντιπαθητικές
συνήθειες.
Τή λέξι αύτή «’Αλκολίκι» τήν άκουσα κΓ άπό ένα ρημαγμένο στή ζωή, νά τήν
δίνη στόν έαυτό του, σάν μοναδικό όπλο ΰπερασπίσεώς του καί μέ τή σαφή διάθεσι
ν’ άποδείξη τή θεωρία τού άνευθύνου. ΠρόσΘεσε άκόμα καί μιά φράσι σάν έπίκλησι
γιά τή βοήθεια πού πάντα έχει άνάγκη ή άνεμοδαρμένη ψυχή.....’Αλλά άς πούμε τά
γεγονότα.
Δέκα μέρες πριν ά π ’ τά Χριστούγεννα στήν ’Αθήνα ή κίνησι στους κεντρικούς
δρόμους αύξάνει καταπληκτικά καί πρό παντός στήν όδόν ΑΙόλου όπου καί στή μέση
άκόμα τοποθετούνται γιά 15 μέρες πρόχειρα ξύλινα μικρομόγαζα έκθέτόντας τ ’ άνπκείμενα πού άνταποκρίνονται σ’ όλες σχεδόν τίς άνάγκες τής ζωής. Πανηγύρι σωστό
μέ τόν πληθυσμό περιεργαζόμενο καί περισσότερο έπιφυλασσόμενο ν’ άγοράση τά δώ
ρα του τή παραμονή τής γιορτής.
Ή ’Αστυνομία σέ συνεχή κίνησι κΓ αύτές τίς μέρες έπιβλέπει τήν εύταξία, συμ
βιβάζει μικροπαρεξηγήσεις τών άνταγωνι ζομένων αύτοσχεδίων μικρεμπόρων καί
παρακολουθεί γιά τήν έμφάνισι τού πορτοφολά καί τού «καλντιριμιτζή».
Αύτός ό τελευταίος όρος θέλει τήν έρμηνεία του. Καλνπρίμι, σημαίνει στή Τουρκική
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γλώσσα, δρόμο*, κΓ ό κλέφτη* πού γυρνάει τού* δρόμου* γιά ν’ άρπάξη κάτι ά π ’ τά
έκτεθειμένα είδη—ό,τι τούρθει βολικά—ονομάστηκε Καλντιριμιτζή*.
Τό Α' ’Αστυνομικό Τμήμα ήταν διαρκώ* γεμάτο κι’ οί όρισμένοι ’Αξιωματικοί τη*
Υπηρεσία* δέν πρόφταιναν νά συμβιβάζουν τού* παραπονουμένου*, όττότε ένα* Ά στυφύλαξ, ένα* μεσόκοπο* ξερακιανό*, ένα ζευγάρι καινούργια ανδρικά παπούτσια καί
πίσω μιά κοπέλλα περίμεναν γιά νά έκθέσουν τήν ύπόθεσί του*.
’Οταν ήρθε ή σειρά του*, ό ’Αστυνόμο* είπε περάστε καί κυττάζοντά* tous, λέει
στό μεσόκοπο ξερακιανό, «βρέ καλώ* τό παιδί, πότε βγήκε* ;» καί στόν άστυφύλακα
είπ ε: «φέρε τή κάρτα του, καλντιριμιτζή* Βρεκέ* ή Τρέχα* Νιόνιο*».
Ή κοπέλλα εξήγησε π ώ ί αύτό*, κι’ έδειξε τόν Βρεκέ, άρπαξε ά π ’ τά κρεμασμένα
στή πόρτα τοΰ μαγαζιού παπούτσια, αύτά, κι’ ό άστυφύλακα* τόν έπιασε.
Ό άστυφύλαξ έφερε τό Φάκελλο κι’ ό ’Αστυνόμο* ψάχνοντας τά χαρτιά βρήκε πώ*
ό Βρεκέ* είχε δέκα πέντε μέρες πού βγήκε ά π 'τ ή φυλακή γιά κλοπή, πάλι «άνηρτημένων
ειδών».
Ή σωματική έρευνα τού Βρεκέ άπέδειξε πώ* έκτο* άπό διάφορα ατομικά μικροπράγ
ματα είχε καί χρήματα πού μπορούσε νά περάση ένα μήνα.
*0 'Αστυνόμο* τόν ρώτησε «καλά, άφού είχε* τόσα λεφτά καί μπορούσε* νά πε
ράση* τή* μέρε* σου καί τίξ γιορτέ*, γιατί πήγε* πάλι νά κλέψη* ;» κΓ ό Βρεκέ* είπε :
«Τί νά κάνω; 'Αλκολίκι, κύρ-Άστυνόμε μου».
Ό ’Αστυφύλακα*, π ού ήταν μέ πολιτικά, άνέφερε πώ* δέν τόν γνωρίζει προσωπικά
γιά κλέφτη, άλλά τόν είδε νά κυττάζη ύποπτα τί* πόρτε* πού είχαν έκτεθειμένα άντικείμενα καί τόν παρηκολούθησε μισή ώρα. Σέ μιά στιγμή πήγε νά τραβήξη ένα κρεμα
σμένο χαλί, άλλά δέν μπόρεσε νά τό βγάλη γ ια τ’ ήταν καλά καρφωμένο καί προχώ
ρησε στό μαγαζί πού ήταν τά παπούτσια. Έκει κύτταξε δεξιά-άριστερά καί μέ τή ν
άντίληψι πώ* δέν τόν πρόσεχε κανένα* τ ’ άρπαξε.
Ό Βρεκέ* πού παρακολουθούσε μέ προσοχή τήν άφήγησι τού άστυφύλακα είπε
«“Ετσι έγινε...... άλλά μιά καί τό κατάλαβε* κύρ-άστυφύλακα ·τί πήγαινα νά κάνω,·
δέ μέ σκούνταγε* νά φ ύ γ ω ; 'Αλλά ξέρω, έχει* καί σύ τ ’ άλκολίκι σου».
Στην ’Εγκληματολογία βέβαια άνήκει ή έρευνα γιά τό πολυσύνθετο τή* ανθρώπινη*
ψυχή*, πού άντέχει πολύ, λίγο ή καθόλου στην δύσκολη στιγμή τή* ζωή*.
Σέ κάθε παράνομη έκδήλωσι κάποια αίτια, έξηγεΤ τό τύπο καί τήν αντοχή του
σέ μιά πίεση.
Στού χρόνου τό πέρασμα, πολλέ* Θεωρίεζ άνεπτύχθησαν γιά τήν εύθύνη καί μέζ ά π ’
τήν διαπάλη τή* σκέψεω* τών πολλών πού καταπιάστηκαν καί μ’ αυτό τό δύσκολο
πρόβλημα, ξεπήδησε πολύ φώ*, διά τήν μεταχείρισι τού άνθρώπου μέ* τό κοινω
νικό σύνολο.
Ή έκτασι αυτή* τή* μελέτη* δύσκολα μπορούμε νά πούμε πώξ ξεπέρασε κάθε έρευ
να κι’ έφτασε στό όριστικό τη* τέρμα γιατί κάθε μέρα κάποιο νέο στοιχείο μπαίνει
στήν άνάλυσι αύτή* ή έκείνη* τήξ ’Επιστήμη* γιά νά βεβαιωθή ή αιτία ένός φαινο
μένου.
Ό τύπο* πού άπό συνήθεια έμεινε έπαγγελματία* στό Έγκλημα, μετέτρεψε πολ
λέ* θεωρίε* ι*αί συστήματα ά π ’ τό καιρό πού ή οργανωμένη κοινωνία σοβαρά άπασχολήθηκε μ’ αύτόν, γιατί πάντα ύπάρχει καί διαρκώ* άναπτύσσεται.
Στό περιστατικό πού πέρασε μπρό* μου, ό Βρεκέ* έβαλε γιά αιτία τή* κλοπή*
τή συνήθεια σάν μιά δύναμη άτς’ τό κλοιό της όποια* τό θεωρούσε άδύνοτο νά ξεφύγη,
άλλά μέ τήν έκφρασί του «δέν μέ σκούνταγε* νά φύγω» ξεδήλωσε κι’ ένα, κάποιο παρά
πονο, πού μπορεί νά ήταν άληθινό, άλλά κι’ άν ήταν μόνο σχήμα γιά νά μετριάση
τήν εύθύνη του, Θυμίζει τήν ύποχρέωσι πού πρέπει ν’ άναθέτσυμε ό καθένα* στόν έαυτό
μα* γιά νά προλαμβάνουμε, όπου καί όσο μπορούμε, τήν έπίμσνη διάθεσι γιά τό κακό.

κ. π. τ.

ΓΕΝΙΚ Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΥΡΟΥ
' IV , Λρος MAPIΑΧ ΠΑΠΑΒΑΧΙΛΕΙΟΥ, ’Em μελητρίας
τού Τοξικολογικοϋ ’Εργαστηρίου του ΙΙαν. ’Αθηνών. πραγματογνώμονος των Κρατικών Τοςικολονικών υποθέσεων
«Τό κατωτέρω άρθρον τής διακεκριμένης χημικόν τοξικο/.όγου Κας Μαρίας ΠαπαβασιλΠον μοί παρέχει την ευκαιρίαν, ίνα γνωρίσω, ότι α ί συχνότεροι έξ ό/««ν των εν
'Ελλάδι έπισυμβαινονσΰιν βρωματικών δη/.ητηριάσεων, προέρχονται έκ τον τνρον.
» Α ί έκ τής τοιαύτης αιτίας δηλητηριάσεις τυγχάνονσι κατά πολύ συχνότεροι παρ’
ήμΐν ή άλλαχοϋ, και έπισνμβαίνουσι καθ' οιανδέ/ποτε ώραν τού έτους. Παρά την μ εγίστην διάδοσιν καί χρήσιν, ίδια μεταπολ«μικώς, καθ' άπασαν την Ε λλάδα, των ξένης
προελ.ενσεως καί πόσης κατηγορίας και είδους τυρών, αί δηλ.ητηριάσεις, οφείλωνται
πάντοτε εις 'Ελληνικούς τυρούς καί δή τούς σκλ.ηρούς τοιούτονς καί κατά μεγίστην
αναλογίαν εις τό κεφαλοτύρι τό αποβουτυρωμένου.
»Τδ συνηθέατερον αίτιον τής βλαβερότητος των ήμετέρων τυρών είναι ή παρουσία
εν αύτοΐς τού τυροξικον, ουσίας θεωρονμένης υπό ερευνητών τινων ώς πτωμαΐνης.
»'Η βασική αφορμή τής βλαβερότητος τών 'E/J-ηνικών τυρών είναι, αφ’ ενός ή πλή
ρης άγνοια ύπό τών τυροκύμων μας τών μέσων, άτινα δέον νά χρησιμοποιώσι προς
πρόληφιν άπασών τών ενδεχομένων αλλοιώσεων τών τυρών, τών άναφερομένων εις τό
άρθρον τής Κας Παπαβααιλ.είου, τόσον πρό τής κατασκευής αυτών όσον καί τών
μετά ταϋτα ώς πρός τούς τρόπους τής συντηρήσεως των, άφ' έτέρου δέ ή μή είσέτι
λήφις ύπό τοϋ Κράτους τής ένδεδειγμένης φροντίδος, έπιβλ.έφεως, καθοδηγήσεως καί
νποδείξεως ύπό ειδικών επιστημόνων εις τούς τνροκομούντας, τών τρόπων καί τών
μέσων άτινα εξασφαλίζονσι από πόσης ένδεχομένης β/Αβης τούς τυρούς».

"Εν ζήτημα, τό όποιον συχνότατα απασχολεί τήν ’Αγορανομίαν καί έκ παραλλή
λου καί τό καταναλωτικόν κοινόν, είναι αί άρκετά συχνά εμφανιζόμενα1, παρ’ ήμΐν
δηλητηριάσεις διά τυροϋ. Πολλά κατά καιρούς έχουσιλεχθή έπί τών έν λόγω δηλη
τηριάσεων καί διάφοροι γνώμαι έχουσιν ύποστηριχθή έπί τοϋ αιτίου τοϋ προκαλοΰντος αύτάς. "Ας ΐδωμεν έν-,συντομία πρώτον ποΐα θεωροϋνται τά σπουδαιότερα
αίτια. Διάφοροι Εύρωπαϊοι έρευνηταί όπως οί Helm. G ablter, Moller κ.λ.π. άναζητοΰσιν εις τούς παθογόνους μικροοργανισμούς την αφορμήν. Ό βάκιλλος
τοϋ Κώχ, ό στρεπτόκοκκος(μαστΐτις άγελάδων), τό μικρόβιου τής δυσεντερίας, τό
κολοβακτηρίδιου, τά παρατυφικά κ.ά. άνευρίσκονται είς τούς τυρούς καί προέρ
χονται έκ τοϋ μολυσμένου συνήθως γάλακτος, έκ τοϋ όποιου παρεσκευάσθησαν.
' Η πηξις τοϋ γάλακτος καί αί ζυμώσεις δέν καταστρέφουσιν ώς φαίνεται τούς μικρο
οργανισμούς. χωρίς βέβαια νά ύποτιμήσωμεν την σοβαρότητα μιας τοιαύτης μο/.ύνσεως τοϋ τυροϋ, αυτή έν τούτοις ούτε τόσον συχνή είναι ούτε καί αποτελεί τό μόνον
αίτιον της τοξικότητος τοϋ τυροϋ. Π ολλάκις τυροί έφερον βαρυτάτας δη/.ητηριάσεις
καί ή μικροβιολογική έξέτασις αυτών άπεδείχθη αρνητική. Συνεπώς κάτι άλλο πρέ
πει νά είναι το αίτιον καί αύτό έν μέρει είναι ή ϋπαρξις είς τον τυρόν έντόμων
όπως τά όκάρεα καί ιδιαίτερα τών σκωλήκων της τυρομυίας Piopbile casei).
Αΰτη αναπτύσσει είς τον τυρόν ίσχυροτάτην αίμοσφαιρικήν τοξίνην έπιφέρουσαν
ούχί σπανίως θανατηφόρους δηλητηριάσεις. Έ ν προκειμένω δέον νά τονίσωμεν
τό γεγονός ότι ή τυρόμυια προσβάλλει κατά προτίμησιν τούς παχεϊς καί μαλακούς
τυρούς είς τούς όποιους κακώς ό λαός, πολλάκις γέμοντας σκωλήκων, δέν άποδίδει
καμμίαν σημασίαν θεωρών τήν ύπαρξιν τών σκωλήκων ώς συνέπειαν απλήν τοϋ
πολλοϋ βουτύρου τοϋ τυροϋ. Τό σοβαρώτερον όμως αίτιον είναι ή άνάπτυξις είς τόν
τυρόν ούσίας δηλητηριώδους συνεπεία άποσυνθέσεως τοϋ λευκώματος τοϋ τυροϋ.
Τήν ουσίαν αύτήν ώνόμασαν τυροτοξίνην ή καλύτερον τυροτοξικόν καί τήν άνεϋρον όχι μόνον είς τούς τυρούς αλλά καί είς τό άποσυντεθειμένον γάλα, τήν κρέμαν καί
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τά έκ γάλακτος προϊόντα. Τό τυροτοξικόν θεωρείται ώς πτωματίνη καί προκαλεϊ θανατηφόρον δηλητηρίασιν είς όλα τά ζώα τοϋ εργαστηρίου όταν γίνη δι’ αύτοϋ ενδο
φλέβιος ένεσις, Είς τον άνθρωπον τυρός ένέχον τυροτοξικόν έπιφέρει δηλητηρίασιν
έκδηλουμένην σχετικώς συντόμως μέ συμπτώματα γαστροεντερικά (πόνος, εμετός,
διάρροια κ .λ.π .). Είναι απολύτως άναγκαΐον προκειμένου περί τοϋ τυροτοξικοϋ νά
γνωσθώσι τά έξης ενδιαφέροντα :
Ούδέν απολύτως εξω τερικόν γν ώ ρ ισ μ α υπάρχει τής παρουσίας τυροτοξικοϋ
είς είδος τι τυροϋ. Ή μακρά πείρα μας συνεπεία άναλύσεως πολλών έκατοντάδων
δειγμάτων τυροϋ ύποπτου δηλητηριάσεως, έχει απόδειξη ότι τυροί άμεμπτοι είςέμφάνισιν καί άριστοι είς ποιότητα εΰρέθησαν περιέχοντες τυροτοξικόν. Καί πάλιν τεμά
χια τυροϋ εύρωτιώντα καί πανάθλια είς ΰπόστασιν δέν περιεϊχον την τοξίνην.
Κατά συνέπειαν δέν δυνάμεθα ούδεμίαν άπολύτως ευθύνην νά άποδώσωμεν είς
τόν πωλήσαντα τυρόν καλής ποιότητος, εάν τυχόν ούτος εύρεθή περιέχον, κατόπιν
έξετάσεως, τό τυροτοξικόν.
'Η άνάπτυξις τής τοξίνης δέν είναι καθολική άλλά τοπική. Είναι ένδεχόμενον
νά φάγουν άπό τόν ίδιον τυρόν τά άτομα μιας οικογένειας καί άλλοι νά πάθουν δηλητηρίασιν καί άλλοι όχι. Προφανώς είς τό καταναλωθέν τμήμα τών μή παθόντων,
δέν υπήρχε τοξίνη.
Δέν τυγχάνει έξηκριβωμένον μετά θετικότητος, διατί καί πότε άναπτύσσεται
ή τοξίνη. Είναι τά μικρόβια τά όποια προκαλοϋν τή ν άποσύνθεσιν τοϋ λευκώματος j
Τό πράγμα δέν φαίνεται νά άποδεικνύεται έκ τών πειραμάτων καί έκ τής άναλωτικής
πείρας. Πολλάκις ώς έξηκριβώθη κατά σχετικήν μελέτην ήμών μετά τοϋ Δρος
Λομπεράτου δείγματα τνροϋ ένέχοντα τυροτοξικόν δέν εΰρέθησαν περιέχοντα παθο
γόνα μικρόβια (στρεπτόκοκκον, κολοβακτηρίδιον κλπ.).
Ή Οερμότης τοϋ θέρους φαίνεται ότι έπιδρά κατά τρόπον μάλλον ευνοϊκόν είς
τήν άνάπτυξιν τής τοξίνης. Κατά τό θέρος έχομεν πάντοτε τόν περισσότερον αριθ
μόν δηλ.ητηριάσεων.
Τό συμπέρασμα τών άνωτέρω είναι ότι τό κοινόν δέον νά δύσπιστή πρός τόν κάθε
τυρόν, οστις περιέχει σκώληκας καί νά μήν έκλαμβάνη αυτόν ώς παχΰν καί κατάλλη
λον προς βρώσιν. Είναι άσυζητεϊ άπορριπτέος καί έπικίνδυνος καί διά τά οίκόσιτα
άκόμη ζώα.
“Οταν άγοράζη τυρόν νά φροντίζη νά τόν διατηρή μακράν μυιών καί είς μέρος
δροσερόν έν ώρα θέρους. Νά προσέχη οπωσδήποτε είς τήν καλήν ποιότητα αύτοϋ
(άποφυγή εύρώτος, ά'.αμμέντος κλπ. )διότι άν αύτά δέν άποτελοϋσι άσφαλ.ή προειδοποίησιν τής ένδεχόμενης άποσυνθέσεως αύτοϋ δύναται έν τούτοις νά έπιφέρωσι δυσαρέστους διαταραχές τής υγείας μας.
Καλόν επίσης είναι νά γνωρίζη ότι οσάκις έκδηλωθή δηλητηρίασις έχει ένα
μέσον πρόχειρον μέχρι τής μετακλίσεως ίατροϋ διά νά έξουδετερώση τό τυροτο
ξικόν. Καί α'ύτό είναι το οινόπνευμα. Πόσις ολίγου κονιάκ ή ούζου είναι ή μόνη
άμεσος βοήθεια. ΓΙολλάκις άρκετή νά τό θεραπεύση.
Καί τελικώς καί διά τούς τυρούς ισχύει ότι καί διά τά λοιπά τρόφιμα άναφορικώς
πρός τήν κατανάλωσιν αύτών καί τήν διατήρησιν. Καθαριότης είς τά δοχεία ένθα
τοποθετείται ό τυρός καί ιδίως τών χειρών τοϋ καταναλ,ωτοϋ καί καλή διατήρησις
μακράν οίασδήποτε νοσογόνου αφορμής. Τά αύτά βέβαια ισχύουν καί διά τούς παρα
σκευάζοντας τόν τυρόν ή πωλοΰντας αυτόν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠ*

Α ΡΙΘ .

«Π ερί άδειω ν γάμ ου ’Α στυνομικώ ν υ π α λ λ ή λ ω ν» .
( Ό Κανονισμός οντος χατεχωρήθη εις προε/γούμενον τεύχος' ηόη συνεχιξομεν τήν κατα
χώρησα· διαφόρων επεξηγηματικών διαταγών τούτον).
I. Δ ιαταγή ’Α ρχη γείου Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύ π ’ άριθ. 7897/134 5 άπό 26 -5 -1 9 4 9 :
Πρός άπάσας τά ς υπηρεσίας

«ΙΙερί των συνερχομένων εις γάμον άνευ άδειας, άστυν. ύπα/λ.ήλ.ων»
Άνακοινοϋμεν ύμιν τά κάτωθ. :
1) Αί σχετικαί διατάξεις τοΰ άρθρ. 49 κλ.π. τον κωδικοποιηθέντος νόμον 4971 καί τον ύπ’
άριθ. 3 Κανονισμού, διά των οποίων καθορίζωνται ειδικά προσόντα διά την σύναφιν γάμον παρ’
άστυν. υπαλλήλων καί προβλέπονται αύστηραί πειθαρχικαί κυρώσεις κατ’ αστυνομικών υπαλλή
λων τών συνερχομένων εις γάμον άνευ τής κεκανονισμένης, έν προκειμένω άδειας, εχονσι θεσπισθή πρός τό συμφέρον, βεβαίως, τής υπηρεσίας, άλλ’ ιδίως πρός τό συμφέρον αυτών τούτων τών
υπαλλήλων.
2) Διά τών έν λόγω διατάξεων σκοπεϊται όπως δοθή επαρκής χρόνος διά ν’ άποκτήσουν οί
νέοι ιδίως άστυν. υπάλληλοι τήν άπαιτονμένην κοινωνικήν πείραν, ώστε νά δύνανται ν’ άποφασίζουν διά γάμον, όστις άποτελεϊ έν έκ τών σοβαρωτέρων ζητημάτων έκ τών άναγομένων εις τον
ιδιωτικόν των βίον, μετά ώριμον σκέψιν καί έπακριβή σταθμισιν τών σχετικών όρον καί συνθηκών, εΐδικώς άπό οικονομικής πλευράς εις τρόπον ώστε νά δύνανται ν’ αντεπεξέρχονται εις τάς
άπορρεούσας έκ τοΰ γάμου των υποχρεώσεις, έστω καί στοιχειωδώς.
3) Έ ν τούτοις, καί παρ’ ότι διά νέων κανονιστικών διατάξεων καθωρίσθησαν πρόσθετοι καί.
αύστηραί πειθαρχικαί κυρώσεις (υποχρεωτική μετάθεσις εις άπομεμακρυσμένην Άστυν. Δ.σιν,
στέρησις άδειας οίκοι διανυκτερεύσεως κλπ.) υποπίπτουν ένιοι νεαροί προ παντός άστυν. ύπάλλη
λοι εις τό παράπτωμα τής συνάψεως γάμου άνευ άδειας, πρός μεγίστην υπηρεσιακήν ζημίαν, άλλάκαί αυτών τών ίδιων δεδομένου ότι είναι βέβαιον, ότι, εις πλείστας περιπτώσεις, όέν θά είναι εις
θεσιν ύπό τάς παρούσας βιωτικάς συνθήκας, ν’ άντιμετωπίζωσι τάς έκ τοΰ έγγάμον βίου των
προκυπτούσας άνάγκας.
4) Πρός τόν σκοπόν όπως παταχθή ριζικός τό παρατηρούμενον. έν προκειμένω κακόν, όπερ
τοσαύτην προκαλεΐ διαταραχήν εις τήν πειθαρχίαν τοΰ Σώματος, άπεφασίσαμεν όπως άπό τής
κοινοποιήσεως τής παρούσης παραπέμπωμεν εις τόν Πειθαρχικόν Συμβούλιον, μέ πρότασιν
έπιβολής τής ποινής τής οριστικής άπολύσεως πάντα αστυνομικόν υπάλληλον, όστις ήθελαν
ύποπέσει εις τό παράπτωμα τής συνάψεως γάμου, άνευ τής κεκανονισμένης άδειας καί χωρίς νά
συγκεντρώνη τά κατά νόμον καθορισμένα προσόντα.
5) Ή παροΰσα ν’ άνακοινωθή εις άπαντας τούς άστυν. ύπαλλήλονς εις τρεις συνεχείς συγκεν
τρώσεις.
6) Άναφέρατε λήψιν καί έκτέλ.εσιν.
Ό ’Αρχηγός I. Σ π ό ρ ο υ
I I . Δ ια τα γ ή ’Α ρ χ η γ είο υ ύ π ’ ά ρ ιθ . 8245/134/5 ά π ό 31 Μ αίου 1 9 3 9 :
Π ρός ά π άσ α ς: τ ά ς υπ η ρ εσ ία ς

«Περί τών συνερχόμενων είς γάμον, άνευ άδειας, άστυνομικών υπαλλήλων».
Έ ν συνεχεία πρός τήν ΰπ’ άριθ. 7897/134/5 άπό 26-5-1949 διαταγήν ήμών, περί τοΰ έν περίλήψει, παρακαλοΰμεν όπως είς τάς έφεξής ένεργηθησομένας διοικητικές έξετάσεις διά παραπτώ
ματα άναγόμενα είς σύναψή γάμου παρ’ άστυνομικών υπαλλήλων, άνευ τής κεκανονισμένης άδειαςέπισυνάπτεται σύν τοϊς άλλοις, καί βεβαίωσις τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Τμήματος ή Προϊσταμένου,.
'Τπηρεσίας, ότι είς τόν κατηγορούμενον έχει κοινοποιηθή καί άναπτυχθή ή ώς άνω ύπ’ άριθ. 7897/
134/5 άπό 26-5-1949 διαταγή ήμών, καθ’ ήν οί συνερχόμενοι είς γάμον άνευ άδειας, άστυνομικοί
υπάλληλοι, θά παραπέμπωνται είς τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον μέ πρότασιν έπιβολής αύτοΐςτής
ποινής τής οριστικής άπολύσεως.
Πρός τόν σκοπόν τοΰτον είς έκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα καί Υπηρεσίαν θά τηρήται κατάστασις ένυπόγραφος πάντων τών άστυνομικών ύπαλλήλ,ων τώ ν έχόντων υπηρεσίαν έλ.άσσονα τών
6 έτών καί ήλικίαν μικροτέραν τών 29 έτών, είς ήν οΰτοι θά έχωσι δηλώσει ότι έλ.αβον γνώσιν
τής έν λόγω διαταγής, βάσει δέτής δηλ.ώσεώς των ταύτης θά βέβαιοί ό αρμόδιος Διοικητής ή Προϊ
στάμενος κατά τήν ένέργειαν τής έξετάσεως.
’Αναφέρατε λήψιν καί συμμόρφωσιν.
Ό ’Αρχηγός I. Σ π ό ρ ο υ
I I I . Δ ια τα γ ή 'Α ρ χ η γ ε ίο υ ύ π ’ ά ρ ιθ. 4155 Φ 134/5 ά π ό 1 1 -3 -1 9 5 0 :
Π ρός ά π ά σ α ς τ ά ς Ά σ τ υ ν . ’Υ πηρεσίας

«Περί άδειών γάμου τών άστυνομικών ύπαλλήλ,ων»
Άνακοινοΰοιεν ύαΐν τ ’ άκόλ.ουθα :
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Κανονισμοί αστυνομικού σώματος

'

Εις τόν ύπ1 άριθ. 3/34 Κανονισμόν τοΰ Σώματος περί τοΰ έν τή περιλήψει αντικειμένου, καθο
ρίζεται, σαφώς, ότι αί γυναίκες μεθ’ ών πρόκειται νά έλθουν είς γάμου κοινωνίαν αστυνομικοί
υπάλληλοι, δέον απαραιτήτους νά ώσιν άνεπιλήπτου ήθους καί διαγωγής, έτιδέ καλής οικογενεια
κής καί οικονομικής καταστάσεως.
’Επί τούτου άναμφισβητήτως συνάγεται, ότι, ή ύπο/ρέωσις περί έξετάσεως τής διαγωγής
κλπ. τής γυναικός ύφίσταται πάντοτε καί όταν άκόμη πρόκειται περί γάμου τελεσθέντος ίνευ
άδειας τοΰ ’Αρχηγείου, καθ’ όσον είναι ένδεχόμενον καί ή έλλειψις των τοιούτων προσόντων τής
γυναικός νά ώθησε τόν αστυνομικόν, όπως μή ζητήση προηγουμένως τήν άδειαν τών προϊσταμέ
νων του.
Κατ’ άκολουθίαν τούτων, παραγγέλλομεν όπως οσάκις διατάσσεται ή ενέργεια διοικητικής
έξετάσεως έναντίον αστυνομικού υπαλλήλου τελέσαντος γάμον άνευ τής προαπαιτουμένης έν προκειμένω άδειας ήμών, δέον ό αναλαμβάνουν τήν έξέτασιν άξιωματικός έκτός τών άλλ.ων νάέξετάζη
απαραιτήτους καί περί τών ήθικών προσόντων καί τής οικονομικής καταστάσεως καθώς και τών
φρονημάτων τής γυναικός, μεθ’ ής συνεζεύχθη ό άστυνομικός καί περί τών οποίων καί γίνεται
ειδική μνεία είς τήν ίκθεσιν Εξαγομένου.
Τής παρούσης παρακαλοΰμεν όπως λάβωσιν γνώσιν άπαντες οί ’Αξιωματικοί.
*0 ’Αρχηγός I. Σ π ό ρ ο υ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ* Α ΡΙΘ . 4 (Φ.Ε.Κ. 46 τ. Β ).
« Π ερ ί δ ε λ τ ίω ν δ υ ν ά μ ε ω ς» .

Έχοντες ύπ’ όψει τό άρθρον 7 παραγρ. 4 τοΰ Νόμου 4971 καί 11, 14, 36 τοΰ άπό 17-6-21
Δ/τος «περί συνθέσεως άστυνομικών ύπηρεσιών κλπ.» κανονίζομεν τα άκόλουθα :
Άρθρον μόνον
I. Αί Άστυνομικαί Δ/νσεις, ’Αστυνομική Σχολή, ’Αποθήκη ύλικοΰ καί λοιπαί Άστυνομικαί
'* Γπηρεσίαι δέον νά ύποβάλλωσιν είς τό ’ Αρχηγεϊον κατά πενθήμερον δελτίον δυνάμεως, κατά
■τμήματα καί είδικάς ύπηρεσίας.
II. Είς τά δελτία ταΰτα έπισυνάπτονται άπασαι άί κατά τό αυτό παρελθόν πενθήμερον έκδοθεΐσαι Ήμερήσιαι Διαταγαί αίτινες πρέπει πάντως νά διαλαμβάνωσιν οίανδήποτε μεταβολήν
γενομένην κατά τό διάστημα τούτο.
ΠΙ. Οϋδεμία μεταβολή δέον νά ένεργήται είς τά δελτία δυνάμεως, ήτις δέν διαλαμβάνεται εις
τάς συνυποβαλλομένας τοΐς δελτίοις Ή . Διαταγάς.
IV. Είς τά δελτία δυνάμεως δέον νά έγγράφωνται αριθμητικούς αί είς έκάστην τών ύπηρεσιών
έπελθοϋσαι αυξομειώσεις τής δυνάμεως μετ’ ένδείξεως τοΰ αριθμού τών σχετικών ήμερησίων δια
ταγών.
V. Τό δελτίον δυνάμεως δέον νά συντάσσηται κατά τό κατωτέρω ύπόδειγμα :
Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Πόλεως
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΓΝΑΜΕΩΣ

'

-*Α......................................................

'Γπηρεσίαι
Γραφεΐον Διε’υθυντοϋ
\ ' Τμήμα
Σύνολον ΰπη ρετούντων
’Οργανική
Διαφορά έπί πΐέον
„
»
»
ίλαττον
Οικονομικοί (4)
'Τγειονομικοί ’Αξ/κοί (α)
Άστυκτηνίατροι (α)
α) Δέον νά άναγράφηται ή δύναμις τών
οικονομικών, υγειονομικών άξ/κών καί
άστυκτηνιάτρων, οίτινες έξομοιοΰνται πρός
Αστυνομικούς ύπαλλήλους.
Έ ν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 193
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Ό ‘Αρχ
Κ. Γ α Ρ έζ ο ς
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Αί στήλαι άνθυπαστυνόμων χαί ύπαρχιφυλάκων προσετέθησαν ήδη, καθ’ όσον
■όταν έδημοσιεύθη ό Κανονισμός οότος οί άντίστοιχοι βαθμοί δέν ύπήρχον.

